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MARKMIÐ OG HLUTVERK SJÓÐSINS 

  

► að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun 
ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón 
um allt land. 
 

► að leitast við að tryggja öryggi ferðamanna 
 

► að leitast við að vernda náttúru landsins 
 

► að fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að 
draga úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði. 



FJÁRMAGNI SJÓÐSINS SKAL VARIÐ TIL 

►Uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja 
og náttúru á ferðamannastöðum sem eru í eigu 
opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum. 

 

► Framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 
verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu 
opinberra aðila jafnt sem einkaaðila. 



HVERJIR GETA FENGIÐ STYRK ? 

► opinberir aðilar, s.s. sveitarfélög og 
stofnanir sem hafa umsjón með 
ferðamannastöðum og/eða 

 náttúruverndarsvæðum.  

 

► einstaklingar, félagasamtök og 
eignarhaldsfélög sem hafa umsjón  

 með ferðamannastöðum og/eða 
náttúruverndarsvæðum.  



HVAÐ ER STYRKHÆFT OG HVAÐ EKKI 

► Framkvæmdasjóði er heimilt að fjármagna 
undirbúnings- og hönnunarvinnu sem 
nauðsynleg er vegna framkvæmda. 

 

► Sjóðnum er ekki heimilt að bera 
rekstrarkostnað mannvirkja, 
náttúruverndarsvæða eða annarra 
ferðamannastaða. 

 



UM STJÓRN SJÓÐSINS 

Iðnaðarráðherra skipar fjóra fulltrúa í stjórn til tveggja ára í senn.  
 
Núverandi stjórn sjóðsins skipa:  

 
► Albína Thordarson arkitekt, formaður 
► Anna G. Sverrisdóttir framkvæmdastjóri 
► Guðjón Bragason lögfræðingur 
► Sævar Skaptason framkvæmdastjóri 
 
Stjórnin gerir tillögur til ráðherra um úthlutanir úr sjóðnum. 
 
Stjórn sjóðsins auglýsir eftir umsóknum en hefur jafnframt 
frumkvæði að styrkveitingum til þarfra verkefna.  



 

 
 

ER ÞAÐ NÁTTÚRAN EIN ? 

HVAÐ ER FERÐAMANNASTAÐUR ? 



 

MENNINGARMINJAR 



 

  ATVINNULÍFIÐ  
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OG SVO ER ÞAÐ NÁTTÚRAN 



ÁNINGASTAÐURINN 



 

AÐKOMAN OG ÖRYGGIÐ 



Framkvæmdasjóður ferðamannastaða 
leggur sérstaka áherslu á: 

► Verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

 og sérstöðu ferðamannastaða og ferðamannaleiða.  

 

► Verkefni sem bæta upplifun, öryggi og umhverfisleg 
gæði ferðamannastaða á Íslandi. 

 

► Verkefni sem styðja við sjálfbæra þróun og verndun 
náttúrunnar. 



Leiðbeiningaritið 
“VANDAÐIR FERÐAMANNASTAÐIR” 

► Ritið er samstarfsverkefni Ferðamálastofu,  
Framkvæmdasýslu ríkisins og Hönnunarmiðstöðvar. 
 

► Ritinu er ætlað að vera leiðarvísir fyrir ferðaþjónustu-
 aðila, forsvarsmenn sveitarfélaga, félagasamtök og 
 aðra framkvæmdaraðila við skipulag og hönnun 
 ferðamannastaða. 

 
► Ritið skal vera leiðbeinandi fyrirnþá aðila sem sækja 
 styrki í Framkvæmdasjóð ferðamannastað.  

 
► Áhersla er lögð á mikilvægi góðs undirbúnings og  

vandaðrar hönnunar. 



MARKMIÐ LEIÐBEININGARITSINS 

► að bæta upplifun og umhverfisleg gæði 
 ferðamannastaða á Íslandi með sjálfbæra 
 þróun og menningarleg gildi að leiðarljósi. 

 

► að horfa til heildarmyndar og sérstöðu staða, 
 svo unnt sé að draga fram þá upplifun sem      
 þar er að finna.  

 

► að íslenskir ferðamannastaðir verði landi og 
 þjóð til sóma.  

 



GÓÐ HÖNNUN SKILAR BETRI ÁRANGRI 

►Vandaður undirbúningur er forsenda 

góðra verka! 

 

►Best er að leita til ráðgjafa varðandi  

hönnun strax í undirbúningsferlinu. 

 

►Góð hönnun tryggir gæði, hún kemur  

í veg fyrir  óþarfa mistök og  sparar  

heildarkostnað. 

 

►Framkvæmd er aðeins lokapunktur í löngu ferli. 
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“NASJONALE TURISTVEGER” Í NOREGI  
 

“TUNGENESET” I SENJA 



 

“EGGUM” 
 Í LOFOTEN 



 
 

 
“SNÆFELLSSTOFA” 

 
GESTASTOFA VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

 



“THE BLUE LAGOON” 

► UNDIRBÚNINGUR 

 

► HÖNNUN 

 

► FRAMKVÆMD 

 

►METNAÐUR 


