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Hugleiðingar og samantekt verkefnisstjóra 

Þátttöku Byggðastofnunar í verkefni Brothættra byggða í Öxarfjarðarhéraði lauk formlega um áramótin 2020/21 eftir fimm ára samstarf, eða frá ársbyrjun 2016. 

Samkvæmt samningi átti verkefninu að ljúka í lok árs 2019 en það var framlengt um eitt ár. Verkefnisstjórn Öxarfjarðar í sókn mun á árinu 2021 standa fyrir „loka 

íbúafundi“ en ekki var unnt að halda slíkan á árinu 2020. Norðurþing hefur tekið ákvörðun um að halda sambærilegu verkefni gangandi innan Öxarfjarðarhéraðs á nýju 

ári með ráðningu atvinnu-og samfélagsfulltrúa (til eins árs fyrst um sinn). Það er afar ánægjulegt í ljósi þess að talsvert af framfaraverkefnum eru í gangi sem mikilvægt 

er að styðja við og fylgja eftir.

Afar fjölbreytt sem og krefjandi verkefni hafa komið á borð verkefnisstjóra á liðnum árum og eru einnig framundan. Það stendur þó helst upp úr á verkefnistímanum 

hvað margir íbúar og fyrirtæki svæðisins eru að vinna mikið og gott frumkvöðla- og nýsköpunarstarf og það á mörgum sviðum. Erindum og fyrirspurnum frá 

verkefnisstjóra var alltaf vel tekið hvort sem leitað var til sveitarfélagsins, íbúa eða fyrirtækja. Þá hafa þessir sömu aðilar einnig lagt til talsverða vinnu í ýmis verkefni 

sem skipti miklu máli.

Hér að neðan í skjalinu má sjá lista yfir þau fjölmörgu verkefni sem Öxarfjörður í sókn hefur styrkt frá upphafi verkefnistímas, en ótal fleiri framfara- og 

uppbyggingar verkefni eru auðvitað í gangi á svæðinu og hafa verið styrkt af öðrum sjóðum. Það sýnir hvað samfélagið samanstendur af öflugu fólki og fyrirtækjum.

Á svæðinu er talsverð uppbygging framundan, fiskeldi Samherja og fiskeldi Austfjarða eru að sækja fram með uppbyggingu á Kópaskeri, Kelduhverfi og Öxarfirði sem 

mun leiða af sér mikla vinnu fyrir verktaka, þjónustuaðila sem og að skapa störf til framtíðar og kallar einnig á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis sem stefnt er að að fara í. 

Ágætis árangur náðist í vinnu að flestum starfsmarkmiðum á verkefnistímanum, sérstaklega þegar horft er til forgangsröðunar málaflokka á íbúaþinginu, þó vissulega 

séu nokkrar undantekningar.

Verkefnisstjóri Öxarfjarðar í sókn

Charlotta Englund



Markmið og 
tilgangur 
verkefnisins 
Brotthættra byggða

Verkefnið Brothættar byggðir er ein af aðgerðum Byggðaáætlunar, en verkefnið Brothættar byggðir hefur verið á áætlun síðan 2014 og er 

sértækt verkfæri Byggðastofnunar til að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti. Sótt er um aðild að verkefninu fyrir byggðarlög og ræðst

fjöldi þátttökubyggðarlaga af efnum og aðstæðum á hverjum tíma. Aðgerðin fellur undir eitt af lykilsviðum byggðaáætlunar er snýr að sértækum

aðgerðum á varnarsvæðum. Meginmarkmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. 

Verkefnið er ætlað viðkomandi byggðarlögum til að nýta sóknarfæri, einkum þau sem byggja á sérstöðu þeirra. Brothættar byggðir er sértæk

aðgerð fyrir smærri byggðakjarna og sveitir landsins, sem á tíðum eru aðilar sem vegna smæðar sinnar hafa ekki getað nýtt sér önnur úrræði ríkis

og sveitarfélaga til stuðnings byggðaþróunar- og samfélagsuppbyggingar. Með þessu samstarfi taka ríki, sveitarfélag, stoðkerfi og íbúar höndum

saman um eflingu byggðarlagsins. Ekki er meiningin að búa til nýtt lag ofan á stoðkerfið, heldur vettvang þar sem leiddir eru saman kraftar og 

mynduð einskonar „sérsveit“. Sérstaða verkefnisins er fólgin í virkri þátttöku íbúa og víðtæku samstarfi stjórnkerfis og stoðstofnana við

viðkomandi samfélag. Í hverju verkefni, það er hverri brothættri byggð, er mótuð skýr framtíðarsýn, markmið og verkefnastofn og unnið

samkvæmt áfangaskiptu verklagi Brothættra byggða.



Stjórn verkefnisins, fundir og áfangar

Alls komu þrír verkefnisstjórar að verkefninu:

Silja Jóhannesdóttir 2016-2017

Bryndís Sigurðardóttir 2018

Charlotta Englund 2018-2020

Nokkrar breytingar hafa orðið á samsetningu

verkefnisstjórnarinnar.

2016-2018

Charlotta Englund, fulltrúi íbúa

Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Byggðastofnun (form. 2016)

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (form. 2017-)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Pétur Þór Jónasson, Eyþing

Reinhard Reynisson, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa

2019-2020

Eva Pandora Baldursdóttir, Byggðastofnun

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (formaður)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Páll Björgvin Guðmundsson og Hilda Jana Gísladóttir, Eyþing

Reinhard Reynisson, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga

Salbjörg Matthíasdóttir, fulltrúi íbúa

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa

2019-2020

Eva Pandora Baldursdóttir, Byggðastofnun

Helga Harðardóttir, Byggðastofnun

Kristján Þór Magnússon, Norðurþing (formaður)

Kristján Þórhallur Halldórsson, Byggðastofnun

Ari Páll Pálsson, SSNE

Baldvin Valdemarsson, SSNE

Salbjörg Matthíasdóttir, fulltrúi íbúa

Stefán Haukur Grímsson, fulltrúi íbúa



Undirbúningur, stefnumótun og áætlanagerð

Í lok árs 2015 kom stjórn verkefnisins saman til fyrsta fundar en á svipuðum tíma var einnig gengið frá ráðningu verkefnisstjóra. Í ársbyrjun 2016 var verkefninu ýtt úr

vör með íbúaþingi og í kjölfarið hófst greiningarvinna og áætlanagerð sem kynnt var fyrir íbúum á opnum fundi 27. apríl 2016. Þar gafst íbúum færi á að koma með

athugasemdir. Í kjölfarið hafa verið haldnir íbúabundir árlega þar sem verkefnisáætlun verkefnisins hefur verið uppfærð og talsvert af markmiðum bæst við/eða tekið

breytingum eftir aðstæðum. 

Framkvæmd og lok verkefnisins

Verkefnisstjórn hélt alls 30 (snerti og fjarfundi) á verkefnistímanum. Alls voru haldnir fimm íbúafundir á vegum verkefnisins (íbúaþingið 2016 þar með talið). Mætingin

var að jafnaði góð og mikil þátttaka. Miðað við mætingu á síðasta íbúafundi sem haldinn var 2019 var ljóst að verkefnið væri að ná betri fótfestu og þá mættu íbúar af

öllu svæðinu, alls um 50 aðilar að verkefnisstjórn meðtalinni. 

Verkefnisstjórnin hefur staðið vel við bakið á verkefnisstjóra á verkefnistímanum og sinnt sínu hlutverki afar vel. 

Verkefnið var hýst hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga fyrstu fjögur árin. Í ársbyrjun 2020 var ákveðið að sameina Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 

Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Eyþing undir heitinu Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE).

Ekki tókst þó að halda fund 2020 vegna kórónuveirufaraldursins. Stefnt er að því að halda lokafund á árinu 2021. 

Á verkefnistímanum hafa orðið til talsvert af ”aukaverkefnum/tilfallandi verkefnum” sem verkefnistjóri hefur þurft að ganga í, flest þeirra má þó vissulega tengja við

meginmarkmið verkefnisins að einhverju leyti. 

Sveitarfélagið Norðurþing hefur ákveðið að ráða fráfarandi verkefnisstjóra til starfa sem atvinnu- og samfélgsfulltrúa í Öxarfjarðarhéraði til þess að stuðla að

áframhaldandi uppbyggingu ásamt því að fylgja þeim framfaraverkefnum eftir sem nú eru í gangi. Það gefur til kynna að litið sé svo á að verkefnið hafi skilað

jákvæðum árangri. 





Framtíðarsýn

Öxarfjarðarhérað er þekkt fyrir hágæða matvælaframleiðslu er byggir 

meðal annars á hugvitsamlegri og ábyrgri nýtingu á auðlindum héraðsins. 

Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein í héraði stórbrotinnar, 

fjölbreyttrar en viðkvæmrar náttúru. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu hafa 

tekið höndum saman og skipulagt uppbyggingu með  þarfir umhverfis og 

samfélags í huga, ekki síður en efnahagslegar þarfir. Uppbyggilegt og 

samheldið samfélag þar sem framfarir í atvinnulífi, ásamt öflugum 

innviðum, hafa leitt til jákvæðrar íbúaþróunar á verkefnistímanum. 



Meginniðurstöður

Heimild: ILDI, Öxarfjörður í sókn – Skilaboð íbúaþings, janúar 2016

Á íbúaþingi Öxarfjarðarhéraðs var forgangsröðun málaflokka eftirfarandi. Þar kemur skýrt fram að

raforku - og fjarskiptamál, ásamt grunnstoðum/þjónustustigi sveitarfélagsins, fengu flest atkvæði. 

Hér að neðan verður fjallað stuttlega um hvað hefur verið gert í hverjum málaflokki fyrir sig á 

verkefnistímanum.

Raforka, ljósleiðari og útvarpsskilyrði

Búið að leggja ljósleiðara á svæðinu, þá er einnig búið að laga útvarpsskilyrðin að einhvejru leyti. 

Búið er að leggja talsvert af jarðstrengum á vegum Rarik sem mun bæta afhendigaröryggi rafoku á 

svæðinu en vonir standa til að haldið verði áfram á þeirri braut. Lítið hefur gerst varðandi

hringtenginu Landsnets sem myndi “fullkomna” afhendingaröryggi raforku á Norðaustuhorninu. 

Verkefnisstjóri hefur þó beitt sér í þessu máli og mun gera áfram á nýjum vettvangi.



Grunnstoðir sveitarfélagsins og þjónustustig

Þjónustustig sveitarfélagsins stendur nokkuð í stað og mun í besta falli gera á komandi ári í ljósi áhrifa Covid-19 og tilheyrandi niðurskurðar. Þó er búið að ráða inn 

tímabundið Atvinnu- og samfélagsfulltrúa sem er jákvætt. Þá hefur sveitarfélagið einnig bætt skrifstofuaðstöðuna í Öxi (stjórnsýsluhúsinu á Kópaskeri) sem leiðir það af

sér að til urðu þó nokkur skrifstofurými fyrir t.d. störf án staðsetningar og starfsmenn sveitarfélagisins. Eins geta íbúar leitað til starfsmanns fjármála- og bókarasviðs

NÞ(bókara), verkefnisstjóra Norðurhjara ferðaþjónustusamtaka, atvinnu- og samfélagsfulltrúa Öxarfjarðarhéraðs og sérfræðings á Þróunarsviði Byggðastofnunar. 

Ferðamál

Lagningu nýs Dettifossvegar er svo gott sem lokið. Þó nokkur frumkvöðaverkefni eru í gangi og dæmi eru: áfangastaðaverkefni, fuglaskoðunarskýli hafa verið reist, 

verkefni um hótel og baðstað, veitingastað, gistihús og -hýsi svo eitthvað sé nefnt (ath ekki tæmandi listi).

Mætvælavinnsla og landbúnaður

Á verkefnistímanum kláraði Fjallalamb upprunamerkinguna og er nú hægt að rekja vörurnar beint til bónda, tvær heimavinnslur hafa orðið til og hlotið styrki úr

Öxarfirði í sókn, sem og Ullarvinnslan á Gilhaga. Enn fremur hefur verkefnið styrkt verkefni sem snúa að jarðarberja, rófu-og hvítlauksrækt á svæðinu. 

Heilbrigðisþjónusta

Litlar breytingar hafa orðið á heilbrigðisþjónustu á svæðinu, hefur haldist að mestu leyti. Heilbrigðisþjónustan er góð og mjög mikilvægt að svo verði áfram.

Leikskólar

Á verkefnistímanum breyttust viðmið um fjölda barna í leikskólanum á Kópaskeri og þá hefur verkefnisstjóri reynt að stuðla að því að samlegð leikskólana verði efld. 

Framundan eru skipulagsbreytingar sem gætu haft jákvæð áhrif. 



Húsnæðismál

Afar erfitt getur reynst að kaupa/leigja húsnæði á svæðinu. Verkefnisstjóri vann samantekt um húsnæðismálin og í lok verkefnistímans hefur verið samþykkt í 

sveitarstjórn að skoða húsnæðismálin á svæðinu með það í huga að byggðar verði íbúðir. Viðræður við leigufélagið Bríet eru hafnar.

Gaman saman

Verkefnisstjóri hefur komið að skipulagningu sólstöðuhátíðarinnar á Kópaskeri undanfarin ár. Árið 2019 var hægt að halda mjög stóra hátíð og stefnt er að því að halda

áfram á þeirri braut. Verkefnisstjóri reyndi einnig að hvetja íbúa af öllu svæðinu til þátttöku, með t.d. kynningu á fyrirtækjum á hátíðinni. Þá hefur verkefnisstjóri einnig

lagt sig fram við að kynna alla þá menningarviðburði sem eru í boði á svæðinu ásamt því að koma að skipulagningu 1. des. hátíðar á Kópaskeri.

Jarðhitanýting

Öxarfjörður í sókn styrkti kælingarverkefni Hitaveitu Öxarfjarðar sem nýtir heita vatnið á svæðinu. Þá sótti verkefnisstjóri einnig um styrkt í C1 og Uppbyggingarsjóðinn

fyrir for- og greiningarvinnu gróðurhúsa á svæðinu sem myndu nýta jarðhita. Þá hefur ÖÍS einnig styrkt verkefni um baðstað á svæðinu.

Markaðssetning á svæðinu í heild

Á sviði ferðamála hefur Norðurhjari markvisst kynnt svæðið sem áfangastað í um tíu ár. Þá hefur Markaðsstofa Norðurlands einnig staðið fyrir sínu. Búið er að taka 

fyrstu skref í að reyna að kynna matvælaframleiðslu svæðins í heild. 

Hafnarmál

Búið að senda erindi til Skipulags- og framkvæmdaráðs og þegar stefnir í bætta nýtingu hafnarinnar verður viðhaldið meira.



Stuðningur við fyrirtæki

Verkefnið í heild hefur stutt talsvert við fyrirtæki og frumkvöðla á svæðinu. Alls hafa um 23 lögaðilar hlotið styrk úr ÖÍS, þá hefur verkefnisstjóri einnig aðstoðað 

fyrirtæki talsvert við umsóknargerð í aðra styrktarsjóði.  Einnig hefur talsverð vinna farið í að styðja við fyrirtæki á örðum sviðum, gerð gæða- og öryggishandbókar, 

áætlanagerð, starfsmannamál o.fl.

Heimasíða

Er í þokkalegum gangi, þó eru fésbókarsíður svæðisins virkari og fá fleiri heimsóknir. Lágmarksuppfærslu/viðhaldi á heimasíðunni er ávallt sinnt. 

Framhaldsmenntun

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Afþreying og Skjálftasetrið

Verkefnisstjóri hefur komið að þó nokkrum umsóknum fyrir Skjálftasetrið og einnig er vinna í fullum gangi sem snýr að því að nútímavæða sýninguna og reksturinn. 

Verkefnið hefur stutt við talsvert af öðrum verkefnum sem snúa að afþreyingu á svæðinu. Það eru þó nokkur verkefni tengd hestaferðum á svæðinu og útivist.

Flokkum “rusl”

Lágmarksflokkun komið á fyrir heimili á svæðinu.

Þjóðgarðsskóli

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Jarðvangur

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.

Flóttafólk

Ekkert gerst í þessu/á ekki við lengur.



Staða starfsmarkmiða ÖÍS

Hér verður gerð grein fyrir stöðu starfsmarkmiða ÖÍS í lok árs 2020.



1. Framandi áfangastaður

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

1.2 Að fyrir árslok 2020 séu hafnar framkvæmdir við uppbyggingu á  fjögurra stjörnu hóteli. Ábyrgð: 
Frumkvöðlar, verkefnisstjórn og fjárfestar. BREYTT 2019

Frumkvölðar á svæðinu hafa leitt vinnu sem snýr að uppbyggingu á fjögurra stjörnu hóteli
um miðjan Öxarfjörð. Þó nokkrir styrkir hafa fengist í þetta verkefni á s.l. árum. Þó á eftir
að fullfjármagna verkefnið, vinna í þeim málum stendur yfir þó vissulega sé smá lægð yfir
þessu verkefni vegan Covid-19.

1.3 Að matvæli af svæðinu sé í boði á sem allra flestum veitingastöðum í Norðurþingi og nærliggjandi 
sveitarfélögum. Komið verði á virku samtali framleiðenda og rekstraraðila í veitingageiranum ásamt því 
að mælanlegum markmiðum á árangri í þeim efnum verði komið á fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Fjallalamb, 
Rifós, Íslandsbleikja, Beint frá býli, garðyrkjubændur, veitingahúseigendur og verkefnisstjórn. BREYTT 
2019 

Verkefnisstjóri hefur í tvígang gert ”atlögur” hvað þetta verkefni varðar. Áhugi til að byrja
að ræða þessi mál frekar virðist í fljótu bragði ekki vera til staðar og erfitt hefur reynst
fyrir minni aðila að fá veitingastaði utan héraðs til þess að taka sínar afurðir inn. Til þess
að skapa einhverskonar sameiginlegan vettvang fyrir þessa aðila á svæðinu stofnaði
verkefnisstjóri grúppu á facebook þar sem verður hægt að ræða þessi mál, deila fréttum, 
upplýsingum o. þ.h.Nanna verkefnisstjóri á Raufarhöfn hefur einnig aðgang að síðunni. 

1.4 Að fyrir mitt ár 2017 skili hópur íbúa uppfærðum áherslum í ferðamálum fyrir svæðið sem mun svo 
nýtast inn í áframhaldandi stefnumótunarvinnu frá hinu opinbera og DMP planning verkefni. Ábyrgð: 
Verkefnastjóri og stjórn Framfarafélagsins. Samráð: AÞ, Ferðamálastofa, íbúasamtök og Norðurhjari. 

Tókst vel, sjá skýrslu: 
https://www.northiceland.is/static/files/DMP/dmp_skyrsla_2018_2utgafa_web.pdf

1.5 Skjálftasetur sé komið með tryggan rekstrargrunn og 10. m.kr til uppbyggingar safnsins fyrir árslok 
2020. Að sóttur verði meiri stuðningur við reksturinn t.d. gegnum ráðstefnur vísindamanna, m.a. með 
tengingu við skjálftaráðstefnuna á Húsavík. Ábyrgð: Skjálftafélag og verkefnisstjóri. BREYTT 2019 

Sumarið 2019 var afar erfitt að fá rekstrarfé þó tókst fyrir rest að ná nokkrum styrkjum. 
Búið að halda opinn endurstefnumótunarfund, ráða verkefnisstjóra (Lovísu Óladóttur) og 
vinnan í fullum gangi. Þá er jafnframt búið að semja við hönnunarstofuna Gagarín til að
sjá um endurhönnun. Verkefnisstjóri ÖÍS og Ari P. Pálsson (SSNE) hafa sinnt þessu
verkefni talsvert. Allt á góðri leið, þarfnast eftirfylgni áfram.

1.6 Fyrir lok árs 2019 skili hópur íbúa uppfærðum áherslum til uppbyggingar ferðamannastaða tengdum
fuglaskoðun innan svæðisins ásamt því að byggja upp fleiri fuglaskoðunarskýli. Markmiðið verði að gera
svæðið út sem enn meira fuglaskoðunarsvæði en nú er gert. Unnið í samráði við Fuglastíg til þess m.a.
að efla skipulag leiðsagnar í fuglaskoðun, kortlagningar fuglaskoðunarstaða og uppbyggingar þeirra. 
Tækifæri er til fuglaskoðunar á heimismælikvarða innan héraðsins árið um kring. Ábyrgð: Íbúar, 
Fuglastígur, Norðurhjari, landeigendur, verkefnisstjórn og verkefnisstjóri. BREYTT 2019 

Endurstefnumótun hefur farið fram hjá Fuglastíg. Þá er búið að koma upp 
fuglaskoðunarskýli á Kópaskeri, og fjármagna selaskoðunarskýli sem á að risa við 
Bakkahlaup á næsta ári. Búið er að sækja um fjármagn til þess að bæta aðgengi að skýlinu 
á Kópaskeri.

1.7 Komið verði upp tveimur fleiri áfangastöðum ferðamanna fyrir árslok 2019. Skoða m.t.t.: 
Salernisaðstöðu, Stefnumarkandi áfangastaðaáætlun Norðurhjara (sérstaklega Fjallahöfn og Veggjarendi 
) , Áfangastaður á flekaskilum tengt Skjálftasetrinu og Alfred Wagener. Ábyrgð: Skjálftasetur(stjórn), 
Norðurhjari, hagsmunaaðilar, verkefnisstjóri og frumkvöðlar. BREYTT 2019 

Silja Jóhannesdóttir hefur fyrir hönd NÞ leitt vinnu sem snýr að uppbyggingu áfangastaða
á svæðinu, sem taka m.a. mið af Áfangastaðaáætlun Norðurhjara, Áfangastaðaáætlun
Markaðsstofu Norðurlands, greiningu verkefnastjóra Langanesbyggðar með verkefnin
Fuglastíg og Norðurstrandarleið til hliðsjónar. Búið er að fara í hönnunarvinnu, kynna fyrir
hagaðilum ásamt því að sækja um framkvæmdafé í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða
til að fjármagna alls um sjö verkefni austan Tjörness; Naustárfoss, Snartarstaðir 2, 
Snartarstaðarnúp, Hvalvík/Hestfajll, aðgengi að fuglaskoðunarskýli, Höskuldarrnes og 
Hólaheiði. Þá hefur Norðurhjari leitt for- og greiningarvinnu sem snýr að því að koma upp
áfangastað við Veggjarendann/Misgengið í Kelduhverfi. Landslag sá um hönnun á 
stöðunum.

https://www.northiceland.is/static/files/DMP/dmp_skyrsla_2018_2utgafa_web.pdf


1. Framandi áfangastaður
Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

1.8 Kortlagning á vatnsbólum-þar sem atvinnuuppbygging framtíðar byggð á vatnsauðlindinni verði 
skoðuð lokið 2020. Ábyrgð: Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. BREYTT 2019 

Á vef Orkustofnunar er til góð kortasjá þar sem má nálgast þessar upplýsingar t.d. 
Upplýsingar um borholur, grunnvatnshlot o.fl.

1.9 Böð í Öxarfjarðarhéraði, fyrir lok árs 2019 liggi fyrir heildstæð viðskiptaáætlun og stefna um 
áframhaldandi vinnu. Ábyrgð: Áhugamannahópur um böð, verkefnisstjóri verkefnisins samráð við 
landeigendur. BREYTT 2019 

Viðskiptaáætlun liggur fyrir, stefnt er að því að taka aftur upp þráðinn næsta haust þá eru 
líkur til þess að aðstæður í samfélaginu séu betri. 

1.10 Móta stefnu og aðgerðaráætlun um nýtingu, viðhald og umhirðu á eignum Norðurþings í Lundi fyrir
árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjóri og rekstraraðilar. NÝTT 2019 

Sundlaugin
Þörf á alsherjaryfirferð næsta fyrir næsta sumar. Laugin var mikið lokuð sumarið 2020 
vegna þess að búnaður bilaði mikið. Málið er í ferli.
Tjaldsvæðið/tjaldsvæðishús:
Sveitarfélagið skilar landinu formlega af sér, íbúar á svæðinu stefna að því að reka það
næsta sumar.
Skóla- og leikskólalóð
Í góðum farvegi.

Gamli Lundur
Smíða þarf veggstubb sem lokar af kjallarageymslu frá íbúðarrými. Stefnt að því að skoða
það að sækja um í Húsafriðunarsjóðinn árið 2021.

1.11 Að komið verði upp á Kópaskeri sýningunni „Heimildarlaus notkun bönnuð“ í annað sinn sumarið 
2019. Ábyrgð: Verkefnisstjóri og listamaður. NÝTT 2019 

Tókst vel til og það var einnig farið í hreinsunarátak á ströndum svæðisins.

1.12 Koma þarf þvottaplani í gagnið í Ásbyrgi fyrir árslok 2019. Skýringar: Í dag er ekki bílaþvottaplan 
virkt milli Húsavíkur og Kópaskers og er það mjög bagalegt fyrir þá fjölmörgu sem ferðast um Hólssand 
og veginn um þjóðgarðinn vestan Jökulsár (Dettifossveg). Ábyrgð: verkefnisstjórn, Norðurþing, 
Heilbrigðiseftirlit og eigandi/umsjónaraðili. NÝTT 2019 

Búið að ræða þetta mál talsvert við landeigendur, það er ennþá skortur á ferskvatni í 
Ásbyrgi og því ekki forsendur til þess að skoða þetta nánar í bili. Mögulega minnkar þörfin
eitthvað aðeins með tilkomu nýs DF vegar. Þá er gert ráð fyrir þvottaplani í skipulagi í 
landi Meiðavalla og því ekki ólíklegt að þar komi til með að vera þvottaplan þegar fram
líða stundir.



2. Framsækni í matvælaframleiðslu

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

2.1 Fjallalamb klári verkefni með upprunamerkingu. Lok árs 2017. Ábyrgð: Fjallalamb og 
verkefnisstjóri. 

Tókst vel.

2.2 Viðskiptaáætlun fyrir stækkun Akursels. Lok árs 2018. Ábyrgð: Akursel og verkefnisstjóri. Aflagt.

2.3 Kanna hvort nýta megi verkefnið „Heimaslóð“ til að auka verðmætasköpun sauðfjárbænda í 
héraðinu. Ábyrgð: Verkefnisstjóri Heimaslóðar, verkefnisstjóri og bændur(Salbjörg 
Matthíasdóttir.BREYTT 2019 

Þetta verkefni er ekki í gangi lengur og ekki komið framhaldsverkefni (nema eitthvað sé í 
gangi sem verkefnisstjóri veit ekki af). Vert að nefna í þessu samhengi að verkefnið ÖÍS 
hefur styrkt heimavinnsluverkefni á svæðinu talsvert en þá fékkst einnig 5 m.kr. styrkur úr 
Öndvegissjóð í kjötvinnsluna í Árdal (auka framlög til atvinnusköpunar frá ríkinu).

*2.4 Fjallalamb treysti eiginfjárstöðu fyrir lok árs 2016. Ábyrgð: Fjallalamb í samstarfi við eigendur. Tókst vel.

2.5 Þróaðar verði og markaðssettar tvær vörur úr hliðarafurðum sauðfjárslátrunar fyrir lok árs 2019.
Ábyrgð: Fjallalamb í samstarfi við AÞ, (Matís), verkefnisstjóra og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019.

Eins og er þá er það aðeins miltað sem fellur til og er ekki notað yfir höfuð, en líklega er 
langsótt að fá leyfi til þess að nota miltað. Þó staðan sé sú að lítið sem engu er hent, þá 
mætti auðvitað verðmætasköpun vera meiri. Aðeins var kannað hvort Fjallalamb gæti 
unnið afurðir úr beinum, en það verður ekki skoðað frekar að svo stöddu. 

2.6 Styðja við Grólind (langtímaverkefni í umsjón Landgræðslunnar) m.t.t. þess að tryggja hóflega beit 
á svæðinu annars vegar og hins vegar hagnýtingu upplýsinga í markaðslegu tilliti. Ábyrgð: 
(Landgræðslan) Fjallalamb, Búnaðarfélög/bændur og (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). BREYTT 
2019

Verkefnisstjóri er á póstlista og er þetta í góðum farvegi. Í júní 2020 voru kynntar 
niðurstöður GróLindar á annars vegar stöðumati á ástandi á landi og hins vegar kortlagning 
beitilanda sauðfjár. Gögnin eru opin öllum í kortasjá á www.grolind.is

*2.7 Stækkun Silfurstjörnu fyrir lok árs 2017. Ábyrgð: Silfurstjarnan. Tókst vel og er stefnt að því að stækka enn frekar 2021.



2. Framsækni í matvælaframleiðslu
Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

2.8 Gera úttekt á því hverju nýir landbúnaðarsamningar breyta á þessu svæði og hvaða tækifæri kunna 
að felast í þeim. Sérstaklega kannað m.t.t. kolefnisjöfnunar. Fyrir lok sumars 2019. Ábyrgð: 
Hagsmunaaðilar(Baldur Stefánsson) (og verkefnisstjóri). BREYTT 2019 

Þegar þetta markmið var sett á blað stóð til að beingreiðslur til bænda yrðu teknar út, 
ekki varð úr því.

2.9 Leggja meiri áherslu á skógrækt og fá stjórnvöld í lið með heimamönnum. Fyrir lok 2019. Ábyrgð: 
Bændasamtökin á svæðinu og verkefnastjóri. BREYTT 2019 

Skógrækt á Lögbýlum  - 17 jarðir með samning, - Samtals 935 hektarar -
Meðalsamningurinn er 55 hektarar - Það er búið að gróðursetja í 551 hektara . 
Verkefnisstjóri fór í kynningarátak, ekki ljóst hvort það hafi skilað einhverju að svo 
stöddu.

2.10 Stuðla að og styðja við verkefni sem snúa að grænmetis, -ávaxta- og berjaræktun  á Sandinum 
sérstaklega m.t.t nýtingar jarðhita. Ábyrgð: Verkefnisstjóri, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 
frumkvöðlar og Eimur. NÝTT 2019 

Búið að kanna eitt og annað í þessu máli, t.d. Hvort væri í boði fyrir áhugasama aðila að
leiga Akursel, ekki í boði þá. Á Skinnastað var sumarið 2020 ræktaður hvítlaukur í 
tilraunaskyni, í sendnum jarðvegi, aðstandendur stefna að því að rækta meira 2021. 
Verkefnisstjóri sendi inn umsókn í C1 og Uppbyggingarsjóðinn til þess að fjármagna
verkefnisstjóra í að kanna grunnforsendur fyrir gróðurhúsum á sandinum í Öxarfirði, 
jákvæðar niðurstöður úr C1 og búið að ráða verkefnisstjóra.

2.11 Kolefnisjöfnun sauðfjárframleiðslu og úrvinnslu í héraðinu.  Fara í stöðumat/greiningu þegar
reiknireglur og forsendur liggja fyrir að loknum greiningum á vegum RML. Svæðið reyni að vera 
leiðandi á landsvísu í þessu átaki. Ábyrgð: Landgræðslan(Sigríður Þorvaldsdóttir), RML, Fjallalamb, 
Búnaðarfélög og áhugasamir bændur/hagsmunaaðilar (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). NÝTT 
2019

Í vinnslu hjá RML.

2.12 Kanna hver staða Kelduhverfis sé sem „hreins sauðfjárræktarsvæðis“ með tilliti til fullrar þátttöku 
í kolefnisjöfnuninni fyrir mitt ár 2019. Ábyrgð: Fjallalamb. NÝTT 2019.

Svæðið er opið/hreint að því leytinu til að lömb verða leyfð á sláturhúsinu á Kópaskeri og
fullgild sem "hrein" á Kínamarkaði. Slátrun fullorðins fjár er óheimil en til endurskoðunar
skv. upplýsingum frá MAST (20.10.2020).

2.13 Kanna hvort mögulegt sé að dreifa gor á lokuð svæði til landgræðslu fyrir árslok 2020. Ábyrgð: 
Fjallalamb og Landgræðslan (Sigríður Þorvaldsdóttir) og (verkefnisstjóri fylgist með framvindu). NÝTT 
2019 

Í vinnslu. Strandar fyrst og fremst á smá útfærsluatriði í bili. 

2.14 Skilgreina og útfæra jarðhitanýtingarverkefni. Taka saman yfirlit um þau verkefni, rannsóknir og 
greiningar sem eru til. Ábyrgð: Verkefnisstjóri, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, frumkvöðlar og 
Eimur. NÝTT 2019 

Samantektin er til hjá verkefnisstjóra ÖÍS, verkefnisstjóri sendi umsókn í 
Uppbyggingarsjóðinn fyrir forvinnu að gróðurhúsum sem munu vonandi nýta jarðhitann.

2.15 Kanna möguleika fyrir kynningu á matvælaframleiðslu í héraðinu. Fyrir árslok 2019. Ábyrgð: 
verkefnisstóri og hagsmunaaðilar.  NÝTT 2019 

Komin fésbókarsíða sem ætlað er að verði samstarfs/samráðsvettvangur 
matvælafyrirtækja á svæðinu.



3. Uppbyggilegt samfélag

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

3.1 Kynna hlutverk hverfisráða svæðisins og Framfarafélags Öxarfjarðar í samfélaginu fyrir mitt ár 2019. 
Mikilvægt að viðhalda hverfisráðunum og að þau séu virk, og að Framfarafélagið sé áfram kynnt sem 
„hýsill/bakland“ fyrir m.a. frumkvöðla og viðburði á svæðinu öllu. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjóri, 
hverfisráðin og Framfarafélag. BREYTT 2019 

Eru kynnt á heimasíðu svæðisins, hverfisráðin eru dugleg að halda íbúafundi. 
Framfarafélagið hýsir ýmsa viðburði, þorrablót, sólstöðuhátíð, baðverkefni og sennilega 
kemur annað verkefni inn á næstunni. 

3.2 Kynning á verkefninu Öxarfjörður í sókn í öllum ráðum og nefndum Norðurþings og meðal 
starfsmanna sveitarfélagsins fari reglulega fram og ekki sjaldnar en árlega.  Ábyrgð: Norðurþing í 
samstarfi við verkefnisstjórn og verkefnisstjóra. BREYTT 2019 

Búið að kynna talsvert 2019 og 2020, þá var einnig kynning á verkefninu innan stjórnar 
SSNE.

3.3 Halda áfram að efla og byggja upp heimasíðu svæðisins og uppfæra reglulega fyrir lok árs 2019.
Ábyrgð: Heimasíðuhópur sem búið er að stofna, verkefnisstjóri og Norðurþing. BREYTT 2019 

Nýjar fréttir/auglýsingar/tilkynningar settar inn reglulega. Verkefnisstjóri reynir að setja 
alltaf inn það sem fer á fésbókina þar líka. 

3.4 Fylgja eftir að Norðurþing horfi til verktaka á svæðinu, m.t.t. heimaaðila. Sveitarfélagið rökstyðji það  
ef ákveðið er að skipta við þjónustuaðila utan Öxarfjarðarhéraðs. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við 
verktaka. BREYTT 2019 

Var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi, 19. febrúar 2019 ákveðið var að gera þetta eins og 
hægt er. Mikilvægt að fylgjast með áfram að þetta sé áfram haft að leiðarljósi.

3.5 Þrýsta á stjórnvöld að jafna kjör verslana á landsbyggðinni með lækkun VSK til verslana í dreifbýli. 
Skoða m.t.t. til markmiðs 3.6. Ábyrgð: Verslunarrekendur í samstarfi við verkefnisstjóra. NÝTT 2019

Það má tengja þau framfaraverkefni sem hafa átt sér stað hjá Skerjakollu og Ásbyrgi
hefur sótt um styrk ti þess að fara í viðhald (fengu styrk úr A9).

3.6 Skilgreina sýn íbúa á lágmarks þjónustuþætti í héraðinu og gildi Kópaskers sem þjónustukjarna 
ásamt því að ræða um gildi verslunar í heimahéraði. Ábyrgð: t.d. Þekkingarnet Þingeyinga í samstarfi 
við AÞ, Byggðastofnun, verkefnisstjóra, hverfisráðin og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019

Búið að gera könnun í samstarfi við ÞÞ. Verður rætt/kynnt betur á íbúafundi,

3.7 Halda fyrirtækjadag á Sólstöðuhátíð á Kópaskeri aftur 2019. Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samstarfi við 
Framfarafélag Öxarfjarðar, sólstöðuhátíðarnefnd og aðra hagsmunaaðila. BREYTT 2019 

Gekk afar vel á árinu 2019, í ljósi aðstæðna 2020 var ákveðið að halda ekki fyrirtækjadag, 
verður skoðað í kringum 1. des í staðinn.

3.8 Hvetja og styðja við fyrirtæki  til að ráða frekar starfsfólk sem er reiðubúið  til búsetu á svæðinu.
Ábyrgð: Byggðaráð, verkefnisstjórn, verkefnisstjóri og sveitarstjóri. BREYTT 2019 

Eftir að hafa haft samband við stærstu fyrirtækin á svæðinu kom í ljós að flestir reyna að 
gera þetta, eins og hægt er. Fiskeldi Samherja t.d. hafa lagt upp úr því að ráða pör eins 
kostur er á.

3.9 Gera kunnáttukönnun á meðal nýbúa og könnun á þeirra þörfum. Fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: 
verkefnisstjóri, Norðurþing, Þekkingarnet Þingeyinga, Framfarafélagið og Rauði krossinn. BREYTT 
2019 

Lenti á milli ábyrgðaraðila. Verkefnisstjóri ætlar að reyna að fá fjölmenningarfulltrúa NÞ 
til þetta að skoða þetta mál.

3.10 Sameining félaga til að efla félagastarfsemi fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Stjórnir félaganna. NÝTT 
2019 

Til umræðu og afgreiðslu í stjórnum ungmennafélaganna. Stefnt að því að kynna þetta
betur fyrir íbúum.



4. Öflugir innviðir 

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

4.1 Auka samstarf og samlegð leikskólanna fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing. BREYTT 2019 Árið 2020 hefur einkennst af óvissu í tengslum við covid-19 sem hefur vissulega haft áhrif
á ýmis áform. Þá stendur einnig til að sameina allt undir eina stjórn sem mun kalla á nýtt
skipulag. Þá er mikilvægt að samráð verði haft við foreldra í ferlinu.  Stjórnendur
leikskóladeildanna munu í vetur hittast reglulega og bera saman bækur sínar. 

4.2 Komið sé á háhraða netsamband skv. áætlun ríkisstjórnar fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Ríkið í 
samstarfi við Norðurþing og netveitendur á svæðinu. Verkefnisstjórn fylgi málinu eftir hjá ríkinu. 
BREYTT 2019.

Komið.

4.3 Fjölga íbúðum á leigumarkaði fyrir lok árs 2019. Skýringar: mögulega þarf að stofna leigufélag. 
Tryggja leiguhúsnæði á markaði með því að byggja og reyna að koma íbúðarhúsum í Kelduhverfi í 
leigu (ríkið skilyrði búsetu). Tengist húsnæðisáætlun Norðurþings og þátttöku sveitarfélagsins í 
tilraunaverkefni á vegum Íbúðalánasjóðs. Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samvinnu við opinbera aðila. 
BREYTT 2019 

Verkefnisstjóri vann samantekt árið 2018, búið að hafa samband við forsvarsmenn helstu
fyrirtækja á svæðinu varðandi að ræða þetta mál, viðræður við leigufélagið Bríet eru
komnar vel af stað.

4.4 Tryggja áframhaldandi starfsemi í óskertri heilbrigðisþjónustu ótímabundið. Ábyrgð: 
Verkefnisstjórn í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN), (Lyfju), Pósturinn og
Norðurþing. BREYTT 2019

Nokkuð stöðugt eins og er og mikilvægt að svo verði áfram. Samgönguverkefnið gæti haft 
áhrif hér einnig. (Framundan er einnig að skoða Stóru-Mörk og reksturinn þar, fyrst og 
fremst kanna hvort forsendur séu fyrir því að vera með mötuneyti samhliða).

4.5 Tryggja afhendingaröryggi raforku með því að skilgreina hringtengingu til austurs frá Kópaskeri til 
Vopnafjarðar sem hluta flutningskerfis raforku. Áætlun Landsnets liggi fyrir í lok verkefnistímans. 
Ábyrgð: Sveitarfélög, AÞ, (Landsnet) og verkefnistjóri. BREYTT 2019

Búin að senda formlega fyrirspurn til Landsnets, ekki á dagskrá á næstunni, Landsnet og
Rarik benda hvort á annað í grófum dráttum. Meira verður gert í þessu máli 2021.

4.6 Úttekt á húsnæðismálum í héraðinu lokið á árinu 2018. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við AÞ og 
verkefnisstjóra, auk annarra hagsmunaaðila.

Verkefnisstjóri vann skýrslu/samantekt og mun koma að uppfærslu húsnæðisáætlunar 
fyrir Öxarfjararðhérað.

4.7 Langtímaáætlun Norðurþings um viðhald hafnar á Kópaskeri m.t.t. dýpkunar og lýsingar 
hafnarinnar, viðgerðar á göngubrú o.fl. fyrir árslok 2019. Ábyrgð: Norðurþing. BREYTT 2019 

Sendi erindi í ágúst https://www.nordurthing.is/is/stjornsysla/skjol-og-utgefid-
efni/fundargerdir/skipulags-og-framkvaemdarad/1297 Erfitt getur reynst að gera
langtímaáætlun er varðar dýpkun þar sem ómögulegt er að segja til um hvenær þörf
verður á að dýpka næst. Hinsvegar er það stefna Skipulags- og framkvæmdaráðs að
viðhald hafnar sé í lagi og komist til móts við notendur þar. Breyttar forsendur eru
framundan með tilkomu seiðaeldisins á Röndinni.



4. Öflugir innviðir 

Starfsmarkmið 0% 25% 50% 75% 100% Skýringar

4.9 Unnið að því að bæta flokkunarmöguleika aukaafurða (sorps) íbúa Öxarfjarðarhéraðs fyrir árslok 
2019. Ábyrgð: Norðurþing í samstarfi við umsjónaraðila.  BREYTT 2019 

Litlar breytingar í farvatninu frá því sem komið var á á verkefnistímanum, nema þá helst
að það er í drögum að umhverfisstefnu sveitarfélagsins að kanna möguleika á moltugerð
fyrir íbúa, stefnan er til umræðu hjá ráðum sveitarfélagsins núna.  Eins og er eru tvær
tunnur á lögbýlum annarsvegar fyrir pappír/pappa og hins vegar umbúðarplast sem og 
heimilismálma. Gámaplönin eru áfram og ekki sérstaklega boðið upp á flokkun fyrir
fyrirtæki.

4.10 Póstdreifing á Kópaskeri og í dreifbýli verði færð til fyrra horfs og verði daglega fyrir lok árs 2019 
(a.m.k. kröfur um staðfestu). Ábyrgð: Verkefnisstjórn í samstarfi við íbúasamtök, verkefnisstjóra, 
Norðurþing og Samband sveitarfélaga, auk annarra hagsmunaaðila. BREYTT 2019 

Samgönguverkefnið gæti haft jákvæð áhrif á þetta markmið. 

4.11 Úrbótaáætlun stjórnvalda/RÚV varðandi útsendingar útvarps og sjónvarps í héraðinu fyrir mitt ár 
2019. Fylgjast með að úrbætur séu framkvæmdar skv. áætlun. Ábyrgð: Verkefnisstjórn í samstarfi við 
hagsmunaaðila. BREYTT 2019 

Á að vera komið í lag, þangað til annað kemur í ljós.

4.12 Sveitarafmagnslínur verði lagðar í jörð og fylgst með að áætlun Rarik haldi sér. Kanna sérstaklega 
m.t.t. þriggja fasa rafmagns Silfurstjarnan-Ásbyrgi. Ábyrgð: (RARIK), verkefnisstjórn fylgir eftir. BREYTT 
2019 

Breyttar forsendur í ljósi óveðursins í vetur. Búið að leggja 21 km á í jörð á Tjörnesi og 18 
km í jörð á Melrakkasléttu 2020. Lagning strengs Silfurstjarna-Ásbyrgi er á áætlun 2022 
þegar þetta er ritað.

4.13 Gerð verði áætlun um Hitaveitu í Kelduhverfi fyrir lok árs 2019. Ábyrgð: Orkuveita Húsavíkur. 
BREYTT 2019 

Sjá fundargerð 184. Fundur 23. nóvember 2018 kl. 08:30 - 10:47 í stjórnsýsluhúsi
Norðurþings. Verður ekki gert á næstunni nema stórnotandi komi inn.

4.14 Tryggja afhendingaröryggi lyfja. Bætt samstarf Póstsins og Lyfju og/eða skoða aðrar flutningsleiðir. 
Ábyrgð: HSN, verkefnisstjóri, verkefnisstjórn og Norðurþing. NÝTT 2019 

Samgönguverkefni er í gangi sem gengur út á að flytja vörur og farþega. Mun 
óneitanlega stuðla að því að tryggja afhendingaröryggi lyfja ásamt því að auðvelda
íbúum að sækja heilbrigðisþjónustu. 

4.15 Tryggja aðgengi að ferskvatni í uppsveitum Kelduhverfis fyrir lok árs 2020. Ábyrgð: Norðurþing, 
verkefnisstjórn og íbúar. NÝTT 2019 

Vinnst hægt, er fyrst og fremst á ábyrgð landeigenda. Búið er að fara í smá forvinnu og 
mjög grófa kostanaðaráætlun fyrir að leiða vatni frá t.d. Sigtúnum og vestur yfir Jökuslá.  

4.16 Kanna möguleika á lagningu annarra innviða með ljósleiðara (ferskvatn, hitaveita og þriggja fasa
rafmagn) í Kelduhverfi fyrir mitt ár 2019. Ábyrgð: Norðurþing, verkefnisstjórn og verkefnisstjóri. NÝTT 
2019 

Markmiðið kom of seint inn. 

4.17 Tryggja viðhald malarvega t.d. á heimreiðum, þörf fyrir áætlun um viðhald malarvega í héraðinu. 
Fyrir árslok 2020. Ábyrgð: Norðurþing, Vegagerðin og verkefnisstjórn. NÝTT 2019 

Þetta markmið komst lítið áfram. 



2016

Heiti Styrkþegi Upphæð Staðan des 2020

Fuglamerki og 
aflestur

Guðmundur Ö. 
Benediktsson

300.000 Lokið

Kjötvinnslan á 
Gilsbakka

Hafsteinn 
Hjálmarsson

1.000.000 Lokið

Leit og hönnun
lausnar við að
kæla vatn úr Æ3

Hitaveita 
Öxarfjarðar

1.000.000 Lokið

Örnefni í 
Öxarfirði

Urðarbrunnur 
menningarfélag

1.900.000 Lokið

Þróun mýkri ull Framfarafélag 
Öxarfjarðar

2.800.000 Lokið

2017

Heiti Styrkþegi Upphæð Staðan des 2020

Jarðarberjaræktu
n

Linda Björk 
Níelsdóttir

970.000 Lokið

Melar Hildur Óladóttir 1.970.000 Lokið

Merkingar við 
Skjálftavatn

Norðurhjari 250.000 Lokið

Skref í átt til 
uppbyggingar 
náttúrubaða 

Framfarafélag 
Öxarfjarðar

1.810.000 Lokið

Skerjakolla 
kaffihús

Skerjakolla ehf 1.500.000 Lokið

Melar Hildur Óladóttir 1.000.000 Lokið

Kjötvinnslan á 
Gilsbakka

Hafsteinn 
Hjálmarsson

1.000.000 Lokið

Jarðarberjarækt Linda Björk 
Níelsdóttir

500.000 Ólokið

Staða styrktra verkefna



2018

Heiti Styrkþegi Upphæð Staðan des 2020

Sólstöðuhátíð á 
Kópaskeri

Framfarafélag 
Öxarfjarðar

200.000 Lokið

Norðurhjari-
kynnisferð

Norðurhjari 
ferðaþjónustusa
mtök

600.000 Lokið

Áfangastaðaþing Norðurhjari 
ferðaþjónustusa
mtök

350.000 Lokið

Melar-bakkaböð Hildur Óladóttir 1.500.000 Lokið

Kantarellurækt Guðmundur Ö. 
Benediktsson

200.000 Lokið

Hótel Sandfell K. Anna M. 
Englund

2.000.000 Lokið

Aflestur 
fuglamerkja

Guðmundur Ö. 
Benediktsson

400.000 Lokið

Þróun lengri 
hestaferða

Active North ehf 1.250.000 Lokið

Nýting villtra 
jurta

Kristín S. 
Gunnarsdóttir

500.000 Lokið

2019

Heiti Styrkþegi Upphæð Staðan des 2020

Kynnum nýjan 
Dettifossveg

Norðurhjari 400.000 Lokið

Ullarvinnsla á 
Gilhaga

Mosabotnar ehf 850.000 Lokið

Misgengisgönguh
ressing

Skjálftafélagið 150.000 Ólokið

Garður 
guesthouse

Kristinn Rúnar 
Tryggvason

600.000 Lokið

Deiliskipulag
jarðar Meiðavalla
við Ásbyrgi

Ágústa 
Ágústsdóttir

650.000 Ólokið

Þróun miðnætur 
hestaferða

Bjarnastaðir 
hestaferðir ehf

375.000 Lokið

Scubadiving in 
Öxarfjörður

Neil Robertson 300.000 Lokið

Kjötvinnslan í 
Árdal

Salbjörg 
Matthíasdóttir

1.000.000 Lokið

Rófurækt á 
Presthólum

Klapparós ehf 675.000 Lokið



2020
Heiti Styrkþegi Upphæð Staðan des 2020

Ræktun á Austursandi Active North ehf 1.000.000 Lokið

Rófurækt á Presthólum Klapparós ehf 2.000.000 Lokið

Hestatengd 
ferðaþjónusta á 
Meðiavöllum

Heimahagar ehf 1.250.000 Lokið

Sólstöðuhátíð á 
Kópaskeri 2020

Framfarafélag 
Öxarfjarðar

900.000 Lokið

Gamla verkstæðishúsið 
á Kópaskeri

Sel sf. 1.000.000 Ólokið

Mórúni- jurtalitun og 
handverk

Lón 2 ehf 500.000 Ólokið

Framtíð í fjárhúsi í 
Kelduhverfi

Sigrún B. Víkingur 1.950.000 Ólokið

Bakkaböðin Hildur Óladóttir 970.000 Ólokið

Kjötvinnslan í Árdal Salbjörg Mattíasdóttir 1.950.000 Ólokið

Áframhaldandi 
uppbygging á 
Bjarnastöðum

Bjarnastaðir hestaferðir 
ehf

1.250.000 Lokið

Tækifæri við Vegginn í 
Kelduhverfi?

Norðurhjari 450.000 Lokið

Sparifé-pyslur og beikon Hafsteinn Hjálmarsson 350.000 Ólokið

Alls voru 43 verkefni styrkt á verkefnistímanum. 

Alls úthlutað 41.570.000 kr.

Alls voru 23 styrkjum úthlutað til félaga/samtaka, 12 til kvenna og 8 til 
karla. 

KK KVK Félag/samtök

3.800.000 14.960.000 22.810.000

** Vert er að taka fram að eitt af þeim verkefnum sem hlaut styrk úr

Öndvegissjóði í sérstöku fjárfestingarátaki rískisins vegna Covid-19 var 

Kjötvinnslan í Árdal. 

Styrkþegar(eða fulltrúar) árið 2020.


