
Ferðamálaráð Uppsveitanna. 1. fundur haldinn þriðjudaginn 25. nóvember 2014 í Aratungu.  

Mætt: Meike Erika Witt, formaður (Skeiða- og Gnúpverjahreppur), Kristinn Bjarnason 

(Bláskógabyggð), Unnsteinn Eggertsson (Hrunamannahreppur) sem ritaði fundargerð, Karl 

Þorkelsson (Grímsnes- og Grafningshreppur) varamaður Ásu Valdísar Árnadóttur og Ásborg 

Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúi. 

Formaður bauð viðstadda velkomna. 

Dagskrá: 

1. Hlutverk ráðsins 

2. N4 – umfjöllun 

 

1. Hlutverk ráðsins 

Farið var yfir hugmyndir  og tilgangur ráðsins ræddur. Ekkert erindisbréf var samið til handa ráðinu 

og því í höndum þess að móta starfið. Fyrir utan meginverkefni ráðsins sem er að styðja við starf 

Ferðamálafulltrúa, voru eftirtalin verkefni/hugmyndir ræddar: 

Umsóknir um verkefni tengd ferðaþjónustu 

Kynningarmál 

Styrkir – sjálfstæður sjóður í nafni sveitarfélagana 

Gæðamál í ferðaþjónustu 

Menntamál í ferðaþjónustu 

Skipulag í sveitarfélögunum varðandi ferðaþjónustu.  Sem dæmi að vinna saman að t.d. skipulagi 

hjólreiðastíga þar sem tengingar milli sveitarfélagana væru ákveðnar.  

Sprotafyrirtæki/frumkvöðlar – ráðgjafadagur (Build the Business day). Hvernig á að byrja 

atvinnurekstur. Dagur í samstarfi sveitarfélagana í uppsveitum þar sem fólk getur komið og rætt 

hugmyndir sínar við ráðgjafa og hvaða skref eru næst í röðinni. Hugmyndir eru um að halda daginn í 

feb-mars á næsta ári. Samþykkt að kanna viðbrögð hjá sveitastjórnum og finna nafn á daginn. 

Gönguleiðir kort. Samþykkt að Ásborg kanni umfang þess að koma gagnvirku á gönguleiðakort á 

laggirnar sem væri aðgengilegt á netinu. 

 

2. N4 – umfjöllun 

Þær María Björk Ingvadóttir og Margrét Blöndal frá sjónvarpsstöðinni N4 höfðu fyrirhugað að hitta 

ráðið, en því miður féll flugið niður að norðan og því komust þær ekki. Ásborg ræddi við Maríu og fór 

yfir það helsta sem N4 setur fram sem hugmynd um umfjöllun af svæðinu. Hugmyndin er að gera 

þætti sambærilega þáttunum „Að norðan“, sem fengju heitið „Að sunnan“. Þættirnir byggjast á 

viðtölum við áhugavert fólk og hugmyndir sem eru í gangi á svæðinu. Sýning þáttanna er svo í gangi á 

sjónvarpsstöðinni stöðugt og einnig er hægt að tengja einstaka þætti inn á síður með hlekk á 

Youtube. 

  



Hver þáttur yrði 30 mín. að lengd, vikulegir þættir, 24 talsins í heild og 12 innslög á hverja sveit, 4 

sveitarfélög. Fjármagn er tryggt í verkefnið. Ráðið mælir með að ráðist verði í verkefnið. Samþykkt að 

fulltrúar í ráðinu sendi Ásborgu hugmyndir að innslögum frá hverju sveitarfélagi þar sem miðað er 

við 12 frá hverju sveitarfélagi. Hvert innslag yrði ca. 1-4 mín að lengd. 

Fleira var ekki gert. 

Fundi slitið 14.40. 


