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Til 
 
Vinnunevnd Føroya Løgtings 
 

Tórshavn, hin 6. apríl 2020 
 
 
 
Inngangur 
 
Vit hava við spenningi fylgt orðaskiftinum um hjálp til vinnufyritøkur í sambandi við koronakreppuna, og vit 
loyva okkum at venda okkum til tykkara í framhaldi av tí orðaskifti, sum var í Løgtinginum leygardagin, har 
tað tyktist, sum tingfólk vóru sinnað at víðka hjálparpakka 2, so hann kundi veita hjálp til hvørt rakstrarstað 
hjá fyritøkum, sum høvdu fleiri rakstrarstøð. 
 
Hendan broyting hevði komið sera væl við hjá Gist & Vist, nú støðan hjá felagnum er rættiliga vánalig. Vit 
hava hoyrt, at ætlanin møguliga er at koma við einum hjálparpakka til størri vinnufyritøkur seinni; men vit 
meta ikki, at vit hava tíð at bíða. Vit hava rætt og slætt brúk fyri hjálp nú. 
 
Ferðavinnan hevur fingið sera stóran týdning fyri føroyska búskapin - kanska størri, enn tey flestu geva sær 
far um. Tí eru nøkur høvuðstøl her: 
 

1. Í 2019 var útflutningsvirðið hjá ferðavinnuni 800 mió.kr. Tá er umsetningurin av innlendis– og 
útgangandi ferðavinnuni ikki við. 

2. 715 ársverk vóru í útflutningspartinum av ferðavinnuni í 2019; samanlagt stendur øll ferðavinnan 
fyri eins nógvum ársverkum sum alivinnan. Í 2011 vóur 385 ársverk í ferðavinnuni.  

3. Málið fyri ferðavinnuna í 2020 var 1 mia.kr. í útflutningsvirði, umleið 1.000 ársverk og 200.000 
gistingar. Fleiri gistingarmøguleikar og øktur títtleiki hjá SAS og Atlantic Airways, saman við 
nýggjum rutum í 2020, var grundarlagið undir ætlaða vøkstrinum. Koronakreppan hevur broytt 
hetta. 

4. Bruttovirðisøkingin í ferðavinnuni frá 2011 til og við 2019 er farin úr 165 mió.kr. til kr 421 mió.kr., 
herav virðisøkingin í matstovuvinnuni er farin úr 20 mió.kr. upp í 120 mió.kr., smb nýggjastu 
tølunum frá Hagstovuni. 

5. Ferðavinnan gevur nógv avleitt virksemi innan nógvar vinnur. Gistingarhús verða bygd, sum standa 
liðug í 2020, fyri 480 mió.kr. 

 
Vit meta sjálv, at Gist & Vist er ein av høvuðsaktørunum í føroysku ferðavinnuni, kanska serliga við tí 
útbygda matstovuvirkseminum, vit hava. Hesin parturin av virksemi okkara gevur ikki stórvegis avkast; alt 
okkara matvøruvirksemi hvílir kortini í sær sjálvum. Men hetta virksemi er avgerandi fyri framhaldandi 
vøkstri í vinnuni, tí uttan matstovur á høgum støði høvdu upplivingarnar hjá vitjandi ferðafólkum verið 
fátækari. Vit kunnu nevna, at klassifiseringar í matstovuhandbókum, eitt nú ‘White Guide’ og ‘Spiseguiden’, 
hava 7-8 av okkara matstovum millum 200 tær bestu í Danska Kongaríkinum, av tilsamans 14.000 



2 
 

matstovum. Harumframt kunnu vit nevna, at KOKS, við tveimum Michelinstjørnum, hevði eitt mett 
útflutningvirði upp á 54 mió.kr. Av hesum fekk KOKS sjálvt 7-8 mió.kr. Restin fór út í samfelagið til onnur í 
føroysku ferðavinnuni: til gistingar, flutning, handilskeyp og aðrar mentanarligar- og náttúruupplivingar. 
Kanningar vísa, at okkara matstovuvirksemi er ein orsøk at vitja, ´reason to go´. Serliga eyðsýnt viðvíkjandi 
KOKS, men er hetta eisini galdandi fyri aðrar matstovur hjá okkum, td. RÆST, Áarstovu o.fl. Seinnu árini eru 
100 tals greinar skrivaðar um okkara matstovuvirksemi í útlendskum tíðarritum.  
 
 
Umbøn um lut í hjálparpakka 2 
 
Gist & Vist hevði í fjør ein umsetning á góðar 180 mió.kr. og eitt yvirskot á 12 mió.kr. Lønarútgjaldingarnar 
vóru 71 mió.kr. 
 
Gist & Vist er sum heild eitt væl rikið felag. Felagið hevur í mong ár havt eitt støðugt vaksandi virksemi, 
hevur støðugt gjørt stórar íløgur og flestu mongu árini havt yvirskot av rakstrinum. Í nýggjari tíð – 
undantikið eitt minni vinningsbýti á 300.000 kr. í 2015 – er úrslitið altíð lagt aftur at eginpeninginum við tí 
endamáli at styrkja og menna felagið. 
 
Men nú koronakreppan er íkomin, og Gist & Vist hevur fylgt almennu ásetingunum, hevur hetta havt alstóra 
og bráðkomna neiliga ávirkan á felagið: 
 
• Umsetningurin er fallin úr í miðal 15 mió.kr. um mánaðin til eitt støði á umleið 1,3 mió.kr. um mánaðin, 

svarandi til eina lækking í søluni á oman fyri 90%. Í núverandi søluni er íroknað inntøkur fyri fólk, sum 
vegna sóttarhald gista á okkara hotellum. 

 
• Av samlaðu ársverkunum, sum í 2019 í miðal vóru 209 í tali, herav 56 fastlønt og 27 lærlingar, eru bert 

19 eftir til arbeiðis nú, svarandi til eina lækking í ársverkunum á góð 90%. Restin av starvsfólkunum eru 
vegna vantandi virksemi send til hús undir hjálparpakka 1. 

 
• Av teimum mongu rakstrareindunum, sum Gist & Vist vanliga rekur, eru bert 6 virknar nú, og allar hesar 

hava eitt munandi skert virksemi. 
 

• Síðani 17. mars 2020 og fram til 31. mars hevur Gist & Vist mist heilar 4.461 gistisnætur í 2020. Hetta tal 
verður væntandi nógv størri, sum líður út á árið. 

 
• Samstundis eru føstu útreiðslurnar, sum tað liggu í orðinum, at kalla óbroyttar, 3,5 mió.kr. um mánaðin. 
 
Ein meting av gongdini fyri restina av árinum vísir, at Gist & Vist í 2020 fær eitt rakstrarundirskot á 18,8 
mió.kr. Grundarlagið fyri hesi meting er, at koronakreppan ávirkar raksturin í apríl á sama hátt sum í seinnu 
hálvu av mars (svarandi til eina sølu á 1,3 mió.kr. í apríl), at sølan í mai og juni verður 35% av vanligu søluni, 
at sølan í juli og august verður 50% av søluni, og at sølan frá september og restina av árinum annars verður 
sum vanligt. Vónandi er hetta ein pessimistisk meting, men tíverri kann veruliga gongdin eisini lættliga 
gerast munandi verri enn hetta. 
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Hóast Gist & Vist er væl fyri til at standa ímóti øllum vanligum sveiggjum og niðurgongdum í virkseminum 
og marknaðinum, er vavið og undirskotið av koronatiltøkunum so mikið stórt, at Gist & Vist ikki sjálvt 
megnar at standa ímóti hesum, og felagið má tí hava hjálp uttanífrá fyri at yvirliva. 
 
Gist & Vist hevur seinastu nógvu árini gjørt stórar íløgur í hotellútbyggingar og matstovuvirksemið – síðani 
2015 eru íløgurnar í alt 249 mió.kr.  
 
Áðrenn koronakreppan kom, vóru øll útlit til, at hesar íløgur vóru skilagóðar og mennandi fyri felagið, 
føroysku ferðavinnuna og – um vit sjálv skulu meta um tað – fyri samfelagið sum heild. 
 
Nú hava koronatiltøkini havt so mikið stóra neiliga ávirkan á Gist & Vist, at felagið ikki sjálvt hevur eitt 
nøktandi gjaldføri ella rásarúm at standa ímóti við, og somuleiðis hava fíggjarstovnarnir í stóran mun veitt 
alla ta fígging, sum er rímilig í mun til soliditetin og rentabilitetin hjá felagnum. 
 
Fíggjarstovnarnir hava tó í sambandi við koronakreppuna longu játtað felagnum skáa fyri lánsgjøld, og 
higartil er einki, sum bendir á, at bankarnir fara at avmarka teir rakstrarkredittir, sum felagið hevur. Og 
møguleikarnir fyri at fáa gjaldførislán við borgan frá EKF ella Vækstfonden verða í løtuni kannaðir. Men tað 
er sannlíkt, at felagið má hava meira hjálp enn tað, sum fíggjarstovnarnir kunnu væntast at veita. 
 
Gist & Vist hevur seinastu árini støðugt økt um kapitalgrundarlagið og hevur síðani 2015 fingið 
kapitalhækkanir á í alt 37,5 mió.kr. Kortini eiga leiðsla og leiðandi starvsfólk enn meirlutin í felagnum og er 
hetta nakað, sum íleggjararnir higartil hava lagt dent á at varðveita. Tað tykist eyðsæð, at tað undir verandi 
koronaumstøðum er trupult at fáa nýtt kapitalinnskot til felagið uttanífrá, og í øllum førum ikki uttan so, at 
leiðslu- og ognargrundarlagið í felagnum verður broytt munandi og varandi frameftir. 
 
Samanumtikið sær felagið sær ikki aðrar møguleikar enn at heita á løgtingið um at tillaga hjálparpakka 2 
soleiðis, at hann eisini kann nýtast til Gist & Vist. Hetta kann til dømis gerast við at áseta, at hvør 
rakstrareind sær (t.d. Áarstova, etika, Tarv o.s.fr.) kann søkja um stuðulsmøguleikarnar, sum liggja í 
uppskotinum til hjálparpakka 2. 
 
Allar rakstrareindir hjá Gist & Vist hava hvør í sínum lagi egnan roknskap, sum lýsir bæði sølu, beinleiðis 
rakstrarútreiðslur og fastar útreiðslur tilhoyrandi einstøku rakstrareindina, og í tí dagliga hevur hvør 
rakstrareind sær eina tilveru og leiðslu, sum var tað ein sjálvstøðug fyritøka. Í miðsavnaðu leiðsluni hjá Gist 
& Vist starvast bert 8 fólk, sum í tí dagliga stuðla og leiðbeina einstøku rakstrareindunum. 
 
Um hjálparpakki 2 varð veittur til hvørja rakstrareind sær, verður mett, at hetta er nóg mikið til, at Gist & 
Vist kann koma ígjøgnum ringastu tíðina av koronakreppuni fram til og við juni 2020. Eftir tað er mest 
sannlíkt eisini brúk fyri hjálp uttanífrá til Gist & Vist – men tað fer tíðin og gongdin at vísa. 
 
Fer tað ikki at eydnast at bjarga Gist & Vist, fær hetta stóra ávirkan. Ikki bara á eigararnar. Fleiri hundrað 
starvsfólk missa sítt arbeiði, tí hjá Gist & Vist arbeiða nógv parttíð. Gist & Vist er eisini arbeiðsplássið hjá 
hópin av ungdómum, og eisini er felagið eyðkent við, at fleirtalið av starvsfólkunum eru kvinnur. Veitarar og 
aðrar fyritøkur í ferðavinnuni, so sum flutningsfyritøkur og fíggjarstovnar verða ávirkað, og sjálv meta vit, at 
hetta eisini fær stóra neiliga ávirkan á Føroyar sum ferðavinnumál og á samfelagið sum heild.  
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Sjálvandi fara hotell- og matstovuhølini at standa eftir, um Gist & Vist fer av knóranum; men við okkara 
royndum í vinnuni vita vit, at tað ikki er sum at siga tað at endurbyrja hetta virksemið – hvørki út frá einum 
førleikasjónarmiði ella hvat fígging viðvíkur. Tí tað krevst sera nógv fígging til at byrja og reka eitt virksemi 
sum tað, Gist & Vist hevur bygt upp. Sum dømi kunnu vit nevna, at menningartilgongdin við KOKS hevur 
tikið 8 ár; og tað er eyðsæð, at KOKS ongantíð letur upp aftur, skuldi virksemið steðgað.   
 
At enda vilja vit vísa á, at støðan hjá Gist & Vist ikki er serstøk á nakran hátt. Koronakreppan hevur rakt alla 
føroysku ferðavinnuna sera meint, so bæði smærri og størri fyritøkur eru illa fyri og tørva hjálp. Sama støða 
er galdandi aðrastaðni, og í londunum rundan um okkum eru stórir hjálparpakkar veittir fyritøkunum í 
ferðavinnuni. Vit kunnu vísa á teir hjálparpakkar, sum danska stjórnin og Fólkatingið hava veitt fyritøkunum 
í donsku hotel- og matstovuvinnuni. 
 
Vit vóna, at Vinnunevndin og Løgtingið tekur undir við hesi umbøn, sum er eitt avgerandi stig á leiðini, um 
felagnum skal verða lív lagað. 
 
 
 
Johannes Jensen 
 
Stjóri 
 
Gist & Vist PF 
 
 


