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Inngangur 
Sveitarstjóri Húnavatnshrepps hafði samband við mig og spurði mig hvort ég væri til í að gera greiningu 

á því hvernig best væri að standa að uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu með áherslu á 

markaðshluta hennar.  Ákveðið var að gerð yrði innviðagreining á því hvað væri í boði hjá sveitarfélaginu. 

Síðan yrðu settar fram tillögur um forgangsröðun verkefna og tillögur að markaðsaðgerðum. Í skýrslunni 

verður farið yfir lykil uppbyggingarverkefni í ferðaþjónustu í Húnavatnshreppi auk þess að farið verður 

yfir hvaða markaðslegar áherslur sveitarfélagið eigi að leggja áherslu á næstu ár. Að endingu verður sagt 

frá mögulegum framtíðarverkefnum í ferðþjónustu innan sveitarfélagsins.     
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Innviðagreining 
Í byrjun verkefnis var gerð innviðagreining á stöðu ferðaþjónustu á svæðinu. Slík greining er forsenda 

þess að hægt sé að móta ákveðna stefnumörkun á áherslum sveitarfélags í stuðningi við atvinnugreinina.  

Innviðagreiningunni var skipt í þrjár lykil forsendur sem eru ferðaþjónustu fyrirtæki á svæðinu,  

áningarstaðir í sveitarfélaginu og gönguleiðir í sveitarfélaginu. Hér á eftir verður sagt frá stöðu 

ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. 

 

Ferðaþjónustu fyrirtæki 
Samkvæmt heimasíðu sveitarfélagsins eru 14 skráðir gististaðir með samtals 195 rúmum. Fjögur 

afþreyingarfyrirtæki eru á svæðinu: Þrjár hestaleigur, gallerý og verslun.  Hjá fimm fyrirtækjum fannst 

ekki heimasíða og tvö voru með facebook síðu. Aðeins eitt þessara fyrirtækja var í samstarfi við 

Markaðsstofu Norðurlands, samstarfsvettvang Norðurlands í ferðamálum.  Ekki er víst að þetta sé 

tæmandi listi þar sem aðilar geta verið að bjóða uppá gistingu í Airbnb eða að sveitarfélagið hafi ekki 

fengið upplýsingar um viðkomandi rekstur. Niðurstaða þessarar greiningar er sú að fæst þessara 

fyrirtækja eru stór á mælikvarða ferðaþjónustu á Íslandi, en augljóst er að tækifæri eru til að vaxa og ná 

heilsárs starfsemi fyrir þau fyrirtæki sem það vilja.   

Auk þessara staða eru 9 fjallaskálar þar sem 270 manns geta gist í svefnpokaplássi. Það eru tvö fyrirtæki 

sem reka þessa skála sem eru annars vegar hveravellir.is og fjallalif.is. Þessir skálar skipta miklu máli í 

þeirri þjónustu sem veitt er meðal annars í kringum eina af perlum hálendisins, Hveravelli.  

Nánari upplýsingar um innviðagreiningu á ferðaþjónustufyrirtækjum er að finna í viðhengi 1. 

 

Áningarstaðir 
Í sveitarfélaginu Húnavatnshreppi eru 19 áningarstaðir sem hafa verið í uppbyggingu eða eru á 

teikniborðinu. Áningarstaðar er mjög mismunandi langt kominn á veg, sum eru í upphafsfasa, á 

teikniborðinu eða í framkvæmd. Auk þess eru atriði eins og fjármagn, landeigendur og stjórnvöld sem 

hafa áhrif á hvernig verkefnin þróast. Í þessari skýrslu verður lögð áhersla á þau verkefni sem eru komin 

lengst og tillögur um hvernig sé best að markaðsetja þá áningarstaði. Eru það verkefni sem verða á topp 

fimm lista sem sendur er Markaðsstofu Norðurlands fyrir árið 2021.  

Auk þessara 19 áningarstaða eru sex kirkjur og hefur sveitarfélagið lagt á það áherslu að þær verði 

kynntar sérstaklega.  Hannaður var bæklingur, auk þess að 

hönnuð hafa verið skilti á ensku og íslensku sem sett verða við 

viðkomandi kirkju sem gefa upplýsingar um sögu kirkjunnar. 

Birtar eru ljósmyndir af hverri kirkju á heimasíðu 

sveitarfélagsins. Verkefnið var unnið í samvinnu við Þjóðkirkju 

Íslands.   

Auk þessara áningarstaða eru áningarstaðir sem tengjast 

Íslendingasögunum og þá sérstaklega Vatnsdæla sögu og 

Grettis sögu. Síðan er saga Agnesar og Friðriks eða síðasta 

aftakan á Íslandi við Þrístapa.  

 

 

Mynd 1 - Skilti við kirkju 
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Fyrir nokkrum árum var unnið verkefni um Vatnsdæla sögu og var þá eftirfarandi gert: 

• Sett upp söguskilti við minjastaði í Vatnsdælu 

• Kort gert af sögusviði Vatnsdælu 

• Hljóðdiskur þar sem ferðamenn gátu hlustað á Vatnsdælu sögu meðan ekið er á milli sögustaða.  

Taka skal fram að Vatnsdælu saga er eitt af fimm lykil verkefnum sem sagt verður sérstaklega frá í 

skýrslunni.  

Nánari upplýsingar um innviðagreiningu á áningarstöðum er í viðhengi 2  

 

Gönguleiðir 
Undanfarin ár hafa 13 gönguleiðir verið í boði á smáforritinu Wapp. Þessar leiðir eru bæði stuttar og 

langar og bjóða upp á góða möguleika að njóta svæðisins og fjölga ástæðum fyrir gesti að dvelja lengur 

á svæðinu. Í smáforritinu Wapp er hægt að kaupa gönguleið, fá leiðsögn og nákvæmt GPS hnit af leiðinni. 

Einnig mun sveitarfélagið setja hnit af þessum gönguleiðum í miðlægan gagnagrunn hjá Markaðsstofu 

Norðurlands. Sveitarfélagið gerði samkomulag við aðila um að vinna þessa vinnu nú í sumar. Skilaði sú 

vinna 17 leiðum þar af 5 sem líka eru á Wapp. Þetta eru dæmi um verkefni sem sveitarfélagið getur gert 

og væri hægt að útfæra fyrir hjólreiðar og þá kannski sérstaklega fyrir þá sem stunda fjallahjólreiðar.  

Nánar um innviðagreiningu á gönguleiðum í viðhengi 3.  
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Stefnumörkun  
Í þessari stefnumörkun verður ákveðið hvaða verkefni sveitarfélagið mun leggja áherslu á næstu tvö ár.  

Er þetta því forgangslisti sem sendur verður í áfangastaðaáætlun fyrir árið 2021. Fleiri áningarstaðir 

þarfnast greiningar og síðan fjármagns og yrðu þeir teknir fyrir í framhaldinu. Í þessari stefnumörkun 

verður lögð áhersla á hvernig sé best að standa að markaðsetningu á viðkomandi verkefnum. Ekki verður 

farið í nákvæma lýsingu á hvað skuli gera í hverju verkefni fyrir sig. Flest af þessum verkefnum hafa 

verið á teikniborðinu hjá sveitarfélaginu um ákveðinn tíma.   

Þau verkefni sem lögð verður áhersla á í sveitarfélaginu næstu tvö ár eru:   

Lykil verkefni í loka fasa 

• Þrístapar 

Topp fimm verkefni í Áfangastaðaáætlun Húnavatnshrepps árið 2021. 

• Gullsteinn 

• Foss í Vatnsdal / Mígandi 

• Ólafslundur 

• Vatnsdæla saga 

• Þrándarhlíðarfjall 

Önnur mikilvægt verkefni 

• Þingeyrar 

Síðan verður komið með tillögur að mögulegum framtíðarverkefnum og tillögur að uppsetningu og 

efnisvinnslu fyrir heimasíðu sveitarfélagsins. Auk þess hugleiðingar varðandi stöðu ferðaþjónustu á 

svæðinu og þá hverjar markaðsáherslur ættu að vera þar sem það liggur fyrir að ekki verður af 

fyrirhugaðri sameiningu sveitarfélaga í Austur Húnavatnssýslu.   
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Þrístapar 
Þrístapar er sögustaður en þar fór fram síðasta aftakan á Íslandi. Sveitarfélagið réðst í uppbyggingu á 

svæðinu með það að markmiði að búa til nýjan áningarstað á þjóðvegi 1.  Var því ákveðið að gera sýningu 

á Þrístöpum til að koma áfangastaðnum betur á kortið. Hugmyndin á bak við sýninguna er að leiða 

gestinn í gegnum aðdragandann, aftökuna og eftirmálann. Auk þess er fjallað um glæpi og refsingar á 

Íslandi í gegnum tíðina. Svo er verið að vinna að ljósverki sem fjallar um aftökur í heiminum í dag.  

 

 

Mynd 3 - Dvalarsvæði við Þrístapa 

 

 

 

 

Staða mála: 
Framkvæmdir í gangi, 75% klárast árið 

2021. 

Fjármögnun: 
100% fjármagnað nema ljósa verkefni.  

 

Mynd 2 - Uppbygging á Þrístöpum 
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Nú liggur fyrir að uppbygging á áningarstaðnum Þrístöpum klárist á árinu 

2022.  Þetta er verkefni sem sveitarfélagið hefur unnið að í nokkur ár og var 

ráðinn verkefnastjóri sem þróaði og útfærði hugmyndina. Þegar 

framkvæmdum líkur er áningarstaðurinn orðinn mikilvægur segull á vinsælustu 

leið landsins sem er hringvegurinn. Mikilvægt er að halda þróun verkefnisins 

áfram og greina þau mögulegu tækifæri sem felast í þessum áningarstað.   

Tillögur 

Þrístapar verða undirstaða þess að markaðssetja aðra staði í sveitarfélaginu.  

Þrístapar verður vinsælt stopp og mikilvægt að nýta það það sem best. Því er lagt 

til að eftirfarandi uppbygging verði gerð í framhaldi af uppsetningu sýningar og aðstöðu:   

1. Að sett verði upp skilti um aðra áningarstaði í sveitarfélaginu. Þær upplýsingar sem settar verði 

í samræmi við upplýsingar á heimasíðu þar sem verður að finna ýtarlegri upplýsingar.  

2. Sveitarfélagið setji upp skilti um Norðurstrandarleið á ensku og íslensku. Þar er meðal annars 

hægt að hlusta á eftirfarandi sögu. Hlusta hér.  

Markaðssetning 

Stór hluti markaðsetningar er að safna gögnum um það stendur til að markaðsetja. Þessi gögn skipta 

miklu máli til að koma viðkomandi vöru á framfæri. Því er mikilvægt að farið verði í að greina þau gögn 

sem vantar svo hægt verði að setja á sem flesta staði. Því verður gerð samantekt um hvaða grunn 

atriði vanti varðandi hvert og eitt verkefni. Unnið er út frá núverandi gögnum sem birtast á heimasíðu 

sveitarfélagsins.   

Þessi greining einfaldar mjög markaðssetningu og er grundvöllur þess að ná betri árangri í þeirri vinnu.   

Hér að neðan er farið yfir þau atriði sem vantar á heimasíðu.   

 

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur Þrístapa Aðrar vörur 

Þrístapar Já Nei Nei 

 

Nei Íllugastaðir, Geitaskarð, 

Katadal og fleira. 

Gullsteinn, 

Vatnsdalshólar, 

Þingeyrarkirkja 
Tafla 1 - Heimasíða þrístapar 

Auk þess tel ég að þegar Þrístapar verði tilbúnir verði farið í ákveðna herferð. Sú herferð yrði keyrð vorið 

2022. Þá verði Þrístapar orðin ákveðin upphafspunktur upplifunar á svæðinu og miðli vel því öðru sem í 

boði er á svæðinu.   

Eftirfarandi herferð inniheldur:  

• Opnunarhátíð Þrístapa  

o Klippt á borða 

o Fjölmiðlaumfjöllun  

o Blaðagreinar í dag- og staðarblöð 

• Útbúinn verði dreifibréf (flyer) 

o Sem verður dreift á upplýsingarmiðstöðvar í 100 km radíus frá svæðinu 

• Upplýsingar um Þrístapa verði á helstu ferðasíðum 

o Markaðsstofu Norðurlands 

o Tripadvisor 

Mynd 4 - Minnisvarði á 

Þrístöpum 

https://www.arcticcoastway.is/is/stories/vatnsnes-1
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o Guide to Iceland 

o Og fleiri síður 

Mælikvarði herferða: Teljari á hversu margir stoppi, gestabók og heimsóknir á heimasíðu Þrístapa.  

Takmark herferðarinnar er að setja Þrístapa á kortið sem einn af lykil áningarstaður þegar þú keyrir 

vinsælustu leið Íslands sem er hringvegur 1.  

Gullsteinn - Kristnitökusteinn   
Í júlí árið 1981 var settur upp minnisvarði um þúsund ára kristniboðs á Íslandi. En árið 981 tóku þeir 

Friðrik biskup af Saxlandi og Þorvaldur víðförli Kontráðsson frá Giljá að boða kristna trú.  

 

Mynd 5 - Afhjúpun minnisvarða árið 1981 

Segir frá því að Þorvaldur hafið komið til Íslands til að boða ættingjum og vinum trú og var faðir hans 

engin undantekning. Konráð var hins vegar ekki tilbúin að kasta sinni trú en var tilbúinn að ganga hvíta 

kristni hönd, ef hann sæi þess merki að hún væri yfirsterkari. Er sagt að Friðrik hafi sungið messu yfir 

steininum og að steininn hafi sprungið og hefði verið hægt að sjá sprungur í steininum. Það hefði Konráði 

dugað og var í framhaldi skírður1.  

 
1 Tímarit.is. Morgunblaðið 25.júlí 1981. Tekið af  https://timarit.is/page/1543810#page/n10/mode/2up  Sótt 3. 
júní 2021 

https://timarit.is/page/1543810#page/n10/mode/2up
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Hefur sveitarfélagið áhuga á að byggja upp þennan áningarstað og halda sögu hans í heiðri. Því hefur 

verið unninn greining á því hvernig megi byggja upp áningarstaðinn og hér má sjá fyrstu drög að þeirri 

uppbyggingu.  

 

 

 

 

Við Gullstein er í dag, slóði af þjóðvegi 1 og malar bílastæði. Auk þess er eitt lítið upplýsingarskilti um 

minnisvarðann. Eins og sést á skýringarmynd hér á ofan eru hugmyndir um að byggja upp ný bílastæði, 

ný upplýsingarskilti og gönguleið að minnisvarða. Áætlaður kostnaður við verkefnið er í kringum 44 

milljónir. Verður leitast við að fá styrki í verkefnið frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða og 

Þjóðkirkjunni / kristnisjóði.  

Markaðsetning 

Engin markaðsetning er á Gullsteini á heimasíðu sveitarfélagsins. Það þarf því að safna saman öllum 

þessum upplýsingum saman og gera aðgengilegar á heimasíðu.  

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  

Gullsteins 

Aðrar vörur 

Gullsteinn Nei Nei Nei 

 

Nei Kirkjur í sveitarfélaginu Þrístapar, 

Vatnsdalshólar, 

Mígandi 
Tafla 2 – Heimasíða Gullsteinn 

Mikilvægt er þegar framkvæmdum á svæðinu er lokið að eftirfarandi aðgerðir verði framkvæmdar: 

• Opnunarhátíð 

• Upplýsingar settar á helstu ferðasíður 

Mælikvarði herferðar: Teljari á hversu margir stoppi, gestabók og heimsóknir á heimasíðu Gullsteins. 

Auk þess tengist verkefnið við annað verkefni sem er „Kirkjur í Húnavatnshreppi“. Verkefninu var lýst 

hér fyrr í skýrslunni.   

Staða mála: 
Framkvæmdir ekki hafnar. 

Fjármögnun: 
Vantar fjármagn í verkefnið. 

 

Mynd 7 – Minnisvarði 

Gullsteinn 

Mynd 6 - Uppbygging við Gullstein 
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Foss í Vatnsdal – Mígandi 
Í Vatnsdal er einn af fallegustu stuðlabergsfossum Íslands, oftast er nefndur Hvammfoss/Mígandi, í 

einungis átta mínútna akstri frá þjóvegi 1. Þó fossinn sé ekki kraftmikill er hann stórfenglegur að sjá þar 

sem hann rennur í gegnum hátt stuðlaberg niður í Vatnsdal.  Á undanförnum árum hefur það aukist að 

ferðamenn geri sér ferð að fossinum en þar er enginn aðstaða hvorki bílastæði né gönguleið upp að 

fossinum.    

 

 

 

 

 

Mynd 8 - Uppbygging við Hvammfoss/Míganda 

Í þeirri greiningu er gert ráð fyrir 10 bílastæðum og gönguleið að fossinum, sjá mynd 8. Auk þess er 

áætlun um að leggja raflögn að fossi þannig það verði hægt að lýsa hann upp. Áætlaður kostnaður 

verkefnisins er 23 milljónir.   

Það er ekki spurning að þessi áningarstaður geti orðið eitt af lykilstoppum á hringvegi 1 ef hægt verður 

að fjármagna verkefnið. Auk þess er þessi áningarstaður tilvalinn til að sjá yfir Vatnsdal og Vatnsdalshóla 

sem er eitt af jarðfræði undrum landsins og enn mismunandi skoðanir á því hvernig þeir hafi orðið til. Í 

greiningu Eflu árið 2018 kom fram að hólarnir séu 729 talsins en þar var miðað við að land risi um 50 

cm hæð frá öllum hliðum2.  

 
2 Efla ehf. Vatnsdalshólar-Talning hóla. Tekið af https://www.efla.is/verkefni/umhverfi/vatnsdalsholar-talning-
hola . Sótt 8.júní 2021 

Staða mála: 
Framkvæmdir ekki hafnar. 

Fjármögnun: 
Vantar fjármagn í verkefnið. 

 

https://www.efla.is/verkefni/umhverfi/vatnsdalsholar-talning-hola
https://www.efla.is/verkefni/umhverfi/vatnsdalsholar-talning-hola
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Markaðssetning 

Það er enginn vafi á því að þessi áningarstaður gæti orðið einn af lykil áningarstöðum sveitarfélagsins.  

Þar sem ferðamaðurinn upplifir foss, stuðlaberg og gríðarlega fallegt útsýni yfir Vatnsdal.   

 

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  

Mígandi 

Aðrar vörur 

Mígandi Nei Nei Nei 

 

Nei Gönguleiðir í Vatnsdal, 

Kattarauga, Haukagil, 

Vatnsdælu saga 

Þrístapar, Þingeyrar, 

Gullsteinn 

 

Engar upplýsingar um fossinn eru á heimasíðu sveitarfélagsins. Er möguleg ástæða þess að ekki sé hægt 

að tryggja öryggi ferðamanna sem vilja stoppa við fossinn. Hins vegar er hægt að safna efninu saman 

og þegar staðurinn verður tilbúinn er efni í markaðssetningu tilbúið.  

Tillögur 

Þetta stopp gæti verið hentugur staður til að kynna fólk fyrir Vatnsdal og því væri fókus settur að alla þá 

áningarstaði innan dalsins.    

 

Mælikvarði: Teljari á hversu margir stoppi og heimsóknir á síðu Míganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15                                                                                                           www.hunavatnshreppur.is  

 

Ólafslundur 
Ólafslundur er vinsæll áningarstaður staðsettur við þjóðveg 1, við afleggjara 

til Þingeyrar. Í Ólafslundi er í dag skógræktarsvæði, þjónustuhús/salerni og 

borð með bekkjum. Árið 2016 var unnið deiliskipulag fyrir Ólafslund, 

Þrístapa og byggingar við Sveinstaði. Voru þar settar fram hugmyndir um 

að sett yrðu smáhýsi og tjaldsvæði milli Ólafslundar og Sveinstaða og að 

gamli skólinn yrði notaður sem þjónustumiðstöð. Síðan væri gerður 

göngustígur milli Ólafslundar, Þrístapa og Sveinstaða.   

Hins vegar er verið að vinna að því í dag að byggja upp betri þjónustu við 

áningarstaðinn Ólafslund. Hér að neðan er tillaga að þessari uppbyggingu:  

 

Mynd 10 - Uppbygging við Ólafslund 

 

 

 

 

Eins og kemur fram á þessari yfirlitsmynd, verður bílastæði bætt við, fleiri salerni, bekkir og 

upplýsingaskilti. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina er 39 milljónir. Verður leitast við að fá styrki frá 

framkvæmdasjóð ferðamannastaða í verkefnið.  

Staða mála: 
Framkvæmdir ekki hafnar. 

Fjármögnun: 
Vantar fjármagn í verkefnið. 

 

Mynd 9 - Ólafslundur 



16                                                                                                           www.hunavatnshreppur.is  

 

Markaðssetning 

Markaðssetning á áningarstaðnum Ólafslundi hefur verið lítil og er ákveðin ástæða fyrir því þar sem þar 

er aðeins eitt salerni og er kostnaður fyrir sveitarfélagið að sjá um þrif á svæðinu. Hins vegar eru margir 

sem stoppa þarna nú þegar og er þetta tilvalinn staður til að þróa sem öflugan áningarstað í 

sveitarfélaginu.   

Á heimasíðu sveitarfélagsins er Ólafslundur nefndur en engin texti né myndir um þennan áningarstað.  

Það þarf því að safna saman upplýsingum um áningarstaðinn.  

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  

Ólafslundur 

Aðrar vörur 

Ólafslundur Nei Nei Nei 

 

Nei Þrístapar Þingeyrarkirkja, 

Vatnsdalshólar, 

Katttarauga, Mígandi 
Tafla 3 - Heimasíða Ólafslundur 

Marmið markaðssetningar á Ólafslundi verður að kynna það sem er í boði í nágreninu. Það verður gert 

með hnitmiðuðum skilaboðum á skiltum og góðri heimasíðu.    

Mælikvarðar: Talning á fjölda gesta og heimsóknir á heimasíðu.  

Vatnsdæla saga 
Vatnsdæla saga telst til Íslendingasagna og er ættarsaga sem hefst um árið 900 og nær til 1100. Í 

Vatnsdæla sögu er rakinn saga Ingimundar gamla og landnáms hans í Vatnsdal. Ingimundur gerist síðar 

ættarhöfðingi. Fjallar sagan um sögu fjögurra ættliða. Talið er að sagan hafi verið skrifuð á 13. öld. Hefur 

sagan verið þýdd á fjölda tungumála og er aðgengileg sem rafbók eða kilja.    

 

Mynd 11 - Vatnsdæla saga. Mynd eftir Blatasar Samper 

Árið 2005 var farið í verkefni sem bar nafnið Landnám Ingimundar gamla. Markmið verkefnisins var að 

byggja upp sögusvið Vatnsdælu og þannig að fá fleiri ferðamenn til að stoppa á svæðinu. Helstu 

sögustaðir Vatnsdælu eru eftirfarandi:  



17                                                                                                           www.hunavatnshreppur.is  

 

Staður 

 

Staðsetning Skilti Aðstaða Mynd af 

staðnum 

Upplýsingar 

á 

heimasíðu 

Þórdísarholt 65.48474418509333, 

-20.36509068393021 
Já Skógarreitur, 

minnisvarði 

Nei Já 

Hof 65.384056814176, -

20.2266884841976 
Já Ferðaþjónustustaður Já Já 

Stígandahróf Nei Já ?? Nei Já 

Jökulstaðir Nei Já ?? Nei Nei 

Nautabú Nei Já ?? Nei Nei 

Kornsá Nei Já ?? Nei Nei 

Ingimundarhóll Nei Já ?? Nei Nei 

Ljótunnarkinn Nei Já ?? Nei Nei 

Gróustaðir Nei Já ?? Nei Nei 

Sleggjustaðir Nei Já ?? Nei Nei 

Friðmundarárgil Nei Já ?? Nei Já/Nei 

Grátsmýri Nei Já  ?? Nei Nei 

Húfuhylur Nei Já ?? Nei Nei 

Skíðastaðir Nei Já ?? Nei Nei 

Húnavatnsþing Nei Já ?? Nei Já/Nei 

Stóru Giljá / 

Gullsteinn 

65.55102355946511, 

-

20.345280291971324 

Já Gullsteinn Já Já 

Borg Nei Já ?? Nei Nei 

Haukagil 65.33618390133974, 

-

20.203230736475213 

Já Minnisvarði Já Já 

Grímstungusel Nei Já ?? Nei Nei 

Faxabrandsstaðir Nei Já ?? Nei Nei 
Tafla 4 - Staðsetningar í Vatnsdæla sögu 

  

Í verkefninu var gert eftirfarandi: 

• Sett upp söguskilti við minjastaði 

• Kort af sögusviði Vatnsdælu 

• Geisladiskur sem gerði ferðamönnum kleift að hlusta á Vatnsdælusögu á meðan þeir keyrðu um 

svæðið.  

 

 

 

 

 

Tillögur: 

Nú er kominn tími til að uppfæra þessa vinnu og lagt til eftirfarandi: 

• Uppfæra skilti á áningarstöðum með QR kóða þannig viðkomandi geti fengið söguna sem tengist 

viðkomandi stað. 

Staða mála: 
Verkefnið gert 2005 en þarfnast uppfærslu. 

Fjármögnun: 
Vantar fjármagn í verkefnið. 
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• Uppfæra kortið og gera það aðgengilegt á heimasíðu. 

• Nýta gögn af hljóðdiski og gera efnið aðgengilegt á heimasíðu. Ákveða hvort sér heimasiða eða 

app verði gert.  

• Allt efni þarf einnig að vera aðgengilegt á ensku. 

Auka tillaga er að nöfn áningarstaða verði þýdd á ensku þar sem um ansi skemmtileg nöfn er að ræða.  

Svo eru komnar lausnir sem hægt er að búa til leiðsögn í gegnum símann þar sem þú upplifir söguna 

og síðan færð leiðsögn um hvert þú átt að keyra. Það er til dæmis fyrirtæki sem heitir Locatify sem 

sérhæfir sig í slíkum búnaði.  

Ekki er búið að áætla heildarkostnað í verkefnið en sá kostnaður fer eftir því hvaða leið verður farin.  

Markaðsetning   

Á heimasíðu eru engar upplýsingar um Vatnsdæla sögu og þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað.   

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  

Vatnsdælu sögu 

Aðrar vörur 

Vatnsdæla 

saga 

Nei Nei Nei 

 

Nei Gullsteinn, Haukagil Þingeyrarkirkja, 

Vatnsdalshólar, 

Katttarauga, Mígandi 
Tafla 5 - Heimasíða Vatnsdælu saga 

Til að verkefnið skili árangri verði búinn til herferð.   

• Útbúinn verði dreifibréf (flyer) 

o Sem dreift verði á upplýsingarmiðstöðvar í 100 km radíus frá svæðinu 

• Upplýsingar um Vatnsdælu sögu verði á helstu ferðasíðum 

o Markaðsstofu Norðurlands 

o Tripadvisor 

o Guide to Iceland 

o Og fleiri síður 

Mælikvarði herferða: Heimsóknir á heimasíðu Vatnsdælu sögu. 

Þrándarhlíðarfjall 
Þrándarhlíðarfjall er fjall sem staðsett er í Svartárdal. Til að komast að fjallinu þarf að fara að 

Svartárdalsvegi nr 734 að slóða um Kiðaskarð. Eftir 6,7 km akstur kemur afleggjari útfrá slóða um 

Kiðaskarð upp á Þrándarhlíðarfjall. Á toppnum á fjallinu er komið að endurvarpstöð sem notuð er fyrir 

síma og sjónvarp. Fjallið er 929 metra hátt og er sjálf gönguleiðin 7,5 km. Á toppi fjallsins er gríðarlega 

gott útsýni til allra átta og sést þar allt til Vatnajökuls. Er þessi staður einstakur staður hvað varðar útsýni 

og því mikil tækifæri sem liggja í þessum áfangastað. Hefur því verið ákveðið að sækja um í 

Framkvæmdasjóð Ferðamannastaða um uppbyggingu á útsýnispalli, bílastæði, gönguleið og skiltum sem 

segja hvað sé verið að horfa á.    
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Mynd 12 - Útsýnispallur á Þrándarhlíðarfjalli 

Markaðsetning   

Á heimasíðu eru engar upplýsingar um Þrándarhlíðarfjall eða þá uppbyggingu sem þegar hefur verið 

gerð.   

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 

orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  

Þrándarhlíðarfjall 

Aðrar vörur 

Þrándarhlíðarfjall Nei Nei Nei 

 

Nei Gönguleiðaverkefni  Útsýnisstaður 

Mígandi 
Tafla 6 - Heimasíða Þrándarhliðarfjall 

Til að verkefnið skili árangri þarf að safna upplýsingum.   

• Upplýsingar um Þrándarhlíðarfjall verði á helstu ferðasíðum 

o Markaðsstofu Norðurlands 

o Tripadvisor 

o Guide to Iceland 

o Og fleiri síður 

Mælikvarði herferða: Heimsóknir á Þrándarhliðarfjall og heimasíðu áfangastaðar. 

Þingeyrar 
Þingeyrar eru eitt þekktasta stórbýli í Húnaþingi og kirkjustaður. Á Þingeyrum var stofnað munkaklaustur 

árið 1133 og er talið að klaustrið hafi staðið allt til siðaskipta árið 1550 eða í rúmlega 400 ár. Þingeyrar 

eru ein stærsta jörð á landinu þar sem er engjalönd, afréttir, selaveiði og laxveiði. Á Þingeyrum stendur 

ein af merkustu kirkjum landsins sem reist var á árunum 1864 – 1877. Í kirkjunni eru stórmerkilegir 

gripir eins og altarísbrík frá 15. öld og predikunarstóll frá árinu 1696.   

Tillögur 

Þingeyrar hefur alla burði í að vera einn af stærri áfangastöðum á hringvegi 1. Hins vegar er verkefnið 

komið styðst á veg og því þarf að vinna ákveðna undirbúningsvinnu með hvaða stefnu skuli taka fyrir 

staðinn.   
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Árið 2016 voru settar fram tillögur að uppbyggingu á Þingeyrum sem myndi verða þungamiðjan í  

ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Voru hugmyndirnar fjölmargar og mismunandi þjónusta sem í boði væri.  

Voru það hugmyndir eins og: 

• Fuglaskoðun og fuglaskoðunarhús 

• Smáhýsi til leigu 

• Endurbyggja klaustrið 

• Fara á hjólabáti að skoða Hvítserk og seli 

• Hestaleiga 

Síðan þá hefur komið upp sú hugmynd að með stækkun þjónustuhús sé hægt að búa til miðpunkt í 

ferðaþjónustu á svæðinu. Stækkuninn fælist í því að settar yrðu upp sýningar og kaffihúsið stækkað svo 

að hægt sé að taka á móti stærri hópum. Hugmyndir hafa verið settar fram um sýningu um kristna trú 

og sögu ritverks á Íslandi. Auk þess væri hægt að koma upp sýningu um sögu Vatnsdælu og þar gæti 

meðal annars hinn 46 metra langi refill sem verið er að sauma um Vatnsdæla sögu verið til sýnis. Það 

myndi að sjálfsögðu styðja vel við verkefnið um Vatnsdæla sögu.  

   

 

 

 

 

Staðan er hins vegar sú að ekki er búið að fullmóta með hvaða hætti og hvaða leið yrði farin varðandi 

uppbyggingu á Þingeyrum. Er mögulega þörf á svipaðri aðferð og þegar uppbygging á Þrístöpum var 

unninn. Ráðinn yrði ráðgjafi sem myndi gera úttekt á þessum tækifærum og kæmi með eftirfarandi: 

• Tillögur að áherslu verkefnisins 

o Unnið á forsendum hagsmunaaðila  

• Forgangsröðun verkefna 

• Kostnaðaráætlun  

• Tímaáætlun  

 

Slík framkvæmd einfaldar alla vinnu við að ná fjármagni og skilningi á verkefninu.  

Sveitafélagið hefur líka komið með ákveðnar tillögur að grunn uppbyggingu sem hægt væri að fara strax 

í gang með.   

Staða mála: 
Verkefnið er á upphafsreit.  

 

Fjármögnun: 
Vantar greiningu á hversu mikið fjármagn 

þarf í verkefnið. 
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Mynd 13 - Uppbygging við Þingeyrarkirkju 

Staðan í dag er sú að ekki er malbikaður vegur að Þingeyrum og malarstæði við Þingeyrarkirkju. Hér að 

ofan er mynd af tillögu sem sveitarfélagið lét gera um hvernig væri hægt að byggja upp slík stæði á 

svæðinu.   

Hagsmunaaðilar verkefnisins eru ásamt sveitarfélaginu stjórnvöldum, Þjóðkirkjan og landeigendur. 

Göngu- og hjólaleið Þingeyrar til Blönduós / Þingeyrar til Hvítserks 

Settar hafa verið fram hugmyndir um að búa til göngu og hjólaleið frá Þingeyrum til Blönduós. Þetta er 

um 14 km leið sem myndi tengja gamla bæinn á Blönduósi og Þingeyrar og ferðaþjónustu á Blönduósi 

við Húnavatnshrepp. Ástæður fyrir því að gera þessa leið eru meðal annars:  

1. Útsýni leiðarinnar er mjög fallegt.   

2. Leiðin gæti orðið eitt af lykil stoppum í Norðurstrandarleið þar sem leiðin gefur þá möguleika að 

upplifa ströndina, sem inniheldur svarta strönd, fuglalíf og sögu og menningu svæðisins.  

3. Tengir saman sveitarfélögin á skemmtilegan hátt. 

Framkvæmdin veltur á samvinnu sveitarfélaga og landeigenda á leiðinni.    

Síðan hefur sú hugmynd verið sett fram að gera aðra göngu- og hjólaleið frá Þingeyrum yfir 

Sigríðarstaðaós að Hvítserk. Sú yrði svipuð af lengd og hin og myndi þá tengja saman Hvítserk við 

Þingeyrar og gamla bæinn á Blönduósi.  Ef slík leið yrði af veruleika væri kominn einstakur áningarstaður 

á Þingeyrum og myndi styðja vel við þær hugmyndir um að gera Þingeyrar að lykil áfangastað 

sveitarfélagsins.  Auk þess gæti sú leið orðið ein af áhugaverðustu leiðum innan Norðurstrandarleiðar 

þar sem hægt er að upplifa einstaka náttúruperlur við strönd Norðurlands á sjálfbæran hátt.  

Markaðssetning   

Megin áhersla í markaðssetningu á Þingeyrum í dag er Þingeyrarkirkja. Er til meðal annars heimasíða 

fyrir kirkjuna sem tekur á móti bókunum og almennar upplýsingar um opnunartíma 
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https://thingeyraklausturskirkja.is/#About. Á heimasíðu sveitarfélagsins eru upplýsingar um 

Þingeyrarkirkju og er það líka í verkefninu um kirkjur í sveitarfélaginu.   

 

Heimasíða Íslenska 
300 orða 

texti 

Enska 
300 

orða 

texti 

Kort 

 

Myndir Tengdar vörur  Aðrar vörur 

Þingeyrar Nei Nei Nei 

 

Nei Gullsteinn, 

Þingeyrarkirkja 

Vatnsdalshólar, 

Þrístapar 

Þingeyrarkirkja Já Nei Nei Já Aðrar kirkjur á 

svæðinu 

Gullsteinn 

Vatnsdalshólar, 

Þrístapar, 

Mígandi,Vatnsdalshólar  
Tafla 7 - Heimasíða Þingeyrar 

Eins og staðan í verkefninu er þá snýst markaðsetning einungis um Þingeyrar að segja sögu svæðis og 

birta myndir af svæðinu eins og þeim ströndinni, tjörnunum og dýralífi svæðisins. Það er strax hægt að 

segja frá fuglaskoðun á svæðinu þó svo skýli sé ekki komið. Auk þess þarf að taka saman hvaða 

fuglategundir eru á svæðinu og birta á heimasíðu.   

Mælikvarðar: Talning á fjölda gesta og heimsóknir á heimasíðu.  

Önnur ferðaþjónustuverkefni  
Í þessum kafla verða tekin saman öll þau verkefni sem hafa verið í umræðunni og gætu orðið 

framtíðarverkefni hjá sveitarfélaginu. Öll þessi verkefni eru á hugmyndarstígi og eða vantar greiningar 

og áherslur. Í þessum kafla er markmiðið að taka saman allar þær hugmyndir sem hafa verið í umræðunni 

til að fá hugmynd um mögulegan fjölda verkefna.   

 

Tjaldsvæði  
Tvö tjaldsvæði eru í sveitarfélaginu, Húnavellir og Húnaver. 

Húnavellir 

Á Húnavöllum er tjaldsvæði sem hefur verið rekið af Hótel Húna. Við tjaldsvæðið er sparkvöllur, sundlaug 

og leiksvæði fyrir börn. Hins vegar hefur markaðssetningu tjaldsvæðisins ekki verið sinnt sem skildi. 

Engar upplýsingar eru um tjaldsvæðið á heimasíðu sveitarfélagsins, norðurland.is og  tjalda.is svo dæmi 

séu tekin. Möguleiki er á að skoða hvernig aðstaða skólans gæti nýst tjaldgestum eins og útleiga á 

leikfimissal, sturtuklefar og fleira. Auk þess væri mikilvægt að bjóða uppá að bóka tjaldsvæði eins og 

mörg tjaldsvæði eru farin að gera.  

Húnaver 

Í Húnaveri er tjaldsvæði sem hefur verið starfrækt um talsverðan tíma og er rekið af Hótel Húna. Þar er 

fín aðstaða fyrir tjaldgesti en á svæðinu er rafmagn, úti og inniklósett, sturtuaðstaða, veitingarstaður, 

leiktæki og Wifi net. Tjaldsvæðið er markaðssett á heimasíðu tjalda.is, en engar upplýsingar er að finna 

um tjaldsvæðið á heimasíðu sveitarfélagsins eða nordurland.is.  

Sveitarfélagið hefur látið teikna upp framtíðaruppbyggingu svæðisins sem sjá má á mynd 13. 

https://thingeyraklausturskirkja.is/#About
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Mynd 14 - Möguleg uppbygging á tjaldsvæði Húnaveri 

Ekki hefur verið ákveðið hvenær verður farið í þessar framkvæmdir. 

Uppbygging á Hótel Húna 
Á Húnavöllum er starfrækt Hótel Húni sem er til húsa í gömlu vistinni í skólanum á Húnavöllum. Húnavellir 

ehf sér um reksturinn. Á hótelinu eru 28 herbergi og eru fjögur af þeim með baðherbergi í herberginu. 

Þessi eining er ekki nógu hentug þar sem nútímakröfur eru um að hafa herbergi með baði og fjöldi 

herbergja ekki nægjanlegur fyrir ákveðna rútuhópa. Hefur því núverandi rekstraraðili látið gera teikningu 

af tveimur nýjum hæðum af herbergjum og byggingu á nýjum veitingarstað ásamt bar. Þá myndu bætast 

við 26 herbergi með baði og 11 herbergi með baði á annari hæð. Veitingarstaður sem myndi rúma 120 

gesti og bar til að skoða norðurljós. Áætlað er að þessi framkvæmd kosti 12 milljónir króna á herbergi.   

Á svæðinu er gott aðgengi að heitu vatni (fjóra (4) sekl.) sem er kostur við rekstur hótelsins.  Hugmyndir 

hafa einnig verið um að fjölga heitum pottum.  
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Mynd 15 - Teikning af uppbyggingu á Hótel Húna 

Ef farið yrði í þessa framkvæmd myndi staða ferðaþjónustu í Húnavatnshreppi gjörbreytast. Auk þess 

myndi það hafa gríðarleg áhrif á alla uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu á norðurlandi vestra. Forsenda 

fyrir því að byggja upp öfluga ferðaþjónustu er gott hótel á skilgreindu svæði. Hefur það sýnt sig í öðrum 

sveitarfélögum hvað það hefur gríðarleg áhrif á uppbyggingu annara verkefna á svæðinu. Auk þess yrði 

auðveldara að fá styrki og að fá fjárfesta til að koma að nýjum ferðaþjónustuverkefnum innan 

sveitarfélagsins. Það er því hægt að segja að þetta sé eitt af mikilvægustu ferðaþjónustuverkefnum sem 

hægt væri að ráðast í innan sveitarfélagsins.  

Minnisvarðar 
Á undanförnum árum hafa komið upp hugmyndir að uppbyggingu minnisvarða á svæðinu og er nú þegar 

búið að setja upp suma en aðrir enn á hugmyndastigi.  

Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var fædd í Haukagili í Vatnsdal árið 1856. Bríet er þekktust fyrir að berjast fyrir 

bættum kjörum kvenna á Íslandi og var stofnandi og formaður Kvennréttindafélags Íslands3.  

Minnisvarðin var settur upp árið 2007.  Tímabært er að bæta bæði aðgengi og aðstöðu við minnisvarðann.   

Jón Leifs  

Jón Leifs tónskáld var fæddur árið 1899 á Sólheimum. Jón Leifs er eitt þekktasta tónskáld og 

hljómsveitarstjóri Íslendinga. Einna helst er hann þekktastur í Þýskalandi og meðal annars má nefna að 

í Nuthetal í Þýskalandi er torg nefnt eftir honum4.  Er þetta verkefni alveg á frumstigi en gæti alveg verið 

 
3 Kvennrettingafélag.is, Minnisvarði um Bríeti Bjarnhéðinsdóttir. Tekið af: Tekið 
https://kvenrettindafelag.is/minnisvardi-um-brieti-bjarnhedinsdottur/ Sótt 5. September. 2021 
4 www.wikipedia.is Jón Leifs. Tekið af https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Leifs Sótt 5.sept 2021 

https://kvenrettindafelag.is/minnisvardi-um-brieti-bjarnhedinsdottur/
http://www.wikipedia.is/
https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Leifs
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skemmtilegur áningarstaður að heimsækja. Þýsk stjórnvöld hafa haft samband um að taka þátt í því 

verkefni.   

Jón Kaldal 

Jón Kaldal var fæddur 1896 á Stóradal og var einn þekktasti ljósmyndari Íslands. Hann tók margar af 

þekktustu portrett ljósmyndum af fólki eins og Jóhannesi Kjarval og Ástu Sigurðardóttir rithöfundi. Hann 

rak ljósmyndastofu á Laugarvegi 11 í 49 ár5. Hefur Ljósmyndasafn Íslands meðal annars haft samband 

við sveitarfélagið hvort það væri hægt að setja upp minnisvarða um hann á Stóradal.  

Sigurður Nordal  

Sigurður Nordal fæddist á Eyjólfsstöðum árið 1886. Sigurður varð prófessor í íslenskri málfræði árið 

1918. Hann var sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn á árunum 1951 – 1957, einkum til að vinna að lausn 

handritamálsins. Kom hann víða við en hans verður líklega minnst sem eins helsta rithöfundar á 20. öld 

hér á landi6.   

Jónas Kristjánsson 

Jónas Kristjánsson héraðslæknir var fæddur á Snæringsstöðum í Svínadal árið 1870. Var hann einna 

lengst héraðslæknir á Sauðárkróki, auk þess að hafa verið alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn á 

árunum 1926 – 1930. Hans verður lengst minnst sem stofnenda Náttúrulækningafélags Íslands og fyrsta 

læknis á Heilsuhæli Náttúrulækningafélagsins í Hveragerði7.  

Guðmundur Hannesson 

Guðmundur Hannesson læknir var fæddur árið 1866 á Guðlaugsstöðum í Blöndudal. Var hann bæði 

héraðslæknir á Sauðárkróki og Akureyri auk þess að stofna félag lækna á Íslandi. Síðan varð hann rektor 

Háskóla Íslands árið 1914 – 1915 og 1924 – 1925. Hann var fyrstur manna á Íslandi til að stunda 

mannfræðirannsóknir og mannamælingar8. Þar er nú þegar minnisvarði en hann þarfnast endurbóta, auk 

þess að bæta þarf aðgengi að minnisvarða.  

Þórður Sveinsson 

Þórður Sveinsson er fæddur 1874 á Geithömrum í Svínadal. Þórður var fyrsti geðlæknir á Íslandi og varð 

árið 1907 forstöðumaður geðveikrahælisins á Kleppi til ársins 1939. Síðan var hann prófessor í 

réttarlæknisfærði og geðsjúkdómafræði hjá Háskóla Íslands árið 1911 – 19199. Þar er nú þegar 

minnisvarði en hann þarfnast endurbóta, auk þess að bæta þarf aðgengi að minnisvarða. 

Sól í sveit  

Sól í sveit er verkefni sem ætlað er að skapa fleiri atvinnutækifæri, sérstaklega fyrir konur í sveitarfélaginu.  

Verkefnið er unnið í góðu samstarfi við Textílmiðstöð Íslands og þekkingarsetur á Blöndósi sem starfandi 

er í Kvennaskólanum á Blönduósi. Grunn hugmynd verkefnisins er: Tóvinna, textíll og ferðamenn. Er 

verkefninu ætlað að kynna íslensku ullina og bjóða uppá styttri námskeið og kennslu í textíl. Sú þekking 

verði síðan til þess að hægt sé að búa til nýjar vörur til sölu, en auk þess að taka á móti hópum sem hafa 

áhuga á að kynna sér íslenska textíl.     

 
5 www.mbl.is Jón Kaldal. Tekið af https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1433925/ Sótt 5.sept 2021 
6 www.visindavefurinn.is Hver var Sigurður Nordal og hvert var hans framlag til íslenskra fræða. Tekið af 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=59646 Sótt 5.sept 2021 
7 www.mbl.is Jónas Kristjánsson. Tekið af https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1437095/ Sótt 26. sept.2021 
8 www.wikipedia.is Guðmundur Hannesson. Tekið af 
https://is.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0mundur_Hannesson Sótt 26.sept 2021.  
9 www.mbl.is Þórður Sveinsson. Tekið af https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1622413/ Sótt 26.sept 2021  

http://www.mbl.is/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1433925/
http://www.visindavefurinn.is/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=59646
http://www.mbl.is/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1437095/
http://www.wikipedia.is/
https://is.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0mundur_Hannesson
http://www.mbl.is/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1622413/
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Út frá ferðaþjónustu hefur verið mikil aukning í hópum sem vilja koma og kynna sér íslenskan textíl og 

hefðir sem hafa þróast hér í aldanna rás. Nokkur fyrirtæki bjóða uppá saumahópaferðir til Íslands, þar 

sem tvinnað er saman kennslu og upplifun á Íslandi þar sem hægt sé að upplifa náttúru, hesta og 

norðurljós svo dæmi sé tekið.   

 

Grettissaga  

Hugmyndir hafa verið uppi um að kanna möguleg tækifæri í ferðaþjónustu vegna Grettissögu. Yrði þetta 

samstarfs verkefni sem nær yfir allt Norðurland Vestra. Skoða þarf hvaða mögulegu tækifæri myndu vera 

fyrir sveitarfélögin á svæðinu. Miðað við kortasjá ferðamálastofu eru um 30 staðir á Norðurlandi Vestra 

þar sem Grettissaga kemur fyrir.   

Tillaga:  

• Byrja samtal sveitarfélaga og meta áhuga á verkefninu. 

• Innviðagreining á dreifingu og mögulegri uppbyggingu.   

• Skoða áningarstaði í verkefninu og stöðu þeirra. 

• Ráða verkefnastjóra sem þróar og teiknar upp útfærslur á verkefninu.  

Þetta verkefni gæti orðið stórt með allskonar áningarstöðum, upplifunum, mögulegri ferðamannaleið og 

fleiru. Það er því mikilvægt að skoða þau tækifæri sem þessi saga býður upp á. 

Framtíðar afþreyingarverkefni 
Sveitarfélagið hefur mikla möguleika á að styðja við uppbyggingu á mismunandi afþreyingu sem nýtist 

ferðamönnum jafnvel og heimamönnum. Eitt af þeim verkefnum sem þegar er farið á stað er 

gönguleiðaverkefnið. Þar er nú þegar búið að taka saman nokkrar leiðir sem nú þegar eru aðgengilegar 

á Wapp appi en líka verða aðgengilegar á gagnagrunni Markaðsstofu Norðurlands. Auk þess er búið að 

setja gönguleiðirnar inná kortasjá SSNV og sveitarfélagsins. Þessar hugmyndir styðja vel við það 

umhverfi sem er á svæðinu og hafa ekki áhrif á ímynd þess.   

Fjallahjól 
Gríðarlega aukning hefur orðið á fólki sem stundar fjallahjólreiðar bæði á Íslandi og erlendis. Forsenda 

þessa verkefnis er að taka saman skemmtilegar leiðir sem nú þegar eru á svæðinu og trakka og búa til 

lýsingi á þeim. Síðan að hvetja gististaði á svæðinu til að útbúa aðstöðu fyrir ferðamenn á fjallahjólum 

þannig að þeir geti lagað hjól og mögulega haft aðgengi að þurrk herbergi. Slík aðstaða getur hentað vel 

bæði fyrir göngufólk og hljóðreiðamenn.   

Fuglaskoðun 
Mikil tækifæri eru í að bjóða upp á þjónustu fyrir fuglaskoðara. Sú þjónustu felst fyrst og fremst í aðgengi 

að upplýsingum um hvar sé hægt að sjá mismunandi tegundir fugla. Það sem sveitarfélagið gæti gert er 

að gera úttekt á svæðinu og kortleggja fjölda tegunda og staðsetningu. Árið 2013 hófst verkefni um gerð 

fuglastíga á Norðurlandi Vestra. Það er hins vegar erfitt að finna niðurstöður greiningar og spurning 

hvort verkefnið hafi klárast.  

Frisbígolf 
Mikil aukning hefur orðið á fólki sem stundar frísbígolf. Í dag eru nú þegar komnir tæplega 70 vellir 

viðsvegar um landið. Vanalega eru settur upp níu körfu völlur í skemmtilegu umhverfi þar sem fólk 

upplifir náttúruna í leiðinni. Eins og staðan er í dag þá er aðeins einn völlur í Austur Húnavatnsýslu. Það 

eru því tækifæri í þessu að byggja upp áningarstaði í Húnavatnshreppi.  

http://www.wapp.is/
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Golfvöllur  
Á Norðurlandi Vestra eru 3 gólfvellir í dag eða á Blönduósi, Skagaströnd og Skagafirði.  Hefur því sú 

hugmynd verið í umræðu að byggja golfvöll í sveitarfélaginu.  Sú umræða er á upphafsreit en margir 

hafa talað um að svæði kringum Vatnsdalshóla væri tilvalin staður fyrir slíkt. Eitt er víst að þessi íþrótt er 

í hröðum vexti og tilvalið að skoða möguleika um slíkt. Þetta myndi nýtast bæði heima- og ferðamönnum.  

Útsýnispallur við Auðkúlurétt 
Færst hefur í aukana að ferðamenn komi til Íslands og sjái og mögulega taki þátt þegar réttað er á 

haustin. Fyrir þá sem aldrei hafa upplifað slíkt er um einstaka upplifun að ræða.  Hins vegar hefur það 

haft í för með sér að umframfjöldi hefur aukist töluvert við réttirnar. Hefur það gert það að verkum að 

erfiðara er að athafna sig í réttunum.  Því kom upp sú hugmynd hvort ekki væri hægt að setja upp 

útsýnispall sem gæti hentað fyrir þennan ákveðna markhóp.  Ákvað því sveitarfélagið að láta hanna tillögu 

að útsýnispalli við Auðkúlurétt sem sést á mynd 16. Er þetta eitt af þessum verkefnum sem hentar bæði 

fyrir heima- og ferðamenn.  

 

Mynd 16 - Útsýnispallur við Auðkúlurétt 

Staða ferðaþjónustunnar 
Ferðaþjónusta í Húnavatnshreppi er ekki kominn langt á veg, en mikil tækifæri eru á svæðinu og hefur 

sveitarfélagið unnið mikilvæga vinnu í uppbyggingu á áningarstöðum. Það þarf síðan að móta ákveðna 

stefnu í markaðssetningu á svæðinu.   

Eins og staðan er í dag þá er ekki mikil markaðsetning í gangi og skýrist það af nokkrum atriðum:  

• Engin þéttbýlisstaður er innan sveitarfélags. Það gerir það af verkum að það vantar miðpunkt 

sem önnur sveitarfélög hafa.   

• Upplýsingar um ferðaþjónustu eru einungis inná heimasíðu sveitarfélagsins. 

o Þar vantar sér síðu tileinkaðri ferðaþjónustu. 

o Allur texti einungis á íslensku. 
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o Lítið af myndum.  

• Engin einn lykil áningarstaður í sveitarfélaginu (samanborið við Gullfoss, Mývatn og fleiri).  

• Samstaða fyrirtækja í ferðaþjónustu innan sveitarfélagsins er lítil.  

Það er hins vegar fullt af tækifærum sem geta gert ferðaþjónustu eina af mikilvægustu atvinnugreininni í 

sveitarfélaginu.  

• Mjög öflugar sögur sem tækifæri eru í að koma betur á framfæri: 

o Saga Agnesar Magnúsardóttir og Þrístapar 

o Vatndælu saga 

o Klaustur á Þingeyrum 

o Haukagil – Bríet Bjarnhéðinsdóttir 

• Náttúrustaðir 

o Vatnsdalshólar 

o Mígandi 

o Þingeyrar 

o Hveravellir 

• Gönguleiðir 

• Önnur afþreying 

Hvaða leið skal fara í markaðssetningu 

Kostirnir við stöðu sveitarfélagsins er að hægt er að fara mismunandi leið eftir því hvert markmiðið er.  

Hér á eftir koma þrjár tillögur að hefðbundnum leiðum.   

Tillaga 1 

Fyrsta tillaga gengur út á að unnið sé áfram á svipuðum forsendum og hefur verið gert. Það er að segja 

sveitarfélagið býr til nýja heimasíðu undir sveitarfélagssíðu og uppfærir þau gögn. Auk þess myndi 

sveitarfélagið tryggja að allt það efni sem kemur þar fram sé aðgengilegt á lykil ferðaþjónustusíðum.  

Kostir 

• Skýrt og afmarkað  

• Lítil kostnaður vegna uppfærslu á heimasiðu 

Ókostir 

• Mun erfiðara að ná árangri í markaðssetningu 

• Mikill kostnaður í að markaðsetja heimasíðuna þannig hún nái árangri 

Tillaga 2 

Að virkja þau ferðaþjónustufyrirtæki sem eru í sveitarfélaginu að vinna saman og koma að uppbyggingu 

og markaðsetningu á ferðaþjónustu innan svæðis. Með því væri hægt að ná meiri slagkrafti í 

markaðsetningu og þannig taka allir þátt í að skilgreina með hvaða áherslu verður á svæðinu.  Þetta er 

mjög þekkt leið hægt að nota ýmsar aðferðir, má þar nefna: 

• Stofna ferðafélag innan sveitarfélagsins. 

o Dæmi um slíkt er eins og Ferðafélagið í Skagafirði 

• Ráða ferðamálafulltrúa í sveitarfélaginu 

Kostir 

• Allir vita hvert er verið að stefna 
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• Meiri slagkraftur í markaðssetningu 

Ókostir 

• Erfitt að fá aðila til að taka þátt og sjá tilgang í samvinnu þessara aðila 

Tillaga 3  

Þessi tillaga gengur út á samstarf Austur Húnvetninga í þróun og markaðsáherslum. Þá væri búið til efni 

sem myndi leggja áherslu á austur Húnavatnssvæðið og dregur fram styrkleika og þjónustuframboð.  

Þannig verður hægt að byggja upp verkefni sem tengjast yfir hreppamörk og markaðsetning verður 

markvissari þar sem fjögur sveitarfélög eru ekki búa til fjórar heimasíður varðandi upplýsingar um 

þjónustu og áhugaverða staði á svæðinu. Með slíku yrði líka hægt að endurskoða að fá ferðamálafulltrúa 

fyrir svæðið og þannig að það sé hægt að fylgja verkefnum eftir.   

Kostir 

• Mesti slagkraftur í markaðsetningu 

• Verkefni sem hægt er að þróa yfir hreppamörk 

• Meiri líkur á að fá fjármagn í verkefni 

Ókostir 

• Getur verið flókið að koma á stað 

• Erfitt að forgangsraða verkefnum 

Almenn markaðssetning 
Til að ná góðum árangri í markaðssetningu er forsenda þess að hafa efni (texta og ljósmyndir), af öllu 

því sem skal markaðssetja. Með því að hafa gott efni af öllum þeim „vörum“ sem í boði eru, verður 

árangurinn betri. Það gerir það líka af verkum að auðveldara er að láta aðra aðila fá upplýsingar um þær 

vörur sem í boði eru eins og ferðaskrifstofur og ferðasíður. Af þeim áningarstöðum sem greint var í 

innviðagreiningu hér í þessari skýrslu voru 19 áningarstaðir en aðeins upplýsingar um þrjár þeirra á 

heimasíðu Markaðsstofunnar. Síðan eru engar upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins á ensku. Það er 

því nauðsynlegt að allar þær upplýsingar sem birtar eru á íslensku verði þýddar á ensku, því það er 

forsenda að koma þessum upplýsingum á fleiri miðla.  

Tillaga að heimasíðu 
Mikilvægt er að greina þær upplýsingar sem er nauðsynlegar að hafa á heimasíðu ferðaþjónustunnar og 

er hér að neðan kominn tillaga um veftré og þær upplýsingar sem verða vera aðgengilegar á síðunni.   
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Mynd 17 - Veftré og upplýsingar á heimasíðu 

Í grunninn er stór hluti af þessum upplýsingum nú þegar til á íslensku. Hins vegar þarf að fá aðila til að 

þýða yfir á ensku. Auk þess þarf að taka saman þær myndir sem skal nota og setja fram staðsetningar 

inná kort. Með þessum aðgerðum verður hægt að fara að setja fram markaðsáherslur og stefnu um 

markaðssetningu á ferðaþjónustu í Húnavatnshreppi.  

Næstu skref 
Í þessari skýrslu er búið að fara yfir þau atriði sem sveitarfélagið Húnavatnshreppur þarf að gera varðandi 

forgangsröðun verkefna og markaðsetningu á þeim verkefnum. Hér að neðan kemur tillaga að því 

hvernig framhald verkefnisins yrði unnið:  

1. Taka saman markaðsefni – efnisvinnsla og undirbúningur varðandi heimasíðu.  

a. Safna upplýsingum og gögnum sem vantar til að markaðsetja og er dregið fram í 

skýrslunni. 

2. Kanna samstarf sveitarfélaga til að vinna meira saman af uppbyggingu verkefna og 

markaðssetningar.  

3. Skoða hvernig hægt væri að hefja uppbyggingarverkefni á Þingeyrum  

4. Ákveða með hvaða hætti eftirfarandi verkefni verða unninn: 

a. Sól í Sveit 

b. Grettissaga 

Verkefni framundan Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mar.  Apr. 

Taka saman markaðsefni        

Velja leið til markaðssetningar        

Kanna samstarf milli sveitarfélaga um ferðaþjón.        

Skoða uppbyggingarverkefni á Þingeyrum        

Skoða verkefni Sól í sveit – gerð áætlunar        

Skoða verkefni Grettíssaga – gerð áætlunar        
Tafla 8 – Verkefni framundan 
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Niðurstöður 
Í þessari skýrslu er búið að taka saman helstu stefnur og áherslur í ferðaþjónustu í sveitarfélaginu 

Húnavatnshrepp. Eftirfarandi fimm verkefni hafa verið sett í forgang hjá sveitarfélaginu og koma fram í 

áfangastaðaáætlun:  

• Gullsteinn 

• Foss í Vatnsdal / Mígandi 

• Ólafslundur 

• Vatnsdæla saga 

• Þrándarhlíðarfjall 

Gerð var innviðagreining á stöðu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og greining á mögulegum 

framtíðaverkefnum sveitarfélagsins. Verkefnin voru mismunandi en tengjast flest sögutengdri 

ferðaþjónstu.   

Einnig var gerð greining á markaðssetningu þessara staða innan sveitarfélagsins og þar eru tækifæri til 

bætingar þar sem litlar sem engar upplýsingar eru um marga áningarstaði á heimasíðu. Í skýrslunni er 

lögð áhersla á að farið verði í efnisvinnslu og gerð verði ný heimasíða sem gerir Húnavatnshrepp að 

öflugum áfangastað.  

Lokaorð 
Eins og kemur fram í þessari skýrslu eru mikil tækifæri að gera ferðaþjónustu að lykil atvinnugrein 

sveitarfélagsins Húnavatnshrepp.   

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem styður vel við byggðarþróun þar sem snerti fletir hennar geta verið 

svo margir. Því eru spennandi tímar framundan hjá Húnavatnshreppi. 
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Viðhengi 1 
 

Nafn fyrirtækis Tegund Staðsetning Fjöldi 

rúma 

Heimasíða Email MN* 

Bólstaðarhlíð Gisting 65.5222611262587, -

19.808105107432567 
6 ? ? Nei 

Brekkukot Gisting 65.54791453202881, -

20.345826959592756 
7 http://www.brekkukot.is/  ? Nei 

Hof í Vatnsdal Gisting 65.38385344403042, -

20.226709935588097 
20 www.hof-is.com  hof@simnet.is  Já 

Hótel Húni Gisting 65.54178072869679, -

20.207269216063462 
64 www.hotelhuni.com  info@hotelhuni.is  Nei 

Húnaver Gisting 65.52334471126404, -

19.80121684785098 
12 ? ? Nei 

Hvammur í Vatnsdal Gisting/ 

Hesta-

leiga 

65.43208218328236, -

20.274952549055108 
20 https://www.horsesandtours.com/ info@horsesandtours.com Nei 

Hveravellir Gisting 64.8674117602965, -

19.55010455466287 
12 http://hveravellir.is/ info@hveravellir.is  Nei 

Hæll / Hestaleiga Gising/ 

Hesta-

lega 

? 9 https://www.facebook.com/H%C3%A6li-

Hrossar%C3%A6kt-hestafer%C3%B0ir-

Horsebreeding-Riding-tours-197252564416712 

haeli@simnet.is Nei 

Laxás Gisting 65.6202118437819, -

20.298702118494052 
6 ? bjorn@bogs.is Nei 

Snæringsstaðir Gisting 65.38334388425511, -

20.25994202149387 
8 https://m.facebook.com/snaeringsstadir/?paipv=0 kusur@internet.is  Nei 

Steinnes / Hestaleiga Galsi Gisting/ 

Hesta-

leiga 

65.51921539385903, -

20.378323448889677 
2 https://www.steinnes.is/is/moya/page/gisting/is/gisti

ng 

info@steinnes.is Nei 

Stekkjardalur Gisting 65.50195622135932, -

19.949744921855768 
7 ? ? Nei 

Stóra Giljá Gisting 65.55160795805399, -

20.34512202967969 
6 ? ? Nei 

Svínavatn Gisting 65.51905170214812, -

19.961531162956973 
16 https://svinavatn.com/  svinavatn@svinavatn.com  Nei 

       

http://www.brekkukot.is/
http://www.hof-is.com/
mailto:hof@simnet.is
http://www.hotelhuni.com/
mailto:info@hotelhuni.is
mailto:info@hveravellir.is
https://www.facebook.com/H%C3%A6li-Hrossar%C3%A6kt-hestafer%C3%B0ir-Horsebreeding-Riding-tours-197252564416712
https://www.facebook.com/H%C3%A6li-Hrossar%C3%A6kt-hestafer%C3%B0ir-Horsebreeding-Riding-tours-197252564416712
https://www.facebook.com/H%C3%A6li-Hrossar%C3%A6kt-hestafer%C3%B0ir-Horsebreeding-Riding-tours-197252564416712
mailto:haeli@simnet.is
mailto:bjorn@bogs.is
mailto:kusur@internet.is
mailto:svinavatn@svinavatn.com
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Listakot Dóru - 

Vatnsdalshólum  

Gallerý 65.4910698560642, -

20.363258922599293 

 
https://www.facebook.com/Listakot-D%C3%B3ru-

548718798594942/ 

hdoras@gmail.com  Nei 

Tundra.is Verslun 
  

www.tundra.is  info@tundra.is Nei 

*MN stendur fyrir Markaðsstofa Norðurlands 

Viðhengi 2 
 

Nafn staðar Tegund Efni/ 

Textar 

Ljós-

myndir 

Upplýsingar á MN Staða mála 

Þrístapar Áningarstaður - 

sögustaður 

Já Já Nei Loka skref*** 

Ólafslundur Áningarstaður  Já Já Nei Uppbygging** 

Foss í Vatnsdal - Mígandi Áningarstaður ? Já https://www.northiceland.is/is/markadsstofan/bladamenn/myn

dir/fossar-a-nordurlandi/migandi 

Fyrstu skref* 

Kattarauga Áningarstaður Já Já Nei Uppbygging 

Vatnsdalshólar Áningarstaður Já Já https://www.northiceland.is/is/north/place/vatnsdalsholar Uppbygging 

Gullsteinn - Kristnitökusteinn Áningarstaður - 

sögustaður 

Já  Já Nei Uppbygging 

Vatnsdælasaga Áningarstaðir - 

sögustaðir 

Já ? Nei Uppbygging 

Grettissaga  Áningarstaðir - 

sögustaðir 

Já ? Nei Fyrstu skref 

Þrándarhlíðarfjall Áningarstaðir - 

gönguleið 

Nei Nei Nei Fyrstu skref 

Þingeyrar Áningarstaður - 

sögustaður 

Já  Já Já Uppbygging 

Tjaldsvæði - Húnaver Áningarstaður Já Já Nei Uppbygging 

Tjaldsvæði - Húnavellir Áningarstaður Já  Já Nei Uppbygging 

Bríet Bjarnfreðarsson 

Haukadal 

Áningarstaður - 

minnisvarði 

Já  Já  Nei Uppbygging 

mailto:hdoras@gmail.com
http://www.tundra.is/
https://www.northiceland.is/is/markadsstofan/bladamenn/myndir/fossar-a-nordurlandi/migandi
https://www.northiceland.is/is/markadsstofan/bladamenn/myndir/fossar-a-nordurlandi/migandi
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Jón Leifs Sólheimum Áningarstaður - 

minnisvarði 

Nei Nei Nei Fyrstu skref 

Jón Kaldal - Stóra Dal Áningarstaður - 

minnisvarði 

Nei Nei Nei Fyrstu skref 

Sigurður Nordal - 

Eyjólfsstöðum 

Áningarstaður - 

minnisvarði 

Nei Nei Nei Fyrstu skref 

Jónas Kristjánsson - 

Snæringsstöðum 

Áningarstaður - 

minnisvarði 

Nei Nei Nei Fyrstu skref 

Guðmundur Hannesson - 

Guðlaugsstöðum  

Áningarstaður -  

minnisvarði 

Nei Nei Nei Uppbygging 

Þórður Sveinsson - 

Geithömrum 

Áningarstaður - 

minnisvarði 

Nei Nei Nei Uppbygging 

Þingeyrarkirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já Já https://www.northiceland.is/is/north/places/history-and-

culture/thingeyrakirkja-church 

Uppbygging 

Auðkúlukirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já Já Nei Uppbygging 

Bergstaðakirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já Já Nei Uppbygging 

Bólstaðarhlíðarkirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já Já Nei Uppbygging 

Svínavatnskirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já  Já Nei Uppbygging 

Undirfellskirkja Áningarsaður - 

Kirkjustaður 

Já  Já Nei Uppbygging 

*Fyrsta skref: Verkefni sem er á upphafsreit, þarfnast greiningar, áætlunargerð og samstarfsaðila til að hægt fara í verkefnið 

**Uppbygging: Verkefni í gangi, búið að setja ákveðna vinnu í gang, þarfnast uppfærslu eða uppbyggingar.  

*** Loka skref: Verkefni í loka fasa, er fjármagnað og er á framkvæmdastigi. Áætluð verklok skilgreind 
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Viðhengi 3 
 

Gönguleið Leið á Wapp Lengd Hæð Hækkun Tímalengd Erfiðleikastuðull  GPX file 

Giljárgljúfur Já 1870m 84m 68m 1 klst Medium 

Reykjanibba Já 4860m 174m 596m 3 klst Medium 

Hnjúkur Já 2251m 34m 72m 1 klst Medium 

Álkugil Já 10477m 30m 261m 3,5 klst Medium 

Jökulsstaðir Já 838m 141m 55m 1 klst Medium 

Kattarauga Já 64m 122m 45m 20 min Medium 

Tunguhnjúkur Já 5143m 96m 394m 3 klst Medium 

Bólstaðahlíðarfjall Já 5930m 86m 490m 3 klst Medium 

Illviðrishnjúkur Já 8322m 830m 845m 5 klst Medium 

Vatnsdalshólar Já 5572m 9m 72m 2 klst Medium 

Öxl Já 5695m 115m 561m 3,5 klst Medium 

Móbergsfjall Já 4374m 162m 697m 3 klst Medium 

Jörundarfell Já 17,1 82m 1013m 9 klst Medium         

Þrándarhliðarfjall 7,5 km 929m  418m 2 klst Krefjandi wigiloc.com 

Vatnsdalshólar - Þórdísarlundur 3,2 km 85m 142m 1,5 klst Auðvelt wigiloc.com 

Þórdísarlundur - Vatnsdalshólar 2,8 km 82m 176m 1 klst Krefjandi wigiloc.com 

Jörundarfell að norðanverðu 4.8 km 1059 m 1472m 3,5 klst Erfitt wigiloc.com 

Jörundarfell að sunnanverðu 6.3 km 1059m 495m 3 klst Erfitt wigiloc.com 

Þjófadalir 
 

2.2 km 759 m 88m 30 min Krefjandi wigiloc.com 

Rjúpnafell 
 

6.8 km 885m 299m 1,5 klst Krefjandi wigiloc.com 

Hveravellir - Þjófadalir 10.2 km 753m 235m 2 klst Krefjandi wigiloc.com 

Beinahóll og Kjalfell 17.6 km 1001m 550m 5 klst Krefjandi wigiloc.com 

Hnjúkur fyrri hluti 1,0 km 130m 239m 30 min Krefjandi wigiloc.com 

Hnjúkur seinni hluti 2.5 km 130m 74m 40 min Krefjandi wigiloc.com 
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Giljárgljúfur 
 

1.9 km 81m 102m 30 min Auðvelt wigiloc.com 

Reykjanibba 2.2 km 772m 608m 3 klst Krefjandi wigiloc.com 

Strýtur  
 

13,7km 846m 342m 3 klst Krefjandi wigiloc.com 

Rauðkollur og Þjófafell 10 km 1071m 808m 4 klst Krefjandi wigiloc.com 

Dúfunefsfell 2.0 km 729m 127m 30 min Krefjandi wigiloc.com 

Áfangafell 
 

108m 598m 8m 5 min Auðvelt wigiloc.com 
 


