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Markmið verkefnisins 

Rannsóknir og verndun 

• Að hvetja til umræðu og skapa farveg fyrir varðveislu. 

• Að rannsaka þennan þátt menningararfs þjóðarinnar. 

 

Viðgerð og nýting í ferðaþjónustu 

• Að hvetja til viðgerða á eyðibýlum og yfirgefnum 
húsum. 

• Að taka þátt í uppgerð einstakra eyðibýla í samstarfi við 
eigendur og vinna að nýtingu, m.a. í ferðaþjónustu. 
 

 



Aðilar að verkefninu 

R3-Ráðgjöf ehf. 
• Gísli Sverrir Árnason menningarráðgjafi. 
• Garðar Jónsson viðskiptafræðingur. 
• Tryggvi Árnason markaðs- og rekstrarráðgjafi.  
 
Gláma-Kím arkitektar 
• Árni Kjartansson arkitekt og verkfræðingur.  
• Sigbjörn Kjartansson arkitekt og jarðeðlisfræðingur.  
 
Stapi – jarðfræðistofa 
• Ómar Bjarki Smárason jarðfræðingur.  

 



Eyðibýli – áhugamannafélag 

Hlutverk :  
• að hvetja til umræðu og skapa farveg fyrir varðveislu og viðhald 

eyðibýla sem eftirsjá er í, 
• að afla upplýsinga um eyðibýli og yfirgefin hús á Íslandi og rannsaka 

þennan þátt menningararfs þjóðarinnar, 
• að efla og hvetja til viðgerða á eyðibýlum og yfirgefnum húsum í 

sveitum og þorpum landsins, 
• að stuðla að áframhaldandi búsetu, búrekstri og hlunnindanytjum 

eftir aðstæðum á hverjum stað og vinna þannig að sjálfbærri 
nýtingu lands, 

• að skipuleggja og taka þátt í uppgerð eyðibýla og annarra 
yfirgefinna húsa í samstarfi við eigendur, nýta þau m.a. í 
ferðaþjónustu og bjóða með því upp á upplifun á mismunandi tíma í 
sögu landsins. 



Samstarfsaðilar 

• Listaháskóli Íslands, hönnunar- og arkitektúrdeild  
• Hólaskóli – Háskólinn á Hólum, ferðamáladeild  
• Háskólasetrið á Hornafirði  
• Menningarmiðstöð Hornafjarðar  
• Byggðasafn Árnesinga  
• Byggðasafnið í Skógum  
• Markaðsstofa Suðurlands  
• Húsafriðunarnefnd  
• Jon Nordsteien arkitekt  
• Þjóðminjasafn Íslands  
• Fornleifavernd ríkisins  



Áfangar sumarið 2011 

Rannsókn á eyðibýlum og yfirgefnum húsum í: 
– Austur-Skaftafellssýslu 
– Vestur-Skaftafellssýslu 
– Rangárvallasýslu 

 

Könnun: Eyðibýli. Raunhæfur kostur í ferðaþjónustu? 
– Viðtöl við sérfræðinga og könnun meðal ferðamanna 

 
Stuðningur: 

– Nýsköpunarsjóðs námsmanna 
– Húsafriðunarsjóðs 
– Kvískerjasjóðs 
– Sveitarfélaga á Suðurlandi 
– Eigið framlag R3-Ráðgjafar, Glámu-Kíms arkitekta og Stapa-jarðfræðistofu. 



Aðkoma Nýsköpunarsjóðs námsmanna 

Öflugur rannsóknarhópur: 
• Arnþór Tryggvason BA í arkitektúr frá LHÍ 

• Árni Gíslason BA í stjórnmálafræði, í MPA í HÍ 

• Birkir Ingibjartsson BS í verkfræði, í arkitektúr frá LHÍ 

• Steinunn Eik Egilsdóttir BA í arkitektúr frá LHÍ 

• Yngvi Karl Sigurjónsson BA í arkitektúr frá LHÍ 

Umsjónarmenn: 
• Sigbjörn Kjartansson Glámu-Kím arkitektum 

• Gísli Sverrir Árnason R3-Ráðgjöf 



Rannsóknarhópurinn 



Umfjöllun um verkefnið 

• Héraðsfréttablöðin Eystrahorn, Dagskráin og 
Sunnlenska fréttablaðið. 

• Heimasíður allra sveitarfélaga á svæðinu. 

• Morgunblaðið, DV, Fréttablaðið, Bændablaðið. 

• Kvöldfréttir Sjónvarps. 

• Morgunútvarp Rásar 2. 

• Blogg um arkitektúr o.fl. 



Viðurkenningar 

• Tilnefning til hvatningarverðlauna 
iðnaðarráðherra. 

• Tilnefning til nýsköpunarverðlauna forseta 
Íslands. 

• Tilnefning til menningarverðlauna DV. 



Fleiri þræðir verkefnisins? 

• Nánari rannsóknir á einstökum húsum. 

• Rannsóknir á svæðisbundnum 
einkennum. 

• Af hverju fóru jarðir í eyði?  

• Af hverju/hvernig voru hús yfirgefin? 

• Fræðslu- og skólaverkefni á ýmsum 
skólastigum. 



Umfang rannsókna 2011 

Austur-Skaftafellssýsla 

Vestur-Skaftafellssýsla 

Rangárvallasýsla 

 

• Þarna reyndust 103 eyðibýli og yfirgefin hús.  

• Þessar sýslur ná yfir 21% af flatarmáli Íslands.  

• Þar eru um 14% af öllum jörðum landsins.  



Afurð sumarsins 2011 
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Raunhæf nýting í ferðaþjónustu? 

http://img.visir.is/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=XZ&Date=20111003&Category=FRETTIR01&ArtNo=111009782&Ref=AR&NoBorder&MaxW=800&MaxH=700


Eyðibýli. Raunhæfur möguleiki í 
ferðaþjónustu? 

• Er eftirsóknarvert í augum ferðamanna að gista í 
uppgerðum eyðibýlum á Íslandi?  

• Er þörf sé fyrir slíka gistingu og er pláss á 
markaðnum fyrir hana? 

• Helstu sölu- og markaðsleiðir fyrir slíka gistingu?  

• Eru eigendur eyðibýla áhugasamir um að gera 
húsin upp og nýta þau? 

• Hvaða svæði landssins væru áhugaverðust í 
augum ferðamanna? 

 



Könnum meðal ferðamanna 
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Hefðir þú áhuga á að gista á uppgerðu 
eyðibýli á Íslandi? 

Nei   3% 

Já   97% 



Hvernig á gera eyðibýli upp? 
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Mjög frumstæðar aðstæður þótt húsið sé uppgert, jafnvel ekki rafmagn, 
sími o.þ.h. þægindi 

Gamaldags innréttingar og óbreytt húsaskipan en þó ákveðin þægindi s.s. 
heitt og kalt vatn. 

Húsið gert upp á nútímalegan hátt með helstu þægindum og góðu 
sambandi við umheiminn. 

Nútímalegt heimili, jafnvel nýtt hús þar sem áður var eyðibýli. Öll þægindi.  

Ekki áhugi fyrir hendi 



FRAMHALDIÐ 

• Frekari kynning og umræða. 

• Fjáröflun. 

• Rannsóknir á fleiri landshlutum í sumar. 
– Norðausturland. 

– Vesturland. 

• Viðgerðir einstakra húsa. 

• Nýting í ferðaþjónustu. 
– Gisting / leiga. 

– Saga húsanna og fólksins - Upplifun á staðnum. 

 



Takk fyrir 


