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Ferðamálastefna Rangárþings eystra 

 

Einkenni svæðis 

 

 

 

 

 

 

Framtíðarsýn 

 

  

Fjölbreytt náttúra 

milli fjalls og fjöru.  

Gott aðgengi að 

náttúruauðlindum 

sveitarfélagsins. 

Fjölbreytt úrval 

menningartengdrar 

afþreyingar í boði. 

Landbúnaðarhérað í 

alfaraleið . 

Gott samfélag og 

góð þjónusta. 

 „Nafli Suðurlands“. 

 

Rangárþing eystra verði 

þekkt sem framsækið 

sveitarfélag sem byggir 

á sjálfbærni, samvinnu 

og verndun náttúru. 

Viðkomustaður 

ferðamanna þar sem 

ferðamenn dvelja í lengri 

tíma og njóti umhverfis, 

mannlífs, þjónustu og 

afurða svæðisins. 

 

 

Rangárþing eystra verði 

gestrisið gæða samfélag 

þar sem þekking, 

fræðsla og samvinna 

verði höfð að leiðarljósi 

 

Hvolsvöllur verði vinsæll 

áfangastaður og 

eftirsóknarverður til 

búsetu - með öflugum 

miðbæ. 

 

Katla 

jarðvangur. 
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Megináherslur: 

 

1. Katla jarðvangur verði þekktur sem eitt helsta útivistarsvæði landsins til 

náttúruskoðunar, í fjölbreyttu landslagi með verndun og nýtingu að leiðarljósi. 

 

2. Að efla kynningu, samvinnu, fræðslu og nýsköpun í menningar- og sögutengdri 

ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. 

 

3. Áhersla verði lögð á Hvolsvöll sem áfangastað og miðstöð þjónustu í alfaraleið. 
Megináhersla verði á sögu, góða þjónustu, gestrisni, snyrtimennsku og sjálfbærni, 
þar sem vörur úr héraði verði í forgrunni. 
 

4. Sveitarfélagið sinni skipulagsmálum af framsækni og taki þar mið af þróun 
atvinnulífs, en á sama tíma sé gætt að jafnvægi milli hagsmuna ferðaþjónustu og 
íbúa. Að tryggt sé nægt úrval lóða, í þéttbýli og dreifbýli, fyrir fjölbreytta starfsemi 
og búsetuform.  
 

5. Sveitarfélagið standi vörð um góðar og öruggar samgöngur og stuðli að góðu aðgengi 

að náttúruperlum svæðisins - þar sem við á. 

 

6. Efla skal jákvæða og góða ímynd sveitarfélagsins sem verði höfð að leiðarljósi fyrir 

starfandi fyrirtæki, íbúa og gesti. Byggt verði á þeirri ímynd til að efla samfélagið inn 

á við og út á við. 

 

7. Sveitarfélagið leggur áherslu á gott samstarf og samráð við íbúa, ferðaþjónustuaðila 

og aðra hagsmunaaðila við framkvæmd þessarar stefnu. 
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Rangárþing eystra - stefnumótun í ferðaþjónustu 

 

Inngangur 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti að unnin yrði að mótun stefnu fyrir ferðaþjónustu 
í sveitarfélaginu. Vinna við stefnumótunina hófst haustið 2017 þegar boðað var til fundar um 
málið á skrifstofu sveitarstjóra. Fundinn sátu fulltrúar ferðaþjónustu á svæðinu, fulltrúar SASS, 
auk starfsfólks sveitarfélagsins sem kemur að málaflokknum. Sveitarstjórn óskaði eftir að 
ráðgjafar SASS héldu utan um vinnuna, þ.m.t. að stýra fyrirhuguðum samráðsfundi um málið 
með hagsmunaðilum og íbúum sveitarfélagsins. Ráðgjöfum SASS var einnig falið að vinna úr 
niðurstöðum þess fundar og kynna tillögur að stefnu fyrir starfshópnum. Sú kynning fór fram 
á fundi í nóvember 2018 og þar var óskað eftir að ráðgjafar SASS kæmu áfram að mótun 
verkefna byggðum á stefnunni. Stefnan fór síðan í ferli innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. M.a. 
var hún í janúar 2019 kynnt á fundi Byggðaráðs Rangárþings eystra, auk þess sem hún var send 
öllum fulltrúum í sveitarstjórn til kynningar. Verkefni byggð á stefnunni voru kynnt 
starfshópnum til umsagnar í byrjun mars 2019 og þann 14. mars var ferðamálastefnan ásamt 
tilorðnum verkefnum lögð fyrir sveitarstjórn Rangárþings eystra. 

 

Lýsing  

Opinn fundur með ferðaþjónustuaðilum, íbúum og öðrum hagsmunaaðilum var haldinn þann 
5. desember 2017, í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli. Fundurinn var auglýstur í Búkollu og á 
samfélagsmiðlum sveitarfélagsins og ferðaþjónustunnar á svæðinu. Samtals mættu 36 aðilar 
á fundinn sem var líflegur og  góður. Frjóar umræður sköpuðust um ferðaþjónustuna og þau 
miklu margfeldisáhrif sem greinin hefur. Ljóst er að mikil þörf er á stefnu í ferðaþjónustu, 
stefnu sem hefur skýr markmið og verkefni auk þess sem koma þarf fram hver beri ábyrgð á 
hverjum þætti framkvæmdarinnar. Samantekt þessi og verkefni sem henni fylgja eru þannig 
sett upp að þau eru í góðu samræmi við niðurstöðu fundarins og þá umræðu sem þar fór fram. 

 

Ferðaþjónusta í Rangárþingi eystra  

Ferðaþjónusta í Rangárþingi eystra hefur vaxið hratt undanfarin ár og fjöldi ferðamanna á 
vinsælum áfangastöðum tvöfaldast á tímabilinu 2013 – 2017.  
Árið 2017 voru leyfileg gistirými í sveitarfélaginu 1866 talsins, 1500 í dreifbýli og 366 á 
Hvolsvelli. Leyfileg sæti í veitingasal voru á sama tíma 2033, 1253 í dreifbýli og 780 á Hvolsvelli. 
(Árný Lára Karvelsdóttir markaðs- og kynningarfulltrúi RE, 2017). 
Mikilla margfeldisáhrifa gætir af ferðaþjónustu á svæðinu og má m.a. sjá vöxt í afþreyingu fyrir 
ferðamenn, aukna verslun og þjónustu auk nýsköpunar. Þá hefur fasteignaverð hækkað 
nokkuð og veruleg aukning orðið á eftirspurn eftir lóðum til nýbygginga.  
Aukin umsvif í rekstri sveitarfélagsins tengd ferðaþjónustunni hafa haft í för með sér aukna 
vinnu hjá starfsmönnum. Má þar nefna þátttöku í samstarfi við önnur sveitarfélög m.a. í 
tengslum við viðburði, Kötlu jarðvang, DMP (stefnumarkandi stjórnunaráætlun), ferða-
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sýningar, merkingar, skilti, göngu- og stígagerð, skipulagsvinnu og vinnu við heimasíðu, 
textagerð og viðburðastjórnun.  

 

Stefnumótun 

Stefnumótun er greiningarvinna og val á kostum.  Á samráðsfundinum þann 5. desember 2017  
komu fram margar hugmyndir og valkostir sem greindir voru og flokkaðir eftir málefnum og 
var fundargestum skipt í hópa þar sem unnið var eftir fyrirfram ákveðnu ferli (sjá viðhengi). 

Málefni/þemu sem til umræðu voru:  

1. Einkenni svæðis í Rangárþingi eystra. 

2. Framtíðarsýn Rangárþings eystra. 

3. Gerð SVÓT fyrir Rangárþing eystra. ( SVÓT er greiningaraðferð, stendur fyrir styrkleika, 

veikleika, tækifæri og ógnanir). 

4. Helstu áherslur Rangárþings eystra – umræður. 

Hugtakið stefnumótun felur í sér gerð stefnu sem er lýsing á markmiðum og leiðum til að ná 
þeim. Stefna mótast með einstökum stefnumótandi ákvörðunum, sem til dæmis eru teknar á 
stefnumótandi fundum, eins og þeim sem haldinn var á Hvolsvelli. Í stefnumótunarferli eru 
verkefni skilgreind og þannig verða meginatriði stefnu skýrari. Skýr stefna eykur möguleika 
sveitarfélagsins til ákveðins samkeppnisforskots í því hraða og síbreytilega umhverfi sem 
ferðaþjónustan er. Í slíku umhverfi er eftirsóknarvert fyrir alla sem í greininni starfa að hafa 
skýra stefnu til að vinna eftir og sem sátt ríkir um. Þannig getur sveitarfélagið ásamt 
fyrirtækjum í greininni, íbúum og öðrum hagsmunaaðilum unnið að því að gera Rangárþing 
eystra að framsæknu sveitarfélagi sem laðar að íbúa, gesti, fyrirtæki og stofnanir. 
Æskilegt er að stefnu fylgi verkefna- og/eða aðgerðaáætlun þar sem útfærðar eru nánar leiðir 
til að ná markmiðum stefnunnar. Þar er skilgreint hver ber ábyrgð á tiltekinni aðgerð og hver 
framkvæmir. Greint er frá fjármögnun aðgerða og hvernig árangurinn verður mældur með 
mælikvörðum. Samkvæmt þessari sýn eru huglæg fyrirheit færð frá stefnu yfir í hlutlæga 
aðgerðaáætlun.  

 

Mynd 1. Stefnumótunarferlið 
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Úrvinnsla 

Ráðgjafar SASS unnu úr niðurstöðum fundarins og drógu saman þá þætti sem fram komu og verða 

meginmarkmið og áherslur ferðamálastefnunnar. Þá verður leitast við að koma með raunhæf 

markmið/verkefni fyrir stefnuna ásamt verk- og tímaáætlun. Ábyrgðaraðilar fyrir hvern verkþátt eru 

tilgreindir.  

Auk þess er mikilvægt að virkja vel ferðaþjónustuaðila í Rangárþingi eystra. Lagt er til að sveitarfélagið 

boði til árlegs fundar um málefni greinarinnar og hvetji til stofnunar félags ferðaþjónustuaðila í 

sveitarfélaginu. Fram kom á stefnumótunarfundinum að tímabilið desember – mars væri góður tími 

fyrir þá sem stafa í ferðaþjónustu til að koma saman.  

 

Fyrst var unnið úr helstu Einkennum svæðisins/sveitarfélagsins. Niðurstöðunum var skipt í þrjá 

meginþætti: 

 

Einkenni svæðis 

1. Náttúran 

 

- Aðgengi að svartri fjöru – strandsvæði.  

- Aðgengi að jöklum/ís. Tindfjallajökull, Eyjafjallajökull og  

Gígjökull. 

- Aðgengi að eldsumbrotum. Magni, Móði og  

Eyjafjallajökull. 

- Aðgengi að fossum sveitarfélagsins. Skógafoss, Seljalandsfoss, Gluggafoss,  

Kvernufoss og tugir annarra minni fossa. 

- Aðgengi að náttúrutengdum sögustöðum um allt svæðið. 

- Aðgengi að Suðurhálendinu er með því besta á landinu. 

- Aðgengi að Þórsmörk – verndaður landnámsskógur. 

- Aðgengi að landbúnaðarlandi/láglendi – Bændur. 

- UNESCO svæði – Katla jarðvangur. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Rangárþing eystra verði þekkt sem eitt helsta útivistarsvæði landsins 
til náttúruskoðunar, í fjölbreyttu landslagi með verndun og nýtingu 
að leiðarljósi.  

Leiðir. 
 

Sveitarfélagið, í samstarfi við landeigendur og ferðaþjónustuaðila, 
móti leiðir sem geri gestum og íbúum kleift að njóta náttúrunnar í 
sátt við hana á sem bestan og öruggastan hátt.  
Skipulagðar leiðir og aðgengi að náttúrunni fyrir gangandi, hjólandi, 
akandi og ríðandi gesti og íbúa – efla hæglátan ferðamáta (e. slow 
tourism).  
Rangárþing eystra verði kynnt sem það svæði landsins þar sem 
aðgengi að stórbrotinni náttúru er hvað best. Á einum degi er hægt 
að komast yfir náttúruauðugasta svæði landsins þar sem aðgengi að 
grónu landbúnaðarlandi og svartri strandlengju ásamt fossum, ám, 
tignarlegum jöklum og fjöllum á hálendinu er eitt það besta á Íslandi. 

Fjölbreytt náttúra 

milli fjalls og fjöru. 

Mikið og gott 

aðgengi að 

náttúruauðlindum 

sveitarfélagsins. 
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Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 

 

Mælikvarðar felast m.a. í fjölgun náttúrutengdra áfangastaða, 
bættu aðgengi að þeim og samvinnu í tengslum við uppbygginguna 
m.a. við kortlagningu og skipulagsvinnu.  
Kynningarátak – markaðsvinna 2018-2020 – eftir það verði nýjar 
leiðir komnar í gagnið.  

Árbyrgða- og 
framkvæmdaaðilar. 

 

Landeigendur þar sem við á og sveitarfélagið/starfshópur sem 
heldur utan um verkið. Sveitarfélagið stýrir markaðs- og kynningar-
átaki inn á við og út á við í samstarfi við baklandið/ferðaþjónustuna. 
Katla jarðvangur. 

Meginábyrgð. Sveitarfélagið, markaðs- og kynningarfulltrúi, skipulagsfulltrúi, 
nefndir og Katla jarðvangur. 

Fjármögnun. 
 

Sveitarfélagið fjármagnar stjórnun verkþáttarins og leggur til 
starfsmann/-menn til að sjá um framkvæmdir. Landeigendur kosta 
uppbyggingu á sínu landi þar sem við á. Þeir eru hvattir til að vinna 
saman og einnig í samvinnu við ferðaþjónustuaðila á svæðinu.  
Bent er á að hægt er að sækja um styrki til uppbyggingar til 
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða m.a. í tengslum við 
Landsáætlun. Þá eru fleiri sjóðir sem hægt er að sækja um fjármagn 
í t.d. Upp-byggingarsjóður Suðurlands sem úthlutar styrkjum tvisvar 
á ári. Sveitarfélagið kostar markaðsvinnu /áætlun í upphafi, en sú 
vinna verður að mestu unnin af ráðgjafastofu og starfsmanni 
sveitar-félagsins í samvinnu við starfshópinn. 

 

2. Menning og saga 

 

- Gott aðgengi að söfnum og sýningum –  

Byggðasafnið í Skógum, Anna á Moldnúpi, Lava Hvolsvelli,  

Sögusetrið og Kaupfélagssafnið, Njálurefillinn, Gamli bærinn í  

Múlakoti. 

- Gott aðgengi að sögutengdum stöðum víða um sveitarfélagið  

m.a. í tengslum við Njálu. 

- Sveitarfélagið byggir á landbúnaði frá upphafi landnáms – saga,  

menning, matur og fleira. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Kynna vel alla afþreyingu tengda söfnum, sýningum og annarri 
menningar- og sögutengdri afþreyingu í sveitarfélaginu. Stuðla að 
samvinnu aðila  í menningar- og sögutengdri afþreyingu.  

Leiðir. 
 

Þeir aðilar sem sjá um söfn, sýningar og aðra menningar- og 
sögutengda afþreyingu eru hvattir til að vinna saman og einnig með 
ferðaþjónustuaðilum og sveitarfélaginu.  
Unnið verði að bættum merkingum og öflugri kynningu á þeirri 
starfsemi sem til staðar er. Stutt verði við nýjar hugmyndir og 
nýsköpum sem laðað getur gesti að og auðgað líf íbúa á svæðinu. 

Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 

 

Aukinn gestafjöldi á starfandi söfn, sýningar og tengda starfsemi. 
Aukin samvinna þeirra á milli og við ferðaþjónustuaðila á svæðinu. 
Stuðlað verði að nýjungum í tengslum við menningu og sögu með 
aðstoð ferðaþjónustunnar og sveitarfélagsins.   

Gott aðgengi að 

fjölbreyttri 

afþreyingu tengdri 

söfnum og 

sýningum.  
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Ábyrgða- og 
framkvæmdaaðilar. 

 

Forsvarsfólk allra safna og sýninga sem og aðrir aðilar sem koma að 
kynningu á menningu og sögu á svæðinu. Sveitarfélagið, ferða-
þjónustuaðilar og Katla jarðvangur. 

Meginábyrgð.  Sveitarfélagið, markaðs- og kynningarfulltrúi, nefndir. 

Fjármögnun. 
 

Starfandi söfn og sýningar, sveitarfélagið og sjóðir sem styðja við 
menningu, sögu og nýsköpun.  

 

 

3. Aðgengi og samfélag 

 

- Hvolsvöllur er þungamiðja grunnþjónustu í sveitarfélaginu, 

er í alfaraleið – naflinn. 

- Góð grunnþjónustu s.s. lágvöruverslun, heilsugæsla, banki,  

apótek, bensín- og olíusala, bifreiðaverkstæði, grófvöruverslun,  

fræðsla. 

- Íþróttamannvirki utan- og innanhúss s.s. heilsustígur, fótboltavöllur,   

sundlaug,  líkamsræktarstöð, íþróttasalur og félagsheimili. 

- Öflug gæðaferðþjónustufyrirtæki um allt sveitarfélagið. 

- Gott framboð af lóðum fyrir fjölbreytt íbúðahúsnæði, fyrirtæki og gatnagerð. 

- Fjölbreytt og lifandi samfélag með iðandi mannlífi. 

- Gæðasamfélag þar sem gott er að búa og gestum líður vel. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Gerum gott samfélag betra með góðri þjónustu fyrir íbúa og gesti. 
Gæðasamfélag þar sem gestrisni, snyrtimennska og sjálfbærni er í 
hávegum höfð.  
Hvolsvelli verði lyft sem áfangastað, byggt verði á sögu bæjarins, 
þjónustu og umhverfi. 
Á Hvolsvelli sé veitt öflug upplýsingagjöf um þjónustu og afþreyingu 
á svæðinu. 

Leiðir. 
 

Sveitarfélagið hvetji til gestrisni, snyrtimennsku og sjálfbærni og sé 
sjálft fyrirmynd í þeim efnum. 
Sveitarfélagið hafi ávallt gott framboð af lóðum fyrir alla í þéttbýli 
og styðji við íbúabyggð í dreifbýli þar sem við á.  
Sveitarfélagið kortleggi og þekki vel styrkleika sína og tækifæri til að 
laða að nýja íbúa, fyrirtæki og gesti – gerð auðlindakorts.  
Sveitarfélagið standi vörð um grunnþjónustu og leiti stöðugt leiða til 
að bæta aðra þjónustu, m.a. í samstarfi við íbúa og fyrirtæki.   
Kynningarátak og fræðsla m.a. um gestrisni, snyrtimennsku og 
sjálfbærni.  
Markaðs- og kynningarátak með það að markmiði að fjölga íbúum, 
fyrirtækjum og gestum.  
Hvolsvöllur verði þekktur fyrir sögu sína, þjónustu og snyrtilegt 
umhverfi. Þar verði að finna góðar upplýsingar um svæðið sem hvetji 
gesti til að dvelja lengur og upplifa meira. 
Rannsóknir verði gerðar á upplifun og fjölda ferðamanna á helstu 
stöðum í sveitarfélaginu í samstafi við ferðaþjónustufyrirtæki 
/starfandi fyrirtæki. 

Rangárþing eystra 

er í alfaraleið – 

gæðasamfélag og 

góð þjónusta. 

 „Nafli Suðurlands“. 
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Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 

 

Fjölgun gesta, íbúa og fyrirtækja í sveitarfélaginu.  
Góð og jákvæð umfjöllun og ímynd sveitarfélagsins.  
Aukið og bætt þjónustustig. 
Árlegar rannsóknir.  

Ábyrgða- og 
framkvæmdaaðilar. 

Sveitarfélagið, fyrirtæki og íbúar, Katla jarðvangur. 

Meginábyrgð. Sveitarfélagið, markaðs- og kynningafulltrúi, æskulýðsfulltrúi, 
nefndir. 

Fjármögnun. Sveitarfélagið, fyrirtæki, styrkir. 

 

Saman dregið úr Einkennum svæðisins/sveitarfélagsins þá er rauði þráðurinn sá að mikil þörf er á 

aukinni samvinnu sveitarfélagsins og allra stoðgreina s.s. safna, sýninga, menningarstarfsemi, 

listastarfsemi og annarra þjónustuaðila. Einnig að aukinn stuðningur við nýsköpun á svæðinu er 

mikilvægur. 

Gera þarf átak í markaðs- og kynningarmálum þar sem sveitarfélagið ásamt ferðaþjónustuaðilum leggja 

línurnar fyrir ímynd sveitarfélagsins bæði inn á við og út á við, byggt á ofangreindum niðurstöðum. 

Endurmat á stefnunni sé gert reglulega og til þess verði m.a. nýttir árlegir fundir ferðaþjónustunnar í 

sveitarfélaginu.  

 

Næst var unnuð úr helstu niðurstöðum um Framtíðarsýn sveitarfélagsins. Niðurstöðunum var skipt í 

þrjá meginþætti. 

 

Framtíðarsýn 

1. Hvolsvöllur  
 

- Stór segull – bæta við það sem er. 

- Naflinn – miðja Suðurlands og í alfaraleið. 

- Öflugur miðbær fyrir íbúa og ferðamenn. 

- Afþreying – auka hana til að halda ferðamönnum lengur á  

svæðinu. 

- Sögutenging –  saga bæjarins, saga sveitarfélagsins/svæðisins. 

- Þjónustukjarni. 

- Info – öflug upplýsingamiðstöð í alfaraleið. 

- „Gourmet“/matvælaframleiðsla og „local“ vörur (SS) – hvetja til framleiðslu og sölu á vörum 

úr héraði. 

- Hlúa að samfélaginu, ferðamenn og íbúar. Gæta þess að ekki halli á íbúa sveitarfélagsins í 

þjónustu og gæðum. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Hvolsvöllur og miðbær hans verði efldur sem áfangastaður með áherslu á sögu 
bæjarins og sveitarfélagsins, þar sem öllum líður vel.  
Á Hvolsvelli verði hátt þjónustustig og góð upplýsingagjöf um sveitarfélagið. 
Stuðlað verði að aukinni afþreyingu og nýsköpun á Hvolsvelli.  
Matvælaframleiðendur í héraði verða hvattir til að framleiða og selja vörur sínar 
m.a. á Hvolsvelli. 

Efla Hvolsvöll sem 

áhugaverðan 

áfangastað, bæði til 

búsetu og fyrir gesti. 
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Á Hvolsvelli verði gætt að jafnvægi á milli ferðamanna og íbúa. Íbúar og fyrirtæki 
gera bæinn að því sem hann er. 

Leiðir. 
 

Efla og styðja uppbyggingu á Hvolsvelli sem gerir bæinn að eftirsóknarverðum 
áfangastað og stað til búsetu.  
Þjónusta á Hvolsvelli verði efld með samstilltu átaki fyrirtækja, ferða-
þjónustunnar og sveitarfélagsins m.a. í formi fræðslu og námskeiða til 
starfsfólks.  
Upplýsingaskilti við Hvolsvöll verði ávallt rétt og reglulega uppfærð.  
Styðja við matvælaframleiðendur m.a. með aðstöðu til framleiðslu (ef hægt er) 
og endursölu á afurðum úr héraði.  
Íbúar geti átt hlut í ákvarðanatöku er varðar skipulag ferðaþjónustu sem áhrif 
hefur á lífsgæði þeirra og nærumhverfi. 

Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 
 

Nýr miðbær sem styrkir Hvolsvöll. Samstarf um aukna fræðslu og námskeið til 
að efla þjónustustig. Aðstæður fyrir nýsköpun og framleiðslu matvæla í héraði 
verði bætt. Gott samráð verði haft við íbúa vegna skipulagstengdra verkefna. 

Ábyrgða- og 
framkvæmdaaðilar. 

Sveitarfélagið, matvælaframleiðendur, þjónustuveitendur, ferðaþjónustuaðilar, 
íbúar og fyrirtæki á Hvolsvelli, Katla jarðvangur. 

Meginábyrgð. Sveitarfélagið, markaðs- og kynningarfulltrúi, skipulagsfulltrúi. 

Fjármögnun. Sveitarfélagið og fyrirtæki á Hvolsvelli – styrkir. 

 

2. Skipulagsmál og framkvæmdir 

 

- Skipulagsmál verði unnin eins hratt og vel og hægt er. 

- Lóðaframboð – ávallt verði nóg af skipulögðum íbúðar- og  

þjónustulóðum í sveitarfélaginu. 

- Dreifing byggðar – búseta í dreifbýli sem styður við atvinnu  

í dreifbýli. 

- Samgöngur góðar, þjóðvegur verði a.m.k. 2+1. 

- DMP og Stjórnunaráætlun Kötlu jarðvangs. 

- Sátt við náttúru. 

- Gott aðgengi að náttúruperlum. 

- Sjálfbærni áfangastaða. 

- Bætt öryggi í umferðinni og á áfangastöðum. 

- Alþjóðaflugvöllur. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Sveitarfélagið sinni skipulagsmálum vel. Ávallt verði fjölbreytt framboð af 
íbúðalóðum og lóðum til fjölbreyttrar starfsemi. 
Sveitarfélagið sé viljugt til að koma til móts við nýjungar sem stjórnast af þróun 
í atvinnumálum m.a. með búsetu í dreifbýli.  
Sveitarfélagið standi vörð um góðar og öruggar samgöngur og stuðli að góðu 
aðgengi að náttúruperlum svæðisins þar sem við á. 

Leiðir. 
 

Aukið samráð við hagsmunaaðila við skipulagstengd verkefni og nýsköpun. 
Sveitarfélagið móti helstu ferðaleiðir um sveitarfélagið í samstarfi við 
hagsmunaaðila, og verði þær hluti af aðalskipulagi sveitarfélagsins.  

Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 
 

Skipulagsáætlanir sveitarfélagsins – endurskoðun aðalskipulags. 
Auðlindir sveitarfélagsins verði nýttar til þess að atvinnutækifærum fjölgi og 
verðmætasköpun komi til, m.a. með nýsköpun. 

Rangárþing eystra verði 

framsækið sveitarfélag 

sem tekur mið af 

atvinnulífinu hverju 

sinni með því að 

bregðast hratt og vel við 

þróun svæðisins m.t.t. 

lóðaframboðs, eflingar 

dreifbýlis, sjálfbærni og 

verndun náttúru. 
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Ábyrgðar- og 
framkvæmdaraðilar. 

Sveitarfélagið, Vegagerðin, Katla jarðvangur, markaðs- og kynningafulltrúi, 
skipulagsfulltrúi. 

Meginábyrgð. Sveitarfélagið, markaðs- og kynningafulltrúi, skipulagsfulltrúi. 

Fjármögnun. Sveitarfélagið, Vegagerðin. 

 

3. Gæða samfélag/sveitarfélag 

 

- Gæðafyrirtæki í ferðaþjónustu – Vakinn (gæðakerfi). 

- Sjálfbærni áfangastaða/náttúruperla. Verndun og nýting. 

- Gæðalandbúnaðarland – láglendi. 

- Landbúnaður. 

- Efla starfsfólk í ferðaþjónustu og tengdum greinum, m.a. 

grunnfærni í íslensku, „local guide“/ þekking á svæðinu,  

náttúru og innviðum.  

- Gæðavörur – „gourmet“ vörur úr héraði. 

- Fjölbreytt atvinnulíf og blómlegt mannlíf. 

- Gestrisni - taka vel á móti gestum. Fræðsla til starfsfólks. 

- Samvinna aðila í greininni. 

- Samfélagsmiðlar. 

- Fundaaðstaða/ráðstefnuaðstaða. 

- „Slow tourism“/halda ferðamönnum lengur á svæðinu. 

- Sátt við náttúruna. 

- Grænt samfélag og kurteisi. 

- Sjálfbærni. 

 

Meginmarkmið/áherslur. 
 

Rangárþing eystra verði gæðasamfélag sem leggur áherslu á gott samstarf við 
ferðaþjónustuna og tengdar greinar í sveitarfélaginu.  
Jákvæð og góð ímynd sveitarfélagsins verði höfð að leiðarljósi fyrir starfandi 
fyrirtæki, íbúa og gesti. Byggt verði á þeirri ímynd til að efla samfélagið inn á við 
og út á við.  
Hreinleiki, gestrisni, sjálfbærni, samvinna, grænt samfélag og kurteisi eru 
einkunnarorð sem Rangárþing eystra vill standa fyrir. 

Leiðir. 
 

Fyrirtæki í sveitarfélaginu eru hvött til að tileinka sér það sem sveitarfélagið vill 
standa fyrir og taka m.a. þátt í Vakanum.  
Sveitarfélagið og ferðaþjónustan beiti sér fyrir námskeiðahaldi og fræðslu til 
starfsfólks fyrirtækja á svæðinu. Fræðslan miði m.a. að því að efla íslensku-
kunnáttu starfsfólksins, þekkingu á staðháttum, þekkingu á innviðum 
samfélagsins og fyrir hvað sveitarfélagið Rangárþing eystra stendur, auk þess að 
efla samstarf milli fyrirtækja og við sveitarfélagið. 
Vernda landbúnaðarland og gera áfangastaði m.a. í DMP sjálfbæra. 
Sveitarfélagið stuðli að jákvæðu og fjölbreyttu atvinnulífi með góðri kynningu á 
innviðum þess og stöðugu framboði á lóðum.  
Þekkja og kortleggja allar auðlindir sem geta laðað að fyrirtæki. 
Hvetja ferðaþjónustufyrirtæki til að efla „slow tourism“ og stuðla að samvinnu 
með það í huga. 

Rangárþing eystra 

verði gestrisið gæða- 

samfélag þar sem 

þekking, fræðsla og 

samvinna verði höfð 

að leiðarljósi. 
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Mælikvarðar og 
tímaáætlun. 
 

Aukið samstarf í greininni.  
Ímyndarvinna – gæði og jákvæðni. 
Einkunnarorð sveitarfélagsins inn á við og útá við verði sameiningartákn. 

Ábyrgða- og 
framkvæmdaaðilar. 

Sveitarfélagið, ferðaþjónustan, Katla jarðvangur, nefndir og fyrirtæki. 

Meginábyrgð. Sveitarfélagið, markaðs- og kynningafulltrúi, Katla jarðvangur.  

Fjármögnun. Sveitarfélagið, fyrirtæki. 

 

 

 

 

 


