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VELKOMIN

Ferðaþjónustan hefur undanfarin ár sett mark sitt á íslenskt samfélag.
Eftir mjög hraðan vöxt síðustu ár er nú svo komið að ferðaþjónustan er orðin ein af
mikilvægustu atvinnugreinum þjóðarinnar. Útlit er fyrir að framhald verði á miklum vexti
næstu árin og ef spár um fjölda ganga eftir má búast við um 1,7 milljón ferðamanna á
Íslandi árið 2016.
Samhliða þessari þróun standa Íslendingar frammi fyrir þeirri áskorun að hlúa vel að
náttúru landsins sem er stór þáttur í aðdráttarafli landsins og þeim innviðum sem eflir
samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu á alþjóðavettvangi.
Hlutfall ferðamanna á Íslandi miðað við íbúafjölda er með því hæsta sem gerist í heiminum.
Í því samhengi má velta fyrir sér þolmörkum á ferðamannastöðum og þeim átroðningi
sem náttúra Íslands verður fyrir.
Hingað til hefur skort heildarsýn á hvernig byggja eigi upp innviði ferðamannastaða þar sem
útgangspunkturinn er að vernda náttúru hvers staðar ásamt þeim menningarverðmætum
sem þar eru.Það er því gleðiefni að samþykkt voru lög í mars sl. um landsáætlun um
uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum.
Markmið með málþinginu er að varpa ljósi á að heildarskipulag og hönnun er mikilvægur
þáttur í uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Mikilvægt er að sjónarhorn sem
flestra fái notið sín í þeirri umræðu og er nafnið á málþinginu bein skírskotun til þess.
Með þverfaglegri samvinnu og samtali að leiðarljósi er hægt að ná betri árangri í þessum
málaflokki, sem skilar sér í vandaðri hönnun og um leið verndun náttúrunnar.

Aðalheiður Atladóttir, formaður AÍ

Berglind Guðmundsdóttir, formaður FÍLA
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DAGSKRÁ
Fimmtudagur 10. nóvember 2016 - Málþing í fyrirlestrasal Íslenskrar erfðagreiningar
12:30 Húsið opnar og skráning
Fundarstjóri er Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður
13:00 Setning málþings, Aðalheiður Atladóttir, formaður AÍ og Berglind Guðmundsdóttir,
formaður FÍLA
13:05 Wieteke Nijkrake, arkitekt, og Jorrit Noordhuizen, landslagsarkitekt, fjalla um verkefni
sem unnið var í samstarfið við Skaftárhrepp og Háskóla Íslands. Erindið verður flutt á ensku.
Frá sjónarhorni þjóðgarðsins
13:50 Einar Ásgeir Sæmundsen, landslagsarkitekt og fræðslufulltrúi Þjóðgarðsins á Þingvöllum:
Hönnun og skipulag í þjóðgarðinum á Þingvöllum.
Frá sjónarhorni leiðsögumannsins
14:10 Vilborg Halldórsdóttir, leiðsögumaður: Klósett og göngustígar.
Frá sjónarhorni laganna
14:30 Örn Þór Halldórsson, arkitekt og verkefnastjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga:
Landsáætlun um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn.
14:50 – 15:10 Kaffihlé
Frá sjónarhorni hönnuðarins
15:10 Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi: Göngum lengra.
Frá sjónarhorni sveitarstjórnarmannsins
15:30 Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í Grindavík: Reykjanes UNESCO Geopark, samstarf
sveitarfélaga og annarra hagaðila um stefnumótun og uppbyggingu ferðamannastaða.
Frá sjónarhorni ferðamannsins
15:50 Lemke Meijer, ferðamaður: Upplifun af ferðalögum um Ísland.
Erindið verður flutt á ensku.
Frá sjónarhorni hönnuðarins
16:10 Dagur Eggertsson, arkitekt hjá Rintala Eggertsson Architects: Arkitektúr sem hvati.
16:40 Hannes & Smári, frumkvöðlar.
17:00 Málþingsslit
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FYRIRLESARAR
Hlín Helga Guðlaugsdóttir hefur sérhæft sig í samfélagslega tengdri hönnun, upplifunarhönnun
og framtíðarrýni hjá hugveitunni W.I.R.E. Hún hefur síðustu ár verið listrænn stjórnandi Design
Talks Hönnunarmiðstöðvar Íslands og sýningastjóri, auk þess að sinna kennslu við Konstfack
listaháskólann í Stokkhólmi, Listaháskóla Íslands og Stockholm School of Entrepreneurship.

Jorrit Noordhuizen MSc., landscape architect
Jorrit graduated as a landscape architect at the Wageningen University (the Netherlands). From
then he worked for several renowned design firms in the Netherlands on multiple landscape and
urban design projects in the Netherlands and abroad. A general incentive in his work is designing
for a sustainable future by developing strategies for urban and regional assignments on various
scale-levels. In 2014 he founded the Dutch firm NOHNIK architecture and landscapes with Wieteke
Nijkrake.

Wieteke Nijkrake graduated as an architect at the Technical University of Delft (the Netherlands).
Since then she worked on multiple education and care-related projects. Social inclusion and
involvement of participants within the design process from the fundament for her work. In 2014 she
founded the Dutch firm NOHNIK architecture and landscapes with Jorrit Noordhuizen.

Einar Á.E. Sæmundsen starfar í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Hann útskrifaðist sem landfræðingur
frá Háskóla Íslands 1996 en lauk meistaragráðu í landslagsarkitektúr frá Háskólanum í Minnesota í
Bandaríkjunum árið 2000. Árið 2001 var hann ráðinn til þjóðgarðsins á Þingvöllum sem fræðslufulltrúi en hefur í dag með umsjón í dag með hönnun, framkvæmdum og skipulagsmálum í þjóðgarðinum
á Þingvöllum. Einar hefur einnig unnið með umsóknir Þingvalla að heimsminjaskrá UNESCO og
situr í stjórn Samtaka norrænna heimsminjastaða fyrir hönd Þingvalla.

Vilborg Halldórsdóttir útskrifaðist sem leikkona frá Leiklistarskóla Íslands árið 1983. Vann við
leikhús, sjónvarp og kvikmyndir í rúmlega 10 ár eftir úskrift. Starfaði við fjölmiðlana Rás 1, Rás 2,
Bylgjuna og Skjá 1 -hvar hún sá um bókmenntaþáttinn Tvípunkt ásamt rithöfundinum Sjón.
Vilborg er með BA í ítölsku og bókmenntum frá HÍ og gönguleiðsögumaður frá MK. Árið 2011 skrifaði
Vilborg og leikstýrði leikritinu Gaukssögu, sögu Gauks Trandilssonar frá Stöng í Þjórsárdal. Áformað
er að leikritið verði sýnt í Þjóðveldisbænum og verði þá hluti af menningartengdri ferðamennsku
svæðisins. Vilborg stundaði nám við Università degli Studi í Flórens sem Erasmus nemi og eftir
heimkomu var “fönguð” í leiðsögn með Ítalska túrista um landið, þvert og endilangt; í rútum, á hestum
og gangandi. Frá 1997 hefur hún því verið kynningarfulltrúi íslenskrar náttúru, menningar og sögu.

Örn Þór Halldórsson er arkitekt og sérfræðingur í skipulags- og ferðamálum hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga og verkefnastjóri hjá Landgræðslu ríkisins í nýju verkefni um eflingu fagmennsku við
uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu. Bæði störfin eru styrkt af Stjórnstöð ferðamála, en Örn starfaði
áður sem umhverfisstjóri Ferðamálastofu.
Örn er með lokapróf frá Kaupmannahöfn 1995. Hann hefur einnig starfað sem skipulags- og
byggingafulltrúi, leiðsögumaður og landvörður og sat í stjórn Landvarðafélags Íslands.

Þráinn Hauksson landslagsarkitekt FÍLA útskrifaðist frá Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole í
Kaupmannahöfn 1984. Hann vann á námsárum á Teiknistofu Reynis Vilhjálmssonar og gerðist
meðeigandi Reynis árið 1989. 10 árum síðar breyttist nafn fyrirtækisins úr Landslagsarkitektar RV og
ÞH sf í Landslag ehf. Þráinn hefur hlotið ýmsar viðurkenningar í störfum fyrir Landslag oft í samstarfi
við arkitektastofur. Landslag kemur að skipulagi og hönnun ferðamannastaða, t.d. fyrir Þjóðgarðinn
á Þingvöllum og Umhverfisstofnun. Þráinn hefur sinnt ýmsum hlutverkum í félagsstarfi FÍLA, var
formaður félagsins 1988-1990 og sat í stjórn 1987 og 2004-2006. Hann situr nú í stjórn SAMARK,
samtökum arkitektastofa og situr í stjórn Hönnunarsjóðs.

Róbert Ragnarsson er stjórnmálafræðingur (MA). Hann hefur verið bæjarstjóri undanfarin 10 ár,
fyrst í Vogum og svo í Grindavík.
Sem bæjarstjóri, og ekki síst sem stjórnarformaður Reykjanes UNESCO Geopark, hefur Róbert unnið
að stefnumótun í ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðamannastaða.

Lemke Meijer is a Dutch girl who moved to Iceland just because of... well... Iceland. In 2010
she came on a family holiday and thought of ways to come back immediately. Five years later she
came back to stay. She has a MSc in Design for Interaction and works as an Interaction Designer at
Gagarin. She has always been interested in why things are made the way they are and how people
interact with their surroundings. She loves nature, doesn’t like heat, loves to be outside and is not
done travelling Iceland. Some of her favorite spots in Iceland are Snaefellsness and in particular
Hellnar and Stykkisholmur, in the West Fjords Strandir and Hjalteyri in Eyjafjordur. But there is still
a long wish list.

Dagur Eggertsson útskrifaðist 1992 sem arkitekt frá Arkitektaháskólanum Í Osló og með
meistaragráðu í arkitektúr frá Aalto háskólanum í Helsinki 1997. Hann rekur teiknistofuna Rintala
Eggertsson Arkitekta í Osló og Bodö sem um árabil hefur hannað innsetningar og byggingar á mörkum
listar og arkitektúrs. Mikilvægur þáttur í starfsemi stofunnar eru vinnustofur þar sem þáttakendur
hanna og byggja í fullri stærð út frá staðháttum. Stofan hefur hlotið alþjóðlegar viðurkenningar,
sýnt verk á söfunum eins og MAXXI í Róm, Victoria & Albert Museum í London og Tvíæringinum
í Feneyjum, og fengið verk sín birt í tímaritum um allan heim. Rintala Eggertsson Arkitektar hafa
hannað ferðamannastaði í Noregi, Svíþjóð, Grænlandi og Austurríki.
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Snæfellsstofa, gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs að Skriðuklaustri
ARKÍS arkitektar - www.ark.is

Breiðafjörður, vitinn á Súgandisey í Stykkishólmi.
Landlínur ehf. - www.landlinur.is

Dynjandi - náttúruvætti á Vestfjörðum
Landform ehf. - www.landform.is

Landmannalaugar. Dagaðstaða og þjónustuhús við Námskvísl.
VA arkitektar - http://vaarkitektar.is

Fræðslumiðstöðinni á Hakinu.
Gláma Kím arkitektar - www.glamakim.is

Saxhóll í þjóðgarði Snæfellsjökuls
Landslag ehf. - www.landslag.is

Svartifoss, Skaftafelli - Vatnajökulsþjóðgarður
Landmótun sf. - www.landmotun.is

Myndin er hluti af vinningstillögu úr samkeppninni, framtíðarsýn
friðlandsins við Gullfoss.
Marey arkitektar og TPZ-teiknistofa - www.teiknistofa.is

