
ÚR VÖRN Í SÓKN



EFNI

Áskoranir 2008

Matvælaframleiðsla 
og ferðaþjónusta

Flatey

Áskoranir 2018



Áskoranir 2008



Áskoranir 
2008

Samfélag í kreppu  

Misstum störf

Tugir eigna á skrá

Árstíðarbundnar sveiflur í 
ferðaþjónustu

Afkoma í landbúnaði óviðunandi

Samdráttur í aflaheimildum



Hvað 
gátum við 
gert?

Ferðaþjónusta og matvæli lykillinn að 
sókn

Sérstaða er styrkleiki

Náttúran einstök

Vetrarferðaþjónusta - Lappland, 
þjóðgarðar, Nortwestern territories

Vatnajökulsþjóðgarður og Nýheimar

Öflug félagasamtök mikilvæg –
áhugafélög og á milli fyrirtækja

Utanaðakomandi áhrifaþættir 
áhrifamiklir



Úr vítahring í dyggðahring









MATVÆLI OG 
FERÐAÞJÓNUSTA









SÞ

Ört vaxandi markaður 
innanlands

Vel borgandi

Ferðaþjónusta 
samkeppnishæf við vel þekkta 
og hátt skrifaða veitingastaði í 
Evrópu.



Ísland orðin 
lykilmarkaður

Einn veitingastaður á SV horninu kaupir
13 tonn

25 tonn í A-Skaft

56 tonn á höfuðborgarsvæðið

Vara sem kostar 3.000-6.000 kr/kg

Humarklær 30 tonn

Mikilvægasti markaður okkar fyrir
humarhala og vel borgandi

Samkeppnishæf við framúrskarandi
veitingastaði í Evrópu



Markaðurinn

1 kjöt + 1 fisk 1 fisk

kg Næturgestir Daggestir Samtals Magn

Fiskur 0,3 426.000     327.000     753.000     225.900     

Kjöt 0,25 426.000     426.000     106.500     

332.400

2 fisk+ 1 kjöt 1 kjöt+1 fisk

kg Næturgestir Daggestir Samtals Magn

Fiskur 0,3 852.000     327.000     1.179.000     353.700     

Kjöt 0,25 426.000     327.000     753.000     188.250     

541.950



Tækifæri fyrir 
matvælaframleiðendur

Sýna vinnslur

Klæðskerasauma vörur fyrir veitingastaði, hótel og 
mötuneyti.

Ný tækni eykur afköst, tryggir gæði og eykur 
sveigjanleika.

Flutningakerfin sífellt að verða betri

Hægt að skera bita með 10 gr nákvæmni.  Hægt að vera 
nánast með bitana tilbúna til steikingar á 
samkeppnishæfu verði.

Getum fært núna afgreitt minna magn í einu.

Sjávarútvegur í humri og bolfiski frá því að vera 
frumframleiðsla í að vera hátækni- og þjónustugeiri



Flatey



FLATEY - STAÐSETNING

FLATEY

Jökulsárlón – 42 km

Jöklasel – 21 km

Hoffell – 24 km

Höfn – 38 km

Stafafell – 60,5 km



Deiliskipulag í vinnslu



Ferðamannafjós
Góð sýn inn í fjósið frá bæjarhlaði.
Aðstöðubygging fyrir mótttöku og veitingar.
Svalir sem snú að fjósinu.
Samstarf við afþreyingarfyrirtæki





Áskoranir nú og þá



Áskoranir 
2008



Áskoranir
2018

Samfélag í sókn – stýra vextinum

Félagsleg umgjörð áskorun – fólk af erlendu bergi 
brotið sífellt mikilvægara

Skortur á húsnæði

Viðhalda og treysta gæði í ferðaþjónustu

Skipulagsvinna er varðar byggðamynstur, einkenni og 
sérstöðu og áningarstaði mikilvæg

Vernda lítil og meðalstór fyrirtæki í afþreyingu í 
heimabyggð – fyrirtæki sem skilja mikinn virðisauka 
eftir í heimabyggð

Afkoma í landbúnaði áfram óviðunandi – stærri 
heimamarkaður vegna aukins fjölda ferðamanna 
mikilvægur hluti af lausninni


