
Byrjunin á Síldarmannagötum

Að óbreyttu – landslagsþróun í samræmi við þá þróun sem orðið hefur síðustu áratugi og
samþykktar áætlanir.

• Ekkert gerist með borgarfjarðarbrautina og er bara síldamannagöturnar sem fólk fer að labba.  
• Saðirnir sem eru ekki með mikili sögu eða aðstöðu til að gera hluti verða í órækt og missa 

staðarandan og gleymast   

• Mismunandi
gróðurlendi

• Margir gististaðir
• Sögulegir staðir
• Heitalaugar

• Lélegir göngustígar eða eingir
• Lítið viðhald 
• Óspennandi staðir 
• Fáir fara á þessa staði 

• Skógarægt út um allt 
• Sumarbústaðalönd út um allt

• Atvinna
• Ferðamannaiðnaður

Á besta veg – landslagsþróun í takt við það besta sem nemandi vill sjá.

• Góðir göngustígar og kannski á sumum stöðum búið að setja þrep eða útsýnis pall og göngubrýr 
yfir ár sem þarf að fara yfir.

• Almennileg aðstæða í byrjun göngunar fyrir bíla og rútur þannig létt sé að komast að, auk þess 
sem að v1æri gistiaðstæða við Botnsdal í hvalfyrði þannig ef fólk vildi byrja að labba frá húsafelli 
þá gæti þau gert það.

• Ferðamannaiðnaðurinn á stöðunum blómstra og fleira fólk vill fara á staðina þar að gerir það að 
meiri atvinnu fyrir fólk. 

Á versta veg – landslagsþróun í takt við það versta sem nemandi getur séð fyrir.

• Gistisvæðin verða lítið sem enginn
• Skógarrækt verður út um allt.
• Fólk kaupir lóðir þarna allt í kring og byggir upp sumarbústaði 
• Ekki er haldið við göngusvæðin eins og að stika leiðirnar og fólk hætti að vilja fara þessa leið.
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