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Efni: A ðgerðaáæ tlun - V ín landssetur

Agætu nefndarm enn

Vísa í erindi D alabyggðar til m ennta- og  m enningarm álaráðuneytis dags. I. desem ber 2017 
þar sem óskað er eftir að ráðuneytið  komi að fjárm ögnun aðgerðaáæ tlunar sveitarstjórnar 
D alabyggðar vegna íbúafæ kkunar.

A nýliðnu kjörtím abili leitaði Dalabyggð sam starfs við sam göngu- og 
sveitarstjórnaráðuneytið, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og m ennta- og 
m enningarm álaráðuneytið  um  aðgerð ir skv. fyrrgreindri áæ tlun m eð höfuðáherslu á 
uppbyggingu V ínlandsseturs í Leifsbúð í Búðardal.

Tvö fyrrnefndu ráðuneytin  brugðust vel við erindum  D alabyggðar og veittu  alls 40 millj. kr. 
(30+10) viðbótarfram lag til Sóknaráæ tlunar V esturlands eyrnam erk t uppbyggingu 
V ínlandsseturs. K ristján Þór Júlíusson fv. m ennta- og m enningarm álaráðherra taldi sér ekki 
fært að veita slík  fram lög sem  starfsráðherra eftir að boðað hafði verið  til kosninga en lýsti 
velvilja a f  sinni hálfu og ráðuneytisins til að taka þátt í fjárm ögnun aðgerðaráæ tlunarinnar og 
hvatti til upptöku erindisins eftir stjórnarskipti.

Hér m eð er óskað eftir stuðningi fjárlaganefndar til að m ennta- og m enningarm álaráðuneytið  
geti kom ið að fjárm ögnun aðgerðaráæ tlunarinnar með áherslu á V ín landssetur t.d. með 
viðbótarfram lagi gegnum  sóknaráæ tlun. Óskað er eftir 50 millj. kr. fram lagi til að ljúka 
verkefninu. Fram lagið getur kom ið á tveim ur árum án þess að hæ tta fram gangi verkefnisins.

U ndirritaður er tílbúinn til að m æ ta til fundar við nefndina og skýra erind ið  frekar e f  óskað er.

M eðfylgjandi:
•  B réf D alabyggðar til m ennta- og m enningarm álaráðherra dags. 1. desem ber 2017
•  A ðgerðaáæ tlun sve ita rstjóm ar D alabyggðar vegna íbúafæ kkunar, septem ber 2017
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Efni: V ín landssetur í Leifsbúð

Sæl L ilja og til ham ingju með em bættið.

V ísa í erindi D alabyggðar til ráðuneytisins frá 7. jú lí 2016, 25.m aí 2017 og 21. septem ber 2017 sem 
fylgja hér m eð í afriti/viðhengi ásam t aðgerðaáæ tlun sveitarstjórnar D alabyggðar vegna íbúafæ kkunar.

A nýliðnu kjörtím abili leitaði D alabyggð sam starfs við sam göngu- og sveitarstjórnaráðuneytið , 
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið  og m ennta- og m enningarm álaráðuneytið  um aðgerð ir skv. 
fyrrgreindri áæ tlun m eð höfuðáherslu á uppbyggingu V ínlandsseturs í Leifsbúð í Búðardal.

Tvö fyrrnefndu ráðuneytin brugðust vel við erindum  D alabyggðar og veittu alls 40 millj. kr. (30+10) 
v iðbótarfram lag til Sóknaráæ tlunar V esturlands eyrnam erkt uppbyggingu V ínlandsseturs. K ristján Þór 
Júlíusson fv. m ennta- og m enningarm álaráðherra taldi sér ekki fært að veita slík  fram lög sem 
starfsráðherra eftir að boðað hafði verið til kosninga en lýsti velvilja a f  sinni hálfu og ráðuneytisins til 
að taka þátt í fjárm ögnun aðgerðaráæ tlunarinnar og hvatti til upptöku erindisins eftir stjórnarskipti.

H ér m eð er ítrekuð ósk um að m ennta- og  m enningarm álaráðuneytið  komi að fjárm ögnun 
aðgerðaráæ tlunarinnar með áherslu á V ínlandssetur annað hvort með viðbótarfram lagi gegnum  
sóknaráæ tlun eða m eð endurgerð sam nings frá árinu 2006 þar sem ráðuneytið skuldbatt sig  til að 
styðja við uppsetningu sýningar um landafundina í Leifsbúð með 50 millj. kr. fram lagi. R áðuneytið  
greiddi skv. sam ningum  fram að hruni en þá féllu g reiðslur niður. Óskað er efitir 50 m illj. kr. fram lagi 
til að ljúka þessu verkefni.

U ndirritaður er tílbúinn til að m æta í ráðuneytið  og skýra erindið frekar e f  ráðherra getur gefið  sér 
tím a.
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Bjarnheiður Jóhannsdóttir 
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Aðgerðir vegna íbúaþróunar í Dalabyggð
Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur áhyggjur af fækkun íbúa og samdrætti í atvinnulífi, nú síðast í 
aðalatvinnugrein sveitarfélagsins sauðfjárrækt. Sameining sýslumannsembætta, lögregluumdæma 
og hrun bankanna hefur leitt af sérfækkun starfa í Dalabyggð og lítið er um nýsköpun.

Ríkisstjórnir hafa iðulega tekið málefni einstakra byggðarlaga og svæða til sérstakrar skoðunar. Nefna 
má aðgerðaráætlun fyrir Vestfirði frá 2016 og tillögur landshlutanefndar fyrir Norðurland vestra frá 
2015. Innan þeirra áætlana eru fjöldamörg verkefni fyrir einstaka byggðarlög innan svæðanna.

Dalabyggð tilheyrir Vesturlandi og ekki hefur verið talin þörf á sérstökum aðgerðaáætlunum fyrir 
Vesturland í heild. Staða Dalabyggðar er hins vegar allt önnur og verri en annarra sveitarfélaga á 
Vesturlandi og er t.d. hvað varðar mannfjöldaþróun líkari Vestfjörðum eins og sjá má á myndinni hér 
að neðan1.
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Aldurssamsetning sveitarfélagsins er jafnframt erfið2, sífellt stækkar hópur hinna eldri, en unga fólkið 
kemur ekki heim að námi loknu nema í mjög litlum mæli, þannig að það vantar í þær raðir fólks sem 
er hvað virkast í atvinnulífi og uppbyggingu.

Sauðfjárbúskapur er mikið stundaður í sveitarfélaginu, skráðir sauðfjáreigendur eru 91 talsins, eða 
um 13% íbúa. Af þeim eru 17 undir 45 ára, en 74 manns yfir 46 ára og eldri. Þær breytingar sem 
verða á störfum í sauðfjárbúskap í Dölum verða því mestar hjá fólki yfir miðjum aldri.3

Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur eins og fleiri horft til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Staðsetning 
svæðisins er mjög góð með tilliti til tengingar við önnur landsvæði og er á einskonar krossgötum milli 
Borgarfjarðar, Snæfellsness, Vestfjarða og Norðurlands. Þetta gefur svæðinu tækifæri til að verða 
bækistöð fyrir gesti sem vilja dvelja á einum stað, en fara í dagsferðir um stærra svæði.

Tilteknir innviðir þurfa að vera fyrir hendi til að ferðaþjónusta fái blómstrað, vegasamgöngur eru 
mjög mikilvægur þáttur, en einnig leggja fyrirtæki áherslu á stöðugt farsímasamband, netþjónustu, 
raforku og starfsfólk.4

Hérfara á eftir tillögur um mótvægisaðgerðir i Dalabyggð

1 Sveinn Pálsson vann út frá gögnum frá Hagstofu íslands.
2 Skýrsla SSV: http://ssv.is/wp-content/uploads/2017/05/Vesturland.pdf bls 11
3 MINNISBLAÐ FYRIR DALABYGGÐ unnið af Eyjólfi Ingva Bjarnasyni 3. ágúst 2017
4 Vífill Karlsson: http://ssv.is/wp-content/uploads/2016/09/Skra 0075571.pdf bls 27
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Mótvægisaðgerð 1:
Uppbygging Vínlandsseturs í Leifsbúð í Búðardal

Eiríksstaðanefnd5 ásamt frumkvöðlunum Kjartani og Sigríði í Landnámssetri íslands hafa unnið að 
stefnumótun Vínlandsseturs, sem ætlunin er að verði í sama anda og Landnámssetrið í Borgarnesi, en 
fjalli um landafundi Eiríks Rauða og Leifs Eiríkssonar. Náið samstarf verður á milli þessa setra þannig 
að þau markaðstengsl og sú reynsla sem fengist hefur af góðum rekstri Landnámsseturs nýtist til þess 
að byggja traustan grunn undir Vínlandssetur.

Megin hlutverk Vínlandsseturs er að verða sterkur segull fyrir ferðamenn, sem auk þess að afla tekna 
sjálft, eflir aðra ferðaþjónustu í sveitarfélaginu með lengri dvöl ferðamanna.

Setrið verður byggt upp sem samfélagsverkefni í eigu sveitarfélagsins eða sjálfseignarstofnunar, en 
einkaaðili sér um rekstur.

(Sjá nánar í áætlunum um Vínlandssetur)

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt
framlag:

Ábyrgð og framkvæmd:

Opnað vorið 
2019

8 - 1 0
stöðugildi, auk 
nokkurra 
afleiddra stafa

100
milljónir

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti
Samgönguráðuneyti
Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Dalabyggð og Eiríksstaðanefnd

Mótvægisaðgerð 2:
Löndunaraðstaða í Búðardalshöfn og Skarðsstöð

Tvær hafnir eru í sveitarfélaginu, en við hvoruga þeirra er góð löndunaraðstaða. Hafnirnar henta að 
öðru leyti vel smærri skipum og gætu stutt við einyrkja og smærri útgerðir.

Fimm til sex fiskibátar hafa nýtt Skarðsstöð og tveir bátar Búðardalshöfn, skv. greiðslulista 
hafnargjalda Dalabyggðar. Inni í Hvammsfirði eru gild leyfi fyrir kræklingaeldi á nokkrum stöðum og 
veiðar á beitukóng eru árvissar.

í Búðardal hefur verið starfrækt vel búin fiskvinnsla síðustu ár, sem þjónustar smærri útgerðir allt í 
kringum Breiðafjörðinn. Þar eru 2 - 3  störf heils árs störf en frá apríl til september eru um 12 -  14 
manns í vinnu við hana6. Bætt löndunaraðstaða á báðum stöðum mundi styrkja stöðu hennar 
töluvert.

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt
framlag:

Ábyrgð og framkvæmd:

2018 og 2019 1 - 2
stöðugildi

13 -15 
milljónir

Samgönguráðuneyti

5 Nefndina skipa Rögnvaldur Guðmundsson ferðamálaráðgjafi, Kjartan Ragnarsson, og Sigríður M. Guðmundsdóttir frá 
Landnámssetri íslands, Svavar Gestsson, fyrrverandi menntamálaráðherra, Valdís Gunnarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í 
Dalabyggð og ÖrnólfurThorsson, forsetaritari.
6 Munnleg heimild: Baldur Þórir Gíslason
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Mótvægisaðgerð 3:
Byggðakvóti til Dalabyggðar

Þar sem Dalabyggð hefur ekki fengið byggðakvóta þá hafa veiðar og vinnsla verið of árstíðabundin til 
að geta staðið undir öruggum störfum í veiðum og vinnslu. Sárlega vantar verkefni yfir veturinn og 
hefur fiskvinnslan í Búðardal þurft að reiða sig um of á farandfólk, sem er tilbúið að dvelja yfir 
sumarið í byggðarlaginu, en eru ekki með fasta búsetu.

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt
framlag:

Ábyrgð og framkvæmd:

2018 2 - 4
stöðugildi

Ákvörðun án 
beinna útgjalda

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti

Mótvægisaðgerð 4:
Arfleifð Sturlu Þórðarsonar

Sturla Þórðarson var einn okkar mesti saganaritari og skáld. Hann bjó lengi á Staðarhóli í Saurbæ í 
Dalasýslu. Mikill áhugi er fyrir því að gera minningu hans hátt undir höfði og hefur fengist lítilsháttar 
fé til fornleifaskráningar á Staðarhóli. Vonir standa til að hægt verði að gera skáldið sýnilegra á 
Staðarhóli með fræðsluskiltum þar sem rútur geti stoppað, fararstjórar sagt frá og gestir skoðað 
umhverfið. Þannig getur Staðarhóll orðið hluti af miklum söguhring sem hægt er að fara með 
ferðamenn í á svæðinu.

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt
framlag:

Ábyrgð og framkvæmd:

2018 Óbein störf í 
ferðaþjónustu

2 - 3 milljónir Mennta- og menningarmálaráðuneyti 
Dalabyggð

Mótvægisaðgerð 5:
Efling opinberra stofnana í Dalabyggð

Opinber þjónusta skapar stöðug og traust störf fyrir fólk sem þarf svigrúm og sveigjanleika í vinnu, 
m.a. vegna samþættingar atvinnu- og fjölskyldulífs. Því er mikilvægt að verja þau opinberu störf sem 
eru fyrir hendi í Dalabyggð. Þær opinberu stofnanir sem hafa starfsstöðvar í Dalabyggð eru 
Sýsluskrifstofa, Vegagerðin, Rarik ohf, íslandspóstur ohf, Vínbúðin, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og 
Lögreglan. Þessar starfsstöðvar hafa farið minnkandi undanfarin ár. Góð aðstaða og húsnæði er fyrir 
hendi til að færa verkefni til þessara starfsstöðva til að tryggja rekstrargrundvöll þeirra.

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt framlag: Ábyrgð og framkvæmd:

2018 og 2019 2 - 3
stöðugildi

2 - 3 milljónir vegna 
flutnings verkefna

Samgönguráðuneyti
Dómsmálaráðuneyti
Heilbrigðsráðuneyti
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Mótvægisaðgerð 6:
Vegagerð í Dalabyggð

\ sveitarfélaginu er afar hátt hlutfall malarvega, eða 74% miðað við árið 20147. Meiri hluti íbúa býr í 
dreifbýli (60;1%8) og þurfa því að reiða sig á samgöngur um malarvegi daglega. Á sama tíma er 
töluverð aukning í komu ferðamanna í Dali9, en margir þeirra veigra sér við því að aka malarvegi, til 
að njóta áningarstaða í sveitarfélaginu. Um 270 þúsund gestir komu í Dalabyggð árið 2015.10

Bundið slitlag um Skógarstrandarveg er hvað mikilvægasta samgöngubótin sem þarf að ráðast í, þar 
sem Dalir gætu tekið við töluverðum fjölda ferðamanna sem fara um Snæfellsnes og þannig létt álagi 
þar, en miðlað meiri gestafjölda til ferðaþjónustuaðila í Dölum. Þar væri einnig kominn möguleiki á 
hringferð í dagsferð frá Reykjavík, en núverandi vegir um Skógarströnd og Heydal eru ekki boðlegir 
vegna þess hve lélegir þeir eru. Frá 2010 -  2015 jókst umferð um Skógarströnd um 50 -  60% að 
sumri og að vetri var aukningin svipuð næst Stykkishólmi, en minni þegar nálgast Dali, enda fara 
ferðamenn síður um vonda vegi að vetri11.

7 http://ssv.is/wp-content/uploads/2016/09/Skra 0075571.pdf
8 Sótt á vef www.hagstofa.is
9 Mynd frá RFF (Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar), Rögnvaldur Guðmundsson.
10 Upplýsingar frá Rögnvaldi Guðmundssyni hjá RFF
11 Sveinn Pálsson: Upplýsingar unnar úr Vegaskrá og umferðartalningu Vegagerðarinnar
12 h ttp ://w w w .v e ga ge rd in .is/ve ga k e rfid /s lit lo g/
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Samkvæmt Samgönguáætlun Vesturlands ætti að malbika Skógarströnd 2017 -  2020, en breikka brýr 
á árunum 2022 -  202913. Miðað við vöxtinn sem þegar er orðinn á umferð þurfa þessar framkvæmdir 
að vinnast töluvert hraðar. Um veginn fara 450 bílar á dag á sumrin14.

Slitlag um Laxárdalsheiði mun einnig bæta legu Dalanna sem áfangastaðar verulega, en margir 
ferðamenn kjósa að fara frá Snæfellsnesi til Norðurlands, eða öfugt. Umferð jókst um rúmlega 50% 
um heiðina milli 2010 og 2015, skv. talningu Vegagerðarinnar.

Eiríksstaðir í Haukadal eru sá ferðamannastaður sem hvað flestir sækja í Dölum eða um 18 þúsund 
manns á ári. Hluti leiðarinnar inn í Haukadal er malarvegur þar sem stærri rútur hafa iðulega lent í 
óhöppum og sem spillist illa í vætutíð. Um hann fara 160 bílar á dag að sumri15.

Vegurinn fyrir Fellsströnd og Skarðsströnd er einnig mjög mikilvægur, en á þeim slóðum eru margar 
mikilvægar söguslóðir, s.s. Krosshólaborg og Hvammur sem tengist Auði djúpúðgu, Staðarfell, hin 
einstaka Skarðskirkja, en einnig má nefna slóðir Sturlu Þórðarsonar og Geirmundar heljarskinns. Um 
Klofning fara um 40 bílar á sumardegi16.

Tímaáætlun: Störf: Nauðsynlegt framlag: Ábyrgð og framkvæmd:

2018 - 2022 10 -15  störf við 
ferðaþjónustu auk almennrar 
styrkingar búsetu

Um 5 milljarðar 
króna

Samgönguráðuneyti

Niðurlag:
Alls geta þessar aðgerðir skapað 15 -  30 störf í Dölum. Lífsgæði og samkeppnishæfni svæðisins munu 
jafnframt aukast, þannig að Dalir geta með auðveldari hætti orðið ofar á óskalista ungs fólks um 
búsetusvæði.

Auk þessara beinu aðgerða er um að gera að hvetja til þess að stuðningur hins opinbera við 
atvinnusköpun beinist í meira mæli að Dölum en nú er, s.s. með frumkvöðlafræðslu, styrkjum og 
hagfeldum lánum til eflingar einkaframtaki af ýmsum toga.

13 Sam gö n gu á æ tlu n  V estu rla n d s og m u nnleg heim ild  Páll Bryn jarsso n  SSV.
14 Gagnvirkt umferðarkort: http://umferd.vegagerdin.is/
15 Gagnvirkt umferðarkort: http://umferd.vegagerdin.is/
16 Gagnvirkt umferðarkort: http://umferd.vegagerdin.is/
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