Áfram Árneshreppur!
Markmið og framtíðarsýn

Árneshreppur
SVÓT - GREINING
Innri
Styrkleikar
þættir –
• Samheldni
tengjast
• Náttúran
innra
• Hreint sauðfjársvæði
umhverfi
• Stutt á fiskimið
• Vatnsafl og jarðvarmi
• Góður flugvöllur
• Velunnarar Árneshrepps
• Sérstaða byggðarlagsins
• Handverkshús og minjasöfn
• Vaxandi ferðaþjónusta

Veikleikar
• Fámenni
• Skólinn
• Sundrung
• Erfiðar samgöngur
• Ófullnægjandi dreifikerfi - vantar
þriggja fasa rafmagn
• Hár meðalaldur íbúa
• Skortur á afþreyingu fyrir ferðamenn
• Ófrágengin atriði við
Norðurfjarðarhöfn
• Hár húshitunarkostnaður
• Lágar meðaltekjur

Ytri
Tækifæri
Ógnanir
þættir –
• Stuðningur við unga bændur
• Skortur á nýliðun
tengjast
• Samgöngubætur s.s. niðurgreiðsla
• Búvörusamningar (ef ekki er tekið
ytra
á flugfargjöldum og jarðgöng
tillit til sérstöðu)
umhverfi
• Fjölbreytileiki í ferðaþjónustu,
• G-regla Vegagerðarinnar
m.a. tengdri menningu og náttúru
• Skortur á skilningi stjórnvalda og
• Smávirkjanir
samhæfingu ríkisstofnana
• Niðurgreiðsla á flugfargjöldum
• Lagning ljósleiðara
• Vinnsla á afurðum úr hreppnum
undir sérstöku merki
• Aukin ferðaþjónusta

Framtíðarsýn fyrir Árneshrepp árið 2023
Íbúum Árneshrepps hefur fjölgað frá árinu 2017, þeir um eða yfir 60 og komin
ný kynslóð til búsetu og starfa allt árið um kring. Innviðir hafa batnað til muna
síðustu ár, áfram er unnið að uppbyggingu heilsársvegar úr Bjarnarfirði í
Norðurfjörð og vetrarþjónusta aukin. Komið er 3ja fasa rafmagn í byggðarlagið
og orkuafhending örugg. Tækifærið var notað til að leggja ljósleiðara. Íbúar
leggja einkum stund á þrjár atvinnugreinar, landbúnað, ferðaþjónustu og
fiskveiðar, en nýsköpun og frumleiki í tengslum við sérstöðu byggðarlagsins
einkennir atvinnu- og mannlíf í Árneshreppi.

Meginmarkmið:
Eftirfarandi meginmarkmið hafa það hlutverk að sameina sýn íbúa og annarra sem að verkefninu
standa á það hvert verkefninu er ætlað að stefna. Þeim er ætlað að „toga“ samfélagið í átt að
framtíðarsýninni í krafti starfsmarkmiða og aðgerða sem af þeim leiða.

 Traustur landbúnaður og sjávarútvegur
 Einstakt menningarlandslag og náttúra
 Öflugir innviðir
 Samheldið samfélag

Starfsmarkmið:
Í tengslum við meginmarkmið eru skilgreind starfmarkmið eftir því sem tilefni gefst til, þau eru
mælanleg, tímasett, samþykkt af ábyrgðaraðila, viðeigandi og raunhæf og endurskoðuð eftir þörfum.

Meginmarkmið 1 Traustur landbúnaður og sjávarútvegur
Starfsmarkmið 1.1

Þrýst verði á yfirvöld að finna leiðir til þess að styðja við byrjendur í búskap
þannig að nýliðun í greininni sé gerð auðveldari, t.d. með skattaívilnunum eða
sérstökum aðgerðum fyrir byrjendur. Lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri.
Aðgerð A: Hugmyndum íbúa Árneshrepps komið á framfæri við
landbúnaðarráðuneytið, LBHÍ og Bændasamtökin.

Stofnmarkmið 1.2

Unnið verði að tillögum um styrkingu sauðfjárræktar í Árneshreppi. Hvernig
er hægt að nýta og efla stuðningskerfi landbúnaðarins. Sértækra
svæðisbundinna aðgerða er þörf. Leitað tillagna um aðgerðir hjá
sérfræðingum í þessum málaflokki. Lokið fyrir árslok 2019.
Ábyrgð: Verkefnisstjórn, sveitarstjórn

Starfsmarkmið 1.3

Útvega útgerð í Árneshreppi veiðiheimildir út frá sérstöðu sveitarfélagsins.
Sértækra aðgerða er þörf. Fá auknar heimildir svo hægt sé að veiða meira
tímabundið meðan fiskflutningar eru mögulegir landleiðina.
Ábyrgð: Útgerðin/vinnslan í samtarfi við verkefnisstjóra.
Aðgerð A: Óskum komið til Byggðastofnunar.

Starfsmarkmið 1.4

Greina umfang strandveiða í Árneshreppi og leita leiða til að auka framlegð
þeirra sem þær stunda til samfélagsins. Lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, verkefnisstjórn, sveitarfélagið og útgerðin.

Starfsmarkmið 1.5

Frumkvöðla- og nýsköpunarstarf verði eflt. Að minnsta kosti eitt nýsköpunarog/eða þróunarverkefni tengt atvinnulífi í Árneshreppi verði komið í gang
fyrir árslok 2019. Rökstuðningur: Möguleikar í matvælaframleiðslu. Nú er
dýralæknir kominn á staðinn, og nýta mætti sérfræðiþekkingu hans. Þróa
mætti afurðir úr hreppnum s.s. kjöt, fisk og æðardún sem mætti markaðssetja
sérstaklega merkt úr Árneshreppi. Vinna mætti kjöt heima fyrir og selja á
veitingastöðum á svæðinu og hafa ákveðið merki. Framleiðendur verði
aðstoðaðir við að gera vörur sínar fáanlegar beint frá býli og með rekjanleika.
Ábyrgð: Vestfjarðastofa og verkefnisstjóri í samvinnu við atvinnulíf í
Árneshreppi.
Aðgerð A: Hugmyndafundir með ofangreindum og Matís
Aðgerð B: Ofangreindir ásamt Nýsköpunarmiðstöð halda utan um og aðstoða
frumkvöðla

Starfsmarkmið 1.6

Athugun á möguleikum á hreindýraeldi fyrir árslok 2019. Þau gætu t.d. verið á
einu búi og nýtt í ferðaþjónustu. Meta hættu á smitsjúkdómum í sauðfé.
Ábyrgð: Vestfjarðastofa og verkefnisstjóri í samvinnu við atvinnulíf í
Árneshreppi.

Meginmarkmið 2 Einstakt menningarlandslag og náttúra
Starfsmarkmið 2.1

Gerð verði úttekt á því hvernig bæta þurfi innviði fyrir ferðaþjónustuna í
Árneshreppi. Skoðaðar verði gönguleiðir og þær stikaðar þar sem það á við,
merkingar, salerni, tjaldsvæði og öryggismál m.t.t. aukins fjölda ferðamanna.
Unnið verði að bótum í kjölfarið. Lokið fyrir júní 2019.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samstarfi við ferðaþjónustuaðila í Árneshreppi.
Aðgerð A: Verkefnið skilgreint og samstarfs leitað við ýmsa aðila s.s.
Minjastofnun, Vegagerðina, áhugamannasamtök, sérfræðinga og
þjóðmenningarbónda í Árneshreppi
Aðgerð B: Sótt um styrk í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og/eða aðra
sjóði .

Starfsmarkmið 2.2

Hugað verði að merkingu (e. branding) handverks og iðnaðar fyrir lok árs
2018. Matvælaiðnaður, minjagripaframleiðsla og allskyns handverk geti
notað sameiginlegt markaðsefni sem byggi á sérstöðu svæðisins.
Ábyrgð: Starfshópur um menningarlandslag, skipaður af verkefnisstjórn.
Aðgerð A: Skilgreina verkefnið og samstarfsaðila.

Starfsmarkmið 2.3

Þróaðir verði minjagripir sem vísa til sögu Árneshrepps eða eru unnir úr
efniviði af staðnum. Gjarnan í samvinnu við ferðaþjónustufyrirtæki sem
myndi þá standa straum að þróunarvinnunni a.m.k. fram að framleiðsluferli
og hefði þá forkaupsrétt á þeim til endursölu. Lokið fyrir lok árs 2018.
Ábyrgð: Frumkvöðlar, verkefnisstjóri, sveitarfélagið og Vestfjarðastofa.
Aðgerð A: Hugmyndavinna með heimamönnum, hugmyndafundir.
Aðgerð B: Hjálp með fjármögnum hugmynda.

Starfsmarkmið 2.4

Ferðaþjónusta í Árneshreppi verði efld og að minnsta kosti eitt nýtt
ferðaþjónustutengt fyrirtæki hafi hafið starfsemi í sveitarfélaginu fyrir lok árs
2019. Sérstaklega verði horft til afþreyingarmöguleika, s.s. hestaleigu eða
gönguferða með leiðsögn.
Ábyrgð: Frumkvöðlar í ferðaþjónustu og Vestfjarðastofa
Aðgerð A: Samráð við Markaðsstofu Vestfjarða

Starfsmarkmið 2.5

Endurgera fuglaskoðunar- og útsýnisstað við Reykjaneshyrnu í samstarfi við
minjasafnið Kört. Verki lokið vorið 2019.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, minjasafnið Kört og sveitarfélagið.
Aðgerð A: Sækja um styrk til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.
Aðgerð B: Smíði á fuglaskoðunaraðstöðu

Starfsmarkmið 2.6

Fundnar verði leiðir til þess að gera fornar minjar og leifar frá búsetu fyrri
tíma sýnilegri í umhverfinu og að upplýsingar um þær séu aðgengilegar.
Spennandi verkefni gæti verið að endurbyggja hákarlaverbúð á Gjögri.
Frumkönnun lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Sveitarfélagið og verkefnisstjóri.
Aðgerð A: Fengið álit Minjastofnunar (Kristín Huld)
Aðgerð B: Staðir merktir og gerðir sýnilegir.

Starfsmarkmið 2.7

Merkingar og aðstaða við höfnina í Norðurfirði verði bætt í því skyni að auka
öryggi og bæta vinnusvæði. Lokið fyrir september 2018.
Ábyrgð: Vegagerðin, sveitarfélagið og verkefnisstjóri.
Aðgerð A: Kanna eignarhald á landi
Aðgerð B: Setja helstu atriði sem bæta þarf úr niður á blað og forgangsraða.
Aðgerð C: Sækja um styrk til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og þrýsta á
úrbætur.

Starfsmarkmið 2.8

Kannaður verði möguleiki á að leggja hitaveitu úr Krossnesi í Norðurfjörð með
notkun til kyndingar og afþreyingar í huga. Lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Atvinnulíf og íbúar í Norðurfirði í samstarfi við sveitarstjórn hefji
viðræður við landeigendur.
Aðgerð A: Hagsmunaaðilar komi saman og ræði fyrirkomulag og framkvæmd.

Starfsmarkmið 2.10

Umhverfi gámasvæðis verði bætt og flokkun aukin fyrir maí 2018.
Flokkunarílát og fræðsla um sorpflokkunina verði sýnileg íbúum og gestum
fyrir sumar 2018.
Ábyrgð: Sveitarfélagið og verkefnisstjóri.
Aðgerð A: Setja niður á blað helstu úrlausnarefni og óskir um úrbætur.
Aðgerð B: Umhverfi og flokkun á gámasvæði fari á áætlun fyrir sumarið 2018.

Meginmarkmið 3 Öflugir innviðir
Starfsmarkmið 3.1

Þrýst verði á framkvæmdavaldið um að koma á hærri föstum afslætti af
fargjöldum með flugi til íbúa með lögheimili í sveitarfélaginu. Hin svokallaða
skoska leið verði höfð til hliðsjónar. Kanna samstarfsmöguleika við
stéttarfélög. Lokið fyrir lok árs 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjórn og verkefnisstjóri, sveitarfélagið.
Aðgerð A: Stöðugreining á málaflokknum

Starfsmarkmið 3.2

Bæta samskipti við Vegagerðina og upplýsingagjöf til íbúa. Fyrir árslok 2018
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, verkefnisstjórn, sveitarstjórn
Aðgerð A: Koma á fundi með forsvarsmönnum Vegagerðarinnar.

Starfsmarkmið 3.3

Vegagerð yfir Veiðileysuháls hefjist á árinu 2018.
Ábyrgð: Vegagerðin, Vestfjarðastofa, sveitarfélagið og verkefnisstjórn.
Aðgerð A: Þrýsta á samgönguráðherra nýrrar ríkisstjórnar (Vestfjarðastofa,
verkefnisstjórn)
Aðgerð B: Skapa umfjöllun í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum

Starfsmarkmið 3.4

Breyta reglum um vetrarþjónustu (G-reglu) og auka þjónustu allan veturinn á
veginum til og í Árneshreppi. Fyrir lok árs 2018.
Ábyrgð: Vestfjarðastofa, sveitarfélagið, verkefnisstjóri
Aðgerð A: Fundur ofangreindra aðila með samgönguráðuneyti og vegagerð
þegar nýr ráðherra kemur til starfa.

Starfsmarkmið 3.5

Hefja umræðu um undirbúning jarðganga úr Reykjarfirði í Árnesdal. Lokið
fyrir árslok 2019.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, verkefnisstjórn og sveitarfélagið.

Starfsmarkmið 3.6

Hefja samstarf við Orkustofnun og Orkusetur um nútímalegri og sjálfbærari
orkuöflun með smávirkjunum og orkunotkun í Árneshreppi. Samstarfi verði
komið á fyrir mitt ár 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, verkefnisstjórn, sveitarstjórn og íbúar Árneshrepps
Aðgerð A: Kortlagning möguleika á smávirkjunum
Aðgerð B: Kortlagning möguleika á bættri orkunýtingu

Starfsmarkmið 3.7

Leita nýrra leiða til að halda áfram skólastarfi í Finnbogastaðaskóla. Þróa
nýjar leiðir í skólastarfi. Opna skólann fyrir gestanemendum og styttra
þemanám. Verði unnið í samræmi við sérstaka skólastefnu Árneshrepps, sem
hreppsnefnd samþykkti 2017.
Ábyrgð: Finnbogastaðaskóli og skólanefnd í samstarfi við
menntamálaráðuneytið.
Aðgerð A: Koma á samstarfi við aðra skóla og stofnanir. Taka á móti
barnahópum og vinna með hugmyndina um opinn skóla og þróunarstarf.

Starfsmarkmið 3.8

Tryggð verði betri og jafnari þjónusta læknis og annars heilbrigðisstarfsfólks í
Árneshreppi. Lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samstarfi við Heilsugæsluna á Hólmavík.

Starfsmarkmið 3.9

Athugað verði hvaða möguleikar eru fyrir hendi til þess að auka aðgang íbúa
Árneshrepps að fjarþjónustu á sviði heilsugæslu og félagsþjónustu. Skoðist á
hverju hausti í ljósi hraðrar tækniþróunar. Í fyrsta skipti haustið 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri

Starfsmarkmið 3.10

Þrýsta á um lagningu ljósleiðara
Ábyrgð: Sveitarfélagið, verkefnisstjóri
Aðgerð A: Kanna möguleika á þátttöku í verkefninu Ísland ljóstengt
Aðgerð B: Kanna fjárhagslegan grundvöll lagningu ljósleiðara

Starfsmarkmið 3.11

Leitað verði leiða til að renna sterkari stoðum undir verslun í Norðurfirði. Fyrir
mitt ár 2018.
Framkvæmd: Rekstraraðili verslunar.

Meginmarkmið 4 Samheldið samfélag
Starfsmarkmið 4.1

Þegar er unnið að plastpokalausum Árneshreppi í verkefninu plastpokalausir
Vestfirðir. Verslun í Norðurfirði er plastpokalaus. Stefnt verði að því að
sveitarfélagið og íbúar þess minnki plastnotkun sína enn frekar.
Ábyrgð: Verslunin, íbúar og verkefnastjóri.
Aðgerð A: Unnin áætlun um minnkaða plastnotkun í samræmi við áætlun um
umhverfisvottun Vestfjarða

Starfsmarkmið 4.2

Árlegu átaki íbúa og gesta í hreinsun fjara í Árneshreppi verði hrint í
framkvæmd, í fyrsta skipti um Jónsmessuna 2018 .
Ábyrgð: Verkefnisstjóri, verkefnisstjórn og sveitarstjórn
Aðgerð A: Átak fyrir árið 2018 skipulagt, reynt að ná til brottfluttra og annarra
velunnara Árneshrepps.

Starfsmarkmið 4.2

Boðið verði upp á fræðslu- eða tómstundanámskeið í Árneshreppi a.m.k.
tvisvar á ári í samráði við íbúa. Skoðaðir verði möguleikar á fjarnámskeiðum. Í
boði í fyrsta skipti árið 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri og sveitarfélagið í samstarfi við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða.
Aðgerð A: Samstarfi verði komið á við Fræðslumiðstöð

Starfsmarkmið 4.3

Húsnæðisþörf verði metin og lausna leitað í samvinnu við húsnæðiseigendur,
sveitarfélagið og ríkið. Lokið fyrir árslok 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri og sveitarstjórn.
Aðgerð A: Meta þörf.

Starfsmarkmið 4.4

Kanna möguleika á aðkomu gesta/ferðafólks að göngum í samstarfi við
bændur.
Lokið í byrjun sumars 2018.
Ábyrgð: Verkefnisstjóri í samstarfi við bændur
Aðgerð A: Kanna möguleika á samstarfi við Ferðafélag Íslands

