
Skapandi og samheldinn mannauður
Áhersluverkefni Lýsing verkefnis Aðgerðir Ábyrgð

1.1 Stofnun félags brottnumdra 
fljótsdælinga

Stofna félag 
1) Stofnfundur 2022                              2) 
Brottfluttir sjá um þorrablótið annað 
hvert ár. 

Undirbúningshópur: Hafdís 
Bjarnadóttir (form.), Sigríður 
Hrönn og Stefán Hrafnkelsson.

1.2 Efla og auka samveru 
Hnúta handverk – leiðandi í að skipuleggja 
viðburði og miðlun og varðveislu þekkingar á 
handverki

1) Skipuleggja handavinnuviðburði          2) 
Standa fyrir námskeiðum, s.s. Leðursaum, 
saumanámskeið, Refilssaum - 
Hrafnkelssaga, sauma sauðskinnskó, 
endurvekja vattarsaumsverkefnið o.fl.

1) Hnúta handverk (stjórn)                   
2) Halla Auðunardóttir    
(Saumanámkseið/leðursaumur/s
auðskinnsskór                             3) 
Samstarf v/verkefnastjóra

Efla Búnaðarfélagið                                       1) 
Auka aðild að félaginu og virkni þess í 
verkefnum                                                       2) 
Þróa leiðir til að varðveita og nýta tæki 
félagsins betur - opna á útleigu utan félags.

1) Boða til hugarflugsfundar um 
starfssemina                                            2) 
Útfæra verkefni, viðburði og skilmál

Stjórn Búnaðarfélagsins

Bókaklúbbur og kósý Skipuleggja viðburði
Friðrik og Helga - mögulega fleiri 
skoða málið eftir áramót

Karlarnir í skúrnum Skipuleggja viðburði
Stjórn Búnaðarfélagsins - Einar 
Sveinn                 Verkefnastjóri 
innan handar

Bændaheimsóknir Skipuleggja heimsóknir á býli
Stjórn Búnaðarfélagsins - Einar 
Sveinn          Verkefnastjóri innan 
handar



1.3 Boðið verði upp á námskeið er 
tengjast handverki, heilsurækt og til 
atvinnusköpunar. 

Bjóða fram eða standa fyrir 2 
fræðslunámskeiðum á árinu. Áhersla lögð á 
námskeið er tengjast helstu atvinnugreinum 
dalsins eða fornu handverki

Hugmyndir                                                 1) 
Torf og grjóthleðsla                            2) 
Tálgunarnámskeið (Bjarki Sig/Ólafur 
Odds)                                                          3) 
Samskiptatækni og jákvæður félagsandi

Verkefnastjóri í samstarfi við 
aðra áhugasama.

1.3  ,,Fræðslu og skemmtikvöld í 
Fljótsdal“  til að auka samheldni og 
samveru. Auglýst innansveitar eða á öllu 
héraði. 

Skipuleggja viðburðadaga og auglýsa á 
upplýsingatöflu í Végarði, á vefnum og með 
íbúabréfi

Skipuleggja dagskrá og tengja, m.a. við 
sameiginlegar máltíðir í Végarði. 

Skemmtinefnd; Einar Sveinn 
form., Kristín Gunnarsdóttir og 
Sigríður Hrönn.  

1.5 Fljótsdalsdagar 
Skipuleggja daga dalsins. Byggja á gömlu 
grunni en þróa áfram. 

Hugarflug og stefnumótun.                
Skipuleggja dagskrá

Ferðamálanefnd

1.7   Umhverfisdagar  

Skipuleggja og hvetja til þátttöku í 
umhefrisdögum í tengslum við 
umhverfisdaginn 25. apríl og stóru 
plokkhelgina.  

Hugarflug um dagskráliði. Mótun dagskrár 
og hvetja til þátttöku, kynna. 

Verkefnastjóri og sveitarstjóri.                                  
Aðrir áhugasamir.

1.8 ,,Fjárdráttur 2022" - vinnuheiti
Skipuleggja viðburðadaga viku/10 dögum 
fyrir Melarétt

1) Hugarflugsfundur - Hvað hefur gengið 
vel, hverju þarf að breyta og hvernig á 
dagskránin að vera  - 
Markaðsdagar/prjónavika/réttarball

Verkefnastjóri boðar til fundar. 
Framkvæmd á höndum fulltrúa 
sauðfjárbænda, 
ferðaþjónustunnar, 
búnaðarfélags og hnútu 
handverks, mögulega fleiri. 



Sjálfbær landbúnaður og nýting náttúruauðlinda

Áhersluverkefni Lýsing verkefnis Aðgerðir Ábyrgð

2.2 Aukin verðmætasköpun í búfjárrækt, 
með áherslu á sauðfjárrækt. 

Vinna að  1-2 áhersluverkefnum á ári. 

Hvetja til verkefna og/eða móta verkefni 
sem aukið geta tekjur 
sauðfjárbænda/búfjárræktenda (einnig 
hænsnarækt og eggjaframleiðslu)

Tillaga að samráðshópi: Brekka, 
Egilsstaðir og Arnheiðarstaðir, 
fleiri?

1) Auka nýtingu sauðamjólkur í dalnum
1) Kanna áhuga og skipuleggja 
fyrirkomulag

Ann-Marie Schlutz 
m/samráðshópi

2) Kanna fýsileika þess að taka kjöt heim úr 
slátrun og selja til veitngastaða í 
sveitinni/nágrenninu. Markmið að fækka 
milliliðum

Framkvæma könnun meðal bænda 
annars vegar og hins vegar meðal 
veitingastaða/matráða

Verkefnastjóri FFF - 
m/samráðshópi

3) Kanna áhuga aðila á að vinna úr 
kjötafuðrum frá öðrum

Könnun meðal sveitunga og tengdra aðila
Verkefnastjóri FFF- 
m/samráðshópi

2.3  Aukin verðmætasköpun í skógrækt. Leggja áherslu á 1-2 áhersluverkefni á ári.  
Tillaga að samráðshópi: Ytri-
Víðivellir 2, Brekkugerði,   Ytri-
Víðivellir, Þuríðarstaðir, fleiri?

1) Stefnumót við Skógarsamfélagið – SAM-
félagið, Lára Vilbergs.

Lára Vilbergsdóttir



2) Jólatrjárækt og markaðssetning
1) Vinna sameiginlega að sölumálum 2) 
Bjóða fjölskyldum heim að höggva tré

Þórarinn Þórhallsson, Kjartan 
Glúmur, Kjartan, m/samráðshópi     

3) Vandaðir húsmunir úr íslenskum við  - 
Viðskiptaáætun og vöruþróun 
(Samfélagssjóður)

Björgvin Elísson - Bara snilld í 
samstarfi við Skógarafurðir   
Aðrir og fleiri verkefni   

4) Framleiðsluáhöld úr skógarafurðum - og 
stólar (Samfélagssjóður)

1) Prufueintök og söluvænar afurðir    2) 
Útihúsgögn þar sem karakter viðarins fær 
að njóta sín

Aðalbjörg Ósk Guðmundsdóttir                 
Aðrir og fleiri verkefni             

5) Kolefnisbinding 
Nýta möguleika til bindingar kolefnis gegn 
greiðslu

Lárus Heiðarsson, Gísli Örn 
Guðmundsson, Þórarinn 
Hallgrímsson, fleiri?

2.4 Aukin fjölbreytileiki í ræktun, nýtingu 
og vinnslu afurða af villtum og 
ræktuðum jurtum. 

Leggja áherslu á 1-2 áhersluverkefni á ári

Hvetja til ræktunar á, m.a. byggi, höfrum, 
kartöflum, rófum, rúg og hveiti. Koma 
upp aðstöðu fyrir garð- og 
trjáplöntuframleiðslu

Tillaga að samráðshópi: 
Víðivellir fremri, Valþjófsstaður, 
Víðivallagerði, Geitagerði, fleiri? 

1) Kornrækt til manneldis
Einar Sveinn, Þorsteinn, Skeggi, 
fleiri?

2) Fljótsdalsbragðið (Samfélagssjóður) Ann-Marie Schlutz

3) Tilraunaræktun á burnirót 
(Samfélagssjóður)

Þórarinn Þ og Sveinn I

4) Hampræktun - og vöruþróun (umbúðir) Jónas Bragi, fleiri?

5) Garðyrkja/ber/krydd/villtar jurtir 
(Hvönn/rabarbari)

Anna Jóna, Dagrún Drótt, 
Gunnþórunn, fleiri?



7) Könglar - drykkir (Samfélagssjóður) Dagrún Drótt 

2.5 Fiskirækt/fiskeldi
Vinna að ræktun veiðistofna í ám og byggja 
upp ferðaþjónustu í kringum það.

Tillaga: Valgarð, Róshildur, Skúli 
Björn, fleiri?

2.6 LAMB - Landbúnaðartengdur 
iðnaðarklasi

Vinna að stofnun landbúnaðartengds 
iðnaðarklasa

Verkefni í mótun. Einar Sveinn Friðriksson

2.7 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)  Hvetja almennt til sköpunar 2) 
Mögulegt samstarf í gegnum Hnútu 
handverk/Húsó/ aðra 3) Kannað með 
samstarf við Þjóðminjasafnið og Erlend 
Magnússon hönnuð

Tillaga að samráðshópi: 
Valþjófsstaður 2, 
Gunnarsstofnun, Snæfellsstofa, 
hreppurinn, fleiri?

Góð búsetuskilyrði og öflugir innviðir

Áhersluverkefni Lýsing verkefnis Aðgerðir Ábyrgð

3.1 Byggðakjarni í Fljótsdal
Unnið verði markvisst áfram að 
undirbúningu byggðarkjarna í Fljótsdal

1) Gera samning við landeiganda         2) 
vinna að breytingum á skipulagi      3) 
Hefja framkvæmdir

Sveitarstjórn, sveitarstjóri með 
verkefnastjóra (ábyrgð 
mismunandi eftir verkþáttum)

3.2  Heimasíðan Fljótsdalur.is
Endurhanna heimasíðuna miðað við veftré 
sem unnið var 2020-2021

1) Samþ. samningur við Krossdal                                                   
2) uppsetning síðu og rýni                     3) 
setja í loftið.

Verkefnastjóri með Krossdal og 
rýnihópi 



3.3 Stefnumótun svæðisins varðandi 
ólíka aldurshópa og ganga frá 
samningum.

Ganga frá samningum og upplýsa um 
daggæslumál/leikskólamál

1) Tryggja aðgengi að barnapössun, 
sumar sem vetur

Sveitarstjóri og sveitarstjórn

 
Endurskoðun samninga og miðlun 
upplýsinga

1) Byggja dvalarheimili eða íbúðir fyrir 
aldraða (tenging við byggðakjarnann)  2) 
Bjóða aðilum í endurhæfingu í dalnum.

1) Sveitarstjóri og sveitarstjórn                              
2) Landeigendur, 
ferðaþjónustuaðilar, aðrir ?

3.4 Hagkvæmara rafmagn Taka út alla virkjunarkosti, stóra sem smáa. 
1) Kanna raunverulegan áhuga meðal 
landeigenda

Sveitarstjóri - m/landeigendum, 
verkefnastjóra

Fýsileikakönnun á því hvort hagstætt er fyrir 
sveitarfélagið að gerast kaupandi af 
rafmagni frá smávirkjunum og miðli áfram. 

Leita upplýsinga og meta Sveitarstjóri 

1) Forkönnun fyrir hölknárvirkjun 
(Samfélagssjóður)

1) Vatnsrennslismælingar.                    2) 
Mat á framkvæmdarleið

Jónas og Hallgrímur Þ - 
Brekka/Skriðuklaustur

2) Coanda inntak fyrir litlar virkjanir 
(Samfélagssjóður)

1) Hönnun - lokið                                    2) 
Efni á staðin - lokið                              3) 
Framkvæmd 2022

Sveinn Ingimarsson

3.5 Yfirfara útvarps og 
sjónvarpssendingar (Tengi og Vodafone)

(- Verið að skoða mögulega tregðu í kerfinu 
við Végarð)

Sveitarstjóri, sveitarstjórn

3.6 Úrgangsmál, sorpflokkun, sorphirða 
og grendarstöð

Endurskoða þarf í heild sinni sorpmál 
sveitarfélagsins og sorphirðugjöld - hver 
borgar?  Sá sem mengar, greiðir.

1) Fjölga flokkunarmöguleikum            2) 
Bæta gámasvæðið og auka flokkun 3) 
Styðja við moltugerð - fyrir svæðið eða á 
hverri bújörð                                 4) 
Fræðsla/námskeið

Sveitarstjóri, sveitarstjórn og 
verkefnastjóri - auk áhugasamra



3.7 Vatnsveitur
Ganga formlega frá samningum um 
vatnsveituna á Klaustri

Búið að útvega dæmi um samninga en 
mál á höndum hluthafa

Gunnarsstofnun leiðir í 
samvinnu við hluthafa

Stofna sjóð til styrktar vatnsleit/-borunum
1) Meta hvort hægt er að stofna sjóð  2) 
Sækja um styrki úr öðrum sjóðum og/eða 
nýta umhverfisstyrkina

1) Sveitarstjóri                         2) 
landeigendur og/eða 
Búnaðarfélag

3.8 Nýting kælivatns/volgra  /varmadælir Landeigendur

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

Kortleggja og koma á framfæri tækifærum er 
varðar störf án staðsetningar, 
rannsóknaverkefni og útvíkkun á 
gestaprógrammi Gunnarsstofnunar. Auka 
nýtingu gististaða utan háanna tímann.

Kalla saman stofnanir og fyrirtæki í 
dalnum 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 

Verkefnastjóri og fleiri?



Einstök náttúra og saga

Áhersluverkefni Lýsing verkefnis Aðgerðir Ábyrgð

4.1 Bæta við afþreyingu og 
áfangastöðum til að njóta í Dalnum

1) Kortleggja og bæta við 
afþreyingarmöguleika í dalnum og stöðum til 
að njóta afþreyingar.

1) Klára að kortleggja 
afþreyingartækifærin sbr. 
innskráningarskjal Upphéraðsklasans                                
2) Fjölga afþreyingartækifærum og bæta 
þau sem fyrir eru.

Tillaga að samráðshópi: 
Ferðamálanefnd, Vetrarverkefni 
Upphéraðsklasans. - 2) Allir

2) Vetraruppbygging ferðaþjónustu 
(Samfélagssjóður, annað)

Skíði, sleðar, jeppar, o.fl. Markaðssetning
Steingrímur Karlsson - Kjartan 
Benediktsson

3) Hjólaleiðir á hálendi og láglendi 
(Samfélagssjóður)

Kortlagning, skráning, merkingar, setja á 
vef með leyfi landeigenda.

Kjartan Benediktsson og Júlía 
Hjartardóttir



4) Enduruppgera heyvíranna /Zipline Hönnun og framkvæmd Landeigendur?

4.2 Skrá náttúruperlur - merkja og bæta 
gönguleiðir/-slóða

1) Klára kortlagningu náttúruperla og vinna 
framkvæmdaáætlun um merkingar og 
gerð/lagfæringar gönguleiða og -slóða

Skrá í innskráningarskjal 
Upphéraðsklasans. Bæta og merkja 1-2 
gönguleiðir á ári        

Tillaga að samráðshópi: 
Óbyggðasetrið, Hengifoss 
Gistihús, Skriðuklasutur, 
Snæfellsstofa - 2) Landeigendur 
3) Áhugafólk

Fá upplýsingar frá landeigendum um 
mögulegar hjóla-, göngu- og reiðleiðir. 

?

Vinna í að marka gönguleið innan 
Þorgerðarstaða og Sveinssels

?

Stígur í kringum Lagarfljótið ?

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

1) Óbyggðasetrið í samstarfi við 
ferðamálanefnd, VJÞ og 
mögulega FF Fljótsdalshéraðs og 
Náttúrustofu Austurlands. 2) 
Áhugahópur með Ingólfi 
Friðrikssyni, o.fl.

3) Stafrænar göngurleiðir Leiðin til Gautavíkur Skúli Björn Gunnarsson

4.3 Skráninga menningar- og 
formminjaskráning

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

Kortleggja vöð, ferðaleiðir og taka 3D 
myndir af rústum.  Koma á 
framfæri/miðla.

 Gunnarsstofnun, Óbyggðasetur, 
o.fl.



4.4 Örnefnaskráning - Skráning sagna

1) Klára örnefnaskráningu bújarða í samstarfi 
við Landmælingar Íslands.         2) Skráning 
örnefnasagna                          3) Sögur úr 
göngum

Hvatning til landeigenda. Fræðsla og 
aðstoð

1) Tímab. 
Starfsmaður/Verkefnastjóri  2) 
Landeigendur                            3) 
Einhver/einhverjir/styrkir?

4.5 Gera upp og lagfæra byggingar og 
minjar (Fjallaskála/smiðjur)

1) Hálskofi (Sótavistir) suðaustan Snæfells.                                               
1) Vatnajökulsþjóðgarður í 
samstarfi við sveitarstjórn

2) Smiðjan á Hóli og/eða smiðjan í 
Víðivallagerði - aðrar minjar s.s. 
Hrafnkelsstöðum, í Gilsárdal, við Eyjabakka, 
o.fl. 

1) Landeigendur                        2) 
Aðrir áhugasamir?

3) Ramma inn með hvaða hættir er hægt að 
fá leigða skála, fyrir hverja, hvernig, hver sér 
um útleigu o.fl. 

Sveitarstjóri og sveitarstjórn

4.6 Merkja og bæta aðkomu að 
sögustöðum

1) Bessastaðagil og Sunnefuhylur              2) 
aðrir staðir

Bæta aðkomu, merkja, skrá sögu og miðla

1) Landeigendur                        2) 
Ferðamálanefnd                  3) 
Aðrir áhugasamir í samstarfi við 
landeigendur

Nýting fornsagna í ferðaþjónustu Fljótsdæla, Hrafnkelssaga, þjóðsögur
Ferðaþjónustuaðilar og 
landeigendur

4.7 Strútsfoss Bæta aðkomu og aðgengi að fossi
1) Afmarka og merkja aðkomu og upphaf 
gönguleiðar 2) Bæta göngustíg 

Sveinn Ingimarsson o.fl.



4.8 Hengifoss
Áframhaldandi uppbygging við Hengifoss, 
s.s. Aðkoma, göngustígur, brýr, upplýsingar, 
þjónustuhús, o.fl.

1) Uppbygging þjónustuhúss 2) Bæta 
aðkomu svæðisins 3) Yfirfara merkingar 
við stíg 4) Bæta göngustíg beggja vegna 
(Framkvæma miðað við fjármögnun)

1) Sveitarstjóri, oddviti og 
verkefnastjóri 2) VJÞ

4.9 Ranaskógur
Skrá sögu, merkja leiðir og staði og þróa sem 
útivistaskóg

Landeigendur - og mögulega 
fleiri ef áhugi er á því?

4.10 Víðivallaskógur
Skrá sögu, merkja leiðir og staði og þróa sem 
útivistaskóg

Landeigendur - og mögulega 
fleiri ef áhugi er á því?


