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Undirbúningur fyrir stefnumótun



Sturlungaslóð í Skagafirði - Haugsnes 
Á þessum slóðum átti sér stað mannskæðasti bardagi Íslandssögunnar árið 
1246. Ásbirningar lutu þær í lægra haldi fyrir Sturlungum og markaði það 
endalok þessarar miklu valdaættar. Þessari merku sögu hefur verið gerð skil 
á afar áhugaverðan hátt á grundunum. Um er að ræða grjóther mikinn 
sem endurspeglar bardagann, þann mannfjölda sem þar barðist sem og 
þann fjölda sem lét lífið í bardaganum. 

Grjótherinn kveikir á ímyndunarafli ferðamannsins og leiðir 
hugann að óhugnanlegum atburði í fallegu landslagi. Um leið undirstrika 
litlu krossarnir þá sorg sem stríðsátök leiða ávallt af sér. Róðukrossinn, á 
myndinni neðst til hægri, er minnismerki um Ásbirninga og kallast á við 
fjallið Glóðafeyki á dulúðlegan hátt. Kross þessi verður á vegi 
ferðamannsins áður en komið er að grjóthernum og skagar hann upp til 
himins, á eins áhrifaríkan hátt og Grjótherinn kallast á við sléttar grundirnar.

Grjótherinn er gjörningar Sigurðar Hansen á Kringlumýri. Hér er á 
ferð gott dæmi um góðan ferðamannastað þar sem skapandi 
hugsunarháttur stuðlar að stórfenglegri upplifun. 
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Sönghellir á Snæfellsnesi
Um er að ræða áhugaverðan helli, í áhugaverðu landslagi, með fallegt 
útsýni yfir Snæfellsnes. Inni í hellinum er bergmál sem býður upp á 
skemmtilegar aðstæður til söngs.

Ferðamannastaðurinn sem slíkur er þó því miður gott dæmi um 
misheppnaðan ferðamannastað. Á tilviljanakenndan hátt er komið fyrir 
borði, bekkjum og skilti en allt stingur þetta í stúf við annars fallegt landslag. 
Lítið er gert til að draga fram þá áhugaverðu upplifun sem felst í hellinum 
eða sögu staðarins. 

Hér þarf ekki neinar stórframkvæmdir en skapandi hugsun kæmi 
að góðum notum. 
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Íslenskir ferðamannastaðir hafa lengi vel verið á milli tannanna á fólki. Þeir eru oft 
harðlega gagnrýndir fyrir að vera illa skipulagðir og fyrir að koma ekki til móts við 
öryggiskröfur á viðeigandi hátt. Þessi gagnrýni á vafalaust rétt á sér og í raun er 
auðvelt að nefna fjölmörg dæmi henni til sönnunar.

En hverju er það eiginlega sem er svo ábótavant? Eru allir ferðamannastaðir eins 
illa útfærðir og raun ber vitni? Þessum spurningum verður ekki svarað svo 
auðveldlega. Ástæða þess er einfaldlega sú að það skortir alla yfirsýn þegar kemur 
að gæðum ferðamannastaða.

Tilgangur þessarar samantektar er að varpa ljósi á vinnu mína hjá Ferðamálastofu 
sem sneri einkum að úrbótum á ferðamannastöðum. Þó ýmislegt megi færa til betri 
vegar verður þó leitast eftir að draga fram það sem er gott og þau fjölmörgu 
tækifæri sem felast í uppbyggingu ferðamannastaða.

Líta ber á samantektina sem hugmyndavinnu fyrir frekari stefnumótun um íslenska 
ferðamannastaði. Um er að ræða uppástungur að verkefnum fyrir Ferðamálastofu 
sem kæmu að góðum notum við undurbúning slíkrar stefnumótunar þannig að vel 
geti tekist til þegar hún hefst.

Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa gert þessa vinnu mína 
mögulega. Þetta hefur verið lærdómsríkur tími. Einkum vil ég þó þakka Sveini Rúnari 
Traustasyni, umhverfisstjóra Ferðamálastofu, sem hefur gert allt sem í sínu valdi 
stendur til að fræða mig um íslenska ferðamannastaði.
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Geysir 
Hverirnir á Geysi eru sérstakir. Þeir eru áhugaverðir og skemmtilegir og á 
margan hátt tignarlegir. Það þarf þó að leita að þessum tignarleika og 
þeirri upplifun sem felst í þessari sérstöku náttúru. Manngert umhverfi virðist 
hafa tekið öll völd. 

Það er sorgleg staðreynd að hverirnir séu nánast horfnir fyrir 
ágangi ferðamanna. Þó ætti að vera hægt að draga þá fram aftur. Til 
þess að svo geti orðið þarf að bæði gagnrýna og skapandi hugsun í bland 
við vönduð vinnubrögð. 

Mikilvægt er að allir leggist á eitt til að Geysir geti orðið fallegur 
ferðamannastaður. Allt er hægt og framtíðin er björt.



Markmið framtíðarinnar
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Íslenskir ferðamannastaðir – litlir sem stórir – verða landi og þjóð til sóma. Þar verður 
leitast eftir að horfa til heildarmyndar og sérstöðu sérhvers staðar til þess að unnt 
verði að draga fram þá upplifun sem þar er að finna.

Íslenskir ferðamannastaðir verða aðgengilegir öllum þeim sem þá vilja sækja, á 
sama tíma og komið verður í veg fyrir hættur þar sem við á. Mannvirki vegna 
aðgengis og öryggis verða útfærð með þeim hætti að þau skyggi ekki á nokkurn 
hátt á þátt upplifunar sérhvers staðar.

Íslenskir ferðamannastaðir verða þekktir á vönduðum og faglegum vinnubrögðum. 
Hvers kyns fúsk og æðibunugangur mun heyra sögunni til. Þessir ferðamannastaðir 
verða einnig þekktir fyrir frumleika og nýstarlegar nálganir í hvers kyns útfærslum.

Íslenskir ferðamannastaðir munu stuðla að atvinnusköpun á mörgum vígstöðvum. 
Störf verða til á sviði hönnunar, arkitektúrs og skipulags þar sem listræn og 
heimspekileg nálgun er mikilvæg þegar horft er til vandaðra ferðamannastaða. 
Störf verða einnig til við framkvæmdir, viðhald og þjónustu.

Í framtíðinni munu eiga sér stað gríðarlegar framfarir varðandi úrbætur á 
ferðamannastöðum. Staðir þar sem margt er ábótavant í dag, líkt og Geysir, verða 
þekktir fyrir fagleg og framsækin vinnubrögð þar sem upplifun verður í fyrirrúmi um 
leið og öryggi og aðgengi verða staðnum til sóma.
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Af hverju er upplifun og öryggi veigamestu spurningarnar?
Þegar horft er á Dettifoss á sér stað upplifun. Þessi upplifun felst ekki 
einungis í því að horfa á foss. Það heyrist í fossi og nánast er hægt að finna 
fyrir titringi frá fossinum. Þetta er mögnuð upplifun.

Ef ferðalangur hættir sér og of nálægt og stígur yfir öryggislínuna 
er voðinn vís og hann gæti auðveldlega dottið. Það yrði skelfileg upplifun. 
Öryggið verður að vera í lagi.

Dettifoss er án vafa gott dæmi um þær mótsagnir sem felast í 
ferðamennsku tengdri náttúru. Sterk upplifun getur ekki orðið án 
hættunnar sem stafar af henni en hættan er einnig tilkomin vegna 
aðdráttarafls þess upplifunar sem fossinn býður upp á. 

Á mörgum vinsælum ferðamannastöðum búa upplifun og hætta 
saman. Staður getur þó verið hættulaus en stuðlað að upplifun, líkt og á 
við um Grjótherinn sem greint er frá á bls. 2. Skapandi hugsun býr þar til 
upplifun. 

Upplifun er því alltaf mikilvæg, hvort sem henni fylgir hætta eður 
ei. Hætta er ekki forsenda upplifunar en bregður þó oft fyrir þar sem 
upplifun lætur bera á sér. Það verður að koma í veg fyrir hættuna en ef 
komið er í veg fyrir upplifun um leið þá hefur staðurinn misst merkingu sína.



Hvar á að byrja?
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Þegar farið var af stað við að þróa hugmyndir um mótun ferðamannastaða var 
hægara sagt en gert að byrja. Hvar átti að byrja? Hvar á að byrja þegar spyrja á 
spurninga? Er hægt að lesa? Hvar á að byrja að lesa?

Leiðin lá þó fljótt á heimasíðu Ferðamálastofu. Snemma kom í ljós að stofnunin 
hefur staðið að mörgum góðum hlutum, gefið út ýmis gagnleg og góð rit tengd 
stefnumótun og styrkt fjöldann allan af verkefnum sem felast í úrbótum 
ferðamannastaða. Þar vöknuðu þó fyrstu spurningarnar. Hvernig hefur gengið að 
fylgja eftir stefnumótun fyrri ára? Hafa átt sér stað úrbætur á ferðamannastöðum?

Þessum spurningum var erfitt að svara og þannig er því háttað enn í dag. Ástæða 
þess er einkum sú að gögn um styrkveitingar eru ekki mjög aðgengileg og gefa 
óskýra mynd um breytingar. Þessi staðreynd hefur að stóru leyti mótað þessa 
samantekt um góða ferðamannastaði.

Þar sem erfitt er að kanna allt ofan í kjölinn er því mikilvægt að hlusta á þær 
tilfinningar sem bærist í brjósti manns, þegar vikið er að ferðamannastöðum. 
Tilfinningin er sú að margir staðir þarfnast betrumbóta þó sumir þeirra séu séu góðir. 
Ferðamannastaðir bera margir þess keim að vera byggðir upp í flýti og án mikillar 
ígrundunar. Þar sem er vandað til verka eru svo oft farnar hefðbundnar leiðir við 
uppbyggingu ferðamannastaða sem dregur úr skemmtanagildi og upplifun.

Það er því nokkuð ljóst að þörf er á kortlagningu þess sem nú þegar hefur átt sér 
stað, um leið og leita verður leiða við að draga fram skapandi og gagnrýna 
hugsun í íslenskri ferðamennsku.
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Göngustígar
 Hraunfossar

Lífið við höfnina
Fiskvinnslustöðin Íslandssaga er þorpinu til 
mikils sóma. Þar er afar áhugavert að fá 
skoðunartúr um ferli fiskvinnslunnar. Þó er 
nokkuð erfitt að átta sig á hvar og hvernig 
venjulegur ferðalangur ætti að bera sig að 
til að fá að skoða starfsemina.

Starfs
emi hafnarinnar er að öllu leyti tileinkuð 
fiskvinnslu. Nokkuð eðlilegt þar sem 
atvinnugreinin er grundvöllur þorpsins 
Suðureyri. Við höfnina er þó engin 
starfsemi tengd ferðamennsku og því lítill 
möguleiki fyrir almennan ferðamann að 
njóta alls þess sem annars fal

Kortlagning Ferðamálastofu
Mikilvægt er að safna saman upplýsingum um þá styrki sem 
Ferðamálastofa hefur veitt.  Hér að neðan má sjá dæmi um eina blaðsíðu í 
samantekt sem stofnunin hefði yfirumsjón með. Hver styrkveiting fengi eina 
síðu í slíku riti. Þetta rit ætti svo að vera aðgengilegt á heimasíðu 
Ferðamálastofu.

Myndirnar hér til hliðar sýna ferðamannastaðinn Hraunfossa, fyrir 
og eftir breytingu á ferðamannaaðstöðu þess staðar. Þessar myndir má 
einnig sjá á skýringarmyndinni hér að neðan.

Fyrirsögn

Stuttur texti til 
útskýringar.

Ljósmynd 
fyrir breytingu

Upplýsingar:
ártal o.fl.

Ljósmynd 
eftir breytingu

Hugsanlega 
teikning

Staðsetning á 
Íslandi



Kortlagning - Ferðamálastofa
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Nú í haust var auglýsing fyrir styrki til úrbóta á ferðamannastöðum tekin til nokkurrar 
endurskoðunar. Þar var m.a. lögð meiri áhersla á að hvetja ferðaþjónustuaðila til 
að undirbúa framkvæmdir vel með greiningar- og hönnunarvinnu, áður en lagt 
væri af stað í sjálfar framkvæmdirnar.

Þessar breytingar eru afar jákvæðar og til þess fallnar að auka gæði 
ferðamannastaða. Þó er enn afar erfitt að átta sig á hvort styrkir til úrbóta á 
ferðamannastöðum hafi gefið góða raun í tímans rás. Það er nefnilega ómögulegt 
að öðlast yfirsýn yfir þá styrki sem stofnunin hefur veitt.

Þess vegna er nauðsynlegt að fara strax út í þá vinnu að safna saman upplýsingum 
um styrki Ferðamálastofu. Öll gögn fyrir vinnu af því tagi eru nú þegar til staðar, 
hvort sem um er að ræða gögn á tölvutæki formi eða gögn í skjalasafni 
stofnunarinnar. Á síðunni hér til hliðar má sjá stutta skýringu á því hvernig vinna af 
þessu tagi getur gengið fyrir sig.

Sömuleiðis verður að dusta rykið af eldri stefnumótun sem yfirvöld og/eða 
Ferðamálastofa hafa staðið að svo hægt sé að átta sig á hvaða hugmyndir hafa 
verið uppi áður fyrr. Þannig er t.d. hægt að draga lærdóm af eldri hugmyndum en 
einnig er mögulegt að velta vöngum yfir hvort eldri hugmyndum hafi verið fylgt eftir 
eða ekki.



Slóð inn á ritið "Gode steder"
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/1999/t-1264-gode-steder.html?id=87480
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Suðureyri

Lífið við höfnina
Fiskvinnslustöðin Íslandssaga er þorpinu til mikils sóma. Þar er afar áhugavert að fá skoðunartúr um ferli 
fiskvinnslunnar. Þó er nokkuð erfitt að átta sig á hvar og hvernig venjulegur ferðalangur ætti að bera 
sig að til að fá að skoða starfsemina.

Starfsemi hafnarinnar er að öllu leyti tileinkuð fiskvinnslu. Nokkuð 
eðlilegt þar sem atvinnugreinin er grundvöllur þorpsins Suðureyri. Við höfnina er þó engin starfsemi 
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Íslenskir 
Ferðamannastðir

Fyrirsögn

Stuttur texti til 
útskýringar.

Teikning af 
svæði - kostir 
og gallar.

Vettvangsferð til Suðureyrar - 25 síður

Ljósmyndir og texti 
sem lýsa staðháttum 
á ferðamannastað.

Kortlagning ferðamannastaða
í horninu til hægri má sjá mynd af forsíðu rits sem gefið er út af norskum 
stjórnvöldum.  Í ritinu er safnað saman upplýsingum um góða staði í Noregi. 
Ritið gerir Norðmönnum þannig kleift að öðlast heildarsýn sem er afar 
gagnlegt þegar byggja á upp öfluga ferðaþjónustu.

Ferðamálastofa ætti að standa fyrir sambærilegu verkefni. 
Stofnunin gæti þá auglýst styrki til greiningar ferðamannastaða, 
sambærilega þeirri greiningu sem átti sér stað á Suðureyri haustið 2010. 

Á hverju ári myndi Ferðamálastofa gefa út rit þar sem útdrætti úr 
greiningavinnu nokkurra staða er safnað saman. Hér að neðan ná sjá 
dæmi um útdrátt þeirrar greiningar sem átti sér stað á Suðureyri.  Til hliðar 
má sjá forsíðu þess rits sem myndi halda utan um greiningarvinnu.

Útdráttúr úr vettvangsferð sem ferðamálastofa heldur utan um - 4 síður

Kortlagning staðarins Grófar hugmyndir að úrbótum fyrir staðinn

Skissur, greinandi 
teikningar og texti.

Teikning af svæði - 
grunnhugmyndir að 
úrbótum.



Kortlagning - Íslenskir ferðamannastaðir
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Markmið kortlagningar er að mögulegt verði, á skýran og greinagóðan hátt, að 
draga fram kosti sérhvers ferðamannastaðar með uppbyggingu ferðamennsku að 
leiðarljósi. Einkum er leitast eftir að kortleggja sérhvern stað þannig að hægt verði 
að átta sig á menningarheild þess og landslagi sem gæti nýst í frekari 
uppbyggingu á ferðamennsku. Einkum er litið til þátta upplifunar og öryggis hvað 
varðar ferðamennsku.

Aðferðafræði:
Í greiningunni er kannað hvað sé einkennandi fyrir sérhvern stað. Einkum er litið til 
landslags, menningarminja og byggðarmynsturs en einnig er litið til rýmismyndana 
sem og þá efniskennd sem einkennir staðinn. Jafnframt verður reynt að átta sig á 
sögulegu samheng sérhvers staðar og atvinnuuppbyggingu í því samhengi.

Niðurstöður sem hægt verður draga fram út frá kortlagningu:
    - Hvar er æskilegt að byggja upp ferðamennsku og hvar ekki?
    - Hvernig er æskilegt að byggja upp ferðamennsku?
    - Hvernig væri eðlilegt að forgangsraða verkefnum?
    - Hvar á að koma fyrir ferðamannaaðstöðu eins og áningastöðum og 
tjaldstæðum?

Ávinningur:
Ferðaþjónustuaðilar sérhvers staðar, sveitarfélög og Ferðamálastofa mun eiga þess 
kost að öðlast heildarsýn sem er grundvöllur vandaðrar ferðamennsku. Uppbygging 
ferðaþjónustu getur þannig með þessu móti orðið mun markvissari en gengur og 
gerist í dag.



Samgöngur í ferðmennsku
Myndin hér að ofan er úr ferðalagi á Snæfellsnes, á vegum VSÓ-ráðgjöf og 
Ferðmálastofu, nú í september síðastliðnum. Keyrt var frá Hellissandi og 
þaðan upp að Snæfellsjökli en síðan var komið niður við Arnarstapa. 
Starfsmenn VSÓ-ráðgjafar voru hér að rannsaka þennan veg og sjá kosti 
hans sem ferðamannavegar, líkt og gert var í Noregi á vegum vegagerðar 
norska ríkisins. 

Leiðin var það fjölbreytileg að stoppa þurfti bílinn oft til að fara út 
að taka ljósmyndir, líkt og sjá má á mynd hér að ofan. Þá vaknaði 
óneitanlega sú spurning hvort leiðin væri betur fallin til annarra 
samgönguhátta eins og göngu eða hjólreiða.

Efri myndin hér til hliðar er frá áningastað í Noregi sem kom eftir átaksverkni 
vegagerðarinnar þar í landi. Í því verkefni var lögð mikið áhersla á 
kortlagningu ferðamannavega og góða hönnun áningastaða. 

Neðri myndin er frá átaksverkefni í Sviss þar sem leitast var eftir að 
sjá möguleika mismunandi samgönguhátta með tilliti til landslags og 
upplifunar. 
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Kortlagning - Samgöngumál og ferðaþjónusta

Mikilvægt er að átta sig á eðli hvers ferðamáta með tilliti til ferðamennsku. Hér 
einkum horft til hvaða áhrif hver þáttur hefur á landslag og umhverfi og hvort 
skemmdir hljótist af. Megin rannsóknarspurningin snýr að því hvaða samgöngumáti 
passar við sérhverja landslagsupplifun. Öryggi og nálægð við byggð eru einnig 
þættir sem hafa þarf í huga. Ef litið yrði heildstætt á þessi mál yrði auðveldara um 
vik að átta sig á hvað væri hægt að gera til að styrkja ferðaþjónustu varðandi þá 
samgönguhætti sem mögulegir eru hér á landi. 

Um hvaða samgönguhætti er verið að ræða?
    - Göngur
    - Hjólreiðar
    - Ferðalög á hestum
    - Akstur bifreiða: fólksbílar, jeppar og rútur.
    - Minni farartæki: Mótorhjól, fjórhjól, snjósleðar.

Aðferðafræði:
Greining á upplifun í landslagi, í anda þess sem kynnt er til sögunnar við greiningu 
ferðamannastaða, væri æskileg að þessu leyti. Einnig er mikilvægt að kortleggja 
það sem fyrir er í dag til að hægt sé að komast skrefi lengra þegar litið er til 
samgöngumála og ferðamennsku.

Samstarf og útfærsla:
Náið samstarf þarf að eiga sér stað á milli Ferðamálastofu og þeirra aðila sem 
málið varðar, t.d. Vegagerðarinnar, hjólreiðafólks, hestafólks og göngufólks. Fyrir 
hvern samgöngumátta væri æskilegt að stofna fagráð.



Hverjir standa að verkefninu?
-Ferðamálastofa
-Markaðsstofur landshlutanna 
(atvinnuþróunarfélög)
-Hönnunarmiðstöð, ásamt þeim 
fagfélögum sem að henni standa.
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Samkeppni 
auglýst

Skilafrestur 
 hámark 2x A3

Dómnefnd
 

Markaðsstofur 
landshlutanna

Verðlaunatillögur
 ein úr hverjum landshluta

Verðlaunatillögur
 úrvinnsla

Bleikt hár á fjöllum
Lífið við höfnina
Fiskvinnslustöðin Íslandssaga 
er þorpinu til mikils sóma. 
Þar er afar áhugavert að fá 
skoðunartúr um ferli 
fiskvinnslunnar. Þó er nokkuð 
erfitt að átta sig á hvar og 
hvernig venjulegur 
ferðalangur ætti að bera 
sig að til að fá að skoða 
starfsemina.

Ávinningur
 

Hverjir hverjir sitja í dómnefnd? 
Fagfólk úr eftirfarandi greinum:
Arkitektúr, landslagsarkitektúr, 
hönnun og listum. Einnig aðilar 
með reynslu úr ferðaþjónustunni.

Hvað vegur þungt við val á 
verðlaunatillögum? 
- Frumleg nálgun og nýnæmi.
- Virðing fyrir umhverfi og náttúru.
- Raunhæf hugmynd varðandi 
framkvæmd og kostnað.
- Arðsemi og atvinnusköpun.

Hvernig er unnið áfram með 
tillögur? 
- Þróun á hugmynd. 
- Skýrar verkteikningar þar sem 
það á við.
- Framkvæmdar- og 
kostnaðaráætlun.

Þegar þróunarvinna hefur farið 
fram verða til gögn þar sem 
fjárfestar og/eða hið opinbera 
geta lagt mat á hvort verkefni sé 
arðbært og vænlegt til árangurs.

Erlendir gestir mun verða vitni að 
framsæknum, vönduðum og 
fallegum ferðamannastöðum.

Áhugi þeirra á Íslandi eykst og þeir 
láta til leiðast og koma aftur til 
landsins. 

Um leið er líklegt að störfum muni 
fjölga, bæði við hönnun 
ferðamannastaða og þjónustu.  

Fyrirsögn

Stuttur texti til 
útskýringar.

Hugsanlega 
teikningar.

Stemningsmyndir og/eða 
skýringarmyndir sem lýsa 
hugmynd á greinagóðan 
hátt. 

Hugmyndaiðja
Á þessari síðu má sjá útskýringar á því hvernig efla má þátt skapandi 
greina við úrbætur ferðamannastaða. 

Á ljósmyndunum til hliðar má sjá djarfan háralit í samspili við 
íslenska náttúru. Náttúran er hér sett í nýtt og óvænt samhengi sem gerir 
það að verkum að nýjar hugsanir um öræfi okkar brjótast fram, hugsanir 
sem hefðu annars ekki orðið til. Djörf og nýstárleg nálgun á því vel við þar 
sem hún kveikir í huga ferðamannsins.

Þegar velja ætti úr hugmyndum mætti þó ekki einungis líta til 
þess hvort hugmyndir séu djarfar og ögrandi. Lágstemmdar hugmyndir 
geta einnig gert gæfumuninn. Umfram allt er mikilvægt er að haldbær 
rökstuðningur liggi að baki hverri hugmynd, hvort sem hún er lágstemmd 
og einföld eða djörf og nýstárleg.

Öllum tillögum yrði safnað saman í 
hefti sem yrði m.a. aðgengilegt á 
heimasíðu Ferðamálastofu og 
Hönnunarmiðstöðvar. Tillögur sem 
ekki fengju verðlaun ættu þvi enn 
möguleika á að verða að 
veruleika ef ferðaþjónustuaðilar, 
víðsvegar um landið, sjá hag sinn í 
að framkvæma hugmyndirnar. Þar 
yrði þó ávallt að gæta að því að 
samráð yrði haft við viðkomandi 
höfunda. 

2 stk. A3 örk



Hugmyndaiðja fyrir ferðamannastaði
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Þegar rætt er um úrbætur ferðamannastaða er oftar en ekki rætt um merkingar, 
skilti og litlar snúrur til að gæta að öryggi. Á aðeins stærri stöðum er einnig rætt um 
klósett. Allt eru þetta mikilvæg atriði er varða öryggi og verndun náttúru. Samt má 
spyrja sig hvort við séum að gleyma einhverju? Eru þessir staðir skemmtilegir og er 
þáttur upplifunar í hávegum hafður?

Ferðamannastaðir eru margir hverjir ekkert sérstaklega skemmtilegir og rista grunnt 
þegar kemur að þætti upplifunar. Ástæður eru margar eins og einsleit skilti og 
klósettkamrar sem stynga í stúf við landslag og byggingararf.

Það þarf svo sannarlega að hrista upp í nálgun okkar á ferðamannastöðum. Ein 
áhrifaríkasta leiðin til þess er að fá hjálp hinna skapandi stétta samfélagsins; 
arkitekta, listamanna og hönnuða. Það er gert með nokkurs konar átaksverkefni 
sem Ferðamálastofa hefur frumkvæði að: Hugmyndaiðja.

Á síðunni hér til hliðar má sjá útfærslu slíks verkefnis. Um er að ræða nokkurs konar 
hugmyndasamkeppni þar sem keppendur geta einungis skilað inn tveimur A3 
örkum að hámarki. Þannig er megin-áherslan lögð á hugmyndina sjálfa auk þess 
sem keppendur þurfa ekki að eyða miklum tíma í að útbúa tillögu.
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Arkitektar
 

Ferðaþjónstuaðilar
 

Arkitektónísk ráðgjöfFræðsla
 

Úrvinnsla og ávinningur  

Heimasíða 
Ferðamálastofu
Tengir saman arkitekta 
og ferðaþjónustuaðila

Í lok helgarinnar væri unnt að 
velta vöngum yfir hvernig þessi 
vinna hefði tekist til.

Hvað hefðu aðilar í ferðamennsku 
lært og sömuleiðis hvað hefðu 
arkitektarnir lært?

Umfram allt er mjög hollt fá augu 
utanaðkomandi á aðstæður. 
Augu fagaðila á sviði arkitektúrs 
og umhverfishönnunar gæti 
tvímælalaust gefið af sér 
hugmyndir sem ekki eru augljósar 
þeim sem að þjónustunni standa.

Aðkoma fagaðila myndi lyfta 
ferðaþjónustunni upp á hærra 
plan þar sem fagmennska niður í 
minnstu smáatriði yrðu í hávegum 
höfð. 

Að auki stuðlar þetta að aukinni 
fræðslu Íslendinga um arkitektúr 
og ferðamennsku og einnig um 
hina íslensku byggingararfleið sem 
er mikilvæg þegar hugað er að 
þjónustu við ferðamenn.

Á heimasíðunni geta arkitektar 
fengið upplýsingar um 
ferðaþjónustuaðila sem vilja hýsa 
"farandarkitekta" sem og stuttar 
leiðbeiningar um útfærslu.

Ferðaþjónustuaðilar geta óskað 
eftir því við Ferðamálastofu að 
hýsa "farandarkitekta".  Nafn 
ferðaþjónustuaðila er birt á 
heimasíðu í því samhengi.

2-3 fyrirlestrar:

Íslenskur byggingararfur

Arkitektúr og ferðamál

Vinnulag arkitekta

Arkitektar fara á stjá um svæðið 
til að kortleggja aðstæður.

Hvernig er landslagið og samspil 
þess við hið manngerða og 
hvernig eru aðstæður 
ferðamanna?

Útbúnar grófar skissur að úrbótum.

Ferðaþjónustuaðilar halda 
sömuleiðis kynningu á sinni 
starfsemi sem og sögu þess 
umhverfis sem er á svæði 
ferðaþjónustunnar.

Að öllu jöfnu leggja 
ferðaþjónustaðilar áherslu á að 
gera dvöl arkitekta eins góða og 
kostur er. 

Farandarkitektinn
Á þessari síðu kemur fram útskýring á hugmyndinni og hvernig hún getur 
átt sér stað. 

Til hliðar má sjá myndir frá Suðureyri þar sem ljósmyndum er 
blandað saman við handteikningar. Myndirnar draga fram landslag og 
byggð svo auðveldara sé að átta sig á stóru heildarmyndinni en jafnframt 
gefa þær vísbendingu um hvað sé hægt að gera til að draga fram 
upplifun staðarins. 

Í hugmyndinni um farandarkitektinn er mikilvægt að arkitektar 
reyni að draga fram þessa heildarmynd hvers staðar. Nákvæm útfærsla 
getur komið síðar en þess í stað er hægt að gefa smá vísbendingar um 
hvað sé sniðugt að gera á þessum stöðum.
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Farandarkitektinn

Lítill hópur arkitekta (stofa eða grasrótarhreyfing) heimsækir ferðaþjónustuaðila 
(fyrirtæki, sveitarfélag, samtök eða annað) í nokkra daga. Í heimsókninni standa 
arkitektarnir fyrir fræðslu og arkitektónískri ráðgjöf í tengslum við ferðamennsku. Í 
staðinn fá arkitektarnir  fría gistingu og uppihald á staðnum.

Af hverju er þáttur arkitekta mikilvægur fyrir ferðamannastaði?
Falleg náttúra, ein og sér, getur ekki laðað að ferðamenn öðru sinni. Aðlaðandi 
umgjörð og góð þjónusta í kringum ferðamannastaði eru þá mikilvægir þættir.
 Metnaðarfull hönnun þar sem áhersla er lögð á sérstöðu staðhátta hefur 
gefið góða raun og má þar helst nefna Bláa lónið og kynningarskála á Þingvöllum. 
Þar hafa ferðaþjónustuaðilar áttað sig á gildi þess sérstæða og hvernig unnt væri 
að nota það til ávinnings. Þetta sérstæða geta verið náttúrufyrirbæri eins og 
norðurljós, óútreiknanlegt veðurfar að ógleymdu fjölbreytilegu lífi fugla. Einnig má 
nefna menningararf í byggingarlist þar sem hið manngerða er oft í sterku samspili 
við náttúru.
          Lítið þjónustuhús sem svipar til íslenskra byggingahátta getur þannig haft 
mikið að segja. Þannig fær ferðamaður þá tilfinningu að söluaðilar séu ekki aðeins 
á höttunum eftir fjármagni heldur séu þeir líka að miðla menningu sinni frá hinu 
stóra niður í smáa.

Samtal arkitektúrs og ferðamennsku
Á einni helgi geta orðið til margar góðar hugmyndir. Samt sem áður þarf meiri tíma 
ef þróa á hugmyndir lengra svo til verði vandaðir ferðamannastaðir. Engu að síður 
verða til samræður milli tveggja faghópa sem er megin tilgangur slíks verkefnis. 
Samræður sem geta síðar leitt til aukinnar vandvirkni við þróun ferðamannastaða.



Stefnumótun
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Hvað mun stefnumótunin heita?
sbr. 
Menningarstefna í Mannvirkjagerð
Stefna íslenskra stjórnvalda í 
byggingarlist

vinnutitill í dag:
Stefnumótun um hönnun 
ferðamannastaða

Hvaða spurningum á stefnumótunin að 
svara?

Hvernið á að fylgja stefnumótuninni 
eftir?

Hugmynda-iðja

Samræðuvettvangur

Upplýsingaöflun

Safna saman upplýsingum

Fá yfirsýn yfir ferðamannastaði
 og kortleggja þá. 

Draga fram hugmyndir sem geta 
stuðlað að betri 
ferðamannastöðum

Frumleg og nýstárleg nálgun

Leiða saman arkitekta og 
ferðaþjónustuaðila

Farandarkitektinnn

Stefnumótun í anda Menningarstefnu í 
Mannvirkjagerð.
Flormleg nefnd - skipuð fagfólki.
Skýrt og gott rit í lokin.

Ef farið yrði af stað með verkefni af 
þessu tagi, í byrjun næsta árs, 
gætu úrslit verið kynnt á 
Hönnunarmars. Ferðamannastaðir 
yrðu þannig í brennidepli á 
áhugaverðum vettvangi hönnunar 
Íslandi.

Í byrjun næsta árs er vel hægt að 
leiða saman þessa faghópa sem 
gæti tvímælalaust gefið góða 
raun.

Mikilvægt er að byrja sem fyrst við 
upplýsingaöflun og kortlagningu á 
ferðamannastöðum.

Hér eru búin til störf. Eitt starf sem felst í að fá 
yfirsýn yfir styrkveitingar sem hafa átt sér 
stað á vegum Ferðamálastofu sjá bls. 10-11). 
Annað starf felst í því að kortleggja nokkra 
ferðamannastaði(sjá bls. 12-13). 

Ekki er víst að fara þurfi út í mikinn kostnað en 
í þessari fyrstu hugmynda-Iðju er hægt að sjá 
það fyrir sér að hver vinningstillaga fái greitt 
eina milljón króna. Ferðamálastofa borgar 
þar helming á móti markaðsstofu hvers 
landshluta.



Verkefni Ferðamálastofu
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Eins og áður hefur komið fram er ber að líta á þessa greinargerð sem 
hugmyndavinnu fyrir frekari stefnumótun. Þegar sú stefnumótunarvinna fer fram er 
mikilvægt að valin sé fagnefnd til að vinna að skýru og góðu riti, líkt og átti sér stað 
við gerð Menningarstefnu í mannvirkjagerð sem er opinber stefna íslenska ríkisins við 
gerð mannvirkja. Í þessari fagnefnd gætu t.d. setið arkitektar, landslagsarkitektar, 
myndlistarmenn, menningarfræðingar og að sjálfsögðu aðilar með reynslu af 
ferðamennsku.

Áður en hafist er handa við stefnunmótunina sjálfa þarf að eiga sér stað markviss 
undirbúningur sem er lýst í þessari greinagerð og er dregin saman á síðunni hér til 
hliðar.

Ísland býr yfir miklum mannauði sem er vel til þess fallinn að auka gæði íslenskra 
ferðamannastaða. Í greinargerðinni er lýst nokkrum hugmyndum á því hvernig sé 
hægt að byrja þá miklu vinnu sem framundan er í þeim efnum. Hugmyndir þessar 
krefjast ekki mikils fjármagns um leið og í þeim eru fólgnir miklir möguleikar. Fleiri 
leiðir er einnig hægt að fara, eins og með samkeppnishaldi sem getur gefið af sér 
góða raun ef rétt er haldið á málum. Þangað til stefnumótun um íslenska 
ferðamannastaði hefur litið dagsins ljós er jafnframt hægt að glugga í 
Menningarstefnu í mannvirkjagerð við úrbætur á ferðamannastöðum. Einnig ætti 
Ferðamálastofa að huga að leiðbeiningariti um gerð góðra ferðamannastaða, fyrr 
en seinna.

Umfram allt er full ástæða til bjartsýni þar sem mikið er um fallega náttúru, 
dulúðlegan menningararf og skapandi hugsun hér á landi.




