
Andi Snæfellsness ......... auðlind til sóknar! 



 

Skipulag  

sem verkfæri   

til  

verðmætasköpunar 

 

 
Snæfellsnes sem dæmi 

 
 
 

 

Matthildur Kr. Elmarsdóttir 

skipulagsfræðingur  

  

 



Verðmætasköpun  

á grunni staðaranda 

=  

að gera sér mat  

úr  

landslagi, menningu 

og sögu 



Breið verðmætasköpun 

Sjálfbær  verðmætasköpun 

UMHVERFISLEG MENNINGARLEG FÉLAGSLEG EFNAHAGSLEG 

Verndun auðlinda Sögulegt samhengi Meðvitund og 

þátttaka 

Vöruþróun 

Nýsköpun 

Nýting auðlinda Ímynd og sjálfsmynd  Hvatning og virkjun Efling fyrirtækja 

Tækifæri  til  eflingar  ólíkra  sviða 

Miðlun, fræðsla, rannsóknir Nám og leiðsögn um átthagana.  

Túlkun og miðlun upplýsinga um svæðið.  

Efling skóla og rannsóknarstofnana. 

Vöruþróun, nýsköpun, 

gæðastýring 

Staðbundin framleiðsla og þjónusta.  

Vottun. Vörumerki. Markaðssetning. 

Umsjón, stjórnun  Stefnumótun og framfylgd stefnu. 

Fjáröflun. Fjármögnun. 

Verkefnamótun. Verkefnastýring. 



Sjávar-

útvegur 

Land-

búnaður 

Iðnaður Ferða-

þjónusta 

Handverk 

og listir 

Rann-

sóknir og 

menntun 

Stjórn-

sýsla 

S
ta

ð
a

ra
n

d
i 

Náttúru- 
auður 
 

Menningar-
auður 

 

Þekkingar- 
auður 
 

Sérstaðan ofin inn í atvinnugreinar 



 i. Vinnum með ANDA og ÍMYND  svæða 

 og  gerum  það ekta og markvisst 

 

 

ii. Mörkum SÝN og STEFNU í SAMVINNU 

 og  notum  til  þess  (skipulags)áætlanir 

 

 

iii. FRAMFYLGJUM og MIÐLUM  stefnunni  

 og  samnýtum  fjármagn 

 

Þrjár tillögur 



i 

andi og ímynd 



 

Staðarandi og ímynd  
 

 Staðarandi tengist: 
 Sjálfsmynd samfélags  

 Ímynd tengist: 
 Aðdráttarafli svæðis 

 Tengist líka: 
 Landslagi sem auðlind 

 Upplifun sem söluvöru 

 Mat úr héraði 

 Uppruna vöru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hvað er Snæfellsnes  

meira en þetta? 

9 



Upplýsingar  
úr  

eldri og nýrri 
verkefnum  

Upplýsingar  
úr landfræði-

legum gagna-
grunnum 

Upplýsingar 
frá  

íbúum  
og ferða-
mönnum 

Upplýsingar  
frá  

stofnunum og 
lykilaðilum  

GAGNA-
ÖFLUN 

Lífríki 
Atvinnulíf,  
búseta og 

landnotkun 

Samfélag 
og 

menning 

Menningar-
legar 

skírskotanir 

STEFNU-
MÓTUN 

GREINING 
OG 

TÚLKUN 
 

Áskoranir Tækifæri Áherslur 

Upplýsingar 
úr 

vettvangs-
ferðum 

Sérstaða 
og staðarandi 

FLOKKUN 
OG KORT-
LAGNING 

Landmótun 
og vatnafar 

Landslag Lífsgæði Matur Iðnaður Ferðalag Grunngerð 

Landslags-
greining 

Ímynd 

Greiningarvinnan 



Sérkenni svæðisins 
... sem grundvöllur fyrir  skipulagsgerð 

Landslags- 
greining 

Landmótun  
og vatnafar 

Atvinnulíf og  
búseta 

Lífríki Menning 

Saga 



Litbrigði og mynstur Snæfellsness 



... innblástur fyrir mannvirkjagerð og umhverfismótun  



... og innblástur fyrir vöruhönnuði, listamenn, handverksfólk, 

grafíska hönnuði, markaðsfólk o.fl. ... 



Karaktersvæði 

Landslags- og 

samfélagseiningar  



Snæfellsnes sem „vörumerki“ 

Kjarni auðkenna Snæfellsness 
 Falleg hrein náttúra 

 Frjáls hugur fólksins 

 Samkennd og samstaða 

samfélagsins  

 Öryggi og friðsæld 

 

Önnur einkenni 
 Meðvitund um umhverfismál 

 Ást til átthaganna 

 Táknrænt hlutverk Snæfellsjökuls 

 Tengsl við forfeðurna 
 

 
 

 
Byggt á BA ritgerð Eero Leppänen 2013:  

Snæfellnes as a brand  
A study in regional brand identiy 
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sýn, stefna, samvinna 





Framtíðarmynd  

fyrir allt svæðið 

Meginmarkmið  

fyrir þemu 

Markmið  

fyrir viðfangsefni 

Leiðir  

að markmiðum  

Stefnumótun 

Hvert? 

Hvað? 

Hvernig? 



Strandmenning 

Staðarandi 

Söguþræðir 

Jarðfræði 

Gróður og lífríki 

Landslagsgerðir 

ÁÆTLUNIN  

ÁÆTLUNIN –  Hagnýting verðmæta og sérstöðu 

snæfellskt 
FERÐALAG 

 

snæfellskur 
MATUR 

 

snæfellskur 
IÐNAÐUR 

 

snæfellskt 
LANDSLAG 

 

snæfellsk 
LÍFSGÆÐI 

 

snæfellsk 
GRUNNGERÐ 

 

snæfellsk 
ÍMYND 

 

Sjávarfang 

Landbún.vörur 

Uppl.iðn, afþr.iðn. 

Framl.iðn. 

Upplifanir 

Ferðaleiðir,áf.stað. 

Tegundir ferða 

Grunngerð 

Listiðn., handverk 

Jarðfræðileg fjölbr. 

Mannvirkjagerð 

Líffræðileg  fjölbr. 

Búsetulandslag 

Búsetuskilyrði 

Menningarlíf  

Skólastarf 

Lýðheilsa 

Stjórnun 

Vegir,hafnir, flugv. 

Almenningssamg. 

Fjarskipti, veitur 

Samtvinnun 

Annað hráefni 

Staðarandi 

Matarkistan 

Frelsi og orka 

Snæfellsjökull  

Strandmenning 

Samfélagseiningar 

Menntastofnanir 

Samstarf 

Snæfellskar svæðiseiningar 

Snæfellsk strandmenning 

MENNINGARAUÐUR 
Snæfellinga 

 

ÞEKKINGARAUÐUR  
Snæfellinga 

GRUNNURINN – Verðmæti og tækifæri 

NÁTTÚRUAUÐUR 
Snæfellinga 

 

Svæðisskipulag Snæfellsness 



 

TEGUND 

ÁÆTLUNAR 

Svæðisskipulag sem strategísk sóknaráætlun 

Stefna í 

skipulagsmálum 

Stefna í 

atvinnumálum 

Stefna í fræðslu – 

og markaðsmálum 

TEGUNDIR 

MARKMIÐA 

U- markmið 

• mótun umhverfis 
og byggðar 

A – markmið 

• þróun 

atvinnustarfsemi 

 

Þ – markmið 

• þekking, miðlun og 

markaðssetning 

FRAMFYLGD 

MARKMIÐA 

aðalskipulag 

deiliskipulag 

bygginga- og 

framkv.leyfi 

fjárhagsáætlanir 

framkvæmdaáætlanir 

verkefnaáætlanir 

Þ
e

m
u

 

Lífsgæði 

Landslag 

Matur 

Iðnaður 

Ferðalag 

Grunngerð 

Ímynd 

Ein áætlun – samræmd markmið 



Tengsl skipulags og “branding“ 

http://www.rug.nl/staff/e.h.da.silva.oliveira/ 

Mótun framtíðarsýnar og 

stefnu sem byggir á 

staðaranda og sjálfsmynd 

svæðis er grundvöllur að 
því að „branda“ svæði. 

 

Slík stefnumótun þarf að 

eiga sér sterkar rætur 
meðal íbúa og annarra 

hagsmunaðila. 

 

Henni þarf að framfylgja 

á breiðum grunni með 

markvissum hætti. 

Ljósmynd: Tómas Freyr 

“Strategic frameworks and visions for regional 

development, with an emphasis on the place 

assets and strengths, will provide the basis for a 

branding strategy” 
Eduardo Oliveira 2013: Place Branding and Strategic Planning: 

Towards a conceptual model to brand regions.  

Presentation at: International Place Management and Branding 

Conference, Manchester Metropolitan University, February 2013 
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framfylgd og miðlun 



Sveitarfélögin 
 

 

SKIPULAGSGERÐ 
 Aðalskipulag 

• Rammaskipulag 

 Deiliskipulag 

LEYFISVEITINGAR 
 Framkvæmdaleyfi 

 Byggingaleyfi 

FJÁRVEITINGAR 
 Fjárhagsáætlanir 

 

 

 
 

 

Samstarf við fyrirtæki, 

samtök og stofnanir 
 

SVÆÐISAGARÐUR 
 Stjórnunaráætlun 

 Markaðsáætlun 

 Framkvæmdaáætlanir 

 Verkefnaáætlanir 

 Fjármögnun 

STOFNANIR 
 Þjóðgarður 

 Rannsóknarstofnanir 

 Skólar 
 Söfn 

FYRIRTÆKI OG SAMTÖK 
• Greinar atvinnulífsins 

• Áhugamannafélög 

Framfylgd 



Miðlun 

• Vefur  

• Verkfærakista  

• Kynningarefni 

• Námskeið 

 



 

 

 

 

Svæði 
• Landslagseiningar  

• Samfélagseiningar 

• Skipulagseiningar 
 

Áætlanagerð 
• Umhverfis- og skipulagsmál 

• Atvinnumál 

• Fræðslumál  

• Markaðsmál 
• Framfylgd 

 

 

 

Að lokum 


