
Fundur atvinnu-og ferðamálanefndar Bláskógabyggðar var haldinn í Aratungu fimmtudaginn 

30. október 2014 kl 20:30.  

 

Mættir: Kristinn Bjarnason, Sigurjón Sæland, Sigurlaug Angantýsdóttir, Gróa Grímsdóttir og 

Eyrún Margrét Stefánsdóttir. Sigurjón Sæland boðaði forföll. 

Gestur í lið 1 : Ásborg Ósk Arnþórsdóttir 

Fundarritari: Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

Málefni fundarins voru eftirfarandi. 

1. Ásborg ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu 

Ásborg upplýsti um nýskipað ferðamálaráð uppsveitanna og mikilvægi þess að hvert 
sveitarfélag eigi fulltrúa í því ráði. Formaður atvinnu- og ferðamálanefndar í hverju 
sveitarfélag eiga þar sæti. Með því móti myndast góður vettvangur til samvinnu og miðlunar 
upplýsinga. 

Ásborg fór yfir sögu embættis ferðamálafulltrúa uppsveita Árnessýslu sem hún hefur gengt 
frá stofnun þess árið 1998. Verkefnin hafa aukist til muna og gott starf sem unnið hefur verið 
er að skila sér í mjög góðri aðsókn en rúmlega 90% ferðamanna sem koma til landsins 
ferðast um uppsveitir Árnessýslu. Einu störfin sem hafa skapast frá hruni eru nánast 
eingöngu í tengslum ferðaþjónustuna. Uppsveitirnar búa að elsta aðdráttarafli ferðamanna 
sem og yngstu ferðamannastaðina, en nýjir þjónustuaðilar hafa sprottið fram á hverju ári 
undanfarin ár. Uppsveitirnar búa að fjársjóðnum en ávinningurinn skilar sér meira til fárra 
aðila í Reykjavík en í hérað. Uppsveitirnar búa yfir sérstöðu sem laðar að og hennar þarf að 
gæta.  

Ferðamálafulltrúi á einnig í miklu og góðu samstarfi með markaðsstofu suðurlands. 

Framundan hjá ferðamálafulltrúa er greiningarvinna/ferðaþjónustuskýrsla í samstarfi við 
ráðgjafa frá SASS. 

Atvinnugreinar eins og landbúnaður og garðyrkja eru í auknu mæli að laga sig að aðsókn 
ferðamanna með því að gefa kost á þjónustu og upplifun samhliða hefðbundnum rekstri. 
Slíkur rekstur er víða í miklum blóma hjá þeim sem hafa tekið slíka stefnu. Greiningarvinna á 
þeirri þróun væri upplögð í þeim tilgangi að kanna frekar ónýtt tækifæri. Við þá vinnu ætti að 
nýta þá ráðgjafa sem sveitarfélagið hefur aðgengi að hjá SASS.  
En á sama tíma er nánast ógerlegt að hefja rekstur frá grunni innan landbúnaðar eða 
garðyrkju þar sem framleiðslukröfur aukast sífellt. Takmarkað svigrúm er til þess að byrja lítið 
og stækka, og fáir ráða við að byrja stórt.  

Framsetning á komandi atvinnu-og ferðamálaþingi næsta haust var rædd og hvernig mætti 
ná sem bestum árangri með þinginu. Ýmsar hugmyndir voru settar fram sem skoða þarf 
frekar. Sammælst var um að kanna hvernig til hefur tekist hjá öðrum sveitarfélögum með 
þingi sem þessu. Ásborg ætlar að leggja nefndinni lið og kanna hvað hefur gefist vel í þessu 
sviði. 

Einnig var fjallað um umgengni ferðamanna, stopp meðfram vegum og salernismál 
sem þarf að bregðast við, og víðar um landið. Nefndin hvetur ný skipað Ferðamálaráð 



uppsveitanna að fjalla frekar um á þessum málum til úrbóta og hugsanlega í stærra 
samhengi en þar sem mörk sveitarfélaganna liggja. 

Opna þarf leiðir til frekari atvinnutækifæra og búsetu í sveitarfélaginu. Greina þarf hver er 
áhuginn og skapa hvata og svigrúm til uppbygginar.  

Nýafstaðin þing, Málþing um áhrif ferðamanna á náttúru Íslands (EMS) og Ferðamálaþing 
2014 (ÁÓA og KB) voru rædd og upplýsingum miðlað á milli. Fagleg og stefnumótandi vinna 
í skipulagsmálum sveitarfélaganna er gríðarlega mikilvægur grunnur hvers sveitarfélags í átt 
að bættari lífsgæðum, þjónustugæðum og náttúruvernd.  

2. Þjónustu pési/dagatal 

Pésinn verður með breyttu sniði en frá því sem var. Hann verður ekki sendur í hús eins og 
áður en mun liggja frammi í helstu verslunum og þjónustustöðum. Tilkynning um hvar hann 
má nálgast verður kynnt með stafrænum hætti. Áætlað er að vinna við þjónustupésann ljúki 
með vorinu. 

3. Önnur mál 

Formaður nefndarinnar óskar eftir hugmyndum frá öðrum nefndarmönnum á næsta fund. 

4. Næsti fundur  

Verður haldinn fimmtudaginn 27.nóv kl.20.30. Stefnt er á að ræða þjónustupésann nánar og 

marka skýra stefnu um hann. Framsetning á komandi atvinnu- og ferðamálaþingi áfram rætt.  

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 22.30. 


