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HVAÐ ER SVÆÐISGARÐUR? 

FUNDUR MEÐ UNGU FÓLKI Á SNÆFELLSNESI  

Í TENGSLUM VIÐ UPPBYGGINGU SVÆÐISGARÐS 

28. DESEMBER 2012 



VIÐBRÖGÐ 
SPURNINGAR OG SVÖR  

SPURNING 1: HVAÐ FINNST ÞÉR ALLRA BEST VIÐ AÐ 

BÚA Á SNÆFELLSNESI? HVAÐ STENDUR UPPÚR? 

 



 

SPURNING 2:  GÖNGUM ÚT FRÁ AÐ ÞÚ VILJIR SETJAST 

HÉR AÐ - HVAÐ VILDIRÐU AÐ VÆRI TIL STAÐAR, SEM ER 

ÞAÐ EKKI Í DAG? HVAÐ MYNDI GERA SNÆFELLSNESIÐ 

ENN MEIRA AÐLAÐANDI Í ÞÍNUM AUGUM?  

 



UMRÆÐUKORN  

ÞESSI SPURNING KOM UPP Í UMRÆÐUM UNGA FÓLKSINS: 

HVERS KONAR STÖRF? - VIÐ HVAÐ VILDUÐ ÞIÐ VINNA EF 

ÞIÐ KÆMUÐ TIL BAKA? 

Þátttakendur voru sammála um að þeir vildu störf þar sem 

menntun þeirra nýttist. Til að mynda skapandi vinnu, kennslu, 

vinnu tengda lögfræði eða vísinda- og kennslustörf við háskóla. 

Svörin réðust af áhugasviði og námi hvers og eins. Auk þess var 

rætt um að stundum ætti maður erfitt með að útskýra val sitt á 

námi og því erfitt með að gera sér nákvæma grein fyrir því við 

hvað maður vildi starfa. „Því meira sem ég læri því minna veit ég“, 

sagði einn þátttakandinn.  

Rætt var um að störfin sem ungt fólk muni gegna á næstu 15 árum 

eða svo, séu að líkindum ekki til núna. Ungt fólk muni í auknum 

mæli búa til störfin sín sjálft. Einmitt þess vegna skiptir miklu máli 

hvernig nám er uppbyggt, þ.e. hvaða eiginleikar eru ræktaðir hjá 

ungu fólki og hvernig þekking um svæðið er nýtt í námi.  

Fram kom að sjávarútvegurinn er mikilvægur á svæðinu en störfin 

munu verða fjölbreyttari í framtíðinni, t.d. er Matís nú með 

starfsemi á svæðinu og aðstoðar einstaklinga í vöruþróun. 

SPURNING 3: HVERNIG GETUM VIÐ LÁTIÐ 

ÞETTA GERAST? AÐ SNÆFELLSNESIÐ VERÐI 

ENN MEIRA AÐLAÐANDI? 

  



UMRÆÐA - SPURT:  

SAMVINNA: AF HVERJU OG HVERNIG? 

HVERNIG ER BEST AÐ NÁ TIL UNGA FÓLKSINS Á 

ALDRINUM 20-30 ÁRA?  

SPURNING 4: HVAÐ SKIPTIR YKKUR UNGA FÓLKIÐ 

MESTU OG HÆGT ER AÐ VINNA Í? 

 



UMRÆÐUKORNSPURT  

Á Snæfellsnesi eru íbúar á aldrinum 18-30 ára sennilega nokkur 

hundruð. Sumir búa á svæðinu, aðrir eru í burtu t.d. vegna náms. 

Ef t.d. 10% af þessum hópi tækju sig saman, skiptu sér niður í 

hópa sem ynnu að nokkrum einföldum en góðum verkefnum sem 

hefðu áhrif á svæðinu - sbr. umræðuna að ofan - hvað væri þá hægt 

að búa til eða gera? Margir eru vel tengdir og „hafa sambönd” og 

þá er líka gott að hafa fulltrúa annars staðar á landinu.  

Gæti þessi hópur kynnt Snæfellsnes og laðað hingað einstaklinga 

og viðburði? Ekki má gleyma því að á svæðinu búa líka listamenn 

og skapandi fólk! Væri hægt að hafa sýningar eða viðburði? Minnt 

var á að ef eitthvað er hér um að vera, þá koma brottfluttir gjarnan 

heim. „Að ná ungu fólki saman er ekki erfitt, en við þurfum öll að 

vinna að því.” 

HVAÐ MYNDI GAGNAST BEST? 
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