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1. Verklag og forsendur 

1.1. Inngangur 

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur þurft að takast á við verulega íbúafækkun á liðnum árum. 
Á rúmlega fimmtán ára tímabili fram til ársins 2014 fækkaði íbúum í sveitarfélaginu um 
9,2% og á sama tíma um 11,1% á Norðurlandi vestra. Einungis á Vestfjörðum fækkaði 
íbúum einnig á sama tímabili.  

Forsvarsmenn sveitarfélagsins hafa um árabil reynt að spyrna við fótum og leitað hefur 
verið margvíslegra leiða til að afla stuðnings við að snúa þessari þróun við. Þróunin hefur 
hins vegar haldið áfram og störfum og íbúum hefur haldið áfram að fækka. Sem dæmi má 
nefna að á sjö ára tímabili fram til ársins 2015 fækkaði stöðugildum á vegum ríkisins hins 
vegar um tæp 60.  

1.2. Markmið og lýsing verkefnis 

Á fundi atvinnu-, menningar- og kynningarnefndar Sveitarfélagsins Skagafjarðar, sem 
haldinn var þann 24. apríl 2015, var samþykkt að ráðast í gerð könnunar á búsetuskilyrðum  
í Sveitarfélaginu Skagafirði þar sem m.a. er leitað skýringa á fólksfækkun á svæðinu. 

Leitað var til Capacent til að vinna greinargerð um málið og var ákveðið að nálgunin yrði 
tvíþætt. Í fyrsta lagi að greina hverjir eru núverandi styrkleikar Skagafjarðar sem 
búsetusvæði og hins vegar hvaða þættir það eru sem valda því að íbúum hefur fækkað eins 
og raun ber vitni. Í þessu sambandi var horft til atvinnutækifæra á svæðinu en einnig til 
grunninnviða samfélagsins, s.s. heilbrigðisþjónustu, skólamála og húsnæðimála.  

Á grundvelli slíkrar greiningar er hægt að móta stefnu til framtíðar og aðgerðaráætlun þar 
sem byggt er á styrkleikum sveitarfélagsins og þeim tækifærum sem til staðar eru samhliða 
því sem reynt er að vinna bug á þeim veikleikum sem greiningin leiðir í ljós og stuðla að 
fólksfækkun. 

1.3. Úttektaraðilar 

Úttekt þessi er unnin af Capacent. Ráðgjafar sem unnu að úttektinni eru Steingrímur 
Sigurgeirsson og Þröstur Freyr Gylfason. 

1.4. Aðferð og verklag við úttektina 

Úttektin er byggð á margvíslegum gögnum sem aflað var, viðtölum og vinnustofu. 

1.4.1. Viðtöl 
Í apríl og maí 2015 voru tekin djúpviðtöl við 23 einstaklinga, innan og utan Skagafjarðar, 
sem hafa þekkingu á sveitarfélaginu til að ná fram yfirsýn á málefnum svæðisins og stöðu 
þess. 

Í viðtölunum var kallað eftir upplýsingum og viðhorfum til stöðu og þróunar sveitarfélagsins 
Skagafjarðar, einkenni svæðisins sem búsetusvæðis og atvinnusvæðis, til atvinnulífs, 
mannlífs, almennt um styrkleika og veikleika, og um ímynd svæðisins. Mestum tíma var 
varið í að ræða ábendingar og hugmyndir þátttakenda um sóknarfæri fyrir Skagafjörð. 

Viðtölin, ásamt öðrum upplýsingum sem aflað var, mynda grunn að greiningu á stöðu 
sveitarfélagsins og sviðsmyndum til framtíðar sem dregnar voru upp á grunni 
greiningarinnar. 

1.4.2. Vinnustofa 
Í maí 2015 var haldin vinnustofa með fulltrúum úr sveitarstjórn, menntastofnunum og 
atvinnulífi í Skagafirði, þegar frumgreining og sviðsmyndir lágu fyrir. Samtals voru 13 
þátttakendur á vinnustofunni.  

Þar var kynnt frumgreining úttektarinnar á sóknarfærum Skagafjarðar jafnt sem þeim 
ógnum sem stafa að svæðinu.  

Á vinnustofunni voru rýndir kostir og gallar tveggja sviðsmynda um stöðu Skagafjarðar árið 
2025. Þátttakendur voru beðnir um að ræða hversu raunhæfar sviðmyndirnar væru, sem og 
um styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri svæðisins. Einnig var rætt um tækifæri til 
úrbóta eða breytinga og hverjir þyrftu að koma að borðinu við þá vinnu. 

1.4.3. Könnun 
Í tengslum við úttektina var gerð könnun meðal brottfluttra Skagfirðinga í apríl og maí 
2015. Þýðið samanstóð af um 300 Íslendingum 18 ára og eldri sem fluttu búferlum úr 
Skagafirði í annan landshluta á árunum 2013 og 2014. 
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Í könnuninni voru skoðaðar helstu ástæður að baki því hvers vegna fólk flutti úr Skagafirði á 
árunum 2013 og 2014, og svör greind eftir stöðu á vinnumarkaði, menntun, tekjum og 
öðrum bakgrunnsbreytum.  

1.4.4. Um samhljóm í gögnum úttektarinnar 
Almennt gildir að ríkur samhljómur er í gögnum úttektarinnar milli fjögurra sjónarhorna, 
þ.e. úr: 

 viðtölum við áhrifafólk innan Skagafjarðar, 
 viðtölum við brottflutta Skagfirðinga, 
 vinnustofu með fulltrúum úr sveitarstjórn og atvinnulífi í Skagafirði, og 
 könnun meðal brottfluttra Skagfirðinga. 

Að mati ráðgjafa getur greiningin á stöðu sveitarfélagsins og jákvæðri sviðsmynd til 
framtíðar orðið grunnur að stefnu sem sveitarfélagið getur í framhaldinu fært til umræðu í 
byggðarráði eða sveitarstjórn eftir atvikum og nýtt til endanlegrar stefnumörkunar á þessu 
sviði. 
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2. Greining og mat 

2.1. Þróun síðustu árin 

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur þurft að horfa uppá töluverða íbúafækkun á liðnum árum. 
Íbúum hefur fækkað þrátt fyrir að grunnstoðir atvinnulífsins á svæðinu standi ágætlega og 
ekki hafi orðið nein meiriháttar áföll í atvinnulífi á svæðinu. Skagafjörður er eitt helsta 
matvælaframleiðsluhérað landsins, þar er rekið stórt sláturhús, mjólkurvinnsla, 
rækjuvinnsla, fjölbreyttar matvælarannsóknir og á Sauðárkróki er eitt öflugasta 
sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Ferðaþjónusta hefur smám saman verið að styrkjast á 
svæðinu og rekstur Steinullarverksmiðjunnar verið stöðugur.  

 Á rúmlega fimmtán ára tímabili fram til ársins 2014 fækkaði íbúum í sveitarfélaginu engu 
að síður um 9,2% og um 11,1% á Norðurlandi vestra. Einungis á Vestfjörðum fækkaði íbúum 
einnig á sama tímabili. Íbúafækkun hefur haldið áfram síðan. 

Í viðtölum jafnt við fulltrúa af svæðinu sem utan þess kom sú skoðun ítrekað fram að 
veikingu byggðar í Skagafirði mætti að miklu leyti rekja til þess hversu fjarað hefur undan 
opinberri þjónustu á svæðinu en tæplega sextíu opinber störf hafa horfið á undanförnum 
árum. 

Margfeldisáhrifin af fækkun opinberra starfa eru töluverð. Oft flytur heil fjölskylda búferlum 
þegar starf er lagt niður. Í flestum tilvikum er um háskólamenntaða einstaklinga að ræða og 
afleiðing þess að eitt starf er fellt niður er því oft að tveir háskólamenntaðir einstaklingar 
flytja af svæðinu. Af þessu leiðir að dregið hefur verið verulega úr margvíslegri opinberri 
þjónustu, ekki síst á sviði heilbrigðismála, sem getur leitt til að þeir er reiða sig á tiltekna 
þjónustu kjósa að flytja burt. 

2.2. Sóknarfæri og ógnir Skagafjarðar 

Á grunni viðtala, ásamt öðrum upplýsingum sem aflað var, voru dregnar upp tvær 
sviðsmyndir til framtíðar. Þær eru byggðar á upplýsingum og viðhorfum til stöðu og þróunar 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar, einkenna svæðisins sem búsetusvæðis og atvinnusvæðis, 
atvinnulífs, mannlífs, almennu mati á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum 
svæðisins, og á ímynd þess.  

Fyrri sviðsmyndin er jákvæð og byggir á því að svæðið nái að nýta þau tækifæri sem eru til 
staðar en sú síðari neikvæð og byggir á því að núverandi þróun haldi áfram. Við úttektina 
var mestum tíma varið í að ræða ábendingar og hugmyndir þátttakenda um sóknarfæri fyrir 
Skagafjörð út frá jákvæðri sviðsmynd. 

2.2.1. Jákvæð sviðsmynd til framtíðar 
Fyrri sviðsmyndin er jákvæð og lýsir framtíðarstöðu þar sem allt er í blóma í Sveitarfélaginu 
Skagafirði árið 2025. Tekist hefur að ná nauðsynlegri viðspyrnu og vinna ákveðið að málum 
með samvinnu og uppbyggingu að leiðarljósi. 

Sviðsmyndin er eftirfarandi: 

 Íbúafjöldi nálgast 4.500 

 Skagafjörður hefur á sér það orð að vera fjölskylduvænn staður þar sem gott er að 
búa og fjölbreytt atvinnutækifæri eru til staðar. Það gerir þeim sem vilja kleift að 
flytja aftur heim að loknu námi. Skólakerfið er stolt svæðisins og tekist hefur að 
standa vörð um og byggja upp aftur nauðsynlega heilbrigðis- og velferðarþjónustu. 

 Innviðir hins öfluga atvinnulífs á svæðinu hafa verið nýttir til þróunar og 
nýsköpunar og á þeim grunni hafa orðið til nokkur vaxandi sprotafyrirtæki, einkum 
á matvælasviði, sem draga til sín fólk og þekkingu. Reglulegt flug er á Sauðárkrók. 

 Skagafjörður er orðinn eftirsóttur áfangastaður ferðamanna, innlendra sem 
erlendra, sem sækja í útivist í íslenskri nátturu, sögu, menningu og mat. Drangey er 
nefnd í sömu andrá og Dettifoss og Dyrhólaey sem eitt af undrum Íslands og er ein 
af helstu táknmyndum landsins í hugum ferðamanna. Skíðasvæðið á Tindastóli 
hefur verið byggt upp af metnaði og keppir við Siglufjörð og Hlíðafjall um vinsældir. 
Skagafjörður er í hugum flestra Íslendinga tengdur við græna matvælaframleiðslu 
og matargerð í hæsta gæðaflokki. Hesturinn á heimili í Skagafirði. 

 Tekist hefur að nýta orku svæðisins til að styrkja atvinnuuppbyggingu og í 
framhaldinu orðið til nýr, fjölmennur vinnustaður – eða fleiri og smærri – án þess 
að raska umhverfi um of og laska ímynd svæðisins í tengslum við ferðaþjónustu.  

 Ímynd svæðisins einkennist af krafti, hreinleika og sjálfbærni. 
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2.2.2. Neikvæð sviðsmynd til framtíðar 
Síðari sviðsmyndin er neikvæð og lýsir framtíðarstöðu þar sem samfélaginu í Sveitarfélaginu 
Skagafirði hefur haldið áfram að hnigna til ársins 2025. Ekki hefur tekist að vinna ákveðið að 
málum með samvinnu og uppbyggingu að leiðarljósi. 

Sviðsmyndin er eftirfarandi: 

  Íbúafjöldi nálgast 3.500 

 Samfélagið í Skagafirði hefur hægt og sígandi verið að veikjast og eldast. Unga 
fólkið hefur ekki snúið aftur og hin lýðfræðilega þróun hefur dregið kraft úr 
skólakerfinu og atvinnulífinu. Skólum hefur fækkað með sameiningu vegna færri 
barna á skólaaldri. Margir Skagfirðingar hafa fylgt barnabörnunum til Reykjavíkur 
og Akureyrar þar sem yngri kynslóðir hafa valið sér framtíðarbúsetu þar. 
Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki er fyrst og fremst þjónustustofnun við aldraða 
og veitir mjög takmarkaða almenna þjónustu. 

 Öflug fyrirtæki á sviði frumframleiðslu eru ennþá á svæðinu en ekki hefur tekist að 
stuðla að nýsköpun og búa til tækifæri fyrir háskólamenntaða einstaklinga. 
Skagafjörður er í hugum flestra láglaunasvæði og störf í mörgum tilvikum unnin af 
farandverkafólki þar sem ekki hefur tekist að manna þau með heimamönnum. 
Helst er horft til þess að hið opinbera skapi ný störf.  

 Mörg hús standa tóm og síðast var byggt nýtt hús árið 2020. Þó hefur færist í vöxt 
að brottfluttir Skagfirðingar kaupi sér hús til að nota sem „sumarbústað“.  

 Ferðaþjónusta berst í bökkum. Áræðnir einstaklingar fullir af eldmóð halda úti 
starfsemi en þessi fyrirtæki eru lítil og hafa ekki getu til fjárfestingu og 
uppbyggingar. Meginferðamannastraumurinn fer fram hjá Skagafirði, þeir sem 
ferðast um Skagafjörð gista flestir annars staðar og ferðamannatímabilið er stutt.  

 Ímynd Skagafjarðar er sú að þetta sé svæði í varanlegri hnignun sem lifir á 
fábreyttum og einhæfum atvinnumarkaði og opinberum stuðningi. 

                                                 
1 Í úrtakinu í Skagafirði voru 300 einstaklingar og var svarhlutfall 50,7%. Svörunin er ásættanleg en 

stærð úrtaksins þýðir að fara þarf varlega með alhæfingargildið. Af því leiðir að mikilvægt er að hafa í 

2.3. Veigamestu atriðin við ákvörðun búsetu 

 Gallup framkvæmdi í lok apríl og byrjun maí 2015 könnun meðal brottfluttra 
Skagfirðinga síðastliðin tvö ár. Skoðaðar voru helstu ástæður að baki því hvers 
vegna fólk flutti úr Skagafirði á árunum 2013 og 2014, og svör greind eftir stöðu á 
vinnumarkaði, menntun, tekjum og öðrum bakgrunnsbreytum.1 Svarhlutfall var 
50,7%. 

huga við túlkun og mat á niðurstöðum svara við spurningum að hér er fyrst og fremst um 
vísbendingargögn að ræða. 
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 Þegar spurt hvar hvað skipti mestu og næst mestu þegar fólk velur sér búsetu 
nefndu langflestir atvinnumöguleika 37,5% og 14,3%, umhverfi og staðsetningu 
12,5% og 16,8%, nálægð við fjölskyldu 9% og 13,4% og verslun og aðra þjónustu á 
svæðinu 5,6% og 14,3%.  

 Aðrir þættir sem voru nefndir voru t.d. stærð samfélagsins, vellíðan, aðgengi að 
leikskólaplássum, gæði og orðspor grunnskóla, menntun að loknum grunnskóla, 
nálægð við vini, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, verð íbúðarhúsnæðis, aðgengi að 
menningu og listum, samgöngur og gott barnvænt umhverfi.  

 Þegar skoðaður er munur á afstöðu eftir bakgrunnsbreytum er munurinn einungis 
tölfræðilega marktækur eftir stöðu á vinnumarkaði, þar sem greint er niður á þrjá 
hópa: launþega/atvinnurekendur, námsmenn og aðra. Það þýðir að hægt er að 
alhæfa afstöðu viðkomandi hópa þátttakenda yfir á þýðið í heild. Þannig skipta 
atvinnumöguleikar launþega og atvinnurekendur marktækt mestu máli við 
ákvörðun búsetu, en námsmenn og aðra minna. Stærð samfélagsins skiptir á sama 
hátt námsmenn meira máli en hina hópana. Bæði umhverfi og staðsetning sem og 
nálægð við fjölskyldu skiptir hópinn „aðra“ meira máli en hina hópana. 

 Í tilviki flokkunar niður á starfsgeira eru tölurnar ekki tölfræðilega marktækar, sem 
þýðir að ekki er hægt að alhæfa um skiptingu í afstöðu miðað við starfsgeira 
þátttakenda í könnuninni yfir á þýðið í heild. Þrátt fyrir það má sjá að 
atvinnumöguleikar skipta minna máli fyrir þátttakendur í könnuninni úr hópi 
þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólks en aðra hópa, þ.e. sérfræðinga/stjórnenda, 
skrifstofufólk, iðnaðarmenn og sérhæft iðnverkafólk, og ósérhæft starfsfólk. 

 Í könnuninni kemur fram að 62% þeirra sem eru á aldrinum 45-54 ára nefndu 
atvinnumöguleika sem það er skipti mestu máli varðandi búsetu.  Það sama á við 
um 48% þeirra sem eru með háskólapróf og 47% þeirra sem eru með 800 þúsund 
krónur eða meira í laun á mánuði. Þótt ekki sé hægt að yfirfæra þessar tölur með 
marktækum hætti yfir á þýðið gefa þær sterka vísbendingu um vægi þátta við val á 
búsetu hjá þeim er fluttu úr Skagafirði á viðkomandi tímabili.  

2.3.1. Hvers vegna er fólk að fara? 
 Þegar spurt var um helstu ástæður þess að flutt var úr Skagafirði nefndi um 

þriðjungur atvinnumöguleika (33,8%), um fjórðungur nám (25,5%), um Mynd 1: Hvað skiptir þig máli þegar þú velur hvar þú vilt búa? 

Mynd 1: Hver var helsta ástæða þess að þú fluttir úr Skagafirði? 
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fimmtungur nálægð við fjölskyldu (19,3%), og um fjórðungur (21,4%) sagði aðra 
þætti hafa ráðið brottflutningi.  

 

 

 

 

 Þeir þátttakendur sem svöruðu „eitthvað annað“ voru spurðir frekar. Nefndur var 
hússnæðisskortur, lág laun, persónulegar aðstæður, námslok, að þeim mislíkaði 
„Kaupfélagið“ eða pólitíkin á svæðinu, og að lokum tilbreyting í lífi fólks. 

 Munur eftir hópum er einungis tölfræðilega marktækur sé miðað við aldur, búsetu 
og stöðu á vinnumarkaði, sem þýðir að hægt er að alhæfa afstöðu viðkomandi 
hópa þátttakenda yfir á þýðið í heild. Þannig skipta atvinnumöguleikar mestu fyrir 
launþega/atvinnurekendur, aldurshópana 45-54 ára og 35-44 ára, en einnig ef 
viðkomandi býr í nágrenni Reykjavíkur. Nám skiptir mestu máli fyrir námsmenn og 
yngstu tvo hópana, þ.e. 18-24 ára og 25-35 ára. 

 Til viðbótar má lesa út úr gögnunum vísbendingar um að atvinnumöguleikar skipti 
meira máli ef viðkomandi er með háskólapróf. Sömuleiðis að nám skipti meira máli 
ef viðkomandi er með framhaldsskólapróf eða býr í Reykjavík. Þessar vísbendingar 
eru hinsvegar ekki tölfræðilega marktækar, svo ekki er hægt að alhæfa um afstöðu 
viðkomandi hópa þátttakenda yfir á þýðið í heild. 

 

 

2.3.2. Er líklegt að þetta fólk flytji til baka á næstu árum? 
 Þegar spurt var hvort væri líklegt eða ólíklegt að viðkomandi myndi flytja aftur í 

Skagafjörð á næstu árum telja rúm 22% það líklegt eða mjög líklegt á meðan um 
70% telja það frekar eða mjög ólíklegt að þau muni flytja aftur í Skagafjörð á næstu 
árum. Hlutlausir eða óvissir eru um 8%. 

 
 

 

 Munur á hópum svarenda eftir bakgrunnsbreytum er ekki tölfræðilega marktækur, 
svo ekki er hægt að alhæfa um afstöðu viðkomandi hópa þátttakenda yfir á þýðið í 
heild. Hinsvegar má lesa út úr gögnunum vísbendingar um að yngstu 
aldurshóparnir 18-24 ára og 25-34 ára séu líklegri til að flytja aftur í Skagafjörð á 
næstu árum. Að sama skapi dregur úr líkum þess að fólk muni flytja aftur, eftir því 
sem það eldist. Vísbendingar eru um að minnstar líkur séu meðal 55 ára og eldri. 
Sömuleiðis eru vísbendingar um auknar líkur ef viðkomandi er með 
framhaldsskólapróf eða háskólapróf eða ef fjölskyldutekjur eru á bilinu 550-799 
þúsund á mánuði. 

2.3.3. Það sem fólk er að segja 
 Í orðaskýi hér til hliðar má greina þau orð sem oftast koma fyrir í opnum svörum 

fólks og má þar sjá að „atvinnumöguleikar“ eru það orð sem hvað ofast kemur fyrir 
í einhverrri mynd.  

Mynd 2: Er líklegt eða ólíklegt að þú munir flytja aftur í Skagafjörð á næstu árum? 
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2.4. Atriði sem sveitarfélagið og stjórnvöld geta gert 

 Til að fá skýrari mynd af því hvað væri líklegt til að auka líkur á að viðkomandi gæti 
hugsað sér að flytja aftur til Skagafjarðar var annars vegar spurt hvort að 
einhverjar aðgerðir af hálfu sveitarfélagsins væru líklegar til að breyta afstöðu fólks 
og hins vegar hvort að einhverjar aðgerðir af hálfu stjórnvalda væru líklegar til að 
breyta afstöðunni.  

2.4.1. Er eitthvað sem sveitarfélagið getur gert? 
 Þegar spurt var hvort eitthvað sem sveitarfélagið Skagafjörður gæti gert  yrði til að 

viðkomandi væri líklegri til að flytja aftur í Skagafjörð töldu flestir, um 39%, að svo 
væri ekki.  

 Af þeim sem töldu sveitarfélagið geta lagt sitt af mörkum nefndu margir aukið 
framboð á störfum, hærri laun og bætt húsnæðismál.  

 Önnur atriði voru sem dæmi bættir atvinnumöguleikar háskólamenntaðra, þörf á 
lágvöruverðsverslun, að gæta þurfi að Heilbrigðisstofnuninni, hlúa betur að byggð 
utan Sauðárkróks, minnka þurfi tengsl við Kaupfélagið og efla sjálfstæði 
sveitarfélagsins.  

 

2.4.2. Er eitthvað sem stjórnvöld geta gert? 
 Þegar spurt var um aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem gætu orðið til þess að 

viðkomandi væri líklegri til að flytja aftur í Skagafjörð voru nefnd atriði eins og 
hækkun launa, uppbygging ljósleiðarakerfis og háhraða farnetsþjónustu, bættar 
samgöngur og bætt heilbrigðisþjónusta.  

 Á sama hátt komu fram ábendingar um lækkun eldsneytisverðs, lækkun 
fasteignakostnaðar, lækkun leigu, lækkun húshitunarkostnaðar og lækkun 
raforkuverðs. 

 Kallað var eftir sértækum aðgerðum til styrktar dreifbýlinu að norskri fyrirmynd, 
svo sem með skattafslætti með svæðisskiptu skattkerfi og betri kjörum á 
námslánum, með átaki gegn spillingu, ívilnunum fyrir einkaatvinnurekstur og með 
því að auðvelda ungu fólki að komast í búskap. 

Mynd 3: Orðaský unnið út úr opnum svörum þátttakenda. 

Mynd 4: Er eitthvað sem sveitarfélagið Skagafjörður gæti gert til þess að þú værir 
líklegri til að flytja aftur í Skagafjörð?  
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 Munur eftir hópum er einungis tölfræðilega marktækur eftir búsetu, sem þýðir að 
hægt er að alhæfa afstöðu viðkomandi hópa þátttakenda yfir á þýðið í heild. 
Þannig kalla brottfluttir Skagfirðingar búsettir í Reykjavík sem og þeir sem eru 
líklegri til að flytja aftur í Skagafjörð á næstu árum fremur eftir fleiri og fjölbreyttari 
störfum í Skagafirði. 

2.5. Veikleikar Skagafjarðar – Ógnir 

 Margar og oft samverkandi ástæður liggja að baki þróun undanfarinna ára og 
munu halda áfram að draga kraft úr svæðinu ef ekki tekst að snúa þróuninni við. 
Helstu ógnir sem steðja að svæðinu eru eftirfarandi: 

 Samdráttur í opinberum störfum hefur ekki einungis valdið beinni fækkun starfa og 
íbúa heldur einnig grafið undan og veikt samfélagsgerðina í Skagafirði. Störfum 
sem krefja menntunar hefur fækkað og ekki er lengur hægt að fá margvíslega 
heilbrigðisþjónustu sem áður var veitt. Þá er ljóst, miðað við niðurstöður könnunar 
í tengslum við þessa úttekt, sem og könnun í sveitarfélagavagni Capacent Gallup í 
október 2011, að þjónusta skiptir miklu þegar kemur að búsetuvali. 

 Á sex ára tímabili fram til ársins 2014 fækkaði stöðugildum á vegum ríkisins um 
tæp 50, úr um 330 í um 280. Til viðbótar hafa á liðnum mánuðum horfið nokkur 
stöðugildi til viðbótar. Á meðal þeirra opinberu starfa sem hafa verið lögð niður á 
síðustu árum má nefna störf á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks, hjá Íbúðalánasjóði, 

                                                 
2 Bent er á dæmi, um skilgreiningar almennrar heilbrigðisþjónustu í samnefndum lögum, nr. 40/2007, 

og á markmiðsgrein reglugerðar um heilsugæslustöðvar, nr. 787/2007, í þessu sambandi. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Minjastofnun og Veiðimálastofnun. Samtals hafa því 
hátt í 60 stöðugildi á vegum ríkisins horfið úr Skagafirði. Að meðaltali er um að 
ræða 8,6 stöðugildi á ári á tímabilinu. 

 Ekki síst er veiking heilbrigðisþjónustu grafalvarleg fyrir svæðið.2 Brýnustu atriðin 
til að viðhalda viðunandi grunnheilbrigðisþjónusta i Skagafirði eru3:  

1. efling Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki með viðbótar sjúkrarými, fimm 
hjúkrunarrýmum og opnun skurðstofu, 

2. aukin sérfræðiþjónusta farandlækna, sem sinna móttöku með reglubundnu 
millibili, svo sem við endurhæfingarlækningar, öldrunarlækningar, 
geðlækningar og húðlækningar, 

3. efling ungbarnaverndar, mæðraverndar og fæðingarþjónustu. 

 Þegar hagræðing í ríkisrekstri er skert upp að tilteknu marki, líkt og í tilviki 
heilbrigðisþjónustu í Skagafirði, hefur hluti fagfólks horfið til annarra starfa í 
heilbrigðiskerfinu, hérlendis eða erlendis. Í slíkum tilvikum má almennt gera ráð 
fyrir að sú starfsemi sem eftir er verði óhagkvæmari og faglega séð verr stödd. Til 
framtíðar litið má sömuleiðis gera ráð fyrir því að mönnun vegna náttúrulegrar 
starfsmannaveltu verði enn erfiðari. 

 Skortur á leiguhúsnæði hamlar uppbyggingu. Hin síðustu ár hafa einstaklingar og 
félög ekki séð hag sinn í byggingu íbúða til leigu eða sölu. Virkur markaður er til 
staðar og íbúðaverð er almennt hátt á svæðinu en framboð er lítið ekki síst á litlum 
og meðalstórum íbúðum. Flestir sem flytja á svæðið vilja leigja í fyrstu á meðan 
þeir eru að festa rætur. Ljóst er að ef ný störf verða til á svæðinu í einhverju magni 
er ekkert húsnæði til staðar til að taka á móti nýjum íbúum. Á móti kemur einkum 
tvennt: að tugir lóða eru til reiðu á þéttbýlisstöðum í Skagafirði, og að 
sveitarfélagið hefur síðustu ár fellt niður gatnagerðargjöld af lóðum við tilbúnar 
götur á sömu stöðum. Ekki liggur fyrir nákvæmt mat á því hver þörfin fyrir 
íbúðarhúsnæði er en ætla má að hún geti verið á bilinu 10-20 íbúðir á næstu árum. 
Komi til atvinnuuppbyggingar á svæðinu í tengslum við vinnslu koltrefja eða 
annarrar meiriháttar uppbyggingar gæti sú tala hækkað.  

3 Sveitarfélagið Skagafjörður (2014). 

Mynd 5: Er eitthvað sem stjórnvöld gætu gert til þess að þú værir líklegri til að flytja 
aftur í Skagafjörð? 
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 Af orðum viðmælenda má ráða að Skagafjörður hefur á sér ímynd láglaunasvæðis. 
Séu tölur um meðaltekjuskatt og eignaskatt ríkissjóðs á fjögurra ára bili, 2009-
2012, skoðaðar4 kemur hins vegar í ljós að íbúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru í 
26. sæti af 78 hvað varðar upphæðir sömu skattgreiðslna. Íbúar Skagafjarðar eru 
því á svipuðu róli og íbúar Fljótsdalshéraðs, Ölfuss, Stykkishólms, Vesturbyggðar og 
Norðurþings. Hjá stærsta vinnuveitanda svæðisins, Kaupfélags Skagfirðinga, voru 
meðallaun 683 starfsmanna samstæðunnar kr. 574.732 árið 2014.5 Sveitarfélagið 
nýtur heldur ekki tekjujöfnunarframlags frá Jöfnunarsjóði og eru meðaltekjur íbúa 
því ekki lægri en hjá íbúum sveitarfélaga sem miðað er við. Flest bendir því til að 
fyrst og fremst sé um huglæga ímynd að ræða, samanborið við sambærileg svæði 
annars staðar á landinu. 

 Þegar horft er á uppbyggingu þekkingariðnaðar hallar almennt á  dreifbýlissvæði 
þegar kemur að hinu akademíska baklandi sem þarf að styðja við slíka starfemi. 
Skagafjörður hefur engu að síður ákveðin sóknarfæri í þekkingariðnaði. Svæðið býr 
að öflugu starfi og metnaði á tæknisviðinu af hálfu Fjölbrautaskólans og Hólaskóla 
t.d. á sviði fiskeldis, sem gæti myndað margvísleg tækifæri á afmörkuðum sviðum, 
ekki síst í samvinnu við atvinnulífið á svæðinu. Verið Vísindagarðar og Iceprotein 
eru dæmi um fyrirmyndarverkefni sem ráðist hefur verið í.  Í viðtölum kom ítrekað 
fram mikilvægi þess að til yrðu atvinnufyrirtæki sem væru ekki beintengd inn í 
framleiðslukerfið, sem gætu boðið upp á öðruvísi atvinnutækifæri, aukið breidd og 
möguleika menntaðs fólks í Skagafirði. 

 Fjármagn í Skagafirði er að langstærstu leyti tengt samstæðu Kaupfélagsins, sem 
ber höfuð og herðar yfir annan atvinnurekstur á svæðinu. Styrkur Kaupfélagsins er 
mikill styrkur fyrir svæðið og myndar mikilvæga festu en stærð þess getur einnig í 
sumum tilvikum verið ákveðinn veikleiki. Miðað við gögn úttektarinnar getur t.d. 
reynst erfiðleikum bundið fyrir smærri fyrirtæki að skapa stöðugan 
rekstargrundvöll, afla viðskiptatengsla um kaup á vöru og þjónustu og viðhalda 
þeim, nema um sé að ræða einhverskonar formbundið samstarf við hinn stóra 
atvinnu- og þjónustuveitanda svæðisins.  

                                                 
4 Alþingi (2014). Þingskjal 611 á 143. löggjafarþingi. 

 Atvinnuástand er ágætt, ekki síst fyrir einstaklinga með iðn- og tæknimenntun. 
Háskólamenntaðir einstaklingar sem sækjast eftir starfi sem krefst slíkrar 
menntunar hafa hins vegar ekki mörg tækifæri á svæðinu. Ungmenni sem ljúka 
stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum og halda áfram menntaveginn eru þar með í 
langflestum tilvikum að mennta sig burt af svæðinu og velja fjölskyldu sinni 
framtíðarbúsetu á höfuðborgarsvæðinu, Akureyrarsvæðinu eða jafnvel erlendis. 
Miðað við svör við könnuninni sem framkvæmd var í tengslum við úttektina telja 
um 70% þátttakenda ólíklegt að viðkomandi flytji til baka á næstu árum. Hinsvegar 
telja um 22% þátttakenda mjög líklegt eða líklegt að viðkomandi flytji til baka á 
næstu árum. Niðurstöður könnunarinnar gefa sterka vísbendingu um að eftir því 
sem menntun eykst meðal brottfluttra Skagfirðinga telja viðkomandi líklegra að 
flytja aftur í Skagafjörð á næstu árum.  

 Það skortir sárlega störf sem höfða til beggja kynja – en ekki síst menntaðra 
kvenna. Í máli viðmælenda í úttektinni kom ítrekað fram að atvinnulífið í Skagafirði 
væri almennt karllægt og hefði að mestu verið tengt frumgreinunum og 
framleiðslu, þ.e. fiskveiðum, fiskvinnslu og landbúnaði. Ekki er hægt að gera ráð 
fyrir að fólk vilji taka ákvörðun um að flytja milli landshluta með fjölskyldur sínar, 
festa sér húsnæði o.fl. nema tryggt sé að báðar fyrirvinnur heimilisins fái störf við 
stitt hæfi.  

 Skýra framtíðarsýn skortir fyrir svæðið, sem byggja verður á samstöðu jafnt milli 
svæða í Skagafirði sem og milli einstakra atvinnugreina. 

2.6. Styrkleikar Skagafjarðar – Tækifæri 

 Margvísleg tækifæri eru til staðar í Skagafirði þegar kemur að atvinnuuppbyggingu 
og samfélagsgerðin er enn að flestu leyti sterk og ánægja með margvíslega 
þjónustu. Mikilvægt er að horfa til þessara styrkleika við mótun framtíðarsýnar 
fyrir svæðið.  

5 Skv. ársskýrslu Kaupfélags Skagfirðinga fyrir árið 2014 voru launagreiðslur samstæðunnar án 

launatengdra gjalda á árinu kr. 4.710.360.000 og meðalfjöldi starfsmanna var 683 en stöðugildi í árslok 
629. Launin eru hér miðuð við meðalfjöldann. 
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 Samfélagið í Skagafirði er sterkt, samheldið og að mörgu leyti kraftmikið. Mjög 
mikið af hugmyndum eru uppi um uppbyggingu til framtíðar og vaxtartækifærin 
eru til staðar, ekki síst á sviði ferðaþjónustu.  

 Sveitarfélagið býður upp á mikla og góða þjónustu við fjölskyldufólk og þetta er 
afskaplega barnvænt samfélag. Skólar og íþróttastarf eru til fyrirmyndar, með 
mikilli og einkennandi framsækni og frumkvöðlastarfsemi. Fjölmörg tækifæri eru til 
tómstunda og útivistar. Skagafjörður er að mörgu leyti fyrirmyndarsamfélag, sem 
sinnir þörfum og einstaklinga og býður þeim farveg fyrir hæfileika sína allt þar til 
þeir ljúka námi í framhaldsskóla. Þá þrengjast valkostirnir.  

 Skagafjörður býr að því að eiga gífurlega sterk atvinnufyrirtæki jafnt í sjávarútvegi 
sem landbúnaði. Kaupfélagið er fjárhagslega sterkt og vel rekið og hefur verið 
bakhjarl margvíslegrar starfsemi og uppbyggingar. Svæðið er ein af helstu 
miðstöðvum matvælaframleiðslu á Íslandi, bæði í fisk- og kjötframleiðslu. 

 Skagafjörður býr að öflugu frumkvöðlastarfi, m.a. innan Fjölbrautarskóla 
Norðurlands Vestra (FNV) og Versins – Vísindagarða sem annast m.a. rekstur 
kennslu- og rannsóknaraðstöðu í tengslum við Háskólann á Hólum. 

 Unnið hefur verið að fjölmörgum rannsóknarverkefnum Í fiskeldisdeild og 
fiskalíffræðideild Hólaskóla  í samstarfi við innlenda og erlenda aðila. Þau verkefni 
hafa að miklu leyti verið unnin af nemendum í rannsóknatengdu námi. Aðstæður 
til rannsókna eru mjög góðar við skólann og til staðar er samfélag vísindamanna 
sem er í góðum tengslum við erlenda sérfræðinga. Við skólann er jafnframt 
ferðamáladeild og hestafræðideild. 

 FNV er leiðandi við innleiðingu nýjustu CNC hátækni í iðnmenntun og 
tölvustýringar í iðnaði með gæðavottun frá HAAS Automation sem nýtur 
alþjóðlegrar viðurkenningar. FNV býður upp á nýjungar í námi á borð við 
nýsköpunar- og tæknibraut, dreifnám og FAB-LAB stofu, stafræna smiðju, sem 
staðsett er í hjarta verknámsins, mitt á milli iðnbrauta byggingagreina, rafiðngreina 
og málmiðngreina. Skólinn býður frumkvöðlum, almenningi, fyrirtækjum og 
stofnunum utan skólans að nýta FAB-LAB stofuna, og hefur aðsókn verið mikil. 
Jákvæða athygli vekur að þorri notendanna eru konur. 

 Í undirbúningi hjá FNV eru m.a. nám í plastiðnum með viðurkenningu ráðuneytis 
sem unnið verði í samstarfi við skóla í Danmörku og Finnlandi og fyrirtæki í 
plastiðnaði á Íslandi, fisktækninám í samstarfi við Menntaskólann á Tröllaskaga og 

Fjölbrautaskólann á Snæfellsnesi og námsbraut fyrir slátrara í samstarfi við 
sláturhús. 

 Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein á landsvísu og þar eru mikil sóknarfæri 
fyrir Skagafjörð. Helstu táknmyndir þeirra sóknarfæra eru: Náttúrufegurðin. 
Eyjarnar. Sólarlagið og sólarupprásin. Hreinleiki. Hesturinn. Matvælin. Sjálfbærni. 
Útivistin. Skíðin. Sagan. Kirkjurnar. Vesturfarasetrið. Fjölbreytni fjalla. Víðáttan. 

 Til staðar er orka sem mögulegt er að virkja, í ám og bæjarlækjum, en einnig orka 
fallvatna í Héraðsvötnum. Til staðar er heitt vatn á lághitasvæðum sem mætti nýta 
til atvinnuuppbyggingar. Dæmi má nefna um ylrækt og atvinnusköpun henni 
tengdri líkt og bændur í uppsveitum Suðurlands hafa til dæmis margir hverjir nýtt 
sér með góðum árangri eða þá í tengslum við ferðaþjónustu 

2.7. Hver er ímynd Skagafjarðar? 

 Sú ímynd sem svæði hafa skiptir miklu þegar kemur að því að laða til sín fólk og 
fyrirtæki jafnt sem ferðamenn. Ímyndin verður að byggja á þeim raunverulegu 
styrkleikum sem svæðið býr yfir.  

 Hina hefðbundnu, gömlu ímynd Skagafjarðar má skilgreina svo: Hin gamla góða 
íslenska sveit. Gleðimennska. Söngur. Hestar. Karlakórinn Heimir. Ef marka má 
gögn úttektarinnar er þessi ímynd hinsvegar ekki raunin í dag, ekki síst meðal yngri 
kynslóða 

 Ímynd Skagafjarðar er að öllum líkindum ekki sterk í hugum þeirra Íslendinga sem 
ekki hafa rætur á svæðinu. Þvert á móti má telja hana heldur óljósa og veika. Í 
þeirri stöðu geta hinsvegar falist bæði ógn og tækifæri. 

 Skagafjörður hefur nú tækifæri til að móta sterkari ímynd sem byggir undir stöðu 
hans sem fjölskylduvæns búsetusvæðis þar sem er öflugt atvinnulíf og óteljandi 
tækifæri til útivistar. Mörg tækifæri eru í stöðunni, t.d. stutt þematengd 
myndbönd „Þekkir þú Skagafjörð“, um atvinnulíf, skólalíf, tómstundir o.s.frv. Með 
markvissri notkun nýmiðla mætti draga verulega úr kostnaði víð slíkar herferðir og 
ná jafnframt til þeirra hópa yngri fólks sem mikilvægt er að laða til svæðisins. Miklu 
máli skiptir hins vegar að móta markvissa stefnu og sýn í þessum málum áður en 
lagt er af stað. 
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 „Ógnin“ í ímyndarmálum Skagafjarðar er veik ímynd svæðisins. Í slíkri stöðu er 
hætt við að það myndist ímyndarlegt tómarúm sem auðvelt er að fylla upp í með 
hleypidómum, svo úr verður ímyndarvandi. Orð eins og „láglaunasvæði“ 
„Kaupfélagið“, „Skagfirska efnahagssvæðið“ og „Framsóknarflokkurinn“ sem 
áberandi hafa verið í fjölmiðlaumræðu geta tengst svæðinu í hugum fólks og orðið 
gildishlaðin, þannig að Skagafjörður verði t.d. álitinn einhvers konar holdgerfingur 
tiltekinna ákvarðana í landsmálunum. Þessi orð eru það fyrsta sem mörgum dettur 
í hug þegar að Skagafjörður er nefndur og ímynd Kaupfélagsins er að mörgu leyti 
orðin að ímynd svæðisins. Þetta mátti m.a. greina úr opnum svörum í könnun 
Gallup. Því er mikilvægt að horfa á þessi mál í samhengi.  

 Sveitarfélagið þarf að styrkja og skerpa ímynd sína jafnt sem það fjölskylduvæna 
búsetusvæði sem það er og það öfluga ferðamannasvæði sem það getur orðið. Að 
sama skapi þurfa fyrirtækin á svæðinu að vinna að því að draga fram þá jákvæðu 
þætti sem einkenna rekstur þeirra og samfélagsþátttöku, bregðast með 
uppbyggilegum hætti við neikvæðri fjölmiðlaumræðu og vinna að því að skerpa á 
og styrkja ímynd sína til framtíðar. 

 

2.8.  „Áfangastaðurinn Skagafjörður“ 

 Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem hraðast hefur vaxið á Íslandi á síðustu árum 
og mun halda áfram að vaxa hröðum skrefum miðað við fyrirliggjandi spár. Fjölgun 
ferðamanna í Skagafirði hefur verið nokkur (til dæmis hefur gistinóttum fjölgað úr 
32.399 árið 2010 í 48.615 árið 20156) en er þó all nokkuð undir þeirri fjölgun sem 
orðið hefur á sumum nærliggjandi svæðum og landinu í heild. Margvísleg tækifæri 
eru því til sóknar á þessu sviði sem mikilvægt er að nýta með uppbyggingu 
Skagafjarðar sem áfangastaðar (Tourist Destination).  

                                                 
6 Taka verður fram að gistináttatölur Hagstofunnar ná einungis til gistinótta á hótelum sem opin eru 

allt árið og því hvorki til gistiheimila né hótela sem eingöngu eru opin yfir sumartímann né heldur 
tjaldstæða og fjallakofa. 
7 http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/ferdalog-islendinga-2014-og-ferdaaform-theirra-
2015-pdf 

 Í könnun sem MMR gerði fyrir Ferðamálastofu í mars 20157 sögðust 20,5% 
innlendra ferðamanna hafa heimsótt Skagafjörð á ferðalagi innanlands árið 2014. 
Einungis þrjú svæði á landinu voru nefnd oftar: Gullni hringurinn, Borgarnes og 
Akureyri. Þá kemur fram í könnun á ferðavenjum erlendra ferðamanna sumarið 
2014 að 17,2% erlendra ferðamanna heimsóttu Skagafjörð sumarið 2014 og 5,5% 
veturinn 2013-2014.8 

 Þrátt fyrir ákveðið kynningarstarf og aukningu í fjölda erlendra ferðamanna hefur 
Skagafjörður hins vegarekki náð þeirri stöðu að verða ómissandi „áfangastaður“ í 
augum ferðamanna, hvorki innlendra né erlendra. Þessu verður að breyta með 
mun markvissari vinnu. 

 Til að átta sig á stöðunni getur verið gagnlegt að velta því fyrir sér hvað það er sem 
togar ferðamenn út fyrir hringveginn og inn í Skagafjörð í dag. Ekkert eitt hefur 
verið skilgreint og markaðssett til þessa, sem stendur upp úr og mótar ímynd 
áfangastaðarins Skagafjarðar. Á sama tíma heimsækir talsverður fjöldi ferðamanna 
t.d. Siglufjörð sem hefur styrkt sig verulega sem áfangastaður með margvíslegri 
uppbyggingu. Einnig hafa sveitarfélögin í Dalvík og Fjallabyggð tekið höndum 
saman um uppbyggingu Tröllaskaga sem áfangastaðar undir kjörorðinu „Visit 
Tröllaskagi“. Skagafjörður, sem státar af vestanverðum Tröllaskaga og margvíslegra 
útivistartækifæra í Fljótunum var ekki aðili að þessu samstarfi í upphafi en hefur 
nýlega hafið samstarf við nágranna sína á Tröllaskaga um uppbyggingu 
ferðaþjónustu þar. Uppbyggingin á Siglufirði hefur ef eitthvað er styrkt stöðu 
Fljótanna sem ferðamannasvæðis og augljóst að Skagafjörður hefur mikinn hag af 
því að taka upp nánara samstarf í þessum efnum við nágranna sína. Þaðmá sjá vísi 
að auknu samstarfi, t.d. með gagnkvæmum tilvísunum á heimasíðum er beinast að 
ferðamönnum og einnig hvað varðar verkefni um „Trölla og Tröllu“. 

 Skagafjörður hefur alla burði til að verða það sem kallað er ómissandi áfangastaður 
(e. destination) þeirra sem ferðast um landið. Það gerist hins vegar ekki af sjálfu 

8http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/2014-12-
17_ferdamalastofa_erlendirferdamenn_an_vaka_maskinuskyrsla_islenska-pdf 

 

http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/2014-12-17_ferdamalastofa_erlendirferdamenn_an_vaka_maskinuskyrsla_islenska-pdf
http://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/2014-12-17_ferdamalastofa_erlendirferdamenn_an_vaka_maskinuskyrsla_islenska-pdf
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sér. Langtímaáætlunar um ímyndaruppbyggingu og markvissri uppbyggingu á 
þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn er þörf til að ná árangri.  

 Skilgreina þarf „hvað“ áfangastaðurinn Skagafjörður er. Hvað fólki er ætlað að 
hugsa um þegar að Skagafjörður er nefndur og hvað eigi að draga aukinn fjölda 
ferðamanna á svæðið. Mikilvægt er að skilgreina hver ímynd Skagafjarðar á að 
vera í hugum ferðamanna 

 Nefna má ýmis dæmi sem koma til greina: Heimili hestsins? Matarkistan 
Skagafjörður? Besta útivistarsvæði landsins? Drangey? Gifting í sólarlaginu í 
Skagafirði? Stórkostlegt skíðasvæði? Hjólreiðasvæði? Íslendingasagan og 
kirkjusagan? Gæðingur brugghús? Besta bakaríið? Vesturfararsetrið og Vestur-
Íslendingar? Fjallaskíði? 

 Allt þetta og miklu meira til er til staðar – en það vita allt of fáir af þessu. Skagafirði 
hefur ekki verið „pakkað inn“ heildstætt sem áfangastað.  

2.9. Þekkingarstörf í Skagafirði 

 Fjölgun þekkingarstarfa og nýsköpun er ein mikilvægasta forsenda þess að svæðið 
nái vopnum sínum til framtíðar. Nýsköpun verður að byggja á þeim styrkleikum 
sem svæðið hefur.  

 Samspil öflugs sjávarútvegsfyrirtækis og stuðnings við Verið – Vísindagarða hefur 
getið af sér Iceprotein, sem vinnur að rannsóknum og þróun á vinnslu verðmætra 
efna, aðallega úr sjávarfangi, með það markmið að auka nýtingu og 
verðmætasköpun í sjávarútvegi. 

 Þekking á sútun skinna hefur getið af sér Sjávarleður, sem framleiðir leður úr roði 
fjögurra fisktegunda og notað er af heimsþekktum tískuframleiðendum. 

 Steinullarverksmiðjan hefur leitt til að myndast hefur mikil þekking á trefjum á 
svæðinu. Trefjar, svo sem koltrefjar og basalttrefjar, eru meðal byggingarefna sem 
hvað mestar vonir eru bundnar við í fjölbreyttri framleiðslu, allt frá nýjustu 
tegundum bifreiða, flugvéla og vindmyllum til smærri hágæðavara s.s. í 
íþróttavöruframleiðslu. 

 Næstu frumkvöðlar gætu sprottið út úr FAB – LAB stofu FNV, Ræsingarverkefnum 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Verinu – Vísindagörðum, Loðskinnssmiðjunni eða 
fiskeldisdeildinni eða fiskalíffræðideildinni á Hólum. 

 Huga þarf að þróun háskólastarfs á svæðinu og meta hvort og þá hvaða tækifæri 
felast í því að Hólaskóli taki upp aukið samstarf við aðra háskóla.  

 Húsnæði gamla barnaskólans gæti hentað undir ýmiss konar þekkingarstarfsemi. 
Þar mætti þróa frumkvöðlasetur en einnig hefur komið fram sú hugmynd að það 
mætti bjóða sem aðstöðu til að hýsa safnkost og starfsemi Náttúruminjasafns 
Íslands. 

 Stofnun frumkvöðlaseturs (e. business park) þar sem einstaklingar geta nýtt 
sameiginlega aðstöðu gæti auðveldað stofnun einyrkjastarfa þar sem starfsmenn 
geta búið í Skagafirði en starfað „fyrir sunnan“ með aðstoð tækninnar. Fordæmi 
eru fyrir hendi í þeim efnum og sú deigla og samfélag sem myndast með 
frumkvöðlasetri gæti hæglega aukið fýsileika þess að starfa í fjarvinnslu á svæðinu 
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3. Tillögur úttektaraðila 

Tillaga 1. Mótun stefnu og framtíðarsýn um byggð og atvinnu 

Lagt er til að sveitarfélagið leiði saman atvinnulíf, íbúa og menntastofnanir við að móta 
stefnu og framtíðarsýn fyrir svæðið sem byggir á því að styrkja atvinnusköpun, atvinnulíf og 
auðvelda fyrirtækjum að koma sér fyrir og starfa á svæðinu. Skýrslu þessa má nýta sem 
meginhluta stöðumats til undirbúnings slíkrar stefnumótunar. 

Rökstuðningur og frekari útfærsla: 

 Mikilvægt er að í stefnumótun verði lögð áhersla á að útfæra leiðir til að laða að 
svæðinu fyrirtæki sem bjóða fjölbreytt störf sem krefjast m.a. háskólamenntunar.  

 Miklu skiptir að ná breiðri sátt um stefnu og framtíðarsýn og gæti ein leið falist í 
því að leiða alla hagsmuni og íbúa saman á eins konar þjóðfundi um framtíðarsókn 
Skagafjarðar. 

 Skapa þarf frjósaman jarðveg fyrir fjölbreytileika í atvinnu, fyrir blómlega þjónustu 
og menningarlíf. Sérstaklega verði hugað að því stuðla að sköpun þekkingarstarfa á 
breiðum grunni.  

 Mikilvægt er að þróa menningartengda starfsemi og þjónustu, t.d. tengda 
ferðaþjónustu, þar sem sérstöðu og menningu Skagfirðinga er miðlað.  

Tillaga 2. Stofnun fjárfestingasjóðs fyrir Skagafjörð 

Lagt er til að sveitarfélagið og atvinnulífið í Skagafirði vinni saman að því að stofna 
fjárfestingasjóð. Tilgangur sjóðsins yrði að nýta margvísleg tækifæri til uppbyggingar og að 
auðvelda aðgang að fjármagni til arðbærra verkefna.  

Rökstuðningur og frekari útfærsla: 

 Markmið sjóðsins verði tiltekin í stofnskrá og fjárfestingarstefnu sem segi til um 
stuðning við fjárfestingar í skagfirsku atvinnulífi og auki við framboð á vinnu fyrir 
háskólamenntað fólk – nýsköpun, uppbyggingu í ferðaþjónustu, líftækni, o.fl. Í 
stofnskrá verði sömuleiðis tiltekið við hvað sjóðurinn styður ekki.  

 Stofnskrá og fjárfestingastefna verði með þeim hætti að hún laði að lífeyrissjóði og 
aðra fagfjárfesta til þátttöku í sjóðnum. 

 Meðal verkefna sem fallið geta undir sjóðinn eru frekari fjárfestingar á sviði 
afþreyingar til að fjölga ferðamönnum í Skagafirði.  Einnig er þörf  á auknu 
gistirými  til að unnt sé að nýta þau tækifæri á sviði ferðaþjónustu sem til staðar 
eru.  

Tillaga 3. Styrking þjónustu á svæðinu 

Lagt er til að áherslur sveitarfélagsins Skagafjarðar miði að því að laða að fjölskyldur til 
svæðisins með fjölskylduvænu umhverfi, þjónustu og fjölbreyttu atvinnulífi.   

Rökstuðningur og frekari útfærsla: 

 Skagafjörður hefur á sér það orð að vera fjölskylduvænn staður með sterkum 
innviðum þar sem íbúum líður vel og sterkt atvinnulíf er til staðar. Áhersla þarf að 
vera á að nýta öflugt atvinnulíf til frekari þróunar og nýsköpunar og stuðla þannig 
að fjölbreyttara atvinnu- og mannlífi. 

 Til þess að Skagafjörður geti nýtt sóknarfæri verður nauðsynleg grunnþjónusta að 
vera áfram til staðar, s.s. opinber heilbirgðisþjónusta á vegum 
Heilbrigðisstofnunarinnar.  

 Í könnun meðal brottfluttra Skagfirðinga er að finna ákveðna vísbendingu um að 
eftir því sem menntun eykst telja viðkomandi líklegra að þeir flytji aftur í 
Skagafjörð á næstu árum séu atvinnumöguleikar við hæfi til staðar. Til að laða að 
þær fjölskyldur verður að efla svæðið út frá sjónarhóli þekkingariðnaðar og 
hátækni. Styðja þarf við uppbyggingu hins akademíska baklands, en svæðið býr að 
öflugu starfi og metnaði á tæknisviðinu af hálfu Fjölbrautaskólans og Hólaskóla t.d. 
á sviði trefja og fiskeldis, sem gæti myndað margvísleg tækifæri á afmörkuðum 
sviðum. Inn í þetta samfélag ætti að laða að atvinnufyrirtæki sem væru ekki 
beintengd inn í framleiðslukerfið og gætu boðið upp á öðruvísi atvinnutækifæri, 
aukið breidd og möguleika menntaðs fólks á atvinnu og þar með búsetu í 
Skagafirði. 

 Skortur á leiguhúsnæði er töluverð fyrirstaða uppbyggingar til framtíðar. 
Sveitarfélagið þarf að beita sér fyrir uppbyggingu leiguíbúða á næstu árum.  
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 Gæta þarf að ytri byggðum í Skagafirði og að innviðir þar séu að mestu 
sambærilegir, hvort sem er í skólamálum, íþrótta- og frístundastarfi, 
velferðarmálum og skipulagsmálum. Þá verður samband svæða við kjörna fulltrúa 
að vera jafngott. 

Tillaga 4. Styrking ímyndar 

Lagt er til að unnin verði nánari greining á ímynd og stöðu Skagafjarðar, jafnt meðal íbúa 
svæðisins sem landsins í heild. Á þeim grunni yrði síðan unnið að því að kynna svæðið, kosti 
þess og eiginleika með markvissari hætti, sem fjölskylduvænan stað og spennandi 
áfangastað fyrir ferðamenn.  

Rökstuðningur og frekari útfærsla: 

 Mótuð verði í samvinnu við hagsmunaaðila í atvinnulífi, sameiginleg sýn og 
langtímaáætlun um ímyndaruppbyggingu Skagafjarðar.  

 Nýta þarf tómarúm í ímyndarmálum Skagafjarðar og styrkja og skerpa ímynd 
svæðisins með því að koma kostum þess og eiginleikum á framfæri. 

 Búa þarf til viðburði eða þróa núverandi til að styrkja stöðu og ímynd svæðisins. 

 Koma þarf reglulega á framfæri jákvæðum fréttum af til dæmis frumkvæði og 
krafti í atvinnulífinu og þeim ótal tækifærum til útivistar sem eru til staðar í þessu 
fjölskylduvæna samfélagi. 

 Byggð verði upp skýrari miðbæjarmynd á Sauðárkróki. Ein leið til þess er að halda 
samkeppni um skipulag og hönnun miðbæjarins líkt og nokkur sveitarfélög hafa 
gert. Þannig væri unnt yfir lengri tíma að þróa öflugan bæjarbrag og styrkja samspil 
milli ferðaþjónustu og mannlífs.  

 Líta má til fleiri svæða en miðbæjarins, t.d. smábátahafnarinnar sem enn er ónýtt í 
tengslum við ferðamennsku, en býður upp á mikil tækifæri. Þarna má til dæmis sjá 
skreiðarhjalla sem eru spennandi og forvitnilegir í hugum aðkomumanna og unnt 
er að nýta frekar. 

 

Tillaga 5. Uppbygging, skipulag og þróun ferðaþjónustu 

Lagt  er til að sveitarfélagið Skagafjörður beiti sér fyrir samstilltu átaki og samræmingu við 
uppbyggingu, skipulag og þróun ferðaþjónustu á svæðinu.  

Rökstuðningur og frekari útfærsla:  

 Auka þarf samstarf og samræmingu  aðila sem vinna í ferðaþjónustu við að byggja 
upp „áfangastaðinn Skagafjörð“ til framtíðar. Verkefnið þarf að vinna á grunni 
þríhliða nálgunar sveitarfélagsins, ferðaþjónustuaðila og stærstu atvinnurekenda. 

 Til viðbótar þarf að koma til aukið og bætt samstarf við næstu nágranna á 
Tröllaskaga og í Húnavatnssýslum, m.t.t. hreyfanleika ferðamanna og fjölgun 
valkosta í afþreyingu á Norðurlandi. Frá sjónarhóli ferðamanna verði litið í stóru 
samhengi á svæðið, á viðkomustaði allt frá Hvammstanga, Laugarbakka, 
Skagaströnd og Blönduósi, yfir á Sauðárkrók, Varmahlíð, Hóla og Hofsós, yfir á 
Siglufjörð, Ólafsfjörð, Dalvík, Árskógssand, Hauganes, Hjalteyri, Hörgársveit og allt 
yfir til Akureyrar. 

 Ferðaþjónusta í Skagafirði er of sundruð og ósamstæð og hefur ekki skýra 
sameiginlega sýn. Hin ýmsu svæði, sem dæmi Fljótin, Sléttuhlíð, Hofsós, Hólar, 
Blönduhlíð, Varmahlíð, Sæmundarhlíð, Sauðárkrókur og Tindastóll, eru ekki nógu 
samstæð í nálgun sinni og sýn á Skagafjörð sem áfangastað til framtíðar. Margt er 
með ágætum en nauðsynlegt er að ferðaþjónustan gefi sér tíma til að samræma 
nálgun, ganga í takt og vinna saman. Skilgreina þarf sérstöðu og möguleika hvers 
svæðis fyrir sig jafnt sem heildarinnar. 

 Styrkleikar á sviði ferðaþjónustu felast í fjölbreytileika svæðisins, fjölbreytileika 
þjónustu og afþreyingar í boði fyrir ferðamenn. Þessum  fjölbreytileika þarf að 
miðla með samræmdri markaðssetningu og samvinnu innan svæðis og milli svæða 
á Norðurlandi. 

 Leita þarf leiða og samstarfs um að tengja enn betur saman ferðamannavefina 
Visit Skagafjörður og Visit Tröllaskagi. Þegar hegðun ferðamanna er skoðuð kemur 
í ljós að þeir vilja geta fært sig til, skoðað ólíka kosti og notið afþreyingar á svæðum 
þvert á mörk sveitarfélaga. Fyrsta skrefið væri að efla þátttöku í samstarfi 
sveitarfélaganna í Fjallabyggð og Dalvík um markaðssetningu Tröllaskaga en það 
má færa störk rök fyrir því að það sé allra hagur að nýta styrkleika þess svæðis í 
heild og til dæmis gera „Troll Road“ að ómissandi ökuferð fyrir erlenda ferðamenn 
á Norðurlandi.  

 Kynna þarf að með dvöl í Skagafirði er hægt að ná til fjölbreyttrar afþreyingar í 
tveggja klukkustunda fjarlægð allan hringinn, dæmi um slíka afþreyingu eru 
flúðasiglingar, klettaklifur, hestaferðir, skotsvæði, skíði, fjallaskíði, sjóstangaveiði, 
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stangveiði, útsýnissiglingar um fjörðinn og út í Drangey. Þá eru til staðar tækifæri 
við að tengja saman ferðamennsku á svæðinu og útivist tengda hestum við 
hestabraut Háskólans á Hólum.  

 Viðburðahald tengt íþróttum verður að nýta til að styrkja innviði ferðaþjónustu, 
nýtingu mannvirkja og til að draga fram þau tækifæri er svæðið býður upp á.  Má 
þar nefna landsmót hestamanna og landsmót og unglingalandsmót UMFÍ, sem 
reglulega eru haldin í Skagafirði. Í tengslum við uppbyggingu, skipulag og þróun 
ferðaþjónustu þarf að skoða hvernig nýta má viðburði sem þessa enn frekar til að 
styrkja ferðaþjónustu  og innviði svæðisins í heild.  

 Sögutengd ferðaþjónusta felur í sér margvísleg tækifæri og má nefna 
Landnámssetrið í Borgarnesi sem dæmi um hvernig hægt er að nýta Íslandssöguna 
í ferðaþjónustu með athyglisverðum hætti. Vesturfarasetrið á Hofsósi er ekki síðra 
dæmi um hvernig nýta má sögulega viðburði, glæða þá lífi og draga að innlenda 
sem erlenda ferðamenn. Í Skagafirði er einnig sögusvið Sturlungu að miklu leyti 
sem og Grettissögu og nýta mætti t.d. Sturlungaslóðir með virkari hætti í 
ferðaþjónustu. Í þessu sambandi má nefna smáforritið Lifandi landslag sem dæmi 
um hvernig hægt er að nálgast þetta viðfangsefni. Það sama á við um Hólastól og 
þá merkilegu kirkjusögu sem Skagafjörður býr yfir.  

 Áfram verði unnið á grundvelli Skagfirsku matarkistunnar við að nýta möguleika í 
landbúnaði til virðisauka í tengslum við ferðamennsku í Skagafirði og þau 
sóknarfæri fyrir matartengda ferðaþjónustu sem felast í útnefningu Skagafjarðar 
sem gæðaáfangastaðar Íslands 2015 í tengslum við evrópska EDEN-verkefnið 
(European Destination of Excellence).  Vinna þarf áfram með matvæli úr héraði í 
tengslum við ferðaþjónustuna, nýta sérstöðu og sérþekkingu – úrvals handbragð 
og matvöru – beint frá býli. Tengja má betur saman gæði og hreinleika 
matvælaframleiðslunnar í Skagafirði við svæðið sjálft. 

 Í Skagafirði er ein glæsilegasta sundlaug landsins, á Hofsósi. Það myndi styrkja 
Skagafjörð verulega sem ferðamannasvæði og fjölskyldusvæði ef þar væri önnur 
sundlaug í sambærilegum gæðaflokki. Ný sundlaug á Sauðárkróki myndi jafnframt 
styrkja stöðu bæjarins sem búsetusvæðis.  

 Mikilvægur þáttur í því að að gera ferðaþjónustu á svæðinu að 
heilsársatvinnugrein felst í að tryggja framboð á afþreyingu yfir vetrartímann. Þar 
ber hæst uppbyggingu á skíðasvæðinu á Tindastóli þannig að það dragi til sín 

skíðafólk.  Gera þarf framtíðaráætlun um skíðalyftur, byggingu þjónustuskála og 
aðra þjónustu á svæðinu. Einnig mætti huga að skipulögðum norðurljósaferðum og 
tengja við aðra afþreyingu og þjónustu á svæðinu.  

 Áfram verði unnið að því að kynna tækifæri til göguferða í Skagafirði, svo sem á 
Tröllaskaga, fjallgarðinum að vestanverðu og Austurdalnum í framhéraði 
Skagafjarðar. Mikilvæg skref í því sambandi hafa verið tekin með endurútgáfu 
göngukorta og uppsetningu gönguskilta við Mælifellshnjúk, Tindastól, Hólabyrði og 
Ennishnjúk.  

 Í ljósi sívaxandi vinsælda hjólreiða, bæði meðal Íslendinga og ferðamanna, er 
tækifæri  á markaðssetningu hjólreiða sem hluta af útivist í Skagafirði. Bjóða mætti 
upp á hjólaviðburði t.d. í Hegranesinu og tengja náttúrufegurð svæðisins, 
sólargangi o.s.frv.  

 

  


