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formanns verkefnastjórnar  
Hvatasjóðs Seyðisfjarðar.

Þriðja og síðasta úthlutun úr Hvatasjóði Seyðisfjarðar sýnir glögglega 
að mikill kraftur, metnaður og skapandi hugsun einkennir atvinnulíf 
Seyðfirðinga. Aldrei hafa fleiri sótt um í sjóðinn því 39 umsóknir bárust í 
ár fyrir ríflega 206 milljónir. Til úthlutunar eins og tvö undanfarin ár eru 
55 milljónir og samanlagt höfum við nú alls veitt 165 milljónum í stór og 
smá verkefni sem miða að því að styrkja atvinnulíf á Seyðisfirði, gera það 
öflugra og fjölbreyttara. Það munar heldur betur um slíka innspýtingu. 
  
Aðferðafræði við mat og úthlutun úr Hvatasjóði er í anda verkefnanna 
Brothættra byggða og Uppbyggingasjóðs Austurlands þar sem atvinnu- 
og tjónaþáttunum hefur einnig verið gefið aukið vægi.  Auk þess er lögð 
áhersla á atvinnuuppbyggingu, nýsköpun og samfélagslega mikilvæg 
verkefni. Úthlutunin er því fjölbreytt, á sér sterkar rætur í samfélaginu 
og miðar að því að bæta það og auðga. Styrkirnir miða að því að veita 
stuðning til að ýta verkefnum úr vör og því getur liðið tími frá því að þeir 
eru veittir, þar til árangurinn er að fullu sýnilegur. 
 
Ég vil þakka öllum kærlega fyrir sem hafa komið bæði að þessari sem  
og fyrri úthlutunum. Fyrst ber að nefna fagráð sjóðsins sem hefur lagt á 
sig mikla vinnu við mat á umsóknum. Verkefnastjórn Hvatasjóðsins ber 
einnig að þakka ásamt starfsfólki Austurbrúar og síðast en ekki síst öllum  
umsækjendum fyrir þátttöku og áhuga. Ég hef fulla trú á því að við  
munum sjá þær hugmyndir lifna við sem hlutu brautargengi að þessu 
sinni ásamt fyrri úthlutunum. Sjóðurinn er til marks um þá grósku sem er 
nauðsynleg til að skjóta stoðum undir fjölbreytt atvinnulíf til langframa og 
gefur okkur ríka ástæðu til bjartsýni.
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Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 10.000.000.–

Umsækjandi

LungA School

Í kjölfar aurskriðanna í desember 2020 er ljóst að Netagerðin, Stranda- 
vegur 13 getur ekki verið kennslurými LungA skólans til framtíðar þar 
sem húsið stendur á hættusvæði C. LungA skólinn missir því nánast allt 
vinnurými sitt, en námið er mikið til verklegt og vinnurýmin því í daglegri 
notkun. Verkefnið felst í undirbúningi að nýrri byggingu fyrir skólann. 

Skólahúsnæði

Styrkþegar

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 6.000.000.–

Umsækjandi

Sævar E. Jónsson  
/ Stjörnublástur

Þurrísblástursbúnaður með sandi er færanlegur og opnar því nýja mögu- 
leika við sandblástur, bæði við almenna hreinsun, svo sem á sóti, og þar 
sem ekki má vera ryk, í rafölum og þess háttar. Þetta tæki skýtur frekari 
stoðum undir starfsemi fyrirtækisins og veitir fyrirtækjum og einstakling-
um þjónustu sem þeir yrðu annars að ná í út fyrir svæðið.

Ís– og sandblástursbúnaður

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 4.000.000.–

Umsækjandi

PG Stálsmíði 

Verkefnið felst í því að byggja renniverkstæði í húsi PG stálsmíði ehf og  
að bæta aðstöðu fyrir lager og starfsmenn og styrkja þannig vöxt 
fyrirtækisins.

Renniverkstæði

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 3.000.000.–

Umsækjandi

Sören Björnshave Taul

Málmur ehf. will pursue to finalise the welding studio, which emphasises  
a curious orientation towards metal production-methods, and  
investigational collaborations with residents, local institutions, and  
companies. With the support of Hvatasjóður, Málmur ehf will  
professionalise and secure the work-environment, in the effort to  
become compatible in production speed and quality while showing 
healthy work-etiquette. When finalised it will offer a one-stop solution  
for its clients including design consultation, 3D drawing and production, 
and is specialised in accommodating custom-made solutions. 

Málmur

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 4.000.000.–

Umsækjandi

Rúnar Gunnarssson ofl.

Örbrugghús (microbrewery) starfrækt á Seyðisfirði en reynslan sýnir að 
lítið brugghús hefur mikil áhrif á upplifun ferðamanna þar sem slíkt er til 
staðar. Á Seyðisfirði á lítið brugghús að geta blómstrað í takt við öfluga 
ferðaþjónustu. Samkvæmt veitingahúsum á Seyðisfirði er mikið spurt um 
bjór framleiddan á staðnum og því kominn tími til að bjóða upp á slíka 
vöru. Vöruúrval hefur verið í þróun í tæp 3 ár og með því hefur orðið til 
mikil reynsla í samsetningu hráefna og bruggun. 

MeMes ölgerð
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Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 3.000.000.–

Umsækjandi

Herðubreið

Phase two of Herðubreið Co-Space proposes to set up private office or 
studio spaces and additional shared facilities and meeting spaces to meet 
the needs of independent contractors and small businesses residing in 
Seyðisfjörður. The planned renovations by Mulaþing to repair the  
´backstage area´ of Herðubreið are set to take place by summer 2023. 
The repairs will free up approximately 100sqm of space making it  
possible to set up three office or studio spaces, two meeting rooms and 
equipment and tools for small organisations to share and operate their 
practice from the center of Seyðisfjörður and meet the growing demands 
of several new businesses. 

Co-space phase II

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 3.000.000.–

Umsækjandi

HE trésmíðavinnustofa

Næsti áfangi við byggingu iðnaðarhúsnæðis á Seyðisfirði sem mun hýsa 
starfandi trésmíðaverkstæði og önnur tengd verkefni. Um er að ræða  
timburhús í aldamótastíl á tveimur hæðum. Húsið mun að mestu nýtast 
undir trésmíði á fyrstu hæð en auk þess undir línolíumálningargerð á  
annarri hæð. 

Iðnaðarhúsnæði í aldamótastíl 

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 2.000.000.–

Umsækjandi

Skálanessetur

Þróun og uppsetning á afþreyingarvörum í ferðaþjónustu í Seyðisfirði 
á „axlartímabilum“ (vor og haust) frá og með hausti 2023 og lengja 
ferðamannatímabilið.  Ekki er raunhæft að byggja upp vörur fyrir  
hávetur sökum ótryggra samgangna yfir Fjarðarheiði á þeim árstíma.  
Ekki er fyrirhugað að vera í samkeppni við aðra aðila með þessar vörur 
heldur að þetta styrki gisti- og veitingastaði á svæðinu. 

Sjálfbær langtíma innri upp- 
bygging Skálanesseturs

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 2.000.000.–

Umsækjandi

Tækniminjasafn

Tækniminjasafn Austurlands hefur fest kaup á varðveisluhúsnæði fyrir 
safnmuni í góðu samtali við Safnaráð. Húsnæðið er vel útbúið en þó 
vantar uppá nokkra þætti til að tryggja góða varðveislu og vinnu-
aðstöðu þar. Standsetja þarf húsnæðið og í framhaldinu flytja safngripi 
og hefja skráningu þeirra. Í standsetningu er gert ráð fyrir því að bæta 
við í pípulögnum, raflögnum, bæta aðstöðu fyrir starfsmenn, setja upp 
skráningar og ljósmyndaaðstöðu auk uppsetningu á hillukerfi, öryggis-  
og rakamælum. 

Standsetning  
varðveisluhúsnæðis

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.700.000.–

Umsækjandi

Hanna Christel  
Sigurkarlsdóttir

Undirbúningur að framleiðslu línolíumálningu á Íslandi. Línolíumálning 
er umhverfisvæn í framleiðslu og notkun og hefur marga kosti fram yfir 
hefðbundnari málningu hvað varðar endingu og gæði. Vegna vaxandi 
áhuga á sjálfbærum og umhverfisvænum vörum er markaður fyrir  
hendi en í dag er málningin lítið þekkt hér á landi. Verkefnið hlaut styrk 
úr Hvatasjóði 2021 til að fara í vöruþróun og er nú tilbúið fyrir næsta fasa 
sem snýr að framleiðslu.

Línolíumálning, næsti áfangi

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.500.000.–

Umsækjandi

Ingvi Ö Þorsteinsson og 
Dusan Merchak

East Fjords Adventures is a tourism company that will offer organized 
and customized tours for groups in Seyðisfjörður and with intended  
expansion in East Iceland. Hiking, cycling and later on kayaking and 
mountain skiing/splitboarding will be available. Tours will be led by  
professional and experienced guides, familiar with the area that work 
according to procedures that aim to deliver quality customer experience 
while ensuring maximum safety. 

East Fjords adventures
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Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.500.000.–

Umsækjandi

Sandra og Kevan

A workshop/studio for artists and craftspeople, with a dust extraction 
and fully equipped with good quality machinery. This would be for  
medium to long term rent/lease. The front of the workshop will have a 
‘shop front´ window display for artists to display their work.  This could 
be a promotional tool for an artist/craftsperson to employ.  

ARTblik workshop

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.500.000.–

Umsækjandi

Skaftfell

Styrkur til endurbóta á starfsaðstöðu prentvinnustofu sem var stofnuð 
árið 2021. Að henni standa Skaftfell, Tækniminjasafnið, Lunga skólinn og 
listafólk búsett á Seyðisfirði. Markmiðið er að útbúa og reka prentverk-
stæði til námskeiðahalds fyrir listnema og aðra og bjóða aðstöðu á  
staðnum, auk möguleika til sérprentunar og útgáfu. Ráða þarf starfsmann 
í hlutastarf sem getur sinnt uppbyggingu, viðhaldi og ráðgjöf á staðnum 
enda er mikið af tækjum og búnaði sem krefst sérþekkingar.  

Prentverk  
verkefnastjóri

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.400.000.–

Umsækjandi

Byggingafélagið Stofn

Bygging verkstæðis og vinnustofu sem hefur skírskotun til aldamóta- 
húsanna á Seyðisfirði. Stuðst verður við útlit og handbragð þess tíma, 
þó með tæknilegum endurbótum. Markmiðið er einnig að stuðla að  
þekkingarvitund um gömul hús. Stefnt er að því að ráða nema í trésmíði  
og skapa tækifæri að koma á fót verkstæði og þekkingu sem hefur það 
markmið að endurreisa og byggja hús á Seyðisfirði í aldamótastíl. 

Aldamótahús á Leirunni

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.000.000.–

Umsækjandi

Ashley Milne

Feasibility study for operating a cat-skiing business in the Seyðisfjörður 
area. Identifying drop-off points and safe routes for winter sports  
enthusiast to access off-piste adventures in the marvellous East fjords. 
The production of a high-end website and video to showcase the project 
to attract wealthy clientele. Cost analysis will also be carried out along 
with comparison analysis with other businesses of a similar nature. This 
has the potential to generate several new jobs throughout and support 
local businesses in the winter months.

Austurland Cat Ski

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.000.000.–

Umsækjandi

Tækniminjasafn 

Markaðssetning sýningar/gönguleiðar til farþega skemmtiferðaskipa 
og annars ferðafólks en í maí 2023 opnar Tækniminjasafnið sýninguna 
„Búðareyrin – saga umbreytinga“ í og við Vélsmiðju Seyðisfjarðar. Þar 
verður fjallað um sögu Búðareyrinnar frá ýmsum hliðum, m.a. atvinnulífi, 
búsetuþróunar, náttúru og loftslagsbreytinga. Notast er við sem  
fjölbreyttastar miðlunarleiðir til að búa til áhugaverða og metnaðarfulla 
sýningu. Jafnframt verður gönguleið á Seyðisfirði milli fjögurra  
sérhannaðra varða sem miðla fróðleik og skemmtun varðandi daglegt  
líf á Seyðisfirði auk upplýsinga um skriðuföllin 2020.  

Markaðssetning til  
skemmtiferðaskipa

Upphæð styrks                       

kr. 1.000.000.–

Verkefni Umsækjandi

Sagnabrunnur

Þróun kúrs í fornleifafræði fyrir erlenda háskóla. Hér er sótt um þróunar-
hluta verkefnisins, þ.e. kostnað tengdan gerð samstarfssamninga og  
vinnu við þróun námsskrár Vettvangsfornleifafræðiskóla Austurlands, 
með það að markmiði að ná samstarfssamningnum í kennslu á sviði  
vettvangsfornleifafræði í Seyðisfirði á háskólastigi (BA- og MA nemar). 
Með verkefninu verða búin til ný atvinnutækifæri á svæðinu og byggt á 
þekkingu og rannsóknum sem eru til staðar. 

Vettvangsfornleifafræðiskóli
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Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.000.000.–

Umsækjandi

Litten Nyström

‘Litir Austurlands’ will extract the color of Seyðisfjörður and other  
locations in the East fjords, sustainably sourced from local rocks,  
minerals, ochres, clays and botanical sources to create pigments in 
unique and limited editions; making a spectrum and palette of local 
colors available as a sustainable local product. Colors that can become 
the basis for art works made locally or elsewhere. Thus putting our local 
colors on the world map and available for artists, craftsmen, children  
and color lovers who will know the origin of the color – as each batch  
will be geotagged and branded in PR material with the location where it 
was found. 

Litir Austurlands

Upphæð styrks                       Upphæð styrks                       Verkefni Verkefni 

kr. 1.000.000.– kr. 800.000.–

Umsækjandi Umsækjandi

Haukur Óskarsson Skaftfell

Viðhalda innflutningi og dreifingu á lífrænu grænmeti og þurrmat fyrir 
íbúa Seyðisfjarðar og Austurlands alls, tryggja fullnýtingu hráefnis og 
moltugerð og standa að vikulegum grænmetismarkaði. Aukið úrval og 
framsetning á lífrænu grænmeti, ma. með vefverslun.

Vöruþróunarvinna í tengslum við prentvinnustofu Skaftfells. Mögulegar 
vörur eru m.a: námskeið fyrir ólíka hópa sem samstarfsaðilar standa  
fyrir, kennsluefni, framleiðsla á söluvöru/minjagripum og prentþjónusta 
fyrir aðra. 

Ný Filling Station Prentverk vöruþróun

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 1.000.000.–

Umsækjandi

Radu Buema

Establishing a bicycle rental company in Seyðisfjörður, offering the  
rental of mountain bikes and promoting cycling in the town and its  
surroundings. We want to actively use online channels to popularize an 
untapped resource of the area, the roads on the banks of the fjord, to  
add a slow tourism option for tourists visiting Seyðisfjörður. As a service 
to the community, we will organize bi-weekly bike trips, offering our  
bicycles for free to residents and the seasonal workforce, and events 
meant to act as social glue to enhance the sense of cohesiveness in  
the community. 

Seyðisfjörður bikes

Upphæð styrks                       Upphæð styrks                       Verkefni Verkefni 

kr. 1.000.000.– kr. 800.000.–

Umsækjandi Umsækjandi

Radu Buema RoShamBo

Establishing a video & multimedia production company based in  
Seyðisfjörður, providing access to video and photography services.  
The company will offer free attendance to a 6-part workshop series, 
on-location, teaching various topics related to documentary filmmaking/
photography. As a service to the community, during 2023 we offer to 
build a video archive of events, landscapes and cityscapes of Seyðis-
fjörður in the form of stock format footage, that can be used on a free 
perpetual license by relevant local institutions.

The workshop where the RÓ daybed was produced has gone. With the 
design of a new daybed and bed base concept and the addition of a new 
mindfulness cushion design based on plant dyed pure wool fabric – filled 
with pure new wool RÓ will create a new and living energy and colour 
scheme in the concept with products that emphasise being present and 
focus on natural material and hand crafts. With new daybed and bed  
design RÓ will be offering a whole bed solution besides the RÓ Wool 
mattress which was launched in 2016 and aim at developing a concept 
easy to ship and export.

Perma Films RÓ
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Dæmi um verkefni sem fengu styrk 2022

Verkefnisstjórn við úthlutun 
– Berglind Harpa Svavarsdóttir,  
   formaður. 
– Eyþór Stefánsson, varaformaður 
– Björg Eyþórsdóttir 
– Jón Halldór Guðmundsson
– Þuríður Lillý Sigurðardóttir 

Fagráð Hvatasjóðsins skipa
– Kristján Þ. Halldórsson, 
   formaður 
– Dagmar Ýr Stefánsdóttir
– Sindri K. Sigurðsson 

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 700.000.–

Umsækjandi

Ströndin

Heiðin/ The Heath is a multimedia project to be presented as a photo- 
graphy exhibition and a documentary film. The project investigates the 
history and the stories of Road 93 between Seyðisfjörður and Egilsstaðir. 
The initial phase of this project is to collect voice recordings, photo-
graphs and videos. With the support of the Incentive Fund, interviews 
with residents will be carried out to create an archive of testimonials. 
These interviews will be recorded, and the stories transcribed, translated 
and presented with photographs and videos.

Skriðusögur
Combining photographs, artworks and 
text, Skriðusögur is a book that tells the 
story of the Seyðisfjörður landslides of 
December 2020. Published by Ströndin 
Studio, this 160-page book is co- 
authored by photographers Katja Goljat 
and Matjaž Rušt, as well as twenty-seven 
contributors from the local community. 
Skriðusögur presents intimate stories 
about the impact of a natural catastrophe 
on a small Icelandic community, and the 
inhabitants’ resilience in the face of global 
climate change.  

Tækniminjasafnið – Hönnun safnasvæðis
Á árinu var ákveðið að ráðast í endur- 
bætur á Vjelasmiðjunni sem hafði farið illa í 
aurskriðunni. Húsið þurfti að teikna upp en 
samhliða var unnið að hönnun safnasvæðis  
við Lónsleiru þar sem áætlað er að endur- 
reisa safnið. Kynntar voru hugmyndir um 
uppbygginguna; hönnun svæðisins og  
ásjónu nýja hússins sem áætlað er að rísi  
á safnasvæðinu. 
Á Smiðjuhátíð var síðan opnuð hluti 
myndasýningar á Lónsleirunni þar sem 
framtíðaráform safnsins um uppbyggingu 
á Lónsleiru eru kynnt. 
 

Heiðin

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 700.000.–

Umsækjandi

Íris Indriðadóttir og 
Signý Jónsdóttir

Rannsóknarverkefni á æðardún sem telst ekki söluhæfur og möguleikun- 
um sem í honum felast. Æðardúnn er einstaklega hlýr efniviður og svo er 
hann framleiddur á sjálfbæran og mannúðlegan hátt! Aðeins er löglegt 
að selja fyrsta flokks vottaðan dún bæði hérlendis og erlendis. Annars-
flokks æðardúnn safnar ryki í kartöflugeymslum eins og staðan er í dag. 
Á Skálanesi í Seyðisfirði situr æðarvarpið að hluta til ofan á lúpínubreiðu. 
Fínar lúpínutrefjar flækjast í dúninn sem veldur því að ekki er alltaf hægt 
að flokka hann sem fyrstaflokks dún. Í þessu verkefni verður þróuð  
vörulína sem sýnir notagildi annarsflokks dúns sem sjálfbærs og 
hagkvæms kosts í efnisvali fyrir framtíðaræðarbændur og -neytendur.

Annars flokks gæða æðardúnn

Upphæð styrks                       Verkefni 

kr. 400.000.–

Umsækjandi

Lokkafín

Betrumbætur og lok uppbyggingar á hárgreiðslustofu sem gjöreyðilagðist 
í skriðunni 18 desember 2020. Stofan var enduropnuð fyrir rétt rúmu ári 
en einungis með grunnbúnaði en enn þarf að bæta aðstöðuna á stofunni 
til að styrkja reksturinn.  

Umbætur
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