
Sóknarfæri Vesturlands

Kynning á Akureyrarfundi 7. apríl 

Niðurstöður frá þjóðfundi landshluta



Sóknarfæri Vesturlands

1. Náttúrtengd ferðaþjónusta

2. Sagnaarfur/sögutengd ferðaþjónusta

3. Heilsulindir/heilsuþjónusta - ferðaþj.

4. Háskólar/Bifröst og LBHÍ - tengsl atvinnulífs og 
skóla

5. Iðngarðar í Hvalfirði – uppbygging og fullvinnsla

6. Alþjóðlegur Björgunarskóli

7. Kona Evrópu

8. Sjávarföll í Hvammsfirði – óvirkjuð orka

9. Breiðafjörður – uppspretta tækifæra

10. Jarðfræði svæðisins – öll jarðsaga Íslands

11. Grunnafjörður – Votlendi Mýranna (dulúð)

12. Deildartunguhver – vatnsmesti hver Evrópu

13. Snæfellsjökull/þjóðgarðurinn/þjóðsagan

14. Griðungurinn - ímynd Vesturlands

15. Matarkistan Vesturland
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Iðngarðar í Hvalfirði

Staða nú

– Hafnaraðstaða, góð önnur 
grunngerð

– Tvær starfandi stóriðjur, 
Elkem á Íslandi og Norðurál. 

– Fyrirhuguð bygging á
sólarkísilverksmiðju þar.

Tillögur fundarins

Ný fyrirtæki
– Málmiðnaðarfyrirtæki, 

framleiðslufyrirtæki í inn og 
útflutningi, flutningafyrirtæki, 
rannsóknarfyrirtæki.Nýir 
markaðir

Nýjar vörur
– Frekari fullvinnsla á afurðum 

stóriðjunnar, stofna 
gestastofu/þekkingarsetur, 
forvinna, umhverfismat. 



Iðngarðar í Hvalfirði

Áætlanir hin opinbera

Menntaáætlun, vísinda- og 
tækniáætlun, 
nýsköpunaráætlun, 
samgönguáætlun, 
byggðaáætlun, áætlun í
nýtingu orkulinda, 
umhverfisáætlun, 
landsskipulagsáætlun.

Verkefni heimamanna og 
annar stuðningur

Samgönguráðuneytið gæti 
lagt drög að frekari eflingu 
Grundartangahafnar sem 
inn- og útflutningshafnar  
(stórskipahafnar) landsins. 



Matarkistan Vesturland – local food

Staða nú

Matarkista Evrópu

Iðnaður og auðlindir
– Vinnsla og veiðar og bolfiski

– Hvalveiðar

– Fjölbreytt nýting sjávarfangs

– Útflutningur lax

– Geitarækt

– Ölkeldur

Tillögur fundarins

Nýjar vörur
– Söl og skarfakál

• Frostþurrkun, sólþurrkun, 
ofnþurrkun á sölum og 
skarfakáli. 

– Hvalaafurðir

• Hvalkjöt, mjöl, lýsi, rengi, 

– Geitaafurðir

• Geitasotur, geitapate, 

– Aðrar vörur Grænmeti 
(ylrækt), ölkelduvatn sérstaða 
á Snæfellsnesi, kræklingur, 
ígulker og þörungar. Lax 
sérstaða í Borgarfirði



Matarkistan Vesturland – local food

Áætlanir hin opinbera

Vísinda- og tækniáætlun, 
menntaáætlun, 
nýsköpunaráætlun, 
umhverfisáætlun, 
byggðaáætlun, 
ferðamálaáætlun, 
menningaráætlun, 
ferðamálaáætlun.

Verkefni heimamanna og 
annar stuðningur

Rannsaka beitarþol  
skarfakáls og sölva 
(Sjávarútvegsráðuneyti, 
AVS) . 

Áframhaldandi 
leyfisveitingu hvalveiða og 
taka upp málstað 
starfseminnar á alþjóða 
vettvangi.



Háskólar/Bifröst og LBHÍ - tengsl atvinnulífs 
og skóla

Staða nú

Tveir háskólar á svæðinu: 
Bifröst og Hvanneyri

Rannsóknir starfsmanna og 
nemenda

Tillögur fundarins

Nýjar vörur:
– Tengja saman hagfræði, 

félagsvísindi og 
skipulagsfræði (Byggðafræði). 

– Tengja háskólanám við 
lykilatvinnugreinar á svæðinu.

Nýir markaðir
– Erlendis

– Stækka innanlandsmarkað



Háskólar/Bifröst og LBHÍ - tengsl atvinnulífs 
og skóla

Áætlanir hin opinbera

Menntaáætlun, vísinda- og 
tækniáætlun, 
menningaráætlun, 
samgönguáætlun, 
fjarskiptaáætlun, 
byggðaáætlun.

Verkefni heimamanna og 
annar stuðningur

Menntamálaráðuneyti gæti 
komið að stofnun 
þróunarseturs í tengslum 
við Háskólann á Bifröst og í
samstarfi við þróunarsetrið 
við Sprotann 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands á Hvanneyri. 

Verkfræði og 
Tölvunarfræði, raunvísindi


