Snjóflóðavarnargarðarnir á Siglufirði og varnargarðurinn við
Hornbrekku í Ólafsfirði hafa vakið mikla athygli fyrir góða
hönnun. Garðarnir falla vel að náttúrunni og göngustígar eru
á flestum garðanna sem eru mikið nýttir til útivistar.

SVEITARFÉLAGIÐ
FJALLABYGGÐ

TÓNLISTIN
& HÁTÍÐIR
Fjölmargar hátíðir eru í Fjallabyggð á
hverju sumri. Má þar nefna, Sjómanna-

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Í Fjallabyggð búa
rúmlega 2000 manns. Með tilkomu Héðinsfjarðarganga, sem
tengir byggðarkjarnana saman, er Tröllaskagi ákjósanlegur
áfangastaður sem hefur uppá margt að bjóða. Aðeins eru
15 km á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar.
Þéttbýliskjarnar Fjallabyggðar halda uppi blómlegu menningarstarfi og eru staðirnir þekktir fyrir öflugt og lifandi félagslíf.
Gallerí og listavinnustofur eru í Fjallabyggð sem gaman er að
heimsækja. Margir og fjölbreyttir viðburðir er haldnir á hverju
sumri sem tengjast tónlist, ljóðum, sögu, skapandi verkefnum,
síld og íþróttum, svo eitthvað sé nefnt.
Fyrir ferðamenn og útivistarfólk er margt skemmtilegt að skoða
og gera í Fjallabyggð. Á veturna er staðurinn skíðaparadís og
draumur útivistarmannsins. Hægt er að fara á svigskíði,
gönguskíði, skauta, þeytast um á snjósleða eða dorga í
Ólafsfjarðarvatni.

dagshátíðina sem haldin er um
mánaðarmótin maí/júní. Blúshátíð
- Blue North Music Festival - í lok júní
í Ólafsfirði, og fyrstu helgina í júlí er
haldin Þjóðlagahátíð á Siglufirði. Reitir,

Skógræktin á Siglufirði er sannkölluð náttúruperla, hvort sem
er að vetri eða sumri. Hægt er að ganga um stíga og setjast
niður við bekki sem staddir eru við foss innst í skógræktinni.
Skógræktin er staðsett í Skarðsdal (sami vegur og upp að
skíðasvæði).

SUND & ÍÞRÓTTIR
Í Fjallabyggð eru tvær íþróttamiðstöðvar.
Í Ólafsfirði er 25 metra útisundlaug,
2 heitir pottar, rennibraut, vaðlaug með
svepp, setlaug og líkamsrækt.
Á Siglufirði er 25 metra innisundlaug,
gufubað og heitur pottur (úti) og
líkamsrækt.

verslunarmannahelgina, fyrstu helgina í

Tveir 9 holu golfvellir eru í Fjallabyggð.
Annar í Ólafsfirði og hinn á Siglufirði.
Ólafsfjörður nýtur vaxandi áhuga þeirra
sem stunda sjóbretti og sjósund enda
hentar fjörðurinn ákaflega vel fyrir þá
tómstundaiðjur.

ágúst sem er mesta ferðahelgi á Íslandi

SKÍÐI

og síðar í þeim mánuði verða Berjadagar

Í Fjallabyggð eru tvö skíðasvæði,
skíðasvæðið í Skarðsdal á Siglufirði og
skíðasvæðið í Tindaöxl í Ólafsfirði.
Skíðasvæðið í Skarðsdal má tvímælalaust telja með bestu skíðasvæðum
landsins og skíðabakkinn í Ólafsfirði
einn besti svigbakki landsins.

er alþjóðlegt samvinnuverkefni skapandi
fólks sem fram fer á vegum Alþýðuhússins á Siglufirði í byrjun júlí.
Síldarævintýri verður á Siglufirði um

í Ólafsfirði sem er klassísk tónlistarhátíð.
Í september og október er svo haldin
ljóðahátíðin Haustglæður á Siglufirði á
vegum Ljóðaseturs Íslands og Ungmennafélagsins Glóa.

Eitt af því sem einkennir Fjallabyggð er mikið fuglalíf allt árið
um kring. Ólafsfjarðarvatn er á náttúrminjaskrá og er mjög
sérstakt náttúrufyrirbrigði. Ferskt vatn flýtur ofan á söltu og
virkar sem gler í gróðurhúsi á neðri lög. Vegna eiginleika
vatnsins veiðast þar margar sérstakar fisktegundir. Vinsælt er
að ganga eða hjóla í kringum vatnið en vegalengdin er
rúmlega 13 km.

Velkomin til
SIGLUFJARÐAR
& ÓLAFSFJARÐAR

vel á móti þér
Við tökum

MIÐNÆTURSÓLIN & NORÐURLJÓS
Sem nyrsta byggð á landinu er Fjallabyggð með betri stöðum
á landinu til að njóta miðnætursólarinnar að sumri til og
norðurljósanna að vetri til. Að upplifa norðurljósin er hvergi
betra að gera en í Héðinsfirði þar sem engin ljósmengun
truflar sýn þegar vel viðrar til norðurljósa- og/eða
stjörnuskoðunar á björtum vetrarnóttum. Hér er einstakt
tækifæri fyrir ljósmyndara að ná myndum af þessu undri
veraldar sem norðurljósin eru.

Í Ólafsfirði er upplýst gönguskíðabraut
sem nýtist göngufólki einnig að sumri
til. Fjallaskíðamennska á síauknum
vinsældum að fagna og er hvergi betra
að stunda þá tómstundaiðju en í
Fjallabyggð eða á Tröllaskaga.

FJALLABYGGD.IS
VISITTROLLASKAGI.IS

LJÓÐASETUR ÍSLANDS

Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í Fjallabyggð sem hafa
verið merktar og stikaðar hin síðari ár. Þær eru mislangar og
misjafnlega krefjandi svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
Kort og göngulýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu sveitarfélagsins.

ÞJÓÐLAGASETUR
SR. BJARNA ÞORSTEINSSONAR
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar
er staðsett í Maðdömuhúsinu svokallaða,
þar sem sr. Bjarni Þorsteinsson
(1861-1938) tónskáld og þjóðlagasafnari
bjó undir lok 19. aldar. Hlutverk Þjóðlagasetursins er að varðveita og kynna
íslensk þjóðlög og þjóðdansa með upptökum, útgáfu,
sýningum, tónleikum og árlegri þjóðlagahátíð á Siglufirði.
Sagt er frá þjóðlagasöfnun sr. Bjarna Þorsteinssonar,
greint frá heimildarmönnum hans og mörgum þeim sem
aðstoðuðu hann við söfnunina víða um land.
Sjá nánar á www.folkmusik.is

Fjallabyggð á hátt í 130 listaverk eftir
okkar þekktustu listamenn eins og
Kjarval, Erró, Þorvald Skúlason, Nínu
Tryggvadóttur og Alfreð Flóka auk
nokkurra erlendra listamanna og er
þar þekktastur Salvador Dali.
Sjá nánar á www.listasafn.fjallabyggd.is

NÁTTÚRUGRIPASAFNIÐ Í ÓLAFSFIRÐI
Náttúrugripasafnið í Ólafsfirði er fyrst
og fremst fuglasafn og hefur að
geyma yfir 100 fuglategundir. Safnið
býr yfir allflestum fuglategundum
landsins, en einnig er þar að finna
eggjasafn, lítið plöntusafn, refi í greni,
geithafur, krabba, sjaldgæfa fiska úr
Ólafsfjarðarvatni, ísbjörn sem skotinn
var á Grímseyjarsundi og margt fleira.
Safnið er staðsett við Aðalgötu 14, 3.h

Tjaldsvæði Siglufjarðar er staðsett í miðbænum við
torgið og smábátabryggjuna. Öll þjónusta,
afþreying og söfn eru í 5-10 mínútna göngufæri.
Sunnan við snjóflóðavarnagarðinn (Stóra bola) er
hitt svæðið fyrir þá sem kjósa ró og frið. Þaðan er
stutt á golfvöllinn, í hesthúsabyggð og fuglavarp.
Um 10 mínútna gangur er niður í miðbæ.
Upplýsingamiðstöð á Siglufirði er rekin samhliða
opnunartíma bóksafnsins sem staðsett er í
Ráðhúsinu.
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TJALDSVÆÐI SIGLUFIRÐI
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LISTASAFN
FJALLABYGGÐAR

fjö

Síldarminjasafnið er eitt stærsta
sjóminja- og iðnaðarsafn landsins.
Í þremur ólíkum húsum kynnumst við
síldveiðum og vinnslu á silfri hafsins.
Róaldsbrakki er norskt síldarhús frá 1907.
Söltunarsýningar eru alla laugardaga í
júlí kl. 15 og eru innifaldar í aðgangseyri.
Í Gránu er safn um sögu bræðsluiðnaðarins sem löngum
var kallaður fyrsta stóriðja Íslendinga.
Í Bátahúsinu liggja bátar, stórir sem smáir við bryggjur.
Síldarminjasafnið hlaut Íslensku safnverðlaunin árið 2000
er þau voru veitt í fyrsta sinn og Evrópuverðlaun safna
árið 2004, Micheletti verðlaunin, þegar safnið var valið
besta nýja iðnaðarsafn Evrópu það árið.
Sjá nánar á www.sild.is

TJALDSVÆÐI
- upplýsingamiðstöðvar

SIGLUFJÖRÐUR
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Helsta aðdráttaraflið að þessu leyti er t.d. dorg- og stangveiðar í
Ólafsfjarðarvatni og Ólafsfjarðará, fjölskrúðugt fuglalífið við
Leirurnar á Siglufirði, ásamt fjölþættum gönguleiðum um fjöll og
dali, en við slíkar aðstæður hefur nær ósnortið og friðsælt
náttúrufar Héðinsfjarðar notið mikillar hylli hjá ferðafólki. Til
gamans má geta að örnefni Héðins- og Siglufjarðar er um 1.300,
en þau má nálgast inn á www.snokur.is

SÍLDARMINJASAFN ÍSLANDS
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Fjallabyggð býr að stórbrotinni náttúrufegurð þar sem fegurð
fjalla og fjarða er stórfengleg og möguleikar á sviði útivistar og
tómstunda eru hreint óþrjótandi. Ferðalangar sem leggja leið
sína í Fjallabyggð verða ekki fyrir vonbrigðum. Návígið við
náttúruna er ávallt innan seilingar, hvort heldur haldið er í
gönguferðir, farið í golf, sjósund, skellt sér á skíði, sjóbretti eða
veitt í vötnum, ám eða sjó.
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FJÖLBREYTT NÁTTÚRA
- GÖNGULEIÐIR OG FJALLGÖNGUR

Á ljóðasetrinu er hægt að kynna sér
strauma og stefnur í íslenskum kveðskap
allt frá landnámsöld til okkar tíma, einnig
er hægt að skoða þar merkar bækur og
muni og ýmislegt fleira sem tengist
íslenskri ljóðlist. Á staðnum er bókasafn með miklum fjölda
ljóðabóka og annarra bóka sem tengjast ljóðlist og kveðskap.
Sjá nánar á http://ljodasetur.123.is
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SÖFN & SETUR

ÓLAFSFJÖRÐUR
DALVÍK
Hofsós

AKUREYRI

TJALDSVÆÐI ÓLAFSFIRÐI
Tjaldsvæðið í Ólafsfirði er við íþróttamiðstöðina.
Þar er lítil tjörn með miklu fuglalífi og smásílum
sem vinsælt er að veiða hjá yngri krökkunum.
Í Ólafsfirði er upplýsingamiðstöðin rekin
samhliða opnunartíma bókasafnsins
sem er staðsett að Ólafsvegi 4.
TRÖLLASKAGI
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