
Starfsmarkmið og áætlun 2020

1. Skapandi og samheldinn mannauður

11.1.2020
Hugmynd Lýsing á verkefni Ábyrgð Athugasemdir Aðgerðir - Hvað/Hvernig

Fjármögnun 

(Kostnaður?) Upphaf Lok Framkvæmdastig

1.1

Formgera frjáls félagasamtök til eflingar samfélagsins. 

Íbúar hafa líst yfir áhuga á að endurvekja kvenfélagið. 

(Stofna skemmtinefnd dalsins)
Haldinn verði aðalfundur í 

Kvenfélaginu

Formaður 

félagsins og 

verkefnastjóri

Endurskoða aðild 

Endurskoða virkni

1. Boða til áhugaverðs fyrirlestrar (s.s. Kristín 

Linda) og aðalfundar. Efni fundar: Framtíð 

félagsins, þ.e. áherslur og verkefni. Hugsanlega 

lagabreytingar/stjórnarkjör. Kosta þarf fyrirlesara Apríl

Formaður í Rvík. 

Takmarkaður áhugi á 

að leggja félagið 

formlega niður eða 

endurvekja.

1.2

 Finna leið til að virkja brottflutta Fljótsdælinga til eflingar 

samfélagsins, t.d. kanna áhugann á því að stofna félag 

brottfluttra.

Athuga áhuga brottfluttra, t.d. 

Þorrablótsnefnd 2020
Verkefnastjóri 

(Oddviti)

Kanna á fésbókinni 

Fljótsdælingar des

Undirb: Stefán 

Hrafnkelsson, Anna 

Berg og Hafdís Björg 

Bjarnad, Sigríður Hrönn

1.3

Stofna handverkshóp sem legði áherslu á miðlun og 

varðveislu þekkingar og skapa tækifæri til samveru og sölu 

handverks.

Viðhalda hittingum. Samtengja við 

mögulega starfssemi kvenfélagsins? Kristín 

Gunnarsdóttir Búa til dagskrá + Safna hugmyndum Samfélagssjóðurinn Í gangi

1.4

Kanna möguleika á félagsaðstöðu fyrir íbúa og 

fyrirkomulag um afnot af henni.

Végarður hefur verið aðgengilegur 

íbúum Fljótsdals til afnota en 

upplýsingar um það hafa verið 

munnlegar og á vitorði flestra. 

Tryggja þarf að upplýsingarnar séu 

aðgengilegar og á heimasíðu 

hreppsins, þ.e. fundaraðstaða og 

vottað eldhús (tilraunaeldhús). 

Húsnefnd

Taka saman upplýsingar um aðstöðuna - hvað 

er í boði, hverjir hafa rétt til að nýta aðstöðuna 

endurgjaldslaust (hversu lengi?), hvernig á að 

bóka aðstöðuna, hvernig á að skila af sér, o.fl. 

Upplýsingar sem verða gerðar aðgengilegar á 

heimasíðu sveitarfélagsins og jafnvel með 

fréttabréfi á heimilin/stofnanir. Fjárhagsáætlun hreppsins jan apríl

1.5

 Viðhalda viðburðunum ,,Fimmtudagar í Fljótsdal“ með 

fræðslu og/eða skemmtun, til að auka samheldni og 

samveru. Auglýst á öllu héraði.

Virkja fyrirtæki, félög og 

einstaklinga - koma í fastara form. Samfélagsnefnd út 

2020

 Eftir 2020 taki 

félag eða fyrirtæki 

við 

dagskrágerðinni

1) Vinna hugmyndir upp úr verkefnalistanum          

2) Kalla eftir hugmyndum og frumkvæði

1.6

Boðið verði upp á fræðslu eða námskeið er tengjast 

handverki, heilsurækt og til atvinnusköpunar. Horft verði 

til Fimmtudagana í Fljótsdal sem og námskeiðaframboði 

Austurbrúar og annarra stofnana með námsframboð. 

Stöðug skoðun og eftirfylgni.

Tengja við Fimmtudaga í Fljótsdal

Verkefnastjóri 

(Samfélagsnefnd)

1) Vinna hugmyndir upp úr verkefnalistanum          

2) Kalla eftir hugmyndum og frumkvæði Samfélagssjóðurinn

1.7

 Kanna áhuga og möguleika á að koma upp 

vinabæjarsamböndum og/eða skiptiheimsóknum.

Ekki talið til forgangsmála á þessum 

tímapunkti

Staðfest á 

Samfélagsfundi 

11.1.2020

1.8

Útbúa dagatal fyrir fasta viðburði fyrir árið og finna leið til 

að koma á framfæri (ATH heimasíðuna)

Útbúa aðgengilegt yfirlit á 

heimasíðu hreppsins yfir viðburði í 

dalnum og gera aðgengilegt fyrir 

aðila að skrá þá inn á dagatalið.

Oddviti og 

hönnuðir 

heimasíðu 

hreppsins

Samfélagsnefnd 

kortleggur viðburði 

á árinu

1) Ræða við hönnuði síðunnar um möguleikana     

2) velja leið - hanna og setja síðuna upp                 

3)  birta og kynna. Fjárhagsáætlun hreppsins jan mar í gangi



1.9

Útfæra hátíð samfélagsins sem fram færi árlega.

Endurskoða og útfæra stórviðburði í 

dalnum, s.s. Fljótsdalsdaginn, 

réttardaginn, og/eða bæta við 

nýjum, s.s. dagur 

ferðaþjónustunnar, skógardagur, 

o.fl.

Verkefnastjóri 

með 

ferðamálanefnd 

(Skriðuklaustur)

Passa tilgang 

hátíðanna. Skoða 

vel tímasetningar 

og fyrir hvern þær 

eru og hverjir 

koma að 

undirbúningi

1) Funda með ferðamálanefnd og möguleg 

fulltrúum Upphéraðsklasans og annarra 

áhugasamra.                                                                   

2) Skipuleggja og ramma inn hátíðirnar og 

tengja ábyrgðaraðilum. Fjárhagsáætlun hreppsins jan maí

COVID-19 frestun

2. Sjálfbær landbúnaður og nýting náttúruauðlinda
Hugmyndir Lýsing á verkefni Ábyrgð Athugasemdir Aðgerðir Upphaf Lok Framkvæmdastig

2.1

Skoðaðir möguleikar á því að efla búnaðarfélagið og finna 

leið til að varðveita og nýta tæki félagsins betur.

Boðaður verði aðalfundur. Gefinn 

tími í að ræða starf félagsins og 

áherslur, rekstur og vélaeign. Stjórn 

Búnaðarfélagsins

Vask nr á nippinu     

Samstarf við 

Búnaðarsambandi

ð?      

1) Halda aðalfund - auka notkun tækja 

félagsins, auka tekjur, reglulegt viðhald, skoða 

val tækja og notkun þeirra. 1-2) Standa fyrir 

fræðsludegi

Eigið fé og 

verkefnastyrkir

2.2

Leita leiða til aukinnar verðmætasköpunar í landbúnaði 

einkum sauðfjárræktar.

Aukin verðmætasköpun i 

sauðfjárrækt. Eitt til tvö 

áhersluverkefni á ári.
Jóhann og Eiríkur

Margar hugmyndir 

en engin ein 

áhersla ákveðin

1) Hvetja til þátttöku í námskeiðinu Beint frá 

býli. 2) Ákveða og standa að einu til tveimur 

áhersluverkefnum á ári. Verkefnastyrkir/Sjóðir

Námskeið 

m/Hskólanum

2.2.1.

Fýsileikakönnun á handverkssláturhúsi/vinnslurými í 

Fljótsdal (sauðfé og stórgripir, s.s. hreindýr, hross og 

nautgripir).

Kanna áhuga og þörf fyrir 

handverkssláturhús og 

kjötvinnslustöð - Beint frá býli.
Verkefnastjóri og 

Austurbrú +  

Jóhann og Eiríkur

Athuga 

sóknaráætlun 

Austurlands og 

stöðu sambærilegs 

verkefnisins hjá 

Austurbrú.

1. Könnun á stöðu 2. samstarf við 

BSA/MATÍS/MAST, (Austurlamb, Sláturfélag 

Austurlands (Sigurjón Bj) 3. útfæra og senda út 

könnun til framleiðenda 4. úrvinnsla úr könnun 

5. miðlun niðurstaðna 6. Rekstraráætlun (?)

Austurbrú/Nýsköpu-

narsjóður/sjóðir

Meiri áhugi á minni 

einingum en 

samvinnuvinnslu. 

Höfnun á styrk

Sútun loðskinna

Skoða hvort tækifæri felist í að 

komast yfir föl vinnslutæki 

sútunarverksmiðjunar sem fór í 

gjaldþrot á Sauðárkróki.
Verkefnastjóri

Verkefnisstjóri 

gerir forskoðun á 

stöðunni.  Einar 

Sveinn tengiliður

1) Komast að því hvaða tæki eru föl  2) Skoða 

hvaða leið í vinnslu og hráefni gæti hentað 

svæðinu  og  3) hvort áhugi er til staðar til að 

fylgja verkefninu áfram. Samfélagssjóður Jan Feb

2.3

Leita leiða til aukinnar verðmætasköpunar í skógrækt.
Aukin verðmætasköpun í skógrækt. 

Eitt til tvö áhersluverkefni á ári.
Bjarki Jónsson, 

samstarf við 

skógarændur

Samstarf við fleiri 

aðila, félög og 

stofnanir.

1) Kortleggja þarf afurðir út úr skóginum 

(Eldiviður, staurar, klæðningar, handverksfólk, 

rætur, fræframleiðsla, könglar, o.fl.) 2) Hvetja 

til meiri framleiðslu lauftrjáa 3) Eitt 

áhersluverkefni á ári með þátttöku 

skógarbænda

Samfélagssjóður/ 

Uppbyggingasjóður

2.4

Aukinn fjölbreytileiki í ræktun, nýtingu og vinnslu afurða af 

villtum og ræktuðum jurtum.

Aukin tekjusköpun af ræktun eða 

nýtingu jurta. Eitt til tvö 

áhersluverkefni á ári.
Einar Sveinn og 

Gunnar Jónsson

Samstarf við fleiri 

aðila innan sem 

utan dals

1) Kortleggja áhuga og tækifæri - forgangsraða 

2) Standa fyrir fræðslu og miðlun þekkingar 3) 

Eitt til tvö áhersluverkefni á ári með góðri 

þátttöku aðila inna sem utan dals. Samfélagssjóður

2.5

Skoðaðir verði möguleikar á því að nýta betur villt dýra- og 

fuglalíf, s.s. hreindýr og gæsir í tengslum við handverk, 

matvæli og afþreyingar ferðaþjónustu.

Aukin verðmætasköpun og 

vöruþróun í tengslum við nýtingu 

villtra dýrastofna. Eitt til tvö 

áhersluverkefni á ári.

Ábending: 

Guðbjörg 

Pálsdóttir(Bugga) 

og Þorsteinn 

Pétursson (Mock)

Samstarf við utan 

að komandi aðila, 

s.s. Hús handanna, 

Hallormsstaðaskóla

, Kokka…. Hvetja til nýtingar - Þátttöku í Beint frá býli.

Áfram í skoðun - ekki 

fullmótað/samþykkt



c

Skoðaðir verði möguleikar á því að nýta betur menningu og 

sögu til atvinnu- og tekjusköpunar.
Þjónustu-

samningar v/ 

Gunnarsstofnun 

og Óbyggðasetrið 

Vatnajökuls-

þjóðgarður

Möguleiki: Afmörkuðum átaksverkefnum eða 

verkþáttum miðlað áfram til aðila sem hafa tök 

á að framkvæma þá í samstarfi við 

samningsaðila

Að hluta 

samfélagssjóður 

Ævintýri á Héraði/Hnúta 

handverk/Fljótsdalsbrag

ð/o.fl.

2.7

Árlegur tiltektardagur í tengslum við sumardaginn fyrsta. 

Verkefnið er að týna rusl, merkja leiðir og fríkka umhverfið 

og fagna árangri í lokin.

Árlegur umhverfishreinsunardagur 

dalsins

Oddviti og 

verkefnastjóri

Lagt til að 16. júní 

verði tiltektardagur 

og endað með 

samveru í 

Víðivallarrjóðri

1. Skipuleggja daginn, s.s. ruslahreinsun, 

móttaka, flokkun og losun, aðgengi að stikum 

til gönguleiðamerkinga, greina þarfir fyrir 

önnur umhverfisverkefni þennan dag. 

Hugmynd; að fá 2-3 bæi til að sjá um 

grillið/samverustundina í lok dags. (Einhverjir 

sem vilja byrja?) Fjárhagsáætlun hreppsins Mars Júní

Framkvæmt en COVID 

hafði áhrif.

3. Góð búsetuskilyrði og öflugir innviðir
Hugmyndir Lýsing á verkefni Ábyrgð Athugasemdir Aðgerðir Upphaf Lok Framkvæmdastig

3.1

Fljótsdalur verði tekið út af fagaðila til að leggja til einn 

eftirsóknarverðan íbúðarkjarna (iðnaðar). Ábending hefur 

komið fram um að leita til Páls Líndals hjá TGJ

Velja landssvæði fyrir byggðakjarna 

í hreppnum út frá 

umhverfissálfræði, þ.e. 

ákjósanlegasta og 

eftirsóknaverðasta svæðnu út frá 

velferð íbúanna.  Oddviti og 

verkefnastjóri

Innan 

sveitarfélagsmarka.   

Samstarf við 

skipulags- og 

bygginganefnd 

(Aðal- og 

deiliskipulag).

1. Heyra í Páli hjá TGJ Ráðgjöf um möguleika á 

úttekt og á hvaða tímapunkti sé hægt að 

framkvæma hana - Verk-og kostnaðaráætlun. 

2. Samningur við TGJ ráðgjöf 3. Úttekt og 

greining  4. Mögulega samningur við 

landeigenda/-ur. 5. Möguleg breyting á aðal- 

og deiliskipulagi. Fjárhagsáætlun hreppsins Des Des

3.2

Sveitarfélagið fylgi húsnæðisáætlun hreppsins og flýti 

uppbyggingu á t.d fjórum húsum (50-120m2)

Fjölga þarf leigu- og/eða 

eignaíbúðum í hreppnum.

Oddviti og 

sveitarstjórn

Bíða eftir 

niðurstöðu þriðju 

aðgerðar í 3.1.

1. Leita samninga við landeiganda/-ur sbr. 

punkt 3.1. 2) Endurskoða/gera deiliskipulag 3) 

Skoða möguleikann á því að fá tilbúin 

hús/húseiningar er falla að umhverfinu á þær 

lóðir sem lagt er til eða á samþykktum lóðum. 

4) Ef ekki gengur að semja m.v. 3.. skoða hvaða 

möguleika á því að leigja/kaupa jarðir/húsnæði 

sem til staðar er, s.s. Brekkugerðishúsin.

Fjárhagsáætlun 

hreppsins/ 

Byggðastofnun/ 

Lánastofanir

3.3

Sveitarfélagið greini mögulegar sviðsmyndir varðandi 

sameiningarmál og móti stefnu.
Fylgst með niðurstöðu þingmála 

Þegar niðurstaða liggur fyrir taka upp þennan 

þátt.

3.5

Gerð stefnumótun svæðisins varðandi yngstu 

aldurshópana og þar komið inn á dagforeldra, leikskóla og 

yngstu bekki grunnskóla.

Bæta þarf almennt upplýsingar um 

hreppinn á heimasíðunni; sérstöðu 

svæðisins, þjónustu, tækifærin, o.fl.  

Samþætta 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.
Oddviti og 

sveitarstjórn

Fljótsdalshérað 

hefur sagt upp 

samningi við 

hreppinn frá vorinu 

2020

1. Rýna og gera áætlun miðað við 

þarfir/væntanlegar þarfir.   2. gera samning um 

þjónustuna við sameinað sveitarfélag. Fjárhagsáætlun hreppsins Des mars

3.6

Skoða möguleika á þjónustu við aldraða, s.s. 

öldrunarheimili, þjónustuíbúðir eða dagvistun aldraðra og 

öryrkja (aðila innan Virk starfsendurhæfingar).

Bæta þarf almennt upplýsingar um 

hreppinn á heimasíðunni; sérstöðu 

svæðisins, þjónustu, tækifærin, o.fl.  

Samþætta 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.
Oddviti og 

sveitarstjórn

Ýmsir 

samstarfssamninga

r í gangi.

1. Bæta upplýsingar á vefnum. 2. Yfirfara og 

kynna samstarfsamninga og tækifærin í 

gegnum hreppinn (áætlun um kynningu). Fjárhagsáætlun hreppsins mars okt

3.8

Stofnaður verði atvinnu-, nýsköpunar- eða þróunarsjóður. Stofna séreignasjóð

Verkefnastjóri í 

samstarfi við 

sveitarstjórn og 

samfélagsnefnd

Miðað við tillögu 

samfélagsþings og 

samfélagsnefndar. 

1) Viðauki við fjárhagsáætlun 2019. 2) ef svo, 

niðurstaða um upphæðir/stofnfé í eitt eða í 

fleiri skipti 3) Samfélagsnefnd vinni tillögu að 

stofnskrá sjóðsins sem staðfest verður í 

sveitarstjórn. Fjárhagsáætlun hreppsins des feb

3.9

Gerð verði úttekt á þeim möguleikum sem eru í boði til að 

ná niður rafmagsnkostnaði. Horft verði til vistvænna leiða 

sem og heimavirkjana. Móta stefnu í þeim málum.

Fræðsla og úttekt á mögulegum 

leiðum til notkunar smávirkjana.

Á höndum íbúa

Orkustofnun eða 

fagaðila á svæðinu.

1) Frumkvæði þarf frá áhugasömum íbúum um 

að mynda vinnuhóp um málið. 2) Gera áætlun 

og sækja um styrki. Verkefnastjóri er til 

aðstoðar ef óskað er eftir því. Samfélagssjóður



3.10

Komið verði upp hleðslustöðvum/tengla (nýjar íbúðir og 

lögbýli) - Skoða umhverfisstyrkina.

Ekki talið til forgangsmála á þessum 

tímapunkti
Staðfest á 

Samfélagsfundi 

11.1.2020

Fellur nú þegar 

undir 

umhverfisstyrki og 

því aðgengilegt að 

sækja um stuðning 

til þess

3.11

Yfirfara og bæta þarf farsímasamband á svæðinu ekki síst 

út fá öryggissjónarmiðum í atvinnurekstri og slysum á 

hálendi. (Sendi á Jökulsárbrúnna, sem vísar inn í Norður- 

og Suðurdal, sem og út eftir)

Tryggja gott farsímasamband í 

öllum hreppnum. Oddviti og 

sveitarstjórn

ATH. Ræða við 

Landsvirkjun

1. Greina stöðuna í dag og fylgja málinu fast 

eftir  - Samhliða: Allir íbúar undirriti áskorun til 

viðeigandi þjónustuaðila.

Fyrirtækin/ 

Fjárhagsáætlun 

hreppsins feb ágúst

Mælingar í gangi - 

Neyðarlínan dregur 

vagninn með 

Landsvirkjun

3.12

Yfirfara og bæta þarf útvarps- og sjónvarpssendingar, þá 

fyrst og fremst gagnvart Tengir annars vegar og Vodafone 

hins vegar.

Bæta þarf útvarps- og 

sjónvarpssendingar í dalnum. Oddviti og 

sveitarstjórn

1. Ræða og kortleggja stöðuna á íbúafundi. 2. 

Fylgja málum eftir ef óskir um slíkt koma fram. Fyrirtækin feb ágúst

3.13

Greina þarf þarfir fyrir sorpflokkun, fjölda tunna og gáma, 

losun og bæta umhverfi gámasvæðisins. Svæðið verði til 

fyrirmyndar í flokkun og losun, og það sýnilegt öllum er inn 

á svæðið koma.

Bæta sorpflokkun og umhverfi 

gámasvæðis. Oddviti og 

sveitarstjórn Frumvarp fyrir alþingi

Mál skoðuð eftir niðurstöðu þingsins.                 

ATH. Fegra og afmarka þarf betur gámasvæðið.

Fjárhagsáætlun 

hreppsins

3.14

Vatnsveita á Klaustri
Stofna formlegt félag um 

vatnsveituna á Klaustri Skúli Björn (GST) í 

samstarfi við 

notendur

Drög:  

Stofnsamþykktir 

Vatnsveitu 

Skriðuklausturs

Gunnarsstofnun er með starfsleyfið  1) Erindi 

sent til Gunnarsstofnunar 20.12.2019 2)Farið 

yfir málin 3) Upplýsa viðkomandi aðila um 

rekstur/uppgjör/samninga - stofna formlega 

félag um Vatnsveitu Skriðuklausturs. Sjóður vatnsveitunnar des mars

3.15

Valþjófsstaðakirkja -Tryggja fjármagn v/aukinnar aðsóknar 

ferðamanna.  Hugmynd: Útbúa póstkort með mynd af 

hurðinni og/eða hvetja til  hönnunar á minjagripum, 

vörumer tengjast einkennum kirkjunnar.

Tryggja fjármagn til rekstrar og 

viðhalds kirkjunnar 

(garðsins/umhverfisins)

Friðrik Ingi, þ.e. 

Sóknarnefnd og 

sóknarprestur 

(Hjörleifur 

G/Goddur)

Mögulegt samstarf 

við verkefnastjóra

1) Senda formlegt erindi til Kirkjuráðs fyrir 

20.1.2020.  2) Ef jákvætt, gera langtíma 

samning um að hreindýraarður eða hlut renni 

til Valþjofsstaðakirkju. 3) Ef ekki, þá skoða 

aðrar leiðir til fjármögnunar.

Samningur við 

Kirkjumálasjóð jan feb

4. Einstök náttúra og saga
Hugmyndir Lýsing á verkefni Ábyrgð Athugasemdir Aðgerðir Upphaf Lok Framkvæmdastig

4.1

Hönnunarsamkeppni um vörumerki sem nota má til 

markaðssetningar svæðisins. Merkið vísi í sjálfbærni, 

sérstöðu og lífsgæði (REKO/Slow travel/Cittaslow) og verði 

hægt að nota til markaðssetningar á náttúru svæðisins, 

sögu, menningu og afurða af svæðinu.

Ekki talið til forgangsmála á þessum 

tímapunkti Staðfest á 

Samfélagsfundi 

11.1.2020

Ferðaleiðir í 

Fljótsdal (Lógó sem 

er til)

Samfélagsnefnd mætti hafa þetta til hliðar og 

Skoða skilgreiningar á þessum þáttum. 

Mögulegar kynningar í tengslum við 

fimmtudag í Fljótsdal Í bið

4.2

Bæta heimasíðu
Bæta upplýsingar á heimasíðu 

hreppsins fyrir nýbúa og þá sem 

hafa áhuga á að flytja hingað. Verkefnastjóri/ 

Sveitarstjóri

 Boða til rýnifundar með nýbúum og fara yfir 

hvaða upplýsingar þeim finnst að þyrftu að 

vera aðgengilegar á síðunni. Í kjölfar þess 

betrumbæta síðuna 

Fjárhagsáætlun 

hreppsins Mars Júní

Framkvæmd: Kanna hvort þessi vinna rúmist eða geti farið 

inn í þjónustusamninga við GST eða ÓB. Einnig væri hægt að 

ráða tímabundið nema í verkefnið, ágætt sumarstarf. Svo 

þarf að fá vefstjóra til að setja upp viðbætur á vefnum og 

koma inn upplýsingunum. 

Setja inn jarða-/ábúendatal inn á 

heimasíðu hreppsins til upplýsinga 

og líka til að undirstrika smæð 

samfélagsins

Verkefnastjóri Sjá Hugmynd

 Hægt að vinna þetta upp úr Sveitir og jarðir í 

Múlaþingi (sem nú stendur til að uppfæra og 

endurútgefa) og bæta svo við nýjum 

upplýsingum og myndum frá bæjum af 

ábúendum. Hver jörð fengi þannig sína síðu 

inni á fljotsdalur.is 

Hreppurinn/ 

Verkefnasjóður Hliðarverkefni?



4.4

Fjölgun afþreyingar fyrir ferðamenn
Kortlagning á afþreyingu sem er 

til staðar.

Ferðamálanefnd í 

samstarfi við GST 

gegnum 

þjónustusamninga 

og UHK

Draga saman öll gögn varðandi þetta og búa til 

heildaryfirlit May-20

4.5

Kortlagning, skráning, varðveisla og miðlun
Kortleggja allar náttúruperlur og 

gönguleiðir.
Ferðamálanefnd í 

samstarfi við GST, 

ÓB, VJÞ, o.fl. 

Bak við eyrað: 

Ramsarsvæðið, 

Hrafnkelssagan, 

Lagarfljótsormurin

n, Bergkvíslarkofi 

(rannsóknir)

Draga saman allar upplýsingar og gögn sem eru 

til staðar og halda síðan almennan vinnufund 

með landeigendum o.fl. Þar sem farið er 

skipulega yfir listann. Út úr því ætti að fást 

forgangsröðun sem hægt væri að gera 

framkvæmdaáætlun eftir. Tími:  Vinnu þyrfti að 

ljúka fyrir mitt sumar 2020 því að þá væri líka 

hægt að fara í vettvangsferðir og gera grófa 

Rúmast innan 

þjónustusamninga við 

GST/ÓB/VJÞ. Júli 20 Skref 1

4.6

Austurstræti milli Fljótsdals og Lóns um Lónsöræfi
Skráning sögulegra 

menningarminja Þjónustusamningu

r við ÓB

Samstarf við 

Stafafell, VJÞ og 

FFF. Aðgerðir skráðar í samstarfi við ÓB 2020

4.7

Varðveisla menningarminja - Fornleifaskráning
Skráning sögulegra 

menningarminja
Oddviti í samstarfi 

við GST og 

Minjastofnun

Nýsköpunarsjóður 

námsmanna

Fara í markvissa skráningu á menningarminjum 

og nýta til þess tæki CINE-verkefnis. Virkja íbúa 

með því að boða til vinnustofu í apríl vegna 

smáforrits sem Minjastofnun er að þróa til 

grófskráningar á minjastöðum. 

Framkvæmd: 

Vinnustofa rúmast 

innan CINE ef tekst að 

ljúka henni fyrir maí. 

Hægt að nýta áfram 

verkfærin úr CINE þó að 

verkefninu ljúki. feb maí

4.8

Sunnevuhylur/Melarétt

Vinna í sátt við landeigendur við 

að koma þessum stöðum á 

kortið Oddviti í samstarfi 

við GST 

Samstarf við; 

Kristín Atladóttir 

og Minjastofnun

1) Samkomulag við landeigendur 2) mögulegt 

samstarf við Kristínu Atladóttur sem safnað 

hefur upplýsingum 3) 

Upplýsingaskilti/Minnisvarði ásamt bílastæði 

og göngustíg.

Fjárhagsáætlun 

hreppsins/ 

Samfélagssjóður 

(merking dilka) 2020

4.9

Hrakströnd og Rani Viðhald fjallakofa/skála
Oddviti í samstarfi 

við GST og ÓB

Verktakar. 

Minjastofnun. 

Ferðafélagið FFF.

Fara í uppbyggingu/lagfæringu á þessum 

tveimur skálum. Taka sama upplýsingar um 

staðina (saga/umgengni).

Fjárhagsáætlun 

hreppsins 2020 Að hluta

4.10

Strútsfoss

Vinna í sátt við landeigenda við 

að koma staðnum á kortið og 

bæta aðgengi að honum
Oddviti í samstarfi 

við verktaka/

Mögulegt samstarf 

við 

ferðamálanefnd og 

VJÞ

1) Laga stíginn inn eftir  2) setja betri 

leiðbeiningar um hvernig er farið upp að 

fossinum og 3) útbúa og bæta útssýnisstaði.   Fjárhagsáætlun 

hreppsins Vor 20

4.11

Skipuleggja þarf vinnu við að safna örnöfnum af svæðinu. 

Örnafnasögum, þjóðsögum (varðaðar þjóðleiðir), 

minningum o.fl.

Hnitsetja örnefni í Fljótsdal inn á 

kortagrunna Landmælinga Íslands 

þannig að þau verði aðgengileg 

gegnum örnefnavefsjá

Oddviti og 

verkefnastjóri 

(aðgerð 1-2)

Vikja áhugasama í 

að leiða verkefnið 

áfram

1. Gera samning við Landmælingar (um 

innskráningu). 2. Óska eftir áhugasömum 

aðilum/félagi til að taka söfnunina að sér.  3) 

Skipuleggja samverustundir í Végarði og fara 

yfir örnefnaskrár og önnur gögn og koma þeim 

á kortagrunninn.

Lögbundin skráning. 

Fjárhagsáætlun 

hreppsins vor 20 haust 21 Skref 1

4.12

Skipuleggja vel einn skemmtilegan almennings 

fjölskyldugarð, t.d.  með göngustígum, sögugöngum, 

(Lagarfljótsorma-) leiktækjum, þrautabrautum, 

hjólastígum, nestisreitum og kyrrðarlundum.

Bæta við slíka afþreyingu á 

Skriðuklaustri og inni við Végarð. 

Tengja staðina betur með 

Tröllkonustíg og vel merktri 

gönguleið

 VJÞ, GST og 

Hengifoss 

guesthouse 

Fjölga leiktækjum á Skriðuklaustri. Merkja 

Tröllkonustíginn og búa til upplýsingaskilti 

vegna gönguleiðarinnar.

Þjónustusamningar/ 

verkefnasjóður Mars Jun-20

4.13

Koma á virku samtali og samstarfi milli á stofnana og 

fyrirtækja á svæðinu til að skapa atvinnutækifæri – sjá 

nánar í niðurstöðum Samfélagsþings.

Leita leiða til að fá 

rannsóknarverkefni í Fljótsdal með 

tímabundinni dvöl þeirra sem vinna 

slík verkefni sem eru þá að nota og 

kaupa þjónustu
Verkefnastjóri 

kallar aðila saman

Raunhæft að ná 

þessum fundi á 

árinu þannig að 

verkefnalisti með 

aðstöðu liggi fyrir í 

árslok

Kalla saman stofnanir og fyrirtæki sem gætu 

tengst þessu og halda vinnufund þar sem 

greint væri hvað gæti staðið til boða af 

þjónustu og hvaða verkefni væri hægt að lista 

upp Ágúst Dec-20



4.14

Þróun handverks í tengslum við menningu og sögu.
Kortleggja hvað er til staðar, hvað er 

söluvænlegt og hvað gæti verið 

spennandi að framleiða og þá úr 

hverju og af hverjum

Verkefnisstjóri í 

samráði við t.d. 

minjagripasölu hjá 

GST og VJÞ. Gæti 

verið sterkt að fá 

Hús handanna að 

þessu lík

 Gott að halda 

svona fundi í 

mars/apríl

Fyrsta stig að boða saman fulltrúa sölustaða og 

þá sem vilja framleiða. Fá vöruhönnuð með á 

fundinn. Út úr slíkum fundi ættu að koma 

hugmyndir sem þá er hægt að vinna með og 

útfæra yfir í verkefni Samfélagssjóður vor 20 haust 21


