Aðgerðaáætlun

Aðgerðaáætlun
Aðgerðaáætlun er unnin eftir starfsmarkmiðum í kafla 4.4 og er skipt upp eftir Vestfirðir allir og síðan
út frá svæðaskiptingu, norðursvæði, suðursvæði og Reykhólar og Strandir.

Vestfirðir allir
Verkefni 1.

Undirbúningur hringvegar nr. 2

Markmið

Undirbúa hringtengingu Vestfjarða sem verður til með
Dýrafjarðargöngum og vegi yfir Dynjandisheiði.
Efla þarf heilsársferðaþjónustu á svæðinu bæði með stefnumótun,
vöruþróun og kynningu.

Stutt verkefnalýsing

Ferðaþjónustan á Vestfjörðum hefur talað fyrir því að
Vestfjarðahringurinn sem verður til með gerð Dýrafjarðarganga og
vegi yfir Dynjandisheiði verði skilgreindur sem Hringvegur 2. Vinna
þarf stefnumótunarvinnu fyrir þessa ferðamannaleið sem og
vöruþróun með áherslu á ferðir utan háannar.

Ábyrgðaraðilar

Markaðsstofa Vestfjarða.

Samstarfsaðilar

Ferðamálasamtök Vestfjarða, ferðaþjónar á svæðinu,
sveitarfélögin á Vestfjörðum.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun.

Árangursmælikvarðar Samstarf og skuldbinding ferðaþjóna.
Vinnulag við aðrar ferðamannaleiðir skoðaðar (t.d. Arctic Coast
Way).
Ferðamannaleið skilgreind og þróuð.
Lokaafurð

Komin verði skilgreind ferðamannaleið sem er hringvegur nr.2
með þétt net afþreyingar og þjónustu.

Tímarammi

2018-2022.

Verkefni 2.

Heilsársferðaþjónusta - Þróun og kynning ferðapakka

Markmið

Þróa og vekja athygli á og auka sölu á ferðum til Vestfjarða með
sérstaka áherslu á lengingu ferðamannatímabilsins.

Stutt verkefnalýsing

Hafin er vinna með ferðaþjónum á svæðinu um að draga saman
vörur og þjónustu í ferðapakka sem leggja áherslu á vor og haust
annarsvegar og vetur hinsvegar. Verkefnið felst í að klára vinnu við
þessa vörupakka í samstarfi við ferðaþjóna á svæðinu. Í framhaldi
þarf að kynna ferðapakkana fyrir ferðaskrifstofum á
höfuðborgarsvæðinu enda ljóst að megin þorri þeirra ferða sem
seldar eru til Vestfjarða eru seldar í Rvk.
Töluverð vinna fer í að kynna Vestfirðina sem raunhæfan
möguleika fyrir ferðamenn utan háannar enda gætir ákveðinna
fordóma í garð Vestfjarða og samgangna inn á og innan svæðisins.

Ábyrgðaaðilar

Markaðsstofa Vestfjarða.

Samstarfsaðilar

Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun.

Árangursmælikvarðar Fundir með ferðaþjónum til að draga saman hugmyndir af
ferðapökkum.
Þrír nýir vörupakkar þróaðir og beint að skilgreindum markhópum.
Vörupakkar kynntir.
Vörupakkar settir í sölu.
Lokaafurð

Vörupakkar sem komnir eru í sölu hjá ferðaskrifstofum á svæðinu
sem og stærri ferðaskrifstofum á höfuðborgarsvæðinu.

Tímarammi

2018-2020.

Verkefni 3.

Uppbygging ferðaþjónustu í bæjarkjörnum

Markmið

Uppbygging ferðaþjónustu í bæjarkjörnunum og vinna við
stefnumótun ferðaþjónustu í þorpunum. Áhersla á þróun
afþreyingar hvort sem er seld afþreying eða sem ferðamenn geta
nýtt sér sjálfir eins og hönnun á öflugu kerfi göngu,-hjóla og
hlaupaleiða, sem einnig mun nýtast ferðaþjónum til að byggja
sínar vörur á.

Stutt verkefnalýsing

Uppbygging og þróun afþreyingar innan þorpana á Vestfjörðum,
var þar horft til afþreyingar sem ferðamenn gætu nýtt sjálfir en
jafnframt ferðir og afþreyingu sem ferðaskipuleggjendur gætu selt.
Töluvert framboð er á afþreyingu á norðanverðum Vestfjörðum en
á mörgum stöðum er hún mjög árstíðabundin. Það er því horft til
þess að vinna með öllum þorpunum við að koma af stað og tengja
betur saman þá afþreyingu sem er til staðar og stuðla þannig að
því að ferðamenn dveljist lengur á staðnum.

Ábyrgðaaðilar

Markaðsstofa Vestfjarða.

Samstarfsaðilar

Sveitarfélögin á Vestfjörðum, ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun.

Árangursmælikvarðar

Afþreying í þorpunum á Vestfjörðum kortlögð.
Greina á hvaða afþreyingu vantar á hverjum stað.
Hönnun skoðuð á kerfi göngu-, hjóla- og hlaupaleiðum.
Fundir með ferðaþjónum á svæðinu.
Hugsanlegt demo verkefni í einhverju þorpanna.
Skilgreining áningastaða í þorpum og bæjum
Fjöldi tilbúinna ferða eða afþreying til sölu.
Dregnir saman afþreyingarmöguleikar.

Lokaafurð

Ferðir og afþreying jafnt fullmótaðar ferðir til sölu en einnig
afþreying sem ferðmenn geta gert á eigin vegum út frá grunni
öflugu göngu-, hjóla- og hlaupaleiðum.

Tímarammi

2018-2020.

Verkefni 4.

Skemmtiferðaskip; stjórnun, stýring og aðgengi

Markmið

Rammi verður settur um stjórnun, stýringu og aðgengi
skemmtiferðaskipa á Vestfjörðum fyrir árið 2020.

Stutt verkefnalýsing

Móta þarf stefnu um stjórnun, stýringu og aðgengi
skemmiferðaskipa. Á þetta sérstaklega við um stærð skipana og
landtöku þeirra í friðlöndum. Nú þegar er hafin vinna hjá
Ísafjarðarbæ um stefnu við móttöku skipa sem tengja mætti
þessari vinnu.

Ábyrgðaraðilar

Ísafjarðarbær.

Samstarfsaðilar

Stjórnvöld, ferðaþjónar og Markaðsstofa Vestfjarða.

Fjármögun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun.

Árangursmælikvarðar

Samtal hagsmunaaðila komið á.
Stefnumótun unnin í samstarfi við starfshóp Ísafjarðabæjar.

Lokaafurð

Heildstæð stefnumótun um stjórnun, stýringu og aðgengi
skemmtiferðaskipa.

Tímarammi

2018-2019.

Verkefni 5.

Öflugt samstarf og gæði

Markmið

Auka gæðavitun og samstarf ferðaþjóna og auka starfræna hæfni
með að efla tæknilega getu ferðaþjóna.

Stutt verkefnalýsing

Ferðaþjónar verði hvattir til þess að innleiða Vakann. Samið verði
við ráðgjafa, eftir þörfum, til að aðstoða og leiðbeina fyrirtækjum í
ferlinu. Í því samhengi verði einnig boðið upp á námskeið og
fræðslu í tengslum við stafræna hæfni.

Ábyrgðaaðilar

Vestfjarðastofa

Samstarfsaðilar

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
Ferðamálastofa.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun.

Árangursmælikvarðar

Lokaafurð

Tímarammi

Samning samstarfsaðila.
Sérstök herferð um kynningu Vakans á Vestfjörðu.
Samstarf milli Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Nýsköpunarmiðstöð
Íslands þar sem sett verði á námskeið fyrir ferðaþjóna.
Tvö ný fyrirtæki á ári í Vakann næstu þrjú árin og að minnsta kosti
10 fyrirtæki á ári hafi setið námskeið um stafræna hæfni.
2018-2021.

Verkefni 6.

Efla áhugaverði sögustaði

Markmið

Efla áhugaverða sögustaði með lengri opnunartíma sem og
uppbyggingu sem varðar uppsetningu sýninga og aðgengi

Stutt verkefnalýsing

Fá á samstarf sögustaða um lengri opnun og aðstoð við að
umsóknagerð um styrki til að klára sýningar og aðstöðu. Einnig
skoðun samstarf við sveitafélög í styrkjum og aðkomu að
fjármagni.

Ábyrgðaraðilar

Vestfjarðastofa.

Samstarfsaðilar

Sveitafélög, Minjastofnun, ferðaþjónar.

Fjármögun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármögnun

Árangursmælikvarðar Lengri opnunartími.
Auki aðgengi að sögustöðum.
Lokaafurð

Fleiri sögustaðir aðgengilegir fyrir ferðamenn allt árið.

Tímarammi

2018-2020.

Verkefni 7.

Þjónusta við ferðamannavegi

Markmið

Endurskoðun á þjónustu á þeim vegum þar sem áfangastaður er í
sókn.

Stutt verkefnalýsing

Vinna að því að ná samtali við Vegagerðina um aukna þjónustu á
helstu ferðamannaleiðum.

Ábyrgðaraðilar

Vestfjarðastofa.

Samstarfsaðilar

Sveitafélög, stjórnvöld og Vegagerðin.

Fjármögun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið.

Árangursmælikvarðar Ná samtali við Vegagerð.
Skilgreining á forgangi ferðamannaleiða.
Lokaafurð

Bætt þjónusta á helstu ferðamannaleiðum.

Tímarammi

2018-2020.

Norðursvæði
Sveitafélögin, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur.

Verkefni 1.

Dynjandi

Markmið

Heildarskipulag svæðis við áfangastaðinn Dynjanda

Stutt verkefnalýsing

Heildarskipulagning Dynjanda sem áfangastað í tengingu við
stjórnunar og verndaráætlun Dynjanda. Taka þarf ákvörðun um þá
uppbyggingu sem þarf við Dynjanda meðal annars um gestastofu,
tjaldsvæði og salernisaðstöðu.
Nauðsynlegt er að viðhalda og fara í uppbygging göngustíga,
jafnframt þarf að vinna að stefnumót og aðgerðaáætlun fyrir komu
ferðamanna að vetrarlagi.

Ábyrgðaaðilar

Umhverfisstofnun og Ísafjarðarbær

Samstarfsaðilar

Vestfjarðastofa

Fjármögun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag.

Árangursmælikvarðar

Ákvörðun um nauðsynlega uppbyggingu tekin.
Mörkuð stefna varðandi ferðaþjónustu að vetri.

Lokaafurð

Heildstæð stefna um áfangastaðinn Dynjanda

Tímarammi

2018-2022.

Verkefni 2.

Bolafjall

Markmið

Heildarskipulagning Bolafjalls sem áfangastað

Stutt verkefnalýsing
Heildarskipulagning Bolafjalls sem áfangastað. Taka þarf ákvörðun
um þá uppbyggingu sem þarf við Bolafjall meðal annars um
þjónustuhús, göngustígar, útsýnispallar, og öryggisaðstaða.
Jafnframt þarf að skoða aukið aðgengi að Bolafjalli .
Einnig þarf að vinna að markaðsetningu.
Ábyrgðaraðilar

Bolungarvíkurkaupstaður og Ríkið.

Samstarfsaðilar

Vegagerðin og Ratsjárstofnun.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag.

Árangursmælikvarðar Aukið aðgengi.
Uppbygging þjónustuhúss.
Aukið öryggi
Lokaafurð

Heildstætt skipulag fyrir Bolafjall sem áfangstað.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 3.

Skemmtiferðaskip á Ísafirði

Markmið

Skipurlags-, hönnunar- og framkvæmdavinna til að móta aðkomu
farþegar skemmtigerðaskipa og fyrstu upplifun þegar í land er
komið.

Stutt verkefnalýsing

Skilgreiningu, kortsetningu og merkingu ferðaleiða um bæinn.
Hönnun áningarstaða með salernisaðstöðu þar sem þörf er á,
framsetningu upplýsinga sem veita innsýn í sögu og samfélag við
Skutulsfjörð að fornu og nýju.
Jafnframt því að bjóða gesti velkomna með þessum hætti, verða
þeir minntir með jákvæðum hætti á þær reglur sem í gildi eru með
tilliti til umhverfis og samfélags og vísað í þá aðila sem veita
ferðamönnum þjónustu í bænum.

Ábyrgðaraðilar

Ísafjarðarbær.

Samstarfsaðilar

Ferðaþjónar á svæðinu, Vestfjarðastofa

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaraðili.

Árangursmælikvarðar Hönnun kláruð fyrir áningastaði með salernisaðstöðu.
Uppsetning merkinga.
Lokaafurð

Heilstætt skipulag fyrir komu skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 4.

Hvítanes og Litlibær

Markmið

Bætt aðkoma ferðamanna að Hvítanesi og Litlabæ með áherslu á
samlindi náttúru og öryggi ferðamanna við þjóðveginn.

Stutt verkefnalýsing

Ábyrgðaraðilar

Vinna þarf heildarstefnu fyrir svæðið. Móttökuhús fyrir ferðamenn
við Litlabæ, uppsetning skilta við Hvítanes um dýralífið, bætt
aðkoma og bílastæði við Hvítanes sem og stækkun útsýnisstaðar
við Hvítanes með áherslu á að auka öryggi miðað við núverandi
aðstæður.
Súðavíkurhreppur

Samstarfsaðilar

Landeigendur og Þjóðminjasafn Íslands

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag.

Árangursmælikvarðar Móttökuhús fyrir ferðamenn við Litlabæ.
Uppsetning skilta við Hvítanes.
Bætt aðkoma og stækkun útsýnisstaðar við Hvítanes og Litlabæ.
Lokaafurð

Heildstæð stefna fyrir svæðið í heild.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 5.
Markmið

Stutt verkefnalýsing

Hornstrandir og Jökulfirðir
Greining á núverandi stöðu og stefnumótun um þróun friðlandsins
og Jökulfjarðar sem áfangastaðar.

Vinna þarf greiningu á núverandi stöðu og stefnumótun um þróun
friðlandsins sem áfangastaðar. Huga þarf að þessari stefnumótun í
samræmi við stjórnunar og verndaráætlun Umhverfisstofnunar um
svæðið.

Ábyrgðaraðilar

Umhverfisstofnun og Ísafjarðarbær.

Samstarfsaðilar

Landeigendur og ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag.

Árangursmælikvarðar Greining á núverandi stöðu.
Stefnumótunarvinna.
Lokaafurð

Heildstæð stefna um áfangastaðinn Hornstrandir og Jökulfirðir.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 6.
Markmið

Stutt verkefnalýsing

Heildarskipulagning á Tungudal, Seljalandsdal og Hnífum
Hönnun á alhliða útivistarsvæði sem innihéldi skíða-, göngu-,
hlaupa- og hjólaleiðir með útsýnisstöðum og þjónustuhúsi.
Hönnunarverkefni sem snýr að heildarskipulagningu á svæðinu
sem alhliða útivistarsvæði, sem innihalda skíða-, göngu-, hlaupaog hjólaleiðir og munu tengja saman byggð, skóga og hálendi.
Einnig er gert ráð fyrir útsýnisstöðum og þjónustuhúsum. Um er að
ræða nýjan áfangastað sem væri aðdráttarafl allan ársins hring
fyrir innlenda og erlenda ferðamenn.
Enn fremur væri um að ræða verkefni sem væri ætlað til
verndunar náttúru.

Ábyrgðaraðilar

Ísafjarðarbær.

Samstarfsaðilar

Ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaraðilar.

Árangursmælikvarðar Hönnunarvinnu lokið.
Uppsetning útýnisaðstöðu og þjónustuhúss lokið.
Lokaafurð

Heildstætt kerfi skíða-, göngu-, hlaupa- og hjólaleiða um svæðið.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 7.

Minnibakki – Skálavík

Markmið

Uppbygging Minnibakka og Skálavíkur sem áfangastaða með
aðgengi að salernum og bættum samgöngum.

Stutt verkefnalýsing

Verkefnið snýr að þróun Minnibakkar og Skálavíkur sem
áningastaða ferðamanna. Nauðsynlegt er að lagfæra veg yfir í
Skálavík og koma upp bílastæðum og þjónustuhúsi. Jafnframt þarf
að setja upp skilti og grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir
utanvegaakstur.

Ábyrgðaraðilar

Bolungarvíkurkaupstaður.

Samstarfsaðilar

Landeigendur, Vegagerðin og ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármagn.

Árangursmælikvarðar Lagfæring vegar yfir í Skálavík.
Uppsetning bílastæðis og þjónustuhúss.
Lokaafurð

Skálavík og Minnibakki sem áfangastaðir í góðri tengingu við
Bolungarvík .

Tímarammi

2018-2021.

Suðursvæði
Sveitafélögin Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur

Verkefni 1.

Látrabjarg

Markmið

Unnið að framtíðarlausn með heildarskipulagningu Látrabjargs
sem áfangastaðar.

Stutt verkefnalýsing)

Klára þarf samtal við landeigendur um friðlýsingu eða stofnun
þjóðgarðs. Nauðsynleg innviðauppbygging þarf að eiga sér stað við
Látrabjarg svo sem gestastofa, salernisaðstaða, bílastæði sem og
uppbygging göngustíga og lagfæring á svæðinu. Jafnframt þarf að
stórauka öryggi við bjargið.

Ábyrgðaraðilar

Landeigendur og Vesturbyggð.

Samstarfsaðilar

Umhverfisstofnun og ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag.

Árangursmælikvarðar Tekin sé endanlega ákvörðun um þróun Látrabjargs sem
áfangastaðar.
Tryggð sé nauðsynleg innviðauppbygging.
Lokaafurð

Þjóðgarður við Látrabjarg með nauðsynlegri innviðauppbyggingu.

Tímarammi

2018-2022.

Verkefni 2.
Markmið

Stutt verkefnalýsing

Ábyrgðaraðilar

Minjasafnið að Hnjóti
Nauðsynlegt er að byggja upp og bæta aðgengi að Minjasafninu að
Hnjóti og efla það þannig sem áningastað ferðamanna.
Minjasafnið sinnir einnig nauðsynlegri upplýsingagjöf til
ferðamanna sem fara þar um.
Verkefnið snýr að fegrun umhverfis Minjasafnsins og nauðynlegar
lagfæringar á aðgengi að safninu. Jafnfram er nauðsynlegt að setja
upp skilti í botni Patreksfjarðar sem vísar á safnið en Minjasafnið
sinnir einnig nauðsynlegri upplýsingagjöf á sínu svæði.
Minjasafnið að Hnjóti

Samstarfsaðilar

Vesturbyggð og Vegagerðin

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðili finnur fjármagn

Árangursmælikvarðar Uppsetning skilta.
Umhverfi fegrað.
Bætt aðgengi lokið.
Lokaafurð

Lagfæring áningastaðar með bættu aðgengi.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 3.

Pollurinn Tálknafirði

Markmið

Uppbygging Pollsins sem áningastaðar allt árið.

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynlegt er að fara í framkvæmdir við búningsaðstöðu sem og
umhverfið í kringum laugarnar. Jafnframt þarf að tryggja gott
aðgengi allt árið um kring

Ábyrgðaraðili

Tálknafjarðarhreppur

Samstarfsaðilar

Ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgaraðili.

Árangursmælikvarðar Bætt búningsaðstaða.
Umhverfi pollana fegrað.
Lokaafurð

Lagfæring áningastaðar.

Tímarammi

2018-2020.

Verkefni 4.

Rauðasandur

Markmið

Heildarskipulagning Rauðasands sem heilsársáfangastaður

Stutt verkefnalýsing

Vinna þarf heildstæða áætlun um þróun Rauðasands sem
áfangastaðar. Jafnframt þarf að finna til að miðla nauðsynlegum
upplýsingum um aðstöðu til ferðamanna. Nauðsynleg uppbygging
þarf að vera á svæðinu til að taka á móti ferðamönnun allt árið í
kring.

Ábyrgðaraðili

Landeigendur og Vestubyggð

Samstarfsaðilar

Vegagerðin og ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðilar finna fjármagn

Árangursmælikvarðar Uppsetning skilta
Heildarskipulag áfangastaðarins Rauðasands
Lokaafurð

Rauðasandur verður heildstæður áfangastaður allt árið

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 5.

Garðar BA

Markmið

Uppbygging sem áningastaðar

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynleg uppbygging þarf að vera við Garðar BA, gera þarf bílastæði,
uppsetning salerna og jafnframt þarf að setja upp upplýsingarskilti.

Ábyrgðaraðili

Vesturbyggð

Samstarfsaðilar

Landeigendur og Vegagerðin.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaraðili.

Árangursmælikvarðar Bílastæði.
Uppsetning salerna.
Uppsetning upplýsingarskilta.
Lokaafurð

Lagfæring áningarstaðar

Tímarammi

2018-2019.

Verkefni 6.

Listasafn Samúels í Selárdal

Markmið

Áframhald við viðeigandi uppbyggingu safnins með aðstöðu fyrir
gesti, veitingar og búð. Bæta þarf aðgengi að safninu.

Stutt verkefnalýsing

Mikil uppbygging hefur verið við Listasafn Samúels undanfarin ár
en þó er nauðsynlegt að bæta enn við með áframhaldandi
uppbyggingu safnsins með bættri aðstöðu fyir gesti, veitingar og
búð. Vegurinn að listasafninu hefur takmarkandi áhrif á
heimsóknir og nauðsynlegt að bæta aðgengi með að laga veginn.

Ábyrgðaraðili

Félag um Listasafn Samúels

Samstarfsaðilar

Vesturbyggð, ferðaþjónar á svæðinu, Vegagerðin
Kostnaður: Ekki vitað.

Fjármögnun
Hver fjármagnar: Ríkið og sveitafélag
Lagfærður vegur.
Árangursmælikvarðar
Safnið lagfært.
Lokaafurð

Aðgengilegt uppfært safn sem er opið allt árið.

Tímarammi

2018-2021.

Strandir og Reykhólar
Sveitafélög eru Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur og Strandabyggð.

Verkefni 1.

Áningastaðir í Reykhólasveit

Markmið

Uppbygging fleiri áningarstaða, hönnun og kortlagning

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynlegt er að fara í greiningu og kortlangingu á núverandi
áningarstöðum í Reykhólasveit. Jafnframt þarf að fara í hönnun
bæði á núverandi áningarstöðum sem og nýjum. Vinna þarf með
sveitafélaginu og ferðaþjónum á svæðinu við greiningu á hvar þarf
að bæta við áningarstöðum.

Ábyrðaraðilar

Vestfjarðastofa

Samstarfsaðilar

Sveitafélagið, Vegagerðin og ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgaðaraðilar finna fjármagn

Árangursmælikvarðar Greining og kortlagningu lokið.
Hönnun áningarstaða lokið.
Lokaafurð

Öflugt net áningastaða um allan Reykhólahrepp

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 2.

Áningastaðir í Strandabyggð

Markmið

Uppbygging fleiri áningarstaða, hönnun og kortlagning

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynlegt er að fara í greiningu og kortlangingu á núverandi
áningarstöðum í Strandabyggð. Jafnframt þarf að fara í hönnun
bæði á núverandi áningarstöðum sem og nýjum. Vinna þarf með
sveitafélaginu og ferðaþjónum á svæðinu við greiningu á hvar þarf
að bæta við áningarstöðum.

Ábyrgðaraðilar

Vestfjarðastofa

Samstarfsaðilar

Sveitafélagið, Vegagerðin og ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgaðaraðilar finna fjármagn

Árangursmælikvarðar Greining og kortlagningu lokið.
Hönnun áningarstaða lokið.
Lokaafurð

Öflugt net áningastaða um alla Strandabyggð

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 3.

Kaldalón

Markmið

Uppbygging Kaldalóns sem áfangastaðar með tengingu við
Drangajökul.

Stutt verkefnalýsing

Ábyrgðaraðilar

Koma á samstarfi landeigenda, núverandi ferðaþjóna og
sveitafélags um þróun og hönnun áfangastaðarins.
Vestfjarðastofa

Samstarfsaðilar

Landeigendur, sveitafélagið og ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgðaaðili finnur fjármagn

Árangursmælikvarðar Samstarf hagsmunaaðila komið á
Hönnun áfangastaðarins
Lokaafurð

Kaldalón sem áfangastaður

Tímarammi

2018-2020

Verkefni 4.

Árneshreppur

Markmið

Uppbygging fleiri áningarstaða, hönnun og kortlagning

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynlegt er að fara í greiningu og kortlangingu á núverandi
áningarstöðum í Strandabyggð. Jafnframt þarf að fara í hönnun
bæði á núverandi áningarstöðum sem og nýjum. Vinna þarf með
sveitafélaginu og ferðaþjónum á svæðinu við greiningu á hvar þarf
að bæta við áningarstöðum.

Ábyrgðaraðilar

Vestfjarðastofa

Samstarfsaðilar

Sveitafélagið, Vegagerðin og ferðaþjónar á svæðinu

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgaðaraðilar finna fjármagn.

Árangursmælikvarðar Greining og kortlagningu lokið.
Hönnun áningarstaða lokið.
Lokaafurð

Öflugt net áningastaða um allan Árneshrepp.

Tímarammi

2018-2021.

Verkefni 5.

Pottarnir Drangsnesi

Markmið

Uppbygging pottana á Drangsnesi sem áningastaðar.

Stutt verkefnalýsing

Nauðsynlegt er að fara í framkvæmdir við búningsaðstöðu sem og
umhverfið í kringum pottana.

Ábyrgðaraðilar

Kaldrananeshreppur.

Samstarfsaðilar

Ferðaþjónar á svæðinu.

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ábyrgaraðili.

Árangursmælikvarðar Bætt búningsaðstaða.
Umhverfi pottana fegrað.
Lokaafurð

Lagfæring áningastaðar.

Tímarammi

2018-2020.

Verkefni 6.

Heilsársvegur í Árneshrepp

Markmið

Öruggar heilsárssamgöngur í Árneshreppi.

Stutt verkefnalýsing

Til að tengja Árneshrepp sem heilsársáfangastað er nauðsynlegt að
hefja uppbyggingu vegaframkvæmda til Árneshrepps. Jafnframt
verður að tryggja vetrarþjónustu á veginum.

Ábyrgðaraðilar

Vegagerðin

Samstarfsaðilar

Sveitafélagið, Vestfjarðastofa

Fjármögnun

Kostnaður: Ekki vitað.
Hver fjármagnar: Ríkið

Árangursmælikvarðar Heilsársvegur í Árneshrepp
Lokaafurð

Heilsársvegur í Árneshrepp

Tímarammi

2018-2022

