
Úthlutun styrkja árið 2000 

Ferðamálaráð Íslands hefur veitt þrjár milljónir króna í styrki til úrbóta í 
umhverfismálum á ferðamannastöðum á þessu ári. 60 styrkbeiðnir bárust 
ráðinu og hljóðuðu þær upp á tæpar 34 milljónir króna. Styrkirnir eru veittir 

einu sinni á ári og komu nú í hlut Vesturlands, Suðurlands og Vestfjarða. 
Hæsti styrkurinn, 500 þúsund krónur, var veittur Ferðamálasamtökum 

Vestfjarða og Avinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Styrkurinn er til efniskaupa og 
vélakostnaðar vegna merkinga á gönguleiðum á Vestfjörðum. 

Til úthlutunar að þessu sinni var sama upphæð og á síðasta ári. Styrkirnir eru 
svæðisskiptir ár frá ári. Heildarkostnaður við þau verk sem sótt var um styrk 
til að þessu sinni er áætlaður 58,6 milljónir króna. Þeir aðilar sem fá styrk að 

þessu sinni voru eftirtaldir: 

Umsækjandi Verkefni Styrkur 

Ferámálafélag 
Skaftárhrepps 

Efniskaupvegna merkinga gönguleiða 180.000.- 

Ferðam.st. 
höfuðb.svæðisins 

Uppsetn. á vatnslögn og dælum vegna salerna við 
þrjá gistiskála við gönguleiðina um Reykjaveg 

150.000.- 

Ferðam.st. Suðurnesja Merking gönguleiða við Gunnuhver á Reykajnesi 150.000.- 

Ferðam.st. Suðurnesja Merking gönguleiða og uppsetn. skilta á Reykjanesi  100.000.- 

Ferðam.st. Suðurnesja Merking gönguleiðar fyrir Ósabotna 100.000.- 

Ferðaþjónustan Leiðarljós Efniskaupvegna merkingar gönguleiðar að Sönghelli 
við rætur Snæfellsjökuls 

50.000.- 

Fræðasetrið Sandgerði Til að hreinsa fjörur og til að lagf. girðingu í Fitjafjöru 100.000.- 

Gunnsteinn Gíslason Efnisk. vegna hreinlætisaðst. í Norðurfirði á 
Ströndum 

100.000.- 

Helgafellssveit Merking göngul. að Merserkjadys og Berserkjagötu í 
Berserkjahrauni 

70.000.- 

Kirkjubæjarprestakall Merking göngul. frá Kirkjubæjarklaustri að 
Systrastapa 

100.000.- 

Laugardalshreppur Koma upp merkingum og vara við hættum sem stafa 
af hverasvæðinu á Laugarvatni 

100.000.- 

Lionsklúbbur Nesþinga Lagfæring á gönguleið niður Nautakleif 250.000.- 

Rangárvallahreppur Merk. göngul. frá Hvanngilsskála á Hvanngilshnausa 80.000.- 

Rangárvallahreppur Merk. göngul. frá Hvanngilsskála að Kaldaklofskvísl 150.000.- 

Rangárvallahreppur Koma upp salernisaðst. á nágrenni við Strútslaug á 
Mælifellssandi 

200.000.- 

Starfshópur undir stjórn 
ferðamálafulltr. í Uppsv. 
Árnessýslu 

Merk. göngul. milli Skálholts og Þingvalla sem heitir 
Biskupaleið 

200.000.- 

Umhverfis- og 
náttúruverndarnefnd 
Snæfellsbæjar 

Merking gönguleiða 100.000.- 

Útivist-Ferðafélag Merk. göngul. frá Sveinstindi um Skæling, í Eldgjá og 
þaðan í Hhólaskól 

140.000.- 

Útivist-Ferðafélag Koma upp tæknikamri við Álftavatnskrók 180.000.- 

 


