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STEFNA FERÐAMÁLASTOFU Á SVIÐI UMHVERFISMÁLA

VERKEFNI FERÐAMÁLASTOFU Á SVIÐI UMHVERFISMÁLA

Ferðamálastofa byggir umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og ábyrgri ferðamennsku enda er
náttúra Íslands sú auðlind sem ferðaþjónustan á Íslandi byggir á til framtíðar. Mikilvægt er að
byggja upp innviði sem geta tekið á móti vaxandi fjölda ferðamanna, tryggt öryggi þeirra eftir
bestu getu og boðið upp á nauðsynlega þjónustu. Jafnframt þarf að gæta þess að allar áætlanir
og framkvæmdir á ferðamannastöðum séu byggðar á vandaðri greiningu og rannsóknum og
unnar af varkárni og virðingu fyrir viðkvæmri náttúru Íslands og sögu.

Umhverfismál eru samkvæmt lögum um skipulag ferðamála eitt af verkefnum Ferðamálastofu.
Stofnunin sinnir fjölþættri starfsemi á þessu sviði og má þar til dæmis nefna:
• Úthlutun styrkja til þeirra sem vinna að úrbótum í umhverfismálum á ferðamannastöðum
• Fræðslustarf, svo sem útgáfu leiðbeiningar- og fræðslurita
• Ráðgjöf

MEGINMARKMIÐ:
1.
Ferðaþjónusta á Íslandi nýtir land og auðlindir með sjálfbærum og ábyrgum hætti.
2.
Ferðamennska á Íslandi veldur ekki skaða á náttúru Íslands, söguminjum eða
náttúruupplifun.
3.
Ferðamannastaðir eru vel skipulagðir og hannaðir, þannig að þeir séu landi og þjóð
til sóma. Mannvirki skerða ekki ásýnd eða upplifun ferðamannastaða en auka fremur á
upplifun.
4.
Við skipulagsgerð á vegum ríkis og sveitarfélaga er tekið tillit til þarfa og
hagsmuna ferðaþjónustunnar
5.
Ferðamannastaðir á Íslandi teljast öruggir, ef ferðamaðurinn fylgir leiðbeiningum
og viðhafa almenna skynsemi.
6.
Innviðir á ferðamannastöðum fullnægja væntingum og þörfum þeirra markhópa
sem þeir eiga að þjóna.
7.
Viðurkennd umhverfis- og gæðaviðmið eru notuð við uppbyggingu ferðaþjónustu
á Íslandi.
8.
Ferðamannastaðir eru aðgengilegir hreyfihömluðum þar sem því er við komið.
Notast skal við viðurkennd viðmið til úttektar.

• Einstök verkefni, til dæmis hreinsun hálendisleiða
Af þessum þáttum er sá efsti sínu fyrirferðarmestur. Auk þess má nefna að Ferðamálaráð
hefur á liðnum árum haft forgöngu um og umsjón með úrbótum á fjölsóttum ferðamannastöðum, oft í samvinnu við aðra, svo sem sveitarfélög á viðkomandi svæði, Vegagerðina og
Umhverfisstofnun. Þarna hefur jafnan verið um að ræða nokkuð umfangsmiklar framkvæmdir.
Haustið 2003 var tekið upp nýtt verklag varðandi útdeilingu fjármuna sem varið er til umhverfismála af hálfu stofnunarinnar. Meginbreytingin felst í því að bróðurparti fjármunanna er nú
úthlutað í styrkjaformi.

TEGUND
STYRKJA

TEGUNDIR STYRKJA 2009

FLOKKUN STYRKJA EFTIR TEGUNDUM

1. Styrkir til smærri verkefna er varða úrbætur á ferðamannastöðum:
Veittir voru styrkir til smærri verkefna til úrbóta í umhverfismálum. Hámarksupphæð hvers
styrks var u.þ.b. 500 þúsund krónur og var hann ætlaður fyrir efniskostnaði. Ekki var veittur
styrkur vegna vinnuframlags.

Athuga skal að sumir styrkir flokkast undir fleiri en einn flokk.

2. Styrkir til uppbyggingar á fjölsóttum ferðamannastöðum og nýjum svæðum:
Veittir voru styrkir til úrbóta í umhverfismálum og uppbyggingar á nýjum svæðum fyrir
ferðamenn. Styrkupphæð gat að hámarki orðið 50% af kostnaðaráætlun. Verkefni þar sem
skipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi liggur fyrir nutu forgangs en nú var einnig hægt
að sækja um styrki fyrir skipulags- eða hönnunarvinnu ásamt undirbúningsrannsóknum.
Sérstök áhersla var lögð á að styrkja verkefni sem höfðu sjálfbærni og langtímamarkmið í
umhverfismálum að leiðarljósi.
ÁHERSLA 2009
Við val á styrkþegum árið 2009 verður sérstök áhersla lögð á verkefni tengd sjálfbærri
ferðaþjónustu fyrir alla sem hafa heildrænt skipulag og langtímamarkmið að leiðarljósi.

FLOKKUR

TEGUND STYRKS

FJÖLDI VERKEFNA

A

Aðgengismál og rampar

9

B

Áningar- og útsýnisstaðir

8

C

Baðaðstaða

4

D

Bátalægi og lendingarbætur

2

E

Göngubrýr, stígar (lagning, lagfæring og stikun), prílur og
pallar

57

F

Fræðslumál og kynningarefni

0

G

Hreinlætisaðstaða, rótþró og lagnir

18

H

Búnaður og tæki (sorpílát, stubbahús og söfnunarkassar)

0

I

Hús, skýli (til fugla og/eða dýraskoðunar)

4

J

Kortagerð (göngu-, hjóla-, reiðleiðir)

6

K

Náttúruvernd og lokanir

0

L

Rannsóknarverkefni og þolmarkarannsóknir

1

M

Sjálfbær ferðaþjónusta

0

N

Skilti og merkingar

40

O

Skipulag og hönnun (núverandi eða nýrra svæða)

3

P

Vegagerð og endurbætur á vegum

2

Q

Öryggismál og slysavarnir

0

R

Annað

4

18 STYRKIR
SAMTALS: 11.275.000
14 STYRKIR

37 STYRKIR

SAMTALS: 6.375.000

SAMTALS: 15.350.000

5 STYRKIR

8 STYRKIR

SAMTALS: 4.500.000

SAMTALS: 4.000.000

YFIRLIT
STYRKJA
2009

32 STYRKIR
SAMTALS: 16.000.000

HEILDARFJÖLDI UMSÓKNA 2009

213

HEILDARFJÖLDI ÚTGEFINNA STYRKJA 2009

110

HEILDARUPPHÆÐ ÚTGEFINNA STYRKJA 2009

57.500.000

15.350.000

NORÐURLAND

YFIRLIT
STYRKJA
2009

NR.

STYRK
UPPHÆÐ

2

250.000

3

1.000.000

5

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

Björgunarsveitin Örn

Merking gönguleiðar frá Digranesvita í Viðvík

Blanda ehf

Opin gönguleið frá ósum Blöndu að Hrútey

500.000

Dalvíkurbyggð

Fuglaskoðunarhús í Friðlandi Svarfdæla

10

600.000

Fasteignafélagið Fosshóll

Bætt snyrtiaðstaða við Goðafoss

15

500.000

Ferðamálafélag Fnjóskadals

Snyrting við Heiðarhús á Flateyjardalsheiði

20

500.000

Ferðamálafélag Súlan

Fuglastíg Langanes

21

1.000.000

Ferðamálafélag Vestur Húnavatnssýslu

Stangveiðistaður með aðgengi fyrir alla

28

250.000

Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirði

Aðgengi að sögustöðum í Akrahreppi, Skagafirði

29

250.000

Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirði

Leiðsögn um Flugumýri, Skagafirði

34

500.000

Fuglasafn Sigurgeirs

Fuglaskoðunarhús í Mývatnssveit

36

250.000

Grettistak ses

Göngustígur um Löngufit

39

250.000

Hamrar útilífs- og umhverfismiðstöð skáta

Göngustígar, fræðslustígar Hömrum

41

250.000

Húnaþing Vestra

Hringgönguleið upp í Hvamm

43

1.000.000

Hveravallafélagið ehf.

Snyrtingar Hveravöllum

47

150.000

Kiðagil ehf

Merking gönguleiðar í Sexhólagil

48

250.000

Landbúnaðarháskóli Íslands

Í slóð skjálftans

50

500.000

Landeigendur Reykjahlíðar ehf.

Leirhnjúkur- göngustígar og pallar

51

100.000

Landeigendur Voga ehf.

Göngustígur Hverfjall- Lúdent

52

200.000

Landeigendur Voga ehf.

Göngustígur við Hverfjall

53

500.000

Landnám Ingimundar gamla

Söguslóð Vatnsdælasögu

54

200.000

Langanesbyggð

Fuglaskoðun í Langanesbyggð

55

250.000

Langanesbyggð

Vitar í Langanesbyggð

56

250.000

Markaðsráð Hríseyjar

Áningarstaður við Háborðið, Hrísey

60

400.000

Mývatnsstofa ehf.

Skilti vegna jólasveinanna í Dimmuborgum

68

500.000

Selasetur Íslands ofl.

Hið villta norður - The Wild North

76

250.000

Skjálftafélagið Kópaskeri

Gönguleið um misgengi við Kópasker

79

250.000

Skógræktarfélag Eyfirðinga

Skógarstígar fyrir alla

80

250.000

Skógræktarfélag Skagfirðinga Hóladeild

Skógarmerkingar í Hólaskógi

81

1.000.000

Skútustaðahreppur

Dimmuborgir - útivistarsvæði og þjónustuhús

84

250.000

Svalbarðshreppur

Endurbætur á gönguleið um Rauðanes

89

500.000

Sveitarfélagið Norðurþing

Melrakkaslétta - upplýsingar og upplifun
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90

250.000

Sveitarfélagið Skagaströnd

Gönguleiðir á Spákonufell

93

250.000

Ungmennafélagið Einingin

Merking gönguleiðar ofl. við Aldeyjarfoss

99

200.000

Verkefnið "Fuglastígur á Norðausturlandi"

Fuglaskoðun í Norðurþingi

100

250.000

Verkefnið "Vitastígur á Norðausturlandi"

Kópaskersviti

104

500.000

Þórarinn Þórarinsson

Fundahúsið við Víkingavatn

112

1.000.000

Jón Gunnar Benjamínsson

Bætt aðgengi að skálum FÍ

4.000.000

AUSTURLAND
NR.

STYRK
UPPHÆÐ

1

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

300.000

Birds.is

Uppbygging fuglaskoðunar í Djúpavogshrepp

4

500.000

Breiðdalshreppur

Útivistarsvæði við Staðarborg og Eydali í Breiðdal

11

1.000.000

Ferðafélag Fljótsdalshéraðs

Hreinlætishús ásamt lögnum - Loðmundarfirði

58

250.000

Minjasafn Austurlands

Kjarvalshvammur

61

250.000

Náttúrustofa Austurlands

Úrbætur við Helgustaðanámuna

62

200.000

Papeyjarferðir ehf

Bætt aðstaða til móttöku ferðamanna í Papey

69

500.000

Seyðisfjörður

Bætt aðgengi að perlum Seyðisfjarðar

78

1.000.000

Skógræktarfélag Djúpavogs

Hreinlætisaðstaða við Hálsaskóg, Djúpavogi

16.000.000

SUÐUR OG SUÐAUSTURLAND
NR.

STYRK
UPPHÆÐ

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

9

500.000

Fannborg ehf.

Vinalegri og umhverfisvænni Kerlingarfjöll

12

800.000

Ferðafélag Mýrdælinga

Salernisaðstaða í Höfðabrekkuafrétti

13

600.000

Ferðafélagið Útivist

Göngubrú á Hrunaá

14

600.000

Ferðafélagið Útivist

Göngubrú Steinholtsá á Þórsmerkurleið

18

250.000

Ferðamálafélag Skaftárhrepps

Net göngustíga umhverfis Kirkjubæjarklaustur

19

500.000

Ferðamálafélag Skaftárhrepps

Úrbætur við Fjaðrárgljúfur

22

250.000

Ferðamálanefnd Hrunamannahrepps

Gönguleiðir í Hrunamannahreppi

35

1.000.000

Fuglaverndarfélag Íslands (Fuglavernd)

Friðland í Flóa - fyrir fólk og fugla

38

250.000

Göngufélagið Klukkur

Göngustígur við Laugarvatn

42

250.000

Hveragerðisbær

Aðgengi að sýningargörðum í Hveragerði

46

1.000.000

ÍFLM / Mýrdalshreppur

Aðstaða f/Ferðamenn við Sólheimajökul

49

250.000

Landeigendur á Heiði Brynjar Sigurðsson

Aðgengi við Faxa

59

1.000.000

Mýrdalshreppur

Gestahús í Dyrhólaey
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63

500.000

Rangárþing eystra

Göngustígar við Skógafoss

64

500.000

Rangárþing eystra

Viðhald göngustíga Þórsmörk

65

250.000

Rangárþing eystra

Merkt aðgengi að Drumbabót

67

750.000

Samstarfsh. um þróun fuglaferðam. SA

Fuglaslóð á Suðausturlandi

70

1.000.000

Sjálfsbjörg á Suðurlandi

Skógarstígar fyrir hreyfihamlaða - lokaáfangi

72

500.000

Skaftárhreppur

Úrbætur á aðstöðu ferðamanna í Eldgjá

73

250.000

Skálholt

Göngustígar við Skálholt

74

500.000

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Stígagerð í Þjórsárdal

75

1.000.000

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Salernisaðstaða við skógarstíg hreyfihamlaðra

77

250.000

Skógræktarfélag Austur Skaftfellinga

Húsbílatæming við tjaldst. Haukafelli á Mýrum

101

250.000

Vestmannaeyjabær

Sprangan - Bætt aðgengi að spröngunni

105

250.000

Þórbergssetur Hala Suðursveit

Söguslóð á Suðausturlandi

107

1.000.000

Þrúðmar Þrúðmarsson

Uppbygging á Hoffellsjökli og nágrenni

109

250.000

Mýrdalshreppur

Reynisfjara ‐ deiliskipulag

110

250.000

Mýrdalshreppur

Sólheimajökull ‐ deiliskipulag

111 a

350.000

Rangárþing Ytra

Landmannalaugar - deiliskipulag

111 b

150.000

Anna Dóra Sæþórsdóttir

Landmannalaugar - Rannsóknir

113

500.000

Mýrdalshreppur

Gestahús í Dyrhólaey - Aukastyrkur

114

250.000

Anna Dóra Sæþórsdóttir

Landmannalaugar - Úrvinnsla rannsóknagagna

4.500.000

REYKJANES OG HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

7

STYRK
UPPHÆÐ
500.000

23

3.000.000

66

250.000

Reykjanesbær

Skessan í hellinum, Reykjanesbæ

88

500.000

Sveitarfélagið Garður

Fuglaskoðun í Garði

98

250.000

Veraldarvinir

Hreinsun strandlengju Íslands og kortlagning

NR.

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

Eldvörp ehf (fasteignafélag Bláa Lónsins)

Göngustígur í nágrenni Bláa Lónsins

Ferðamálasamtök Suðurnesja

Aðgengi fyrir alla á Reykjanesi

6.375.000

VESTURLAND

6

STYRK
UPPHÆÐ
350.000

16

125.000

Ferðamálafélag Reykhóla og Dala

Gönguleiðir og merkingar í Dalasýslu

26

250.000

Ferðaþjónustan Snjófell

Jules Verne minnisvarði

27

250.000

Félag áhugafólks um grásleppu á ströndum

Hákarlahjallur Hamarsbæli

NR.

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

Eiríksstaðanefnd

Bætt aðgengi og þjónusta á Eiríksstöðum
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37

250.000

Grundarfjarðarbær

Stikun gönguleiða við Grundarfjörð

40

300.000

Hollvinasamtök Dalabyggðar

Söguskilti Laxdælasögu

57

300.000

Menningar- og ferðamálanefnd Dalabyggðar

Upplýsingaskilti í Dalabyggð

82

1.000.000

Snæfellsbær

Göngustígur á Arnarstapa

83

250.000

Steinsnar ehf.

Söguhringur í Fossatúni

85

2.000.000

Sveitarfélagið Borgarbyggð

Grábrók - framhald stiga- og stígagerðar

86

300.000

Sveitarfélagið Borgarbyggð

Viðhaldsverkefni við Hraunfossa

87

500.000

Sveitarfélagið Borgarbyggð

Göngustígagerð í fólkvangnum Einkunnum

92

500.000

Sæferðir ehf.

Náttúrulífsskilti Breiðafjarðar - Fuglar og sjávardýr

11.275.000

VESTFIRÐIR
NR.

STYRK
UPPHÆÐ

17

STYRKÞEGI

HEITI VERKEFNIS

125.000

Ferðamálafélag Reykhóla og Dala

Gönguleiðir og merkingar í Reykhólasveit

24

100.000

Ferðaþjónustan í Örlygshöfn

Tjaldsvæðið Hnjóti í Örlygshöfn

25

100.000

Ferðaþjónustan Kirkjuból

Útivistarsvæði í fjörunni á Kirkjubóli

31

250.000

Framfarafélag Flateyjar

Skilti í Flatey - staðhættir, náttúra, fuglar

32

2.500.000

Framkvæmdasjóður Skrúðs

Uppbygging á aðstöðu við Skrúð í Dýrafirði

33

250.000

Freydís ehf.

Lendingabætur og merking

44

250.000

Íbúasamtökin Átak Þingeyri

Stígagerð við Þingeyri sumarið 2009

45

800.000

Ísafjarðarbær

Viðhald göngustíga við Dynjandafoss

71

250.000

Sjóferðir H&K

Endurbætur á lendingarstöðum á Hornströndum

91

1.000.000

Sæferðir ehf, Framfarafélag Flateyjar ofl.

Uppsetning snyrtiaðstöðu í Flatey á Breiðafirði

94

250.000

Vatnavinir

Heilsulandið Ísland: Baðstaðir á Ströndum

95

250.000

Vatnavinir

Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Djúpinu / (Norðursv.)

96

250.000

Vatnavinir

Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Reykhólahrepp

97

250.000

Vatnavinir

Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Suðurfjörðum

102

3.000.000

Vesturbyggð

Grunnþj. f. ferðamenn á Rauðasandi (Melanes)

103

1.000.000

Vesturferðir ehf - Elías Oddssson

Salernis- og þjónustuhús á Hornströndum

106

250.000

Þórir Örn Guðmundsson

Fornar götur í Geirþjófsfirði

108

400.000

Ævar Sigdórsson

Endurbætur á vatnslögn v. Hornbjargsvita.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 01
2009

“Birds.is”
300.000
Uppbygging fuglaskoðunar í Djúpavogshreppi
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í þessu verkefni felst vinnsla og uppsetning á skiltum um lífríki á fjörusvæði í Djúpavogshreppi. Verkefnið er hluti af birds.is verkefninu sem er unnið af áhugahóp
einstaklinga um fugla, fuglaskoðun og náttúrulíf í Djúpavogshreppi. Verkefnið er unnið
í samvinnu við ferða- og menningarmálafulltrúa Djúpavogshrepps og með stuðningi
ferða- og menningarmálanefndar á staðnum. Aðalmarkmið birds.is verkefnisins er að
Djúpivogur og nágrenni verði eitt best skipulagða og eftirsóttasta fugla- og náttúruskoðunarsvæði á Íslandi. Helsti ráðgjafi verkefnisins er Útflutningsráð (Hermann
Ottósson), sem styður það með ráðgjöf og í markaðsmálum.
Hönnun á skiltunum verður í höndum Jóns Baldurs Hlíðberg en hann hefur yfirburða
þekkingu á þessu sviði. Hafrannsóknarstofnun Íslands hefur nýlega verið við
rannsóknarvinnu á svæðinu og hafa þeir gefið sitt leyfi til þess að þær niðurstöður og
upplýsingar verði nýttar til að ákvarða þær tegundir sem fram koma á skiltum og í
bæklingum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Í júlíbyrjun komu Jón Baldur Hlíðberg til Djúpavogs, ásamt Jóhanni Ísberg, til þess að
taka út lífríki fjörunnar og afla nauðsynlegra upplýsinga og finna þær lífverur sem á að
teikna inn á skiltið. Farið var yfir útlit og hönnun á skiltunum ásamt litavali og öðru
slíku.
Þeir félagar hófust handa við að teikna upp myndir á skiltið í júlí 2009 og lauk þeirri
vinnu nú nýlega. Meðfylgjandi er lokaútgáfa af skiltinu en enn á eftir að kaupa plötur
og reiknað er með því að skiltin verði sett upp snemma vors 2010.
Einnig er í vinnslu greiningarlisti sem gestir geta tekið með sér í skoðunarferðir um
fjöruna en sá bæklingur hefur sambærilegt útlit og fuglagreiningarlistinn sem Birds.is
verkefnahópurinn vann fyrir nokkrum árum. Sá listi hefur vakið mikla athygli
ferðamanna á svæðinu og nýst vel til fuglaskoðunar. Því var ákveðið að reyna að hafa
samræmt útlit með þessum tveimur greiningarlistum, með það að markmiði að hægt
sé að búa til fleiri náttúrutengda greiningarlista á næstu árum.

lokaútlit skiltisins

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 02
2009

“Björgunarsveitin Örn”
250.000
Merking gönguleiðar frá Digranesvita í Viðvík
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í þessu verkefni felst stikun og merking gönguleiðar frá Digranesvita Bakkafirði og að
Viðvík meðfram ströndinni. Verkefnið er framhald af styrk Ferðamálastofu sem veittur
var árið 2008.
Þetta er mjög falleg gönguleið þar sem ferðamönnum gefst færi á að virða fyrir sér
fuglabjörg og ganga út að einum af hinum mörgu stórmerkilegu vitum landsins. Þetta
er stór liður í að byggja svæðið upp sem ákjósanlegan áfangastað fyrir göngufólk sem
hefur sýnt þessari gönguleið mikinn áhuga.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Settir voru niður staurar með þar til gerðu millibili og málaðir örlítið að ofan ef þoka
yrði. Þar sem enginn slóði er á þessari leið þurfti fjórhjól og stærri jeppa við vinnuna til
að valda sem minnstu jarðraski. Allt efni og vinna hefur verið fjármögnuð af
félagsmönnum, nema hönnun og gerð skiltis sem við teljum ekki skinsamlegt að setja
niður fyrr en vorið 2010. Við fengum myndir frá Mats Wibe til að nota til að príða þetta
skilti, einnig verður landakortsmynd á skiltinu þar sem leiðin er sýnd ásamt texta og
upplýsingum um vegalengd.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 03
2009

“Blanda ehf”
1.000.000
Opin gönguleið frá Ósum að Hrútey
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Svæðið er allt innan skipulags svæðis Blönduósbæjar. Fyrir liggur aðalskipulag og
deiliskipulag sem gerir ráð fyrir umræddum gönguleiðum. Helstu hindranir á leiðinni
eru við núverandi Blöndubrú og að Hrútey. Heildarlengd gönguleiðarinnar er um 2,3
km. Ætlunin er að byggja gönguleiðirnar upp með aðgengi fyrir alla og er stefnt að því
að malbika gönguleiðirnar í framtíðinni. Nú þegar er komin gönguleið frá ósum Blöndu
og að Blöndubrú. Á þeirri leið er ætlunin að koma fyrir upplýsingaskiltum um náttúrufar
og fuglalíf. Við Hrútey eru skilti sem kynna sögu eyjunnar og gönguleiðir. Ætlunin er í
þessum áfanga að gera gönguleið frá Blöndubrú og að gönguleið að Hrútey. Svæðið
meðfram Blöndu er eitt vinsælasta gönguleiðasvæðið og tengir saman útivistarsvæði
og ferðaþjónustu á svæðinu.

yfirlitsmynd af áætluðu framkvæmdasvæði

Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:
Á bökkum Blöndu, bakvið sumarhús Glaðheima er búið að setja göngustíg. Skipt var
um jarðveg niður á 1.5 m og frostfrítt sett þar í. Stígurinn er ca. 1.5 m á breidd. Síðan
er búið að setja fínt yfirborðefni og þjappa það ofan á sem efsta lag á stíginn. Þessi
frágengni stígur er ca. helmingur af vegalengdinni sem sótt var um. Eftir er að tengja
stíginn í átt að Blöndubrú.

stígurinn bak við sumarbústaðina

göngustígurinn í framkvæmd

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 04
2009

“Breiðadalshreppur”
500.000
Útivistarsvæði við Staðarborg og Eydali í Breiðadal
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Svæðið í kringum Staðarborg og Eydali í Breiðadal hefur lengi verið miðstöð fyrir
samkomuhald og útivist. Mikil vinna hefur verið lögð í að rækta skóg á þessu svæðiog
nú þegar skógurinn er farinn að taka við sér var ákveðið að gera hann aðgengilegri
fyrir ferðamenn, sem og íbúa sveitarfélagsins. Samstarf hefur verið með
Breiðadalshreppi, Skógræktarfélagi Breiðdæla, Hótel Staðarborg, Sóknarpresti og
Eydalakirkju. Á liðnu sumri var unnið við að gera göngustíga um svæðið. Kurl var sett
á stígana, ásamt því að hlið og stigar voru sett á girðingar þar sem við átti. Jafnframt
var unnið að heimildaröflun varðandi sögu Staðarborgar sem og kirkjujarðarinnar. Sú
vinna hefur skilað því að fyrir komandi sumar verða upplýsingaskilti sett upp víðs
vegar við Eydalakirkju. Á komandi sumri verður einnig borðum og bekkjum komið fyrir
á viðeigandi áningastöðum.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 05
2009

“Dalvíkurbyggð”
500.000
Fuglaskoðunarhús í Friðlandi Svarfdæla
I

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta er hluti af átaki í málum Friðlands Svarfdæla, það inniheldur lagningu
stíga, skiltagerð og uppsetningu fuglaskoðunarhúsa. Átakið er unnið samhliða
uppbyggingu Náttúrufræðaseturs á Húsabakka í Svarfaðardal en þar verður m.a. sett
upp náttúrusýning með skírskotun til lífríkis Friðlandsins, skólabúðir og fræðisetur.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Dalvíkurbyggð fól Hollvinafélagi húsabakka að hafa umsjón með byggingu fuglaskoðunarhúsa og lagninu og merkingu stíga í Friðlandi Svarfdæla á vordögum. Réð
Hollvinafélagið smið til verksins, Kristján E. Hjartarson, sem smíðaði snarlega eitt hús
og skilaði fullbúnu og frágengnu á skoðunarstað við Tjarnartjörn um miðjan júní. húsið
er 2x4 metrar og rúmar ágætlega heilan skólahóp ef því er að skipta. Stendur til að
reisa annað minna hús við Hrístjörn auk þess sem stígar verða lagðir og skilti sett upp.

yfirlitskort af fyrirhuguðum framkvæmdum

fuglaskoðunarskýlið tilbúið

hluti af meðfylgjandi teikningu gerða hjá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. á Selfossi

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 06
2009

“Eiríksstaðanefnd”
350.000
Bætt aðgengi og þjónusta á Eiríksstöðum
A

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Markmið verkefnisins var að bæta aðstöðu gesta og gangandi á Eiríksstöðum, en þar
hafði ekki verið gott fyrir gesti að setjast niður á öruggum stað, borða nesti og eiga
rólega stund. Þegar lagt var af stað í verkefnið þá var hugmyndin að setja borð og
bekki á hæð fyrir ofan nýkomið þjónustuhús á staðnum. Eftir að hafa íhugað málið
betur var ákveðið að setja frekar upp pall í kringum þjónustuhúsið og gera þar aðstöðu
fyrir gestina í góðu skjóli.
Smíðaður var 50 m2 pallur í kringum nýja þjónustuhúsið á Eiríksstöðum sem rúmað
vel borð og bekki. Þá voru keypt þrjú stór tréborð með bekkjum á og er sæti fyrir allt
að 30 manns þar. Þarna er gott skjól og gestir hafa nýtt sér þetta mjög vel í sumar.

pallurinn og borðin eftir framkvæmdir

Þá hefur verið hlaðið útieldstæði uppi við tilgátubæinn og afmörkuð braut fyrir kubb og
aðra víkingaleiki.
Verkinu var lokið um mitt sumar og kom það strax í ljós hversu góð viðbót þetta var
fyrir gestina og má segja að þetta hafi verið í fullri notkun alveg frá upphafi.
mydir frá Eiríksstöðum

útskýringarmynd sem fylgdi með umsókn um styrk þar sem hugmyndin er skýrð á
myndrænan hátt

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 07
2009

“Eldvörp ehf (fasteignafélag Bláa Lónsins)”
500.000
Göngustígur í nágrenni Bláa Lónsins
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Bláa Lónið er fjölsóttur ferðamannastaður með rúmlega 400.000 gesti sem sækja
staðinn á ári. Gestir sækja mikið í að ganga um svæðið og því miður oft um óvarið
hraunið sem umliggur baðstaðinn. Því miður verða mikil spjöll á mosanum á svæðinu
enda gestafjöldinn mikill.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Göngustígur var gerður frá bílaplani baðstaðarins að göngustíg sem er á milli
Lækningalindar og baðstaðarins. Þetta er u.þ.b. 300 metra leið um hraun. Stutt er
síðan stígurinn var kláraður en strax hefur fjöldi fólks nýtt sér hann. Hann er skemmtileg viðbót á svæðið en maður hefur strax séð að fólk tekur mikið af ljósmyndum af
honum enda nýtt sjónarhorn af affallslóni Bláa Lónsins og hrauninu sem mörgum
finnst bæði öðruvísi og fallegt. Hestalist ehf gerði göngustíginn eftir að fengin voru
tilboð frá þremur aðilum sem við treystum í verkið. Það var ánægjulegt að fá Hestalist
í þetta því þeir gerðu göngustíg á milli Lækningalindar og Baðstaðar sem hefur fengið
góða umsögn frá t.d. Umhverfisráðuneytinu. Tveir menn unnu við þetta í c.a. 2 vikur
verkið var unnið á föstu verði.

göngustígurinn eftir framkvæmdir

yfirlitskort af
fyrirhugaðri
staðsetningu
göngustígsins, sjá
rauðulínuna til
vinstri

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 09
2009

“Fannborg ehf”
500.000
Vinalegri og umhverfisvænni Kerlingarfjöll
B, G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið miðaði við að stórbæta aðstöðu þeirra sem gista á tjaldsvæði sem Fannborg
rekur á bökkum Ásgarðsár og eins þeirra sem hafa viðdvöl á svæðinu, vilja geta nýtt
sér salernis- og nestisaðstöðu, jafnvel án þess að greiða fyrir það.
Eftirfarandi er lýsing framkvæmda:
Framkvæmdin fólst í jarðvegsskiptum, þar sem mýrarjarðvegur var fjarlægður og
settur malarpúði í staðinn, hann tekinn láréttur og síðan raðað á hann steyptum
undirstöðum og fyllt að þeim með frostfríu malarefni, eins og er í púðanum. Ofan á
steinsteyptar undirstöður var sett trégrind og mun klætt ofan á hana með pallaefni á
næstu mánuðum. Allt efni er komið á staðinn. Síðan er reiknað með að byggt verði yfir
pallinn að vori og sett í húsið salernisaðstaða, handlaugar og eldunaraðstaða.
Með þessum framkvæmdum er áætlað að um 50% verksins sé lokið, kostnaðarlega
séð.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

“Fasteignafélagið Fosshóll”
600.000
Bætt snyrtiaðstaða við Goðafoss
G
nánasta umhverfi og verslunin séð að utan

STYRKUR 10
2009

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Að Goðafossi í Skjálfanda koma þúsundir ferðamanna á ári hverju. Við fossinn er
eingin salernisaðstaða. Göngubrú er yfir Skjálfandafljót og að versluninni á Fosshóli,
þar sem er verslun, veitingasala og handverksala. Þangað koma allir sem þurfa að
komast á snyrtingu þannig að verslunin við Goðafoss gegnir miklu þjónustuhlutverki
fyrir þá ferðamenn sem koma ap Goðafossi. Aðeins 3 snyrtingar eru í húsnæðinu og
svo sannarlega þarf að bæta þar við snyrtingum. Mikið er um að rútur komi með
ferðamenn að Goðafossi, m.a. í tengslum við komur skemmtiferðaskipa til
Akureyrar(30000-35000 manns á ári) en um 15000-20000 ferðamenn heimsækja
staðinn á ári hverju á eigin vegum, þá er ekki óalgeng sjón að 20 metra röð myndist
við snyrtingarnar. En þar sem tímaáætlun er oft knöpp komast ekki einu sinni alltaf allir
að sem þurfa á að halda. Borið hefur á sóðaskap utan dyra vegna þessa. Við viljum
fjölga snyrtingum úr þremur í tíu. Með því geta ferðamenn notað meira af þeim tíma
sem stoppað er við fossinn til að njóta fegurðar hans og minni tíma í ap standa í
klósettröð.

salernisaðstaðan eftir breytingar

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Þann 3. júlí tókum við í notkun 4 ný salerni. Einnig nýjan part á húsnæðinu svo nú er
gegnið inn að sunnan á salerni og er það í beinu framhaldi af gögnustíg frá Goðafossi.
Allt gegnur nú miklu betur fyrir sig og myndast ekki raðir eins og áður var.
Eitt rými á eftir að bæta við sem verða 2 salerni og verður það klárað fljótlega.

meðfylgjandi teikning af breytingunum, teiknað af Valbyrni Ægi Vilhjálmssyni hjá Mitt Hús

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 11
2009

“Ferðafélag Fljótsdalshéraðs”
1.000.000
Hreinlætishús ásamt lögnum - Loðmundarfirði
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í verkefninu felst að byggja hreinlætishús og ganga frá rótþró með tilheyrandi lögnum,
ganga frá vatsbóli og leggja vatnslagnir.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Eftir að gengið var frá rotþró skólp og vatnslögnum var húsið var flutt fullbúið til
Loðmundarfjarðar og gengið frá þvi á steyptum undirstöðum og það tengt við
skólpveitu og vatnsveitu.

salernishúsið tilbúið og komið í notkun

á meðan á framkvæmdum og flutningi stendur yfir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 12
2009

“Ferðafélag Mýrdælinga”
800.000
Salernisaðstaða í Höfðabrekkuafrétti
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ferðafélag Mýrdælinga er að endurbyggja gamalt skólahús sem stóð upphaflega við
Deildará í Mýrdal. Eftir 1970 þjónaði það gangnamönnum í Höfðabrekkuafrétti. Húsið
er hugsað sem afdrep og gistiaðstaða fyrir göngufólk.
Þeim áskotnaðist einnig salernisaðstaða sem er hugsuð fyrir gistiskálann, það þurfti
að endurgera aðstöðuna og koma henni fyrir við gistiskálann.
Salernisaðstöðuna þurfti að klæða að utan, endurnýja hurðir, mála, setja ný klósett og
handlaugar ásamt því að koma fyrir sturtuaðstöðu með þartilgerðum búnaði. Á
staðnum er vatnslind skammt frá og þurfti að leggja vatnslagnir þaðan ásamt því að
koma fyrir safntank. Einnig þurfti að kaupa rotþró og lagnaefni að henni.

salernishúsið komið á sinn stað

Húsið var flutt inn í Höfðabrekkuafrétt með kranabíl þann 27. ágúst 2009 og fest þar á
undirstöður. Salernisaðstaðan var áður staðsett í Vík þar sem unnið var að uppgerð.
Vorið 2010 er stefnt að því að gera salernisaðstöðuna klára fyrir sumarið, afla vatns og
ganga frá rotþró.

á meðan á flutningi stendur

á meðan á viðgerðum stendur

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 13
2009

eftirfarandi myndir eru fyrir styrk 13 og 14

“Ferðafélagið Útivist”
600.000
Göngubrú á Hrunaá
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ein af megin gönguleiðum á Þórsmerkursvæðinu liggur úr Básum í Goðalandi inn með
Krossá að sunnanverðu og inn að Tungnakvíslarjökli sem er skriðjökull úr Mýrdalsjökli.
Á þessari leið þarf að fara yfir Hruná og Tungnakvísl sem saman mynda Krossá ásamt
fleiri jökulkvíslum. Þessum ám var um árabil haldið þokkalega í skefjum með
varnargörðum sem Útivist setti upp, en í vatnavöxtum í desember 2007 tók Hruná
varnargarðinn ásamt göngubrú sem Útivist setti á sínum tíma yfir ánna. Framangreind
gönguleið lokaðist og árnar hafa breytt um farvegi.
Það er mat þeirra sérfræðinga sem við höfum leitað til að erfitt ef ekki ómögulegt sé til
lengri tíma að hemja árnar með varnargörðum. Við þurfum því að búa við það að
farvegir geta breyst og vatnavextir geta verið miklir.
Sú lausn sem við sjáum á þessu er færanleg göngubrú á hjólum. Slík lausn var notuð
við gerð göngubrúar við skála okkar við Strút og hefur reynst vel. Með því er hægt
með einföldum hætti að forða göngubrúnni að hausti og á þeim tímum sem vatnavextir
ganga yfir. Jafnfram er hægt að færa hana til eftir því sem farvegir breytast.

brýrnar komnar á sinn stað

Eftirfarandi er sameiginleg lýsing framkvæmda fyrir styrk 13 og 14:
Smíði brúnna er lokið og eru þær komnar á svæðið. Brýrnar eru á hjólum og eru því
færanlegar og hægt að staðsetja þær eftir því hvar þörfin er mest hverju sinni. Núna
eru þær staðsettar yfir Hrunaá og Krossá milli Bása í Goðalandi og Stóra-Enda í
Þórsmörk. Með þessari staðsetningu nýtast brýrnar best þar sem göngubrú yfir Krossa
vestan Langadal nýtist ekki þar sem áin rennur sunnan við brúnna. Brýrnar opna fyrir
fjölmargar leiðir: Fimmvörðuháls yfir í Langadal og Húsadal, Laugaveg yfir í Bása, úr
Básum inn að Krossárjökli, Rjúpnafell og aðrar leiðir í Þórsmörk, úr Langadal og
Húsadal í Goðaland og að gosstöðvunum í Fimmvörðuhálsi.
Magnús Baldursson sá um smíði á brúnnum og efnisöflun. Grindin undir brýrnar er
gerð úr bómum af byggingakrana en hjólastell eru framhásingar af vörubílum.

brýrnar í framkvæmd

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 14
2009

eftirfarandi myndir eru fyrir styrk 13 og 14

“Ferðafélagið Útivist”
600.000
Göngubrú Steinholtsá á Þórsmerkurleið
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ferðafélagið Útivist setti fyrir allnokkrum árum göngubrú á Steinsholtsá á Þórsmerkurleið, en tilgangur brúarinnar er að gera mögulegt að ganga frá Lóninu við Gígjökul og
inn á Þórsmerkursvæðið. Miklar vatnavextir hafa verið síðustu ár á svæðinu og árnar
breytt sér og færst, enda um jökulár að ræða. Nú hefur skolast undan stoðum
núverandi brúar með þeim afleiðingum að hún hrundi. Þar sem áin hefur farið úr
farvegi sínum og grafið úr bökkum er erfitt að brúa ánna með sama hætti og hætta á
að ný brú færi á sama veg á nokkrum árum.
Sú lausn sem við sjáum á þessu er færanleg göngubrú á hjólum. Slík lausn var notuð
við gerð göngubrúar við skála okkar við Strút og hefur reynst vel. Með því er hægt
með einföldum hætti að forða göngubrúnni að hausti og á þeim tímum sem vatnavextir
ganga yfir.
Eftirfarandi er sameiginleg lýsing framkvæmda fyrir styrk 13 og 14:

brýrnar komnar á sinn stað

Smíði brúnna er lokið og eru þær komnar á svæðið. Brýrnar eru á hjólum og eru því
færanlegar og hægt að staðsetja þær eftir því hvar þörfin er mest hverju sinni. Núna
eru þær staðsettar yfir Hrunaá og Krossá milli Bása í Goðalandi og Stóra-Enda í
Þórsmörk. Með þessari staðsetningu nýtast brýrnar best þar sem göngubrú yfir Krossa
vestan Langadal nýtist ekki þar sem áin rennur sunnan við brúnna. Brýrnar opna fyrir
fjölmargar leiðir: Fimmvörðuháls yfir í Langadal og Húsadal, Laugaveg yfir í Bása, úr
Básum inn að Krossárjökli, Rjúpnafell og aðrar leiðir í Þórsmörk, úr Langadal og
Húsadal í Goðaland og að gosstöðvunum í Fimmvörðuhálsi.
Magnús Baldursson sá um smíði á brúnnum og efnisöflun. Grindin undir brýrnar er
gerð úr bómum af byggingakrana en hjólastell eru framhásingar af vörubílum.
brýrnar í framkvæmd

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 15
2009

“Ferðamálafélag Fnjóskadals”
500.000
Snyrting við Heiðarhús á Flateyjardalsheiði
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í verkefninu felst að endurbyggja snyrtingu við sæluhúsið Heiðarhús á Flateyjardalsheiði. Heiðarhús er sæluhús með gistiaðstaðu fyrir 20 manns auk eldunaraðstöðu.
Í Heiðarhúsum er einnig gott hesthús. Sæluhúsinu er mjög vel við haldið og er
umgengni til fyrirmyndar. Hefur aðsókn í gistinu aukist mikið undanfanin ár, vegurinn
batnað, og er nú ágætur jeppavegur um heiðina og dalinn. Einnig er mikil aukning
fólks í dagsferðum og tjaldferðum, sem nýtir snyrtiaðstöðuna í auknum mæli. Gamla
snyrtingin var í um 150 metra fjarlægð frá sæluhúsinu og var í mjög lélegu ástandi.
Nýja salernishúsið á að vera u.þ.b. 10 fermetrar og standa á 20. fermetra trépalli.
Húsið verður timburhús, bárujárnsklætt að utan en tréklæðning að innan, og verður
eins og tjald í laginu með snyrtingu og vöskum öðru megin og vaski með aðstöðu til
uppþvotta hinum megin. Rotþró er á staðnum sem salerni verða tengd við en leggja
þarf nýja neysluvatnslögn að snyrtihúsinu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Byggingaframkvæmdir hófust í byrjun júlí 2009, grind hússins reist og allt tréverk
fúavarið. Smíðinni var svo haldið áfram í áföngum og húsið fullfrágengið að utan og
innan í síðustu viku ágústmánaðar. Settar niður forsteyptar stoðir undir húsið í
Heiðarhúsum.
Smíði hússins fór fram á Þverá í Dalsmynni og yfirsmiður var Arnór Erlingsson.
Húsið var flutt út á Flateyjardalsheiði í byrjun september, sett á undirstöðurnar og
pallur smíðaður. Lögð var ný vatnslögn að húsinu, rotþró flutt á réttan stað og gengið
frá frárennslislögnum. Þessu var lokið í september og í október var lögð lokahönd á
verkið, handrið og hlið sett á uppgöngu á pallinn.

nýja salernishúsið, að utan

nýja salernishúsið, að innan

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 16
2009

“Ferðamálafélag Reykhóla og Dala”
250.000
Gönguleiðir og merkingar í Dalasýslu
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið gengur út á að merkja gönguleiðir og setja upp viðeigandi gönguleiðaskilti í
samræmi við útgefið göngu og reiðleiðakort sem ferðamálasamtök Vestfjarða hafa
gefið út fyrir svæðið.
Verkefnið er unnið í samvinnu við Reykhólahrepp og er miðað við að vinnuskólarnir
vinni verkið með verkstjóra.
Svæðið sem um ræðir er: Sælingsdalur, Haukadalur og Búðardalur.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 17
2009

“Ferðamálafélag Reykhóla og Dala”
250.000
Gönguleiðir og merkingar í Reykhólasveit
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið gengur út á að merkja gönguleiðir og setja upp viðeigandi gönguleiðaskilti í
samræmi við útgefið göngu og reiðleiðakort sem ferðamálasamtök Vestfjarða hafa
gefið út fyrir svæðið.
Verkefnið er unnið í samvinnu við Reykhólahrepp og er miðað við að vinnuskólarnir
vinni verkið með verkstjóra.
Svæðið sem um ræðir er: Vaðalfjöll, Reykhólasvæðið og Borgarland.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 18
2009

“Ferðamálafélag Skaftárhrepps”
250.000
Net göngustíga umhverfis Kirkjubæjarklaustur
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

við Landbrotshóla, nemendur 9. bekkjar Kirkjubæjarskóla vinna við stikun gönguleiðar

Verkefnið snýst um að efla net göngustíga umhverfis Kirkjubæjarklaustur. Stika þarf
gönguleiðir auk þess að setja upp vegvísa og upplýsinga- og fræðsluskilti þar sem við
á. Það þarf að styrkja stígana og hækka þannig þolmörk náttúrunnar einnig þarf að
lagfæra og smíða prílur yfir girðingar. Markmiðið með þessu er að stuðla að auknum
gæðum og góðri upplifun ferðamannsins í Skaftárhreppi, sem er rómaður fyrir
náttúrufegurð, þannig að náttúran beri ekki skaða af.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Stikaðar hafa verið gönguleiðir um Klausturheiði, Landbrotshóla, að Systrastapa og
Eldmessutanga. Borinn hefur verið tilbúinn áburður og grasfræ í illa farin svæði. Auk
þess voru skorin niður rofabörð og fjárhússkítur borinn í illa farinn stíg á leið að
Systrastapa, á sama hátt og lýst er í Fjaðrárgljúfursverkefninu. Í júní 2009 unnu í
verkefninu sjálfboðaliðar frá SJÁ og UST, auk þess sem tveir heimamenn lögðu
verkinu lið. Hitann og þungann af verkinu bar starfsmaður Kirkjubæjarstofu. Vegvísar á
leiðirnar voru ekki tilbúnir fyrr en síðsumars, mun síðar en vonir höfðu staðið til, en þá
skorti mannskap til að koma þeim upp. Þeir verða settir á sína staði um leið og jörð
verður orðin frostlaus. Auk þessa er langt komin vinna við að skipuleggja gönguleiðir,
sem ráðgert er að gefa út á korti á komandi sumri. Róið er að því öllum árum að ná
saman styrkjum til að fullvinna verkefnið á vordögum, enda talið skipta höfuðmáli fyrir
ferðaþjónustuna á staðnum að fá aukna möguleika á afþreyingu, ekki síst
náttúrutengdri. Svo mikið er víst að mikil ánægja hefur verið með þær umbætur sem
gerðar hafa verið í sumar og munar um þær fyrir Kirkjubæjarklaustur sem ferðamannastað.

við Rauðá/Systrastapa, sjálfboðaliðar SEEDS vinna við stikun gönguleiðar og lagfæringu

við Rauðá/Systrastapa, svona leit stígurinn út við Gjót, leiðin upp á Klausturheiði, sjálfboðalað loknu góðu dagsverki sjálfboðaliða
iðar SJÁ og UST vinna við tröppugerð
SEEDS oo.fl.

við Gjót, leiðin upp á Klausturheiði, sjálfboðaliðar SJÁ og UST vinna við tröppugerð

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 19
2009

“Ferðamálafélag Skaftárhrepps”
500.000
Úrbætur við Fjarðárgljúfur
E

fyrir framkvæmdir

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Fjaðrárgljúfur er ein þeirra náttúruperlna í Skaftárhreppi sem laðar til sín fjölda
ferðamanna ár hvert. Þau eru þannig staðsett að aðgengi að þeim er gott stóran hluta
ársins. Skortur er á leiðbeiningum og upplýsingum. Til að bregðast við því þarf að
setja upp upplýsingaskilti til leiðbeiningar og fræðslu, þá jafnt um náttúrufar sem og til
að vara við hættu þar sem gestir staðarins ganga iðulega fram á brúnir og klettanasir.
þeins hefur grasvörðurinn og mosi ekki þolað áganginn og þarf því að hækka þolmörk
náttúrunnar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Á svæðinu er búið að vinna mikla vinnu við að lagfæra niðurgrafna göngustíga, sem
runnið hafði úr. Stungin voru niður rofabörð í stórum stíl og fjárhússkítur (kindaskítur
og hey) sett í úrrunna stígana. Sú aðferð var reynd eftir ábendingu frá
bónda á svæðinu, og reyndist sérlega vel. Skíturinn bindur sig fljótt við undirlagið og
rennnur því ekki í burtu eins og annars vill verða með efni í slíka stíga.
Einnig var tilbúinn áburður (og grasfræ, þar sem við átti) borinn í. Hvort tveggja hefur
komið mjög vel út, en þessu þarf að halda áfram næsta sumar.
Gönguleið hefur verið stikuð um svæðið. Í júní sl. unnu í verkefninu sjálfboðaliðar frá
SJÁ og UST, auk þess sem tveir heimamenn lögðu verkinu lið. Hitann og þungann af
verkinu bar starfsmaður Kirkjubæjarstofu. Viðræður hafa farið fram við Vegagerðina
um stækkun bílaplans sunnan Fjaðrárgljúfurs, sem og snúningsplans að ofanverðu,
við Lakaveg. Standa vonir til að sú framkvæmd verði að veruleika í byrjun næsta
sumars. Gerð hafa verið skilti til að að vísa á gönguleiðir, loka viðkvæmum svæðum,
vara við hraphættu o.fl. Þau er ekki unnt að setja upp fyrr en í vor, þar sem framleiðslan á þeim tók það langan tíma að umsjónarmanneskja verksins hafði ekki tök á að
koma þeim upp vegna annarra anna þegar þau loks bárust. Verður þó fyrsta verk í vor
að ganga frá þeim, enda allt efni nú til staðar. Ekki reynist unnt að gera mikið í því að
lagfæra nef/snasir, þar sem mosi hefur eyðst vegna ágangs ferðamanna. Í framhaldi
af þeirri vinnu sem nú hefur verið unnin þarf að skoða hvort rétt sé að gera útsýnispall
á völdum stað og loka öðrum snösum. Slíkt minnkar einnig til muna hættu á slysum.

nálægt fjárhús tæmt af skít

uppfyllingarefnið
komið á staðinn

áburður settur í fötur

fjárhúsaskítur settur í stíg

búið að skera niður rofabörð og fjárhúsaskítur settur í stíginn

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 20
2009

“Ferðamálafélag Súlan”
500.000
Fuglastíg Langanes
I

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Norðausturhorn landsins er ákjósanlegur áfangastaður fyrir fuglaskoðara og á
svæðinu er mjög mikill áhugi á að byggja upp með það að markmiði að nýta þann
möguleika í ferðaþjónustu. Ætlunin er að byggja upp valkost fyrir fuglaáhugamenn
sem felur í sér að ferðast um fuglastíg sem liggur frá Mývatni og út á Langanes. Þetta
er í samræmi og framhaldi af umfangsmikilli stefnumótunarvinnu í ferðaþjónustu sem
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hefur unnið og verkefni á vegum Útflutningsráðs sem
lýtur að fuglaskoðun. VIð teljum að þarna felist miklir möguleikar og fuglaskoðarar séu
ákjósanlegur hópur til að höfða til bæði með tilliti til þeirrar ferðaþjónustu sem þegar er
til staðar og eins út frá hugmyndum um sjálfbæra ferðaþjónustu. Langanesið er
veigamikill áfangastaður í þessum fuglastíg. Þar sem er eitt besta ef ekki besta útsýni
á landinu yfir stórt súluvarp. Í fjörunni við Lambanesið eiga margar fuglategundir
viðkomu yfir sumartíman. Þess vegna viljum við til að útbúa ákjósanlegan stað fyrir
fuglaskoðara með því að reisa þar fuglaskoðunarhús.

fuglaskoðunarskýlið tilbúið og tekið í notkun

fuglaskoðunarskýlið næstum tilbúið

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Fundin var mynd af fuglaskoðunarhúsi í Hollandi sem hannað var eftir. Settir voru
stoðir úr rekavið sem fundust í fjörunni við Ytra Lón í byrjun nóvember. Haldið var
áfram í desember, veggir voru klæddir með timbri og bárujárnsplötum. Þakið klætt og
síðan sett torf yfir. Torf var sett í kringum húsið til að gera heildarmyndina skemmtilega, einnig verður þægilegt að halla sér upp að veggnum á góðviðrisdögum. Búið er
að smíða hurð og lamir og lokur eru komin í hús, það á bara eftir að setja það upp.
Áætlað er að allt klárist fyrir jólin 2009.

staðsetning fuglaskoðunarhússins

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 21
2009

“Ferðamálafélag Vestur Húnavatnssýslu”
1.000.000
Stangveiðistaður með aðgengi fyrir alla
A

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ferðamálafélagið og aðilar þess leggja mikinn metnað í uppbyggingu náttúruskoðunatstaða með aðgengi fyrir alla. Má þar nefna staði eins og Gauksmýratjörn (2004)
Selasetur Íslands (2006) Illugastaði selaskoðunarstað (2008). Við teljum með því að
gera náttúruna og ýmsa afþreyingu aðgengilegri fyrir alla munum við ná forskoti í
samkeppninni um ferðamennina. Þar sem mörg fengsæl veiðivötn eru í sveitarfélaginu
kom upp sú hugmynd að koma upp stangveiðistað fyrir hreyfihamlaða.
Ferðamálafélagið hefur samið við landeiganda í Bjarghúsum við Vesturhópsvatn um
framkvæmd og útfærslu slíks staðar. Góður akvegur liggur að vatninu, þar er
farsímasamband og sumarhúsabyggðí næsta nágrenni. Í Vesturhópsvatni er bleikja og
urriði. Björn eigandi Bjarghúsa húsasmíðameistari tók að sér að smíða pall og annað
sem þurfti að smíða.

bryggjan tilbúin

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Teiknað og hannað, slóði, bílastæði og bryggja. Sett nýtt hlið á afleggjara, búið til
bílaplan, þurfti að moka úr brekku til að jafna. Bryggjustæði jafnað (í vatninu) grafið
fyrir staurum. Steyptar undirstöður nær landi. Smíðað bryggjugólf úr timbri, gólfið og
bílaplanið er í sömu hæð þannig að hjólastóll keyrir beint inn á pallinn.

yfirlits teikning af framkvæmdunum

sneiðmyndir af bryggjunni, hluti af stærri teikningu sem var unnin af verkfræðistofunni
Möndull í Reykjavík

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 22
2009

“Ferðamálanefnd Hrunamannahrepps”
250.000
Gönguleiðir í Hrunamannahreppi
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Laxárgljúfur er stórfenglegur staður til útivistar og gönguferða. Brýnt þótti að bæta
aðgengi og upplýsa áhugasama göngugarpa um þessa náttúruperlu. Komið var upp
skilti við vegslóðann í landi Kaldbaks og öðru við ármót Leirár og Stóru-Laxár. Einnig
voru settar tröppur yfir afréttargirðingu.
Í Hrunamannahreppi hefur ferðamálanefnd og íþrótta og æskulýðsnefnd mótað
langtímaáætlun um uppbyggingu gönguleiða á svæðinu og gönguferðir með leiðsögn.
Valdar hafa verið nokkrar leiðir og fyrirhugað er að koma upp merkingum við upphafsreiti, stika þar sem þarf og bæta aðgengi eins og best verður á kosið. Í Hrunamannahreppi er mjög öflugur áhugahópur um gönguferðir og gönguleiðir. Á sumrin setur
hópur þessi upp dagskrá með vikulegum skipulögðum gönguferðum fyrir ferðamenn í
samvinnu við ferðamálanefnd. Þessar göngur verða fjölmennari og vinsælli með ári
hverju, enda vaxandi áhugi á göngu sem afþreyingarmöguleika. Gengnar eru
mismunandi gönguleiðir í Hrunamannahreppi og leiðsögumenn eru þaulkunnugir
heimamenn. Ferðamálanefndin hefur einnigi gefið út skemmtilega gönguleiðabók fyrir
þá sem vilja ferðast á eigin vegum og ganga í nágrenni Flúða og víðar á svæðinu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

myndir úr Laxárgljúfri

teikning af einu skiltinu, stærð 70x50cm

Efnt var til skipulagðrar gönguferðar með leiðsögn um gljúfrin, leiðin tekin út og teknar
myndir. Merking ehf. gerði skiltin, Anna Ásmundsdóttir, leiðsögumaður samdi texta.
Leiðarlýsingu og kort er að finna í gönguleiðabók og á www.fludir.is

skiltin í vinnslu

teikning af einu skiltinu, stærð 70x55cm

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 23
2009

“Ferðamálasamtök Suðurnesja”
3.000.000
Aðgengi fyrir alla á Reykjanesi
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ekki er heimilt í dag að fara að Gunnuhver vegna þess að hverasvæðið hefur breytt úr
sér og virknin í hvernum aukist. Það hefur leitt til þess að þau mannvirki sem reist voru
við hverinn eru ónýt. Þar er um að ræða göngustíg að hvernum, timburpalla og
timburbrýr sem reistar hafa verið við hverinn. Eins hefur veginum að hverasvæðinu
verið lokað af Almannavörnum því hverinn hefur komið upp í gegnum veginn á stórum
kafla. Verkefnið nú er að byggja nýja palla við hverinn og leggja göngubrú sem getur
tekið hjólastóla og verið aðgengilegt fyrir alla. Einnig þarf að leggja göngustíga um
svæðið til að öryggi ferðamanna um svæðið sé tryggt. Göngustígar sem hér um ræðir
munu auka mjög alla upplifun ferðamanna fyrir svæðinu. Það verða tvær trébrýr sem
er talið nauðsynlegt vegna þess að gufumökkurinn frá hverfnum dregur fyrir allt útsýni
eftir áttum og breytist mjög eftir vindáttum og verður að taka tillit til þess. Þessar
göngubrýr verða aðgengilegar fyrir hjólastóla. Einnig er gert ráð fyrir fjórum til sex
upplýsingaskiltum. Talning ferðamanna sem var gerð árið 2005 sýndi að um 150.000
manns fóru um svæðið. Með fyrirhuguðum lagfæringum getur svæðið einnig tekið við
enn fleiri ferðamönnum.

pallur og göngusstígur tilbúinn

yfirlitskort af framkvæmdum, sjá bláu línurnar

yfirlitsmyndir frá Gunnuhver

meðfylgjandi kort af Reykjanesi

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 24
2009

“Ferðaþjónustan í Örlygshöfn”
100.000
Tjaldsvæðið Hnjóti í Örlygshöfn
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Hnjótur er í Örligshöfn stutt frá Látrabjargi. Að Hnjóti koa þúsundir ferðamanna ár
hvert til að skoða minjasöfnin sem eru þar. Styrkhafi kom upp góðu tjaldsvæði svo að
gestir gætu stoppað þar meira en eina nótt, tjaldsvæðið er útbúið með heitu og köldu
vatni, wc, sturtum, vöskum og rafmagni fyrir húsbíla. Vantaði að koma upp upplýsingaskiltum. Þau voru hönnuð og sett upp á tjaldsvæðinu í Örlygshöfn vorið 2010.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 25
2009

“Ferðaþjónustan Kirkjuból”
100.000
Útivistarsvæði í fjörunni á Kirkjubóli
E, J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Á árinu 2009 var vinnu við Útivistarsvæði í fjörunni á Kirkjubóli haldið áfram. Gefið var
út útivistarkort yfir svæðið og var keypt teikning af því eftir listamanninn Ómar Smára
Kristinsson á Ísafirði. Kortið var prentað og dreift til gesta á Kirkjubóli og Sauðfjársetrinu í Sævangi sumarið 2009, en til stendur að prenta það í stærra upplagi fyrir
sumarið 2010 og dreifa víðar til kynningar á útivistarfjörunni á Kirkjubóli.
Gönguleið á Kirkjubólsfjall og um fjöruna var yfirfarin og merkt upp með stikum. Einnig
settar niður undirstöður fyrir skilti um gönguleiðina. Skilti um gönguleiðina endurnýjað
og saminn texti fyrir 8 önnur fræðsluskilti um fjöruna, þar sem m.a. er fjallað um
rekavið, örnefni, seli, fugla og fleira. Texti þeirra var á árinu þýddur á ensku og skiltin
sett upp í bráðabirgða formi. Til stendur að þýða þau einnig á þýsku í vetur og setja
upp fyrir vorið 2010 á varanleg spjöld, en undirstöður eru allar komnar upp. Fjaran var
hreinsuð vandlega, bæði með vinnuframlagi umsækjenda, einnig aðkeyptri vinnu og
vélum, auk þess sem unglingavinnan á Hólmavík tók einnig þátt í verkinu.
Áfram unnið að opna æðarvarpinu í Orrustutanga, að gera það aðgengilegra
ferðafólki, gönguhlið gerð á girðingar og merkt hreiður og stígar. Boðið var upp á
leiðsögn um æðarvarpið í tilraunaskyni. Tveir viðburðir voru haldnir í tengslum við
verkefnið sumarið 2009, gönguferð með leiðsögn um gönguleiðina og fjörudag þar
sem fróðleik og skemmtun var blandað saman. Fjölskyldufólk var markhópur í báðum
viðburðum. Í þessum útivistardögum var ágæt þátttaka og var endað á kaffihlaðborði í
Sauðfjársetrinu í bæði skiptin.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 26
2009

“Ferðaþjónustan Snjófell”
250.000
Jules Verne minnisvarði
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Reystur var minnisvarði Jules Verner, þar við hliðina er hægt að ganga niður í
hellisskúta á lóð Ferðaþjónustunar Snjófell Arnarstapa. Sótt var um styrk til að fullgera
aðgengi að minnisvarðanum, þar með töldum göngustíg og frágangi.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Unnið var við gerð hellisskúta, uppgröftur og hleðsla. Minnisvarði var reistur. Þökulagt
var í kringum svæðið.

yfirlitsmynd yfir skiltið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 27
2009

“Félag áhugafólks um grásleppu á Ströndum”
250.000
Hákarlahjallur Hamarsbæli
B, E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

myndir af hákarlahjallinum með skiltinu og göngustígnum

Félag áhugafólks um stofnun grásleppu og nytjasetur Stranda viðð ásamt því að koma
á fót grásleppu- og nytjasetri á Ströndum stuðla að eflingu matartengdar ferðaþjónustu
á svæðinu og auka fræðslu á vinnuháttum liðins tíma ásamt því að þróa nýjungar sem
aukið geta hróður svæðisins og verið gott innlegg í verkefnið Veisla að Vestan sem
félagsskapurinn er aðili að. Talið er að verkun á hákarli eins og við þekkjum hana hafi
hafist í Kaldraneshreppi fyrir löngu síðan og hafi síðan kunnáttan breiðst út um landið.
Verkun á hákarli er enn stunduð í sveitarfélaginu. Á bryggjuhátíð á Drangsnesi sem
haldin er ár hvert kemur fjöldi fólks og það er ekki ofsögum sagt að Sjávarréttarsmakkið, sem þar er boðið uppá, hafi hvað stærst aðdráttarafl. Þar skipa afurðir hákarlsins
stóran sess. Kæstur hákarl er framborinn við öll viðeigandi tækifæri hjá ferðaþjónum
svæðisins allt árið. Hákarlahjallurinn í Hamarsbæli er þáttur í menningararfi fólksins
sem hér býr auk þess að vera sögulegar minjar um liðna tíð, mannvirkjagerð þess
tíma og merkilega matarmenningu sem enn er í hávegum höfð. Hjallurinn var
endurhlaðinn fyrir nokkrum árum. Bætt aðgengi með bæði merkingum og göngustíg
gerir staðinn áhugaverðari fyrir ferðafólk. Staðsetning Hákarlahjallsins er miðuð við
bestu skilyrði fyrir verkunina og til að auðvelda öllu ferðafólki aðgang að honum þarf
að bæta göngustíg að honum. Viljum við gera öllum auðvelt að kynna sér þessa
menningararfleifð okkar. Bílastæði var gert fyrir nokkrum árum við Drangsnesveg og
þar viljum við koma upp borði með bekk svo fólk geti sest niður og borðað nesti og
notið útsýnisins en mjög víðsýnt er þaðan út á fjörðinn. Frá þessum áningastað á að
koma góður göngustígur að hjallinum. Þá er ætlunin að setja þar upp upplýsingaskilti.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Komið var upp borði með áföstum bekkjum og áningarstaður snyrtur og lagfærður.
Upplýsingaskilti var komið fyrir. Göngustígur lagfærður. Björgunarsveitamenn lagfærðu
göngustíginn frá áningarstað við þjóðveginn að hákarlahjallinum. Jón H. Elíasson
hafði umsjón með verkinu og setti skiltin upp, hann sá einnig um útvegun borðsins.

skiltið

bekkurinn fyrir uppsetningu á áningarstaðinn

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 28
2009

“Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirði”
250.000
Aðgengi að sögustöðum í Akrahreppi, Skagafirði
B, E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi er fyrir sögustaðinn Örlygsstaði í Blönduhlíð, Akrahreppi. Þörf fyrir bekki
og lagfæring á göngustígnum er augljós og kemur öllum að gangi, en hér skiptir einnig
máli að Örlygsstaðasvæðið er beintengt sögusviði Sturlunagaldar, þ.e. 13. aldar, sem
hópur fólks á vegum Félags ferðaþjónustunnar í Skagafirði vinnur að. Með þessum
aðgerðum gefst tækifæri til að bjóða strax sumarið 2009 fram áfanga sem tengist
verkefninu Á Sturlungaslóð og fá viðbrögð gesta til að læra af fyrir næstu áfanga á
slóðinni.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Bekkir voru keyptir og settir niður við Örlygsstaði og Víðivelli og göngustígurinn
lagaður.

á Örlygsstöðum, löng ferð á vegum Sturlungaslóðarinnar 22. ágúst 2009

við lok löngu ferðarinnar á Flugumýri

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 29
2009

“Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirði”
250.000
Leiðsögn um Flugumýri, Skagafirði
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Flugumýri er einn mikilvægasti sögustaðurinn á Sturlungaslóðinni, sem hópur fólks á
vegum Félags ferðaþjónustunnar í Skagafirði vinnur að. Með merkingu göngustígs frá
kirkju á Virkishóli gefst tækifæri til að bjóða strax sumarið 2009 fram áfanga sem
tengist sögunni beint og fá viðbrögð gesta til að læra af fyrir næstu áfanga á slóðinni.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Göngustígur var merktur við Flugumýri frá bílastæðinu uppá Virkishól, prílur og stikur
keyptar. Einnig voru loftmyndir unnar til að setja á skilti við veginn. Búið er að gera
göngustíginn klárann og myndin á skiltið er tilbúin og verður sett upp við fyrsta
tækifæri.

frá göngustígagerð á Flugumýri

göngustígagerðin á Flugumýri

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 31
2009

“Framfarafélag Flateyjar”
250.000
Skilti í Flatey - staðhættir, náttúra, fuglar
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Framfarafélag Flateyjar hefur á síðustu árum unnið að uppsetningu skilta í Flatey í
samvinnu við Reykhólahrepp. Mikil þörf er á að halda áfram með þetta verkefni þar
sem áhersla væri á upplýsingar um náttúru, fugla auk upplýsinga um staðhætti.
Framfarafélagið hefur hug á að gera átak í að fjölga þeim skiltum sem eru nú uppi og
bæta þar með þjónustu við bæði innlenda og erlenda ferðamenn. Gerð skiltanna er í
samvinnu við þá sem best þekkja til.

lokatillaga skiltisins

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Var leitað til Fauna ehf. um gerð skiltisins. Lagt er upp með að hafa skiltið „staðlað“ t.d.
í anda skilta sem eru við Bakkatjörn á Seltjarnarnesi.
Á skiltinu við Skansmýrina verður:
1.
Myndir af fuglum sem eru í og við Skansmýrina í styttri eða lengri tíma s.s. kría,
óðinshani, stelkur, hrossagaukur, urtönd, stokkönd og fleiri tegundir.
2.
Staðhættir:Skansmýrin – í Plássinu / þorpinu í Flatey á Breiðafirði er lífrík og er mýrin
og umhverfi hennar fjölmörgum fulglategundum afar mikilvægar á varptíma (vor og
sumar).
3.
Umgengni: Tegundafjölbreytni fugla í Skansmýrinni hefur aukist á síðustu árum vegna
þess að hún hefur þornað og er orðin grónari. Það veldur einnig því að auðveldara er
fyrir menn og dýr að fara út í mýrina og trufla fuglana og varplandið þeirra. Umferð við
svæðið hefur aukist mikið í seinni tíð og mælst er til að fólk haldi sig á göngustígum og
valdi sem minnstri truflun í varplandinu / lífríkinu.
Öll umferð hunda í varpinu er óheimil og séu hundar í eyjunni skulu þeir vera í bandi.
Tillaga verður tilbúin í febrúar 2010 og uppsetning yrði um mánaðarmótin apríl-maí.

skiltið tilbúið og komið á sinn stað

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 32
2009

“Framkvæmdasjóður Skrúðs”
2.500.000
Uppbygging á aðstöðu við Skrúð í Dýrafirði
E, G, P

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Árið 2009 nánar tiltekið 7. ágúst eru eitthundrað ár frá því að Skrúður í Dýrafirði var
vígður. Í tilefni þess ákvað Framkvæmdasjóður Skrúðs að tímabært væri að stórbæta
aðkomu og aðstöðu fyrir ferðamann við garðinn. Fyrirhugað er að reisa lítið áhalda- og
aðstöðuhús, 31 m2 en auk þess að endurgera bílastæði og aðkomustíga að
garðinum. Unnið var deiliskipulag af svæðinu árið 2006 en auk þess hefur
Framkvæmdasjóður Skrúðs látið gera nákvæma hönnunar og útboðslýsingu á
fyrirhuguðum framkvæmdunum. Verkið var boðið út í nóvember sl. og bárust átta
tilboð í verkið. Lægsta tilboð hljóðaði upp á tæpar 30 milljónir og það hæsta tæpar 47
milljónir. Verkefni sumarsins var m.a. fólgið í því að endurnýja bílastæði og leggja veg
að fyrirhuguðu aðstöðuhúsi auk þess sem stígur var endurbættur að garðinum. Þá var
einnig lagt rafmagn að svæðinu komið fyrir frárennslislögnum, brunnar, rotþrær og
vatnslagnir endurnýjaðar og lagðar að fyrirhuguðu húsi. Meginstígur í garðinum var
endurnýjaður og breikkaður. Endurnýjuð var gömul geymsla og henni komið til fyrra
horfs.

eftir framkvæmdir

á meðan að framkvæmdum stendur

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 33
2009

“Freydís ehf.”
250.000
Lendingarbætur og merking
D, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi er til lendingarbóta í Furufirði og Reykjarfirði á ströndum. Með lendingarbótum er átt við legufæri fyrir bát og svo búnað í fjöru til að auðvelda aðgang fólks úr
slöngubátum. Einnig er styrkur þessi til skiltagerðar við viðkomustaði ferðaþjónustubátsins Sædís ís - 67 og er það til að ferðamenn geti aflað sér upplýsinga um ferðir
og þá þjónustu sem er í grendinni. Skiltin verða sett upp á vorin og tekin niður á
haustin. Athygli er vakin á því að heimasíðan www.freydis.is var tekin í notkun á
haustdögum til að auglýsa ferðaþjónustuna á svæðinu betur sem og Hornstrandir
sjálfar. Sú aðgerð var kostnaðarsöm en er farin að skila sér því heimsóknir inn á
síðuna eru orðnar 3000 og flettingar um 18000, en mikið er farið inn á myndasíður og
myndir frá svæðinu og úr starfi skoðaðar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Sett voru út fimm legufæri til að flýta fyrir og bæta aðgengi við lestun og losun bátsins.
Sett voru legufæri á Látravík, í Bolungavík á ströndum, í Furufirði, Þaralátursfirði og í
Reykjarfirði. Árlega þarf að yfirfara þessi legufæri svo þau teljist örugg. Í Látravík,
Bolungavík og Reykjarfirði voru hreinsaðar varir til að bæta lendingar og rampar
útbúnir, nema í Reykjarfirði en þar er bryggja sem reynt er að bæta á hverju ári til að
auðvelda að fólki landtöku á milli gististaða. Í Látravík, Bolungavík og Reykjafirði var
komið upp VHF fjarskiptum til að auðvelda upplýsingaflæði um ferðir bátsins og einnig
til að fylgjast með ferðum gönguhópa út frá öryggissjónarmiði. Á þessum gististöðum
var letast við að hafa alltaf nýjustu fréttir af ferðum bátsins og eins nýjar veðurspár fyrir
ferðamenn. Í sumar voru um 1800 manns sem er sami fjöldi og síðasta ár en vegna
brælunnar hættu um 250 manns við. Enginn okkar farþega lenti í vandræðum vegna
veðurs og/eða þurfti að bíða eftir bátnum. Þökkum við það mjög bættum upplýsingum
milli gististaðanna með bættum fjarskiptum.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 34
2009

“Fuglasafn Sigurgeirs”
500.000
Fuglaskoðunarhús í Mývatnssveit
I

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Samkvæmt ferðamannakönnunum eru að koma um 11.000 manns í Mývatnssveit til
að skoða fugla. Það er ekkert gert fyrir þetta fólk í dag og þar af leiðandi fer fólkið eins
víða og það getur til að ná markmiði sínu, þ.e. að sjá fugla. Með því að koma upp
fuglaskoðunarhúsum munum við stýra þessu fólki á fyrirfram ákveðna staði og koma
þar með í veg fyrir það að þessir 11.000 gestir fari um allt með tilheyrandi skemmdum
á náttúru og lífríki. Það eru 3 stórir ávinningar með þessu verkefni. Þetta stuðlar að
mikilli náttúruvernd. Gestirnir verða ánægðari því þeir fá þjónustu og meiri líkur á því
að sjá þá fugla sem þeir óska eftir. Að lokum eru meiri líkur á því að ferðamennirnir
hafi lengri viðdvöl á svæðinu og kaupi meiri þjónustu sem eykur atvinnu á svæðinu.
Mín ósk er sú að það verði að lokum ca 20 svona lítil hús dreifð um alla Mývatnssveit
og um 10 stór hús sem rúma 20-30 manns. Það þarf að fara í skipulagsvinnu með þau
hús og velja staði sérstaklega vel því þau þurfa að vera í hvarfi frá vatninu, falla vel í
umhverfið og þar þurfa að vera bílastæði. En við ætlum að prófa að vera með 5 litil
hús til að byrja með og fara undirbúa jarðveginn fyrir þau stærri.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Keypt voru 5 ósamansett garðhús frá Húsasmiðjunni. Þeim var síðan breytt í
fuglaskoðunarhús sem var meiri vinna en búist var við í upphafi. Það er búið að setja
saman og breyta 4 húsum. Fuglafræðingur, Jóhann Óli Hilmarsson, var fenginn á
staðinn til að ráðleggja okkur með staðsetningar á húsunum, hann lagði til 15
staðsetningar. Sótt var um leyfi til Umhverfisstofnunar fyrir 6 stöðum af þessum 15.
Þegar það leyfi var í höfn var sótt um leyfi hjá landeigendum fyrir þessum stöðum. Það
eru komin undirrituð leyfi fyrir 3 stöðum og munnlega fyrir 1 stað í viðbót. Hinir staðirnir
eru í ferli. Það er búið að setja eitt hús niður og verið að undirbúa niðursetningu á húsi
númer tvö.

fuglaskoðunarskýlið tilbúið og komið á sinn stað

myndir af fuglasafninu

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 35
2009

“Fuglaverndarfélag Íslands”
1.000.000
Friðland í Flóa - fyrir fólk og fugla
A

yfirlitsmyndir af svæðinu

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Sótt er um styrk til endurbóta á aðstöðu í Friðlandi Fuglaverndar og Sveitarfélagsins
Árborgar við austanverðan Ölfusárós.
Eftirtaldar framkvæmdir eru á verkefnalista fyrir sumarið 2009: Hjólastólarampur að
fuglaskoðunarskýli - efni og smíðavinna. Bílastæði - 250 fermetra - við skoðunarskýlið.
Gróðursetning - gerði til að hylja gangandi umferð að skoðunarskýli og umhverfis
bílastæði. Stækkun á tjörn til að færa fuglalíf nær fuglaskoðunarskýli. Göngustígar í
friðlandinu. Á dagskrá er að leggja trégöngustíga um friðlandið, allt að 1,5 km og er
sótt um til efniskaupa. Stígarnir verða lagðir í sjálfboðavinnu. Gerð einfaldra trébrúa í
tengslum við göngustíga. Ný brú yfir skurð við Stakkholt, vegna færslu á göngustíg. Í
vor verður formlega opnað fuglaskoðunarskýli í miðju friðlandinu, 16 m² að stærð.
Hönnun skýlisins gerir ráð fyrir að fólk í hjólastólum geti skoðað þar fugla. Skýlið
þjónar jafnframt hlutverki gestastofu. Friðlandið nær með austurbakka Ölfusár frá
Nesósi skammt norðan Óseyrarbrúar að landamerkjum Sandvíkurhrepps í Straumnesi
og spannar það yfir stóran hluta jarðanna.

fuglaskoðunarhúsið tilbúið

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Á útmánuðum 2009 var hafist handa við að gera bílastæði nærri skoðunarhúsi í
takkholti Verkið var unnið í mars. Um vorið var gengið frá húsinu af smiðum í
sjálfboðastarfi. Þeir byggðu m.a. fyrsta hluta hjólastólaramps sem er ætlað að liggja
frá húsi yfir á bílastæði. 9. júlí var mokað ofaní nokkra skurði nærri skoðunarhúsi, sem
hluta af endurheimt votlendis í Friðlandinu. Endurheimtin hófst 1997. 10. júlí var byrjað
á að gera tjörn við skoðunarhúsið. Því verki lauk 21. júlí. 5.-16. ágúst vann misstór
hópur frá sjálfboðaliðasamtökunum Veraldarvinum í Friðlandinu. M.a. vann hópurinn
við frágang og málun á skoðunarhúsi, frágang á umhverfi tjarnar, frágang á bílastæði
og niðurrif gamalla girðinga. 30. október var keypt efni til að ljúka við hjólastólaramp á
vori komenda. Rampurinn var síðan smíðaður og frágengin í september 2010.
Sumarið 2010 var jafnframt unnið að gróðursetningu, jarðvegsvinnu og lagfæringum
og umbótum á skoðunarhúsi.

frá framkvæmdum og gróðursetningu

hjólastólarampurinn sem tengir húsið og
bílastæðið tilbúinn

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 36
2009

“Grettistak ses”
250.000
Göngustígur um Löngufit
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Merkja skal gönguleið á milli Laugarbakkaskólans / Hótels Edda, og húsnæðis
Grettistaks á Laugarbakka / Grettisbóls. Leiðin er rúml. 1,5 km löng og liggur um
Löngufit. Langafit er grösugur völlur við Miðfjarðará, en þar á hestaat átt sér stað,
samkvæmd Grettis sögu sterka. Setja þarf prílu yfir girðingu. Tveir kaflar leiðarinnar
eru brattir, og þar verður að koma fyrir tröppum. Annars er leiðin greinileg og þarf ekki
að merkja nema stíkum. Laugarbakki er vinsæl áfangastaður, þar er tjaldsvæði,
ættarmótaþjónusta og félagsheimili, verslun og bensínsala, heitur pottur, gróðurhús og
ofannefnt hótel. Staðurinn er vingjarnlegur. Með merkingu gönguleiðar og úrbótum á
henni mun opnast nýr afþreyingarkostur, ekki síst fyrir gesti Eddu-hótelsins, en einnig
aðra. Loks munu heimamenn geta haft gagn og gaman af stígnum. Gestir á báðum
stöðum (þ.e.a.s. næturgestir) eru hátt í 3000 á ári. Á vegum Grettistaks ses er stefnt
að viðburði í kring um Grettisbólið, eins og markaður, sögustundir og annað, og er
stefnt að samstarfi við Eddu-hótelið vegna kynningar o.fl. Vinnuhópur um "Mat úr
héraði" er að vinna að stofnun markaðs alla helgar frá Jónsmessu og fram yfir
Verslunarmannahelgina í húsnæði / eða á svæði Grettisbóls, í samstarfi við Grettistak
ses. Það er sýn þeirra sem vinna að málefnum ferðaþjónstu á Laugarbakka og
reyndar í Húnaþingi vestra öllu, að markaðurinn mun vera góð viðbót við það sem fyrir
er, og nýtt ferðamannasegull. Væntingar standa til að gestir Grettisbóls munu vera
3-4000 á þessu ári.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Merkt var gönguleið á milli Laugarbakkaskólans / Hótels Edda, og húsnæðis Grettistaks á Laugarbakka / Grettisbóls. Leiðin er rúml. 1,5 km löng og liggur um Löngufit.
Langafit er grösugur völlur við Miðfjarðará, en þar á hestaat átt sér stað, samkvæmd
Grettis sögu sterka. Sett var príla yfir girðingu. Tveir kaflar leiðarinnar eru brattir, og
þar voru settar tröppur úr rekaviði, fyllt var með möli. Stíkur voru settar niður á
nokkrum stöðum. Litil brú var smiðuð yfir smálæk og bleytu.
Verkið var unnið af sjálfboðaliðum samtaka um náttúruvernd SJA á Íslandi. Í þeirra
hópi voru 2 smiðir með mikilli reynslu af lagningu göngustíga, og má segja að mjög vel
hafi að verki staðið. Þeir sáu einnig um smiði prílunnar.
Vorið 2010 á að setja merkingar við upphaf stígsins og útbúa pésa með upplýsingum
um hann og Grettis sögu sterka. Veggspjöld með leiðarlýsingum verður komið fyrir á
Hótel Eddu á Laugarbakka, í Handverkshúsinu Löngufit og í húsnæði Grettisbóls, þar
sem sveitamarkaður er rekinn sem og leikvangur með þrautum og leikjum.

frá framkvæmdum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 37
2009

“Grundarfjarðarbær”
250.000
Stikun gönguleiða við Grundarfjörð
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið er stikun gönguleiða í nágrenni Grundarfjarðar. Merktar verða fimm leiðir;
Kirkjufellshringur, Grundarmön minni, Krossnesviti, Arnardalsskarð og Fossahlíð,
ca.30 km alls. Stikur verða í samræmi við það sem fyrir er á svæðinu og leiðir verða
flokkaðar eftir styrkleika. Stærri leiðir verða settar inn í samræmdan GPS gagnabanka
til öryggis og hægðarauka fyrir göngufólk. Einnig verður hannað og gefið út
gönguleiðakort. Allar leiðir eru unnar með aðstoð fróðra göngugarpa á svæðinu of í
fullu samráði við landeigendur.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkefnið tók ýmsum breytingum frá því lagt var af stað. Í upphafi þurfti að minnka það
úr einni milljón í hálfa. Í kjölfarið komu upp vandkvæði með framkvæmdina sem
leystust þó að lokum. Stikaður var Kirkjufellshringur, Grundarmön minni og Krossnesviti. Stikur og kambstál voru keypt fyrir Arnardalsskarð. Leiðin verður stikuð í smarbyrjun 2010, strax og snjóa leysir. Fossahlíð var sett á ís. Áformum um hnitun(GPS)
merkingar og gönguleiðakort var einnig frestað, að hluta til vegna fjárskorts en einnig
vegna nýrra hugmynda sem hrint verður í framkvæmd næsta sumar. Stikunin var
framkvæmd af hópi sjálfboðaliða úr nýstofnuðu Ferðafélagi Snæfellsness og
launuðum manni á sexhjóli.

gulu leiðirnar voru stikaðar: Krossnesviti, Kirkjufellshringur og Grundarmön Minni

Arnardalsskarð

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 38
2009

“Göngufélagið Klukkur”
250.000
Göngustígur við Laugarvatn
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ófullgerður stígur var lagður um mýrlendi vestan við Laugarvatn fyrir tuttugu árum
síðan og hefur ekki verið haldið við. Á síðast liðnum árum hefur átroðningur valdið því
að víða sitja djúpir pollar á stígnum auk þess Laugarvatn hefur étið úr vatnsbakka
sínum og er á köflum komið inn á stíginn. Í vatnavöxtum er stígurinn algerlega ófær og
gróðurskemmdir orðnar áberandi við síginn. Með því að færa stíginn aðeins frá
Laugarvatni, byggja yfir litla læki og leggja brýr yfir mesta votlendið verður svæðið
aðgengilegt ferðamönnum. Ef nægt fjármagn fæst verður sett upp upplýsingaskilti um
helstu fugla- og plöntutegundir á svæðinu.

skilti um fugla við Laugarvatn

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Stígurinn hefur verið færður aðeins frá Laugarvatni. Búið er að hlaða upp steinum
vatnsmegin við stíginn til varnar vatnsgangi. Nokkur ræsi hafa verið lögð undir stíginn
til þess að þurrka hann. Aðkoma að norðaustan verðu hefur verið ræst fram og möl
borin þar í. Möl hefur auk þess verið borin á stíginn til að hægt sé að ganga þar
þurrum fótum. Hreppurinn hefur lofað að færa skilti við upphaf stígsins við Vígðulaug
en skiltið er nú falið innan í trjágróðri utan allra gönguleiða, töf hefur orðið á því verki.
Áningabekkur hefur verið endurunninn og fluttur á stiginn þar sem fallegt útsýni er yfir
vatnið og umhverfi þess. Skilti með upplýsingum um blóm og fluglalíf í og við
Laugarvatn verður sett upp næsta vor en ekki í haust til að hlífa því fyrir veðrun
vetrarins. Stígurinn hefur fengið mikið lof heimamanna og vonandi munu ferðamenn
nota hans í ríkum mæli næstu árin þar sem nú þegar er hann mikið genginn og
áberandi hluti af gönguleiðum á Laugarvatni.

skilti um plöntur við Laugarvatn

göngustígurinn eftir breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 39
2009

“Hamrar útilífs- og umhverfismiðstöö skáta”
250.000
Göngustígar, fræðslustígar Hömrum
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

útsýni frá gönguleiðunum

Verkefnið er fólgið í merkingu gönguleiða í fjalllendinu ofan útilífsmiðstöðvar skáta að
Hömrum við Akureyri. Verkefninu er ætlað að styðja við starfsemina sem nú fer fram á
svæðinu. Við rekstur tjaldsvæðisins verðum við vör við talsverða eftirsókn eftir
merktum gönguleiðum frá svæðinu. Einnig er talsvert um að bæjarbúar leggi upp í
gönguferðir frá Hömrum. Starfsemi útilífsskólans og skátafélagið njóta einnig góðs af
þessu verkefni. Hugmyndin er að merkja þrjár leiðir. Leið 1. Stutt og örugg leið upp á
Krossklett, þaðan að Útileguskálanum Gamla og til baka á Arnarklett og um Kaffiklauf
að Hömrum. Leið 2. Leið frá Hömrum að útileguskálanum Gamla. Þaðan norður
Hamra hamra að Hamrahaus nyrst í klettabeltinu ofan Hamra. Þaðan að Útileguskálanum Fálkafelli. Frá Fálkafelli undir Hamra hömrum að Brunnágjá og þaðan að
Hömrum. Leið 3. Frá Hömrum sem leið lyggur upp Eyrarlandsháls að Steinmönnum,
þaðan yfir súlumýrar að Stóræð og þaðan á Súlutind. Af Súlutindi til baka sömu leið til
baka.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkið gekk nokkuð vel en er þó nokkuð á eftir áætlun. Tafir stöfuðu aðallega af því að
erfiðlega gekk að finna góða leið á Súlur yfir mýrarnar og ekki hefur tekist að fá
merkingar sem hæfa. Einnig er vinnnu við kortagerð ekki lokið en er í vinnslu. Eftir er
að setja nokkra staura þannig að þessum áfanga verksins geti talist að fullu lokið. Búið
er að setja staura á leið nr.1 frá Hömrum um Krossklett að útileguskálanum Gamla.
Lokið við að setja staura á leið nr. 3 frá Hömrum á Súlur. Verið er að vinna að því að fá
hæfilegar merki-plötur á staurana og verða þær settar á í vetur á meðan hægt er að
fara þessa leið á vélsleða. Gengið verður frá staurum á leiðinni frá Fálkafelli í Hamra
þegar frost fer úr jörðu. Ljóst er að leið nr. 3 er nokkuð löng eða um 10 km. Leiðin er
frekar krefjandi og síðasti hluti hennar nokkuð brött. Reikna má með að það taki 7-8
klst að fara þessa leið fram og til baka. Göngugarpar hafa þegar látið í ljós ánægju
sína með þessar nýju gönguleiðir og í næsta áfanga er gert ráð fyrir að ljúka verkinu
með hæfilegum merkingum, kortum og bæklingum. Leiðirnar hafa verið mældar inn
með gps og Lilja Filiphusdóttir Umhverfisskipulagsfræðingur er að gera kort og mun
hanna skilti í næsta áfanga.

frá framkvæmdum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 40
2009

“Hollvinasamtök Dalabyggðar”
300.000
Söguskilti Laxdælasögu
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Dalabyggð á sér ríkan menningararf sem gera þef aðgengilegan og sýnilegan þeim er
heimsækja Dalina og að geta deilt honum með öðrum. Sóknarfæri íbúa Dalabyggðar
liggja í ferðaþjónustu og sögunni og er stefnt að markvissri uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu, þar sem sögustöðum okkar eru gerð góð skil á margvíslegan
hátt og hefur fyrsta skrefið með að vinna með Laxdælasögu og að koma henni á
framfæri verið stigið með gerð fimm söguskilta sem sett hafa verið niður á völdum
stöðum Dalabyggð. Nú er hugur að gera fleiri skilti því að af nógu er að taka í þessari
mögnuðu sögu sem Laxdæla er og segja frá atburðum í máli og myndum. Markmiðið
er að setja upp önnur fimm skilti á völdum stöðum fyrir sumarið 2009. Mikil ánægja
hefur verið með þau skilti sem sett voru upp sumarið 2008 enda einstaklega vönduð
og vel unnin í alla staði. Skiltin eru 100 x 150 sm að stærð og eru fest á stóra steina.
Ómar Smári Kristinsson og Nína Ivanova listamenn hanna skiltin. Árni Björnsson
þjóðháttafræðingur veitir sérfræðiþjónustu vegna textagerðar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkefninu mun ljúka fyrir áramótin 2009 og skiltin verða sett upp á vormánuðum
næsta árs. Listamaðurinn er enn að vinna myndirnar á skiltin en verkefnið tafðist
vegna anna hans. Textavinnu er nær lokið.

dæmi um eitt af skiltunum fimm sem voru unnin og uppsett árið áður, skilti þessa árs fylgja
sömu hugmynd
hér fyrir neðan eru skissur frá því að skilti þessa árs voru enn í vinnslu
Hrefna sýnir Guðrúnu moturinn
og Án hvíti tekur konungsnaut úr
keldunni með Þórarin í Sælingsdalstungu sem vitni. Sögusviðið,
ásamt örnefnum sem fyrir koma,
sýnt á korti þar á milli.

Eiginmenn Guðrúnar. Garpsdalur sést á milli Þorvaldar og
Guðrúnar. Táknin úr draumum
Guðrúnar látin koma fram í
myndum. Reynt verður að sýna
Guðrúnu 15 ára, 17 ára, þrítuga
og sextuga.
Gróf skissa. Hugmyndin er að
sýna hlíðina bæði fagra og
eyðilagða. Einnig örnefnagrúskið
í miðjuna.

Helgafell til forna og hins vegar
mamman og mömmustrákurinn,
skarlatsklæddur með sinn rauða
skjöld með krossi.

Þegar þeir hittu Gest.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 41
2009

“Húnaþing Vestra”
250.000
Hringgönguleið upp í Hvamm
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Þessi gönguleið er mjög vinsæl hjá íbúum Hvammstanga þar sem hún er auðveld, þó
fjölbreytt og tekur einungis um 3 klukkustundir. Hringgönguleið „upp í Hvamm“ byrjar
og endar á Tjaldsvæðinu í Kirkjuhvammi. Mjög gott væri að bæta merkingar á þessari
leið fyrir íslenska og útlenda ferðamenn. Mestur hluti leiðarinnar liggur um svæði þar
sem hross gang laus, svo ekki er góður kostur að stika leiðina með timburstikum. Það
er hugmyndin að setja 3 stór steinamerki með vegvísum og mála að auki vegvísa á 2
kletta. Fyrir ferðafólk sem ekki hefur reynslu af göngu, er sniðugt að útbúa upplýsingablað með korti af gönguleiðinni prenta það út og hafa fyrir fólk sem getur tekið það
með sér. Einnig að setja upp skilti með sama korti á upplýsingavegg tjaldstæðisins.
Það væri nauðsynlegt að byggja prílur yfir girðingu á 2 stöðum. Einnig er hugmynd um
að útbúa vatnshelda kistu til að setja í gestabók og staðsetja hana á „Snældukletti“.

skiltið tilbúið

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Byrjað var á því að teikna upp leiðina sem byrjar hjá tjaldstæðinu á Hvammstanga og
er hringleið upp með gilinu og svo yfir og niður í gegnum skógræktina og endar á þeim
stað sem byrjað var. Áhaldahús smíðaði prílur sem settarvoru yfir girðingar á 2 stöðum
á þessari leið , einnig komu þeir þeim niður. Vinnuskóli sá um að stika leiðina. Teiknað
var kort af leiðinni og sett á skilti við byrjun leiðar og við þjónustuhús á tjaldstæði,
einnig voru sett kort á Selasetur og í Kaupfélag.

príla

stikur

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 42
2009

“Hveragerðisbær”
250.000
Aðgengi að sýningargörðum í Hveragerði
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Dagana 26-28 júní 2009 verður haldin stór garðyrkju- og blómasýning í Hveragerði, sú
fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Að sýningunni standa m.a. Samband
Garðyrkjubænda, Landbúnaðarháskólinn, Félag íslenskra landslagsarkitekta, félag
blómaskreyta, félag skrúðgarðyrkjumeistara og fleiri fagfélög í íslenskri framleiðslu
þess sem tengist garðyrkju og garðlist. Meðal þess sem fram fer á sýningunni eru
samkeppnir ýmiskonar, markaðir og sýningar á íslenskri garðyrku og framleiðslu.
Ráðgert er að halda samhliða þessu alþjóðlega ráðstefnu um íslenska garðlist og
garðyrkju og eru ýmis fagfélög að vinna að því nú. Eitt af stærri verkefnum sýningarinnar er svokölluð "smágarðasamkeppni" sem staðsett verður við hlið Hótels Arkar. Það
er félag landslagsarkitekta, ásamt félagi skrúðgarðykjumeistara sem sjá um
samkeppnina ásamt Hveragerðisbæ. Lokið hefur verið við fjármögnun og skipulagningu samkeppninnar en útaf stendur að útbúa gott aðgengi að þessum 4-6
smágörðum sem koma til með að standa um ókomna tíð. Samkeppnisgögn verða
send út 8. febrúar og eftir að samkeppnistillögum verður skilað inn verður farið í
hönnun aðkomu svæðisins með tilliti til lögunar og gerðar verðlaunatillagna. Því fylgir
ekki með teikning að stígum að svo komnu máli, en hana má senda strax í marslok.
Verklýsing:
Leggja þarf stíga á milli garðanna með hellulögn. Gert er ráð fyrir að þeir verði að vera
um 2.5 metrar til að þola ágang 30-50.000 gesta að sýningunni. Jarðvegsskipta þarf
undir stíga ( 80 cm) og ganga frá svæði að framkvæmd lokinni.
Sótt erum styrk til ferðamálastofu vegna efniskaupa við lögn umræddra stíga.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Opið svæði í miðbæ Hveragerðis var tekið undir sýningar á smágörðum. Ekkert
aðgengi var um svæðið þegar haldið var af stað í verkefnið. Garðurinn var hannaður
og framkvæmdir hófust í kjölfarið með tilheyrandi jarðvegsskiptum og uppslætti fyrir
stígagerðina. Allir stígar voru steyptir og glattaðir og eru því mjög sléttir og þægilegir
yfirferðar. Að endingu voru slípaðir rákir í stéttina til fegrunar, enda er svæðið hannað
með framtíðarnýtingu í huga. Aðkoman og aðgengið er til mikillar fyrirmyndar og var
hannað með það að markmiði að fylgja stefnunni “Aðgengi fyrir alla”. Mjög þægilegt er
að koma hjólastólum inn á svæðið og kerrum.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 43
2009

“Hveravallafélagið ehf.”
1.000.000
Snyrtingar á Hveravöllum
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að koma salernis- og snyrtiaðstöðu á Hveravöllum í boðlegt
ástand. Heilbrigðisfulltrúi Norðurlands Vestra hefur gert alvarlegar athugasemdir við
núverandi aðstöðu, enda má hún teljast ónýt og algerlega óviðunandi. Flytja þarf
snyrtingar til innan Hveravallasvæðisins en þær standa of lágt með tilliti til vatnshalla.
Þá þarf að lagfæra drenlagnir og siturþró frá rotþró. Gera þarf nýja siturþró frá sturtum
og vöskum en eins og er rennur sápublandað vatn í rótþróna.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Búið er að koma salernishúsi fyrir og tengja allar lagnir og er það komið í fulla notkun.

nýja hreinlætishúsið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 44
2009

“Íbúasamtökin Átak Þingeyri”
250.000
Stígagerð við Þingeyri
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Fyrirhugað er að halda áfram með göngustíg sem byrjað vaar að vinna við síðastliðið
suamr. Í framtíðinni á stígurinn að liggja frá tjaldstæðinu á Þingeyrarodda og upp í
hlíðina fyrir ofan þorpið. Þaðan verður hann lagður hringinn í kringum Sandfell sem er
fellið fyrir ofan þorpið. Hluti af stígnum er gamla bæjargatan sem lá frá Þingeyri til
Arnarfjarðar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Í ár var lokið við göngustíg frá þjóðvegi 60 að gömlu gönguleiðinni frá Þingeyri til
Brekkudals(Arnarfjarðar) sem hófst á síðasta ári. Á næsta ári er fyrirhugað að halda
með stígagerð í fellinu fyrir ofan byggðina. Öll áhöld voru fengin á láni hjá
Ísafjarðarbæ og einkaaðilum.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 45
2009

“Ísafjarðarbæ”
800.000
Viðhald göngustíga við Dynjandafoss
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Margir ferðamenn heimasækja Dynjandafoss yfir sumartímann. Mjög vinsælt er að
ganga upp við hlið fossins og það að það sé mögulegt eykur á sérstöðu þessa foss.
Gönguslóðar á þessum slóðum eru mikið nýttir og vetrarveðrin og leysingar eyðileggja
slóðana. Á hverju ári eru þessir slóðar lagaðir. Á síðasta ári lagði hópurinn frá
"veraldarvinum" slóða og svæði íkringum Dynjanda. Ekki var hægt að klára slóðana
og varð að fresta því til 2009 með fyrirvaranum að verkefnið verði styrkt af
Ferðamálastofu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
From the 6. to 20. July 2009, Ísafjarðarbær hosted a group of 9 worldwide friends. The
Camp was divided into two parts. The first weektook place at Dynjandi waterfall while
the second week was in Ísafjörður. To avoid unnecessary driving back and forth, the
groupstayed permanently at Dynjandi in tents. The main tasks were fixing the hiking
path all the way up to the waterfall and repair damaged parts that were caused last
winter and enlargen the Camp site. The following list gives an overview from the
different tasks that were done:
-Filling up the Stairs in the upper part of the main hiking path with gravel
-Repairing damaged parts of the path with gravel and stones
-Rebuilding steps to make walking saver and easy
-Building watertrenches to avoid water damage to the path
-Building visual guidelines beside the path for leading the visitors onto the right path
-Repairing and fixing up the signs along the path
-Marking a new path from the main path to the warmwater lagoon and down to the
camp site
-Painting the floor around the toilet house and fixing the roof
-Cutting grass for to enlargen the area for thents at the shoreline
-Cutting a path from the toilethouse down to the shoreline
-Enlargen the area for tents at the upper campsite. (Cutting „circels“)
-Clean the area from trash
Due to the exellent weather, the work could be done in very good time. All the group
members worked at the same time on the stairs, that made it possible to finish this job
in 1.5 days (2-3days estimated). Smaller jobs were done by splitting up the group. The
opportunity from the support by "Ferðamálastofa" gave Ísafjarðarbæer the chance to
finishall the scheduled work for 2009 including finishing tasks that were left over from
2008. All the costs could be covered within the 800.000.
Conclusions
The main Task was, as expained above, building and fixing up the main hiking path
along the south side from the waterfalls. The very good organised and highly
motivated group made it possible to finish all the tasks that there were to do plus the
leftover work from 2008. The group worked very good together and the tasks were
done with high accuracy

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 46
2009

“Mýrdalshreppur”
1.000.000
Aðstaða fyrir ferðamenn við Sólheimajökul
B, G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi var upphaflega veittur Íslenskum Fjallaleiðsögumönnum fyrir verkefnið
“Aðstaða fyrir ferðamenn við Sólheimajökul” en eftir mótmæli landeigenda var gert
samkomulag um að hreppurinn fengi að nýta styrkinn. Styrkurinn var veittur fyrir
sérstaka rótþró framleidda af Promens.

eftirfarandi er teikning af rótþró gerða af Sæplast(Promens)

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 47
2009

“Kiðagil ehf.”
150.000
Merking gönguleiðar í Sexhólagil
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að stika og lagfæra gönguleið upp í Sexhólagil sem og að
setja upp lítið upplýsingaskilti og merkingu við veginn. Ætlunin er að merkja gönguleið
upp í gilið til að auðvelda fólki að komast leiðar sinnar og um leið stýra gangandi
umferð á einn ákveðinn stað til að vernda umhverfið. Sexhólagil er fallegt gil í vestan
verðum Bárðardal milli bæjanna Lækjavalla og Litluvalla. Gilið er spölkorn frá vegi og
gengið er upp að rótum Vallnafjalls að gilinu og síðan upp eftir því. Upp í gilinu er hár
og mikill klettur er nefnist Hamar. Segir munnmælasaga að Grettir Ásmundarson hafi
klifið Hamarinn og skilið þar eftir vopn. Gilið er einnig merkilegt fyrir þær sakir að
þaðan var tekið grjót sem notað var við byggingu Lundarbrekkukirkju sem er austan
Skjálfandafljóts. Gróðurfar er fjölbreytt í og við gilið og fjörugt fuglalíf. Engin merkt
gönguleið er upp í gilið og merkinga því þörf.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkefnið snérist um að merkja og lagfæra gönguleið upp í Sexhólagil og setja þar lítið
upplýsingaskilti og merkingu við veginn. Ástæða þess var að auðvelda fólki að komast
leiðar sinnar upp gilið og um leið stýra gangandi umferð á einn ákveðinn stað til að
vernda umhverfið. Merkt var gönguleið upp að fjallsrótum en þar skiptist hún í tvennt,
annarsvegar upp eftir gilinu og hinsvegar upp á gilbarminn að sunnanverðu og farið
niður í gilið þónokkuð ofar. Leiðirnar voru merktar með stikum sem eru rauðmálaðar á
endanum og því auðvelt að fylgja þeim eftir. Teknir voru steinar sem gátu valdið óþarfa
óþægindum í gönguleiðinni og trjágróður og runnar klipptir frá og hreinsaðir úr
slóðinni. Upplýsingaskilti var hannað en þar sem það var ekki tilbúið fyrr en í haust var
ákveðið að setja það ekki upp fyrr en vorið 2010. En ramminn sjálfur var settur á sinn
stað. Verkefnið tókst vel þrátt fyrir töluverða seinkun á framkvæmd. Mesta breytingin
sem varð á verkefninu var að ákveðið var að setja upp færanlega göngubrú yfir ána
ofarlega í gilinu. Hún verður tekin á haustin og sett niður á sumrin þegar mestu
leysingarnar eru búnar og vatnsmagn orðið hæfilegt.

karlinn í Sexhólagili séð ofan- og neðanfrá

gönguleiðin og gönguleiðastikur

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 48
2009

“Landbúnaðarháskóli Íslands”
250.000
Í slóð skjálftans
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni Í slóð skjálftans gekk út á að varða gönguleið í slóð jarðskjálftans á Suðurlandi vorið 2008. Á Reykjum í Ölfusi eru ýmiss konar ummerki skjálftans mjög
aðgengileg, svo sem grjóthrun úr Reykjafjalli og nýir leirhverir sem birtust eftir
jarðhræringarnar og auðvelt að útbúa gönguleið meðfram þessum ummerkjum. Útbúin
voru þrjú stór upplýsingaskilti sem fest verða upp á viðeigandi stöðum meðfram
gönguleiðinni. Gönguleiðin liggur eftir stígum og vegum sem voru til staðar á staðnum
þannig að rask á svæðinu er í lágmarki.
Starfsmenn LbhÍ útbjuggu texta á upplýsingaskiltin og fengu viðeigandi sérfræðinga til
að lesa hann yfir. Skiltin voru prentuð hjá Ásprent á Akureyri og eru nú komin til okkar
á Reyki en vegna anna við önnur verkefni hafa starfsmenn skólans ekki komist í að
setja þau upp. Þau verða hins vegar sett upp fyrir vorið til að tryggja að ferðamenn
sem eiga leið um svæðið geti lesið sér til um afleiðingar jarðhræringanna vorið 2008.

skiltin tilbúin

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 49
2009

“Landeigendur á Heiði Brynjar Sigurðsson”
250.000
Aðgengi við Faxa
A

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Sótt var um styrk til úrbóta við Faxa í janúar 2009 og var þá fyrirhugað að fara í
úrbætur í nágrenni fossins og réttanna, huga að göngustígum og merkingum o.s.frv..
Þarna er gríðarleg umferð og hefur hún stóraukist eftir að rútubílstjórara og fararstjórar
hafa tekið þennan stað fram yfir Kerið eftir umræður þar um aðgengi. Síðastliðinn
vetur lentu landeigendur af þessum sökum stöðugt í því að þurfa að bjarga bílum sem
voru komnir í ógöngur við að keyra um og snúa við á svæðinu og keyrðu menn þá
gjarnan út í gróðurinn við ýmsar aðstæður hálku og bleytu. Skoðun landeigenda:
„Átroðningur og landspjöll voru því orðin mest af völdum bíla, sem óku út á gróður og
skyldu eftir sig ör í landinu“ Og í framhaldi af því var forgangsraðað og byrjað á að
lagfæra aðgengi fyrir bíla í náttúruverndarskyni til að forða slysum á landi og í sumum
tilfellum á fólki við þessar slæmu aðstæður. Þessi aðgerð varð nokkuð kostnaðarsöm
svo landeiegndur gátu ekki framkvæmt fleira í ár, en ætla að halda áfram að lagfæra í
áföngum. Efni á skiltin þ.e. texti og myndir liggja fyrir o.s.frv.. Þeir ferðamenn sem
þarna stoppa og skoða Faxa skilja ekkert eftir sig á staðnum sem slíkum, þannig að
landeigendur eru að gera vel að mínu mati að hugsa vel um staðinn, þeim er mjög
annt um landið enda Faxi náttúruperla og réttirnar sögustaður má segja.

eftir framkvæmdir

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Bílaplan við fossinn Faxa og Tungnaréttir var stækkað og aðgengi þannig bætt töluvert
fyrir þann mikla fjölda fólksbíla og langferðabíla sem koma þangað. Nú er auðveldara
að snúa á planinu þó að það sé enn nokkuð þröngt miðað við þá miklu og vaxandi
umferð sem þarna fer um.

fyrir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 50
2009

“Landeigendur Reykjahlíðar ehf.”
500.000
Leirhnjúkur - göngustígar og pallar
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Um er að ræða áfanga í að bæta enn frekar aðstöðuna við Leirhnjúk sem hófst fyrir
5-6 árum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Þetta sumar 2009 var unnið áfram við Leirhnjúk og þá aðallega á tveimur stöðum.
Fyrst voru gerðar endurbætur á svæði númer eitt, þar sem mikill snjóþungi hafði
myndast um veturinn,ásamt því að mikill hiti kemur upp úr jörðinni sem þyngir snjóinn
enn meira og hafði snjórinn því eyðilagt göngustíginn, eins og sjá má á meðfylgjandi
myndum. Bæði voru handrið(sem hægt er að fjarlægja yfir vetrartímann) og
undirstöður endurbættar og styrktar, sem virðist hafa tekist mjög vel.

mynd eftir framkvæmdir

hér má sjá yfirlitskort af framkvæmdum

Endurhanna varð að hluta til styrkingar í undirstöðum á þessu svæði. Í raun skýra
myndirnar allt það sem segja þarf um það hvað var gert á þessu svæði sumarið 2009.
Í öðru lagi var unnið á svæði númer þrjú og var þar bætt við göngustíginn til norðurs,
eftir þá viðbót þá náði göngustígurinn alveg yfir leirsvæðið og að hraunjaðrinum í
norðri. Því lauk hér því markmiði að tengja saman göngustígana til norðurs og vesturs.
Með því að göngustígar nái að tengjast við hraunjaðarinn til suðurs, norðurs og
vesturs þá er búið að koma í veg fyrir það að leir festist á gönguskó ferðamanna og
minnka þar með áhættu á því að þeir renni eða slasi sig í blautum leirnum þegar slíkar
aðstæður eru. Eftir þessa miklu framkvæmd í lagningu göngustíga við Leirhnjúk þá
nær enginn leir inn í bifreiðar/rútur, auk þess sem engin áhætta er fyrir ferðamenn
sem halda sig á göngustígunum.

hér má sjá skemmdir eftir veturinn og myndir frá framkvæmdum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 51
2009

“Landeigendur Voga ehf.”
100.000
Göngustígur Hverfjall - Lúdent
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Merkja á og stika gönguleið frá Hverfjalli að Hraunbungu, þaðan með Lúdentsborgum
og upp á Lúdent. Aukinn fjöldi ferðamanna sækir ár hvert að komast af hefðbundnum
leiðum við Mývatn og eldstöðvarnar í Lúdentsborgum bjóða upp á andstæður sem
vakið hafa mikinn áhuga. Útsýni af sprengigígnum Lúdent er svo ægifagurt hvort sem
horft er yfir Mývatn eða austur yfir Búrfellshraun og Mývatnsöræfin. Akstursleiðin frá
Hverfjall að Lúdent er ófær öllum nema stærri jeppum og svæðið því tilvalið fyrir góða
dagsgöngu eða fjallahjólaferð í kyrrð og ró.

yfirlitskort af göngustígnum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 52
2009

“Landeigendur Voga ehf.”
200.000
Göngustígur við Hverfjall
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Lagfæra á þann hluta göngustígs í landi Voga sem liggur frá Reykjahlíð að
Dimmuborgum. Um er að ræða kafla frá Grjótagjá að Hverfjalli og áfram að gatnamótum Lúdentsvegar og Dimmuborga, 1.8 Km. leið. Stígurinn er í dag á köflum mjög
erfiður yfirferðar og slys á göngufólki tíð. Flytja þarf möl á hentuga staði næst
gönguleiðinni og dreifa með handafli ofan í slóðina. Handverkfæri verða svo notuð til
að fjarlægja steina eða grjótnibbur er valdið geta hættu. Leiðin ætti eftir lagfæringar að
geta orðið fær fyrir jafnt göngu á léttum skóm sem og fjallahjól. Settar verða upp nýjar
stikur og leiðbeiningar í tengslum við lagfæringarnar.

yfirlitskort af göngustígnum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 53
2009

“Landnám Ingimundar gamla”
500.000
Söguslóð Vatnsdælasögu
E, J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Ferðamálastofa veitti styrk vegna fyrsta hluta Söguslóð Vatnsdælasögu sumarið 2009
með áherslu á útgáfu á sögukorti og bætt aðgengi að helstu sögustöðum
Vatnsdælasögu.
Unnið hefur verið að útgáfu sögukortsins í sumar og er útgáfan komin á lokastig þegar
þessi skýrsla er send. Mikil vinna hefur verið lögð í kortið til að gera það sem best úr
garði. Á framhlið kortsins er inngangur sem útskýrir kortið þar eru einnig teikningar af
atburðum sögustaðanna og stuttur texti sem útskýrir tengingu þeirra við söguna. Þá
eru örnefni og bæir merktir á kortið og ýmsar upplýsingar fyrir ferðamenn. Á bakhlið
kortsins eru ítarlegir textar um sögustaðina og ýmsar upplýsingar um aðra áhugaverða
staði á svæðinu. Lögð hefur verið vinna í að mæla upp og aldursgreina minjastaði og
hefur sú vinna verið unnin af Minjaverði Norðurlands vestra og eru uppdrættir af átta
minjastöðum á bakhlið kortsins. Einnig er áhersla á að kynna sérstaklega Þingeyrakirkju og þá þjónustu sem þar er að finna.

upplýsingaskiltið við Faxabrandsstaði

Allir textar á sögukortinu eru þýddir yfir á ensku og er kortið gefið út í íslenskri og
enskri útgáfu og verður selt gegn vægu gjaldi sem er hugsað að nýta til endurútgáfu
kortsins síðar. Kortið verður prentað í nóvember í haust.
Upplýsingaskilti var sett við Faxabrandsstaði í Vatnsdal í sumar. Staðurinn var mældur
upp af minjaverði og fornleifarnar teiknaðar upp. Skrifaður var texti um staðinn og
upplýsingaskiltið hannað og smíðað og sett upp í júní í sumar. Uppsetning á skiltinu
var unnin í samvinnu við vegagerðina á svæðinu. Þá er verið að leggja lokahönd á
skilti sem kemur við minjarnar á Nautabúi í Vatnsdal. Verið er að skrifa texta vegna
skiltisins, hanna skiltið og leggja lokahönd á skiltið fyrir prentun. Þar er einnig búið að
rannsaka og mæla upp minjastaðinn og verður uppdráttur af minjunum á söguskiltinu.
Í sumar var einnig lögð gönguslóð frá vegi að sögustaðnum Jökulsstöðum innst í
Vatnsdal. Staðurinn var merktur með söguskilti á síðasta ári og með lagningu
gönguleiðar er búið að gera hann fullkomlega aðgengilegan fyrir ferðamenn.

sögukortið

sýnishorn af bakhlið sögukortsins

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 54
2009

“Langanesbyggð”
200.000
Fuglaskoðun í Langanesbyggð
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið er hluti af stærra verkefni sem unnið hefur verið að á vegum Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga, um fuglaskoðun á Norðausturlandi. "Fuglastígur á Norðausturlandi". Þetta er unnið í samstarfi við ferðaþjónustuaðila og ýmsar hagsmunaaðila,
landeigendur sem aðra. Megintilgangur er að vekja athygi á Norðausturlandi sem
áhugaverðu svæði fyrir fuglaáhugafólk, ljósmyndara og aðra sem náttúruunnendur.
Þetta verkefni tengist einnig áherslu og vinnu við að kynna norðausturhornið
(Bakkafjörður - Öxarfjörður) enn betur en áður (sbr áherslu í þróunarverkefni sem
heitir GEBRIS).
Langanesbyggð tekur þátt í þessu og verkefnið "Fuglaskoðun í Langanesbyggð" hefur
þann megintilgang að láta vinna og setja upp skilti við áhugaverða staði eða svæði og
leggja þannig mikilvægt lóð á vogarskál við að veita upplýsingar, auka fræðslu og þar
sem upplifun gesta. Markmiðið er um leið að hvetja fólk enn fleiri en nú til að
heimsækja þessa staði, og þá ekki bara einn heldur fleiri. Þátttaka í sameiginlegum
bækling um fuglaskoðunarstaði á Norðausturlandi er einnig þáttur í þessu.
Verkefnið verður unnið í áföngum en stefnt er á að sett verði upp skilti á 7-9 stöðum á
Langanesi og við Bakkafjörð á þessu og næsta ári. Skiltin verða með sama hætti og
útliti og "fuglaverkefnið" hefur staðið að annarsstaðar sbr á Sléttu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Smíðaðir hafa verið tveir járnrammar til að festa á stórt grjót, en það er í sömu línu og
önnur skilti á Langanesi. Skiltin verða sett við Skoruvíkurbjarg og Syðralón.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 55
2009

“Langanesbyggð”
250.000
Vitar í Langanesbyggð
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið er hluti af stærra verkefni sem unnið hefur verið að á vegum Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga, um strandmenningu á Norðausturlandi. Eitt af þemum sem þar
er lögð áhersla á eru vitar og einskonar tengsl þeirra undir heitinu "Vitastígur á
Norðausturlandi". Það verkefni gengur m.a. út á að vekja athygli á vitunum,
staðsetningu þeirra, nærumhverfi, sérstöðu, sögu o.sv.frv. Hvatt verður til þess að fólk
heimsækja þessa staði og kynnist svæði og sögu. Mikilvægur þáttur í þessu er að
vinna sérstaklega með hvern vita og nærumhverfi í samstarfi við Siglingastofnun,
sveitarfélag, landeiganda eða hagsmunaaðila í nærumhverfinu.
Þetta verkefni tengist einnig áherslu og vinnu við að kynna norðausturhornið
(Bakkafjörður - Öxarfjörður) enn betur en áður (sbr áherslu í þróunarverkefni sem
heitir GEBRIS).
Langanesbyggð tekur þátt í þessu og verkefnið "Vitar í Langanesbyggð" hefur þann
megintilgang að vinna að bættu aðgengi, merkingum og aðstöðu við þá þrjá vita sem
eru í sveitarfélaginu. Grenjanesi og Fonti á Langanesi, og Digranesi við Bakkafjörð.
Mismunandi aðstæður á stöðunum krefjast aðeins mismunandi aðgerða en gert er ráð
fyrir upplýsingaskilti og nestisborði á hverjum stað, auk þess sem setja þarf upp
merkingar fyrir göngufólk við Grenjanes og Digranes með tilheyrandi upphafsskilti.
Lagfæra þarf slóða og bílastæði. Til verða "formlega" 3 nýir áfangastaðir þó vaxandi
fjöldi heimsæki t.d. Font árlega.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkefnið komst ekki eins langt og við hefðum viljað. En búið er að ræða við ábúendur
og ákveða með þeim hvernig að koma að gögnuleið að Grenjanesvita á Langanesi.
Þar þarf að setja prílu yfir girðingu og hafa stórt skilti (1x150) við upphaf gönguleiðar
með korti og upplýsingum. Búið er að smíða ramma og prílu, einnig er búið að safna
myndum og efni á skiltið.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 56
2009

“Markaðsráð Hríseyjar”
250.000
Áningarstaður við Háborðið, Hrísey
B

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Eftirfaransi er úr framvinduskýrslu:

meðfylgjandi myndir með framvinduskýrslu
hér fyrir neðan eru meðfylgjandi myndir og teikningar af fyrirhuguðum framkvæmdum, unnar af
Teikn á lofti

Sótt var um styrk til að hlaða steinvegg og gera bekki við háborðið á gönguleiðinni í
Hrísey. Þegar búið er að meta stöðuna og fara yfir málin með fleiri aðilum er ljost að
kostnaður við það verk yrði of mikill var ákveðið að gera trépall og kaupa eða jafnvel
smíða lítinn bjálkaofa til að hýsa salerni og gera skjólveggi í kring um kofann. Búið er
að leggja vatn að háborðinu og því er auðvelt að setja rotþró við pallinn. Einhver
jarðvegsvinna er við verkið og verður reynt að byrja á því í haust en aðrar framkvæmdir verða að bíða vorsins. Efni í pallinn verður keypt í haust og mun styrkurinn ef hann
fæst nýtast í það og farið verður á fullt í framkvæmdirnar um leið og vorar. Skoðaðir
verða möguleikar á því að nýta rekavið annað hvort við að smíða kofann eða gera
bekki og borð á pallinum.
Eftirfarandi er ú lokaskýrslu:
Í framhaldi af framvinduskýrslu var ákveðið að endurmeta framkvæmdir við áningarstaðinn. Ákveðið var að halda í upprunalega ákvörðun um að nota hellur í grunninn á
áningarstaðnum. Í kjölfarið var efnið, 50m2 af steinhellum, keypt til verksins. Hellurnar
verða lagðar á vormánuðum í kjölfar lámarks jarðvegsskipta. Grunnur hefur verið
lagður að öflun grjóts í eynni til að hlaða veggi og verður hafist handa við það vorið
2010 samhliða hellulögn. Vinna er hafin við hönnun upplýsingaskiltis sem verður sett á
vegg áningar‐ staðarins til upplýsingar fyrir ferðamenn um náttúru og örnefni með það
að markmiði að það komu upp um leið og veggir eru tilbúnir. Vinna er hafin við gerð 2
setbekkja / áningarstaðaborða sem verða settir á áningarstaðinn. Vatn hefur verið veitt
að svæðinu til notkunar í salernisaðstöðu. Verið er að vinna að fjármögnun þess að
bæta þá aðstöðu og fella betur að umhverfi. Framkvæmdir munu hefjast þegar
fjármögnun þess þáttar liggur fyrir.

fræðsla - skjól - hvíld - skilti - grjóthleðsla - borð og bekkir

- útsýnis- og áningarstaður í Hrísey unninn úr náttúrulegum efnum til að falla vel að
umhverfinu
- veggur er hlaðinn úr náttúrulegum efnum, torfi og grjóti, og er hæð hans 1 meter
- upplýsingaskilti um umhverfi, dýralíf og náttúru eru felld í hleðsluna til hagsbóta fyrir
ferðamenn
- gólf er lagt með náttúrusteini
- radíus áningarstaðar er ca. 5 metrar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 57
2009

“Ferðamálanefnd Dalabyggðar”
300.000
Upplýsingaskilti í Dalabyggð
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Listamaður var fenginn til að hanna upplýsingaskilti fyrir Dalabyggð, þar sem dregnir
voru fram helstu sögustaðir héraðsins. Það var Ómar Smári Kristinsson listamaður
sem hannaði skilti, sá sami og hannar Laxdæluskiltin fyrir Dalabyggð. Skiltið er í
stærðinni 3 x 3 metrar og mun standa við þjóðveg nr.1 þar sem vegurinn um Bröttubrekkur byrjar.

upplýsingaskiltið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 58
2009

“Minjasafn Austurlands”
250.000
Kjarvalshvammur
B, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í landi Ketilsstaða í Hjaltastaðaþinghá er hvammur þar sem Jóhannes Kjarval fékk að
tjalda einu sinni og hreifst svo af staðnum að hann fékk að byggja þar lítið sumarhús
árið 1950. Hann dvaldi þar lengur eða skemur næstu 20 sumur og málaði. Þar er
einnig bátaskýli fyrir Gullmávinn, bát sem Kjarval átti og sigldi m.a. niður Selfljót til
sjávar og til Borgarfjarðar. Fljótsdalshérað á í dag þessi hús og hefur rétt á endurgjaldslausum afnotum á lóðinni skv. samningi við eigendur Ketilsstaða. Minjasafn Austurlands er varðveisluaðili húsanna og sér um viðhald samkv. fyrrnefndum samning.
Áhugi er fyrir því að sýna staðnum þá alúð sem honum ber og bæta einnig aðgengi
ferðafólks að honum með framkvæmdum og merkingum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Björn Jóhannsson landslagsarkitekt hefur teiknað upp svæðið og einnig gert teikningar
að girðingu, hliði, borði og stólum á staðnum. Eftir ráðleggingar frá Húsafriðunarnefnd
var ákveðið að ráðast í viðgerð á fúa í fótstykki bæði hússins og bátaskýlisins og hefur
Tréiðjan Einir verið að vinna það. Það fyrirtæki hefur jafnframt tekið að sér að smíða
girðingu (komin upp), hlið, stóla og borð skv. teikningum Björns. Rannveig Þórhallsdóttir hjá Sagnabrunni ehf. hefur verið að taka saman efni um Kjarval og dvöl hans í
Hvamminum sem bæði mun fara á skilti og verður aðgengilegt í hljóðleiðsögn. Hún
hefur m.a. safnað myndum, tekið viðtöl við fólk, fengið efni frá Ríkisútvarpinu með
viðtölum við Kjarval. Hennar vinnu mun ljúka á næstu vikum og verður þá hægt að
fara í að prenta og setja upp skilti. Handhafar höfundarréttar hafa leyft afnot af
myndum hans endurgjaldslaust og fengist hafa ljósmyndir í góðri upplausn frá
Listasafni Reykjavíkur til að nota. Af þessu má sjá að hlutirnir eru allir í vinnslu og
verða lokið líklegast á næstu vikum. Hins vegar verður “formleg” opnun á Hvamminum
líklegast ekki fyrr en næsta vor en þó verður efnið gert aðgengilegt á heimasíðu
safnsins fyrr.

teikningar af fyrirhuguðum framkvæmdum, unnar af Birni Jóhannsyni, landslagsarkítekt FÍLA

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 59
2009

“Mýrdalshreppur” (ath. tengist styrk 113)
1.500.000
Gesthús í Dyrhólaey
G, R

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Samkvæmt Deiliskipulagi fyrir Dyrhólaey sem unnið var fyrir Umhverfisstofnun,
Siglingastofnun og Mýrdalshrepp og samþykkt var 30. október 2005 er gert ráð fyrir að
koma upp gestastofu í gamalli hlöðu og fjárhúsi sem eru í eigu Siglingastofnunar og
standa á háeynni í námunda við Dyrhólaeyjarvita. Skipulags‐ og byggingarnefnd
Mýrdalshrepps heimilaði breytingar á húsunum samkvæmt uppdrætti Guðlaugar Ernu
Jónsdóttur arkitekts á fundi sínum 21. júlí 2003. Gert er ráð fyrir salernum í uþb. hálfu
húsinu og upplýsingarými í helmingi. Þegar hefur verið steypt gólf í húsið og sett niður
rotþró. Sótt er um styrk til að halda áfram framkvæmdum við húsið með það lágmarksmarkmið að salernisaðstaða verði nothæf í byrjun sumars.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Sveitarstjóri hafði umsjón með verkinu en Þorsteinn Gunnarsson framkvæmdi verkið.

frá framkvæmdum og eftir framkvæmdir

teikning af fyrirhuguðum framkvæmdum, unnin af Guðlaugu Ernu Jónsdóttur arkítekt

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 60
2009

“Mývatnsstofa ehf.”
400.000
Skilti vegna jólasveinanna í Dimmuborgum
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið felur í sér að gera upplýsingaskilti úr varanlegu efni fyrir gesti Dimmuborga
um verkefnið "Jólasveinarnir í Dimmuborgum" þar sem saga jólasveinanna á Íslandi
verður rakin í grófum dráttum og sýndar myndir af jólasveinunum í heimkynnum sínum
(Dimmuborgum) að vetrarlagi. Samþykki liggur einnig fyrir að sett verði upp skilti í
Jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit þar sem verkefnið verður kynnt með líku sniði og í
Mývatnssveit. Eins er fyrirhugað að koma upp "bæli" jólasveinanna í einhverjum
hellisskúta þar sem sýnt verður hvernig þessir kallar búa yfir veturinn. Verður komið
fyrir leikmunum eins og brunnum kertum, nöguðum hangikjötslærum, gærum og fleiri
munum er tengjast búsetu jólasveinanna.
Einnig verður gerður nýr upplýsingabæklingur um jólasveinana á íslensku en hingað til
hafa bæklingar eingöngu verið prentaðir á ensku.

upplýsingaskiltið tilbúið

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkefnið er komið á það stig að að beðið er eftir samþykki Landgræðslunnar um
uppsetningu. Loforð var gefið fyrir því að skliti Mývatnsstofu yrði með svipuðu sniði og
útliti og Landgræðslunnar. Það tók mun lengri tíma en menn bjuggust við skilti
Landgræðslunnar kæmust upp og tafði það fyrir okkur með útlitshönnun. Nú þegar er
búið að reysa ramma fyrir skiltið í Dimmuborgum og annar eins verður reystur við
Jólagarðinn í Eyjafirði. Skiltin verða prentuð á næstu dögum og ættu að fara upp mjög
fljótlega. Skilti á Hallarflöt verður aðeins seinna sett upp.

rammi tilbúinn fyrir uppsetningu skiltisins

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 61
2009

“Náttúrustofa Austurlands”
250.000
Úrbætur við Helgustaðanámuna
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Markmið verkefnisins er tvíþætt. 1. Að bæta aðgengi og 2. að bæta fræðslu, upplýsingar og vegvísa í Helgustaðanámunni.
Árið 1975 friðlýsti Umhverfisstofnun námusvæðið sem náttúruvætti vegna jarðmyndunarinnar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
1. Aðgengi göngustígs
Lagaður var göngustígur frá bílastæði og upp í Helgustaðanámu.
Stórgrýti var fjarlægt úr stígnum og hann gerður auðveldari yfirferðar. Stígurinn var
afmarkaður á svæði þar sem erfitt var að átta sig á hvar hann var. Ræsi voru byggð
með grjóti til að fyrirbyggja að lækir renni yfir stíginn og skemmi hann. Tröppur voru
hlaðnar einnig með grjóti þar sem við átti. Bekkur sem er þarna á staðnum var
fúavarinn og lagaður til þar sem hann var í nokkrum halla. Allt svæðið var hreinsað og
gert snyrtilegt.
2. Upplýsingaskilti
Tveimur skiltum verður komið fyrir á leiðinni. Annað skiltið verður við bílastæðið en
það á að vera með korti af gönguleiðinni og almennum upplýsingum, hitt fer þar sem
göngustígurinn skiptist, annars vegar upp í námuna og hins vegar að göngum.
Leiðarkort svo ferðamenn finni göngin. Skilti verður einnig komið fyrir upp í námunni
með myndum og lýsingum á því hvernig vinnslu var háttað í námunni. Skiltin verða
prentuð hjá Skiltaval ehf og sett upp um leið og hönnun þeirra er lokið. Standar fyrir
skiltin eru komin á staðinn.

fyrir og eftir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 62
2009

“Papeyjarferðir ehf.”
200.000
Bætt aðstaða til móttöku ferðamanna í Papey
B

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í eftirfarandi verkefni felst að bæta aðstöðu í Papey til móttöku á ferðafólki sem sækir
Papey heim á sumrin. Borðum og bekkjum verður komið fyrir upp af báðum lendingarstöðum í eynni, þ.e. í Selvogi og Áttahrinsvogi. Einnig uppi á miðri eynni þar sem
hreinlætisaðstaðan er og tjaldsvæðið.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 63
2009

“Rangárþing eystra”
500.000
Göngustígar við Skógafoss
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Vinna við Skógarfoss hófst í vor. Byrjað var á því að lagfæra stíginn sem liggur upp að
tröppunum sem liggja upp fyrir fossinn. Borin var möl í stíginn til að hylja
jarðvegsdúkinn sem þar var að koma upp. Ekki var unnt að vinna frekar við stígagerðir
í sumar vegna mikillar aðsóknar gesta á svæðinu. Frekari vinna hófst um miðjan ágúst
þegar hópur sjálfboðaliða, Veraldarvinir, komu á svæðið til að vinna við úrbætur á
ferðamannastöðum í sveitarfélaginu. Veraldarvinirnir voru 14 í fjóra daga við Skógafoss ásamt 2-3 mönnum á vegum sveitarfélagsins. Meðal þess sem unnið var að
þessa daga við Skógafoss: Keyrður var mulningur upp fyrir Skógafoss. Möl var borin í
fötum í tröppur frá Skógafossi upp að járntröppum, einnig var hún borin í fötum niður í
stíg út á klettinn fyrir miðjum fossi. Þá var möl borin í moldarflagið fyrir ofan járntröppurnar og keyrð í hjólbörum í stíg upp að efri fossum, áleiðis inn á Fimmvörðuhálsinn,
samtals um 500 metra upp fyrir fossinn. Lokað var fyrir um 17 enda á auka stígum um
brekkur hlíðanna. Kaðall settur upp til að koma í veg fyrir að gestir fari fram á brúnir
þar sem áætlað er að byggja útsýnispall. Göngubrú sem sett hafði verið yfir garð við
rætur hlíðarinnar var fjarlægð og þó nokkuð af gömlum timburtröppum í hlíðinni við
Skógafoss voru einnig fjarlægðar. Áherslubreytingar urðu í sumar varðandi
framkvæmdir við Skógafoss þar sem ákveðið var að bíða með frekari framkvæmdir á
göngustígum við frá bílastæði að fossinum, þar sem stígarnir þar eru í mjög góðu
standi. Lögð var áhersla á að laga stígana í brekkunni og fyrir ofan fosinn. Þá var
einnig farið í undirbúningsvinnu varðandi mögulegar framkvæmdir við útsýnispall fyrir
ofan fossinn.

merkt er inná myndina þar sem loka þarf auka stígum

frá framkvæmdum og eftir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 64
2009

“Rangárþing eystra”
500.000
Viðhald göngustíga Þórsmörk
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Síðustu ár hefur fjöldi ferðamanna í Þórsmörk aukist ár frá ári.Ekki liggja fyrir
nákvæmar tölur um þann fjölda sem heimsækir svæðið, en Þórsmörk er bæði upphafs
og endastöð á hinum vinsæla Laugarvegi sem og Fimmvörðuhálsi. Auk þess
heimsækir fjöldi ferðamanna svæðið og gistir í tjöldum eða skálum. Síðustu ár hefur
verið unnið að því að bæta göngustíga í Þórsmörk og Goðalandi bæði til að koma í
veg fyrir gróðurskemmdir vegna útrennslis, til að auka öryggi ferðamanna og að
merkingar á stígum hafa verið bættar. Hefur unnið að þessum verkefnum í samvinnu
við Skógrækt ríkisins sem er umsjónarðaili skóga á svæðinu og ferðaþjónustuaðila.

frá framkvæmdum árið 2010, stígaviðgerðir og göngubrýr sem voru teknar í notkun sama ár

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

eftirfarandi myndir eru myndir fyrir framkvæmdir

Sumarið 2009 var unnið við viðhald stíga og merkingar þeirra í samfellt átta vikur.
Verkið var unnið af 5-6 manna hópi frá BTCV sjálfboðaliðasamtökunum undir stjórn
Chas Geomans frá umhverfisstofnun og Hreini Óskarssyni skógarverði hjá Skógrækt
ríkisins.

niðurgrafnir stígar af vatni og traði efst í
Valahnúki, ekki er langt að bíða að þarna
myndist enn dýpri og breiðari vatnsrásir og
jarðvegsrof í kjölfarið

kort af Valahnúki of stígnum

hluti stígs þar sem
dæmi um djúpar
allur gróður umhverfis
vatnsrásir þar sem
stígurinn var eitt sinn hefur skolast burt

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 65
2009

“Rangárþing eystra”
250.000
Merkt aðgengi að Drumbabót
A, E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Drumbabót er svæði sem hefur verið að koma upp á Markarfljótsaurum vegna
breytingar á árfarvegi Þverár. Á þessu svæði hafa verið að koma í ljós minjar um skóg
sem fóru undir flóð fyrir ríflega þúsund árum. Svæðið er að verða þekktara meðal
ferðamanna í sveitarfélaginu. Ferðamenn sem ekki þekkja til svæðisins gera sér ekki
alltaf grein fyrir því hversu merkilegar minjar Drumbabót er og aka inn á svæðið eða
ganga um það án þess að huga að minjunum.

meðfylgjandi teikning
myndirnar hér fyrir neðan eru fyrir framkvæmdir

Sumarið 2009 var farið í gerð á bílaplani við Drumbabót til að takmarka umferð utan
merkts svæðis og það afmarkað með viðeigandi hætti. Þá var einnig lagfærður slóði
frá Lambey í Fljótshlíð að bílapaninu við Drumbabót, samtals um 2,5 km. Um var að
ræða dagsverk fyrir 5 manns, með tækjabúnaði ofl. Þorsteinn Jónsson hjá fyrirtækinu
Steinaseini á Hvolvelli hafði yfirumsjón með framkvæmdinni og var unnið náið með
landeigendum allan tímann.
Sett hafa verið upp 3 vegvísar að Drumbabót og verið að vinna í upplýsingaskilti fyrir
svæðið.
Lokahnykkurinn á verkefninu er upplýsingaskilti á bílaplaninu sem segir frá Drumbabótinni, tilurð þess , breytingar á landslagi og nánasta umhverfi. Textavinna er í höndum
starfsmanns sveitarfélagsins en uppsetning og hönnun er unnin í samvinnu við
Auglýsingastofu Þórhildar í Reykjavík. Þórhildur er fædd og uppalin í Fljótshlíðinni.
UST kemur til með að lesa prófarkalesa textann. Uppsetning skiltisins hefur dregist
þar sem ekki náðist að klára textann fyrir veturinn. Því hefur verið ákveðið að fresta
uppsetningu til vorsins 2010. Búið að að fá tilboð og kostnaðaráætlun á það verk sem
eftir er og á það að standast þrátt fyrir seinkun.

engar merkingar voru myndir af minjunum
til að stöðva akstur
inn á svæðið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

“Reykjanesbær”
250.000
Skessan í hellinum, Reykjanesbæ
A, E

skessan

STYRKUR 66
2009

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Á bæjarhátíðinni Ljósanótt haustið 2008 var opnaður nýr ferðamannastaður í
Reykjanebæ sem sérstaklega er ætlaður börnum; Skessuhellirinn. Skessuna sjálfa,
sem margir þekkja úr sögum Herdísar Egilsdóttur, útbjó listhópurinn Norðanbál og
síðan var byggt við hellinn Svartaskúta við smábátahöfnina í Grófinni og skessunni
þar búið heimili. Hellirinn er opinn í samræmi við opnunartíma safnanna í Duushúsum.
Fjöldi gesta, bæði smárra og stórra hefur lagt leið sína í hellinn og nauðsynlegt að
lagfæra göngustíginn að hellinum. Um er að ræða hálfgert einstígi sem ætlunin er að
helluleggja með náttúrugrjóti og einnig að gera hjólastólafæran Nokkrar lagfæringar
þarf einnig að gera með öryggi barna í huga. Reykjanesbær stendur einn að verkefninu en hellirinn er opinn öllum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Unnið var við að jafna undir stétt, raða og hlaða grjóti og síðan steypa stéttina á
tímabilinu 7.9. - 7.10. 2009. Alls unnu 5 karlmenn við þetta frá verktaka, en er ekki
vitað hversu margir munu vinna við sjávargrjótið. Enn er unnið að því að safna
sjávargrjóti að hellinum sem fer í lögnina á milli bergs og steypta göngustígsins en
þessi vinna er að sjálfsögðu mikið veðri háð en stefnt er að því að klára þetta sem
fyrst. Næsta sumar á svo að mála á stíginn skessu spor sem lífgar enn frekar upp á
þennan skemmtilega stað. Á jólum skreytir skessan hjá sér með lituðum ljósum og
þessu fína skessu kerti. Tafir eru á verkinu sem má rekja til tafa á öðrum verkum sem
þurfti að klára fyrir Ljósanótt, menningarviðburð hér í bæ. En vinna er vel á veg komin.
Aðgengi að hellinum er strax betra og enn fleiri sem geta heimsótt skessuna við öll
tækifæri, en hún hefur t.d. tekið upp á því að bjóða í krökkum í skonsur í tilefni af stór
afmæli skapara síns. Hún er stór þáttur í barnahátið Reykjanesbæjar ár hvert og börn
hér í bæ eru dugleg að senda henni bréf og teikningar sem þau setja í þar til gerðan
póstkassa í hellinum. Ljóst er að skessan er komin til þess að vera í Reykjanesbæ.

yfirlitsmynd af göngustígnum

göngustígnurinn fyrir breytingar

heimili skessunnar

skessukertið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 67
2009

“Samstarfsh. um þróun fuglaferðam. SA”
750.000
Fuglaslóð á Suðausturlandi
J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið fór af stað haustið 2008. Myndaður var starfshópur skipaður einstaklingum á
Höfn og Djúpavogi sem funduðu reglulega og mótuðu stefnu og skilgreindu helstu
verkefni. Vorið 2009 var boðað til opins stofnfundar og var hann vel sóttur. Kosið var í
fimm manna stjórna sem síðan hefur starfað með það að markmiði að efla
fuglaskoðun á Suð-Austurlandi.
Eitt af fyrstu verkefnum aðstandenda Fugla á Suð-Austurlandi var að skilgreina
heppilega staði til fuglaskoðunar og gera úttekt á aðstöðu, aðgengi og eignarhaldi.
Samráð var haft við landeigendur og leitað eftir áhuga þeirra á að taka þátt í verkefninu með því að heimila merkingu fuglaskoðunarstaðar á þeirra landi. Í samvinnu við
Vegagerðina hafa merkingar og festingar verið keyptar til að merkja fuglaskoðunarstaðina við þjóðveginn. Um er að ræða stöðluð merki frá Vegagerðinni , hvít með
bláum ramma. Er þessum merkingum ætlað að vísa á staði hentuga til fuglaskoðunar.
Óskar samstarfshópurinn eftir því að Vegagerðin komi merkingunum upp við fyrsta
tækifæri en þau eru þó enn í vinnslu.
Unnið hefur verið að hönnun og efnisöflun fyrir bækling annars vegar og fræðslu- og
upplýsingaskilti hins vegar. Skiltin og bæklingurinn verða að miklu leyti byggð á sama
grunni. Bæklingurinn er tilbúinn og kom úr prentun í lok ágúst og hefur honum verið
dreift til ferðaþjónustuaðila á svæðinu og fengið góðar viðtökur. Áfram verður unnið að
skiltagerð á komandi mánuðum en skiltunum er ætlað að veita fræðslu um fuglalíf á
hverjum fuglaskoðunarstað og upplýsingar um aðstöðu á svæðinu. Áætlað er að
skiltin verði sett upp snemma næsta vor og fuglaskoðunarstaðirnir þar með vel í stakk
búnir að taka á móti ferðamönnum næsta sumars.
Telja aðstandendur verkefnisins Fuglar á Suð-Austurlandi að skiltin og bæklingurinn
komi til með að nýtast vel til markaðssetningar og kynningar á verkefninu og vekja
áhuga fólks á fuglaskoðun á svæðinu. Þau verða nauðsynleg grunngerð fyrir
fuglaferðaþjónustu og styðja markmið verkefnisins að ná auknum fjölda ferðamanna á
svæðið á jaðartíma ferðaþjónustunnar og lengja viðdvöl ferðamanna.

bæklingur tilbúinn

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 68
2009

“Selasetur Íslands”
500.000
Hið villta norður - The Wild North
J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Stutt kynning á verkefninu:
Helstu markmið þátttakenda Wild North verkefnisins eru að leggja sitt af mörkum við
uppbygginu sjálfbærarar, náttúrutengdrar ferðaþjónustu (wildlife tourism) á
Norðurslóðum, og treysta með því undirstöður greinarinnar, afkomu þeirra sem í henni
vinna og notkun auðlindarinnar til langs tíma. Þátttakendur verkefnisins eru ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfa sig í ferðamennsku tengdri villtum dýrum, opinberir aðilar
og ýmsar rannsóknastofnanir. Wild North er alþjóðlegt samstarfsverkefni með
samstarfsaðila á Íslandi, í Noregi, Færeyjum og á Grænlandi. Auk þess koma að
verkefninu aðilar í Skotlandi, Finnlandi og á Nýfundnalandi.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Í sumar var unnið það efni sem á að fara á upplýsingaskiltin bæði á íslensku og
ensku. Vegna anna náðist ekki að klára skiltagerðina í sumar og haust, en nú í
nóvember var verkinu ýtt af stað aftur. Textagerð og prófarkarlestri lauk 18. desember
og voru skiltin send í prentun þann 21. desember.
Aðeins voru pantaðar fætur og rammi fyrir eitt skilti (Húsavík) en aðrir vildu smíða sína
skiltaramma og fætur sjálfir, flestir úr rekaviði. Því mun vera lokið fyrir vorið og verða
skiltin sett upp í maí 2010.
Þar sem aðgengi að svæðunum sem um ræðir er misjafnt og ekki tryggt að allir
ferðamenn sem heimsækja þau komi inn á þau á sama stað, var ákveðið að fjölga
skiltum á tveimur af fjórum svæðum. Um er að ræða Friðlandið á Hornströndum (3
skilti) og Spákonufellshöfða á Skagaströnd (2 skilti). Með þessu móti vilja þátttakendur
verkefnisins tryggja að skiltin verði sýnileg öllum þeim sem inn á svæðin koma.
Grunnhönnun á upplýsingabæklingi var lokið fyrir vorið. Seint í sumar breyttust þó
forsendur þar sem IFAW (International Fund for Animal Welfare) lýsti yfir áhuga sínum
á að koma að verkefninu á einhvern hátt. Síðan þá hafa fulltrúar TWN og IFAW unnið
saman að undirbúningi samstarfsverkefnis sem hefur það að markmiði að kynna villt
dýralíf og rétta umgengni við það fyrir bæði innlendum og erlendum ferðamönnum.
Það var því ákveðið að fara ekki lengra með bækling, talningarseðil og plaköt að sinni
heldur vinna þau fyrir vorið 2010 í samræmi við áherslur samstarfsins.

lokahönnun skiltanna tilbúin

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 69
2009

“Seyðisfjörður”
500.000
Bætt aðgengi að perlum Seyðisfjarðar
A, P

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Seyðisfjörður er ein af perlum Austurlands, ríkur af náttúrufegurð og merkilegri sögu.
Menningarminjar eru við hvert fótmál og sjótengingin við Evrópu skipar Seyðisfirði
sérstakan sess . Mikilvægt er að bæta aðgengi og auka fjölbreytni á afþreyingarmöguleikum fyrir þá fjölmörgu ferðamenn sem sækja fjörðinn heim.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Lagfæring á vegi upp að útsýnisstað við snjóflóðavarnargarða í Bjólfi var gerð,
handriði á þrjá útsýnispalla við garðinn sömuleiðis. Meðfylgjandi er mynd frá einum
útsýnispallanna, því miður hefur ekki tekist að taka betri myndir. Til stóð að fara s.l.
laugardag upp til að taka myndir af öllum pöllunum þremur en snjór hamlaði för.

einn af útsýnispöllunum

Ekki var hægt að setja upp salernisaðstöðu í Bjólfi eins og áætlað var þar sem
fjármagn vantaði til verksins.
Bílastæðið á Vestdalseyri var klárað, sjá meðfylgjandi mynd. Vinna við söguskiltið er
enn ekki lokið vegna þess að í sumar fundust leyfar af skipi sem ákveðið var að skoða
nánar ef sá fundur myndi reynast merkur og jafnvel styðja við annars merka sögu
eyrarinnar. Vinnan er þó á lokastigi og skiltið góða verður komið upp á vordögum
2010.
Aðrir verkþættir eru í vinnslu, frekari fjármögnunar er þó þörf til að hægt sé að klára
göngustíg á Vestdalseyri og sjálfsleiðsagnarbækling.

bílastæðið á Vestdalseyri

útsýnispallarnir fyrir
breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 70
2009

“Sjálfsbjörg á Suðurlandi”
1.000.000
Skógarstígar fyrir hreyfihamlaða í Þjórsárdalsskógi - lokaáfangi
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið hefur á síðustu árum verið kynnt í ýmsum fjölmiðlum en stefnt er að nánari
kynningu og formlegri opnun þegar öllum framkvæmdum hefur verið lokið.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Þriðja áfanga við gerð skógarstígs fyrir hreyfihamlaða er nú að mestu lokið. Markmiðið
var að gera 300 m langan stíg frá innanverðum Selfitum að skógarrjóðri undir
Skriðufelli austanverðu. Áður hefur verið lokið við 730 m langan stíg, göngubrú,
skábraut, bálskýli, rotþró, veg og bílaplan. Er lagningu stígs og smíði skábrautar og
brúar lokið og voru gerðar lagfæringar á eldri hluta stígsins, þ.á.m. lengingu á
göngubrú.

dæmi frá framkvæmdum

yfirlitskort með upplýsingum um framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 71
2009

“Sjóferðir H & K”
250.000
Endurbætur á lendingarstöðum á Hornströndum
D

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Bryggjan á Hesteyri hefur verið byggð upp í áföngum á nokkrum árum. Er hún í dag
mikið nýtt af nær öllum sem til Hesteyrar koma, jafnt Sjóferðum ehf, öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum svo og einstaklingum á eigin bátum. Hesteyri er sá ferðamannastaður innan Hornstrandafriðlandsins sem flestir sækja heim. Á þessu sumri er áætlað
að milli 2000 til 3000 manns hafi nýtt sér bryggjuna. Jafnframt skapaði bryggjan ný
tækifæri í ferðamennsku og er nú t.d. siglt með ferðamenn skemmtiferðaskipa frá
Ísafirði til Hesteyrar, sem ekki var mögulegt fyrir tíma bryggjunnar. Alls fóru um 500
farþegar skemmtiferðaskipa um Hesteyri í sumar og er stígandi í þeirri þjónustu.
Sjóferðir hafa alfarið séð um uppbyggingu og rekstur bryggjunnar á Hesteyri, viðhald
hennar, þrif o.s.frv. M.a. er flothluti bryggjunnar ávalt dregin til Ísafjarðar á haustin og
aftur norður á vorin. Ferðamálastofa er eini aðilinn sem hefur komið að styrkveitingum
til umræddrar bryggju. Fyrirtækið ber ábyrgð á bryggjunni og tengdum framkvæmdum
og mun áfram leggja metnað sinn í aðstöðuna og að gera hana sem best úr garði.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Farnar voru tvær vinnuferðir á svæðið með mannskap og verkfæri. Innsigling að
bryggju á Hesteyri var bætt, m.a. fjarlægt stórgrýti framan við bryggju. Bryggja var
styrkt, smíðaðar festingar og brautir við landgang, festingar bættar o.fl. Jafnframt sett
upp innsiglingamerki og öryggisleiðbeiningar við bryggjuna. Talsverð köfun fylgdi
verkefninu. Starfsmenn Sjóferða unnu að mestu við verkið og aukamenn sem kallaðir
voru að (kafarar) fengu laun hjá fyrirtækinu.

eftir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 72
2009

“Skaftárhreppur”
500.000
Úrbætur á aðstöðu ferðamanna í Eldgjá
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Mikill fjöldi ferðamanna kemur í Eldgjá á hverju sumri. Fyrir þremur árum var ákveðið
að stöðva umferð bifreiða við Nyrðri Ófæru, gert var bílaplan þar og tvær steinsteyptar
göngubrýr yfir ána. Nauðsynlegt er að setja handrið á brýrnar til öryggis og þæginda.
Vinsælt er að ganga frá bílastæðinu að Ófærufossi innar í gjánni. Timburþrep eru af
áraurunum upp að útsýnisstað við fossinn. Þrepin eru orðin slitin og niðurnídd og
þarfnast algjörrar endurýjunar.

fjarlægðar hafa verið kaðalgirðingar, með betri merkingum, lagfæringum á vegum og eftirliti er
nú er öll umferð betur öguð og því er þessara girðinga ekki lengur þörf
þrifalegra er nú um að litast í
Eldgjá en áður, lagfæringar gerðar
á göngustígunum frá
bifreiðastæðinu við snyrtihúsið og
inn að Ófærufossi, og hann
stikaður, á nokkrum stöðum þarf
þó enn að koma fyrir steinþrepum

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Endurnýjun á stigaþrepum við Ófærufoss er nánast lokið. Smíði járnhandriða á
steinbrýr yfir Nyrðri Ófæru er lokið og verða þau sett upp vorið 2010.

verst var ástandið á göngustígnum í norður hlíðinni og upp
að fossinum, óbeisluð umferð
var að mestu um hlíðina vestur
að fossbrúninni, stígunum hefur
verið lokað og torf sett í verstu
sárin

hliðarstígum hefur verið lokað,
tréþrepin lagfærð og fyllt hefur verið
í þrepin með möl, smíða verður
trépall, eða helluleggja með
náttúruhellum við fossbrúnina, en af
þeirri framkvæmd getur ekki orðið
fyrr en næsta sumar

unnið er að smíði handriða, uppsetningu þeirra er frestað til næsta vors, gert er
ráð fyrir að þau verði tekin niður á hverju hausti því hætt er við að snjófarg og
ísrek vetur og vor sligi þau, aðstaða sjálfboðaliða þarna er bágborin, æskilegt er
að þeir gætu haft tjaldbúðir sínar þarna, þá sparaðist einnig talsverður ferðatími

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 73
2009

“Skálholt”
250.000
Göngustígar við Skálholt
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Um var að ræða lagfæringu á gömlum göngustíg, sem er hluti merktrar gönguleiðar á
Skálholtsstað. Efni var víða horfið úr stígnum og hann farinn að gróa upp. Nýtt efni var
borið í stíginn og hann hækkaður upp. Auk þess sett í hann ræsi á þremur stöðum til
að koma í veg fyrir úrrennsli.

eftir framkvæmdir

fyrir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 74
2009

“Skeiða- og Gnúpverjahreppur”
500.000
Stígagerð í Þjórsárdal
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Þjórsárdalur er náttúruperla og sögustaður. Þannig kemur nú ört vaxandi umferð
ferðamanna. Sögustaðirnir Stöng og Þjóðveldisbærinn laða að gesti og einnig
náttúruperlur eins og Gjáin, Háifoss og Hjálparfoss. Síðastliðin tvö ár hefur ferðamönnum fjölgað verulega á svæðinu, á öllum þessum stöðum er því þörf á að endurgera
og bæta stíga.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Við Hjálparfoss:
Göngustígur var orðinn mjög slæmur og var hann bættur verulega. Borið í nýtt efni,
þrep endurnýjuð og tyrft í kring þar sem skemmdir voru orðnar töluverðar. Bekkur og
borð sett upp.
Við Stöng:
Einnig var hugað að stígnum við rústirnar á Stöng og aðgengi bætt.

eftir framkvæmdir

fyrir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 75
2009

“Skeiða- og Gnúpverjahreppur”
1.000.000
Salernisaðstaða við Skógarstíg hreyfihamlaða
A, G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Undanfarin ár hefur Skógrækt ríkisins og Sjálfsbjörg á Suðurlandi unnið að opnun
skóga í Þjórsárdal og gert stíga þar þannig úr garði að þeir séu færir öllum. Hafa
þessir stígar verið vinsælir meðal ferðafólks og heimamanna, en skógurinn hefur
síðustu árin einnig verið notaður til útikennslu fyrir nemendur Þjórsárskóla. Var því
orðið brýnt að setja upp salernisaðstöðu í þessum hluta skógarins.
Styrkur Ferðamálastofu var nýttur til að leggja vatnslagnir að salernishúsi fyrir fatlaða
og smíði þess. Smíði hússins er lokið og var húsið sett upp í skóginum og tengt
vatnslögn og rotþró. Nýtist það nú þegar ört vaxandi straumi skógargesta. Verður
settur pallur við húsið á vordögum svo aðgengi verði gott fyrir hreyfihamlaða.

salernishúsið tilbúið og komið á sinn stað

meðfylgjandi teikning, unnin af Verkfræðistofu Suðurlands

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 76
2009

“Skjálftafélagið Kópaskeri”
250.000
Gönguleið um misgengi við Kópasker
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um merking gönguleiðar um misgengi við Kópasker, með stikum,
ásamt upplýsingaskiltis og bæklings þar sem fjallað verður um gönguleiðina út frá
sögulegu og jarðfræðilegu sjónarhorni. Markmið framkvæmdarinnar er að auka
skilning fólks á sérstöðu svæðisins út frá jarðfræðilegum sérkennum þess, en
Kópasker lyggur á milli Evrópu- og Ameríkuflekanna. Jarkskjálftasetur opnaði á
Kópaskeri sumarið 2008 og er það hluti af framtíðarsýn aðstandanda þess að gera
fólki kleyft að sjá ummerki í náttúrunni eftir t.d. jarðskjálftanna 1976.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Búið er að setja niður stikur, verið er að vinna við smíði á stigum, og skilti er í vinnslu,
bæklingar eru í hönnun. Allt á að vera búið fyrir árslok nema að setja niður stiga og
skilti, það mun bíða vors.

yfirlitskort af gönguleiðinni

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 77
2009

“Skógræktarfélag Austur Skaftfellinga”
250.000
Húsbílatæming við tjaldstæði Haukafelli á Mýrum
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Haukafell á Mýrum er skógræktarsvæði félagsins. Haukafell er 5 km. frá þjóðvegi 1,
rétt austan við Fláajökul, sem er skriðjökull úr Vatnajökli. Í Haukafelli er um tveggja
hektara tjaldsvæði. Við það hefur verið byggt upp þjónustuhús með tveimur vatnsalernum, starfsmannaaðstöðu, pallur umhverfi húsið, útivaskur og fleira til þæginda. Til að
gera aðstöðuna sem best úr garði og til að fá tilskilin leyfi til reksturs tjaldsvæðis þarf
að útbúa losunaraðstöðu fyrir ferðasalerni.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
1-Grafið fyrir vatnslögn frá þjónustuhúsi að losunarstað, vatslögn komið fyrir.
2-Grafið fyrir skjólveggjum og þeim komið fyrir.
3-Grafið og komið fyrir hólk(til að hella í, úr ferðasalernum) og röri sem sett verður á
barki eða álíka útbúnaður sem hægt er að koma fyrir beint undir húsbíla.
4-Grafið fyrir lögnum að rótþró. Rörum og rótþró komið fyrir og fyllt að. Vaskur ,
vatnsrör og tengingar settar á skjólvegg.

myndir frá framkvæmdum

meðfylgjandi teikning

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 78
2009

“Skógræktarfélag Djúpavogs”
1.000.000
Hreinlætisaðstaða við Hálsaskóg
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um uppbyggingu á hreinlætisaðstöðu í Hálsaskógi í Djúpavogshreppi. Sett verða upp tvö klósett við innganginn í skóginum. Slík aðstaða er
nauðsynleg þjónusta í skóginum þar sem mikill fjöldi fólks leggur leið sína þangað á
hverju ári en þessi aðstaða er ekki fyrir hendi í dag. Umsjáraðilar um skóginn sjá sífellt
fleiri merki þess að gestir skógarins eru að gera þarfir sínar á víðavangi um skóginn.
Óþarfi eru að telju upp hversu sóðalegt slíkt er og jafnvel heilsuspillandi. Slíkt ætti ekki
að sjást neinstaðar í okkar fallega landi.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Ekki var hægt að hefja framkvæmdir fyrr en í september en þá var sett niður rotþró og
gengið frá brunni. Það gekk framar öllum vonum að finna vatnið við vorum hrædd um
að það myndi hverfa þegar farið var að eiga við jarðveginn en það er búið að vera gott
rennsli síðan brunnurinn var gerður. Einnig gekk vel að setja niður rotþróna hún var
sett í gamla tóft og möl svo fyllt að og yfir .
Húsið fengum við ekki fyrr en í haust, en núna er það komið inn í Hálsaskóg og gekk
vel að setja niður undirstöður og flytja húsið í skóginn.
Hálsaskógur er nú orðinn góður áningar staður með mjög fallegu umhverfi
göngustígum, borðum og Salerni.

myndir frá framkvæmdum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 79
2009

“Skógræktarfélag Eyfirðinga”
250.000
Skógarstígar fyrir alla
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið sem sótt er um styrk fyrir, er að gera stíg frá Samkomuplani að Þelamerkurskóla sem væri auðveldur yfirferðar, breiður og með mjög góðu undirlagi. Þessi stígur
er hugsaður fyrir hreyfihamlaða og fólk með barnavagn. Þar er engin bratti, en sérlega
gott berjaland, skemmtilegt útsýni og fjölbreytt gróðurfar. Með stígnum verða nestisborð og bekkir. Stígurinn mun líka nýtast sem tenging milli samkomuplans og
sundlaugar/skóla.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Við erum buin að klára eins mikið af stígnum og peningarnir dugðu til. Styrkveitingin
frá Ferðamálastofu fór aðallega i efniskaup. Heildarlengd nýlagðs stígs eru 500
metrar. Eru eftir 100 metrar til að tengja við Þelamerkurskóla. Stígurinn verður
fullkláraður þegar undirgöng á vegaáætlun verða gerð. Það sem komið er er stígurinn
fullkláraður og er strax mikið notaður. Sérstaklega í berja og sveppatýnslu.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 80
2009

“Skógræktarfélag Skagfirðinga - Hóladeild”
250.000
Skógarmerkingar í Hólaskógi
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Hólaskógur er í landi Hóla í Hjaltadal sem er einn af fegurri og sögufrægari stöðum
landsins. Mikill fjöldi ferðamanna af bæði íslensku og erlendu bergi koma heim að
Hólum og njóta náttúrunnar. Þar af eru gönguferðir í skóginum ein vinsælasta
afþreyingin. Í miðjum skóginum er gott tjaldsvæði sem er mjög vinsælt meðal
ferðamanna. Til að bæta aðstæður og afþreyingargildi skógarins er fyrirhugað er að
merkja gönguleiðir og bæta stíga.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Tilboð er komið í gerð skilta frá Stimplagerðinni (www.stimplar.is). Um er að ræða
álplötur þar sem texti er innprentaðar í álið, það sama á við um myndir. Reynsla er af
slíkum skiltum frá öðrum skógræktarfélögum í landinu og eru skiltin endingargóð og
snyrtileg í skóginum. Hönnun á útliti skiltis stendur yfir, þ.e. val á myndum og
textagerð. Sólrún Harðardóttir sem reynslu hefur að námsefnisgerð og Sigurlaug Rún
Brynleifsdóttir kennari vinna að textagerð og vali á myndum. Áætlað er að fagmenn frá
Stimplagerðinni aðstoði við uppsetningu á skiltin. Með útlitshönnun er jafnhliða unnið
að upplýsingaöflun varðandi sögu skógarins, en hún er aðeins að litlu leiti til á prenti
og sú vinna er því tímafrek og vand með farin. Einnig er unnið að upplýsingaöflun
varðandi trjátegundir, dýralíf, sögu Hólastaðar og fleira sem áætlað er að komi fram í
texta á skiltunum. Áætlað er að texti og myndir verði tilbúnar í lok mars 2010, skilti
verði tilbúin í lok maí og uppsetning fari fram í júní 2010.

yfirlitskort af svæðinu sem um ræðir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 81
2009

“Skútustaðahreppur”
1.000.000
Dimmuborgir - útivistarsvæði og þjónustuhús
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í þessum tiltekna verkhluta var áherslan á bættar merkingar, ný upplýsingaskilti,
lagfæringu á stígum og ýmislegt sem tengist aðstöðu t.d. þar sem jólasveinar taka á
móti fólki (Hallarflötin) á aðventunni. Sett voru upp ný upplýsingaskilti sem var orðið
mjög aðkallandi, bæði við inngang og á nokkrum stígamótum. Stígar voru lagfærðir
nokkuð m.a. týnt grjót úr stígum og t.d Krókastígur gerður aðgengilegri með lagfæringum á erfiðari stöðum. Í haust var sett möl á kafla á leiðinni að Hallarflöt en ekki var
talið rétt að fara í það í sumar meðan mikil umferð var. Þetta er m.a. til þess að bæta
aðgengi yfir vetrartímann, setja vatnshalla á stíginn og koma betra yfirborðsefni á.
Þessu þarf að halda áfram. Þá var hugað að bættu aðgengi fyrir alla en í sumar virtist
vaxandi umferð fólks með hreyfihömlun. Nýtt þjónustuhús hefur þar án efa mikið að
segja. Hægt er að fara með hjólastól t.d. Kirkjuhringinn en athugun í haust sýnir að
enn þarf að laga aðeins á 2-3 stöðum til að geti talist gott. Í tengslum við nýtt
upplýsingaskilti var aðkoman niður í borgirnar löguð og stækkað svæðið þannig að
rými við skilti sé nægjanlegt. Göngustígur frá hliði á Borgarás var lagaður með því að
taka úr honum grjót og þannig er hann betur fær fyrir alla. Jafnframt var lagað svæðið
í kringum útsýnisskífuna en álag undanfarinna ára hefur étið nokkuð úr svæðinu næst
trépallinum. Hugmynd um sérstakt svið á Hallarflötinni fékk hugmyndalegan framgang
með undirbúningi en framkvæmdum frestað. Vanda þarf til verka. En sett voru upp
eldkör og undirstöður (auk efnis á stíga) en þetta er hluti af aðstæðum vegna aukins
fjölda gesta yfir aðventuna (dimmasta tíma ársins). Mikið var lagt upp úr snyrtilegu
umhverfi, reglulega týnt rusl og þá fóru starfsmenn Kaffi Borga sérstakar hreinsunarferðir út fyrir stíga í Borgunum þannig að segja má að svæðið hafi fengið meiri
hreinsun nú en áður.

skilti tilbúið og komið upp

stígar og aðkoma lagfærð

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 82
2009

“Snæfellsbær”
1.000.000
Göngustígur á Arnarstapa
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Árið 2008 hlaut Snæfellsbær 2 milljónir króna í styrk frá Ferðamálastofu til að kaupa
Eco-grids hellur sem leggja átti í göngustíg á Arnarstapa. Árið 2009 hlaut Snæfellsbær
á ný styrk vegna verkefnisins og í þetta sinn vegna kostnaður við jarðvegsvinnu við að
leggja grindurnar. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hefur haft hönd í bagga með skipulagningu og framkvæmd verkefnisins.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Í byrjun fór nokkur tími í að hugsa út og skipuleggja verkið.
-Fyrsti kaflinn sem grindurnar voru lagðar á er beinn og einfalt að leggja þær. Verkið
gekk mjög vel.
-Á næsta kafla var beygja og fór mikill tími í að finna út hvernig best væri að leggja
grindurnar þar. Hægt er að beygja grindurnar lítillega en notaðir voru járnvinklar sem
smíðaðir voru í Vélsmiðju Árna Jóns í Rifi til að festa grindurnar niður.
-Uppgröfturinn úr stígastæðinu var notaður til að fylla grindurnar. Í fyrstu var moldin
látin ná up í hálfa grindina en það var mikið verk að dreifa henni á þann hátt auk þess
sem jarðvegurinn þjappaðist niður. Því var ákveðið að fylla næstum því grindurnar og
sá fræjum og áburði. Einæru rýgresi og túnvingli var sáð ásamt áburði. Þessi aðferð
reyndist vel, jarðvegurinn þéttist niður og var græn slikja fljólega komin á stíginn.
-Fyrsti hópur sjálboðaliðanna skildi við verkið á þessu stigi. Nokkrar vikur liðu þar til
næsti hópur sjálboðaliða kom.
-Þá var ljóst að taka þurfti upp grindurnar í beygjunni þar sem þær höfðu svignað upp
á við.
-Ákveðið var að saga fleyga úr grindunum og fékk landvörður aðstöðu á verkstæði til
þess þar sem ekki er rafmagn við göngustíginn á Arnarstapa. Gekk þetta vel.
-Lokið var við að leggja grindurnar
-Síðar var mold dreift yfir en fræi og áburði verður dreift í vor.
-Túnþökur voru keyptar og þær lagðar meðfram endilöngum stígnum til að halda
grindunum niðri og koma í veg fyrir að vindur kæmist undir þær.
-Sexhjól var leigt af bónda í sveitinni til að flytja þökur og mold á svæðinu. Var hjólið
leigt í alls fimm daga.

myndir frá framkvæmdum

stígur frá bílastæði að styttu var snyrtur og góð möl borin í hann

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 83
2009

“Steinsnar ehf.”
250.000
Söguhringur í Fossatúni
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að koma upp göngustíg/hring þar sem gestir og ferðafólk
getur farið um á eigin vegum og fræðst um sögu sem skrifuð er inn í landslagið og
örnefni á svæðinu. Fossatún hefur á aðeins fjórum árum orðið talsvert sóttur
ferðamannastaður á Vesturlandi. Þar eru fyrir tjaldsvæði og veitingahús. Hér er verið
að sækja um áframhaldandi uppbyggingu nýs ferðamannastaðar. Viðbótarhugmynd
sem styrkir það sem fyrir er og minnkar allsherjar átroðning á landinu með því að
beina fólki á ákveðna leið um leið og það nýtur fræðslu og afþreyingar. Þessi hugmynd
snýst um að marka´ákveðinn gönguhring sem myndi taka við kúfinum af þeim fjölda
gesta sem sækir svæðið heim auk þess að skapa áfangastað fyrir þá og aðra
ferðamenn sem vilja eingöngu njóta fallegrar náttúru og skemmtilegrar afþreyingar án
þess að nýta sér aðra aðstöðu eða þjónustu á svæðinu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Búið er að setja upp 11 skilti sem fest eru á ramma við holtagrjót. Þetta er heldur
dýrari útfærsla en áætlað var og skiltin einu fleirri. Á skiltunum er úrdráttur úr bókinni
Tryggðatröll, sagt frá tröllum í íslenskum þjóðsögum, myndskreytingar Brian Pilkingtons og ljósmyndir Jóhanns Páls Valdemarssonar af þekktum stöðum í héraðinu sem
tengjast sögusviði Tryggðatrölls. Þá er búið að lagfæra skessuna í klettinum eftir
skemmdir sem unnar voru á henni s.l. sumar, gera vörðu með handafari hennar,
byggja burstabæ og setja upp leiksvæði barna til forna, setja upp tröllaleikina tröllatak
og tröllatog ásamt óskasteinsvörðu og leggja tilætlaða göngustíga.

dæmi um skilti

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 84
2009

“Svalbarðshreppur”
250.000
Endurbætur á gönguleið um Rauðanes
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Árið 2008 fékk Svalbarðshreppur styrk frá ferðamálastofu til að kaupa bekk, rusladall
og endurgera skilti við gönguleið um Rauðanes við Þistilfjörð. Þetta eru góðar úrbætur
og nú viljum við gera ennþá betur. Áætlun er að setja skjólvegg við bekkinn og
endurmerkja sjálfa gönguleiðina sem er 7 km hringur. Rauðnesið hefur fengið mikla
umfjöllun í ýmsum ferðamannaritum og gestum fjölgar þar með ári hverju. Því er
mikilvægt að byggja upp aðstöðu þar fyrir gesti.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Því miður tókst okkur ekki að framkvæma allt sem við höfðum ætlað okkur á
Rauðanesinu í sumar. Okkur tókst eingöngu að mála og lagfæra stikur á
gönguleiðinni.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 85
2009

“Sveitarfélagið Borgarbyggð”
2.000.000
Grábrók - framhald siga- og stígagerðar
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Gefinn var styrkur árið 2008 og þetta ár var haldið var áfram þar sem frá var horfið
með smíði stiga og lagfæringar á stígum. Það var fyrirtæki Eiríks Ingólfssonar sem sá
um alla smíðavinnuna. Smíðaður var stígi efst hægra megin. Hluti af honum var
smíðaður af fé ársins á undan. Þá voru settir þverplankar og möl í þá til að verjast
skríði í stígnum fyrir neðan þennan nýja stiga. stiginn sem er neðst í Grábrókinni
þegar komið er upp að henni var ónýtur þrátt fyrir viðgerðir á honum árið á undan
vegna álags í sumar og hefði ekki enst veturinn. Hann var tekinn niður að hluta og
smíðaður nýr stigi, eilítið breiðari en sá fyrri og með tröppurnar út fyrir kjálkanna
þannig að síður sitji í þeim vatn og snjór sem eykur hættuna á að timbrið fúni. Handríð
var sett á báða stigana. Enn er langt í land með að klára að skiðta út eldir stigum og
setja í þeirra stað auk nýrra stiga.

yfirlitsmynd yfir Grábrók með merkingum inná á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 86
2009

“Sveitarfélagið Borgarbyggð”
300.000
Viðhaldsverkefni við Hraunfossa
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Stykur þessi er til viðhaldsverkefna á Hraunfossasvæðinu til að stöðva umferð á
óæskilega staði.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Eftirlitsmaður á svæðinu gerði við vatnskassana á öllum salernum og setti ný
útskitisett og lok. Skógræktarfélag Borgarfjarðar og atvinnuátakshópur á vegum
Borgarbyggðar lagaði stíginn sem liggur niður að brúnni með því að festa bjálkana
betur og settu möl í hann. Einnig var möl keyrð í hjólbörum í stígana á svæðinu þar
sem þörfin var mest. Gróðursettar voru um 100 plöntur af birki til að loka þeim
fjölmörgu óæskilegu stígum sem voru að myndast á svæðinu og verður borið á þær
plöntur næsta vor svo þær taki góðan kipp næsta sumar. Skítur til að setja í holurnar
fyrir gróðursetningu fékkst gefins á bænum Hraunási og var sóttur þangað. Mölin og
flutningur á henni var keypt af HS verktak.

skilti sem fylgdu með umsókn, má sjá yfirlitskort af svæðinu

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 87
2009

“Sveitarfélagið Borgarbyggð”
500.000
Göngustígagerð í fólkvangnum Einkunnum
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi er til uppbyggingar á hluta þeirra gönguleiða sem eru í fólkvangnum
Einkunnum, sem var stofnaður árið 2006. Mjög þéttriðið net göngustíga er í fólkvangnum en þeir eru margir hverjir illfærir.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Sjö manna atvinnuátakshópur á vegum Borgarbyggðar undir verkstjórn framkvæmdastjóra Skógræktarfélags Borgarfjarðar lögðu 2,1 km af kurlstígum, með jarðvegsdúk
undir, um fólkvanginn í Einkunnum auk þess var lagður 150 metra langur
brotsandsstígur og endurnýjuð ein brú með því að smíða nýja. Trjákurlið kom úr
grisjunarvið úr Daníelslundi og flutt í stórsettjum í Einnkunnir. Kurlinu var dreift á fjóra
staði í fólkvanginum með dráttarve´l en síðan var það borið í hjólbörum í stígana eftir
að búið var að leggja jarðvegsdúk þar sem kurlstígarnir áttu að koma og fergja hann
með steinum á jöðrunum. Jarðvegsdúkurinn hjálpar mjög mikið til þegar svæði eru
svona forarblaut eins og þarna er.

skjal sem fylgdi með umsókn þar sem sjá má yfirlitskort af svæðinu og gönguleiðum þess

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 88
2009

“Sveitarfélagið Garður”
500.000
Fuglaskoðun í Garði
E, I, R

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Garðskagi er rómaður fyrir fjölbreytt fuglalíf allt árið um kring. Lega skagans og
fjölbreytt búsvæði gera hann að einum besta fuglaskoðunarstað landsins. Aðrar fjörur í
Garðinum ásamt síkjunum þremur, Útskálasíki, Miðhúsasíki og Gerðasíki laða að sér
fjölbreytt fuglalíf á öllum árstímum. Nærri 200 tegundir fugla hafa sést í Garði. Sett
hefur verið upp fræðsluskilti um fuglategundir á Garðskaga. Verkefnið sem sótt er um
styrk til er liður í að gera átak í að bæta aðstæður fyrir fuglaskoðunarfólk sem kemur
víða að og markaðssetja fuglaskoðun.
Verkefnið sem styrkur vat sóttur til var þríþætt:
1. Bæta aðgengi fuglaskoðunarfólks með göngustígum að svæðunum.
2. Bæta aðstæður með fuglaskoðunarhúsi með kortum og öðrum upplýsingum.
3. Auka og bæta upplýsingar á heimasíðu og þýða sem lið í bættri markaðsetningu.
Af þessum þremur þáttum náðist að ljúka þeim þriðja.
Varðandi lið tvö þá er búið að hanna fuglaskoðunarhús sbr. meðfylgjandi teikningu.
Það var gert í samvinnu við Fuglavernd sem sendi mikilvæga skýrslu með ráðleggingum um staðsetningu húss.
Ekki hafa verið tök á að hefja neina framkvæmd í lið eitt enda nægði styrkurinn ekki
fyrir þeirri framkvæmd.
Það er ljóst að gera verður ráð fyrir frekari framkvæmdum við fuglaskoðunarhúsið í
fjárhagsáætlun fyrir árið 2010. Í núverandi árferði eru fjármál sveitarfélaga þannig að
viss hætta er á að verkefni sem þetta fái ekki það fjármagn sem þarf.

eftirfarandi yfirlitsmynd, varðar staðsetningu
fuglaskoðunarskýlanna, er tekin úr
greinagerðinni “Fuglaskoðunarskýli í Garði –
staðsetning og hönnun” eftir Jóhann Óla
Hilmarsson, formann Fuglaverndar
Þeir staðir sem koma helst til greina eru:
A: við Miðhús. Í krikanum í vestast í Miðhúsasíki eru oft vaðfuglar og á tanganum
norðan megin oft vaðfuglar og máfar. Á flóði safnast vaðfuglar undir bakkann sunnan megin
við síkið. Á þessum stað hafa oft sést sjaldgæfar tegundir eins og grálóa, vaðlatíta, trjástelkur
og þar má oft sjá sundahana. Sömuleiðis sækja endur á þennan stað. Við Miðhús er garður,
sem er nógu hár til að fela fólk, svo það ætti að komast því sem næst óséð í skýli, sem væri
norðan hans. Skýlið væri einnig mjög nálægt tjörninni.
B: við Gerðasíki. Þessi staður hefur oft verið nefndur, þar sem næg bílastæði eru við
íþróttahúsið og auðvelt að útbúa göngustíg að síkinu. Ókostir þessa staðar eru þó þeir,
að svæðið er of bert. Erfitt er fyrir skoðunarfólk að komast óséð í skýlið, án þess að
til komi nokkrar framkvæmdir við garða eða veggi, sem skýla gestum, sjá myndir.
Sennilega er einnig minna af fuglum á þessum stað, en við staði A og C.
C: milli Miðhúsasíkis og Gerðasíkis. Hér er nokkurt skjól af garði, sem liggur sunnan Miðhúsasíkis, svo skoðendur ættu væntanlega að komast lítt séðir í skýli á þessum stað. Best væri að
fara að þessum stað frá Miðhúsum eða Sólbakka, frá Íþróttahúsinu er bæði of langt og of
blautt. Af þessum stað sést yfir bæði síkin, Gerðasíki og Miðhúsasíki.

útlit suð-austur

útlit norð-austur

útlit norð-vestur
hluti af stærri teikningu af fuglaskoðunarskýlinu, unnin af Verkfræðistofu Suðurnesja

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 89
2009

“Sveitarfélagið Norðurþing”
500.000
Melrakkaslétta - upplýsingar og upplifun
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Gert er ráð fyrir 2-4 skiltum með ágripi af byggðasögu melrakkasléttu og þar sem fram
kemur staðsetning eyðibýla ásamt örnefnum og tilvísanir á áhugaverðar gönguleiðir.
Skiltunum verður síðan komið fyrir við þjóðveg 85 um Melrakkasléttu á völdum stöðum
þar sem algengt er að ferðamenn gera stans.
Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:
Staða verkefnisins er í dag sú að texti er nánast tilbúin á 3 skilti það á eftir að prófarka
lesa hann og fínpússa. Það er komið tilboð í skiltagerðina sjálfa og beðið eftir tilboði í
undirstöður sem eiga að vera úr galvaníseruðu stáli. Síðan er áætlað að nýta
starfskrafta áhaldahúss sveitarfélagsins til að koma þessu fyrir.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 90
2009

“Sveitarfélagið Skagaströnd”
250.000
Gönguleiðir á Spákonufell
E, J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að merkja gönguleiðir og setja upp fræðsluskilti um náttúru,
sögu og þjóðsögur sem tengjast fjallinu Spákonufelli, 646 m. Spákonufell, 646 m, er
afar svipmikið og fagurt fjall tillsýndar. Markmiðið er að auðvelda aðgengi á fjallið og
hvetja um leið til útivistar og náttúruskoðunar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Bæklingurinn um Spákonufell er kominn út. Á næstunni er ætlunin að búa til betra
bílastæði við upphaf aðalgönguleiðarinnar á Spákonufell, þ.e. við gólfvöllinn. Gerð
hafa verið þrjú fræðslu- og upplýsingaskilti um gönguleiðirnar og er verið að setja þau
upp um þessar mundir. Á næstu dögum verður komið fyrir nýrri gestabók á
Spákonufelli. Hún verður geymd í stórri, fornlegri trékistu sem verður flutt þangað og í
henni verður einnig óskasteinn. Í vor hefur verið unnið að því að merkja gönguleiðir
með stikum og litlum vörðum. Verður því haldið áfram fram á haust. Ekki er gert ráð
fyrir að settir verði upp vegprestar á gönguleiðum þar sem fjárveiting til verkefnisins er
uppurin.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 91
2009

“Sæferðir ehf.”
500.000
Uppsetning snyrtiaðstöðu í Flatey á Breiðafirði
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að byggja upp snyrtiaðstöðu fyrir ferðafólk bæði við ferjubryggjuna vestast á Flatey á Tröllaenda og eins inni í eða í nágrenni við þorpið í landi
Reykhólahrepps.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Keyptar hafa verið tvær snyrtieiningar að fyrirtækinu Mót ehf. Um er að ræða
snyrtiklefa sem eru 1,3 x 1,4 m. hvor. Þeir eru staðsettir í námunda við ferjuaðstöðuna
í Flatey. Um er að ræða Vatnssalerni og handlaugar í báðum einingum og þar er heitt
og kalt vatn og hiti. Einingarnar eru raflýstar og þeim hefur verið komið fyrir á steyptum
sökklum og leitt að þeim rafmagn og vatn. Sett hefur verið niður rotþró fyrir einingarnar. Snyrtingarnar voru teknar í notkun í júlí 2009 og hafa reynst mjög vel.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 92
2009

“Sæferðir ehf.”
500.000
Náttúrulífsskilti Breiðafjarðar - fuglar og sjávardýr
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi snýst um að útbúa skilti á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi um þær
fuglategundir og/eða þau sjávardýr sem hægt er að skoða út frá Stykkishólmi. Í
Stykkishólmi eru gistirými fyrir nokkuð hundruð manns auk góðs og batnandi
tjaldsvæðis sem hefur mjög mikla aðsókn þar sem fólk dvelur oft dögum saman.
Sumarhús félagasamtaka og einstaklinga skipta hér einnig tugum og í þeim dvelja
fjölskyldur iðulega heila viku í senn. Það er ákaflega vinsælt hjá gestunum að fá sér
göngu um hafnarsvæðið og munu því margir njóta þessara skilta hér á svæðinu.
Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:
Unnið hefur verið að undirbúningi á hönnun, efnisöflun og uppsetningarleyfi fyrir 2
skilti Sæferða á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi. Vinna var í gangi hér í Stykkishólmi í
því að samræming yrði viðhöfð í uppsetningu skilta hér á hafnarsvæðinu og hefur
töluverður tími farið í að fá svör við því hvernig skiltin ættu að líta út. Núna eru
Byggingarnefnd, Bæjarráð og Hafnarstjórn búin að komast að niðurstöðu um
uppsetninguna á svæðinu. Búið er að teikna upp dýrin sem eiga að vera á skiltunum
og er verið að hanna uppröðunina núna. Búið er að ákveða hæðina, en breiddin
ræðst af efninu sem kemur á skiltin. Ekkert af þessu var hægt að fara í fyrr en
endanleg staðsetning og uppsetning lægi ljós fyrir. Við þurfum að fá verktaka í
uppsetninguna við höfnina, en þeir eru í fríi um þessar mundir. Áætlað er að hægt
verði að fara í þá uppbyggingu í lok septembermánaðar.

gróður- og sjávardýraskiltið tilbúið

fuglaskiltið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 93
2009

“Ungmennafélagið Einingin”
250.000
Merking gönguleiðar ofl. við Aldeyjarfoss
E, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snérist um að bæta aðgengi að fossinum, Aldeyjarfossi. Annars vegar
að færa og laga ökuleiðina að fossinum og hinsvegar merkja og laga gönguleið um
svæðið. Þetta verkefni er mikilvægt. Sífellt fleiri ferðamenn íslenskir sem erlendir hafa
lagt leið sína að Aldeyjarfossi að austanverðu. Þessi vinna sem fram hefur farið hefur
bætt aðgengi að svæðinu stórkostlega og þar með auðveldað fólii að komast leiðar
sinnar eftir gönguleiðum og með því móti er hægt að vernda svæðið fyrir áreitni s.s.
traðki. Eins var komið í veg fyrir þá slysahættu sem gat skapast á leiðinni.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Vegur að aldey: Ökuleiðin að Aldey var færð. Með þessari tilfærslu er vegalengdin
stytt og einnig búið að færa leiðina frá íbúðarhúsinu í Stórutungu. Nýja og gamla
slóðin voru lagfærðar þannig að þær eru færar fyrir litlar rútur og stærri fólksbíla, leiðin
grjóthreinsuð og malborin þar sem þörf var á. Gert var lítið bílaplan á mel sem er
þannig frá náttúrunnar hendi að einungis þurfti að slétta hann lítillega og færa frá grjót
til að fá fínasta bílastæði. Settir voru upp vegvísar á þremur stöðum sem vísa
vegfarendum rétta leið frá aðalveginum að Aldeyjarfossi og lítið skilti við bílastæði sem
leyfir aðeins akstur fjórhjóladrifinna bíla lengra. Möl var tekin nærri Bæjarlæknum og
gengið var frá gryfjunni eftir efnistöku.
Gönguleið: Settur var upp rammi upplýsingaskilti við bílastæðið. Skiltið sjálft verður
sett inn í rammann næsta vor. Á skiltinu eru upplýsingar um fossinn, gönguleiðirnar
um Aldeyjuna og merki þeirra aðila sem komu að þessati framkvæmd. Frá bílastæði
liggur gamli slóðinn aðeins nær Aldeyjunni. Ekkert var gert við þann hluta leiðarinnar
nema að sett var upp lítið skilti sem segir að þessi leið sé aðeins fær fjórhjóladrifnum
bílum. Hugsanlega verður borin möl í hann næsta sumar. Slóðin er fyrsti hluti
gönguleiðarinnar. Settar voru upp göngubrýr á tveimur stöðum yfir lækinn sem
afmarkar Aldeyjuna. Annars vegar yfir í Aldeyjuna og hins vegar í gamla
fljótsfarveginn. Tvær gönguleiðir voru stikaðar um Aldeyjuna að Aldeyjarfossi. Við
fossinn er hægt að velja um tvær miserfiðar leiðir.

myndir frá og eftir framkvæmdir

Einnig var sett aðeins af möl í fyrsta hluta gönguleiðarinnar, sem er einnig 4x4 bílfær.
Aðallega með það að markmiði að auka öryggi t.d. ef slys yrði og þyrfti að koma
sjúkrabíl eins nálægt og hægt er en sumar brekkurnar voru sleipar í bleytu. Síðan var
einnig festur kaðall efst við gilið þar sem klifrað er niður í það.

Aldeyjarfoss

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 94
2009

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða f.h. Vatnavina Vestfjarða”
250.000
Heilsulandið Ísland: Baðstaðir á Ströndum
C

Krossneslaug

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið Heilsulandið Ísland: Baðstaðir á Ströndum stuðlar að eflingu sjálfbærrar
heilsutengdrar ferðaþjónustu. Í verkefninu fellst langtíma framtíðarsýn sem unnið
verður markvisst að á næstu árum og því áhersla lögð á að framkvæmdir í kringum
baðstaði og náttúrulaugar séu vandaðar og vel skipulagðar. Eftirfarandi styrkur fer til
framkvæmda við: Krossneslaug, Gvendarlaug hins góða við Laugarhól í Bjarnarfirði
og við Heitu pottarna á Drangsnesi.

Gvendarlaug hins góða
Heitir pottar í Drangsnesi

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum við Gvendarlaug:
- Búið er að gera göngustíg að sundlauginni, við heitapott og læk sem og að Gvendarlaug
- Sundlaugin var máluð og borið var á hluta af sundskýlunum.
- Heitapotturinn var stækkaður með gröfu, þar sem skafið var úr berginu og nýr
setustallur myndaður. Jarðvegssárið var klætt með torfi.
- Smíðuð var ný brú og sú gamla fjarlægð að hluta.
- Gamli volgi náttúrulækurinn fékk upplyftingu. Lækjarbakkar voru hlaðnir með
náttúrusteini og botninn fylltur með vel rúnnuðu sjávargrýti. Einn steinn var settur í
miðju læksins til að gera hann busluvænni fyrir börn.
- Minnisvarða eða svokölluðu grettistaki var komið fyrir á sundlaugarbakkanum,
merktur með platta og formlega afhjúpaður.

yfirlitskort yfir staðsetningu lauganna

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum við Krossneslaug:
- Bætt aðgengi með því að leggja steyptar hellur og gúmmímottur í kring um sundlaug
til að gera aðstöðu þægilegri.
- Borið á sundskýlin með viðarvörn.
- Sundlaug einangruð og veggir hennar klæddir með rekavið til að bæta fyrir og
fyrirbyggja frekari múrskemmdir.
- Skjólveggur smíðaður með gleri í til að auka útsýni fyrir gesti.
- Vatnsbólið var lagað.
- Búið að snyrta í kring, laga göngustíg og girða sundlaugina fyrir fé.
- Komið er skilti með nafni og byggingarártali laugarinnar.

Krossneslaug, fyrir breytingar

heitir pottar í Drangsnesi, fyrir breytingar

Gvendarlaug hins góða, fyrir breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 95
2009

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða f.h. Vatnavina Vestfjarða”
250.000
Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Djúpinu
C

Laugaland
Reykjanes

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

Galtarhryggslaug í Heydal

Verkefnið Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Djúpinu stuðlar að eflingu sjálfbærrar
heilsutengdrar ferðaþjónustu. Í verkefninu fellst langtíma framtíðarsýn sem unnið
verður markvisst að á næstu árum og því áhersla lögð á að framkvæmdir í kringum
baðstaði og náttúrulaugar séu vandaðar og vel skipulagðar. Eftirfarandi styrkur fer til
framkvæmda við: Laugarland, Galtarhryggslaug við Heydal í Mjóafirði og við
Reykjaneslaug.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum í Heydal:
Upphaflega átti að fara í framkvæmdir fyrir gömlu náttúrulaugina sem er staðsett
hinum megin við ánna. Planið var að endurbæta aðstöðuna, byggja skýli, gera
göngustíga og byggja brú yfir ánna. Þessum hugmyndum var breytt algjörlega. Í staðin
var gamla laugin látin halda sinni náttúrulegu mynd og stórir steinar staðsettir í ánna til
að gestir gætu tiplað yfir og prufað pottinn. Í staðinn voru hlaðnir 3 nýir pottar fyrir
framan sundlaugina á þjónustusvæðinu.
Nýju pottarnir eru vinsælir og hafa gríðarlegt aðdráttarafl. Pottarnir eru hlaðnir úr
sjávarbörðu fjörugrjóti með steypum botni úr hvítum sandi. Um er að ræða 3 potta fyrir
framan sundlaugina með fallegri lýsingu og náttúrulegu frárennsli. Auk þess var gerður
stígur yfir ánna með stórum grjóthellum til að bæta aðgengi að gamla potti, en álagið á
hann var minnkað með nýju pottunum á þjónustusvæðinu. Gengið var frá kalda
vatninu upp í gilinu. Borað var fyrir vatni í vor of fannst 2 sekúndu lítra flæði af
46-48°C vatni. Gerður var upphækkaður stígur með náttúrustein sem liggur á milli
tjaldbyggingarinnar og tjaldsvæðisins. Þjónustuhúsið (fjárhúsin) var tekið í gegn,
sundlaugin flísalögð og máluð ásamt byggingunni sjálfri. Mikil tiltekt er búin að eiga
sér stað. Gamlar girðingar voru fjarlægðar og illgresi drepið (aðallega njóli).

yfirlitskort yfir staðsetningu lauganna

Reykjanes við Djúp, fyrir
framkvæmdir

Reykjanes við Djúp, gufubaðið,
fyrir framkvæmdir

Galtarhryggslaug í Heydal, laugin og
búningsaðstaða, fyrir breytingar

Galtarhryggslaug í
Heydal, aðgengi yfir ánna,
fyrir breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 96
2009

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða f.h. Vatnavina Vestfjarða”
250.000
Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Reykhólahrepp
C

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Djúpinu stuðlar að eflingu sjálfbærrar
heilsutengdrar ferðaþjónustu. Í verkefninu fellst langtíma framtíðarsýn sem unnið
verður markvisst að á næstu árum og því áhersla lögð á að framkvæmdir í kringum
baðstaði og náttúrulaugar séu vandaðar og vel skipulagðar. Eftirfarandi styrkur fer til
framkvæmda við: Djúpadalslaug og Þaraböðin á Reykhólum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum í Djúpadal:
Aðgengi að heitapotti frá sundlaug og gistiaðstöðu var stórbætt. Staðurinn sjálfur
kemur á óvart þar sem um er að ræða ósköp venjuleg bæjarhús þar sem leynist heit
laug og einföld gistiaðstaða. En með bættri ásynd og aðgengi laðar Djúpidalur nú til
sín gesti sem vilja veiða í á meðan fjölskyldan stingur sér til sunds eða flatmagar í
heitum potti á veröndinni. Smíðaður var stór pallur í kring um húsið að heitapotti með
útsýni yfir fjörðinn og niður að ánni. Þægilegra er nú að ganga um innra og ytra rými
sem tengist betur og gerir aðstöðuna aðgengilegri fyrir aldraða og fatlaða. Sagað var
gat á sundlaugarhúsið til að bæta aðgengi að salernum og búningasaðstöðu og svo
hægt væri að samnýta aðstöðuna í heild.

Djúpadalslaug

Þaraböðin í Reykhólum

yfirlitskort yfir staðsetningu lauganna

Djúpadalslaug, fyrir breytingar

Þaraböðin á Reykhólum, Grettislaug, fyrir
breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 97
2009

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða f.h. Vatnavina Vestfjarða”
250.000
Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Suðurfjörðum
C

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið Heilsulandið Ísland: Baðstaðir í Djúpinu stuðlar að eflingu sjálfbærrar
heilsutengdrar ferðaþjónustu. Í verkefninu fellst langtíma framtíðarsýn sem unnið
verður markvisst að á næstu árum og því áhersla lögð á að framkvæmdir í kringum
baðstaði og náttúrulaugar séu vandaðar og vel skipulagðar. Eftirfarandi styrkur fer til
framkvæmda við: Reykjafjarðarlaug syðri og við Sjóbaðsaðstöðuna í fjöruborðinu við
Flókalund.

Reykjafjaðarlaug

Sjóbaðsstaður

yfirlitskort yfir staðsetningu lauganna

reykjafjarðarlaug

sjóbað við Flókalund

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 98
2009

“Veraldarvinir”
250.000
Hreinsun strandlengju Íslands og kortlagning
R

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Á síðustu fjórum árum hafa Veraldarvinir staðið fyrir skipulegri hreinsun strandlengju
Íslands og höfum nú þegar hreinsað 2.320 km af 4.950 km langri strandlengju Íslands.
Við munum halda þessu verkefni áfram fram til ársins 2012 og lengur ef við höfum
ekki náð að ganga allar strendur landsins á þeim tíma. Við hreinsum allt sem hægt er
að taka með höndum og kortleggjum síðan með GPS tækjum þau stykki sem ekki er
hægt að fjarlægja nema með stórvirkum vinnuvélum. Sumarið 2009 tókum við á móti
980 erlendum sjálfboðaliðum sem samtals skiluðu rúmlega 47 ársverkum og var 34%
þeirrar vinnu við hreinsun strandlengjunnar. Verkefnið skiptist í tvo þætti:
1. Hreinsun strandlengjunnar – í ár voru tvö svæði sem við einbeittum okkur að.
Vestfirðir og Suðvesturland. Skipulögð voru 14 hópverkefni þar sem strendur voru
hreinsaðar. Við héldum líka áfram hreinsun á austurlandi og norð-austurlandi en þar
hefur orðið gríðarleg breyting á ástandi stranda frá því að verkefnið fór í gang fyrir
fjórum árum síðan.
2. Nákvæmri rafrænni skráningu á öllum stærri hlutum á strandlengju Íslands var
haldið áfram og fóru þrír fimm manna hópar í tveggja vikna ferðir um landið til þess að
vinna að kortlagningunni undir nafninu “Iceland - On the move”. Árangur af þeirri vinnu
er aðgengilegur hér http://cleanupthecoastline.wordpress.com/ hér eru einnig
upplýsingar um fræðsluverkefni sem við rekum í grunnskólum landsins og tengjum við
hreinsun strandlengjunnar.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 99
2009

“Fuglastígur á Norðausturlandi”
200.000
Fuglaskoðun í Norðurþingi
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Þetta verkefni er hluti af stærra verkefni sem unnið hefur verið að á vegum
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga, um fuglaskoðun á Norðausturlandi.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Smíðaðir hafa verið tveir járnrammar, sem verða settir upp með upplýingaskiltum um
fuglalíf við Kaldbakstjarnir og Skjálftavatn í Kelduhverfi.
skiltið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 100
2009

“Vitastígur á Norðausturlandi”
250.000
Kópaskersviti
J, N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Vitar á Norðausturlandi er hluti af verkefni um strandmenningu sem unnið hefur verið
að á undanförnum árum á vegum Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga í samstarfi við
ýmsa aðila. Vitaverkefnið gengur m.a. út á að vekja athygli á vitunum, staðsetningu
þeirra, nærumhverfi, sérstöðu, sögu o.s.frv.. Hvatt verður til þess að fólk heimsæki
þessa staði og kynnist svæði og sögu. Mikilvægur þáttur í þessu er að vinna sérstaklega með hvern vita og nærumhverfi í samstarfi við Siglingastofnun, sveitarfélag,
landeigenda eða hagsmunaaðila í nærumhverfinu. Kópaslersviti er einn af a.m.k. 14
vitum á Norðausturlandi sem horft hefur verið til inn í svokallaðan “vitastíg”. Nafnið
vísar fyrst og fremst til meginmarkmiðs verkefnisins, að hvetja til útivistar og heimsóknar fólks að vitunum og skoðunar á umhverfi þeirra.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Smíðaður hefur verið rammi utan um skilti, unnið kort með örnefnum. Myndir hafa
verið keyptar , einnig hefur verið skrifaður texti fyrir skiltið sem verður þýddur á ensku.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 101
2009

“Vestmannaeyjabær”
250.000
Sprangan - bætt aðgengi að spröngunni
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Sprangan við Friðarhöfn í Vestmannaeyjum er einstakur staður, sem á sér vart
hliðstæður í heiminum og hefur því í gegnum árin verið mikið aðdráttarafl fyrir
ferðamenn. Nær allir ferðamenn sem koma til Eyja staldra við í spröngunni, horfa þar
á heimamenn og konur leika listir sínar og þeir djörfustu reyna sjálfir að spranga af
“almenningi”, sem er byrjunarreitur í listinni að spranga.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Allt svæðið í krigum Sprönguna hefur verið í órækt og allt aðgengi slæmt. Byrjað var á
því að fara í hreinsunarstarf, þar á eftir jarðvegsskipti og lagningu göngustígs. Einnig
voru keyptir og settir upp tveir bekkir.

Sprangan í Vestmannaeyjum

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 102
2009

“Vesturbyggð”
3.000.000
Grunnþjónusta fyrir ferðamenn á Rauðasandi(Melanes)
E, G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um lagningu u.þ.b. 600 metra langan veg að tjaldsvæði á grónu
túni , ganga frá bílastæði og koma fyrir snyrtiaðstöðu með rennandi vatni ásamt rótþró
og siturbeði.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Um er að ræða hreinlætisaðstöðuhús frá Trésmiðju Kára Lárussonar sem hefur verið í
eigu Vesturbyggðar, en húsið var farið að láta verulega á sjá, en er verið að endurbyggja það. Byrjað var á lagningu göngustíga um haustið 2009 og áætlað að verði
kláraðir vorið 2010. Áætlað er að opna aðstöðuna vorið 2010.

hreinlætishúsið tilbúið og komið á sinn stað

hreinlætishúsið við breytingar

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 103
2009

“Vesturferðir ehf. - Elías Oddsson”
1.000.000
Salernis- og þjónustuhús á Hornströndum
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um að byggja salernis- þjónustuhús á þremur stöðum í
Hornstrandafriðlandinu. Það er að Hesteyri , Höfn í Hornvík og að Horni. Mikil fjölgun
ferðamanna er á svæðinu og sú aðstaða sem nú er fyrir hendi er ekki lengur ásættanleg fyrir þann fjölda sem um það fer. Fyrir framkvæmdir eru til staðar tveir kamrar á
Hesteyri og tveir í Höfn en engin aðstaða við Horn. Margir ferðamenn, ekki síst
dagsferðamenn veigra sér við að nota kamra.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Efni í húsið var hlutað niður á Ísafirði og flutt norður í Hornvík ásamt mannskap til að
koma því niður. Starfið hófst í lok mai og samsetning á húsinu hófst í Hornvík 21. júní.
Húsið var uppkomið í byrjun júlí, en lokafrágangur á því stóð fram í ágúst. Í húsinu eru
tvö vatnssalerni þar sem 4600 lítra rótþró er tengd ásamt siturlögnum, lítil upplýsingamiðstöð og landvarðarrými. Einnig geymsla fyrir öryggistæki, fjarskipti og fleira.

salernis- og þjónustuhúsið tilbúið og komið á sinn stað

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 104
2009

“Þórarinn Þórarinsson”
500.000
Fundahúsið við Víkingavatn
R

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni þetta snýst um viðgerð á gömlu samkomuhúsi á bökkum Vikingavatns sem á
merkan sess í byggðasögu Kelduhverfis en húsið var reist 1924 og þjónaði fyrst og
fremst sem félagsaðstaða ungmennafélagsins í sveitinni en einnig sem almennt
samkomuhús og skóli um allnokkur ár.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Dagana 14.-16. október var skipt um þak á fundarhúsinu. Það var framkvæmt af
Trésmiðjunni Rein að öllu leiti og verkinu lokið þá nema frágangi á flasningum.
Lokafrágangur á þakinu fór svo fram 9. og 10. desember. Rein sá um útvegun efnis
nema sperrur og timbur í þakklæðningu, var hún keypt hjá Húsasmiðjunni. Efni í
sperrur var sótt í rekavið norður á Melrakkasléttur.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 105
2009

“Þórbergssetur Hala Suðursveit”
250.000
Söguslóð á Suðausturlandi
N

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefnið Söguslóð á Suðausturlandi er samstarfsverkefni um merkingu sögustaða ,
safna og sögusýninga á Suðausturlandi frá Djúpavogi að Skeiðarársandi. Búið er að
mynda söguslóð í gegnum svæðið, gefa út kynningarbækling og merkja fjölmarga
sögustaði. Einnig voru tvær sögusýningar opnaðar á þessu vori með viðhöfn í
Löngubúð á Djúpavogi og Þórbergssetri á Hala. Söguskilti við Ingólfshöfða eru hluti af
þessu verkefni og fór styrkur frá Ferðamálastofu í það verkefni. Skiltin voru sett upp í
júní 2009 og þeim áfanga því lokið.

skiltin tilbúin og búið að koma þeim fyrir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 106
2009

“Þórir Örn Guðmundsson”
250.000
Fornar götur í Geirþjófsfirði
E

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Í Geirþjófsfirði er fornar götur, m.a bæjarleiðin yfir fjallið að Dynjanda. Mesti hluti
þeirrar götu er hofrfinn í birki og mjög ógreiðfær svo vægt sé að orði komist. Þessi
sama gata er notuð þegar gengið er frá þjóðveginum og ofan í fjörðinn austan megin
við árnar. Undanfarin ár hefur verið unnið við að stasðsetja götuna leiðina og byrjað að
gera leiðina greiðari yfirferðar. Til að leiðin glatist ekki aftur þarf að klippa merkja
leiðina og klippa birkikjarr sem vex yfir götuna á mörgum stöðun. Á hverju ári eykst
fjöldi þeirra sem leggja leið sína um Geirþjófsfjörð og því er mikilvægt að þar séu
greiðfærir stígar til að viðkvæmur gróður svæðisins spillist ekki.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Farnar voru átta ferðir í Geirþjófsfjörð og skógurinn kannaður kerfisbundið. Byrjað var
austantil í dalbotninum og norðurhlið dalsbotnsins könnuð. Gamla bæjargatan,
Kýrgatan fannst að mestu leiti þar sem jarðvegur er fastur fyrir. Í mýrarflákum er ekki
hægt að greina götuna. Þar sem kjarr hafði vaxið yfir götuna var það klippt með
handklippum til að gera leiðina greiðfærari. Á næsta ári eru liðin 80 ár síðan að mikil
hátíð var haldin í Geirþjófsfirði í tilefni af Alþingishátíðinni 1930. Það ár ákváðu íbúar
Arnar- og Dýrafjarðar að efna til sameiginlegrar hátíðar í Geirþjófsfirði til að minnast
1000 ára afmælis Alþingis. Af því tilefni var fenginn myndhöggvari til að höggva minni
um Gísla Súrsson og Auði Vésteinsdóttur í klettinn Einhamar. Ferðaþjónustuaðilar á
Bíldudal og Þingeyri hafa ákveðið að minnast þessa atburðar á veglegan hátt með
samkomu í Geirþjófsfirði á komandi sumar og vænta góðs samstarf við
Ferðamálastofu af því tilefni sem og endranær.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 107
2009

“Þrúðmar Þrúðmarsson”
1.000.000
Uppbygging á Hoffellsjökli og nágrenni
B, E, G, N

frá framkvæmdum við uppmokstur á garði fyrir Geitafellsá, framkvæmdir gerðar af Þrúðmari og
Ólafi Halldórssyni

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Verkefni snýst um að byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn við rætur Hoffellsjökuls,
Hoffellsaura og fjallana þar um kring. Hoffellsjökul er skriðjökul sen gengur niður úr
Vatnajökkli 25km norðan við Höfn í Hornafirði. Undanfarin ár hefur ferðamönnum
fjölgað hratt sem sækja þennan stað heim og því nauðsynlegt að byggja þar aðstöðu
svo sem snyrtingar, merkja gönguleiðir,setja upp viðvörunar og söguskilt, lagfæra veg,
sem er um 4.1 km grófur malarvegur frá núverandi malbikuðum vegi að jöklinum.

frá framkvæmdum vegna áningastaðarins, grjót flutt á staðinn og raðað á kantinn

Eftirfarandi er úr framvinduskýrlsu:
Eins og framkvæmdaáætlunin var sett upp fyrir verkefnið, var hafin vinna í maí, við
texta- gerð á upplýsingarskiltum við Hoffellsjökul og er sú vinna langt komin af okkar
hálfu. En eins og ykkur er kunnugt gerðum við landeigendur samning við Umhverfisráðuneytið í júni um að fjalllendið austan Hoffellsjökuls yrði innan Þjóðgarðs og um
leið var samþykkt að unnið yrði sameiginlega að uppsetningu og texta á skiltum við
jökulinn. Sú vinna hefur gengið hægt hjá þjóðgarðsyfirvöldum þannig að ég er
eingöngu búinn með jarðvinnuna, þ.e, uppsetningu stórra steina við jökulinn þar sem
upplýsingaskiltin eiga að koma á, bílastæði neðan við jökulölduna og útsýnisplan upp
á öldunni. Ég hef grafið upp varnargarð fyrir ánna sem kemur úr Geitafellsgili sem
braut sig út á sandinn framan við jökulinn og skemmdi veginn að jöklinum. Allt aðgengi
að svæðinu hef ég lagað til þannig að fært er nú flestum bílum inn að Hoffellsjöklinum.
Ég lét gera talningu í nokkra daga frá kl. 9.00 til kl.18.00 í júlí og ágúst sl sumar, á
fjölda ferðamanna sem fóru um veginn að jöklinum og var niðurstaðn að á milli 90 og
110 manns fóru um veginn dag hvern. Ég bíð eftir að húseininga- gámur sem ég hef
fengið loforð fyrir, með snyrtingum og aðstöðuherbergi fyrir starfsmann við jökulinn,
fáist frá Kárahnjúka svæðinu,sem ég á að fá svar um í lok september. Hyggst koma
honum fyrir við Geitafell og hlaða grjóti að honum þannig að hann falli vel inn í
umhverfið. Hugsanleg lok á verkefninu sem lagt var á stað með í þessari lotu gætu
orðið í lok október nema hvað göngustíga gerð er áætlun um að fresta til næsta vors.
Aðalskipulagsvinna sveitafélagsins er á lokametrunum og einnig deiliskipulag fyrir
svæðið okkar.

áningarstaðurinn við Hoffellsjökul eftir flutning á grjótinu

söguskiltunum verður komið fyrir á steinana

-á eftirfarandi korti sést hvar
söguslóðin liggur og hvar
sögustaðirnir eru, sjá grænu
punktana
-hvíta breiða línan er önnur
söguslóð þar sem merkt verður
saga Hornafjarðarfljóta
-rauða línan sýnir hugsanlega
gönguleið, á eftir að staðfesta

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 108
2009

“Ævar Sigdórsson”
400.000
Endurbætur á vatnslögn við Hornbjargsvita
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Við Hornbjargsvita, þar sem styrkþegi rekur ferðaþjónustu á sumrin, er gömul
vatnsvirkjun. Allur búnaður virkjunarinnar er í góðu lagi nema aðrennslislögnin, hún
var að syngja sitt síðasta. Undanfarnin fjögur sumur hefur verið reynt að tjasla við rörin
eftir besta mætti en síðastliðið sumar fór lögnin af stað, það er eðlilegt þar sem lekinn
hefur grafið smátt og smátt undan undirstöðunum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Verkinu er að fullu lokið, þ.m.t. frágangi á svæðinu. Eftir að vatnstúrbínan var ræst,
hefur ekki þurft að setja dieselvélarnar í gang í allt sumar. Þetta var mikil framkvæmd,
að henni komu 30 manns í eina viku. Rörið var soðið saman við vitann og dregið á
handafli upp í 150 m. hæð. Eftir að búið var að tengja saman rörin var nýja rörið grafið
niður við hlið og ofan á gamla rörið. Síðan var tyrft yfir og sléttað eins og kostur var,
næsta sumar verður þetta orðið fullgróið og sáralítil umerki um þessa framkvæmd.

eftir framkvæmdir

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 109
2009

“Mýrdalshreppur”
250.000
Reynisfjara - deiliskipulag
O

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Eftirfarandi verkefni er til að vinna deiliskipulag fyrir Reynisfjöru og endurnýja þar
salernishús. Reynisfjara er með fjölsóttari ferðamannastöðum landsins og þar má sjá
ferðamenn alla daga, allt árið um kring. Svæðið hefur verið töluvert í fréttunum á
liðnum mánuðum vegna slysa en umhverfið getur verið varasamt. Reynisfjara og
umhverfi hennar er á náttúruminjaskrá. Svæðið er í eigu fjölmargra aðila og stóðu
nokkrir þeirra saman að uppsetningu salernisaðstöðu fyrir allmörgum árum þegar
þeim ofbauð umgengni ferðamanna. Umhirða salerna hefur verið unnin í
sjálfboðavinnu ef frá er talið sumarið 2008 þegar umhirðuaðili gerði tilraun með
myntsjálfsala að salernishúsinu. Brýnt er að gera úrbætur á svæðinu, huga að
öryggisatriðum, endurnýja salernishús, koma upp merkingum og göngustígum og
lagfæra bílastæði. Áður en hafist er handa er nauðsynlegt að vinna deiliskipulag sem
tæki til ofangreindra þátta auk þess sem rekstrarlegar forsendur verði skoðaðar.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Sveitarstjóri undirbjó verkið með samtölum og fundum með landeigendum. Að fengnu
styrkloforði var ráðinn skipulagsráðgjafi sem gerði tillögu að deiliskipulagi í samvinnu
við landeigendur og Mýrdalshrepp. Deiliskipulagstillaga hefur fengið samþykki
landeigenda og Mýrdalshrepps. Tillagan verður formleag auglýst með tillögu að
aðalskipulagi um 20. desember.

deiliskipulagið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 110
2009

“Mýrdalshreppur”
250.000
Sólheimajökull - deiliskipulag
O

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Sólheima er með fjölsóttari ferðamannastöðum landsins þar má sjá ferðamenn alla
daga, allt árið um kring. Svæðið getur verið vafasamt, aðkomuvegur leggur á köflum
nærri djúpum árfarvegi Jökulsár og íshellar myndast af og til í jökulsporðinum. Brýnt er
að gera úrbætur á svæðinu, huga að öryggisatriðum, byggja salernishús, koma upp
merkingum og göngustígum og lagfæra bílastæði. Áður en hafist er handa er
nauðsynlegt að vinna deiliskipulagsem tæki til ofangreindra þátta auk þess sem
rekstrarlegrar forsendur verði skoðaðar.
Eftrifarandi er lýsing á framkvæmdum:
Sveitarstjóri undirbjó verkið með samtölum og fundum með landeigendum. Að fengnu
styrkloforði var ráðinn skipulagsráðgjafi sem gerði tillögu að deiliskipulagi í samvinnu
við landeigendur og Mýrdalshrepp. Deiliskipulagstillaga hefur fengið samþykki
landeigenda og Mýrdalshrepps. Tillagan verður formleag auglýst með tillögu að
aðalskipulagi um 20. desember.

deiliskipulagið tilbúið

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 111
2009

“Rangárþing Ytra” (ath. tengist styrk 114)
350.000
Landmannalaugar - deiliskipulag
O

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Umferð um Friðland að Fjallabaki eykst árlega. Kannanir benda til að þriðji hver
erlendur ferðamaður sem kemur til Íslands fari um Landmannalaugar. Álag á svæðið
er því mikið og einnig er mikil umferð um Fjallabakssvæðið í heild, m.a. um Landmannahelli. Skipuleggja þarf betur umferð um svæðið, dreifa henni og jafnvel aðgreina
mismunandi ferðamáta að einhverju marki. Tryggja þarf bætta umgengi um hálendið.
Fjallabaksleið nyrðri hefur verið færð í flokk stofnvega og getur verið áhugavert
markmið að gera endurbætur á veginum þannig að hann verður fær lengri hluta
ársins.
Rangárþing ytra vinnur að endurskoðun aðalskipulags fyrir sveitarfélagið í heild sem
tekur m.a til landnotkunar á Landmannaafrétti. Sveitarfélagið hefur ennfremur hafið
undirbúning e.k. rammaskipulags fyrir Fjallabakssvæðið sem tekur til ferðamannastaða í námunda við Fjallabaksleið nyrðri. Rammaskipulagið tekur einkum til eftirfarandi
þátta:
- Samgöngur, einkum Fjallabaksleið nyrðri.
- Ferðaþjónustusvæði í nágrenni Fjallabaksleiðar nyrðri (Landmannalaugar og
nágrenni, Landamannahellir, Hrauneyjar, Skjólkvíar).
- Þjónustustig á hverjum stað; tegund þjónustu og lengd rekstrartíma.
- Skilgreining á því hvers konar uppbygging verði á hverjum stað.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 112
2009

“Jón Gunnar Benjamínsson”
2.000.000
Bætt aðgengi fyrir fatlaða að skálum Ferðafélags Íslands
A

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

yfirlitsmynd af andyri svefnskálans

borðin í skábrautunum eru þykk og sterk og
gagnvarin gegn fúa

ný og færanleg skábraut inn í svefnskálann
sem hægt er að fjarlægja á veturna, ákveðið
var að byggja ekki pall og skábraut þar af til
að spilla ekki hellulögninni sem þar er

lítil skábraut í innra andyri svefnskálans, hún
er föst

Eftirfarandi styrkur er til endurbótna á skála Ferðafélags Íslands í Nýjadal, varð hann
fyrir valinu vegna staðsetningu hans og stærð. Skálinn er staðsettur mjög miðsvæðis á
hálendinu og er stærsti hálendisskáli landsins með gistiaðstöðu fyrir vel á annað
hundrað manns auk eldunar og snyrtiaðstöðu.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Breytingarnar fólu í sér smíði skábrauta/rampa með réttum halla upp að dyrum
skálans og upp á sólpall og að salernis og hreinlætisaðstöðu. Einnig þurfti að breikka
dyr á sturtunni sem og fella niður og breyta þröskuldi inn í sturtuaðstöðuna. Tveir
smiðir voru ráðnir til verksins sem höfðu yfir öllum búnaði til verksins að ráða sem og
góðum fjallbíl til að flytja allt efni uppeftir. BYKO Akureyri komu með gott tilboð í efni.
Farið var af stað í samráði við FÍ og skálaverði í Nýjadal miðvikudaginn 23. júní og var
verkinu lokið tveim sólarhringum síðar. Ánægja ríkti hjá styrkþega og skálavörðum um
hvernig til tókst með verkið, var verkið vel vandað í alla staði og gott efni notað í allar
skábrautir.

skábrautin upp að salernis og
þröskuldi hefur verið skábrautin upp á sólpallinn,
vinstramegin við svefnskálann
hreinlætisaðstöðunni, steyptar voru breytt, mikið
undirstöður og möl borin að
lækkaður, og hurð
hefur verið
breykkuð

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 113
2009

“Mýrdalshreppur” (ath. tengist styrk 59)
500.000
Gesthús í Dyrhólaey
G

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Styrkur þessi tengist styrk númer 59 sama ár. Vegna aukins kostnaðar við verkefnið
og þar sem nauðsynlegt þykir að hreinlætisaðstaða verði tilbúin í Dyrhólaey áður en
ferðamannatímabilið byrjar af krafti vorið 2010 ákvað Ferðamálastofa að veita
Mýrdalshrepp viðbótarstyrk í verkefnið. Styrkurinn er ætlaður til kaupa á salernisbúnaði og vatnstanki.

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Tegund styrks:

STYRKUR 114
2009

“Anna Dóra Sæþórsdóttir” (ath. tengist styrk 111)
150.000 og 250.000
Landmannalaugar - rannsóknir og úrvinnsla rannsóknargagna
L

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
Eftirfarandi stykur tengist styrk 111, þessi hluti er vegna verkefnisins Rannsókn á
viðhorfi ferðamanna til uppbyggingar og skipulags í Landmannalaugum.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
1) Undirbúningur rannsóknar, öflun fræðiefnis og annars undirstöðuefnis og gerð
spurningalista og spurninga fyrir viðtöl.
2) Gagnaöflun sem fór fram í Landmannalaugum, tekin voru viðtöl við 24 ferðamenn
íslenska sem og erlenda, 1100 spurningalistum var svarað og tekin voru viðtöl við
ýmsa hagsmunaaðila staðsetta í Landmannalaugum.
3) Innsláttur og úrvinnsla á viðtölum og gangagrunnur settur upp í SPSS og innsláttur
úr spurningalistum.
4) Gerð skýrslan “ Viðhorf ferðamanna til uppbyggingar og skipulags í Landmannalaugum” með frumniðurstöðum
Eftirfarandi skýrls er unnin af Önnu Dóru Sæþórsdóttur, dósent við Háskóla Íslands og
Önnu Mjöll Guðmundsdóttur, MS. nema í ferðamálafræðum hjá Háskóla Íslands.

