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Formáli

Formáli - Þess vegna Þróunarfélag Snæfellinga
Þrátt fyrir að á Snæfellsnesi hafi verið byggt upp öflugt
samfélag með trausta innviði hefur íbúaþróun ekki verið
jákvæð. Um það er fjallað í umfangsmiklum skýrslum
sem skrifaðar hafa verið til þess að greina stöðuna. Þetta
blasir raunar við þegar þróun atvinnutækifæraá svæðinu
eru metin .
Hópur atvinnufyrirtækja og einstaklinga stofnaði
Þróunarfélag Snæfellinga ehf. 7. nóvember sl. Tilgangur
félagins er að sporna gegn óæskilegri byggðaþróun í
héraðinu með því að sameina krafta atvinnulífsins, leita
samstarfs við sveitarfélögin og snúa vörn í sókn.
Hlutverk félagsins og tilgangur er að efla starfandi
fyrirtæki og koma á fót starfsemi er auki hagnað og
hagsæld á starfssvæðinu. Fjölgun atvinnutækifæra og
bætt afkoma heimila og fyrirtækja er alger forsenda
fyrir jákvæðri íbúaþróun á Snæfellsnesi svo sem í öðrum
landshlutum. Tilgangi félagsins er ætlað að ná með því
að kanna eða láta kanna fýsileika verkefna og tengja
aðila saman um frekari aðkomu og þróun þeirra. Markmið er að fjölga atvinnutækifærum með enn frekari
nýtingu náttúru auðlinda og mannauðs svæðisins. Slíkar
aðgerðir munu auka tekjur sveitarfélaganna og styrkja
þannig rekstur þeirra og möguleika til að bæta þjónustu
við unga sem aldna.
Verkefnin sem skoðuð verða hjá Þróunarfélagi Snæ
fellinga hf. eru fjölmörg og þeim verður að forgangs
raða nánar og meta í samstarfi við þá sem málið varðar.
Áhersla hefur verið lögð á samstarf við Atvinnuráðgjöf
Vesturlands, bankana sem starfa á svæðinu, Byggða
stofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Íslandsstofu,

Ferðamálastofu, Markaðsstofu Vesturlands, Matís, Nátt
úrustofu Vesturlands og Samtök atvinnulífsins.
Í stofnsamþykktum félagsins segir m.a. um markmið og leiðir félagsins: „Efna til samstarfs við mennta-,
rannsókna- og tæknistofnanir sem eflt geta og aukið
gildi verkefna á vegum félagsins. Samstarfið verði byggt
á sérstökum sáttmála til sóknar og eflingar mennta- og
rannsóknarstofnana á Snæfellsnesi með samningi milli atvinnulífs og opinberra aðila.“
Það er í þessu ljósi sem stjórn Þróunarfélagsins tók
tilboði Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Atvinnuráð
gjafar Vesturlands um sérsniðna aðgerðaáætlun. Ráð
gjafafyrirtækið Netspor var fengið til starfa við að vinna
upp sérstakar sviðsmyndir um stöðu atvinnu og þróunar
mála á svæðinu og nýta til þess aðferðarfræði sem gefist
hefur vel. Afrakstur þeirrar vinnu er að koma í dagsljósið
með skýrslu sem hér er fylgt úr hlaðið. Er þess að vænta
að efni skýrslunnar geti orðið fyrsta skrefið á þeirri
vegferð sem að er stefnt og kemur fram í samþykktum
Þróunarfélags Snæfellinga. Með vinnu okkar er leitast við
að kalla heimamenn til samstarfs og búa til þá sviðmynd
samfélagsins sem við viljum sjá árið 2025.
Það er von okkar sem vinnum á vettvangi Þróunarfélags Snæfellinga ehf. að okkur megi takast það ætlun
arverk okkar að bæta búsetuskilyrði á Snæfellsnesi í
þágu þeirra sem hér vilja lifa og starfa í framtíðinni og
njóta alls þess sem Snæfellsness hefur upp á að bjóða.
Snæfellsnesi, 25. mars 2012
Sturla Böðvarsson
framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga ehf.
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Inngangsorð
Framvinda verkefnisins
Gerð var könnun meðal íbúa og hagsmunaaðila svæðis
ins þar sem spurt var um helstu áhrifaþætti í þróun atvinnulífs og búsetu. Niðurstöður könnunar voru nýttar
við vinnslu verkefnisins, ekki hvað síst á tveimur sviðsmyndaverkstæðum (vinnustofum) sem haldin voru 16.
mars í Ólafsvík og 21. mars í Grundarfirði. Þetta hefti lýsir
niðurstöðum þeirra vinnu.
Alls tóku 54 þátttakendur þátt í vinnunni og er nöfn
þeirra í viðauka. Fundarstýring og samantekt var í hönd
um Karls Friðrikssonar frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands
og Sævars Kristinssonar frá Netpsor.

Hvernig er best að nota þetta hefti?
Undirtitill þessa heftis er, Hér ert þú-Hvert ert þú að fara?
Titillinn segir allt um megin inntak verkefnisins, þar að
segja að fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og íbúar Snæ
fellsnes þurfa í dag að undirbúa sig undir þá hugsanlegu framtíð sem bíður svæðisins. „Sá veldur sem á heldur”
segir málshátturinn. Til að fá skilning á hvað sviðsmyndir
eru þá er fjallað í byrjun almennt um sviðsmyndir og
markmið þeirra. Síðan er dregnar fram fjórar sviðmyndir
um hugsanlega framtíð í atvinnumálum og íbúaþróun á
Snæfellsnesi fram til ársins 2025.

Fyrir aftan hverja sviðsmynd er gert ráð fyrir að lesendur geti skrifað hjá minnipunkta hvernig sviðsmyndin
hefði áhrif á sinn rekstur eða starfsumhverfi.
Rétt er að taka fram að sviðsmyndir eru ekki stefna,
spá eða framreikningur. Þær eru heldur ekki framtíðarsýn
þótt þær megi nota við að móta slíka sýn. Sviðsmyndir
eru hugsanlegt birtingarform framtíðarinnar að gefnum
ákveðnum forsendum. Hver mynd hefur sín tækifæri og
ógnanir sem nauðsynlegt er að huga að í dag til að nýta
í framtíðinni eða til að takast á við viðkomandi ógn.

Hvað eru sviðsmyndir?
Sviðsmyndaaðferðin byggist á því að finna mikilvæg
ustu óvissuþættina í starfs- eða rekstrarumhverfi skipulagseiningar (félags, fyrirtækis, stofnunar, sveitarfélags,
landshluta, atvinnugreinar, klasa o.s.frv) og skoða hvern
ig framtíðin gæti litið út, ef nokkrir þessara þátta þróast
samtímis mjög langt í mismunandi áttir.
Síðan eru búnar til nokkrar mismunandi lýsingar á
hugsanlegu framtíðarástandi og síðan skoðað hvaða atburðarás gæti leitt til þessarar þróunar.
Með því að búa til hugsanlega atburðarás er sýnt
hvernig þróunin í hverri sviðsmynd getur gerst og
þannig varpað ljósi á það hvaða ákvarðanir þarf að taka
í náinni framtíð og hvaða afleiðingar þær geti haft. Í

Mynd 3. Tengsl sviðsmynda við núverandi stöðu, orsök og afleiðing

4 | Atvinnuþróun og tækifæri á Snæfellsnesi 2025

Inngangsorð

vinnuferlinu koma oft upp hugmyndir að hugsanlegum
„óvæntum atburðum” og við skoðum hvernig þeir gætu
breytt hugsanlegri atburðarás og þróun.

Hvers vegna notum við sviðsmyndir?
Sviðsmyndir henta vel til að ná fram sameiginlegum
skilningi ólíkra aðila á framtíðinni og gefur þeim sam
eiginlegt ”huglæg landakort”. Gegnum skapandi, þátttakendastýrt vinnuferli skapast ný þekking og nýjar hugmyndir sem auðvelt er að miðla til stærri hóps gegnum
hinar myndrænu lýsingar sviðsmyndanna.
Sviðsmyndirnar eru góður bakgrunnur fyrir mat á
stefnu og stefnumótandi ákvörðunum og koma auga á
tækfæri í atvinnuþróun. Hægt er að skoða hugsanlegar
afleiðingar miðað við margar breytilegar forsendur.
Einnig er hægt að bera saman hvaða áhrif mismunandi valkostir hafa við mismunandi framtíðarástand.
Þannig má sjá hvaða stefna er best fallin til að mæta
óvissri framtíð og hvaða ákvarðanir fela í sér mesta
áhættu ef þróunin verður með öðrum hætti en menn
„veðja á”.
Aðferðin hentar vel til að setja saman bæði tölulegar
upplýsingar og huglægt mat í heildstæðar myndir. Með
því að skoða umhverfið á kerfisbundinn hátt, fá menn
nýja yfirsýn. Sviðsmyndirnar gefa þáttunum samhengi

og bakgrunn, en eru samt sem áður opnar fyrir túlkun
og skapandi hugsun.
Með því að skyggnast inn í framtíðina geta allir aðilar
betur áttað sig á því hvaða þættir í resktrarumhverfinu
skipta mestu máli til lengri tíma litið og komið sér upp
kerfi til að fylgjast með breytingum á þeim. Sviðsmyndirnar hjálpa okkur að skoða hvað gæti gerst og þannig er
líklegt að menn geti séð tækifæri eða ógnanir sem þeir
sáu ekki fyrir áður.

Hvernig tengjast sviðsmyndir stefnumótun?
Með því að skoða ógnanir og tækifæri út frá fleiri hugsanlegum framtíðarmyndum en bara einni, sjáum við
fleiri möguleika en ella og komum gjarnan auga á hluti
sem okkur hafði yfirsést áður. Með því að setja stofnunina, fyrirtækið eða landsvæði inn í mismunandi starfsumhverfi í framtíðinni, sjáum við hvernig starfsemin getur
þróast á ólíkan hátt. Þannig fáum við betri skilning á því
hvaða kostum við stöndum frammi fyrir.
Það að skoða og skilja framtíðina er ekki verkefni
sem unnið er í eitt skipti fyrir öll. Sviðsmyndirnar efla
og styðja við viðvarandi og sameiginlega umfjöllun um
framtíðina. Sviðsmyndir stuðla að því að halda lífi í stefnumótunarumræðunni og gefa henni farveg sem eflir
stöðuga og jákvæða þróun.
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Lykilspurningar og drifkraftar
Markmið og lykilspurning við gerð sviðsmynda
Við upphaf verkefnisins var ákveðið að meginmarkmið
verkefnisins væri:
• Að skoða hvernig mikilvægar forsendur atvinnulífs
og áhrifaþættir á það geta þróast á næstu árin.
• Skapa sameiginlegan skilning á tækifærum og ógn
unum og hvernig hinir ólíku aðilar geti unnið saman
að sameiginlegum hagsmunum.
• Skapa sameiginlega sýn hagsmunaaðila á þeim
möguleikum sem framtíðin býður uppá
Lykilspurningin við mótun sviðsmyndanna var: „Hvernig
verður atvinnulíf á Snæfellsnesi árið 2025? - tækifæri í at
vinnuþróun og ógnanir-“.

Rafræn könnun um forsendur verkefnisins
Við upphaf verkefnisins var send út könnun til alls 280
aðila á Snæfellsnesi til að fá sjónarmið þeirra á nokkrum
atriðum er tengjast atvinnu- og búsetuþróun á Snæfellsnesi. Hér eru teknar saman nokkrar niðurstöður könnun
arinnar:
Spurt var um hverjar væru mikilvægustu spurning
ar sem svæðið stæði frammi fyrir á næstunni. Það sem
helst kom fram var eftirfarandi:
• Hvernig mun sjávarútvegur svæðisins þróast?
• Hvernig mun uppbygging þjóðgarðsins verða?
• Hvaða tækifæri verða til menntunar á svæðinu?
• Næst leiðrétting raforkuverðs fyrir „köld svæði”?
• Hvernig getur þróun fiskistofna orðið?
• Hvað gerist með fiskveiðilöggjöfina?
• Hvernig verður samstarf sveitarfélaganna?
• Hvernig þróast fjármálaumhverfið?
• Hvernig verður með þéttingu byggðar?
Einnig var spurt um hvaða mikilvægar ákvarðanir
þyrfti að taka í tengslum við atvinnu- og búsetuþróun
svæðisins. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að mikilvægt
er fyrir svæðið að:
• Ný lög verði sett um framtíð sjávarútvegsins
• Að ekki verði hróflað við kvótakerfinu
• Unnið verði að skipulagi um þéttingu byggða

•
•

Aukinn þjónusta verði við barnafjölskyldur
Fundinn verði flötur á aukinni samvinnu og samstöðu sveitarfélaga, íbúa og fyrirtækja
• Sveitarfélög verði sameinuð
• Lagt verði háhraðanet um svæðið allt
• Aukinn verði fjölbreytni í atvinnulífi
• Samstillt átak verði gert í ferðaþjónustu
Þegar óskað var eftir ábendingum um mikilvæg
málefni þá var meðal annars eftirfarandi nefnt:
• Framboð á framhalds- og háskólanámi
• Þróun sjávarútvegs á svæðinu
• Sterk samfélagsheild, öflug fyrirtæki
• Þétt samfélag – náungakærleikur
• Sjávarútvegur í lagi. Ekki önnur störf við hæfi
• Gott að ala upp börn
• Besta búseta á landinu - næg atvinna
• Netsamband á sunnanverðu Snæfellsnesi
• Efla starfsemi smáfyrirtækja á svæðinu
• Uppbygging heilsutengdrar starfsemi – einkum
sjúkrahússins í Stykkishólmi
• Auka og byggja upp Framhaldsskólann

Niðurstöðu drifkraftagreiningar
Á sviðsmyndaverkstæðum verkefnisins greindu þátttakendur helstu drifkrafta í tengslum við lykilspurningu
verkefnisins. Eftirfarandi drifkraftar voru meðal þeirra
sem tilgreindir voru:
Auðlindir sjávar
• Náttúruöfl
• Lífmassi sjávar
Hlutdeild í fiskveiðum
• Verðmæti
Sjávarútvegur
• Meiri fullvinnsla
• Tenging við ferðaþjónustu
Nýting náttúru
• Skipulagsleysi, ágangur og fjölbreytileiki
Orka
• Nýir orkugjafar-Hátt orkuverð
• Hrein orka
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Menntun og rannsóknir
• Taka mið af staðháttum, sérstaða í námsframboði
• Rannsóknatengsl – Háskóli og atvinnulíf
Menntun/menning/mannlíf
• Fleira ungt fólk / Eldra samfélag
• Fjölbreytni / Einhæfni
• Afþreying
Samstaða/samvinna íbúa/sameining
• Sameining/samvinna sveitarfélaga
• Samgöngur
Ferðaþjónusta
• Orkuverð
• Kynning, markaðssetning
Þjónusta á svæðinu
• Lenging þjónustutíma
• Grunngerð samfélagsins
Mannrækt
• Jákvætt sjálfsbært
• Bætt heilsa sem dregur úr stöðnun
Umhverfismál/Sérstæð náttúra
• Aukin umhverfisvitund
Atvinnulíf
• Aukin fjölbreytni lífríkis
• Sjávarútvegur, aflaheimildir
• Heilsutengd ferðaþjónusta
Af þessum þáttum voru tveir drifkraftar valdir til
að mynda sviðsmyndirnar. Þessir þættir eru grunngerð
samfélagsins (fjölbreytt eða einhæft ) og lífmassi sjávar
(fábreytt nýting eða fjölbreytt nýting sjávarfangs), sjá
mynd 4.

Þegar ásarnir voru settir saman fengust fjórar sviðsmyndir. Hver saga lýsir hugsanlegri þróun frá mismunandi sjónarhorni. Þátttakendur lýstu helstu einkennum
hverrar sviðsmyndar.
Hverri sviðsmynd var síðan gefið lýsandi heiti eins
og sjá má á eftirfarandi mynd:

Mynd 5. Lýsandi heiti sviðsmynda.

Nánari umfjöllun og lýsingu á einsökum þáttum
sviðsmyndanna fjögurra má sjá á næstu síðum.

Mynd 6. Einum kennt, öðrum bent.

Mynd 4. Lýsing á fjórum sviðsmyndum.
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Atvinnutækifæri og búseta á Snæfellsnesi árið 2025
Draumalandið
Árið 2025 er Snæfellsnes þekkingarsamfélag sem legg
ur mikla áherslu á umhverfis- og náttúruvernd. Megin
atvinnuvegir eru ferðaþjónusta, rannsóknar- og þróun
arstarf ásamt sérhæfðri heilbrigðisþjónustu sem er í
fremstu röð í heiminum. Má þar nefna bak- og stoðkerfis
lækningar ásamt því að fullkomið fæðingarheimili er á
svæðinu fyrir íbúa þess og nágrannasveitarfélög. Mikil
uppbygging hefur átt sér stað í rannsóknatengdri vinnu.
Sjávarútvegur og tengd störf hafa dregist verulega sam
an vegna minnkandi afla.
Búið er að sameina öll sveitarfélögin á Snæfellsnesi
og þar er ein sveitarstjórn og sveitarstjóri á öllu svæðinu.
Þjónusta fyrir unga sem aldna hefur styrkst mjög og
þykir til fyrirmyndar sem gerir svæðið eftirsótt til búsetu.
Þar af leiðandi hefur orðið mikil fjölgun á íbúðarhúsnæði
vegna fólksfjölgunar.
Vegakerfið er nútímavætt, samgöngur eru mjög
góðar meðal annars með rafdrifin samgöngutæki og
háhraðatengingar á öllu svæðinu. Góðar samgöngur
og öflugar nettengir hafa verið forsenda þekkingar- og
tæknistarfsemi á svæðinu.
Þjóðgarðurinn er í lykilhlutverki þegar kemur að
ferðaþjónustu sem hefur aukist mjög en einnig hefur
svæðið orðið eftirsótt fyrir sumarbústaði og er byggð
in orðið svo til samfelld á öllu norðanverðu Snæfellsnesi. Mikil aukning er í ferðaþjónustu á Snæfellsnesi og
Breiðafirði og hafa sprottið upp ýmiskonar ferðaþjón
ustu og afþreyingarfyrirtæki.

Mynd 7. Myndræn tjáning þátttakenda á Draumalandinu.

Miklar framfarir í tækni hafa leyst orkumál á köldum
svæðum á Snæfellsnesi m.a. með virkjun sjávarfalla.
Menningin blómstrar á Snæfellsnesi. Listamenn alls
staðar að úr heiminum sækja í vinnustofur sem búið
er koma upp í tómu frystihúsunum. Kaffihús og veitingarstaðir hafa sprottið upp. Þrjú menningarhús eru á
svæðinu og fjölmargar smiðjur á sviði menninga og lista.
Ekki eru þó allir jafn ánægðir í Draumlandinu. Á
síðkvöldum má sjá aldna sjómenn sitja á bekk niður við
höfn og horfa til hafs með tár á hvarmi.

Tækifæri
Ferðaþjónusta:
• Markvissari samvinna ferðaþjónustuaðila og bætt
upplýsingaflæði á milli þeirra
• Aukin menntun starfsfólks
• Vinna að lækkun orkuverðs
• Heimamenn stjórna þróun þjóðgarðs
Landbúnaður:
• Efla menntun og þekkingu bænda gagnvart lífrænni ræktun
• Upplýsingatækni nýtt í þágu landbúnaðar
Samfélagslegir þættir:
• Ráðstefna um sameiningarmál fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2014
• Sameining sveitarfélaga 2015
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•

Efla búsetu með markvissum áherslum á ungt og
menntað fólk (T.d. með Evrópusambandsstyrk)
Þjónusta:
• Standa vörð um þá þjónustu sem er á svæðinu (á
næstu árum)
• Efla grunngerð samfélagsins á öllum sviðum
• Háhraðanet um allt svæðið

• Gera þjónustu rafræna eins og hægt er
Menntun:
• Hækka menntunarstig
• Efla rannsóknar- og háskólasetrin
• Setja upp námsbrautir sem tengjast atvinnulífinu á
svæðinu (ferðaþjónusta, iðn- og tæknimenntun)

Tímalína (Möguleg tímasetning einstaka viðburða)
Ár

Viðburður

2013 – 2015

Alþingiskosningar
Uppbygging heilsutengdrar ferðaþjónustu
Aukinn ferðamannastraumur á Snæfellsnesi vegna nálægðar
við höfuðborgarsvæðið
Háskólasetrið lætur til sín taka og vekur athygli á landsvísu!
Sveitarstjórnarkosningar
Tæknibylting í byggingarframkvæmdum
Listasmiðja
Rafmagnsvirkjun sjávarfallastrauma
Íbúum byrjar að fjölga
Sameining sveitarfélaga
Sameining – nýjar sveitarstjórnir
Iðn og tækniskóli

2018 – 2019

Rafknúin samgöngutæki orðnar almenningseign
Háhraðatenging á öllu svæðinu
Menningarhús reist miðsvæðis
Ísland gengur í Evrópusambandið
Fæðingarheimili

2020 – 2021

Framleiðsla á ofurrafhlöðunni
Rafbraut á Snæfellsjökul fyrir ferðafólk
Orkubylting. Ódýrari orkugjafar
Norður – Íshafsleiðin opnast
Aukin þjónusta við farþega- og flutningaskip
Íbúafjöldi 7.500
Virkjun sjávarfalla
Kvótinn farinn
Fæðingarheimili stofnað
Margir hraðbátar þjónusta ferðamenn

2022 – 2025

Ferðamannastraumur eykst verulega í kjölfar ódýrari samgangna
Rafvæddar almenningssamgöngur
Rannsóknarsetur finnur upp lyf við offitu (gert úr Lúpínu)
Menningarhús byggð á þremur stöðum
Draumalandið veruleiki
Vaknað upp við vondan draum
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Til umhugsunar
Skrifaðu niður aðra þróun sem gæti orðið í þessari sögu að þínu mati:

Hver geta orðið hugsanleg áhrif sögunnar á nærumhverfi þitt?

Hvaða tækifæri sérð þú fyrir í þessari sviðsmynd?

Mynd 8. Íbyggnir þátttakendur á vinnufundum.

Mynd 9. Hugleitt á vinnufundi.

10 | Atvinnuþróun og tækifæri á Snæfellsnesi 2025

Atvinnutækifæri og búseta á Snæfellsnesi árið 2025

Hver í sínu horni
Næga atvinnu er að fá á Snæfellsnesi árið 2025 í sjávar
útvegi. Laun á svæðinu hafa hækkað mikið á undan
förnum árum í kjölfar vaxtar innan greinarinnar. Þá hafa
skapast allmörg störf er byggja á sérfræðiþekkingu
tengdum sjávarútvegi en megin þorri þeirra starfa hef
ur skapast utan Snæfellsnes vegna lítillar samstöðu
og lélegrar grunngerðar samfélagsins. Vegna nægrar
atvinnuhefur kaupmáttur og fjárhagslegt öryggi fjölskyldna batnað til muna.
Uppbygging og endurnýjun hefur verið á húsnæði á
svæðinu sem og endurnýjun á bílaflota. Þrátt fyrir aukna
velmegun hefur íbúum á svæðinu ekki fjölgað og eru
vísbendingar um fækkun á ákveðnum svæðum. Þá eru
hefur atvinnuþátttaka kvenna verið með lægst móti og
menntunarstig er almennt lágt. Lítill hvati er til mennt
unar á svæðinu þar sem að lítið eru um störf sem gera
kröfur um sérhæfða menntun. Svæðið hefur á sér ímynd
einhæfni og fremur fábreyttra atvinnutækifæra, þó svo
að atvinnuöryggi fjölskyldna sé gott og grunnþættir
hafa notið góðs af efnahagslegri velmegun.
Á svæðinu eru nokkur stór fyrirtæki en lítil samvinna milli þeirra. Atvinnulífið er verulega háð afkomu
í sjávarútvegi. Lítill vilji er meðal sveitafélaga að vinna
saman þar sem hvert sveitafélag vinnur í sínum hagsmunamálum.

Tækifæri
Sjávarútvegur
• Þekkingarsetur sjávarútvegs á Íslandi. Auknar rann
sóknir og þróun innan greinarinnar

•

Aukin fjölbreytni vinnslu á sjávarafurðum með það
að markmiði að auka virði þeirra
• Aukin menntun á svæðinu tengd nýtingu og þekk
ingu á sjárvarlífi
• Frekara samstarf og þekkingarmiðlun sjávarútvegsfyrirtækja á svæðinu.
Ferðaþjónusta
• Upplifun hafsins. Að bjóða ferðamönnum að koma
og heimsækja fyrirtæki, markaði, viðburði, söfn og
bragða sjávarafurðir
• Upplifun fjölbreyttrar náttúru á Snæfellsnesi
• „Extreme“ ferðamennska - tenging við hafið, hraunið, jökullinn og vindinn
Landbúnaður
• Samvinna og þekkingaryfirfærsla milli sjávarútvegs
og landbúnaðar
Önnur þjónusta
•
•

•

Hreint umhverfi og þekking á gæðum þess
umhverfis sem Snæfellsnes býr yfir
Virkja ónýttan mannauð til fjölbreyttrar menninga
starfsemi svo sem með aukinni vitund um samfélagslega ábyrgð
Ýta undir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja með það
markmið að stuðla að fjölbreytni í samfélaginu

Mynd 10. Myndræn framsetning þátttakenda á sviðsmyndinni.
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Tímalína (Möguleg tímasetning einstaka viðburða)
Ár

Viðburður

2013 – 2015

Auknar aflaheimildir flytjast á Snæfellsnesið
ESB aðild hafnað
Rekstra grundvöllur fyrirtækja styrkist

2016 – 2018

Hvatinn til að ýta undir nýsköpun minnkar
Fólks flyst frá vegna fábreyttra tækifæra
Vitund um verðmæti annarra afurða
Sérhæfing í menntun við fjölbraut
Aukin þekking => fjölbreyttara úrval => aukin verðmæti
Gerður er rammasamningur um aukna aðkeypta þekkingu
Nýsköpun í sjávarútvegi / nýting
Fjölbrautarskóli Snæfellinga orðinn útibú frá stærri skóla
– m.a. v/minni aðsóknar

2020 – 2025

Minna menntunarstig
Aðrar atvinnugreinar eiga erfitt með að fá fólk í vinnu
Fjölbrautarskólinn lagður niður

Til umhugsunar
Skrifaðu niður aðra þróun sem gæti orðið í þessari sögu að þínu mati:

Hver geta orðið hugsanleg áhrif sögunnar á nærumhverfi þitt?

Hvaða tækifæri sérð þú fyrir í þessari sviðsmynd?
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Snæfellsnes tækifæranna
Íbúum hefur fjölgað mikið á svæðinu og eru orðnir um
6000. Samfélaginu hefur tekist að byggja á tækifærum
sem náttúruauðlindir svæðisins skapa með góðri samvinnu samfélags og atvinnulífs á svæðinu ásamt góðri
þjónustu sveitafélaga við íbúa.
Byggt hefur verið undir menntun og þekkingar
miðlun. Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur verið efldur á
forsendum heimamanna og er sjálfseignastofnun sem
rekin af sveitarfélaginu, með góðu samstafi við atvinnu
lífið. Skólinn er öflugur og framsækinn og leggur áherslu
á nútíma tækni og kennslutengda við þá atvinnuvegi
sem eru til staðar.
Öflug rannsóknarsetur sjávar og náttúru hafa vak
ið heimsathygli fyrir rannsóknir sínar og hafa búið til
miðlægan gagnagrunn sem heimsbyggðin nýtir sér
og á svæðinu eru alþjóðleg háskóla- og rannsóknaset
ur í góðu samstarfi við atvinnufyrirtækin og háskóla.
Björgunarskóli Skálar er eftirsóttur til þjálfunar. Þjóðgarðurinn er komin undir stjórn heimamanna og á
vettvangi hans er mikil fræðslu og upplýsingastarfsemi.
Það hefur orðið mikil gróska í atvinnuuppbyggingu
tengdu þjóðgarðinum og þeirri náttúru sem þar er.
Ferðaþjónusta hefur aukist og gæði hennar einnig þar
sem lagt er áhersla á „slow travel“. Allir sem á svæðið
koma geta fengið leiðsögn og leiðbeiningar í gegn um
nútímatækni og einnig er mikið lagt upp úr gestrisni
heimamanna.
Landbúnaður hefur lagað sig að mikilli ferðaþjón
ustu með áherslu á fjölskyldubúskap og heimavinnslu á
afurðum frá svæðinu.

Virðisauki sjávarútvegs hefur vaxið með aukinni
vinnslu og nýtingu vannýttra afurða í kjölfar samstarfs
rannsóknasetra og atvinnulífs.
Öflugt og fjölbreytt íþróttalíf með góðri íþrótta
aðstöðu hefur verið byggð upp á svæðinu. Menningarlíf er í miklum blóma þar sem bæði áhugamannafélög
standa fyrir ýmissi starfsemi og fólk lifir af list og hönnun.
Svæðið er þekkt fyrir störf sín að umhverfismálum
sem hefur vakið athygli á heimsvísu og landsvæðið er
þekkt fyrir fjölbreytileika og þangað þykir eftirsóknarvert
að koma.
Fjarskipti eru aðgengileg fyrir alla þar sem hægt er
að vinna nettengt á öllu svæðinu og orkuverð er sambærilegt við önnur svæði. Samgöngur er góðar um allt
Nesið allt árið, en einnig eru valdir ferðamannavegir einungis aðgengilegir yfir sumartímann.

Mynd 11. Myndræn framsetning þátttakenda á sviðsmyndinni.

Mynd 12. Lýsing á sviðsmynd sett saman.
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Tækifæri

Landbúnaður:

Sjávarútvegur:
• Koma upp þeirri tækni sem þarf til að hámarka virði
þeirra sjávarafurða sem unnar eru á svæðinu
• Auknar aflaheimildir vegna sterkari fiskistofna
• Stuðla að rannsóknum sem skapa aukin verðmæti í
sjávarútvegi og nýtingu á vannýttu sjávarfangi
• Styrkja samstarfsvettvang rannsóknastofnanna á svæðinu
• Endurnýja skipastól og vinnsluaðstöðu

•

Ferðaþjónusta:
• Efla samvinnu heimamanna í markaðssetningu og sam
vinnu við Markaðsstofu Vesturlands og Íslandsstofu
• Stuðla að uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu og
samvinnu sem byggi á aðgengi að þjónustu allt árið
• Tryggja gott aðgengi að náttúruperlum með við
eignandi merkingum og leiðsögn til að verja landið
• Efla uppbyggingu á þjónustufyrirtækjum og tryggja
gæðaþjónustu
• Markmiðið er að árið 2025 verði heilsársferðaþjón
usta á Snæfellsnesi

Efla og styðja við fjölskyldubúskap á svæðinu sem
styður við „sveitaímynd“ dreifbýlisins
• Jarðhiti verði nýttur í þágu landbúnaðar
• Þróun verði í vinnslu á svæðinu með áherslu á
gæðaframleiðslu og matvæli beint frá býli
• Útbúa matarvinnslustöðvar fyrir heimavinnslu
• Hestamennska eflist í tengslum við ferðaþjónustu
• Samstarf ferðaþjónustu og landbúnaðar verði eflt
Þjónusta:
• Góðar og hagkvæmar dagvöruverslanir
• Góð heilbrigðisþjónusta
• Góðar sérvöruverslanir
Menntun og menning:
• Grundvöllur uppbyggingarinnar er að menntunar
möguleikarnir séu til staðar – aðgengi að menntun
þarf að vera allsstaðar á svæðinu
• Fjölbreytileg menntun þar sem allir geta fundið eitt
hvað við sitt hæfi.
• Tryggja aðgang að háskólamenntun á svæðinu

Til umhugsunar
Skrifaðu niður aðra þróun sem gæti orðið í þessari sögu að þínu mati:

Hver geta orðið hugsanleg áhrif sögunnar á nærumhverfi þitt?

Hvaða tækifæri sérð þú fyrir í þessari sviðsmynd?
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Tímalína (Möguleg tímasetning einstaka viðburða)
Ár

Viðburður

2013 – 2015

Innbyrðis viðskipti heimamanna stóraukast
10 ný fyrirtæki í ferðaþjónustu / afþreyingu stofnuð
Matvælavinnsla „Beint frá Býli“ nær athyglisverðum árangri
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull undir stjórn heimamanna
Sjúkrahúsið í Stykkishólmi fær sérstakt verkefni sem
miðstöð v/háls og bakvandamála á landsvísu og víðar
Skipulagðar ferðir í Fuglaskoðun
Frostþurrkun þörunga og annars sjávarfangs
Samkeppnishæft orkuverð fæst
Byggð er knattspyrnuhöll Reist á Snæfellsnesi
Mikil þróun í núverandi fiskvinnslu – Vélvæðing
Sjóstranda- og stangaveiði eykst

2016 – 2019

Fyrirkomulag refaveiðar sett í sama form og hreindýraveiðar
Heitt vatn finnst í miklu mæli á sunnanverðu Snæfellsnesi
Snæfellsness Jarðvangur fær UNESCO viðurkenningu
Vatnsútflutningur
Snæfellsnes með þráðlaust net á öllu svæðinu
Ný og öflug ferðaþjónustufyrirtæki í sjávartengdri starfsemi
Bætt aðgengi að náttúruperlum gegn greiðslu
Strætisvagnar Snæfellsness verða allir rafvæddir
Öflug tollhöfn á svæðinu

2020 – 2022

Rannsóknarsetur Snæfellsness vinnur til Alþjóðaverðlauna
Metangasverksmiðja sett á laggirnar
Sjávarveldi – Vinnsla Þörunga
Þjónustusvæði fyrir Grænland stofnað
Ylrækt sett á laggirnar
Heilsulind og heilsuhótel starfrækt
5 stjörnu Hótel í jaðri þjóðgarðs
Minjasafn um Lífshætti 2012
Rafbílavæðing

2022 – 2025

Millilandaflugvöllur vegna Cargo flutningar stofnaður
Eftirsóttir fjárfestingakostir á Snæfellsnesi.
Sjávarfallsvirkjanir settar af stað
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Stormsker
Samfélaginu hefur farði hnignandi og ákveðin stöðnun
er ríkjandi í atvinnulífinu. Fólki hefur farið fækkandi og
ástandið einkennist af fólksflótta og þá sérstaklega meðal
ungs fólks, og kvenna. Það hefur dregið úr barneignum
og meðalaldur hækkar – samfélagið hefur elst. Það hef
ur hægist verulega á framþróun í samgöngumálum og
jafnvel orðið ákveðin hnignum vegna skorts á viðhaldi.
Vegna verri samgangna hefur samfélagið einangrast.
Þá hafa útlendingum fækkað vegna færri starfa í sjávarútvegi. Í umræðunni er rætt um að svokallaðir „þverhausar” séu eftir vegna þess að þeir verði síðastir til að
flytja en hafa stuðlað það enn að frekari einhæfni samfélagsins. Samfélagið er háðara opinberum framlögum.
Húsnæðisverð hefur lækkað með fólksfækkun og tekjulækkun og þar með eru eignir að drabbist niður.
Hinsvegar eru tækifæri í þrengingum. Losnað hef
ur um vinnuafl og skapandi einstaklingar hafa farið að
spinna nýja þræði og hafa komið fram með hugmyndir
að nýjum atvinnutækifærum. Þá hafa í ríkara mæli utanaðkomandi aðilar séð hugsanlega tækifæri í að koma inn
á svæðið með ýmsa starfsemi þar sem framleiðsluþættir
(húsnæði, vinnuafl) liggja á lausu.
Nokkuð öflug frístundabyggð hefur byggst upp á
svæðinu, þar sem fasteignaverð hefur farið lækkandi,
í bæjunum og á jaðarsvæðum. Þjónusta hefur aukist í
kringum sumar- og vetrardvöl þessara aðila. Félagslega,
skiptir hver einstaklingur orðið meira máli í auknu fámenni. Þetta hefur stuðlað að meiri samstöðu. Þá hefur
kreppan á Íslandi sýnt að þrengingar dragi athyglina
að öðrum þáttum en peningum og varðveisla gamalla

Mynd 13. Myndræn framsetning þátttakenda á sviðsmyndinni.

gildaog kunnáttu hefur verði hafin aftur til vegs og virði
ngar. Því má segja að tækifærin í dag felist í meiri þjón
ustu og smáiðnaði.

Tækifæri
Ferðaþjónusta
• Skipuleggja svæðið meðal annars fyrir frístundabyggð
• Stefnumótun sveitarfélaganna/sveitarfélagsins
• Efla markaðssetningu svæðisins
• „Local branding“. Svæðisbundið auðkenni
Kvikmyndaver
• Stækkun kvikmyndahátíðarinnar í Grundarfirði.
• Sérhæfing framhaldsskólans, þjálfunarbúðir fyrir
áhættuleikara á Gufuskálum.
• Markaðssetning á Snæfellsnesi sem vettvangs fjölbreytts sögusviðs.

Mynd 14. Lýsing á sviðsmynd sett saman.
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Hátækni-sjávarfang
• Afla styrkja til eflingu á rannsókna á lífríki Breiðafjarðar með áherslu á því sjávarfangi sem verður í
ríkjandi þá t.d. þara
• Efla til samstarfs við núverandi fyrirtæki í sjávarútvegi.
• Fá Háskóla Íslands eða erlendan háskóla í frá Asíu í
samstarf varðandi vöruþróun á breiðfirsku sjávarfangi.
Smáiðnaður
• Stofnun smáverkagarða
• Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
• Samstarf við heimilisiðnaðarsambandið og fornverkaskólann til að tryggja gæði og skapa sérstöðu

Mynd 15. Bent á betri leið.

Tímalína (Möguleg tímasetning einstaka viðburða)
Ár

Viðburður

2013 – 2018

Hlýnun sjávar. Þorskstofninn hrynur
Atvinna minnkar
Málmiðnaður sækir á ný mið eftir hrun sjávarútvegsins
Atgervisflótti og spekileiki
Fjölbreytt náttúrufegurð

2020 – 2025

Sveitarfélög neydd í sameiningu
Fjölbrautarskóli breytist í 2 ára grunndeild
Frístundabúskapur verður ríkjandi
Skapandi einstaklingar rísa og setja mark sitt á samfélagið
Vinnsla staðbundinna matvæla
Smáiðnaður úr gæðum jarðar og náttúruefnum
Járnsmíði- smágripir
Smáiðnaður m.a. í málmiðnaði
Tóm fiskverkunar-og vatnsverksmiðjur nýtt sem kvikmyndaver
Fjölbrautaskólinn opnar aftur með kvikmyndadeild
Snæfellsnes eitt kvikmyndaver
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Til umhugsunar
Skrifaðu niður aðra þróun sem gæti orðið í þessari sögu að þínu mati:

Hver geta orðið hugsanleg áhrif sögunnar á nærumhverfi þitt?

Hvaða tækifæri sérð þú fyrir í þessari sviðsmynd?
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Jókerar samfélagsins
Oft koma fram drifkraftar sem geta gerst nánast hvenær
sem er og hvar sem er, óháð því hvernig samfélagið
þróast að öðru leyti, svokallaðir jókerar. Þeir eru oft settir
inni í einstaka sviðsmyndir til dæmis sem áfall sem síðan
hrindir af stað ákveðnum þróun.
Á síðasta vinnufundi voru settir fram tvennskonar
Jókerar, annars vegar veruleg skerðing á aflaheimildum
sem sett var inn í sviðsmyndirnar Snæfellsnes tækifær
anna, Hver í sínu horni og Stormsker og svo hins veruleg
hækkun á orkuverði sem sett var inn í sviðsmyndina
Draumalandið. Þátttakendur fengu nokkrar mínútur til
að velta þessu fyrir sér.Niðurstaðan var eftirfarandi (eftir
sviðsmyndum):
Draumalandið – Veruleg hækkun á orkuverði

Erlendum ferðamönnum fækkar verulega tímabundið
og samsetning þeirra breytist þannig að þeir sem sækja
svæðið heim eru efnameiri ferðamenn. Rannsóknasetrin
fá hins vegar byr undir báða vængi við að þróa áfram
betri og endurnýjanlega orkugjafa.
Hver í sínu horni – aflaheimildir dragast saman
Meðal annar vegna þess að skip með kjarnorkuúrgangi strandaði með tilheyrandi mengun drógust
sjávarheimildir verulega saman. Afleiðingarnar voru
efnahagslegt hrun á Snæfellsnesi, mikil fólksfækkun á
skömmum tíma.
Móta þurfti nýjar áherslur til að byggja upp nýja
atvinnuvegi, meðal annars opnuðust tækifæri fyrir

Mynd 16. Jókerar til skoðunar.

Björgunarskólann á Gufunesi og aðra atvinnuvegi sem
átt erfitt uppdráttar á blómatíma sjávarútvegsins.
Snæfellsnes tækifæranna – Sjávarafli dregst saman
Heimskreppa og veðurfarslegir þættir valda verulegum
erfiðleikum í sjávarútvegi. Gjaldþrot verða og fjöldauppsagnir í sjárvarútvegi. Íbúum fækkar verulega og veruleg
ókyrrð myndast í samfélaginu. Rannsóknir efldar til að
nýta betur það sem aflað er og til að auka verðmæti þess
einnig er reynt að efla aðra atvinnu á svæðinu.
Stormsker – Þorskafli hverfur
Vegna hlýnunar hefur verulega dregist saman í þorsk
veiðum þar sem hann hefur færst norður fyrir Ísland.
Þetta veldur verulega miklum skerðingu á aflaheimild
um. Fyrirtæki verða gjaldþrota og fólk sagt upp störfum.
Atvinnuleysi verður mikið á Snæfellsnesi sem leiðir af sér
brottflutning íbúa. Tekjur sveitafélaga dragast verulega
saman og þjónusta minnkar. Vegið verður að tilvist framhaldsskólans og annarri opinberum stofnunum.
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Samanburðartafla – einkenni einstakra sviðsmynda

Árið 2025

Draumalandið

Hver í sínu horni

Snæfellsnes
tækifæranna

Íbúafjöldi og
aldursdreifing

Íbúum fjölgar um helming. Aldursdreifing eins
og réttvaxið grenitré.

Íbúafjöldi óbreyttur,
jafnvel fækkandi á
ákveðnum svæðum.
Meðalaldur íbúa hækkar.

Íbúafjöldi um 6000.
Aldursdreifingin myndar
tígul þar sem meðalald
urinn er 39 ár.

Fólki fækkar sem
einkennist af flótta
ungs fólks, sérstaklega
kvenna. Það dregur
úr barneignum og
meðalaldur hækkar –
samfélagið eldist.

Samstarf
sveitarfélaga
og fyrirtækja

Eitt sveitarfélag á
Snæfellsnesi
Samstarf fyrirtækja
verður mikið og til
fyrirmyndar.

Sveitafélög og fyrirtæki
starfa hvert í sínu horni.
Lítill hvati til samstarfs
þar sem velmegun og
afkoma er góð.

Eitt sveitarfélag. Aukið
samstarf á öllum
sviðum, bæði atvinnu
lífs, menntunar og
menningar.

Eitt sveitarfélag. Á
þrengingarnar höfðu ýtt
undir samstarf sveitarfélagsins og fyrirtækja.

Mannlíf
og búseta

Fjölbreytt mannlíf sem
hentar öllum aldurs
hópum. Aukin heilsársbúseta vegna fólkfjölg
unar en einnig góð
ársnýting sumarhúsa og
listamannaíbúða.

Einhæft mannlíf, áherslu
og veraldlega hluti.
Efnishyggjusamfélag.
Þéttbýlismyndun í
ákveðnum kjörnum,
fækkun í dreifbýlum
(Landbúnaðarsvæði).

Það fjölgar á öllu svæð
inu, þar sem aðsæður
hafa verið skapaðar
fyrir alla sem vilja búa á
svæðinu og búsetukost
ir alls svæðisins nýtast.
Blómlegt mannlíf og
menning.

Einsleitt mannlíf.
Félagslíf gott. Strjálli
byggð.

Skólar og
rannsóknasetur

Öflug starfsemi skóla og
rannsóknasetra undir
forystu heimamanna.

Lítill hvati til menntunar
og nýsköpunar.
Fækkun skóla á svæðinu.

Öflugir skólar á öllum
skólastigum. Fjölbreitt
rannsóknarsetur.

Framhaldsskóli í
skötulíki ef nokkur.
Jaðarskólum lokað.

Lýðheilsa

Íbúar hafa gott aðgengi að heilsutengdri
þjónustu sem er ein
af atvinnugreinum
svæðisins.

Hætta á heilsutengdum
velmegunarvandamál
Möguleikar til
heilsuræktar.

Aðstæður til útivistar,
almenningsíþrótta og
líkamsræktar eru góðar.
Uppbygging á heilsu
lindum í kring um heita
vatnið hefur sérstöðu.
Almenn mannrækt.

Aukið atvinnuleysi, hærri
meðalaldur og lakari
menntun ýta undir verri
lýðheilsu.

Menningarlíf

Menningarlíf blómstrar
með stækkandi samfé
lagi heimamanna og
gesta.

Tækifæri til öflugra
félagsstarfa, auðvelt að
fá fjármagn til ýmisskon
ar menningaviðburða.
Lítil nýliðun í félagsstörf
um, minni vilji og minna
frumkvæði til sjálfboða
vinnu.

Eftir sameiningu sveitarfélaga verður áhersla
á að hvert svæði rækti
sína sérstöðu og að
mannlíf blómstri á öllu
svæðinu. Fjölbreitt félög
og menningarstarfsemi
á öllu svæðinu þannig
að allir geta fundið eitt
hvað við sitt hæfi.

Þorrablót og jólabasar,
eitt bókasafn.
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Stormsker

Samanburðartafla - einkenni einstakra sviðsmynda

Árið 2025

Snæfellsnes
tækifæranna

Draumalandið

Hver í sínu horni

Heilbrigðisþjónusta

Sérhæfðar sjúkrastofn
anir í fremstu röð sem
fólk alls staðar að sækir
í og heimamenn njóta
góðs af.

Heilbrigðisþjónusta
leggjast af einhverjum
stöðum.

Sú starfsemi sem er til
staðar verði varin og
efld. Öflug heilsugæsla á
svæðinu og sérþjón
ustaog sérhæfing í
lækningum.

Ekki fastur læknir á
svæðinu.

Umhverfismál

Íbúar svæðisins lifa í sátt
við umhverfið.

Meiri umhverfisvitund
og jákvæð þróun í umhverfismálum tengdum
sjávarútvegi.

Unnið á grunni um
hverfisvottunar, svæðið
nýtur góðs að þeirri
stefnumörkun sem þar
hefur farið fram. Hugað
verður vel að öllum
ágangi á náttúruna og
unnið að fyrirbyggjandi
aðgerðum.

Lakari vitund.

Flutningar

Öflugar almennings
samgöngur á öllu
svæðinu, þ.m.t. raf
magnsþyrlur.

Bíll á mann / engar
almenningssamgöngur
Flutningar og samgöng
ur batna.

Landflutningar sem
þjóni samfélaginu og
öllu svæðinu. Tollhöfn
á svæðinu. Millilanda
flugvöllur með fraktflugi
beint á markað.

Tækniþróun/
nýsköpun

Í samræmi við öll
þau rannsóknar og
þróunarsetur sem
verða á svæðinu verður
mikil nýsköpun og
tækniþróun.

Mikil tækniþróun
og nýsköpun innan
sjávarútvegs en þekking
og þróun fer fram utan
svæðis.

Verður í samræmi við
þá starfsemi sem er á
svæðinu, í rannsóknum
og atvinnulífi.

Fábreytt nema frumkvöðlar grípi tækifærið.

Upplýsinga
tækni

Háraðatenging á öllu
svæðinu (í hverjum
kofa).

Allir nettengdir og góð
tæknikunnátta.

Opið þráðlaust net á
Snæfellsnesi (hotspot) –
þar sem allir geta verið
allsstaðar á netinu.

Hæpið að fyrirtækni
eflist vegna skorts á
menntun og ungu fólki.

Með fjölgun íbúa verður
aukið framboð af vörum
og þjónustu.

Mikil neysla á nauðsynja
og lúxusvörum.
Hætta á að sækja þjón
ustu og verslun utan
svæðis.

Gróska í verslun og
þjónustu með vaxandi
byggð.

Fábreyttari

Sáralítil sjávarútvegur.

Fjölbreytt og sterk á
höndum fárra öflugra
aðila.

Fjölbreytt nýting
og stóraukin
verðmætasköpun og
nýting sjávarfangs í
takt við tækniþróun,
nýsköpun og
rannsóknarvinnu.

Veiði til staðar en full
vinnsla afla annars
staðar.

Verslun
og þjónusta

Sjávarútvegur
og vinnsla

Stormsker
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Snæfellsnes
tækifæranna

Árið 2025

Draumalandið

Hver í sínu horni

Ferðaþjónusta

Fjölbreytt náttúruvæn
ferðaþjónusta af ýmsu
tagi í örum vexti.

Ferðaskrifstofa í hverju
þéttbýli sem selur utanlandsferðir.

Slow travel, slow food,
Cittaslow. Gæðaþjón
usta sem einkennist af
þátttöku og upplifun
ferðamannsins, þar sem
byggt er á fjölbreyttri
náttúru svæðisins,
gestrisni heimamanna,
með áherslu á útivist,
matarupplifun og þekk
ingarferðaþjónustu.
Aukin markaðssetning
og kynning á svæðinu.

Fólk sem missir vinn
una mun sækja í þessa
atvinnugrein og hún
mun því eflast.

Framleiðsla og
vertakaiðnaður

Framleiðslan verður
byggð á þekkingu
og rannsóknarvinnu.
Verktakaiðnaður verður
samkeppnishæfur og
tengist verkefnum á
svæðinu.

Vertakaiðnaður hefur
tækifæri til þess að
blómastra, þó hætta á
að mörg störf séu sótt
annað.

Þessari miklu uppbygg
ingu fylgir öflug verk
taka og framleiðslustarf
semi.

Smáiðnaður er öflugri í
þéttbýli sem dreifbýli.

Landbúnaður

Lífrænn landbúnaður
í sókn sérstaklega á
suðursvæðinu og stefnt
að fullvinnslu á svæðinu.

Í vök að verjast, sam
dráttur.

Vel rekin fjölskyldubú
skapur þar sem lögð er
áhersla á heilnæmi og
sjálfbærni, heimavinnslu
og sölu beint frá býli.

Landbúnaður mun
eflast eitthvað vegna
meiri tíma aflögu og
lakari afkomu í sjávar
útvegi.

Íbúafjöldi óbreyttur,
jafnvel fækkandi á
ákveðnum svæðum.
Meðalaldur íbúa hækkar.

Strætó sem fer um
svæðið.
Öflugur vatnsútflutn
ingur

Fólki fækkar sem
einkennist af flótta
ungs fólks, sérstaklega
kvenna. Það dregur
úr barneignum og
meðalaldur hækkar –
samfélagið eldist.

Aðrir þættir
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Stormsker

Viðauki

Viðauki

Vinnuferlið við sviðsmyndagerð
Hefðbundið vinnuferli samanstendur af þremur megin
þáttum:
• Skilgreining og greining: Nákvæm skilgreining á
viðfangsefninu og val á þátttakendum, úttekt á stöð
unni í dag og skoðun á því hvaða þættir (drifkraftar)
geti haft mest áhrif á þróun starfsumhverfisins.
• Sviðsmyndagerð: Skoðað er hverjir séu mikilvæg
ustu óvissuþættirnir og þeir notaðir til að búa til
nokkrar ólíkar lýsingar á hugsanlegu framtíðar
ástandi. Jafnframt koma í ljós .ættir sem geta gefið
okkur vísbendingu um að þróunin stefni í eina frem
ur en aðra átt.
• Stefnumótun: Sviðsmyndirnar eru notaðar til að
greina ógnanir og tækifæri, skoða óskastöðu í fram
tíðinni og hvaða aðgerðir séu líklegastar til að mæta
best mögulegri þróun mála.

Mynd 18. Sviðsmyndaásar.

Þessi vinna verður síðan notuð til að skrifa hinar
endanlegu sögur. Það verkefni er í höndum þeirra sem
halda untan um verkefnið og ráðgjafanna. Við leggjum
áherslu á að þátttakendur í vinnunni tengist hinum
endanlegu sögum og „kannist við sig” í þeim.

Hvaða kröfur gerum við til sviðsmynda?

Mynd 17. Vinnsluferli sviðsmyndagerðar.

Hvað er markmiðið með sviðsmyndaverkstæðinu?
Markmiðið með sviðsmyndaverkstæðinu er að leggja
grunninn að 3-4 sviðsmyndum og fylla í myndirnar með
sögupersónum og atburðum. Jafnframt reynum við
eftir því sem tími vinnst til, að skoða hvernig útkoma
mikilvægra álitaefna og spurninga getur verið í hverri
mynd fyrir sig.

Til þess að sviðsmyndirnar nýtis sem best við stefnu
mótunina og umræðu um framtíðina þurfa þær að uppfylla nokkur skilyrði. Sviðsmyndirnar þurfa að vera:
• Viðeigandi – það þýðir að sviðsmyndirnar þurfa að
vera í tengslum við umræðu dagsins í dag og tengj
ast þeim málefnum sem eru efst á baugi.
• Samkvæmar – sviðsmyndirnar þurfa að vera samkvæmar sjálfum sér og fylgja rökrænni uppbygg
ingu og framvindu.
• Sennilegar - Þótt við beitum sköpunargáfunni til
hins ítrasta, mega sviðsmyndirnar ekki fara út fyrir
mörk þess sem telja verður mögulegt. Það þarf að
vera hægt að sjá fyrir sér að þetta gæti gerst þótt
sögurnar þurfi líka að koma á ávart.
• Mikilvægar – Sviðsmyndirnar þurfa að fjalla um
þau úrlausnarefni sem brenna á viðkomandi stofn
un eða fyrirtæki.
• Skýrar - Það þarf að vera auðvelt að skilja kjarnan í
hverri sviðsmynd og greina myndirnar frá hver ann
arri. Jafnframt þurfa þær að vera ögrandi og hvetja
til umræðu og skoðanaskipta.
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Sviðsmyndirnar byggjast oft á því að koma auga á
mikilvægar samfélagsbreytingar sem gætu verið í uppsiglingu. Við getum séð teikn um breytinguna, þótt hún
sé ekki komin af stað fyrir alvöru. Með því að lýsa þessum
breytingum sem þróun sem gengið hefur mjög langt,
koma sviðsmyndirnar á óvart.
Það er ekki nauðsynlegt að allar sögurnar byggist á
róttækum samfélagsbreytingum, stundum geta hugs
anlegar afleiðingar þess að framlengja á þróun liðinna
ára, 10-20 ár fram í tímann komið jafn mikið á óvart.
Sviðsmyndirnar eru ekki stefna, spá eða framreikn
ingur. Þær eru heldur ekki framtíðarsýn, þótt það megi
nota þær til að móta slíka sýn. Við veljum ekki eina
mynd til að „trúa á” (þótt okkur kunni að líka betur við
eina myndina við fyrstu sýn), heldur búum við til nokkrar
myndir sem allar eru nokkurn veginn jafn líklegar. Allar
myndirnar þurfa að gefa „hlutlausa” mynd, þ.e. við gerum ekki eina jákvæða og aðra neikvæða mynd. Við skul
um hafa í huga að það sem einum finnst ógnun, finnst
öðrum vera tækifæri.
Sögurnar ber að skoða sem eina heild, eins og horft
sé á viðfangsefnið gegnum mismunandi gleraugu, eða
frá mismunandi hliðum. Engin ein saga mun rætast fyllilega, framtíðin verður einhver blanda af öllum sögunum.

Hvernig stuðlum við að skemmtilegri
og skapandi vinnu á sviðsmyndaverkstæðinu?
Sviðsmyndaverkstæðið á að vera vettvangur fyrir skap
andi hugsun, góðar hugmyndir og skoðanaskipti. Vinn
an samanstendur af þremur meginþrepum:
• Vinna með drifkrafta. Við skoðum og skilgreinum
mikilvæga áhrifaþætti fyrir starfsemina í framtíðinni.

Mynd 19. Spurning dagsins.

•

Mikilvægustu óvissuþættir. Við flokkum áhrifaþætt
ina út frá mikilvægi og óvissu* og drögum fram
mikilvægustu óvissuþættina. Þá notum við síðan til
að búa til nokkrar hugmyndir að sviðsmyndum.
• Sviðsmyndir og frásagnir.Við röðum saman nokkr
um hugmyndum og byrjum að fylla í eyðurnar og
búa til ýmiss konar lýsingar.
*Það vefst oft fyrir fólki að gera greinarmun á mikilvægum áhrifaþáttum annars vegar og óvissum áhrifa
þáttum hinsvegar.
• Áhrifaþáttur (drifkraftur) er mikilvægur ef hann hefur
sterk áhrif á þróun þess umhverfis sem við erum
að fjalla um
• Áhrifaþáttur (drifkraftur) er óviss ef við erum óviss
eða ósammála um hvernig (í hvaða átt) hann
þróast.
• Í vinnunni metum við óvissu og mikilvægi hvers þátt
ar í samanburði við hina þættina, þ.e. röðum þátt
unum eftir mikilvægi, án þess að skilgreina hversu
mikilvægur eða óviss þátturinn er einn og sér.
Við höfum reynt að velja hóp með sem fjölbreyttasta
samsetningu, til að fá fram ólíkar skoðanir og sjónarhorn.
Enginn veit hvernig framtíðin verður og allar skoðar á
henni eru því jafn réttháar. Það er mikilvægt að allir taki
virkan þátt í vinnunni sem fer að miklu leyti fram í hópum.
Bakgrunnur, þekking og reynsla þátttakenda hefur
afgerandi áhrif á útkomuna af sviðsmyndaverkstæðinu.
Þekking á viðfangsefninu er þess vegna mikilvæg til
þess að verkefnið skili árangri. En þetta er ekki vísindaleg
aðferð til að komast að niðurstöðu um framtíðina og
þess vegna er sköpunargáfan líka mjög mikilvæg. Við
val á þátttakendum hefur ekki eingöngu verið farið eftir
formlegri þekkingu, eða stöðu. Persónlegir eiginleikar,
óvenjuleg reynsla og ýmis önnur atriði geta skipt máli.
• Á sviðsmyndaverkstæðinu eru þátttakendur fyrst og
fremst fulltrúar sjálfs sín, en ekki ákveðinna stofnana,
samtaka eða fyrirtækja.
• Niðurstaðan úr vinnunni er ekki tillögugerð sem
þarf að meðhöndla með formlegum hætti heldur
sameiginlegt hugverk þátttakendanna.
• Róttækar hugmyndir sem koma fram eru ekki
tillögur um hvernig hlutir ættu að vera, heldur einungis hvernig mætti til dæmis hugsa sér að þeir
gætu orðið.
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Listi yfir þátttakendur

Listi yfir þátttakendur
Alma Diego Arnórsdóttir
Anna Steinsen
Árni Halldórsson
Ásbjörn Óttarsson
Barbara Flecteinger
Björg Ágústsdóttir
Eiður Björnsson
Einar M Gunnlaugsson
Einar Þ Eyjólfsson
Erla Björk Örnólfsdóttir
Ester Gunnarsdóttir
Eysteinn Jónsson
Friðrik Tryggvason
Garðar Svansson
Guðbjörg Gunnarsdóttir
Guðmundur Smári Guðmundsson
Gunnar Kristjánsson
Gunnlaugur Árnason
Gyða Steinsdóttir
Halldór Árnason
Hjálmar Kristjánsson
Hrefna Gissurardóttir
Jenný Guðmundsdóttir
Jóhannes Ólafsson
Jón Eggert Bragason
Kristinn Jónasson
Kristín B Árnadóttir

Stykkishólmi
Borgarnes
Grundarfirði
Snæfellsbæ
Ólafsvík
Grundarfirði
Grundarfirði
Ólafsvík
Borgarnes
Snæfellsbæ
Snæfellsbæ
Snæfellsbæ
Grundarfirði
Grundarfirði
Snæfellsbæ
Grundarfirði
Grundarfirði
Stykkishólmi
Stykkishólmi
Seltjarnarnesi
Rifi
Stykkishólmi
Ólafsvík
Snæfellsbæ
Grundarfirði
Snæfellsbæ
Snæfellsbæ

Kristjana Hermannsdóttir
Kristján Þórðarson
Magnús A Sigurðsson
Magnús Þ Jónsson
Margrét Björk Björnsdóttir
Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir
Ólafur Rögnvaldsson
Ólafur Sveinsson
Óli Jón Ólason
Páll Ingólfsson
Pétur S Jóhannsson
Ragnar Smári Guðmundsson
Ragnheiður Ólafsdóttir
Ragnheiður Valdimarsdóttir
Rósa Guðmundsdóttir
Sif Svavarsdóttir
Sigríður Finsen
Sigurborg Kr. Hannesdóttir
Skúli Alexandersson
Steingerður Jóhannsdóttir
Sturla Böðvarsson
Sunna Njálsdóttir
Svanborg Siggeirsdóttir
Valgarð S Halldórsson
Viðar P Hafsteinsson
Vífill Karlsson
Þorbergur Bæringsson

Snæfellsbæ
Snæfellsbæ
Stykkishólmi
Snæfellsbæ
Snæfellsbæ
Reykjavík
Hellissandi
Reykjavík
Grundarfirði
Snæfellsbæ
Snæfellsbæ
Grundarfirði
Stykkishólmi
Stykkishólmi
Grundarfirði
Hellissandi
Grundarfirði
Grundarfirði
Hellissandi
Hellissandi
Stykkishólmi
Grundarfirði
Stykkishólmi
Eyja og Miklaholtshr.
Snæfellsbæ
Borgarnes
Stykkishólmi

Ráðgjafar:
Karl Friðriksson
Sævar Kristinsson
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