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Markmið   

• Búa til gagnabanka með myndrænni 

framsetningu fyrir heimafólk og aðra 

hagsmunaaðila, til að vinna að skipulagi, 

stefnumótun og markaðssetningu 

ferðamála.  

– Aðrir hagsmunaaðilar m.a. 

• Ferðamálastofa 

• Byggðastofun / atvinnuþróunarfélög 

• Nýsköpunarmiðstöð 

• Aðrir ferðaþjónustuaðilar (af öðrum svæðum) 



Verkefnisstjórn 

• Edward H. Huijbens 

– Rannsóknamiðstöð ferðamála 

• Oddný Þóra Óladóttir 

– Ferðamálastofu 

• Eydís L. Finnbogadóttir 

– Landmælingum Íslands 

 

• Starfsmaður verkefnis 

– Ása M. Einarsdóttir 



Skrefin sem tekin voru - 

verkferlið 
• Fundur með sveitarstjórnum, oddvitum og 

hagsmunaðilum í ferðaþjónustu á svæðinu  
– Haldin nóvember 2011 

• Grunnrannsókn – úttekt á auðlind og gerð 

auðlindaskrár í Excel 
– Heimildir: Ferðafélagsbækur, aðalskipulag, byggðalýsingar og 

heimasíður  

– Janúar til maí 2012 

• Opnir fundir til að kynna frumgögn og tillögur 

fyrir heimafólki  
– Rýnifundir á Vík og Hvolsvelli, 19. júní 2012 

– Sveitarfélagaskipað fólk fengið í samstarf um frekari rýni 

– Skil á grunni desember 2012 

– Lokafrágangur 2013  

 



Þekjur sem stökum var 

safnað í 
1.   Landslag   

 a.   Ár og vötn  

 b.   Fossar  

 c.   Gljúfur   

 d.   Áhugaverðar fjörur  

 e.   Hverir, laugar og lindir  

 f.   Jarðminjar og vörður  

 g.   Nafnkunn fjöll með þekktri gönguleið  

 h.   Hellar  

 i.   Klifurstaðir   

 j.   Útsýnisstaðir  

 

2.   Vistfræði  

 a.   Áhugavert dýralíf  

 b.   Áhugaverður gróður  

 c.   Berjaland   



Þekjur sem stökum var 

safnað í 

3.   Manngert   

 a.   Friðlýstar rústir  

 b.   Áningastaðir, nestisstaðir og útskot  

 c.   Útilist og arkitektúr   

 d.   Flugvellir  

 e.   Íþróttasvæði og vellir  

 f.   Vitar   

 g.   Upplýsingaskilti  

 h.   Menningarmiðstöðvar og félagsheimili  

 i.   Kirkjur  

 j.   Réttir  

 k.   Sögustaðir  

 l.   Virkjanir 

780 stök í heild sinni  



Hvað var skráð… 



Í hvað? 



Stökin metin …  

• Nöfn, staðsetning og heimildir 

• Aðgengi og aðdráttarafl 

 

 

 

 

• Vantar eitthvað? 

– Alls 627 stök metin af 780 (eða 80%) 

 



Hvaða þekking hefur 

skapast? 

• Samræmdur grunnur að því sem telja má 

til auðlinda ferðaþjónustu, samþættaður 

við þjónustugrunn Ferðamálastofu. 

• Hvernig vinna skal með heimafólki við 

gerð landfræðilegra upplýsinga. 

• Hvernig gera má gögn aðgengileg í vef 

umhverfi. 

• Hvaða tækifæri búa á einstökum svæðum 

og hvernig hægt er að forgangsraða í 

skipulagi vegna þeirra. 



Samvinna og samræða 

með kortum 

• Áætlanagerð er byggir á samfélagslegri nálgun 
Community based strategic planning approach 

• Byggja traust og skapa grundvöll 

samræða og opinna tjáskipta 

• Traust undirstaða ákvarðanatöku 

• Ná samkomulagi ólíkra hagsmunaaðila 

• Áskorun ólíkra hópa útivistarfólks 

– Landnýting á hálendi að Fjallabaki - ADS 

– Dæmi frá BC 



Næstu skref... 

• Uppfæra gagnagrunn og gera 

aðgengilegan 

• Vinna við samþættingu við skipulag 

• Upplýsa um vöruþróun - Alta 


