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Svæðisgarður á Snæfellsnesi 

Snæfellsnes 

• Snæfellsnes er 90 km langt, um 1,4 % af Íslandi (1.474 km2) 

• Stórfenglegur fjallahringur deilir Snæfellsnesi í tvær 
landfræðilegar heildir: suðursvæði og norðursvæði með 
Snæfellsjökul á endanum (1446 m hár) 

• Fjölbreytt náttúrufar 

• 5 sveitarfélög með um 4000 íbúa; þrír þéttbýliskjarnar með 
um 1000 íbúa og tveir minni, allir á norðanverðu Snæfellsnesi, 
annars dreifbýli. 

• Atvinnulíf einkum fiskveiðar og vinnsla, þjónusta, landbúnaður 
og ferðaþjónusta. 
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verið gert og er í gangi.. 
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 Sjálfbær samfélög á Snæfellsnesi 
 
Þann 8. júní 2008 tóku Sveitarfélögin á Snæfellsnesi á móti vottun frá 
alþjóðlegu umhverfisvottunar samtökunum Green Globe, nú Earth 

Check.  



Sögufylgja.is, sími: 8482339 

 



Sögufylgja.is, sími: 8482339 
Ný tækni sparar tíma.. 



Gríðarlega miklar breytingar... 





Búðir í Staðarsveit  



Svæðisgarður 

Gamlar þjóðleiðir þarf að nota til að 
vernda þær. Hér sést Klettsgatan sem 

liggur í gegn um Búðahraun  



Álfareið 
Ásgrímur Jónsson 

Svo er það ósýnilega landslagið... 

Ásgrímur Jónsson 

1876 - 1958 

Álfareið, 1916 - 18  



Hvað er svæðisgarður? 
(e. regional park) 

• Á forsendum heimamanna – grasrótin 
• Breytt neysla, upplýsingamiðlun og forgangsröðun 
• Hlutverk; hreyfiafl, vernda og nýta arfinn, styrkja  

sjálfsmynd, samstarfsvettvangur, agn  
• Með svæðisgarði fæst: 

– Skilgreining á sérstöðu svæðisins – sameiginleg sýn  
– Samlegð ólíkra aðila  
– Yfirsýn yfir þá auðlegð sem í svæðinu býr 
– Tól og tæki til að koma sérstöðunni á framfæri 
– Tól og tæki til að nýta sérstöðuna til frekari áhrifa  
– Festa og skipulag 

• http://svaedisgardur.is/ 

Hvernig gerum við okkur mat úr þeim...? 

http://svaedisgardur.is/


• Að vera grunnur fyrir stofnun og þróun svæðisgarðs á 
Snæfellsnesi með því að 
– kortleggja verðmæti og sérkenni svæðisins 
– greina hvernig má nýta þau til að efla atvinnulífið  
– marka stefnu um viðhald og nýtingu þeirra með víðtæka 

verðmætasköpun að leiðarljósi  
– leggja grunn að þeim samvinnuvettvangi sem svæðisgarður verður 

 
AÐ MÓTA SAMEIGINLEGA  
FRAMTÍÐARSÝN 
OG GERA HANA SÝNILEGA  
með það að markmiði  
að styrkja samfélagið og  
efla atvinnulífið á Snæfellsnesi 

Nýting Verndun 

HLUTVERK 



Við svæðisskipulagsvinnuna verður leitast við að: 
1. Vefa sérkenni svæðisins inn í atvinnugreinar 

2. Tvinna atvinnugreinar saman 

3. Marka stefnu um sjálfbæra nýtingu auðlinda 

4. Marka stefnu um sameiginlega innviði 

5. Skapa skýra mynd af svæðinu sem heild 

6. Flétta saman og nýta eldri og nýrri verkefni 

7. Styðja við frumkvæði og þátttöku íbúa og félagsamtaka 

8. Vinna í anda Evrópska landslagssáttmálans og taka mið 
af reynslu evrópskra svæðisgarða 

 

 

 

NÁLGUNIN 
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Netagerð 

• Tengja fólk, hugmyndir og verkefni saman 

• Útnefna tengla 

• Ákveða stærð og hlutverk „möskva“ (klasa/hópa) 
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Mögulegir möskvar 
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6 



• Vatn 

 

• Sjávarfang 

 

• Landbúnaðarland 

 

• Jarðefni 

 

 

 Marka stefnu um sjálfbæra 
nýtingu auðlinda 



• Vegir 

 

• Göngu- og reiðleiðir 

 

• Fjarskipti og veitur 

 

• Stofnanir og 
þjónusta 

 

Marka stefnu um sameiginlega innviði 



 Skapa skýra mynd af svæðinu sem heild 
og staðaranda þess 



• Opnir fundir 

• Vinnuhópar 

• Vefsíða 

• Fésbókarsíða 

• Ungmennaráð 

 

 

 Auðvelda þátttöku íbúa og 
félagasamtaka 





Hvað upplifir fólk á hverju svæði fyrir sig..? 



Landupplýsingar eru lifandi 





Framtíðin kemur ekki bara...  
Við sköpum hana! 

Hnýta netið Greiða úr flækjunni 


