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Stöðuskýrsla    
til  stjórnar  og  hluthafa  Þróunarfélags  Snæfellinga  ehf.  
  
Þróunarfélag  Snæfellinga  ehf.  var  stofnað  7.  nóvember  2011.  Tilgangur  félagsins  er  að  starfa  
á  breiðum  grunni  að  framþróun  og  eflingu  atvinnulífs  og  samkeppnishæfni  byggðarlaga  á  
Snæfellsnesi.  
Frá  stofnun  hefur  Þróunarfélagið  átt  í  góðu  samstarfi  við  Atvinnuráðgjöf  Vesturlands,  
Vaxtarsamning  Vesturlands,    Markaðsstofa  Vesturlands,  Nýsköpunarmiðstöð  Íslands,  
Íslandsstofu,  Samtök  atvinnulífsins,  MATÍS,  Deloitte-‐endurskoðun  ásamt  með  
héraðsfjölmiðlunum,  Skessuhorni,  Jökli  og  Stykkishólmspóstinum.  
  
Hér  á  eftir  verður  leitast  við  að  draga  fram  stöðu  verkefna  sem  félagið  hefur  komið  að  á  
umliðnum  tveimur  árum  og  settar  fram  hugmyndir  um  æskileg  næstu  skref.    
  
A.  Forgangsverkefni  

Í  framhaldi  af  aðalfundi  Þróunarfélagsins  7.  júní  2013  ákvað  stjórn  félagsins  eftirfarandi  
forgagnsverkefni  sem  undirritaður  hefur  unnið  að  því  að  koma  á  fót  og    fjármagna.    Ekki  
hefur  enn  tekist  að  fjármagna  verkefnin  sem  öll  geta  skipt  miklu  máli  fyrir  framtíðar  
uppbyggingu  atvinnulífs  á  Snæfellsnesi:  
  
a)   Fiskeldi  í  vötnum  og  tjörnum.  Þetta  verkefni  á  rætur  að  rekja  til  fyrirlesturs  sem  
Sjöfn  Sigurgísladóttir  hjá  Íslenskri  matorku  flutti  á  ráðstefnu  á  vegum  Þróunarfélagsins  í  
byrjun  árs  2012.  Kortleggja  þarf  hvar  er  að  finna  nægjanlegt  magn  af  nýtanlegu  heitu  og  
köldu  vatni  á  Snæfellsnesi  til  slíks  eldis.  Unnið  er  að  því  að    fá  Vör  sjávarrannsóknarsetur  við  
Breiðafjörð,  Íslenskar  orkurannsóknir  og  Íslenska  matorku  til  liðs  við  verkefnið  ásamt  
áhugasömum  fyrirtækjum.    Ástæða  er  til  að  ætla  að  verkefnið  gæti  í  framtíðinni  skapað  mikil  
verðmæti  takist  að  fá  fyrirtæki  til  að  leiða  það  og  kosta  frumrannsóknir.  Legg  til  að  áfram  
verði  unnið  að  því  að  finna  leiðandi  aðila  til  þess  að  keyra  þetta  verkefni  áfram.  
  
b)   Nýting  jarðhita  til  heilsutengdrar  ferðaþjónustu.  Mikilvægt  er    að  kanna  hvernig  
megi  skapa  aukin  verðmæti    í  heilsutengdri  ferðaþjónustu  með  því  að  nýta  það  heita  vatn  
sem  sundlaugarnar  í  Stykkishólmi,  Lýsuhóli  og  Laugagerði  hafa  yfir  að  ráða.  Leitað  hefur  
verið  eftir  samstarfi  við    Samtök  um  heilsuferðaþjónustu  á  Íslandi  og  er  ástæða  til  þess  að  
fylgja  því  eftir.  Næsta  skref  þessa  verkefnis  ætti  að  vera  að  kanna  áhuga  á  að  stofna  
undirbúningsfélag  sem  leiti  eftir  samstarfsaðilum  svo  sem  þeim  sem  reka  Bláalónið  eða  
Jarðböðin  á  Laugarvatni  og  við  Mývatn.  Í  framhaldinu  mætti  stofna  félag  um  heilsutengda  
ferðaþjónustu  sem  gæti  tengst  rekstri    HVE  á  Snæfellsnesi  (St.  Franciskusspítala  og  öðrum  
heilbrigðisstofnunum  á  svæðinu).  Einnig  mætti  kanna  samstarf  við  Orkuveitu  Reykjavíkur  
um  mögulega  nýtingu  jarðhita  við  Berserkseyri  og  við  flugfélög  og  aðra  aðila  innan  
ferðaþjónustunnar  í  þeim  tilgangi  að  efla  heilsutengda  ferðaþjónustu  og  markaðssetningu  
Snæfellsness  sem  vottaðs  og  vistvæns  samfélags  samkvæmt  Earth  Check  vottunarkerfinu.  
Það  ætti  að  vera  áhugavert  fyrir  sveitarfélög  á  svæðinu  að  vinna  áfram  að  þróun  þess  að  
koma  upp  „Bláum  lónum“  og  „Jarðböðum“  á  Snæfellsnesi  í  samstarfi  við  heilbrigðisstofnanir  
og  ferðaþjónustufyrirtæki.  Í  þetta  verkefni  vantar  framsækinn  leiðtoga  sem  aðstoði  
sveitarfélögin  við  að  vinna  verkefnið  áfram  og  leita  hugsanlegra  fjárfesta  og  rekstraraðila.  
Legg  til  að  rætt  verði  við  forsvarsmenn  sveitarfélaga  á  svæðinu  um  að  þau  finni  
leiðandi  aðila  til  þess  að  keyra  þetta  verkefni  áfram.  
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c)                  Markaðsdrifin  virðiskeðja  sjávarþörunga.    Undir  þessu  vinnuheiti  var  sótt  um  
svokallaðan  IPA-‐styrk.  Vonir  voru  bundnar  við  þetta  verkefni  og  Matís  ásamt  undirrituðum  
hafði  lagt  verulega  vinnu  í  undirbúning.    Mikill  áhugi  var  fyrir  þessu  verkefni  og  var  stefnt  að  
því  að  leiða  saman  fyrirtæki  við  Breiðafjörðinn  til  að  vinna  að  þessu  í  samstarfi  og  undir  
leiðsögn  Matís.  Talið  er  að  lífmassi  Breiðafjarðar  geti  gefið  af  sér  mikil  verðmæti  með  því  að  
nýta  þörunga  til  frekari  úrvinnslu  m.a.  með  þurrkun.  Verksmiðjan  á  Reykhólum  er  dæmi  um  
framleiðslu  sem  ætti  að  vera  hægt  að  þróa  áfram  og  má  vafalaust  mikið  af  því  læra  sem  þar  
hefur  verið  gert  og  leita  samstafs  við  þá  sem  þar  ráða  ríkjum.    Fyrirtæki  og  einstaklingar  hafa  
lýst  áhuga,  en  það  vantar  leiðandi  aðila  sem  gæti  tekið  þetta  verkefni  upp  á  sína  arma  og  fylgt  
því  eftir.  Tveir  fyrrverandi  forstjórar  verksmiðjunnar  á  Reykhólum  eru  fúsir  til  samstarfs  og  
hafa  mikilvæg  sambönd  við  aðila  í  Bandaríkjunum  sem  þekkir  til  í  Breiðafirðinum  og  hefur  
trölla  trú  á  því  að  vinna  megi  mikil  verðmæti  úr  þörungum  úr  lífmassa  Breiðafjarðar.  Legg  til  
að  leitað  verði  eftir  því  við  MATÍS  að  verkefnið  verði  sett  að  nýju  á  dagskrá  fáist  öflug  
fyrirtæki  til  að  leiða  það  í  samstarfi  við  MATÍS.            
  
d)   Stofna  til  formlegs  samstarfs  við  Íslenska  sjávarklasann  um  myndun  klasa  á  
Snæfellsnesi.  Á  ráðstefnu  Þróunarfélagsins  í  Snæfellsbæ  15.  mars  sl.  flutti  Georg  Andersen  
framkvæmdastjóri  hjá  Valafelli  erindi    um  hvernig  atvinnufyrirtækin  á  Snæfellsnesi  gætu  
aukið  samstarf  sitt  og  styrkt  þannig  stöðu  sína  á  markaði  og  um  leið  fjölgað  
atvinnutækifærum.  Í  framhaldinu  var  rætt  við  forsvarsmenn  Íslenska  sjávarklasans  um  
mögulegt  KLASA-‐  samstarf  sem  gæti  fætt  af  sér  ný  verkefni  og  nýtt  betur  verðmætar  afurðir  
sem  falla  til  hjá  fyrirtækjum  á  Snæfellsnesi  en  eru  ekki  nýttar  í  dag.    Í  viðhengi  er  minnisblað  
Íslenska  sjávarklasans  til  Þróunarfélagsins  þar  sem  fram  kemur  tillaga  og  lýsing  á  samstarfi  
sem  hefur  verið  undirbúið  með  viðræðum  á  milli  Þróunarfélagsins  og  Sjávarklasans.    Legg  til  
að  því  verði  beint  til  stjórnar  Fiskmarkaðarins  að  fyrirtækið  taki  þetta  verkefni  að  sér  
og  leiti  leiða  til  að  tryggja  fjármögnun  þess  svo  unnt  verði  að  setja  það  af  stað.  
  
  
***************************                *******************   ********************************  
  
  
B.  Önnur  verkefni  sem  Þróunarfélagið  hefur  unnið  að  
  
Hér  á  eftir  fer  stutt  lýsing  á  þeim  verkefnum  sem  Þróunarfélagið  hefur  sinnt  með  
einum  eða  öðrum  hætti  .  
  
1.   Snæprótein.  Framkvæmdastjóri  hefur  annast  ráðgjöf  og  verkefnisstjórn  við  
undirbúning  að  stofnun  og  uppbyggingu  próteinverksmiðju  sem  er  samstarfsverkefni  
Guðmundar  Runólfssonar  hf.  og  Héðins  í  Hafnarfirði.  Markmiðið  með  starfseminni  er  nýting  
próteina  úr  vannýttu  fiskihráefni  með  þróun,  framleiðslu  og  sölu  próteinafurða  í  huga.  Leitað  
verður  eftir  samstarfi  fyrirtækja  á  Snæfellsnesi  og  sunnanverðum  Vestfjörðum  um  verkefnið.  
Héðinn  hefur  að  mestu  lokið  við  að  þróa  vélabúnað  vegna  verksmiðjunnar  og  unnin  hefur  
verið  mikilvæg  undirbúningsvinna  vegna  skipulags  og  hönnunar  á  breytingu  byggingar  við  
höfnina  í  Grundarfirði.    Beðið  er  nú  átekta  á  meðan  unnið  er  í  að  því  að  tryggja  aðkomu  
fjárfesta  og  fjármálastofnana  að  verkefninu.  
  
2.   Hitaveita  Eyja  og  Miklaholtshrepps.  Framkvæmdastjóri  hefur  annast  ráðgjöf  og  
stjórnun  verkefnis  sem  varðar  framtíð  Hitaveitu  Eyja  og  Miklaholtshrepps.  Verkefnið  felst  í  
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því  að  tryggja  sátt  um  stækkun  og  áframhaldandi  traustan  rekstur  veitunnar  í  þágu  allra  íbúa  
sveitarfélagsins  og  var  stefnt  að  því  að  stofna  sveitafélagsveitu  til  þess  að  tryggja  sem  
hagkvæmasta  fjármögnun  verkefnisins.  Leitað  hefur  verið  eftir  samningum  um  að  
sveitarfélagið  taki  yfir  hlutafélagið  sem  rekur  hitaveituna.    Talið  var  mögulegt  að  auka  
verulega  nýtanlegan  jarðvarma  með  borun  og  dælingu  úr  holunum  í  landi  Eiðhúsa  og  gæti  
atvinnustarfsemi  staðsett  á  Vegamótum  nýtt  þann  aukna  jarðhita  sem  gæti  verið  mjög  
hagkvæmur  kostur  vegna  lítils  kostnaðar  við  aukið  vatnsmagn  inn  á  kerfið.  Samningar  náðust  
milli  Eyja  og  Miklaholtshrepps  og  eigenda  Eiðhúsa  um  borun  virkjunarholu  og  er  það  verk  vel  
á  veg  komið  og  er  farið  að  streyma  nýtanlegt  vatn  sem  er  veruleg  viðbót.    Ekki  liggur  fyrir  
hvernig  dreifikerfi  verður  byggt  upp.  Þess  er  að  vænta  að  niðurstöður  fáist  fljótlega  svo  takist  
að  endurreisa  hitaveituna  og  tryggja  sem  flestum  aðgang  að  veitunni  á  hagkvæmum  
forsendum.    
  
3.   Þörungavinnsla.  Framkvæmdastjóri  félagsins  hefur  leitt  saman  áhugasama  aðila  um  
að  koma  af  stað  vinnslu  sem  nýtir  þörunga  úr  Breiðafirði.    Um  er  að  ræða  annarsvegar  
hefðbundna  vinnslu  þangmjöls  og  hinsvegar  háþróaða  nýtingu  þörunga  og  fiskafganga  m.a.  
með  þurrfrystingu.  Einnig  nýting  krabba  og  krossfiska.  Matís  hefur  tekið  þátt  í  undirbúningi  
þessa  verkefnis  með  félaginu  Qeen  Eider  og  nokkrum  einstaklingum  og  skoðað  
nýtingarmöguleika  á  þeim  þörungum  sem  finnast  í  Breiðafirði.  Haraldur  Hallgrímsson  
sérfræðingur  hjá  Matís  hefur  komið  að  undirbúningi  málsins.  Næsta  skref  ætti  að  vera  að    
stofna  undirbúningsfélag  og  afmarka  betur  viðfangsefnið  m.a.  í  samstarfi  við  Matís.  Sótt  hefur  
verið  um  styrk  úr  AVS  sjóðnum  til  frekari  rannsókna  á  vinnslu  úr  þörungum  en  án  árangurs  
til  þessa.  Eðlilegt  er  að  leita  áfram  eftir  stuðningi  frá  AVS-‐sjóðnum.  
  
4.   Rannsóknir  á  nýtingu  sjávarorku  í  Breiðafirði.  Nýting  sjávarorku  er  mikilvægt  
framtíðar  verkefni  sem  gæti  haft  mjög  jákvæð  áhrif  á  þróun  byggðar  við  Breiðafjörðinn.  
Þróunarfélagið  í  samráði  við  Nýsköpunarmiðstöð  Íslands  hefur  hvatt  til  þess  að  setja  upp  
rannsóknarsetur  við  Breiðarfjörð  varðandi  nýtingu  sjávarorku  og  virkjun  sjávarfalla  á  
Breiðafirði.  Nýsköpunarmiðstöðin  hefur  sýnt  verkefninu  mikinn  áhuga  og  tekið  saman  
minnisblað  um  það  sem  er  að  gerast  í  þróun  þessara  mála  í  heiminum  en  á  Orkneyjum  hefur  
verið  sett  upp  tilraunastöðvar  þar  sem  fjölmörg  erlend  fyrirtæki  stunda  rannsóknir.  
Sjávarorka  ehf.  stefnir  að  því  að  að  setja  á  stofn  Rannsóknarsetur  í  Stykkishólmi.  Um  er  að  
ræða  samstarf  Sjávarorku,  Rarik  og  Landsvirkjunar  en  frumkvæði  þessar  verkefnis  er  komið  
frá  starfsmönnum  Rarik  og  eigendum  Skipavíkur.  Að  frumkvæði  Þróunarfélagsins  voru  
áhugasamir  aðilar  leiddir  saman  til  fundar  um  framhald  verkefnisins.  Með  aðkomu  
Landsvirkjunar  er  þess  vænst  að  þetta  verkefni  sé  komið  í  farsælan  farveg.  
  
  
5.   Vinir  Snæfellsjökuls-hollvinasamtök  þjóðgarðsins.  Eftir  beiðni  ráðgjafanefndar  
þjóðgarðsins  og  þjóðgarðsvarðar  Þjóðgarðsins  Snæfellsjökull  tók  framkvæmdastjóri  að  sér  
að  leiða  stofnun  hollvinasamtaka.  Varð  að  ráði  að  fella  að  verkefnum  Þróunarfélagsins  þá  
starfsemi  sem  stjórn  Vina  Snæfellsjökuls  ákveður  að  verði  hlutverk  hollvina  svo  sem  fjáröflun  
og  að  veita  styrki  til  ákveðinna  verkefna  innan  þjóðgarðsins.  Að  þessu  verkefni  er  unnið  og  
eru  hollvinasamtökin  kynnt  á  heimasíðu  Þróunarfélagsins.  Sveitarfélögin  hafa  ekki  enn  sem  
komið  er  samþykkt  að  veita  þessu  verkefni  fjárhagsstuðning  og  hefur  það  hamlað  því  að  félög  
utan  svæðisins  séu  tilbúin  til  þess  að  veita  styrki  til  verkefna  innan  þjóðgarðsins.  Þegar  liggur  
fyrir  að  sveitarfélögin  séu  tilbúin  til  þess  að  styrkja  verkefnið  verður  hægt  að  leita  eftir  
samstarfi  við  stórfyrirtæki  á  borð  við  þau  sem  styrkja  aðra  þjóðgarða.  
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6.   Fjarskipti  og  orkumál.  Vinnuhópur  Þróunarfélagsins  um  fjarskipti  og  orkumál    hefur  
komið  saman  og  lagt  línur  um  mikilvægustu  viðfangsefni  varðandi  bætt  fjarskipti,  lækkun  
orkukostnaðar  og  aukið  raforkuöryggi.  Jafnframt  hefur  framkvæmdastjóri  átt  fundi  með  
forsvarsmönnum  fjarskiptafyrirtækja,  stjórnenda  Rarik,  Landsnets  og  Landsvirkjunar.    Fram  
hefur  komið  ríkur  vilji  til  úrbóta  og  er  mikilvægt  að  fylgja  málum  eftir.  Framkvæmdastjóri  
hefur  skipulagt  aðra  fundaröð  með    forstjóra  Mílu,  Rarik  og  Landsvirkjunar  til  þess  að  sinna  
hagsmunagæslu  fyrir  notendur  bæði  heimili  og  atvinnufyrirtæki.  Á  þessu  stigi  er  mikilvægast  
fyrir  svæðið  að  leitað  verði  leiða  til  þess  að  fá  lækkað  orkuverðið  til  húshitunar.  
  
7.   Stuðningur  við  opinberar  stofnanir  á  Snæfellsnesi.  Víða  er  mjög  alvarlegt  ástand  
hjá  opinberum  stofnunum  á  Snæfellsnesi    vegna  lækkunar  á  fjárveitingum  svo  sem  hjá  
lögreglu,  heilsugæslu,    sjúkrahúsi  SFS,  Þjóðgarði  og  vegna  reksturs  húseignanna  á    
Gufuskálum.  Vinnuhópur  starfaði  og  fjallaði  um  málefni  heilbrigðisstofnana  og  var  á  síðasta  
ári  og  í  byrjun  þessa  árs    komið  á  framfæri  athugasemdum  og  óskum  til  heilbrigðisyfirvalda  
um  að  starfsemi  stofnana  verði  tryggð.  Að  beiðni  Stykkishólmsbæjar  hefur  
framkvæmdastjóri  Þróunarfélagsins  tekið  að  sér  að  stýra  vinnuhópi  sem  sinnir  
hagsmunagæslu  vegna  sjúkrahúss  HVE  í  Stykkishólmi.  Það  starf  hefur  tekið  verulegan  tíma  
síðustu  þrjá  mánuði.    
  
8.  Útflutnings-  og  markaðsátak  á  Snæfellsnesi.  Í  samstarfi  við  Íslandsstofu  og  
Markaðsstofu  Vesturlands  var  haldin  í  Snæfellsbæ  15.  mars  vel  heppnuð    ráðstefna  um  
útflutnings-‐  og  markaðsmál.  Fjölmörg  fróðleg  erindi  voru  flutt  og  var  fundurinn  hugsaður  
sem  hvatning  til  atvinnulífsins  á  Snæfellsnesi  til  að  efla  alhliða  markaðsstarfsemi  og  fá  nýja  
fjárfesta  á  svæðið.  Var  Markaðsstofan  hvött  til  þess  að  vinna  úr  því  efni  sem  á  fundinum  var  
lagt  fram  í  formi  fyrirlestra  og  leita  eftir  áframhaldandi  samstarfi  við  Íslandsstofu.  
  
9.   Samstarf  við  Matís  vegna  umsóknar  um  styrki  til  verkefna  á  sviði  atvinnumála.  Sótt  
hefur  verið  um  styrki  hjá  Vaxtarsamningi  Vesturlands,  styrk  frá  AVS  og  styrk  frá  IPA.  Tveir  
styrkir  hafa  fengist  frá  Vaxtarsamningi  Vesturlands.  
  
10.   Svæðisgarður.  Á  fundi  framkvæmdastjóra  Þróunarfélagsins  með  forsvarsmönnum  
ALTA  og  fulltrúum  sveitarfélaganna  sem  vinna  að  svæðisgarðsverkefninu  var  m.a.  rætt  um  
gerð  samnings  við  félagið  um  afmörkuð  verkefni  vegna  svæðisgarðsins.  Ekkert  hefur  orðið  úr  
þeim  áformum.  
  
11.   Samstarf  við  skólastofnanir.      
Undirritaður  sendi  nýlega  bréf  til  framkvæmdastjóra    Símenntunarmiðstöðvar  á  Vesturlandi    
Ingu  Dóru  Halldórsdóttur,  rektor  Háskólans  á  Bifröst    Vilhjálmi  Egilssyni  og    skólameistara  
Fjölbrautaskóla  Snæfellinga    Jóni  Eggert  Bragasyni  þar  sem  fjallað  var  um  hvernig  mætti  
tryggja  sem  best  framboð  menntunar  sem  hentar  atvinnulífi,  aðstæðum  og  því  umhverfi  sem  
er  á  Snæfellsnesi.    
Í  kjölfar  bréfsins  brugðust  stjórnendur  þessara  menntastofnana  mjög  vel  við  og  hafa  sett  af  
stað  samvinnu  sem  mikils  er  vænst  af.  Á  fundi  með  rektor  og    sviðstjórum  Háskólans  á  Bifröst  
30.  október  2013    lagði  undirritaður  fram  til  umræðu  minnisblað  þar  sem  settar  voru  fram  
hugmyndir  sem  var  vel  tekið.  Þar  segir  m.a.:  
  „Hvernig  má  koma  til  móts  við  einstaklinga  og  atvinnulífið  á  Snæfellsnesi  með  auknu  og  
fjölbreyttara  framboði  menntunar  og  endurmenntunar    sem  hentar  atvinnugreinum  
svæðisins?  
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Starfstengd  námskeið  í  samstarfi  Háskólans  á  Bifröst  og  FSN  
1.   Sjávarútvegur:    útgerðarstjórnun,  hagkvæm  nýting  aflaheimilda  með  tilliti  til  
útgerðarflokka,  starfsemi  fiskmarkaða,  sjómennska,  verkstjórn  í  fiskvinnslu,  
framleiðslustjórnun,  gæðastjórnun,  markaðsmál  og  tengin  við  markaði  sjávarafurða  
innanlands  og  utan,  þjálfun  starfsmanna  nýrra    greina  svo  sem  niðursuða  fiskafurða  
og  fiskeldi  í  tjörnum  og    vötnum.  
  
2.   Ferðaþjónusta:  hótelrekstur,  þjónusta  og  rekstur  veitingastaða,  
tungumálakunnátta,  svæðisbundin  leiðsögn  og  skipulagning  gönguleiða,  rekstur  
hestabúgarða,  stjórnun  safna  og  sýninga,    þjónusta  við  heilsulindir,  rekstur  
upplýsingamiðstöðva,  markaðsmál  með  sérstaka  áherslu  á  stóra  og  smáa  „SEGLA“  svo  
sem  þjóðgarðinn,  hvalaskoðun  og  eyjasiglingar.  
  
3.   Heilbrigðisþjónusta:  endurmenntun  vegna  reksturs  heilbrigðisstofnana  og  
öldrunarstofnana,  þjónustustörf  á  heilbrigðisstofnunum.  

  
4.   Rekstur  sveitarfélaga:  endurmenntun  fyrir  starfsfólk  á  skrifstofum  
sveitarfélaga,  námskeið  fyrir  stjórnendur  stofnana  sveitarfélaga  svo  sem  á  sviði  
fjármálastjórnunar  og  starfsmannahalds  og  mannauðsstjórnunar,    endurmenntun  og  
þjálfun  starfsmanna  sem  sinna  umhverfismálum    sveitarfélaganna  svo  og  flokkun  og    
eyðingu  sorps.“    

  
Þess  er  vænst  að  unnið  verðið  áfram  að  þessum  hugmyndum  á  grundvelli    þeirra  tillagna  sem  
rektorinn  á  Bifröst  hefur  sett  fram.  En  til  þess  vantar  fjármuni.  
  
  
12.   Framtíðarsýn  og  stefnumótun  Snæfellinga.  Til  viðbóta  þeim  15  verkefnum  sem  hér  
að  framan  eru  talin  hefur  Þróunarfélagið    unnið  viðamikla  stefnumótum  sem  birtist  í  
bæklingnum  „Atvinnuþróun  og  tækifæri  á  Snæfellsnesi  til  ársins  2025“  þar  sem  eru  
sviðsmyndir  með  mikilvægum  verkefnum  sem  unnar  voru  af  fimmtíu  einstaklingum  í  
aðdraganda  að  stofnun  Þróunarfélags  Snæfellinga.  Bæklingnum  var  dreift  í  öll  hús  á  
Snæfellsnesi  með  sérprentun  í  Jökli  og  Stykkishólmspóstinum  og  með  myndarlegri  kynningu  
af  hálfu  Skessuhornsins  sem  vakti  mikla  athygli.  
  
Að  lokum.  
Fyrirtæki  í  sjávarútvegi  eru  burðarliðar  í  Þróunarfélaginu  og  standa  fyrir  75%  hlutafjár  þess.  
Því  miður  hafa  sveitarfélögin  ekki  lagt  til  þann  fjárhagslega  stuðning  sem  vænst  var  vegna  
þeirra  verkefna  sem  hafa  verið  á  dagskrá  .  Því  hefur  slagkraftur  félagsins  orðið  minni  en  efni  
stóðu  til.  Þess  er  vænst    að  sveitarfélög  og  fyrirtæki  á  Snæfellsnesi  verði  reiðubúin  á  næstu  
árum  að  leggja  sitt  lóð  á  vogaskálar  til  að  treysta  rekstrargrundvöll  félagsins  og  þeirra  
verkefna  sem  blasa  hvarvetna  við.  
Snæfellsnesið  hefur  alla  burði  til  að  vera  eftirsóknarvert  svæði  til  atvinnusköpunar  og  
búsetu.  Með  því  að  fjölga  störfum  þá  getur  svæðið  boðið  íbúum  sínum  fjölbreyttari  möguleika  
til  að  auka  velferð  sína.  Störfin  koma  sjaldnast  af  sjálfu  sér  og  því  þarf  að  leita  að  tækifærum  
sem  er  svo  víða  að  finna  á  Snæfellsnesi.  Það  þarf  áræði  og  kjark  til  að  þróa  hugmyndir  og  
hrinda  þeim  í  framkvæmd,  en  brautryðjendur  og  framtaksamt  fólk  upplifir  sterkt  gleði  og  
stolt  við  hvern  áfangasigur  sem  vinnst  við  að  skapa  eitthvað  nýtt  sem  kemur  því  sjálfu  og  
samborgurunum  til  góða.  



  

Þróunarfélag Snæfellinga ehf  www.snae.is 
Ásklif 20  snae@snae.is 
340 Stykkishólmur   

Til  að  viðfangsefnin  sem  nefnd  eru  hér  að  framan  geti  orðið  að  veruleika  þarf  í  hverju  tilviki  
einhvern  eða  einhverja  sem  er  tilbúnir  til  að  leiða  þá  vinnu  sem  fara  verður  í  til  lausnar  
viðfangsefninu.    
  
  
  
26.  nóvember  2013  
  
Sturla  Böðvarsson  
Framkvæmdastjóri  Þróunarfélags  Snæfellinga  ehf.  
Ásklif  20,  340  Stykkishólmur  
Sími:  863-‐8888  /438-‐1274/562-‐4965  
sturla@sturla.is  
  
  
  
  


