Svæðisgarður á Snæfellsnesi
Punktar úr spurningakönnun
meðal ferðamanna á svæðinu í júlí og ágúst 2012
NÓVEMBER 2012

UM KÖNNUNINA
Í júlí og ágúst 2012 lá frammi spurningakönnun á
öllum helstu ferðamannastöðum á Snæfellsnesi, þar
sem íslenskir og erlendir ferðamenn voru spurðir út í
ferðalag sitt um svæðið.
Könnunin var unnin í tengslum við vinnu í
svæðisgarðsverkefninu. Henni var ætlað að veita
upplýsingar sem nýst gætu við að:
1. Móta svæðisskipulag sem ramma fyrir svæðisgarð.
2. Meta breytingar á næstu árum með því að
endurtaka könnunina árlega, eða tilteknar
spurningar úr henni.
Við úrvinnslu á þessu stigi var lögð áhersla á að taka
saman punkta sem nýttust við mótun svæðisskipulags.
Til að spara tíma, er hér sett fram grófunnið yfirlit
yfir svör við þeim spurningum sem helst varða atriði í
svæðisskipulaginu. Við skoðun þessara punkta þarf að
hafa í huga að ekki var um úrtakskönnun að ræða.
Svörin endurspegla því einungis viðhorf þeirra sem
tóku sér tíma til að svara könnuninni. Þó má líta á þau
sem ákveðnar vísbendingar um sjónarmið og upplifun
þeirra sem heimsóttu Snæfellsnes sumarið 2012.

219 svarblöð bárust eftir sumarið, 163 frá
útlendingum og 56 frá Íslendingum. Þetta er í sjálfu
sér ekki mikill fjöldi miðað við þann fjölda gesta sem
vænta má að sæki Snæfellsnes heim. Árið 2011
heimsóttu t.d. 30,9% erlendra ferðamanna
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul en það ár komu rúmlega
560 þús. ferðamenn til Íslands.
Þrátt fyrir þetta felast í innkomnum svörum ákveðin
skilaboð og vísbendingar, sem vert er að rýna í. Þau
nýtast ágætlega sem slík inn í þá vinnu sem
framundan er í svæðisgarðsverkefninu, en hafa skal
vara á að túlka eða nýta þær í hvaða samhengi sem
er.
Útlendingar sem svöruðu könnuninni voru flestir á
eigin vegum, einir eða í litlum hópum og dvöldu 1-3
daga á Snæfellsnesi. Fáir voru með börn. Íslensku
ferðamennirnir sem svöruðu voru hinsvegar flestir
með börn. Þeir voru, líkt og útlendingarnir, flestir á
eigin vegum og í litlum hópum. Þeir dvöldu oftast 2-4
daga á svæðinu.

ÍSLENSK ÚTGÁFA
AF KÖNNUNINNI

ENSK ÚTGÁFA
AF KÖNNUNINNI

Fagurt
34
Fjölbreytt og fögur náttúra
(sjónarspil, magnað,
náttúruperlur, meiriháttar) 21
Friður (rólegt, heilandi,
endurnærandi)
9
Vinalegt
(kósý, notalegt, gefandi)
7
Áhugavert, fróðlegt
6
Einstakt, sérstakt
6
Jökull
6
Leyndardómsfullt
(töfrandi, dulúð)
6
Stórbrotið
4
Dýralíf, fuglalíf
3
Frábær ferðaþjónusta
3
Gaman
3
Arnarstapi einstakur
2
Fallegar strendur
2
Fjöll
2
Gott mannlíf
2
Gott veður, veðurblíða
2
Orka, kraftmikið
2
Saga og menningartengd
ferðaþjónusta
2
Sjór; nálægð við sjóinn
2
Stutt frá höfuðborgarsvæðinu,
auðvelt aðgengi
2
Víðsýni
2
Þjóðgarður
2

Eftirfarandi atriði voru nefnd einu
sinni:
Birta. Eldvirkni. Fallegir litir.
Fjölbreytt afþreying. Fullt af
berjum. Hreint. Hvasst. Margir
ólíkir staðir. Skemmtileg
byggðarlög. Smátt. Strjálbýlt.
Stykkishólmur gamli bærinn.
Þjónusta. Öðruvísi

Fagurt, fallegt landslag,
myndrænt
64
Afskekkt, villt
38
Stórbrotið, stórfenglegt
35
Fjölbreytt náttúrufegurð 34
Friður / rólegt
29
Vinalegt, ánægjulegt,
yndislegt
21
Dýralíf (fuglalíf, lundar, hvalir)
15
Einstakt
13
Fallegar strendur
12
Leyndardómsfullt
11
Snæfellsjökull, Jules Verne's
eldfjallið
11
Eldfjöll
9
Sjórinn
9
Fjöllin
7
Spennandi, ævintýralegt 7
Klettótt
6
Vindasamt
6
Grænt
5
Rigning
5
Gott/fallegt að ganga um 4
Gott mannlíf
4
Lítil falleg sjávarþorp
4
Rými, útsýni
4

Kalt
Blautt
Hestar
Lítið
Óþrjótandi
Veiðar
Vingjarnlegt fólk
Æðardúnn

3
2
2
2
2
2
2
2

Eftirfarandi atriði voru nefnd
einu sinni:
Bryggja. Dreifbýlt. Eitt
aðalsvæðið á Íslandi. Engin
tré. Fossar. Frelsi. Gott
tjaldstæði. Góður matur
(fiskur). Hákarl. Hellar. Hraun.
Innblástur. Lituð hús.
Lítil hús. Lítil kirkja í
„langtíburtistan“. Nes.
Norrænt. Nútímalegt.
Orkugefandi. Ónógir innviðir.
Staður til að koma aftur á.
Rauð eldfjallagjóska.
Rómantískt.
Rótfast umhverfi. Sagan.
Sólarlag. Sólríkt. Stuttar
vegalengdir. Sundlaug.
Veðrabrigði. Vítt. Þjónusta.




"Fundum ekkert eiginlegt kaffihús" í Stykkishólmi



"Almennt mætti huga enn frekar að mat frá svæðinu, auk
þess sem þyrfti að bjóða hollari mat í sjoppum"






"Nei ekki hægt að bæta neitt"






"Það mætti bjóða upp á fleiri barnarétti"







"Góðan mat á fleiri stöðum, ekki bara pylsur og hamborgara"

Hefðum viljað stoppa á huggulegri stað á leiðinni en
"Stöðinni" í Borgarnesi, en vissum ekki af neinum fyrr en í
Stykkishólmi"

"Í sjávarbyggðum ættu að vera góðir fisksstaðir"
"Kaffi Rif var flott"
"Hef einungis farið á Kaffi Rif sem er frábær staður, góð
þjónusta"

"Hafa til mat (var allt búið)"
"Bjarnarhöfn: hákarlssamloka og kaffi"
"Afturhvarf til fortíðar er lykillin - góð þróun á Kaffi Emil fara alla leið"
"Yfirbyggt matarborð á tjaldsvæði"
"Fleiri kaffihús"
"Hafa jafnt framboð fisks og kjöts"
"Fjölga veitingastöðum á ytri hluta nessins"



Ódýrari mat – vantar millistig við sjoppufæði og
fjölbreyttara framboð. Yfirfæra „tapas konseptið“. Bjóða
upp á létta forrétti.



Fjölga matsölustöðum. Þarf að bæta framboð á mati og
drykk í Grundarfirði og Ólafsvík.






Bjóða upp á mat úr héraði.









Betur þjálfað starfsfólk – aukin þjónustulipurð

Hafa rýmri, skýrari og auglýsta opnunartíma veitingastaða.
Gefa út matarbækling fyrir mat á Snæfellsnesi
Auðvelda aðgengi að ferskum fiski sem ferðamenn geta
keypt (ekki á veitingastað).
Fituminni mat á veitingastöðunum
Fleiri litlar matvöruverslanir
Gera betri súpur
Ódýrari súpur
Bjóða upp á grænmetisrétti
Tryggja að bjórinn sé ekki uppseldur










Sigling (og Flatey); sjóstangveiði

10

Skoðunarferð

9

Tína ber

3

Fjallganga

2

Ganga um Grundarfjörð/ Ólafsvík

2

Hestbak

2

Kaffihús
Náttúruskoðun;
njóta fallegrar náttúru og landslags


















2
2

Skoða Grundarfjörð, Ólafsvík, Rif
og Hellissand og söfnin þar

2

Sund

2

Bryggjuveiðar

1

Bæjarhátíð

1

Fjöruferð

1

Fjöruhúsið

1

Gisting

1

Golf

1

Heimsækja ættingja og vini

1

Hellaskoðun

1

Jöklaferð

1

Kræklingaveiði

1

Leikhús

1

Ljósmyndun

1

Skoða Stykkishólm

1

Sögusafnið

1
























Gönguferð

75

Bílferð/skoðunarferð

13

Dýralíf (fuglar, lundi, selir)

13

Sigling (+sjókajak, bout trips)

13

Skoða þorpin

7

Hellaskoðun

6

Jöklaganga

6

Leikhús

6

Synda í sundlaug

6

Söfn

4

Hestaferð

4

Veiðar

3

Borða á veitingastöðum

2

Ljósmyndun

2

Þjóðgarðurinn

2

Fossaskoðun

1

Gróðursetja tré

1

Heimsækja vin

1

Hjólreiðar

1

Kaupa handverk

1

Tína ber

1

Versla

1










Heimsækja Arnarstapa, Hellna og Ólafsvík

4

Fjarðarsafari á RIB-bát - ocean safari

1

Handfærabát frá Arnarstapa

1

Söfn á Stykkishólmi, var of seint á ferð

1

Skoða fallega staði

1

Sund

1

Út að borða

1

Fara á jökulinn

1














Heitur pottur/sundlaug

5

Hvalaskolun

5

Ferð í Þjóðgarðinn

2

Gönguferðir

2

Ísklifur

2

Hjólaferð, fara á fjallahjól, leigja hjól

2

Kayak, sigling

2

A tour/hike " Journey to the center of the earth"

1

Brimbretti

1

Fjallganga

1

Hellaskoðun

1

Veiða makríl

1






























Gott / fallegt veður

3

Öll þessi náttúrufegurð!

3

Aka við rætur Jökulsins (strönd og jökull)

2

Ber

2

Borða ís í Lýsuhólslaug

2

Fjölbreytt mannlíf á Stykkishólmi

2

Sigling um Breiðafjörð í góðu veðri

2

Sund

2

Borða úti - dásamlegar veitingar

1

Djúpalónssandur og Dritvík

2

Fallega hafnarsvæðið í Stykkishólmi

1

Fallegir bæir og gott andrúmsloft

1

Frábær matur og þjónusta á Narfeyrarstofu

1

Gleði

1

Góð gisting

1

Hitta gamla kunningja

1

Hjálpsemi heimamanna

1

Horfa á Kirkjufellið af stórum steini

1

Jöklaferð

1

Kaffi Emil

1

Morgunmaturinn hjá Bænir og brauð

1

Náttúrufegurðin

1

Rakst á safn í Grundarfirði sem ég vissi ekki um

1

Rósemdin

1

Sigling um Suðureyjar með Særúnu

1

Skólahreystibraut

1

Útsýnið af veginum

1

Verð og þjónusta í Grundarfirði

1


















Náttúran almennt; aka um fallegt landslag

26

Gönguferð

22

Fylgjast með dýralífi (t.d. hvalir, fuglar)

14

Vinalegt og gestrisið fólk

10

Veður

5

Góður matur

4

Vegur 55 og F570

4

Arnarstapi (riturnar)

3

Sjarmerandi bæir

3

Snæfellsjökull

3

Bátsferð

2

Heitur pottur við Lýsuhól

2

Hellnar

3

Hestaferð

3

Kaffihúsið (Primus Café)

2

Sundlaug/heitur pottur (um nótt)

2

Þessi atriði voru nefnd einu sinni:



Blundur á ströndinni. Djúpalónssandur. Dúnsæng á
gistiheimili. Eldfjöll. Fá herbergi á gistiheimili.
Fossaskoðun. Fyrsti snjórinn. Hákarlasafnið. Góð söfn.
Kirkjan í Ólafsvík.Hjólreiðar. Heimagert
krækiberjamarmelaði keypt í Pakkhúsinu. Máltíð í
Stykkishólmi. Skoðunarferð. Smæðin. Sólarlagið.
Staðsetning hótelsins. Að tíminn stendur í stað.
Upplýsingamiðstöð þjóðgarðs. Veiðiferð.









Veitingahúsin; framboð á veitingum, opnunartími

3

Klósettpappír út um allt. Vantar WC

2

Rafmagnslínur á tjaldsvæðinu í Grundarfirði

2

Að ekki var verslun í N1

1

Aðstaðan á tjaldsvæðum Arnarstapa

1

Fann ekki gestamóttöku þjóðgarðs

1

Verðlagið í Baldri en samt gott að hafa frítt fyrir börnin.

1





Veður, rigning, vindur

21

Tjaldstæði; aðbúnaður og of fá

6



Almenningssamgöngur; ekki á tíma eða

Veitingarhús, þ.m.t. opnunartími og ónógt framboð að
fiskréttum
4
lélegar tengingar t.d. við þjóðgarðinn frá Stykkishólmi 3



Aðgangur að interneti eða lélegt samband

3



Lítið gistirými og/eða gisting

3












Aðrir ferðamenn

2

Dauður hvalur á ströndinni

1

Dýr matur

1

Ekkert "brennivín" á barnum

1

Ekkert í boði á kvöldin nema túristabúðir

1

Erfitt að bjarga sér um ljósmyndabúnað

1

Læstar kirkjur

1

Of lítið af búðum

1

Skortur á almenningsklósettum

1

Erfitt að finna upplýsingamiðstöð

1



Engin svör. Ætla má að þeir hafi haft skýrar væntingar eða
hugmyndir um hvað hægt væri að gera eða hvað þeir ætluðu
að gera.















Snæfellsjökull

8

Hvalir

7

Selir

5

Lundar

2

Þjóðgarðurinn

2

Ganga á jökli

1

Handverksmarkaður
eða sala á handverki frá staðnum

1

Heitar uppsprettur

1

Hellar

1

Kaffihús

1

Kindur

1

Norðurljós

1

Fara á hestbak

1






Skoða Snæfellsjökul

7

Snæfellsjökull og skíða niður

6

Vélsleðaferð á Jökulinn

5

Gönguferð (með leiðsögn)

4























Skíðaferðir/snjóbretti

23

Jöklaferðir

18

Norðurljós

11

Gönguferð með (sleða)hunda á Snæfellsjökul

6

Vélsleðaferð

6

Icefishing

4

Gönguferðir

3

Gönguskíðaferð

3

Hitta fólkið á staðnum

3

Ísklifur

3

Heitur pottur (spa)

2

Sjá landið í vetrarbúningi, landslagið almennt

2

Þjóðgarðurinn

2

Ferðast um á fjallajeppum

1

Gista á hóteli og borða góðan mat

1

Hvalaskoðun

1

Ísilagðan sjó

1

Skoða fugla með sérfræðingum

1

Snjó

1

Snjóþrúguganga

1

Upplifa myrkrið

1






Bæta veginn fyrir Nesið

2

Fleiri bros

1

Bæta afþreyingu og veitingahús

1







Huggulegir veitingastaðir m mat úr nágrenninu

1

Gestastofa???

1

Passa betur upp á merkingar og aðgengi

1

Halda veitingum á lágu verði eins og hægt er

1

Bæta aðstöðu á tjaldsvæðum

1

Tengja betur við forsöguna og landnámið, t.d. m álíka
aðferðum og Landnámssetrið.
1




Halda í fegurð ósnertar náttúru, hljóðlátt svæði og sögu 14







Fleiri gistirými eða gæði gistirýmis

5

Aðstöðu á tjaldstæðum; fleiri tjaldstæði

4

Betri merkingar á aðstöðu ýmis konar

4

Betri upplýsingar um fjallaklifur og gönguleiðir

4



Upplýsingamiðstöð, bæta við á norðurhluta nessins og
opnunartími til a.m.k. 20:00; skýran og vel auglýstan
opnunartíma (lokað án fyrirvara um versl.m.helgi)

3

Byrjið á því að bæta gæði þjónustu og notið gæðakerfi

2

Gönguleiðir

2

Kaffi og veitingahús (fjölga/bæta)

2

Lengja opnunartíma

2

Meiri list og handverk

2

Ókeypis Wi-Fi

2








Bæta almenningssamgöngur og tengja við gönguleiðir og
þjóðgarð
8

Bæta aðgengi að fjörunum og fuglaskoðunarstöðum (t.d.
bekkir)
3

Eftirfarandi atrið voru nefnd einu sinni:



Aðgengi að ferskum mat. Betra kort og gönguleiðir í
Stykkishólmi. Bjóða uppá gönguferðir með leiðsögn. Brosa.
Bæta upplýsingar um mögulegar ferðir um Snæfellsnes. Einfalt
kort með útsýnisleiðum. Fleiri almenningssalerni. Hvalaskoðun.
Kajakaðstæður (þó að sumum þættu e.t.v. aðstæður vera
erfiðar). Skýli á tjaldstæðum. Útbúa ferðahandbók. Veðrið.
Vekja athygli á fiskmarkaðinum í Grundarfirði.






















Náttúran og sérstakir eiginleikar hennar

12

Byggja upp afþreyingu fyrir íslenska og erlenda ferðamenn

4

Fjölbreytileiki á tiltölulega litlu svæði

2

Auglýsa umhverfi til nota fyrir kvikmyndagerð

1

Berjatínsla

1

„Ecotúrismi“

1

Gott aðgengi, góðar merkingar

1

Góð þjónusta

1

Heilsutengd ferðaþjónusta gæti hentað hér

1

Hestaferðir

1

Jarðfræði

1

Jökullinn

1

Myndarskapur einkennir þéttbýlisstaðina

1

Nálægð við sjóinn (og tilheyrandi áherslur í mannlífi)

1

Sagan og fólkið

1

Siglingar um Breiðafjörðinn

1

Sjávarréttastaðir

1

Skipulagðar gönguferðir

1

Skíðaferðir, fjallaskíði

1

Tengja betur við forsöguna og landnámið,
t.d. m álíka aðferðum og Landnámssetrið



Vinalegt viðmót

1
1


























Náttúrufegurð; ósnert náttúra; ekki of "touristic"

41

Einstaklingsmiðuð ferðamennska
(andstæða við „massatúrsima“)

10

Gistirými, gæði og aðgengi, þjónusta

4

Nálægð við Reykjavík

3

List

2

Tengsl sjávar og lands

2

„Ecotúrismi“

1

Ekta umhverfi (bæir) með tengsl við fiskveiðar

1

Eldfjöll

1

Ferðir til þjóðgarðsins

1

Gott net gönguleiða

1

Góð upplýsingamiðstöð við Hellna

1

Góður „infrastrúktur“

1

Gönguferðir

1

Handverk - smiðjur

1

Heimsækja sjómenn og sjávarútveg

1

Hjólaferðir

1

Hvalaskoðun

1

Jökullinn

1

Matur

1

Menning, tónlist, dans, leiklist

1

Skoðunarferðir á sjó

1

Veiðiferðir

1

Þorpin

1




Að vetri mætti vera með hundasleðaferðir upp á Jökul.



Bjóða upp á dagsferðir, t.d. gönguferðir m Jóga eða sögulegum
fróðleik.

Reglulegar ferðir almenningsvagna, t.d. ferðir frá Stykkishólmi í
Þjóðgarðinn
4





Bjóða upp á ferðir um Stykkishólm, t.d. á opnum vagni og fá
fræðslu um húsin, sögu þeirra og aðra merka staði. Það gefur
stöðunum meira gildi.

Bæta við skipulögðum gönguferðum, t.d. dagsferðum og styttri
sögugöngum um þorpin












Gera gönguleiðir sýnilegri með merkingum og/eða upplýsingum 2




Ljósmyndanámskeið
sem segja sögu en engan texta á ensku

1






Sjávarútvegar ósýnilegur, mætti vera sýnilegri

1

Skýrari og stærri vegaskilti

1

Sundlaug eða heita potta í fjöru

1

Sýna latnesk heiti á fánu og flóru, það er meira upplýsandi

1











Bjóða upp á ferðir um Jökulháls (gönguferðir eða bílaferðir).
Ferðir kringum Jökul með leiðsögn.
Göngur og söfn.
Möguleiki að fara með hóp, borða og gista og "léttar" göngur.
Nokkra daga göngutúr með leiðsögn og trúss.
Nota alla áhugaverða staði til að auglýsa Snæfellsnes.
Veita betri upplýsingar um þessa stórbrotnu náttúru – af hverju er
landslagið svona.
"Ætlaði að fá mér harðfisk en fann eingöngu harðfisk frá Eskifirði,
þetta virkar ekki!"

2

Bjóða upp á námskeið í íslenskri matargerð þegar rignir

1

Bæta aðgengi að interneti á gististöðum

1

Bæta merkingar á upplýsingamiðstöðvum

1

Bæta næturlífið

1

Ekki breyta neinu – „don´t change anything - stay wild!“

1

Fá erlenda listamenn til að setja upp listaverk

1

Fleiri búðir með handunnar heimavörur

1

Fleiri göngu og hjólaleiðir

1

Fleiri útivistarmöguleikar, t.d. á sjó. Væri hægt að vera með litla
báta sem sýna kletta frá sjó í stað lands. Miklu fallegra
1
1

Mörg hótel eru með myndir

