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Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið 

hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara 
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd

Nú er opið þriðjudaga til laugardaga frá kl. 18:00 en síðasta kvöldið er 10. september
Kveðjum sumarið með stæl á Norð Austur – Sushi & Bar
Hlökkum til að sjá ykkur  –  Borðapantanir í síma 787-4000

1. september 2016 
13. tölublað, 5. árgangur 

forsvarsfólk ýmissa ferðaþjónustufyr-
irtækja og ferðamálafulltrúar kynntu 
sér stefnumótun Áfangastaðarins 

Austurlands í Diskóhlöðunni á Karlsstöðum 
í Berufirði á þriðjudagskvöld. 

Mikill hugur er í ferðaþjónustuaðilum á 
Austurlandi að stilla saman strengi og vinna 
saman að því að tala einni röddu fyrir upp-

byggingu innviða og því að halda á lofti gild-
um þeirrar stefnumótunar sem farið hefur 
fram á síðustu fimm árum. Þátttakendur 
tóku þátt í að skapa dásamlegar sögur af 
ímynduðu ferðafólki og ævintýrum þeirra á 
Austurlandi. Þar litu  frumlegar hugmynd-
ir ljós og mikið var skrafað um möguleika 
ferðaþjónustunnar. Mikilvægast að sögn 

aðstandenda verkefnisins er að aðlaga sig 
að aðstæðum þannig að þau verkfæri sem 
Áfangastaðurinn Austurland nýtist sem 
flestum og sem best. Sameiginlegt verkefni 
ferðaþjónustuaðila sé að skapa dásamlegar 
minningar, ekki aðeins fyrir ferðamennina 
heldur efli atvinnugreinin menningu og 
mannlíf svo lífsgæði íbúa fjórðungsins batni. 

dásamlegar 
sögur að austan
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um nokkra hríð hefur staðið 
yfir vinna við að stilla saman 
strengi ferðaþjónustunnar, 

sveitarfélaganna og annarra aðila til 
þess að markaðsetja Austurland í heild 
sinni. Ferlið hefur verið kallað hönnun 
áfangastaðarins Austurlands og er ætl-
að að skili af sér ímynd og stefnumót-
un til þess að kynna á erlendri grundu 
þá tegund ferðaþjónustu sem sé og 
verði í boði á Austurlandi á næstu 
árum. Þetta er í fyrsta skipti sem 
unnið er að því að heill landshluti 
eða landsvæði þrói stefnumótun sem 
feli í sér ákveðin gildi og nýlunda að 
svæðið skilgreini fyrir hvaða mark-
hópum Austurland sé kynnt. Að sögn 
forsvarsmanna verkefnisins er að ljóst 
að Austurland verði aldrei massat-
úrisma-svæði þar sem fólk komi í 
stuttar ferðir til að sjá afmörkuð og 
skilgreind náttúrufyrirbrigði. Mark-
miðið sé að skapa upplifun og reynslu, 
vekja væntingar og mæta þeim með 
afburða þjónustu þar sem ferðamað-
urinn fari heim með það í huga að 
koma aftur. Reynslan af mannlífinu sé 
jákvæð.

Það getur reynst erfitt að koma því 

í orð, þegar fagmáli skýrslugerðarfólks 
sleppir, hvað það er sem stefnumótun-
in felur í sér. Ekki stendur til að leggja 
áherslu á útvalda og afmarkaða staði 
heldur einmitt „leiðin á milli einstakra 
perla; upplifunarþjónustu og gæða-
stundir þar sem ferðamaðurinn nær 
raunverulegum tengslum við fólk og 
sögu landshlutans. Þetta er háleitt 
markmið og það krefst mikillar vinnu 
og undirbúnings að byggja upp svæði 
sem laðar að sér ferðafólk allan ársins 
hring—fólks sem vill njóta kyrrðar, 
mannlífs og menningar. Markmið 
stefnumótunarinnar er að hver og 
einn ferðamaður snúi heim með sögu 
að segja, endurnærður og ánægður 
með ferðalagið.

Að mörgu leyti má segja að það sé 
stórt framtíðarverkefni að uppfylla þá 
ímynd sem lofað er í ímyndarvinnu 
Áfangastaðarins Austurlands . Þó er 
ljóst að vinnan hefur byggt á því sem 
fyrir er, á því sem vísir er að á ólíkum 
stöðum á Austurlandi. Gönguferða-
mennska er aðalsmerki Borgarfjarðar 
eystra, matur og menning einkenni 
á Seyðisfirði, hálendið og menn-
ingararfleifð í Fljótsdal, náttúruupp-

lifun, listir og fuglalíf á Djúpavogi. 
Á hverjum stað er unnið að því að 
byggja upp sérkenni sem síðan skila 
sér í heildarpakka sem kynntur er á 
erlendum kaupstefnum undir for-
merkjum Austurlands. Mikilvægt er 
að muna að ímyndarsköpun hvers og 
eins þjónustuaðila hefur mikið svig-
rúm innan þeirrar heildarmyndar 
sem verkefnið miðar að því að skapa. 

Það er mikilvægt að Austurland 
sé kynnt með víðfeðmum hætti sem 
svæði sem hafi allt til að bera, frá 
hálendinu og norðurljósunum, til 
landbúnaðarhéraðanna og niður í 
fiskiþorpin með þokunni og óspilltri 
náttúruupplifun. Aftur á móti er það 
heljar mikið verkefni að þessir þættir 
geti verið aðgengilegir og í boði allan 
ársins hring ef skapa á heilsársstörf 

í greininni. Forsenda fagmennsku í 
greininni er að fólk á öllum vígstöð-
um ákveði að fórna sér heilshugar til 
að ná árangri sem helst í hendur við 
markmið ímyndarsköpunarinnar. 
Grunnurinn að þessu öllu er að hér 
blómstri mannlíf þar sem lífsgæðin 
aukist við heilbrigða þróun ferða-
þjónustu, í stað þess að ferðaþjónust-
an gangi á og skerði lífsgæði íbúanna.

Þó svo að erlendum ferðamönn-
um hafi fjölgað verulega, þá er 
langt því frá að þeir hafi ratað til 

Austurlands í sama mæli og á suðvest-
urhornið. Tölur um herbergjanýtingu 
á gististöðum á Austurlandi segja allt 
um það. Nýtingin var komin í tæp 79% 
á höfuðborgarsvæðinu í fyrra en stóð 
nánast í stað á Austurlandi í 40%. 

Ljóst er að Austurland nýtur ekki í 
sama mæli þess ávinnings sem fylgir 
auknum umsvifum ferðaþjónustunnar, 
þrátt fyrir að eiga einstakar náttúruperl-
ur, menningu og aðra staðhætti sem eft-
irsóknarvert er fyrir ferðamenn rétt eins 
og okkur Íslendinga að njóta og upplifa.

 Tryggja þarf að leið ferðamanna 
austur á bóginn sé sem greiðfærust og 
það allan ársins hring. Þegar á áfanga-
stað er komið skiptir ekki minna máli 
að samgöngur séu með besta móti. Fátt 
hræðir ferðamenn meira en að eiga á 

hættu að komast ekki leiðar sinnar, hvað 
þá að lenda í óhöppum vegna lélegra 
vega.

 Gott, öruggt og greiðfært vegakerfi 
skiptir því miklu máli til að fá ferðamenn 
til að ferðast út fyrir suðvesturhornið. 
Unnið er að því að fá fleiri ferðamenn 
til Austurlands með beinu millilanda-
flugi til Egilsstaða og vonandi geng-
ur það upp. Sá fjöldi verður þó aldrei 
nema lítill hluti af þeim 25-35 þúsund 
erlendu ferðamönnum sem dvelja hér á 
landi á hverjum degi og koma gegnum 
Keflavíkurflugvöll. 

Ekki má gleyma að það eru fleiri 
þjóðvegir austur en landleiðin. Inn-
anlandsflugið er ekki síður mikilvæg 
tenging milli suðvesturhornsins og 
Austurlands og besta leiðin til að stytta 
ferðatímann. 

Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa 
talað um mikilvægi uppbyggingar inn-

viða, ekki síst sem tengjast ferðaþjón-
ustu. Boðuð er stórsókn í þeim efnum. 
Samkvæmt samgönguáætlun er gert 
ráð fyrir rúmum 35 milljörðum króna 
til uppbyggingar vega- og samgöngu-
mannvirkja á næsta ári. Í fjárhagsáætlun 
eru hins vegar aðeins ætlaðir 30 millj-
arðar króna til þessa málaflokks, hluti 
þess til vegamála. Þarna er misræmi 
upp á 5 milljarða króna. Ekki þarf mikið 
hugmyndaflug til að sjá að þegar 5 millj-
arða vantar þá er varla hægt að byggja 
upp, hvað þá sinna almennu viðhaldi og 
rekstri, sér í lagi þegar kemur að vetrar-
þjónustu. 

Án bættra samgangna er hætt við að 
Austurland verði áfram útundan þegar 
kemur að þeirri innspýtingu í hagkerfið 
sem fylgir fjölgun ferðamanna. Til þess 
að það breytist þarf að tryggja að fjár-
veitingavaldið (lesist: þingmenn) standi 
við stóru orðin um að efla innviðina.  

Sú aukna ferðaþjónusta sem fylgir 
betri semgöngum hefur í för með sér 
jákvæð áhrif á mannlífið og hagkerfið í 
viðkomandi landshlutum. En góðir og 
öruggir vegir eru ekki bara til að greiða 
leið ferðamanna. Þeir eru allra hagur og 
að sjálfsögðu mest notaðir af okkur Ís-
lendingum. Fáar fjárfestingar skila jafn 
miklu til þjóðfélagsins og góðar sam-
göngur.

Helga Árnadóttir
Framkvæmdastjóri Samtaka 

ferðaþjónustunnar

Bættar samgöngur er lykill ferðamanna að Austurlandi

Bætt vegakerfi 
er lykillinn
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Nýjar vörur í hverri viku

Að hanna eftirminnilegan áfangastað

undur ausTurlands

Hornafjörður
Yfir 1000 manns í kvöldmat á Höfn

Það er mikill uppgangur á 
Höfn í Hornafirði. Á síðustu 
tveimur árum hefur lands-

lagið þar breyst með afgerandi hætti 
vegna ferðaþjónustunnar og eru sí-
fellt fleiri sem hafa hana að atvinnu 
allt árið um kring. Fylgifiskar þess 
eru ekki aðeins hærra fasteignaverð 
og skortur á húsnæði heldur einnig 
aukning á afþreyingu og framboði á 
þjónustu. Lífsgæði Hafnarbúa hafa 
því aukist til muna og er staðurinn 
sjálfbær um ýmsa þjónustu þó langt 
sé í næstu byggðarkjarna. Þrátt fyrir 
að Framhaldsskóli sé rekin á staðn-
um og Heilbrigðisstofnun Suður-
lands þurfa nemendur á stundum 
að sækja hluta náms í fjarnámi frá 
öðrum skólum og fæðandi konur að 
sækja þjónustu ljósmóður um langan 
veg. Sjávarútvegur er enn stór hluti 
atvinnulífsins og eru humarvinnsla 
og veiðar hluti af sérstöðu staðarins. 
Humarinn er í raun einhverskonar 
sameiningartákn staðarins og sér-
réttur fimm veitingastaða sem reknir 
eru á heilsárs grundvelli á staðnum. 
Allt í allt eru 8 staðir sem sinna mat-
sölu en einn þeirra er aðeins opin á 
sumrin. 

5 veitingastaðir : Pakkhúsið, 
Humarhöfnin, Ósinn á Hótel Höfn, 
Nýhöfn og nú - Z-bistro þar sem 

áður var veitingastaðurinn Vík. Það 
er Norðfirðingurinn Jóhanna Björg 
Jóhannsdóttir og maður hennar 
Ernesto José Barboza sem sjá um 
rekstur nýjasta veitingastaðarins. 
Það teldist víða djarft að opna stór-
an veitingastað í ríflega 2000 manna 
bæ í lok ágúst þar sem þegar eru að 
minnsta kosti 4 stórir veitingastaðir 
fyrir en að sögn Jóhönnu en sér-
staða Z-bistro er sá að hinir stað-
irnir séu svo miðaðir að erlendum 
ferðamönnum að hún geti leyft sér 
að stíla inn á heimafólkið. Jóhanna 
hefur mikla reynslu úr þessum geira 
og býður uppá nokkuð ólíkan mat-
seðil miðað við hina staðina að eigin 
mati. Og hún er bjartsýn á reksturinn 
þó að vetur nálgist og staðurinn taki 
rúmlega 80 manns í sæti. Að hennar 
sögn hefur gengið svo vel að tvísetið 
hefur verið nokkur kvöld þó komið 
sé fram í lok ágúst. Að auki má nefna 
að á fjölda hótela í nágrenninu, utan 
Hafnar, eru einnig reknir veitinga-
staðir sem afgreiða á bilinu 100-150 
kvöldverða fyrir sína gesti á hverju 
kvöldi. Miðað við að á sumum hinna 
staðanna á Höfn eru afgreiddir yfir 
200 manns á kvöldi má gera ráð fyrir 
að hátt á annað þúsund manns snæði 
kvöldverð á veitingastöðum í Austur-
Skaftafellssýslu á hverju kvöldi.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

FRUMSÝNINGARTILBOÐ TIL 12. SEPTEMBER
Nú stendur yfir frumsýning á glæsilegri bílalínu Peugeot. Af því tilefni eru glæsileg frumsýningar-
tilboð til 12. september. Komdu í nýjan sýningarsal Peugeot að Bíldshöfða 8 og kynntu þér málið. 
Peugeot bílar eru að sjálfsögðu einnig í boði hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5.

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Auk lægra bílverðs hefur Brimborg hafið 
innflutning á varahlutum í Peugeot bíla og náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Brimborg býður jafnframt verkstæðisþjónustu og ábyrgðarviðgerðir fyrir 
alla Peugeot bíla, hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
ER Í BRIMBORG

Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð 
fyrir 12. september

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_ongoing_5x38_20160822_END.indd   1 22.8.2016   15:47:12

Það er undarlegt rof sem verð-
ur í framboði á ferðaþjónustu 
og afþreyingu þegar beygt 

er eftir Þjóðvegi eitt syðst á Austur-
landinu. Ekki eru mörg ár síðan Höfn 
sagði sig úr samvinnu sveitarfélaga á 
Austurlandi með það að markmiði 
að byggja upp ferðaþjónustu á eigin 
forsendum og í samstarfi við Suður-
land. Áður skilgreind svæði breyttust, 
önnur ekki og er langt mál að greina 
hvort er hvurs. Flestir íbúar Austur-
Skaftafellssýslu telja sig samkvæmt 
fornri venju mest megnis sem hluta 
Austurlands, enda ekki nema rúm 40 
ár síðan bílsamgöngur komust á frá 
Höfn til Kirkjubæjarklausturs, næsta 
þéttbýliskjarna í vesturátt. Mun 
styttra er til Djúpavogs og margt í 
menningu og sögu staðarins sem á 
sér mun meiri samhljóm með sjávar-
útvegsþorpum Austfjarðanna heldur 
en sveitaþorpum eins og Vík, Hellu 
og Selfossi. 

Ástæðan fyrir því að Höfn og 
sveitirnar vestur um urðu hluti 
af Suðurlandi má rekja til þess að 
deilur stóðu um tilurð Vatnajökuls-
þjóðgarðs. Fyrir rúmum tíu árum 
þótti fólki á svæðinu útséð með að 
hægt yrði að vinna að uppbyggingu 
ferðaþjónustu í kringum jökulinn 
með Austfirðingum. Fyrsta skref-
ið sem var tekið var að leggja það 
svæði sem innan sveitarfélagsins er 
undir stækkaðan Skaftafellsþjóðgarð 
og þótti sveitarstjórnarfólki það álit-
legasta skrefið í að tryggja fjármagn 
og þjónustustig á svæðinu. Það er 
því ekki einu sinni áratugur síðan 
starfsfólk fór að vera viðloðandi í 
Skaftafelli allt árið og viðvera starfs-
fólks í Jökulsárlóni á vetrum komst 
aðeins á fyrir um sex árum síðan. 
Þessi atriði tryggðu þó þjónustustig 
sem leiddi af sér að svæðið varð ör-
uggt til ferðalaga á vetrum og er það 
lykilatriði þegar litið er til þeirrar 
þróunar sem síðar varð; að ferða-

menn fóru að flækjast um landið 
í leit að Norðuljósum. Suðaustur-
landið þykir sérlega hentugt til þess 
að ganga að því náttúrufyrirbrigði 
vísu, en fyrir tveimur árum síðan 
bættist síðan við þessa vetrarferða-
mennsku áhugi fólks á að skoða og 
mynda íshella í Vatnajökli. Þessir tve-
ir afþreyingarkostir eru lykillinn að 
núverandi straumi ferðafólks á suð-
austurhornið á heilsársgrundvelli.

Að sögn Sigurlaugar Gissurar-
dóttur á Brunnhóli hefur það ekki 
verið í kjölfar sérstakrar markaðsetn-
ingar sem svæðið hefur orðið vin-
sælt. Náttúrufyrirbrigði eins og Jök-
ulsárlón hefur vissulega sitt að segja, 
en í raun sé það eftirspurnin eftir 
hinu sem hafi skapað þær aðstæður 
sem nú eru uppi. Vissulega hafi það 
létt ferðaþjónustufólki lífið eitthvað 
að Ríki Vatnajökuls varð til árið 2007, 
en þá var Hornafjörður enn hluti af 
samstarfi sveitarfélaga á Austurlandi. 
Ríki Vatnajökuls varð þó ekki að 
fullnuma fyrirbæri, nokkurskonar 
regnhlíf ferðaþjónustuaðila á Suð-
Austurlandi fyrr en síðar og starfar 
á svipuðum forsendum og Mark-
aðsstofur landshlutanna. Á vegum 
þess fer fram einhver markaðs og 
kynningarvinna en er fyrst og fremst 
formlegur vettvangur ferðaþjónustu-
aðila til samstarfs.

samvinnan einkennir 
ferðaþjónustuna í austur-
skaftafellssýslu
Einn af frumkvöðlunum í ferðaþjón-
ustu á svæðinu í kringum Jökulsárlón 
eru hjónin Sigurlaug og Jón á Brunn-
hóli á Mýrum í Hornafirði. Þau hófu 
sölu á gistingu fyrir um 30 árum og 
brugðu búi fyrir um tíu árum til að 
einbeita sér að ferðaþjónustunni. Þau 
eiga fjögur börn en Sæmundur sonur 
þeirra tók við búinu en tók um leið 
skref í nýsköpuninni tengdri ferða-
þjónustunni þegar hann keypti sér 

ísgerðarvél fyrir um sex árum síðan. 
Á Brunnhóli er framleiddur Jöklaís, 
Farmhouse Ice cream, sem seldur er 
á Brunnhóli en einnig víða á svæð-
inu þar sem lagt er uppúr því að selja 
framleiðslu af svæðinu. Í dag er svo 
komið að á Brunnhóli liggur við að 
hægt sé að hafa opið allt árið um 
kring en þau taka sér þó frí í desem-
ber fram í janúar. 

ferðaþjónusta bænda mik-
ilvæg
Sigurlaug hefur lengi starfað í fram-
varðasveit Ferðaþjónustu bænda en 
einnig tekið þátt í stýrihópum um 
uppbyggingu svæðisins tengt ferða-
þjónustunni. Að hennar mati hafa 
nokkrir vendipunktar verið í þróun 
þeirra mála og er stofnun Vatnajök-
ulsþjóðgarðs einn sá mikilvægasti. 
Ásóknin á svæðið hafi á síðustu árum 
aukist svo mikið að ferðaþjónusta sé 
orðin aukabúgrein á flestum bæjum 
og komi það ekki að sök fyrir þá sem 
fyrir eru. Fólk bendi hvert á annað 
og hvert nýtt fyrirtæki styrki fyrst og 
fremst það sem fyrir er. Mesti skipti 
þó að þegar heilsársstörf skapist þá 
treysti það innviði samfélagsins þar 
sem fólk hafi fasta búsetu allt árið og 
atvinnu af greininni. 

fjögur frystihús
Í kringum Brunnhól er klasi af stöð-
um sem bjóða upp á gistingu og má 
segja að þar sé eins og eitt gott frysti-
hús í gangi, ef fjöldi starfsmanna er 
talinn. Rétt austan við er svo Hali 
og önnur gistirými á því svæði hafa 
álíka starfsmannafjölda. Rétt austan 
við eru síðan Smyrlabjörg og telja 
starfsmennirnir þar annað frystihús. 
Því er ljóst að í Suðursveitinni austan 
Hafnar eru að minnsta kosti þrjú til 
fjögur frystihús í fullum rekstri, ef 
horft er til starsmannafjöldans, auk 
Jökulsárlóns þar sem um 50 manns 
starfa. 

samvinnan skilar 
mesTum árangri
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FRÍBLAðiNU eR dReiFT Í 5.500 eiNTökUm Á  
öLL HeimiLi oG FYRiRTæki Á AUSTURLANdi. 
BLAðið eR AðGeNGiLeGT Á PdF SNiði Á  
veFNUm www.FoTSPoRT.iS

dýrð, vald, virðing 
og vegsemd

Hið alvitra auga fjölmiðlanna er brigðult. Hversu mjög sem 
góðar meiningar stjórna kastljósi þeirra, til að gegnumlýsa 
og miðla okkur víðtækari sýn á heiminn þá eru jú bara 

manneskjur á bakvið allt sem er skrifað og sagt. 
Við treystum fjölmiðlum og viljum gera það 
að því leyti að okkur þykir verra að þurfa hafa 
varann á, setja okkur í stellingar til að greina 
það hvort fjölmiðillinn hafi hagsmuni leynt eða 
ljóst í fyrirrúmi, eða hvort það sé bara fólkið 
sem er talað við, fólkið sem talar. Þeir sem deila 
hugsunum sínum eða hugsjónum, skoðunum 
og stefnumálum í prentuðum miðli sem fer 
inn á hvert heimili á Austurlandi eru að taka 
þátt í hefð sem á sér ríflega 500 ára sögu. Síð-
ar meir kom til sögunnar útvarpið, síðan Sjónvarpið og fagnar það 
50 ára afmæli í ár. Að endingu veraldarvefurinn, internetið alræmda 
og sér ekki fyrir hvernig fer með þann vettvang tjáskipta, samskipta 
og upplýsingarmiðlunar. Okkur virðist sem gúggla megi kjarna allra 
hluta, tilgang lífsins, merkingu tilverunnar. En það er ekki svo. Hvorki 
menn, hlutir né Guð, fjölmiðlarnir né internetið eru alvitur fyrirbæri. 
Og klukkurnar í Hallgrímskirkjuturni slá ekki um leið og fréttirnar í 
sjónvarpinu byrja.

Sunnudagsmorgnar eru mér heilagur tími. Kannski er ég ekki eins 
og fólk er flest en ég hlusta líka eingöngu á Rás 1. Á einhvern hátt hef-
ur mér þótt það til marks um að það sem þar kemur fram sé þar með 
í almannavitund; gömul kona á Bakkafirði, unglingur í Esso sjoppu, 
sjóari á frystitogara, bóndi í heyskap; öll eigum við einhvernveginn að 
hafa heyrt það sama. Ímynda ég mér. Þetta er vissulega rómantískur 
fantasíuheimur—því hef ég áttað mig á—en hann byggir á því að öll 
lítum við sömu sól og furðum okkur á sama tunglinu um nætur, sama 
hvar í heiminum við erum stödd. Og nú hefur ekki heyrst í sólinni 
í sex vikur, og verður skýjað áfram ef svo má segja en það er önnur 
saga. Það sem ég vildi sagt hafa; maður verður að geta treyst því að 
þurfa ekki að hafa varann á sér á sunnudagsmorgnum því það er tími 
traustsins. Þá er gott að geta bara stillt á annáluð gáfumenni, heyrt af 
grúski um bókmenntir og klikkt svo út með ágætis messu einhver-
staðar frá; bæði Norðurlandi og Suðurlandi hefur verið sinnt á árinu 
sem er nýlunda og vel. Þó það sé að verða reglan frekar en undantekn-
ingin að Útvarpsmessan sé ekki flutt í beinni útsendingu (og þar með 
sé undirstrikað að kirkjan gangi ekki í takt við tímann) þá er alltaf 
gott að hafa smá guðsorð og sálmasöng í sálinni fyrir hádegisfrétt-
irnar og matinn. Skemmst er frá að segja að mér þótti sparkað í maga 
mér síðasta sunnudag. Dýrð, vald, virðing segir á kirkjuklukkunum í 
Hallgrímskirkju. Það var nákvæmlega það.

Þó upptaka af ríflega mánaðar gamalli messu frá nítjándu öld hafi 
hljómað á öldum ljósvakans þann morgun þá voru það nú gáfumenn-
inn þrjú sem fóru fyrir brjóstið á mér. Þrír karlmenn á sjötugsaldri 
ræddu af miklum alvitringsskap um pólítíkina, höfðingjaveldið, ófull-
komleik Íslandssögunnar og auðvitað muninn á upplýstri menningu 
borgarsamfélagsins -  háskólasamfélagsins jafnvel, hverju þeir allir 
hafa djúpstæða þekkingu á—andstætt vanþróaðri stjórnmálamenn-
ingu landsbyggðarinnar. Það væri nefnilega svo að fulltrúar lands-
byggðarinnar á Alþingi væru bara hagsmunapotarar forneskjulegs 
goðaveldis, þeir hugsuðu einungis um að skara eld að sinni köku 
(sem það heitir víst að reyna að verja eða byggja upp þjónustustig 
utan höfuðborgarsvæðisins) í umboði útgerðarauðvalds, því á gamla 
Íslandi ríkti klíkuræði. En klíkuræðið í huga þeirra virðist bara ná yfir 
landsbyggðina. Það mátti heyra á tali alvitringanna góðu að það væri 
einhverskonar hámark plebbismans að lobbía fyrir nýjum vegum eða 
fækkun einbreiðra brúa, hvað þá boðlegum tengingum á internetinu. 
Í Reykjavík er nefnilega engin klíka, bara almannahagsmunir í fyr-
irrúmi, alltaf. En þar stendur hnífurinn í kúnni þeirra alvitru, því Ís-
land er ekki bara lítið úti á landi. Það er líka agnarsmátt í hljóðstofu 
Útvarps á sunnudagsmorgni. En þeir sem hljóta þá vegsemd hæsta 
kannast auðvitað ekki við að vera hluti af hópi útvalinna, enda eru 
þeir þar fyrir eigin dýrð, vald og virðingu. Því að í háskólunum eru 
ekki klíkur, í menningarstofnunum, á fjölmiðlunum og hjá hinni upp-
lýstu elítu, þar er ekki klíka. Bara svona snjóblind sérhagsmunagæsla, 
líkast til á pari við þá sem fávísir landsbyggðarþingmenn standa fyrir 
þegar þeir krefjast uppbyggingu innviða í landi sem horfir til vaxandi 
ferðaþjónustu um allt land á komandi árum. Eða er hún enn blindari? 
Hverjum glymur klukkan? Eða maður spyr sig; þeir sem vita svona 
mikið betur hvernig hlutirnir ættu að vera, hvers vegna eru þeir ekki 
í pólítík?
 Arnaldur Máni Finnsson

leiðari

BrunnHóll leitast er við að bjóða upp á afurðir sem framleiddar eru á býlinu eða í næsta nágrenni, hvort heldur eru mjólkur-
afurðir, kjöt, grænmeti eða fiskur. lögð er áhersla á að hafa ávallt heimabakað brauð á boðstólum og nýbakaðar skonsur og rabbar-
barasulta eru einn af föstum liðum á morgunverðarborðinu. Jöklaísinn frægi er framleiddur á býlinu.
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ólafur Pétursson ferðaþjón-
ustuaðili á Seyðisfirði hefur 
verið duglegur við að vekja 

máls á skorti á uppbyggingu ferða-
mannastaða en sjálfur rekur hann 
Gistiheimilið Apótek ásamt konu 
sinni og hinn vinsæla áfangastað 
Skálanes auk þess sem hann tekur að 
sér minni verkefni í ferðaþjónustu. 
Það vakti athygli að Lonely Planet 
valdi Skálanes einmitt sem "top pick" 
í "unique sleeps" á landinu en setti 
staðinn í annað sæti yfir „Sights“, á 
eftir Jökulsárlóni. Ólafur segir að við 
því hafi þurft að bregðast með því 
til dæmis að taka niður allt kynn-
ingarefni annarsstaðar og draga úr 
sýnileika staðarins sem er þess eðlis 
að of mikill ágangur spilli staðnum. 

vildu losna af listanum 
„Við höfðum síðan samband við Lonely Planet og báðum um að það yrði sett í ferli að taka okkur af þeim lista sem bendir á okkur sem 

stað (e. sight) til að heimsækja. Þeir 
töku mjög faglega bara í það og eru 
að vinna í því máli. Svona afskekkt-
ur staður þolir ekki þann fjölda sem 
hægt er að vænta án frekari upp-
byggingar en Stjórnstöð ferðamála 
og önnur batterí á vegum stjórnvalda 
hafa allt of langan viðbragðstíma til 
að takast á við svona uppákomur. Það 
er langt og dýrt ferli til dæmis að fara 
í hönnun og framkvæmdir í samstarfi 
við Framkvæmdasjóð ferðamanna, til 
þess að byggja upp aðstöðu fyrir þá 
sem koma bara á staðinn til að skoða. 
Það getur bara þvælst fyrir þeirri 
upplifun sem við erum að selja sem 
gististaður.“ Að mati Ólafs eru það 
jaðartímarnir sem eru að lengjast en 
forsendurnar fyrir heilsársrekstri á 
stað eins og Skálanesi eru ekki fyr-
ir hendi. Engin markaðsfræði muni 
breyta því heldur bara raunveruleg 
uppbygging innviða.

stöðugur vöxtur en vannýtt-
ar auðlindir
 „Við stöndum frammi fyrir stöðug-
um vexti. Það er engin að bítast um 
kúnnanna á sumrin, enda allir staðir 
sem selja gistingu fullir. Aðalmálið 

ætti að vera bæta innviðina og auka 
framboð á afþreyingu. Helmingur-
inn af veltu ferðaþjónustunnar á 
landsvísu kemur úr þeirri átt en ekki 
úr sölu á gistingu og veitingum. Við 
hérna fyrir austan erum algjörlega 
útúr kú í framboði á afþreyingu.“ 
Vannýtt þekking á Seyðisfirði „Á 
Seyðisfirði er mikil reynsla og fag-
mennska í uppbyggingu ferðaþjón-
ustunnar en það er eins og stjórn-
sýslan fatti ekki að leita þangað sem 
þekkingin á þessari atvinnugrein 
liggur. Sú stefnumótun og þróun sem 
á sér stað í einhverju miðstýrðu batt-
erí er oft mjög loftkennd, svo ekki sé 
meira sagt. Margir ferðaþjónustuaðil-
ar eru ekki með í þessu því þeir hafa 
ekki tíma til þess. Fólk með reynslu 
af þessum geira hefur ekki gefið sér 
tíma til að jarðtengja þær hugmyndir 
sem eru þarna í gangi,“ segir Ólaf-
ur og bendir á að á Seyðisfirði sé til 
dæmis Farfuglaheimili sem hafi verið 
valið best í heimi á síðasta ári af not-
endum farfuglaheimila. Hótel Aldan 
sé á topp fimm lista Lonely Planet yfir 
hótel í sínum flokki í Skandínavíu. 
„En hingað kemur enginn og spyr, 
bíddu hvað eruð þið að gera hér sem 
virkar?“ segir Ólafur. 

Hysja upp um sig
„Það er alveg ljóst að við þurfum að 
hysja upp um okkur buxurnar því 
að dýnamíkin í ferðaþjónustunni er 
þannig að það er ekki hægt að bíða 
eftir því í tvö þrjú ár að einhverstaðar 
sé byggt klósett. Af hverju er eitthvað 
mál að gera klósett, laga gönguleiðir 
og innleiða einfalda aðgangsstýr-
ingu þar sem það þarf? Það eru 215 
milljarðar árið 2015 sem eru að koma 
inn sem tekjur til ríkisins og sveitar-
félögin hafa afskaplega takmarkaða 
möguleika á að byggja upp í sam-
hengi við það sem þarf vegna fjár-
skorts. Sveitarfélögin eiga að fá hluta 
af innkomunni því að ferðaþjónustan 
er að skapa alveg ótrúleg verðmæti 
sem að eiga fara í uppbyggingu á 
svæðinu.

Íslendingar hafa löngum verið 
gestrisnir, farið úr leið til aðstoðar 
ferðalangi, baka þrjár auka sortir 

til að enginn fari svangur frá borði, 
ganga úr rúmi fyrir þreyttum aðkomu-
manni og svo mætti lengi telja. Við 
viljum halda áfram að vera gestrisin, 
en  þó með nutimalegri hætti en áður.

Við viljum geta boðið upp á mat 
úr héraði árið um kring, á veitinga-
stað sem opinn er árið um kring. Við 
viljum að búðin sé opin gestum okkar 
og opin fyrir okkur sjálf á reglulegum 
tímum en loki ekki yfir háveturinn. 
Við viljum bjóða upp á afþreyingu og 
sýna ósnortna náttúru okkar: fossinn, 
klettadrangann, fjörðinn, fjallstindinn. 
Við viljum ekki umhverfi þessara 
staða skaðist og að aðdráttarafl þeirra 
minnki vegna átroðnings. Við viljum 
að staðir séu tilbúnir að taka við gest-
um áður en að þeir koma.

flækjustigið hátt
Nú eru í gangi mörg verkefni sem snúa 
að ferðaþjónustunni. Framkvæmdar-
sjóður ferðamannastaða starfar þó 
laskaður sé, Stjórnstöð ferðamála 
vinnur á bakvið tjöldin en skýtur upp 
höfðinu stöku sinnum, SSA hefur 
auglýst eftir verkefnastjóra svæðis-

skipulags Austurlands og í lok mars á 
þessu ári voru samþykkt lög um lands-
áætlun um uppbyggingu innviða til 
verndar náttúru og menningarsögu-
legum minjum. Þetta er rétt toppurinn 
á ísjakanum af þeirri vinnu sem í gangi 
er, en ljóst er að flækjustigið hátt fyrir 
hinn almenna leikmann að skilja.

Reglulega er boðað til stórsóknar; 
Framkvæmdarsjóðurinn auglýsir eft-
ir styrkumsóknum, Íslandsstofa býr 
til nýjar „Inspired by Iceland“ auglýs-
ingar og nýjasta útspilið er að kalla 
eftir tilnefningum á verkefnum vegna 
uppbyggingu innviða. Mikill tími fer í 
það hjá sveitarfélögum, jarðeigendum 
og stofnunum að sækja um styrki og 
ef styrkir fást þá vill það brenna við að 
þeim sé úthlutað þegar nokkuð er liðið 
á árið, þegar erfiðara er að fá vertaka, 
ráða fólk eða að fjárhagsáætlun sem 
lögð var fram með umsókninni getur 
ekki lengur staðist af einhverjum völd-
um.

Eru lögin um uppbyggingu innviða 
það sem við höfum verið að bíða eftir?

Vonir standa auðvitað til að seina-
gangurinn lagist og þetta verði í lagi 
á næsta ári. Ljóst er að við sem gest-
gjafar á heimili okkar, Íslandi höfum 
beðið lengi eftir lausnum og á með-

an koma sífellt fleiri. Ef vel á að vera 
þarfnast hver og einn fyrsta flokks 
gestrisni, öryggis og athygli sem við 
erum sumstaðar hætt að ráða við 
að geta veitt. Við höldum þó áfram 
að vona að nýjasta útspilið hjá rík-
isstjórninni geri gæfumuninn og 
lausnir finnist þannig að við náum 
taumhaldi á þróuninni. Við getum 

skipulagt þá staði sem við viljum 
að séu ferðamannastaðir, svo að við 
náum að dreifa ferðamönnum jafnar 
um landið. Þannig og með landvörslu 
verndum við viss svæði fyrir ágangi 
og beinum gestum inn á önnur svæði 
lengra inn á jaðartímann. Gróðinn 
á að skila sér til þeirra sem þurfa að 
standa straum af kostnaði við fjörið 

svo það haldi áfram að vera gaman. 
Því við viljum fá gesti til okkar sem 
við getum með sanni kallað Íslands-
vini - gesti sem kunna að njóta, sem 
vilja stoppa lengi á hverjum stað og 
kunna að meta allt það frábæra sem 
land og þjóð býður upp á. 

Sævar Þór Halldórsson landvörður

Skrúfvélar • Múrfestingar • Byggingafrauð

HAGI ehf • Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S: 414-3700 • hagi@hagi.is

Hágæða vinnuföt í miklu úrvali

Dunderdon

Öryggisvörur Tæki og múrfestingar

Vinnuskór • Heyrnahlífar • Öndunargrímur
Vinnuvettlingar • Eyrnatappar • Gleraugu

Lasermælar • Höggborvélar • Skurðar-/Slípivélar
Demantsbor-/skurðarvélar • Batterísvélar

Skot-/Gasbyssur • Brunaþéttiefni
Hjálmar • Fallvarnarbúnaður

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði
.Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað

Nánari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu sveitarfélagsins www/hornafjordur.is/atvinna eða í síma 470 8000

 Héraðsskjalavörður 
Skjalavarsla á héraðskjalasafni sveitarfélagsins 

 Hafnsögumaður 
Skipstjórn á lóðs og almenn hafnarstörf

 Starfsmaður í áhaldahús
Fjölbreytt störf, réttindi á dráttarvélar æskileg

 Skólaliði í Grunnskóla Hornafjarðar 

 Safnvörður á byggðasafn
Safnvarsla og skráning muna

 Starfsmaður í íþróttamiðstöð 

 Leikskólinn Lönguhólar
Leikskólakennarar og leiðbeinendur

 Starfsmaður á skólaskrifstofu

 Ræstingar á hjúkrunardeild  Leiðbeinendur í félagsmiðstöðina 
Þrykkjuna

 Forstöðumaður Menningarmiðstöðvar
Yfirumsjón safnamála 

 Leikskólastjóri
Á sameinuðum leikskólum sveitarfélagsins

 Tómstundafulltrúi
Ábyrgð á félagsmiðstöð

gesTrisni Íslendinga

kúkaskilTi  Þeim gestafjölda sem sækir Ísland heim fylgir að sumra mati einhver ami. Ein lausn til að vinna gegn því er að setja 
upp skilti með boðum og bönnum alls staðar þar sem pláss er fyrir þau. Það viljum við ekki en með frekara skipulagi, fræðslu og land-
vörslu mætti jafnvel fjarlægja einhver af skiltunum.

vinsældir ekki mikilvægari 
en fagleg uppbygging
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Það er mikið um að vera í ís-
lenskri ferðaþjónustu þessa 
dagana.  Áratuga hark hefur 

borið þann ávöxt að ferðamanna-
tíminn hér Austanlands er nú orðinn 
lengri í báða enda. Loksins erum við 
komin þangað en það hefur vissulega 
í för með sér ýmsa vaxtarverki sem 
þó eru vægari en á suðvesturhorninu. 
Spár um aukningu ferðamanna hljóða 
uppá að innan skamms tíma muni 
endar ná saman, líka hér fyrir austan. 
Við þurfum því að bretta upp ermar og 
láta verkin tala.  Talsvert vantar uppá 
að innviðir séu tilbúnir og mikið verk 
að vinna hér sem annarsstaðar.  Mik-
ill hugur er í austfirðingum um þessar 
mundir að ná utan um verkefnið og 
gaman að sjá hve margir vilja stilla 
saman strengi og líta á okkur sem eina 
heild og einn segul.  

AUSTURLAND með fjölbreytni 
sinni og einstakri samsetningu nátt-
úru, menningu og sköpunarkrafti er 
smátt og smátt að taka á sig heild-
stæðari mynd í huga margra og ekki 
minnst okkar sem hér búum. 

Það er beinlínis orðið höfuðverkur 
að ákveða hvert skal haldið um helgar 
innan fjórðungs, úrval menningarvið-
burða, veitingastaða og náttúruperla er 
í boði fyrir hvern þann sem vill njóta 
þess að ferðast í „eigin garði“ 

Áfangastaðurinn AUSTURLAND 
er í mótun og mikilvægast af öllu í 
þeirri vinnu er að íbúarnir og þeirra 
hagsmunir séu ekki utangarðs held-
ur þvert á móti í fyrirrúmi.  Mikið er 
rætt um þetta samspil íbúa og ferða-
þjónustu í fjölmiðlum og það er ljóst 
að hagsmunir eru farnir að rekast 
verulega á.  Það er því mikilvægara en 
nokkru sinni fyrr að við tölum saman, 
gerum með okkur samkomulag um 
hvert við stefnum.  Sú vinna er í fullum 

gangi og mikilvægt að Austfirðingar 
láti sig varða hvert er stefnt og nýti 
þau tækifæri sem gefast að taka þátt í 
vinnunni um Áfangastaðinn Austur-
land.

lára vilbergsdóttir
Það er flókið mál að varpa upp mynd af 
stöðu ferðaþjónustunnar á Austurlandi 
um þessar mundir. Eins og allir vita er 
ferðaþjónustan atvinnugrein sem er 
í stöðugum vexti og er farin að skapa 
mun fleiri heilsársstörf heldur en hægt 
er að henda reiður á í fljótu bragði. En 
vandinn skapast líka við það að skil-
greina Austurland sem afmarkað og 
sérstakt svæði. Suðausturhornið, sem 
sannarlega er mikilvægur og merki-
legur hluti af Austurlandi, er algjörlega 
sér á parti ef skoða á atvinnugreinina 
og uppbyggingu hennar. Aðrir hlutar 
Austurlands, frá Djúpavogshreppi til 
Vopnafjarðar, eru enn á þeim stað að 
vera að velta því fyrir sér hvernig eigi 
að byggja upp innviðina, á meðan 

Hafnarsvæðið er fyrst og fremst að 
bregðast við ágangi ferðamanna með 
öllum tiltækum ráðum. Ljóst er að ná-
lægðin við náttúruperluna Jökulsárlón 
hefur mikið að segja en um leið verð-
ur að segjast að eitthvað hefur verið 
gert rétt þar, þannig að atvinnugreinin 
blómstrar og hraði uppbyggingarinnar 
er ævintýralegur. Innviðirnir styrkjast, 
samvinnan er í fyrirrúmi (vegna fjöld-
ans?) og draumar landsbyggðarinnar 
rætast í staðreyndum eins og þeim að 
fasteignaverð hækkar, menntað fólk 
sækir á heimaslóðir til að nýta tæki-
færin í ferðaþjónustunni og lífsgæði 
íbúanna aukast. Frá Höfn að Djúpa-
vogi er klukkustundar akstur en á 
þeirri leið breytist landslagið mikið. 
Að vísu hefur uppbygging þar gengið 
vel, skortur er á húsnæði og ungt fólk 
flytur á staðinn, íbúafjöldinn eykst 
lítillega, en um leið er erfitt að segja 
til um það hvort að væntingarnar um 
aukinn ferðamannastraum í samhengi 
við landsmeðaltal standast.

Það er nánast sama hversu fjöl-
breytt flóran er í ferðaþjón-
ustunni, yfir háannatímann 

er engin samkeppni og allir fá nóg að 
gera. Á Suðausturhorninu er nóg að 
opna síðu á booking.com og innan 
klukkustundar eru farnar að berast 
pantanir þó þú hafir ekki einusinni 
sett inn mynd af staðnum. Eftir því 
sem norðar dregur má segja að sum-
arið sé mislangt, allstaðar má enn sjá 
túrista en þegar komið er fram í sept-
ember breytist samsetning kúnna-
hópsins áþreifanlega og verðin fara 
að breytast. Ef svæðið frá Eystrahorni 
til Langaness er skoðað má vera ljóst 
að jafnvel þeir staðir sem hafa fengið 
hvað mesta athygli innan þess í er-
lendrum fjölmiðlum og þeir sem eru 
mest sóttir, eru ekki staðir sem hægt er 
að stóla á að megi byggja upp heilsárs 
ferðamennsku í kringum. Samkvæmt 
fjölmörgum viðmælendum í ferða-
þjónustunni má vel við una miðað við 
hversu mörgum árum á eftir öðrum 
svæðum Austurland er og þar sem 
mest hefur verið unnið í kynningu og 
markaðsetningu er nokkur straumur 
enn í pípunum þar sem best lætur. 
Uppbygging faglegrar ferðaþjónustu 
byggir þó á heilsársstarfsemi og að-
eins örfá fyrirtæki norðan Hafnar hafa 
atvinnu fyrir starfsfólk sitt allt árið. 
Einhverjir hafa þá skoðun að það sé 
ákveðin lúxus-vandi að vera á eftir, 
þar sem hægt sé að skipuleggja þjón-
ustuna frá grunni með markvissari 
hætti og forðast þá árekstra á milli 
ofvaxtar og mannlífs sem upp hafa 
komið þar sem fjölgun ferðamanna er 

mest. Ljóst er þó að ef spár erlendra 
ferðaþjónustuaðila ganga eftir þá er 
það á könnu sveitarstjórna og stjórn-
valda að byggja upp trausta innviði 
þar sem ferðamannaiðnaðurinn mun 
aðeins aukast á næstu árum. Evrópu-
búar til að mynda muni sækja norður 
á bóginn í frítíma sínum.

gönguferðamennska mikil-
vægur möguleiki
Þeir ferðamenn sem sækja Ísland heim 
eru í leit að náttúru og upplifun henni 
tengdri. Mörg svæði á Austurlandi sjá 
mikla möguleika í því sem kalla má 
útivistartengda ferðaþjónustu og er 
átak Fljótsdalshéraðs til kynningar á 
gönguleiðum á svæðinu til marks um 
það. Á Borgarfirði eystra hefur verið 
keyrt á sérstöðu svæðisins um nokkra 
hríð og er þjónustuhús sem þessi tvö 
sveitarfélög byggja nú í samvinnu 
við Framkvæmdasjóð ferðamanna á 
Vatnsskarði til marks um þá áherslu. 
Fjarðabyggð skilgreinir sig einnig 
sem útivistarparadís og er því ljóst að 
þessi áhersla er sterk í mótun ímyndar 
Austurlands sem heildar, snertiflötur-
inn við náttúruna og nálægð við fólk 
sem býr í litlum og vinalegum sam-
félögum. Djúpavogshreppur er dæmi 
um lítinn stað sem er kominn langt í 
þróun þeirrar ímyndar, þar er stutt í 
sérstaka náttúrufegurð, áhersla lögð 
á fuglaskoðun og fræðilega kynningu 
á jarðfræði staðarins, auk þess sem 
bærinn er vinalegur og menningarleg-
ur. Nálægðin við hinn mikla túrisma 
á Höfn hefur ef til vill þau áhrif að 
Djúpivogur hefur náð því takmarki 

að vera ekki aðeins viðkomustað-
ur heldur einnig áfangastaður, en að 
auki er staðurinn að einhverju leyti 

anddyri að Austurlandi til suðurs. Við 
skulum hefja yfirferðina þar og líta til 
sérstöðu svæðisins með hliðsjón af 

þeim áherslum sem lagt er upp með í 
hönnun Áfangastaðarins Austurlands. 

Hæglát opnun á Útivistar-
paradísinni Austurland

markHópar
margskonar greiningarvinna liggur að baki vinnu við hönnun 
áfangastaðarins AUSTURLANdS.
Áfangastaðurinn Austurland leggur áherslu á að laða ákveðna markhópa ferðamanna til Austurlands. Markhópa sem 
passa við gildin sem við viljum að áfangastaðurinn standi fyrir. Þannig er leitast við að markaðssetja svæðið fyrir 
ferðamenn sem hafa áhuga á að kaupa vörur af svæðinu, kynnast sögum þess og íbúanna, komast nærri náttúrunni og 
læra um hana, jafnvel dvelja í meira en eina nótt. Markhóparnir eru fimm talsins: hyggnir landkönnuður, blíðir ævin-
týramenn, virkar kósýtýpur, náttúrunördar og artífartítýpur. Markhópar Áfangastaðarins Austurlands sem hafa verið 
skilgreindir eru þó eru á öllum aldri og frá öllum löndum. Mesta aukningin í ferðaþjónustunni á Norðfirði að sögn aðila 
í ferðaþjónustu þar, er í gestum frá Bandaríkjunum, Ítalíu, Frakklandi og Spáni, en að auki sé nokkuð jafn straumur 
Breta og Þjóðverja sem hingað til hafa verið fjölmennasti hópurinn.

Cittaslow er 
lykillinn að 
ímynd djúpavogs
erla dóra vogler ferðamálafulltrúi 
„Ég fagna því innilega að margir ferðaþjónustuaðilar á Austurlandi séu meir 
og meir að vinna á grundvelli hæglætisferðamennsku í sinni stefnumótun. 
Cittaslow-hugsunin hefur gert gæfumuninn hér á Djúpavogi, en þá erum 
við að tala um ferðamennsku sem snýst meðal annars um gæði, gestrisni og 
gagnkvæma gleði þeirra sem sækja landið heim og þeirra sem það byggja. 
Eins er mikilvægt að koma því við eins og hægt er að vörur og matur séu úr 
héraði, að stefnt sé að lengri dvalartíma og að virðing sé borin fyrir náttúr-
unni.“

flott stefnumótun
„Við á Djúpavogi erum þessvegna ótrúlega ánægð með að þessi gildi séu í 
hávegum við heildarstefnumótunina á vegum sveitarfélaganna og dæmin 
sem þegar má finna á svæðinu öllu sanna að ferðamennska á Austurlandi 
hefur allt til að bera til að geta verið í forystu sem landssvæði sem býður 
upp á gæðaferðamennsku. Vandinn verður kannski sá að það þurfa allir að 
standa saman undir merkjum Áfangastaðarins Austurlands og vinna að því 
að byggja hann upp sameiginlega.“

 mannauður í íbúunum
Það er ekki verra að á Austurlandi býr flott handverksfólk sem selur handverk 
úr efnivið af Austurlandi og að hér búa listamenn í öllum greinum,“ segir 
Erla Dóra. „Tónlistarfólk sem býður upp á tónlistarskemmtanir, hér er unnin 
gæðamatvara sem bæði er til sölu í verslunum og veitingastöðum, við eigum 
einstaka náttúru á öllum árstímum , fyrsta flokks leiðsögumenn og svo mætti 
lengi telja. Með aukinni samvinnu allra hagsmunaaðila má draga þessa sér-
stöðu Austurlands enn frekar fram.“

 ferðaþjónusta fyrir fólkið sjálft
Erla Dóra vill leggja sérstaka áherslu á að ánægja sín með verkefnið Áfanga-
staðinn Austurland, felist raunverulega í því að það á alls ekki aðeins að nýtast 
ferðamönnum og ferðaþjónustuaðilum, heldur í raun íbúum svæðisins með 
því að byggja upp samfélagið. „Með bættri þjónustu og meiri verslun innan 
svæðisins styrkjum við stöðu Austurlands og gerum landshlutann vænni til 
búsetu og framleiðslu. Lífsgæðin eiga að aukast fyrir íbúana í takt við ferða-
þjónustuna. Og ef við erum glöð og bjartsýn í okkar eigin samfélagi þá erum 
við gestrisin ekki bara í móttöku ferðamanna heldur einnig þegar nýtt fólk 
flytur á svæðið. Ég held að þannig geti þessi stefnumótun nýst okkur á fjöl-
margan hátt bæði sem íbúum og gestgjöfum. Enda er aðal tilgangur verkefn-
isins að Austurland sé ákjósanlegur áfangastaður - hvort sem er til lengri eða 
skemmri tíma - bæði fyrir okkur og þau sem sækja okkur heim.“

úTivisTarparadÍsin 
fjarðaByggð
mikil aukning í Fjarðabyggð
„Við gerum ráð fyrir að það hafi verið allt að þriðjungsaukning yfir sumartímann,“ segir Helga Guðrún Jónasdóttir upplýs-
inga-og markaðsfulltrúi Fjarðabyggðar. Erlendum ferðamönnum fjölgi skiljanlega mest en bæjarhátíðirnar séu að trekkja 
mjög mikið þegar talað er um íslensku túristana. Í grunnuppleggi Fjarðabyggðar er lögð áhersla á að sérstaðan liggi í 
sjarmerandi sjávarbyggðum sveitarfélagsins og keyrt á einkennum sem felast í haftengdri ferðaþjónustu og fjallgöngum. 
„Útivistarparadís er einhverskonar lykilorð sem sveitarfélagið gengur út frá en það er auðvitað einkaaðilanna að byggja 
upp afþreyingarmöguleikana sem hljótast af uppbyggingu gönguleiða og öðru slíku. Sveitarfélagið gefur út kort og sinnir 
miðlun grunnupplýsinga um svæðið en það skapar vonandi góð skilyrði fyrir einkaaðila að byggja upp sína þjónustu.“ 

 dýrmætar perlur
Helgustaðanáma á Eskifirði er sá staður sem mest liggur á að byggja upp að mati Fjarðabyggðar en dregið hefur verið úr 
kynningu á henni til að hlífa umhverfinu þar til framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins og Framkvæmdasjóðs ferða-
mannastaða hefur verið lokið.
Sú aukning á gistirými sem varð 2013 og 2014 í Fjarðabyggð hefur mætt þeirri þörf sem er, en áskorunin er sú að lengja 
ferðamannatímann að sögn Helgu Guðrúnar. Bókanir á svæðinu beri þess merki að aukning sé í maí og september og það 
sé ánægjulegt að heyra að jafnvel yfir vetrarmánuðina séu farnir að slæðast túristar á svæðið. „Firðirnir eru ekki í alfaraleið 
og því gaman að aukningin sé hér jafn og annarsstaðar á svæðinu en við bindum miklar vonir við alla þá vinnu sem hefur 
farið fram undir merkjum áfangastaðahönnunarinnar. Það er sögulegt að fara í þessa svæðisskipulagsgerð sem er sameig-
inleg á milli allra aðilanna að SSA og það mun styrkja okkur mikið í vinnunni við skipulagið til framtíðar.“

næsheit í 
neskaupstað
Norðfirðingurinn Hákon Guðröðarson kenndur við Hildibrand Hótel er 
mjög ánægður með ganginn í rekstri hótelsins þrátt fyrir að Neskaupsstað-
ur sé einhverskonar endastöð í vegakerfinu og búi sérstaklega á vetrum við 
slæmar samgöngur til að sinna vaxandi ferðamannastraumi. „Það er soldið 
að breytast kúnnahópurinn eftir miðjan ágúst en þó má segja það að okkar 
kúnnahópur er dáldið sérstakur allt árið um kring. Við erum mörgum árum 
á eftir öðrum svæðum en þó er ekki hægt að kvarta yfir gistinýtingunni frá 
miðjum júní og út ágúst, þar sem alltaf er fullt. Þetta er aftur á móti fyrsta 
árið þar sem gistingin er að standa undir sér, þar sem við höfum í raun 
alltaf verið að treysta á veitingasöluna til að bera uppi reksturinn,“ segir 
Hákon. Sérstaða endastöðvarinnar byggir líka á því að geta boðið upp á 
margskonar afþreyingu og eru hestaferðir og hestatúrismi að ganga mjög 
vel hjá Skorrahestum en þar er einnig boðið uppá gistingu og persónulega 
þjónustu. 

áherslan á framúrskarandi mat
Hótel Hildibrand hefur að sögn Hákonarkomist á kortið í gegnum fram-
úrskarandi veitingarekstur og er traffíkin þar langt umfram gestafjölda 
hótelsins enda beini Eddu-hótel og aðrir ferðaþjónustuaðilar á svæðinu 
viðskiptum til hans. Hann segir að það sé mikið að aukast að fólk gisti 
tvær til þrjár nætur hjá sér, enda bjóði Hildibrand uppá 15 íbúðir sem 
henti fjölskyldufólki á ferðalagi vel. Sumarið sé því nokkuð undirlagt í fjöl-
skyldustemningu en að auki séu 10 herbergi, og þá allt í allt um 100 rúm. 
Hann telur mjög mikilvægt að hafa markaðsetningu skýra og nákvæma og 
hefur fagnað mjög þróun og hönnun Áfangastaðarins Austurlands. 

lúxus að vera eftirá
„Þó að við séum eftirá þá er það lúxus að geta skipulagt okkar ferðaþjónustu 
og stýrt henni í ákveðinn farveg. Við erum að selja local-consept, og upplif-
un sem felst meðal annars í að heimsækja býlið okkar sem er nátengt hót-
elinu. Þaðan kemur kjötið og grænmetið og svo getur fólk farið í sjóstöng 
og veitt fisk sem það síðan sér fara í gegnum ferlið í eldhúsinu hjá okkur og 
fær svo að borða það sem það sjálft veiddi. Það er upplifun út af fyrir sig en 
um leið þá veit fólk líka að allt sem við berum á borð það höfum við gert frá 
grunni. Við bökum brauðið og sjóðum sulturnar. Hér er allt gert frá grunni 
og það kunna Íslandsvinirnir að meta, þau sem eru að koma til Íslands í 
annað og þriðja sinn, sem og þeir kúnnar sem eru hér fyrir austan því þeir 
vilja komast úr massatúrismanum þar sem hann er. Það fólk kann að meta 
að hér sé allt ekta, og gerir sérstaklega vel við sig í mat og drykk þess vegna.“

ausTurlandið góða



10   1. september 2016

Erum við 
að leita að þér?

Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi,
heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr góðum aðbún-
aði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Raf– og véliðnaðarmenn
Við leitum að jákvæðum og drífandi raf– og véliðnaðarmönnum bæði
í dag- og vaktavinnu. Verkefnin eru �ölbrey� en áhersla er lögð á 
ástandsgreiningu og go� fyrirbyggjandi viðhald en einnig þarf að
sinna stórum og smáum viðgerðum, endurbótum og bilanagreiningu. 
Umsækjendur þurfa að hafa sveinspróf, gild ökuré�indi og gerð er
krafa um hreint sakavo�orð.
 
Ábyrgðarsvið
•    Viðhald og viðgerðir
     á tækjabúnaði
•    Bilanagreining
•    Ástandsgreining

Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is og umsóknarfrestur 
er til og með 14. september. Við hvetjum konur jafnt sem karla 
til að sækja um.

Frekari upplýsingar veitir Árni Páll Einarsson:
arni.einarsson@alcoa.com og 470 7700

Hæfniskröfur
•    Sveinspróf í raf– eða vélvirkjun
•    Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
•    Metnaður til að ná árangri í starfi
•    Lipurð í mannlegum samskiptum
•    Góð íslensku– og enskukunná�a

á
Skipalæk í Fellum hefur gegn-
um tíðina verið mikill gesta-
gangur og upp úr 1980 hóf 

þetta rennerí að þróast í ferðaþjónustu. 
Um þetta leyti, þegar þjónusta við gesti 
hafði þróast á nokkrum bæjum á lands-
vísu stofnuðu bændur með sér Félag 
ferðaþjónustubænda. Hjónin Þórunn 
Sigurðardóttir og Grétar Brynjólfsson 
á Skipalæk tóku virkan þátt í mótun 
þessarar nýju tegund ferðaþjónustu á 
Íslandi. Bændur buðu gestum heim, 
sinntu þeim af gestrisni og hver bær 
hafði sinn brag. Það voru engin viðmið 
eða reglur um aðbúnað og þjónustu 
heldur byggði þjónustan á gagnkvæmu 
trausti, bændur reyndu að sýna alúð og 
liðleika og gestir guldu með skilningi 
og þakklæti. 

“Við hringdum á milli og vísuð-
um hver á annan, bær á næsta bæ og 
leiðbeinti fólkinu áfram. Þetta var svo 
persónulegt, maður átti samtal við 
fólkið og kynntist gestunum svolítið.” 
Þegar umfangið jókst stofnuðu bænd-
ur ferðaskrifstofuna Ferðaþjónustu 
bænda í Reykjavík, og bar hún ábyrgð á 
bókunum og utanumhaldi vegna ferð-
anna. “Við gerðum okkur að skyldu 
að fara annað slagið og heimsækja 
ferðaþjónustubæina til að þekkja að-
stöðuna í nágrenninu og læra hvert af 
öðru. Maður dáðist oft að dugnaðinum 
í samverkamönnunum, nú er þetta fólk 
að hverfa—menn eru ekki eilífir.”

Oddný Björgvinsdóttir starfaði fyrir 
ferðaþjónustubændur á þessum tíma. 
Hún taldi markmið gestanna að gista 
hjá bændum vera að koma inn í þeirra 
daglega líf, borða með þeim og taka þátt 
í lífinu á bænum. “Okkur fannst það 
ekki myndi vera aðlaðandi fyrir gesti 
þegar maður kom beint úr fjárhúsinu 
að vísa gestum til herbergis. En tilfellið 
er að fólk hafði oft bara gaman að því.” 
Með aukinni aðsókn ferðamanna, fjölg-
un ferðaþjónustubæja og markvissari 
markaðssetningu bændagistingar gerð-
ist þörf fyrir meira aðhald og viðmið 
hvað varðar gæði í þjónustu og aðbún-
aði. “Auknar kröfur gesta almennt hafa 
gert það að verkum að gesturinn fjar-
lægist uppruna staðarins. Það gerir það 
að verkum að allt verður staðlað. Enn 
þann dag í dag koma hér gestir sem 
biðja mig í guðanna bænum að halda 
í heimilislega braginn og varðveita það 

sem hér er. Það er svo misjafnt hvað 
fólki þykir eftirsóknarvert.”

“Iðulega kemur fólk sem hefur 
dvalið áður á Skipalæk og rifjar upp, 
sumum man maður eftir en auðvit-
að ekki öllum. Sumum tengist maður 
meira og aðrir urðu hreinlega vinir 
manns. Gegnum árin hef ég alltaf varð-
veitt gestabækurnar og það eru margir 
kassar af þeim hérna uppi á lofti.” 
Gestabækurnar eru minnisvarði um 
persónuleg samskipti við gesti og þar 
kristallast sá andi sem Þórunn og Grét-
ar sóttust eftir á gistiheimilinu sínu. Á 
stoðunum sem þau reistu af óeigingirni 
og heilindum stendur ferðaþjónustan á 
Skipalæk enn í dag.

vísur úr gestabókunum  
á skipalæk

Hér áttum við náðugar nætur
og nærðumst á líkama og sál.
Nú rísum við fagnandi á fætur
og ferðbúin drekkum þér skál.
- Árni Valdimarsson og fjölskylda, 

Selfossi (1999)

Hér hef ég gist og goldið minn skatt,
með í gleði skal heimleiðis snúa.
Í auðmýkt mig hneigi, tek ofan 

minn hatt
fyrir hjónunum sem hér búa.
- Höskuldur Jónsson, starfsmaður 

hjá ríkisskattsjóra

Með þakklæti því ég segi
og þess af einlægni bið
að allir, sem gista hér eigi
jafn ágæta nótt og við.
- Ásgeir hjá Fiskistofu (2004)

Hér að gista er himneskt stand.
Hér hvarf öll mín þreyta.
Ef ég gisti Austurland
aftur hingað leita.
- Þorgrímur Björnsson og Emhild  

Olsen (2004)

frumkvöðlar í ferðaþjónustu

lífið á læk
Ætli amma sé ekki aldursforsetinn í ferðaþjónstu á austurlandi, Þórunn á Skipalæk. Hokin 
reynslu, því það var fyrir sjötíu árum sem hún hóf störf við ferðaþjónustu er hún ferðað-
ist í fyrsta skipti frá heimasveit sinni borgarfirði eystra.

“Það má segja að fyrst er vísirinn, svo er berið. Þegar ég hleypti heimdraganum 
úr minni heimabyggð fimmtán ára gömul fór ég að vinna hjá Fanneyju og Sveini á 
Egilsstöðum þar sem eina gistiaðstaðan á Héraði var. Fanney á Egilsstöðum er manni 
minnisstæð kona sem fór ávalt fyrst á fætur og síðust í rúm. En hún hafði þá reglu að 
þegar hún var búin að ganga frá matnum í hádeginu þá lagði hún sig alltaf svolitla 
stund. Þegar ég var að hefja ferðaþjónustu á Skipalæk þá hvatti hún mig svo sannarlega 
en sagði að þetta væri oft langur vinnudagur og að sér hafi reynst vel að leggja sig 
svolitla stund eftir hádegið. Hún varð nú hundraðogfjögurra ára þessi kona.”

Það man ég vel að amma fór iðulega fyrst á fætur og það var hún sem slökkti ljósin 
eftir að allt var komið í ró á bænum. Í þau tíu ár sem ég var lærisveinn á Skipalæk sá 
ég hana aldrei sofa, nema blundinn eftir hádegið—og alltaf viðbúin að spretta upp ef 
síminn eða bjallan kallaði. amma og afi voru frumkvöðlar í ferðaþjónustu á austurlandi 
og tróðu sína eigin slóð eftir bestu sannfæringu. Það var fljótt ljóst að búskapur með 
ferðamenn er lífstíll, eins og reyndar annar búskapur. Menn verða að standa og falla með 
verkefninu og það gerðu amma og afi. lífið á Skipalæk var samofið ferðaþjónustunni 
frá morgni til kvölds alla daga ársins. Þar voru ekki frívaktir en þar var gaman að læra og 
amma kenndi okkur með sinni einstöku verkgleði að gera starf að leik. 

Mótendum stefnu ferðaþjónustu á austurlandi er hollt að þekkja söguna og átta sig 
á upprunanum. Það er á stundum gamaldags, viðhorfið, en það dylst engum að amma 
er ekta.

Kristín Arna Sigurðardóttir

viðTal

gamlar myndir frá skipalæk

Amma með afkomendum
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Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   

stöðfirðingurinn Ívar Ingimars-
son er mörgum kunnur vegna 
áhuga hans á ferðaþjónustu-

geiranum og sér í lagi því kappsmáli 
hans að vekja athygli á forsendum 
þess að bjóða upp á niðurgreiðslur 
fyrir fólk á landsbyggðinni til að nýta 
flugferðalög sem almenningssam-
gönguleið líkt og er gert víða í dreifð-
um byggðum Noregs og Skotlands. 
Ívar er ömmubarn Steina Petru sem 
steinasafnið á Stöðvarfirði er kennt 
við og ólst þannig upp við að leiðsegja 
fólki um garð ömmu sinnar. Þar smit-
aðist hann af ferðaþjónustu-bakterí-
unni að eigin sögn. Nú býr hann á Eg-
ilsstöðum ásamt konu sinni Hrefnu 
Dagbjörtu Arnardóttur frá Breiðdals-
vík og börnunum Írisi Ósk og Víði 
Frey og rekur gistiheimilin Birtu og 
Olgu. Ívar telur aðstöðumun svæðis 
eins og Austurlands til að laða að sér 
fólk hamla uppbyggingu á svæðinu. 
Ef uppbygging innviða er sett í for-
gang og aðstöðumunur til að sækja þá 
þjónustu sem þörf er á til Reykjavíkur 
er jafnaður myndu skilyrði til búsetu 
á Austurlandi breytast til muna.

fastir punktar mikilvægir í 
þjónustunni
„Það má vel byggja upp ferðaþjón-
ustuna á forsendum eins og að hér séu 
fáir túristar, en þær forsendur verða 
að vera stöðugt til endurskoðunar því 
við getum ekki bæði byggt upp at-
vinnuveg á heils árs grundvelli og ætl-
ast til þess að halda í sérstöðu sem felst 
í því að hér séu engir túristar. Ef að vel 
tekst til í markaðsetningunni þá verð-
ur sérstaðan ekki til lengdar þannig að 
hér sé enginn og við verðum að hugsa 
um að skapa örugga afþreyingu sem 

alltaf er til staðar,“ segir Ívar en hann 
hefur ásamt fleirum unnið að þróun 
hugmynda um koma upp Ylströnd 
við Urriðavatn. Fjármögnun þess ver-
kefnis er tryggð en ennþá eru nokkur 
atriði sem á eftir að klára, eins og kom 
fram í viðtali við Hilmar Gunnlaugs-
son á Vísi á dögunum. 

„Það á eftir að fullhanna þetta 
konsept en við gerum ráð fyrir að 
kynna fyrir gestum notkun heita 
vatnsins á Íslandi í gegnum árin auk 
þess að bjóða upp á fyrsta flokks Spa 
í eina vottaða drykkjarhæfa heitavatni 
á Íslandi, en miklu skiptir að hönnun 
og umgjörð staðarnins sé sem nátt-
úrulegust og best svo upplifun fólks 
verði góð í fallegu umhverfi. 

Hreyfiaflið í íslensku samfé-
lagi í dag
Ívar telur ferðaþjónustuna vera mesta 
hreyfiafl breytinga í samfélaginu í 
dag og það geti orðið Austurlandi 
til góðs, „Í dag er umræðan um ein-
breiðar brýr mun háværari en áður 
vegna aukins fjölda ferðamanna á 
vegum landsins og mikilvægi þeirra  
fyrir þjóðarbúið. Einmitt þess vegna 
er nú mun líklegra að slíkum þjóð-
þrifa framkvæmdum verði flýtt, en 
til gamans má geta að frá Egilsstöð-
um suður til Víkur eru 40 af 41 ein-
breiðum brúm á Þjóðvegi 1. Það segir 
sig því sjálft að miklu skiptir að flýta 
slíkum framkvæmdum fyrir Austur-
land.“ Ívar telur að það myndi bæta 
lífsgæði íbúa stórkostlega ef að sam-
gönguflæði á mið-Austurlandi tæki 
stórfelldum breytingum. „Ég trúi því 
að ef við tengjum saman byggðir á 
svæðinu sem er í grunninn tæplega 
níuþúsund manns þá getum við snúið 

við þeirri þróun að hér sé raunfækk-
un fólks miðað við mannfjöldaþróun 
á landinu. Frá árinu 1998 til dagsins 
í dag hefur fólki á Austurlandi fjölg-
að um 3% en landsmönnum um 16-
17%. Í ferðaþjónustunni eru fjölbreytt 
atvinnutækifæri fyrir fólk með ólíkan 
bakgrunn og menntun. Vel menntað 
og kraftmikið fólk á að geta haft trú 
á því að flytja hingað og skapa sér 
sín eigin tækifæri, í stað þess að tala 
altaf  um að það þurfi að búa til réttu 
störfin fyrir fólk svo það flytji hingað. 
Við þurfum miklu frekar að einbeita 
okkur að því búa til réttu aðstæðunar 
fyrir fólk svo það geti búið hér.“

samgöng myndu breyta 
dýnamíkinni
Í þessu samhengi vill Ívar meina að 
samgöngur á milli Fjarðarbyggðar 
og Egilsstaða um samgöng myndu 
breyta uppbyggingarmöguleikum 
allrar ferðaþjónustu og búsetu á 
svæðinu. Hann segist meðvitaður 
um að rjúfa þurfi vetrareinangrun 
Seyðisfjarðar sem fyrst en hvort sem 
farið verði undir Fjarðarheiði upp 
á Hérað eða í gengum Mjóafjörð og 
þaðan til Seyðisfjarðar finnst honum 
ekki skipta máli í stóra samhenginu. 
Það sem skipti máli sé að þessir staðir 
séu tengdir saman og dýnamíkinni 
á Austurlandi sé breytt og sú leið sé 
valin sem sé hagkvæmust, fljótlegust 
og líklegust til að verða að veruleika 
á sem stystum tíma.  Tenging þessara 
staða sé nauðsynleg til að skapa sam-
félag sem geti nýtt sér sérstöðu hvers 
og eins byggðarkjarna með sem best-
um hætti þannig að þeir vinni saman 
sem ein heild

„Því er spáð að árið 2030 gæti 

ferðamannafjöldinn sem sækir Ís-
land heim orðið 4-5 milljónir, ef við 
ætlum að taka á móti okkar skerfi af 
þeim fjölda og láta hann nýtast svæð-
inu sem best þurfum við að hafa inn-
viðina tilbúna þannig að ferðamaður-
inn geti ferðast milli sem flestra staða 
og notið þess sem þeir hafa uppá að 
bjóða,“ segir Ívar.  „Fólk þarf að átta 
sig á því að ferðaþjónusta snýst ekki 
bara um að þrífa klósett og skipta um 
rúmföt. Þetta er atvinnuvegur sem 
er í örum vexti og smellpassar við 
það sem við þurfum á að halda til að 
byggja hér upp blómlegt, spennandi 
samfélag.“

Tækifærin eru fyrir framan 
nefið á okkur
Ívar telur að í ferðaþjónustu á Austur-
landi  séu augljós tækifæri til að búa til 
störf og bæta lífsgæði íbúanna. „Ef við 
skoðum bara fjóra stærstu gististaðina 
á Egilsstöðum þá vinna við þá á að 
giska um 130 manns á sumrin en 50 á 
veturna, þannig ef okkur tekst að gera 
Austurland að heilsársferðannastað 
þá myndi fjölga um 80 heilsárstörf 
einungis á þessum fjórum vinnustöð-
um. Hvað þá með restina af Austur-
landi? Mér finnst augljóst að hér bíða 
störf eftir að verða til og blómlegur 
atvinnuvegur eftir því að dafna.“.

ferðaþjónustan eykur lífsgæðin

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 -  idex@idex. iswww.idex.is

Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Þegar komið er niður að höfn-
inni á Höfn í Hornafirði tekur 
móti manni nýr miðbær þar 

sem nokkrir veitingastaðir eru stað-
settir auk þjónustuhúss Vatnajökuls-
þjóðgarðs og gistiheimila. Pakkhúsið 
er í hjarta þessa kjarna, veitingastaður 
á tveimur hæðum sem er svo vinsæll 
að neðri hæðin er mestmegnis nýtt til 
að hýsa þá gesti sem bíða eftir borði 
á efri hæðinni. Á fallegu sumarkvöldi 
er einnig setið á veröndinni fyrir utan 
og ef gestirnir eru heppnir liggur Sig-
urður Ólafsson SF 44 við bryggju en 
þaðan kemur allur humar sem seldur 
er á staðnum. Ef gestirnir eru kænir 
koma þeir snemma, því að á Pakkhús-
inu er ekki tekið við pöntunum á borð-
um, og yfir háannatímann er nánast 
ómögulegt að ganga beint að borði eft-
ir klukkan sjö. Staðurinn er greinilega 
vinsæll vegna afspurnar, og auðvitað 
eru það bestu meðmæli veitingastað-
ar. En vinsældirnar leiða einnig af sér 
mikinn eril, sem getur vissulega verið 
sjarmerandi, en kemur niður á þjón-
ustunni og gerir Pakkhúsið frekar í ætt 
við erilsamt franskt bistró en hágæða 
kvöldverðarstað. 

Matreiðslumeistarar hússins eru 
þeir Halldór Halldórsson (Dóri á Pakk-

húsinu) og Ágúst Reynisson en báðir 
eru þeir innfæddir Hornfirðingar og 
aldir upp í eldhúsinu á Hótel Höfn. Á 
matseðli er letur-humarinn vissulega 
mest áberandi og tekið er fram að hrá-
efni séu úr héraði. Regnbogasilungur-
inn er veiði Ómars Frans og fiskurinn 
„auðvitað“ frá smábátunum í höfninni 
sem við sjáum út um gluggann. Það 
er ekki ástæða til að véfengja að allt sé 
þetta satt og rétt, en þó má passa að 
ganga ekki of langt í að lofa slíku nema 

innistæða sé fyrir því að „klára söguna“. 
Úrval vína og fordrykkja er skorið niður 
við hið einfaldasta, enda annað kannski 
ógerlegt þegar staðir sem taka rúmlega 
sextíu í sæti afgreiða hátt á þriðja hund-
rað gesti á kvöldi. Réttina skortir að 
sama skapi fínleika og nákvæmni en sá 
skortur er bættur upp með því að allir 
réttir eru vel útilátnir. Margir réttanna 
eru í boði á hádegisverðarseðli hússins á 
aðeins lægra verði en á kvöldverðarseðl-
inum. Með einfalda mat- og vínseðla 

gæti staðurinn auðveldlega boðið uppá 
barnamatseðil, sem hann gerir ekki og 
greiða börn fullt verð fyrir alla rétti á 
kvöldverðarseðli.   

forréttur: silungstvenna
Rétturinn var borinn fram á snotrum 
sérhönnuðum diski. Reykti silungurinn 
var nokkuð feitur og þungur en þrátt 
fyrir bragðgott wakame og sesamsnjó 
skorti léttara mótspil. Grafni silungur-
inn kallaði á bragðsterkara meðlæti 
sem wasabikurl og piparrótarsósa náðu 
ekki að uppfylla. Gott hvítvínsglas er 
nauðsynlegt til að tóna á móti þyngsl-
um réttarins.

aðalréttur: Hrossalund
Staddur á Höfn í Hornafirði, og með 
hvítvínsglasið í hönd, er það nánast 
helgispjöll að fá sér ekki humar, en við 
verðum þó að mæla frekar með folalda-
lundinni. Mjúk og ljúffeng lundin heitir 
á matseðlinum hrossalund (horse-tend-
erloin uppá ensku) en hlýtur að hafa 
verið folald. Meðlætið var einnig nokk-
uð nákvæmt og viðeigandi. Vel útfærð-
ur folaldaréttur er eitt sérkenni íslensks 
eldhúss og því mætti gera réttinum 
hærra undir höfði. 

eftirréttur: Ís hússins 
„parfait“
Það var með nokkurri eftirvæntingu 
sem gengist var á hólm við „heimagerð-
an rjómaís“ undir súkkulaðiplötu sem 
heit karamellusósa bræðir. Rétturinn 
lítur mjög vel út en um yfirþyrmandi 
sætindi að ræða. Ísinn nær ekki að vega 
upp á móti mjög góðri karamellusósu, 
þykku súkkulaði og sykruðum smellu-
kúlum. Frábær réttur fyrir þá sem hafa 
virkilega sæta tönn.

Pakkhúsið er flottur og sjarmerandi 
staður og ekki laust við að erillinn geri 
upplifunina framandlega. Staðsetn-
ingin er frábær og maturinn góður, vel 
útilátinn og mátulega frumlegur. Miðað 
við stíl og verðlag gæti átt betur við að 
skilgreina staðinn sem bistró.

opið allT árið 
Pakkhúsið, Höfn
verð: Þriggja rétta máltíð 7.800—10.600 á mann án drykkja

listaverkið mitt
Signý ormarsdóttir á egilsstöðum

listaverkið mitt er nýtt verk sem ég 
eignaðist í sumar eftir norska lista-

manninn Ingrid Larssen. Þetta er text-
ilverk á vegg unnið í ull með sérstakri 
útsaumstækni sem kallast Vöfflusaum-
ur. Inni í hverri vöflu er ígulker og gott 
að hafa sjóinn þannig hjá sér á ein-
hvern hátt þó maður sé uppá Héraði.  

Mig hefur lengi langað til að eign-
ast textilverk í stofuna mína og því 
verður það fyrir valinu hér frekar en 

málverk. Textíll stendur mér náttúru-
lega nærri enda hef ég alla tíð unnið 
mikið í textíl, en mér þykir mjög 
vænt um þetta verk ekki síst þar sem 
listamaðurinn er góð vinkona mín. 
Ingrid Larsen er mjög þekkt og komin 
heiðurslistamannalaun í Noregi fyrir 
ævistarf sitt. 

Signý Ormarsdóttir vill skora næst 
á Jens Garðar Helgason að deila með 
Austfirðingum verki af heimili sínu.

kormákur Máni Hafsteinsson 
(Kox) hefur haldið nokkrar 

einkasýningar í gegnum ferilinn en 
einnig tekið þátt í samsýningum á Ís-
landi og  í Noregi. Hann er mörgum 
Austfirðingum af góðu kunnur og 
starfar hjá Myndsmiðjunni á Egils-
stöðum. Sýningin verður opnuð þann 
1 september og stendur út mánuðinn 
en opnunartíminn er frá kl 12.00 – 
17.00 alla daga vikunnar.

Húmorískur drungi 
kox á skriðuklaustri

maTargagnrýni

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun



Tökum að 
okkur slóðagerð, 
girðingarvinnu 
og skógarhögg.

Sími: 867-2904 
(Bergþór)

Nýr miði
Prófaðu!

1. september 2016 
13 tölublað, xx. árgangur 

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili 
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt 
á PdF sniði á vefnum www.fotsport.is

*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjöts-
réttir

17,7%   An-
nað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%

Syngið 
sætlega!
Lungun safna lofti, þindin er spennt 
til stuðnings, raddböndin titra og 
tónarnir berast að nærliggjandi hljóð-
himnum. Hugur og augu einbeita sér 
að lestri nótna og texta og handa-
hreyfingum kórstjórans. Með nautn 
tónlistarinnar og leikfimi raddar og 
heila tengir söngurinn manneskjurnar 
saman. Það er nefnilega erfitt að vera 
illa við þá sem maður syngur með eða 
syngur fyrir.

Haustlægðirnar eru á næstu grös-
um, skólabjöllurnar hafa hringt inn 
að nýju og flestir eru snúnir heim úr 
sumarleyfum. Um leið styttist í að 
kórastarf vetrarins hefjist aftur. Gaml-
ir kórfélagar hlakka til að mæta aftur 
á æfingar og nærast bæði af félags-
skapnum og sjálfum söngnum. Og í 
langflestum kórum er alltaf pláss fyrir 
nýjar raddir í hópinn og nýja brandara 
í kaffipásunni.

Hér á Austurlandi eins og svo víða 
eru kirkjurnar gjarnan athvarf kóra- 
og tónlistarstarfs. Kirkjan og söngur-
inn hafa átt samleið frá upphafi. Páll 
postuli skrifaði: „Syngið Guði sætlega 
lof í hjörtum yðar“(Kól. 3.16). Lengst 
af voru engin hljóðfæri í íslenskum 
kirkjum, aðeins forsöngvari sem leiddi 
almennan safnaðarsöng. Í lok 19. ald-
ar fóru orgelharmóníum að koma í 
kirkjurnar og á fyrri hluta 20. aldar 
komu kirkjukórarnir til sögunnar. Þau 
sem syngja í kirkjukór vinna ómetan-
lega sjálfboðavinnu fyrir sitt samfélag, 
t.d. á hátíðarstundum og þegar sorgin 
knýr dyra. En það má líka gjarnan 
syngja á kirkjubekknum.

Í einum af sumarsmellum ársins 
raular Helgi Björns: „Það er gjöf að 
geta gefið, já, gefðu því meira af þér.“ 
Þó að textinn í Kókos og engifer muni 
seint fá verðlaun Bragfræði- og boð-
skaparnefndar STEFs, kallaði hann 
fram þá hugsun hjá mér að sannarlega 
væri það gjöf að geta og mega syngja; 
gjöf fyrir þau sem þenja lungun en líka 
fyrir hin sem hlusta. Söngurinn græð-
ir í sorg og gleður á góðri stund. Hann 
hjálpar okkur að tjá ást, lotningu, þak-
klæti, depurð – og von. 

Þorgeir Arason


