
  

 

 

 

Úthlutun Samfélagssjóðs Fljótsdals 2022 

 

Samfélagssjóður Fljótsdals er ætlaður til stuðnings nýsköpunar, menningar og 

atvinnuskapandi verkefna í Fljótsdal.  Hann var stofnaður árið 2020 og nú komið að þriðju 

úthlutun sjóðsins. 

Með Samfélagsjóðnum opnast styrktækifæri, ekki bara fyrir Fljótsdælinga, heldur alla 

einstaklinga, félög og lögaðila  sem vilja byggja upp og styðja við framfaraverkefni í Fljótsdal í 

anda áherslan frá Samfélagsþingum, Fagrar framtíðar í Fljótsdal. 

Auglýst var eftir umsóknum í upphafi árs með umsóknafresti 14. febrúar síðastliðnum. Alls 

bárust 24 umsóknir að þessu sinni þar sem heildarkostnaður verkefnanna var 74.123.360 kr. 

og sótt um 26.383.365 kr. Sjóðurinn úthlutar nú alls 12.050.000 kr.  

Eftirfarandi aðilar hljóta styrk úr Samfélagssjóði Fljótsdals, nú 10. mars árið 2022: 

 

100.000 Unaðstónar frá ýmsum löndum 
Markmiðið með tónleikunum er að bjóða upp á 
fjölþjóðlega og mjög svo fjölbreytta klassíska tónlist 
fyrir íbúa og gesti Fljótsdals. Með tónleikunum er 
verið að beina sviðsljósinu að Skriðuklaustri og auka 
menningarframboð þess frábæra menningarseturs.  
 

Erla Dóra Vogler 

250.000 Sveppir og sveppatínsla  
Markmið námskeiðsins er að fá sveppasérfræðing til 
að leiðbeina um sveppi í Fljótsdal og Hallormsstað til 
að dýpka þekkingu og færni þátttakenda við að 
þekkja, tína og nýta margskonar sveppi. Námskeiðið 
er hvetjandi fyrir fólk að nýta staðbundið hráefni á 
sjálfbæran hátt.  
 

Tilraunaeldhúsið 
Hallormsstað 
Bára Dögg 
Þórhallsdóttir 
Kári Þorsteinsson 
 

250.000 Óður til Heimahaga 
Markmiðið er að vinna heildstæð verk sem tengjast 
náttúru, dýralífi, menningararfi, kennileitum, o.fl. 
sem tengist Fljótsdalnum. Sýning með verkunum 
verður sett upp í Fljótsdalnum.  
 
 
 

Eyrún Axelsdóttir 

400.000 Fögur fortíð í Fljótsdal 
Meginmarkmið verkefnisins er að varðveita bæði 
sögu, tilgang og útlit þeirra hleðsla sem verða 
ljósmyndaðar og bæta við skemmtilegum sögum 
tengdum viðfangsefninu ef við á. verkefnið snýst um 
að fanga myndir af gömlum mannvistaleyfum í 

Arna Silja 
Jóhannsdóttir 



  

 

Fljótsdal og afmarka myndefnið sérstaklega við 
áberandi hleðslur sem kennileyti í Fljótsdal. 
 

500.000 Vorævintýri í óbyggðum 
Verkefnið Vorævintýri í óbyggðum er fyrsta formlega 
námskeiðið sem Náttúruskólinn sem slíkur, býður 
upp á. Tilgangur skólans og verkefna hans er 
tvíþættur. Annars vegar að sá fræjum og vekja áhuga 
og virðingu barna fyrir náttúrunni til framtíðar í 
gegnum lifandi fræðslu um náttúru, náttúruvernd, 
sögu og menningarminjar. Hins vegar er það 
markmið skólans að auka sjálfstraust og virkni 
barna/unglinga með áskorunum og þjálfun í 
samvinnu, virkja og þjálfa skapandi hugsun og færni 
nemenda, með nýjum nálgunum. 
 

Náttúruskólinn 
Ingibjörg Jónsdóttir 

500.000 Námskeið í torfi/grjóti og tóvinnu 
Áhugi er hjá sveitungum að fá kennslu í gömlum 
handbrögðum.  Mikið er um torf og grjóthleðslur í 
Fljótsdal og yrði það hvatning fyrir íbúa að fá 
námskeið til að hægt sé að viðhalda þeim 
verðmætum sem fyrir eru í dalnum á faglegan hátt.  
Námskeið í tóvinnu gæti verið hvatning fyrir bændur 
að nota ullina sína sjálfir og nýta til handverks.   
 

Droplaug hið 
Fljótsdælzka 
handverksfjelag 
Halla Auðunardóttir 

500.000 Sögur úr Fljótsdalnum 
Markmiðið er fyrst og fremst tilraun til að koma 
Fljótsdalnum á framfæri sem skemmtilegum 
viðkomustað fyrir ferðamenn. Verkefnið kemur til að 
með styðja við ferðaþjónustu fyrst og fremst en 
auðvitað eru líka tengsl við menningu þar sem verðu 
komið inn á sögu staðarins.  
 

Kjartan Glúmur 
Kjartansson 

600.000 Hringrásarhagkerfið – tilraunaverkefni í 
Fljótsdalshreppi. 
Markmiðið er að vinna í átt að hringrásarhagkerfinu. 
Verkefnið er ætlað að veita innblástur og mynda 
viðskiptatækifæri gegnum nýstárleg, heildstæð og 
stundum djörf tilraunaverkefni sem geta skapað 
framfarir á mismunandi sviðum -samfélagslegum, 
umhverfislegum og efnahagslegum. 
 

Cornelis Aart 
Meijles 

700.000 Ylræktun í óbyggðum (Laugarfelli) 
Markmið verkefnisins er að auka sjálfbærni 
rekstursins í Laugarfelli og á sama tíma auka gæði 

Óbyggðasetur, 
Steingrímur 
Karlsson 



  

 

veitinganna sem þar eru í boði. Nýjungin fellst í því að 
rækta grænmeti til manneldis inn á hálendi Íslands. 
Nýnæmið felst einnig í að útfæra aðstöðu er stenst 
vetrarveðursálag hálendisins og að nýta betur heita 
vatnið sem þar er. 
 

150.000 Hljóðleiðsögn á þýsku (Óbyggðasetrið) 
Verkefnið skapar tækifæri til að nálgast nýjan 
markhóp en merkjanleg vöntun hefur verið á þessari 
þjónustu fyrir Þjóðverja. Nýjungin felst í sýningunni 
sem er sett upp á nýstárlegan hátt miðað við flestar 
sýningar/söfn á landinu. Þar sem gestir ganga í 
gegnum lifandi leikmyndir með 
hljóðleiðsagnartækum, þar sem raddir, áhrifahljóð og 
tónlist leiðir þá gegnum ævintýri óbyggðanna 
 

Óbyggðasetur, 
Steingrímur 
Karlsson 

2.000.000 Lífkol, framleiðsla úr grisjunar- og úrgangsvið 
Markmið verkefnisins er að hefja framleiðslu á nýrri 
vörutegund á gömlum grunni sem nýlega hefur 
komið aftur fram á sjónarsviðið vegna augljósra 
jákvæðra eiginleika og margfalds notagildis. 
Verkefnið mun á sama tíma nýta bæði úrgangsvið 
sem fellur til í nærumhverfinu og ekki síður nýta allan 
grisjunarvið úr ungskógum sem fellur til í 
sveitarfélaginu og víðar á Héraði. Verkefnið  mun 
skapa heilsársstörf. 
 

Hörður 
Guðmundsson og 
Magnús 
Þorsteinsson 

2.500.000 Vinnsluaðstaða sauðamjólkurafurða, 2 hluti 
Markmiðið er að byggja upp eigin framleiðsluaðstöðu 
til að auka hagræði og stöðugleika í rekstri 
Sauðagulls. Vörur Sauðagulls hafa verið nýjungar á 
íslenskum markaði og er fyrirtækið hið eina í dag sem 
framleiðir karamellu og ís úr sauðamjólk og ost 
eingöngu úr sauðamjólk. Aðstaðan ýtir undir 
sérstöðu Fljótsdals sem mataráfangastað. 
 

Sauðagull, Ann-
Marie Schultz 

600.000 Könglar – Hönnun heildarútlits 
Markmiðið er hönnun heildarútlits Köngla. Hönnunin 
mun tengist þjóðsögum, m.a. sögnum úr Fljótsdal.  
 

Könglar,  
Dagrún Drótt 
Valgarðsdóttir 

3.000.000 Könglar – Framleiðsla 
Markmiðið er að kaupa tæki og tól til þess að hefja 
framleiðslu á 4-6 drykkjarvörum sem framleiddir eru 
úr íslenskum jurtum og selja á veitingastöðum þar 

Könglar,  
Dagrún Drótt 
Valgarðsdóttir 



  

 

sem hægt er að kanna viðbrögð neytenda, ásamt því 
að gera forkönnun á markaðnum fyrir vöruna.  
 

 

 

Nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra Fagrar framtíðar í Fljótsdal og starfsmanni sjóðsins 

Ásdísi Helgu Bjarnadóttur, asdis@austurbru.is – 8996172. 

mailto:asdis@austurbru.is

