
HAFNARSTÍGURINN

Umsókn í Framkvæmdasjóð Ferðamannastaða
Október 2022

Útivistarstígur á Skagaströnd



Hafnarstígurinn
Óskað er eftir styrk til þess að tengja betur saman lykilsvæði 

Skagastrandar: Spákonufellshöfða, hafnarsvæðið og Hólanes. Þetta 
eru þrjú af mikilvægustu svæðunum þegar kemur að uppbyggingu 
ferðamennsku í sveitarfélaginu en tengingu skortir á milli þeirra. 

Sveitarfélagið mun nýta tækifærið við fráveituframkvæmdir sem 
klárast á næsta ári þar sem færa þarf núverandi sjóvörn til vesturs og 

leggja upplýstan göngustíg fyrir víkina frá Hólanesi að hafnarsvæði 
sjávarmegin. Sveitarfélagið mun fjármagna sjálfan stíginn, en sótt er 
um styrk til þess að hanna og framkvæma áningarstaði á leiðinni sem 

eru heilsueflandi og hafa fræðslu- og menningarlegt gildi.

Áætlaður kostnaður við upplýstan göngustíg er um 
70 mkr. og ber sveitarfélagið þann kostnað.



HAFNAR
SVÆÐIÐ

HAFNARSTÍGURINN

SANDLÆKUR

SP
ÁK

O
N

U
FE

LL
SH

Ö
FÐ

I

HÓLANES
/MIÐBÆR

Loftmynd af Skagaströnd



Framtíðarsýn fyrir hafnarsvæðið er að það sé vinsæll 
áfangastaður fyrir ferðamenn, þar sem gert er ráð fyrir aðstöðu 
fyrir sjávartengda ferðamennsku: skemmtiferðarskip, sjósport, 
sjóstangveiði, skemmtisiglingar og fleira. Einnig er ráðgert er að 

breyta gömlu síldarverksmiðjunni í boutique hotel. 

Þörf er á að vinna nýtt skipulag fyrir höfnina í heild sinni til að 
tryggja farsæla samtvinnun ferðaþjónustu og hafnsækinnar 

starfsemi sem helstu atvinnuþátta bæjarins. Hafnarstígurinn er 
hugsaður sem dýrmætur undanfari fyrir þá vinnu.

Hafnarsvæðið
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Hafnarstígurinn

1. Tjaldklauf, grillsvæði við inngang höfðans
2. Viðburðatún
3. Gangbraut
4. Hafnarhúsið, aðstaða fyrir ferðamenn
5. Áningarstaður
6. Áningarstaður
7. Áningarstaður
8. Leiksvæði 
9. Nes listamiðstöð
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Áningarstaðir og viðburðatún með áherslu á 
útivist, leik, hreyfingu, list og upplifun fyrir 

börn og fullorðna



Leikir, þrautir og ævintýri á viðburðatúninu



Leikir, þrautir og ævintýri á viðburðatúninu



Leikir, þrautir og ævintýri á viðburðatúninu



Útiíþróttir



Útilistaverk



Útilistaverk



Útskot og sæti við sjóinn



Hafnarstígurinn verður 
lyftistöng fyrir Skagaströnd, 
tengir bæinn betur saman 
og skapar skemmtileg 
útivistartækifæri fyrir bæði 
Skagstrendinga og ferðafólk 
sem heimsækir bæinn.



4. Hafnarhúsið



4. Hafnarhúsið

Hafnarhúsið var upprunalega byggt árið 
1935 á lóðinni þar sem síldarverksmiðjan 
reis síðar. Húsið var flutt á núverandi stað í 
kringum árið 1943. Húsið er timburhús sem 
síðar var klætt með bárujárni. 

Saga hússins og staðsetning þess miðlægt 
á hafnarsvæðinu gerir það upplagt til þess 
að breyta í aðstöðuhús fyrir ferðamenn. Í 
húsinu getur verið upplýsingamiðstöð fyrir 
ferðamenn, hægt væri að vera með litla 
sögusýningu eða aðra fræðslu. Einnig verður 
salernis- og sturtuaðstaða og ef til vill 
setustofa / biðstofa fyrir fólk á leið í siglingar 
og aðra ferðamenn.



Hafnarstígurinn er hluti af metnaðarfullri 
uppbyggingu í ferðaþjónustu á Skagaströnd



Spákonufellshöfði
Fólkvangur, útivist og fuglalíf. Verið er að 
fara í framkvæmdir á fuglaskoðunarhúsi 
og lagfæringum á stígum og aðkomu. 
Ráðgert er að gera lítinn útsýnispall, 
hjólastólavænan stíg og endurgera 
fræðsluskilti á höfðanum.

Sandlækur
Falleg svört sandströnd. Svæði ofan 
við strönd skilgreint í aðalskipulagi 
sem frístundabyggð. Ráðgert er að 
gera saunu og aðstöðu fyrir sjósund og 
kajakróður við ströndina.

Hafnarsvæði
Sjávarútvegur í bland við ónýtt tækifæri í 
ferðamennsku. Stefnt er að því að skapa 
aðstöðu fyrir skemmtiferðaskip og búa 
til frekari aðstöðu fyrir ferðamenn. 
Tryggja þarf öryggi og nægan aðskilnað 
milli gesta og hafnartengdrar starfsemi.

Hólanes
Miðsvæði Skagastrandar. Fallegt svæði 
en nokkuð óreiðukennt skipulag. Skortir 
tengingu við hafnarsvæði. Hér við 
ströndina munu fyrirhuguð sjóböð vera 
staðsett. 

Helstu svæði og tækifæri
í ferðamennsku



Núverandi svæði og starfsemi 
sem þjónar ferðamönnum

Sundlaugin

Salthús gistiheimili

Harbour veitingastaður

Bjarmanes kaffihús

Nes listamiðstöð

Spákonufellshof

Verslun og þjónusta
Hólanes veitingahús

Spákonufellshöfði



Fyrirhuguð verkefni 
sem stuðla að aukinni 
ferðamennsku

Fuglaskoðunarhús (tilbúið vor 2023)

Sauna við Sandlæk (sótt um í FF2023)

Hótel í gömlu síldarverksmiðjunni
(forhönnuð lokið)

Heildarskipulag hafnarinnar - 
höfnin sem nýr áfangastaður fyrir 
skemmtiferðaskip og aðra ferðamenn

Baðlaugar og sjóbað á Hólanesi
(forhönnuð lokið)

Spákonufellshöfði: Bætt aðgengi og 
aðkoma að höfðanum (tilbúið vor 2023)

Spákonufellshöfði: Stígur og útsýnispallur með 
aðgengi fyrir hjólastóla, ný skilti, frágangur á 
malarplani, lúpínuhreinsun (sótt um í FF2023)



Frumhönnun lokið, fjármagnað af 
sveitarfélaginu. Áframhaldandi skipulag 

og fjármögnun verkefnis er í ferli. 

Verkefni á hugmyndastigi. Frumathugun 
lokið, fjármagnað af sveitarfélaginu. 

Hönnun lokið, fjármagnað af FF 2022 - 
verklok vor 2023

Fuglaskoðunarhús
á Spákonufellshöfða

Hótel í gömlu 
síldarverkmsiðjunni

Baðlaugar og sjóbað
á Hólanesi

Baðgestir
allan ársins hring

Útivistarfólk Málþing, fundir og fyrirtækjaferðir

Hópar í skipulögðum ferðum Einstaklingar á eigin vegum

SUMAR

VETUR
Lista- og vísindafólk “in residency”

Skemmtisiglingar og sjóstangaveiði

Herring 
Hotel

Verkefni nú þegar í mótun


