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Um verkefnið 

• Kveðið á um í ferðamálaáætlun 2011-2020 

• Forverkefni unnið á Suðurlandi 

• Útfært fyrir landið í heild og boðið út vorið 
2014 

• Fá sem flestar lýsingar fyrir fjármuni sem voru 
til ráðstöfunar 

• 15 tilboð  - Samið við Alta 



Samráð í héraði 

• Lykilþáttur verkefnisins – fá heimafólk til samstarfs  

• Hvaða fulltrúar? 

• Nýtt verklag – allt unnið í gegnum vefinn 

• Reyndist mun tímafrekara en reiknað var með 

• Hver staður að hámarki metinn af þremur 

• Kostir og gallar við þessa aðferð 
– Þægindi og enginn ferðakostnaður 

– Svæði mis vel metin 

• Rýnifasi – önnur umferð 





Dæmi um stað - Háifoss 



Háifoss - framhald 



Hvaða gögn söfnuðust 

• Nær til rúmlega 6.000 staða 

• Hliðarafurð – staðir úr Íslendingasögum 

• Auðlindir – viðkomustaðir 

– Gögnin gera grein fyrir einstaka stöðum þar sem 
upplifa má staðbundna og sérstaka eiginleika í 
náttúrufari eða menningu 

 



Skrá yfir áhugaverða viðkomustaði, 
ekki ferðamannastaði 
 
En áhugaverður viðkomustaður 
getur orðið að ferðamannastað 
 
Skoða þarf 
 samlegð við aðra staði 
 öryggi 
 aðgengi 
 þjónustu 
 búsetu 
 innviði 
 .... 
 
 



Gögnin eru ekki fullkomin! 
 
Aðeins hluti hefur verið birtur 
Ekki hægt að ábyrgjast innbyrðis samræmi eða gæði 
Frekari úrvinnsla er eftir 
Móta þarf ferli fyrir áframhald 
 
 



Íslendingasögur 
 

Annars konar upplýsingar,  
þurfum ekki að vera á staðnum 

 
Lykill að sagnatextanum 

 
Aðrir vefir gagnlegir, 

líka um þjóðsögur 
 



Hagnýting 
 
Stefnumótun í ferðamálum á lands- og svæðisvísu 
Skipulagsgerð, samþætting ferðamennsku við aðra landnotkun 
Hönnun staða og leiða 
Vöruþróun sem byggir á sérkennum svæðis 
 
 







Hvernig geta gögnin nýst? 

• Stefnumótun í ferðamálum á lands- og 
svæðisvísu. 

• Skipulagsgerð fyrir landsvæði, sveitarfélög, 
landslagsheildir innan þeirra og einstaka staði 

• Hönnun staðanna og leiða á milli þeirra og síðan 
framkvæmdir eftir þeirri hönnun 

• Mörkun, markaðssetning og kynning 
• Vöruþróun í tengslum við ferðir, gistingu, 

þjónustu ýmiss konar, matvöru,handverk og aðrar 
framleiðsluvörur sem hafa útgangspunkt í 
sérkennum hvers svæðis eða einstakra staða 



Lagfæring á gögnunum 

• Kostir og gallar við aðferðina sem notuð var 

• Samræming og yfirferð – gagnatilhögun 
– Langar gönguleiðir 

– Byggingarlist og þéttbýli 

– Jöklar og stór svæði 

– Utanvegaakstur? 

– Viðkvæmir staðir 

• Vefsjá opnuð í júlí 
– http://alta.gistemp.com/fms/stadir.html  

 

http://alta.gistemp.com/fms/stadir.html
http://alta.gistemp.com/fms/stadir.html


Miðlun gagnanna 

• Hvaða leið nýtist flestum? 

• Sérhæfður landupplýsingagrunnur og –þjónn 

• Ákveðið að nota GeoServer (geoserver.org) 

• Miðlað í samræmi við opna staðla 



Framhald verkefnisins 

• Eigum mikið af óbirtum upplýsingum 

• Hanna feril til að geta haldið áfram að bæta 
við stöðum 

• Samstarf við aðra aðila og stofnanir 

• Kynna verkefnið betur 


