Áfangastaðaáætlun DMP – Suðurland
Hvað er DMP (Destination management plan)?
DMP er heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samþættingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem
geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði/áfangastað, þar með talið:
✓ þarfir gesta og heimamanna
✓ þarfir fyrirtækja og umhverfis
Af hverju DMP? Með gerð áfangastaðaáætlunar DMP fyrir Suðurland verður til heildræn stefna sem lýtur að
ferðaþjónustunni sem atvinnugrein, sveitarfélögum, íbúum, umhverfi og samfélaginu í heild sinni.

Svæðaskipting Suðurlands:
Svæði 1 – Ölfus, Hveragerði, Árborg, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð,
Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Ásahreppur og Rangárþing ytra.
Svæði 2 – Vestmannaeyjar, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur.
Svæði 3 – Hornafjörður.

Áfangastaðaáætlun DMP - Suðurland / Ferli vinnufunda
Vinnuhópar:

Svæði 1
Svæði 1

Fulltrúar frá öllum sveitafélögum
svæðisins mynda vinnuhópinn:
landeigendur, íbúar,
matvælaframleiðendur,
sveitastjórnaraðilar, fulltrúar
upplýsingamiðstöðva og
þjóðgarðs, ferðaþjónustuaðilar í
gisting, veitingum og afþreyingu.

Svæði 2
Fulltrúar frá öllum sveitafélögum
svæðisins mynda vinnuhópinn:
landeigendur, íbúar,
matvælaframleiðendur,
sveitastjórnaraðilar, fulltrúar
jarðvangs og þjóðgarðs,
ferðaþjónustuaðilar í gisting,
veitingum og afþreyingu.

Svæði 3
Fulltrúar í vinnuhópnum eru:
landeigendur, íbúar,
matvælaframleiðendur,
sveitastjórnaraðilar, fulltrúar
þjóðgarðs, ferðaþjónustuaðilar í
gisting, veitingum og afþreyingu.

Vinnuhópar:
Lagt var upp með að ná sem breiðustum hópi fólks úr samfélaginu sem ferðaþjónustan og ferðamenn snerta á einhvern
hátt, bæði beint sem óbeint. Hugað var að því að fulltrúar úr öllum sveitarfélögum mynduðu hópana og leitað var til
ólíkra hagaðila s.s. Landeiganda, íbúa, matvælaframleiðanda, sveitastjórnaraðila, ferðaþjónustuaðila í gistingu,
veitingum og afþreyingu auk aðila frá þjóðgarði/jarðvangi og upplýsingamiðstöð. Á seinni stigum myndu svo aðilar eins
og lögreglan, vegagerðin, skógræktin, minjastofnun og aðrir hlutaðeigandi koma að vinnunni.

Áður en að endanleg áætlun er gefin út verður hún send til sveitafélaga og helstu stofnana til umsagnar.
Einnig verða haldnir íbúafundir til kynningar á verkefninu og til athugasemda.

FERLI VINNUFUNDA:

Markmið: Staða svæðisins og heildarsýn
Verkefnið kynnt, tilgangur þess og útkoma.
Einkenni svæðisins skoðuð, helstu áskoranir
dregnar fram og unnið úr þeim.
Ath. erum ekki í lausnarfasa hér.
Leiðir:
• Hvað er verið að gera vel?
• Hvað þurfum við að bæta?
Drögum fram stöðuna eins og hún er á viðkomandi
svæði:
➢ Opinberir aðilar
➢ Innviðir
➢ Samfélagið
➢ Náttúran
➢ Ímynd og gæði
➢ Samtal og samvinna
Afurð fundar:
Skýr sýn á það hvað svæðið stendur fyrir, hvað vel
er gert og hvað hægt er að gera betur.
Vinnulag og samskiptaform vinnuhópsins ásamt
skýrum línum fyrir næstu fundi.

2. fundur október 2017
Markmið: Framtíðarsýn svæðis
Hvert viljum við fara/ hver er framtíðarsýnin fyrir
Suðurland?
Horfum fram á við – látum okkur dreyma
Leiðir: Hver er framtíðarsýnin fyrir svæðið?
Þemum er komu fram úr fyrsta vinnufundi:
➢ Samfélag: Vegakerfið – Áningarstaðir Íbúar – Grunnþjónusta
➢ Ferðaþjónusta: Stefnumótun – Regluverk –
Uppbygging – Samvinna – Gæði –
Upplýsingagjöf - Fræðsla
➢ Náttúra: Verndun - Aðgengi

Afurð fundar:
Framtíðarsýn fyrir svæðið sem verður hluti af
framtíðarsýn Suðurlands í heild sinni.

3. fundur

nóvember 2017

Markmið: Hvernig náum við framtíðarsýninni
Hvaða leiðir viljum við fara / grunnur að
aðgerðaráætlunum fyrir Suðurland.
Hér erum við í lausnarfasa.
Leiðir:

OPNIR ÍBÚAFUNDIR OG NIÐURSTÖÐUR SENDAR TIL UMSAGNAR

1.fundur september 2017

4.fundur febrúar 2018
Markmið: Hvernig vitum við að við höfum náð
markmiðinu
Samantekt og endanleg útkoma Áfangastaða DMP
fyrir Suðurland ásamt aðgerðaráætlunum svæða til
3ja ára. Unnið að leiðum til að mæla árangur.
Leiðir:
Förum yfir framtíðarsýnina og aðgerðaráætlunina,
erum við sátt eða viljum við breyta einhverju?
Hvernig mælum við árangurinn í gegnum
aðgerðaráætlunina?
Hvert er hlutverk íbúa, fyrirtækja, sveitarfélaga,
stofnanna og annara sem koma að
aðgerðaráætluninni?

Hvaða leiðir viljum við fara til að viðhalda/bæta
það sem þarf á Suðurlandi:
➢ Samfélag: Vegakerfið – Áningarstaðir Íbúar – Grunnþjónusta
➢ Ferðaþjónusta: Stefnumótun – Regluverk –
Uppbygging – Samvinna – Gæði –
Upplýsingagjöf - Fræðsla
➢ Náttúra: Verndun - Aðgengi
Afurð fundar:
Hver ber ábyrgð á framkvæmd hvers verkþátts?
Gróf aðgerðaráætlun fyrir svæðið til að ná þeirri
framtíðarsýn sem hefur verið sett fram.
Afurð fundar:
Aðgerðaráætlun verður tímasett, ábyrgðaraðilar
Mælitæki fyrir aðgerðaráætlunina til að ná þeim
og framkvæmdaraðilar skilgreindir, mælikvarði
markmiðum sem sett voru.
settur fram.
Á milli funda 3 og 4 verða haldnir opnir íbúafundir þar sem niðurstöður úr vinnuhópum verða
kynntar og þær speglaðar við íbúa. Íbúar hafa þar möguleika á að koma sínum athugasemdum á
framfæri.

