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1. SAMANTEKT 
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes bauð til Hugmyndasmiðju um Gestastofu Snæfellsness, 

laugardaginn 11. mars, á Breiðabliki.  Hugmyndasmiðjan var vel sótt af fólki alls staðar að af 

Snæfellsnesi, sem starfandi er í mörgum atvinnugreinum og hjá sveitarfélögunum.   

Það er eitt af markmiðum Svæðisgarðsins Snæfellsness að koma á fót gestastofu á 

sunnanverðu Snæfellsnesi, mögulega á Breiðabliki.  Námskeið um upplýsingamiðlun og 

gestastofur sem haldið var í febrúar og hugmyndasmiðjan eru liður í undirbúningi áður en 

eigendur svæðisgarðsins taka ákvörðun um framhaldið.   

Á hugmyndasmiðjunni kom fram mikill stuðningur við að koma á fót Gestastofu Snæfellsness, 

sem yrði hjartað, ekki einungis í upplýsingamiðlun, heldur einnig í þróun ferðaþjónustu á 

svæðinu.  Gestastofa skapar tækifæri fyrir Snæfellinga til að samræma upplýsingagjöf og er 

mikilvægur þáttur í því að gestir búi við öryggi á ferð sinni um svæðið, kynnist því vel og fái 

skýra mynd af sérstöðu Snæfellsness.  Starfsemi gestastofu og virk tengsl við þjónustuaðila, 

upplýsingamiðstöðvar, sveitarfélög og heimamenn/íbúa getur einnig verið lykillinn að stýringu 

um svæðið, þannig að umferð sé beint á þá staði sem eru aðgengilegir og öruggir og gætt verði 

að þolmörkum svæða og samfélags.   

Þátttakendur á hugmyndasmiðjunni styðja það að gestastofa verði staðsett á Breiðabliki, þó 

þannig að íbúar Eyja- og Miklaholtshrepps geti áfram notað húsið sem sitt félagsheimili.  Auk 

upplýsingamiðlunar inni í húsinu, mætti líka vera upplýsingamiðlun á útisvæði, leiksvæði, 

tjaldsvæði / aðstaða fyrir hús- og gistibíla, sorpmóttaka og aðgangur að salernum. 

En sýnin snýst þó ekki aðeins um Breiðablik, heldur samræmda og rétta upplýsingagjöf um allt 

svæðið og á netinu, gestastofur um allt Snæfellsnes og samræmt yfirbragð á skiltum og 

áningarstöðum.   

Þátttakendur áfangaskiptu verkefninu Gestastofa Snæfellsness og töldu flestir að byrja ætti á 

Breiðabliki, jafnvel þó aðeins yrðu stigin fyrstu skref, en að gott væri að eiga sýn á hvernig 

lokaútkoman ætti að vera og vinna út frá henni frá upphafi.  Í framhaldi af því yrði svo hugað 

að útisvæði og samræmdri upplýsingamiðlun um allt Snæfellsnes.  Þá kom fram það sjónarmið 

að strax frá upphafi yrði lögð áhersla á miðlun upplýsinga á netinu.  Til lengri tíma litið gæti 

gestastofa svo tengst vottun á ferðaþjónustuaðilum og markaðssetningu.   

Til að verkefnið takist, sögðu þátttakendur í lokin, þurfa Snæfellingar að standa saman, 

fjármagna það, bretta upp ermar og byrja!  Markmiðið er að gestir fái tilfinningu fyrir því að 

Snæfellsnesið sé sérstakt og heildstætt svæði.  Gestastofan verði tengiliður sem tengi saman 

marga samstillta þætti sem auðgi upplifun með aukinni upplýsingamiðlun um allt Snæfellsnes.  

Tilkoma gestastofu getur skipt sköpum til að uppbygging ferðaþjónustu á Snæfellsnesi verði í 

sátt við náttúru og samfélag.     

Hugmyndasmiðjan var haldin á vegum Svæðisgarðsins Snæfellsness í samstarfi við 

atvinnuþróun SSV og ráðgjafarfyrirtækið ILDI í Grundarfirði.  Nú munu vinnuhópar á vegum 

Svæðisgarðsins taka við og rýna í hugmyndir út frá fjármögnun og hönnun.  Niðurstöðu 

eigendaráðs Svæðisgarðsins er svo að vænta í apríl.  
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2. HUGMYNDASMIÐJA UM GESTASTOFU SNÆFELLSNESS 
Eitt af markmiðum Svæðisgarðsins Snæfellsnes er að koma á fót Gestastofu Snæfellsness á 

sunnanverðu Snæfellsnesi.  Til skoðunar er að hún verði staðsett á Breiðabliki og hefur verið 

unnið forverkefni með hreppsnefnd og íbúum Eyja-og Miklaholtshrepps varðandi möguleika á 

því.   

Laugardaginn 11. mars var boðið til hugmyndasmiðju á Breiðabliki, kl. 10.30 – 13.30.  

Markmiðið var að kalla eftir hugmyndum íbúa og hagaðila á Snæfellsnesi um Gestastofu 

Snæfellsness, áherslur og framsetningu.  Stefnt var að því að eftir hugmyndasmiðjuna hefðu 

vinnuhópar og stjórnendur svæðisgarðsins, skýra sýn á hugmyndir og áherslur Snæfellinga 

varðandi mótun gestastofu og forgangsröðun hugmynda um hvað þar ætti að vera og hverjum 

hún ætti að þjóna.    

Hugmyndasmiðjan var opin öllum áhugasömum.  Um þrjátíu manns mættu, íbúar á breiðum 

aldri og af báðum kynjum, úr mörgum atvinnugreinum, fulltrúar úr sveitarstjórnum og 

starfsfólk sveitarfélaga.  Þátttakendur voru búsettir í öllum sveitarfélögum á Snæfellsnesi.   

Dagurinn hófst með því að framkvæmdastjóri svæðisgarðsins, Ragnhildur Sigurðardóttir bauð 

gesti velkomna og sagði stuttlega frá markmiðum svæðisgarðsins.  Margrét Björk Björnsdóttir, 

ráðgjafi hjá SSV, sagði frá uppbyggingu verkefnisins um Gestastofu Snæfellsness og forverkefni 

í Eyja-og Miklaholtshreppi.  Því næst hófst hópavinna, sem Sigurborg Kr. Hannesdóttir, hjá ILDI 

í Grundarfirði, hafði umsjón með.  Fyrst gerðu allir viðstaddir sameiginlegan lista yfir hvaða 

málaflokkum ætti að gera skil í gestastofunni, hvers konar upplýsingum þyrfti að miðla í 

gegnum þennan farveg.   

Síðan fór fram fjörug umræða í fjögurra manna hópum, með svokölluðu Heimskaffi 

fyrirkomulagi (World Café) og var afrakstur umræðna skráður jafnóðum á stór blöð á 

borðunum sem hóparnir sátu við.  Í fyrstu umferð af þremur, ræddu hóparnir um hverju eigi 

að miðla í gestastofu.   

Fyrir aðra umferð sagði Margrét Björk frá námskeiði um gestastofur sem 17 manns á 

Snæfellsnesi tóku þátt í.  Sýndi hún dæmi af margs konar gestastofum og fjallaði um 

hugmyndir hópanna á námskeiðinu um upplýsingamiðlun og gestastofur.  Í annarri umferð, 

dreifði fólk sér á önnur borð og ræddi um hvernig miðluninni eigi að vera háttað.  Í þriðju og 

síðustu umferð, þá komnir aftur á heimaborðin, fóru þátttakendur dýpra í umræðuefnin.  Loks 

kom hver hópur sér saman um áfangaskiptingu í uppbyggingu Gestastofu Snæfellsness.  

Hugmyndasmiðjunni var slitið með því að þátttakendur stóðu í hring, orðstafur gekk á milli og 

hver og einn sagði eina setningu að lokum um hvað þarf til að uppbygging gestastofu takist 

vel.  Þessi samantekt byggir á skilaboðum og niðurstöðum umræðna.  Ljósmyndir eru frá ILDI, 

nema myndir á bls. 14, sem birtar eru með leyfi Anok.  Til gamans má geta þess að meðan 

hugmyndasmiðjan stóð yfir komu inn ferðamenn sem áttu leið hjá og voru að leita þjónustu.   

Undirbúningur, umsjón og úrvinnsla hugmyndasmiðjunnar var samstarfsverkefni 

Svæðisgarðsins, atvinnuþróun SSV og ILDIs. 
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3. HVERJU SKAL MIÐLA? 
Hér fer á eftir listi yfir þá málaflokka sem þátttakendur töldu eiga að miðla í gegnum gestastofu og 

eru þeir merktir með svörtum punkti.  Þar fyrir neðan eru ítarlegri útfærslur, sem rötuðu á blað 

hjá hópunum í umræðum yfir daginn.  

 

UM FERÐALAGIÐ 

 Umferðaröryggi 

o Upplýsingar um vegaöryggi og umferðarhegðun. 

o Bílaleigur afhendi upplýsingablað um svæðið.  

o Myndrænar upplýsingar á/í gestastofu. 

o Hvar eru góðir stoppistaðir (áningarstaðir við vegi). 

o SMS – eða eitthvað sem opnast í síma. 

o Sýna fólki hversu mikilvægt það er að hafa bílpróf og hafa haft bílpróf lengi.  

Sýna þeim að það er umferð og það býr fólk á staðnum. 

 Veðurfar 

o Veðurupplýsingar og færð á vegum / staðbundin veðurfræði. 

o Nákvæmari skýjahuluspá fyrir Snæfellsnes með öflugri gagnasöfnun fyrir spá. 

o Árstíðabundnar upplýsingar – veður – hvað er hægt að sjá.  

o Skipuleggja, leiðbeina um áningarstaði frá degi til dags út frá veðri og færð. 

o Bjóða upp á svæðis veður-radar. 

 Vegalengdir 

o Sýnileg dæmi um tíma og lengd. 

o Miða við ferðahraða túrista. 
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UM AÐGENGI OG UMGENGNI 

 Aðgengi. 

 Hvar má vera og hvar ekki. 

o Hvar má leggja svefnbílum? 

o Kortleggja stoppistaði, góðir staðir til myndatöku. 

o Rusl – losun. 

o Samræma útlit og aðgengi. 

 Wc, rusl, bílastæði. 

 Náttúra – hættur. 

 Umgengni. 

o Hvað er við hæfi? 

 Umgengni við dýr. 

o Gríðarlega mikilvægt að veita upplýsingar um umgengni við hesta. Þeir eiga á 

hættu að vera eyðilagðir og þar með fer mikil vinna eigenda til spillis. Eins er 

mikilvægt að þekkja aðeins á sauðfé á og við vegi. 

 Upplýsingar um viðurlög. 

 

UM ÞJÓNUSTU OG UPPLIFUN 

 Þjónusta / framboð. 

o Upplýsingar um alla þjónustu  / samansafn upplýsinga. 

o Kort af þjónustunni. 

 Hvað er í boði og hvar. 

 Skýr framsetning. 

 Geta tekið mynd af upplýsingunum. 

o Afþreying. 

o Viðburðir. 

o Hverskonar samfélag. 

 

Á listann í upphafi hugmyndasmiðjunnar, rötuðu einnig skilaboð um að nálgast 

upplýsingagjöfina ekki út frá boðum eða bönnum, heldur leggja áherslu á jákvæða  kynningu. 
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4. GESTASTOFA UM ALLT SNÆFELLSNES 
Það var almennt álit þátttakenda að stefna beri að uppsetningu Gestastofu Snæfellsness á 

Breiðabliki og engir aðrir staðir komu til umræðu.  Sýn þátttakenda á gestastofu, var þó 

margþætt og inniheldur ekki aðeins hugmyndir um miðlæga gestastofu innanhúss á 

Breiðabliki, heldur líka skilti (kalda gestastofu) utandyra á Breiðabliki, samræmi í 

upplýsingamiðlun og útliti skilta og áningarstaða  um allt Snæfellsnes og samræmdar 

upplýsingar á netinu. 

Eitt af hlutverkum gestastofu ætti að vera að veita upplýsingar á þessu svæði, að vera eins og 

hlið inn á Snæfellsnes, áður en lengra er haldið.  Hún gefi fólki tækifæri til að skipuleggja 

ferðina og geti hægt á umferð, að mati þátttakenda í hugmyndasmiðjunni.  Öryggismál voru 

fólki líka ofarlega í huga og sá möguleiki að nýta gestastofu til stýringar, þannig að uppbygging 

ferðaþjónustu á Snæfellsnesi verði í sátt við náttúru og samfélag.    Leggja eigi áherslu á 

sérstöðu Snæfellsness og nýta sögu, þjóðsögur og menningu til að koma nauðsynlegum 

upplýsingum á framfæri, til að auka virðingu, öryggi fyrir samfélagi, náttúru og 

ferðamanninum.  Menntun og þjálfun starfsmanna gestastofu miði að því að sinna öllu 

svæðinu í heild sinni. 

Talsvert var rætt um skilti og merkingar á svæðinu öllu og rötuðu þessir punktar á blað: 

 Samhæfa merkingar 

o T.d. nota svæðisgarðslógóið – hér eru upplýsingar! 

 Tengja við upplýsingaskilti sem eru komin ( köld stofa). 

 Áningarstaðir við þjóðvegi merktir með skiltum – sitthvorumegin við 

fjarlægðarmerki. 

 Bera virðingu fyrir skiltum.  Þér finnst þú vera úti í óbyggðum, en ert það ekki.  Til 

dæmis skilti hjá hestum. 

 Hafa góðar merkingar áður en fólk kemur að staðnum. 10 km í stopp, 5 km. í stopp, 1 

km. í stopp...stopp. 

„Ferðamennirnir eru gestir allra“, sagði einn hópurinn og stakk upp á að gefa þeim kost á að 

taka enn frekar þátt í lífinu hér t.d. fara í messu, á sveitaböll, í réttir, taka þátt í 

sjómannadeginum og mæta í jóga. 

Þá kom fram hugmynd um „Sögumanninn á bekknum“ og rætt var um að endurvekja safnakort 

og var þar vísað til Sögumiðstöðvar í Grundarfirði.  
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5. BREIÐABLIK 
Skilaboð hugmyndasmiðjunnar eru býsna skýr um það að Breiðablik henti sem staðsetning 

fyrir Gestastofu Snæfellsness.  Eins og einn hópurinn orðaði það: „Breiðablik er staðurinn!“. 

Þó ber að nefna að þegar hóparnir voru beðnir um að áfangaskipta uppbyggingunni, taldi einn 

hópurinn að best væri að byrja á að búa til app um Snæfellsness og vinna í upplýsingamiðlun 

og markaðssetningu á netinu.  Sjá nánar í kafla 10 hér á eftir, um áfangaskiptingu.   

Gestastofa væri, að mati þátttakenda, hliðið inn á svæðið og mikilvægt að leggja mikla alúð og 

fagmennsku í þessi fyrstu kynni af Snæfellsnesi.  Móttaka og miðlun ætti að vera í bland 

mannleg og myndræn og endurspegla samtal við samfélagið í heild sinni (hlýlegt viðmót sem 

tekur til allra).  Gestastofan ætti að vera fjölskylduvæn og opnunartíminn langur.    

Í gestastofu ætti að vera gagnvirk miðlun þaðan og þangað og framsetning á upplýsingum 

nútímaleg og lifandi.  Eða að miðla upplýsingum á „myndrænan, gamansaman, 

fjölskylduvænan hátt“, eins og það var orðað.  Leggja ætti áherslu á myndir, hafa mikið af þeim 

og  af ýmsum stöðum á Snæfellsnesi.  Þannig ætti upplifunin að vera myndrænt ferðalag.  Þá 

ætti að huga að þörfum barna, með leiksvæði og í upplýsingamiðlun.   

Eftirtalið var nefnt um innihald upplýsinga: 

 Á veggjum; upplýsingar um samfélagið. 

o Umhverfisvottun. 

 Saga hússins, tengja við gestastofu, upplifun ferðamanna á sögu og nýtingu hússins, 

ekki fela hlutverk þess. 

 Matarframleiðsla.   

 Bæklingar t.d. um gönguleiðir. 

 Rafrænar upplýsingar um það helsta í afþreyingu; sögu, menningu, þjónustu, öryggi. 

Utanhúss gæti verið „köld“ gestastofa og var rætt um aðkomu og aðgengi og einnig spurt 

„hvernig fáum við fólk til að stoppa?“. 

 Grípandi útisvæði sem fær fólk til að stoppa – með aðdraganda. 

 Köld sýning á útisvæði með grunnupplýsingum. 

o Menning, saga og jarðfræði á föstum skiltum. 

o Þjónusta á lifandi skjá – sem hægt er að breyta. 

 Huga vel að aðgengi / sérþörfum. 

 Afþreying eftir getu (vísa fólki á þá staði sem henta „fötlun“ sérþörfum). 

Einn hópanna nefndi að salurinn ætti að vera „...eins og núna – almennt lokaður nema við 

sérstök tækifæri“.  

Auk gestastofu og aðgengis að salernum var rætt um tjaldsvæði og/eða þjónustu við svefnbíla. 

 Þjónusta fyrir svefnbíla yfir vetur. 

o Mokað plan og aðgengi að salernum (einnig salernum á lokunartíma).  

 Aðstaða fyrir svefnbíla, klósett, sturta o.s.frv.  Gjaldtaka? 

 Kaupa aðgangskort fyrir svefnbíla klósett / sturtu – kerfi fyrir allt landið. 

Þá nefndi einn hópur þann möguleika að settur yrði upp markaður með handverki og fleiru, 

sbr. Ljómalind í Borgarnesi. 
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6. TENGSLANET GESTASTOFU  
Fram kom að gestastofan eigi að vera lykilupplýsingamiðstöð Snæfellsness, með tengsl bæði 

inn í samfélagið og út fyrir svæðið.  Hún á því ekki að vera eyland, heldur þungamiðja í 

upplýsingamiðlun    

 

Gestastofan á, að mati þátttakenda í hugmyndasmiðjunni, m.a. að samræma upplýsingagjöf 

og gæta þess að veittar séu réttar upplýsingar á öllu svæðinu.  Ekki dugi að hafa einn stað – 

heldur þurfi allir þjónustuaðilar að vita og þekkja nýjustu upplýsingar, jafnt opinberir sem 

einkaaðilar. 

Fram kom áhugi á uppsetningu á fleiri samtengdum gestastofum um allt Snæfellsnes, sem 

gætu verið sambland af mönnuðum gestastofum og „köldum“.   

Í gestastofu verði upplýsingar um það sem hægt er að sjá á Snæfellsnesi og það sem er í boði 

og þess verði gætt að vísa ekki á staði sem ekki geta tekið við.   

Bent var á að tengslin út í samfélagið eigi ekki aðeins að vera inn í ferðaþjónustuna, heldur 

þurfi  að koma því þannig fyrir að frumgreinar og vinnustaðir almennt taki þátt í samtalinu, 

svo fólk geti fengið upplýsingar, keypt vörur og þjónustu án þess að trufla starf fólks og 

fyrirtækja.  Tengsl við almenna íbúa eru einnig mikilvæg í báðar áttir, að mati þátttakenda og 

var talað um upplýsingamiðlun til íbúa, samráð og stöðuga endurskoðun og samtal við íbúa.  

Þessar vangaveltur tengjast einnig markaðssetningu Snæfellsness, sbr. „hver staður (þéttbýli 

eða sveit) vinni með gestastofu að því sem þeir vilja sýna og standa fyrir - meiri meðvitund 

milli allra um hvað við viljum og hvað ekki“.   

Þá kom fram ósk um tengingu milli svæðisgarðs, gestastofu og þjóðgarðs. 
 

 

Gestastofa

Þjónustuaðilar

Sveitarfélög

Heimamenn 

Aðrar 
uppl.miðst.
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7. GÆÐI OG BURÐARÞOL 
Komið var inn á vottun á vegum Svæðisgarðs, eða eins og það var orðað:  „Sérstakt merki sem 

segir að þetta sé raunverulegt og vottað af íbúum og ekki bara bull“. 

Áhersla á fagmennsku í upplýsingamiðlun og móttöku, er rauður þráður í skilaboðum 

þátttakenda.     

Margt af því sem rætt var á hugmyndasmiðjunni, bendir til þess að Snæfellingar, hafi  áhyggjur 

af burðarþoli svæðisins og telji að með gestastofu opnist möguleiki á ákveðinni stjórnun í 

þróun ferðaþjónustu.  Kallað er eftir virðingu fyrir menningu, samfélagi og hættu, þar sem 

gæta þarf varkárni.  Hér eru dæmi um punkta sem endurspegla þessi sjónarmið: 

 Þess verði gætt að vísa ekki á staði sem ekki geta tekið við.   

 Hvert geta íbúar snúið sér ef upp koma vandamál? 

 Sporna við gestaandúð. 

 Setja upp markarlínu, mjög lág lína – band. 

o Þú mátt sjá en ekki snerta. 

 Miðla okkar upplifun á náttúru og sögu samfélagsins, þannig að gestir öðlist skilning og 

virðingu gagnvart okkar heimahögum. 

 Virðing fyrir samfélaginu, mannlífinu, atvinnusamfélaginu. 

 Virða lóðarmörk. 

...og möguleg viðurlög 

 Herða reglur í nafni Svæðisgarðsins – sektir? 

 Eftirlit og eftirfylgni. 

Loks töluðu þátttakendur um mikilvægi þess að opna fyrir upplifun á náttúrunni á jákvæðan 

hátt frekar en með boðum og bönnum.  
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9. MANNAUÐUR 
Miðlun upplýsinga í Gestastofu Snæfellsness, ætti að vera sambland af sjálfstæðri 

upplýsingaöflun gesta og spjalli við starfsfólk.  Þannig ætti gestastofan að geta „talað fyrir sig 

sjálf“ en að persónuleg upplýsingamiðlun væri líka í boði.  Hægt væri að fá lánað fólk í samtal, 

eða eins og það var kallað „Human Library“, á ensku.  Þessi mannlega miðlun sé mikilvæg og 

hún þurfi, líkt og önnur upplýsingamiðlun gestastofunnar, að vera fagleg.   

 Eftirfarandi rataði á blað um hæfniskröfur til starfsmanna gestastofu / 

upplýsingamiðstöðvar. 

o Heimakunnug – tala tungumál – reynsla. 

o Starfsmenn geti skipt um starfsstöðvar. 

o Starfsmenn hafi samráðsfundi sín á milli. 

o Menntun og þjálfun miðist við að þjóna öllu Snæfellsnesi. 

 

10. MIÐLUN OG MARKAÐSSETNING 
Þátttakendur í hugmyndasmiðjunni voru meðvitaðir um að ferðamenn eru sjálfstæðari í 

upplýsingaleit en áður var, sbr. netið, umræða og öpp.  Þeir geta  „googlað“ staðinn og aflað 

sér upplýsinga sjálfir.  Mögulega mætti vera opið net, eins og er í Stykkishólmi.   

Taka þurfi tillit til tungumála, bæði í myndrænni framsetningu og rafrænni (app).   

Margir sáu fyrir sér að upplýsingum væri miðlað með korti af Snæfellsnesi.   

 Hafa kortin margskipt. 

o Sýna bara lítið í einu og ákveða flokka. 

o Tengja við alla hagsmunahópa.  

 Sýna hvar má vera og hvað gera (hestar, bryggjur). 

Mörgum var hugleikið hvernig starfsemi gestastofu gæti tengst miðlun upplýsinga og 

markaðssetningu á netinu og lögð áhersla á samræmi í upplýsingum, á staðnum / stöðunum 

og á netinu.  

Fleira var nefnt: 

 Passa nafn gestastofunnar þannig að hægt sé að „googla“ auðveldlega. Það kemur 

ofarlega/efst og þá veit fólk af staðnum og stoppar kannski frekar. 

 Fá lógó Svæðisgarðsins lengra, að það sé á flestum síðum og að fólk þekki það! 

 Nýta upplýsingar Svæðisgarðs – allar upplýsingar á einn stað. 

o Deila með skiltum, bæklingum og app-Snæfellsnes. 

 Auglýsa app-Snæfellsness á hverjum áfangastað. 

o Linkur á keyra niður upplýsingar á þessum stað.  

 Herferð – FAGLEGT 

o Góð vefsíða, app, allt tengist, ef þú færð eitt færðu allt. 

o App og þemakort 

 Rafrænar upplýsingar sem eru aðgengilegar á nesinu öllu 

 Samvinna – samstarf. Miðpunktur netsins mögulega...Savetravel.is – samvinna 

Loks sáu þátttakendur tækifæri í markaðssetningu með því að gestastofan veitti 

bókunarþjónustu, t.d. rafrænt og fengi þá prósentur af sölu.     
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11. ÁFANGAR 
Undir lok hugmyndasmiðjunnar, áfangaskiptu þátttakendur uppsetningu og þróun 

gestastofu.   

1. ÁFANGI 
Einn hópur mælti með því að byrja á samræmdri upplýsingagjöf / þróa app og sagði: 

 Svæðisgarðurinn á mikið af uppsöfnuðum upplýsingum, halda áfram með þá hugmynd, 

með því að: 

o Setja upp samræmdar upplýsingastöðvar um nesið allt. 

 Merki á þjóðveg um útskot (sem þarf að búa til) þar sem er gott að 

stoppa, taka myndir og fá aðgang að „link“ þar sem þú getur nálgast 

rafrænar upplýsingar um staðinn sem þú ert á.   

 Upplýsingarnar geta skipst í saga...o.s.frv. 

 Sameina upplýsingar og upplifun. 

Annar hópur lagði til að byrjað yrði á merkingum. 

 Stór merking við inngang á Snæfellsnes.  Áberandi með upplýsingum um kílómetrafjölda 

og hvaða þjónusta er veitt í gestastofu. 

o Þetta þarf að vera klárt um leið og gestastofan opnar. 

o Tilfinningin fyrir að þetta sé sérstakt og heildstætt svæði. 

o Vekja forvitni um hvers konar svæði þetta er og að þú viljir virkilega stoppa og 

sækja upplýsingar.   

Sjö hópar störfuðu á hugmyndasmiðjunni og töldu fimm þeirra rétt að byrja á uppsetningu 

gestastofu á Breiðabliki, en áherslumunur var á hversu hratt þeir töldu að hægt yrði að stíga 

skrefin.  Niðurstöðum hópanna er hér raðað þannig að „varkárasta“ tillaga kemur fyrst og 

síðan í röð eftir því hversu langt þeir telja að eigi að ganga í fyrsta áfanga.    

 Mannlegar þarfir 

o Klósettmál, rusl, gististaðir (svefnbílar). 

o Ekki bara tjaldstæði – hvar er þjónusta og hvar ekki? 
 

 Útisvæði með kaldri upplýsingamiðlun.  Leiksvæði barna.  Tjaldsvæði – WC. 
 

 Köld sýning á útisvæði, með grunnupplýsingum.   

o Menning, saga, jarðfræði á föstum skiltum.   

o Þjónusta á lifandi skjá.  
 

 Tímabundin upplýsingamiðstöð og WC, aðstaða í móttökurými. 

o Starfsmaður. 

o Upplýsingaskilti.   

o Upplýsingar rafrænt. 

o Breytingar á anddyri og WC fyrir fatlaða.   

o Laga þak svo leki ekki.   
 

 Opna gestastofu á Breiðabliki.   

o Mönnuð en þó kannski ekki klár í öllu rýminu...örstofa. 

Nefnt var að best væri að móta sýn á allt verkefnið, strax í upphafi, til að stuðla að 

heildaryfirbragði á hönnun og framkvæmdum.   
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2. ÁFANGI 
Hér er, líkt og í kaflanum á undan, byrjað á þeim tillögum sem ganga skemmst og svo koll af 

kolli, að því marki sem það er mögulegt – en nokkrar tillagnanna eru margþættar.   

 Þróa appið 

o Hvetja staði til að búa til sínar upplýsingar. 

o Halda áfram með þróunarvinnu. 

o Svæðisgarður vinni í sameiningu með þeim sem hafa upplýsingar sem þeir vilja 

koma á framfæri, sama hvers eðlis þær eru. 

o Auðvelda að það sem er rætt yfir kaffibollanum hafi tækifæri og vettvang til þess 

að koma á framfæri.   
 

 Upplýsingamiðlun 

o Vefsíða. 

o App. 

o Mannlegt. 

o Lógó svæðisgarðsins – notað sem vottun – keðja.   
 

 Heildarhönnun gestastofu á Breiðabliki svo nýting hússins verði sem mest og fjölbreyttust.   
 

 Útbúa kalda gestastofu í umhverfi Breiðabliks > nýtist gestum utan opnunartíma.   
 

 Opna hágæða gestastofu innanhúss m/fagmenntuðu starfsfólki. 
 

 Salur 66,5m2.  Sett upp framtíðar gestastofa. 

o Sýning – upplifun.  Ekki sama og annarsstaðar á Snæfellsnesi. 

o Skemmtilegt að horfa á kort af Snæfellsnesi.  
 

 Vottanir á ferðaþjónustuaðilum. 

 Samræmt útlit á skiltum og öðrum upplýsingum.   

 Tengja saman framleiðsluaðila, söluaðila, markaðsaðila og upplýsa um hvar vörurnar 

okkar fást, bæði hér heima og úti í heimi – markaðssetning.   
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3. ÁFANGI 

 Uppsetning hluta fyrir hluta af sýningunni sjálfri.  
 

 Útbúa samræmt flæði um allt Snæfellsnes. 

o Upplýsingaskilti, merkingar, ruslatunnur, WC, bílastæði, útskot. 

o Samræmt útlit.   
 

 Innkoma. 

o Aðstoð við bókanir. 

o Vinnustofur + sölu á handverki og vörum úr héraði.  Líkt og Ljómalind. 
 

 Útrás gestastofu um Snæfellsnes m/upplýsingaskiltum, áningarstöðum m/appi.   
 

 Gestastofan er hjartað   

o Virk. 

o Allir hafa aðgang – hvort sem það er þjónustuaðili eða íbúi eða ferðamaður.  
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12. LOKAORÐ 
Gestastofa Snæfellsness gæti orðið hjartað, miðpunkturinn í miðlun upplýsinga um og á 

Snæfellsnesi, ekki aðeins einn staður, heldur net og samstarf um allt Snæfellsnes, sem stuðlar 

að jákvæðri upplifun gesta á öruggu ferðalagi um svæðið.  Gestastofa dregur fram sérstöðu 

Snæfellsness og myndi gegna lykilhlutverki í stýringu á flæði ferðamanna um svæðið og verið 

liður í að gæta þess að vernda viðkvæma staði.     

Gestastofan verði ekki eyland, heldur starfsemi sem byggir á virkum tengslum við 

þjónustuaðila, heimamenn, aðrar upplýsingamiðstöðvar og stofnanir, þ.á.m. þjóðgarð.  Hún 

væri ekki aðeins ætluð ferðamönnum, heldur hafi allir aðgang, líka íbúar.   

Með tilkomu gestastofu verði tryggt að á öllu svæðinu og á netinu séu veittar samræmdar og 

réttar upplýsingar og að allir þjónustuaðilar viti og þekki nýjustu upplýsingar, jafnt opinberir 

sem einkaaðilar. 

Stefnt verði að því að setja á fót gestastofu á Breiðabliki, en til lengri tíma litið verði net 

móttöku- og áningarstaða um allt Snæfellsnes.  Útlit upplýsingaskilta og áningarstaða verði 

samræmt og stuðli að heildaryfirbragði sem styður upplifun ferðamannsins af sérstöðu 

Snæfellsness.  Merki Svæðisgarðsins Snæfellsness verði sýnilegt á öllum þessum stöðum og 

vísi til þess að þar er áningar- eða móttökustaður og upplýsingar.  Markvisst starf gestastofu í 

upplýsingamálum beinist einnig að netmiðlum og geti stutt sameiginlega markaðssetningu 

Snæfellsness. 

Lögð verði áhersla á fagmennsku m.a. með þekkingu og menntun starfsmanna, sem sinni öllu 

Snæfellsnesi sem einni heild. 

Þetta eru megin skilaboð hugmyndasmiðjunnar þann 11. mars á Breiðabliki.  

Hugmyndasmiðjan var hluti af undirbúningsverkefni á vegum Svæðisgarðsins Snæfellsness og 

verður nú unnið frekar úr þessum skilaboðum og fleiri gögnum.  Ferlið og samtalið hefur verið 

til fyrirmyndar og rennir styrkari stoðum undir sameiginlega sýn fyrir Gestastofu Snæfellsness, 

ef af verður.   

Þegar horft er yfir umræðuna á Hugmyndaþinginu um Gestastofu Snæfellsness, er óhætt að 

segja að Snæfellingar hafi áhyggjur af því að ferðaþjónusta á svæðinu sé að nálgast þolmörk, í 

það minnsta á ákveðnum svæðum.  Nú er kallað eftir því að stigið verði metnaðarfullt 

þróunarskref þar sem miðlun upplýsinga færist frá því að vera fyrst og fremst verkefni 

upplýsingamiðstöðva yfir í að verða tæki til stýringar í ferðaþjónustu, með áherslu á 

öryggismál, samræmingu, samstarf og fagmennsku.  Gestastofa, sem net um allt Snæfellsnes, 

með Breiðablik sem „hlið“ inn á svæðið, verði í virkum tengslum við samfélagið og stuðli að 

því að ferðaþjónusta á Snæfellsnesi þróist í sátt við náttúru og samfélag.  Væntingarnar eru 

miklar, en jafnframt skilningur á því að feta þurfi leiðina í áföngum.   

ILDI þakkar fyrir samstarfið og óskar svæðisgarðinum góðs gengis við framhaldið.   

 

Grundarfirði, 27. mars 2017 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir. 

Samantekt yfirlesin af Margréti Björk Björnsdóttur og Ragnhildi Sigurðardóttur. 


