
Náttúruupplifun ferðamanna í Reykjavík
- Hvert skal halda ? -

Snorri Sigurðsson

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

12. nóvember, 2015



Reykjavík – vinsælasti ferðamannastaður landsins



Reykjavík – vinsælasti ferðamannastaður landsins

97 %



Hvað sækja ferðamenn í ?



Er enginn að njóta náttúru Reykjavíkur ?





Skipulagðar ferðir 



En hvað með 
náttúruverndarsvæðin ?



• Ferðamálastefna Reykjavíkur 2011-2020

– Menningarborgin, Ráðstefnuborgin, Heilsuborgin, 
Vetrarborgin

– Almenn mikil áhersla á græn gildi t.d. varðandi 
samgöngur og orkunotkun en lítið minnst á 
hlutverk og mikilvægi náttúru Reykjavíkur.

– Þó eru undir liðnum Heilsuborgin eftirfarandi 
markmið:
• Aðgengi ferðamanna að útivistasvæðum og náttúruperlum í og við 

Reykjavík verð stórbætt og lögð áhersla á aukna vöruþróun og nýsköpun. 

• Útivistarsvæði borgarinnar verði mun betur kynnt fyrir ferðamönnum. 
Tryggðar verði almenningssamgöngur til allra helstu útivistarsvæða 
borgarinnar, s.s. Esju, Heiðmerkur og Nauthólsvíkur.
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→ Því er sannarlega þörf og tækifæri til að vekja 
athygli á Reykjavík sem náttúruborg á forsendum 
náttúruverndar, náttúruskoðunar, upplifunar, 
fræðslu o.s.f.v. enda auðvelt aðgengi að 
fjölbreyttum náttúruminjum – jarðminjum, ám og 
vötnum, gróðri, dýralífi, landslagi o.fl.

→ Vísa má í „Grænu borgina“ í  Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, Umhverfis- og 
auðlindastefnu Reykjavíkur og nýja stefnu um 
líffræðilega fjölbreytni í Reykjavík. 



Viljum við ferðamenn á náttúrusvæði í borginni ?

• Kostir við aukna umferð 
ferðamanna
– Svæðin eru aðgengileg
– Ódýr ferðamennska
– Fjölbreytt – margt að upplifa, 

tengsl við náttúru, íbúa..
– Nýr vinkill á borginni – nýjir 

markhópar
– Innviðir oft til staðar, samnýting
– Bætt þjónusta við svæðin
– Léttir á öðrum svæðum
– Meiri umferð í 

nágrannasveitarfélög –
möguleikar á að dreifa 
þjónustunni



Viljum við ferðamenn á náttúrusvæði í borginni ?

• Gallar við aukna umferð 
ferðamanna

• Truflun fyrir íbúa. Þetta eru „þeirra 
svæði“.

• Hætta á raski á náttúruminjum.
• Hætta á truflun fyrir dýralíf.
• Þörf á meiri innviðum – kostnaður, 

viðhald, pláss..
• Þörf á meira eftirliti
• Þörf á auknum samgöngum

– Munu gæði svæðanna rýrna ?
– Eru svæðin ferðamannasvæði ?



Aukinni umferð fylgja vandamál

• Úlfarsfell

• Esja

• Vatnsverndar-
svæðið



Hvað þarf að vera til staðar fyrir 
ferðamenn ?

• Upplýsingar
– Hvar eru grænu svæðin ?

– Hvernig kemst ég þangað ?

– Hvers vegna að fara þangað ?

– Hvað er hægt að gera ?

• Kort – heildarkort, 
gönguleiðir, hjólaleiðir, 
þemakort.

• Samgöngumöguleikar

• Skipulagðar ferðir ?



Af hverju ekki Reykjavík loves nature ?



Hvað þarf að vera til staðar fyrir 
ferðamenn ?

• Innviðir á staðnum
– Göngustígar, bílastæði, 

ruslatunnur, bekkir, 
útsýnispallar, salerni

• Fróðleikur og upplifanir 
(Interpretation)
– Staðreyndir, fróðleikur
– Myndir
– Sögur, samtöl, vangaveltur
– Reglur, skilaboð
– Þátttaka (interactive), verkefni
– Listaverk, viðburðir



Fræðsla á vegum borgarinnar
• Fræðslugöngur á ensku
• Fræðslu- og upplifunarskilti 

á ensku
• Fræðsluefni á ensku





Nýsköpunarverkefni – sumarið 2015

Environmental interpretation in Reykjavík’s 
parks and open spaces: 
Evaluation of current status and development of novel features 
for visiting tourists and residents

Guðbjörg Runólfsdóttir og Shauna Laurel Jones

• Lagt mat á stöðu fimm svæða í Reykjavík: Ægissíða, Laugarnes, Úlfarsfell, 
Rauðhólar og svæðið milli efra- og neðra Breiðholts.

• Niðurstöður: Full lítið af náttúrutúlkun og hún er of einhæf. Of mikil 
áhersla á staðreyndir, minna á upplifun/þátttöku. Ekki lögð áhersla á að ná 
til erlenda ferðamanna. Þörf á samræmi. Einnig mætti vinna með þemu.

• Hugmyndir að nýjum útfærslum af náttúrutúlkun kynntar fyrir Ægissíðu, 
Laugarnes og svæðið milli efra- og neðra Breiðholts.






