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Saga Jarðvangur
Borgarfjörður 

Svæðið er 2.270 ferkílómetrar.

Saga jarðvangur var stofnað í mars 
2013.

Vettvangur fyrir hina ýmsu aðila sem 
tengjast ferðaþjónustu og fleira til þess 
að komast saman á einum stað (Bjarni 
Trausta, 2018).



Tækifæri bænda í kúabúskap
Ferðaþjónusta 

● Bændagisting 

● Matvælaframleiðsla 

● Hægur ferðamáti (slow travel hiking) 

● Opinn landbúnaður 



Bændagisting 
Margir bændur geta aflað aukinna tekna með því að 
bjóða upp á bændagistingu. 

- Gistiheimili 
- Smáhýsi 
- Í heimahúsi 
- Tjaldstæði 

Á jarðvangs svæðinu má finna 5 staði þar sem boðið 
er upp á gistingu (Visit West Iceland, 2018 ).



Matvælaframleiðsla - Beint frá býli 
Kúabændur hafa mikla möguleika til 
matvælaframleiðslu.

Hægt er að framleiða ís, ost, smjör, skyr og fleiri 
mjólkurafurðir. 

Einnig er hægt að selja nautakjöt beint frá býli.

Á sumum býlum opna bændur búð fyrir 
viðskiptavini þar sem þeir selja afurðir sínar. 



Hægur ferðamáti - Slow Travel Hiking 

- Tiltölulega nýtt hugtak.

- Hægur ferðamáti snýst mikið um  að taka því 
rólega og njóta þess að vera í fríi. 

- Vinsælt er að fara í gönguferðir þar sem 
kílómetrafjöldi skiptir ekki máli heldur að allir 
fari á sínum hraða.

- Meginmarkmiðið er að njóta náttúrunnar og 
allt sem hún hefur upp á að bjóða (Notes on 
Slow Travel, e.d.). 

- Hægur ferðamáti hentar vel fyrir kúabú þar sem þar er 
oft víðamikill náttúra sem býður uppá mikla 
möguleika.

- Hægur ferðamáti er ekki mjög algengur í saga 
jarðvangs svæðinu en það væri möguleiki sem hægt 
væri að skoða.



Opinn 
landbúnaður

● Býli sem eru með opinn 
landbúnað gefa almenningi 
tækifæri á að heimsækja býlin.

● Þar getur almenningur kynnt sér 
störfin sem eru unnin á býlunum.

● Sumir bændur bjóða einnig 
erlendum ferðamönnum.

● Einnig eru sum býli með opið fyrir 
leik- og grunnskóla heimsóknum.

(bondi.is, 2018) 



Nýting á 
jarðvangsmerkinu 

fyrir bændur

Við veltum því fyrir okkur hvernig 
bændur geta nýtt sér þetta merki  sem 
best. 

Við höldum því fram ef að bændur  
þekkja mikilvægi jarðvangsins þá geta 
þeir nýtt sér merkið og auglýst sig betur 
í sinni landbúnaðargrein.

Búin myndu fá góða auglýsingu og 
viðurkenningu fyrir að vera á þessu 
svæði. Sumt fólk kýs að ferðast 
einungis milli jarðvanga.
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