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S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

•• FerðaþjFerðaþjóónusta og samfnusta og samféélagið, lagið, 
hlutverk sveitarstjhlutverk sveitarstjóórnarna
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S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

•• Hlutverk sveitarstjHlutverk sveitarstjóórna.rna.
•• Hvað hefur Hvað hefur ááunnist unnist áá svsvææðinu?ðinu?
•• Hvað ber að varast?Hvað ber að varast?
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S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

•• Hlutverk sveitarstjHlutverk sveitarstjóórnarna
•• Er að skapa ferðaþjEr að skapa ferðaþjóónustunni almenn nustunni almenn 

vaxtaskilyrði.vaxtaskilyrði.
•• Þetta er hÞetta er hæægt að gera gt að gera áá margan hmargan háátt.tt.
•• SveitarfSveitarfééllöögin gin áá SnSnææfellsnesi fellsnesi –– Vottað Vottað 

ferðamannasvferðamannasvææði.ði.
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•• Hvað hefur Hvað hefur ááunnist?unnist?
•• BBúúið að mið að móóta sameiginlega stefnumta sameiginlega stefnumóótun tun 

sveitarfsveitarféélaganna laganna íí sjsjáálfblfbæærri þrrri þróóun un 
umhverfisumhverfis-- og samfog samféélagsmlagsmáála til la til áársins rsins 
2015.2015.

•• BBúúið að mið að mææta viðmiði Green Globe 21, ta viðmiði Green Globe 21, 
sem er annað þrep sem er annað þrep íí þriggja þrepa þriggja þrepa 
vottunarferli.vottunarferli.

•• MMóóttaka ttaka áá flokkuðum dagblflokkuðum dagblööðum og ðum og 
fernum fernum íí StykkishStykkishóólmi.  Vlmi.  Vææntanlegantanlega

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• llííka ka íí SnSnææfellsbfellsbææ og Grundarfirði.og Grundarfirði.
•• GrGræænfnfááni ni áá LýsuhLýsuhóóli.li.
•• BBúúið að sið að sæækja um Grkja um Græænfnfáána fyrir na fyrir 

LaugagerðisskLaugagerðisskóóla.la.
•• BBææjarstjjarstjóórn Snrn Snææfellsbfellsbææjar bjar búúin að in að áákveða kveða 

að allir skað allir skóólar lar íí bbææjarfjarféélaginu slaginu sææki um ki um 
aðild að Graðild að Græænfnfáánanum.nanum.

•• BlBlááffááninn er kominn ninn er kominn íí StykkishStykkishóólmshlmshööfn.fn.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• BBúúið að sið að sæækja um Blkja um Blááffáánann fyrir nann fyrir 
ArnarstapahArnarstapahööfn.fn.

•• VatnshrVatnshrúútur við Lýsuhtur við Lýsuhóólssklsskóólala
•• StubbalStubbalæækjavirkjun við Lýsuhkjavirkjun við Lýsuhóólssklsskóóla.la.
•• GrGróóðurhðurhúús við Lýsuhs við Lýsuhóólssklsskóóla.la.
•• Fyrsta hFyrsta hóótelið sem vottað var af Grenn Globe 21 telið sem vottað var af Grenn Globe 21 

áá ÍÍslandi er slandi er áá Hellnum, hefur haft vottun sHellnum, hefur haft vottun sííðan ðan 
2002.2002.

•• Tveir ferðaþjTveir ferðaþjóónustubnustubææir, Suðurir, Suður--BBáár og Ytrir og Ytri--
Tunga eru Tunga eru íí fyrsta þrepi fyrsta þrepi íí að fað fáá vottunvottun

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Unnið er að merkingum fyrstu Unnið er að merkingum fyrstu 
ggöönguleiðanna undir forystu Green Globe nguleiðanna undir forystu Green Globe 
21 verkefnisins.21 verkefnisins.

•• BBúúið er að fið er að fáá styrk fyrir upplýsingaskilti við styrk fyrir upplýsingaskilti við 
Kirkjufell Kirkjufell íí Grundarfirði.Grundarfirði.

•• Unnið er að þvUnnið er að þvíí að leita eftir að leita eftir 
samstarfsaðilum við verkefnið erlendis.samstarfsaðilum við verkefnið erlendis.

•• ÁÁ nnææsta sta áári er stefnt að umhverfishelgi ri er stefnt að umhverfishelgi áá
SnSnææfellsnesi.fellsnesi.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Það hafa farið fram kynningar Það hafa farið fram kynningar áá
umhverfismumhverfismáálum fyrir heimamenn með lum fyrir heimamenn með 
frfrææðslufundum og erindum.  Allt gert til ðslufundum og erindum.  Allt gert til 
að auka umhverfisvitund.að auka umhverfisvitund.

•• Greinar skrifaðar Greinar skrifaðar íí blblööð til að ð til að öörva rva ííbbúúa a 
SnSnææfellsness til þfellsness til þááttttttööku ku íí verkefninu.verkefninu.

•• Stofnaður hefur verið umhverfishStofnaður hefur verið umhverfishóópur pur íí
StykkishStykkishóólmi sem heldur mlmi sem heldur máánaðarlega naðarlega 
fundi.fundi.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Haldnir hafa verið kynningarfundir Haldnir hafa verið kynningarfundir áá Green Green 
Globe 21 verkefninu hjGlobe 21 verkefninu hjáá ýmsum fýmsum fééllöögum gum áá
SnSnææfellsnesi.fellsnesi.

•• ““Vistvernd Vistvernd íí verkiverki”” –– 25 heimili 25 heimili íí SnSnææfellsbfellsbææ
þþáátttakendur.tttakendur.

•• SveitarfSveitarfééllöögin og stofnanir þeirra kaupa einungis gin og stofnanir þeirra kaupa einungis 
umhverfismerktan pappumhverfismerktan pappíír.r.

•• Unnið er að þvUnnið er að þvíí að skipta yfir að skipta yfir íí umhverfismerktar umhverfismerktar 
hreinsivhreinsivöörur rur íí ööllum deildum sveitarfllum deildum sveitarféélaganna.laganna.

•• ÍÍbbúúafafééllöög sem vinna að merkingum og g sem vinna að merkingum og úúrbrbóótum tum 
íí sveitarfsveitarfééllöögunum.gunum.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• FjFjóórar helgarhrar helgarhááttííðir ðir áá SnSnææfellsnesi: fellsnesi: 
•• Vor undir JVor undir Jöökli kli íí SnSnææfellsbfellsbææ, F, Fææreyskir dagar reyskir dagar íí

SnSnææfellsbfellsbææ, , ÁÁ ggóóðri stundu ðri stundu íí Grundarfirði og Danskir Grundarfirði og Danskir 
dagar dagar íí StykkishStykkishóólmi.  Þlmi.  Þáátttaka tttaka ííbbúúa og stolt af eigin a og stolt af eigin 
menningararfi og uppruna.menningararfi og uppruna.

•• Verið að vinna að sameiginlegum markaðsVerið að vinna að sameiginlegum markaðs-- og og 
kynningarbkynningarbææklingi fyrir Snklingi fyrir Snææfellsnes fellsnes íí tengslum við Green tengslum við Green 
Globe 21 verkefnið.Globe 21 verkefnið.

•• Sett hefur verið upp vefsSett hefur verið upp vefsííða ða www.snaefellsnes.comwww.snaefellsnes.com sem sem íí
framtframtííðinni verður með kynningarefni fyrir allt ðinni verður með kynningarefni fyrir allt 
SnSnææfellsnes.fellsnes.

•• Gefinn verður Gefinn verður úút fjt fjóórblrblööðungur fyrir Snðungur fyrir Snææfellsnes til fellsnes til 
kynningar kynningar íí áár.r.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

http://www.snaefellsnes.com/


13 May 200513 May 2005 1111

•• Unnið er að uppbyggingu Unnið er að uppbyggingu ááningarstaða.ningarstaða.
•• Unnið er að sameiginlegri markaðsUnnið er að sameiginlegri markaðs-- og kynningarog kynningaráæáætlun tlun 

fyrir Snfyrir Snææfellsnes með þfellsnes með þááttttttööku Ferðamku Ferðamáálarlarááðs ðs ÍÍslands slands 
undir merkjum undir merkjum –– ÍÍsland ssland sæækjum það heim.kjum það heim.

•• Nýtt slagorð hefur verið valið fyrir SnNýtt slagorð hefur verið valið fyrir Snææfellsnes fellsnes ––
SnSnææfellsnes fellsnes –– TTööfrar frar ÍÍslands.slands.

•• Verkefnið hefur vakið mikla athygli manna bVerkefnið hefur vakið mikla athygli manna bææði innanði innan--
og utanlands.og utanlands.

•• Verkefnið var kynnt Verkefnið var kynnt áá fyrstu alþjfyrstu alþjóóðlegu rðlegu rááðstefnu Green ðstefnu Green 
Globe 21 um sjGlobe 21 um sjáálfblfbææra þrra þróóun un íí ferðaþjferðaþjóónustu sem haldin nustu sem haldin 
var var íí Kaikoura Kaikoura áá NýjaNýja--SjSjáálandi landi íí mars 2004.mars 2004.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Verkefnið var einnig kynnt Verkefnið var einnig kynnt áá rrááðstefnu ðstefnu 
AlheimsferðamAlheimsferðamáálarlarááðsins um vottunarkerfi ðsins um vottunarkerfi 
og sjog sjáálfblfbææra þrra þróóun un íí ferðaþjferðaþjóónustu nustu íí
Marianzke Lazne Marianzke Lazne íí TTéékklandi sem haldi var kklandi sem haldi var 
íí september 2004.september 2004.

•• ÖÖnnur sveitarfnnur sveitarfééllöög g áá ÍÍslandi hafa sýnt slandi hafa sýnt 
verkefninu verkefninu ááhuga og hafa fengið fulltrhuga og hafa fengið fulltrúúa a 
okkar til að koma til sokkar til að koma til síín og kynna n og kynna 
verkefnið.verkefnið.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• StStæærsti rsti áávinningurinn er þvinningurinn er þóó ef til vill sef til vill sáá að að 
hafa aukið meðvitund fhafa aukið meðvitund fóólks lks áá svsvææðinu til ðinu til 
umhverfismumhverfismáála almennt.la almennt.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Hvað ber að varast?Hvað ber að varast?

•• ÍÍ upphafi er nauðsynlegt að gera supphafi er nauðsynlegt að gera séér grein fyrir umfangi r grein fyrir umfangi 
verkefnisins, tverkefnisins, tííma og fjma og fjáármunum.rmunum.

•• Einnig er nauðsynlegt að nEinnig er nauðsynlegt að náá fullri pfullri póólitlitíískri sskri sáátt um mtt um máálið.lið.
•• Þetta er þannig verkefni að það verður ekki unnið nema Þetta er þannig verkefni að það verður ekki unnið nema 

að þvað þvíí sséé fylgt fast eftir.fylgt fast eftir.
•• Þetta er nýtt og þvÞetta er nýtt og þvíí er t.d. erfitt að fer t.d. erfitt að fáá starfsmenn starfsmenn 

sveitarfsveitarféélaganna til þess að fylgja þvlaganna til þess að fylgja þvíí eftir.eftir.
•• Nauðsynlegt að halda reglulega fundi með þeim og fela Nauðsynlegt að halda reglulega fundi með þeim og fela 

þeim þeim áábyrgð byrgð áá að fylgja verkefnum eftir.að fylgja verkefnum eftir.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• Það er ekki nÞað er ekki nóóg að senda frg að senda fráá sséér allar r allar 
fundagerðir stýrihfundagerðir stýrihóópsins og skrifa greinar psins og skrifa greinar íí blblööð.  ð.  
FFóólk les ekki og þvlk les ekki og þvíí þarf að halda reglulega þarf að halda reglulega 
kynningarfundi.kynningarfundi.

•• Alla Alla ööfga ber að varast og þvfga ber að varast og þvíí miður hefur orðið miður hefur orðið 
““umhverfismumhverfismááll”” neikvneikvææða merkingu hjða merkingu hjáá
mmöörgum, boð og brgum, boð og böönn.nn.

•• Til að svona stTil að svona stóórt og mikið verkefni gangi þrt og mikið verkefni gangi þáá
verður að vera frumkvverður að vera frumkvööðull ðull áá svsvææðinu sem drðinu sem dríífur fur 
verkefnið verkefnið ááfram og ffram og fæær aðra r aðra íí lið með slið með séér.  Þetta r.  Þetta 
gerist ekki sjgerist ekki sjáálfkrafa og margar hindranir eru  við lfkrafa og margar hindranir eru  við 
fyrstu sporin.fyrstu sporin.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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•• FrumkvFrumkvööðulinn hðulinn hööfðum við.fðum við.

S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...
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S N Æ F E L L S B Æ R
...þar sem Jökulinn ber við loft...

Guðlaugur Bergmann í Hellnafjöru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

