Úthlutun 2015
7 mkr.
1. Pílagrímagöngur
Ábyrgð og samstarf: Ingólfur Hartvigsson
Styrkfjárhæð: kr. 500.000,Lýsing: Unnið verður að verkefninu út frá sögu pílagrímaferða og hvernig slík vinna
gæti farið fram með því að skoða sambærilegar ferðir erlendis. Skoðuð verða kort og
leiðir, mögulegir áningarstaðir o.fl. og í framhaldinu að stika leið milli Klausturs og
Þykkvabæjarklausturs.
2. Fræðslustígur
Ábyrgð og samstarf: Hótel Laki
Styrkfjárhæð: kr. 1.500.000,Lýsing: Hótel Laki er að leggja stíg í 600 metra radíus kringum hótelið og kallar hann
Fræðslustíg. Þar á að kynna sögu, sagnir, fuglalíf, eldsögu og búskaparhætti til forna í
Skaftárhreppi. Einnig er verið að vinna kort af svæðinu, ásamt því að hanna stíginn.
3. Þjóðleiðir, fyrrum ferðaleiðir og örnefni í Skaftárhreppi
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarstofa
Styrkfjárhæð: kr. 2.000.000,Lýsing: öflun og skráning upplýsinga um þjóðleiðir, fyrrum ferðaleiðir og örnefni í
Skaftárhreppi. Þannig verður menningarverðmætum bjargað frá glötun, s.s. þekkingu
á fornum ferðaleiðum og örnefnum.
4. Brunasandur
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarstofa
Styrkfjárhæð: kr. 500.000,Lýsing: Kynningar- og útgáfuhátíð bókar um niðurstöður rannsóknarverkefnis átta
vísindamanna úr ýmsum greinum, sem hafa rannsakað sögu Brunasands.
Brunasandur byggðist upp eftir Skaftárelda 1783 og saga hans sýnir nýtt land verða til
í kjölfar náttúruhamfara og hvernig það er síðan numið til búsetu.
5. Sigur lífsins
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarstofa, sóknarnefnd, sóknarprestur, Friður og
frumkraftar
Styrkfjárhæð: kr. 500.000,Lýsing: Sigur lífsins er árleg fræðsla og menningardagskrá á Kirkjubæjarklaustri og
nágrenni, um páskana. Árið 2016 er áherslan á fræðslu um pílagrímagöngur.
6. Hvað er í matinn og Hönnunarsamkeppni
Ábyrgð og samstarf: Friður og frumkraftar
Styrkfjárhæð: kr. 2.000.000,Lýsing: Bjóða á upp á námskeið og fræðslu um hvernig megi nýta náttúruna og þau
hráefni sem finnast í nágrenninu, auk þess sem svokallað Food trail verður útbúið.
Haldin verður hönnunarsamkeppni um minjagrip úr Skaftárhreppi með vísan í sögu,
náttúru og/eða menningu svæðisins úr hráefni af svæðinu.

Úthlutun 2016
5 mkr.
1. Salernis- og þjónustuhús á áningastaði ferðamanna
Ábyrgð og samstarf: Sveitabragginn ehf.
Styrkfjárhæð: kr. 1.000.000,Lýsing: Orðspor og ímynd Skaftárhrepps á sviði ferðaþjónustu mun auðveldlega öðlast
sinn fyrri sess, með því að þessari bráðu þörf verði mætt með sómasamlegri lausn –
salernishús sem hannað er í Skaftárhreppi, framleitt og uppsett af faglærðum smiðum
í Skaftárhreppi, efnisnotkun frá afurðum Suðurlandsskóga (íslenskt lerki) og innan ekki
svo skamms tíma verður jafnvel hægt að nálgast efni úr trjáskógum Skaftárhrepps.
2. Aðkeyptur skemmtiviðburður á uppskeruhátíð Skaftárhrepps 2016
Ábyrgð og samstarf: Menningarmálanefnd Skaftárhrepps
Styrkfjárhæð: kr. 300.000,Lýsing: Menningarmálanefnd vinni að því að leita hugmynda að viðburði til kaupa á
Uppskeruhátíð Skaftárhrepps 2016 Hvernig þetta verkefni er að falla að skilaboðum
íbúaþings – jákvæðni, samhygð og samvinna – er að skapa möguleika íbúa til að taka
þátt í viðburði án þess að þurfa að fara úr heimabyggð sem líka gefur möguleika á
meira flæði jákvæðra skilaboða út í samfélagið.
3. Byggðamál í Skaftárhreppi – ársfundur Kirkjubæjarstofu 2016
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarstofa
Styrkfjárhæð: kr. 300.000,Lýsing: Verkefnið; ársfundur Kirkjubæjarstofu 2016 um Byggðamál í Skaftárhreppi fellur
mjög vel að áherslum fyrir verkefnið Skaftárhreppur til framtíðar þar sem byggðaþróun
var eitt af áherslumálum á íbúaþingi.
4. LandArt í Skaftárhreppi
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarstofa
Styrkfjárhæð: kr. 1.000.000,Lýsing: LandArt í Skaftárhreppi fellur að áherslum íbúaþings fyrir verkefnið
Skaftárhreppur til framtíðar, m.a. með því að skapa nýjar hugmyndir um nýtingu á
náttúru, sögu og menningu og styrkir einnig ímynd svæðisins og sérstöðu.
5. Hjólaferðir allt árið með Kind Adventure
Ábyrgð og samstarf: Guðmundur F. Markússon
Styrkfjárhæð: kr. 1.000.000,Lýsing: Ótalmörg tækifæri eru í ferðaþjónustunni um þessar mundir og teljum við mjög
mikilvægt að vandað sé til verka þegar kemur að því að markaðssetja landið okkar. Við
viljum einbeita okkur að persónulegri þjónustu, minni hópa (hámark 6-8) í ferð og veita
ákveðna upplifun í því að ferðast með heimamönnum, segja sögur og bjóða upp á mat
úr héraði.
6. Vistspor og náttúruvernd
Ábyrgð og samstarf: Eldvötn, samtök um náttúruvernd í Skaftárhreppi
Styrkfjárhæð: kr. 400.000,Lýsing: Sýna á heimildarmyndina “Maðurinn sem minnkaði – vistsporið sitt”, í
félagsheimilinu á Kirkjubæjarklaustri og fá fulltrúa framleiðenda til kynna myndina og
svara spurningum.
Til að kynna og fjalla um náttúrverndarlögin verður leitað til sérfróðra aðila um málefnið
og að lokinni kynningu verða umræður og spurningum svarað. Verkefnið fellur vel að
áherslum íbúaþings um náttúruvernd, umgengni og umhverfismál.

7. Útivistar- og umhverfisfræðsla í Kirkjubæjarskóla
Ábyrgð og samstarf: Kirkjubæjarskóli á Síðu
Styrkfjárhæð: kr. 400.000,Lýsing: Með þessu valfagi vinnum við að ýmsum þáttum sem fram komu í íbúaþingi
Skaftárhrepps svo sem náttúru svæðisins, verndun og nýtingu, eflingu ímyndar
svæðisins og aukum þekkingu nemenda á sérstöðu þess. Einnig mun áfanginn vonandi
efla ungliðastarf með því að auka færni nemenda í að nýta sér náttúruna til tómstunda
og tengja betur grunnskóla og aðra starfsemi á svæðinu. En stefnt er að því að fá fleiri
einstaklinga og félagasamtök til samstarfs að þessu verkefni svo sem björgunarsveitir.
8. Heilsueflandi dagar í Skaftárhreppi
Ábyrgð og samstarf: Fræðslunefnd Skaftárhrepps
Styrkfjárhæð: kr. 300.000,Lýsing: Meðal niðurstaða íbúaþings 2013 kom fram mikilvægi þess að senda jákvæð
skilaboð útávið. Þegar grunnstoðir voru skoðaðar þá var efst á blaði fólkið sjálft,
fjölskyldur og einstaklingar. Við þurfum að hlúa að íbúum, ekki síst til að gera
sveitarfélagið eftirsóknavert til búsetu. Einnig er auðveldara að laða að nýja íbúa í
samfélag þar sem stutt er við heilsusamlegan lífstíl. Bætt lýðheilsa miðar að því að
viðhalda og efla heilbrigði fólks með forvarnarstarfi og samfélagslegri ábyrgð, með þeim
hætti er m.a hægt að draga úr líkum á langvinnum sjúkdómum og auka andlega og
líkamlega vellíðan.
9. Það er leikur að læra
Ábyrgð og samstarf: Fræðslunefnd Skaftárhrepps
Styrkfjárhæð: kr. 300.000,Lýsing: Málþing yrði haldið hér í Skaftárhreppi á sameiginlegum starfsdegi leik- og
grunnskóla. Fyrir hádegi verða faglegir fyrirlestrar og vinnustofur en eftir hádegi, eða
frá kl 14, er stefnt að opnu málþingi, þ.e stuttum fyrirlestrum fyrir alla sem hafa áhuga
á.

