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FORMÁLI

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 ferða-
mannastöðum 
• Fræðslustarf, svo sem útgáfu leiðbeiningar- og fræðslurita 
• Ráðgjöf 
• 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 ferðaman-
nastöðum, 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 umhverf-
ismála af hálfu stofnunarinnar. Meginbreytingin felst í því að bróðurparti fjármunanna er nú 
úthlutað í styrkjaformi.

STEFNA FERÐAMÁLASTOFU Á SVIÐI UMHVERFISMÁLA

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.

MEGINMARKMIÐ:

VERKEFNI FERÐAMÁLASTOFU Á SVIÐI UMHVERFISMÁLA



TEGUND
STYRKJA

Aðgengismál og rampar

Áningar- og útsýnisstaðir

Baðaðstaða

Bátalægi og lendingarbætur

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

Fræðslumál og kynningarefni

Hreinlætisaðstaða, rótþró og lagnir

Búnaður og tæki (sorpílát, stubbahús og söfnunarkassar)

Hús, skýli (til fugla og/eða dýraskoðunar)

Kortagerð (göngu-, hjóla-, reiðleiðir)

Náttúruvernd og lokanir

Rannsóknarverkefni og þolmarkarannsóknir

Sjálfbær ferðaþjónusta

Skilti og merkingar

Skipulag og hönnun (núverandi eða nýrra svæða)

Vegagerð og endurbætur á vegum

Öryggismál og slysavarnir

Annað

3

2

6

0

23

0

11

1

3

8

1

6

4

25

6

1

3

2

TEGUND STYRKS FJÖLDI VERKEFNA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

FLOKKUR

FLOKKUN STYRKJA EFTIR TEGUNDUM

1.  Styrkir til smærri verkefna:
Veittir voru styrkir til smærri verkefna til úrbóta í umhverfismálum. Hámarksupphæð hvers 
styrks var 500 þúsund krónur og var hann ætlaður fyrir efniskostnaði, áætlanagerð og/eða 
hönnun. Ekki var veittur styrkur fyrir eldsneyti, fæðiskostnaði eða vinnuframlagi við
framkvæmdir.
 
2.   Styrkir til stærri verkefna:
Veittir voru styrkir til úrbóta í umhverfismálum á ferðamannastöðum og uppbyggingar á nýjum 
svæðum fyrir ferðamenn. Styrkupphæð gat að hámarki orðið 50% af kostnaðaráætlun, þó 
aldrei hærri en 10 milljónir. Hægt var að áfangaskipta verkefnum og styrkveitingu í 3-5 áfanga 
á jafnmörgum árum. Hægt var að sækja um styrki fyrir áætlanagerð og/eða hönnunarvinnu 
ásamt undirbúningsrannsóknum. Við skipulag og hönnun mannvirkja var höfð til hliðsjónar 
“Menningarstefna í mannvirkjagerð” sem gefin var út af Menntamálaráðaneytinu í apríl 2007 
og skipulagslög nr. 123/2010. Ef sótt var um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða annarra 
framkvæmda verður skipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.
Styrkþegi var ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi og rekstri svæðis og mannvirkja er tengdust 
viðkomandi verkefni eftir að framkvæmdum lauk.

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

TEGUNDIR STYRKJA 2010

Við val á styrkþegum árið 2010 var lögð sérstök áhersla á verkefni sem stuðla að heildrænu 
skipulagi sjálfbærrar ferðaþjónustu með langtímamarkmið að leiðarljósi og verkefni með bættu 
aðgengi fyrir fatlaða.

ÁHERSLA 2010



YFIRLIT
STYRKJA

2010

44.740.000HEILDARUPPHÆÐ ÚTGEFINNA STYRKJA 2010

79HEILDARFJÖLDI ÚTGEFINNA STYRKJA 2010

260HEILDARFJÖLDI UMSÓKNA 2010

8 STYRKIR
SAMTALS: 3.250.000

19 STYRKIR
SAMTALS: 8.970.000

3 STYRKIR
SAMTALS: 2.000.000

28 STYRKIR
SAMTALS: 17.030.000

11 STYRKIR
SAMTALS: 6.390.000

10 STYRKIR
SAMTALS: 8.292.000



YFIRLIT
STYRKJA

2010

NR. STYRK
UPPHÆÐ

3.250.000

STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

AUSTURLAND

5

17

23

28

51

62

67

89

300.000

500.000

500.000

250.000

250.000

450.000

500.000

500.000

Birds.is

Ferðafélag Fjarðamanna Fjarðabygg

Ferðamálahópur Borgarfjarðar eystri

Fljótsdalshreppur

Minjasafnið Bustarfelli

Seyðisfjarðarbær - (Skrifstofa ferða- og menningarmála)

Skálanesssetur ehf

Örn Þorleifsson - Húsey við Héraðssand

Fuglaskoðun í Djúpavogshreppi - Stígagerð

Endamerkingar á gönguleiðum í Fjarðabyggð

Úrbætur, öryggi og nýjungar á Víknaslóðum

Gönguleið að Hengifossi

Bætt aðgengi fyrir fatlaða að Hjáleigunni við Bustarfell

Umhverfisátak vegna ferðaþjónustu í Seyðisfirði

Skálanes - Úrbætur vegna hættulegra göngubrúa

Húsey - Náttúrustígar og merkingar

1

25

26

35

37

41

44

45

48

49

53

61

66

70

71

74

75

78

87

250.000

400.000

500.000

1.000.000

350.000

150.000

200.000

600.000

250.000

70.000

250.000

250.000

200.000

250.000

250.000

200.000

3.000.000

500.000

300.000

Á Sturlungaslóð

Ferðaþjónustan Hólum

Fjallabyggð

Hveravallafélagið

Jón Eiríksson

Kiðagil ehf

Landeigendur Reykjahlíðar ehf.

Landeigendur Reykjahlíðar ehf.

Langanesbyggð

Lenka Uhrova

Náttúrusetrið á Húsabakka

Sauðanesnefnd

Skagabyggð

Skógræktarfélag Eyfirðinga

Skútustaðahreppur 2

Sveitarfélagið Norðurþing

Sveitarfélagið Skagafjörður

Ungmennafélagið Neisti

Þingeyskur sagnagarður

Söguperlan Reynistaður - Söguskilti

Upplýsingaskilti fyrir ferðamenn á Hólastað

Aðgengi um allan bæ - Útilíf og afþreying fyrir alla

Hveravellir - Heildar stefnumörkun, skipulag og framkvæmdaáætlun m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu

Grettislaug á Reykjaströnd - Skipulag og útlitshönnun

Merking gönguleiðar að Eyjadalsárfossi

Gönguleiðin Reykjahlíð-Grjótagjá-Jarðböðin

Leirhnjúkur - Göngustígar og pallar

Bætt aðstaða fyrir ferðamenn á Þórshöfn

Complex recycling bins for tourist exposed areas

Fuglaskoðunaraðstaða í Friðlandi Svarfdæla

Bætt aðkoma að Sauðaneshúsi á Langanesi

Kálfshamarsvík - Lagfæringar á hreinlætisaðstöðu

Fjölnotastígar í Hvammi

Endurbætur á göngustígum - Kálfastrandarstrípur og Vindbelgjarfjall

Söguskilti á Raufarhöfn

Snyrtingar fyrir fatlaða við Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ

Gönguleiðir á Tröllaskaga

Upplýsingaskilti við Þorgeirskirkju

NORÐURLAND

NR. STYRK
UPPHÆÐ STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

8.970.000
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2010

2

3

4

14

15

16

19

21

22

29

30

33

39

42

46

54

56

57

58

59

60

63

68

69

76

84

85

88

500.000

500.000

200.000

500.000

1.000.000

150.000

1.000.000

350.000

150.000

250.000

500.000

180.000

250.000

250.000

500.000

100.000

350.000

2.000.000

500.000

300.000

3.000.000

500.000

750.000

200.000

2.000.000

250.000

500.000

300.000

Ríki Vatnajökuls

Skógræktarfélag Austur-Skaftfellinga

Ferðafélag Austur-Skaftfellinga

Fuglar á Suðausturlandi

Þórbergssetur, Hala Suðursveit

Sjálfsbjörg á Suðurlandi

Landssamband hestamannafélaga

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Fannborg ehf

Fannborg ehf

Ásahreppur/ Rangárþing ytra

Ásahreppur/ Rangárþing ytra

Hellismenn ehf.

Bandalag Íslenskra Farfugla

Ferðafélag Íslands

Rangárþing eystra

Rangárþing eystra

Rannveig Ólafsdóttir

Sveitarfélögin Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur og
Skaftárhreppur

Rangárþing Eystra

Ferðamálafélag Skaftárhrepps

Ferðamálafélag Skaftárhrepps

Fótspor - félag um sögu og minjar í Skaftárhreppi

Jöklarannsóknafélag Íslands

Kirkjubæjarstofa

Vestmannaeyjabær

Vestmannaeyjabær

Náttúrustofa Suðurlands

Holtamannaafréttur - Heildar stefnumörkun, skipulag og framkvæmdaáætlun m.t.t.sjálfbærrar 
ferðaþjónustu

Holtamannaafréttur - Merkingar og stikun göngu- og reiðleiða

Húsadalur í Þórsmörk - Upplýsinga- og fræðsluskilti

Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum - Bætt aðgengi fyrir fatlaða

Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum - Heildar stefnumörkun, skipulag og framkvæmdaáætlun 
m.t.t. sjálfbærrar ferðaþj.

Múlaskáli á Lónsöræfum - Úrbætur á vatnsbóli

Salernishús Emstrum

Skilti við áningarstaði í Skaftárhreppi

Viðhald ferðamannastaða og gönguleiða umhverfis Kirkjubæjarklaustur

Arnarhólar í Álftaveri - Upplýsingaskilti og lagfæring áningarstaðar

Upplýsingaskilti um fugla á Suðausturlandi

Landmannahellir - Rotþró

Endurbætur á hreinlætisaðstöðu í Jökulheimum

Gönguleiðakort af nágrenni Kirkjubæjarklausturs

Skógarhólar við Þingvelli - Salerni og rotþró

Lokafrágangur lundaskoðunarhús í Stórhöfða Vestmannaeyjum

Merkingar ferðamannastaða í Rangárþingi eystra

Skógafoss/ Skógar - Hönnun útsýnispalla og endurskoðun deiliskipulags

Þórsmörk/ Goðaland - Viðhald göngustíga

Þolmörk umhverfis í Þórsmörk og á Goðalandi - Mat á ástandi stíga, kortlagning og tillögur um 
aðgerðir (Þ2)

Vistvænir áningastaðir - Þróunarverkefni

Lokaáfangi skógarstíga fyrir hreyfihamlaða í Þjórsárdal

Umhverfisvernd í Þjórsárdal, stígar, hreinlætisaðstaða

Haukafell á Mýrum - Vegvísar og prílur

Geopark á Mið-Suðurlandi - Heildarskipulag og stefnumörkun svæðisins m.t.t. sjálfbærrar
ferðaþjónustu

Allt um Surtsey - Upplýsingaskilti og útsýnispallur

Hringvegurinn í Eyjum og aðrar gönguleiðir

Söguslóð á Suðausturlandi

SUÐUR OG SUÐAUSTURLAND

NR. STYRK
UPPHÆÐ STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

17.030.000
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2010

6

11

36

65

73

79

80

81

82

83

1.100.000

1.000.000

100.000

500.000

500.000

700.000

500.000

500.000

1.500.000

700.000

Bjargtangar (Félag landeigenda og sumarhúsaeigenda við 
Látrabjarg)

Breiðafjarðarfléttan

Ísafjarðarbær

Sjóræningjar ehf

Súðavíkurhreppur

Vatnavinir Vestfjarða / Kaldrananeshreppur

Vatnavinir Vestfjarða / Hollvinafélag Gvendarlaugar

Vatnavinir Vestfjarða / Ævintýradalurinn ehf

Vatnavinir Vestfjarða / UMFB

Vatnavinir Vestfjarða / UMF-Leifur heppni

Brunnar við Látrabjarg - Skipulag og merkingar

Breiðafjörður Bird trail

Skiltagerð og merkingar göngustíga í Tungudal

Útisvæði við Sjóræningjahús

Göngustígagerð

Drangsnes - Pottaþyrping við sæ

Gvendarlaug - Í grænni lautu

Heydalur - Ævintýri í sveit

Krossholt - Laug og leikur

Krossneslaug - Við nyrstu höf

VESTFIRÐIR

NR. STYRK
UPPHÆÐ

6.390.000

STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

8

9

10

12

13

31

34

38

40

64

72

3.000.000

300.000

1.000.000

350.000

250.000

250.000

250.000

120.000

70.000

500.000

300.000

Borgarbyggð / Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

Borgarbyggð / Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

Borgarbyggð / Umhverfis- og landbúnaðarnefnd

Dalabyggð - (Menningar- og ferðamálanefnd)

Efling Stykkishólms

Grundarfjarðarbær

Hvalfjarðarsveit

Jón Svavar Þórðarson

K. Hulda Guðmundsdóttir

Sjávarsafnið í Ólafsvík

Snæfellsbær

Grábrók - Deiliskipulag og tröppugerð

Grábrók - Afmörkun og lokun stíga

Úrbætur við Surtshelli

Surtarbrandsnámunar á Skarðströnd - Bætt öryggi og aðkoma

Gönguleiða- og örnefnakort við Stykkishólm

Gönguleiðir við Grundarfjörð

Göngustígur að Glym

Ölkelda á Snæfellsnesi - Tilfærsla aðkomu vegna slysahættu

Lagfæring á stikun Síldarmannagatna

Sjávarsafnið í Ólafsvík - Bætt aðgengi fyrir fatlaða

Bætt aðgengi að útivist og náttúruupplifun í Snæfellsbæ

VESTURLAND

NR. STYRK
UPPHÆÐ

6.390.000

STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

24

32

86

500.000

1.000.000

500.000

Ferðamálasamtök Suðurnesja

Hafnarfjarðarbær og Reykjamesfólkvangur

VSÓ Ráðgjöf

Eldfjallagarður - Landgreining og þolmörk

Seltún í Krýsuvík - Þjónustuhús Reykjanesfólkvangs með aðgengi fyrir fatlaða

Upphafsmerkingar fornra þjóðleiða á Reykjanes

REYKJANES OG HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

NR. STYRK
UPPHÆÐ STYRKÞEGI HEITI VERKEFNIS

2.000.000



STYRKUR 01
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Félagið Á Sturlungaslóð í Skagafirði fékk einn félaga til liðs við sig og sá hann um að 
afla heimilda og skrifa texta á söguskilti sem sett var niður við Reynistað. Þá var haft 
samband við fyrirtækið Teikn á lofti sem sá um hönnun og einnig Skiltagerð Norður-
lands sem sá um prentun og að smíða ramma og festingar. Félagið sá um að koma 
skiltinu fyrir við bílastæðið hjá kirkjunni á Reynistað.

“Á Sturlungaslóð”
250.000
Söguperlan Reynistaður - Söguskilti
Hönnun og framkvæmd söguskilta
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

yfirlitsmynd yfir Reynistað

söguskyltið tilbúið

söguskiltið sett hér,
einnig borð og bekkur

söguskyltið tilbúið



STYRKUR 02
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Stefnumótunarvinna var unnin af Steinsholti sf, Náttúru og umhverfis-nefnd 
Ásahrepps, Samráðsnefnd um Holtamannaafrétt, Atvinnu og ferðamálanefnd 
Ásahrepps og fulltrúa frá AÞS veturinn 2009-2010 og staðfest af hreppsnefndum 
Ásahrepps og Rangárþings ytra í
fundagerðum. 

Unnin var greinargerð af Steinsholti sf:
1. áfangi, dags. 10.05.2010 sem inniheldur markmið, leiðarljós, og starfslýsingu allra 
verkþátta.
Greinargerðin var endurskoðuð og endurbætt:
2. áfangi, dags. 24.09.2010. 

Samhliða var unnið að aðalskipulagi beggja sveitarfélaganna.
Sveitarfélögin tóku ákvörðun um að auglýsa til leigu skálana í Hvanngiljum og 
Gásagusti til einkaaðila með skilyrðum um þjónustu fyrir ferðamenn. Samningur 
gerður við fyrirtæki í eigu 6 heimamanna til 15 ára en sveitarfélögin sjái um að ganga 
frá vatnsbólum, ásamt  uppsetningu á  snyrtiaðstöðu.

Unnið að hnitsetningu skálasvæða göngu-og reiðleiða.
Gefin voru út bráðabirðakort af afréttinum til þess að hengja upp á gististöðum og 
þjónustumistöðvum.
Kortin sýna göngu og reiðleiðir, vegi og slóða, gististaði, veiðistaði í Kvíslárveitum og 
gistimöguleika ásamt ljósmyndum af athygliverðum stöðum á afréttinum.
Steinsholt sf. vann leiðarlýsingar á íslensku um göngu og reiðleiðir. Textinn var þýddur 
á ensku og þýsku og látinn fylgja kortunum.
Kortin voru hengd upp í gistiskálum, upplýsingamiðstöðvum og
þjónustumiðstöðvum á Suðurlandi og í Varmahlíð í Skagafirði.
Textaheftið var látið fylgja með sem ítarefni, ásamt beiðni um
athugasemdir og ábendingar vegna áframhaldandi vinnu.

Gamlar vörður á "Biskupaleið" gömlu þjóðleiðinni yfir Sprengisand, hnitsettar af 
Steinsholti sf. og merktar á kort. Endurhleðsla þeirra er hafin.

“Ásahreppur/ Rangárþing ytra”
500.000
Heildar stefnumörkun, skipulag og framkvæmdaáætlun m.t.t. 
sjálfbærrar ferðaþjónustu
Skráningar landupplýsinga, markmiðssetningar og gerð framkvæm-
daáætlunar m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
L, M, J, E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

myndir úr greinagerðinni “Holtamanna-
afréttur útivist og afþreying”

myndir úr greinagerðinni “Vörðuferðir 2010”

holtamannaafréttur er afréttur Ása- og 
Djúpárhrepps

varða austan í Hreysisöldu, á gömlu 
þjóðleiðinni við sprengisand, þessi varða er 
meðal þeirra sem staðið hafa í rúm 100 ár

leitarmannahúsið Gásagustur í Þúfuveri

kofi í Illugaveri sem þyrft að endurbyggja

rústir Eyvindarkofa

fyrsta varðan hlaðin við Eyvindarkofa



STYRKUR 03
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Keyptar voru stikur og skilti til merkinga.

Það voru stikaðar og merktar gönguleiðir frá Hvanngiljahöll að fossinum Dynk og að 
Hvanngiljafossi, samtals um 11 km. Verkið var unnið í samstarfi við Flugbjörgunarsvei-
tina á Hellu sem fór 2 vinnuferðir á afréttinn. Vegabætur voru unnar í samvinnu við 
Vegagerð ríkisins að Hvanngiljahöll og fossinum Dynk.

Árið 2011 verður haldið áfram með merkingar og stikun gönguleiða og vegabætur.

“Ásahreppur/ Rangárþing ytra”
500.000
Holtamannaafréttur - Merkingar og stikun göngu- og reiðleiða
Hönnunarvinna og efniskaup
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 04
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Framkvæmd skiltis með korti af helstu gönguleiðum í nágrenni Húsadals og stuttum 
textaboxum með upplýsingum um náttúru, jarðfræði og sögu Þórsmerkur.

Skiltið verður fest á þjónustuhúsið Dalsel sem er helsti samkomustaður gesta í 
Húsadal, þeim til gagns og gamans. Skiltið verður veðurþolið og sterkt, svo það þoli 
íslenskt veðurfar og endist í áraraðir. Kort sem notað er á skiltinu er í grunninn 
göngukort sem gefið var út sameiginlega af Kynnisferðum, Útivist og Ferðafélagi 
Íslands. Ólafur Valsson gerði nokkrar breytingar á kortinu, þannig að aðaláherslan sé 
á Húsadal og gönguleiðir sem frá honum liggja. Birgir Ómarsson hjá auglýsinga-
stofunni Kaktus sér um að hanna skiltið og textagerð. Skiltið verður prentað af 
Merkismönnum á álplötu og sérstaklega veðurþolna plastfilmu. Starfsmenn Húsadals 
munu setja skiltið upp vorið 2011, áður en opnað verður fyrir almenning.

“Bandalag Íslenskra Farfugla”
200.000
Húsadalur í Þórsmörk - Upplýsinga- og fræðsluskilti
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

skiltið eftir að það var fest á þjónustuhúsið

lokateikning af gönguleiða- og fræðsluskiltinu



STYRKUR 05
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Byggt verður sérstakt fuglaskoðunarskýli fyrir fuglaljósmyndara. Skýlið verður byggt 
við vötnin á Búlandsnesi þar sem fuglalíf er mjög fjölskrúðugt.
Áætlað er að byggja upp eitt skýli, til að byrja með. Skýlið verður sirka 2,20 metrar á 
hæð og 8 m2 að grunnfleti. Skýlið verður byggt á grind og klætt að utan með íslensku 
lerki. Þakið verður tyrft þannig að það falli sem best að umhverfinu. Tryggt verður að 
allur frágangur í kringum húsið verði í samræmi við umhverfið þannig að húsið falli 
sem best að því umhverfi sem það er staðsett í. Göngustígur verður lagður að húsinu 
þannig að nánasta umhverfið skaðist sem minnst.

“Birds.is”
300.000
Fuglaskoðun í Djúpavogshreppi - Stígagerð
Efniskostnaður og stígagerð
E, I

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

Bla bla bla

Hér má sjá fyrirhugað framkvæmdasvæði þar sem búið er að merkja inn á staðsetningu skýlanna, göngustíga og bílastæði

hér má sjá fyrirhugað framkvæmdasvæði 
þar sem búið er að merkja inn á 
staðsetningu skýlanna, göngustíga og 
bílastæði

fuglaskoðunarskýlið tilbúið, skýlið er klætt að utan með lerki úr Hallormsstaðaskógi og er 
börkurinn látinn vera svo að húsið falli vel að umhverfinu

einnig er búið að setja borðplötu inn í skýlið undir 
öllum lúgum og krækjur á lúgurnar

fallegt útsýni frá skýlinu

á meðan framkvæmdum stendur



STYRKUR 06
2010

Styrkþegi:

Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Eftirfarandi er úr innsendri framvinduskýrslu:

1. Búið er að afmarka vesturhluta tjaldstæðis með nettum stöngum (10 mm í þvermál) 
og 50 cm háum sem liggja meðfram
verðbúðunum á bökkunum.
Dreginn er strengur úr ryðfríu stáli í gegnum auga á toppi víranna. Bílar geta ekki 
lengur keyrt inn á milli verbúðanna eða inn í þær. Fólk á að tjalda á flötinni sem er 
austan við veginn, þar sem salerni og vaskar eru.
Framkvæmd: Kristinn Guðmundsson frá Látrum, Glósölum 7, Kópavogi.

2. Búið að gera undirstöður undir 8 merki við verbúðir og aðrar þjóðminjar sem á að 
merkja. Merkin munu standa í ca. 50 cm hæð og stærð þeirra er 15x30 cm til að koma 
í veg fyrir að þau fjúki í hvassviðri.
Framkvæmd: Kristinn Guðmundsson frá Látrum, Glósölum 7, Kópavogi.
Skilti pöntuð hjá Almerkingum, Dynskógum 3, Reykjavík

3. Búið að stækka bílastæðin á Brunnum og Bjargtöngum, svo að rútur geti stoppað 
þar með ferðamenn og athafnað sig.
Bílastæðið á Brunnum var lengt um 30 metra og bætt var við bílastæðið á Bjargtön-
gum, það lengt og breikkað um ca. 20 metra á kant til norðurs og austurs.
Framkvæmd: Sigurþór P. Þórisson Hvalskeri, 451 Patreksfirði

“Bjargtangar” - (Félag landeigenda og sumarhúsa-eigenda við 
Látrabjarg)
1.100.000
Brunnar við Látrabjarg - Skipulag og merkingar
Deiliskipulag tjaldsvæðis og hönnunarvinna við merkingar og 
upplýsingaskilti
N, O

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 08
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Þegar verkefninu líkur þá verður búið að skipta út öllum gömlum stigum og klára nýja 
stigann þar sem frá var horfið í fyrra.
Einnig er búið að setja upp nokkur þrep eða þverbjálka efst í Grábrókinni sunnan 
megin til að stemma stigu við efnisflutningi. Setja átti þrep/palla á miðri leið. Þar 
smíðuðu verktakar stiga með handriði sem ekki var það sem beðið var um og voru 
þeir því látnir fjarlægja hann að hluta og fella þrepin frekar að landslagi.
Einnig voru verktakar látnir laga handrið á palli ofarlega norðanmegin í Grábrókinni og 
taka handrið á einum stiganum.
Keypt verður næstum glært efni til að bera á stigann en ekki verður borið á hann fyrr 
en næsta vor þegar hann hefur gránað aðeins. 

“Borgarbyggð/Umhverfis- og landbúnaðarnefnd”
3.000.000
Grábrók - Deiliskipulag og tröppugerð
Deiliskipulag og efniskaup vegna tröppugerðar
E, O

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

eftir framkvæmdir
Teikning af ljósmyndaskýli

yfirlitsmynd yfir Grábrók og verkáætlun teikning af áningarstígum og 
tröppum í Grábrók



STYRKUR 09
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Lokanir óæskilegra stíga á Grábrók, framhald vinnu sem fór fram smarið 2008 einnig 
með styrk frá Ferðamálastofu auk þess að fjarlægja gamla kaðla efst í Grábrókinni.

Umhverfis- og landbúnaðarfulltrúi Borgarbyggðar teiknaði upp hvar ætti að loka. 
Keyptar voru 120 stangir með lykkju sem eru álíka margar of settar höfðu verið upp 
áður. Keyptur 8mm vinnsluvír auk vírklemmna til að festa hann og kaðall.

Sjálfboðaliðar á vegum Umhverfisstofnunar(ekki var gert ráð fyrir þeim í upphafi) settu 
upp stangirnar efst í Grábrókinni bæði á innan- og utanverðan gígbarminn. Einnig voru 
settar stangir neðst undir Grábrókinni á því svæði sem snýr að Bifröst þ.e. sunnan-
megin. Einnig á einum stað vestan Grábrókar. Þá voru kaðlarnir efst í Grábrókinni 
teknir niður og nýtilegi hlutinn af þeim notaður neðar í Grábrókinni þar sem ekki mæðir 
eins mikið á þeim. Vinnsluvír var þræddur gegnum lykkjurnar á staurunum efst á 
gígbarminum beggja megin og festur í lykkjurnar með víraklemmu. Starfsmenn 
borgarbyggðar þurftu að laga uppsetningu vinnslu-vírsins eftir að verki lauk þar sem 
lykkjurnar voru vittlaust festar og vírinn of strekktur. Sunnanvert undir Grábrókinni var 
settur áberandi kaðall og merki á nokkrum stöðum þar sem skýrt kemur fram að ekki 
megi ganga upp þeim megin.

“Borgarbyggð/Umhverfis- og landbúnaðarnefnd”
300.000
Grábrók - Afmörkun og lokun stíga
Að ljúka afmörkun og lokun stíga
K

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

eftir framkvæmdir



STYRKUR 10
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:

Búið er að leggja alla stíga þ.e. stika þá með því að bora galvaníseraðað járn í 
hraunið.  Annarsvegar var settur togvír á milli járnstikanna en annars staðar ekki. 
Einnig voru steinar úr nýjum vörðum notaðir til að loka óæskilegum göngustígum.  
Frágangur var allur mjög góður. 
Skiltin eru öll farin í framleiðslu eftir að tekið hafði verið tillit til athugasemda 
Ferðamálastofu. Þau verða sett upp um leið og þau verða tilbúin og þá verður einnig 
sett gúmmíhetta á járnstaurana til að varna því að fólk meiðist ef það dettur á þá.

“Borgarbyggð/Umhverfis- og landbúnaðarnefnd”
1.000.000
Úrbætur við Surtshelli
Hönnunarvinna og efniskostnaður við merkingar og stígagerð við 
Surtshelli
E, N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

yfirlitsteikning

eftir framkvæmdir, þegar þessar myndir eru teknar á einungis eftir að setja upp litlu skiltin

fyrir framkvæmdir



STYRKUR 11
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið er samstarfsverkefni um skipulagsvinnu og rannsóknir sem liður í eflingu 
ferðaþjónustu í náttúru-og fuglaskoðun og uppbyggingu fuglaskoðunarstaða á 
starfssvæði Breiðafjarðarfléttunnar.
Markmiðið er markvissari sjálfbær og umhverfisvæn uppbygging ferðaþjónustunnar á 
svæðinu. Verkefnið var hugsað sem lang-tímaverkefni til amk. þriggja ára og liður í að 
efla að tækifærum í nýtingu náttúruauðlinda og framgang ferðaþjónustunnar á 
sjálfbæran hátt.

Vinna við stefnumótun:
Verkefnið hófst í nóvember 2009. Samþykkt var á aðalfundi að einbeita sér að 
fuglaskoðun árið 2010. Í kjölfarið hófu þáttakendur að skrá líklega fuglaskoðunarstaði 
á sínu svæði.
Aðilar hittust síðan á vinnfundi á Snæfellsnesi í febrúar 2010 þar sem upplýsingarnar 
voru settar saman og jafnframt mættu til liðs við okkur aðilar frá Náttúrstofu Vestur-
lands, Nave og Háskólasetur Snæfellsnes.
Þar voru lagðar til grundvallar þær rannsóknir eru til um útbreiðslu fugla og tegundir á 
svæðinu og jafnframt skilgreint hvaða upplýsingar vantar fyrir hvert svæði. Nokkrir 
aðilar unnu að talningu og greiningu á sínu svæði í kjölfarið í samstarfi við verkefnas-
tjóra.

Gerð fuglaskoðunarkorta/rannsóknarvinna:
Í kjölfarið fór Náttúrustofa Vestfjarða í frekari upplýsingaöflun á sunnanverðum 
Vestfjörðum og eru drög þeirrar skýrslu meðfylgjandi. Einnig er í athugun frekari 
rannsóknir í Dölunum en þar skortir einnig meiri upplýsingar. Gerður var bæklingur þar 
sem fuglaskoðunarstaðir voru merktir. Breiðafjarðarfléttan var þáttakandi á Bird fair 
ráðstefnunni í ágúst 2010. Inná síðu flettan.is er rafrænt kort af svæðinu sem gert var 
en verið er að vinna upplýsingar til birtingar á síðunni um hvern og einn stað. Sú vinna 
er möguleg eftir útg. td. skýrslu Nave.

Hönnun merkinga:
Í kjölfar þessarar vinnu er hægt að skilgreina hvar ber að merkja fuglaskoðunarstaði 
og hvernig. Ekki er búið að framleiða þær merkingar en vonast er til að þær verði 
tilbúnar fyrir sumarið 2011 með áframhaldandi vinnu við verkefnið. Einnig eru 
vinnufundir og vöruþróun fuglaskoðunarferða fyrirhugaðar í nóv. nk. í samstarfi við 
fuglaklasann, impru og Íslandsstofu.

“Breiðafjarðarfléttan”
1.000.000
Breiðafjörður Bird trail
Hönnunarvinna og efniskostnaður
J, L, M

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bæklingur um Breiðafjörð-Bird watching, bls. 1

bæklingur um Breiðafjörð-Bird watching, bls. 2



STYRKUR 12
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Ferðamálafélag Dala og Reykhóla tók að sér umsjón með verkefnið fyrir hönd 
Dalabyggðar. Lokið var við að setja grind yfir námuopið á Tindum á Skarðsströnd 13. 
júlí 2010. Valin var sú leið að setja trausta álgrind yfir. Ál var valið vegna nálægðar við 
sjó og því þyrfti ekki að endurnýja grindina á næstu árum vegna ryðs.
Samið var við Trausta Bjarnason um að gera grindina. Starfsmenn sveitarfélagsins 
sáu síðan um uppsetningu í samvinnu við Trausta.
Þess má geta að í tengslum við sýningu á Tindanámunni og vegabótum að henni 
hefur ferðamönnum fjölgað talsvert.

“Dalabyggð - (Menningar- og ferðamálanefnd)”
350.000
Surtarbrandsnámunar á Skarðströnd - Bætt öryggi og aðkoma
Bættar merkingar og kaup á öryggisrist
N, Q

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

fyrir breytingar

eftir breytingar



STYRKUR 13
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Haft var samband við aðra aðila sem hafa verið að vinna að gerð gönguleiðakorta á 
sínu svæði og stuðst við upplýsingar og athugasemdir frá viðkomandi og einnig voru 
skoðuð önnur gönguleiðakort víðs vegar að. Unnið var með þær upplýsingar sem 
Efling lagði til að yrðu á kortinu. Gengnar voru þær leiðir sem merktar eru inn á kortið 
og vegalengdir þeirra mældar. Fjölmargir aðilar komu að málinu með ráðleggingum og 
ýmsu öðru. Vonir standa til að í framhaldi þessa gönguleiðakorts muni á næstu árum 
verða gerð kort yfir aðeins stærra svæði í nágrenninu og lagað það sem betur mætti 
fara í þessu korti og eins að byggðar verði upp fleiri áhugaverðar leiðir um svæðið.
Við vonumst eindregið til þess að geta haldið áfram með þessa uppvakningu í því að 
gera Stykkishólm sem mest aðlaðandi á alla vegu. Einnig er áhugavakning á meðal 
klúbba og félagasamtaka að koma að ýmsum umhverfisþáttum hér í bæ.

“Efling Stykkishólms”
250.000
Gönguleiða- og örnefnakort við Stykkishólm
Skráningar landupplýsinga og kortagerð
J

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

tilbúið kort: gönguleiðalýsing

tilbúið kort: gönguleiðakort



STYRKUR 14
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Makmiðið með verkefninu er að bæta aðstöðuna í Hálendismiðstöðinni í Kerlingar-
fjöllum þannig úr garði að fatlaðir geti hjálparlaust komis milli þjónustubygginga og 
amk. tveggja íveruhúsa á svæðinu.

Aðstaðan samanstendur af 11 smærri íveruhúsum og tveimur stærri þjónustuhúsum, 
annað á einni hæð sem kallast Herragarður hitt á þremur hæðum, í daglegu tali kallað 
aðalbygging. Húsin eru nokkuð dreifð og var þannig staðið að uppbyggingunni að land 
milli húsanna var ekki mótað, skipt um jarðveg eða gerður eignlegir gangstígar, sem 
t.d. þýðir að ekki var hægt að aka hjólastólum vel á milli húsanna.

Verkefninu er hægt að skipta í 3 meginhluta, að tengja saman svefnhús annarsvegar 
og þjónustuhúsin hinsvegar. Tengingin er pallur eða göngubrú, allt að tveggja metra 
breið, með handriði á aðra hönd.

1.0  Beint aðgengi úr matsal út á verönd

2.0  Lagfæring á salerni svo að það uppfylli kröfur um aðgengi fyrir fatlaða

3.0 Tenging við svefnskála og verönd við aðalbygginguna

“Fannborg ehf”
500.000
Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum - Bætt aðgengi fyrir fatlaða
Efniskostnaður
A, G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
á meðan breytingum stendur

eftir breytingarfyrir breytingar

hreinlætisaðstaðan orðin aðgengileg fyrir 
fatlaða



AUÐNIN
Þú ferðast í gegnum tilbreytingarlaust landslagið 
á leið eitthvað annað. Auðnin tekur á móti þér 
með skeytingaleysi sem henni einni er lagið. 
Svört, einsleit og óendanleg. Flöt og tilbreytingar-
laus breiðir hún úr sér eins langt og augað eygir. 
Það er eitt hvað ótrúlegt við þessa endaleysu. 
Það lifir ekkert hér nema stöku jurt sem þrjóskast 
við á óskiljanlegan hátt . Þú veist í raun ekkert 
hvert þú ert að fara, hvað tekur við, en ferðin
gegnum auðnina er óumflýjanleg.

VIN
Eftir hina gróðursnauðu auðn er keyrt upp brattan 
malarhjalla. Á hábrún hjallans, blasir skyndilega 
við grösugur hvammurinn og Árskarð tekur á móti 
þér með opinn faðminn. Grænt og gróið, hlýtt og 
fagurt. Hér er áningarstaður þinn, hér er gott að 
vera og gott að hvílast. Grænn dalurinn er 
sannarlega vin í eyðimörkinni.
Og vinur. Hann umlykur þig, styrkir og faðmar.

HVERA SVÆÐIÐ
Hverasvæðið nálgast og spennan magnast. Þú 
veist ekki hvaðan ólgan sem þú finnur fyrir kemur, 
hvort hún eigi upptök sín í líkama þínum eða 
jörðinni undir fótum þér. Hugsanlega hvort 
tveggja. Þú sérð, finnur, lyktar, heyrir, ótrúlega 
orkuna sem losnar úr læðingi þegar nær dregur. 
Hvaðan kemur öll þessi orka? Landið spýtur, 
orgar, urrar og þú stígur feiminn til jarðar af ótt a 
við að styggja það. Þú stendur andspænis 
frumorku jarðar og minnkar í samanburði.

STYRKUR 15
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Hér á næstu síðum eru dæmi úr skýrslunni “Framtíðin í Fjöllunum”. Þessi dæmi eru á 
engan hátt tæmandi fyrir innihald skýrslunnar en eru fremur hugsuð sem einskonar 
sýnishorn af vinnunni sem skýrslan inniheldur.

Skýrsla þessi er hugmyndavinna höfunda. Innihald hennar er á ábygð þeirra.

Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum er einstakt útivistarsvæði og eru möguleikar 
þessa svæðis afar miklir. Svæðið er ekki sérlega þekkt sem útivistarsvæði og því 
vannýtt sem slíkt, sé það borið saman við önnur svæði eins og Torfajökulssvæðið og 
Jökulsárþjóðgarð, svo dæmi séu tekin. Upphafleg aðstaða var útbúin fyrir skíðaiðkun 
sem ekki er lengur grundvöllur fyrir og því brýn þörf að endurmeta möguleika og 
uppbyggingu.

Skýrsla þessi myndar ramma utanum uppbyggingu og þróun svæðisins, og tekur til 
fleiri þátta en vænta má í deiliskipulagi, þar má t.d. nefna forgangsröðun verkefna.
Ætlunin er ekki síður að gefa mynd af fjöllunum, sögu þeirra og sérkennum í leit að 
ímynd Kerlingarfjalla svo móta megi skýra stefnu fyrir uppbyggingu á svæðinu.

Svæðið í heild sinni er rannsakað, skoðað og lagt er fram það sem fyrir er, ásamt því 
að leggja til úrbætur og framtíðarsýn.
Skýrslan er hugsuð sem innlegg í frekari umræðu um svæðið og má leggja hana til
grundvallar fyrir frekari úrbætur fyrir svæðið.

Starfsemin sem starfrækt er á svæðinu er skoðuð og þá sérstaklega með tilliti til 
sjálfbærni. Eitt lykilatriði í þróun ferðamannaiðnaðar á afskekktum stöðum er 
stefnumótun í orkumálum og langtímarkmið varðandi umhverfisvernd.

Kerlingarfjöll er nafn á fjallaþyrpingunni sunnan við Hofsjökul og er oftast vísað í það 
nafn. Árskarð er grænn hvammur í Kerlingarfjöllum þar sem Sæluhús Ferðafélagsins 
var byggt árið 1937 og Skíðaskólinn byggði sína aðstöðu upp úr 1960.
Kerlingarfjöllin umlykja svo Hveradalina sem er helsta aðdrátt arafl ferðamanna þar, 
ásamt fjöllunum sjálfum.

Það fer tvennum sögum af nafngift svæðisins sem um ræðir, sumsstaðar er örnefnið 
Ásgarður notað en annarsstaðar, m.a. í Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1942, er 
örnefnið Árskarð notað.

Tekið skal fram að höfundar skýrslu þessarar hafa ákveðið að nota örnefnið Árskarð.

Skýrsla þessi er unnin fyrir styrk frá Ferðamálastofu Íslands. Október 2010.

“Fannborg ehf”
1.000.000
Hálendismiðstöðin í Kerlingarfjöllum - Heildar stefnumörkun, skipulag 
og framkvæmdaáætlun m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
Skráningar landupplýsinga, markmiðssetningar og gerð
framkvæmdaáætlunar m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
L, M

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

Höfundar:
Eva Huld Friðriksdóttir arkitekt

Magnea Þóra Guðmundsdóttir arkitekt



Innihaldslýsing skýrslunnar er sem hér segir:

1. Auðn
1.1 Staðsetning
1.2 Samhengi
1.3 Stjórnsýsla og fyrirhugað deiliskipulag
1.4 Stjórnsýsla
1.5 Fyrirhugað deiliskipulag
1.6 Leiðin
1.7 Loftmynd

2. Vin
2.1 Ágrip úr sögu Kerlingarfjalla
2.2 Saga
2.3 Mannvirki
2.4 Gistimöguleikar
2.5 Grunnmynd
2.6 Notendur
2.7 Árstímalína og notendur
2.8 Tiltekt í Árskarði

3. Hveradalir
3.1 Áferðir
3.2 Gerð og myndun fjallanna
3.3 Ríkidæmi Kerlingarfjalla

4. Tillögur
4.1 Kjarni Kerlingarfjalla
4.2 Raunhæfnisgreining
4.3 Tillögur að uppbyggingu
4.4 Forgangsröðun verka
4.5 Tillögur að uppbyggingu, grunnmynd
4.6 Einingar
4.7 Hugmyndabanki
4.8 Dæmisaga
4.9 Samantekt

5. Viðaukar
5.1 Heimildaskrá
5.2 ISN93-hnit
5.3 Samantekt úr viðtölum

INNIHALD

REYKJAVIK

ÓBYGGÐIR

AKUREYRI

Það er óhætt að segja það um Kerlingarfjöll, að þau munu vera eitt hvert hið gróðursnauðasta fjalllendi á Íslandi,
-og kann þá einhverjum að finnast langt til jafnað. Í þessu atriði felst þó mikið samræmi, því að í köldum hrikaleik 
Kerlingarfjalla virðist ekki vera til neitt rúm fyrir mjúk form og viðkvæm geðhrif, er gróðrinum fylgja. Þetta samræmi 
verður ferðamaðurinn að skynja og skilja, ef hann vill njóta nátt úru Kerlingarfjalla. Þá væntir hann þess ekki að finna 
þar bjarkir né burkna, heldur reynir að skynja það, sem þar er nýstárlegt og sérkennilegt. Í stað þess svips, sem 
gróðurinn setur á náttúruna annars staðar, koma hér hin óvenju ríku litbrigði bergtegundanna. Ferðamaðurinn sem 
reikar um Kerlingarfjöll, verður þess fljótt áskynja, hvernig mælikvarði hans á gróður breytist. Fjallasveifgrasið, sem 
hann veitir að jafnaði enga athygli, verður nú að ímynd þrautseigjunnar, og hér dáist hann að lambagrasinu á sama 
hátt og blágresinu í blómlendi láglendisins. Þegar ferðamaðurinn kemur svo aftur heim í Árskarð, finnst honum að þar 
muni vera gróðursælasti blettur jarðarinnar.

Árbók Ferðafélagsins, 1942 (heimild 1, bls.36-7)



Möguleikar eru óþrjótandi í Kerlingarfjöllum þegar kemur að útivist og ferðamennsku. Helstu styrkleikar 
svæðisins eru náttúran, kyrrðin, útivistarmöguleikar, gönguferðir og útsýni. Finna má gríðarlegan áhuga 
göngufólks á svæðinu og það má gjarnan vinna með, líkt og verið er að gera með nýjum gönguleiðum í 
nágrenninu í samvinnu við aðra aðila á Kili. Hér geta einfaldir hlutir með litlum tilkostnaði, eins og 
merkingar og upplýsingar, vegið þungt og átt stóran hlut í að auka sérstöðu Kerlingarfjalla á þessum 
vettvangi.

Helstu veikleikar svæðisins er færð og veðurfar á veturna sem viðhalda þessu stutta opnunartímabili 
svæðisins. Einnig spilar fleira inn í, eins og skortur á heitu vatni í Árskarði og erfiðleikar með rafmagn á 
veturna þegar Sælufossvirkjun er ekki starfhæf. Skýrsla þessi og tillögur hennar hafa verið unnar með 
óbreytt ástand í orkumálum í huga. Eins og áður hefur komið fram, kemur orkan sem Árskarð notar frá 
virkjuninni, sem er afar jákvætt út frá umhverfissjónarmiðum því það þarf ekki að fl ytja olíu til kyndingar 
langar leiðir. Sem stendur eru möguleg afk öst virkjunarinnar meiri en rafmagnið sem notað er í Árskarði 
(heimild 11), sem myndar rúm fyrir framkvæmdir.

Stærstu ógnirnar sem steðja að svæðinu eru hugsanlegar virkjunarframkvæmdir í Hveradölum en skýrsla 
þessi hefur ekki rannsakað þýðingu þeirra á framtíð ferðaþjónustu á svæðinu. Einnig má taka fram að 
möguleiki á heilsársvegi yfir Kjöl hefur heldur ekki verið rannsakaður í skýrslu þessari.

Með því að vinna með það sem fyrir er, út frá heildstæðri framtíðarsýn, er aukið á sjálfb ærni svæðisins. 
Virði mannvirkja eykst ef dýrmætar byggingar með sterkan sögulegan eða fagurfræðilegan bakrunn eru 
gerðar upp, vegir bætt ir og orkumálum haldið við. Fjárhagsleg sjálfb ærni eykst augljóslega ef til tekst 
með lengingu tímabilsins, eins með lengingu á dvöl gesta. Rekstur í ferðaþjónustu verður að geta staðið 
undir sér og einnig gefa rúm til betrumbóta og virðisaukningar.

Það má nefna það hve svæðið er afskekkt sem veikleika en einnig má líta á það sem styrkleika og 
sérstöðu sem vert er að upphefja. Með því að fóðra ímyndunarafl gestsins á þeim sögulega og jarðfræði-
lega arfi sem er til staðar, sögum af útigangsmönnum, dularfullum frásögnum af draugagangi, hjátrú, 
myndun þessa sérstæða landslags, og þannig mætti lengi telja, getur staðurinn lifað sjálfstæðu lífi í 
frásögnum á milli fólks. Búa verður í haginn svo orðspor Kerlingarfjalla hafi tækifæri til að ferðast sem 
lengst.

SAMANTEKT

Sæluhús Ferðafélagsins 
byggt 1937 þar sem áður 
var leitarkofi

Þverhnýptur sandsteinshjalli 
með einkennilegri, mislægri 
lagskiptingu

Árskarðsfjall
leiðin upp fjallið er greiðfarin og þaðan 
sér yfir Kjöl, Langjökul, Hofsjökul og 

norðanverð Kerlingarfjöll

Við rætur Blágnípu glitra ótal 
smátjarnir og hundrað silfurlækir 
liðast um sandana

Blágnípa
í norðaustri, mikill höfði fram úr 

suðvesturhorni Hofsjökuls,brúnabrött en 
slétt að ofan Kerlingarfjöll

Loðmundur
er næsthæsti tindurinn en stoltastur þeirra 

tígulegastur, myrkastur og geigvænlegastur 

Snækollur
er hæsti tindur fjallanna, þar liggur allt 
miðhálendið útbreitt eins og landabréf 

fyrir augum

Fannborg

Halla

Grænatjörn

Kerlingaskyggnir
er bunguvaxinn og stráður

Einn heitasti 
hverinn á landinu

Hveradalahnúkur

Mænir
Við suðurstafninn eru geysileg flug og 

hengibjörg

Ögmundur
Vestan til er einkennilegur gatklettur 

sem má ganga undir

Maríubjöllur hafa ekki fundist hærra yfir sjó 
(1352m) hér á landi

er móbergsdrangur sem rís dimmur og 
drungalegur úr ljósri líparítskriðu

Besta leiðin í Hveradalinn er yfir öxl 
Hveradalshnjúksins. Þegar upp er komið, 
blasir við augum hið stórfenglega umhverfi 
dalsins, tindarnir og jökuldregin fjöll. Það er 
eins og náttúran hafi ákveðið að búa þennan 
eyðidal öllum sínum fegurstu litum
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Styrkur fékkst til að gera endurbætur á vatnslögnum og hreinlætisaðstöðu við 
Múlaskála á Lónsöræfum. Unnið var samkvæmt tilmælum Heilbrigðiseftirlits Austur-
lands sem tók svæðið út sumarið 2009. Ekki er bílfært að Múlaskála nema yfir 
vetrartímann en þá er hægt að aka eftir gljúfri Jökulsár í Lóni langleiðina að 
Múlaskála. Ekið var með efnið inneftir í mars. Þann 17. júní var svo farið í vinnuferð til 
að ganga frá vatnsveitunni og gera skálann kláran fyrir sumarið.

1. Skipt var um vatnslagnir frá lindinni að Ferðafélagsskála og salernishúsi og sett 
heimataug að Gulla skála

2. Skipt var um vatnstunnu þar sem sú gamla var orðin trosnuð að innan og farið að 
setjast í hana gróður. Nýja tunnan er með mein-dýraheldu yfirfalli

3. Girt var í kringum vatnsbólið, lengd girðingar ca 25 m

4. Siturlagnir við rótþró voru endurbættar

5. Skipt var um borðplötur í kringum báða útivaskana

Áform eru uppi um að laga betur aðrennslið frá lindinni í tunnuna og að setja aðra 
vatnslögn sem liggur beint frá vatnbóli í salernishús.

“Ferðafélag Austur-Skaftfellinga”
150.000
Múlaskáli á Lónsöræfum - Úrbætur á vatnsbóli
Efniskostnaður
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

vatnslögn og heimtaug að Gullaskála

girðing í kringum vatnsból

ný vatnstunna með yfirfaIIi

gamla vaskbordid fyrir 
endurnyjun

myndir Jón Bragason
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Í tíu ár hafa staðið skilti sem hafa reynst vel og staðið sérstaklega vel af sér veður. 
Ákveðið var að nota óskemmda ramma áfram og útlit umgjarðar verður því óbreytt en 
upplýsingaskiltin sjálf verða öll endurnýjuð. Það bætast við nokkrir gps punktar, enskur 
texti, erfiðleikamerki ofl. Þá verður skipt út öllum tréfótum sem skilta-rammar eru festir 
á. Það þarf því að smíða 12 ramma og auk þess ramma fyrir 120 cm breytt upplýsin-
gaskilti á Karlsstöðum í Vöðlavík. Þar verða bæði teiknaðar gönguleiðir frá skála og 
einnig prentaðar almennar upplýsingar um þjónustu og svæðið bæði myndrænt og 
með texta. Ásgeir Bergmann grafískur hönnuður vann að hönnun skiltanna en smíðar 
voru unnar hjá G.Skúlason vélsmiðju á Norðfirði og svo sá Skiltagerðin Skiltaval ehf á 
Reyðarfirði um prentun og frágang í ramma.

“Ferðafélag Fjarðamanna Fjarðabygg”
500.000
Endamerkingar á gönguleiðum í Fjarðabyggð
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

útlit upprunalegu skiltanna nýsmíðaður stálrammi

upplýsingaskiltið fyrir Karlsstaði í Vöðlavík
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

G.Þ.Ó. húsasmiðir önnaðust smíði húsanna í byggð og í lok júní og byrjun júlí 2010 
voru húsin flutt með vörubílum í Álftavatn og Emstrur. Húsin voru tekin með krana og 
sett á undirstöður sem komið hafði verið fyrir upp á stöðunum. Húsin voru staðsett skv. 
deiliskipulagi sem FÍ og sveitarfélagið hafa lokið með tilheyrandi meðferð og umsög-
num fjölda aðila. Nýju salernishúsin eru með 6 salernum, tveimur sturtum og geymslu 
og voru þau tengd og tekin í notkun í júlí 2010.

“Ferðafélag Íslands”
1.000.000
Salernishús í Emstrum
Efniskostnaður
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

nýju salernishúsi komið fyrir

gamalt salernishús flutt í burtu
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:

Unnið hefur verið við texta og myndir í sumar og er sú vinna komin vel áleiðis.  

Þá eru samstarf við Vegagerðina í Vík komið í farveg, en vegna anna þeirra í kjölfar 
eldgossins í Eyjafjallajökli sl. vor hafa starfsmenn hennar ekki haft svigrúm fyrr en nú 
til að koma að þessu verkefni.  Vonir standa þó til að það náist að klára það í haust.

“Ferðamálafélag Skaftárhrepps”
350.000
Skilti við áningarstaði í Skaftárhreppi
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Farið var yfir áður stikaðar gönguleiðir. Stikur og vegvísar voru lagfærð þar sem á 
þurfti að halda; ýmist reist við eða ný sett.
Borinn var tilbúinn áburður og grasfræ á svæði sem mikið mæðir á. Slíkt skiptir 
sköpum varðandi þol náttúrunnar gagnvart ágangi ferðamanna á svæðinu. Það sama 
var gert við Fjaðrárgljúfur, sem og merkingar þar auknar.
Ein ný gönguleið var stikuð; að Kúabót í Álftaveri.

Í haust fengum við liðsauka sjálfboðaliðanna SEEDS, en auk þeirra hafa nokkrir 
heimamenn komið að vinnunni. Hitann og þungann af viðhaldsvinnunni bar 
starfsmaður Kirkjubæjarstofu.

“Ferðamálafélag Skaftárhrepps”
150.000
Viðhald ferðamannastaða og gönguleiða umhverfis Kirkjubæjar-
klaustur
Efniskaup
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

myndir frá framkvæmdum
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Markmiðið er að svæðið verði dæmi um "best practice" lausn m.t.t. gönguleiðakorta og 
merkinga/vegvísa tengdum gönguleiðum. Verkefnið gengur m.a. út á að sannreyna 
hvort „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum“ (þmt. táknmyndir 
um gráðun gönguleiða), virki fyrir svæði eins og Víknaslóð og þá ef vandamál koma 
upp að koma með tillögur að breytingum.

Búið er að endurbæta og endurútgefa gönguleiðakort Ferðamálahópsins fyrir 
Víknaslóðir og nágrenni og var kortið
prentað í 4000 eintökum. Á kortinu voru leiðir merktar samkvæmt erfiðleikagráðun 
gönguleiða sem talað er um í “Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og 
friðlöndum” sem Ferpamálastofa hefur verið að vinna að. hver leið á bakhlið kortsins 
fékk ákveðinn lit eftir erfiðleika hverrar leiðar fyrir sig og hefur þetta mælst vel fyrir og 
aukið gildi kortsins til muna með tilliti til öryggis vegfarenda.
Að þessari vinnu komu aðilar sem þekktu allt svæðið vel, frá Borgarfirði, Seyðisfirði og 
frá Héraði.

Unnið hefur verið í allt sumar við að endurbæta og endurmerkja gönguleiðir á svæðinu 
og hefur sú vinna verið í höndum meðlima ferðamálahópsins. Stikur hafa verið 
endurmálaðar og nýjar verið settar þar sem það hefur þurft. Svæðið er gríðarlega stórt 
en við erum með um 140 km af stikuðum leiðum á okkar svæði. Samhliða þessari 
vinnu hefur verið unnið að því að “trakka” allar leiðir og safna saman þeim gögnum til 
þess að gera þau aðgengilega á netinu í framtíðinni. Töluvert var til af stikum og 
málningu og því hefur ekki  þurft að kaupa efni til þessarar vinnu. Þó voru keyptir nýjir 
plexiglerhausar til að setja á upphafspóst gönguleiða en þá þarf að endurnýja 
regulega vegna vindskemmda.

Þessa stundina er verið að vinna að nýja “upphafspósta” fyrir allar gönguleiðirnar sem 
verða settir upp næsta vor og verður þar hægt að sjá erfiðleikagráðun gönguleiðanna 
enn skýrar.

Ljóst er að þetta verkefni er mjög þarft en um 50% fjölgun var í gistinóttum í skálum 
F.F.F. á svæðinu í sumar miðað við síðastliðið ár og mferð göngufólks mun meiri.

“Ferðamálahópur Borgarfjarðar eystri”
500.000
Úrbætur, öryggi og nýjungar á Víknaslóðum
Þróunarvinnu sem tengist endurnýjun gönguleiðakorta og uppsetningu 
merkinga við Borgarfjörð eystri/Víknaslóð
J

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bakhlið gönguleiðakortsins

smáatriði frá bakhlið kortsins: útskýring á erfiðleikastuðli gönguleiða
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Upphafsmerkingar fyrir 15 gönguleiðir á Reykjanesi. Allar leiðirnar eru fornar þjóðleiðir 
milli A og B og eru með nafni, km, fjölda stika og skammstöfun á stikum.

Gönguleiðirnar eru:

1.   Garðstígur frá Keflavík í Garð

2.   Sandgerðisvegur frá keflavík í Sandgerði

3.   Sprestastígur frá Höfnum í Staðarhverfi í Grindavík

4.   Árnastígur frá Njarðvík í Staðarhverfi í Grindavík

5.   Skipsstígur frá Njarðvík í Hópsneshverfi í Grindavík

6.   Skógfellavegur frá Vogur í Þórkötlustaðahverfi í Grindavík

7.   Sandakravegur frá Ísólfsskála að Skófellaveg við Litla Skógfell

8.   Krýsuvíkurvegur frá Ísólfsskála í Krýsuvík

9.   Hettuvegur frá Krýsuvík á Ketilstíg við Arnavatn

10. Ketilsstígur frá Seltúni að Undirhlíðarvegi

11. Þófustaðastígur frá Vigdísarvöllum að Þórustöðum á Vatnsleysu

12. Undirhlíðarvegur frá Hofmannflöt að Helgafelli Hafnafirði

13. Dalaleið frá Grænavatni að Helgafelli Hafnafirði

14. Hrauntungustígur frá Djúpavatni að Hamraenda Hafnafirði

15. Stórhöfðastígur frá Folaldadal að Stórhöfða Hafnafirði

“Ferðamálasamtök Suðurnesja”
500.000
Upphafsmerkingar fornra þjóðleiða á Reykjanesi
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

dæmi um eitt af upphafsmerkjunum, tilbúið og komin upp

dæmi um eitt af upphafsmerkjunum, tilbúið og komin upp
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið hófst snemma vors 2010. Var myndaður samráðshópur hagsmunaaðila á 
Hólastað um að koma upp skilti því sem hér um ræðir. Ferðaþjónustan stýrði 
verkefninu en aðrir voru fyrst og fremst til ráðgjafar. Að verkinu komu aðilar frá 
Sögusetri íslenska hestsins, Hólanefnd og Hólskóla auk samráðs við fulltrúa
Skógræktarfélags Skagafjarðar, Hóladeild.

Snemma sumars 2010 var haft samband við teiknara, Freydísi Kristjánsdóttur, um að 
teikna skilitið og stóð sú vinna yfir um nokkurt skeið. Á haustmánuðum var myndin 
tilbúin til frekari vinnslu og var þá samið við Merkingu ehf að hanna útlit skiltisins og 
prenta það. Hópstjóri þessa verkefnahóps, fyrir hönd Ferðaþjónustunnar á Hólum var 
Claudia Lobinzus og var hún í sambandi við starfsmann Ferðamálastofu um faglegar 
áherslur í skiltagerðinni meðan á verktímanum stóð.

Árum saman hefur verið þörf í slíkt skilti á Hólastað til að leiðbeina þeim fjölda gesta 
sem heimsækja Hólastað ár hvert, m.a. vegna sögu, menningar og náttúru staðarins.

“Ferðaþjónustan Hólum”
400.000
Upplýsingaskilti fyrir ferðamenn á Hólastað
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

söguskiltið tilbúið

söguskiltið er staðsett hér

yfirlitskort af Hólum í Hjaltadal
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið gengur útá að gera bæina Siglufjörð og Ólafsfjörð aðgengilega fyrir alla. 
Unnið verður út frá miðpunkti og unnin svæði í ákveðnum radíus þar frá síðan verður 
radíusinn stækkaður með ári hverju.

Einn stærsti liðurinn í þessari áætlun er að gera áningarstaði og staði til afþreyingar 
aðgengilega fyrir hreyfihamlaða. Má nefna að á síðasta ári var lagður stígur með 
íþróttavelli fyrir nokkrar milljónir sem gagnast bæði þeim sem koma á völlinn og sem 
aðgengi að heilsugæslu, sjúkraþjálfun og elliheimili.

Í ár var ákveðið að leggja stíg að Ólafsfjarðarvatni, fyrsta áfanga að þremur, stígur 
kemur til með að liggja frá Hóteli að veiðistað og aðstöðu fyrir siglingar, aðstaðan er 
sérsniðin fyrir hreyfihamlaða. Búið er að gera bílastæðin og leggja stíg þaðan að vatni, 
þar kemur timburbryggja og skjólveggur, frá bílastæði er líka búið að leggja stíg norður 
í átt að byggðinni. Samtals er þetta um 1/3 af stígunum sem fyrirhugað er að komi í 
þessum áfanga.

“Fjallabyggð”
500.000
Aðgengi um allan bæ - Útilíf og afþreying fyrir alla
Hönnunarvinna og efniskostnaður
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

teikning af göngupöllum
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Styrkupphæð:
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Tegund styrks:

Unnið var að lagfæringum og endurbótum dagana 19.07-22.07 2010.
Ungmennahópur Landsvirkjunar undir stjórn verkstjóra lagfærði gönguleiðina í brattri 
skriðu með höggverkfærum. Á nokkrum stöðum á gönguleiðinni að Hengifossi voru 
djúpir troðningar skornir niður og jafnaðir. Einnig var smíðuð brú yfir Sellæk og brúin 
og eldri brýr og tröppur málaðar. Tekið var til á áningarstað og borið í útiborð.

“Fljótsdalshreppur”
250.000
Gönguleið að Hengifossi
Efniskaup
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
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Tegund styrks:

Eftirfarandi er úr framvinduskýrslu:

Unnið hefur verið við texta og myndir í sumar og er sú vinna komin vel áleiðis. Þá eru 
samstarf við Vegagerðina í Vík komið í farveg, en vegna anna þeirra í kjölfar eldgoss-
ins í Eyjafjallajökli sl. vor hafa starfsmenn hennar ekki haft svigrúm fyrr en nú til að 
koma að þessu verkefni. Vonir standa þó til að það náist að klára það í haust.

“Fótspor-félag um sögu og minjar í Skaftárhreppi”
250.000
Arnarhólar í Álftaveri - Upplýsingaskilti og lagfæring áningarstaðar
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

nærmynd af skiltinu

skiltin og nánasta umhverfi
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Unnin voru fræðsluskilti um fuglalíf á 6 stöðum milli Skaftafells og Djúpavogs. Á 
skiltunum var nákvæmlega skilgreint fuglalíf á staðnum og ýmsar aðrar upplýsingar 
um þá fugla sem þar má skoða t.d. fjöldi eggja, stærð fuglsins, varptími og fleira því 
um líkt. Auk þess eru aðrar nauðsynlegar upplýsingar um þjónustu fyrir ferðamenn á 
hverjum stað. Hönnun á skiltunum var í höndum Náttúrlega ehf á Hornafirði en til 
stendur að setja skiltin upp á áfangastöðunum næsta vor. Staðirnir voru valdir með 
tilliti til fjölbreytileika tegunda á hverjum stað sem og aðgengi ferðamanna til þess að 
stunda fuglaskoðun og því voru sérstaklega skoðaðir staðir þar sem nú þegar er 
aðstaða til áningar sbr. áningarstaði sem Vegagerðin hefur unnið að á síðastliðinum 
árum. Skiltin eru unnin í samræmi við bækling frá fuglaskoðunarsamtökunum sem 
gefinn var út í fyrra en þannig er reynt eftir fremsta megni að hafa allt kynningarefni 
samtakanna með samræmdu útliti

“Fuglar á Suðausturlandi”
500.000
Upplýsingaskilti um fugla á Suðausturlandi
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

dæmi um skilti
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið var unnið af Grundarfjarðarbæ og félögum í ferðafélagi Snæfellsness. 
Upphafleg áætlun var metnaðarfull og kostnaðarsöm, og ekki fengust styrkir til að 
standa undir því verkefni. Því var ráðist í að endurhugsa málin.
Ákveðið var að merkja gönguleið frá vatnsverndarsvæði bæjarins upp á Grundarfjall, 
niður í Grundarbotn og tengja við eldri leið frá Grund að Grundarrétt. Það voru fest 
kaup á prílu og er hún staðsett við upphaf gönguleiðar. Stikur voru keyrðar á sexhjóli á 
leiðina og hópurinn fór á eftir og setti þær niður.
Allar leiðirnar voru um leið gps hnitaðar sem kemur til góða síðar þegar vinna hefst við 
að hanna gönguleiðakort fyrir vefinn.

“Grundarfjarðarbær”
250.000
Gönguleiðir við Grundarfjörð
Skráning landupplýsinga, hönnun og kortagerð
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

príla

kort sem sýnir nýju leiðirnar

stikun
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Um er að ræða varanlega salernisaðstöðu í Krýsuvík og þjónustuhús fyrir landvörð, í 
sama stíl. Tvö hús voru flutt í Seltún og komið fyrir á steyptum sökkulpúðum. 
Salernishúsið er með tveimur klósettum og vöskum og gefur möguleika á að fjölga 
þeim í fjögur. Þjónustuhúsið sem fyrirhugað er að verði aðsetur landvarðar og 
starfsmanns Fólkvangs var staðsett um 4 m við hlið salernishússins, smíðaður var 
pallur um húsin með ramp fyrir hjólastóla.
Aðstaðan var tekin í notkun í júní 2010.

Fullnaðarframkvæmd sem felur m.a í sér sjálfsöflun vatns og tengingu við borholu 
sem er við húsin mun væntanlega ljúka árið 2011.

Með tilkomu þessarar aðstöðu fékk Fólkvangurinn tvo vinnuhópa í viku í senn í 
tengslum við átaksverkefni á vegum UST. Annars vegar var unnið að fegrun húsanna 
og aðstöðu og hins vegar voru göngustígar lagaðir og farið yfir palla á Hverasvæðinu.

“Hafnarfjarðarbær og Reykjanesfólkvangur”
1.000.000
Seltún í Krýsuvík - Þjónustuhús Reykjanesfólkvangs með aðgengi fyrir 
fatlaða
Efniskostnaður og uppsetning á salernishúsi með aðgöngu fyrir fatlaða
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

rampur fyrir hjólastóla

þjónustu- og salernishúsin
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Strax í júní þegar fært var orðið til fjalla fór vaskur hópur manna að Landmannahelli að 
huga að frárennslismálum. Í fyrsta áfanga voru tveir menn í viku við að grafa upp 
lagnir og rotþró, skipta um og endurleggja lagnir frá húsum. Var í þeim áfanga tekinn 
upp rotþró sem þjónað hafði Gili, Höfða og Felli og var frá veitu beint að nýrri rotþró 
lengra frá húsum. Þegar reynt var að grafa upp tjaldstæða klósetts rotþróna reyndist 
vera of mikið frost þar í jarðvegi enda ekki eins sendinn jarðvegur þar og við 
Fell,Höfða og Gil svo framkvæmdir frestuðust um tvær vikur eða þar til seint í júní. Var 
þá grafið niður á þrónna og er skemmst frá að segja að hún var algerlega ónýt hálf 
saman fallinn og öll milliþil laus og brotin. Var hún tekinn upp flutt til byggða og sett í 
eyðingu. Var ný rotþró sett í staðin og er skemmst frá að segja að ekki hefur 
vandræða orðið vart síðan.

“Hellismenn”
180.000
Landmannahellir - Rotþró
Efniskostnaður
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

rótþróin
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Byrjað var að laga göngustíga. Týnt var grjót úr göngustígum og þeir hreinsaðir, á 
nokkrum stöðum var lagt kurl í göngustíginn. Skilti voru sett við göngustíg sem vísa 
upp að fossi og niður aftur að bílastæði með nafni og pílu. Einnig voru sett niður 
örryggisbönd til að fólk færi ekki of nálægt brún á þeim stöðum sem taldir eru 
hættulegastir.Ásamt því að koma í veg fyrir frekari átroðning þar sem margir stígar 
hafa myndast þegar alveg nóg er að hafa einn stíg.

“Hvalfjarðarsveit”
250.000
Göngustígur að Glym
Efniskaup
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
vegvísar að Glym og til baka á bílastæði

kurl á göngustíg

öryggisbönd
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Umfang verklega hluta verkefnisins minnkaði vegna bágrar fjárhagsstöðu Hveraval-
lafélagsins, en á hinn bóginn var þáttur ráðgjafa vegna stefnumótunar aukinn stórlega, 
og framlag SSNV til þeirrar vinnu tilsvarandi.
Eftirfarandi eru helstu niðurstöður stefnumótunarvinnunnar:
Enginn vafi leikur á því að brýnna úrbóta er þörf á Hveravöllum. Það á við um 
náttúruverndar- og umhverfismál, hreinlætismál, raforku- og neysluvatnsveitur, 
aðbúnað starfsmanna við landvörslu og ferða-þjónustu, sorpförgun og margt fleira. 
Reksturinn undanfarin ár gefur ekki tilefni til bjartsýni um að hann standi einn undir 
öllum þeim fjárfestingum sem þarf til að standa að þeirri uppbyggingu sem gert er ráð 
fyrir í skipulagsáætlunum fyrir Hveravelli.

Skipulagsáætlanirnar eru taldar mynda vel nothæfan grundvöll fyrir þá uppbyggingu 
sem þarf að eiga sér stað og myndi svara nútímakröfum um ferðaþjónustu í 
óbyggðum, en endurskoðun þeirra á grundvelli frekari rannsókna á þolmörkum er 
æskileg.

Enginn vafi leikur á því að staðan á Hveravöllum er alvarleg og brýnna úrbóta er þörf. 
Málið er sérstaklega aðkallandi í ljósi þess að Hvera-vellir teljast vera næst 
verðmætasta ferðasvæði á landinu samkvæmt nýlegri rannsókn.

Það liggur jafnframt fyrir að ábyrgð á hinum ýmsu þáttum starf-seminnar á Hveravöl-
lum er dreifð á marga aðila: sveitarfélagið þarf að vinna með ýmsum stofnunum 
ríkisins til þess að þróun Hveravalla komist uppúr því hjólfari sem hún hefur verið í.

Meginverkefni næstu mánaða verður að formgera slíkt samstarf í því skyni að fullmóta 
framtíðarlausn á málefnum Hveravalla með eftirfarandi meginatriði í huga:
-Náttúruvernd, umhverfis- og öryggismál verði til fyrirmyndar.
-Góð hreinlætisaðstaða fyrir vegfarendur og gesti.
-Skilvirk upplýsingaþjónusta, góðar gönguleiðir og merkingar.
-Einfaldur veitingarekstur með hraðvirkri og góðri þjónustu.
-Einföld gistiþjónusta með þróunar- og stækkunarmöguleikum.

“Hveravallafélagið”
1.000.000
Hveravellir - Heildar stefnumörkun, skipulag og framkvæmdaáætlun 
m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
Endurskoðun deiliskipulags, framkvæmda- og rekstraráætlun og 
praktískar lausnir m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
M, O

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
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Tegund styrks:

The designing of the hiking trails in Tungudal was the first part to design hiking trails in 
a united and clearly marked system.

As a model the Swiss system was used for planning and designing hiking trails. The 
most difficult and challenging task in the beginning was to create a map for the local 
area that showed all the hiking trails in a scale of 1:5000. This scale was chosen both 
to use for the information sign that was planned in Tungudal as well as for to plan the 
hiking routes and their continuity (Further planning is 1:25.000).
Tungudal is in a good position to start with hiking tours. The camp site offers good 
accommodation and the hiking trails lead in all directions from there. It was therefore 
very important to plan the trails from Tungudal in connection with the surrounding 
valleys and possible hiking routes.

For the design of the signs, arrows and color markings, the Swiss system stood model 
too. Difficulties in the production of the signs and markings were minor except delays 
in printing. These delays interfered with the final set up of the signs due to snow. The 
task with computer cutting wood signs is very expensive and needs to be revised for 
further use.

Summary:
The System is so far developed and standardized, that it is possible for different 
parties to plan and build hiking trails within these united forms. The durability and 
visibility is excellent. The color codes for the difficulties of the hiking trails shows clear 
and unmistaken what the hiker is going to expect during his exploration in nature. The 
System is suitable (if the basic work is ready) for wherever and whatever budget.

“Ísafjarðarbær”
100.000
Skiltagerð og merkingar göngustíga í Tungudal
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

skiltin eftir uppsetningu teikning af skiltunum

kort af göngustígum
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Áætlað var að byggja búningsklefa og snyrtingar við Grettislaug á Reykjaströnd það 
sem aðstaða fyrir baðgesti var engin fyrir utan guðsgræna náttúruna.
Eftirfarandi framkvæmdir náðust að gera fyrir tilkomu styrks frá Ferðamálastofu:
-Rafmagnskassi var settur upp við laugarnar.
-Fyllt var að með möl og sandi, jarðvinna töluverð á svæðinu.
-Handrið voru sett við þrep ofan í laugarnar.
-Einnig var grafið fyrir búningsaðstöðunni norðan við laugar.

“Jón Eiríksson”
350.000
Grettislaug á Reykjaströnd – Uppbygging baðaðstöðu og frágangur
Hönnunarvinna, efniskaup og frágangur við byggingu baðaðstöðu við 
Grettislaug á Reykjaströnd
C

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

laugarnar fyrir breytingu

Eftirfarandi teikningar á næstu síðu eru hluti af stærri teikningu fyrir eftirfarandi verkefni, unnið 
af Verkfræðistofunni Stoð ehf. á Sauðárkróki.
Hönnuður er Magnús Ingvarsson og teiknari er Thelma Sif. Eftirfarandi.
Teikningin er gefin út árið 2008

eftir að handrið voru sett í laugarnar

búningsklefinn útsýni frá laugunum



HLUTI AF STÆRRI TEIKNINGU
Á afstöðumynd sést laug 9,3 x 5,0 d=1,0 m og sjóvarnargarður 
byggður árið 2007.

HLUTI AF STÆRRI TEININGU
Grunnmynd og snið A-A af fyrirhugaðri baðaðstöðu 
við Grettislaug á Reykjaströnd.
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Á bænum Ölkeldu er Ölkelduvatn(kolsýrt steinefnaríkt vatn)sem ferðamenn sækja 
mikið í, 12-15 þúsund manns á ári. Lengst af var vatnið tekið við bæinn "gamla 
Ölkeldan".
Fyrir nokkrum árum var boruð grunn hola(jarðhitaleit)um 100 m SV af henni. Ekki 
fannst heitt vatn, en á 30m dýpi ölkelduvatn 1-2 sek l sjálfrennandi. Ferðamenn hafa 
síðan sótt í það vatn enda bæði sterkara og án allra yfirborðsmengunar.

Mikil umferð var um hlað íbúðarhúss staðarins vegna þessa og oft slyshætta er börn 
voru að leik, auk þess sem hlaðið var notað sem bílastæði ferðamanna, því ekkert 
bílastæði var við borholuna.

Þess vegna var ákveðið að fjarlægja gamla veginn og færa heimreiðina frá bænum í 
áttina að borholunni, gera bílastæði þar.
Þetta bætir aðgengi ferðamanna og minnkar slysahættu.

Verkið var unnið af verktökunum Eyjólfi og Sigurði sf., Bjarnarfossi, 356 Snæfellsbæ 
með tveimur trailerum og jarðýtu til að ýta upp efni.

“Jón Svavar Þórðarson”
120.000
Ölkelda á Snæfellsnesi - Tilfærsla aðkomu vegna slysahættu
Kaup á 2 stk. ræsum sem viðleitni í að hægt verði að færa aðkomuna 
að vinsælum ölkeldum frá íbúðarhúsi og draga þar með úr viðvarandi 
slysahættu af völdum akandi ferðamanna
P, Q

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

eftir framkvæmdir á heimreiðinni

eftir framkvæmdir á heimreiðinni
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið er tengt stækkun á skála JÖRFÍ í Jökulheimum. Hluti af stækkuninni er að 
koma upp vatnssalerni í húsinu. Ekki er hægt að koma salerninu fyrir, fyrr en smíði er 
að mestu lokið. Jökulheimar er afskekktur staður á hálendinu og færð spillist á haustin 
og vegurinn lokast vegna snjóa, stærstur hluti verksins er útvinna sem ekki verður 
unnin af neinu viti eftir að kominn er vetur, það þarf að nota til þess gröfu og tengja 
pípulagnir. Smíði líkur að öllum líkindum vorið 2011.

“Jöklarannsóknafélag Íslands”
250.000
Endurbætur á hreinlætisaðstöðu í Jökulheimum
Efniskaup fyrir nýja hreinlætisaðstöðu
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

svæðið fyrir breytingar viðbygginngin verður eins og hér sýnir

skálinn eftir breytingar, að utan skálinn eftir breytingar, að innan

yfirlitskort af svæðinu teikning af viðbyggingunni
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Í mai 2010 voru 9 sjálfboðaliðar saman komnir í skorradal og Héldu frá fitjum upp á 
Botnsheiði í því augnamiði að setja upp skilti, lagfæra vörður og endurnýja stikur á 
þjóðleiðinni “Síldarmannagötur”. Styrkþegi hafði keypt 80 stikur í lengdinni 150 cm hjá 
“Líflandi”. Stikurnar eru úr gagnvörðu efni og eru seldar sem renglur. Áður höfðu verið 
útveguð skilti og rör til að setja niður vegpósta á vatnaskilum Botnsheiðar. Styrkþegi 
hafði fengið liðsinni landeiganda í Grafardal til að koma efninu upp úr Skorradal á 
dráttarvél, því efnið var umfangsmikið og þungt. Á síðasta hluta leiðarinnar og 
meðfram henni var hins vegar gengið með efnið. Lokið var við að lagfæra hluta af 
vestari leiðinni í þessari atrennu, auk þess að grafa niður skilti á vatnaskilum 
Botnsheiðar þar sem gatan skiptist í vestur sem var merkt “Vatnshorn”(göngu og 
hestaleið) og í austur sem var merkt “Framdalur”(gönguleið). Það tók langan tíma að 
grafa rörin niður fyrir fast, enda var enn frost í jörðu í u.þ.b. 500 m.y.s.. Í ágústbyrjun 
var tilbúið efni í prílu hjá trésmiðjunni Bergiðjunni á Tangarhöfða. Styrkþegi og 
aðstoðarmaður settu efniviðinn saman og óku áleiðis, en báru príluna síðan upp á 
Botnsheiði og komu fyrir yfir rafmagnsgirðingu sem teppt hefur eystri leiðina hin síðari 
ár.

“K. Hulda Guðmundsdóttir”
70.000
Lagfæring á stikun Síldarmannagatna
Efniskaup
E
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myndir frá leiðangrinum

yfirlitskort af Síldarmannagötum
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið snýst um að merkja og lagfæra gönguleið frá Bárðadalsvegi að Eyjadalsár-
fossi og hanna og setja upp upplýsingaskilti í grennd við fossinn. Eyjadalsárfoss er 
fallegur foss í Eyjadalsá sem fellur í gili niður Vallnafjall milli bæjanna Hlíðarenda og 
Eyjadalsár. Fáir ferðamenn þekkja þenan stað en svæðið er bæði fallegt og ekki hvað 
síst áhugavert vegna sögunnar en Grettissaga er tengd þessu svæði. Merkt verður 
gönguleið frá vegi eftir jeppaslóð sem liggur upp á Vallnafjall. Laga þarf aðgengi við 
veginn svo auðveldara sé að leggja fólksbílum og hefja gönguna. Við rætur fjallsins 
verður merkt gönguleið að gilinu og fossinum(alls u.þ.b. 1000 m). Setja þarf upp 
vegvísi við veginn.

Verkefni þetta er liður í stærra verkefni þar sem unnið er að því að merkja og bæta 
aðgengi að áhugaverðum stöðum í Bárðadal og nágrenni.

Verkefni er lokið að undanskildu því að eftir er að setja upp skiltið, vegvísi og merkja 
gönguleið. Eins er eftir að laga aðgengi fyrir bíla við þjóðveg. Reiknað er með að 
verkefninu verði lokið í mai 2011.

Skiltauppistaða, vegvísir og staur fyrir vegvísi var keypt af trésmíða-fyrirtækinu 
Norðurvík. Hönnun er unnin af Lilju Björk Þuríðardóttur hönnuði og er skiltið prentað 
hjá Ljósmyndastofu Péturs.
Verkstjórn, textagerð og þýðing er unnin af starfsfólki Kiðagils.

“Kiðagil”
150.000
Merking gönguleiðar að Eyjadalsárfossi
Efniskaup
E

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

Lítil vinna hefur fram við verkefnið í sumar, þar sem enn hafa ekki fengist nægilega 
háir styrkir til að ná enda saman við það.  Vonir standa til þess að þar rætist úr, og er 
enn verið að sækja um í ýmsa sjóði.

Unnið hefur verið að uppbyggingu gönguleiða í kringum Kirkjubæjarklaustur og nú, 
þegar unnið hefur verið hækkun þolmarka náttúrunnar innviðir bættir, þykir tímabært 
og raunhæft að gefa út vandað gönguleiðakort með leiðarlýsingum, endurskoða 
fjölritaða texta og þýða. Verkefnið fellur vel að heildstæðri uppbyggingu svæðisins og 
er liður í aukningu framboðs á vandaðrar afþreyingar.

“Kirkjubæjarstofa”
250.000
Gönguleiðakort af nágrenni Kirkjubæjarklausturs
Skráning landupplýsinga, hönnun og kortagerð
J
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gamla gönguleiðakortið



STYRKUR 44
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Það verður að taka fram að verkefni þetta var frekar erfitt að undirbúa og laga. 
Stígurinn er um 2km langur yfir mó, í gegnum hraun og í lokin yfir sand og hraunhellur.
Tekið var til hendinni á um 120m kafla yfir mjög mishæðóttan hraunkamb. Fyllt var í 
djúpar dældir og hæðir teknar af til jöfnunar. Skipt var um jarðveg, mold fjarlægð og 
fyllt með tvennskonar ofaníburði, leirborinni möl sem var þakin með grófum sandi. 
Veikir kantar styrktir og aðrir endurgerðir og þess gætt að láta allt falla vel að 
umhverfinu. Jafnframt gerðum við þrep úr birkilurkum upp á hraunið. Allt var unnið 
með handverkfærum, mikið verk og ánægjulegt.

“Landeigendur Reykjahlíðar ehf.”
200.000
Gönguleiðin Reykjahlíð-Grjótagjá-Jarðböðin
Efniskaup
E
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fyrir framkvæmdir

í vinnslu eftir framkvæmdir
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Leirhnjúksvæðið í Reykjahlíð er einstakt á heimsvísu. Kröfluvirkjun hefur gert 
ferðamönnum í auknum mæli það kleift að njóta þessa svæðis til margra ára. Hér 
hefur samspil virkjunar og ferðamanna unnið mjög vel saman.

Ferðamenn eru að uppgötva svæðið hin síðari ár og talning sýnir að þarna komi 
80-100.000 þúsund ferðmenn árlega. Gönguleiðin á árunum fyrir 2005 var eins og 
víða á Íslandi, til mikilla vansa og engan vegin örugg. Ferðamenn gengu á leir og yfir 
hraun sem gat verið mjög sleipt í og eftir rigningar, eins og sjá má á myndum er sýna 
svæðið áður en hinir ,,eiginlegu göngustígar,, komu til sögunnar. Mikil slysahætta var 
á gönguleiðinni sjálfri, auk þess sem mjög mikil hætta var þegar fólk nálgaðist 
hveravsæðið sjálft, því þar er mikill hiti í jörðu og hætta á að menn fari of nálægt 
gífurlega heitum hverapottum og ótryggum leirsvæðum.

Landeigendur Reykjahlíðar lögðu því fram hugmynd til UST um að gerður yrði 
göngustígur og pallar að og í kringum Leirhnjúk. Sótt var um styrki til Ferðamálastofu 
og hafa fengist nær árlega styrkir til verkefnisins. Meginmarkmiðið  frá upphafi var að 
leggja göngustíga og palla í góðu samræmi við þá náttúru sem þarna er og að 
verkefnið yrði að öllu leyti umhverfisvænt. Auk þess var það haft í huga að hægt yrði 
að fjarlægja það án þess að slík framvæmd skildi eftir sig nokkur ummerki. 

Öll vinna bæði við útfærslu á lögn göngustíga og palla var gerð á staðnum og eftir 
hendinni og lögð áhersla á að vinna með landslaginu. Svona verkefni var ekki ekki 
hægt að vinna við teikniborð. Þar sem svæðið er mikið hitasvæði, síbreytilegt og um 
leið snjóþungt á einstaka köflum á vetrum þá var nauðsyn á að endurbæta og styrkja 
ákveðna kafla fyrstu árin. Áætla má að heildarkostnaður til loka verkefnisins þ.e. 
framlag landeigenda auk styrkja Ferðamálastofu sé um 9-10 milljónir króna.
Ef ferðamenn hefðu verið látnir greiða aðgöngugjald að Leirhnjúki t.d síðustu 3-4 árin 
þá myndu ca. 50 kr frá hverjum ferðamanni duga til að greiða þessa framkvæmd upp 
að fullu, meira þarf nú ekki til.

Lagning göngustíga/palla ásamt nauðsynlegum útsýnispöllum við Leirhnjúk í 
Mývatnssveit, hófst að frumkvæði félags landeigenda í Reykjahlíð(LR ehf.) í nánu 
samstarfi við UST árið 2005. Áætlað er að verkinu ljúki sumarið 2011. Verkið var undir 
umsjón UST(Chas) og í nánu samráði við fulltrúa landeigenda. Að verkinu komu 5-15 
sjálfboðaliðar UST á ári hverju og voru þeir frá ýmsum þjóðernum. 

Lengd göngustíga/palla ásamt útsýnispöllum er um 7-800 metrar og ca.1200m2 af 
timbri hefur verið notað.

Landeigendur Reykjahlíðar eru mjög ánægðir með það hvernig til hefur tekist og óska 
UST og öllum sjálfboðaliðunum til hamingju með árangurinn sem er á heimsvísu og í 
raun einstakur vegna þess hversu erfitt svæðið er til svona framkvæmda.
Myndirnar segja mest til um það hvernig til hefur tekist.

“Landeigendur Reykjahlíðar ehf.”
600.000
Leirhnjúkur - Göngustígar og pallar
Efniskaup
E
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fyrir breytingar

fyrir breytingar skaði eftir veturinn

Project site map 
 

 
 100m 

 
Please note:  
These sketch maps have been produced as a rough guide and do not show exact locations or scale. 
 



view towards the car park, area where streams
pass under the boardwalk

junction at the main platform, left to the lava 
and right towards the gully (and car park)

path towards the lava

view of the second platform and steps behind it

main platform (with link to second platform) main viewing platform complete, timber was added to close the front and sides in 
2010

link between main platform and second platform

new extension to second platform completed 
in 2010
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Skógarhólar er einn mest aðsótti áningastaður hestamanna, um það bil 1200-1500 
manns og 2500 hross fara um svæðið á hverju sumri. Uppbygging á aðstæðum þar 
fyrir hross og menn var orðin nauðsynleg. Bæði á salernisaðstöðu, rotþró, 
svefnaðstöðu og einnig á aðstöðu fyrir hrossin.
Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
-Húsið var grunnað og málað.
-Salernum var breytt þannig að básarnir voru stækkaðir svo að það yrði aðgengilegt 
fyrir fatlaða(sjá teikningu).
-Eldvarnarveggur var settur upp sem er nauðsynlegur á stað sem þessum.
-Einnig munu verða gerðar endurbætur á rótþró en var fenginn frestur til þessa hjá 
Heilbrigðiseftirliti Suðulands um eitt ár.

“Landssamband hestamannafélaga”
500.000
Skógarhólar við Þingvelli - Salerni og rotþró
Endurbætur á salernisaðstöðu og rotþró
G
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teikning af salernisaðstöðu Skógarhóla með aðgengi fyrir fatlaða, eftirfarandi teikning er 
unnin af akítektastofunni ARKFORM í Reykjavík
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Með gerð skiltis á tjaldsvæði og merkingar á gönguleið frá tjaldstæði að sundlaug á 
Þórshöfn má með sanni segja að aðstaða fyrir ferðamenn til að nýta sér og njóta þess 
sem íþróttamiðstöðin, bærinn og næsta nágrenni hefur upp á að bjóða, hefur 
stórbatnað.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
-Vegvísir að sundlauginni var keyptur hjá Skiltagerð Norðurlands á Ólafsfirði og festur 
á ljósastaur.
-Hönnun á tjaldstæðisskiltinu var komin af stað þegar hönnuður gekk úr skaftinu af 
óviðráðanlegum ástæðum, þetta ásamt fleiru olli töfum á verkinu. En nýr hönnuður var 
fenginn til starfa, þar sem fjárfest var í dýrri hönnun var þjónustu og afþreyin-
garmöguleikum á Þórshöfn og nágrenni einnig gerð skil á skiltinu, án verulegs 
aukakostnaðar.
Skiltið var skrúfað á þjónustuhúsið á tjaldstæðinu.

Einnig er rétt að geta þess að hönnun skiltisins verður nýtt áfram í gerð prentefnis, svo 
sem korta og/eða bæklinga, þegar fjármagn finnst í slíkt. Þannig er ætlunin að nýta 
hönnunina sem best.

“Langanesbyggð”
250.000
Bætt aðstaða fyrir ferðamenn á Þórshöfn
Hönnunarvinna og efniskaup
N
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skiltið sem sett var á þjónustuhúsið á tjaldsvæðinu

sundlaugarmerkingin fest á ljósastaurskiltið fest á þjónustuhúsið á tjaldsvæðinu

yfirlitskort sem sýnir gönguleiðina og hvar merkingin og skiltið voru sett upp
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

The goal of this pilot project is to introduce and implement complex recycling bins at 
the most tourist exposed areas all over Iceland, with the aim of having the bins 
produced locally in Iceland. Such set of recycling bins is a standard in Europe (see the 
pictures on next page), however, Iceland still lacks it, even-though tourism has been 
developing really fast, especially at overpromoted areas.
As the result of this, tourists who are ready to recycle and would like to do so at 
public places, have no chance of doing it within the current circumstances.
How to satisfy the existing need:
The pilot project, which has been implemented at a campsite of Dalvík, is carried out 
with the goal of finding the answers to the following questions:
1) What kinds of waste is worth letting tourists sort out at tourist exposed areas (e.g. 
campsites)?
2) How often shall the emptying take place in comparison to the number of guests and 
guestnights?
3) What is the average amount of waste per capita at tourist exposed areas and how 
much of it can be recycled?
4) What are the most economic bins prototypes to be used at tourist exposed areas, 
bearing in mind the emptying costs?
5) How can these bins be used for specially big events in small places (e.g. Fiskidagur 
mikli in Dalvík), if at all?

The most significant milestones of the pilot project have been the following so far:
1) Local company PROMENS (www.promens.com) designed and produced the 
requested bins. (see the pictures attached).
2) During the negotiations, local company PROMENS decided to become a sponzor 
and kindly offered to dedicate the procuded bins for free to the municipality of Dalvík.
3) The pilot project gets successfully implemented in the summer of 2011, as there 
were unexpected delays and backlogs on the side of the main parties involved 
(Dalvíkurbyggð and contractors) in the year of 2010.
4) The records of types of waste, emptying frequency and the number of guests are 
being written down during the summer of 2011.
5) The results and answers to the project questions will be ready by the end of 
September and distributed in the form of a press release to all the relevant institutions 
all over Iceland.

“Lenka Uhrova”
70.000
Complex recycling bins for tourist exposed areas
Ráðgjafavinna og tillögugerð með það að markmiði að bæta aðstæður 
til endurvinnslu á ferðamanna-stöðum á Íslandi
H
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endurvinnslutunnurnar hannaðar af 
PROMENS (Dalvík 2010)

set of 3 recycling bins with the wooden fence in use during the pilot project 2011

útskýringarskilti



Below are the examples that were our inspiration from abroad. The bins on the pictures are made by a 
company called MOLOK (www.molok.fi).

Reasons for choosing local solution:
Having checked the solutions abroad, MOLOK type bins seem to be as one of the best solutions to be tried 
out in Iceland. Since importing such bins would be economically demanding, we decided to use a local 
producer in order to design the bins adjusted to Icelandic weather conditions and specific needs. At the time of 
our project, local company PROMENS has already had similar bin produced, based on the request of the town 
of Ísafjörður.
As the result of this, we decided to prepare a tailored made solution for a reality of a small village of Dalvík and 
planned to place our trial bins at a tourist exposed area(campsite).

Here is a comparison of the two solutions:

Description of the bins designed:
Inner part:
The prototypes designed for the campsite of Dalvík differ from a MOLOK solution by a removable bag (so 
called salt-poki) inside the cylinder hooked on specially made hooks. The bag can either be emptied or 
collected and replaced by a new one.
The Cylinder:
The Cylinder is made out of a form, originally used for water tanks. The PE plastic provides strength and the 
tanks are available in various sizes. The prototype cylinder had a volume from around 1250 litres. The top of 
the tank is cut off to use as lid. It is fastened to the cylinder by 4 clamps that could be locked if needed. There 
is a built-in hatch on the top of the lid that is used for disposing the garbage sorts. To prevent the hatch to be 
falling, there is a plastic white holder on the top of the lid. At the same time this solution enables to have the 
hatch open as long as needed, so it is not necessary to hold the hatch open all the time when disposing 
garbage.

We attach the illustration picture below:

The system could provide a clean and unified way to treat waste all over Iceland.
The most important are the trials during the peak season so that the necessary improovements 
and adjustments can be made.

On top of this, the trial would provide the answers to the following questions:
1, What kinds of waste is worth letting tourists sort out at campsites?
2, How often shall the emptying take place in comparison to the number of guests and 
guestnights?
3, What is the average amount of waste per capita at tourist exposed areas and how much of it can 
be recycled?
4, What are the most economic bins prototypes to be used at tourist exposed areas, bearing in 
mind the emptying costs?
5, How can these bins be used for specially big events in small places (e.g. Fiskidagur mikli in 
Dalvík).

The results of successfull trial project represents a helping tool for national recycling 
strategy to be implemented at tourist exposed areas.

These are the advantages of the suggested system:
- a simple low cost solution including the use of cheap material
- repairs or spare parts can be made in a simple way because of the local production
- standard existing forms available in PROMENS are being used to keep the costs as low as 
possible

Resources:
Ralf Trylla:
Sorpmál Ísafjarðarbæjar Prototype low-cost garbage tank 2010 - Final report Tæknideild Ísafjarðar-
bæjar

Tryggvi Marinósson, Ásgeir Hreiðarsson:
Greinagerð vegna styrks Ferðamálaráðs Íslands vegna sorpflokkunarstöðva

Lenka Uhrova (Rökstólar Samvinnumiðstöð): 10-049 Lokaskýrsla og Lokaskýrsla viðauki

Molok deep collection system Icelandic Prototype

Advantages: Disadvantages: Advantages: Disadvantages:

- Ready to use
- Simple design
- Many references and   
research done

- Expensive
- Shipping costs are high
- Need for a special 
collection truck
- Currency depending

- All Icelandic made
- Low costs in shipping
- Low costs in material
- Not currency depending
- Tailor made design

- No research present
- Finding the most 
efficient and not too 
costly emptying solution

The frame around – example from Ísaförður
The frame around the cylinder is designed in wood. The wood can be 
screwed directly on the cylinder. In case of damage, single wood 
panels can be replaced and maintaining is made simple. For further 
designs, it is possible to use different frames i.e. stones, aluminum or 
different kinds of wood to adapt the design to the specific place 
where the collection system is put up.

Conclusion
As the present situation in Iceland is, this system might be a very 
good solution both in costs and production process. The simple 
design allows adapting this garbage collection system to be 
transferred to many other arrangements. From collecting household 
waste to the use at all kinds of tourist exposed areas.



STYRKUR 51
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Óviðunandi aðstæður voru við þjónustuhúsið Hjáleiguna við Bustarfell þess vegna var 
hafist handa við úrbætur. Verkið tók u.þ.b. þrjár vikur allt í allt. Um það sáu 
verktakarnir Ljósaland ehf. og Mælifell ehf..
Ljósaland ehf. hóf verkið með því að skipta um jarðveg kringum húsið og gera klárt 
fyrir hellulögn. Einnig sá Ljósaland um að setja niður pípuhlið sem var nauðsynlegt þar 
sem fara þurfti út úr bíl og opna hliðið sem áður var. Mælifell ehf. tók þar við keflinu og 
lagði hellur umhverfis húsið, útbjó bílastæði fyrir tvo bíla og gerði skábraut upp að 
inngangi hússins.

“Minjasafnið Bustarfelli”
250.000
Bætt aðgengi fyrir fatlaða að Hjáleigunni við Bustarfell
Efniskostnaður og framkvæmdir
A
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vinstra megin: fyrir breytingar hægra megin: eftir breytingar
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2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Fuglaskoðunarhús við Hrísatjörn er annað fuglaskoðunarhúsið
sem Náttúrusetrið á Húsabakka reisir í Friðlandi Svarfdæla.
Áður var risið hús við Tjarnartjörn, einnig með tilstyrk frá Ferðamálaráði. Þá hafa verið 
lagðir fræðslustígar í friðlandinu og sett upp skilti. Húsið við Hrísatjörn er 2x2 m að 
flatarmáli.

Kristján E Hjartarson teiknaði það og var yfirsmiður verksins. Hann naut við smíðina 
aðstoðar frá nemendum Dalvíkurskóla í þemaviku á síðustu skóladögum.

Húsinu var komið á undirstöður og gengið frá því í lok júní sl. og formlega vígt í 
gönguviku Dalvíkurbyggðar þann 4. júlí 2010.

Þess má geta að bygging skoðunarhúsanna er liður í  uppbyggingu Náttúruseturs á 
Húsabakka í Svarfaðardal. Næsta skref er uppsetning sýningar á Húsabakka sem 
nefnist „Friðland fuglanna”.

“Náttúrusetrið á Húsabakka”
250.000
Fuglaskoðunaraðstaða í Friðlandi Svarfdæla
Efniskostnaður
I
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fuglahúsið við Hrísjörn séð úr fjarska

fuglahúsið við  Hrístjörn
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2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Sótt var um styrk til lokafrágangs Lundaskoðunarhús í Rauf, Stórhöfða. Skipta má 
verkliðum svona:

1. Uppsetning veggspjalda (Náttúrustofa Suðurlands, Daníel Bergmann).
2. Frágangur húss (Lionsklúbbur Vestmannaeyja).

“Náttúrustofa Suðurlands”
100.000
Lokafrágangur lundaskoðunarhús í Stórhöfða, Vestmannaeyjum
Efniskostnaður
I
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fyrir breytingar

eftir breytingar
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2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Árið 2008 var gefinn út bæklingur um áhugaverða staði og gönguleiðir í Rangárþingi 
eystra. Frá því að hann kom út hefur sveitarfélagið unnið að því að merkja helstu 
áfangastaði þess með það að markmiði að ferðamenn geti ferðast um svæðið á eigin 
vegum, öðlast þekkingu á áfangastöðunum og með því upplifað svæðið á annan hátt. 
Þegar kemur að áhugaverðum stöðum á svæðinu er á nægu að taka og hefur því 
verið ákveðið að setja upp um 30 upplýsingaskilti á næstu 5 árum.

Þetta árið hefur það skapað verkefni fyrir nokkra einstaklinga með mismunandi 
hlutverkum:
Einn grafískan hönnuð, verkefnatjórn, vettvangsheimsóknir (ljósmyndun og punktasöf-
nun gönguleiða þar sem við átti), einn aðila við textaskrif, einn aðila í yfirlestur texta, 
þrjá aðila í þýðingu texta þ.e. enska, þýska og norðurlandamál, prentun skilta, smíðun 
ramma og uppsetningu á skiltunum.

Með skiltunum er markmiðið að uppfræða gesti með lágmarksupplýsingum og teljum 
við að því hafið verið náð með þeim upplýsingum sem þar koma fram.

“Rangárþing Eystra”
350.000
Merkingar ferðamannastaða í Rangárþingi eystra
Hönnunarvinna og efniskostnaður
N
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2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Sótt var um styrk vegna 1. áfanga í gerð útsýnispalls við Skógafoss. Áætlað var að 
vinnuferlið við uppsetningu útsýnispallsins yrði sett á 2ja ára plan þar sem fyrsti áfangi 
2010 yrði undirbúningsvinna varðandi skipulagsþætti og umhverfissjónarmið, 
jarðfræðikönnun á svæðinu vegna undirstaðna, hönnun á pallinum og fleira.
 Árið 2011 mun seinni áfangi verkefnisins verða framkvæmdur en það verður 
uppsetning á sjálfum pallinum og undirstöðum.

Mikil frestun hefur orðið á verkefninu vegna eldgossins í Eyjafjallajökli þar sem ekki 
var var hægt að athafna sig á Skógum vegna mikillar ösku og öskufoks. En það sem 
náðst hefur að vinna að verkefninu árið 2010 er eftirfarandi:
-Hönnun á pallinum við Skógarfoss hófst í vorið 2010. Landform á Selfossi sá um 
hönnunina. Upphaflega var lagt af stað með pall að stærðinni 72fm2 en ákveðið vat að 
minnka hann um helming eða í 30 fm2.
-Verkfræðistofan Efla á Selfossi vann að endurútreikningum varðandi pallinn og 
undirstöðurnar þar sem hann var minnkaður frá upphaflegri teikningu.
-Oddur Hermannsson vann nýja áætlun varðandi verkið miðað við þessar tafir sem 
áttu sér stað og telur ekkert að vandbúnaði að þessu verði lokið í vor eða 
snemmsumars(2011) og hægt að byrja á næsta áfanga.

“Rangárþing Eystra”
2.000.000
Skógafoss/ Skógar - Hönnun útsýnispalla og endurskoðun deili- 
skipulags
Endurskoðun deiliskipulags fyrir Skógasvæðið og hönnun útsýnispalla 
við Skógafossvið
O
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útsýnispallur gefur svæðinu ákveðna möguleika ef hann er rétt hannaður í samræmi við 
umhverfið

Eftirfarandi myndir eru sýnishorn á palli sem staðsettur er á útivistarsvæði norðan 
Seattle í Washington, sendar inn með umsókn um styrk.

það gefur ákveðna 
upplifun eftir gönguna 
upp tröppurnar við 
Skógafoss að geta 
fengið úðann frá 
fossinum í fangið

að sjálfsögðu kemur folk 
til með að taka mynd af 
sér á pallinum við 
fossinn og þá er 
mikilvægt að hönnun og 
útlit sé flott og skyggi 
ekki á fossinn án þess 
að það komi niður á 
öryggi gesta





STYRKUR 58
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Megin markmið verkefnisins er að lagfæra stíga til að stöðva umhverfisskemmdir 
völdum vatns og traðks, að auka öryggi gangandi fólks og að auðvelda aðgengi um 
Þórsmerkursvæðið. Í þessu felst að merkja betur gönguleiðir um svæðið með stikum. 
Samhliða þessum aðgerðum er stefnt að því sumarið 2010 að kortleggja betur 
gönguleiðir um svæðið (GPS), skrá ástand þeirra og ákveða framtíðarlegu stíganna. 
Yrði sú vinna grunnur að 10 ára áætlun um göngu- og reiðleiðir um svæðið. Í þeirri 
skýrsluyrðu ennfremur gerðar áætlanir og tillögur um bætt aðgengi að Þórsmerkurs-
væðinu sjálfu þ.e. vegabætur og lagning rafmagns að svæðinu.

“Rangárþing Eystra”
500.000
Viðhald, merking og kortlagning stíga í Þórsmörk og Goðalandi
Viðhaldsframkvæmdir, merkingar og kortlagningar (með GPS) á legu 
og ástandi stíga
E, J
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2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið er rannsóknarverkefni, er beinir sjónum að því að meta ástand göngustíga á 
öllu Þórsmerkursvæðinu (sunnan og norðan Krossár) og álag gönguferðamanna á 
stígakerfi svæðisins í heild. Markmið verkefnisins er:
i) að skapa þekkingu til að styðja við skipulag sjálfbærrar ferðamensku í viðkvæmum 
vistkerfum til langs tíma
ii) að meta ástand göngustíga í tíma og rúmi
iii) að rannsaka sambandið á milli ástands stígs og staðbundinna áhrfaþátta, s.s. hæð, 
halla, berggrunn, gróður, osfrv.
Styrkhafi var með í því að reisa fyrstu stikurnar á gönguleiðinni frá Básum og yfir 
Fimmvörðuháls árið 1980. Á þessum þrjátíu árum sem liðin eru hefur ágangur 
ferðamanna á svæðinu vaxið jafnt og þétt. Nú er ástandið svo að mjög alvarleg 
gróður- og jarðvegseyðing einkennir stóran hluta göngustígsins upp fyrir Bröttufönn. 
Ástandið er svipað á mörgum öðrum stígum á svæðinu. Í umsókninni var gert ráð fyrir 
mun stærra og viðameira verkefni en styrkur fékkst til. Vinna sumarið 2010 miðaðist 
þannig við styrkupphæðina, sem nýttist til að koma verkefninu af stað, sem var mjög 
mikilvægt skref. Eldgosið í Eyjafjallajökli setti hins vegar strik í reikninginn og frestaði 
því að unnt væri að hefja vinnu á vettvangi, en vettvangsrannsókn fór fram í lok ágúst, 
áður hafði verið unnið að undirbúningi verkefnisins sem fól í sér gagnaöflun og 
greiningu frumgagna.
Á vettvangi var unnið sleitulaust í viku við söfnun gagna. Styrkhafi fékk tvo nemendur í 
lið með sér. Við undirbúning verkefnisins kom í ljós að einungis stígurinn upp á 
Fimmvörðuháls hafði verið GPS mældur. Engar aðrar GPS mælingar voru til yfir 
gönguleiðir á svæðinu, né aðrar mælingar, a.m.k. ekki sem aðgengileg gögn. Á 
vettvangi var allt göngustígakerfið á svæðinu, GPS mælt, þær mælingar hafa nú nýst 
staðarhöldurum á Þórsmerkursvæðinu við endurgerð gönguleiðakorts af svæðinu. 
Megintilgangur vettvangsvinnunnar var hins vegar að mæla ástand stíganna. Það var 
gert með 200m millibili. Alls var safnað 293 mælipunktum þar sem skráð var niður 
breidd, dýpt, gróðurþekja og ástand gróðurs, og virkni jarðvegsrofs. Eftir vettvangsvin-
nuna voru gögnin greind og ástandsflokkuð. Stuðst var við ástandskvarða sem 
þróaður var af styrkhafa í Laka árið 2009. Til að meta samaband milli ástands og 
ólíkra umhverfisþátta var síðan stuðst við landfræðileg upplýsingakerfi (LUK). 
Samband ástandsflokka var metið m.t.t. hæðar yfir sjávarmál ásamt halla og stefnu 
landlags.
Meginniðurstöður þessa verkefnis sýna að yfir 30% stígakerfisins í Þórsmörk er í 
slæmu og mjög slæmu ástandi. Enn fremur að jarðvegsrof sem afleiðing traðks 
ferðamanna er mjög mikið og alvarlegt á mörgum stöðum. Niðurstöður úr þessum 
fyrsta áfanga hafa þegar verið kynntar á þremur ráðstefnum og í kjölfarið fengið 
töluverða umfjöllun í fjölmiðlum. Næstu skref, ef fjármagn fæst til, er að meta samband 
ástandsflokkanna við vistkerfi svæðisins. Jafnframt að safna gögnum um fjölda 
ferðamanna á helstu göngustígum Þórsmerkursvæðisins, en slík gögn eru ekki til í 
dag, og meta sambandið milli álags og mismunandi ástands m.t.t. mismunandi 
landgerða.

“Háskóli Íslands, B.t. Rannveig Ólafsdóttir”
300.000
Þolmörk umhverfis í Þórsmörk og á Goðalandi
Rannsóknarvinna á þolmörkum umhverfis í Þórsmörk og Goðalandi
L
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Eftirfarandi eru nokkrar glærur úr erindi styrkhafa sem flutt var á ráðstefnunni “19th Nordic 
Symposium in Tourism and Hospitality Research” sem var haldin á Akureyri 22-25 septem-
ber 2010. Höfundur: Rannveig Ólafsdóttir
1

2



3 5 7

4 6 8



STYRKUR 60
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Stefnt er á að setja Þjónustubyggingu með vistvænum þurrklósettum ásamt 
móttökustöð fyrir flokkun sorps á tveimur vinsælum áningastöðum á Suðausturlandi. 
Ástand þessara staða er mjög slæmt vegna ágangs ferðamanna um svæðin.
Þjónustukjarnarnir verða byggðir með sjálfbærni og vistvæna hugsun í huga, engin 
mengun hlýst af salernum þar sem ekki er um rótþró að ræða heldur trefjaplastballa. 
Eftir notkun er settur trjáspænir í salernið í stað þess að sturta niður með vatni, 
niðurbrot verður eðlilegt og úrgangurinn breytist í þurra moltu. Á veggjum þjónustukjar-
nans verða upplýsingaskilti og kort af svæðinu. Lögð verður áhersla á góða upplýsin-
gagjöf og sett verða fram vinsamleg tilmæli til ferðamanna um að ganga vel um og 
reynt verður að vekja upp ábyrgðartilfinningu í umgengni við náttúruna. Bent verður á 
að það séu landeigendur í sjálfboðavinnu sem að þjónusta þessa vistvænu 
áningastaði. Það verða settir uppvegvísar á aðra áningastaði í sveitafélaginu þar sem 
bent er á næsta salerni, veitingahús eða ferðaþjónustubónda og fólk hvatt til þess að 
ganga ekki örna sinna eða skilja eftir rusl á viðkomandi stað. Með uppbyggingunni og 
átakinu verður reynt að efla umhverfisvitund ferðafólks og íbúa svæðisins.
Samstarfsaðilar vegna verkefnisins er Arkitektastofan Arkís sem er eina stofan á 
Íslandi sem getur vottað byggingar. Annar samstarfsaðili sprotafyrirtækið Náttúrulega 
sem hefur komið að fjölmörgum verkefnum um merkingar, gerð vegvísa og upplýsin-
gaskilta í sátt við náttúruna. Á næstu síðum verður kynnt samantekt af skýrslunni 
”Stefnumót við náttúruna, þróun áningastaða á fjölsóttum ferðamannastöðum” unnin 
af arkítektastofunni ARKÍS. Skýrsla þessi er kynning á verkefninu og var send inn á 
Ferðamálastofu með umsókn um styrk.

“Ríki Vatnajökuls”
3.000.000
Vistvænir áningastaðir - Þróunarverkefni
Styrkurinn er hugsaður sem þróunarverkefni og veittur til hönnunar og 
byggingar vistvænna þjónustuhúsa fyrir ferðamenn í samvinnu við 
Arkitektastofuna Arkís
O

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
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Stefnumót við náttúruna
Þróun áningastaða á �ölsóttum ferðamannastöðum 

Ferðamálastofa
03.jan 2010

Stefnumót við náttúruna
Þróun áningastaða á fjölsóttum ferðamannastöðum

Ferðamálastofa
03.jan 2010
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Höfn

Lón SUÐ-AUSTULAND,  
RÍKI VATNAJÖKULS 

Skaftafell

Vatnajökull
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H U G M Y N D I N
Markmið tillögunnar byggist á því að koma fyrir vistvænum áni gastöðum á vinsæla 
ferðamannastaði/áningastaði á landsvísu. Viðfangsefnið er stórt, en hugmyndin er að laða innlenda sem 
erlenda ferðamenn í meira mæli nær náttúrunni, koma tengslum á við náttúruna í stað þess að sjá 
sveitna, héraðið í gegnum bílrúðuna. Fjöldinn allur af ferðamönnum leggur leið sína um vegi landsins en 
aðstaða og upplýsingar á vegum úti eru af skornum skammti. Grunnaðstaða er oftar en ekki á staðnum, 
þá mjög fábrotin. Stefnumót er hinn nýji ániningastaður við landið, nokkurs konar þjónustueining þar sem 
ferðamenn geta fræðist, átt möguleika á að setjast niður, fara á salerni, fá sér nestisbita og átt stefnumót 
við landið.

Þjónustueiningar þessar geta hýst, eftir því sem við á, salerni, geymslu, aðstöðu starfsmanna, fasta 
bekki og föst borð, auk upplýsingaveggs. Þar væri yfirbyggt rými sem veitir skjóli fyrir veðri og vindum 
sem væri óneitanlega góður kostur. Stefnumót er hugsað sem samstarfsverkefni arkitektastofu, 
sveitafelags og annarra hagsm naaðilaum um ”styrkingu náttúru og byggingarlistar í senn.” Nýnæmi 
hugmynd-arinnar felst í því að tengja saman vistvæna hugsun og hönnun við raunverulega þörf fyrir nýja 
áningastaði og nýta krafta innan hvers sveitarfélags til atvinnu-skapandi átaks.

Upplýsingastandar
Mikilvægi upplýsinga nú á dögum er ótvírætt, því er upplýsingavegguirnn mikilvægur hlekkur í þjónus-
tueiningunni, þar verða upplýsinga um sjálfan staðinn, vistræðileg tengsl, skordýr, dýr, gróður, blóm, kort, 
texti sem skýrir sögu og sérstöðu staðarins (jarðfræði, saga, tilvísun í Íslendingasögurnar og fl.) og 
gönguleiðir. Hér væri einnig stærra kort sem sýndi athyglisverða staði í nágrenninu. Upplýsingastand-
urinn væri einnig vettvangur til að markaðssetja ferðamannaþjónustu í sveitafélaginu.
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og hönnun við raunverulega þörf fyrir nýja áningastaði og nýta krafta innan hvers sveitarfélags 
til atvinnuskapandi átaks.

Upplýsingastandar 
Mikilvægi upplýsinga nú á dögum er ótvírætt, því er upplýsingavegguirnn mikilvægur hlekkur 
í þjónustueiningunni, þar verða upplýsinga um sjálfan staðinn, vistræðileg tengsl, skordýr, dýr, 
gróður, blóm, kort, texti sem skýrir sögu og sérstöðu staðarins (jarðfræði, saga, tilvísun í 
Íslendingasögurnar og �.) og gönguleiðir. Hér væri einnig stærra kort sem sýndi athyglisverða 
staði í nágrenninu.  Upplýsingastandurinn væri einnig vettvangur til að markaðssetja 
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Á fjölsóttum ferðamannastöðum eru mismunandi þarfir, allt fer þetta eftir staðsetningu og aðstæðum á 
hverjum stað fyrir sig. Á einum stað er þörf á aðstöðu fyrir starfsmann, salerni, geymslu, upplýsingavegg 
og aðstöðu til að setjast niður. Á öðrum stað er einungis þörf á upplýsingavegg og salerni.
Mismunandi staðir kalla á mismunandi þarfir, því eru þjónustueiningarnar mismunandi þannig að hægt sé 
að koma fyrir sérsniðinni aðstöðu með mismörgum einingum eftir þörfum og væntingum hvers staðar.

upplýsinga
veggur

salerni geymsla starfsmaður

upplýsingaveggur salerniyfirbyggt skjól
borð og bekkir

yfirbyggt skjól
borð og bekkir

hellulagt svæði

hellulagt svæði

hellulagt svæði

upplýsinga
veggur

salerni geymslayfirbyggt skjól
borð og bekkir

 
Á �ölsóttum ferðamannastöðum eru mismunandi þar�r, allt fer þetta eftir staðsetningu og 
aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Á einum stað er þörf á aðstöðu fyrir starfsmann, salerni, 
geymslu, upplýsingavegg og aðstöðu til að setjast niður. Á öðrum stað er einungis þörf á 
upplýsingavegg og salerni. Mismunandi staðir kalla á mismunandi þar�r, því eru 
þjónustueiningarnar mismunandi þannig að hægt sé að koma fyrir sérsniðinni aðstöðu með 
mismörgum einingum eftir þörfum og væntingum hvers staðar. Gert er ráð fyrir að 

einingarnar verði �uttar að mestu fullgerðar á staðinn. Þar yrðu þær festar niður á tilbúnar 
undirstöður. Hellulögn eða annar sambærilegur frágangur tekur tillit til staðhátta  og álags með 
áherslu á umhver�saðlögun og verndun nærliggjandi umhver�s.  

Gert er ráð fyrir að einingarnar verði fluttar að mestu fullgerðar á staðinn. Þar yrðu þær festar niður á 
tilbúnar undirstöður. Hellulögn eða annar sambærilegur frágangur tekur tillit til staðhátta og álags með 
áherslu á umhverfisaðlögun og verndun nærliggjandi umhverfis.

M I S M U N A N D I  Þ A R F I RS T E F N U M Ó T

þ j ó n u s t u e i n i n g  3

þ j ó n u s t u e i n i n g  2

þ j ó n u s t u e i n i n g  1



S A M S T A R F S A Ð I L A R – F R A M K V Æ M D
Tillaga þessi er unnin í nánu samráði við Ríki Vatnajökuls, sveitafélagið Hornafjörð og Náttúru á Hornafirði. Gert er ráð fyrir fjölmörgum nýjum áningastöðum á fjölsóttum ferðamálstöðum í sveitarfélaginu. Á nokkrum 
þeirra er þörfin orðin mjög brýn fyrir bætta aðstöðu. Markmið hugmyndarinnar er að nýta íslensk efni eftir því sem kostur er og sækja innblástur í íslenska byggingarhefð. Vistvæn hönnun og hugsun er lykilorð og 
áhersla lögð á nýsköpun við útfærslu og framkvæmd verkefnisins. Leitast yrði eftir fremsta megni að nota vistvæn efni, svo sem tré, steypu og torf. Einnig yrði hugað að flokkun á sorpi með vistfræðilegum áherslum. 
Mögulegt væri að fá vistvæna vottun á þessa áningastaði. Aðalbyggingarefni kjarnanna yrði timbur sem er vistvænt byggingarefni t.d væri lerki, en lerki er harðgert og þarfnast lítils viðhalds. Gert er ráð fyrir að allt 
mannvirkið verði hannað og byggt úr hagkvæmum og meðfærilegum einingum. Þær yrðu framleiddar í heimabyggð og verkefnið því atvinnuskapandi verkefni fyrir Suð-Austurland.

A Ð L O K U M
Það er mat umsækjanda og samstarfsaðila að á mörgum af helstu ferðamannastöðum landsins er skortur á grunnþjónustu. Með því að koma upp áningastöðum á þessum stöðum með ákveðnum grunneiningum geta 
ferðamen notið náttúru staðarins og um leið átt möguleika á að fræðast um sjálfan staðinn og nærliggjandi svæði. Þannig eiga ferðalangar stefnumót við landið. Tillagan gerir ráð fyrir að sóst yrði á síðari stigum eftir 
samvinnu við fleiri önnur sveitafélög í framhaldi þess að tilraunaeining yrði gerð í sveitarfélaginu Hornafjörður. Uppbygging áningastaðanna væri sem líkust á milli sveitarfélaga en yrði aðlöguð að landslagi og einken-
num hvers staðar.
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A Ð L Ö G U N  A Ð  U M H V E R F I N U

hraun

skógur

grýtt landslag / sandur

hraun á þaki

tenging þaks og 
veggjar við umhverfið

tenging þaks og 
veggjar við umhverfið

tenging þaks og 
veggjar við umhverfið

Þjónustukjarna

t.d Hrognaugshólar í Suðursveit

t.d Sandfell í Öræfum

t.d Hvalnes í Lón

Þjónustukjarna

Þjónustukjarna

gras á þaki

grjót á þaki

bekkir/skjól

bekkir/skjól

bekkir/skjól

snyrting

snyrting

snyrting

geymsla

geymsla

geymsla

hlaðinn
hraunveggur

torfhleðsla

hlaðið 
sjávargrjót

notkun HRAUNS

notkun TORFS

notkun SJÁVARGRJÓTS
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Grunnmynd

Ásýnd

Útsýnisvarða. 
Hugmynd að því að ramma inn ákveðið kennileiti. 

útsýni 

A Ð L Ö G U N  A Ð  U M H V E R F I N U H U G M Y N D  A Ð  M I N N I  U P P L Ý S I N G AV Ö R Ð U M



STYRKUR 61
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Sótt var um styrk til að setja ristarhlið á veginn heim á bæjarhlaðið við Sauðaneshús. 
Svör frá Vegagerðinni, sem var nauðsynlegur samstarfsaðili og raunar framkvæmda-
aðili, fengust ekki fram eftir öllu sumri 2010, en í haustbyrjun komu þær fregnir þaðan 
að stofnunin ætlaði að setja niður ristarhliðið á eigin kostnað. Þá var leitað samþykkis 
Ferðamálastofu að veita styrknum í gönguhlið á girðingunni umhverfis Sauðaneshús, 
þar sem það teldist þjóna sama markmiði um bætta aðkomu að húsinu. Var það 
samþykkt.

Húsafriðunarnefnd hafði hönd í bagga með gerð hliðsins, þ.e. með því að leggja 
blessun sína yfir verkið og útvega teikningu af hliðinu. En Sauðneshús er hluti af 
húsasafni Þjóðminjasafns og hefur húsafriðunarnefnd umsjón með viðhaldi og 
breytingum á húsinu og nánasta umhverfi þess.

Jóhannes Jónasson húsasmíðameistari á Brúarlandi í Þistilfirði og hans fólk smíðaði 
hliðið og tókst að koma því niður í haust. Einnig var göngustígur lagður frá hliðinu að 
dyrum hússins, þar sem hliðið var ekki sett á sama stað og hið gamla, að tillögu 
húsafriðunarnefndar. Jóhannes tekur fram að af faglegum ástæðum verður ekki sagað 
ofan af hliðstaurunum fyrr en í vor, til að fá ekki raka ofan í staurana.

Vorið 2011 verður hugað að nýrri girðingu í samráði við húsafriðunarnefnd.

“Sauðanesnefnd”
250.000
Bætt aðkoma að Sauðaneshúsi á Langanesi
Efniskaup á ristarhliði
R

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

fyrir breytingar

eftir breytingar



STYRKUR 62
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Vinna við undirbúning verkefnisins hófst á haustdögum 2009, þá var fundað með 
aðilum í ferðaþjónustunni á Seyðisfirði, ákveðið hvað skyldi merkja o.s.frv..
Samkomulag náðist við Merkingu um að hanna og gera skiltin og þau yrðu tilbúin í 
maí 2010. Samið var við bæjarstarfsmenn í áhaldahúsi kaupstaðarins um að koma 
skiltunum upp í júní. Nokkrar tafir vegna anna hjá Merkingu og hjá bæjarstarfsmön-
num leyddu til þess að skiltin vor sett upp seinna en áætlað var en þau voru komin 
upp veturinn 2010.

“Seyðisfjarðarbær”
450.000
Umhverfisátak vegna ferðaþjónustu í Seyðisfirði
Efniskaup og uppsetning á upplýsingaskiltum í Seyðisfjarðarbæ
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

skiltin fyrir uppsetningu

skiltin eftir uppsetningu



STYRKUR 63
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Sumarið 2010 var lokið við síðasta áfanga skógarstíga fyrir hreyfihamlaða sem unnið 
hefur verið að í Þjórsárdal í Gnúpverjahreppi síðan vorið 2007. Eru þetta samskonar 
stígar og gerðir hafa verið í Haukadal í Biskupstungum. Var lagður síðasti kafli stígs og 
byggt nýtt bálhús. Það var ekki fyrr en með skógarstígum í Haukadalsskógi að þeir 
sem bundnir eru við hjólastól áttu kost á því að ferðast um skóga landsins. Sívaxandi 
fjöldi gesta sækir skóga Þjórsárdal og Haukadals heim, bæði fatlaðir sem ófatlaðir. Er 
ljóst að góðir stígar og bætt aðstaða spilar þar mikilvægt hlutverk. Láta skógargestir 
afar vel af stígunum og hafa hvatt til þess að haldið verði áfram með slíka stíga sem 
víðast.

Ráðstöfun styrksins
Lokið var við 300 m kafla skógarstígsins sem liggur þvert yfir Selfitar. Nýi stígurinn var 
gerður á sama hátt og eldri stígar, þ.e. að þeir uppfylli þá staðla um halla, breidd og 
undirlag sem gerðir eru um stíga fyrir hjólastólafólk. Samhliða þessu var reist nýtt 
bálskýli við stíginn, auk þess sem aðstaða við salernishús var bætt og möl var bætt í 
stíga eftir þörfum.

Samstarf
Verkefnið var unnið í nánu samstarfi við Sjálfsbjörgu á Suðurlandi, Suðurlandsdeild 
Skógræktar ríkisins og Ferðamálafulltrúa uppsveita Árnessýslu.

“Sjálfsbjörg á Suðurlandi”
500.000
Lokaáfangi skógarstíga fyrir hreyfihamlaða í Þjórsárdal
Efniskaup vegna lokaáfanga skógarstígs fyrir hreyfihamlaða og til 
bættra merkinga í Þjórsárdalsskógi
E, N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

kort af framkvæmdum

nýtt bálhús



STYRKUR 64
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Útihurð Sjávarsafnsins var endurbætt og rampur steyptur fyrir framan inngang 
safnsins til að auðvelda aðgengi fatlaðra að safninu. Salernisaðstaða hefur ekki verið 
til staðar í safninu og í verkefninu felst að byggja upp salernisaðstöðu sem hentar 
bæði fyrir fatlaða og ófatlaða gesti safnsins. Byrja þurfti á að rífa hluta af eldri 
salernisaðstöðu og byggja svo á grunni hennar nýja salernisaðstöðu.

“Sjávarsafnið í Ólafsvík”
500.000
Sjávarsafnið í Ólafsvík - Bætt aðgengi fyrir fatlaða
Efniskostnaður og framkvæmdir (rampur, útihurð, salerni)
A, G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

aðgengi, eftir endurbætur

salernið, fyrir endurbætur aðgengi, fyrir endurbætur



STYRKUR 65
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Tilgangurinn verkefnisins var að bjóða í plöntur á uppboði, það fór hins vegar þannig 
að annar aðili bauð betur og engar plöntur fengust. Samningar tókust við verktaka um 
að jafna lóðina í kringum Sjóræningjahúsið, hann gróf einnig skurði fyrir blóma- og 
trjábeð og nýtti það efni í hól sem afmarkar lóðina að hluta frá samsíða götu. Grasfræi 
var sáð í hólinn og plöntur gróðursettar í beð. Þar sem ekki er mikið um jarðveg á 
sunnanverðum Vestfjörðum þurfti verktakinn að sækja mold og skít í Arnarfjörð og 
reyndist það ansi kostnaðarsamt vegna flutnings á því efni. Annar verktaki sótti sand 
og möl álíka vegalengd og kostaði það einnig töluvert. Undanfarin tvö ár hafa 
Sjóræningjar undirbúið framkvæmdir við útisvæðið, t.d. með því að ala plöntur frá 
stiklingum og eru allar þær plöntur sem voru gróðursettar í vor aldar upp í eigin garði. 
Samkvæmt upplýsingum og verðlistum frá gróðrastöðvum eru plönturnar verðmetnar 
út frá hæð þeirra við gróðursetningu og er það sett fram sem eigið framlag. Þetta 
fyrirkomulag er tímafrekt en sparar töluverðar fjárhæðir og er þar að auki mun 
umhverfisvænna þar sem ekki þarf að flytja neitt á milli landshluta. Ekki var hægt að 
framkvæma meira í þessum áfanga þar sem búið var að framkvæma fyrir áætlaða 
upphæð. Styrkur Ferðamálastofu var skilyrtur til efniskaupa , hefur reynst frekar 
óheppilegt fyrirkomulag vegna þess hversu mikið þurfti að framkvæma áður en hægt 
var að koma efninu fyrir. Þær framkvæmdir var einungis hægt að vinna af verktaka 
með stórvirkar vinnuvélar og reyndist afar kostnaðarsamt og full stór biti fyrir þetta 
fyrirtæki. 

“Sjóræningjar ehf”
500.000
Útisvæði við Sjóræningjahús
Efniskostnaður
R

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

meðfylgjandi teikning af verkefninu með umsókn

fyrir breytingar í vinnslu



STYRKUR 66
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Vatnsmàl í Kálfshamarsvík voru í miklu ólagi þannig að ef mikill ferðamannastraumur 
var á salerni þá myndaðist alltaf loft í vatslögn með tilheyrandi vandræðagangi.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Settur var niður lindarbrunnur. Var brunnurinn tengdur við uppsprettuna, yfirfall á 
brunninum var tengt og lagt í affallsskurð. Sett var drenmöl og drendúkur í kringum 
brunninn. Ræsi var sett niður til að varna því að yfirborðsvatn myndi renna saman við 
neysluvatn.

“Skagabyggð”
200.000
Kálfshamarsvík - Lagfæringar á hreinlætisaðstöðu
Efniskostnaður
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 67
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið var undirbúið og nauðsynleg leyfi fengin, brúin var mæld og teiknuð, efni var 
keypt, verkamenn ráðnir og heyrúllur útvegaðar til að draga úr raski á gróðri í kringum 
framkvæmdirnar. Vegna mikillar umferðar ferðamanna um sumarið var ekki hægt að 
ráðast í smíðina sjálfa fyrr en í september 2010.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Efninu var keyrt að og grjóti safnað saman. Gamla brúin var rifin niður og kom í ljós að 
hún var mun verr farin en áætlað var(fúi). Hleðslur voru rifnar og endurhlaðnar að 
hluta, þær vor farnar að þrýstast út neðst. Snittteinar festir í berg og vírafestur settar 
upp(vegna togs af vindi og spennu). Burðarvirki skipt út og styrkt, dúkastrimlar voru 
notaðir til fúaverndunar, kjálkar settir upp, dekk skrófað á. Að lokum var handrið sett 
upp og rampar smíðaðir og settir við brúarenda. Nýja brúin er 180 cm breið með 
handriðum og hjólastólaaðgengi, eins langt og það nær út í miðjum móa. Allt timbur er 
nýtt og fúavarið ásamt auknum festum bæði með snittteinum og togvírum.

“Skálanessetur ehf”
500.000
Skálanes - Úrbætur vegna hættulegra göngubrúa
Efniskostnaður
Q

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

brúin fyrir breytingar

brúin eftir breytingar



bla

stöng og umhverfi

eftir framkvæmdir

gjáin stígur frá Stöng í Gjánna

yfirlitsskiltið tilbúið

STYRKUR 68
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Þetta verkefni er unnið samkvæmt langtímaáætlun um úrbætr í Þjórsárdal. Áfangi 
þessa árs:

Umhverfi við Stöng lagfært:
- Einn góður göngustígur var byggður upp og lagfærður en aðrir lagðir af, tyrftir og 
snyrtir.
- Áningarbekkir við Stöng.
- Yfirlitsskilti sem sýnir Stöng og minjarnar auk gönguleiðanna.
- Söguskiltum í samvinnu við Fornleifavernd fjölgað.

Gönguleiðir stikaðar:
- frá Stöng í Gjánna 500 m
- frá Stöng að Steinastöðum 1,5 km
- frá Gjánni að Háafossi 8 km

Björgunarsveitin tók að sér að mæla og stika leiðina. Auðvelt verður að bregðast við ef 
eitthvað kemur uppá.

Framkvæmdir annaðist sveitarfélagið í samvinnu við Fornleifavernd ríkisins, Björgu-
narsveitina í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og með þáttöku vinnuhóps frá Landsvirkjun 
undir heitinu “ Margar hendur vinna létt verk”.

“Skeiða- og Gnúpverjahreppur”
750.000
Umhverfisvernd í Þjórsárdal, stígar, hreilætisaðstaða
Efniskostnaður fyrir stikum, merkingum, viðhaldi stíga og upplýsinga-
skilta
B, E, G, N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 69
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Prílur:
Útbúnar voru tvær prílur í stað fjögurra eins og lýst var í umsókn.
Smíði á prílum fór fram á Höfn. Þær síðan fluttar í Haukafell, komið þar fyrir á 
austurhlið girðingar skammt frá veginum að skógræktargirðingunni og á vesturhlið 
girðingar til að tengja við gönguleið yfir að Fláajökli.

Vegvísir:
Vegvísirinn var útbúinn á Höfn. Settur saman og komið fyrir eins og meðfylgjandi 
myndir sýna. Leitast var við að nota efnivið á staðnum til að hylja uppstöðu skiltisins 
og láta það falla sem best við umhverfi sitt. Biðskyldu formið(öfugur þríhyrningur) vísar 
í umferðamerki, þeas. að staldra við. Skiltið er óneitanlega sérstak í útliti og er rétt að 
taka fram að það er staðsett á landi félagsins þar sem stefnan er að nýta efnivið 
svæðisins og að merkingar og annað falli sem best að náttúrunni. Lerki var notað til að 
hylja stólpa skiltisins, birki- og víðigreinar í umgjörð plötunnar.

“Skógræktarfélag Austur-Skaftfellinga”
200.000
Haukafell á Mýrum - Vegvísar og prílur
Efniskostnaður
E, N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

kort af Haukafelli og áætluðum framkvæmdum

vegvísir príla



STYRKUR 70
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Hannaður var stígur með tilliti til gönguskíðaiðkunar, skokks og skemmtunar. Stígurinn 
liggur frá neðra parti af útivistasvæði Hvammskógs og upp á efra skóglendið. 
Tilgangurinn var að gera nýja tengingu milli Hvamms og Kjarnaskógs sem gæti nýst 
bæði á sumrin og á veturnar. Starfsmenn SE sáu um að grisja leiðina, grafa skurði og 
jafna jarðveginn. Efnið var fengið frá Vegun ehf. og var keyrt í stíginn í samstarfi við 
ábúendur á Hvammi.

“Skógræktarfélag Eyfirðinga”
250.000
Fjölnotastígar í Hvammi
Hönnun og efniskostnaður
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

kort af göngustígum í Hvammi og Kjarnaskógi



STYRKUR 71
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Umhverfisstofnun og Skútustaðahreppur unnu saman við lagfæringu stíga í landi Kálfastrandar. 
Skútustaðahreppur sótti um styrk til Ferðamálastofu til að bæta stíga á svæðinu. Þeir ákváðu að 
biðja Umhverfisstofnun um að framkvæma verkið þar sem svæðið er í umsjón Umhverfisstofnunar 
einnig hefur Umhverfisstofnun mikla reynslu og þekkingu á þessu sviði.

Sléttað og rétt var úr stígnum og skáhalla eytt við Klasana. Einnig var stígurinn leiddur hjá helstu 
hindrunum. Sett var möl og viðarkurl í stíginn þar sem hann hefur verið blautur. Skipt var út 
járnstaurum fyrir mun hlýlegri viðarstaura, skipt um reipi og stikur endurnýjaðar.

Stígurinn lyggur að hluta til í vegslóða sem lyggur að túnum á svæðinu, var möl sett í veginn þar 
sem hann hefur vaðist upp að vorin og þegar votviðrasamt er. Stígurinn við Kálfastrandarstrípana 
var afmarkaður með viðarstaurum og reipi. Gerð voru steinþrep í brekkuna við bílastæðið og 
grjótgarður lagaður sem kom í veg fyrir að fólk færi út á hættulegt svæði. Stikuð var leið um svæðið 
sem og leið frá Strípunum að bílastæðinu við gönguleiðina að Klösunum.

Verkið var unnið af sjálfboðaliðum, verkamönnum, landvörðum og sérfræðingi Umhverfisstofnunar í 
Mývatnssveit. Voru á bilinu 2- 5 sjálfboðaliðar sem unnu við verkið í ágústmánuði. Vinna 
sjálfboðaliða var um 68 klst., landvarða og verkamanns var um 32,5 klst., og sérfræðings um 10 
klst.

“Skútustaðahreppur”
250.000
Endurbætur á göngustígum - Kálfastrandarstrípur og Vindbelgjarfjall
Efniskostnaður
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU
göngustígur sléttaður og viðarkurl sett 
þar sem hann hefur vaðist upp

járnstaurum var skipt út fyrir viðarstaura 
og reipi sett á milli til að afmarka 
göngustíginn og leiða fólk frá hættum

viðarstaurar með reipi á milli sett upp til 
að afmarka göngustíga við Kálfa-
strandarstrípa 

viðarkurl á stígnum

bla



STYRKUR 72
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Þetta verkefni er liður í stærra verkefni sem Snæfellsbær hefur ákveðið að vinna 
markvisst að. Í því felst að bæta aðgengi almennings að útivist og náttúruupplifun í 
sveitarfélaginu á næst-komandi árum. Þetta verður gert með því að auka aðgengi að 
útivistar- og göngustígum. Með söfnun heimilda, skráningu og merkingu á gömlum 
gönguleiðum. Hönnun og gerð útivistarstíga í og við þéttbýli. Bættu aðgengi að 
útivistarsvæðum og náttúruperlum. Einnig er vilji til að stuðla að sjálfbærri ferðaþjó-
nustu og uppbyggingu á náttúru- og útivistartengdri dægradvöl í Snæfellsbæ.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Unnið hefur verið að yfirlestri heimilda og leyfisöflun vegna útgáfu gönguleiðakorts á 
svæðinu Búlandshöði að Ólafsvíkurenni. Haft hefur verið samband við landeigendur 
og aflað frekari vitneskju um svæðin. Við undirbúningsvinnuna kom í ljós að endur-
skoða þurfti allar gönguleiðir þar sem ekki var alls staðar vilji landeigenda fyrir að leyfa 
merkta gönguleið á þeirra landi. Einnig var ákveðið að samræma gönguleiðakortið við 
merkingar á gönguleiðakortunum sem gefin hafa verið út af Þjóðgarðinum Snæfell-
sjökli. Því hefur þessi vinna verið tímafrekari en reiknað var með í upphafi og lýkur 
henni árið 2011.

“Snæfellsbær”
300.000
Bætt aðgengi að útivist og náttúruupplifun í Snæfellsbæ
Uppfærsla á gönguleiðakorti og hönnun nýrra upplýsingaskilta og 
vegvísa fyrir gönguleiðir
J, N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 73
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Um er að ræða hönnun og gerð göngustígs sem á að liggja frá Eyrardalsbænum í nýju 
byggðinni í Súðavík og að tjaldsvæðinu sem er í gömlu byggðinni sem ekki er í byggð 
vegna snjóflóðahættu. Verið er að endurbyggja Eyrardalsbæinn og mun Melrakkasetur 
Íslands setja upp sýningu þar sem tengist íslenska refnum í fortíð og nútíð, sjá 
www.melarkki.is.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Sumarið 2010 var hafist handa við gerð göngustígsins, Jónbjörn Jónbjörnsson vann 
jarðvinnuhlutann og vinnuskóli Súðavíkur sá um að hjálpa til við framkvæmdina. 
Framkvæmdin var meiri og kostnaðarsamari en áætlað var í upphafi og því var 
ákveðið að skipta verkefninu í tvo hluta og vinna sig frá Eyrardalsbænum og niður að 
ánni sem verður brúuð sumarið 2011.

“Súðavíkurhreppur”
500.000
Göngustígagerð
Hönnun og efniskostnaður vegna smíði brúar og lagningu nýs stígs 
milli gömlu og nýju byggðarinnar
E

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

nýji stígurinn



STYRKUR 74
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið snýst um það að hanna söguskilti og setja það upp á höfðann þar sem er 
gríðarlega gott útsýni yfir þorpið, þar er líka viti. Er það vinsælt að ganga upp á 
höfðann og er hugmyndin að þar geti gestir og gangandi virt fyrir sér þorpið og lesið 
sér til um sögu þess. Skiltið mun þó aðeins vera uppi frá byrun maí og fram í lok
september vegna erfiðra staðhátta yfir vetrartímann, mikið er um særok.

“Sveitarfélagið Norðurþing”
200.000
Söguskilti á Raufarhöfn
Hönnunarvinna og efniskaup
N

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU



STYRKUR 75
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Hreinlætisaðstaða fyrir gesti Byggðasafnsins að Glaumbæ var engin fyrir utan aðstöðu 
á kaffihúsi í Áshúsi, þar er aðgengi fyrir fatlaða ekki viðunandi. Alls koma um 50.000 
gestir á Byggðasafnið árlega og var því nauðsyn á þessu verkefni.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Eftir að húsið hafði verið teiknað og verkið boðið út var samið við K_Tak á Sauðárkróki 
um smíði þess. Sjálft aðstöðuhúsið var smíðað á Sauðárkróki og síðan flutt fram í 
Glaumbæ og sett þar niður. Nokkur jarðvegsskipti fóru fram á svæðinu þar sem húsið 
var sett niður, lagðar voru nýjar frárennslislangnir og ný rotþró. Mikið var lagt upp úr 
því að frágangur á lóð hússins væri smekklega unninn og að aðgengi fatlaðra frá 
bílastæði væri sem best.

“Sveitarfélagið Skagafjörður”
3.000.000
Snyrtingar fyrir fatlaða við Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ
Kaup á salernishúsi fyrir fatlaða
G

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

salernishúsið og lóðin tilbúin

salernishúsið séð frá veginum

meðfylgjandi teikning



STYRKUR 76
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:

Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Katla Geopark Project fer af stað sem sjálfstætt verkefni um áramótin 2009/2010 en 
það þróast út úr átaksverkefni Háskólafélags Suðurlands "Net þekkingar frá Markarfljóti 
að Skeiðará". Í upphafi voru haldnir kynningarfundir fyrir íbúa og ferðaþjónustuaðila
svæðisins. Í mars fóru sex aðilar af svæðinu á ráðstefnu í Noregi sem haldin var af 
Magma Geopark en hann fékk nýlega inngöngu í EGN og GGN. Þar var Magma 
Geopark kynntur ásamt starfsemi hans og einnig Gea Norvegica Geopark sem var eini 
garðurinn sem var starfandi á Norðurlöndunum þar til Magma Geopark fékk inngöngu.
Þá voru einnig kynningar á öðrum verkefnum á Norður-löndum sem stefna að aðild að 
EGN. Mikinn lærdóm mátti draga af þeirri ferð um umsóknarferlið og hvernig best væri 
að standa að því. Einnig var farið í skoðunarferð um svæðið og hluti starfseminnar 
skoðuð. Geopark verkefnið á Suðurlandi er nú í samstarfi við Magma Geopark í 
nokkrum verkefnum sem verið er að sækja um styrki fyrir til Evrópskra og norræna 
sjóða.

Á vormánuðum 2010 var haldin nafnasamkeppni fyrir svæðið og var ákveðið að velja 
nafnið Katla Geopark (project). Daníel Imsland hjá Dimms design var fenginn til að 
hanna merki (lógó) og hefur því verið lokið. Þórhildur Jónsdóttir hjá Auglýsingastofu 
Þórhildar var fengin til að hanna samræmt útlit á fræðslu- og upplýsingaskilti fyrir 
svæðið sem aðilar sem hafa áhuga á að setja upp slík skilti geta notað.

Þann 19. nóvember var formlega stofnuð sjálfseignarstofnun um Katla Geopark og voru 
stofnaðilar 8 talsins, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, Háskólafélag 
Suðurlands, Skógasafn, Kötlusetur, Kirkjubæjarstofa og Stofnun fræðasetra Háskóla 
Íslands. Í tengslum við stofnunina var unnið í markmiðasetningu og samningi milli 
sveitarfélaganna (letter of commitment). Lovísa Ásbjörnsdóttir jarðfræðingur var fengin 
til samstarfs við verkefnið til að taka út jarðfræði svæðisins, aðstoða við val á geosites 
og kortagerð. Þann 29. nóvember var send inn umsókn til European Geoparks Network. 
Þar eru teknar saman helstu upp-lýsingar um svæðið, grunnur að framkvæmdaáætlun, 
stefnumótun, framtíðarsýn og sérstök jarðfræðisamantekt.

“Rangárþing Eystra” og “Háskólafélag Suðurlands”
2.000.000
Geopark á Mið-Suðurlandi - Heildarskipulag og stefnumörkun 
svæðisins m.t.t. sjálfbærrar ferðaþjónustu
Markmiðssetningar, skipulags og framkvæmdaáætlun, hönnun 
samræmds útlits fræðsluskilta og vinnslu á jarðfræðiskýrslu um 
svæðið
L, N, O

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU logo

banner
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið gengur út á að gera kort af gönguleiðum á Tröllaskaga. Áður hafa verið gerð 
tvö kort í sama flokki s.s. Gönguleiðir á Tröllaskaga.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Sumarið 2010, var gefið út kortið sem heitir “Gönguleiðir á Tröllaskaga IV - Fljót, 
Höfðaströnd, Kolbeinsdalur”. Annað kort í sama flokki sem heitir “Gönguleiðir á 
Tröllaskaga III - Skíðadalur, Árskógasströnd, Hörgárdalur” var prentað seinna eða um 
haustið. Síðasta kortið í þessum flokki “Gönguleiðir á Tröllaskaga V - Blönduhlíðarfjöll” 
verður svo gefið út árið 2011.

“Ungmennafélagið Neisti”
500.000
Gönguleiðir á Tröllaskaga
Skráningar landupplýsinga og kortagerð
J
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forsíða korts nr. IV

baksíða korts nr. IV
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Styrkþegi:

Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Framkvæmdin í ár varð miklu stærri og dýrari en í fyrstu var áætlað enda var ákveðið 
að byggja alvöru bað- og salernisaðstöðu með aðgengi fyrir fatlaða.
"Baðhúsið" er í dag fokhelt. Það á eftir að klæða það bæði að utan og innan og setja 
upp hreinlætistækin. Þegar upp er staðið verður þetta vonandi ein flottasta aðstaðan á 
Vestfjörðum fyrir svona heita sjávarsíðu potta.
Gert var ráð fyrir tveim inngöngum. Öðrum bara í sturtu fyrir einn og hinn með aðgengi 
fatlaðra með sturtuplássi fyrir 2 eða einn fatlaðan og 1 wc sem er opið allt árið. 
Baðhúsið verður með hita í gólfi til að gera heimsókn ferðamanna sem þægilegasta 
allt árið í kring.
Ákveðið var að byggja hús sem myndi þjóna þörfum ferðamanna af öllum stærðum og 
gerðum allt árið í kring. Húsið er bæði stærra og dýrara og því er framkvæmdin örlítið 
á eftir áætlun. Búið er að panta skilti en beðið verður með að setja það upp þar til 
húsið er full klárað.
Enn er ekki búið að finna lausn á endurbótum á aðgegni að sjó úr pottunum. Þessi 
verkþáttur er auk þess mjög umdeildur, bæði af öryggisástæðum og vegna reynslu af 
mikum ágangi sjávar sem sópar öllum einföldum mannvirkjum í burtu.

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða” f.h. Vatnavina Vestfjarða og 
Kaldrananeshrepps
700.000
Drangsnes - Pottaþyrping við sæ
Hönnun, efniskostnaður og frágangur
C

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA
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bla

bað- og salernisaðstaðan fokheld

meðfylgjandi teikning unnin af Teiknistofu Benedikts Björnssonar
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Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Félaginu munar um hverja krónu sem það fær til framkvæmda en slíkir styrkir veita 
okkur nauðsynlega hvatningu til að koma verkefnum okkar í framkvæmd. Helsti útlagði 
kostnaðurinn í ár var vinna pípara en þá vinnu fengum við þó á sérlega góðum kjörum 
vegna fjölskylduvensla. Bændur og aðrir heimamenn lögðu fram mikla sjálfboðavinnu í 
ár sem og vélakost og efnisframlag, en án þessa framlaga hefði ekkert verið gert. 
Bændur sköffuðu tún til torfþökutöku. Kaldrananeshreppur skaffaði möl og hleðslugrjót. 
Heimamenn sáu um torftöku og flutning með aðstoð bænda og velabúnaði þeirra.
Styrkurinn nýttist sérlega vel til að standa kostnað á fæði og uppihaldi á sjálfboðaliðum 
frá Veraldarvinum sem veittu verkefninu dýrmætan stuðning. Félagið hyggst þó halda 
áfram næsta sumar og heldur því áfram að safna styrkjum til áframhaldandi úrbóta.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
1. Bætt aðgengi frá hóteli að baðstöðu
- Fjármagnssöfnun var ekki nægilegt til að byggja nýja brú, en göngustígur var 
afmarkaður og malarborin frá hóteli að búningsklefum til að forðast átroðning á 
viðkvæmu svæði . Undirbúningur hafinn á að setja trjágróður á afmarkað svæði til að 
loka svæðinu enn frekar af og veita skjól.
2. Safnþró
- Byrjað var á að endurbæta frágang safnþróar, sandi mokað upp úr aðrennslisþró en 
annað verður að bíða til næsta árs. Fagmaður frá Lagnakerfi var fenginn til að ganga frá 
vatnslögnum. Jón Magnússon skrifaði mun færri tíma á verkið heldur en hans raunver-
ulegt vinnuframlag var vegna velvildar og tengsla hans við svæðið.
3. Frágangur sólbaðslautar
- Við sólbaðslautina voru reistir og hlaðnir sólbekkir úr möl og torfi. Malarhaugur sem 
stóð eftir frá árinu áður var fjarðlægður að hluta.
4. Aðgengi og verndun nátturúlæks
- Aðgengi var bætt frá búningsklefum að heitapott og heita læk. Göngustígur að 
heitalæknum var lengdur og tengdur við aðgengi laugar. - Eftirstandandi partur af 
steinsteyptum göngustíg var steinsagaður og fjarlægður og tröppur hlaðnar, stígur 
gerður og grjót fjarlægt.
- Frárennsli náttúrulæks var bætt með viðbótarhleðslu. Kannturinn á heitalæknum var 
endurhlaðinn með grjóti og nú með dúki undir. Set var hreinsað úr botni laugar sem 
hafði myndast vegna ófullnægjandi frágangs frá árinu áður.
- Jarðvegssárið við heitapott (sem var stækkaður árið 2009) var lagað þar sem 
niðursetning torfs frá árinu 2009 hafði ekki jafnað sig.

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða” f.h. Vatnavina Vestfjarða og 
Hollvinafélag Gvendarlaugar
500.000
Gvendarlaug - Í grænni lautu
Hönnun, efniskostnaður og frágangur
C
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frá framkvæmdum

meðfylgjandi teikning



STYRKUR 81
2010

Styrkþegi:

Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum og stöðu árið 2010:

1. Lokið hefur verið við:
Frágang á sundlaug, málun utanhúss. Lítið hús með klósett og vaski reist á sjálfu 
tjaldsvæðinu ásamt rotþró. Frágang á snyrtingum í tjaldbyggingu. Teikningu á 
tengibyggingu með tómstundasal og bílskúr. Tveir sumarbústaðir fluttir á staðinn úr 
Borgarfirði.Gerðir voru sökklar, frárennsli og rafmagn tengt. Gengið frá pöllum og verið 
að gróðursetja í kring. Leyfi fyrir nýju deiliskipulagi er á lokastigi.

2.Langt komið er:
Búningsklefar, sturtur og gufubað við sundlaug,hlaðni veggurinn er fullgerður,grind, 
hurðir og gufuofn komin. Breytingar á vélageymslu í þvottahús. Eftir er að tengja 
rafmagn , mála að hluta og setja upp hillur. Að steypa tómstundaherbergi í 
tengibyggingu,lokið við veggi og gólf. Búið að grafa fyrir bílskúr og reisa tvo veggi. Að 
gera veg milli veitingasals og tjaldsvæðis.

3.Verkefni framundan:
Klára búnings, sturtu og gufuaðstöðu.
Loka tómstunda og bílskúrsbyggingu.
Klára að bera í veg.

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða” f.h. Vatnavina Vestfjarða og 
Ævintýradalurinn
500.000
Heydalur - Ævintýri í sveit
Hönnun, efniskostnaður og frágangur
C
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votta hús
28m2

tómstunda herb erg i
30m2

hótelherbergi
26m2

hótelga ngur
inni/úti

geymsla

vs

sturta

pottur

HÓ TEL - JA R HÆ

hótelherbergi
26m2

pal lur

vs

sturta

sva lir

gufa

opi  ni ur

HÓ TEL - 1  HÆ

frá framkvæmdum

meðfylgjandi teikningar 
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Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

UMFB fékk styrk til uppbyggingar á laugarsvæði og fjölskylduvænni baðupplifun í 
fjöruborðinu á sunnanverðum Vestfjörðum. Nánar tiltekið Krossholtslaug á Barðaströnd, 
Vesturbyggð. Framkvæmdir voru unnar samkvæmt tillögum Vatnavina og uppbyggingin 
er hluti af heildarverkefninu Vatnavinir Vestfjarða. Sérstaða verkefnisins: Eina Vatnavina- 
verkefnið á sunnanverðum Vestfjörðum í þessum áfanga uppbyggingar fyrir árið 2010.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:
Vatnaleiksvæði við sjávarsíðuna/ Heitur pottur.
Ákveðið að taka tilboði í teikningar að svæðinu af Gunnlaugi Birni Jónssyni arkitekt. 
Teikningar voru lagðar fyrir skipulags og byggingarnefnd þann 21.9.2010. Frekari 
teikningum þarf að skila. Verkið verður unnið skv. ráðgjöf hleðslumeistara Guðjóni 
Kristinnsyni hjá Stokkum og Steinum ehf. á Selfossi. Ekki tókst að ljúka framkvæmdum í 
sumar sökum en fyrirhugað er að hefja verkefnið næsta vor.
Skjólveggur.
Skjólveggur var settur upp í vor milli húsanna til að koma í veg fyrir sandfok af melum 
niður á laugarsvæðið.
Uppsetning leiktækja.
Unnið var að söfnun rekaviðs sem hráefnis fyrir leiktæki í allt sumar. Fyrirhugað er að 
vinna að því einnig næsta sumar í samvinnu við Guðjón Hleðslumeistarara.
Bílastæði og bætt aðgengi að sundlaug.
Unnið var að því í sumar með aðstoð véla og fjölmargra sjálfboðaliða að því að afmarka 
bílastæði fyrir ofan sundlaugina og laga vegarslóða fyrir gangandi vegfarendur niður að 
sundlauginni. Reistar voru vörður úr grjótinu sem til féll. Vélarvinna var unnin í 
sjálfboðavinnu. Vegagerðin lagði til ofaníburð. Verð á ofaníburði er skv. gjaldskrá 
Vegagerðarinnar. Unnið var að því að snyrta umhverfi sundlaugarinnar og búið er að 
tyrfa opið svæði sem var fyrir ofan sundlaugina. Sundlaugin var máluð.
Vatnsdæla fyrir nauðsynlegan þrýsting í sturtum.
Áður en framkvæmdir við pott og nýja baðastöðu við Krossholt gátu hafist var farið í það 
að tryggja að nægt vatn væri á svæðinu til að anna aukinni vatnsþörf. Vatnsmagn og 
hitastig í núverandi borholu og uppsprettu var mælt. Núverandi borhola er talin duga en 
með því að setja vatnsdælu til að auka þrýstinginn. Iðnaðarmenn frá Vélsmiðjunni Loga 
voru fengnir til starfsins og var vatnsdæla keypt af þeim.
Heitavatnsinntakinu var jafnframt breytt.
Hitavatnsleiðslurnar voru grafnar niður til að tryggja betri nýtingu og minnka hitatap og 
settar voru þrjár hitavatnsgreinar í sundlaugina í stað slöngu sem sá sundlauginni fyrir 
heitu vatni áður. Það tryggir betri dreifingu á hita í sundlauginni auk þess að minnka 
hitatap og tryggja að nægjanlegt vatn sé fyrir heitan pott sem gert er ráð fyrir. Einnig var 
sett skv. kröfu Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða klórdæla fyrir sundlaugina. Klórdæla var 
keypt notuð frá Vatnslausnum ehf.
Upplýsingaskilti við afleggjarann.
Sett var upp skilti frá Vegagerðinni með ör sem vísar á sundlaugina.

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða” f.h. Vatnavina Vestfjarða og UMFB
1.500.000
Krossholt - Laug og leikur
Hönnun, efniskostnaður og frágangur
C

UPPLÝSINGAR UM STYRKÞEGA

ÚTSKÝRING Á VERKEFNINU

bla

frá framkvæmdum

meðfylgjandi teikning unnin af 
teiknistofunni GINGI í Reykjavík
arkítekt: Gunnlaugur Björn Jónsson
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Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

“Krossneslaug - Við nyrstu höf” er hluti af samstarfsverkefni Vatnavina Vestfjarða. Hér 
kemur örstutt lýsing á því:

Vestfirðir einkennast af fjölda heitra náttúrulauga og hafa forsvarsmenn þeirra 
sameinast um að nýta þær á sjálfbæran hátt og að Vestfirðir verði til fyrirmyndar á 
landsvísu hvað varðar uppbyggingu á heilsutengdri ferðaþjónustu.
Vatnavinir Vestfjarða ætla að flagga vestfirskum náttúruauðlindum og leyfa ferðaman-
ninum að upplifa þannig náttúruperlur og menningu svæðisins í gegnum náttúrulaugar 
og vellíðunarþjónustu sem hópurinn mun þróa næstu árin.
Vatnavinir Vestfjarða stuðla að fjölbreyttri atvinnusköpun og nýjungum í þjónustu fyrir 
innlenda sem erlenda ferðamenn. Um er að ræða langtímasýn sem mun krefjast 
þolinmæði og viljafestu margra til að verða að veruleika.
Markmiðið er að efla og vekja athygli á rótgrónni baðmenningu Vestfjarða og lengja 
þannig dvalartíma aðkomufólks á Vestfjörðum og virkja á umhverfisvænan hátt heitt 
vatn, jarðvarma og náttúru landsins til atvinnusköpunar og bættrar heilsu Íslendinga 
sem og erlendra gesta.

Eftirfarandi eru lýsingar á framkvæmdum:

1. Viðgerðir á innra byrði laugar og baðaðstöðu.
Sumarið 2009 kom í ljós að lítilsháttar leki var kominn að lauginni sem nauðsynlegt 
var að lagfæra. Einnig voru unnar öryggisúrbætur.

2. Hönnun nýbyggingar.
Olga Sigfúsdóttir hönnuður var fenginn til að gera teikningar að nýbyggingu skv, 
tillögum Vatnavina. Um er að ræða undirbúning fyrir byggingarleyfi, hönnun viðbyggin-
gar og burðarþolsteikningar fyrir síðari framkvæmdir sem munu bæta aðstöðu og 
aðgengi ferðamann til muna.

“Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða” f.h. Vatnavina Vestfjarða og 
UMF-Leifs heppna
700.000
Krossneslaug - Við nyrstu höf
Hönnun, efniskostnaður og frágangur
C
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á næstu síðu:
meðfylgjandi teikningar af hönnun nýbyggingar
unnar af Olgu Sigfúsdóttur arkítekt

bla

fyrir viðgerðir eftir viðgerðir

aðrar myndir eftir viðgerðir



KROSSNESLAUG Á STRÖNDUM
Skissa - tillaga að viðbyggingum  - móttaka, salerni og búningsklefar

unnið af Olgu Guðrúnu Sigfúsdóttur, FAÍ arkitekt

heitur pottur

Auka búningsaðstaða

Móttökubygging

rampur

settröppur
pallur

AFSTÖÐUMYND / GRUNNMYND 
1:200

Móttökubygging - 1. áfangi
afgreiðsla og snyrtingar

Auka búningsaðstaða - 2. áfangi
fyrir hópa og hreyfihamlaða

GRUNNMYNDIR AF VIÐBYGGINGUM 
1:100

skiptiklefi

sturtur
vs.

vs.

vs.
hreyfih. afgreiðsla

færanlegir flekar til 
rýmisskiptingar
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Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Sutsey var valin á heimsminjaskrá UNESCO fyrir 2 árum. Umhverfisstofnun hefur 
samþykkt að fjármagna og setja upp skilti, sem segir sögu Surtseyjar á völdum 
utsýnispalli þar sem vel sést til eyjarinnar frá Heimaey. Styrkur Ferðamálastofu og 
fjarframlag frá Vestmanaeyjabæ hefur verið notað til að ganga frá viðeigandi stæði 
fyrir skiltið, sem sett verður upp vorið 2011. Búið er að laga svæðið og veginn þannig 
að það sé fært bæði fólksbílum og langferðabifreiðum.

“Vestmannaeyjabær”
250.000
Allt um Surtsey - Upplýsingaskilti og útsýnispallur
Hönnunarvinna og efniskaup
B, N
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frá staðanum þar sem
breytingarnar munu 
eiga sér stað
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Tegund styrks:

Vestmannaeyjar þ.e. Heimaey er sífellt að verða vinnsælli áfangastaður fyrir 
göngufólk. Á vikunum eftir opnum landeyjahafnar heimsóttu yfir 60.000 ferðamenn 
Vestmannaeyjar. Það var því mjög mikilvægt að búið var að bæta aðstöðu, merkingar 
og klára að ganga frá gönguleiðum svo m.a. sé hægt að ganga hringinn í kringum 
Eyjuna. Síðast liðið sumar og haust hefur verið unnið að umbótum að "gömlum" 
gönguleiðum og gerð nýrra til að loka hringnum. Á komandi ári stendur svo til að setja 
aukinn kraft í frekari merkingar.

“Vestmannaeyjabær”
500.000
Hringvegurinn í Eyjum og aðrar gönguleiðir
Efniskaup
E
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bla

yfirlitskort af fyrirhugaðri tengingu

yfirlitskort af gönguleiðum yfirlitskort af gönguleiðum á Nýja Hrauni
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Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:

Tegund styrks:

Í verkefninu er lagt mat á ástand útivistarsvæðis sem er mikið heimsótt og er í jaðri 
Reykjanesfólkvangs. Við greiningarvinnu er unnið eftir aðferðafræði "Limits of 
acceptable change" (LAC) eða mörk ásættanlegra breytinga sem hefur lengi verið 
notuð m.a. í Bandaríkjunum og á Nýja Sjálandi.

VSÓ Ráðgjöf hefur annast verkefnisstjórn og sérfræðivinnu við verkefnið. Settur var 
saman verkefnishópur sem hefur fylgt verk-efninu eftir og séð um aðlögun aðferða-
fræðinnar að staðháttum, nauðsynlega gagnaöflun og samráð. Í verkefnishópnum 
voru; Björn H. Barkarson verkefnastjóri, Fríða Björg Eðvarðsdóttir og Gréta Hlín 
Sveinsdóttir.

Verkefnið hefur verið unnið jöfnum höndum sem þróunarverkefni fyrir LAC aðferða-
fræðina og sem greiningarverkefni um ástand og þolmörk landssvæðisins í kringum 
Lambafellsgjá. Lögð var áhersla á að vinna verkefnið þannig að reynslu þess mætti 
nýta fyrir útivistar- og ferðamannasvæði innan Reykjanesfólkvangs. Lagt er mat á 
núverandi ástand svæðisins og hvort svæðið geti tekið við áframhaldandi eða aukinni 
aðsókn. Þessi greiningarvinna hefur verið unnin út frá fyrirliggjandi upplýsingum og 
gögnum, fundum og ferðum með hagsmunaaðilum, vettvangsskoðunum og hönnu-
narvinnu. Unnin er aðgerðaáætlun m.t.t. aðgengis, aðgengisstýringar og fyrirbyggjandi 
aðgerða og varðveislu. Einnig eru gerðar tillögur um vöktunaráætlun m.t.t. ástands.

Niðurstöður verkefnisins eru því annarsvegar samantekt um ástandsmat og þolmörk 
fyrir Lambafellsgjá og hins vegar umfjöllun um aðferðafræðina.
Niðurstöðurnar má finna í skýrslunni “LAMBAFELLSGJÁ Mörk ásættanlegra 
breytinga” sem gefin var út í desember 2010.

Verkefnið fellur að markmiði Reykjanesfólkvangs um verndun eldfjallalandslags og 
aðgengi almennings að náttúru.

Eftirfarandi gögn á næstu síðum eru fylgiskjöl umsóknar og efni úr skýrslunni 
“LAMBAFELLSGJÁ Mörk ásættanlegra breytinga”

“VSÓ Ráðgjöf”
500.000
Eldfjallagarður - Landgreining og þolmörk
Skráningar landupplýsinga og rannsóknarvinna með hliðsjón af Limits 
of Acceptable Change (LAC) kerfinu
L
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hugmyndir um Eldfjallagarð á Reykjanesskaga

afmörkun Reykjanesfólkvangs



bla

eftirfarandi tafla er yfirlit yfir núverandi ástand og eiginleika sem eru viðkvæmir fyrir álagi og geta látið 
undan vegna landnotkunar

gróinn hraunsalli er þéttur og tekur vel við álagi 
gönguleiða

mosavaxin hraunin eru viðkvæm fyrir álagi og 
mikilvægt að gönguumferð fylgi afmörkuðum leiðum

lambafell séð frá vestri (ljósmynd Kristján 
Sæmundsson).

efnistaka var stunduð í Eldborg til margra ára, áhrif 
efnistökunnar eru veruleg og gígurinn að hálfu 
horfinn og verið grafið að gígkjarnanum frá suðri og 
austri, mikilvægt er að ganga frá svæðinu þannig 
að jaðrar og skriður falli betur að aðliggjandi landi

eftirfarandi kort eru kort númer 3 og 4 og sýna tvo mismunandi kosti, sú efri(kort 3) fyrir aukin umsvif 
ferðamennsku og útivistar og sú neðri er fyrir lágmarks umsvif(kort 4)



STYRKUR 87
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Þingeyskur sagnagarður er félag áhugamanna og annarra aðila. Sagnagarðurinn 
afmarkast af Þorgeirskirkju, Goðafossi og Þingey, Þingeyjarsveit. Tilgangur félagsins 
er að afla nýrrar þekkingar og safna saman og miðla fyrirliggjandi söguþekkingu til 
þeirra sem leið eiga um svæðið. Eftirfarandi verkefni var til þess að koma upp 
upplýsingaskilti við aðkeyrsluna að Þorgeirskirkju.

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Teikn á lofti hefur séð um hönnnun á skiltinu í samstarfi við Sif Jóhannesdóttur 
starfsmann Sagnagarðs. Verkefnið hefur eins og oft vill verða tekið lengri tíma en ráð 
var fyrir gert í upphafi. Hönnun er lokið og skiltið fer upp við Þorgeirskirkju vorið 2011.
Mikil áhersla var lögð á að vanda texta og kort af svæðinu.

“Þingeyskur sagnagarður”
300.000
Upplýsingaskilti við Þorgeirskirkju
Hönnunarvinna og efniskaup
N
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söguskiltið tilbúið



STYRKUR 88
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Verkefnið fól í sér gerð á söguskilti við Svínafell í Öræfum og er það liður í merkingu 
og bættu aðgengi að sögustöðum í Austur-Skaftafellssýslu. Myndað hefur verið 
verkefnið Söguslóð á Suð-austurlandi (frá Berufirði að Skeiðarársandi) .

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum:

Texti fyrir söguskiltið saminn, er hann bæði á íslensku og ensku.
Aflað hefur til myndefnis á skiltið og verða meðal annars gamlar þjóðlífs- og 
landslagsmyndir og einnig teikningar.
Hönnun og framleiðsla skiltisins var í höndum hönnunarstofunnar Teikn á lofti og er 
kostuð af Vegagerðinni sem er samstarfsaðili verkefnisins.

Verður söguskiltið sett upp vorið 2011.

“Þórbergssetur, Hala Suðursveit”
300.000
Söguslóð á Suðausturlandi
Hönnunarvinna og efniskaup
N
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STYRKUR 89
2010

Styrkþegi:
Styrkupphæð:
Styrkheiti:
Styrkmarkmið:
Tegund styrks:

Húsey er einstök paradís til náttúruskoðunar, eitt stærsta sellátur landsins, fjölskrúðugt 
fuglalíf og hreindýr sjást allt árið. 

Eftirfarandi er lýsing á framkvæmdum sem áætlað var að gera:

-Færa núverandi stíga vegna breytts vatnafars í Kjölfar Kárahnjúkavirkjunar. Þá þarf 
að stika og merkja með smáum upplýsingaskiltum.
-Setja þarf tvö borð og koma upp einu fuglaskoðunarskýli.
-Setja þarf upp tvö stór fræðsluskilti. Eitt um landssel við Jöklu og annað um fugla, 30 
tegundir þar sem þar er stærsta lómvarp landsins og stærsta kjóavarp í heimi.

“Örn Þorleifsson - Húsey”
500.000
Húsey - Náttúrustígar og merkingar
Hönnunarvinna og efniskaup
E, N
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stórt fræðsluskilti

lítil fræðsluskilti
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