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Samantekt
Í þessu riti eru lögð fram greinargerð og tillögur um þróun og uppbyggingu ferðaþjónustunnar í Skagafirði
næstu fimm til tíu árin. Tillögurnar eru afrakstur vinnu við stefnumótun í ferðaþjónustu sem hófst vorið 2005
að tilhlutan Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Verkið var unnið af kennurum við Ferðamáladeild Hólaskóla, í
samráði við sveitarstjórnina, starfsmenn sveitarfélagsins, ferðaþjónustuaðila í héraðinu og þá íbúa aðra sem
kusu að taka þátt í samráðsferlinu vegna stefnumótunarvinnunnar.
Stefnumótunin snýst um að móta framtíðarsýn fyrir Skagafjörð sem vænlegan áfangastað ferðamanna er skili
sér í öflugri og þróttmikilli atvinnugrein sem styrkir samfélagið. Afurð stefnumótunarvinnunnar á að vera n.k.
leiðarlýsing að því hvernig hægt er að gera þessa framtíðarsýn að veruleika. Stefnumótunin nýtist forsvarsmönnum
sveitarfélagsins, stjórnendum fyrirtækja og stofnana sem og almenningi. Í þessu riti er fyrst gerð grein fyrir
almennum þáttum og niðurstöðum stefnumótunarvinnunnar en síðan er nánar fjallað um fjögur meginsvið
skagfirskrar ferðaþjónustu – það er ferðaþjónustu sem tengist menningu, náttúru, matvælaframleiðslu og hestum.
Settar eru fram tillögur sem snúa jafnt að fyrirtækjum og stofnunum sem að sveitarfélagi og ríki.
Ferðaþjónusta er ótvíræður valkostur í atvinnuuppbyggingu til framtíðar í Skagafirði. Ferðalögum fólks fjölgar
sífellt og ýmsar breytingar í ferðamynstri og ferðaáhuga fela í sér góð tækifæri fyrir Skagafjörð. Það er þó ekki nóg
að vekja áhuga, ferðaþjónustan verður að standa undir væntingum gesta. Samkeppni áfangastaða í ferðaþjónustu
er hörð og því þarf að vanda mjög til verka ef árangur á að nást. Skagfirskri ferðaþjónustu þarf að takast með
samstilltu átaki sveitarfélags, fyrirtækja og íbúa að efla og kynna ímynd svæðisins, með því móti er styrkari stoðum
rennt undir rekstur skagfirskra ferðaþjónustufyrirtækja og grunnur lagður að betri afkomu þeirra.
Skagfirsk ferðaþjónusta á sér traustar stoðir í ýmsum undirgreinum, einkum í tengslum við menningu og viðburði,
útivist, íþróttir og hestamennsku. Almennt stoðkerfi hennar er einnig nokkuð gott og miklu máli skiptir að viðhorf
heimamanna til frekari uppbyggingar greinarinnar eru mjög jákvæð. Hingað til hefur uppbyggingin þó ekki verið
nægilega markviss og því hefur svæðið ekki öðlast þá skýru og afgerandi ímynd sem áfangastaðir þurfa að hafa til
að kveikja áhuga ferðalanga á að heimsækja þá. Þá vantar enn talsvert upp á að auðlindir héraðsins hafi verið nýttar
til fullnustu. Fjölmörg spennandi tækifæri bíða ferðaþjónustunnar í Skagafirði og miklir möguleikar til nýsköpunar
og vöruþróunar búa jafnt í náttúru svæðisins sem menningu, hefðum, sögu og samfélag. Ýmsar ógnanir steðja þó
að greininni, einkum þá möguleg eyðing menningar- og náttúruminja, svo og glötun skagfirskra hefða ýmiskonar,
t.a.m. í handverki, byggingarlist og matargerð.
Í lok þessa rits eru lagðar fram tillögur að helstu forgangsverkefnum Sveitarfélagsins Skagafjarðar varðandi
uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu í héraðinu næstu árin. Jafnframt er hvatt til þess að allir aðilar sem koma
að ferðaþjónustu í Skagafirði vinni að eftirfarandi þáttum: efli samstarf sín á milli, bæti aðgengi ferðamanna að
upplýsingum, auki menntun starfsmanna, hugi að gæðum vöru og þjónustu á öllu stigum og, síðast en ekki síst, leiti
leiða til að nýta - og varðveita - það sem skagfirskt er.
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1. Inngangur
Skagafjörður býr yfir margvíslegum auðlindum á sviði náttúru, mannlífs og menningar sem fela í sér
sóknarfæri fyrir ferðaþjónustu í héraðinu. Samkeppni áfangastaða um hylli ferðamannsins fer hinsvegar
sífellt harðnandi og því er mikilvægt að framtíðarsýnin um uppbyggingu skagfirskrar ferðaþjónustu sé skýr
og vel mótuð.
Í desember 2004 ákvað Atvinnu- og ferðamálanefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar að vinna skyldi stefnumótun
fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði fyrir árin 2006-2010. Í mars 2005 var síðan samið við Ferðamáladeild Hólaskóla,
Háskólans á Hólum um umsjón með og vinnu við gerð stefnumótunarinnar.

1.1 Markmið stefnumótunar
Stefnumótunin snýst um að móta framtíðarsýn fyrir
Skagafjörð sem vænlegan áfangastað ferðamanna er skili sér
í öflugri og þróttmikilli atvinnugrein sem styrkir samfélagið.
Afurð stefnumótunarvinnunnar á að vera n.k. leiðarlýsing
að því hvernig við rötum að þessari framtíðarsýn.
Stefnumótunin nýtist forsvarsmönnum sveitarfélagsins,
stjórnendum fyrirtækja og stofnana sem og almenningi.
Með stefnumótuninni gefst tækifæri til þess að samstilla
kraftana og blása til sóknar á sviði ferðaþjónustu í sátt við
samfélag og náttúru.

Mynd 1. Gengið um bæinn.

Kjörorð stefnumótunarvinnunar eru "Gæði og Gleði" sem vísa til hins tvíþætta starfsgrunns ferðaþjónustunnar;
þess sem boðið er fram - hágæða vara eða þjónusta sem unnin er af fagmennsku frá upphafi til enda og á öllum
sviðum, og þess sem þegið er - einstök, ánægjuleg upplifun ferðamannsins sem hann sækir í og fær kost á að njóta
vegna þeirra fagmennsku sem áður var nefnd. Gæði og gleði haldast því náið í hendur. Í Skagafirði hefur hugtakið
gleði þó enn víðari skírskotun, því það vísar til eins af höfuðeinkennum svæðisins, einkenni sem er nátengd ímynd
þess og sem full ástæða er til að byggja enn frekar á.
Leiðarljós stefnumótunar fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði eru eftirfarandi:
• Að Skagafjörður verði leiðandi á Íslandi í vöruþróun, gæðum og fagmennsku í ferðaþjónustu
• Að ferðaþjónusta í Skagafirði falli vel að náttúru, menningu og samfélagi
• Að auka arðsemi ferðaþjónustunnar í Skagafirði
• Að skýra ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar
Ferðaþjónusta er ótvíræður valkostur varðandi atvinnuuppbyggingu til framtíðar. Ferðalögum fólks fjölgar sífellt
og ýmsar breytingar í ferðamynstri og ferðaáhuga fela í sér tækifæri fyrir Skagafjörð. Þar má til dæmis nefna að
ferðalögum fólks á eigin vegum fjölgar á kostnað skipulagðra ferða. Einnig er vaxandi áhugi meðal ferðamanna á
óspilltri náttúru og sérstæðri menningu. Í þessu samhengi má geta þess að í skýrslunni Auðlindin Ísland 1 er þess
getið að þeir sem vinna við markaðssetningu og sölu í ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu líti til Skagafjarðar sem
vænlegs vaxtarsvæðis í ferðaþjónustu.
Það er þó ekki nóg að vekja áhuga, ferðaþjónustan verður að standa undir væntingum gesta og vel það. Samkeppni
áfangastaða í ferðaþjónustu er hörð og því þarf að vanda mjög til verka ef árangur á að nást. Vöruþróun með
áherslu á framúrskarandi gæði og þjónustu er forsenda þess að uppbygging á þessu sviði verði til frambúðar.
---------1 Ferðamálaráð Íslands. (2002). Auðlindin Ísland: ferðaþjónustusvæði. Reykjavík. Bls. 38.
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Mynd 2. Skagafjörður.

Skagfirskri ferðaþjónustu þarf að takast með samstilltu átaki sveitarfélags, fyrirtækja og íbúa að efla og kynna
ímynd svæðisins og ná þannig betur athygli markaðarins. Með því móti er styrkari stoðum rennt undir rekstur
skagfirskra ferðaþjónustufyrirtækja og grunnur lagður að betri afkomu þeirra.

1.2 Vinnulag
Vinna við gerð stefnumótunarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi var um að ræða ítarlega úttekt - stöðumat - á
ferðaþjónustunni í Skagafirði sem fram fór sumar og haust 20052. Einnig var gerð viðhorfskönnun meðal ferðamanna
í Skagafirði sumarið 2004 og leitað eftir áliti sérfræðinga í ferðaþjónustu um framtíðaráherslur ferðaþjónustu í
Skagafirði. Þá unnu nemendur á 2. ári við ferðamáladeild Hólaskóla haustið 2005 margvísleg rannsóknarverkefni er
tengdust ferðaþjónustu í Skagafirði og var þessi vinna nýtt við gerð stöðumatsins.
Í öðru lagi var boðað til tveggja opinna vinnufunda með ferðaþjónustuaðilum og öðrum áhugamönnum um framtíð
ferðaþjónustunnar í Skagafirði. Einnig var boðað til sérstaks fundar um hestatengda ferðaþjónustu. Greinar er
tengdust stefnumótunarvinnunni voru birtar í Feyki, auk þess sem efni frá vinnufundum var gert aðgengilegt á
heimasíðum sveitarfélagsins og Hólaskóla.
Niðurstöður stöðumats, viðhorfsrannsóknar, nemendaverkefna og vinnufunda voru síðan nýttar til þess að móta
tillögur og leiðir í ferðaþjónustu fyrir sveitarfélagið, fyrirtæki og aðra aðila. Drögum að stefnumótuninni var dreift
til ferðaþjónustuaðila og annarra hagsmunaaðila og þeim gefinn kostur á því að koma fram með athugasemdir og
breytingar áður en gengið var frá lokaskýrslu.
Sú skýrsla sem hér lítur dagsins ljós endurspeglar því niðurstöður rannsókna sem og skoðanir og raddir þær sem
fram komu í stefnumótunarferlinu. Eru öllum þeim sem að þessari vinnu komu hér með færðar bestu þakkir fyrir
framlag þeirra og þátttöku.

1.2.1 Aðferðafræði
Við framsetningu stefnumótunarinnar er byggt á svokallaðri SVÓT greiningu (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og
tækifæri - sjá nánar viðauka nr. 1). Hafa ber í huga að hlutverk hennar er fyrst og fremst að gefa gróft yfirlit sem
byggja má nánari greiningu og tillögur á. Eðli málsins samkvæmt er til dæmis oft hægt að telja sömu atriði til
veikleika og styrkleika og ógnun getur við snúist í tækifæri sé rétt á málum haldið. Þá er einnig rétt að benda á að
í SVÓT greiningunni er oft um að ræða atriði sem eiga við aðstæður víðar en í Skagafirði.
Hér er talað um ferðaþjónustuna í Skagafirði sem eina heild, þ.e. að styrkleikar og veikleikar eru greindir sem þættir
innan hennar en ógnanir og tækifæri sem áhrifaþættir í ytra umhverfi. Í framhaldi af SVÓT greiningunni eru settar
fram tillögur um aðgerðir til þriggja aðila; sveitarfélags, fyrirtækja í ferðaþjónustu og annarra aðila. Í síðast nefnda
flokknum eru félagasamtök, einstaklingar auk stofnana og fyrirtækja á öðrum sviðum en ferðaþjónustu. Þrátt fyrir
---------2 Stöðumatið er aðgengilegt á heimasíðu sveitarfélagsins en einnig eru prentuð eintök til á Upplýsingamiðstöð Norðurlands
vestra í Varmahlíð.
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þessa sundurgreiningu er rétt að leggja áherslu á að samstarf sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra stofnana er afar
þýðingarmikið við uppbyggingu ferðaþjónustu á landsbyggðinni.
Tillögurnar eru flokkaðar í skammtímaverkefni og langtímaverkefni. Skammtímaverkefni eru þau verkefni sem
miðað er við að hægt sé að ráðast í þegar og taki innan við ár í framkvæmd. Með langtímaverkefnum er átt við
verkefni sem standa yfir um árabil (2006-2010 eða 2006-2015). Líta ber á þessa flokkun sem viðmið enda geta
breyttar aðstæður gert það að verkum að verkefni geta tekið skemmri eða lengri tíma.
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2. Ferðaþjónusta í Skagafirði
2.1 Þróun ferðaþjónustu á Íslandi
Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein sem vex hvað hraðast á heimsvísu. Sé litið til Íslands þá komu tæplega 370
þúsund erlendir ferðamenn til landsins árið 2005 og hafa aldrei verið fleiri. Auk þess komu 56,000 ferðamenn með
skemmtiferðaskipum til hinna ýmsu hafna landsins. Undanfarinn áratug hefur árleg fjölgun í komum erlendra ferðamanna
verið að meðaltali 11% og áfram er búist við svipuðum vexti í íslenskri ferðaþjónustu. Fjöldi ferðamanna einn og sér
segir þó aðeins hálfa söguna en ljóst er að ferðaþjónusta gegnir æ mikilvægara
>>
hlutverki í íslensku efnahagslífi. Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla
3
Íslands er sýnt fram á að ferðaþjónustan hefur bætt framleiðni vinnuafls,
370,000 erlendir ferðamenn
framleiðni einkafjármagns, framleiðni opinbers fjármagns og inniviða og að
komu til landsins 2005
hún hefur skapað sterkari grundvöll fyrir sérhæfingu og fjölbreytni. Þetta
þýðir meðal annars að víða um land hefur ferðaþjónustan skapað atvinnutækifæri sem gera það að verkum að ungt
fólk hefur atvinnu á sínu heimasvæði jafnvel þótt samdráttur hafi verið í störfum innan fiskvinnslu og landbúnaðar.
Ferðaþjónustan hefur líka skapað ófaglærðu fólki um allt land ný atvinnutækifæri.
Aukinn fjöldi ferðamanna þýðir betri nýtingu fjárfestinga t.d. í gistirými, samgöngum, íþróttamannvirkjum og
útivistarsvæðum og einnig er augljóst að ferðamenn skipta orðið verulegu máli fyrir verslun og margvíslega þjónustu
í landinu. Þetta felur í sér hækkun þjónustustigs og aukna fjölbreytni í þjónustu. Slíkt skiptir miklu máli fyrir
byggðarlög þar sem íbúar eru fáir en með ferðamönnum stækkar markaðurinn og nægileg eftirspurn verður til að
standa undir fjölbreyttari þjónustu. Þess vegna er lögð áhersla á það í fyrrgreindri skýrslu Hagfræðistofnunar H.Í.
að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að beina ferðamannastraumnum frá Reykjavík til landsbyggðarinnar utan háannar.
Orðrétt segir: „Ef það heppnaðist væri jafnað álagið á innviðum landsins og búsetuskilyrði á landsbyggðinni bætt með
hagkvæmum hætti.”4 Skortur á rannsóknum á sviði ferðamála er hins vegar ógnun fyrir frekari uppbyggingu því enn
eigum við langt í land með að hafa aflað okkur nægrar vitneskju um greinina, eðli hennar og áhrif.

2.1.1 Ferðamenn
Framboð og eftirspurn eftir vöru og þjónustu fyrir ferðafólk er grunnurinn að aukinni arðsemi greinarinnar. Ljóst
er að áhugi fyrir Íslandsferðum er töluverður en undanfarin ár hafa íslensk ferðamálayfirvöld lagt áherslu á fjögur
megin markaðssvæði ; N.-Ameríku, Skandinavíu, Mið-Evrópu og Bretland. Það hefur vissulega skilað árangri því
yfir 90% þeirra ferðamanna sem komu til landsins á síðasta ári komu frá þessum svæðum.
Tafla 1: Fjöldi erlendra ferðamanna árið 2005 eftir þjóðerni
Þjóðerni
Danir
Svíar
Norðmenn
Finnar
Bretar
Norður Ameríkanar
Þjóðverjar
Frakkar
Hollendingar
Ítalir

Fjöldi
35,000
24,000
24,000
8,000
57,800
54,300
37,000
20,100
11,000
8,900

---------3 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2004). Flug og ferðaþjónusta á Íslandi: Umfjöllun í tilefni af beiðni Ryanair um
lækkun gjalda á Keflavíkurflugvelli. Skýrsla til vinnuhóps í Samgönguráðuneytinu. Reykjavík: Samgönguráðuneytið.
4 Sama rit, bls. 39.
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Vægi þessara markaða er nokkuð mismunandi eftir því hvort um er að ræða landsbyggð eða höfuðborgarsvæði.
Þannig skipta Þjóðverjar, Frakkar og Ítalir miklu máli fyrir landsbyggðina en þessir ferðamenn ferðast mikið um
landið og dvelja hér lengur en aðrir ferðamenn.
Árið 2005 var mest aukning á fjölda ferðamanna frá Bandaríkjunum og Asíu. Ferðamönnum fjölgar einnig yfir
veturinn og er ferðamannatímabilið að lengjast og má þar nefna að fjöldi ferðamanna í október 2005 var sá sami og
í júní fyrir fjórum árum5. Lenging ferðaþjónustutímabilsins á sér þó fyrst og fremst stað á höfuðborgarsvæðinu og
í nærliggjandi byggðum.
Tafla 2: Aukning í fjölda erlendra ferðamanna til Íslands
Ár
Fjöldi erlendra ferðam.
Aukning milli áratuga
Aukning frá upphafi

1974
1984
68.026 85.290
25,4 %
25,4 %

1994
179.214
110,2 %
163,4 %

2004
362.200
102,1 %
432,4 %

Aukning í fjölda ferðamanna sem koma til landsins er þó ekki eina og ef til vill heldur ekki besta leiðin til að auka
arðsemi greinarinnar. Meiru skiptir dreifing í komum ferðamanna yfir árið og um landið. Síðast en ekki síst þarf
ferðaþjónustan að sinna sínum heimamarkaði, það er Íslendingum á ferð um landið. Víða eru Íslendingar afar
mikilvægir viðskiptavinir ferðaþjónustufyrirtækja og því mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar gefi því rækilegan gaum
hvernig megi sinna þessum markhópi betur en nú er gert.
Framboð í ferðaþjónustu hefur tekið gríðarlegum breytingum á undanförnum árum. Mikil uppbygging hefur
til dæmis átt sér stað á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu og nýjum afþreyingarkostum hefur vaxið hratt
fiskur um hrygg. Neytendur í ferðaþjónustu eru kröfuharðir og því er mikilvægt að sífellt sé leitast við að hafa
vöruframboðið fjölbreytt og spennandi. Oft á tíðum þarf ekki að kosta miklu til, stundum nægir að setja vöruna í
nýtt samhengi sem getur falist í samstarfi við aðra ferðaþjónustuaðila og út úr því getur myndast nýr ferðapakki.
Eins og áður sagði fjölgar ferðamönnum á eigin vegum sífellt og það setur þær kröfur á herðar ferðaþjónustuaðilum
að þjónusta þeirra sé vel kynnt og aðgengileg.

2.1.2 Rekstrarumhverfi ferðaþjónustu á Íslandi
Fjölmargir þættir hafa áhrif á það hvernig ferðaþjónusta þróast og margir
þessara þátta eru í raun utan lögsögu ferðaþjónustunnar, ef svo má að orði
komast. Áhrif stjórnvalda í hverju landi fyrir sig eru töluverð en sviptingar
í stjórnmálum og breyttar áherslur geta haft mikil áhrif á ferðaþjónustu.
Gengismál og opinber stuðningur (til dæmis ákvarðanir í opinberri markaðssetningu) geta líka sveiflast óvænt til án þess að ferðaþjónustan fái nokkuð við
ráðið.

>>
Efnahagsáhrif útgjalda
ferðamanna á Íslandi voru
ríflega 120 milljarðar 2004
Samgönguráðuneytið. (2005).
Ferðamálaáætlun 2006-2015.

Afkoma fyrirtækja í greininni hefur lengi verið áhyggjuefni og á sama tíma sem ferðamönnum hefur sífellt fjölgað
hafa tekjur á hvern ferðamann lækkað. Skýringa er fyrst og fremst að leita í skemmri dvalartíma hvers ferðamanns
á landinu. Vestrænir ferðamenn kjósa nú í æ ríkara mæli að fara í mörg stutt frí yfir árið í stað þess að fara einu
sinni í langt frí eins og áður tíðkaðist. Megin áhrifavaldur á afkomu fyrirtækja er þó hið stutta ferðaþjónustutímabil
sem er vissulega þröskuldur framfara í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Stutt háönn leiðir til þess að heildarnýting
fjárfestinga og atvinnutækja er afar léleg. Því er brýnt að leita sem flestra leiða til þess að lengja ferðaþjónustutímabilið
og til þess þarf samstillt átak ríkis (opinber markaðssetning), sveitarfélaga (m.a. opnunartími safna og sundlauga)
og fyrirtækja (nýsköpun og vöruþróun á lágönn).
Mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu eru afar smá og hafa því lítið bolmagn til þess að standa í umfangsmikilli
markaðssetningu og kynningu. Það vandamál má þó yfirstíga með aukinni samvinnu fyrirtækja og jafnvel
sveitarfélaga. Gildi aukinnar samvinnu er ótvírætt og víða um land hefur verið stofnað til margvíslegs klasa samstarfs
---------5 Ferðamálaráð Íslands. (2006). Fjöldi ferðamanna, efni á vefslóðinni
http://www.ferdamalastofa.is/displayer.asp?cat_id=503 skoðað þann 14.02.06
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Mynd 3. Sauðárkrókur.

og þá gjarna í tengslum við vaxtarsamninga stjórnvalda við ákveðna landshluta. Með klasa er átt við alla þá aðila
(fyrirtæki, birgja, þjónustuaðila og stofnanir) sem tengjast ákveðinni atvinnugrein á afmörkuðu landsvæði6.
Samkeppnishæfni áfangastaða ræðst ekki einungis af frammistöðu fyrirtækja í ferðaþjónustu heldur skiptir aðkoma
hins opinbera miklu máli (t.d. rekstur safna, sundlauga, upplýsingamiðstöðva og samgöngur) sem og frammistaða
annars atvinnureksturs á svæðinu. Því er áríðandi að hið opinbera og atvinnugreinin vinni markvisst saman að
uppbyggingu ferðaþjónustu og að hún sé rækilega samþætt við annað atvinnulíf svæðisins.
Ákvörðunarferlið hjá neytandanum í ferðaþjónustu er afar flókið. Inn í ákvörðun
um ferðalag spila fjölmargir þættir sem lúta meðal annars að bakgrunni,
skoðunum og viðhorfum viðkomandi einstaklings. Þá er “ferðaþjónustuvaran”
sem slík margbrotið fyrirbæri og óáþreifanlegt, því það er upplifun sem
ferðamaðurinn er að sækjast eftir. Þessi upplifun er samsett úr þjónustu ótal
aðila úr ferðaþjónustugeiranum (gisting, veitingar, afþreying, samgöngur,
o.fl.) og aðdráttarafli staðarins. Ytri þættir s.s. staðsetning, veðurfar, náttúra,
verðlag o.s.frv. hafa líka gríðarmikil áhrif á upplifun ferðamannsins. Framboð
hinna ýmsu þjónustuþátta, gæði stoðkerfisins, samgöngur, almennt atvinnustig
áfangastaðarins og svo seglarnir (aðdráttaraflið), spila saman og mynda í
heild áfangastað ferðamanna. Hátt menntunarstig, góðar samgöngur, gæða
upplýsinga og -fjarskiptakerfi, gott þjónustustig, þar með taldir þeir þættir sem
lúta að umhverfismálum, sorphirðu, endurvinnslu og þess háttar - allt eru þetta
atriði sem hafa gríðarmikið að segja við þróun og uppbyggingu áfangastaðar.

>>
Talið er að aukningu í fjölda
erlendra ferðalanga til landsins utan háannar megi rekja
fyrst og fremst til:
• Mikillar tíðni áætlunarflugs
allt árið
• Sértækra markaðsaðgerða
• Aukins vöru- og þjónustuframboðs utan háannar
• Aukinna gæða
Samgönguráðuneytið. (2005).
Ferðamálaáætlun 2006-2015.

2.1.3 Sveitarfélög og ferðaþjónusta
Þáttur sveitarfélaga í ferðaþjónustu er umfangsmikill en þar sem sveitarfélög eru afar misjöfn að stærð og
íbúafjölda er aðkoma þeirra nokkuð misjöfn. Þjónusta sveitarfélags við íbúa sína er í raun mikilvæg forsenda fyrir
uppbyggingu ferðaþjónustu því á sveitarfélögum hvíla ýmis lögbundin verkefni sem tengjast ferðamálum beint.
Þar má nefna skipulagsmál, umhverfismál og hreinlætismál. Þessir málaflokkar varðar m.a. landnýtingu fyrir
ferðaþjónustu (sem og aðrar atvinnugreinar). Ákvarðanir sveitarfélaga geta t.d. stutt við eða hindrað fyrirtæki í
að vinna samkvæmt settri umhverfisstefnu. Menningarmál (t.d. rekstur safna), skólamál, íþróttir og æskulýðsmál
(skíðasvæði, sundlaugar, íþróttavellir o.fl.), er sú starfsemi sem sveitarfélagið byggir upp til að efla lífsgæði íbúanna
og er jafnframt grundvöllur þess að hægt sé að bjóða gestum sveitarfélagsins góða afþreyingu og upplifun.
Um árabil kepptust sveitarfélög við að ráða til sín ferðamálafulltrúa sem eðli málsins samkvæmt höfðu ferðamál á
sinni könnu. Starfsvið ferðamálafulltrúa var þó misvel skilgreint og umfang þess afar misjafnt á milli sveitarfélaga.
Á undanförnum árum hefur tilhneigingin verið sú að leggja niður slík störf og færa ábyrgðarsvið ferðamála undir
starfsvið atvinnu-, menningar- eða upplýsingarfulltrúa sveitarfélagsins. Þá koma sveitarfélögin að ferðamálasamtökum
landshlutanna og á nýliðnum árum hafa þau komið í æ ríkari mæli að markaðssetningu, t.d. með þátttöku í svæðisbundnum markaðsskrifstofum. Dæmi erlendis frá sýna einmitt að þátttaka sveitarfélaga í svæðisbundnum markaðsskrifstofum er afar mikilvægur þáttur í stuðningi sveitarfélaga við uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu.
---------6 Nánar má fræðast um klasa og þýðingu þeirra á heimasíðu Vaxtarsamnings Eyjafjarðar: http://www.klasar.is
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2.2 Umfang og einkenni skagfirskrar ferðaþjónustu
2.2.1 Umfang ferðaþjónustu í Skagafirði
Þessi kafli byggir á niðurstöðum stöðumats ferðaþjónustu í Skagafirði og þar er að finna ítarlegri lýsingu á einstaka
greinum ferðaþjónustunnar7. Gistirými á svæðinu er fjölbreytt hvað gerð og verð varðar en 29 staðir bjóða gistingu
sem spannar frá þriggja stjörnu hótelum til tjaldsvæða. Hins vegar er augljós skortur á gistirými fyrir stærri
viðburði í Skagafirði sem gerir t.d. ráðstefnuhald fyrir stóra hópa erfiða.
Alls eru 15 veitingastaðir í Skagafirði sem bjóða samtals 952 sæti. Þá eru ekki tekin með sæti í félagsheimilum,
íþróttahúsum eða skólum í héraðinu, en þessir staðir eru gjarnan nýttir undir stærri veislur. Auk þessa bjóða 10-15
ferðaþjónustuaðilar upp á veitingar, t.d. morgunverð.
Veiðimöguleikar í Skagafjarðasýslu eru fjölbreyttir og
veiðileyfi seld í hátt í 30 vötnum og um 20 ám. Fjögur til
fimm fyrirtæki reka að jafnaði hestaleigu og þrjú til fjögur
bjóða upp á lengri hestaferðir. Tvö fyrirtæki bjóða upp
á siglingar á sjó og sömuleiðis bjóða tvö fyrirtæki upp á
flúðasiglingar. Eitt fyrirtæki býður upp á jeppaferðir en
ekkert fyrirtæki selur skipulagðar gönguferðir um svæðið.
Þá er ótalin hvers kyns íþróttatengd afþreying, skíðasvæði,
golfvellir og sundlaugar.
Byggðasafn Skagfirðinga hefur með sýningum sínum víðs
vegar um héraðið lagt grunninn að sterkri menningartengdri
ferðaþjónustu en mjög fá fyrirtæki einbeita sér þó að
menningu sem aðdráttarafli fyrir gesti. Nokkrar hátíðir og
viðburðir hafa fest sig í sessi og dreifast vel um árið.

Mynd 4. Upplýsingamiðstöðin í Varmahlíð.

Upplýsingamiðstöð Norðurlands vestra er staðsett í
Varmahlíð og er hún opin allt árið en það er mikilvæg
forsenda þess að hægt sé að lengja ferðaþjónustutímabilið
og stuðla að vöruþróun á lágönn.

2.2.2 Ferðamenn í Skagafirði
Samkvæmt útreikningum fyrirtækisins Rannsóknir og
ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) munu um 57 % þeirra
erlendu ferðamanna sem komu til Íslands sumarið 2004 hafa
farið eitthvað um Norðurland. Hlutfall þeirra sem gistu
á Norðurlandi var þó heldur lægra eða 53 %. Dreifingin
innan Norðurlands var enn fremur talsvert breytileg.
Sumarið 2004 gisti þannig aðeins ríflega fjórðungur (2729% ) þeirra sem fóru um Skagafjörð í héraðinu - langflestir
erlendir ferðamenn sem komu til Skagafjarðar voru með
öðrum orðum aðeins daggestir. Á heildina litið gisti einn
af hverjum átta ferðamönnum (12 %) sem kom til landsins
sumarið 2004 í Skagafirði og er það mun lægra hlutfall en
t.a.m. í Þingeyjarsýslunum (38 %) eða Eyjafirði (32 %).8
---------7 Ferðamáladeild Hólaskóla. (2005). Stöðumat: Ferðaþjónusta
í Skagafirði. Sauðárkrókur: Sveitarfélagið Skagafjörður.
8 Rögnvaldur Guðmundsson. (2005). Norðurland, ferðamenn
og gistinætur 2001-2004 . Hafnarfjörður: Rannsóknir og
ráðgjöf ferðaþjónustunnar ehf.
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Íslendingum sem ferðast um landið hefur einnig fjölgað á milli ára, þótt ferðalög þeirra – sérstaklega val á
áfangastöðum – fari mun meira eftir tíðafari hvers árs en hjá útlendingum. RRF áætlar að um 69 % landsmanna hafi
farið eitthvað um Norðurland árið 2004. Hlutfall innlendra ferðamanna sem gista eina nótt eða lengur í Skagafirði
var heldur hærra en meðal útlendinga eða um 18 %.
Skráðar gistinætur9 erlendra ferðamanna í Skagafirði árið 2004 voru 16.754 en gistinætur innlendra ferðamanna
voru 18.159, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Samtals voru 24.214 ferðamenn skráðir sem gistu alls í
34.913 nætur. Þessar tölur sýna glöggt mikilvægi Íslendinga sem gesta en þeir voru 49 % ferðamanna og gistinætur
þeirra voru 52 % af heildinni árið 2004. Um 20 % erlenda gesta voru Þjóðverjar, 16 % Frakkar, 9 % Ítalir og 8 %
Hollendingar.
Meðalaldur erlendra ferðamanna í Skagafirði er 45 ár og stærstur hlutinn er háskólamenntaður. Flestir erlendu
ferðamannanna eru á bílaleigubíl og ferðast þá gjarna tveir saman. Ekki er mikið um að börn séu tekin með í
ferðalagið en Íslendingar ferðast yfirleitt með alla fjölskylduna og áhrif þess endurspeglast m.a. í vali á ódýrari
gistingu. Erlendu ferðamennirnir eru flestir að ferðast um landið og eiga því aðeins leið um Skagafjörð. Einn þriðji
Íslendinga telur sig hins vegar vera að koma sérstaklega til Skagafjarðar.10

2.2.2.1 Viðhorf ferðamanna í Skagafirði

>>

Þegar í Skagafjörðinn er komið þá fer stór hluti ferðamanna í gönguferð,
borðar á veitingastað, fer í söfn og heimsækir sögustaði og fer á hestbak.
Heimsókn á söfn og
Heimsókn á söfn og sögustaði er vinsælasta afþreyingin meðal allra
sögustaði er vinsælasta
þjóðerna og almennt eru það í kringum 50% ferðamanna sem það gera.
afþreyingin meðal allra
Gönguferðir fylgja fast á eftir í vinsældum og Bretar og Skandinavar fara
þjóðerna og almennt eru það
í meira mæli á hestbak í Skagafirði en aðrar þjóðir en hins vegar virðist
í kringum 50% ferðamanna
hlutfall þessara þjóðerna í Skagafirði vera töluvert lægra en hlutfall þeirra
sem það gera.
á landsvísu. Þetta bendir því til þess að það sé mikilvægt fyrir skagfirska
hestaferðaþjónustu að ná betur til þessa markhóps og fá hann til þess að
koma og dvelja í Skagafirði á meðan á Íslandsferð stendur. Íslendingar eru
þeir einu sem taka þátt í veiði að einhverju marki og má velta fyrir sér hvort áhugaleysi erlendra ferðamanna sé
vegna skorts á upplýsingum um þá fjölmörgu veiðimöguleika sem finnast í héraðinu.
Ferðamenn eru mjög áhugasamir um staðbundna matarmenningu og vilja gjarna að upplýsingum um hana sé miðlað
til þeirra, t.d. með upplýsingum á matseðli. Margir vilja líka eiga möguleika á því að kaupa matvæli sem minjagripi.
Almennt eru ferðamenn ánægðir með upplifun sína í Skagafirði. Einkum fær gestamóttaka góða einkunn og það
sama gildir um gistingu, söfn og afþreyingu. Minjagripir, veitingastaðir og verslanir fá hins vegar oftar lakari
einkunn. Munur á milli þjóðerna er ekki mikill en eftirtektarvert er að ánægja Breta og Skandinava með gistingu
og veitingastaði er minni en annarra ferðamanna sem bendir til þess að þessi hópur geri ákveðnar kröfur til þessara
þátta ferðaþjónustunnar.
Þeir erlendu ferðamenn sem Skagafjörð sækja heim eru almennt fólk sem hefur áhuga á því að eyða fríinu sínu
í dreifbýli og þar skipta möguleikar á gönguferðum miklu máli, sem og merktir stígar og góð upplýsingagjöf
varðandi gönguleiðir. Þá eru atriði er lúta að náttúru og landslagi mjög hátt skrifuð og kyrrðin eftirsóknarverð
að mati erlendra gesta Skagfirðinga. Ekki er mikill munur milli þjóðerna þó er áberandi að Þjóðverjar, sem eru
stór hluti viðskiptavina skagfirskrar ferðaþjónustu, leggja mikið upp úr atriðum sem tengjast náttúrunni. Íslenskir
ferðamenn leggja hins vegar meira upp úr aðstöðu, hreinlæti og gistingu.

---------9 Skráðar gistinætur byggja á gögnum sem gististaðir skila inn til Hagstofu Íslands (sk. gistináttaskýrslur). Mun fleiri ferða
menn gista í Skagafirði en þessar tölur gefa til kynna því stór hluti Íslendinga og nokkur hluti erlendra ferðamanna gista
hjá vinum og ættingjum eða í húsnæði sem ekki er greitt fyrir. Þessir ferðamenn er að sjálfsögðu mikilvægir þar sem þeir
neyta ýmis konar annarrar þjónustu í héraði.
10 Upplýsingar um ferðahegðun og viðhorf ferðamanna í Skagafirði eru fengnar úr viðhorfsrannsókn meðal ferðamanna
sumarið 2004. Sjá: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. (2005). History and Horses: The Potential of Destination Marketing
in a Rural Community. A Study from Iceland. Óbirt MBA ritgerð: Háskólinn í Guelph, Kanada.
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2.2.3 Ferðaþjónusta í Skagafirði, almennt
Einkenni rekstrarumhverfis ferðaþjónustunnar í Skagafirði eru eðli málsins samkvæmt þau sömu og á landsvísu.
Hér eru mörg lítil fyrirtæki sem ekki hafa mikið svigrúm til kynningar- og markaðssetningar á sinni vöru. Samvinna
fyrirtækja innbyrðis og við aðra hagsmunaaðila er ekki mikil. Aukin samvinna í markaðssetningu, vöruþróun og
þjónustu eða svo kölluð klasamyndun væri hér ótvírætt til hagsbóta.
Þá eru starfsmannaskipti gjarnan tíð og vísbendingar eru um að á heildina litið sé ekki lögð rík áhersla á að starfsmenn
fái formlega fræðslu eða námskeið í tengslum við viðmót og þjónustu við gesti. Stjórnendur virðist þó meðvitaðir
um mikilvægi gæða þegar þjónusta við gesti er annars
vegar11. Aðgengi að menntun er gott í héraði (Hólaskóli,
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og Farskólinn) og er
mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar nýti sér þá nálægð til þess
að auka fagmennsku og gæði þjónustu sinnar.
Fjölbreytni almennrar þjónustu (bankar, pósthús, verslun,
snyrti- og hárgreiðslustofur, bensínsölur, o.s.frv.) skiptir
miklu máli og einn af styrkleikum Skagafjarðar sem
áfangastaðar fyrir ferðamenn eru hinir fimm þjónustukjarnar
(misstórir að vísu) sem eru vel dreifðir um héraðið. Þannig
er hvergi langt að sækja grunn þjónustu yfir sumartímann.
Merkingar á vegum og upplýsingaflæði til gesta í Skagafirði
er þó víða ábótavant en góðar merkingar auka líkur á því að
ferðaþjónusta og önnur þjónustu í héraði sé nýtt.

Mynd 6. Á hestbaki.

Íbúar í Skagafirði hafa jákvætt viðhorf til uppbyggingar
ferðaþjónustu; eru hlynntir fjölgun ferðamanna og vilja
auka afþreyingu sem ferðamönnum stendur til boða12.
Jákvætt viðhorf heimamanna er afar þýðingarmikið fyrir
ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar sem gott er heim
að sækja. Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að ímynd
Skagafjarðar er fremur óskýr og sterkan samnefnara vantar
fyrir svæðið13.
Með vaxandi styrk Markaðsskrifstofu ferðamála á
Norðurlandi eykst sýnileiki alls svæðisins og í því felast
einnig tækifæri fyrir skagfirska ferðaþjónustu. Nálægðin
við vaxandi þéttbýli á Eyjafjarðarsvæðinu felur líka í sér
margvísleg tækifæri þrátt fyrir að löngum hafi verið litið á
þessa nágranna sem skæða keppinauta í keppninni um hylli
ferðamanna.

Mynd 7. Gisting í Keldudal.

---------11 Nemendur Ferðamáladeildar Hólaskóla, 2. ár. (2005). Þjónustustig og gæði þjónustu í Skagafirði. Óbirt skýrsla: Hólaskóli,
háskólinn á Hólum.
12 Nemendur Ferðamáladeildar Hólaskóla, 2. ár. (2005). Viðhorf til ferðaþjónustu í Skagafirði. Óbirt skýrsla: Hólaskóli,
háskólinn á Hólum.
13 Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. (2005). History and Horses: The Potential of Destination Marketing in a Rural Community.
A Study from Iceland. Óbirt MBA ritgerð: Háskólinn í Guelph, Kanada.
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Mynd 8. Málin rædd á Garðssandi.

3. Stefnumótun fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði
3.1 Forsendur stefnumótunar
Töluverð vinna hefur verið lögð í stefnumótun fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi af hálfu hins opinbera á allra síðustu
árum. Einn helsti árangur þess starfs er ný ferðamálaáætlun fyrir árin 2006-2015 sem samþykkt var um mitt síðasta
ár. Meginviðfangsefni áætlunarinnar eru fjögur, það er:
• Náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska verði ráðandi þættir í þróun íslenskra ferðamála
• Tryggð verði samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar sem stuðli að hámarksafrakstri í greininni
• Álagi vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði innan þolmarka í samræmi
við niðurstöður rannsókna
• Ímynd Íslands sem ferðamannastaðar verði byggð upp og varin 14
Ferðamálaáætlunin var lögð fyrir Alþingi með þingsályktunartillögu um ferðamál. Í þeirri tillögu segir að enn
fremur skuli unnið að eftirfarandi markmiðum:
• Ferðaþjónustunni verði sköpuð rekstrarskilyrði sambærileg við rekstrarskilyrði í samkeppnislöndunum
• Ísland verði í forustu í umhverfisvænni ferðaþjónustu
• Fylgt verði eftir uppbyggingu þjóðgarða með því að stuðla að ferðaþjónustu sem samþættir
útivist og náttúruvernd
• Ábyrgð ferðamanna og fyrirtækja í ferðaþjónustuverði aukin í umhverfismálum 15
---------14 Samgönguráðuneytið. (2005). Ferðamálaáætlun 2006-2015. Reykjavík: Samgönguráðuneytið, bls. 8.
15 Þskj. 1032 — 678. mál: Tillaga til þingsályktunar um ferðamál.
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Ofangreind meginviðfangsefni og markmið eru síðan nánar skilgreind og útfærð fyrir ferðaþjónustuna á landsvísu
næstu tíu árin í ferðamálaáætluninni. Við gerð stefnumótunar fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði þótti eðlilegt að
byggja á þeim grunni sem Alþingi, Samgönguráðuneytið, Ferðamálastofa og aðrir aðilar höfðu þegar lagt. Kjarna
þessara viðfangsefna má draga saman í eftirfarandi fjögur atriði sem skýrsluhöfundar telja að hafa beri að leiðarljósi
við alla stefnumótun í skagfirskri ferðaþjónustu:
•
•
•
•

Að Skagafjörður verði leiðandi í vöruþróun, gæðum og fagmennsku í ferðamálum
Að ferðaþjónusta í Skagafirði falli vel að náttúru, menningu og samfélagi
Að auka arðsemi ferðaþjónustunnar í Skagafirði
Að skýra ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar

3.2 Meginstoðir ferðaþjónustu
Eins og fram hefur komið er í Ferðamálaáætlun 2006-2015 gert ráð fyrir því að náttúra Íslands, menning þjóðarinar
og fagmennska verði ráðandi þættir í þróun íslenskra ferðamála á allra næstu árum (sjá mynd 8). Þessa þrjá þætti
– náttúru, menningu og fagmennsku – má því kalla meginstoðir ferðaþjónustunnar á Íslandi. Þarna er augljóslega
tekið mið af skilgreiningum og hugmyndum sem upphaflega voru settar fram í skýrslunni Íslensk ferðaþjónusta.
Framtíðarsýn sem út kom árið 2003. Í skýrslunni er nánar fjallað um þessar stoðir, þar segir meðal annars:
Ísland hefur margvíslega sérstöðu sem ferðamannaland í sínum heimshluta. Einstakt náttúrufar, menningartengdir þættir úr
fortíð og samtíma, ásamt gestrisni þjóðarinnar eru sterkustu drættirnir sem móta ímyndina. Hughrifin af þessari mynd falla
vel að áhuga ferðamanna sem sækjast eftir ólíkri og einstæðri upplifun á ferðalögum sínum. Þessir þættir ásamt örstuttum
háannatíma ráða mestu í íslenskri ferðaþjónustu.16
Margvísleg sérstaða er það sem öðru fremur setur mark sitt á náttúru og menningu hér á landi að mati
framtíðarnefndarinnar, en um þriðju stoðina, fagmennskuna, stendur eftirfarandi:

Mynd 9: Meginstoðir ferðaþjónustunnar á Íslandi og samband þeirra

---------16 Samgönguráðuneytið. (2003). Íslensk ferðaþjónusta. Framtíðarsýn. Reykjavík: Samgönguráðuneytið, bls. 16.
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Ímyndin sem landið hefur í hugum fólks hérlendis og erlendis tengist ofangreindum sérstöðuatriðum á einn eða annan hátt. Í
allri umræðu um ímynd landsins er í raun blandað saman raunverulegri ásýnd landsins, stöðu íslenskrar menningar og þeirri
ímynd sem við „viljum“ hafa. Við þurfum að hlúa að öllu því sem mótar ímyndina og beita faglegum vinnubrögðum við þróun
ferðaþjónustunnar. Fagmennska og hátt þjónustustig er undirstaða sem þarf markvisst að hlúa að og rækta og er forsenda þess
að sérstæðri náttúru og menningu sé miðlað á þann hátt sem ekki skaðar auðlindina. 17
Í skýrslu framtíðarnefndarinnar, sem og í ferðamálaætluninni, er jafnframt lögð mikil áhersla á að uppbygging
ferðaþjónustunnar á Íslandi fari fram í anda sjálfbærrar þróunar:
Nefndin leggur hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar til grundvallar sinni framtíðarsýn og tekur undir þær skilgreiningar
sem settar hafa verið fram í alþjóðlegum stöðlum. [...] Þetta er einkar brýnt í ferðaþjónustu, því það er þekkt vandamál í þróun
áfangastaða að ferðaþjónusta sem misnotar náttúrulegt og menningarlegt umhverfi, gengur af sjálfri sér dauðri. Farsæl þróun
ferðaþjónustu er því í eðli sínu sjálfbær, þ.e. virðir það jafnvægi sem þarf að ríkja í náttúru og menningu til framtíðar. 18
Hér á eftir verða sett fram almenn markmið fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði sem taka mið að þessum þremur
meginstoðum og jafnframt settar fram tillögur að helstu leiðum sem fara mætti til þess að ná þessum markmiðum.
Sum þessara markmiða og/eða leiða eru síðan útfærð nánar fyrir einstaka undirþætti ferðaþjónustunnar í Skagafirði
– menningartengda ferðaþjónustu, matartengda ferðaþjónustu, hestatengda ferðaþjónustu og ferðaþjónustu sem
tengist náttúru og útivist – í einstökum köflum hér aftar í skýrslunni.

3.2.1 Náttúra
Meginmarkmið: Í Skagafirði sé ferðafólki tryggt aðgengi til að njóta útivistar og náttúruskoðunar með
sjálfbærum hætti jafnframt því að héraðið sé markaðssett sem áfangastaður til útivistar.
Leiðir:
Sveitarfélag
• Lögð verði áhersla á Skagafjörð sem útivistarsvæði í markaðssetningu
• Við gerð mannvirkja og merkinga sé tekið tillit til náttúruverndarsjónarmiða
• Skilgreini og taki upp sjálfbærnisvísa til að mæla
jákvæð og neikvæð áhrif ferðaþjónustu á náttúru,
samfélag og efnahag
• Lögð sé áhersla á aðgengi allra til náttúruskoðunar
Fyrirtæki
• Hafi náttúruverndarsjónarmið ávallt að leiðarljósi í starfsemi sinni
• Móti sér umhverfisstefnu og kanni kosti
umhverfisstjórnunar og vistvænnar vottunar
• Leggi áherslu á þróun vöru sem byggir á aðgengi
að og upplifun á náttúru héraðsins
• Lögð verði áhersla á að mæta vaxandi eftirspurn
eftir gönguferðamennsku
Aðrir
• Rannsóknastofnanir og samtök áhugamanna um
náttúru og náttúruvernd taki þátt í uppbyggingu
náttúrutengdrar ferðaþjónustu

Mynd 10. Fugl í kvöldsól.

---------17 Sama rit, bls. 16.
18 Sama rit, bls. 6.
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• Unnið verði að friðlýsingum samkvæmt tillögum í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar
og Náttúruverndaráætlun 2004-2008
• Unnið verði að markvissri söfnun og miðlun upplýsinga um náttúru og lífríki Skagafjarðar

3.2.2 Menning
Meginmarkmið: Skagafjörður verði þekktur fyrir gæði afþreyingar og sérstöðu sína sem sögu- og
landbúnaðarhérað þar sem maður er manns gaman.
Leiðir:
Sveitarfélag
• Lögð verði áhersla á afþreyingu, menningu, minjar og menningararf í markaðssetningu Skagafjarðar
sem áfangastaðar
• Sveitarfélagið Skagafjörður hafi forgöngu um skráningu, verndun, viðhald og aðgengi að minjum
og minjastöðum í héraði
• Í Skagafirði sé vel staðið að rekstri
menningarstofnana og menningarstarfs, þannig að
ferðafólk hafi aðgang að þeirri afþreyingu sem þær
bjóða, allan ársins hring
• Sveitarfélagið vinni með félögum, fyrirtækjum og einstaklingum að markvissri skipulagningu og markaðssetningu á viðburðum í
héraðinu
Fyrirtæki
• Leggi áherslu á verndun og viðhald menningarminja og menningararfs með sjálfbærri nýtingu
þeirra
• Leggi áherslu á að kynna ferðafólki sögu og
samtímamenningu héraðsins
• Samstarf menningarstofnana og fyrirtækja í
menningartengdri ferðaþjónustu um vöruþróun
og markaðssetningu á sviði afþreyingar verði
virkt
Aðrir
• Félagasamtök á sviði menningarstarfs leiti samstarfs við ferðaþjónustuna um markaðssetningu
og framkvæmd menningarviðburða
• Þjóðmenningarstofnanir og Ferðamáladeild
Hólaskóla vinni að eflingu menningartengdrar
ferðaþjónustu með rannsóknum, stefnumótun
og fræðslu
• Opinberir aðilar, ferðaþjónustan og frjáls
félagasamtök sameinist í átak til að vernda og nýta
þann menningararf sem felst í torfbæjum og –
byggingum með kynningu, friðun og skráningu
á Heimsminjaskrá að markmiði
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3.2.3 Fagmennska
Meginmarkmið: Í Skagafirði verði gæði ferðaþjónustunnar
með því besta sem gerist hérlendis.
Leiðir:
Sveitarfélag
• Skýr stefna og aðgerðaáætlun í ferðamálum til
ákveðins tíma; þ.e. staðfesting aðalskipulags með
áherslu á ferðaþjónustu og að við stefnumörkun
sveitarfélagsins almennt séu metin áhrif á ferðaþjónustu
Mynd 12. Vestufarasetrið í Hofsósi.
• Stuðningur við starfsumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja með áframhaldandi þátttöku sveitarfélagsins í Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi, Upplýsingamiðstöð Norðurlands vestra og Ferðamálasamtökum Norðurlands vestra
• Í markaðssetningu verði lögð áhersla á samsvörun milli ímyndar Skagafjarðar sem áfangastaðar
og almennrar stefnumótunar um byggða- og atvinnuþróun í héraðinu
Fyrirtæki
• Samvinna um vöruþróun, þjónustuframboð og markaðssetningu verði aukin með áherslu á heildarímynd Skagafjarðar
• Fyrirtæki vinni markvisst að því að auka gæði starfsemi sinnar og leitist við að tileinka sér
bestu starfshætti
• Fyrirtæki leggi áherslu á menntun og þjálfun starfsfólks við ráðningar og starfsþróun
Aðrir
• Í almennri markaðssetningu á Skagafirði verði lögð áhersla á samsvörun milli ímyndar Skagafjarðar sem áfangastaðar og almennrar stefnumótunar um byggða- og atvinnuþróun í héraðinu
• Í markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað taki aðilar s.s. Ferðamálastofa og Markaðsskrifstofa
Norðurlands tillit til stefnumótunar Skagafjarðar á þessu sviði
• Ferðamáladeild Hólaskóla leggi sérstaka áherslu á að mennta og þjálfa starfsfólk ferðaþjónustunnar
í Skagafirði
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4. Menningartengd ferðaþjónusta
Hér er átt við ferðaþjónustu sem byggir sína vöruþróun á menningu í víðtækri merkingu. Hátíðir og viðburðir á
sviði íþrótta, tónlistar, leiklistar, kirkjustarfs, og hátíðir sem byggja á hefðum s.s. Sæluvika og stóðréttir eru dæmi
um tækifæri til vöruþróunar í ferðaþjónustu. Söguslóðir og nýting þeirra til að bjóða ferðir með leiðsögn, gistingu
og afþreyingu eru einnig menningartengd ferðaþjónusta, svo og aðgengi að minjum og minjastöðum s.s. merkum
byggingum og mannvirkjum, fornleifum og þess háttar. Þá eru söfn, sýningar og setur að bjóða ferðafólki aðgang að
menningarlífi og menningararfi. Hér er hugtakið menningarlífið notað um menningu samtímans en menningararfur
um hefðir og minjar.

4.1 SVÓT-greining
>> STYRKLEIKAR

>> VEIKLEIKAR

• Uppbygging á menningartengdri ferðaþjónustu
með söguslóðum, setrum og sýningum

• Takmörkuð nýting og miðlun á menningararfleifð héraðsins

• Faglegt safnastarf og vel þekktar sýningar

• Almennri aðstöðu til gestamóttöku á helstu sögu- og
minjastöðum héraðsins er ábótavant

• Samstarf ferðaþjónustuaðila og menningarstofnana
• Þekking á minjum og menningararfi byggð á
rannsóknum á mörgum sviðum

• Aðstöðu skortir fyrir sérhæfða menningartengda
ferðaþjónustu (vandað sýningahald, fræðslu,
listviðburði og fjölmenna viðburði)

• Skagfirsk handverksframleiðsla í boði á ferðamannastöðum

• Framboð á svæðisleiðsögn takmarkað

• Mótttaka ferðamanna á mörgum af helstu
sögustöðum héraðsins
• Gott framboð af húsnæði til skemmtanahalds; félagsheimili og veitingastaðir með aðstöðu til dans,
tónlistar- og leiklistarflutnings

• Takmörkuð markaðssetning á hátíðum
• Starfsfólk með takmarkaða þekkingu á sögu og
menningu svæðisins

>> TÆKIFÆRI

>> ÓGNANIR

• Friðun og nýting menningarlandslags
• Söngur, sönghefð og kórastarf

• Eyðing menningarminja vegna spjalla og/eða
skorts á viðhaldi

• Hátíðir og íþróttamót með hefð, fjölbreytni og góða
dreifingu um árið

• Þekking á handverki og handverksarfi er að hverfa;
viðhald minja og vöruþróun í minjagripum í hættu

• Ímynd héraðsins tengist gleði og skemmtunum

• Samkeppni við aðra áfangastaði í uppbyggingu
aðstöðu, sérstaklega til sögutengdrar ferðaþjónustu

• Fræðandi ferðaþjónusta á grundvelli rannsókna og
fræða, s.s. fornleifarölt, söguslóðir og leiðsögn
• Handverkshefðir og minjar um handverk s.s.
byggingalist og textíl eru enn fyrir hendi
• Uppbygging menningarhúsa og aðstöðu til
gestamóttöku

• Niðurskurður fjármagns til menningarstarfs (rannsókna,
varðveislu og miðlunar)
• Samkeppni við aðra áfangastaði á lands- og heimsvísu
á sviði hátíða og viðburða, þ.m.t. íþróttaviðburða

• Vaxandi áhugi á menningartengdri ferðaþjónustu
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4.2 Umræða um SVÓT greiningu
Fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök hafa sýnt frumkvæði í uppbyggingu á þessu sviði með setrum, sýningum og
menningarviðburðum. Styrkurinn felst m.a. í nýtingu á faglegu starfi á menningarsviðinu, sérstaklega listsköpun
og rannsóknastarfi, til afþreyingar fyrir ferðafólk. Þó má auka enn á samstarf hinna ýmsu aðila, sem koma að
uppbyggingu menningarstarfs og menningarferðaþjónustu,
en skortur á slíku samstarfi er veikleiki.
Aðstöðuleysi til gestamóttöku á helstu minja- og sögustöðum
héraðsins er alvarlegur veikleiki. Hér er bæði átt við þætti eins
og leiðsögn, vegmerkingar, upplýsingaskilti og áningarstaði og
ekki síst sérhæfða aðstöðu til að sýna þá forngripi og fornleifar
sem tengjast sögu svæðisins. Þá skortir hér aðstöðu til að halda
stærri viðburði, þ.e. fjölmennar ráðstefnur og hátíðir. Enn fremur
er hér óvenju lítið aðgengi að myndlist, fáir sýningarstaðir og
Listasafn Skagfirðinga skortir sýningaraðstöðu.
Hátíðir í Skagafirði falla vel að ímynd héraðsins sem aðlaðandi
áfangastaðar, það er mikið tækifæri fólgið í því orðspori að hér
kunni menn að skemmta sér. Efling og markaðssetning hátíða
styður þá ímynd og það er ákveðið tækifæri til lengingar
ferðamannatímans að rótgrónar hátíðir eins og stóðréttir
og Sæluvika eru á lágönn ferðaþjónustunnar. Hátíðirnar eru
mikið markaðstækifæri sökum fjölbreytni, en þær höfða til
ólíkra
markhópa.
Hólahátíð er kirkjuleg
>>
hátíð, Sæluvika er
Það er mikið tækifæri fólgið fjölbreytt menningar
í því orðspori að hér kunni
og skemmtidagskrá
menn að skemmta sér.
og Jónsmessuhátíð
á
Hofsósi
er
fjölskylduskemmtun sem höfðar sérstaklega til heimamanna
og brottfluttra. Þá er komin reynsla og aðstaða til að halda
íþróttaviðburði sem vert er að byggja á.
Tónlistaráhugi Skagfirðinga er tækifæri fyrir ferðaþjónustuna
þar sem hann er landsþekktur og gefur tilefni til að sækja
héraðið heim. Saga tónlistar, sérstaklega söngs, er löng
og hefur m.a. verið rakin með sögusýningu á vegum
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga – en þessi sýning er í geymslu
og gestir héraðsins fara því á mis við að njóta hennar.
Tónlistarflutningur er mikill, t.d. á Hólahátíð og Sæluviku,
en ekki hefur verið markaðssett sérstök tónlistarhátíð sem
þó ástæða væri til. Í ljósi þess að ýmsar tónlistarhátíðir eru
þegar á markaði er rétt að nýta sérstöðu svæðisins í sönghefð
og kórastarfi. Að sama skapi eru hér ágætar aðstæður til að
gera dans að þema í hátíðahöldum, í því sambandi má nýta
orðspor danshljómsveita, dægurlagakeppnina og almenna
danskunnáttu.
Það hefur tekist vel til með uppbyggingu handverksframleiðslu og markaðssetningu handverks, en þar eru enn ónýtt
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tækifæri. Eftirspurn eftir handverki með beinni skírskotun
til hefðar og staðhátta hér er meiri en framboðið. Til
dæmis má nefna að gefin hefur verið út mjög vönduð bók
um ákveðna skagfirska handverkshefð, rósavettlinga – en
framboð á þessari vöru er nær ekkert. Handverk með skýra
tilvísun til héraðsins er hluti af sterkri ímynd þess sem
áfangastaðar fyrir ferðafólk, þannig að það er ógnun að
handverkskunnátta er á undanhaldi.
Þá hefur lítið verið unnið úr þeim menningararfi sem felst í
framlagi Skagafjarðar til bókmennta. Einstaka minnisvarði
s.s. um Stephan G. Stephansson og Stephansstofa í
Vesturfarasetrinu eru ekki næg nýting á þessari auðlind.
Framtak á borð við bók Byggðasafns Skagfirðinga um
söguslóðir Sturlungu
>>
er dæmi um hvernig
má
markaðssetja
Með uppbyggingu
héraðið.
Merkur
menningarhúsa, framboði
myndlistararfur
á svæðisleiðsögn og
héraðsins
mætti
menntuðum staðarvörðum
einnig njóta sín
í mótttöku gesta skapast
betur, en margir
mörg tækifæri.
þekktir myndlistarog handverksmenn
og konur hafa starfað hér. Má þar nefna barokkmeistarann
Guðmund frá Bjarnastaðahlíð, útskurð Bólu-Hjálmars,
Sigurð Guðmundsson málara og samstarfskonur hans að gerð
hátíðarbúnings íslenskra kvenna og Sauðárkróksmálarana, en
þannig mætti lengi telja. Sýningar- og starfsaðstaða Listasafns
Skagfirðinga er takmörkuð og er það ákveðin ógnun.
Tækifærin felast í að nýta auðlindina betur. Söguslóðirnar
eru miklar og fjölbreyttar, þar bíða mikil verkefni við að
þróa móttöku gesta og afþreyingu s.s. leiðsögn og þátttöku
í viðburðum. Það kallar á markvissa uppbyggingu að nýta
þessi tækifæri. Til þess þarf sérstaklega tvennt: Að rækta
mannauðinn í ferðaþjónustunni þannig að starfsfólk sé fært
um að miðla og túlka menningarverðmætin fyrir gesti.
Að bæta aðgengi ferðafólks að menningarverðmætum
með markvissri uppbyggingu á helstu áfangastöðum í
menningartengdri ferðaþjónustu. Með uppbyggingu
menningarhúsa, framboði á svæðisleiðsögn og menntuðum
staðarvörðum í mótttöku gesta skapast mörg tækifæri til að
mæta þeirri ógnun sem stendur af samkeppni við áfangastaði
þar sem meiri uppbygging hefur átt sér stað.

Mynd 16. Dægurlagakeppnin.

Mynd 17. Hafnardagur á Króknum.

Ógnanir á þessu sviði eru af tvennum toga; eyðing
auðlindarinnar og samkeppni á lands- og heimsvísu. Mynd 18. Stóðréttir.
Eyðing minja, glötun þekkingar og veik tengsl við fræði
og menningarlíf gera menningartengda ferðaþjónustu
innihaldslitla og óaðlaðandi fyrir gesti. Tækifæri Skagfirðinga á þessu sviði felast m.a. í þeim möguleikum sem
hér eru á stuðningi fræðimanna og stofnana við uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu. Hér er til
dæmis gott aðgengi að menntun í ferðaþjónustu og jákvætt viðhorf til samstarfs við ferðaþjónustuna af hálfu
menningarstofnana. Þeirri ógn sem felst í eyðingu menningarverðmæta verður að mæta með þeim styrk sem felst í
samstöðu og áhuga hagsmunaaðila á að vernda auðlindina sem menningartengd ferðaþjónusta byggir á.
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Samkeppni við aðra áfangastaði þar sem mikið hefur verið lagt í uppbyggingu aðstöðu til menningarstarfs, íþrótta
og menningarferðaþjónustu er stöðug ógnun. Hérlendis er nú t.d. í gangi uppbygging á víkingaþorpi í Reykjanesbæ
og hin ýmsu setur um slóðir Íslendingasagna sem eru að byggjast í öðrum landshlutum. Í Skagafirði þarf ekki
að búa til minjar, hér er mikið af friðuðum minjum og sóknarfæri í því. Þannig gefst tækifæri til að kynnast
sögunni í sínu rétta umhverfi. Skagafjörður verður að halda því forskoti sem hefur skapast með öflugum fornleifaog sagnfræðirannsóknum, lifandi menningarstarfi og kynningu á menningararfinum.

4.3 Tillögur að verkefnum og aðgerðum
4.3.1 Sveitarfélag
Aðgengi og skipulag
2006
Sveitarstjórn taki ákvarðanir um uppbyggingu helstu áfangastaða í menningartengdri ferðaþjónustu:
• Verkáætlanir og verklok við menningarhús sveitarfélagsins
• Ákvörðun um skipulag og uppbyggingu safnsvæðis í Glaumbæ
• Stuðningur við uppbyggingu Guðbrandsstofnunar á menningarhúsi á Hólum og bætta aðstöðu til
móttöku ferðamanna á Hofsósi og Kolkuósi
2006
Umhverfissvið í samráði við markaðs- og þróunarsvið, Vegagerðina, Fornleifavernd, Húsafriðunarnefnd,
Þjóðminjasafn, Byggða- og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, ferðaþjónustuaðila og félagasamtök geri
tímasetta áætlun um merkingar sögu- og minjastaða.
2007-2015
Merkingum skv. ofangreindri áætlun verði lokið.
Þjónusta og þjónustugæði
2006
Markaðs- og þróunarsvið: Í starfsmannastefnu verði lögð áhersla á menntun og fræðslu bæði við ráðningar
og í starfsþróun. Endurskoðun starfsmannastefnu með þetta að markmiði verði lokið í september 2006.
• Menningararfur Skagafjarðar - starfsfólk stutt til að sækja sér staðarvarðaréttindi á námskeiðum
Hólaskóla í mars-apríl 2006 - 2010. Árið 2010 verði allir sumarstarfsmenn á söfnum á vegum
sveitarfélagsins og á upplýsingamiðstöðvum með staðarvarðaréttindi
• Þjónustugæði – allt starfsfólk í framlínu, s.s. starfsfólk íþróttamannvirkja, starfsfólk í símsvörun og
móttöku, sæki námskeið í þjónustugæðum 2006-2007
• Hátíðir og viðburðir - starfsfólk sem starfar að skipulagi og framkvæmd hátíða sæki námskeið
haustið 2006
Samstarf og klasamyndun
2006
Markaðs og þróunarsvið ásamt undirstofnunum taki þátt í myndun klasa um menningartengda ferðaþjónustu til að vinna að eftirfarandi verkefnum.
• Varðveislu byggingararfleifðar með nýtingu
• Almenningsfræðslu um byggingararfleifð Skagafjarðar
Vöruþróun og nýsköpun
2006
Markaðs og þróunarsvið láti gera mat á þolmörkum stóðrétta og greiningu á þróunarmöguleikum.
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2007
Markaðs- og þróunarsvið láti gera könnun á fýsileika alþjóðlegrar sönghátíðar í tengslum við Sæluviku
og möguleikum á að efna til danshátíða
Markaðssetning og kynningarmál
2006-2010
Markaðs- og þróunarsvið geri áætlun og átak í markaðssetningu hátíða:
• Áætlun og átak í markaðssetningu Sæluviku og Forsælu á innanlandsmarkaði
• Markaðssetning nýrra hátíða í samvinnu við ferðaþjónustuaðila og tónlistarfólk séu niðurstöður
fýsileikakannana hagstæðar

4.3.2 Fyrirtæki
Aðgengi og skipulag
2006-2015
Öll fyrirtæki í ferðaþjónustu: Þátttaka í verkefni um merkingu sögu- og minjastaða.
2006-2015
Snorri Þorfinnsson efh. og Kolkuós ses: Uppbygging almennrar aðstöðu til móttöku ferðafólks á
Hofsósi og í Kolkuósi.
Þjónusta og þjónustugæði
2006-2010
Ferðaþjónustufyrirtæki setji sér markmið í starfsmannastefnu um þekkingu starfsmanna á sögu og
menningu Skagafjarðar.
2006-2015
Öll fyrirtæki í menningartengdri ferðaþjónustu hafi starfsfólk með menntun í ferðamálafræðum,
svæðisleiðsögn og/eða staðarvarðréttindi.
Samstarf og klasamyndun
2006-2010
Klasi í menningartengdri ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra: Fyrirtæki og stofnanir myndi klasa
og sæki stuðning í Vaxtarsamning Norðurlands vestra til skilgreindra verkefna; Vöruþróun
í byggingararfleifð, söguslóðir og hátíðir.
Vöruþróun og nýsköpun
2006-2015
Fyrirtæki þrói sérvöru á grundvelli menningararfsins:
• Hátíðir og þátttöku í þeim: Fjölgi tilboðum í tengslum við hátíðir og viðburði sem þegar hafa
verið markaðssettir s.s. Sæluvika og stóðréttir
• Dvöl og skoðun á gömlum húsum: Gisti- og veitingaaðstaða, kynning á sögu húsanna
• Leiðsögn og þjónustu við ferðafólk á söguslóðum: Göngu- og hestaferðir með leiðsögn,
gistingu á söguslóðum, merkingar sögu- og minjastaða, aðgengi ferðafólks að upplýsingum.
• Handverk sem er einkennandi fyrir Skagafjörð: Fyrirtæki móti sér stefnu um sölu handverks
sem uppfylli kröfur um gæði og tengsl við skagfirska hefð
Markaðssetning og kynningarmál
2006-2010
Klasi í menningartengdri ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra hafi samstarf um markaðssetningu
og kynningarmál innbyrðis og við Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi og Upplýsingamiðstöð ferðamála í Varmahlíð.
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4.3.3 Aðrir
Aðgengi og skipulag
2006
Vegagerðin, Fornleifavernd ríkisins, Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Byggða- og héraðsskjalasafn, landeigendur og sveitarfélagið með þátttöku félagasamtaka og fyrirtækja: Gerð sé tímasett
áætlun um merkingu vega, sögu- og minjastaða. Lokið sé merkingu vega- og sögustaða.
2006-2010
Merkingu samkvæmt ofangreindri áætlun sé lokið.
2006-2015
Guðbrandsstofnun og ferðaþjónustan byggi upp starfsemi á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu framtíðaraðstöðu til rannsókna, varðveislu og sýningahalds á Hólum um sögu staðarins, Hólarannsóknina og fornleifar/forngripi úr henni, kirkjusögu og sögu prentlistar.
Þjónusta og þjónustugæði
2006-2010
• Hólaskóli bjóði staðarvarðanámskeið árlega
• Hólaskóli bjóði símenntunarnámskeið í skipulagi og stjórnun hátíða haustið 2006
• Farskóli Norðurlands vestra og Hólaskóli bjóði námskeið í svæðisleiðsögn 2007 og 2009
Samstarf og klasamyndun
2006
Fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök á Norðurlandi vestra myndi klasa um menningartengda ferðaþjónustu.
Vöruþróun og nýsköpun
2006-2010
Tónlistarfólk í Skagafirði vinni með Markaðs- og þróunarsviði og ferðaþjónustufyrirtækjum að
undirbúningi nýrra hátíða.
2006-2010
Þjóðkirkjan bjóði uppá leiðsögn í ræðu og riti, merkingar, sýningar og þátttöku í athöfnum s.s.
pílagrímagöngum, kirkjustarfi og hátíðum.
2006-2010
Ferðamáladeild Hólaskóla skipuleggi rannsóknir:
• Hátíðir í Skagafirði; Laufskálarétt - þolmarkarannsókn og Sæluvika – markaðskönnun og gæðakönnun
• Skagfirskt handverk; einkenni, vöruþróun og markaðssetning
Markaðssetning og kynningarmál
2006-2015
Markaðsskrifstofa ferðamála og Upplýsingamiðstöð ferðamála hafi virkt samráð við klasa í menningartengdri ferðaþjónustu um markaðssetningu og kynningu.
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4.4 Tillögur um forgangsverkefni
1. Merkingar sögu- og minjastaða
Flokkur:
Aðgengi og skipulag
Viðfangsefni: Merkingar sögu- og minjastaða
Framkvæmd: 2006
Umhverfissvið Sveitarfélagsins Skagafjarðar í samráði við markaðs- og þróunarsvið, Vegagerðina,
Fornleifavernd, Húsafriðunarnefnd, Þjóðminjasafn, Byggða- og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga,
ferðaþjónustuaðila og félagasamtök geri tímasetta áætlun um samræmdar merkingar sögu- og
minjastaða í sveitarfélaginu
2007-2015 Merkingum skv. ofangreindri áætlun verði lokið
Fjármögnun: Sveitarstjórn og samstarfsaðilar
Verktími:
2006-2015
Frumskilyrði þess að ferðafólk og heimamenn fái
notið þeirra menningarverðmæta sem felast í sögu og
minjastöðum er að fólk viti hvar þessir staðir eru og hafi
aðgang að lágmarksupplýsingum um þá. Aðgengi að
sögu- og minjastöðum verður að vera í sátt við sjónarmið
varðveislunnar, sem þýðir að umhverfi þeirra verður að
móta með þeim hætti að umferð verði ekki til skaða.
Sögu og minjastaðir í héraðinu eru æði margir og auk
þess eru hér ýmsar náttúruminjar. Það er því ærið verk að
merkja alla þessa staði og gera þær ráðstafanir sem þarf til
þess að tryggja aðgengi sem ógnar minjunum og umhverfi
þeirra ekki.

Mynd 19. Frá sýningu í Minjahúsinu.

Sögu- og minjastaðir, merking þeirra og umsjón er á
höndum ýmissa aðila og hagsmunaaðilarnir eru enn
fleiri. Þjóðmenningarstofnanir á sviði minjaverndar
eru Fornleifavernd ríkisins, Húsafriðunarnefnd og
Þjóðminjasafn Íslands. Þá eru menningarstofnanir í héraði,
Byggða- og Héraðsskjalasafn hluti af minjavörslunni,
eru þá ótaldir landeigendur og landnýtendur s.s.
ferðaþjónustuaðilar. Síðast en ekki síst eru merkingar á
verksviði Vegagerðarinnar.
Aðgengi að sögu- og minjastöðum varðar sveitarfélagið
sem umhverfis- og skipulagsmál. Friðanir eru hluti af
skipulagsvinnunni, svo og öll mótun umhverfis með
Mynd 20. Fornleifauppgröftur.
merkingum, gerð áningarstaða og aðstöðu s.s. stíga og
bílastæða. Því er eðlilegt að sveitarfélagið taki frumkvæði í
því að kalla til samstarfs þá aðila aðra sem hafa með þessi mál að gera til þess að gera tímasetta áætlun og samræmda
um merkingar og aðgengi.
Við framkvæmd slíkrar áætlunar er rétt að leita stuðnings hagsmunaaðila; ferðaþjónustunnar og félagasamtaka, þar sem
það er hagur almennings að hafa þetta aðgengi sem best.
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2. Menntun starfsfólks í menningartengdri ferðaþjónustu
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Þjónusta og þjónustugæði
Menntun starfsfólks
Hólaskóli
Fyrirtæki, sveitarfélag og aðrir
2006-2015; staðarvarðanám, svæðisleiðsögn, viðburðastjórnun í boði frá Hólaskóla, jafnframt
fjarnámi í ferðamálafræðum til diplomagráðu.
2006 Sveitarfélagið setji sér markmið í starfsmannastefnu fyrir starfsfólk í þjónustustörfum.
2006-2015 Fyrirtæki setji sér markmið um menntun starfsfólk og stuðli að símenntun þess.

Gæði ferðaþjónustunnar skipta sköpum um hvort atvinnugreinin verður sjálfbær. Aðdráttaraflið skagfirsk menning og
menningararfur nægir ekki til að gera gesti héraðsins ánægða og þar með til að laða að fleiri gesti, ef þjónustan er ekki
í samræmi við væntingar þeirra. Þeir gestir sem sækjast eftir menningartengdri ferðaþjónustu eru alla jafna efnaðri,
menntaðri og kröfuharðari en aðrir viðskiptavinir, sérstaklega hvað varðar þekkingu og færni gestgjafanna. Jafnframt eru
þessi gestir áhugasamir um að kynnast samfélaginu sem þeir
heimsækja, kaupa sér þjónustu og framleiðsluvörur svæðisins
og þeir eru staðfastir í ákvörðun sinni um að heimsækja vissa
áfangastaði óháð veðri, verðlagi og heimsástandi. Þeir eru því
mjög mikilvægir viðskiptavinir.
Íslensk ferðaþjónusta keppir á heimsmarkaði við
áfangastaði sem eiga sér aldalanga hefð í ferðaþjónustu og
þar með rótgróna þjónustumenningu. Ísland er hinsvegar
enn ekki samfélag sem byggir á þróaðri þjónustu eða
þjónustumenningu og þetta á ekki hvað síst við um
ferðaþjónustu í dreifbýli. Það er því mjög mikilvægur liður
í að efla ferðaþjónustu í Skagafirði að auka færni starfsfólks
og stjórnenda, bæði innan fyrirtækjanna og þeirra stofnana
ríkis og sveitarfélaga sem hafa hlutverki að gegna gagnvart
gestum héraðsins.

Mynd 21. Karlakórinn Heimir.

Það er gott tækifæri innan héraðs til þess að afla þeirrar þekkingar og færni sem þarf til þessarar uppbyggingar
því hér er starfrækt starfsnám á háskólastigi í ferðaþjónustu. Hólaskóli býður bæði námsgráður og símenntun, auk
þess að taka þátt í samstarfsverkefnum á sviði starfsmenntunar. Þetta nám er að hluta til í fjarkennslu með það fyrir
augum að það nýtist fólki með vinnu. Þá styðja samtök launafólks og atvinnurekenda starfsfólk í því að afla sér
menntunar með sínum starfsmenntasjóðum. Þetta tækifæri á skagfirsk ferðaþjónusta að nýta sér til framdráttar og
til að skapa forskot á önnur svæði í samkeppninni um viðskiptavini.
3. Þróun nýrra hátíða
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Vöruþróun og nýsköpun
Nýjar hátíðir - sönghátíð og danshátíð
Sveitarfélagið Skagafjörður, fyrirtæki
Fyrirtæki, opinberir aðilar.
2006-2015
2006-07 Fýsileiki nýrra hátíða kannaður, þeim forgangsraðað, hugmyndir þróaðar og samstarfi
komið á.
2007-2008 Sú hátíð sem þykir fýsilegri markaðssett og haldin í fyrsta sinn og árangur metinn
með formlegum hætti. Matið notað til frekari undirbúnings þessarar hátíðar og etv.
nýrrar hátíðar.
2008-2009 Hátíðin haldin í annað sinn; mat á fyrri árangri nýtt í skipulagningu og markaðssetningu. Mat og undirbúningur þriðju hátíðarinnar. Markaðssetning nýrrar hátíðar, ef forsendur
reynast fyrir henni.
2009-2010 Hátíðin haldin í þriðja sinn; ný hátíð í annað sinn.
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Hátíðir eru tilefni og tækifæri til vöruþróunar og markaðssetningar, sérstaklega á lágönn ferðaþjónustunnar. Þær
falla vel að ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar og því menningarlífi sem íbúar hafa byggt upp.
Skagafjörður er þekktur fyrir öflugt kórastarf og áhuga á söng. Líkum hefur verið að því leitt að hér hafi fyrsti
söngskólinn verið starfræktur, í tíð Jóns Ögmundarsonar fyrsta Hólabiskupsins í byrjun 12. aldar. Þá er það eitt af
einkennum á menningarlífi í Skagafirði að hátíðir og viðburðir eru fjölbreyttir og í boði á ýmsum árstímum.
Að þessu gefnu er þó ástæða til að staldra við og spyrja hvers vegna ekki er hefð fyrir sönghátíð í héraðinu.
Tónlistarhátíðir eru margar og haldnar víða um land, einkum á sumrin. Þær eru af ýmsu tagi og miðast gjarna
við ákveðna tónlistarstefnu s.s. jass, kirkjutónlist, klassíska tónlist eða dægurtónlist. Þá eru haldin kóramót og
lúðrasveitamót en það hefur ekki verið byggð upp og markaðssett hátíð með áherslu á mannsröddina, á sönginn.
Þarna er tækifæri til að auka enn á framboð og fjölbreytni hátíða í Skagafirði, sérstaklega ef miðað er við að hátíðin
standi að vetrar- eða vorlagi þegar kórastarf er í mestum blóma. Þá er ástæða til að hátíðin snúist ekki bara um
kórsöng, heldur að söngur í sem víðustum skilningi fái þar að njóta sín. Auk tónleika gæti hér verið tækifæri
til nýsköpunar í söngkennslu s.s. með masterclass-námskeiðum og vinnustofum listafólks í ýmsum söngformum,
heimsóknum listafólks í skóla og hér væri tækifæri fyrir skagfirskt söngfólk að taka á móti og taka lagið með sínum
félögum hérlendis og erlendis.
Faglegar forsendur eru góðar, hér er fjöldi tónlistarfólks og sterk sönghefð, tónlistarskóli og all nokkuð framboð
af húsnæði til tónlistarflutnings. Áhugi íbúa á söng er einnig mikill þannig að slík hátíð væri kærkomin viðbót við
menningarlíf í héraðinu. Skagfirðingar hafa tekið þátt í margskonar erlendu samstarfi, vinabæjartengslin eru sterk
og þó nokkur reynsla komin á Evrópusamstarf á ýmsum sviðum þannig að eðlilegt er að líta á þetta sem alþjóðlega
hátíð frá upphafi.
Dans er kenndur í leikskólum og grunnskólum héraðsins og sterk hefð er fyrir því að á dansleikjum séu bæði
dansaðir s.k. gömlu dansar, samkvæmisdansar og free style. Stærsti grunnskólinn, Árskóli á Sauðárkrók hefur nú
um nokkurra ára skeið staðið fyrir Dansmaraþoni í nóvembermánuði. Dansnámskeið fyrir fullorðna eru vinsæl.
Rótgróin hefð er fyrir danshljómsveitum og á mannamótum er dansinn mikilvægur liður, áherslan er á að allir fari
útá gólfið.
Aðstaða til að halda danshátíð er góð, sveitarfélagið á (að meirihluta) ein sjö félagsheimili með dansgólfum, jafnvel
hljómsveitarpalli eða sviði og eldhúsaðstöðu. Víða eru þessi félagsheimili í næsta nágrenni gististaða, og einnig
eru ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu sem hafa aðstöðu til að halda slíkan viðburð. Þannig að með samvinnu
ferðaþjónustunnar, tónlistarfólks, danskennara og annarra hagsmuna- eða áhugaaðila ætti að vera aðstaða til að
taka á móti hópum fólks í þessu skyni.
Lagt er til að danshátíðin skiptist í tvo hluta; vetrarhátíð í nóvember þar sem boðið er uppá mat og gistingu,
danskennslu, útivist og fínt ball um helgi. Til að byrja með yrði unnið með 1-2 félagsheimili en hugsanlegt er
að fjölga þeim takist vel til. Markhópurinn er Íslendingar á aldrinum 20-50 ára, fólk sem vill vera gjaldgengt á
dansgólfinu en hefur ekki tök á að sækja lengri dansnámskeið. Seinni hlutinn er liður í bæjarhátíðum á Sauðárkróki
og í Hofsós að sumarlagi. Þar er lögð áhersla á alla fjölskylduna; þjóðdansa, gömlu dansana og barnadansa yfir
daginn og boðið uppá útidansleik og böll að kvöldlagi.
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5. Ferðaþjónusta tengd náttúru, útivist og íþróttum
Hér er fjallað um náttúrutengda ferðaþjónustu, auk ferðaþjónustu sem byggir á íþróttaiðkun eða -viðburðum, eða
tengist ævintýraferðum og upplifunum ýmis konar.
Bein upplifun af náttúrunni er lykilatriði í allri náttúrutengdri ferðaþjónustu, má þar sem dæmi nefna gönguferðir, fuglaskoðun, flúðasiglingar, bátsferðir og náttúruskoðun
hverskonar. Náttúrutengd ferðaþjónusta leggur jafnframt
mikla áherslu á fræðslu og umhverfistúlkun, þar sem
ferðamaðurinn er í návígi við náttúruna og fræðist um leið
um gangverk hennar.
Ævintýratengd afþreying byggir einnig oftast á náttúrunni,
hún felur í sér ákveðna áhættu og spennu, gjarnan í
glímu við náttúruöflin. Farartækið, sem ýmist getur verið
vélknúið eða án vélar, er hér iðulega í lykilhlutverki en
mestu máli skiptir þó að til staðar sé landslag eða annað
náttúrufyrirbæri sem ferðamaðurinn þarf að takast á við.
Dæmi eru klettaklifur, að síga eða stökkva niður fossa og
flúðir, eða fara á fjalla- eða gönguskíði.
Veiðar eru vinsæl útivist, bæði veiðar í ám og vötnum og
sjóstangaveiði. Veiðimenn sækja í þá staði þar sem úrval
veiðistaða er mikil og veiðivon góð.
Aðstaða til íþróttaiðkunar skapar fjölmarga möguleika til
vöruþróunar í ferðaþjónustu, t.d. sundlaugar, skíðasvæði,
golfvellir og íþróttaleikvangar hvers konar.

Mynd 22. Gengið á fjöll.

5.1 SVÓT-greining
>> STYRKLEIKAR

>> VEIKLEIKAR

• Aðaláfangastaður flúðasiglinga á Íslandi

• Möguleikar í náttúrutengdri afþreyingu vannýttir, t.d.
varðandi skipulagðar gönguferðir

• Útivistarkort um Tröllaskagann
• Göngukort af vestanverðum Skagafirði og Skaga
• Áhugi innan ferðaþjónustunnar á því að nýta betur
náttúruna í Skagafirði
• Merktir fuglaskoðunarstaðir
• Merktar gönguleiðir á þekkt fjöll
• Eyjasiglingar
• Vatnalífssýningin á Hólum
• Fjölbreyttir veiðimöguleikar, t.d. á Skagaheiði
• Góð íþróttaaðstaða, einkum á Sauðárkróki, leikvangur,
golfvöllur, skotsvæði, skíðasvæði og reiðhöll.
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• Lítið um skipulega sölu og kynningu á möguleikum á
veiði í ám og vötnum
• Skortur á leiðsagnarbæklingum um náttúrutengda
ferðaþjónustu og útivist
• Merkingum og upplýsingum um upphaf skilgreindra
gönguleiða er ábótavant
• Óaðlaðandi sundlaugar og takmarkaður opnunartími
um helgar að vetrarlagi
• Siglingar út í Drangey og Málmey ekki með fasta
ferðaáætlun
• Fuglaskoðun vannýtt auðlind
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>> TÆKIFÆRI
• Tröllaskaginn sem útivistarsvæði

• Fyrirsjáanlegar endurbætur sundlaugar á Sauðárkróki
á næstu árum

• Uppbygging aðstöðu og markaðssetning Skagafjarðar
sem áfangastaðar í fuglaskoðun

• Hugmyndir um snjóframleiðslu á skíðasvæðinu á
Sauðárkróki

• Friðlýsingar svæða og náttúruminja: fuglafriðland við
Miklavatn, Drangey, Hrollleifsdalur, Fagrahlíð
í Austurdal
• Fjölbreytt landslag: fjöll, sjór, eyjar, jökulár, grösug
sveit, hálendi
• Jarðfræði Skagafjarðar sem grunnur að fræðandi
ferðaþjónustu
• Ímynd Skagafjarðar í tengslum við flúðasiglingar:
Ósnert náttúra frá jökli til sjávar
• Vöruþróun í náttúrutengdri ferðaþjónustu, t.d.
upplifunarferðamennska með náttúruna í miðdepli
• Veiðileiðsögn, gerð þemabæklinga um veiði
í Skagafirði
• Heilsutengd ferðaþjónustu
• Pílagrímagöngur til Hóla; yfir Heljardalsheiði,
Hjaltadalsheiði og frá Flugumýri
og um Hvammsdal
• Gerð nýrrar, viðameiri vatnalífssýningar sem staðsett
yrði á Sauðárkróki
• Sjóstangaveiði, e.t.v. með samtvinnun við eyjasiglingar
• Útgáfa útivistarkorts af Austurdal, Vesturdal og hálendi
Skagafjarðar

Mynd 23. Gönguhópur.

>> ÓGNANIR
• Eyðing náttúruminja og önnur náttúruspjöll
• Áform um stórar virkjanir og miðlunarlón í héraðinu
• Ofnýting náttúruauðlinda, farið fram yfir þolmörk
• Ótryggur skíðasnjór
• Mögulegar lögsóknir gesta t.d. í kjölfar óhappa eða
mistaka í erfiðum ferðum

5.2 Umræða um SVÓT greiningu
Skagafjörður er þekktur sem aðaláfangastaður flúðasiglinga á Íslandi, þetta er helsti styrkleiki héraðsins þegar
kemur að náttúrutengdri afþreyingu og ber að byggja áfram á honum. Tröllaskaginn býður upp á marga möguleika
til útivistar; hann er tiltölulega lítt snortinn, býr yfir fjölbreyttu landslag en jafnframt nálægð við byggð. Hann er
ekki síst spennandi áfangastaður fyrir göngufólk á Íslandi og nánast alveg nýtilkominn sem slíkur. Nú þegar eru til
góð útivistarkort af hluta hans og fleiri slík kort eru í vinnslu. Sömuleiðis eru til góð göngukort af vestanverðum
Skagafirði og Skaga. Þá hefur upphaf gönguleiða á þekkt
fjöll í héraðinu verið merkt (Tindastóll, Mælifell, Molduxi
og Gvendarskál). Einnig hafa fuglaskoðunarstaðir við
Hegranes verið merktir.
Tindastóll er prýðilegt skíðasvæði sem oftast nær hefur
tryggan snjó fram á vor og er því spennandi kostur bæði
fyrir venjulega ferðamenn og æfingahópa sem vilja komast
á skíði.
Önnur íþróttaaðstaða á svæðinu er góð, einkum á Sauðárkróki
þar sem nú er góður níu holu golfvöllur, nýr frjálsíþróttaog knattspyrnuleikvangur, gott skotæfingasvæði og nýlegt
íþróttahús.
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Spennandi er að ganga upp á Tindastóll í góðu veðri og njóta útsýnisins í átt að Tröllaskaga og um héraðið. Boðið
er upp á siglingar út í Drangey og Málmey, sem eru meðal þekkustu kennileita Skagafjarðar. Vatnalífssýningin
á Hólum birtir ferðamönnum sýn á lífið undir yfirborði vatnsins og hefur mikla sérstöðu, enda óvíða sem slíkar
sýningar er að finna, sem þar að auki byggja á leiðsögn sérfræðinga.
Veikleikarnir liggja að verulegu leyti í því að þjónustu
við útivistarfólk skortir, einungis Ferðafélag Skagafjarðar
býður uppá skipulagðar gönguferðir um héraðið, en enginn
ferðþjónustuaðili býður erlendum ferðahópum upp á
sambærilegar ferðir. Ekki er mikið framboð á náttúrutúlkun
eða leiðsögn og fræðslu um það sem fyrir augu ber. Þá er
merkingum og upplýsingum um aðgengi einnig ábótavant,
s.s. merkingum við þjóðvegi um upphaf gönguleiða.
Upplýsingar um veiðistaði og veiðileyfasölu eru af skornum
skammti, sem og veiðileiðsögn. Almennt má því segja að
vöruþróun í náttúrutengdri ferðaþjónustu í Skagafirði sé
frekar skammt á veg komin.
Mörg tækifæri eru þannig til uppbyggingar ferðaþjónustu í
tengslum við veiðar, en til að nýta hana þarf að þróa vöruna Mynd 25. Slakað á í heitum potti.
og kynna hana. Til dæmis þarf að merkja betur hvar hægt
er að veiða og kaupa veiðileyfi. Einnig er hægt að útfæra veiðiferð nánar, t.d. með því að bjóða upp á hestaferðir að
vötnunum sem veitt er við. Slíkt fyrirkomulag myndi kalla á leiðsögumann, sbr. leiðsögumenn við hreindýraveiðar
á Austurlandi, það þýðir aukin atvinnutækifæri í héraði. Þá hefur lítil áhersla til þessa verið lögð á sjóstangaveiði í
Skagafirði en ætla má að möguleikar séu þar töluverðir; nýleg dæmi frá Vestfjörðum sýna þannig að mikil eftirspurn
er eftir þessari tegund ferðamennsku. Hér í Skagafirði eru möguleikar til þess að auka enn á upplifun ferðamannsins
með tengingu við eyjasiglingar og á milli hafna (Reykir, Sauðárkrókur, Hofsóss, Haganesvík).
Gott aðgengi er að sundlaugum í Skagafirði, en möguleikar gætu þó falist í lengri helgaropnun á veturna. Sundlaug
Sauðárkróks er gamalt mannvirki og hugmyndavinna varðandi endurbætur á lauginni hefur staðið yfir á vegum
sveitarfélagsins. Verði ráðist í endurbætur og/eða nýbyggingar í tengslum við sundlaugina á Sauðárkróks á
næstu árum fylgja því mörg tækifæri fyrir ferðaþjónustuna, sérstaklega ef sú stefna verður tekin að byggja þar
upp fjölskylduvæna aðstöðu og leiktæki. Stærstu hugmyndir sem reifaðar hafa verið í tengslum við áðurnefndar
hugmyndavinnu er að byggður verði vatnsskemmtigarður á Sauðárkróki
þar sem unnið verði með heitt og kalt vatn í víðu samhengi til gagns og
>>
gamans fyrir ferðafólk og heimamenn. Þar sem slík ferðaþjónusta laðar að
Ný Vatna- og
sér gríðarlegan fjölda víða erlendis er rétt að kanna vel hversu
raunhæfar slíkar hugmyndir eru í Skagafirði.
sjávarlífssýning á

Sauðárkróki gæti orðið
einstök á Íslandi og myndi
virka sem segull fyrir
ferðamenn allt árið.

Í Varmahlíð er mikið og gott aðgengi að heitu vatni sem m.a. væri hægt að
nýta til að byggja upp heilsutengda ferðaþjónustu. Á Sauðárkróki er öflug
Heilbrigðisstofnun. Það eru því mikilvægar auðlindir til staðar í Skagafirði
sem gætu orðið undirstaða blómlegrar heilsutengdrar ferðaþjónustu.

Tækifæri felast í frekari uppbyggingu skíðasvæðisins í Tindastóli og aðgerðum til að treysta grundvöll þess. Nú
nýlega hófst framleiðsla á snjó á skíðasvæðunum í Dalvík og við Akureyri og ljóst þykir að slíkt lengir opnunartíma skíðasvæða og treystir grundvöll fyrir rekstri þeirra.
Margir kostir eru einnig fyrir hendi í gönguferðum í Skagafirði, t.a.m. Austurdalur sem er við rætur hálendis og
afskekktur en þó með mikla og áhugverða sögu sem tengist byggð í Skagafirði. Sem stendur eru gönguleiðir milli
skála í Austurdal nokkuð langur (9-10 klst.) en Gangnamannafélag Austurdals vinnur nú að því að setja upp skála
við Fossá, við það styttast dagleiðir töluvert og Austurdalur verður þar með einnig aðgengilegur fyrir breiðari
hóp gönguáhugafólks. Úr sveitum Skagafjarðar er stutt upp á hálendið og því hægur leikur að tengja þjónustu
í byggð (s.s. gistingu og veitingar) við upplifun í óbyggðum, t.d. við flúðasiglingar, jeppa-, vélsleða-, göngu- og
gönguskíðaferðir. Unnið er að gerð útivistarkorts af þessu svæði á vegum Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
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Nýlega eru hafnar tilraunir til að endurvekja pílagrímagöngur til Hóla, þær eru gott dæmi um þá möguleika sem
felast í sögu og menningu héraðsins, og hvernig hægt er að
tengja saman útivist og menningu á nýstárlegan hátt, sem
getur höfðað til nýrra markhópa.
Þjóðgarðar og friðlönd eru segull sem dregur marga
ferðamenn að, bæði innlenda og erlenda, og því væri
áhugavert að kanna þá kosti sem fyrir hendi eru varðandi
frekari friðlýsingar náttúruminja, staða eða svæða í héraðinu.
Slíkar friðlýsingar eru mikilvægar fyrir náttúrutengda
ferðaþjónustu og geta skapað ýmis tækifæri. Með gerð
merktra göngustíga, skilta, þemabæklinga um áhugaverð
fyrirbæri innan friðlands er hægt að vekja áhuga ferðamanna
og fá þá til að fræðast um náttúruna og dvelja þá einnig Mynd 26. Golf.
lengur í Skagafirði. Brýnt er að hafa í huga við friðlýsingu
að vinna náið með heimamönnum og hagsmunaaðilum til að tryggja sátt um nýtingu svæðis sem friðlands.
Mikil þekking á náttúru Skagafjarðar er fyrir hendi í héraði: Hólaskóli (sem er staðsettur bæði á Hólum og á
Sauðárkróki), Náttúrustofa Norðurlands vestra á Sauðárkróki, Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar á Sauðárkróki
og Héraðssetur Landgræðslunnar á Hólum búa yfir verðmætum upplýsingum um náttúrufar héraðsins. Þá þekkingu
má nýta við vöruþróun í ferðaþjónustu, t.d. í tenglsum við fræðandi ferðaþjónustu sem byggir á því að mennta
og fræða fólk. Slík ferðaþjónusta gæti m.a. tengst Vatnalífssýningunni sem
>>
nú er á Hólum en verður væntanlega innan skamms fundinn nýr staður á
Sauðárkróki í tengslum við aðsetur Hólaskóla þar. Þar gæfist tækifæri til að
Bein upplifun af
sýna bæði almennum ferðamönnum og skólanemendum og fræðimönnum
náttúrunni er lykilatriði
allt það sem tengist vötnum og ám og væntanlega einnig hafinu. Slík sýning
í allri náttúrutengdri
væri væri einstök á Íslandi og myndi virka sem segull fyrir ferðamenn allt
ferðaþjónustu.
árið, jafnt á lágönn sem háönn.
Náttúrufar í Skagafirði er mjög fjölbreytt og jafnframt víða lítt snortin af manna völdum. Þetta gefur möguleika
á enn sterkari sérstöðu fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á sviði útivistar. Óvíða er þannig að finna möguleika, eins og
hér gerast, á flúðasiglingum frá jökulrótum allt til strandar. Hér má einnig finna kyrrð og ró sem ferðafólk getur
ekki upplifað á mörgum þeirra áfangastaða sem eru mest kynntir og fjölsóttastir. Þrátt fyrir að Ísland sé aðallega
markaðssett sem áfangastaður vegna sérstæðrar náttúru er aðgengi og aðstaða til náttúruskoðunar víða mjög
takmörkuð, og vöruþróun á þessu sviði jafnframt víðast hvar skammt á veg komin.
Náttúrutengd ferðaþjónusta byggir á því að auðlindin – landið – sé því sem næst ósnert og því geta orðið
hagsmunaárekstrar á milli slíkrar starfsemi og annarrar landnýtingar. Takmörkun á umferð um land t.d. vegna
landbúnaðar getur haft neikvæð áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustu, svo og stórframkvæmdir eða mannvirki sem
breyta landslagi, s.s. virkjanir, miðlunarlón og háspennulínur. Á hinn bóginn geta ýmis önnur mannvirki, s.s. hafnir
og vegir, bætt aðgengi að náttúrunni og þar með styrkt forsendur ferðaþjónustunnar.
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5.3 Tillögur að verkefnum og aðgerðum
5.3.1 Sveitarfélag
Aðgengi og skipulag
2006
• Í Aðalskipulagi Skagafjarðar komi fram skýr stefna er varðar nýtingu náttúruauðlinda í náttúrutengdri ferðaþjónustu
• Kortleggja landnýtingu til útivistar s.s. gönguleiðir, skíðasvæði, flúðasiglingar, veiði ofl. til að skilgreina
hvaða svæði eru helst notuð undir hvaða gerð af afþreyingu
• Kortleggja náttúruauðlindir sem eru og verða nýttar í ferðaþjónustu, vegna líffræðilegrar og jarðfræðilegrar fjölbreytni, fegurðar og/eða annars afþreyingargildis
• Setja á skipulag merkingar í tengslum við gönguleiðir og upplýsingar um afþreyingu í boði og
mannvirki, t.d. göngustíga
• Unnið verði sérstaklega að því að bæta aðgengi fyrir hreyfihamlaða að náttúruperlum í Skagafirði.
• Samhliða vinnu við undirbúning að uppbyggingu sundlaugarmannvirkja á Sauðárkróki verði unnin
úttekt á möguleikum á því að byggður verði vatnsskemmtigarður á Sauðárkróki þar sem unnið verði
með heitt og kalt vatn í víðu samhengi til gagns og gamans fyrir ferðafólk og heimamenn
Samstarf og klasamyndun
2006-2010
• Markaðs- og þróunarsvið hvetji og auðveldi samstarf fyrirtækja í Skagafirði sem nýta sér náttúruauðlindir í sinni ferðaþjónustu
Markaðssetning og kynningarmál
2006 – 2015
• Alhliða notkun og efling á ímynd Skagafjarðar sem miðstöð flúðasiglinga
• Samstarf við greinina um langtíma kynningarátak á náttúrutengdri afþreyingu í Skagafirði,
þ.m.t. að leita nýrra markhópa
• Sérstök áhersla verði lögð á að styðja markaðssetningu Skagafjarðar meðal fuglaáhugahópa
• Sérstök áherslu verði lögð á samstarf við greinina, Ferðafélag Skagafjarðar og áhugafólk um
gönguferðir um nýtingu gönguleiða í héraði, m.a. með gerð þemabæklinga

5.3.2 Fyrirtæki
Aðgengi og skipulag
2006 - 2010
• Stuðla að góðu aðgengi fatlaðra og þeirra sem eiga erfitt með gang
• Tryggja að þjónusta og framboð á afþreyingu komi fram á merkingum og í upplýsingum til ferðamanna
Þjónusta og gæði
2006-2010
• Fyrirtæki setji sér umhverfisstefnu og komi sér upp umhverfisstjórnunarkerfi sem hæfir rekstri þeirra
• Fyrirtæki geri sér grein fyrir hvaða auðlindir í Skagafirði þau nýti sér, þekki þolmörk þeirra
og hlúi að þeim
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Samstarf og klasamyndun
2006-2010
• Samstarf afþreyingafyrirtækja við gerð þemabæklinga sem sýni framboð á náttúrutengdri
afþreyingu í Skagafirði
Markaðssetning og kynningarmál
2006-2010
• Nýta ímyndina um flúðasiglingar, Drangey, fuglaskoðunarstaði, fjöllin á Tröllaskaga til að sýna
Skagafjörð sem aðlaðandi áfangastað
• Nýting hátíða og viðburða sem þegar hafa verið markaðssettir, s.s. Sæluvika, til að selja
afþreyingu í útivist
Vöruþróun og nýsköpun
2006-2010
• Þróa sérstöðu með því að nýta þann þekkingargrunn sem er innan fyrirtækja, íbúa og hjá rannsóknar
og -skólastofnunum í héraði
• Aukin áhersla á túlkun, leiðsögn, merkingar og upplýsingar
• Áhersla á uppbyggingu fjallaskíðamennsku á svæðum þar sem ekki er þörf á að byggja upp lyftur
eða aðra innviði
• Áhersla á vöruþróun í vetrartengdri afþreyingu sem ekki byggir á snjó, svo sem varðandi
haustliti, norðurljós, myrkur o.fl.
• Uppbygging á heilsutengdri ferðaþjónustu í Varmahlíð, með áherslu á samstarf við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki
• Kynning á vistfræði ferskvatns og sjávar með nýrri Vatnalífssýningu sem yrði staðsett á Sauðárkróki
• Nýta þá þekkingu sem til staðar er meðal rannsóknarstofnana í héraði á t.a.m. fornleifum, menningu
og náttúru til að byggja upp fræðandi ferðamennsku
• Áhersla á fuglaskoðunarferðir
• Siglingar út í eyjar með áherslu á sjófuglaskoðun

5.3.3 Aðrir
Þjónusta og gæði
2006 – 2010
• Hólaskóli bjóði fyrirtækjum og einstaklingum í ferðaþjónustunni símenntunarnámskeið í sjálfbærri
ferðaþjónustu
• Hólaskóli standi fyrir námskeiðum varðandi leiðir til að bæta aðgengi og að leggja og viðhalda
göngustígum
• Hólaskóli standi fyrir námskeiðum og gerð fræðsluefnis fyrir stjórnendur og starfsfólk varðandi vöruþróun í náttúrutengdri afþreyingu
Samstarf og klasamyndun
2006 - 2010
• Náttúrustofa Norðurlands vestra, Héraðssetur Landgræðslunnar og Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar taki þátt í kortlagningu náttúruauðlinda og landnýtingar í samráði við sveitarfélag
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5.4 Tillögur um forgangsverkefni
1. Þemabæklingar um afþreyingu í Skagafirði
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Markaðssetning og kynningarmál, Vöruþróun og nýsköpun
Búa til þemabæklinga um afþreyingu í Skagafirði
Sveitarfélagið Skagafjörður, klasahópur í náttúrutengdri ferðaþjónustu
Markaðsskrifstofa Norðurlands, sveitarfélag, fyrirtæki
2006-2010

Gerðir yrðu þemabæklingar með áherslu á:
• Eyjasiglingar – Drangey og Málmey – bæklingar sem gefa fólki innsýn inn í náttúru, sögu og
mannlíf tengt eyjunum, svo og möguleika á fuglaskoðun og sjóstangaveiði
• Fuglaskoðun – tengist verkefni 2, hér er átt við bæði bækling um náttúrustíga til fugla- og náttúruskoðunar við Friðlandið við Miklavatn og almennan bækling um hvaða fuglategundir má sjá í Skagafirði,
hvar þær finnast o.s.frv.
• Gönguferðir – tengist verkefni 4, en hér er verið að benda á gönguferðir í öllum Skagafirði og hvað
hver gönguleið hefur upp á að bjóða
• Flúðasiglingar – segja frá jökulánum, jarðfræði, myndunarsögu og um leið leggja áherslu á að hægt
sé að upplifa árnar bæði í dagsferðum og lengri ferðum með skagfirskum fyrirtækjum
• Jarðfræði Skagafjarðar – skýra á myndrænan hátt myndun og mótun þeirra mörgu merku jarðfræðilegu fyrirbæra sem finnast í héraðinu
• Veiðistaðir í Skagafirði – sýna á korti hvar helstu veiðistaðir eru, hvað þar veiðist og hvenær, og hvar hægt
er að kaupa veiðileyfi og gistingu, ásamt upplýsingum um lífríki vatnanna og náttúrfar svæðisins í kring.
Með þemabæklingi er átt við smárit sem lýsir á áhugaverðan hátt fyrirbærum í náttúru og landslagi og sem leiðir
ferðamanninn áfram og gefur honum þar með tækifæri á að kynnast nánar fuglum, jarðfræði, o.s.frv. Ef um væri
að ræða t.d. fuglabækling þá mætti lýsa hvar og hvenær hægt er að sjá ákveðna fugla, hvað er merkilegt við þá,
og hvernig þeir kunna að tengjast sambúð manns og náttúru, t.d. varðandi nýtingu á eggjum og fuglakjöti. Slíkir
þemabæklingar gætu svo verið undirstaðan fyrir fyrirtæki sem vilja búa til áhugaverðar ferðir byggðar á einu
þessara þema eða fleirum.

2. Markaðssetning til fuglaáhugamanna
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Markaðssetning og kynningarmál, Vöruþróun og nýsköpun
Leggja áherslu á að marksetja fuglaskoðun í Skagafirði til fuglaáhugamanna erlendis
Sveitarfélag, fyrirtæki
Sveitarfélag, opinberir sjóðir, fyrirtæki
2006-2010

Sérstök áhersla verði lögð á að styðja markaðssetningu Skagafjarðar meðal fuglaáhugahópa. Fuglaáhugafólk er
verðmætur markhópur, eins og t.d. má sjá af aðsókn ferðamanna á Mývatn. Í Skagafirði finnast flestar tegundir
íslenskra fugla og hér eru einnig mörg góð fuglaskoðunarsvæði sem nokkuð gott aðgengi er að, m.a. í friðlandinu
við Miklavatn. Forsenda fyrir uppbyggingu ferðamennsku af þessu toga er að útbúið sé fræðsluefni um þær
fuglategundir sem finnast, heimkynni þeirra og lífsvenjur og að fuglaskoðunarstaðir séu vel merktir og aðstaða
útbúin þar til skoðunar á fuglum án þess að þeir beri skaða af. Því þarf að útbúa þemabæklinga (sjá verkefni 1),
merkja fuglaskoðunarstaði og vekja athygli á fuglalífi héraðsins, þ.m.t. hinu mikla fuglalífi eyjanna. Jafnframt er
mikilvægt að hægt sé að nálgast allar upplýsingar sem varða fugla Skagafjarðar á einum stað, t.d. á þar til gerðri
vefsíðu og/eða á fuglakorti.
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3. Vatna- og sjávarlífssýning: gestastofa um vatna- og sjávarlíf á Íslandi, staðsett á Sauðárkróki
Flokkur:
Markaðssetning og kynningarmál, Vöruþróun og nýsköpun
Viðfangsefni: Útbúa nýja, vandaða vatnalífssýningu á Sauðárkróki sem byggir á þekkingu og reynslu af
Vatnalífssýningunni á Hólum. Hér yrði hægt að fræðast um líf í vötnum og ám á Íslandi,
með séráherslu á Skagafjörð
Framkvæmd: Sveitarfélag, Hólaskóli, aðrar skóla- og rannsóknarstofnanir
Fjármögnun: Sveitarfélag, opinberir sjóðir, fyrirtæki
Verktími:
2006-2010
Vatnalífssýningin myndi byggja á þeirri sérfræðikunnáttu sem er fyrir hendi hjá Fiskeldis- og fiskalíffræðideild
Hólaskóla, sem hefur byggt upp núverandi vatnalífssýningu á Hólum, og öðrum fagstofnunum í héraðinu. Slík
sýning gæti bæði nýst í ferðaþjónustu og í kennslu hjá Hólaskóla, öðrum háskólum innan- sem utanlands og, síðast
en ekki síst, fyrir grunn- og framhaldsskóla á Íslandi. Einnig gæti vatnalífssýningin nýst vel í fræðslutengdri
ferðaþjónustu fyrir almenna ferðamenn. Með flutningi sýningarinnar á Sauðárkrók og tengingu hennar við nýja
aðstöðu Hólaskóla við höfnina opnast nýir möguleikar ekki síst í tengslum við lífríki sjávar. Slík sýning væri þá
jafnframt í nánu sambýli við öflug fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki. Sauðárkrókur gæti með uppbyggingu slíkrar
sýningar skapað sér sérstöðu sem vinsæll áfangastaður ferðamanna, líkt og Húsavík er orðin vegna hvalasafnsins
og hvalaskoðunarferðanna sem þar eru í boði.

4. Gönguferðamennska í Skagafirði – kort, bæklingar og skálar
Flokkur:
Markaðssetning og kynningarmál, Vöruþróun og nýsköpun.
Viðfangsefni: Samþætting kortagerðar og leiðsögubæklinga eða –bóka sem grundvöllur að uppbyggingu
gönguferðamennsku í óbyggðum Skagafjarðar.
Framkvæmd: Sveitarfélag, Hólaskóli, félagasamtök, einkaaðilar
Fjármögnun: Styrkir frá Ferðamálastofu, sveitarfélag, einkaaðilar
Verktími:
2006-2010
Verkefnið gengur út á að tengja útgáfu á útivistarkortum og göngubæklingum saman við handhæga gönguleiðsögn
fyrir þá sem ganga eða fara ríðandi um Tröllaskagann, Skagann eða Austurdal. Nú hafa verið gerð útivistarkort um
miðhluta Tröllaskaga og væntanlegt er kort um utanverðan Tröllskaga. Hér eru margar merkar göngu- og reiðleiðir
sem hægt er að nýta betur í ferðaþjónustu. Einnig eru til göngukort fyrir Skagann og von er á korti fyrir Austurdal og
svæðið að Hofsjökli. Næsta skref í uppbyggingu gönguferðamennsku á þessum svæðum væri að útbúa leiðsögubæklinga
sem tengja saman kort, hagnýtar upplýsingar og fróðleik. Kannanir hafa ítrekað sýnt að gönguferðalangar leggja
einmitt mikla áherslu bæði á aðgengi að óbyggðum svæðum og vandaða upplýsingagjöf um þau.
Á nokkrum stöðum á Tröllaskaga eru einfaldir og litlir göngu- eða útivistarskálar þar sem fámennur hópur getur
gist. Annað markmið verkefnis væri að kanna hentuga staðsetningu slíkra skála til að þjóna útivistarfólki sem vill
fara í lengri ferðir og þar með dvelja lengur á Tröllaskaga. Einnig að athuga hvort raunhæft er að byggja góða
fjallaskála. Slíkir skálar á lengri leiðum gera það að verkum að dagleiðir henta flestum gönguferðalöngum (5 – 7
klst.). Um leið býður það upp á þægilega tenginu við gistingu í byggð. Af því leiðir að gisti- og veitingarstaðir
í nálægð við gönguleiðir á Tröllskaga, í Austurdal og á Skaganum geta laðað til sín ferðamenn sem færu fyrst
í nokkra daga göngu en gætu síðan komist í góðan gisti- og veitingastað eftir dvölina á fjöllum og gistingu í
einföldum skálum.

5. Heilsutengd afþreying
Flokkur:
Markaðssetning og kynningarmál, Vöruþróun og nýsköpun
Viðfangsefni: Leggja áherslu á sundlaugar, heitar náttúrulaugar (Grettislaug, laugin við Laugafell), heita potta
við gististaði og sumarhús. Uppbygging á heilsutengdri ferðaþjónustu í Varmahlíð. Samstarf
við Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks
FERÐAMÁLADEILD HÓLASKÓLA
Ferðaþjónusta í Skagafirði :: Stefnumótun :: apríl 2006

Skagafjörður
34

Framkvæmd: Sveitarfélag, fyrirtækjaklasi í heilsutengdri ferðaþjónustu
Fjármögnun: Sveitarfélag, opinberir sjóðir, fyrirtæki
Verktími:
2006-2015
Gott aðgengi er að sundlaugum í Skagafirði. Í Varmahlíð er mikið og gott aðgengi að heitu vatni sem hægt væri að nýta
til að byggja upp heilsutengda ferðaþjónustu þar, einskonar heilsuhótel eða –stofnun, sbr. Heilsuhælið í Hveragerði
eða erlendar fyrirmyndir. Í Varmahlíð er nú þegar starfrækt hótel sem gæti tengst slíkri starfssemi. Varmahlíð er
jafnframt í mikilli nálægð við kyrrð og ró – sveitasælu – og því eru þar margir álitlegir afþreyingarkostir í boði s.s.
íhugun eða almenn heilsurækt í formi sunds, gönguferða eða hestaferða. Á Sauðárkróki er heilbrigðisstofnun og þar
starfa fjölmargir sérfræðingar á hinum ýmsu sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Því eru þegar til staðar mikilvægar
auðlindir í Skagafirði sem gætu nýst til að byggja þar upp heilsutengda ferðaþjónustu.
Heilsustofnunin í Varmahlíð yrði rekin á heilsársgrundvelli og myndi því einnig leiða til betri nýtingar á innviðum í
ferðaþjónustu og þeirri þjónustu og þeim mannvirkjum sem sveitarfélagið hefur byggt upp í héraðinu. Mikilvægt væri
að kanna markaðinn og þá mætti leggja áherslu á Þýskaland (þaðan sem stór hluti ferðamanna kemur til Skagafjarðar), en einnig getur beint flug milli Danmerkur og Akureyrar gefið tækifæri til sóknar á Norðurlandamarkað.
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6. Matartengd ferðaþjónusta
Með matartengdri ferðaþjónustu er átt við þá tegund ferðaþjónustu sem byggir á vöruþróun á sviði matvæla með
samstarfi ferðaþjónustu- og matvælafyrirtækja. Í íslenskum lögum eru öll fyrirtæki sem dreifa matvælum skilgreind
sem matvælafyrirtæki. Með dreifingu matvæla er meðal annars átt við framreiðslu matvæla. Öll ferðaþjónustufyrirtæki
sem framreiða veitingar í stórum eða smáum stíl eru því skilgreind sem matvælafyrirtæki.
Þróun matarferðaþjónustu fyrir skilgreint svæði eða hérað krefst ákveðinna grundvallaratriða. Nauðsynlegt er að
fram fari matvælaframleiðsla á svæðinu og að þar sé til staðar ferða- og veitingaþjónusta. Til að vel takist til þarf
samstarf milli þessara aðila.

6.1 SVÓT-greining
>> STYRKLEIKAR

>> VEIKLEIKAR

• Fjölbreytt flóra veitingastaða (ódýrir - dýrir)
og framboð vöru í veitingarekstri

• Sýnileiki skagfirskra matvæla ekki nægilegur
í verslunum og á veitingastöðum

• Fjölbreytt matvælaframleiðsla og -vinnsla

• Upplýsingum um skagfirskt hráefni ekki miðlað
nægilega til gesta

• Frumkvöðlavinna í bleikjueldi
• Vinna hafin við eflingu ímyndar Skagafjarðar sem
áfangastaðar í matartengdri ferðaþjónustu í gegnum
verkefnið Matarkistan Skagafjörður

• Takmarkanir á opnunartíma veitingastaða
• Vöntun á rekjanleika skagfirsks lambakjöts

• Veitingastaðir dreifðir um svæðið

• Í skagfirska matvælaframleiðslu vantar
grænmetisrækt

• Góð nýting hráefnis úr héraði í veitingahúsum
á svæðinu

• Takmörkuð markaðssetning veitingastaða
utan héraðs

• Flest veitingahús hafa vínveitingaleyfi

>> TÆKIFÆRI

>> ÓGNANIR

• Aukin samvinna fyrirtækja, stofnana og opinberra aðila t.d. í gegnum Matarkistu Skagafjarðar um
kynningar og markaðsmál innan svæðis og utan

• Skortur á rekjanleika skagfirskra matvæla í
umboðssölu á landsvísu

• Vaxandi áhugi á matarferðamennsku á lands- og
heimsvísu
• Öflugt landbúnaðarframleiðsla og útgerð í héraði
• Markvissari kynning á sérstöðu svæðisins varðandi
mat og önnur sérkenni, af hendi veitingamanna og
annarra matvælafyrirtækja

• Þekking á vinnsluaðferðum og hefðum í matargerð
að glatast
• Skagfirsk matvæli lítið sýnileg í kynningarefni
um Skagafjörð
• Fjarlægð veitingastaða frá þjóðvegi 1

• Markaðssetning veitingastaða í nágrannahéruðum
Skagafjarðar
• Aukin nýting skagfirskra hefða í matargerð
• Vöruþróun á lágönn og í tengslum við hátíðir og
viðburði á svæðinu
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6.2 Umræða um SVÓT greiningu
Helsti styrkur matvælageirans í Skagafirði er annars vegar hvað þar fer fram öflug matvælaframleiðsla og
matvælavinnsla og hins vegar hve fjölbreytta flóru veitingastaða er hér að finna miðað við íbúafjölda.
Í Skagafirði hefur til margra ára farið fram þróunarvinna í bleikjueldi og eru Skagfirðingar frumkvöðlar í því starfi.
Hólableikjan er sérstök fyrir Skagafjörð.
Matarkistan Skagafjörður er samstarfsverkefni matvælafyrirtækja, ferðaþjónustuaðila og Hólaskóla. Verkefnið sem
hófst í byrjun árs 2004 hefur vakið athygli bæði meðal ferðamanna og heimamanna. Séu nýtt þau sóknarfæri sem í
verkefninu liggja getur það orðið mikill styrkleiki fyrir bæði matvæla- og ferðaþjónustufyrirtæki á svæðinu.
Einn helsti veikleiki innan greinarinnar er að skagfirsk matvæli eru ekki nægilega sýnileg, hvorki heimamönnum né
gestum. Spurningakönnun19 sem gerð var í Skagafirði sumarið 2004 meðal erlendra og innlendra ferðamanna gaf
vísbendingar um að ferðamenn vita almennt ekki hvað er framleitt hér á svæðinu. Sama spurningakönnun gaf hins
vegar sterklega til kynna að áhuginn fyrir staðbundnum matvælum og matargerðarlist er mikill meðal ferðamanna.
Hægt er að taka á þessum veikleika með merkingum og kynningu allt frá framleiðslu að disk neytandans. Þetta á við
um merkingar á neytendaumbúðum, ábendingar í verslunum og merkingar og kynningu á veitingastöðum. Á sama
hátt er nauðsynlegt að matvælahéraðið Skagafjörður komi fram í kynningarefni um svæðið.
Einn veikur hlekkur í markaðssetningu og kynningu á skagfirskum matvælum er rekjanleiki skagfirsks lambakjöts.
Á Sauðárkróki er slátrað sauðfé víðsvegar að af landinu, en ómögulegt reynist að rekja uppruna kjöts af þessu fé.
Mikilvægt er að viðskiptavinurinn geti treyst því að varan sem hann kaupir sé það sem hún er gefin út fyrir að vera.
Skagfirskt lambakjöt þarf því að vera skagfirskt og mikilvægt er að tryggja rekjanleika þess með einhverju móti.
Eitt af því sem telja má til veikleika eru takmarkanir á opnunartíma veitingastaða, sérstaklega á lágönn. Mikilvægt
er geta boðið upp á stöðugleika í þjónustu, en á móti kemur að erfitt er að halda úti veitingarekstri þegar lítið er að
gera. Ein leið til þess að takast á við þennan veikleika eru markaðsrannsóknir þar sem leitast væri við að finna út
hver þörfin er á mismunandi tímum ársins. Þá er mikilvægt að efla nýsköpun á lágönn, til dæmis með matarhátíð,
helgarnámskeiðum o.fl. sem laðar að matgæðinga og annað áhugafólk um mat.
Tækifærin í matartengdri ferðaþjónustu liggja víða fyrir Skagafjörð vegna þeirra undirstöðuþátta sem til staðar
eru hvað varðar matvælaframleiðslu og veitingaþjónustu. Vaxandi áhugi á svokallaðri matarferðamennsku bæði
á lands- og heimsvísu er staðreynd og þá staðreynd er hægt að nýta með það að markmiði að auka aðdráttarafl
Skagafjarðar sem áfangastaðar ferðamanna.
Skagafjörður er öflugt landbúnaðarhérað á landsvísu og fullvíst að hægt væri að skapa héraðinu sérstöðu með því
að leggja áherslu á þennan þátt þar sem landbúnaður er að færast á æ færri svæði á landinu. Öflug útgerð er á
Sauðárkróki og smærri bátar gera út víða í firðinum. Í þessu tvennu liggja tækifæri fyrir veitingaþjónustu á svæðinu
sem getur boðið upp á fersk staðbundið hráefni í sinni matargerð.
Veitingastaðir í Skagafirði gera ekki mikið af því að markaðssetja sig utan héraðsins. Nálægðin við markaðinn á
Eyjafjarðarsvæðinu gefur mikla möguleika á vöruþróun, m.a. á lágönn. Ein leið er að bjóða upp á helgarpakka til
Skagafjarðar í samstarfi við aðila sem bjóða upp á gistingu og afþreyingu (klasamyndun). Hægt væri að tengja
slíka helgarpakka Sæluviku eða öðrum viðburðum sem þegar eru fastir í sessi á svæðinu. Á sama hátt er hægt að
markaðssetja slíka vöru í Húnavatnssýslum og á höfuðborgarsvæðinu, jafnvel víðar.
Aukin samvinna fyrirtækja á fyrirfram afmörkuðum sviðum, svo sem í kynningar og markaðsmálum getur styrkt
þau út á við. Að sama skapi getur samvinna fyrirtækja og sveitarfélaga á svæðinu stuðlað að betri og markvissari
markaðssetningu fyrir svæðið í heild, öllum til hagsbóta. Nú þegar hefur verið lagður grunnur að slíkri samvinnu
gegnum verkefnið Matarkistan Skagafjörður sem hægt er að byggja á til frambúðar.
---------19 Iain Murray og Laufey Haraldsdóttir. (2005). Culinary tourism where no crops are grown.Í Second international conference on
culinary tourism, April 30 – May 3[CD-ROM]. Portland: International Culinary Tourism Association.
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Stór söluumboð með meiri eða minni einokun á markaði eru ógnun fyrir kynningu og markaðssetningu skagfirskra
matvæla. Slík umboð hafa og geta sett skilyrði varðandi merkingar á neytendaumbúðir og þannig komið í veg fyrir
að framleiðslufyrirtækið/-svæðið sé sýnilegt neytandanum.
Leggja ber meiri áherslu á sérstöðu Skagafjarðar hvað varðar hráefni og hefðir í matargerð. Hægt er að nýta þessa
sérstöðu til að auka fjölbreytni í vöruframboði til ferðamanna og þar með nýta það sem aðdráttarafl fyrir svæðið.
Hættan á því að þekking á hefðbundnum vinnsluaðferðum og hefðum í matargerð sé að glatast er ógnun hér og
nauðsynlegt að fram fari rannsóknir og skilgreining á því hvað er sérstakt í skagfirskri matargerð fyrr og nú.

6.3 Tillögur að verkefnum og aðgerðum
6.3.1 Sveitarfélag
Markaðssetning og kynningarmál
2006
• Matarmyndir í auglýsingar um Skagafjörð sem
áfangastað
2006-2010
• Markvissara samstarf við veitingastaði og
matvælafyrirtæki í kynningarmálum og markaðssetningu, t.d. þegar verið er að kynna Skagafjörð
sem áfangastað ferðamanna
Vöruþróun og nýsköpun
2006
• Útbúin verði vefsíða undir merkinu Matarkistan
Skagafjörður með tengingu inn á www.skagafjordur.is þar sem fyrirtækin (þátttakendur) geta
sett inn sitt eigið efni auk efnis almenns eðlis um
Skagafjörð sem landbúnaðar- og
matvælaframleiðslusvæði
2006-2010
• Stuðningur við verkefnið Matarkistan Skagafjörður
og full nýting á því í markaðssetningu á svæðinu
í heild (kynningarefni, viðburðir o.s.fr.)

Mynd 27. Kjötvinnsla.

6.3.2 Fyrirtæki
Samstarf og klasamyndun
Mynd 28. Veitt í soðið.
2006
• Virk þátttaka í Matarkistuverkefninu og nýting
þess í markaðssetningu fyrirtækja
o Forystuhópur sem samanstendur af fulltrúum frá fyrirtækjum auk verkefnisstjóra
o Merki verkefnisins notað í auglýsingar og annað kynningarefni
o Unnið að því að bæta rekjanleika skagfirskra matvæla, bæði hjá fyrirtækjum í héraði
og í umboðssölu.
2006-2010
• Matarkistan Skagafjörður komin undir stjórn fyrirtækja á svæðinu sem setja sér markmið og vinna
undir sameiginlegu merki á eigin forsendum, á ákveðnum sviðum
Markaðssetning og kynningarmál
2006
• Fjölbreytni í veitingaþjónustu í Skagafirði markaðsett á Eyjafjarðarsvæðinu, m.a. í samstarfi við
gisti- og afþreyingarfyrirtæki
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• Matvælaframleiðsla og veitingaþjónusta í Skagafirði verði gerð sýnileg á árlegri landbúnaðarsýningu á Sauðárkróki
2006-2010
• Markviss samvinna á ákveðnum sviðum (forystuhópur fyrirtækjaklasa)
o Markaðssetning
o Kynningarmál
• Öflugri kynning á matvælaframleiðslu og matvælavinnslu í Skagafirði (Hagsmunasamtök bænda
og matvælavinnslufyrirtækin, sbr. Bændadagar, Landbúnaðarsýning o.s.frv.)
Vöruþróun og nýsköpun
2006
• Sæluvika – viðburður, t.d. þemakvöld á veitingastöðunum með áherslu á Matarkistuna Skagafjörð.
Matreiðslunámskeið með áherslu á staðbundið hráefni og hefðir í matargerð færðar í nútímabúning.
• Hafnardagur – viðburður, matartengdar uppákomur í samvinnu veitingastaða og matvælaframleiðslufyrirtækja. Áhersla á sjávarfang og eldisfisk.
• Bændadagar. Kynning á landbúnaðar-/matvælaframleiðsluhéraðinu Skagafirði undir merkjum
Matarkistu Skagafjarðar með samvinnu frumframleiðenda, vinnslufyrirtækja, verslana og veitingastaða. Veitingastaðir bjóði upp á skagfirskan matseðil í tengslum við þessa daga. Vinnslufyrirtæki hafi
“opið hús” og kynni starfsemina.
• Samstarf hesta- og matartengdrar ferðaþjónustu í tengslum við viðburði eins og Laufskálarétt,
Landsmót, Tekið til kostanna og aðra hestatengda viðburði.
2006-2010
• Matarslóði/menningarslóði:
o Um héraðið (samvinna við menningartengda ferðaþjónustu)
o Drangey/Reykjaströnd (maturinn og sagan)
• Nesti í gönguferðir, hestaferðir og aðra útivist með áherslu á hráefni af svæðinu
• Áhersla á samstarf við hestageirann í tengslum við hestatengda viðburði í héraðinu (vegna þess hvað
hestamennska er stór þáttur í menningu Skagafjarðar – fléttað saman tveimur menningarþáttum)
• Leggja áherslu á sérstöðu og koma henni skilmerkilega á framfæri við gesti
Þjónusta og þjónustugæði
2006
• Unnið að auknum/jafnari gæðum í þjónustu
• Þjálfun og fræðsla starfsmanna
o Framreiðsla og þjónusta – námskeið í samstarfi við Hólaskóla/Farskóla NV
o Námskeið fyrir veitingamenn og aðra ferðaþjónustuaðila – hugmyndafræðin á bak við
matarferðaþjónustu, hvernig á að nýta staðbundna matvælaframleiðslu og koma henni á
framfæri við ferðamenn. Heimavinnsla og heimasala
• Stöðugleiki í opnunartíma veitingastaða á svæðinu
o Markaðskönnun
6.3.3 Aðrir
• Gera matvælaframleiðslu í Skagafirði sýnilega á árlegri Landbúnaðarsýningu á Sauðárkróki
(skipuleggjendur sýningarinnar, matvælafyrirtæki)
• Átak í kynning á verkefninu Matarkistan Skagafjörður (Hólaskóli)
• Rannsóknir á áhrifum verkefnisins Matarkistan Skagafjörður (Hólaskóli)
• Rannsóknir á hvað er skagfirsk matarmenning (sveitarfélagið, Byggðasafnið, Hólaskóli)
• Námskeið, á vegum Hólaskóla og/eða Farskóla NV:
o klasamyndun
o matarferðaþjónusta
o notkun staðbundinna hráefna og matargerðarlistar
o heimavinnsla/-sala o.fl.
o þjónusta og þjónustugæði
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6.4 Tillögur um forgangsverkefni
1. Vefsíða um “Matarkistuna Skagafjörð”
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Markaðssetning og kynningarmál
Vefsíða undir nafni “Matarkistu Skagafjarðar”
Sveitarfélag haldi utan um síðuna.
Sveitarfélagið
2006

Mikilvægi upplýsingamiðlunar til ferðamanna hefur öðlast æ meira vægi, ekki síst með aukinni notkun veraldarvefsins. Því er brýnt fyrir vöruþróunarverkefni eins og Matarkistuna að hafa eigin vefsíðu þar sem þátttakendur
geta kynnt starfsemi sína. Vefsíðan yrði undir nafninu “Matarkistan Skagafjörður” með tengingu inn á www.
visitskagafjordur.is. Á þessa síðu geta fyrirtæki sett inn sitt eigið efni og þar yrðu einnig upplýsingar og ýmis
fróðleikur um Skagafjörð sem landbúnaðar- og matvælahéraðs. Síðan hafi bæði upplýsinga og skemmtanagildi,
þannig væri hægt að hafa á síðunni efni eins og sögur og kvæði sem tengjast mat og matarmenningu í Skagafirði.

2. Matvælaframleiðsla og veitingar markvisst í kynningarefni um Skagafjörð
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Markaðssetning og kynningarmál
Matarmyndir markvisst notaðar í kynningarefni um Skagafjörð
Sveitarfélag í samstarfi við matvælafyrirtæki og veitingastaði
Sveitarfélag og fyrirtæki
2006-2010

Sterk ímynd áfangastaða fangar athygli ferðamannsins og eins og fram hefur komið byggir verkefnið Matarkistan
Skagafjörður á öflugri matvælaframleiðslu og veitingaþjónustu í héraði. Til þess að verkefnið og markmið þess
öðlist trúverðugleika í huga neytenda og nái athygli hins ört vaxandi hóps áhugamanna um matarferðamennsku
þarf sterk matarímynd héraðsins að skína í gegn í öllu kynningarefni um Skagafjörð. Með jafn einfaldri aðgerð og
þeirri að velja matarmyndir af kostgæfni til notkunar í kynningarefni (bæklingar, plaggöt, auglýsingar og vefsíður)
um svæðið er skilaboðunum um Matarkistuna Skagafjörð jafnt og þétt komið á framfæri. Um leið er mikilvægt að
varan (réttir úr skagfirsku hráefni, matvæli framleidd í héraði, o.s.frv.) sé aðgengileg og áberandi. Því er áríðandi
að sveitarfélag, veitingastaðir og matvælafyrirtæki eigi gott samstarf um kynningarmál og markaðssetningu, t.d.
þegar verið er að kynna Skagafjörð sem áfangastað ferðamanna. Sömuleiðis er áberandi framsetning skagfirskrar
matvöru í matvöruverslunum mikilvægur liður í því að efla skagfirska matarímynd. Þetta verkefni er einnig nátengt
verkefninu Hestar og hnossgæti sem lýst er nánar hér að neðan.

3. Skagfirsk matarmenning - gagnagrunnur
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Vöruþróun og nýsköpun
Gagnagrunnur um skagfirska matargerð
Sveitarfélagið, Byggðasafnið, Hólaskóli
Sveitarfélag og samstarfsaðilar
2006-2010

Markmið verkefnisins er að útbúa gagnagrunn um skagfirska matarmenningu sem veitinga- og ferðaþjónustuaðilar
í Skagafirði geti sótt í til að auka fjölbreytileika þeirrar vöru sem þeir bjóða gestum sínum. Til þess að
gagnagrunnurinn geti orðið að veruleika þarf fyrst að gera skipulega rannsókn á því hvað felst í skagfirskri
matarmenningu. Sú rannsókn myndi þá m.a. leita svara við grundvallarspurningunum eins og hvaða hefðir eru í
skagfirskri matargerð og hvað geri skagfirska matargerð gegnum tíðina sérstaka og frábrugðna hefðum í öðrum
landshlutum. Niðurstöðum rannsóknarinnar yrðu síðan miðlað á aðgengilegan hátt í gegnum gagnagrunninn, sem
væri vistaður á veraldarvefnum og opinn öllum ferðaþjónustuaðilum í Skagafirði.
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4. Hestar og hnossgæti
Flokkur:
Markaðssetning og kynningarmál , Vöruþróun og nýsköpun
Viðfangsefni: Tengja saman vöruþróun í hestatengdri og matartengdri ferðaþjónustu
Framkvæmd: Sveitarfélagið og þátttakendur í Matarkistu Skagafjarðar í samstarfi við framkvæmdaaðila hestatengdra viðburða
Fjármögnun: Þátttakendur í verkefninu leiti styrkja og fjármagni verkefnið.
Verktími:
2006-2010
Markmið verkefnisins er að stuðla að því að skagfirskur matur verði sýnilegur við kynningu og markaðssetningu
á helstu viðburðum sem varða hestamennsku í héraðinu, svo sem Landsmót hestamanna, Tekið til kostanna og
Laufskálarétt. Slík samtenging matar- og hestartengdrar ferðaþjónustu í blómlegu landbúnaðarhéraði gæti skapað
svæðinu mikla sérstöðu. Veitingastaðir myndu þá leggja áherslu á skagfirska matargerð og skagfirsk matvæli á
meðan á þessum viðburðum stendur. Skagfirsk matvæli yrðu jafnframt seld á mótum og sýningum og skagfirskum
veitingahúsum gefin tækifæri til að sjá um veitingar á þessum viðburðum.

5. Markaðssetning á Eyjafjarðarsvæðinu
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Samstarf og klasamyndun /Markaðssetning og kynningarmál
Markaðssetning veitingastaða í Skagafirði á Eyjafjarðarsvæðinu
Veitingastaðir, ferðaþjónustufyrirtæki og sveitarfélagið
Fyrirtæki og sveitarfélag
2006-2010

Nálægð við þéttbýlið á Eyjafjarðarsvæðinu er ótvírætt sóknarfæri fyrir veitingastaði í Skagafirði einkum utan hins
hefðbundna ferðamannatíma. Mögulegir markhópar eru ýmsir svo sem matgæðingar (fræðsla og námskeiðahald
um matreiðslu), pör, fjölskyldur, vinnustaðahópar eða félagasamtök. Slík markaðssetning krefst aukinnar samvinnu
veitingaaðila, gistifyrirtækja og afþreyingarfyrirtækja. Með því að setja veitingar í fyrirrúm í slíkri markaðssetningu
er frekari stoðum rennt undir matarímynd héraðsins. Hér getur t.d. verið um að ræða matreiðslunámskeið þar sem
unnið er með ákveðin þemu tengd Skagafirði, heimsóknir gestakokka, matarupplifun á fleiri en einum veitingastað,
heimsóknir í matvælafyrirtæki og margvíslegar menningar uppákomur sem hafa mat í öndvegi.

6. Rekjanleiki skagfirskra matvæla
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Markaðssetning og kynningarmál
Rekjanleika matvæla sem framleidd eru í Skagafirði sé tryggður
Matvælafyrirtæki, sveitarfélagið og aðrir hagsmunaaðilar
Matvælafyrirtæki og aðrir hagsmunaaðilar
2006-2010

Markmið þessa verkefnis er að tryggja rekjanleika matvæla sem framleidd eru í Skagafirði, bæði hjá framreiðsluog vinnslufyrirtækjum í héraði (við vinnslu og á neytendaumbúðum) og hjá umboðsaðilum á landsvísu
(neytendaumbúðir). Einn veikur hlekkur í markaðssetningu og kynningu á skagfirskum matvælum er rekjanleiki
skagfirsks lambakjöts. Á Sauðárkróki er slátrað sauðfé víðsvegar að af landinu en ómögulegt reynist að rekja
uppruna kjöts af þessu fé. Mikilvægt er að viðskiptavinurinn geti treyst því að varan sem hann kaupir sé það sem
hún er gefin út fyrir að vera. Skagfirskt lambakjöt þarf því að vera skagfirskt og mikilvægt er að tryggja rekjanleika
þess. Þetta gildir að sjálfsögðu um öll matvæli sem seld eru sem skagfirsk vara eða réttur úr héraði.
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7. Hestatengd ferðaþjónusta
Með hestatengdri ferðaþjónustu er átt við hvers kyns þjónustu sem fyrirtæki eða einstaklingar veita ferðamönnum
í tengslum við hesta, hvort sem hún varðar reiðmenn, hestinn sjálfan, sögu hans, ímynd, afurðir eða þátt hans
í menningar- og atvinnusögu þjóðarinnar. Gróflega má flokka hestatengda ferðaþjónustu í hestaleigu, lengri
hestaferðir, reiðkennslu og aðra hestatengda þjónustu20. Önnur starfsemi sem varðar hestinn s.s. ræktun, tamningar,
keppnir og hrossasala eru nátengd hestaferðaþjónustunni og er því vert að gefa þeim þáttum nokkurn gaum um leið
og lagt er mat á styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri í hestaferðaþjónustu í Skagafirði.

7.1 SVÓT-greining
>> STYRKLEIKAR

>> VEIKLEIKAR

• Fjölbreytt hestastarfsemi (keppnir, sýningar,
hestaleiga, ræktun, tamningar, viðburðir)

• Takmarkað aðgengi gesta að upplýsingum
um framboð og þjónustu

• Skagafjörður þekktur áfangastaður hestaáhugamanna

• Gæðamál víða skammt á veg komin

• Landsmótsstaður, þekktar stóðréttir og hestaviðburðir

• Skortur á reiðleiðum fjarri akvegum

• Þekking rekstraraðila á staðháttum og hestamennsku

• Erfitt að fá hæfa starfsmenn í leiðsögn

• Reiðhöllin Svaðastaðir og önnur aðstaða

• Hentugir hestar vandfundnir

• Víða stutt að komast á óbyggð svæði

• Mannaflafrek starfsemi

• Menntun á sviði reiðmennsku og hrossaræktar í boði í
firðinum (Farskóli Norðurlands vestra og Hólaskóli)

>> TÆKIFÆRI

>> ÓGNANIR

• Gerð stofnbrauta og reiðleiðanets innan héraðs

• Aðalskipulag gerir ekki nægilegt ráð fyrir
hestaumferð fjarri akvegum

• Sameiginleg markaðssetning hestaferðaþjónustunnar
og annarra hagsmunaaðila í hestamennsku
(klasamyndun)
• Vöruþróun í fræðandi ferðaþjónustu: Sögusetur íslenska
hestsins, reiðnámskeið, söguslóðir ofl.
• Þróun nýrrar þjónustu á lágönn og í tengslum við
viðburði

• Sértækt nám í hestaferðaþjónustu er ekki fyrir hendi
• Takmarkanir á umferð hestamanna t.d. yfir land í
einkaeigu
• Skortur á samhæfðu gæðaeftirliti innan greinarinnar
• Hestasjúkdómar

• Vaxandi áhugi innanlands á hestamennsku
• Skýr skilgreining markhópa t.d. meðlimir í erlendum
Íslandshestafélögum
• Aukin fræðsla meðal stjórnenda og starfsmanna í
hestaferðaþjónustu
• Fagmennska í hrossarækt og hestamennsku
• Rótgróin hrossarækt og þekkt kyn
• Uppbygging menningar- og hestatengdrar
ferðaþjónustu í Kolkuósi
---------20 Ingibjörg Sigurðardóttir (2004). Hestatengd ferðaþjónusta. Óútgefin BS rigerð í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri.
Sótt 15.02.06: http://www.holar.is/hestaferd/ahugi.htm
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7.2 Umræða um SVÓT greiningu
Styrkleikar greinarinnar í Skagafirði felast að miklu leyti í fjölbreytileika atvinnustarfseminnar sem þar þrífst í
tengslum við hesta og hestamennsku. Skagafjörður hefur löngum verið þekktur áfangastaður hestaáhugamanna m.a.
vegna viðburða eins og hrossarétta, Landsmóts hestamanna og Tekið til kostanna, en einnig sem upprunastaður
margra af þekktustu gæðingum landsins í gegnum tíðina. Skagfirðingar voru fyrstir landsmanna til að marka sér
ákveðna stefnu í hrossarækt og hefur hrossarækt og hestamennska verið hluti af skagfirsku atvinnu- og mannlífi
um langt skeið21. Auk þess er í firðinum boðið upp á margvísleg námskeið, í reiðmennsku og rekstri fyrirtækja, sem
og nám á framhalds- og háskólastigi á sviði hrossaræktar, reiðmennsku og ferðafræði.
Aðstaða til að halda hestatengda viðburði er betri í Skagafirði en víða annars staðar. Uppbygging reiðvalla og
annarrar aðstöðu á Vindheimamelum, Sauðárkróki, Hólum og Hofsósi, sem og inniaðstaða s.s. í reiðhöllinni
Svaðastöðum, skapa einnig margvísleg tækifæri til vöruþróunar í hestatengdri ferðaþjónustu.
Helstu veikleikar greinarinnar eru að aðgengi gesta að upplýsingum um framboð þjónustu í hestageiranum í heild
er takmarkað. Hvergi er á einum stað hægt að nálgast samræmdar upplýsingar um framboð þeirrar þjónustu sem
höfðar til áhugamanna um hestinn og hestamennsku í Skagafirði og verður það að teljast alvarlegur veikleiki. Þrátt
fyrir að hrossarækt og tamningar standi með blóma í Skagafirði reynist einnig á stundum, erfitt að komast yfir hesta
sem talist geta hentugir í útleigu fyrir ferðamenn.
Tækifæri í hestatengdri ferðaþjónustu í Skagafirði liggja víða, ekki síst vegna ímyndar héraðsins sem áfangastaður
meðal hestaáhugamanna. Grunnforsenda eflingar ferðamennsku á hestum í Skagafirði, er gerð stofnbrauta og
reiðleiðanets um héraðið. Með lagningu slíkra leiða skapast fjölmörg tækifæri fyrir þá sem bjóða lengri eða skemmri
hestaferðir, sem og fyrir aðra sem ferðast vilja á hestum um héraðið. Með auknum ferðalögum hestamanna um
héraðið skapast einnig tækifæri til að selja margvíslega þjónustu s.s. leiðsögn, gistingu, veitingar og fleira.
Sameiginleg markaðssetning hestaferðaþjónustu og annarar þjónustu og vöru fyrir hestaáhugamenn er mikið
sóknarfæri sem eflt gæti ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar fyrir hestaáhugafólk. Má þar nefna kynningu á
vöru- og þjónustuframboði hestaleiga, hestaferðafyrirtækja, hrossaræktenda, tamningamanna, söðlasmiða,
minjagripasala, safna og sýninga sem og kynningu á viðburðum, keppnum og sýningum árið um kring. Leita þarf
sem flestra leiða til eflingar atvinnulífs í tengslum við hestamennsku í Skagafirði. Hestamiðstöð Íslands starfaði um
nokkurt skeið í Skagafirði og var þar unnið að mörgum sameiginlegum hagsmunamálum hestamanna á landsvísu.
Sambærileg starfsemi sem sniðin væri sérstaklega að Skagafirði, þar sem óhlutbundinn starfsmaður myndi starfa í
þágu greinarinnar, er áhugaverð leið til eflingar héraðsins með tilliti til hestamennsku og hestaferðaþjónustu.
Fjölþætt þróun vöru og þjónustu er mikilvæg til að efla atvinnugreinina og vænlegt sóknarfæri að bæta enn
frekar við þá þjónustu sem þegar er boðið upp á í tengslum við viðburði eins og Tekið til kostanna, Landsmót
hestamanna og stóðréttir. Við markaðssetningu hestatengdrar þjónustu er mikilvægt að skilgreina markhópa vel
og höfða sérstaklega til ákveðinna hópa fólks. Sem dæmi um slíka hópa, sem tiltölulega auðvelt er að ná til, má nefna
félagsmenn í Íslandshestafélögum erlendis.
Margvísleg tækifæri felast í aukinni nýtingu sögu og menningar hérðsins í hestaferðaþjónustu. Mikilvægt er að
fræðsla og afþreying fyrir ferðamenn sé í boði allt árið um kring en slíkt styður enn frekar við sölu annarrar vöru
og þjónustu. Í því sambandi er efling Söguseturs íslenska hestins mikilvæg. Með eflingu þess skapast tækifæri
fyrir Skagfjörð til að styrkja enn frekar stöðu sína sem áfangastaður þar sem árið um kring er hægt að kynnast
hestinum, sögu hans og sérkennum á aðgengilegan hátt. Starfsemi hestaleiga hefur verið stopul í Skagafirði yfir
vetrartímann og á það sínar eðlilegu skýringar s.s. litla eftirspurn eftir þjónustunni og kostnað samfara því að hafa
hestaleiguhesta á húsi. Samt sem áður verður aðgengi gesta að slíkri þjónustu, allt árið, að teljast mikilvægt ef efla
á enn frekar ímynd Skagafjarðar sem hestamennskusvæði.
Ógnanir í ytra starfsumhverfi hestaferðaþjónustu í Skagafirði eru nokkrar. Má þar fyrst nefna þá stefnu að gera ráð
fyrir reiðvegum samhliða akvegum. Slíkt skapar hættu fyrir reiðmenn og aðra vegfarendur auk þess sem möguleikar
---------21 Sigurður A. Magnússon (1978). Fákar, íslenski hesturinn í blíðu og stríðu. Reykjavík. Saga. Bls. 19.
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á að upplifa náttúru og svæðisins og njóta ferðarinnar minnka umtalsvert við það að ferðast samhliða stöðugri
umferð vélknúinna farartækja.
Annar þáttur sem snýr að möguleikum ríðandi manna til ferðalaga um héraðið og telja verður ógnun í ytra
starfsumhverfi hestaleiga og hestaferðafyrirtækja, eru takmarkanir á umferð reiðmanna. Slíkar takmarkanir
af hálfu landeigenda sem og einstakra framkvæmdaaðila eru vel þekktar og hafa í gegnum tíðina haft veruleg
áhrif á möguleika hestamanna til ferðalaga um héraðið. Sérstakt nám fyrir leiðsögumenn og aðra starfsmenn í
hestaferðaþjónustu er ekki til staðar á landinu og er það annmarki.

7.3 Tillögur að verkefnum og aðgerðum
7.3.1 Sveitarfélag
Aðgengi og skipulag
2006
• Í Aðalskipulagi verði gert ráð fyrir reiðleiðum sem tryggja greiða umferð hestamanna að
helstu aðkomuleiðum inn í Skagafjörð og að þéttbýlisstöðum í firðinum
• Stefnt verði að því aðalreiðleiðir (stofnleiðir) í Skagafirði liggi ekki með þjóðvegum
2006 – 2010
• Stuðningur við Sögusetur íslenska hestsins
Markaðssetning og kynningarmál
2006
• Samstarf við Upplýsingamiðstöð ferðamála, Leiðbeiningamiðstöðina og hestamenn um gerð efnis á
heimasíðu og/eða bæklings þar sem fram koma upplýsingar um helstu aðila og þjónustu sem boði er
í firðinum fyrir hestaáhugamenn
2006 – 2015
• Samstarf við greinina um langtíma kynningarátak á hestamennsku í Skagafirði, þ.m.t. að leita
nýrra markhópa
Vöruþróun og nýsköpun
2006-2010
• Stuðningur við rekstur og uppbyggingu aðstöðu fyrir hestaíþróttir (Svaðastaðir, Vindheimamelar o.fl.)
Samstarf og klasamyndun
2006
• Þátttaka í myndun hestaklasa

7.3.2 Fyrirtæki
Aðgengi og skipulag
2006-2010
• Gerð vefsíðna með upplýsingarefni
• Upplýsingum um framboð þjónustu komið reglulega til Upplýsingarmiðstöðvar ferðamála
• Stuðla að farsælu samstarfi við landeigendur m.a. með góðri umgengni
• Vinna að opnun gamalla reiðleiða
• Lenging opnunartíma
• Bættar merkingar til leiðbeiningar fyrir gesti
Þjónusta og þjónustugæði
2006
• Fyrirtæki móti sér stefnu og geri áætlanir um menntun og þjálfun starfsmanna og stjórnenda
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2006-2010
• Aukin gæði veittrar þjónustu
o Skjót svörun símtala, tölvuskeyta og annarra fyrirspurna
o Skipulagning leiðsagnar
o Gæði hesta og búnaðar í fyrirrúmi
• Gerð og notkun viðmiða/þjónustustaðla
• Framkvæmd þjónustugæðakannana
• Öryggismál, leyfisveitingar og tryggingar yfirfarin reglulega
• Markviss skráning hagstærða s.s. fjölda gesta, fjölda ársverka o.fl.
Samstarf og klasamyndun
2006
• Þátttaka í hestaklasa
Markaðssetning og kynningarmál
2006
• Útgáfa sameiginlegs kynningarefnis allra sem bjóða hestatengda vöru og þjónustu í Skagafirði
Vöruþróun og nýsköpun
2006-2010
• Þróun þemaferða og/eða pakkaferða fyrir mismunandi markhópa (náttúruskoðun, söguferðir, Sturlungaferðir, berjaferðir, grasaferðir)
• Vinna að verkefninu “Í slóð skagfirskra gæðinga”
• Aukið framboð þjónustu í tengslum við viðburði s.s. Tekið til kostanna
• Leiðsögn um söguslóðir fyrir hestamenn sem ferðast á eigin vegum

7.3.3 Aðrir
Aðgengi og skipulag
2006-2015
• Hestamannafélög og áhugahópar hestamanna í Skagafirði vinni áfram að uppbyggingu reiðleiða og aðstöðu til hestaferðalaga
Þjónusta og þjónustugæði
2006
• Úgáfa fræðsluefnis fyrir stjórnendur og starfsfólk í hestaferðaþjónustu á vegum Hólaskóla
• Námskeið fyrir rekstraraðila og starfsfólk hestaleiga og hestaferðafyrirtækja (Farskóli Norðurlands
vestra og Hólaskóli)
Samstarf og klasamyndun
2006 – 2015
• Hrossaræktendur, tamningamenn, hestamannafélög, áhugahópar og aðrir hestamenn stuðli
að auknu samstarfi við ferðaþjónustu á svæðinu og taki þátt í samvinnu á sviði ímyndarsköpunar og markaðssetingar Skagafjarðar sem hestamennskuhéraðs
• Þátttaka í hestaklasa
Markaðssetning og kynningarmál
• Hestamannafélögin, Hrossaræktarsamband Skagfirðinga og aðrir hagsmunaaðilar vinni að
sameiginlegri markaðssetningu hestamennsku í firðinum
Vöruþróun og nýsköpun
• Áhuga- og atvinnumenn í hestageiranum vinni að þróun nýrrar þjónustu svo sem með þátttöku í
verkefninu “Í slóð skagfirskra gæðinga”
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7.4 Tillögur um forgangsverkefni
1. Reiðleiðir
Flokkur:
Aðgengi og skipulag
Viðfangsefni: Bætt aðgengi fyrir ríðandi umferð um
Skagafjörð
Framkvæmd: Sveitarfélagið Skagafjörður,
hestamannafélögin
Fjármögnun: Reiðvegafé Vegagerðarinnar sem úthlutað
er af Landssambandi hestamannafélaga
og Vegagerðinni.

Mynd 29. Tekið til kostanna.

Góðar reiðleiðir um héraðið eru grunnforsenda þess að
hestatengd ferðaþjónusta og önnur starfsemi s.s. blómlegar
tamningar og þjáflun geti dafnað. Mikil umræða hefur verið
um þörf á aðgengilegri stofnleið um miðhéraðið sem og
góðar reiðleiðir fjarri akvegum. Víða eru komnir ágætir
reiðvegir meðfram þjóðvegum en mjög mikilvægt er að
leggja aukna áherslu á að reiðleiðir séu að sem mestu leyti
fjarri bílaumferð. Slíkt er öryggisatriði fyrir reiðmenn og
aðra umferð.
Víða um héraðið eru gamlar leiðir þar sem tiltölulega lítið
þarf að gera til að mögulegt sé að gera þær aðgengilegar
ríðandi umferð. Oft á tíðum er um að ræða að ná þarf
samkomulagi við landeigendur og hefur það í nokkrum
tilfellum reynst erfitt. Mikilvægt er að koma málum þannig
fyrir að landeigendur, ekki síður en hestamenn sjái sér hag
í því að viðkomandi leið sé opnuð. Slíkt getur t.d. falist í að
laga girðingar, girða nýjar eða búa til einhverja aðstöðu sem
nýtist jafnt hestamönnum, sem viðkomandi landeiganda.
Einnig er rétt að hafa í huga að ekki er heimilt að loka
gömlum reiðleiðum, auk þess sem hægt er að taka land
eignarnámi undir gerð reiðvega.
Grundvallaratriði varðandi reiðleiðir, er að skipulag reiðvega
í aðalskipulagi sveitarfélagsins sé í samræmi við óskir þeirra
sem nota leiðirnar og í sátt við aðra umferð og landnýtingu.
Gert er ráð fyrir stofnleið um Hegranes og fram í Varmahlíð
um miðhéraðið og fleiri leiðir eru skráðar í tillögum að
aðalskipulagi. Hestamannafélögin og fleiri aðilar hafa þegar
unnið mikið starf í reiðvegamálum og tillögur hafa verið
lagðar fram varðandi aðalskipulag en mikilvægt er að þessi
mál séu í góðum farvegi þegar aðalskipulag er samþykkt.

Mynd 30. Hestar.

Mynd 31. Frá Landsmóti hestamanna.

Hvað varðar ákvarðanatöku um í hvaða leiðir fjármagni er veitt, hefur nú verið stigið það framfaraskref að
stofnaður hefur verið starfshópur á vegum allra hestamannafélaganna á Norðurlandi vestri og Siglufirði, þar sem að
sameinast er um umsóknir um fjármagn til reiðvegagerðar og verkefni unnin eftir fyrirfram ákveðinni forgangsröð
sem unnin er í samræmi við tillögur í aðalskipulagi. Það fyrirkomulag gerir enn þá brýnna að tillögur um reiðleiðir
á aðalskipulagi séu raunhæfar og unnar eftir óskum hestamanna.
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2. Heildræn markaðssetning og kynning á þjónustu fyrir hestaáhugamenn í Skagafirði
Flokkur:
Markaðssetning og kynningarmál
Viðfangsefni: Sameiginleg kynning á framboði vöru og þjónustu í tengslum við hestinn og hestamennsku
Framkvæmd: Upplýsingamiðstöð ferðamála og fyrirtæki s.s. Leiðbeiningamiðstöðin og hestaleigur í samstarfi
við aðra aðila í greininni
Fjármögnun: Fyrirtækin, styrktaraðilar/auglýsendur
Verktími:
2006-2010
Hestaferðaþjónustuaðilar, hrossaræktendur, tamningamenn, Sveitarfélagið Skagafjörður og aðrir þeir sem hagsmuna
hafa að gæta af sölu vöru eða þjónustu í tengslum við hesta og hestamennsku, sameinist um að gera vöru- og
þjónustuframboð sýnilegt. Því fjölbreyttari og sýnilegri sem þjónustan er innlendum sem erlendum ferðamönnum,
því söluvænni er hún. Fjölbreytt og aðgengilegt framboð hesta og þjónustu eflir héraðið sem áfangastað fyrir
hestaáhugamenn. Því er mikilvægt að Skagfirðingar standi saman að því að kynna þá þjónustu sem í boði er.
Gera má ráð fyrir að mikill fjöldi hestaáhugamanna heimsæki Skagafjörð í tengslum við Landsmót hestamanna
sumarið 2006 og er því brýnt að hefja slíka vinnu strax svo að upplýsingar séu aðgengilegar á vormánuðum.
Upplýsingar verði gerðar aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins á íslensku og erlendum tungumálum sem og
á vefsíðu Landsmóts hestamanna.
Drög að verkefna og hugmyndalista:
• Upplýsingamiðstöð ferðamála í Skagafirði vinni upp lista yfir hestatengda þjónustu sem í boði er í
Skagafirði, í samstarfi við aðila í greininni s.s. fulltrúa frá Hrossaræktarsambandi Skagfirðinga,
hestamannafélögunum, Flugu (Reiðhöllinni Svaðastöðum), FT norður og hestaferðafyrirtækjum.
Fram þarf að koma hvar og hvenær þjónustan er í boði, við hvern má hafa samband, hvernig o.s.frv.
Sem dæmi um þjónustu sem æskilegt væri að ská má nefna eftirfarandi:
o Hestaleigur, hestaferðafyrirtæki
o Hrossaræktendur
o Tamningastöðvar
o Reiðskólar/námskeið
o Fyrirhuguð mót og sýningar á vegum hestamannafélaganna
o Hrossaréttir
o Hestasýningar fyrir ferðamenn
o Dagskrá í reiðhöllinni Svaðastöðum
o Hestatengt nám í boði (Fjölbrautaskóli Norðulands vestra og Hólaskóli)
o Ef boðið er upp á sýningar t.d. á vegum Byggðasafnsins eða annarra aðila, t.d. sýningar
sem haldnar hafa verið á Hólum; Töltsýning, Mélasýning, Hrafnssýning
o Söðlasmíðaverkstæði
o Hestavöruverslanir
o Dýralæknar
o Járningamenn, nudd, hnykkingar, nálastungur
o Leiðbeiningamiðstöð
o Tillögur að ferðum um héraðið (sjá tillögu 3)
o Allir helstu viðburðir hverju sinni
o Heimildalisti um hestamennsku og þekkta hesta í Skagafirði fyrr og nú
o Umgengnisreglur ferðamanna um land og hesta (sótthreinsun fata og búnaðar, umgengni
um hlið, hvar má fara inni í afgirt hólf hjá hestum ofl. sem sérstaklega er beint til
erlendra ferðamanna)
• Gerður verði lítill bæklingur þar sem Skagafjörður er auglýstur sem “hestahérað” þar sem allir
hestaáhugamenn finna eitthvað við sitt hæfi – gerð sé grein fyrir helstu þjónustu sem í boði er
• Einnig er rétt að huga að öðrum kynningarleiðum s.s. veggspjöldum, bæklingum, heimasíðum og
þeim kynningum sem unnar eru á vegum Markaðsskrifstofu Norðurlands og Ferðamálaráðs
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Þegar verið er að bjóða margháttaða þjónustu fyrir hestamenn og hestaáhugafólk er mikilvægt að nýta
upplýsingaveitur hestamanna innan lands sem utan. Má þar nefna sem dæmi tímarit fyrir hestaáhugamenn eins og
Eiðfaxa (innlend og erlend útgáfa), Hestar, Tímarit frá Íslandshestafélögum erlendis s.s. Tölt (danskt), Islandshesten
(sænskt) og Islandshest forum (norskt). Einnig eru vefsíður innlendar sem erlendar þar sem oft á tíðum er hægt
að komast inn á spjallþræði og vekja máls á því efni sem maður vill koma til skila, sérstaklega ef verið er að bjóða
eitthvað nýtt. Sem dæmi um slíkt má nefna http://www.847.is/

Framhald verkefnis 2:
Flokkur:
Samstarf og klasamyndun
Viðfangsefni: Samstarf á þeim sviðum sem þátttakendur kjósa hverju sinni
Framkvæmd: Hestaferðafyrirtæki, hrossaræktendur, tamningamenn, Sveitarfélagið og aðrir sem hagsmuna
eiga að gæta
Fjármögnun: Vaxtarsamningur Norðurlands vestra og aðrir styrkir eftir eðli verkefna
Verktími:
2006-2015
Stofnun hestaklasa í Skagafirði eða á Norðurlandi vestra þar sem að aðilar sem bjóða hesta eða hestatengda þjónustu
sjá sér hag í frekari samvinnu að ákveðnum verkefnum. Unnið í tengslum við Vaxtarsamning Norðurlands vestra.

3. Tillögur að ferðum reiðmanna um Skagafjörð
Flokkur:
Vöruþróun og nýsköpun
Viðfangsefni: Tillögur að ferðamöguleikum fyrir þá sem kjósa að ferðast um Skagafjörð á hestum
Framkvæmd: Aðilar sem áhuga hafa á að bjóða þjónustu fyrir slíka ferðamenn, í samstarfi við Upplýsingamiðstöð ferðamanna
Fjármögnun: Söluaðilar þjónustu
Verktími:
2006-2010
Þrátt fyrir að í Skagafirði sem og annars staðar á landinu megi betur gera í reiðvegamálum er víða að finna
aðgengilegar leiðir sem eru tilvaldar til ferðalaga. Einnig er í boði margvísleg þjónusta sem getur nýst þeim sem
vilja ferðast á hestum, s.s. gisting, veitingar og afþreying t.d. sund og leiðsögn.
Þó svo að í augum Skagfirðinga liggi nokkur ljóst fyrir hvar best sé að ferðast og hvar megi fá hvaða þjónustu, er það
alls ekki augljóst í augum gesta. Hver sá sem hefur skipulagt hestaferðir í öðrum landsfjórðunum, veit að oft þarf
að leggja í mikla vinnu til að finna hentugar leiðir og leita eftir nauðsynlegri þjónustu. Til að gera Skagafjörð að
aðgengilegu svæði fyrir þá sem kjósa að ferðast á eigin vegum á hestum, er lagt til að gerðar verði nokkrar tillögur
að ferðum um fjörðinn sem þeir sem ferðast á eigin vegum geta síðan nýtt sér við sína skipulagningu. Mögulegt er
að gera tillögur að t.d. tveggja, þriggja eða fjögurra daga ferðum víða um fjörðinn.
Gert er ráð fyrir að menn komi t.d. yfir Heljardalsheiði eða annars staðar inn í héraðið og ríði svo ákveðnar leiðir
um Skagafjörð, þar sem að búið er að gera tillögur að náttstöðum fyrir menn og hesta, og bent á möguleika varðandi
veitingar og afþreyingu. Í tengslum við slíkt verkefni skapast möguleiki fyrir fyrirtæki og einstaklinga að bjóða
margháttaða þjónustu s.s. að bjóða leiðsögn um sögufrægar slóðir. Til dæmis leiðsögn um slóðir Örlygsstaðabardaga.
Einnig mætti hugsa sér að sögu- eða þematengja ákveðnar leiðir (Á slóðum Sturlunga, Leiðir Hólabiskupa,
o.s.frv.).
Slíkt efni má hæglega kynna t.d. á vefsíðu samhliða kynningu á annarri hestatengdri þjónustu í firðinum.
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4. “Í slóð skagfirskra gæðinga”
Flokkur:
Þróun og nýsköpun
Viðfangsefni: Upplýsingar um uppruna þekktra skagfirskra gæðinga og kort sem gerir ferðamönnum kleift að
finna upprunastaðinn fljótt og vel. Hvernig kemst ég á slóðir Flugu, Stíganda, Hrafns og Sörla?
Framkvæmd: Hestamannafélög og önnur áhugamannafélög
Fjármögnun: Námsmaður ráðinn í verkefnið, leitað styrkja t.d. frá Nýsköpunarsjóði námsmanna en mótframlag
yrði að koma frá heimamönnum, auk annarra styrkja s.s. frá Framleiðnisjóði landbúnaðarins
Verktími:
2006-2007
Eins og kunnugt er hefur Skagafjörður löngum verið þekktur fyrir hrossarækt og hestamennsku. Í lok 19. aldar
voru Skagfirðingar fyrstir Íslendinga til að hefja hrossarækt til vegs og virðingar eftir margra alda áhugaleysi um
ræktun hestsins. En árið 1879 skipaði sýslunefnd þriggja manna nefnd í hverjum hreppi til að hafa umsjón með
bættum aðferðum í hrossarækt. Hafa eftir það margir nafntogaðir gæðingar komið af svæðinu. Fjölmörg þekkt
hrossaræktarbú eru í Skagafirði og þekktir staðir sem tengjast sögu hrossaræktar og reiðmennsku. Eldri sögur af
hestum í Skagafirði eru einnig þekktar og nægir þar að nefna sem dæmi hina vel þekktu sögu um unghryssið Flugu
sem týndist í Brimnesskógum.
Fjölmargir hestaáhugamenn, innlendir sem erlendir þekkja vel til skagfirskra gæðinga og bendir margt til að gestir
komi gagngert til Skagafjarðar til að kynnast því umhverfi sem umræddir hestar komu úr. Sumir koma af því að þeir
eiga hest út af tilteknum þekktum stóðhesti eða vegna þess að þeir eiga hest úr Skagafirði. Því miður er aðgengi
slíkra gesta að upplýsingum fremur takmarkað. Kannanir hafa bent til að áhugi erlendra gesta á sögu og menningu
svæða er mikill og er það vannýtt auðlind í Skagafirði.
Til að mæta þessari þörf er lagt til að komið verði á fót sérstöku verkefni sem miðar að því að gera upplýsingar
um þekkta skagfirska gæðinga og hrossaræktarbú aðgengilegri. Margvíslegar leiðir til miðlunar upplýsinga eru
mögulegar. Endanleg framsetning og þróun hugmyndarinnar verður að vera í höndum þeirra sem verkefnið vinna
og þeirra sem að því standa.
Vel mætti hugsa sér gerð efnis sem þægilegt er að hafa með sér í bíl þegar ekið er um fjörðinn, hvort sem um væri
að ræða efni á geisladiskum, í bæklingi eða öðru formi. Með slíku efni gæti fylgt kort þar sem merktir eru inn staðir
sem fjallað er um í lýsingunni.

5. Sögusetur íslenska hestsins
Flokkur:
Viðfangsefni:
Framkvæmd:
Fjármögnun:
Verktími:

Vöruþróun og nýsköpun
Uppbygging alþjóðlegrar miðstöðvar þekkingar og fræðslu um sögu íslenska hestsins.
Hólaskóli og Byggðasafn Skagfirðinga
Styrkir aflað af framkvæmdaaðilum
2006-2010

Í Skagafirði eru reglulega haldnir viðburðir sem höfða til hestaáhugamanna og hestaleigur og hestaferðafyrirtæki
bjóða upp á þjónustu fyrir ferðamenn. Önnur hestatengd starfsemi, svo sem ræktun, tamningar og sala, er einnig
mikilvægur þáttur í atvinnusköpun héraðsins. Þessi starfsemi, til viðbótar við sögu og menningu héraðsins, sem
og ímynd þess sem áfangastaður hestaáhugamanna, veitir fjölmörg tækifæri í ferðaþjónustu. Mikilvægt er þó að
hafa í huga að það er ekki nóg að saga og menning sé til staðar ef hún er ekki aðgengileg fyrir þá sem hennar vilja
njóta.
Þegar hestaáhugamenn sækja Skagafjörð heim, sérstaklega yfir vetrartímann, er aðgengi að fræðslu og afþreyingu
í tengslum við hestinn mjög takmarkað. Innlendir sem erlendir ferðamenn, sem koma í Skagafjörð árið um kring,
gera ráð fyrir að fá tækifæri til að upplifa og kynnast hestinum og sögu hans í víðum skilningi. Mikilvægt er að
tryggja slíkt aðgengi, ekki síst ef héraðið er markaðssett sem áfangastaður hestaáhugamanna.
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Til að mögulegt sé að veita hestaáhugamönnum fræðslu og afþreyingu allt árið um kring í Skagafirði, þarf frekari
uppbygging og þróun að eiga sér stað. Ákjósanleg leið í því sambandi er efling og uppbygging Söguseturs íslenska
hestsins. Sögusetrið var stofnað árið 2001 af Hestamiðstöð Íslands, Hólaskóla og Byggðasafni Skagfirðinga sem
alþjóðleg miðstöð þekkingar og fræðslu um sögu hestsins, s.s. um uppruna, þróun, eiginleika, notkun og samfélagsleg
áhrif frá landnámi til nútíma. Sögusetrið á og hefur nú þegar aðgang að miklum gögnum sem nýtast munu til
uppbyggingar starfseminnar og miðlunar til ferðamanna, fái setrið nægjanlegt fjármagn til að vaxa og dafna.
Í Skagafirði er sagan við hvert fótmál og starfsemi á sviði minjaverndar, fornleifarannsókna og annarra skyldra
greina er mjög viðamikil og öflug. Skagafjörður er þekktur áfangastaður ferðamanna sem hafa áhuga á að kynna
sér sögu og menningu af ýmsum toga og koma t.d. fjölmargir ferðamenn í Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ,
til Hóla í Hjaltadal og í Vesturfarasetrið í Hofsósi í slíkum erindagjörðum. Þessa þekkingu og ímynd er einnig
mikilvægt að nýta á sviði hestaferðamennsku.
Meðal þess sem áform eru um að Sögusetrið standi fyrir eru gerð gagnagrunns um minjar og aðrar heimildir og
upplýsingar sem varða íslenska hestinn og að gera þær aðgengilegar almenningi. Rannsóknir og athuganir á sögu
hestsins sem og sýningahald af ýmsum toga eru einnig hluti af áformaðri starfsemi Söguseturs íslenska hestsins.
Þungamiðjan í starfsemi setursins verður glæsileg yfirlitssýning, þjónusta og fræðastarf. Gert er ráð fyrir öflugri
starfsemi árið um kring. Setrinu er ætlað pláss í nýju og glæsilegu fræðslu- og þekkingarsetri á Hólum í Hjaltadal.
Verður þar frábær aðstaða til að taka á móti miklum fjölda gesta. Með þessum hætti verður starfsemin aðdráttarafl
sem nýtast mun þeim aðilum sem reka fyrirtæki í greininni í Skagafirði og þar með gefst mikilvægt tækifæri til
frekari eflingar fyrirtækja sem byggja á hestinum í Skagafirði og gæti hið nýja setur veitt þeim ákveðið forskot í
samkeppni við önnur landssvæði
Með uppbyggingu af þessu tagi í Skagafirði hefur svæðið öðlast nýtt andlit og nýjan segul sem áfangastaður
allra áhugamanna um íslenska hestinn, uppruna hans og sögu. Slík starfsemi, þar sem ferðamenn geta fengið
upplýsingar og notið afþreyingar í tengslum við sitt áhugamál, íslenska hestinn, er mikilvæg forsenda þess að
markaðssetja Skagafjörð sem áfangastað hestamanna á ársgrundvelli og undir þeim formerkjum að í Skagafirði
finni allir hestaáhugamenn eitthvað við sitt hæfi árið um kring. Það er því mikilvægt að Sveitarfélagið Skagafjörður,
fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar í firðinum.
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8. Samantekt, höfuðáherslur stefnumótunar
8.1

Staða ferðaþjónustu í Skagafirði í heild – SVÓT-greining

Eins og glöggt má sjá af köflunum hér að framan er ferðaþjónustan í Skagafirði afar fjölþætt og þar bíða mörg og
ólík verkefni úrlausnar á allra næstu árum. Það er því vandasamt verk að draga upp eina heildarmynd af stöðu og
horfum í greininni en hér að neðan er þó gerð tilraun til SVÓT-greiningar sem nær bæði til almennra þátta og til
meginsviðanna fjögurra – menningar, útivistar, matvælaframleiðslu og hestastarfsemi.

Almennt

Menning

Útivist

Matur

Hestar

>> STYRKLEIKAR
Jákvætt viðhorf til uppbyggingar ferðaþjónustu í héraði
Fimm þjónustukjarnar sem dreifast um héraðið
Gistirými fjölbreytt hvað gerð og verð varðar
Upplýsingamiðstöð ferðamála í Varmahlíð, opin allt árið
Uppbygging á menningartengdri ferðaþjónustu með söguslóðum, setrum og sýningum
Faglegt safnastarf og vel þekktar sýningar
Aðaláfangastaður flúðasiglinga á Íslandi
Útivistarkort um Tröllaskaga
Fjölbreytt flóra veitingastaða (ódýrir - dýrir) og framboð vöru í veitingarekstri
Fjölbreytt matvælaframleiðsla og –vinnsla
Fjölbreytt hestastarfsemi (keppnir, sýningar, hestaleiga, ræktun, tamningar, viðburðir)
Skagafjörður þekktur áfangastaður hestaáhugamanna

>> VEIKLEIKAR
Óskýr ímynd áfangastaðarins Skagafjarðar
Lítil samvinna fyrirtækja innbyrðis og við aðra hagsmunaaðila
Skortur á gistirými fyrir stóra hópa
Takmörkuð nýting og miðlun á menningararfleifð héraðsins
Almennri aðstöðu til gestamóttöku á helstu sögu- og minjastöðum héraðsins er ábótavant
Aðstöðu skortir fyrir sérhæfða menningartengda ferðaþjónustu
Möguleikar í náttúrutengdri afþreyingu vannýttir, t.d. varðandi skipulagðar gönguferðir
Lítið um skipulega sölu og kynningu á möguleikum á veiði í ám og vötnum
Sýnileiki skagfirskra matvæla ekki nægilegur í verslunum og á veitingastöðum
Upplýsingum um skagfirskt hráefni ekki miðlað nægilega til gesta
Takmarkað aðgengi gesta að upplýsingum um framboð og þjónustu
Gæðamál víða skammt á veg komin
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>> TÆKIFÆRI
Aukin samvinna í markaðssetningu, vöruþróun og þjónustu - klasamyndun
Nálægð við markaðinn á Eyjafjarðarsvæðinu
Markaðsskrifstofa Norðurlands
Friðun og nýting menningarlandslags
Söngur, sönghefð og kórastarf
Hátíðir og íþróttamót með hefð, fjölbreytni og góða dreifingu um árið
Tröllaskaginn sem útvistarsvæði
Uppbygging aðstöðu og markaðssetning Skagafjarðar sem áfangastaðar í fuglaskoðun
Friðlýsingar svæða og náttúruminja: fuglafriðland við Miklavatn, Drangey,
Hrollleifsdalur, Fagrahlíð í Austurdal
Aukin samvinna fyrirtækja, stofnana og opinberra aðila t.d. í gegnum Matarkistu
Skagafjarðar um kynningar og markaðsmál innan svæðis og utan
Vaxandi áhugi á matarferðamennsku á lands- og heimsvísu
Gerð stofnbrauta og reiðleiðanets innan héraðs
Sameiginleg markaðssetning hestaferðaþjónustunnar og annarra hagsmunaaðila í
hestamennsku (klasamyndun)
Vöruþróun í fræðandi ferðaþjónustu: Sögusetur íslenska hestsins, reiðnámskeið, söguslóðir

>> ÓGNANIR
Árekstrar við aðra atvinnustarfsemi um landnýtingu
Brotthvarf lykilfólks
Lækkandi þjónustustig (t.d. flugsamgöngur)
Eyðing menningarminja vegna spjalla og/eða skorts á viðhaldi
Þekking á handverki og handverksarfi er að hverfa; viðhald minja og vöruþróun í
minjagripum í hættu
Eyðing náttúruminja og önnur náttúruspjöll
Áform um stórar virkjanir og miðlunarlón í héraðinu
Skortur á rekjanleika skagfirskra matvæla í umboðssölu á landsvísu
Þekking á vinnsluaðferðum og hefðum í matargerð að glatast
Skagfirsk matvæli lítið sýnileg í kynningarefni um Skagafjörð
Aðalskipulag gerir ekki nægilega vel ráð fyrir hestaumferð fjarri akvegum
Sértækt fagnám í hestaferðaþjónustu er ekki fyrir hendi
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Ef reynt er að draga saman niðurstöður þessarar greiningar í örfáum orðum, þá er ljóst að ferðaþjónustan í
Skagafirði á sér traustar stoðir í ýmsum undirgreinum, einkum í tengslum við menningu og viðburði, útivist og
hestamennsku. Almennt stoðkerfi ferðaþjónustunnar – t.d. veitingastaðir og gistimöguleikar – er nokkuð gott og
einnig skiptir miklu að viðhorf heimamanna til frekari uppbyggingar eru mjög jákvæð.
Veikleikarnir, á hinn bóginn, er einkum þeir að uppbyggingin hefur hingað til ekki verið nægilega markviss og
því hefur svæðið ekki öðlast þá skýru og afgerandi ímynd sem áfangastaðir þurfa að hafa til að kveikja áhuga
ferðalanga á að heimsækja þá. Þá vantar enn talsvert upp á að auðlindir svæðisins – t.d. möguleikar til gönguferða,
menningararfur eða matarhefðir – hafi verið nýttar til fullnustu. Síðast en ekki síst mætti samstarf milli aðila í
ferðaþjónustu vera mun meira, bæði innan og á milli sviða.
Ljóst er að fjölmörg spennandi tækifæri bíða ferðaþjónustunnar í Skagafirði – það búa miklir möguleikar í menningu
og náttúru svæðisins, hefðum, sögu og samfélagi – og er þar í raun fátt sem setur mönnum skorður annað en vilji
og geta (þ.m.t. fjárhagsleg geta) til framkvæmda. Til þess að hægt sé að nýta þau tækifæri sem fyrir hendi eru þarf
ferðaþjónustan í Skagafirði að nýta styrkleika sína betur og vinna markvissar að því að draga úr veikleikunum.
Í Skagafirði eru jafnframt til staðar menntastofnanir sem bjóða upp á fjölbreytta námsmöguleika í ferðamálum, slík
nálægð býður upp á náið samstarf á milli þeirra og ferðaþjónustunnar í héraðinu sem gæti t.d. nýst greininni vel
í ýmis konar þróunarvinnu, svo og í almennri starfs- og símenntun.Ýmsar ógnanir steðja þó að greininni eða öllu
heldur undirstöðum hennar, þ.e. aðdráttarafli héraðsins – einkum þá yfirvofandi eða hugsanleg eyðing menningarog náttúruminja, svo og glötun skagfirskra hefða ýmiskonar, t.a.m. í handverki, byggingarlist og matargerð, sem
gætu bráðum heyrt sögunni til, ef ekki tekst að viðhalda þeim í lifandi starfi.

8.2

Tillögur um almenn forgangsverkefni

Í köflunum hér að framan hafa verið settar fram vel á annað hundrað tillögur að verkefnum og öðrum aðgerðum sem
grípa (m)ætti til í þeim tilgangi að ná einu eða fleiri af meginmarkmiðum stefnumótunarinnar. Það er erfitt að draga
efni þeirra saman í stuttu máli, enda varða margar þeirra sértækar aðgerðir sem miða að lausn tiltekins vandamáls
innan einhvers ferðaþjónustugeirans. Þá ber einnig að hafa í huga að þær tillögur sem snúa að fyrirtækjum, stofnunum
eða öðrum aðilum ber e.t.v. fyrst og fremst að skoða sem nokkurs konar “hugmyndabanka”, því það er auðvitað undir
þessum aðilum sjálfum komið hversu mikið tillit þeir taka til þeirra í sínum rekstri. Hér getur þó samstarf innan klasa
skipt miklu máli, þar sem náð er samkomulagi á milli margra aðila um þær (sameiginlegu) aðgerðir sem grípa þarf til
í þeim tilgangi að styrkja geirann sem heild – og þá um leið væntanlega einnig alla aðila sem starfa innan hans.
Þótt einstökum fyrirtækjum og stofnunum sé, eðli málsins samkvæmt, eftirlátið að setja saman þá verkáætlun
sem best hentar þeirri starfsemi sem þau leggja stund á, má samt sem áður glögglega greina nokkur almenn
verkefni sem varða öll svið ferðaþjónustunnar í Skagafirði og sem snerta meira eða minna alla aðila sem koma að
ferðamálum, jafnt fyrirtæki sem sveitarfélagið, stofnanir og aðra. Ef tillögurnar í fyrri köflum eru skoðaðar í heild
sinni koma þannig í ljós a.m.k. fimm síendurtekin “stef ” eða verkefni sem nefnd eru á öllum sviðum skagfirskrar
ferðaþjónustu:
• Efla samstarf - koma á legg klösum á hverju meginsviði ferðaþjónustu, þ.e. sem tengjast
menningu og viðburðum, náttúru, íþróttum og útivist, matvælaframleiðslu og veitingum, og
hestum og hestamennsku. Huga jafnframt að samstarfi á milli klasa, eftir því sem við á, ekki síst í
þróun nýrrar vöru
• Bæta aðgengi að upplýsingum um þær vörur og þá þjónustu sem í boði eru, bæði á netinu
(athuga t.d. möguleika á að setja upp eina “vefgátt” sem allir ferðaþjónustuaðilar gætu tengst)
og með útgáfu kynningar- og þemabæklinga
• Auka (sí)menntun starfsmanna á öllum sviðum með því að bjóða fram – og gera þeim kleift að
taka – námskeið sem varða starfssvið þeirra, bæði lengri grunnnámskeið (eða jafnvel námsbrautir)
og endurmenntunarnámskeið.
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• Huga stöðugt að gæðum hverrar þeirrar vöru eða þjónustu sem boðin er fram, og þá á öllum
stigum. Neytendur í ferðaþjónustu verða sífellt kröfuharðari og gæði vörunnar sem í boði er á
hörðum samkeppnismarkaði skiptir því æ meira máli
• Nýta - og vernda - það sem skagfirskt er innan hvers ferðaþjónustugeira, hvort heldur fagra
náttúru, merkilegar sögu- og menningarminjar, hefðir og hráefni í matargerð, sérstæða og
skemmtilega viðburði, eða fornar reiðleiðir. Þetta er undirstaða ímyndarinnar og þeirra einstöku
upplifunar sem ferðamaðurinn er að leita að á hverjum áfangastað
Skýrsluhöfundar hvetja fyrirtæki, stofnanir og aðra ferðaþjónustuaðila til að hafa ofangreind “grunnstef ” í huga
þegar þau móta eigin stefnu og verkáætlun í ferðamálum á komandi árum. Enn fremur er minnt á þau meginmarkmið
og leiðir sem tiltekin voru í inngangsköflunum (sjá einkum kafla 3.2.1 - 3.2.3) og einnig þau fjögur leiðarljós
stefnumótunarinnar sem voru nefnd í upphafi skýrslunnar (sjá nánar hér að neðan).

8.3

Forgangsverkefni Sveitarfélagsins Skagafjarðar í ferðamálum

Um starfsemi sveitarfélagsins í ferðamálum gegnir nokkuð öðru máli en um fyrirtæki og stofnanir; verkefni þess
eru kostuð af almannafé og þeim forgangsraðað af kjörnum fulltrúum almennings. Þar í hópi eru jafnframt mörg
lykilverkefni sem aðrir aðilar geta – eða jafnvel þurfa – að byggja á, og mörg þessara verkefna eru einnig þess eðlis
að fjölmargir, ólíkir aðilar munu njóta góðs af þeim, ef þau komast í framkvæmd. Hér að neðan er því gerð tilraun
til að draga upp heildaryfirlit um þau markmið sem skilgreind hafa verið í stefnumótun fyrir ferðaþjónustuna
í Skagafirði og þá jafnframt helstu leiðir og verkefni sem hægt væri að fara eða vinna að til þess að ná þessum
markmiðum. Til einföldunar er hér farin sú leið að tiltaka aðeins þau fimmtán verkefni sem skýrsluhöfundar telja
allra brýnust og byggir það val á þeim tillögum sem settar voru fram fyrir fjögur meginsvið ferðaþjónustunnar í
Skagafirði, þ.e. menningu, útivist, matvælaframleiðslu og hestamennsku. Hafa ber í huga að mörg þessara verkefna
(t.d. klasamyndun, aukin menntun, bætt aðgengi að upplýsingum með notkun vefsíðna og bæklinga, merkingar o.fl.)
geta átt við um fleiri en eitt svið og sum jafnvel við um þau öll, sbr. almennu verkefnin sem talin voru upp hér að
ofan.
Þegar forgangsverkefnin eru skoðuð er rétt að hafa leiðarljós stefnumótunarinnar einnig ofarlega í huga, það er:
•
•
•
•

Að Skagafjörður verði leiðandi í vöruþróun, gæðum og fagmennsku í ferðamálum
Að ferðaþjónusta í Skagafirði falli vel að náttúru, menningu og samfélagi
Að auka arðsemi ferðaþjónustunnar í Skagafirði
Að skýra ímynd Skagafjarðar sem áfangastaðar

8.3.1 Náttúra
Meginmarkmið:
Í Skagafirði sé ferðafólki tryggt aðgengi til að njóta útivistar og náttúruskoðunar með sjálfbærum hætti.
Leiðir:
• Lögð verði áhersla á Skagafjörð sem útivistarsvæði í markaðssetningu
• Við gerð mannvirkja og merkinga sé tekið tillit til náttúruverndarsjónarmiða
• Sveitarfélagið skilgreini og taki upp sjálfbærnisvísa til að mæla jákvæð og neikvæð áhrif
ferðaþjónustu á náttúru, samfélag og efnahag
• Lögð sé áhersla á aðgengi allra til náttúruskoðunar
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Forgangsverkefni:
Bætt aðgengi fyrir ríðandi umferð um Skagafjörð (sjá s. 46). Gera stofnleið um miðhérað,
endurvekja gamlar reiðleiðir, huga að leiðum fjarri akvegum
Gangast fyrir útgáfu þemabæklinga um afþreyingu í Skagafirði (sjá s. 32-33)
Sérstök áhersla verði lögð á að styðja markaðssetningu Skagafjarðar meðal
fuglaáhugahópa (sjá nánar s. 33)
Taka þátt í gerð og/eða kynningu tillagna að ferðamöguleikum fyrir þá sem vilja ferðast
um Skagafjörð á hestum. Slíkt efni má t.d. kynna á vefsíðu samhliða kynningu á annarri
hestatengdri þjónustu í firðinum (sjá nánar s. 48)
Unnið verði að uppsetningu nýrrar vatna- og sjávarlífssýningar sem staðsett yrði á
Sauðárkróki (sjá s. 33)

8.3.2 Menning
Meginmarkmið:
Skagafjörður verði þekktur fyrir gæði afþreyingar og sérstöðu sína sem sögu- og landbúnaðarhérað þar
sem maður er manns gaman.
Leiðir:
• Lögð verði áhersla á afþreyingu, menningu, minjar og menningararf í markaðssetningu Skagafjarðar
sem áfangastaðar
• Sveitarfélagið Skagafjörður hafi forgöngu um skráningu, verndun, viðhald og aðgengi að minjum
og minjastöðum í héraði
• Í Skagafirði sé vel staðið að rekstri menningarstofnanna og menningarstarfs, þannig að ferðafólk
hafi aðgang að þeirri afþreyingu sem þær bjóða, allan ársins hring
• Sveitarfélagið vinni með félögum, fyrirtækjum og einstaklingum að markvissri skipulagningu
og markaðssetningu á viðburðum í héraðinu
Forgangsverkefni:
Sveitarstjórn taki ákvarðanir um uppbyggingu helstu áfangastaða í menningartengdri ferðaþjónustu, þ.m.t. verkáætlanir og verklok við menningarhús
sveitarfélagsins (Miðgarð og Menningarhús á Sauðárkróki), ákvörðun um
skipulag og uppbyggingu safnsvæðis í Glaumbæ og stuðning við uppbyggingu
Guðbrandsstofnunar á menningar- og fræðasetri á Hólum og bætta aðstöðu til
móttöku ferðamanna á Hofsósi og Kolkuósi (sjá nánar s. 21)
Stuðningur við rannsóknir og gerð gagnagrunns um skagfirska matargerð og
matarmenningu sem veitinga- og ferðaþjónustuaðilar í Skagafirði geta sótt í til að
auka fjölbreytileika þeirrar vöru sem þeir bjóða gestum sínum (sjá s. 40)
Gerðar verði verulegar úrbætur í merkingu sögu- og minjastaða (sjá s. 23-24)
Stuðningur við Sögusetur íslenska hestsins (sjá s. 49-50)
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Markaðs- og þróunarsvið geri áætlun og átak í markaðssetningu hátíða, t.d.
Tekið til kostanna, Sæluviku og Forsælu á innanlandsmarkaði. Jafnframt verði
gerðar kannanir á fýsileika sönghátíðar og danshátíðar (sjá s. 25-26)

8.3.3 Fagmennska
Meginmarkmið:
Í Skagafirði verði gæði ferðaþjónustunnar með því besta sem gerist hérlendis.
Leiðir:
• Skýr stefna sveitarfélagsins og aðgerðaáætlun í ferðamálum til ákveðins tíma; þ.e. staðfesting
aðalskipulags með áherslu á ferðaþjónustu og að við stefnumörkun sveitarfélagsins almennt
séu metin áhrif á ferðaþjónustu
• Stuðningur við starfsumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja með áframhaldandi þátttöku sveitarfélagsins í Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi, Upplýsingamiðstöð Norðurlands vestra
og Ferðamálasamtökum Norðurlands vestra
• Í markaðssetningu verði lögð áhersla á samsvörun milli ímyndar Skagafjarðar sem áfangastaðar
og almennrar stefnumótunar um byggða- og atvinnuþróun í héraðinu
Forgangsverkefni:
Í starfsmannastefnu verði lögð áhersla á menntun og fræðslu bæði við ráðningar
og í starfsþróun (sjá nánar síðu 24-25). Allt starfsfólk í framlínu, s.s. starfsfólk
íþróttamannvirkja, starfsfólk í símsvörun og móttöku, sæki námskeið 2006-2007
þar sem farið er yfir helstu atriði sem allir þurfa að vita um Skagafjörð og þau
þjónustugæði sem sveitarfélagið vill standa fyrir
Í Aðalskipulagi Skagafjarðar komi fram skýr stefna er varðar nýtingu náttúruauðlinda
í náttúrutengdri ferðaþjónustu. Þessar auðlindir verði jafnframt kortlagðar (sjá s. 30-31)
Stuðningur við stofnun hestaklasa í Skagafirði eða á Norðurlandi vestra þar sem
að aðilar sem bjóða hesta eða hestatengda þjónustu sjá sér hag í frekari samvinnu
að ákveðnum verkefnum (sjá síðu 47-48). Unnið í tengslum við Vaxtarsamning
Norðurlands vestra. Eins og fram hefur komið er rík ástæða til að huga að stofnun
klasa á öllum meginsviðum ferðaþjónustunnar í Skagafirði, en slíkt er þó e.t.v.
sérstaklega aðkallandi í tengslum við hestatengda starfsemi, enda er hún óvenju
mikil og fjölbreytt í héraðinu og eitt af höfuðeinkennum þess.
Markvissara samstarf við veitingastaði og matvælafyrirtæki í kynningarmálum og
markaðssetningu, t.d. þegar verið er að kynna Skagafjörð sem áfangastað
ferðamanna (sjá s. 40)
Vefsíða undir merkinu Matarkistan Skagafjörður með tengingu inn á
www.skagafjordur.is þar sem fyrirtæki geta sett inn sitt eigið efni, auk efnis
um Skagafjörð sem landbúnaðar- og matvælaframleiðslusvæði (sjá s. 40). Hér er
aftur á ferðinni tillaga sem á einnig við um önnur meginsvið skagfirskrar
ferðaþjónustu en lagt er til að sérstök áhersla verði á að gera skagfirska matarferðaþjónustu sem sýnilegasta og tryggja þannig að það forskot sem Matarkistan
Skagfjörður hefur á landsvísu haldist. Reynslu þessarar samvinnu sveitarfélags
og fyrirtækja í markaðssetningu má síðan yfirfæra yfir á önnur svið ferðaþjónustunnar.
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8.4 Lokaorð
Ferðaþjónusta á, án nokkurs vafa, eftir að verða mikilvæg atvinnugrein í Skagafirði.
Vinnu við stefnumótun og uppbyggingu ferðaþjónustu lýkur í raun aldrei og af tillögufjölda þessarar stefnumótunar
má kannski ráða að mikið verk sé óunnið innan skagfirskrar ferðaþjónustu. Vissulega er margt ógert en brýnt er
þó að hafa í huga að hér er fyrst og fremst um að ræða tækifæri til þess að gera betur og leið til þess að byggja upp
öfluga atvinnugrein, samfélaginu öllu til heilla. Stefnumótun sú sem hér birtist er hugsuð sem leiðarljós í því ferli
sem og hvatning til sveitarfélags, fyrirtækja og íbúa til þess að taka höndum saman og vinna markvisst að því að
nýta á jákvæðan hátt þá auðlind sem býr í skagfirskri náttúru, menningu, sögu og samfélagi.
Möguleikarnir eru nánast óþrjótandi en forsendan er að vandað sé til verka og þess gætt að undirstöðurnar séu
traustar svo á þeim megi byggja öflugt starf til framtíðar.
FERÐAMÁLADEILD HÓLASKÓLA
Ferðaþjónusta

FERÐAMÁLADEILD HÓLASKÓLA
Ferðaþjónusta í Skagafirði :: Stefnumótun :: apríl 2006

Skagafjörður
57

9. Viðaukar
1. Um Svót-greiningu bls. 57
2. Yfirlit yfir fundi og þátttakendur í samráðsferlinu bls. 58
3. Niðurstöður samráðsfunda bls. 59
4. Samningur ferðamáladeildar og sveitarfélagsins bls. 65

FERÐAMÁLADEILD HÓLASKÓLA
Ferðaþjónusta í Skagafirði :: Stefnumótun :: apríl 2006

Skagafjörður
58

Viðauki 1

Um SVÓT-greiningu
SVÓT greining er verkfæri sem nýtt er í stefnumótun við að kanna stöðu fyrirtækis eða í þessu tilviki greinar, á
þeim tímapunkti þar sem stefnumótunin hefst.
SVÓT stendur fyrir
S
V
Ó
T

Styrkleikar fyrirtækisins
Veikleikar fyrirtækisins
Fyrirsjáanlegar ógnanir við rekstur fyrirtækisins
Tækifæri sem leynast í umhverfinu

Stöðumat sem þetta er nauðsynlegt allri stefnumótunarvinnu þar sem það leiðir í ljós hvernig fyrirtækið stendur
sjálft og hvernig utanaðkomandi aðstæður geta haft áhrif á starf þess.
Innra umhverfi
Fyrri hluti greiningarinnar, það er varðandi styrkleika og veikleika, snýr að fyrirtækinu sjálfu. Hér er reynt að bera
eiginleika fyrirtækisins, vörunnar eða þjónustunnar sem það býður fram saman við samkeppnisaðila og væntingar
neytenda. Þetta þýðir að stundum getur verið um mjög huglægt mat að ræða en við þessa greiningu er oftast reynt
að styðjast við rekstrarlega þætti fyrirtækisins, til að mynda fjárhagsstöðu, eða niðurstöður úr neytendakönnunum.
Í sumum tilvikum getur styrkur fyrirtækis einnig verið veikleiki þess. Þetta getur til dæmis átt við stór fyrirtæki
sem oft eru vel fjármögnuð og þar af leiðandi fær um að standa að nýsköpun (styrkleiki) en jafnframt getur sama
fyrirtæki verið seint til ákvarðanatöku vegna stærðar sinnar (veikleiki). Í þeim tilvikum þar sem sami þátturinn er
álitinn bæði veikleiki og styrkleiki, er ráðlegt að kryfja betur hver hinn eiginlegi styrkleiki og veikleiki eru. Stórt
fyrirtæki þarf ekki endilega að vera svifaseint í ákvarðanatöku, svo að dæmi sé nefnt.
Ytra umhverfi
Seinni hluti greiningarinnar, þ.e. sá sem snýr að tækifærum og ógnunum, er oft erfiðari í meðhöndlun þar sem
verið er að greina hvað gæti átt sér stað í ytra umhverfi fyrirtækisins sem gæti haft áhrif á rekstur þess. Við
greiningu á þessum þáttum er oft notast við svokallaða PEST greiningu sem getur auðveldað vinnuna við að greina
hvaða ógnanir og tækifæri eru á næsta leyti. PEST stendur fyrir Pólitík, Efnahagsástand, Samfélagsaðstæður og
Tækniþróun. Farið er yfir hvern þátt fyrir sig og reynt að gera sér grein fyrir hvaða breytinga sé að vænta innan
hvers þáttar á næstu árum en síðan er tekin ákvörðun um hvort fyrirtækinu stafi ógn af þeirri þróun eða hvort hún
sé álitin tækifæri eða muni ekki hafa nein áhrif. Hafa ber í huga að mjög mismunandi er hvort fyrirtæki líta á þróun
í þessum þáttum sem ógnun eða tækifæri. Sem dæmi má nefna að innflutningsfyrirtæki lítur á hækkandi gengi
íslensku krónunnar sem tækifæri, á meðan útflutningsfyrirtæki lítur á sömu þróun sem ógnun.
Þegar hinni eiginlegu SVÓT greiningu er lokið eru niðurstöður hennar nýttar til þess að taka ákvörðun um aðgerðir
sem geta orðið til þess að styrkja fyrirtækið. Við þessa vinnu er kannað:
SÓ - hvernig hægt sé að nýta styrkleika til að mæta þeim ógnum sem að steðja
ST - hvernig hægt er að nýta styrkleika til að sækja í tækifærin
VÓ - hvað sé hægt að gera til að draga úr veikleikum og vinna gegn ógnunum
VT - hvernig hægt sé að nýta tækifæri til að yfirvinna veikleika
Með SVÓT greiningu má með þessu móti vinna áhrifaríka aðgerðaráætlun sem getur nýst fyrirtækinu við
ákvarðanatöku og stefnumótun.
Þorsteinn Broddason
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Viðauki 2

Yfirlit yfir fundi og þátttakendur í samráðsferlinu
2.1 Yfirlit yfir fundi
Haldnir voru þrír opnir samráðsfundir um stefnumótunina, þeir fóru fram dagana 7. júní, 12. nóvember og 21.
nóvember 2005. Að auki voru haldnir tíu kennarafundir og þrír fundir með starfsmönnum sveitarfélagsins vegna
stefnumótunarvinnunnar.
2.2 Listi yfir þátttakendur á samráðsfundum
A. Herdís Sigurðardóttir
Ásdís Guðmundsdóttir
Áskell Heiðar Ásgeirsson
Bergþóra Aradóttir
Bjarni Jónsson
Bjarni Maronsson
Björn Björnsson
Björn Sveinsson
Eyrún Anna Sigurðardóttir
Eyþór Einarsson
Freyja Rut Emilsdóttir
Friðrik Brynjólfsson
Geir Eyjólfsosn
Guðmundur Sveinsson
Guðný Axelsdóttir
Guðný Zoëga
Guðrún B. Helgadóttir
Gunnar Rögnvaldsson
Inga Dóra Ingimarsdóttir
Ingimar Ingimarsson
Ingimar Pálsson
Ingólfur Jón Geirsson
Jakob F. Þorsteinsson
Jóhann R. Jakobsson
Jón Þór Bjarnason
Jón Eiríksson
Jón Garðarsson
Jón Daníel Jónsson
Jón Þórisson
K. Margrét Sigurðardóttir
Katja Bröker
Kjartan Lárusson
Klara Jónsdóttir
Kolbrún María Sæmundsdóttir
Leifur Þórarinsson
Lúðvík Friðbergsson
Magnea K. Guðmundsdóttir
Magnús Sigmundsson
Málfríður Finnbogadóttir
Ólafur Jónsson
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Páll Frostason
Páll Bjarki Pálsson
Páll Þorgilsson
Ragnheiður Traustadóttir
Sigríður Ingólfsdóttir
Sigríður Sigurðardóttir
Sigrún Fossberg Arnardóttir
Sigurbjörg Bjarney Ólafsdóttir
Sigurður Jónsson
Sigurjón Þórðarson
Skúli Skúlason
Snorri Evertsson
Stefán Reynisson
Svanhildur Pálsdóttir
Sveinn Guðmundsson
Sveinn Guðmundsson
Trausti Sveinsson
Tullan Carolina Linder
Unnar Ingvarsson
Valgeir Bjarnason
Valgeir Þorvaldsson
Viggó Jónsson
Víkingur Gunnarsson
Yngvi R. Kristjánsson
Þórhildur Gísladóttir
Þuríður H. Sigurðardóttir
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Viðauki 3

Helstu niðurstöður samráðsfunda
4.1

Samráðsfundur 7. júní 2005

Mikilvægur liður í allri stefnumótunarvinnu er virk þátttaka sem flestra sem tengjast beint eða óbeint þeim málaflokki
sem móta skal stefnu fyrir. Með því móti eru meiri líkur á því að sú stefna sem mótuð verður eigi sér sem víðtækastan
samhljóm og skili frekar þeim umbótum og ávinningi sem stefnt er að.
Þegar kynningarfundur um stefnumótunarvinnu fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði var haldinn 7. júní í Fjölbrautarskóla
Norðurlands vestra var tækifærið notað og blásið til hópavinnu þar sem þátttakendur fengu nokkrar spurningar á
blaði sem nota mætti sem útgangspunkta í umræðum. Auk þess sem fólk var beðið um að skila inn blöðunum með
sínum hugleiðingum við tveimur meginspurningum:
Hvernig ferðamannastaður á Skagafjörður að vera?
Hvernig ferðamenn, hvenær, hve margir, hvað á að bjóða og hvar, hvernig á að kynna Skagafjörð?
Hvernig tek ég þátt í stefnumótuninni?
Á fimmta tug gesta mætti á fundinn en 35 skiluðu inn blöðum. Það er ánægjulegt að þátttakendur komu víða að úr
samfélaginu og voru þannig býsna góður þverskurður af hinu skagfirska samfélagi.
Þegar litið er yfir svörin má sjá að flestir kusu að svara þeim spurningum sem settar höfðu verið niður blað til
hugleiðingar og umræðukveikju. Misjafnt var hversu ítarleg svörin voru en hér birtast svörin flokkuð eftir ráðandi
þemum. Þrátt fyrir að vissulega spanni svörin nokkuð vítt svið þá má sjá mjög sterka heildardrætti eða áherslulínur
sem mikilvægt verður að hafa í huga þegar stefnumótunarvinnunni verður haldið áfram nú á hausti komanda. Það
er til dæmis áberandi hversu mikla áherslu flestir leggja á sameiginlega kynningu og markaðssetningu fyrir héraðið.
Einnig er ljóst að hugurinn stendur verulega til þess að lengja ferðamannatímann og menn eru nokkuð stoltir af því
sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða. Menn vilja byggja á því sem fyrir er, leggja áherslu á náttúru svæðisins, sögu
þess og menningu. Þá kemur fram greinilegur áhugi á því að aðilar vinni meira og markvisst saman að því að bæta
skagfirska ferðaþjónustu.
Hugmyndirnar sem koma fram hér að neðan má líta á sem fyrstu skrefin í þá átt að Skagfirðingar móti sér
sameiginlega sýn er lýtur að uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu í firðinum. Það er von okkar sem höldum utan um
stefnumótunarvinnuna að þetta geti orðið hvati enn frekari umræðu og líflegra skoðanaskipta á næstu mánuðum og
misserum.

Hvernig ferðamannastaður á Skagafjörður að vera?

Til fyrirmyndar
Aðlaðandi
Skemmtilegur og rólegur/ Orrusta og friður/Skemmtun og kyrrð
Frábær ferðamannastaður, í fararbroddi. Miðla menningu á svæðinu í afþreyingu og upplifun
Fjölskyldu- og einstaklings ferðamannastaðir, bæði sumar og vetur
Fjölbreytt allt árið um kring, sem hérað sögu, minja, spennandi nútíðar og góðrar afþreyingar =fjölskylduvænt
Áfangastaður fyrir íslenska og erlenda ferðamenn
Staður náttúru og friðsældar. Ferðamenn megi næðis njóta allan ársins hring
Að sem flestir ferðamenn um Ísland drepi niður fæti í Skagafirði
Skagafjörður á að vera eftirsóttur viðkomustaður ferðamanna sem vilja njóta náttúru, sögu og mannlífs
Opinn öllum sem áhuga hafa á menningu, fólki og góðum mat
Sem fjölbreyttust ferðamennska
Skagafjörður á að vera vænlegur áfangastaður fyrir vel borgandi hestamenn sem vilja njóta styttri sem lengri ferða
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ÆVINTÝRALAND
Aðlaðandi, hreinn, skemmtilegur, fræðandi
Skagafjörður á að halda fjölbreytileika sínum og helst fjölga möguleikum, t.d. með fleiri göngu- eða hestaleiðum upp
um fjöll ofl.
Fyrst og fremst staður sem nýtir eigin möguleika á sem fjölbreyttastan hátt – í stað þess að byggja á hlutum sem
krefjast mikils tilkostnaðar og byggja þarf frá grunni
Staður þar sem samfélagið og náttúran myndar ákveðna heild; ímynd-markaðssetning (sérstaða)
-Staður sem veitir bestu mögulegu þjónustu mt.t. viðfangsefnis og aðstöðu hverju sinni
Óspjölluð náttúra – sjálfbær þróun
Ferðaþjónustan sé alvöru atvinnugrein
Sveit, varðveitir gildi og þekkingu liðins tíma, s.s. HANDVERK (húsagerð-steinhús, rósavettlinga, annað) og
MATARTILBÚNINGUR
Leyfa náttúrunni að halda sér sem mest
Skagafjörður = mekka sveitarómantíkur?
Fjölbreytni, lítil takmörkun, einkaframtak
Náttúrutengt; sveit – saga og menning
Vandaður, fjölbreyttur, faglegur, fræðandi, bjóða fram afþreyingu – eitthvað sem er einkennandi hér en finnst síður
annars staðar

Hvernig ferðamenn?

Allir hópar
Ferðamennirnir þurfa að vera af fjölbreyttu tagi, til að nýting verði sem best, jafnt á “lúxus” sem sértækum atriðum
eins og “safari” og öðrum harðsóttum afþreyingarmöguleikum
Bæði innlendir og erlendir, efnaðir sem efnaminni
Allir velkomnir sem ganga vel um, eru tillitssamir við mannlíf og náttúru. Kunna að njóta góðrar gestrisni íbúanna
börn, hestaáhugafólk, fuglaskoðun
Skoða og veðja á einstaka hópa, t.d. fuglaskoðun, eldri borgarar sem er sístækkandi hópur og með meiri auraráð – þurfa
mikla þjónustu, lengri tími
Fólk sem hefur áhugamál (sport)
Efnaða náttúru- og menningarunnendur
Fjölskyldufólk. Afþreying fyrir börnin. Þau ráða miklu um hvert farið er og hvað er gert, s.s. farið í sund, veiði,
hestaferðir, rafting, skíði osfrv. Þetta gæti verið allt árið.
Laða að náttúrunnendur og fólk sem hefur áhuga á afþreyingu ýmiskonar
Fjölskyldur – ferðamenn sem hafa áhuga á menningu og náttúru
Vel menntað,ungt, í ævintýraleit
Bæði Íslendingar og útlendingar, hægt að höfða til fjölbreyttari markhópa ferðamanna
Leitast við að stöðva sem flesta í Skagafirði m/veitingum, gistingu, afþreyingu. Þetta vinnur allt saman
Skagafjörður getur tekið við mjög fjölbreyttu ferðamannasafni og á að geta tekið við sem flestum gerðum!
Á sumrin er best að leggja mesta áherslu á útlendinga. Hafa þá sem kjölfestuferðamenn Þeir gefa öruggustu tekjurnar.
Íslendingar ferðast meira eftir veðri
Styrkur okkar liggur í að þjóna íslenskum ferðamönnum allt árið með áherslu á jaðartímann
Við skulum höfða jafnt til Íslendinga sem fólks af erlendu bergi
Fjölbreytta ferðamenn allt árið um kring. Reyna að velja markhópa út frá sérkennum t.d. hestar, flúðasiglingar, Vesturfarar. Nota þetta þrennt auk eyjanna
Forvitni ferðamaðurinn, ferðamaðurinn með tíma (rólegheit, slökun og njóta) og þjónustuþörf
Ferðamenn sem stansa í héraði.
Ferðamenn sem gista og vilja borga fyrir sig

Hvenær?

Sumar og haust
Allt árið
Allt árið
Helst allt árið; áhersla á vor – sumar – haust
Allan ársins hring
Ferðamannatíminn mætti lengjast t.d. mars - október
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Skagafjörður sé eftirsóttur viðkomustaður allt árið um kring
Allt árið en þó meiri áhersla á vor/sumar/haust
Allan ársins hring
Ferðamenn allt árið
Allt árið, haustið. Ekki of margir ferðamenn
Helst allt árið um kring
Heilsársferðaþjónusta
Ferðamenn helst allt árið. Það þyrfti að vera meira í boði á haustin og veturna
Helst sem mest allt árið en að sjálfsögðu verður sumarið júlí – miður ágúst vinsælust
Eðlilegt er að háannatíminn sé sumarið, en æskilegt að teygja tímabilið í báða enda. Síðan þarf að huga sérstaklega
að skíðafólki
Allt árið, haustið

Hve margir?

Eins og við þolum
Meðan þægilegt er að sinna fólkinu, þá er það ekki of margt
Fjöldi ferðamanna þarf að haldast í hendur við þjónustu sem í boði er, en auðvitað upp að þolmörkum
Ekki of margir ferðamenn
Fjöldinn ekki aðalatriðið, afkoman er markmiðið, án góðrar afkomu verður ekki til faglega þjónusta

Hvað á að bjóða?

Menning, skemmtun, upplýsingar um náttúrufar og mannlíf
Bjóða skal það sem fyrir er, plús það sem hægt er að bjóða með viðráðanlegum kostnaði fyrir ferðamanninn
Bjóða upp á fjölbreytta og metnaðarfulla þjónustu
Saga, menning, náttúra, íþróttir
Gera út á þann anda/það samfélag sem almennt er litið á sem skagfirskt í sambandi við hestamennsku, söng ofl.
Hestaferðir, golf, veiði, gönguferðir, skíði, rafting, íþróttaþjálfun, mannvirki til staðar, æfingabúðir með mikla virkni
Sagan – hestar – gönguferðir um allan fjörð
Tjaldstæði, sundlaug, íþróttir
Áhersla lögð á náttúru og mannlíf, hestamennsku
Huga að Eyjunum í firðinum og vera með eyjasiglingar á góðum báti
Yfir vetrartímann fjölbreytta viðburði sem draga að innlenda sem erlenda ferðamenn. Ég tel að pakkar sem innihalda
afþreyingu, þægindi og skemmtun gætu virkað. Þá þarf að koma til samvinnu ferðaþjónustuaðila
Þarf að draga fólk af hringveginum
Aldingarður í Varmahlíð
Risagróðurhús í Varmahlíð
Hólar, Glaumbær, Vesturfarasetur. Menning og menningarlandslag
Söguslóðir: Sturlungasaga, Krókurinn – gamli bærinn: gönguferð með brotum úr sögu Sauðárkróks (útlendingar
rápa)
Efla það sem er gott og gerir svæðið sérstakt s.s. hesta, vatnaferðir, menntun (Hólar), fornleifar, Byggðasafn
Afslöppun; vegna góðrar og öruggrar þjónustu
Skagfirðingar eiga að bjóða skagfirska vöru og afþreyingu og leggja mesta áherslu á það sem er framleitt í héraði. Þetta
á að bjóða á öllum stöðum þar sem ferðamaðurinn hefur viðkomu
Fjölbreytt þjónusta
Það sem hvert svæði hefur upp á að bjóða best, t.d. hestamennsku, stangveiði, sjóstöng, fjallgöngur og margt fleira
Menningartengd þjónusta mikilvæg – fjölbreyttari afþreying fyrir fjölskyldufólk s.s. sundlaugargarður á Sauðárkróki,
húsdýragarður í sveitinni, gott tjaldstæði á Nöfunum
Helgarferðir um veturinn, þetta fólk stoppar lengur og eyðir meiru í veitingar og afþreyingu
Við kunnum öll sem eitt að taka vel á móti gestum m/ríkri gestrisni og þjónustulund
Gestrisni, náttúrufegurð, afþreying og saga. Snyrtimennska – umhverfið
Faglega og fræðandi afþreying á menningararfi Skagfirðinga
Nota á sjóinn til skemmtisiglinga og efla afþreyingu á svæðinu
Ævintýri, e-ð þjóðlegt (t.d. ísl. Sögur, þjóðsögur, álfar og tröll). Mannlífið, the locals. Safari? Jaðarsport, “happening”
e-ð frumlegt t.d.festivöl, tónlistarhátíðir..
Skagafjörður á að vera ævintýralegur, hvernig svo sem við skilgreinum ævintýri
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Vekja athygli á viðburðum sem kannski uprunalega voru bara hugsuð fyrir heimamenn
Blanda saman gömlu og nýju (Geiri og Hip Razical t.d.!!)
Styrkja jaðarsportin
Bjóða eins víðtæka þjónustu og hægt er, leggja áherslu á hesta, menningu, sögu, hefðir og náttúru
Það þyrfti að vera eitthvað sérstakt/einstakt... sem Skagafjörður er frægur fyrir, til dæmis óspillt náttúra??
Góðan mat, gerðan úr skagfirsku hráefni
Gera söguna ljóslifandi í þessari frábæru náttúrufegurð héraðsins
Líta verður til þess að Skagafjörður nær upp að Hofsjökli og út á annesin Skagatá og Siglunes. Á þessu svæði öllu er
mikil náttúra og menningarslóðir sem nýtist í margs konar ferðaþjónustu, og ekki má gleyma mannlífinu sem er líka
fjölbreytt
Reyna mætti að setja saman eins konar “ofurhetjupakka” sem innihalda t.d. bjargsig, rafting í erfiðustu ánum, gönguferð
í eyðibyggðum m/gistingu í tjöldum/sæluhúsi, göngur og réttir ofl. Með félagsskapandi kvöldstemmingu (söngur,
tónlist, dans og gleði)
Halda áfram að gera betur í þeim greinum sem menn eru að gera vel í nú þegar, hestar, söfn, skólar, rafting, íþróttamót.
Fjölbreytt afþreying með áherslu á sérstöðu, saga – menning – hestar – matur – gönguleiðir – náttúra – minjar (þarf
að greina sérstöðu enn meira)
Einnig að reyna að búa til eitthvað í kringum Sturlungu, líkt og gert er með Njál fyrir sunnan
Fuglaskoðun
Búa að sínu, byggja á því sem fyrir er

Hvernig á að kynna Skagafjörð?

Sameinað átak, samflétta í skilaboðum – heildarátak með mismunandi áherslum eftir árstíðum.
Best er að kynna fjörðinn sem eina heild
Skapa þarf Skagafirði sterka ímynd fyrir náttúrufegurð, ósnortna náttúru, mikla sögu og fjölbreytt mannlíf.
Kynna í nágrenninu – útivistarfólk, göngufólk á Tröllaskaga
Skagafjarðarvika í Kringlunni í haust + ferðaskrifstofur, kynna sig gagnvart leiðsögumönnum
Kynna skal Skagafjörð út frá því sem þekkt er, Hólar, Glaumbær, Drangey og prjóna síðan úr þannig að úr verið
viðamikið (meira) þjónustuferli
Markpóst á erlendar skrifstofur og ferðaskipuleggjendur
MFN
Með betri samgöngumálum t.d. beinu flugi erlendis og bættum vegaúrbótum opnast nýir möguleikar í
markaðssetningu
Markaðssetja sig sem mest sameiginlega þ.e. allt íslenskt, allt norðlenskt, allur Skagafjörður!!
Láta umhverfið (fjörðinn) kynna fjörðinn. Kynna matvælaframleiðslu héraðsins, hrossarækt, sögu að fornu og nýju
Skagafjörður kynni sig meira sameinað út á við!
Merkingar við vegi – skilti á erlendum tungumálum
Merkingar á erlendum tungumálum
Merkingar í Skagafirði
Í blöðum og fjölmiðlum – NOTA ÞAÐ!
Kynning á vegum ferðaskrifstofu Skagafjarðar sem er í eigu hagsmunaaðila.
Hvataferðir
Vel merkt svæði með upplýsingamiðstöð
Bæklingar sem er dreift víða
Svæðið kynnir sig í samvinnu; ekki of stórt svæði, Internet, í samvinnu við sveitarfélagið að kostnaðarlausu eða
ódýrt
Samstarf í kynningu mun skila okkur mestu til framtíðar
Með góðri þjónustu og kynningu fyrir ferðamanninn í héraði, spyrst út
Upplýsingar um allt svæðið á einum stað
Kynna Skagafjörð sem heild út á við – vinna saman að markaðssetningu og kynningu. Á sýningum, innanlands sem
utan, vefsíðum ofl.
Kynna Skagafjörð sem fjölbreytt ferðamannasvæði
Þátttaka í gegn um heimasíðu getur verið ágæt
Kynning: óbein kynning mikilvæg t.d. Sæluvika, hestamennska. Velja þá miðla sem auglýsa á í, ekki henda peningum
í vitleysu í kynningarmálum
Kynna Skagafjörð sem óspilltan af virkjunum og stóriðju
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Velja kynningarsvið 3 -4
Kynna meira meðal Íslendinga t.d. fyrir starfsmannaferðir, óvissuferðir á veturna
Markviss markaðssetning – gæði, ímynd, upplýsingar – ánægja Skagfirðinga með sig og sitt: hlýleg og glæst móttaka,
hestar, byggingarfar, matur, eyjur, fljót, skemmtun

Annað

Samstarf hjálpar
Samvinna og samhæfa
Samvinna
Samvinna ferðamálaaðila
Betri þjónusta eða tenging á milli staða – búa til netverk svo ferðamaðurinn vilji fara á milli svæða; stoppi lengur við
Íþróttir, góð og fjölbreytt aðstaða, vantar þó sundlaug með rennibrautum og afþreyingu
Umhverfismál – sé þrifalegt, t.d. leiðir inn í héraðið
Góðar samgöngur, þ.m.t. sveitavegir
Aðkoma í sveitarfélagið betri, snyrtimennska - hörmulegt sums staðar
Aðkoma inn í fjörðinn, hvort sem um er að ræða útlit eða þjónustu/viðmót, þarf að vera til fyrirmyndar. Ferðamaðurinn
má ekki hrekjast í burtu við fyrstu kynni
Stuðla að því að allir vinni að betri umgengni bæði þeir sem vinna að ferðaþjónustu og aðrir landeigendur
Stefnumótun þarf að vera í góðu samstarfi við þá sem nú þegar starfa við ferðaþjónustu, kanna hvort þeir geti útfært
sína þjónustu þannig að leiði til fjölgunar ferðamanna eða aukinna umsvifa. Ofangreindir aðilar og yfirvöld héraðsins,
sveitarstjórn, þurfa að samræma kynningu/auglýsingu á nýjum möguleikum/þjónustu, auk þess að viðhalda því sem
nú þegar er fyrir hendi
Fjölbreytt afþreying
Alvöru atvinnugrein; fá stærstu hagsmunaaðila og smæstu í samstarf. Ferðaþjónustan hafi frelsi til að þróast
Það sem vantar er betri umgengni og ásýnd. Rúlluplast og annað drasl meðfram vegum á girðingum. Stingur mjög í
augu og skemmir ímynd ferðamannsins. Vegamál eru víða í ólestri á tengivegum
“Grænn hópur” sem vill njóta þess sem heimamenn hafa upp á að bjóða, s.s. glæsilegri þjónusta í mat og drykk sem
vantar hér í héraði. Veitingahús sem sækir og þjónar....... sem hugmynd í fallegri sveit, sem þarf að snyrta enn betur
en gert er!
Aðkoma inn í héraðið, snyrtilegt? Vel merkt?
Miðla af reynslu og með jákvæðu hugarfari
Nauðsynlegt að vinna betur saman til að ná settum markmiðum. Í fyrstu á að einbeita sér að samvinnu og ná hámarks
nýtingu á þeirri fjárfestingu sem til staðar er
Miðla okkar þekkingu og reynslu
Dreifa þjónustunni um svæðið þannig að allir hlutar þess hafi upp á eitthvað að bjóða.
Mesti kosturinn: Skagfirðingar eru stoltir af því að vera Skagfirðingar
Mikilvægt samstarf við stærstu hagsmunaaðila s.s. Kaupfélag Skagfirðinga
Hægt að flétta meira saman ólíka þjónustu og mynda samstarf

Hvernig tek ég þátt í stefnumótuninni?

Eins og ég kann
Ég myndi vilja taka þátt í stefnumótun í notkun minjastaða, fornleifa og annarra rannsókna í Skagafirði. Vannýtt
auðlind, þarf að búa til heildstæða stefnu vaðandi þennan þátt
Get ekki svarað því strax – en er tilbúinn í slaginn og reyni alltaf að drífa eitthvað áfram
Allir taka þátt í stefnumótun með sinni framkomu og daglegu lífi í dagsins önn
Byrja á því að kynna skagfirðingum það að þeir séu allir í ferðaþjónustu og að hún snerti mjög marga. Reyna að fá sem
flesta tilað koma með hugmyndir. Koma af stað virkri umræðu um ferðamál í Skagafirði
Hver tekur þátt í stefnumótun á sínum forsendum, þannig koma saman margir molar sem mynda heildarsýn sem
samtök ferðaþjónustuaðila taka saman og koma saman í heildarstefnu
Ég tel best að hver og einn geri tillögur um hugmyndir að uppbyggingu ferðaþjónustu í sínu nærumhverfi, því hver
og einn skynjar það best og þá möguleika sem það hefur upp á að bjóða
Kynna mér betur hvað er í boði (eigið stöðumat) – reyni að finna frekari sóknarfæri. Koma hugmyndum á framfæri við
ferðaþjónustufólk + Hólafólk
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4.2

Samráðsfundur 12. nóvember 2005

Laugardaginn 12. nóvember s.l. var haldinn opinn vinnufundur um stefnumótun í ferðaþjónustu í Skagafirði á vegum
Sveitarfélagsins Skagafjörður og Hólaskóla – Háskólans á Hólum. Fundurinn var haldinn í Fjölbrautarskólanum
og sóttu hann u.þ.b. tuttugu manns. Í byrjun fundarins voru flutt þrjú stutt inngangserindi um ferðaþjónustuna í
Skagafirði og á Norðurlandi. Í þeim kom m.a. fram að tiltölulega fáir þeirra ferðamanna sem færu um Norðurland
gistu í Skagafirði og því þyrfti að leita betri leiða til að fá ferðamennina til að stoppa og njóta þeirrar góðu þjónustu
og afþreyingar sem í boði væri í héraðinu. Á fundinum komu einnig fram ábendingar um að nú væru fleiri sveitir á
landinu farnar að nota hestinn sem aðaltákn ferðaþjónustu sinnar, líkt og Skagfirðingar hafa gert, og við þeirri þróun
þyrfti að bregðast, annars gæti Skagfjörður misst ímynd sína sem “Mekka” hestamennskunnar á Íslandi. Skapa þyrfti
sérstöðu fyrir ferðaþjónustu í héraðinu sem kveikti löngun ferðamanna til að heimsækja það og hesturinn væri sterkasta vopn Skagfirðinga í því máli, a.m.k. hvað innlenda ferðalanga varðar.
Fundarmenn voru sammála um að allra brýnasta úrlausnarefnið fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði væri gerð almennilegra reiðleiða um héraðið; rætt var um að útbúa stofnleið sem næði frá hálendisbrúninni og fram að sjávarsíðunni
og síðan net annarra leiða út frá henni. Þá yrði m.a. auðveldara að bjóða upp á hestaferðir utan háannatímas, þ.e. á
vorin og haustin – jafnvel á veturna – og þannig lengja ferðamannatímann. Á fundinum kom fram að verið væri að
ganga frá aðalskipulagi fyrir Skagafjörð og að nú væri lag til þess að koma slíkri stofnleið inn í skipulagið, ef samstaða næðist um gerð hennar og legu. Annað mikilvægt verkefni væri að bæta merkingar, ekki síst á gönguleiðum
um helstu náttúrusvæði og söguslóðir. Jafnframt þyrfti að fjölga skilgreindum gönguleiðum þannig að ferðamenn
vissu hvert þeir ættu að fara til að njóta náttúru og/eða sögu héraðsins. Einnig var rætt um möguleika þess að
stækka friðlandið við Miklavatn og gera það aðgengilegra ferðamönnum, með bættri kynningu gæti það t.d. verkað
sem sterkur “segull” á áhugafólk um fuglaskoðun. Á fundinum kom einnig skýrt fram að brýnt væri að ferðaþjónustuaðilar á sama sviði, t.d. í hestatengdri eða matartengdri ferðaþjónustu, störfuðu saman að markaðssetningu, kynningarmálum og jafnvel vöruþróun
Fjölmargar hugmyndir um nýjar vörur og þjónustu voru settar fram á fundinum, m.a. að bjóða upp á húsaskoðunarferðir, ráðstefnuferðir, kajakferðir og gönguferðir um slóðir Sturlungu. Tilvalið væri að kynna ýmsar hátíðir í
Skagafirði, t.d. Sæluvikuna, sem haldnar væru utan háannatímans og einnig að bjóða upp á ferðapakka í tengslum
við vetrarfrí barna í grunnskólum landsins, en þá legðust margar fjölskyldur í ferðalög. Mikilvægt væri að nýta
matvöru sem framleidd væru í héraðinu í veitingarekstri og halda áfram að þróa slíkar vörur til að skapa skagfirskri
matargerð sérstöðu. Að lokum voru gerðar ýmsar tillögur um nýtt slagorð fyrir ferðaþjónustuna í Skagafirði, má þar
nefna “Skagafjörður - heimur hestsins”, “Matarkistan Skagafjörður”, “Hér er allt!” og “Hestar, söngur og vín”. Þegar
upp var staðið var það þó líklega hið fornkveðna “Skín við sólu Skagafjörður” sem var fundarmönnum hugstæðast í
þessu sambandi.
4.3
Samráðsfundur 21. nóvember 2005
Áhugamenn um þátt hestsins í ímynd Skagafjarðar fjölmenntu á fund sem Sveitarfélagið Skagafjörður og ferðamáladeild Hólaskóla boðuðu til mánudagskvöldið 21. nóvember. Í vinnu að stefnumótun í ferðamálum fyrir Sveitarfélagið
Skagafjörð, hafa komið fram vísbendingar um að ímynd Skagafjarðar er ekki nægilega sterk í hugum ferðamanna
og brýnt er að grípa til aðgerða sem gera héraðið að spennandi áfangastað í huga sem flestra. Hesturinn hefur lengi
verið ríkur þáttur í ímynd Skagafjarðar en margt bendir til að sú ímynd hafi ekki náð að skila sér eins vel til ferðamanna og æskilegt væri.
Skagfirsk hrossarækt er öflug og aukin fagmennska í tamningum og reiðkennslu hefur skilað sér vel út í greinina. Á
fundinum á Svaðastöðum ræddu fundarmenn meðal annars hvort ástæða væri til þess að ferðaþjónustan og hestamenn gætu unnið meira markvisst saman sem gæti skilað sér í öflugari ímynd héraðsins út á við. Var þar meðal
annars átt við sameiginlegt kynningarefni og vöruþróun í kringum ýmsa hestatengda viðburði. Fundarmenn voru
almennt á því að styrkur hlyti að felast í samstöðunni og kannski má segja að þessi fundur geti verið fyrsti vísirinn
að því að mynda sterkan hestaklasa sem getur unnið að margvíslegum verkefnum er lúta að því að styrkja bæði innviði Skagafjarðar sem hestahéraðs sem og að efla kynningu út á við.
Það var einróma niðurstaða fundarins að koma þyrfti reiðvegamálum innan héraðs í mun betra horf og það væri í
raun forsenda fyrir uppbyggingu á öflugri hestaferðaþjónustu í Skagafirði. Önnur brýn málefni bar einnig á góma
svo sem efling Söguseturs íslenska hestsins og embætti hestafulltrúa Skagafjarðar.
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Viðauki 4

Samningur ferðamáladeildar og sveitarfélagsins

Verksamningur
Sveitarfélagið Skagafjörður kt. 550698-2349, Skagfirðingabraut 17, hér eftir
nefndur verkkaupi og Ferðamáladeild Hólaskóla, kt. 500169 4359, Hólum í
Hjaltadal, hér eftir nefndur verktaki, gera með sér eftirfarandi verksamning:
Forsendur:
Atvinnu- og ferðamálanefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar ákvað á fundi sínum í
desember 2004 að ráðast í gerð nýrrar stefnumótunar fyrir ferðaþjónustu í
Skagafirði. Ástæðurnar eru einkum þær að núverandi stefnumótun er komin til ára
sinna og vægi ferðaþjónustu sem atvinnugreinar hefur aukist verulega á síðustu
árum.
Gengið er til samninga við Ferðamáladeild Hólaskóla þar sem þekking starfsmanna
hennar á innviðum ferðaþjónustu í Skagafirði er mikil og þar starfar fólk með
víðtæka þekkingu á hinum ýmsu þáttum ferðaþjónustunnar og reynslu af
rannsóknum og þróunarstarfi.
1. gr.
Skilgreining verks
Verktaki tekur að sér umsjón með gerð stefnumótunar fyrir ferðaþjónustu í
Skagafirði fyrir árin 2006-2010. Áhersla verði lögð á það í stefnumótunarferlinu að
byggja á virkni grasrótarinnar í ferlinu og vinna þannig að sem víðtækastri
samstöðu um niðurstöður. Þeir aðilar sem þarf að virkja eru ferðaþjónustan, hinn
almenni íbúi og sveitarstjórnarfólk. Stefnumótunarvinnunni er ætlað að verða gott
tækifæri til að efla vitund um ferðaþjónustuna í Skagafirði og umræðuna um
framtíð hennar. Út úr þessari vinnu skal koma eftirfarandi:
a) Handbók um ferðaþjónustu í Skagafirði
b) Verkáætlun ferðaþjónustunnar í Skagafirði 2006-2010
c) Tillögur að stefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar í ferðamálum
Niðurstöðum vinnunnar skal skila með eftirfarandi hætti:
a) Litprentuð skýrsla, snyrtilega umbrotin með útliti sem verkkaupi leggur til. Í
skýrslunni skulu niðurstöður settar fram á skilmerkilegan hátt með
ljósmyndum, kortum, töflum og sérunnum teikningum.
b) Stutt samantekt í A5 formi þar sem meginlínur eru settar fram á
hnitmiðaðan og myndrænan hátt. Íbúar eru markhópur þess lesefnis.
c) Vefsíða (undirsvæði á heimasíðu sveitarfélagsins).
2. gr.
Samningstími
Verktaki tekur að sér verkið frá og með 10. mars 2005 og skal því ljúka með
opinberum kynningarfundi eigi síðar en 15. janúar 2006.
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3. gr.
Greiðslur
Við upphaf verkefnis skal verktaki fá ¼ af heildarupphæð og síðan fær verktaki
greitt við skil á áfangaskýrslum sem hér segir, ¼ af heildarupphæð fyrir 1. áfanga
16. júlí, ¼ af heildarupphæð fyrir 2. áfanga 20. okt. og síðan eftirstöðvarnar eftir
að verkinu lýkur.
Verktaki skal samtals fá greiddar fyrir verkið kr. 1,064.700.
4. gr.
Vinnufyrirkomulag
Verkinu skal stýrt af stýrihóp og í hann skal verkkaupi tilnefna einn fulltrúa og
verktaki einn. Verkkaupi mun leggja til vinnuframlag starfsmanna eins og kveðið er
á um í verkáætlun. Framvinda verksins skal gerð ljós og kynnt jafnóðum á
vefsíðum skólans og sveitarfélagsins.
Unnið verður samkvæmt sérstakri verkáætlun sem er fylgiskjal með þessum
samningi.
Öll nánari skipulagning á vinnunni skal ákveðast af áðurnefndum
stýrihóp.

8. mars 2005

____________________________
f.h. Sveitarfélagsins Skagafjarðar
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_______________________________
f.h. Ferðamáladeildar Hólaskóla
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