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Áfangastaðaáætlun Suðurlands
 Landshluti sem var í viðbragði –

umfangsmiklar aðgerðir 
 2017 var mikil þörf á að draga saman 

víðtækar þarfir samfélags, ferðaþjónustu 
og náttúru

 Aðgerðir / áheslur og hvernig við  höfum 
unnið með þær

– Síðustu 3 ár höfum við markvisst verið að vinna 
að því að verkefni Áfangastaðaáætlunar 
Suðurlands og verkefni Markaðsstofu 
Suðurlands verði samtvinnuð.





Framtíðarsýn ferðaþjónustunnar á 
Suðurlandi
Ferðaþjónusta á Suðurlandi er sjálfbær þar sem lögð er áhersla á
heildræna þróun í sátt við náttúru og samfélag. Ferðaþjónustan er
öflug atvinnugrein og samvinna ríkir á milli mismunandi
hagsmunaaðila þar sem hugað er að gæðum, upplýsingagjöf og
fræðslu.
• Verndun náttúru og menningarsögulegra minja er í forgrunni þegar kemur að ferðaþjónustu þar sem

hugað er að skýru og tryggu aðgengi að helstu náttúruperlum.
• Regluverk í ferðaþjónustu er skýrt og leiðir til jákvæðrar upplifunar heimamanna og gesta.
• Vegakerfið og samgöngur, á sjó, landi og í lofti, eru öruggar og hugsaðar heildrænt þar sem

áningarstaðir eru vel úthugsaðir, merktir með viðeigandi þjónustu og upplýsingagjöf.
• Möguleikar til menntunar í ferðaþjónustu eru staðbundnir og fjölbreyttir.
• Grunnþjónusta er góð á svæðinu og íbúar eru jákvæðir í garð ferðamanna og ferðaþjónustunnar.



Áherslur

Samfélag

FerðaþjónustanNáttúra og 
menningarminjar



Meginmarkmið 2018

Samfélag
 Grunnþjónusta er öflug
 Íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af

ferðaþjónustu
 Áningarstaðir eru hugsaðir heildrænt

Náttúra og menningarminjar
 Náttúruvernd er í forgrunni í ferðaþjónustu
 Eftirlit með náttúruvernd er gott
 Aðgengi er skilgreint fyrir hvert svæði
 Ferðaþjónustan styður við menningu og

minjavernd

Ferðaþjónusta
 Uppbygging byggir á heildarsýn og jafnvægi

í samfélaginu
 Skilningur stjórnvalda á ferðaþjónustu er

góður
 Stefna í takt við ferðaþjónustu, samfélag og

náttúru
 Regluverk er skýrt
 Samtal og samvinna innan svæðisins eru virk
 Upplýsingagjöf og fræðsla í ferðaþjónustu er

góð
 Gæði á svæðinu eru góð
 Eftirlit með reglum/lögum er virkt



Vestursvæði
Katla Jarðvangur & 

Vestmannaeyjar
Ríki Vatnajökuls

Samgöngukerfið er öruggt Grunnþjónusta er öflug
Skilningur stjórnvalda á ferðaþjónustu 

er góður
Uppbygging byggir á heildarsýn og 

jafnvægi í samfélaginu 
Náttúruvernd er í forgrunni í 

ferðaþjónustu 
Uppbygging byggir á heildarsýn og 

jafnvægi í samfélaginu 
Grunnþjónusta er öflug Samgöngukerfið er öruggt Grunnþjónusta er öflug

Regluverk er skýrt
Uppbygging byggir á heildarsýn og 

jafnvægi í samfélaginu 
Samgöngukerfið er öruggt

Stefna í takt við ferðaþjónustu, 
samfélag og náttúru

Samtal og samvinna innan svæðisins er 
virkt

Stefna í takt við ferðaþjónustu, 
samfélag og náttúru

Skilningur stjórnvalda á ferðaþjónustu 
er góður

Eftirlit með náttúruvernd er gott Regluverk er skýrt

Samtal og samvinna innan svæðisins er 
virkt

Íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af 
ferðaþjónustu.

Upplýsingagjöf og fræðsla í 
ferðaþjónustu er góð

Áningarstaðir eru hugsaðir heildrænt
Stefna í takt við ferðaþjónustu, 

samfélag og náttúru
Samtal og samvinna innan svæðisins er 

virkt
Íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af 

ferðaþjónustu.
Regluverk er skýrt

Náttúruvernd er í forgrunni í 
ferðaþjónustu 

Náttúruvernd er í forgrunni í 
ferðaþjónustu 

Gæði á svæðinu eru góð.
Íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af 

ferðaþjónustu.

Eftirlit með náttúruvernd er gott 
Upplýsingagjöf og fræðsla í 

ferðaþjónustu er góð
Eftirlit með náttúruvernd er gott 

Upplýsingagjöf og fræðsla í 
ferðaþjónustu er góð

Eftirlit með regluverki er virkt Gæði á svæðinu eru góð.

Gæði á svæðinu eru góð. Aðgengi er skilgreint fyrir hvert svæði Eftirlit með regluverki er virkt

Eftirlit með regluverki er virkt
Skilningur stjórnvalda á ferðaþjónustu 

er góður
Áningarstaðir eru hugsaðir heildrænt

Aðgengi er skilgreint fyrir hvert svæði
Ferðaþjónustan styður við menningu 

og minjavernd
Aðgengi er skilgreint fyrir hvert svæði

Ferðaþjónustan styður við menningu 
og minjavernd

Áningarstaðir eru hugsaðir heildrænt
Ferðaþjónustan styður við menningu 

og minjavernd

Meginmarkmið - forgangsröðun



Meginmarkmið 2021-2023 - uppfærð
Samfélag og menning
• Samgöngukerfið er öruggt. Á enn við en ekki nýtt til aðgerða.

• Grunnþjónusta er öflug. Á enn við en ekki nýtt til aðgerða.

• Íbúar finna fyrir jákvæðum áhrifum af ferðaþjónustu.
Ferðaþjónusta
• Stefna í takt við ferðaþjónustu, samfélag og náttúru þar sem uppbygging byggir á heildarsýn og jafnvægi í

samfélaginu.

• Regluverk í ferðaþjónustu er skýrt og eftirlit er virkt. Á enn við en ekki nýtt til aðgerða.

• Virkt samtal og samvinna er innan svæðisins og góður skilningur stjórnvalda á ferðaþjónustu.

• Áhersla er lögð á gæði í ferðaþjónustu á Suðurlandi þar sem góð upplýsingagjöf og fræðsla er í fyrirrúmi.
Náttúra og menningarminjar
• Ferðaþjónustan á Suðurlandi vinnur ávallt í sátt við náttúruna og styður við menningu og minjavernd.



Rannsóknir og 
hagtölur

Samgöngur

Áhrif 
ferðaþjónustu á 

samfélög

Samtal og 
samvinna

Stýring og 
dreifing 

ferðamanna

Gjaldtaka

Sjálfbær þróun Gæði og 
gæðamál

Upplýsingagjöf, 
merkingar og 

fræðsla

Ábyrg 
ferðahegðun

Náttúruvernd

Öryggi og 
aðgengi

Áherslur 2018-2020



Fjöldi aðgerða 2018-2020

Alls 1.202 aðgerðir
Ath – margar aðgerðir voru sambærilegar á 

milli svæða og því heildarfjöldi ekki svona hár

Ríki Vatnajökuls -
416

Gullna hrings 
svæðið - 368

Katla jarðvangur 
& 

Vestmannaeyjar -
418



Gullna hrings 
svæðið

Samfélag - 98

Ferðaþjónusta -
170

Náttúra og 
menningarminjar -

100

Katla 
jarðvangur & 

Vestmannaeyjar

Samfélag - 115

Ferðaþjónusta -
185

Náttúra og 
menningarminjar -

118

Ríki Vatnajökuls

Samfélag - 109

Ferðaþjónusta -
185

Náttúra og 
menningarminjar 

- 122

Markaðsstofa 
Suðurlands

78 aðgerðir 
merktar MSS –

framkvæmdaraðili, 
stuðningsaðili, 

ráðgjöf eða 
samstarfsaðili



Ferðaleiðir

 Handbók um gerð hjólaleiða

 Handbók um gerð gönguleiða

https://www.south.is/static/files/DMP/mss_handbok_hjolaleidir_a4_v2.pdf
https://www.south.is/static/files/DMP/mss_handbok_go-nguleidir_a4_v4.pdf


Ferðaleiðir

 Handbók um gerð hjólaleiða

 Handbók um gerð gönguleiða

 Vitaleiðin – Frá vita til vita

https://www.south.is/is/thettbyli/vitaleidin


Ferðaleiðir

 Handbók um gerð hjólaleiða

 Handbók um gerð gönguleiða

 Vitaleiðin – Frá vita til vita

https://www.south.is/is/thettbyli/vitaleidin


Matarauður Suðurlands 
Verkefni styrkt af Matarauði Íslands

 Hefðir og sérstaða svæða

 Kortlagning á veitingastöðum

 Kortlagning á framleiðslu

 Vinnustofur með upplifunarhönnuði, 
matreiðslumönnum og öðrum 
innblæstri



Fræðsla, ímynd 
og upplýsingagjöf 

 FB síðan - Upplifðu Suðurland
 „Saga og mynd“ frá fyrirtækjum

 Greinaskrif

 Myndbönd og samantektir

 Viðburðir - viðburðastaðir



Uppbygging á 
Suðurlandi
 Framkvæmdarsjóður 

ferðamannastaða
– 2019 –12 verkefni - 147,6M  
– 2020 –18 verkefni - 160M

 Landsáætlun
– 2019-2021 - 38 verkefni
– 2020-2022 – 43 verkefni 
– Alls vegna verkefna 2018-2022 

– 3,2 milljarðar



Uppbygging á 
Suðurlandi
 Dæmi um staði sem hafa fengið 

óvænta athygli
Fjarðrárgljúfur
Flugvélaflakið á 
Sólheimasandi
Brúarfoss
Reykjardalur

Hvaða staður er næsti „spútnik“ staður 
Suðurlands?

Múlagljúfur?

 Gullfoss
 Geysir
 Þingvellir
 Seljalandsfoss
 Skógafoss
 Eyjafjallajökull
 Sólheimasandur – flugvélaflakið
 Reynisfjara
 Fjarðárgljúfur
 Skaftafell
 Jökulsárlón

Stóru seglar Íslands eru 
margir staðsettir á Suðurlandi 











Tengsl áætlana

HEIMURINN LANDIÐ SVÆÐIN SVEITAR-
FÉLAGIÐ

BYGGÐAÁÆTLUN
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LANDSÁÆTLUN
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Ólafur Rafnar Ólafsson, atvinnu- og viðburðarfulltrúi 
Sveitarfélagið Árborg



Ferðaleiðir

 Handbók um gerð hjólaleiða

 Handbók um gerð gönguleiða

 Vitaleiðin – Frá vita til vita

https://www.south.is/is/thettbyli/vitaleidin


Árdís Erna Halldórsdóttir, atvinnu-og ferðamálafulltrúi 
Sveitarfélagið Hornafjörður



Spurningar og umræður



Orka, kraftur og hreinleiki |  south.is

Kærar þakkir fyrir þátttökuna!
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