Skapandi og samheldinn mannauður
Áhersluverkefni

Lýsing verkefnis

1.1 Stofnun félags brottnumdra
fljótsdælinga

Stofna félag

1.2 Efla samveru tengda handavinnu –
miðlun og varðveislu þekkingar

Ramma inn formlegan félagsskap til að efla
handverksiðn í dalnum.

1.3 Ramma inn afnotaskilmála fyrir
Vinna upplýsingar og reglur um afnot af
Végarð og koma á framfæri - Framhald. húsinu fyrir íbúa sem og aðra utan svæðis.

1.4 ,,Fimmtudagar í Fljótsdal“ með
fræðslu og/eða skemmtun, til að auka
samheldni og samveru. Auglýst
innansveitar eða á öllu héraði.
1.5 Boðið verði upp á námskeið er
tengjast handverki, heilsurækt og til
atvinnusköpunar. Upplýsingamiðlun og
samstarf v/Austurbrú o.fl.
1.6 Útfæra hátíð samfélagsins sem fram
færi árlega.

1.7 Dagur umhverfisins 25. apríl (Stóra
plokkhelgin)

Aðgerðir

Ábyrgð
Undirbúningshópur: Sigríður
Hrönn, Stefán Hrafnkelsson, Framhaldsverke
1) Vinna félagslög 2) boða stofnfund
Anna Berg og Hafdís
fni
Bjarnadóttir.
Hnúta handverk (Kristín
1) Forma starfsramma 2) standa fyrir
Framhaldsverke
Gunnarsdóttir og Bryndís Fiona
viðburðum og eða 1-2 áhersluverkefnum.
fni
Ford)
1) Reglur um útleigu og umgengni. 2)
Tækifæri til náms, starfa og til
vöruþróunar í tilraunaeldhúsi. 3) Innkaup
til að uppfylla skilgreindar þarfir

Bjóða uppá dagskráliði undir merkjum
1) Vetrardagskrá j, f, m, a og s,o,n,d.
Fimmtudagur í Fljótsdal, yfir vetrarmánuðina
2) Sumardagskrá j, j, á
og sumargöngur.
Bjóða fram eða standa fyrir 2
fræðslunámskeiðum á árinu.

Áhersla lögð á námskeið er tengjast
helstu atvinnugreinum dalsins.

Sjá verkefni

Hvetja til þátttöku í árlegum tiltektardegi

Halda upp á 25. apríl

Húsnefnd

Frá fyrra ári

Skemmtinefnd - áhugahópur;
Einar Sveinn, Kristín
Áhugahópur frá
Gunnarsdóttir, Ann-Marie og
2020
Sigríður Hrönn. Verkefnastjóri til
stuðnings.
Verkefnastjóri í samstarfi við
fagaðila, Hnútu handverk og
skemmtinefnd.
Ferðamálanefnd,
Var frestað
Gunnarsstofnun og
2020 v/Covid
verkefnastjóri.

Verkefnastjóri og sveitarstjóri

Árlegt og nýtt

1.8 Efla réttardaginn

Skipuleggja eftirminnilegan dag eða helgi í
tengslum við Melarétt

1) Hvað hefur gengið vel, 2) hverju þarf að
breyta 3) hvernig má bæta í

Ferðamálanefnd og
verkefnastjóri

Sjálfbær landbúnaður og nýting náttúruauðlinda
Áhersluverkefni

Lýsing verkefnis

Aðgerðir

2.1 Skoðaðir möguleikar á því að efla
búnaðarfélagið og finna leið til að
varðveita og nýta tæki félagsins betur.

Sjá verkefni

1) Boða til hugarflugsfundar um efnið 2)
boða til aðalfundar og leggja fram tillögur

2.2 Aukin verðmætasköpun í búfjárrækt,
Leggja áherslu á 1-2 áhersluverkefni á ári.
með áherslu á sauðfjárrækt.
1) Fjölga fráfærum að hausti til
mjólkurvinnslu

2.2.2 Sútun (loð-)skinna

Hvetja til verkefna og/eða móta, s.s.
tengda heimavinnslu, ferðaþjónustu,
styðja við vöruþróun annarra, ný nálgun

Ábyrgð
Stjórn Búnaðarfélagsins
Sauðfjáræktarhópur: Eiríkur
Kjerúlf, Jóhann Þórhallsson að
auki Ann-Marie

Framhaldsverk
efni og ný

1) Kanna áhuga og möguleika á því að
taka frá ær að hausti í mjaltir 2)
Skipuleggja fyrirkomulag

1) Sauðamjólkurís - Ann-Marie

Frá fyrra ári

2) 2 x Fræðslunámskeið m/Húsó

Frá fyrra ári

Taka næstu skref í að þróa og byggja upp
fyrirtæki um sútun.

2.3 Aukin verðmætasköpun í skógrækt. Leggja áherslu á 1-2 áhersluverkefni á ári.

Ganga frá viðskiptaáætlun og vinna áfram
að stofnun fyrirtækis.

Jósef Valgarð og Hörður G.
Bjarki J, Lára V., Eyjólfur Pálsson
og Jóhann Þ.

Framhaldsverke
fni

1) Stefnumót við Skógarsamfélagið – SAMfélagið, Lára Vilbergs.

Í undirbúningi
frá fyrra ári
Ný áhersla

2) Jólatrjárækt og markaðssetning
3) Alíslensk baðtunna – Skógarafurðir ehf

Frá fyrra ári

4) Vandaðir húsmunir úr íslenskum við Viðskiptaáætun og vöruþróun – Bara snilld
ehf Björgvin Elísson

Frá fyrra ári

2.4 Aukin fjölbreytileiki í ræktun, nýtingu
og vinnslu afurða af villtum og
Leggja áherslu á 1-2 áhersluverkefni á ári
ræktuðum jurtum.

Hvetja til ræktunar á, m.a. byggi, höfrum,
kartöflum, rófum, rúg og hveiti

Einar Sveinn, Gunnar Jónsson ræktunarhópur.

1) Kornrækt
2) Garðávextir og grænmeti
3) Fljótsdalsbragðið – Ann-Marie Schlutz
4) Tilraunaræktun á burnirót – Þórarinn Þ og
Sveinn I
5) Tilraun á hamprækt – Anna Bryndís og
Hallgrímur

Frá fyrra ári
Frá fyrra ári

6) Gróðurhús og ræktun – Anna Jóna

2.5 Þróun handverks í tengslum við
menningu og sögu

Þróað verði 1-2 afurðir á ári er byggja á
menningu og sögu í Fljótsdal eða úr hráefni
þaðan.

1) Byggja á samantekt um það sem er til
staðar og tillögum sem hafa komið fram
Tillaga: Kristín G., Bryndís Fiona Framhaldsverke
2) Hvetja almennt til sköpunar 3) Möglegt
og Sigríður Björnsd.
fni
samstarf í gegnum Hnútu handverk/Húsó/
Sigríði Björnsd.

Góð búsetuskilyrði og öflugir innviðir
Áhersluverkefni

Lýsing verkefnis

3.1 Byggðakjarni í Fljótsdal

Unnið verði markvisst áfram að
undirbúningu byggðarkjarna í Fljótsdal

3.2 Heimasíðan Fljótsdalur.is

Rýna þarf og lífgan upp á heimasíðuna.
Jafnframt að skoða notkun samfélagsmiðla
er tengjast Fljótsdalnum. Viðburðadagatal

3.3 Stefnumótun svæðisins varðandi
ólíka aldurshópa og ganga frá
samningum.

- Samningar um leikskóla, grunnskóla og
tónlistaskóla v/Fljótsdalshérað

Aðgerðir

Ábyrgð

1) Velja stað fyrir byggðakjarna út frá
Verkefnastjóri með sveitarstjórn
Framhaldsverke
vinnu TGJ 2) Gera samning við
og samfélagsnefnd (ábyrgð
fni
landeiganda 3) vinna að breytingum á
mismunandi eftir verkþáttum)
skipulagi.
1) Rýna það sem til staðar er 2) skoða
vinnu rýnihóps íbúa af erlendum uppruna
Verkefnastjóri með rýnihópi Framhaldsverke
3) væntingar og óskir íbúa 4) hvaða
sveitarfélagsins
fni
möguleikar eru í núverandi kerfum eða
hvort horfa þarf til annarra leiða. 5) leggja
samhliða vinnu í Innviðagreiningu.
Sveitarstjóri og sveitarstjórn

upplýsingar á heimasíðu (samþykkt að skipa
rýnihóp – í vinnslu)
3.4 Skoða möguleika á þjónustu við
aldraða og virk starfsendurhæfingar –
þjónustusamningar.

Endurskoðun samninga og miðlun
upplýsinga

3.5 Hagkvæmara rafmagn - Ná niður kostnaði
3) Forkönnun fyrir hölknárvirkjun
3.6 Yfirfara útvarps og
(- Verið að skoða mögulega tregðu í kerfinu
sjónvarpssendingar (Tengi og Vodafone) við Végarð)

Frá fyrra ári
Sveitarstjóri og sveitarstjórn

Í vinnslu

Hallgrímur Þ Brekka/Skriðuklaustur

Samfélagssjóðu
r

Sveitarstjóri, sveitarstjórn

3.7 Umhverfis- og loftslagsstefna
sveitafélagsins

Vinna umhverfisstefnu og út frá því
endurskoða sorpflokkun og þjónustu við
íbúa og fyrirtæki

Boða til hugarflugs um bætta umgengni
Sveitarstjóri, verkefnastjóri og
og umhverfismál í dalnum sem leggur
sveitarstjórn
grunn að umhverfisstefnu sveitarfélagsins

3.8 Vatnsveita á Klaustri – stofnun
félags.

Búið að útvega fyrirmyndir að samingum.

3.9 Valþjófsstaðakirkja

Finna leið til að tryggja fjármagn til viðhalds Greina viðhaldsþörf og gera kostnaðar og
kirkjunnar.
aðgerðaráætlun. Tryggja fjáröflun.

Sóknarnefnd og sr. Ólöf með
Sveitarstjóra

3.10 Virkt samtal á milli stofnana og
fyrirtækja á svæðinu –
atvinnusköpun/rannsóknaverkefni

Kalla saman stofnanir og fyrirtæki sem
Leita leiða til að fá rannsóknarverkefni í
gætu tengst þessu og halda vinnufund þar
Fljótsdal með tímabundinni dvöl þeirra sem
sem greint væri hvað gæti staðið til boða
vinna slík verkefni sem eru þá að nota og
af þjónustu og hvaða verkefni væri hægt
kaupa þjónustu
að lista upp

Verkefnastjóri

Gunnarsstofnun leiðir í
samvinnu við hluthafa

Í vinnslu

Covid-19

Einstök náttúra og saga
Áhersluverkefni

Lýsing verkefnis

Aðgerðir

4.2 Bæta við afþreyingu og
áfangastöðum til að njóta í Dalnum

1) Klára að kortleggja
Kortleggja og bæta við afþreyingarmöguleika afþreyingartækifærin
í dalnum og stöðum til að njóta afþreyingar. 2) Fjölga afþreyingartækifærum og bæta
þau sem fyrir eru.

Ábyrgð
1) Ferðamálanefnd,
Vetrarverkefni Héraðsklasans. 2) Allir

Í vinnslu frá
2020

4.3 Skrá náttúruperlur og merkja og
bæta gönguleiðir.

1) Klára kortlagningu náttúruperla og vinna
framkvæmdaáætlun um merkingar og
gerð/lagfæringar göngustíga

Bæta og merkja 1-2 gönguleiðir á ári

1) Ferðamálanefnd,
Vetrarverkefni Héraðsklasans. 2) Allir

Í vinnslu frá
2020

2) Markviss og heildstæð uppbygging og
gæðastarf á göngusvæði upp á hálendi frá
Suðurdal, Eyjabökkum (Lónsöræfi) og
kringum Snæfell.

Útbúa verkáætlun fyrir heildstæða
uppbyggingu göngu-, hjóla-, reiðleiða,
o.fl. á hálendi hreppsins

Óbyggðasetrið í samstarfi við
ferðamálanefnd, VJÞ og
mögulega FF Fljótsdalshéraðs og
Náttúrustofu Austurlands

Ath Sjóði

Gunnarsstofnun, Óbyggðasetur,
o.fl.

Í vinnslu frá
2020

Verkefnastjóri/tímabundinn
starfsmaður

Í vinnslu frá
2020

4.4 Skráninga menningar- og
formminjaskráning

1) Austurstræti. Skráning sögulegra
menningarminja 2) Jarðir Skriðuklausturs
3) önnur svæði

4.5 Örnefnaskráning

Áframhaldandi vinna við örnefnaskráningu 1) Hvatning til landeigenda 2) Fræðsla og
bújarða í samstarfi við Landmælingar Íslands aðstoð

4.6 Fjallaskálar - gera upp og lagfæra

1) Fjallaskarð (gamli kofinn og hesthúsið)
2) Hálskofi suðaustan Snæfells m/VJÞ

Sveitarstjóri 1)
Frumkvæði
áhugasamir 2)

4.7 Merkja og bæta aðkomu að
sögustöðum

1) Klára verkefni sem styrkt var úr
1) Melarétt (Eyrnamerkja dilka) 2)
Samfélagssjóði 2020. 3) Klára merkingar
Sunnefuhylur 3) Valþjófsstaðir 4) aðrir staðir
og skiltagerð við Valþjófsstaði.

Ferðamálanefnd, sveitarstjórn

4.8 Strútsfoss

Bæta aðkomu og aðgengi að fossi

4.9 Hengifoss

1) Afmarka og merkja aðkomu og upphaf
gönguleiðar 2) Bæta göngustíg

Áframhaldandi uppbygging við Hengifoss,
s.s. Aðkoma, göngustígur, brýr, upplýsingar,
1) Bæta aðkomu svæðisins 2) Yfirfara
þjónustuhús, o.fl.
merkingar við stíg 3) Bæta göngustíg 4)
Framkvæma miðað við fjármögnun

Skipa verkefnahóp (ath)

Sveitarstjóri, oddviti og
verkefnastjóri

