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SNÆFELLSNES

Við bjóðum gesti velkomna

2010 102.000
2013 163.000
2015 348.000
2016 472.000
2017 589.000
2018 653.000

Ferðaþjónusta er mikilvæg 
heilsárs atvinnugrein



Það er margt að sjá og upplifa á Snæfellsnesi
Til þess að njóta þarf að dvelja eða velja 
- því er miklvægt að koma góðum upplýsingum á framfæri: 
ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur, leiðsögumenn, gestir 
áður en þeir koma. Þegar gestir eru komnir á Snæfellsnes 
viljum við taka vel á móti þeim.



Það eru ekki hættulegir staðir á Snæfellsnesi en
ferðahegðun getur verið hættuleg. Þekking á staðháttum
er mikilvæg. 



Gestastofa Snæfellsness; samvinnuverkefni 
um upplýsingamiðlun og stýringu
Sameiginleg Gestastofa við 
aðalinnganginn á Snæfellsnes

Net mannaðra upplýsingastöðva um allt Snæfellsnes 

Upplýsingamiðstöðvar í 
Stykkishólmi (Eldfjallasafnið), 
Grundarfirði (Sögumiðstöðin), 
Ólafsvík (Átthagastofan) og 
Gestastofu Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls á Malarrifi. 

Ný gestastofa Þjóðgarðsins 
í undirbúningi á Hellissandi.





GESTASTOFA SNÆFELLSNESS

Breiðabliki



Andi staðar, við segjum sögur





Place, Date

Kynning á Arctic Circle í Hörpu í október

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes

8 þátttakendur:
6 “svæðisgarðar” / 
SHAs 
2 háskólar

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes (Ísland)
Háskóli Heiða og Eyja (Skotlandi)
Karella University (Finnlandi)
North Karelia (Finnlandi)
Southern Uplands Partnership (Skotlandi)
Nordhordaland (Noregi)
Kujalleq (Grænlandi)
Wester Ross (Skotlandi



Mikið af góðum mat og 
árstíðabundið matarframboð



ÞÁTTASKIL Á SNÆFELLSNESI

Staðardagskrá 21 
Staðardagskrá 21 innlögð í stefnu
Snæfellsbæjar, fyrst allra
sveitarfélaga á Íslandi. 
Grundarfjarðarbær ári seinna.

2000

2001

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
stofnaður
Til verndunar á sérstæðu landslagi, lífríki og 
menningararfi

Bláfáninn á Snæfellsnesi
Bláfánahöfn uppfyllir staðla um 
umhverfisvernd og öryggi

2003



Undirbúningur hefst
Sveitarfélögin á Snæfellsnesi ásamt 
Þjóðgarðinum Snæfellsjökli hófu 
undirbúning að því að fá umhverfisvottun

2003

2005

Grænfáninn á Snæfellsnes
Viðurkenning fyrir umhverfis- og 

samfélagsmiðaða menntun
innleidd í námsskrá. 

Fyrsta EarthCheck vottun
Vottunin í hús eftir nokkur ár af frammistöðumati og
gagnaöflun. Fyrsta umhverfisvottaða samfélagið í 
Evrópu og það fjórða í heiminum.

2008

Verkefnastjóri ráðinn
Umhverfisvottunarverkefnið verður

umfangsmeira.



2011

2013Gullvottun EarthCheck
Fimmta vottun EarthCheck er

gullvottun.

Snæfellsnes viðurkennt
meðal “Global top 100 
sustainable destinations”
Góð frammistaða Snæfellsness og vinna
að sjálfbærnimarkmiðum er viðurkennd.

2014

Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins afhendir
EDEN viðurkenningu (European 
destination of excellence)
Stykkishólmur hlýtur viðurkenningu fyrir
framúrskarandi árangur í ferðaþjónustu og 
umhverfismálum. 



Svæðisgarðurinn Snæfellsnes stofnaður
Áhersla á framtíðarsamstarf hagsmunaaðila á Snæfellsnesi til að nýta
náttúru-, menningar- og mannauð á sjálfbæran hátt.

2014

2019

Snæfellsnes hlýtur platínuvottun
EarthCheck

Tíunda árið gefur platínu viðurkenningu. 
Samfleytt starf við að bæta frammistöðu í 

umhverfis- og samfélagsmálum.



Tenging SSK við Heimsmarkmið SÞ
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Mannamót  2019.  Ferðaþjónustuaðilar af Snæfellsnesi kynna sig
Við viljum vinna saman og vera sammála um skilaboðin!



F                       Samfélagssáttmáli

Á Snæfellsnesi virða íbúar 

einstakan náttúru- og menningararf, 

nýta hann og viðhalda honum, 

með áherslum í byggðaþróun, atvinnustarfsemi,

skóla- og rannsóknarstarfi

og daglegu lífi. 

Svæðið er því eftirsótt 

til búsetu og ferðalaga 

og 

„Snæfellsnes“ er sterkt vörumerki.


