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Høvuðsmálini fram ímóti 2020 vóru tá, at umsetning urin í vinnuni 
skuldi koma upp á 1 mia. kr., at gistingar  støðini skuldu hava 
200.000 gistingar um árið, og at 1000 árs verk skulu verða í 
vinnuni. Síðani tá er ferða vinnan í Føroyum vaksin uml. 10% um 
árið. Vit flyta okkum sostatt  fram ímóti 2020-málunum. 

Við hesum í huga er stundin nú komin at festa eyguni á eina 
framtíð eftir 2020. 

Føroyska ferðavinnan er longu komin væl ávegis takkað veri 
politisk um rað fest ing um, væl eydnaðari marknaðar  føring, at 
lættari slepst til landið, ferða vinnu, sum um allan heim er vaksin 
nógv, og størri eftir  spurningi eftir Norður londum, ið eisini hevur 
dryppað á okkum. Ferða vinnan hevur so dyggi liga sett Føroyar á 
heims kortið.

Tað gongst væl í føroysku ferðavinnuni. Flutnings møguleikar nir 
til Føroya og úr Føroyum eru vorðnir fleiri. Vit síggja vøkstur í 
matstovu- og hotell vinnuni, og nýggjar tænastur og vørur síggja 
dagsins ljós kring alt landið. Føroyska samfelagið er vorðið 
fjøl broyttari og lívligari, og ferðavinnan hevur havt góða ávirkan 
á lívið hjá mongum. Bjart skygni eyðkennir vinnuna, og vónin er, 
at ferðavinnan fer at halda fram at vaksa, so at hon fjøltáttar 
arbeiðs marknaðin og sum frá líður gevur Føroyum eitt betri 
fíggjarligt grundarlag at standa á. 

Gistingar í Føroyum íalt 
(uttan Airbnb)
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Kelda: Hagstova Føroya

Hvussu samdur ert tú í útsøgn
um hjá ferðafólki í 201213, 
at Føroyar eru ”unbelievable, 
unspoiled og unexplored”. 

1 = púra ósamdur 
5 = púra samdur 

11,8%

1,2%0,4%

34,4%

321 4 5

52,2%

Kelda: Gallup kanning, august 2018, 
483 útlendsk ferðafólk spurd eftir vitjan í Føroyum

Hvussu nøgdur ert tú við
ferð tína í Føroyum? 

1 = Sera ónøgdur
5 = Sera nøgdur

2,1%0,4%0,0%

19,9%

321 4 5

77,6%

Kelda: Gallup kanning, august 2018, 
483 útlendsk ferðafólk spurd eftir vitjan í Føroyum

”Óspilt, ónomið, ótrúligt” er slagorðið hjá Visit 
Faroe Islands, ið byggir á afturmeldingarnar frá 
ferðafólkum.

Í 2013 legði Visit Faroe Islands fram eina strategi við teirri 
visjón, at ferðavinnan skuldi gerast ein nýggj grundvinna í tí 
føroyska búskapinum; ein vinna ið skuldi mennast á ein 
burðardyggan hátt, við fyriliti fyri fólkinum, umhvørvinum og 
búskapinum. Hetta er framhaldandi okkara visjón.

Umsetningur frá innkomandi 
ferðavinnu í milliónum krónum

2011

384

2012

421

2013

460

2014

523

2015

568

2016

606

Kelda: Hagstova Føroya
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Men góðu úrslitini plikta. Við einum vøkstri í ferðavinnuni 
kemur eisini ábyrgdin at varðveita okkara serstøku náttúru 
og okkara eyðkendu mentan. Ferðavinnan skal brúkast sum 
eitt amboð til at røkka hesum máli og á tann hátt skapa eitt 
betri samfelag fyri allar føroyingar. 

Búskaparligu ágóðarnir, ið ferðavinna kastar av sær, eru 
lokk  andi og eitt mál í sjálvum sær, men ferðavinna snýr seg 
um annað enn tøl; hon snýr seg eisini um at skapa virði, sum 
gagna samfelagnum og fólkinum og skal tryggja, at land 
okkara heldur fram at mennast, so at fólk trívast, bæði tey, 
ið búgva her, og tey, sum hugsa sær at flyta heim aftur. 
Vøkstur er bara góður, er hann burðardyggur, og um hann 
samstundis gagnar føroying um, makaleysu náttúru og 
sermerktu mentan okkara. Heldur enn at darva einari 
menning, sum ikki slepst undan, mugu vit skipa ferða-
vinnuna soleiðis, at hon gerst eitt amboð, ið skapar eitt 
uppaftur betri samfelag fyri allar føroyingar, og vit mugu 
viður kenna, at skulu vit verða verandi tey, vit eru, krevst 
stundum, at vit laga okkum eftir broytingum. 

Henda ásannan er kjarnin í tí nýggja arbeiðssetningi, vit hava 
sett okkum á Visit Faroe Islands og allari vinnuni: ein føroysk 
loysn, sum er rótfest her á landi og er nýhugsandi um somu 
leið. Ein loysn, ið skipar ferðavinnuna, so hon fer væl um 
land okkara og heldur lyftið um, at tað verður verandi óspilt, 
ónomið, ótrúligt. 
 
Vit ásanna, at hetta eru krevjandi mál, vit hava sett okkum. 
Nógv er at taka støðu til, vilja vit leggja grundina undir og 
varðveita eina burðardygga ferðavinnu, sum ikki leggur 
størri trýst at náttúru og umhvørvi, enn tey tola. Skal tað 
hepnast, mugu vit fáa vinnu, myndugleikar og fólk um alt 

landið at gera sítt til at røkka felags málinum. 
Á Visit Faroe Islands hava vit bundið okkum til at 
vera undan gongufólk í hesum arbeiði og at vera 
for sprák arar ikki bara fyri at marknaðarføra og varpa 
ljós á okkara mál og mið, men eisini at umsita alt á 
ábyrgdar fullan hátt.

Vit binda okkum til at menna okkara ferðavinnu og 
vilja brúka tann maka leysa møguleikan, vit nú hava, 
at skapa eina heila vinnu full komiliga eftir tørvi, 
ynskjum og lívsstíli hjá føroyingum.

Við einum vøkstri í 
ferðavinnuni kemur 
eisini ábyrgdin at 
varðveita okkara 
serstøku náttúru 
og okkara eyð
kendu mentan. 
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Teir 4 horna-
steinarnir
fram til 2025

HORNASTEINUR

#1
Góðska heldur
enn nøgd

HORNASTEINUR

#2
Ferðavinna um 
alt landið alt árið 

HORNASTEINUR

#3
Vitan og førleika-
menning

HORNASTEINUR

#4
Nýggjur lógar-
karmur fyri 
Føroyar sum 
ferðafólkaland
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Menningarætlanin er grundað á gjølliga kanning 
og fyrireiking, ið millum annað fevnir um: 

/ 3 kvalitativar spurnakanningar millum føroyingar 
og útlendingar við uml 1400 svargevum

/ 3 fokusbólka-fundir við útvaldar áhugabólkar

/ Verkstovur við m.a. kunningarstovunum 

/ Nógvar innanhýsis fundir, verkstovur og fyrilestrar

/ Kanningarferð í Íslandi

/ Uml. 100 fundir við stívliga 200 fólk frá vinnuni, 
felagsskapum og almennum myndugleikum, sum 
knýtt eru at ferðavinnuni

/ At granska kanningar og úrslit frá 
ferðavinnumenning í øðrum londum

/ At granska gongdina í ferðavinnuni higartil 
grundað á nýggjar og gamlar kanningar, 
búskaparlig lyklatøl, ársfrágreiðingar og 
hugburðskanningar
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Lesið meira á landsstyrid.fo
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Tað eru málini 8.5 – 8.9; 11.3-11.a; 12.6–12.b. vit savna okkum um.
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Grundarlag okkara í arbeiðinum at røkka málinum eru tey 
17 heimsmálini hjá ST fyri burðardyggari menning. 

Vit grunda strategiska arbeiði á áðurnevndu 4 hornasteinar, 
sum skulu leiðbeina okkum í kósini fram ímóti eini ábyrgdar-
fullari og burðar dyggari ferðavinnu.

Eyðvitað má slík ætlan ikki vera so stirvin, at hon ikki kann 
laga seg eftir broyttum fortreytum komandi sjey árini. 
Nevndu hornasteinar umboða tí yvirskipaðu meginreglurnar 
í okkara arbeiði frameftir. Stakpartar verða greinaðir í 
árligari arbeiðs ætlan, ið er tøk á heimasíðuni hjá Visit Faroe 
Islands. 

Framferðarháttur

12 13



Góðska
heldur
enn
nøgd

HORNASTEINUR

#1
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HORNASTEINUR

#1Pláss er fyri nógv fleiri ferðandi, ið ætla sær higar at 
njóta okkara náttúru, mentan, mat og blíðskap. Men 
vit ásanna, at Føroyar eru ikki eitt ferðamál fyri øll.

Enn fleiri av teimum røttu ferðafólkunum, sum leggja enn 
meira eftir seg ein enn størri part av árinum er tað, vit miða 
eftir. Vit miða eftir inntøkuvøkstri og leggja okkum eftir 
ferðafólkum, ið hava hug at royna tær vørur og tænastur, ið 
vit eiga. 

Í 2025 eru Føroyar knýttar uppaftur nærri 
umheiminum, og tí ferðast fleiri fólk til okkara. 
Vit hava tó stýrt soleiðis, at vinnan ikki er 
hópferðavinna og trokan, sum vit síggja 
aðra staðni. Bæði føroyingar og ferð andi skulu 
uppliva eitt land, ið heldur lyftið um at vera 
óspilt, ónomið, ótrúligt. Okkum hevur eydnast 
at fáa ferðandi til Føroya, ið onkurs vegna 
kenna eitt tilknýti til, ein felagsskap við tað, 
sum eyðkennir Føroyar. Og framgongdin í 
ferða vinnuni skal framvegis verða mátað eftir 
tí vinningi, ferða vinnan hevur fyri samfelagið, 
og ikki eftir ferðafólkatali. 

Okkara land er eitt evarska lítið ferðafólka land 
við av markað ari burðarorku. Henda sann-
roynd ger, at vit kunnu ikki dúva upp á stóra 
mongd. Tí hava vit í 2025 m.a. sett mark fyri, 
hvussu stór cruise-skipini kunnu vera, ið 
sleppa í føroyska havn. Vit hava fingið eitt meiri 
virðis grundað sam starv við cruise-vinnuna, 
ið hevur við sær, at vit taka ímóti smærri 
skip um, ið steðga longur, og sum kasta meiri 
av sær. 

Visit Faroe Islands røkir framvegis uppgáv una 
at marknaðar  føra Føroyar sum ferða fólka land, 
við tí endamáli at gera fólk úti í heimi tilvitandi 
um Føroyar og at skapa ein støðugan eftir -
spurning. Vit hava fingið ferða fólk at vitja 
Føroyar alt árið, at steðga longur, leggja meira 
eftir seg og at vitja aftur.

Vit miða eftir inntøku
vøkstri og leggja okkum 
eftir ferðafólk um, ið 
leggja pening eftir seg. 
Fólkum, ið hava hug at 
royna tær vørur og 
tænastur, ið vit eiga.

2025-visjónin
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/ Vit fara at orða eina felags yvirlýsing fyri burðar dygga 
ferða vinnumenning við so nógvum undir skriftum úr 
vinnuni sum til ber. Endamálið við yvirlýsingini er at gera 
ferða vinnu menning sum eitt samlað og felags vinnuátak 
greiðari fyri fólki. Yvir lýsingin skal vera eitt amboð til at fáa 
semju um eina burðar dygga ferðavinnumenning við 
góðskuvørum og upp livingum, alt rótfest í eini felags 
áskoðan á tað, ið serføroyskt er. 

/ Vit fara at arbeiða fyri, at eitt mark verður sett á, hvussu 
stór ferðamannaskipini, ið koma í føroyska havn, 
kunnu vera. Vit skulu finna fram til eina javnvág millum 
tal, stødd og slag av ferðamanna skipum, sum hóskar til 
Føroyar, og sum tryggjar, at virðisøkingin í Føroyum er 
nóg góð.

/ Vit fara at virka fyri at fáa fleiri góðskuvørur og 
uppliving ar kring alt landið. Tað verður m.a. gjørt við 
stuðuls  peningi, ráðgeving og samvirkan millum allar 
partar. Allar tær verkætlanir, ið Visit Faroe Islands stuðlar, 
skulu lúka ásett góðsku krøv, ið byggja á meginreglurnar 
um burðar dygd og føroysk serkenni.

Týðandi samstarvspartar:

Landsstýrið, kommunurnar, Atlantic Airways, Smyril Line, 
SAS, Íverksetarahúsið, Vinnuframi, Hugskotið, Ferðasmiðir, 
Matstovu- og hotellvinnan, smásøluvinnan, hýruvognar, 
bussfeløg, o.o

/ Vit fara at orða eina ætlan fyri, hvussu vit kunnu 
menna og seta í verk einfaldar og smidligar góðsku
skip anir, ið eru gjørdar eftir tørvinum her á landi. Enda-
málið er at menna eitt amboð og ein mátistokk, ið kann 
tryggja góðsku og kappingar føri í ferðavinnuni.

/ Vit fara at halda á at menna okkara marknaðar  føring, 
soleiðis at hon eisini hevur eitt týðiligari menningar enda-
mál í sær. Tað verður sjónligt í marknaðarføringini, at Visit 
Faroe Islands nú eisini hevur fingið ábyrgd av lokalu 
menningini.

 Marknaðarføringin leggur í størri mun dent á at fáa 
ferðafólk at vitja alt árið, steðga longur og leggja mest 
møguligt eftir seg. Ferðafólk sum á onkran hátt kenna eitt 
tilknýti til, vita meira um og hava størst møguliga virðing 
fyri land inum. Vit vilja eisini fegin hava fleiri vinnuvitjanir til 
Føroya uttan fyri háárstíðina. Alt hetta til tess at styrkja 
áherðsluna á dygd heldur enn nøgd í marknaðarføringini.

/ Vit fara at arbeiða fyri samstarvi millum veitarar í 
ferða vinnuni við tí endamáli at gera tað lætt at fara undir 
arbeiðið at menna nýggjar dygdar góðar vørur og tænastur. 
Hetta verður gjørt í góðum samstarvi við týðandi partar í 
vinnuni og vinnuframa- og íverk setara  umhvørv inum í 
Føroyum. Okkara partur verður at eggja til og at geva 
fyritøkum, ið ætla sær undir eitthvørt nýtt og øðrvísi í 
ferðavinnu, góð ráð. 

HORNASTEINUR

#1Átøk fram ímóti 2025

Vinnuferðafólk
Leggja trífalt so nógv eftir seg um døgnið (3300 kr. um 
dagin sbrt. hagtølum hjá Visit Denmark, 2018)

Ferðast um várið, heystið og veturin 

Koma við stimbrandi vitan og netverki til landið

19



Ferðavinna
um alt landið
alt árið

HORNASTEINUR

#2
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HORNASTEINUR

#2
Hóast Føroyar eru eitt lítið land, sum er væl knýtt 

saman, eru flestu ferðafólkini í Havn, har hotell og 
matstovur eru savnað. Havnin verður tí ein natúrlig 
støð hjá nógvum gestum.

Vit hava tó sæð eitt rák hesi seinnu árini, at økini uttan fyri 
miðstaðin og útoyggjarnar fáa sín part av vaksandi ferða-
vinnuni. Hetta er eitt rák, vit vilja stuðla, bæði fyri at spjaða 
ferðavinnuna, so flest møgulig kunnu fáa gleði av teimum 
ágóðum, henda nýggja vinnan ber í sær, men eisini fyri at 
sleppa undan, at ávís øki verða overvað. Tað verður gjørt 
bæði við marknaðar føring og menningarátøkum, m.a. 
miðvísum arbeiði við vinnuferðavinnu, ið merkir, at vit fáa 
fleiri vitjanir uttan fyri háárstíðina. Ein støðugari inntøka frá 
ferðavinnuni alt árið tryggjar støðugari arbeiðspláss kring 
landið og styrkir harvið búskaparliga haldførið í vinnuni.

Samstarv og felagsleið er tað einasta rætta fyri eitt lítið 
ferðamál, sum heimurin hevur fingið eyga á. Samstarv í 
ferðavinnuni skal tryggja, at kunningin og leiðbeiningin kring 
landið er røtt og altíð tøk, og at vit hjálpa hvør øðrum og 
gestum okkara á bestan hátt bæði úti í fjøllunum, inni í 
býnum og á talgildu miðlunum.

Í 2025 er tað vorðið lættari hjá okkara vitjandi at ferðast 
kring oyggjarnar, tí kunningin er betri, undirstøðukervið 
riggar betur, og tí samferðsla er vorðin ein veruligur val-
møguleiki aftrat persónbilinum. 

Undir hesari framgongd er ein nýggjur ferðavinnubygnaður 
við greiðum uppgávu- og ábyrgdarbýti í vinnuni. Við betri 
samskipan og nýggjum økissamstarvi eru karmarnir um 
betur samskipaða ferðavinnu fingnir til vega. Ymsu økini 
samstarva, samstundis sum tey skilja seg hvørt frá øðrum 
við tí, tey bjóða teimum ferðandi. 

Visit Faroe Islands er samskipari, ið stuðlar arbeiðinum at 
fáa í lag nýggj netverk og ymiskt samstarv í ferðavinnuni um 
alt landið.

Hvar gisti tú, tá tú 
vart í Føroyum? 

Sandoy, Hestur, Koltur Suðuroy

9,1%

Nólsoy

1,4%

Norðurstreymoy

15,3%

Tórshavn ella Suðurstreymoy

77,6%

Norðoyggjar

19,5%

Eysturoy

24,6%

Vágar, Mykines

28,2%

Kelda: Gallup kanning, august 2018, 
483 útlendsk ferðafólk spurd eftir vitjan í Føroyum

2025-visjónin
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/ Vit vilja vera við til at styrkja kunningarstovurnar og 
kommunala ferðavinnuarbeiðið kring landið m.a. við 
at savna okkum um betri talgilda kunning, betri felags 
samskipan og greiðari uppgávubýti og við at fáa í lag nýtt 
samstarv og nýggj netverk í ferðavinnuni. Við hesum fara 
vit saman við kommunum og kunningarstovum at finna 
fram til ein nýtíðarligari og smidligari bygnað í 
ferðavinnuni. 

/ Vit fara at bøta og menna undirstøðukervið so hvørt á 
teimum støðum, ið longu nú eru undir trýsti frá fleiri 
vitjandi í háárstíðini. Hetta verður gjørt í tøttum samstarvi 
við avvarðandi kommunur og jarðareigarar. 

/ Vit fara at menna eina heildarætlan fyri skelting og 
leið beining til tess at tryggja, at vegvísing, leiðbeining og 
kunning til ferðafólk er so góð sum til ber. Eisini fara vit at 
leggja størri áherðslu á at tryggja, at ferðandi fáa neyva 
kunning um, hvussu ein ber seg at sum ferðafólk í 
Føroyum, serliga tá ið gongd í fjøllunum ræður.

HORNASTEINUR

#2/ Vit fara at gera fjallagongd lættari og tryggari m.a. við 
at merkja gomlu bygdagøturnar og fáa tær inn á kortini. 
Vit fáa yvirlit yvir bygdagøturnar, sum vit kunnu vísa 
ferða fólkum á við tí endamáli at fáa eina meiri skipaða 
gongd í høgum og fjøllum. 

/ Vit fara at gera menningarætlanir saman við kommun
unum, ið stuðla ferðavinnumenning kring alt landið við 
serligum denti á útoyggjarnar. 

/ Vit fara at skipa eitt samstarv við Strandfaraskip 
Landsins og Landsverk, so at vit tryggja okkum, at 
samferðslan og undirstøðukervið eru fyrireikað til eina 
vaksandi ferða vinnu.

/ Vit fara at virka fyri, at ferðafólk fara meira út um alt 
landið. Hetta verður m.a. gjørt við at gera tað týðiligari, 
hvørji ser eyðkenni ymsu økini í landinum hava, og síðani at 
brúka tað í arbeiðnum at menna, kunna um og marknaðar-
føra økini. Hendan kunningin verður eisini savnað á 
whatson.fo, eini nýggjari síðu, sum gevur yvirlit yvir øll 
viðkomandi tiltøk, tilboð og veitarar. 

Týðandi samstarvspartar:

Landsstýrið, kommunur og kunningarstovur, jarðar-
eigarar, Umhvørvisstovan, Útoyggjafelagið, Landsverk, 
Strandfaraskip Landsins, tilbúgvingarmyndugleikar

Hvørjar oyggjar vitjaði tú?

Fugloy

5,6%

Svínoy

4,1%

Viðoy

37,5%

Borðoy

61,7%

Kunoy

24,8%

Kalsoy

22,2%

Nólsoy

17,0%

Eysturoy

80,3%

Vágoy

72,7%

Koltur

1,7%

Sandoy

12,0%

Stóra Dímun og Lítla Dímun

0%

Streymoy

97,9%

Mykines

31,7%

Hestur

2,3%

Skúvoy

1%

Suðuroy

11,4%

Kelda: Gallup kanning, august 2018, 
483 útlendsk ferðafólk spurd eftir vitjan í Føroyum

Ein støðugari inntøka 
frá ferðavinnuni alt 
árið tryggjar støðugari 
arbeiðspláss kring 
landið og styrkir 
harvið búskaparliga 
haldførið í vinnuni.

Átøk fram móti 2025
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Vitan og
førleika-
menning

HORNASTEINUR

#3
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Dyggur kunnleiki er ein fortreyt fyri framburði í 
ferðavinnuni. Tað verði seg kunnleika um 
gestir okkara, um okkum sum ferða fólkaland 
og um okkara egnu vørur og tænastur.

Hollari vitan og førleika menning er eisini neyðugt, 
vilja vit tryggja dygdar góðsku, so at vit eru kappingar-
før mótvegis altjóða leikarum á marknaði num. 
Har afturat er holl vitan avgerandi grundarlag, skulu 
vit tryggja okkum, at vit taka tær røttu avgerð irnar, 
sum slóða fyri teirri ferðavinnuni, vit vilja hava. Ein 
professionel vinna er neyðug, vilja vit røkka málinum 
at menna eina dygdar góða ferðavinnu á høgum stigi.

HORNASTEINUR

#3
Holl vitan er avgerandi 
grundarlag, skulu vit 
tryggja okkum, at vit 
taka tær røttu avgerð
irnar, sum slóða fyri 
teirri ferðavinnuni, vit 
vilja hava.

Í 2025 duga vit nógv betur at veita ferðafólki, ið eru sinnað 
at rinda fyri dygdarvørur, góðar tænastur og upplivingar í 
allari vinnuni. Tað er eisini vorðið lættari enn áður hjá 
føroyingum at vera við og fáa gleði av ferðavinnuni sama 
hvar í landinum. 

Hetta hevur eydnast okkum, tí vit hava megnað at menna 
eina meira professionella ferðavinnu við førleika menning, 
vitanar samskifti og útbúgving, ið hava skapt gróðrarlíkindi 
fyri vaksandi inntøkum frá ferðavinnuni, vaksandi áhuga frá 
íleggjar um og einum haldførum búskapi.

Harafturat vita vit meira um ferðafólkatalið, hvørji tey 
ferð andi eru, hvussu tey vilja gista, inntøkur (privatar og 
almennar), og hvørjum tey leita eftir á talgildu miðlunum. Alt 
hetta er kunnleiki, ið er neyðugur, skulu vit kunna stýra 
ferðavinnuni. 

2025-visjónin
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/ Vit fara at skráseta búskaparliga týdningin, 
ferða vinnan hevur, við neyvari lyklatølum, m.a. fyri 
metta nýtslu um samdøgrið, hvussu nógv ráðstevnur 
og tiltøk kasta av sær, og fyri samlaðu skatta inntøk ur-
nar frá ferðavinnuni (kommunalt og lands umfatandi). 
Somu leiðis fara vit at arbeiða fyri at útvega hagtøl, ið 
vísa, hvussu nógv fólk nýta aðrar gistingarhættir sum 
t.d. Airbnb, so vit vita, hvørja ávirkan slíkar skipanir 
hava á ferða vinnuna og á samfelagið annars.

/ Vit fara at kanna, hvussu nógv ferðafólk okkara 
land kann bera. Vit seta sjøtul á við at kanna “burðar-
orkuna” á útvaldum økjum, ið hava havt stóran 
ferðafólka vøkstur.

/ Vit fara at menna og seta í verk førleikamennandi 
átøk kring alt landið at stuðla nýggjum átøkum og 
vinnuligum tilboðum.

/ Vit fara at at fáa greiðu á, hvussu ferðafólk leita á 
talgildu miðlunum, so vit fáa lagað ta talgildu 
kunning ina, marknaðar føringina og tænasturnar eftir tí 
tørv i num. Kunnleiki um, hvussu ferðafólk brúka talgildu 
miðlarnar fer somuleiðis at lætta um, tá ið gongd í haga 
og fjøllum verður skipað neyvari. 

/ Vit fara at útvega og almannakunngera kanningar 
og fakta um ferðavinnuna, so ferðavinnukjakið verður 
sakligari, og so at leysasøgur kunnu manast í jørðina. 
Vit fara at gera árligar hugburðskanningar um ferða-
vinnuna millum føroyingar, so at vit kunnu vera mið-
vísari og frammanfyri í okkara menningar átøkum. 

Týðandi samstarvspartar:

Vitan og hagtøl:
Hagstovan, Vága Floghavn, flutningsfeløg, TAKS

Staðbundin førleikamenning: 
Vinnuframi, Íverksetarahúsið, Handilsskúlin / Miðnám 
Vestmanna, Ferðavinnufelagið, kunningarstovurnar

Talgild atferð: 
Fjarskiftis-mynduleikar og -feløg

HORNASTEINUR

#3
Hollari vitan og førleika
menning er neyðug, vilja 
vit tryggja dygdargóðsku, 
so at vit eru kappingarfør 
mótvegis altjóða leikarum 
á marknaðinum. 

Átøk fram ímóti 2025
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Nýggjur 
lógarkarmur
fyri Føroyar
sum ferða-
fólkaland

HORNASTEINUR

#4
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Vit viðurkenna, at vit mugu taka stórar avgerðir at 
verja okkara fyrsta og fremsta ferðavinnutilfeingi: 
náttúruna. Okkara náttúra er fremsta orsøkin til, at 
ferðafólk koma til landið.

Tí er umráðandi fyri framtíðar ferðavinnuna, at vit fáa eitt 
lógarverk og eina náttúrufyrisiting, ið kann tryggja, at vit 
brúka náttúruna á rættan hátt. Galdandi lóggáva svarar ikki 
til dagsins samfelag og er ikki nóg gott amboð til at skapa 
tryggar karmar um náttúrunýtslu og ferðavinnu. 

Okkum tørvar nýggja lóggávu, ið bæði tryggjar ábyrgdarfulla 
nýtslu og atgongd til okkara náttúru. Tað er bæði avgerandi 
og átrokandi, vilja vit halda fram at menna ferðavinnuna her 
á landi. Lóggávan er ein fortreyt fyri at seta í verk landsfevn-
andi skipanir, ið kunnu tryggja eina væl skipaða ferðavinnu 
við atliti at trygd, kunning og gjøldum. Vit mugu tryggja 
okkum, at føroyska náttúran verður verandi atkomulig og 
óspilt um somu leið, sum ferðavinnan mennist. Hetta er 
javnvágin, vit skulu finna og síðani varðveita, og hesum fara 
vit at virka fyri.

Ferðavinnan er bæði ein fjøltáttað og dynamisk vinna við 
nógv um ymiskum áhugamálum og ymiskari ábyrgd, ið ávirka 
nærum allar myndugleikar og nógvar ymiskar áhugapartar. 
Tí er neyðugt við samskipan og samstarvi tvørtur um aðalráð 
og kommunur, vilja vit stýra ferða vinnuni væl. Tað er eisini 
umráðandi við politiskum avgerð um og nýggjari lóggávu, 
vilja vit hava eina haldføra ferðavinnu, sum føroyingar taka 
undir við.

HORNASTEINUR

#4
Í 2025 eru Føroyar undangonguland í burðardyggari 
ferða  vinnu stýring og náttúruvernd. Vit hava fingið slíka 
støðu orsakað av nýggjari lóggávu og átøkum, ið tryggja 
eina ferðavinnu, sum gagnar føroysku náttúruni. Felags 
yvirlýsingin (nevnd undir horna steini #1) hevur eisini verið 
eitt týdningarmikið amboð at røkka málinum. 

Føroyar hava fingið nýggjar karmar um náttúruvernd og 
reglur fyri, hvussu gingið verður í haga og fjøllum, greitt er, 
hvør hevur ábyrgd av hvørjum, og lógin fevnir bæði um 
vinnu og frítíðar virksemi. Vit hava fingið tey fyrstu vardu 
økini ella tjóðgarðarnar, ið skulu verja viðbrekna náttúru og 
djóralív. Vit hava eisini við miðvísum politiskum átøkum og í 
samstarvi við vinnu og kommunur tryggjað, at vit fáa ferða   fólk 
til Føroya, sum leggja mest møguligan pening eftir seg. 

Føroyingar ynskja nýggja 
lóggávu
Hvussu samdur ert tú í hesi útsøgn: Vit skulu hava 
nýggja lóggávu, ið skipar eina felags loysn fyri alt 
landið í mun til gongd í haga og møguligt gjald

11,75%

1 - Púra ósamd/ur

5,00%

2

14,50%

3

15,75%

4

7,25

Veit ikki

45,75

5 - Púra samd/ur

Kelda: Spyr kanning, juli 2018, 
400 føroyingar um alt landið spurdir 

2025-visjónin

Okkum tørvar nýggja 
lóggávu, ið bæði tryggjar 
ábyrgdarfulla nýtslu og 
atgongd til okkara náttúru. 
Tað er bæði avgerandi og 
átrokandi, vilja vit halda 
fram at menna ferða
vinnuna her á landi. 
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/ Vit fara at virka fyri, at náttúruvernd fær neyðuga 
rað festing í lóggávu og í verki.

/ Vit fara at tala fyri, at eitt náttúruverndargjald verður 
álagt øllum ferðafólkum, ið koma til landið. Peningurin skal 
brúkast til at byggja upp ein føroyskan náttúruverndar-
grunn. Endamálið við grunninum er at gera neyðugar 
kanningar og munagóðar íløgur í haldførar verkætlanir við 
náttúruvernd og ferðavinnu menning fyri eyga. 

/ Vit fara at tala fyri, at ferðaavgjaldið á 65 kr. fyri 
hvønn ferðandi verður galdandi fyri øll ferðandi. Í dag 
fevnir gjaldið ikki um ferðandi við cruise-skipum. Víðkaða 
inn tøkugrundarlagið og tær inntøkurnar, hetta gevur, eigur 
at vera markað til íløgur í týðandi undirstøðukervið undir 
ferðavinnuni, m.a. vegakervið og betri samferðslu. 

Vit fara at virka fyri, 
at náttúruvernd fær 
neyðuga raðfesting í 
lóggávu og í verki. 

Týðandi samstarvspartar:

Landsstýrið, Løgtingið, kommunurnar, bónda- og 
óðalsfelagið, umhvørvismyndugleikar, Búnaðarstovan 
og viðkomandi áhugabólkar

HORNASTEINUR

#4
/ Vit fara at virka fyri, at greiðar 

reglur verða settar í verk, ið skipa 
gongd í haga, og sum m.a. áseta 
greiðar manna gongdir fyri, nær og 
hvussu gjald kann verða kravt, tá ið fólk 
ætla sær til fjals. 

/ Vit fara at vera ein virkin og uppbyggj-
andi viðleikari í til gongdini at menna 
og seta í verk eina felags skipan fyri 
gongd í haga, ið er ein ágóði fyri 
náttúruna, ferðavinnuna og land búnað-
in, sam stundis sum hon er grundarlag 
undir betri kunning og trygd í fjøllunum.

Átøk fram ímóti 2025
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321
Skulu vit tryggja eina góða kós fyri ferða-
vinnuna hesi komandi árini, er neyðugt at 
seta sær greið, men eisini framsøkin mál, ið 
vísa á virði, ferðavinnan gevur samfelagnum. 

Mál fram 
móti 2025

MÁL 1:

1,5+ mia. kr í 
umsetningi
Útgangsstøði 2016: 606 mió. kr. 

Tí samfelagsbúskaparliga ískoytið frá ferðavinnuni fram-
vegis er avgerandi fyri okkum. Ein vaksandi ferðavinna 
gevur arbeiðspláss, skattainntøkur og íløgur, ið annars ikki 
høvdu verið møgulig. 

MÁL 2:

90% av teimum 
vitjandi taka undir 
við lyftinum um 
“unspoiled, 
unexplored, 
unbelievable ...” 
Útgangsstøði 2018: 86,6% 

Tí vit fegin vilja varðveita Føroyar “unspoiled, unexplored, 
unbelievable”. Fram um alt annað vilja vit varðveita okkara 
sermerktu náttúru og mentan. Tað er hetta, sum er og skal 
halda fram at vera høvuðsorsøkin hjá ferðandi at vitja land 
okkara. 

MÁL 3:

>80% av føroyingum 
halda at ferðavinnan 
er jalig fyri Føroyar
Útgangsstøði 2018: 66%

Tí undirtøka fyri ferðavinnuni er avgerandi, skal ferða vinnan 
eydnast í Føroyum. Ferðavinnan skal fatast sum ein drív -
megi fyri jaligari menning í samfelagi okkara. Um vit vilja 
tað ella ikki, eru vit øll vertir og umboð fyri okkara land og 
tess umdømi úti í heimi.
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Visit Faroe Islands
Gongin 9 
100 Tórshavn

Tlf. 666 555

info@visitfaroeislands.com
www.visitfaroeislands.com
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