
Aðgerðir og vinna 

Langanesbyggðar  í 

atvinnumálum
Kynning 11. janúar 2022 á íbúafundi með 

sameiningarnefnd Langanesbyggðar og 

Svalbarðshrepps



Yfirlit aðgerða

1. Betri Bakkafjörður – sveitarfélagið hafði frumkvæði að aðgerðum árið 2017 

til að skjóta stoðum undir atvinnulíf (og mannlíf) á Bakkafirði og nágrenni

2. Fundir (4) með íbúum og hagaðilum 2019 að frumkvæði 

atvinnumálanefndar

3. Mótun atvinnustefnu í kjölfar funda 2019 – efni er enn í vinnslu

4. Verkefni tengd Finnafirði

5. Önnur verkefni



1. Betri Bakkafjörður

 Markmið var að snúa við íbúaþróun undangenginna tveggja áratuga, þ.e. 

fækkun íbúa úr um 120 í 80

 Niðurstöður: 

 Samfélagssáttmáli gerður milli íbúa, sveitarstjórnar og ríkisins um markmið og leiðir 

að því að skjóta fleiri stoðum undir atvinnulífið og byggð Bakkaflóasvæðinu

 Ríkið fyrir tilstuðlan Byggðastofnununar settu verkefnið Betri Bakkafjörður á 

laggirnar undir hatti “Brothættar byggðir

 Langtímaverkefni en merki komin fram um að hjólin séu farin að snúast í 

rétta átt með okkur



2. Aðgerðir og viðbrögð í kjölfar funda 

2019

 Niðurstöður voru í þeim flokkum ræddir voru að það séu gífurlega mörg 
tækifæri á svæðinu, ný tækni, gott mannlíf og almenn þjónusta góð

 Markmið: er að skjóta fleiri stoðum undir atvinnulífið á svæðinu

 Nú eru um 75-80% af atvinnutekjum byggðarlagsins frá sjávarútvegi og útgerð

 Þurfum fleiri stoðir!

 Kaup á Fjarðarvegi 5 er liður í að skapa tækifæri fyrir fjarvinnslustöðvar – fyrir klasa

 Erum í samvinnu við SSNE og Þekkingarsetrið um mótun tækifæra þar – tækifæri á 
vinnuaðstöðu og að nýta íbúðina

 Íslandspóstur verður þar fyrst um sinn a.m.k. með afgreiðslu

 Skrifstofa Langanesbyggðar var innréttuð með það í það í huga að veitar 
einlyrkjum bætt vinnuskilirði, 

 Verkalýðsfélagið, Ráðgjafamistöð landbúnaðarins og Kristín Heimisdóttir sálfr. og 
tímabundið námsaðstaða fyrir okkar verðandi ljósmóðir



4. Verkefni tengd Finnafirði

 Hið eiginlega “Finnafjarðarverkefni” 

 Viðræður við landeigendur í höndum FFPD sem og þróun viðskiptahugmynda

 Umskipunarhöfn?

 Útskipun hráefnis unnið á staðnum – metan, ammóníak eða eldisfiskur?

 Möguleikar á vindmyllum – samtal í gangi við landeigendur

 Skapar tækifæri á mikilli orkuframleiðslu og útflutningi á orku (vetni eða 

ammóníak)

 Skapar tækifæri til nýtingar orkufrekrar starfsemi á staðnum – t.d. fiskeldi á landi



5. Önnur verkefni – dæmi 

 Möguleg friðun hluta Langaness – verður unnið í samráði við landeigendur –

ef af verður

 Fuglaskoðunarhús á Langanesinu

 Almennur stuðningur við þarfir núverandi atvinnustarfsemi í byggðarlaginu

 3ja fasa rafmagn

 Aukin flutningsgeta á rafmagni og aukið afhendingaröryggi

 Barátta fyrir áframhaldandi flugi til Þórshafnar

 Bættar vegsamgöngur


