
Reykjanes Geopark mun bjóða upp á útivist fyrir 
almenning á fimmtudagskvöldum í sumar í samstarfi 
við Bláa Lónið og HS Orku. Markmið verkefnisins er 
að kynna einstakt umhverfi og menningu Reykjanes 
Geopark fyrir almenningi gegnum útivist, fróðleik 
og skemmtun. 

Fyrsta ganga sumarsins fer fram fimmtudagskvöldið 7. júní. Þá verður boðið upp  
á drauga- og tröllagöngu á Reykjanesi. Gangan hefst við bílastæðið við Gunnuhver 
kl. 20:00. Líkt og í fyrra verður dagskrá sumarsins 2018 fjölbreytt og þátttakendum 
að kostnaðarlausu. 

Nánari upplýsingar um göngurnar birtast á reykjanesgeopark.is og Facebook síðu 
verkefnisins, facebook.com/geoparkutivist 

GÓÐAR SÖGUR
FRÉTTABRÉF REYKJANES UNESCO GLOBAL GEOPARK OG MARKAÐSSTOFU REYKJANESS 1. TBL – 1. ÁRG 2018

DAGSKRÁ 
SUMARSINS 2018

7. júní – Drauga- og tröllaganga  
á Reykjanesi með Reykjanes Geopark

14. júní – Söguganga á Vatnsleysu-
strönd með Minja- og sögufélagi 
Vatnsleysustrandar

23. júní – Jónsmessuganga Bláa 
Lónsins og Grindavíkurbæjar

5. júlí – Gengið um Stóra Skógfell  
með jarðfræðingi HS Orku

12. júlí – Fjöruferð með Náttúru-
stofu Suðvesturlands

9. ágúst – Hjólað um Reykjanesbæ  
og nágrenni með 3N 

23. ágúst – Tónlistarganga um Keflavík 
með Söngvaskáldum á Suðurnesjum

ÚTIVIST FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA Í SUMAR

#ÖGMUNDARHRAUN



FYRSTA HEILDRÆNA STEFNAN 
FYRIR ÁFANGASTAÐINN REYKJANES

Markaðsstofa Reykjaness og Reykjanes Geopark hafa unnið að gerð fyrstu útgáfu 
af áfangastaðaáætlun (e. Destination Management Plan) fyrir Reykjanes undanfarin 
tvö ár. Áfangastaðaáætlun Reykjaness er unnin samkvæmt stefnu stjórnvalda um 
þróun ferðamála á landsvísu og hafa Ferðamálastofa og Stjórnstöð ferðamála leitt þá 
vinnu. Tilgangurinn með gerð áfangastaðaáætlunar er að skerpa á hlutverki og ábyrgð 
þeirra sem koma að ferðamálum á svæðinu; ríki, sveitarfélaga, Reykjanes Geopark, 
Markaðsstofu Reykjaness, stofnana og hagsmunaaðila.

FYRSTA HEILDRÆNA 
STEFNAN 
Áfangastaðaætlun Reykjaness 
er fyrsta heildræna stefnan sem 
unnin hefur verið fyrir svæðið í 
ferðamálum. Reykjanes er frekar 
ungur áfangastaður. Því fylg ja 
áskoranir og verkefni sem mikilvægt 
er að vinna í samstarfi við hagaðila 
og ferðaþjónustu á svæðinu til að 
trygg ja sjálfbæra þróun greinarinnar 
í sátt við samfélag og umhverfi. 

Áætluninni er ætlað að vera verkfæri 
til að fylg ja eftir stefnumótun fyrir 
áfangastaðinn og móta leikreglur 
eða vinnuferla um markaðssetningu, 
uppbyggingu áningarstaða, útivist,  
vöruþróun, fræðslu, aðra starfsemi 
og verndun. Þá eru settar upp  
í aðgerðaráætlun helstu aðgerðir í 
nánustu framtíð, rannsóknir og stök 

verkefni, ábyrgð á að hrinda þeim  
í framkvæmd, kostnaðarþátttaka og 
tímaáætlun eftir því sem upplýsingar 
ligg ja fyrir. 

ÁFANGASTAÐAÁÆTLUN 
REYKJANESS KYNNT 
Í SUMAR
Áfangastaðaáætlun Reykjaness er í 
umsagnarferli en gert er ráð fyrir að 
hægt verði að nálgast útgáfu hennar 
síðar í sumar. Áætluninni er ætlað 
að vera lifandi verkfæri sem hægt er 
að uppfæra þegar forsendur innan 
svæðisins breytast.  
Markmið áfangastaðaáætlunar 
fyrir Reykjanes er að bygg ja upp og 
þróa sjálfbæran gæðaáfangastað 
með öflugri ferðaþjónustu og 
náttúruperlum sem börnin okkar 
geta verið stolt af. Áfangastaðurinn 
Reykjanes og ferðaþjónustan  
á að vera atvinnugrein sem íbúar 
svæðisins eru stoltir af og eykur 
lífsgæði samfélagsins. Áningarstaðir 
eru byggðir upp af alúð og 
fagmennsku, þannig að upplifun 
gesta og íbúa er örvandi og jákvæð.

REYKJANESIÐ Á
 MIKIÐ INNI
Samhliða vinnu við 
Áfangastaðaáætlun Reykjaness 
var unnin markaðsgreining fyrir 
áfangastaðinn. Unnið var út 
frá fyrirligg jandi gögnum um 
ferðaþjónustu á landsvísu og  
á Reykjanesi, tekin viðtöl og 
unnið með rýnihópa hagaðila sem 
teng jast ferðaþjónustu á svæðinu, 
sveitarfélögum og tengdum 
atvinnugreinum. Samkvæmt 
niðurstöðum á áfangastaðurinn 
Reykjanes töluvert inni. Reykjanes 
er ungur áfangastaður samkvæmt 
kenningum um líftíma áfangastaða 
og því tækifæri fyrir svæðið að móta 
sér framtíðarstefnu í ferðamálum, 
bæði hvað varðar uppbyggingu, 
þróun og markaðssetningu í sátt við 
samfélagið. Með áfangastaðaáætlun 
Reykjaness hefur verið stigið fyrsta 
skrefið í þessu ferli og eru væntingar 
til þess að með henni muni svæðið 
verða einstakur áfangastaður  
á Íslandi sem einkennist af lifandi 
landslagi, orku náttúrunnar 
og mannlífs og fjölbreyttu 
menningarlífi. 



REYKJANES EINN 
AF 100 SJÁLFBÆRUSTU  
ÁFANGASTÖÐUM 
Í HEIMINUM
Reykjanes var á árinu 2017 
valinn einn af 100 sjálfbærustu 
áfangastöðum í heimi. Alþjóðlegu 
samtökin Green Destinations stóðu 
fyrir valinu líkt og undanfarin ár. Að 
baki samtökunum eru sérfræðingar, 
fyrirtæki og stofnanir um allan heim.

Í kjölfar viðurkenningarinnar 
2017 var Reykjanes tilnefnt til 
Jarðarverðlauna (Earth Awards) 
af sömu samtökum árið 2018 
og hlaut þriðja sæti í þeim 
flokki. Viðurkenningin var veitt 
á ITB í Berlín, einni stærstu 
ferðakaupstefnu í heimi. 

MIKILVÆGI ÁFANGASTAÐA 
LOKSINS VIÐURKENNT
 Þuríður H. Aradóttir 
forstöðumaður Markaðsstofu 
Reykjaness segir sveitarfélög og 
friðlýst svæði eiga allt undir því að 
ferðaþjónusta þróist í sjálfbæra átt, 
en það hefur ekki verið sýnilegt 
þegar veittar eru viðurkenningar 
fyrir vel unnin störf í ferðaþjónustu  
á þessum skala. Með þessari 
athöfn, á þetta stóru sviði, hefur 
verið brotið blað. Margir aðrir 
heimsþekktir áfangastaðir eru á lista 
Green Destinations og er Reykjanes 
eini íslenski áfangastaðurinn.

VEL SÓTTIR ÍBÚAFUNDIR
Markaðsstofa Reykjaness og 
Reykjanes UNESCO Global 
Geopark stóðu í febrúar fyrir opnum 
fundum um ferðamál á Reykjanesi 
í samstarfi við sveitarfélögin á 
Suðurnesjum. 

Á fundunum var starfsemi félaganna 
kynnt auk stefnu sveitarfélaganna  
í ferðamálum. Góð mæting var á alla 
fundina og áttu gestir kost á því að 
taka þátt í fjörugum umræðum, m.a. 
um fjölgun ferðamanna, aukningu 
gistinátta, uppbyggingu áningarstaða 
fyrir ferðamenn og framtíðina í 
þessari vaxandi atvinnugrein. 

Eggert Sólberg Jónsson, 
forstöðumaður Reykjanes Geopark 
segir margt hafa áunnist á síðustu 
árum, m.a. hvað varðar ábyrga 
markaðssetningu, skipulagningu 
innra starfs og uppbyggingu 
innviða. “Það er horft til okkar og 
áfangastaðurinn Reykjanes hefur 
fengið viðurkenningar sem eftir 
hefur verið tekið. Það er þó ekki 
þar með sagt að starfinu sé lokið. 
Við þurfum að halda áfram á þessari 
braut og vinna í átt að sjálfbærara 
samfélagi. Það skiptir miklu máli að 
ferðaþjónustan byggi sína tilveru  
á sátt við samfélagið og það er von 
okkar að þessir fundir ýti undir það” 
segir Eggert. 

Útgefendur: 
Markaðsstofa Reykjaness 
og Reykjanes UNESCO Global Geopark
Ljósmyndir: 
OZZO, Snorri Þór Tryggvason 
og Sölvi Rúnar Vignisson
Hönnun og umbrot: 
M74. Studio
Prentun: 
Litróf 



GEOPARK-VIKA Í REYKJANES 
UNESCO GLOBAL GEOPARK 

Dagana 4.-9. júní 2018 fer fram Geopark-vika á Reykjanesi í sjötta sinn. 
Sambærilegar vikur fara fram í öllum evrópskum geopörkum um þetta leyti árs. 
Markmiðið er að gefa íbúum og gestum kost á að kynnast jarðsögu og menningu 
svæðisins með fjölbreyttum uppákomum.

4. júní 
—
REYKJANES GEOPARK Í BÓKUM
Bókasöfnin fimm á Suðurnesjum munu dagana 4.-9. júní kynna sérstaklega 
bækur sem fjalla um sögu, mannlíf, náttúrufar og útivist í Reykjanes Geopark. 
Bókasöfnin eru alhliða upplýsinga- og menningarstofnanir þar sem íbúar og 
gestir hafa aðgang að menningu og þekkingu, m.a. um næsta nágrenni. 
Nálgast má upplýsingar um opnunartíma safnanna á heimasíðum 
sveitarfélaganna. 

5. júní kl. 8:30
—
NÁMSFERÐ FYRIR STARFSFÓLK Í FERÐAÞJÓNUSTU
Undanfarin ár hafa Markaðsstofa Reykjaness og Reykjanes Geopark 
boðið starfsfólki í ferðaþjónustu í námsferð um Reykjanesskaga í byrjun júní. 
Ferðin hefst í Duushúsum í Reykjanesbæ kl. 8:30 og er áætluð heimkoma 
milli 16 og 17. Líkt og áður verða þátttakendur kynntir fyrir þeirri þjónustu 
sem er í boði á svæðinu og áfangastöðum innan Reykjanes Geopark. 
Skráning í ferðina fer fram á vef Markaðsstofu Reykjaness, 
markadsstofareykjaness.is.

6. júní kl. 12:00
—
HÁDEGISFUNDUR Í KVIKUNNI 
Fyrirlestur um jarðfræði Reykjanesskagans í Kvikunni í Grindavík. 

NÁNAR AUGLÝST SÍÐAR.
 
Boðið verður upp á léttan hádegismat.



7. júní kl. 20:00
—
DRAUGA- OG TRÖLLAGANGA Á REYKJANESI
Íbúum og gestum er boðið í létta drauga- og tröllagöngu um Reykjanes 
fimmtudagskvöldið 7. júní. Gangan hefst við bílastæðið við Gunnuhver kl. 
20:00 og tekur um tvær klukkustundir. Gengið verður um næsta nágrenni 
Gunnuhvers og og Reykjanesvita. Eggert Sólberg Jónsson, þjóðfræðingur  
og forstöðumaður Reykjanes Geopark mun leiða gönguna. 

8. júní kl. 17:00
—
SAMFÉLAGSVÍSINDI Á SUÐURNESJUM - ALMENNINGUR 
KORTLEGGUR SÍLAMÁFAVARP Á MIÐNESHEIÐI
Þekkingarsetur Suðurnesja og Náttúrustofa Suðvesturlands vinna að 
innleiðingu samfélagsvísinda, þ.e. vísindalegrar þekkingar sem er að 
fullu eða hluta unnin af almennum borgurum. Verkefnið er unnið að 
erlendri fyrirmynd og er fyrsti liðurinn þátttaka almennings í kortlagningu 
sílamáfavarps á Miðnesheiði. 
Kortlagningin fer fram föstudaginn 8. júní nk. milli kl. 17 og 21 og býðst 
almenningi að taka þátt. Hópurinn hittist í Þekkingarsetri Suðurnesja, 
Garðvegi 1 í Sandgerði og fær þar fræðslu um rannsóknina, framkvæmd 
hennar og viðfangsefnið sílamáfinn. Að því loknu er haldið að Rockville 
þaðan sem gengið er um Miðnesheiðina.  

Þátttakendur þurfa að vera í góðum skóm, klæddir í samræmi við veður og 
gott er að hafa nesti. Þeir sem eiga GPS tæki mega g jarnan hafa það með 
sér. Skráning fer fram á vef Reykjanes Geopark, reykjanesgeopark.is. 

9. júní kl. 19:40
—
BLÁA LÓNS ÁSKORUNIN
Bláa Lóns Áskorunin fer fram 9. júní nk. en keppnin er stærsta fjallahjóla-
keppni ársins á Íslandi. Það er áskorun en ekki síður afrek, að ljúka hinni 
60 kílómetra leið, frá Völlunum í Hafnarfirði og að Svartsengi í Grindavík. 
Keppnin hefur farið fram árlega síðan 1996 og nýtur mikilla vinsælda. 
Fjölmargir erlendir þátttakendur legg ja leið sína til Íslands til þess að taka 
þátt í keppninni. Grindvíkingar og gestir þeirra geta t.d. fylgst með um 700 
keppendum bruna gegnum bæinn á leið sinni í Bláa Lónið að kvöldi 9. júní.
Nánari upplýsingar er að finna á bluelagoonchallenge.is.



ÁVINNINGUR 
AF NOTKUN MERKIS
Ávinningur fyrirtækja af samstarfi 
við Reykjanes Geopark er nokkur. 
Þannig hafa fyrirtæki möguleika á 
að nota samstarfsmerkið (Proud 
Partner of Reykjanes UNESCO 
Global Geopark) auk þess að 
hafa aðgang að kynningar- og 
fræðsluefni Reykjanes Geopark. 
Mikilvægast er þó að virk þátttaka 

fyrirtækja stuðlar að því að viðhalda 
UNESCO tengingu við svæðið á 
komandi árum. Reykjanes Geopark 
mun kynna samstarfsfyrirtækin 
á sama hátt og fyrirtækin kynna 
Reykjanes Geopark. Samstarf við 
Reykjanes Geopark um notkun 
vörumerkisins er fyrirtækjum að 
kostnaðarlausu. 

UNESCO GLOBAL GEOPARK
ER VERÐMÆTT VÖRUMERKI

Ferðaþjónustufyrirtæki innan sveitarfélagamarka Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, 
Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og Sveitarfélagsins Voga hefur möguleika 
á að tengja sig Reykjanes UNESCO Global Geopark. Erlendar rannsóknir hafa sýnt 
fram á verðmæti þess að tengja sig við UNESCO Global Geopark vörumerkið.  
Í sameiningu geta fyrirtæki á svæðinu gert vörumerkið enn verðmætara og um leið  
og styrkt ímynd sína. Fyrirtæki innan marka geoparka um allan heim hafa tækifæri til 
þess að nota merki þeirra til þess að kynna sig. Fyrirtæki sem skrifa undir samning við 
Reykjanes UNESCO Global Geopark fá heimild til þess að nota sérhannað  
merki Reykjanes Geopark.



NÝTT FUGLA-
SKOÐUNARKORT FYRIR 
REYKJANESSKAGA
Reykjanesskagi er vinsælt svæði til 
fuglaskoðunar enda er þar að finna 
fjölbreytt fuglalíf yfir vetrartímann. 
Þá eru fjörur á svæðinu mikilvægur 
viðkomustaður fjölmargra farfugla 
á haustin og vorin. Í nokkrum 
sjávarbjörgum má finna fjölda fugla 
af helstu tegundum sem halda til í 
hamraflugum um allt land.
Þekkingarsetur Suðurnesja, 
Reykjanes Geopark og 
Markaðsstofa Reykjaness hafa 
undanfarin tvö ár unnið að 
útgáfu fuglaskoðunarkorts fyrir 
Reykjanesskaga. 

Kortið sýnir helstu fuglaskoðunar-
staði á Reykjanesi, hvar sjaldgæfari 
tegundir er að fnna og upplýsingar 
um aðgengi að skoðunarstöðum. 
Lítið er fallað um auðfundna staði 
þar sem hægt er að sjá algengar 
tegundir svo sem þúfutittlinga eða 
heiðlóur, heldur er einblínt á staði 
þar sem auðvelt er að sjá sjaldgæfari 
fugla. Kortið verður aðgengilegt á 
vef Markaðsstofu Reykjaness en 
prentaða útgáfu verður hægt að 
nálgast í Gestastofum Reykjanes 
Geopark. Þá verður vefurinn 
birdingreykjanes.is opnuður í sumar.

FRAMKVÆMDIR 
VIÐ ÁNINGARSTAÐI 
Í SUMAR
Verktakar á vegum Reykjanes 
Geopark vinna nú að endurbótum 
og lagfæringum á nokkrum vinsælum 
áningarstöðum ferðamanna á 
Reykjanesi, m.a. Gunnuhver, 
Reykjanesvita og Brú milli heimsálfa. 

NÝ BÍLASTÆÐI OG 
MIKLAR ENDURBÆTUR 
VIÐ GUNNUHVER. 
Við Gunnuhver er unnið að nýju 
bílastæði vestan við hverasvæðið. 
Stæðið verður í hvarfi frá 
hverasvæðinu og mun verða 
nokkru stærra en bílastæðin sem 
eru fyrir. Núverandi bílastæði að 
vestanverðu verður nýtt að hluta 
til sem áningarstaður en að öðru 
leyti eingöngu ætlað þeim sem eiga 
erfitt með gang. Frá nýju bílastæði 
verða lagðir stígar og nýtt efni borið 
í þá stíga sem fyrir eru á svæðinu. 
Þá verða öll öryggisbönd á svæðinu 
endurnýjuð. 

REYKJANESVITI 110 ÁRA 
Þann 1. mars sl. voru 110 ár frá 
því að Reykjanesviti, uppáhaldsviti 
íslensku þjóðarinnar, var tekinn í 
notkun. Reykjanes Geopark hefur  
í nokkur ár unnið að bættri aðkomu 
að Reykjanesvita og nágrenni, m.a. 

með því að deiliskipulegg ja
svæðið, auglýsa lausa lóð fyrir 
þjónustumiðstöð og færa bílastæði 
nær Reykjanesvita.
Í sumar verður umhverfi vitans 
lagfært og lagður göngustígur upp 
að vitanum. Í allri hönnunarvinnu var 
horft til þess að lega og ásýnd falli 
sem best að Bæjarfellinu en það er 
í dag illa farið eftir umferð allt árið 
um kring. Þá munu Hollvinasamtök 
Reykjanesvita koma fyrir afsteypu 
af skjaldarmerki  Danakonungs á 
vitanum í sumar. Vitinn skartaði 
skjaldarmerkinu í rúm 60 ár og þótti 
á sínum tíma mikilvæg viðurkenning 
hans á mannvirkinu. 

NÝTT DEILISKIPULAG 
FYRIR GARÐSKAGA 
Um 300.000 gestir heimsóttu 
Garðskaga árið 2017 og er 
áningarstaðurinn sá vinsælasti 
innan Reykjanes Geopark. Í gildi er 
deiliskipulag frá 2004 sem gerir ekki 
ráð fyrir þeim fjölda ferðamanna 
sem heimsækir svæðið í dag. 
Fyrr á árinu hófst vinna við nýtt 
deiliskipulag fyrir Garðskaga sem 
miðar að því að gera ferðaþjónustu, 
vitunum tveimur, norðurljósum og 
fuglalífi hátt undir höfði. 



Um leið og við fögnum vorinu eru íbúar á Suðurnesjum hvattir til að taka til hendinni með hreinsun lóða 
og umhverfis. Ef hver íbúi hreinsar 100 fermetra fegrum við landið og aukum lífshaming ju okkar til mikilla muna. 
RUSLABINGÓ er leið til að gera tiltektina skemmtilegri fyrir alla fjölskylduna.

Markmiðið er að vera fyrst/ur til þess að safna ruslinu á spjaldinu og merkja við um leið. 
Sá/sú sem nær að merkja við röð; lárétt, lóðrétt eða á ská er sigurvegari leiksins. 

Hægt er að prenta út fleiri spjöld á reykjanesgeopark.is

#ReykjanesGeopark  |  #RuslabingóRUSLABINGÓ
REYKJANES GEOPARK
OG BLÁA HERSINS
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