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Inngangur 

Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi, því skal hann virður vel. Svo mælti skáldið Jónas 

Hallgrímsson í kvæði sínu. Allt frá upphafi byggðar á Íslandi hafa menn stundað landbúnað 

ýmist til sjálfsþurftar, tekna eða sem áhugamál í margvíslegri mynd. Starfið einskorðast ekki 

einungis við skepnuhald heldur nær landbúnaður yfir „...hvers konar vörslu,verndun, nýtingu 

og ræktun búfjár, ferskvatnsdýra, lands og auðlinda þess til atvinnu- og verðmætasköpunar, 

matvælaframleiðslu og þjónustu er tengist slíkri starfsemi.“1 

 Víða um land á landbúnaður undir högg að sækja. Í Þistilfirði hefur nýliðun meðal bænda 

átt sér stað og eru flestir hinna ungu bænda bændaskóla- eða landbúnaðarháskólagengnir. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna ástæður þess að þeir fóru út í landbúnað á svæðinu, 

hvað þeir telji að einkenni svæðið, hvaða tækifæri þeir sjá til framtíðar á svæðinu, hverjir séu 

helstu þröskuldarnir og viðhorf þeirra til framtíðar íslensks landbúnaðar. Einnig voru kannaðir 

nokkrir þættir sem snerta byggðina við Þistilfjörð til þess að gefa innsýn inn í umhverfi 

viðmælenda. Þar var fjallað stuttlega um atvinnulíf, þjónustu og íbúaþróun. Þar að auki var 

meðalaldur og aldursdreifing bænda á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga kannaður.  

 Í öðrum kafla er fjallað um byggð við Þistilfjörð í Svalbarðshreppi og Langanesbyggð og 

ýmsa þætti er hana snerta. Meðalaldur og aldursdreifing bænda á starfssvæði Þekkingarnets 

Þingeyinga er til umfjöllunar í þriðja kafla. Í fjórða kafla koma fram niðurstöður 

viðtalsrannsóknarinnar og er honum skipt upp á þá leið að fyrst er fjallað um bændastarfið og 

menntun bænda, því næst um svæðið og kosti þess og galla, möguleika og tækifæri til 

framtíðar og helstu þröskulda. Að endingu er sjónum beint að landbúnaði í dag og í náinni 

framtíð. Í síðasta kaflanum eru umræður um niðurstöður í lokaorðum.  

 

 

 

                                                 
1   Alþingi (e.d.a), 20. október. 
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Aðferðafræði 

Gerð var viðtalsrannsókn á viðhorfi ungra bænda í Þistilfirði til möguleika og sóknarfæra 

svæðisins og framtíð landbúnaðar þar og á landsvísu. Viðmælendur voru valdir með það í 

huga að þeir væru fæddir eftir árið 1974 og væru því 35 ára eða yngri. Samkvæmt 

samtökum ungra bænda á Íslandi eru meðlimir félagsins fólk á aldrinum 18 til 35 ára og var 

því miðað við það aldursbil þegar úrtakið var valið.2 Einnig skyldu viðmælendur vera búsettir á 

svæðinu þegar rannsóknin yrði gerð og hafa búskap sem aðalstarf eða aukastarf. Allir 

viðmælendur höfðu hafið og/eða lokið menntun úr bændaskóla. Alls voru viðmælendur sjö 

talsins á aldrinum 26 til 34 ára, fimm karlar og tvær konur af fimm bæjum og starfa við 

sauðfjárrækt. 

 Viðtölin fóru fram í júní og júlí 2010. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur símleiðis 

til þess að kanna áhuga þeirra á að taka þátt í rannsókninni. Allir viðmælendur sýndu 

samstundis áhuga. Þá var ákveðinn staður og stund fyrir viðtalsrannsóknina. Öll viðtöl nema 

eitt voru tekin inni á heimilum viðmælenda og var það tekið upp í húsnæði Menntasetursins á 

Þórshöfn að Langanesvegi 16.  

 Viðtölin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl þar sem viðfangsefnið og spurningarnar voru 

ræddar og viðmælandi gat tjáð sig með eigin orðum.   

 Fyrstu spurningarnar sem lagðar voru fyrir viðmælendur fjölluðu um landbúnaðarstarfið og 

þá hvata sem lágu að baki þegar þeir fóru út starfið. Einnig um þá tegund landbúnaðar sem 

þeir stunda, viðhorf þeirra til starfsgreinarinnar og búfræðimenntunar. Síðan voru þeir beðnir 

um að velta fyrir sér möguleikum svæðisins til framtíðar og atvinnunýsköpunar, hverjir væru 

helstu kostir og ókostir þess sem og sóknarfæri. Áhugi og áherslur þeirra í nýsköpun3 var einnig 

ræddur og þeir þröskuldar sem gætu hamlað framkvæmdinni. Viðmælendur voru einnig 

                                                 
2 Samtök ungra bænda, 2009. 
3  Nýsköpun er að skapa eða búa til eitthvað nýtt, einnig að endurbæta það sem þegar er til staðar. Hún á við um nýja 
eða endurbætta vöru, tækni, þjónustu, aðferðafræði, framleiðsluaðferð, stjórnskipulag eða leið til sölu- og markaðsetningar. 
Hún getur átt sér stað á mörgum sviðum, svo sem viðskiptum, vísindum, tækniþróun, stjórnunarstörfum, listum og 
menningu. Oftast er talað um nýsköpun í samhengi við nýja tækni, viðskiptatækifæri eða leið til markaðsetningar. Hún er 
ekki það sama og ný hugmynd, heldur er aðeins talað um nýsköpun þegar búið er að koma hugmyndinni eða endurbótinni í 
framkvæmd. Nýsköpun getur verið ný fyrir allan heiminn eða fyrir afmarkað svæði (svo sem heimsálfu, land, borg eða 
tiltekið fyrirtæki eða stofnun). Nýsköpun er talin mikilvæg fyrir efnahagslífið á því svæði sem hún á sér stað, hún getur ýtt 
undir hagvöxt vegna þess að í henni felst hagræðing eða framleiðsluaukning sem leiðir af sér meiri framleiðni hjá þeim sem 
að nýsköpuninni standa. (Andri Heiðar Kristinsson, 2007) 
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spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að fara út samstarf með öðrum aðilum af svæðinu, var þá 

verið að kanna hvort andrúmsloft fyrir samstarf milli bænda og jafnvel fyrirtækja væri fyrir 

hendi. Slíkt gæti opnað dyr fyrir einhverskonar klasasamstarf á svæðinu4.  Viðmælendur voru 

spurðir hvort þeir teldu að Svalbarðshreppur styddi við nýsköpunarstarf í landbúnaði og 

atvinnuuppbyggingu innan sveitarfélagsins, og ef svo væri á hvaða hátt.  Að endingu voru 

framtíðarhorfur landbúnaðar á svæðinu og landinu öllu ræddar. Einnig voru viðmælendur 

spurðir hvort þeir teldu mikilvægt að landbúnaður héldist sem víðast um land.  

 Öll viðtölin voru tekin upp á band og síðan slegin inn í tölvu. Þegar það var búið hófst 

úrvinnsla gagna. Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf ungra bænda í Þistilfirði til 

starfsins, svæðisins, sóknarfæra og framtíðarmöguleika landbúnaðarins. 

 

Byggð við Þistilfjörð 

Áður en farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar er vert að kanna stöðu byggðar við 

Þistilfjörð í Svalbarðshreppi og Langanesbyggð. Fjallað verður um svæðið, atvinnumál, 

þjónustu, samgöngur og íbúaþróun síðustu ára.   

 

Landlýsing 

Samkvæmt sögunni nam Ketill þistill land í Þistilfirði á milli Hundsness og Sauðaness.5 

Sveitarfélagið Svalbarðshreppur er í Þistilfirði og liggur að landi Norðurþings að vestan og 

sunnan og Langanesbyggðar að suðaustan og austan.6 Við strandlengjuna skiptast á nes, 

vogar og víkur. Umhverfis meginhluta byggðarinnar rís hálendi og einstök fjöll. Vestur í Þistilfirði 

er lágur fjallgarður á hálendinu, þar er Óttarshnjúkur sem er 467 metrar á hæð og nokkru 

                                                 
4 Klasasamstarf er þegar fyrirtæki og aðrir aðilar sem eru líkir og ólíkir að gerð og stærð vinna saman að markmiði 
án þess endilega að samruni verði. Sterk heild myndast þegar kraftar þeirra sameinast og öflugt tengslanet. Þegar talað er 
um klasa er átt við „landfræðilega þyrpingu tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum 
og stofnana ... á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni en einnig í samvinnu“. Aðstæður til viðskipta sem byggja á 
vinnuafli, þekkingu og tækni skapast sem og umhverfi til nýsköpunar. Dæmi um klasasamstarf meðal bænda er Austurlamb 
sem er samstarfsverkefni meðal bænda á Austurlandi. Tilgangur klasans er að koma á milliliðalausu sambandi milli bóndans 
og neytandans þar sem neytandinn getur verslað kjöt frá ólíkum framleiðendum í gegnum netið. (Karl G.Friðriksson og 
Sævar Kristinsson, 2005: 5-6 & 13) 
5    Runólfur Elentínusson (Ritstj.), 2003: 395. 
6    Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010a. 
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sunnar er Helgafell sem er svipað að hæð. Austan megin við hálendið eru einstök fjöll, 

Viðarfjall er nyrst og er það 410 metra hátt, næst kemur Hermundarfell sem er svipað að hæð, 

svo er Flautafell 522 metrar og sunnar er Svalbarðsnúp að finna sem er 703 metrar að hæð. 

Lengra í suðri eru Heljardalsfjöll og austar er Stakfell. Mest er láglendi um miðbik sveitarinnar frá 

Hafralónsá og vestur að fjöllunum.7 

 Nær ströndinni er að finna þurra bakka, mýrar og lítið hallandi mólendi. Valllendi er 

meðfram ánum og fjær þeim skiptast á lágir og aflíðandi ásar, lyngbrekkur, flóar og melar. 

Mikið ræktanlegt land, ýmist melar, móar eða mýrar fylgja flestum jörðum sveitarinnar. Eftir því 

sem fjær dregur sjó hækkar landið og þá taka víðlend heiðarlönd við. Landslag heiðanna er 

stórbrotið og þar eru dalir djúpir, ásar og hryggir háir og brekkur brattar. Þar er að finna 

margbreytilegt gróðurfar en einnig lítið gróin svæði svo sem melar og urðir. Í Þistilfirði falla 

margar ár til sjávar og eru fjórar stærstu Svalbarðsá, Sandá, Hölkná og Hafralónsá. Þessar 

fjórar ár, ásamt Ormarsá, eru allar laxgengar. Einnig hafa virkjunarmöguleikar verið kannaðir í 

ánum og eru þeir taldir vera töluverðir.8 

 

Búskapur, atvinna og þjónusta 

 Allt frá landnámsöld hefur sauðfé verið aðalbústofn bænda í Þistilfirði og er það enn þann 

dag í dag. Sauðfjárbúskapurinn hefur haldist nokkuð stöðugur og öflugur þrátt fyrir samdrátt 

og aðra erfiðleika í greininni á landsvísu. Frá því að slátrun hjá Kaupfélagi Langnesinga á 

Þórshöfn lagðist af árið 1990, hafa bændur slátrað hjá Fjallalambi á Kópaskeri. Eignarhald og 

rekstur sláturhússins er í höndum bænda, starfsmanna og sveitarfélaga í Norður-Þingeyjarsýslu. 

Nokkuð hefur verið um líflambassölu til sauðfjárbænda í öðrum héruðum undanfarin ár. Um 

tíma var starfrækt mjólkurstöð á Þórshöfn sem tók til starfa árið 1966 og hófu fimm til sex bú á 

svæðinu mjólkurframleiðslu til sölu. Í lok áttunda áratugarins hætti starfsemi 

mjólkurstöðvarinnar og mjólkurframleiðslan dróst mikið saman og var aðeins starfrækt á einu 

búi til ársins 1997 þegar það hætti framleiðslu.9 

 

                                                 
7    Runólfur Elentínusson (Ritstj.), 2003: 395. 
8    Runólfur Elentínusson (Ritstj.), 2003: 396. 
9     Runólfur Elentínusson (Ritstj.), 2003: 396-397. 
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Ferðaþjónusta á svæðinu hefur farið vaxandi undanfarin ár og er farin að bera 

árangur. Atvinnusókn íbúa Svalbardshrepps til Þórshafnar hefur aukist ár frá ári í 

framleiðslu- og þjónustustörf samhliða aukinni þáttöku Svalbarðshrepps í atvinnurekstri 

þar. Svalbarðshreppur er samrekstrar- og eignaraðili ásamt [Langanesbyggð] að 

íþróttamiðstöðinni Verinu, grunnskólanum, skólaakstri barna úr Svalbarðsskóla til 

Þórshafnar, leikskólanum, tónlistarskólanum, dvalarheimilinu Nausti, brunavörnum og 

fleiru á Þórshöfn. Svalbarðsskóli er í senn skólasetur, menningar- og félagsmiðstöð 

sveitarinnar og allt frá 1984 hefur þar farið fram kennsla fyrstu 7. til 8. bekkja 

grunnskóla. Kennsla nemenda í 9-10 bekk fer fram í Grunnskólanum á Þórshöfn.10 

   Íbúar Svalbarðshrepps voru 111 árið 2010.11 Flatarmál Svalbarðshrepps er 1.155 

ferkílómetrar og býr því færri en einn íbúi á hverjum ferkílómetra. 12 Árið 2007 störfuðu 

20 fyrirtæki í sveitafélaginu með um 26 stöðugildi og er  að langmestu leyti öll 

atvinna í landbúnaði og sauðfjárbúskap og er hvert býli talið sem eitt fyrirtæki. Í 

landbúnaði eru 16 fyrirtæki með 21 starf, eða um 81% starfa í sveitarfélaginu. Engin 

kúabú eru í sveitarfélaginu né á stóru svæði í kringum það. Ekki er að finna nein 

kúabú frá Tjörnesi til Vopnafjarðar. Á öllum heimilum utan við eitt, er stundaður 

búskapur. Allt frá árinu 1992 hefur verið starfrækt ferðaþjónusta á Ytra-Álandi. Í 

heilbrigðis- og félagsþjónustu er eitt starf sem og í þjónustu og eru þau fjögur prósent 

hvort. Eini þjónustuþátturinn er heimilishjálpin. Í fræðslustarfsemi eru þrjú störf og eru 

þau 12% af hlutfalli starfa í sveitarfélaginu. Heimilishjálpin er alfarið rekin á vegum 

hreppsins, einnig rekstur skólans. Næstum allir aðrir þættir eru í samstarfi við önnur 

nálæg sveitarfélög. Ekki er nein verslun eða heilbrigðisþjónusta í sveitarfélaginu og er 

það einkum sökum þess að Svalbarðshreppur er dreifbýlissveitarfélag og er næstum 

öll þjónusta sótt út fyrir bæjarfélagið.13 

 Íbúar Svalbarðshrepps sækja flesta þjónustu til Þórshafnar, sem er næsta þéttbýli í 

um 23 km fjarlægð14. Einnig sækja þeir þjónustu til Húsavíkur og Akureyrar. Til 

Húsavíkur eru 136 kílómetrar sé farin ný leið yfir Hólaheiði um Hófaskarð og til 

                                                 
10     Runólfur Elentínusson (Ritstj.), 2003: 397. 
11  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 6. 
12  Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 83. 
13  Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 83 & 84-86. 
14  Fjarlægðartölur miðast við Svalbarð, þar sem félagsheimili sveitarinnar er. 
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Akureyrar eru 228 kílómetrar. Til Reykjavíkur eru kílómetrarnir 615.15 Nýr heilsársvegur 

með bundnu slitlagi milli Þistilfjarðar og Öxarfjarðar yfir Hólaheiði um Hófaskarð var 

tekinn í notkun þann 23. ágúst 2010. Áður var ýmist farið um Melrakkasléttu eða yfir 

Öxarfjarðarheiði sem var lokuð að vetri. Leiðin styttist um 53 km frá Þórshöfn til 

Húsavíkur, miðað við að farið sé um Melrakkasléttu, en lengist miðað við leiðina yfir 

Öxarfjarðarheiði.16 Því bætir vegurinn samgöngur á svæðinu verulega. 

Íbúaþróun í Svalbarðshreppi 

Samkvæmt Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga17 frá 2010  

hefur íbúaþróun í Þistilfirði verið mun jákvæðari en í öðrum sveitarfélögum á 

starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga. Þar hefur íbúum fjölgað um 2,78% eða þrjá 

einstaklinga á árinu 2009. Frá 2002 hefur íbúum sveitarfélagsins hins vegar fækkað um 

7,5% en nokkur stöðugleiki hefur þó verið í íbúafjölda síðan 2005. Sökum fámennis eru 

prósentutölur nokkuð breytilegar og telur hver einstaklingur í sveitarfélaginu mikið.18 

Íbúaþróun í Svalbarðshreppi 2002 til 2010.19 

 

 Ekki verður vikið frá því að fjalla einnig um nágrannasveitarfélagið 

Langanesbyggð og þéttbýlið Þórshöfn í ljósi þess að margir íbúar Svalbarðshrepps 

                                                 
15 Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 86 og Vegagerðin, 2010. (Vegalengdir 
fengnar af vegagerð.is um vegalengdir frá Þórshöfn og eru 23 kílómetrar dregnir frá til þess að fá réttar 
vegalengdir frá Svalbarði.) 
16  Haukur Jónsson starfsmaður Vegagerðinnar á Akureyri, símtal 30. ágúst 2010. 
17 Þekkingarsetur Þingeyinga, 2010, maí. (Vorið 2010 var nafni Þekkingaseturs Þingeyinga breytt í 
Þekkingarnet Þingeyinga.) 
18  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 17. 
19  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 6. 



Ungir bændur í Þistilfirði 

 
 

11 
 

sækja þangað atvinnu og þjónustu. Einnig til þess að fá skýrari sýn á stöðu byggðar 

við Þistilfjörð.  

 

Langanesbyggð 

Langanesbyggð er austasta sveitarfélag Norður-Þingeyjarsýslu. Sveitarfélagið markast 

af Hafralónsá í vestri að mörkum Svalbarðshrepps og liggur að landi 

Vopnafjarðarhrepps í austri.20 Sveitarfélagið varð til við sameiningu 

Skeggjastaðahrepps og Þórshafnarhrepps árið 2006 í kjölfar sveitarstjórnarkosninga 

sama ár. Flatarmál Langanesbyggðar er 1.333 ferkílómetrar og færri en einn íbúi býr 

á hverjum ferkílómetra.21 Tvö kauptún eru í Langanesbyggð, þau eru Þórshöfn og 

Bakkafjörður. 

 Þórshöfn stendur við austanverðan Lónafjörð sem er í botni Þistilfjarðar.22 

Kauptúnið byggðist upp í vík í Lónafirðinum sem hefur verið kölluð Þórshöfn frá ómuna 

tíð. Þar var besta skipalægi á Langanesi og má segja að þar sé höfn frá náttúrunnar 

hendi, þar er hlé fyrir norðaustanátt sem er aðalhafáttin á þessum slóðum, því 

beindist sigling þangað.23 Staðurinn fékk verslunarleyfi árið 184624 og upp úr 1880 hóf 

að myndast þar byggð.25  

 Í dag byggist atvinnulífið að miklu leyti á útgerð dagróðrabáta og nótabáta. Á 

Þórshöfn er rekin afkastamikil fiskimjölsverksmiðja og frystihús. Hafnaraðstæður hafa 

tekið stakkaskiptum síðastliðna áratugi. Á staðnum er heilsugæslustöð, dvalarheimili 

fyrir aldraða, gistihús, veitingastaður og  íþróttahús með yfirbyggðri sundlaug.26 Í 

september 2009 var Menntasetur á Þórshöfn opnað formlega og er þar starfsemi 

með framhaldsskólanemendur frá Laugum og aðsetur fyrir fjarnema ásamt fleiru. 

Einnig eru starfandi á Þórshöfn leikskóli og grunnskóli. Þá eru einnig nokkur smærri 

fyrirtæki s.s. í bókhaldi, þjónustu og vettlingaprjóni. 

                                                 
20  Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010b. 
21  Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 88. 
22  Friðrik G. Olgeirsson, 1998: 16. 
23  Friðrik G. Olgeirsson, 1998: 327. 
24  Friðrik G. Olgeirsson, 1998: 306. 
25    Friðrik G. Olgeirsson, 1998: 328. 
26  Langanesbyggð.is, án árs. 
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 Ísfélag Vestmannaeyja er stærsti atvinnurekandinn á Þórshöfn með á sjöunda tug 

starfsmanna á sjó og landi.27 Sauðfjárbúskapur stendur traustum fótum í hinum gamla 

Þórshafnarhreppi. Menn hafa stundað þar öflugt ræktunarstarf sem hefur skilað sér í 

betri afurðum, einnig í markaði fyrir hrúta til undaneldis á sæðingarstöðvum og til 

bænda víða um land. Ekki hefur verið stundaður kúabúskapur í sveitafélaginu síðan 

hann lagðist af fyrir um áratug.28 

 Í maí 2007 voru um 67 fyrirtæki í Langanesbyggð með um 233 störf í 

sveitarfélaginu og eru flest fyrirtækin í þjónustu, eða 26 með 41 starf. Í fiskveiðum og 

landbúnaði eru 25 fyrirtæki með 97 störf og eru það um 42% starfa í sveitarfélaginu. 

Störf í fiskvinnslu og þjónustu eru um 18% hvort um sig, í fiskvinnslu eru 40 störf og 43 

störf í opinberri þjónustu.29 

 Næsta stóra þéttbýli er Húsavík í um 159 kílómetra fjarlægð frá Þórshöfn og 201 

kílómetra frá Bakkafirði (miðað við leið um Hófaskarð). Þangað hafa íbúar 

Langanesbyggðar lítið sótt þjónustu, sem á kannski eftir að aukast með bættum 

samgöngum. Til Akureyrar eru 291 kílómetrar frá Bakkafirði en um 251 kílómetri frá 

Þórshöfn. Sé ekið frá Þórshöfn til Reykjavíkur er um að ræða 638 kílómetra akstur en 

um 678 frá Bakkafirði.30   

 Bakkafjörður varð hluti af Langanesbyggð árið 2006 þegar Skeggjastaðahreppur 

og Langanesbyggð sameinuðust í kjölfar sveitarstjórnarkosninga sama ár. 

Bakkafjörður stendur í austanverðum Bakkaflóa og eru íbúar þar 75 og hefur þeim 

fækkað úr 117 síðan 2002, eða um 35,9%.31 Atvinna byggist fyrst og fremst á 

trilluútgerð og byggjast veiðarnar að mestu á þorski auk grásleppu á vorin. Einnig er 

þar matvöruverslun, leikskóli og grunnskóli. Ekki er nein sundlaug á Bakkafirði en í um 

30 kílómetra fjarlægð er útisundlaug í Selárdal sem er í eigu Vopnfirðinga og á 

Þórshöfn er yfirbyggð sundlaug. Helstu landbúnaðargreinar sem stundaðar eru á 

Langanesströnd í Bakkafirði eru sauðfjárbúskapur og skógrækt.32 

 

                                                 
27 Í lok árs 2006 keypti Ísfélag Vestmannaeyja Hraðfrystistöð Þórshafnar samkvæmt bókhaldi, kaupin fóru 
samt sem áður formlega fram árið 2007. Hjá Ísfélaginu starfa um 240 manns í heildina og rúmlega 60 á 
Þórshöfn. (Siggeir Stefánsson, tölvupóstur, 30. ágúst 2010.) 
28  Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 88. 
29  Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 90. 
30  Vegagerðin, 2010. 
31  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 14 & 18. 
32  Langanesbyggð.is, án árs. 
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Íbúaþróun 

Íbúum í Langanesbyggð fjölgaði um 2,56% eða 13 einstaklinga frá 2009 til 2010 og 

hefur fjölgun orðið í sveitarfélaginu tvö ár í röð. Þar hefur fólksfækkun verið minnst 

samanborið við önnur sveitafélög á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga frá 2002 

eða 5,61%. Sveitarfélagið hefur svipaðan íbúafjölda nú og árið 2006 eftir fjölgun íbúa 

síðastliðin tvö ár.33 

 

Íbúaþróun í Langanesbyggð 2002 til 2010.34 

 

 Á Þórshöfn hefur íbúum fjölgað um 5,07% eða 19 einstaklinga á árinu 2009 og 

hefur sérstöðu meðal þéttbýliskjarna í héraðinu. Frá árinu 2002 hefur íbúum Þórshafnar 

fjölgað í heild um 4,79%. (Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 18) 

 

                                                 
33  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 17. 
34   Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 7. 
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Íbúaþróun á Þórshöfn 2002 til 2010.35 

Þróunin er ekki jafn jákvæð í hinum þéttbýliskjarna Langanesbyggðar, Bakkafirði. Þar 
fækkaði íbúum um 3,84% á síðasta ári og um 35,9% frá árinu 2002.36 

Íbúaþróun á Bakkafirði 2002 til 2010.37                                 

 

                                                 
35   Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 13. 
36   Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 18. 
37  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 14. 
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Íbúaþróun á Raufarhöfn 2002 til 2010.38                              

 Mikil íbúafækkun hefur verið í nágrannakauptúninu Raufarhöfn síðastliðin ár, ólíkt 

íbúaþróun á Þórshöfn og í Svalbarðshreppi. Á síðasta ári var 2,69% fækkun og frá 

árinu 2002 hefur íbúum fækkað um 27,91%.39 

 

Meðalaldur og aldursdreifing bænda á starfssvæði Þekkingarnets 
þingeyinga 

Í Byggðaáætlun 2006-2009 var meðal annars lagt til að gerð yrði úttekt á stöðu 

byggðarlaga á Íslandi sem höfðu glímt við viðvarandi fólksfækkun. Í  júlí 2008 kom 

síðan út skýrslan Byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun. Þar voru veikleikar og 

styrkleikar byggðarlaganna metnir.40 Meðal þess sem fram kom í skýrslunni um 

styrkleika Svalbarðshrepps var að „Það er frumkvöðlaandi í samfélaginu, sem meðal 

annars skýrist af því að ungu fólki hefur fjölgað verulega. Hugsanlega er lægstur 

meðalaldur bænda á landinu í Svalbarðshreppi.“41   

 Til þess að varpa ljósi á ólíka aldurssamsetningu bænda á landinu má skoða 

meðalaldur skráðra búfjáreigenda á Íslandi eftir sýslum. Meðalaldur þeirra eftir sýslum 

er á bilinu 52 til 57 ár og er hann hæstur í Gullbringu- og Kjósasýslu en lægstur í 

Snæfellsnessýslu, Vestur-Húnavatnssýslu og Eyjafjarðarsýslu. Meðalaldur íslenskra 

búfjáreigenda árið 2008 var 54 ár (sjá mynd 1).    

                                                 
38  Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 12. 
39   Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 18. 
40   Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 2. 
41 Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 86. (Rétt er þó að taka fram að umfjöllun 
í skýrslunni Byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun, um styrkleika, veikleika og tækifæri var alfarið byggð á 
viðtölum við sveitarstjórnarmenn.) 
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Meðalaldur skráðra búfjáreigenda eftir sýslum árið 2008 

Sýsla: Meðalaldur – ár: 

Gullbringu- og Kjósasýsla 57 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla 54 

Snæfellsnessýsla 52 

Dalasýsla 54 

Barðastrandarsýslur 55 

Ísafjarðarsýslur 54 

Strandasýsla 55 

V-Húnavatnssýsla 52 

A-Húnavatnssýsla 53 

Skagafjarðarsýsla 55 

Eyjafjarðarsýsla 52 

Þingeyjarsýslur og Bakkafjörður 53 

N-Múlasýsla 55 

S-Múlasýsla 56 

A-Skaftafellssýsla 56 

V-Skaftafellssýsla 55 

Rangárvallasýsla 55 

Árnessýsla 53 

Landið allt 54 

Mynd 1.42 

 Sé meðalaldur skráðra búfjáreigenda á bújörð á starfssvæði Þekkingarnets 

Þingeyinga (framvegis nefnt starfssvæði) skoðaður, má sjá mikinn mun milli 

sveitarfélaga. Sveitarfélög innan starfssvæðisins eru Skútustaðahreppur, 

Þingeyjarsveit, Tjörneshreppur, Norðurþing, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð. 

Árið 2010 var meðalaldur hæstur í Tjörneshreppi, eða um 58 ár. Lægstur var 

meðalaldur í Svalbarðshreppi um 49 ár og því munar um níu árum á milli hæsta og 

lægsta meðalaldurs á starfssvæðinu. Taka skal fram að sveitarfélögin sem um ræðir 

eru misjöfn að íbúafjölda og því skal varast að draga of miklar ályktanir af 

prósentutölum, töflurnar eru fyrst og fremst til þess að gefa innsýn í aldurssamsetningu 

búfjáreigenda á hverju svæði fyrir sig. Stakur einstaklingur telur því mismikið eftir 

sveitarfélögum.  

 

                                                 
42  Bændasamtök Íslands, 2010:3. 
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Í Þingeyjarsveit er meðalaldur skráðra búfjáreigenda á jörð annar hæsti á 

starfssvæðinu, eða um 57 ár. Einungis eru sjö af 121 þeirra 35 ára eða yngri sem er 

5,8%. Alss eru 27,3% búfjáreigenda eru 66 ára og eldri og hópurinn 51 til 65 ára er 

fjölmennastur með 43,8% af hundraði.  

Meðalaldur skráðra búfjáreigenda í Skútustaðahreppi er þriðji hæsti á starfssvæðinu 

og er 55 ár. Enginn er í hópnum 35 ára og yngri og einungis tveir af 19 eru í hópi 66 

ára og eldri. Hópur búfjáreigenda á aldursbilinu 51 til 65 ára er með yfirgnæfandi 

meirihluta eða 63,2%. 

Aldursdreifing og meðalaldur bænda í Norðurþingi 2010* 

Aldur: Fjöldi: % 

35 ára og yngri 3 5,3 

36-50 ára 27 47,4 

51-65 ára 21 36,8 

66 ára og eldri 6 10,5 

Samtals: 57 100 

 

Meðalaldur: 51,78 ár (eða 52 ár) 

Mynd 2.43 

*Miðað er við búfjáreigendur sem skráðir eru á jörð og eru ekki félagsbú. 

Í Norðurþingi er meðalaldur skráðra búfjáreigenda annar lægstur á starfssvæðinu 

eða um 52 ár, þó eru aðeins þrjú af 57 í aldurshópnum 35 ára og yngri (5,3%). Flestir 

eru í hópnum 36 til 50 ára eða um 47,4% af hundraði. Í hópi 66 ára og eldri eru sex 

eða 10,5%. Á starfssvæðinu er meðalaldur búfjáreigenda hæstur í Tjörneshreppi eða 

58 ár. Enginn er í hópi 35 ára og yngri og 25% af hundraði eru 66 ára eða eldri. 

Búfjáreigendur í Tjörneshreppi eru flestir á aldursbilinu 51 til 65 ára, eða 43,7%. 

 

 

 

                                                 
43  Bændasamtök Íslands. 
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Aldursdreifing og meðalaldur bænda í Svalbarðshreppi 2010* 

Aldur: Fjöldi: %  

35 ára og yngri 4 23,5 

36-50 ára 4 23,5 

51-65 ára 8 47 

66 ára og eldri 1 6 

Samtals: 17 100 

 

Meðalaldur: 48,76 ár (49 ár) 

Mynd 6.44 

*Miðað er við búfjáreigendur sem skráðir eru á jörð og eru ekki félagsbú. 

Meðalaldur skráðra búfjáreigenda á starfssvæðinu er lægstur í Svalbarðshreppi eða 

49 ár. Hlutfallslega eru flestir í aldurshópnum 35 ára og yngri í Svalbarðshreppi, miðað 

við önnur sveitafélög eða 23,5%. Einungis einn er í hópi 66 ára og eldri en flestir eru 

búfjáreigendur á aldrinum 51 til 65 ára.  

Aldursdreifing og meðalaldur bænda í Langanesbyggð 2010* 

Aldur: Fjöldi: % 

35 ára og yngri 1 8,3 

36-50 ára 5 41,6 

51-65 ára 4 33,3 

66 ára og eldri 2 16,6 

Samtals: 12 100 

 

Meðalaldur: 52.58 ár (53 ár) 

Mynd 7.45 

*Miðað er við búfjáreigendur sem skráðir eru á jörð og eru ekki félagsbú. 

Í Langanesbyggð er meðalaldur skráðra búfjáreigenda sá þriðji lægsti á 

starfssvæðinu og er hann tæplega 53 ár. Aðeins er einn af 12 í hópi 35 ára og yngri. 

Tveir eru orðnir 66 ára eða eldri og hlutfallslega eru flestir á aldursbilinu 36 til 50 ára. 

                                                 
44  Bændasamtök Íslands. 
45 Bændasamtök Íslands. 
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Aldursdreifing og meðalaldur bænda á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga 2010* 

Aldur: Fjöldi: % 

35 ára og yngri 15 6,2 

36-50 ára 74 30,6 

51-65 ára 105 43,4 

66 ára og eldri 48 19,8 

Samtals: 242 100 

 

Meðalaldur: 54,96 ár (55 ár) 

Mynd 8.46    

*Miðað er við búfjáreigendur sem skráðir eru á jörð og eru ekki félagsbú. 

Þegar allt starfssvæðið er skoðað vekur athygli að aðeins 6,2% búfjáreigenda eru í 

hópi þeirra sem eru 35 ára eða yngri. Einnig er athyglisvert að næstum 20% þeirra eru 

66 ára og eldri, því er töluverður fjöldi kominn á eftirlaunaaldur. Meðalaldur 

búfjáreigenda er um 55 ár á starfssvæðinu og er því hærri en landsmeðaltal sem er 

54 ár (sjá mynd 1). Hlutfallslega eru flestir á aldursbilinu 51 til 65 ára eða 43,4% af 

hundraði.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Bændasamtök Íslands. 
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Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Starfsvettvangur 

Viðtölin leiddu í ljós að flestir viðmælenda ólust upp við landbúnað á svæðinu og 

segjast hafa mikinn áhuga á landbúnaðarstörfum. Því virðast rætur þeirra liggja djúpt 

og að þeir slitu sig í raun aldrei frá þeim. Fram kom að sumir viðmælenda voru 

fjarverandi af svæðinu í nokkur ár en leituðu þó að lokum aftur í heimahaga, jafnvel 

eftir nokkurra ára búsetu erlendis toguðu ræturnar enn.  

 Einn viðmælanda kvaðst hafa fundið mikið fyrir slíku eftir að hann eignaðis 

börn og bjó erlendis. Viðkomandi ólst sjálfur upp í margra kynslóða fjölskyldu með 

ömmu og afa í næsta húsi, því saknaði hann þess erlendis að vera nærri ömmu og 

afa barna sinna. Hann saknaði þeirra meðal annars varðandi aðstoð við uppeldi en 

telur einnig að börn læri mikið af umgengni við aðra fullorðna en foreldra sína. Því 

settu þau hjónin það sem skilyrði þegar þau fluttu að amma og afi barnanna yrðu í 

nágrenninu.  

 Sumir sáu búskap sem rökrétt framhald af barnæsku sinni þar sem þeir aðstoðuðu 

foreldra sína við landbúnaðarstörfin og átti lítil breyting sér stað þegar þeir fóru að 

hafa tekjur af starfinu. Samfara því tóku þeir ákvörðun um að fara í bændaskóla.  

 Viðmælendur sem ekki ólust upp á svæðinu komu úr þéttbýli utan af landi. Þeir 

hófu störf við landbúnað einkum sökum þess að þeir kynntust fólki af svæðinu í 

bændaskóla og hófu með því sambúð. 

 Þegar viðmælendur voru spurðir hvort störf í landbúnaði eru eftirsóknarverð voru 

allir sammála um að svo er. Helstu kostir starfsins sögðu þau vera fjölbreytni, að vinna 

með dýr, vera mikið úti við, og þurfa að vera í takti við umhverfið og veðrið. Einn 

viðmælanda sagði að til þess að vera nægilega fær í öllu sem taka þarf fyrir hendur, 

verða menn einna helst vera rafvirkjar, smiðir, bifvélavirkjar, búfræðingar og 

endurskoðendur. 

 Meðal helstu kosta starfsins töldu viðmælendurnir vera möguleikann á sjálfstæði í 

starfi, þurfa ekki að vinna eftir stimpilklukku og geta sjálfir ráðið vinnuálagi. Töldu þeir 

að bændur þurfi því að vera agaðir og skipulagðir, starfinu fylgi ábyrgð sem svipuð er 

því að eiga börn. Fram kom að ólíkt annari atvinnu, er mögulegt að hafa börnin með 
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í vinnuna í sveitinni. Nokkrir viðmælendur voru þeirrar skoðunnar að hvergi annars 

staðar en í sveit er betra fyrir börn að vera, enn fremur var einn viðmælandi á þeirri 

skoðun að börn sem alast upp í sveit skeri sig frá öðrum varðandi rökhyggju, 

vinnusemi og umgengni.  

 Helsti ókostur starfsins var sagður lágt kaup, sem ekki er í samræmi við þá miklu 

vinnu sem fylgir starfinu. Einn viðmælandi sagði sauðfjárbændur vera hugsjónafólk, 

hvað þetta varðar. Annar viðurkenndi að til langs tíma litið er starfið þreytandi og 

slítandi, vinnan því að mörgu leyti vond. 

 

Menntun 

Afgerandi afstaða var meðal viðmælenda að mikilvægt er fyrir bændur að ljúka 

viðeigandi menntun í greininni stundi þeir búskap. Nokkrir þeirra sögðu að 

búfræðimenntun eigi að vera grunnskilyrði til þess að starfa við landbúnað á Íslandi í 

dag, eftir að hafa lokið náminu kom í ljós hve „bráðnauðsynlegt“ var að afla sér 

búfræðimenntunar.  

 Annar viðmælandi fór í búfræðinám á Hvanneyri því hann taldi sig þurfa að 

mennta sig í faginu þar sem hann var farinn að starfa við landbúnað, enn fremur telur 

hann að starfsemi í landbúnaði skuli vera háð starfsleyfi og skilyrðum. Á hverju ári 

verði gerð úttekt á starfsemi bænda og þeir sem ekki uppfylla settar reglur, geti átt 

hættu á að missa starfsleyfið. Hann álítur að slíkar kröfur muni aðeins auka metnað í 

framleiðslu og ræktun meðal bænda og bæta gæði afurða. Einnig muni þær styrkja 

ímynd íslensks landbúnaðar innan sem utan landsteina. Viðkomandi telur fáa eldri 

bændur vera sömu skoðunar, verði slíku regluverki komið á fót verði ómögulegt að 

láta eitt yfir alla ganga svo eldri, ómenntaðir bændur þurfi að setjast á skólabekk, 

þeir verði einfaldlega að ganga út úr kerfinu án þess að þurfa að vera með 

starfsleyfi.  

 Fleiri voru þeirrar skoðunar að fólk sem menntar sig í greininni sé hæfara á sviðinu, 

líkt og í öðrum starfsstéttum. Taldi viðmælandi lærða kennara hæfari en þá sem ekki 

hafa lokið kennaranámi, því hljóti menntaðir bændur að ná meiri árangri í starfi en 

þeir sem ómenntaðir eru. Viðmælendur sem hafa lokið búfræðinámi voru á einu máli 

um að námið er afar hagnýtt og fjölbreytt því það afmarkist ekki einungis við sauðé, 
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heldur fjalli það einnig um jarðrækt, umhverfi, plöntur og fleira sem nýtist í daglegu 

starfi. Einnig þótti sumum hvetjandi að margir sem þeir þekktu höfðu farið í 

bændaskóla, var þá ýmist um að ræða foreldra þeirra eða félaga.  

 Tveir viðmælenda byrjuðu í búfræði en þótti námið ekki henta sér. Einn 

viðmælandi hóf námið en ákvað að taka sér ársfrí og starfa við tamningar. Fyrir 

tilviljun var viðkomandi bent á nám í umhverfisskipulagi við Hvanneyri og lét slag 

standa og prófaði það. Fannst honum það henta sér betur en búfræðin. Annar 

viðmælendi kvaðst hafa áhuga á að læra sjúkraliðann í fjarnámi frá Háskólanum á 

Akureyri, en til að það er mögulegt þurfa að lágmarki sjö aðrir einstaklingar af 

svæðinu að fara í fjarnám í greininni. Viðmælandi taldi slíkar kröfur óraunhæfar og 

hamla gegn því að fólk á smærri stöðum og í dreifbýli geti farið í fjarnám.   

Búskapur 

Á flestum bæjum í Þistilfirði er eingöngu stundaður sauðfjárbúskapur. Talverð 

hestaeign er þó á flestum bæjum en ekki mikið til ræktunar, heldur eru þeir mest 

notaðir sem vinnudýr við sauðfjársmölun eða sem áhugamál. Þó má nefna að á 

Gunnarsstöðum hefur verið byggð reiðskemma ætluð til tamninga, sem ábúendur 

eiga í sameign með Hestamannafélaginu Snæfaxa. Á einu búi eru tilraunir með 

kartöflurækt sem aukabúgrein og hefur þar tekist nokkuð vel til. Einn viðmælandi 

hefur starfað í nokkurn tíma sem verktkaki í landbúnaði og sér um að sá fræjum fyrir 

bændur. Hann notar sérstakt sáningartæki sem hann keypti ásamt öðrum einstaklingi 

af svæðinu og er tækið eina sinnar tegundar á svæðinu. Hann segir eftirspurn mikla 

og sífellt vaxandi, meðal annars eru eldri bændur farnir að sýna þessari 

sáningaraðferð áhuga. 

 

Svæðið, möguleikar og nýsköpun 

Sterkar rætur 

Þegar viðmælendur voru spurðir um ástæðu þess að þeir fóru út í búskap við 

Þistilfjörð sögðu flestir að sterk tengsl við átthaga hafi skipt miklu máli, einnig nálægð 

við fjölskyldu og félaga. Nokkrir viðmælenda höfðu aðgang að jörð á svæðinu hjá 

foreldrum sínum sem hvatti enn fremur til búsetu þar. Fyrir suma skipti félagsleg hlið 
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samfélagsins miklu máli er kom að búsetuvali. Fram kom að einu parinu bauðst jörð í 

Dölunum en það var ekki spennt fyrir stemningunn sem þar ríkti, því þar væru flestir 

bændur komnir yfir fimmtugt og svartsýnir um framtíð sinnar sveitarinnar. Taldi parið 

aðstæður í Þistilfirði aðrar og aldurssamsetningu íbúa sveitarinnar jákvæða, töldu þau 

jákvætt hve mikið er af ungu fólki sem sem ýmist er í námi, nýkomið heim í sveitina 

eða ætli sér að snúa aftur innan tíðar. Aðfluttir á svæðinu hófu búsetu þarna fyrst og 

fremst sökum tengsla við maka sína sem eru af svæðinu við Þistilfjörð.  

 

Kostir svæðisins 

Kostir svæðisins eru allnokkrir að mati viðmælenda og voru flestir sammála um að 

svæðið er kjörið til sauðfjárbúskapar og vildu sumir kalla það „Mekka 

sauðfjárræktarinnar“. Sögðu þeir mikinn metnað vera meðal bænda að framleiða 

úrvals vöru og nefndu að hefð fyrir sauðfjárrækt er löng. Fram kom að sökum þess að 

svæðið er fremur afskekkt er það nokkuð hreinna en önnur svæði hvað varðar 

sjúkdómaleysi í sauðfé og aldrei hafi komið upp riða. Í ljósi þess geta bændur selt 

líflömb hvert á land sem er. 

 Á meðal annara kosta svæðisins sem viðmælendur nefndu var möguleiki á 

hagkvæmum rekstri í sauðfjárrækt. Telja þeir hinar miklu víðáttur og landrými sem til 

staðar eru henta sauðfé vel, einnig eru afréttarlönd nokkuð góð. stór og  grösug. 

Nefnt var að svæðið henti betur fyrir sauðfé en kýr því kúamjólkina þarf að flytja 

langar vegalengdir flesta daga vikunnar í næstu afurðastöð, en ekki er nein 

mjólkurstöð nálæg. Einnig þurfa kýr mikið fóður, kjarnfóður og fóðurblöndur sem flytja 

þarf langar vegalengdir og sökum slæmra samgangna og mikilla vegalengda er 

allur flutningskostnaður mikill. Aftur á móti þarf aðeins að flytja lambakjöt einu sinni á 

ári af svæðinu og afurðastöð í Fjallalambi er tiltölulega nálæg. Nokkrir viðmælendur 

telja kost að hafa aðgang að sláturhúsinu Fjallalambi, sem er í umsjón bænda af 

svæðinu og litlar afurðastöðvar, eins og Fjallalamb, eru ekki algengar núorðið. 

 Sumir viðmælenda sáu ýmsa kosti felast í dreifbýli svæðisins, meðal annars að 

jarðir bænda eru nægilega stórar svo fólk er ekki „ofan í hvoru öðru“ því ríki einnig 

mikil friðsæld. Taldi einn viðmælandi vont ef byggðin færi niður fyrir tiltekinn þéttleika, 

að slík þróun hefði slæm áhrif og myndi að lokum verða til þess að byggð legðist að 
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mestu af líkt og gerst hefur víða um land. Sumir töldu til kosta hve afksekkt svæðið er 

og vannýtt til ferðaþjónustu, því þar sem lítið er búið að gera út á ferðaþjónustu er 

möguleiki á að auka hana. Hreinleiki svæðisins skiptir viðmælendur máli, bæði hvað 

varðar náttúru og sauðfjárstofn og telja menn hann til kosta, því hann megi 

markaðsetja til annara.  

 Meðal kosta nefndu viðmælendur að í Þistilfirði eru margar laxveiðiár sem gefa af 

sér tekjur í sveitarfélagið. Árnar fimm eru Svalbarðsá, Sandá, Hölkná, Hafralónsá og 

Ormarsá. Veiðitímabilið í ánum byrjar í júlí og er fram í miðjan september og til dæmis 

er fullbókað í Svalbarðsá allt sumarið. Einn viðmælandi var þeirrar skoðunar að 

náttúruhamfaraleysi er meðal kosta svæðisins,  ekki er nein jarðskjálfta- , jarðelda- 

eða snjóflóðahætta og því getur fólk sofið þar rólegt.  

 Fram kom að samstaða er meðal fólks á svæðinu og samhugur og sögðu 

viðmælendur að fólk standi saman til þess að verja hagsmuni svæðisins. Taldi einn 

viðmælandi að samstaða fólks væri jafnan meiri í fámenni, þó ávallt væru einhverjir 

andsnúnir. Viðmælendur voru afar ánægðir með þá nýliðun sem hefur átt sér stað á 

svæðinu undanfarin ár og einnig að kynslóðin á undan eigi drjúgan þátt í að halda 

samfélaginu saman. Einn viðmælandi benti á að kvenfélagið í sveitinni er afar öflugur 

og samheldinn hópur sem er óhræddur við að gera skemmtilega hluti og þar hittist 

konur á öllum aldri. Einnig var nefnt að fólk í sveitinni er að jafnaði duglegt að sækja 

ýmsar samkomur og hitta aðra íbúa svæðissins. 

 Viðmælandi nefndi að meðal styrkleika svæðisins, væri einn fremur óvanalegur, 

hann felist í því að fólk í Svalbarðshreppi og á Þórshöfn hafi sameinast í þeirri skoðun 

að þeirra byggðarlag er ekki jafn illa statt og nágrannabyggðarlögin á Raufarhöfn 

og við Bakkafjörð þar sem hnignun og fólksflótti hefur átt sér stað undanfarin ár. Þetta 

er ef til vill ekki í samræmi við hefðbundnar hugmyndir fólks um félagslegan styrkleika 

en hefur nokkurs konar sameiningaráhrif á samfélagið.  

 Slæmar vegasamgöngur og fjarlægð frá hringvegi hafa lengi haft áhrif á 

svæðið, viðmælendur eru þó afar þakklátir fyrir að hafa enn aðgang að 

flugsamgöngum alla virka daga frá Þórshöfn. Einnig horfa menn björtum augum til 

opnunar Hólaheiðarinnar47 sem mun stytta ferðatímann yfir í Öxarfjörð umtalsvert og 

                                                 
47 Leiðin yfir Hófaskarð um Hólaheiði opnaði 23. ágúst 2010 og styttir hún meðal annars leiðina frá 
Þórshöfn til Húsavíkur um 53 kílómetra. 
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færa svæðið nær Norðurlandinu. Leiðin milli Húsavíkur og Þórshafnar styttist um 53 

kílómetra. Betri vegtenging lækkar flutningskostnað aðfanga og afurða. Taldi einn 

viðmælandi að samskipti fólks í Öxarfirði og Þistilfirði muni aukast mikið, meðal annars 

varðandi félagsstarf tengt sauðfjárrækt, hestamennsku, skógrækt og fleiru.  

Ókostir svæðisins 

Ríkjandi afstaða viðmælenda var að slæmar vegasamgöngur og fjarlægð frá 

markaði er einn af helstu veikleikum svæðisins. Langar vegalengdir valda því að 

flutningskostnaður og ferðatími er mikill, sem kemur illa fyrir fólk sem stendur í 

framleiðslu. Að auki er svæðið utan við hringveginn sem gerir að verkum að 

ferðamannastraumur þangað er fremur lítill. Viðmælandi nefndi að vegalengdir hafa 

einnig huglæg áhrif á fólk, einkum er kemur að búsetuvali. Sagði hann að miklar 

fjarlægðir frá stærri þéttbýlum geta haft fráhrindandi áhrif á svæðið og margir sem 

búa þar nú þegar eru óánægðir af sömu ástæðu. Margir telja að aðstæður breytist 

með bættum samgöngum og styttri ferðatíma. Einn viðmælandi gerði þó ráð fyrir því 

að samfara bættum vegasamgöngum munu flugsamgöngur til Þórshafnar 

mögulega leggjast af.  

 Sumir viðmælenda töldu fjarlægð frá stærri þéttbýlum bæði vera kost og ókost 

hvað varðar ferðaþjónustu. Töldu hana sem ókost að því leyti að fáir ferðist 

landshorna á milli fyrir ferðaþjónustu og aðra afþreyingu henni tengdri. Nefndu þeir 

að þó að alltaf eru einhverjir hópar sem sækja í fámenni og einangrun og því er 

hægt að bjóða upp á gönguferðir, hestaferðir og siglingar fyrir þá einstaklinga sem 

vilja njóta kyrrðarinnar.  

 Fábreytt og óörugg atvinna var sumum áhyggjuefni, einkum varðandi 

aukavinnu. Einum viðmælenda þótti mikil einhæfni í landbúnaði á svæðinu og taldi 

styrk felast í því að annars konar starfsemi yrði komið á fót. Að öllu jafna krefjast störf 

við sauðfjárrækt aðeins eins stöðugildis, utan við álagstíma í sauðburði, heyönnum og 

smölun á hausti. Því sækja aðrir fjölskyldumeðlimir gjarnan atvinnu utan býlis og ofast í 

nálægt þéttbýli, sem í þessu tilviki er Þórshöfn sem er í næsta sveitarfélagi. Því er 

ferðatími til atvinnu allt að hálf klukkustund aðra leið. Flest fyrirtæki í sveitarfélaginu 

eru í landbúnaði, sveitarfélagið heldur þó úti skólaþjónustu og eru þar þrjú 
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stöðugildi.48 Einn viðmælandi sagði skólann vera bæði kost og ókost, ókost í ljósi þess 

að hann er lang stærsti kostnaðarliðurinn hjá sveitarfélaginu. Taldi hann meðal ýmissa 

kosta skólans að hann skapar atvinnu í sveitafélaginu og því fara peningarnir ekki 

beint út úr sveitafélaginu. 

 Meðal annarra ókosta sem nefndir voru að svæðið er svokallað „kalt svæði“, þar 

er engin hitaveita  til staðar og því er öll kynding og hitun vatns háð rafmagni sem er 

fremur kostnaðarsöm aðferð. Sumir viðmælenda höfðu áhyggjur af því að svæðið 

væri í ofbeit og sauðfé gangi sumstaðar nálægt þolmörkum landsins og því megi 

fylgja landgræðsluáætlunum harðar eftir, líkt og öxfirðingar gera. Fram kom að lítil 

landgræðsla er stunduð í Þistilfirði vegna þess að gróðurlagi þar hefur lítið hnignað, 

en hana megi auka til þess að fyrirbyggja landeyðingu.  

 

Tækifæri til framtíðar 

Meðal helstu sóknarfæra á svæðinu sem viðmælendur nefndu voru aukin 

ferðaþjónusta á svæðinu og heimavinnsla afurða. Staðir sem sagðir eru hafa 

aðdráttarafl voru meðal annars Rauðanes, Langanes og Skálar. Fram kom að uppi 

eru hugmyndir um að koma á fót Forustufjársetri á Svalbarði, þar sem forustufé 

landsins verður í hávegum haft og eru slíkir gripir taldir einstakir á heimsvísu. 

Viðmælandi sagði að margt fólk á svæðinu hafi ýmsar hugmyndir og að þörf er á 

fleiri áhugaverðum stöðum sem draga fólk að, því fáir leggi land undir fót til þess eins 

að skoða eitt safn í fjarlægum landshluta. Gera megi meira úr þeim gönguleiðum 

sem til staðar eru á svæðinu, svo sem á Rauðanesi og upp á Óttarshnjúk. Einn 

viðmælandi varpaði fram þeirri hugmynd að byggja upp sumarbyggð úti á Skálum, 

að þorpið verði endurbyggt og þar verði gerðir út strandveiðibátar og fiskur verkaður 

á staðnum. Slík starfsemi auki aðdráttarafl staðarins mikið.  

 Eins og áður kom fram sáu sumir viðmælenda ýmsa kosti við fjarlægð svæðissins 

frá hringvegi og hve afskekt það er. Viðmælandi taldi svæðið kjörið fyrir ferðafólk 

sem vill fara út fyrir hringveginn og nálgast ósnortið landslag sem ferðast má um án 

boða og banna. Tækifæri felist í ýmsum „off road“ ferðum líkt og hestaferðum, 

gönguferðum og fjórhjólaferðum og bæta megi aðgengi fólks að heiðarlöndunum. 

                                                 
48 Halldór V. Kristjánsson og Sigríður K. Þorgrímsdóttir , 2008: 85. 
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Hafi menn áhuga á að fara út í ferðaþjónustu geta þeir komið upp tjaldaðstöðu eða 

ferðafélagsskála inni í heiðunum. Annar viðmælandi benti á að engin slík aðstaða er 

þar nú fyrir hendi og langt í þá næstu og enginn slíkur skáli á Norðausturlandi, því 

mætti halda að fólk á svæðinu kæri sig ekki um ferðamenn. Taldi hann ýmsa 

möguleika vera til staðar á svæðinu og þá megi kynna fyrir fólki, svo sem kyrrðina og 

víðáttuna sem íbúar svæðisins kunna að meta. Einnig kom fram sú hugmynd að auk 

gönguferða og hestaferða er svæðið upplagt fyrir skotveiðiáhugamenn sem geta 

stundað þar rjúpnaveiðar og gæsaveiðar. Taldi viðmælandi mögulegt að nýta 

veiðar af skynsemi, til dæmis með kvóta þannig að hver maður fengi aðeins að 

skjóta tíu rjúpur.  

 Einn viðmælandi taldi aukningu í ferðaþjónustu og fjölgun ferðamanna vera í 

hægri en stöðugri þróun sem muni ganga yfir svæðið og aukast með bættum 

samgöngum. Viðkomandi tók sem dæmi að fyrir  meira en áratug síðan, þegar 

framtakssamir einstaklingar hófu að reisa sumarhús við Eyjafjarðarsvæðið og við 

Húsavík, hafi mörgum þótt þeir afar bjartsýnir. Sagði viðmælandi nú vera mikla 

eftirspurn eftir þessum sömu sumarhúsum, því megi búast við kipp í ferðaþjónustu í 

Þistilfirði á komandi árum.  

 Meðal annarra sóknarfæra nefndu flestir viðmælenda heimavinnslu afurða sem 

tækifæri og einnig beina sölu á kjöti til neytenda. Jafnframt þann möguleika að 

markaðssetja svæðið sem hreint svæði með tilliti til náttúru og sjúkdómaleysis. Nokkrir 

bentu á að tekjur af sauðfjárrækt eru ekki háar og til þess að auka hagnað í rekstri 

megi fjölga kindum á býlinu. Fram kom að gallinn við þá leið er að slíkt myndi auka 

hættu á ofbeit og gróðureyðingu og því þurfa menn að leita annarra leiða í 

verðmætasköpun sinni. Einn viðmælandi sagðist hafa mikinn áhuga fyrir því að fólk 

finni sér tækifæri í heimabyggð, hvort sem um væri að ræða heimavinnslu afurða, 

ferðaþjónustu, skógrækt eða annað, svo að verðmætasköpun eigi sér stað á sjálfum 

býlunum. Taldi viðmælandinn að umhverfis- og fjárhagslega séð hljóti að vera 

hagkvæmast fyrir fólk að byggja upp í kringum sig. Margir hafa tök á því að nýta 

fjárfestingar sem þeir fyrir eiga á sinni jörð og breytt þeim með litlum tilkostnaði. Slíkt 

hlýtur oft að teljast hagkvæmara en að byggja nýtt frá grunni. Tveir af 

viðmælendum, hjón sem fóru út í kartöflurækt, töldu sig í fyrstu þurfa að byggja nýtt 

hús utan um kartöflugeymslu. Í stað þess að ráðast í þá framkvæmd tóku þau 

gamlan skíthúskjallara í gegn, sem síðar reyndist mun stærri en þau höfðu haldið, 
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þegar búið var að hreinsa úr honum. Þótti þeim þessi endurnýting mun hagkvæmari 

en nýbygging,  

 Meðal annarra hugmynda sem fram komu var kalkvinnsla úr kúffiskskel sem féll til 

við kúffiskvinnslu á Þórshöfn. Einn viðmælenda tók fyrir sem lokaverkefni í búfræði við 

Hvanneyri að gera tilraunir með að mala skel niður og nýta sem kalk í tún. Þetta 

prófaði hann sjálfur og bar tilraunin góðan árangur. Ekki er lengur unnin kúffiskur á 

Þórshöfn. Einnig voru nefndir virkjanamöguleikar í Þistilfirði sem nú er búið að útiloka 

með tilkomu þjóðlenda. Bent var á að ef ráðist hefði verið í framkvæmdina af 

framsýni á meðan færi gafst, hefði sveitafélagið getað tryggt sér og sínum rafmagn. 

 Allnokkur atvinnuuppbygging hefur átt sér stað á svæðinu í Þistilfirði, Þórshöfn og 

á Langanesi undanfarin ár. Meðal nýrra fyrirtækja má nefna Búvís í Sveinungsvík sem 

er að verða nokkuð stórt á landsvísu í innflutningi landbúnaðartækja og áburði. 

Viðmælandi sagði að fyrirtækið hafi komið sterkt inn í samkeppni og stuðlað að 

lækkun áburðarverðs til bænda. Ferðaþjónusta hefur verið starfrækt í nokkur ár á 

Ytra-Álandi í Þistilfirði og á Ytra-Lóni á Langanesi og hafa staðirnir mörg gistirými. Að 

auki er starfrækt spænisvinnsla á Sauðanesi. Því hefur eitt og annað jákvætt komið 

fram í atvinnusköpun á svæðinu. 

 Einn viðmælandi sagði að ýmsir möguleikar séu í boði á svæðinu og endalaust 

megi ganga með hugmyndir í maganum, menn verði fyrst og fremst að láta vaða og 

framkvæma þær. 

 

Nýsköpun 

Allir viðmælendur kváðust hafa áhuga á að fara út í einhvers konar 

nýsköpunarstarfsemi samhliða hefðbundnum búrekstri. Þannig megi auka 

verðmætasköpun, fjölga störfum heima á bæjum og draga verulega úr þeim 

vegalengdum sem fólk, sem ekki hefur landbúnað sem aðalstarf, þarf að aka til að 

sækja atvinnu utan við býlið (sem í flestum tilfellum er staðsett á Þórshöfn).   

 Nokkrir viðmælendur sögðust hafa velt fyrir sér að fara út í heimavinnslu matvæla 

og fara þannig alla leið í verðmætasköpun, vinna sjálfir úr hráefninu fremur en að 

selja það frá sér óunnið. Tveir viðmælenda hafa um nokkurt skeið séð sjálfir um sölu 
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afurða sinna og hafa góða reynslu af því. Þau láta Fjallalamb um að slátra, saga, 

pakka og senda kjötið til kaupenda sinna sem þau sjá sjálf um að útvega. Þrátt fyrir 

alla þessa þjónustu sem þau kaupa af Fjallalambi fá þau næstum helmingi meira fyrir 

kjötið en þegar þau selja það beint frá sér í sláturhúsið. Töldu þau líklegt að einhvers 

staðar í ferlinu frá því að lambið fer frá bónda og þar til það birtist í kjötborðum 

verslana, leynist peningaholur. Með því að annast sjálf um sölu afurða komast þau 

framhjá þessum holum. Sláturhúsið Fjallalamb er í eigu bænda á svæðinu og því 

geta þau fylgst náið með öllu sem þar fer fram, þar hafa peningarnir ekki horfið og 

því megi draga þá ályktun að álagning verslana sé afar há.  

 Einn benti á að sauðkindin sem slík er vannýtt auðlind og hana megi 

markaðssetja enn frekar. Benti hann á, líkt og áður hefur komið fram, að aldrei hafa 

sauðfjársjúkdómar komið upp á svæðinu og sökum þess eru ávallt seld líflömb af 

svæðinu þangað sem veikindi koma upp. Því telur hann að grunnur íslenska 

sauðfjárstofnsins megi rekja til svæðisins. Einnig nefndi hann þá hugmynd að vinna 

lambakjötið á „gamla mátann“ ætli menn sér að fara út í ferðaþjónustu. Kjötið megi 

reykja í gamaldags, hlöðnum, reykkofa og sniðugt yrði að bjóða upp á vörunu í sínu 

upprunalega umhverfi í torfkofa. Afurðirnar megi meðal annars selja af svæðinu, selja 

fólki sem á leið hjá eða hreinlega matreiða fyrir fólk á staðnum.  

 Eitt af sérkennum svæðisins er mikið landrými að mati viðmælanda og voru 

nokkrir þeirra áhugasamir um að nýta víðátturnar fyrir ferðaþjónustu. Meðal 

hugmynda sem fram komu voru skipulagðar hestaferðir um svæðið og að nýta hluta 

jarða sinna  undir frístundabyggð eða sumarhúsalóðir. Ekki voru allir viðmælendur 

áhugasamir um ferðaþjónustu og taldi einn þeirra sig ekki hafa næga þolinmæði fyrir 

samskipti við ferðamenn. Sagðist hann fremur hafa áhuga á nýsköpun er tengist 

tækninýjungum í landbúnaði og því að innleiða þær til svæðisins og kynna fyrir 

heimamönnum.  

 

Helstu þröskuldar 

Mörgum þótti reglurammi landbúnaðar og matvælaframleiðslu illskiljanlegur og 

þröngur. Töldu þeir  hann draga úr frumkvæði fólks til þess að leita nýrra leiða í 

verðmætasköpun. Þeir voru þeirrar skoðunar að gildandi reglur taka ekki mið af 



Ungir bændur í Þistilfirði 

 
 

30 
 

þörfum smárra rekstareininga, líkt og heimavinnslu matvæla. Töldu þeir að til þess að 

uppfylla öll skilyrði þurfa menn að kosta miklu til og slíkt sé á mörkum þess að borga 

sig. Einn taldi þessar kröfur ekki vera í samræmi við þá hvatningu sem bændur hafa 

að undanförnu fengið til þess að fara út í nýsköpunarstarfsemi. Til dæmis er ekki 

leyfilegt að selja heimaslátrað kjöt nema að uppfylltum afar ströngum skilyrðum sem 

erfitt er að uppfylla.  

 Þó voru ekki allir á þeirri skoðun og þótti einum viðmælenda kröfurnar í 

matvælaframleiðslu eðlilegar og réttmætar. Sjálfur sagðist hann þekkja fólk sem 

vinnur afurðir sínar heima á býli og selur. Taldi hann einfalt að hefja heimavinnslu 

afurða hafi menn gott samráð við aðila sem hafa umsjón með eftirliti, til dæmis 

heilbrigðiseftirlitið. Hann sá fyrir sér að áframhaldið hlyti að vera auðvelt þegar fólk  

hefur aflað sér nægilegra upplýsinga um gildandi reglur. 

 Ýmsir fjármögnunarmöguleikar og styrkir standa fólki til boða sem hefur áhuga á 

að fara út í  nýsköpunarstarfsemi í landbúnaði, meðal annars hjá Nýsköpunarsjóði og 

Framleiðnisjóði landbúnaðarins. Einn viðmælandi benti á að fólk er oft ekki nægilega 

upplýst um þessa möguleika sem annars geta nýst þeim vel.  

 Minnkandi eftirspurn eftir vörum og þjónustu í kjölfar efnahagshrunsins var einnig 

talin meðal þröskulda. Einnig setji slæm fjárhagsstaða hjá sumum strik í reikninginn og 

því hiki fólk fremur við að fara út í framkvæmdir í slíku árferði. Viðmælendur nefndu 

margir að tímaskortur hafi hindrandi áhrif á framkvæmdagleði þeirra. Ekki er að 

undra að marga skorti tíma aflögu þegar þeir sem starfa við landbúnað ýmist sem 

aðalstarf eða aukastarf, stunda einnig atvinnu utan býlis og þá gjarnan í næsta 

þéttbýli. Þá á eftir að gera ráð fyrir tíma sem fer í heimilishald og barnauppeldi. 

Viðmælandi benti á að áhætta og óvissa fylgi því að fara út í hvers konar 

nýsköpunarstarfsemi því erfitt er að sjá fyrir um ávinninginn. Því hljóti að vera öruggast 

að fara út í slíkt í hægum skrefum og auka hægt og rólega ef vel gengur.  

 Fjarlægð frá aðalmarkaði og slæmar samgöngur voru einnig taldar meðal 

þröskulda. Líkt og áður kom fram er flutningskostnaður aðfanga og afurða fremur hár 

og er slíkt óhagkvæmt fyrir fólk sem hefur áhuga á því að fara út í fullvinnslu afurða 

og jafnframt er nálægð við neytendur takmörkuð. Einn viðmælenda benti á að 

vegalengdir eru ekki einungis margar í kílómetrum talið, heldur skapi þær einnig 

huglægan þröskuld. Taldi hann að fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu upplifi 
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Þórshöfn  fjær en til dæmis Danmörku, og á þann hátt skapist huglægt úthaf milli 

landshluta sem hefur áhrif á samkipti og tengsl fólks.  

 Auk samgangna, voru viðmælendur óánægðir með aðra tæknilega grunnviði 

og töldu til þröskulda. Fjarskiptasamband og internet á svæðinu er að mati 

viðmælenda ekki í samræmi við nútímakröfur og fram kom að úrbætur á því stranda 

á samningi við einkaaðila. Fyrir nokkrum árum var gerður samningur við einkaaðila 

um nettengingu og því getur sveitafélagið ekki, meðal annars, tekið þátt í 

háhraðaverkefni á vegum Símans. Ríkið má heldur ekki styrkja þetta háhraðaverkefni 

Símans því þá er það komið í samkeppni við þennan einkaaðila. Taldi einn 

viðmælandi að þessi tiltekni einkaaðili hafi hreinlega einkaleyfi fyrir nettengingu á 

svæðinu.   

  

Samvinna og klasasamstarf 

Allir viðmælendur sögðust áhugasamir um að fara í samstarf með öðrum bændum 

eða fyrirtækjum á svæðinu og töldu andrúmsloft fyrir slíkt vera gott á svæðinu. 

Nefndu nokkrir viðmælendur að kostir samstarfs kynnu að vera ýmsir, til dæmis dreifi 

það ábyrgð, auki aðgengi að vinnuafli, útdeili þekkingu auk ýmissa annarra 

möguleika. Einn viðmælenda sagðist vera „klár í slaginn“ komi fram góð hugmynd, 

henni megi fylgja eftir með vinnuframlagi og áhuga. Annar viðmælandi benti á 

möguleikann á að fara út í smáa starfsemi ásamt þremur eða fjórum öðrum 

einstaklingum, þeir geti, til að mynda sérhæft sig í hangikjötsframleiðslu. Einnig geti 

ólíkar starfsstéttir sameinast og til dæmis selt saman fisk, kjöt og  mjólkurafurðir. Fram 

kom áhugi fyrir því að fara út í samstarf í sauðaostagerð, þar sem fenginn yrði 

mjólkurfræðingur til þess að kenna áhugasömum að búa til osta og upplýsa þá um 

lágmarkskröfur sem uppfylla þarf fyrir framleiðslu.  

 Bent var á þá samvinnustarfsemi sem þegar er starfrækt á svæðinu. Til dæmis 

Búnaðarfélagið sem flestir bændur á svæðinu eru aðilar að og deila tækjakosti, því 

tæki eru dýr í innkaupum og oft er hagkvæmara að deila þeim. Einnig var 

áhugamannafélag í tengslum við áðurnefnt forystufjársetur á Svalbarði nefnt og er 

undirbúningur á því er hafinn. Fram kom að fjármagn hefur fengist og mögulega 

skapast stöðugildi á forystufjársetrinu. Markmið setursins, að sögn viðmælanda, er ekki 
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fjárhagslegur gróði, heldur er það hlekkur í keðju sem þarf til þess að halda utan um 

ferðaþjónustu á svæðinu og leggur það grunn að frekari uppbyggingu á svæðinu og 

auki aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  

 Einn viðmælandi taldi enn eyma eftir af „gamla ungmennafélagsandanum“ og 

flesta tilbúna til að aðstoða sveitunga sína. Því eigi fólk það til að hópa sig saman og 

takast á við verkefni, svo sem að byggja hús, og að samfélagið standi saman lendi 

einhver í nauðum. Sagði hann að ávallt eru einhverjir sem ekki fylgja með og slíka 

einstaklinga megi finna í öllum samfélögum.  

 Fram kom að hætta er á því að sjálft samstarfið taki of mikla orku frá sjálfri 

framkvæmdinni. Nefndi einn viðmælandi að félagastarf getur farið að snúast um sig 

sjálft þannig að málefnin verða aukaatriði. Þá fer of mikill tími í að keyra staða á milli, 

sitja fundi og ákveða formlegar stefnur félagsstarfsins. Hætta er á því að margar 

ólaunaðar stundir hverfi og því nauðsynlegt að þau verkefni sem menn taka sér fyrir 

hendur, borgi sig. [til gaman má nefna þá samvinnu sem hefur átt sér stað veturinn 

2010-2011 við uppbyggingu forystufjárseturs, þar sem boð er látið ganga í sveitinni um 

vinnudag í gamla samkomuhúsinu og sveitungar mæta og vinna saman að 

framkvæmdum við húsið] 

 

Stuðningur sveitarfélagsins 

Þegar talið barst að stuðningi sveitarfélagsins við nýsköpun í landbúnaði á svæðinu, 

komu fram skiptar skoðanir. Sumir töldu að sveitarfélagið styðji, án alls efa við 

atvinnuuppbyggingu á svæðinu og það hafi þegar stutt við nokkur verkefni. Einn 

viðmælandi taldi vandann fremur liggja hjá fólki sem ekki þorir að stíga út úr 

vananum, vel hafi gengið hjá þeim sem það hafi gert og ekki sé hægt að skammast 

yfir stuðningsskorti af hálfu sveitarfélagsins. 

 Einnig voru nefndir styrkir sem sveitarfélagið hefur auglýst til bygginga 

íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu. Viðmælandi taldi slíka styrki koma sér vel fyrir 

einstaklinga sem hyggjast setjast að á svæðinu eða byggja sér nýtt húsnæði og á 

þann hátt leggur sveitarfélagið sitt af mörkum til þess að styðja við bakið á nýliðum.  
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 Jarðeignir sveitafélagsins voru taldar hagnast bændum á þann hátt að þeir geta 

notað þær og leigt af sveitarfélaginu á sanngjörnu verði. Einnig koma tekjur til 

sveitarfélagsins frá laxveiðiám innan þess. Fram kom að allur hagnaður sem 

sveitarfélagið fær er í raun óbeinn styrkur til bænda sökum þess að rekstur þess 

tengist ávallt rekstri hvers heimilis sem í því er. Sökum smæðar sinnar er sveitarfélagið 

nátengdara íbúum sínum heldur en stærri sveitarfélög. Einn viðmælenda benti á að 

sveitarfélagið er að vissu leyti of nálægt fólki og því finnist það jafnvel ekkert eiga 

þangað að sækja. Biðji einstaklingur um styrk til nýsköpunar frá sveitarfélaginu, eru 

líkur á því að hann þurfi að biðja maka sinn í hreppsnefnd um styrk. Því geti verið erfitt 

að slíta stjórnsýslu sveitarfélagsins frá heimilum fólks innan þess. Annar viðmælandi var 

þeirrar skoðunar að sveitarfélagið er í raun fyrirtæki sem rekið er með það að 

leiðarljósi að fá tekjur frá hinu opinbera svo íbúar sveitafélagsins geti haldið úti skóla 

fyrir börnin sín. Hann bætti því við að sveitarfélagið styðji við bak íbúa sinna, að vissu 

leyti  með því að halda úti velferðar- og skólaþjónustu. 

 Spurður út í stuðning sveitarfélagsins við nýsköpun á svæðinu sagði einn 

viðmælenda sig ekki vita til þess að sveitafélagið hafi veitt nokkra styrki til nýsköpunar. 

Hann taldi að breyta mætti áherslum sveitafélagsins, í stað þess að taka einungis á 

skylduverkefnum þegar þau berast og halda sveitafélaginu í horfinu, megi fremur líta 

til framtíðar með því að skapa ný atvinnutækifæri fyrir íbúa þess og styrkja innviði. 

Einnig þótti honum líklegt að sveitarfélagið muni innan nokkurra ára sameinast öðru 

stærra, jafnvel svo til verði sveitarfélag sem nær allt frá Egilsstöðum að Akureyri. Hann 

áleit að þegar sameining hefur átt sér stað, mun fólk horfa á svæðið sem eina heild 

og breyta hugsun sinni.   

 

Landbúnaður í dag og náinni framtíð 

Framtíðarhorfur svæðisins 

Flestir líta framtíðina nokkuð björtum augum í ljósi þeirrar nýliðunar og kynslóðaskipta 

sem orðið hafa í Þistilfirði undanfarin ár. Einnig telja viðmælendur aldurssamsetningu á 

svæðinu afar góða í ljósi þess að meðalaldur bænda á Íslandi er hátt í sextíu ár. Ekki 

sáu viðmælendur fram á miklar breytingar í landbúnaði á svæðinu á komandi árum 

og bjuggust fremur við áframhaldandi stöðugleika. Einn viðmælandi benti á að 
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sveitafélagið er hæfilega þéttbýlt og í góðu jafnvægi, illa fari ef einhverjir bregða búi, 

slíkt geti raskað byggðajafnvæginu. Hann bætti því við að pláss er fyrir fleira fólk á 

svæðinu, en fleiri atvinnutækifæri vanti. Taldi hann að allur uppgangur í atvinnulífi á 

Þórshöfn, smitist hratt í sveitina þar sem um sama atvinnusvæði er að ræða. Bent var 

á að í ljósi þess að Svalbarðshreppur og Langanesbyggð er í raun eitt og sama 

samfélagið, með sama fólkið og sömu hagsmuni, megi álíta einkennilegt að þau eru 

rekin sem tvö aðskilin sveitafélög. Sagði viðmælandi kjarna málsins vera ótta íbúa 

Svalbarðshrepps um að grunnskóla þeirra verði lokað ef Svalbarðshreppur og 

Langanesbyggð myndu sameinast. 

 Líkt og áður var nefnt hefur aldrei greinst riða í sauðfé á svæðinu og því er 

svæðið svokallað „hreint svæði“ og bændur geta selt fé „til lífs“ víða út um land. 

Nokkrir viðmælendur álitu horfur á svæðinu betri en annars staðar hvað varðar 

sauðfjárstofn, því menn þurfa ekki í sífellu að kljást við  þennan sjúkdóm. Ókosturinn 

sem þessu fylgir er að ekki er leyfilegt að flytja inn sauðfé af öðrum svæðum. Einn 

viðmælandi taldi framtíðarhorfur svæðissins góðar í ljósi þess að á svæðinu eru engar 

mengandi verksmiðjur eða annað eins „drasl“, eins og viðkomandi orðaði það. Bætti 

hann því við að framtíðarmöguleikar svæðissins eru miklir ef haldið er rétt á spilunum. 

 Bent var á kosti bættra samgangna með tilkomu Hólaheiðarinnar og síðar 

mögulegum göngum undir Vaðlaheiði. Sagði viðmælandi að verði Vaðlaheiðagöng 

einnig raunin mun flutningskostnaður aðfanga lækka verulega og svæðið færist enn 

nær aðalmarkaði.  

 Efnahagsástandið var einnig nefnt og sögðu viðmælendur það hafa áhrif á 

stöðu landbúnaðar á svæðinu í náinni framtíð og engan landshluta vera undanskilin 

frá því. Þeir sögðu það hafa áhrif á fjárhagsstöðu býlanna og getu þeirra til 

framkvæmda.  

 

Mikilvægi landbúnaðar í  flestum sveitum landsins 

Allir viðmælendur voru sammála að mikilvægt er að landbúnaður og búseta haldist í 

sem flestum sveitum landsins. Töldu þeir það vera mikilvegt fyrir ásýnd landsins og 

fjölbreytileika mannlífsins, það hafi mikil áhrif á dreifingu byggðarinnar um landið og 

hvaða svæði eru í byggð og hver ekki. Flestir voru einnig þeirrar skoðunar að sterkt 
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samspil er á milli dreifbýlis og þéttbýlis, einkum smærri þéttbýla. Þeir töldu dreifbýli 

skapa eftirspurn eftir ýmsri þjónustu í þéttbýlum, og skapi samhliða því atvinnu.   

 Viðmælandi benti á að með tímanum víkja sum landbúnaðarsvæði fyrir 

þéttbýlissvæðum og sagði hann slíka þróun eðlilega samhliða fjölgun íslendinga. 

Hann nefndi einnig að sum landbúnaðarsvæði verða mjög vinsæl undir 

frístundabyggð og annað, sem gerir að verkum að fólk sem hefur áhuga á að hefja 

hefðbundin búskap á þessum svæðum, hefur ekki tök á því sökum þess hve 

jarðaverð er hátt.   

 Nokkrir töldu mikilvægt að ábúð haldist sem víðast svo ávallt verði til staðar 

„gæslumenn landsins“ sem sjá til þess að land fari ekki í óreglu. Fram kom að 

landbúnaður felist í fleiru en búfjárrækt, einnig í garðyrkju, skógrækt og 

hlunnindanýtingu landsins. Á þann hátt felst starfið í því að sinna landinu. Kváðust 

viðmælendur lítið álit hafa á svokölluðum „eyðijörðum“ sem eru í eigu fólks ekki hefur 

í hyggju að nýta þær, né leyfi öðrum að gera slíkt þeirra í stað.  

 Viðmælendur voru almennt sammála um að dreifðar byggðir víða um land og 

ástundun landbúnaðar sem víðast, stuðli að margbreytileika þjóðarinnar. Töldu þeir 

víðast vera grundvöll fyrir landbúnað í margbreytilegri mynd. Þeir sögðu sum svæði, 

meðal annars, henta betur fyrir sauðfjárrækt, en önnur hentugri fyrir mjólkurbúskap. Í 

Þistilfirði er mikið landrými og víðfemar heiðar og þær henta vel í sauðfjárbúskap, en 

sveitir í Eyjafirði henta vel fyrir mjólkurbúskap því þar er mikið af ræktuðu landi en 

landrými er takmarkað. Einnig var bent á að með hlýnandi loftslagi munu jaðarsvæði, 

líkt og Þistilfjörður, mögulega verða meira en meðalgóð landbúnaðarsvæði. Þá 

munu ný tækifæri skapast í landbúnaði á svæðinu og byggð þar styrkjast enn fremur.   

 Fram kom sú skoðun að mikilvægt sé að landbúnaður verði ástundaður sem 

víðast um land til að viðhalda matvælaöryggi í landinu. Einkum í ljósi þess að ávallt 

geta dunið á náttúruhamfarir, líkt og gosið í Eyjafjallajökli. Nefnt var að ef  vindátt við 

Eyjafjallajökul hefði verið önnur og gosið örlítið meira, hefði stór hluti mjólkurframleiðslu 

á Suðurlandsundirlendinu getað farið illa. Því muni vera öruggast að stunda 

landbúnað sem víðast um Ísland.  
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Aðstæður til landbúnaðar á Íslandi 

Skiptar skoðanir voru meðal viðmælanda hvernig aðstæður til landbúnaðar eru í 

dag. Sumir töldu þær fremur erfiðar, meðal annars í ljósi þess að sala afurða er 

markaðslega fremur tvísýn og að samkeppni á matvörumarkaði lækkar tekjur til 

bænda. Töldu sumir viðmælenda slíkt skapa erfiðar aðstæður fyrir fólk með lágar 

tekjur.  

 Einn benti á hve erfitt er fyrir áhugasama einstaklinga að hefja búskap frá grunni, 

og að svo hafi verið undanfarin ár. Hann nefndi að hátt jarðaverð á Suðurlandi hefur 

ýtt undir þá þróun en einnig að allt, er við kemur búrekstri, er mjög dýrt. Hann sagði 

breytingar hafa átt sér stað, nú þurfa menn að kaupa allt vinnuafl, til dæmis til 

húsbygginga, en áður fyrr unnu menn vinnuna að stórum hluta sjálfir og þá áttu 

búnaðarfélög tækjakost og réðu jsfnvel sumarstarfsmenn í byggingavinnu. Hann 

sagði fólk hafa unnið meira saman á árum áður og tók sem dæmi samvinnu í 

smábaggaheyskapi, þá hafi fólk hópað sig saman til þess að deila verkum. Hann 

taldi aðstæður nú vera breyttar og að tækniþróunin miði að því að einstaklingurinn 

geti gert öll verkefni, samhliða því stækka tækin og verða flóknari.  Að endingu er fólk 

að mestu hætt að hjálpast að því allir eru of uppteknir af sínu. Hann sagði umhverfið 

vera harðara, hraðann meiri, kröfurnar einnig og tæknivæðingin gríðarleg og einnig 

dýrari. Þróunin undanfarna áratugi hafi verið á þá leið að býlum hefur fækkað og 

þau hafa stækkað, að sama skapi hafa menn þurft að tæknivæða sig gríðarlega. 

Því taldi hann næstum ómögulegt að hefja rekstur frá grunni, heldur verði menn að 

gera það hægt og rólega og byggja hann upp.  

 Fjárhagsstaða og skuldir heimilanna jukust mikið eftir hrun efnahagslífsins í október 

2008 og gætir áhrifa þess um allt land. Viðmælandi hafði áhyggjur af skuldastöðu 

fólks í landbúnaði, og þá einkum kúabænda í ljósi þess hve miklar fjárfestingar hafa 

fylgt mjólkurframleiðslu. Sagði hann marga berjast   í bökkum sökum þess og sum búin 

vera gjaldþrota. Hann sagði stöðuna víðast ekki jafn slæma í sauðfjárrækt því minni 

fjárfestingar fylgja henni. 

 Nokkrir viðmælendur voru jákvæðari og töldu aðstæður til landbúnaðar vera 

ágætar. Til að mynda nefndu þeir að hægt er að flytja út íslenskar 

landbúnaðarvörur, segja þeir slíkt varla hafa verið mögulegt áður. Þeir töldu einnig 

að áhugi fólks á íslenskum landbúnaðarvörum hafi aukist og eftirspurn eftir 



Ungir bændur í Þistilfirði 

 
 

37 
 

heimaunnum vörum einnig. Sögðu þeir hugarfar almennings vera að breytast og 

jákvæðni í garð íslensks landbúnaðar væri meiri nú en fyrir nokkrum árum. Einn benti 

á að áhugi fólks á prjónaskap hafi vaxið mjög mikið og sala á ull hafi aukist í fyrsta 

skipti í langan tíma. Sagði hann þetta prjónaæði íslendinga hafa orðið til þrjátíu 

prósenta verðhækkun á ull til bænda á tveimur árum, en verðið hafði lengi staðið í 

stað. Umhverfið breyttist á örskömmum tíma, hann nefndi að árið 2007, hafi staðið til 

að selja verksmiðjulóð verksmiðjunnar Ístex, sem vinnur stærstan hlut ullar hérlendis, 

og selja átti ullina óunna til útlanda. Hann taldi mikið happ að ekki varð af sölunni.  

 Bent var á að fólk er ánægðara með verðlag á íslenskum landbúnaðarvörum en 

áður. Viðmælandi taldi svo vera sökum þess að íslenska krónan var hreinlega of sterk 

sem varð til þess að afar hagstætt var að flytja inn erlendar landbúnaðarvörur. Hann 

sagði aðstæður vera breyttar og íslenskar landbúnaðarvörum  engu dýrari en þær 

innfluttu.  

  

Íslenskur landbúnaður í náinni framtíð 

Þegar talið barst að framtíð íslensks landbúnaðar komust fæstir viðmælanda hjá því 

að nefna Evrópusambandið. Nokkrir töluðu gegn því en þó voru skiptar skoðanir um 

ágæti þess félagsskaps. Helstu rök gegn inngöngu var óttinn um að hún hafi slæmar 

afleiðingar á íslenskan landbúnað og  óheftur innflutningur erlendra afurða dragi úr 

íslenskri framleiðslu. Nokkrir viðmælendur óttuðust að Íslendingar hætti að meta 

íslenskar landbúnaðarvörur að verðleikum og vilji aðeins fá ódýra matvöru. Því þurfi 

íslendingar að spyrja sig hvort þeir vilja framleiða eigin matvæli, eða láta aðra um 

það. Fram kom að í samanburði við innflutt matvæli eru íslensk matvæli fremur dýr í 

framleiðslu, sökum þess hve dýr íslensk fóðureining er miðað við heimsvísu. Einn nefndi 

að hætta er á að mjólkurframleiðsla dragist stórlega saman ef innflutningur á 

mjólkurafurðum, svo sem jógúrti og ostum, verður gefinn frjáls. Sagði hann að einungis 

verði ferskvara, líkt og mjólk, framleidd hérlendis. Hann hafði einnig nokkrar áhyggjur 

af sauðfjárrækt og taldi að markaðshlutdeild íslenskra sauðfjárbænda muni dragast 

saman með tilkomu fleiri vöruflokka inn á markað, samhliða því muni býlum fækka 

töluvert.  
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  Einn viðmælandi taldi að sveitarfélagið hafi hag af inngöngu íslendinga í 

Evrópusambandið, og  mikið af fólki hrætt við það sökum þess að það hefur ekki 

kynnt sér það nægilega vel. Hann nefndi að meðal atvinnugreina er landbúnaður 

mest styrkta atvinnugreinin innan Evrópusambandsins, enda byggist hann á fleiru en 

framleiðslu. Sagði hann að landbúnaður vera gæslu á landi og hlúi einnig að 

menningu og sögu þjóðarinnar, því sé hann afar mikilvægur. Benti hann á að 

sjálfsmynd íslenskra bænda, og taldi hana sterkari nú á dögum en fyrir nokkrum árum 

og sagði mikilvægt að þjóðin hafi trú á íslenskum landbúnaði.  

 Nokkrir viðmælendur töldu að viðsnúningur verði í þróun íslensks landbúnaðar 

hvað varðar stærð og fjölda býla. Þeir sögðu að undanfarna áratugi hafi þróunin 

stefnt að aukinni hagræðingu með stærri og færri býlum, en á sama tíma vantaði 

nýjan atvinnugrundvöll í sveitirnar. Þeir telja líklegt að breyting verði á þessu 

fyrirkomulagi á þá leið á býlum muni fjölga og þau að sama skapi minnka, stór 

verksmiðjubú muni víkja fyrir smærri fjölskyldubúum. Jafnframt að fólk fari að búa 

víðar um land og reyni einnig að gera hlutina verðmætari, meðal annars með 

heimavinnslu afurða og ferðaþjónustu. Slíkt hljóti að vera hagkvæmara heldur en að 

offramleiða án þess að fullnýta hráefnið. Á þann hátt verði til nýr atvinnugrundvöllur 

fyrir fólkið í sveitunum.  

 Allir viðmælendur álitu íslenskar landbúnaðarvörur vera í hæsta gæðaflokki hvað 

varðar bragð og hreinleika. Einn viðmælandi benti á hve einstakt er hvernig sauðfé 

gengur sjálfala í villtum gróðri megnið af sínum líftíma, slíkt þekktist aðeins á örfáum 

stöðum í heiminum. Sumir viðmælendur töldu mikilvægt fyrir sjálfstæði þjóðarinnar að 

geta brauðfætt sig sjálfa og það geti glatast með inngöngu inn í Evrópusambandið. 

Sumir töldu að Íslendingar munu, þrátt fyrir fremur hátt matvælaverð, versla íslenskar 

landbúnaðarvörur sökum gæða. Aðrir viðmælendur höfðu meiri trú á 

markaðsetningu íslenskra landbúnaðarvara erlendis og töldu að þannig megi gera 

meira úr íslenska lambakjötinu. Viðmælendur sáu ekki fyrir að keppa megi við aðrar 

þjóðir í magnframleiðslu, fremur skuli leggja áherslu á vönduð vinnubrögð og gæði. 

Þeir töldu víða í heiminum vera fólk sem vill versla dýrt hágæðakjöt. Takist vel til að 

markaðssetja afurðirnar erlendis, megi líta framtíðina björtum augum varðandi 

íslenskan landbúnað.  
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Lokaorð 

Munur milli byggðarlaga 

Áhugavert er að sjá hve ólík íbúaþróun hefur verið á starfssvæði Þekkingarnets 

Þingeyinga frá árinu 2002. Íbúaþróun í Þistilfirði og á Þórshöfn hefur verið mun 

jákvæðari en í öðrum sveitarfélögum á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga. Á 

Þórshöfn er nokkuð fjölbreytt atvinnulíf og þar hefur íbúum fjölgað um 4,79% frá 2002. 

Þróunin hefur ekki verið jafn góð í nágrannabyggðarlögum. Á Bakkafirði hefur íbúum 

fækkað um 35,9% frá 2002 og 27,9% á sama tíma á Raufarhöfn.  

 Einnig er meðalaldur skráðra búfjáreigenda á jörðum mun lægri í 

Svalbarðshreppi en annars staðar á starfssvæðinu, eða um 49 ár og hæstur í 

Tjörneshreppi 58 ár. Því munar 9 árum á milli þess lægsta og hæsta. Þess má geta að 

Svalbarðshreppur og Tjörneshreppur eru einu sveitarfélögin á starfssvæði 

Þekkingarnets Þingeyinga sem ekki hafa byggðarkjarna og þurfa íbúar þeirra að 

sækja flesta þjónustu út fyrir sveitarfélögin. Einnig er íbúaþróun í Tjörneshreppi 

neikvæð og þar hefur íbúum fækkað um 18,84% síðan 2002.49  

 Þessi munur á íbúaþróun milli nálægra byggðarlaga er áhugaverður sem og 

munur á meðalaldri bænda. Vissulega orsaka þessir þættir ekki endilega hvorn 

annan, heldur endurspegla þeir aðeins tiltekin einkenni svæðisins. Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir þessum mun milli byggðarkjarnanna og sveitarfélaga og ekki verður 

gerð tilraun í þessari rannsókn til þess að útskýra þær til hlítar. Áhrifaþættir geta verið 

margir og flóknir og verkað hver á annan, hvort sem um er að ræða atvinnulíf, 

þjónustuframboð, samgöngur eða jafnvel mismunandi samfélagsanda á milli 

byggðarlaga.  Í rannsókn sem Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson gerðu á vegum 

Byggðarannsóknarstofnunar Íslands árið 2004 var kannaður samfélagsandi á völdum 

landsbyggðarsvæðum. Samfélagsandi var metinn út frá framtíðarhorfum og 

                                                 
49 Aðalsteinn J. Halldórsson , 2010: 27. (Tjörneshreppur er meðal fámennustu sveitarfélaga landsins og 
því getur flutningur fárra einstaklinga haft töluverð áhrif á prósentumælingar.)   
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bjartsýni, hefð fyrir frumkvöðlastarfi og afstöðu til nýjunga.50 Þar kom meðal annars 

fram að samfélagsandi geti verið afar mismunandi milli byggðarlaga og að hann 

ráðist af stórum hluta af aðstæðum í nærumhverfi fólks, einkum í sveitafélagi, fremur 

en aðstæðum í viðkomandi landshluta. Því beri að varast að fullyrða um stöðu 

byggðarlaga einungis út frá landfræðilegri legu þeirra, eða þeirri staðreynd að þau 

séu staðsett á landsbyggðinni. Hinir fjölbreytilegu þættir í nærumhverfi fólks ráða 

stemningu og þeim anda sem ríkir í viðkomandi byggðarlagi sem aftur hefur 

samverkandi áhrif á framgang og þróun atvinnulífsins.51 Einnig að „[s]á mikli munur 

sem kemur fram hvað varðar samfélagsanda innan einstakra landshluta, jafnvel milli 

byggðalaga sem staðsett eru í mikilli nálægð hvert við annað, bendir enn fremur til 

þess að jákvæður samfélagsandi, og þar af leiðandi verkefni og uppbygging sem 

ætlað er að stuðla að eflingu hans, smiti ekki endilega útfrá sér til næstu 

byggðalaga.“52 Óformlegir þættir í menningu- og félagslífi geta haft áhrif á 

nýsköpunarumhverfi landsbyggðarsamfélaga. Í litlum samfélögum þar sem 

erfiðleikar, meðal annars í atvinnulífi, hafa átt sér stað getur skapast neikvæður 

samfélagsandi í nánum samskiptum fólks sökum sterkra hefða. Þar sem 

samfélagsandi er neikvæður má ætla að neikvæð áhrif samfélagsanda á 

nýsköpunarstarf geti verið sterkust þar sem þörfin fyrir nýsköpun er hvað brýnust.53  

 Í skýrslunni Litróf búskapar og byggða: fjölþættur landbúnaður á Íslandi sem 

unnin var á vegum Háskóla Íslands og kom út 2009, var meðal annars gerð 

spurningakönnun á mismunandi svæðum á landinu til þess að kanna landfræðilegan 

mun á starfsemi býla, nýbreytni og viðhorfum til landbúnaðar- og byggðarmála. 

Könnunin var lögð fyrir í vesturhluta Árnessýslu, Eyjafirði og á Norðausturlandi (svæði 

frá Kópaskeri að Vopnafirði). Þar kom fram að áberandi munur var á viðhorfum í 

ólíkum byggðarlögum á Norðausturlandi, einkum sem tengist íbúaþróun. Í Þistilfirði 

voru atriði eins og nýliðun, ungt og vel menntað fólk, nefnt sem jákvæð þróun. Í 

Vopnafirði höfðu menn hins vegar áhyggjur af fólksfækkun og háum aldri bænda. En 

                                                 
50  Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004: 23. 
51  Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004: 109-110. 
52    Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004: 110. 
53    Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004: 109. 
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þar sem bjarsýnin ríkir hafa menn þó áhyggjur af efnahagslegri afkomu á tímum 

hækkandi aðfanga, lána, hás flutningskostnaðar og raforkuverðs.54 

 Byggðarkjarnarnir Raufarhöfn og Bakkafjörður hafa meðal annars báðir orðið fyrir 

miklum áföllum varðandi grunnatvinnuvegi í sjávarútvegi á meðan atvinna í 

Svalbarðshreppi og á Þórshöfn hefur haldist nokkuð stöðug síðastliðin ár. Líklega hefur 

sú staðreynd áhrif á þá stemningu sem verður á hverjum stað fyrir sig. Áhugavert væri 

að kanna nánar mun á samfélagsanda milli nálægra byggðarlaga á 

Norðausturlandi og jafnvel að kanna hverjir áhrifaþættirnir eru.  

  

Helstu niðurstöður úr viðtalsrannsókn 

Ungir bændur í Þistilfirði fara út í landbúnað af áhuga og telja starfið eftirsóknarvert; 

krefjandi og fjölbreytt. Sterkar rætur við heimahaga og fjölskyldubönd toga einnig í 

fólk þegar kemur að vali þess á búsetu. Þar er helst nefnt gott félagslíf og jákvæð 

aldurssamsetning í samfélaginu hafði einnig áhrif. 

 Allir voru þeirrar skoðunar að mikilvægt sé fyrir bændur að mennta sig í greininni 

stundi þeir eða hafi í hyggju að hefja búskap. Töldu þeir menntunina auka hæfni 

bænda, metnað og gæði afurða.  

 Viðmælendur mátu víðáttu og hreinleika svæðissins mikið, bæði hvað varðar 

sauðfjárstofn og náttúru. Ekki hefur greinst riða í sauðfé á svæðinu og því geta þeir 

selt líflömb víða um land, einnig er mikill metnaður meðal þeirra að framleiða úrvals 

vöru og á svæðinu er löng hefð fyrir ræktun sauðfés. Þar eru einnig allnokkrar 

laxveiðiár sem eru vel sóttar á sumrin og gefa af sér tekjur inn í sveitarfélagið.   

 Sumir töldu til kosta hve afskekkt og vannýtt svæðið er til ferðaþjónustu. Það sé 

merki um að mörg tækifæri séu til staðar í greininni. Að sama skapi töldu menn að 

markaðsetja megi hreinleika svæðissins bæði hvað varðar náttúru og 

landbúnaðarafurðir.  

 Fólk á svæðinu telur nýjan veg um Hólaheiði vera nauðsynlega samgöngubót 

sem muni stuðla að lækkuðum flutningskostnaði afurða og aðfanga, efla samskipti 

                                                 
54 Anna Karlsdóttir, Inga Elísabet Vésteinsdóttir, Karl Benediktsson, Magnfríður Júlíusdóttir og Sigfús 
Steingrímsson, 2009: 67. 
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íbúa við nágrannabyggðarlög í Öxarfirði og Kelduhverfi og auka ferðamannastraum 

til svæðisins. Viðmælendur voru mjög ánægðir með að hafa aðgang að 

flugsamgöngum alla virka daga frá Þórshöfn. 

 Öll viðtölin voru tekin fyrir opnun Hólaheiðarinnar55  og því var ríkjandi afstaða á 

meðal þeirra að helstu ókostir svæðissins væru slæmar vegasamgöngur. Þær valdi 

háum flutningskostnaði, félagslegri einangrun og dragi úr sókn ferðamanna inn á  

svæðið. Sumir töldu einhæfni í atvinnu í sveitafélaginu vera ókost og að fjölbreyttari 

atvinna, meðal annars í landbúnaði myndi styrkja svæðið.  

 Viðmælendur töldu mikla möguleika felast í aukinni ferðaþjónustu og að bæta 

mætti aðgengi fólks að ýmsum stöðum með gerð göngustíga, tjaldaðstöðu og 

jafnvel ferðafélagsskála, en enginn slíkur sé á svæðinu. Meðal annars sé kjörið að 

nýta víðáttur svæðisins með skipulögðum göngu- og hestaferðum. 

 Einnig töldu nokkrir að tækifæri fælist í heimavinnslu matvæla og beinni sölu á 

kjöti til neytenda. Á þann hann gætu bændur aukið verðmæti afurða sinna 

umtalsvert ásamt því að skapa störf heima við.  

 Allir viðmælendur höfðu áhuga á því að fara út í einhvers konar 

nýsköpunarstarfsemi. Í samræmi við þau tækifæri sem viðmælendur sáu til staðar á 

svæðinu, höfðu margir áhuga á starfsemi í ferðaþjónustu í margbreytilegri mynd.  

 Helstu þröskuldar fyrir nýsköpun voru sagðir vera flókinn og þröngur reglurammi í 

landbúnaðar- og matvælaframleiðslu sem mögulega dragi úr frumkvæði fólks til þess 

að leita sér nýrra leiða í verðmætasköpun.  

 Sumir töldu sveitarfélagið styðja við nýsköpun, meðal annars með styrkveitingum 

til bygginga íbúðarhúsa. Þó kom fram að smæð sveitarfélagsins og persónulegar 

tengsl stjórnsýslu við heimili geti haft letjandi áhrif á styrkjaumsóknir fólks á svæðinu.  

 Fram kom að flestir íbúar Svalbarðshrepps telja Langanesbyggð og Þórshöfn til 

sama samfélags, þrátt fyrir að um tvö sveitarfélög er að ræða. Kemur slíkt ekki á óvart 

í ljósi þess að margir íbúar Svalbarðshrepps sækja atvinnu, þjónustu og félagslíf til 

Þórshafnar. Sameining sveitarfélagana strandar mögulega á ótta íbúa 

Svalbarðshrepps við að grunnskólinns þar yrði lagður niður.  

                                                 
55 Hólaheiði var opnuð fyrir umferð 23. ágúst 2010. 
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 Sumir töldu aðstæður til landbúnaðar á Íslandi erfiðar hvað varðar sölu afurða 

þar sem samkeppni á matvörumarkaði lækkar tekjur til bænda. Einnig væri erfitt fyrir 

nýliða að hefja landbúnað frá grunni því byrjunarkostnaður er afar hár, sumstaðar 

hvað varðar jarðaverð en einnig í tækjakaupum. Aðrir voru jákvæðari og töldu 

aðstæður ágætar meðal annars í ljósi vaxandi áhuga Íslendinga á innlendum 

landbúnaðarvörum þar sem þeir séu almennt ánægir með gæði þeirra og áhugi 

þeirra á heimaunnum vörum færi sívaxandi. Allir viðmælendur voru sammála um að 

íslenskar landbúnaðarvörur séu í hæsta gæðaflokki hvað varðar hreinleika og bragð. 

 Margir höfðu áhyggjur af því að innganga í Evrópusambandið hafi slæmar 

afleiðingar fyrir íslenskan landbúnað, einkum að óheftur innflutningur á ódýrum 

erlendum landbúnaðarafurðum dragi mikið úr íslenskri framleiðslu. Þeir sem jákvæðari 

voru nefndu að landbúnaður er mest styrktur meðal atvinnugreina innan 

Evrópusambandsins. 

 Fram kom að sjálfsmynd íslenskra bænda er sterkari í dag en fyrir nokkrum árum 

og mikilvægt sé að þjóðin hafi trú á íslenskum landbúnaði. Nokkrir töldu að 

viðsnúningur verði á þróun landbúnaðar hvað varðar stærð og fjölda býla. Þá muni 

fá og stór býli víkja fyrir fleiri og smærri fjölskyldubýlum. Fólk til sveita muni auka 

verðmæti framleiðslu sinnar meðal annars með heimavinnslu afurða og 

ferðaþjónustu og skapa þannig atvinnu víða um land og búseta fólks í landinu 

dreifist.  

 

Umræða og lokaorð 

Svo virðist sem nokkuð jákvæð þróun eigi sér stað í byggðamálum í Þistilfirði og á 

Þórshöfn, hvað varðar íbúaþróun og atvinnumál. Í það minnsta samanborið við 

nágrannabyggðarlög. Viðmælendur virðast hóflega bjartsýnir á framtíðina og sjá 

mörg tækifæri til staðar, einkum í ferðaþjónustu og heimavinnslu afurða og þá 

jafnvel með vísun í sögu og menningu. Nýr heilsársvegur um Hólaheiði vekur 

væntingar um aukinn straum ferðamanna auk þess að lækka flutningskostnað 

aðfanga og afurða. Unnið er að því að endurskoða kerfi eftirlits og leyfisveitinga til að 

einfalda þróun heimavinnslu afurða og sölu þeirra. Gera má enn betur í þeim málum 

án þess að slakað sé á kröfum um heilbrigði og hreinlæti. Viðmælendur virtust 
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nokkuð bjartsýnir á framtíð íslensks landbúnaðar. Meðal annars töldu sumir að áhugi 

Íslendinga á íslenskum vörum fari vaxandi. Einnig sögðust sumir halda að hagræðing í 

landbúnaði fari minnkandi og búum muni fremur fjölga og að sama skapi minnka í lítil 

fjölskyldubú. Þá muni bændur frekar auka verðmæti framleiðslu sinnar með öðrum 

hætti, til dæmis með heimavinnslu afurða og ferðaþjónustu og skapa þannig atvinnu 

víða um land. Þannig geti búseta fólks einnig dreifst meira en nú er.  

 Viðmælendur töluðu jafnan um Svalbarðshrepp og Þórshöfn sem sama svæði. 

Mögulega helst íbúaþróun beggja svæða í hendur, einkum í ljósi þess að hún hefur 

verið nokkuð stöðug á báðum svæðum en fremur neikvæð í 

nágrannabyggðarlögunum svo sem á Raufarhöfn og Bakkafirði. Bendir það til þess 

að gagnvirkt samband sé á milli smærri þéttbýla og nálægs dreifbýlis.  

 Í áðurnefndri skýrslu Samfélagsandi og nýsköpunarstarf, kemur fram að  að 

samfélagsandi í dreifbýlishéruðum sé oft og tíðum neikvæðari en í þéttbýlum 

byggðarlögum og að bændur lýsi yfir neikvæðustu afstöðunni af öllum starfsstéttum. 

Svo virðist einnig vera að einhver hluti bænda líti svo á að nýsköpun, sem jafnframt sé 

talin ein af forsendum frekari þróunar atvinnulífs, komi þeim hreinlega ekki við. 

Aðstandendur rannsóknarinnar telja að „hugsunarháttur sem byggir á því sjónarmiði 

að landbúnaður lúti ekki sömu lögmálum og aðrar atvinnugreinar, skapi þá hættu að 

landbúnaður sem og það fólk sem hann stundar verði úr takt við þróun atvinnulífs og 

þankagangs í landinu, greinin staðni og þeir sem að henni komi verði einskonar 

jaðarhópur sem litla möguleika hafi til áhrifa.“56 Slíkt viðhorf var ekki til staðar meðal 

viðmælanda og sögðust þeir allir hafa áhuga á nýsköpun í einhverri mynd. Töldu þeir 

einnig allir mikilvægt að bændur afli sér menntunar í greininni, slíkt auki metnað, getu 

og gæði afurða. Sumir voru jafnvel þeirrar skoðunar að starfsemi í landbúnaði skuli 

vera háð starfsleyfi og skilyrðum þar sem gerð sé úttekt ár hvert og þeir sem ekki 

uppfylla kröfur eigi hættu á að missa starfsleyfið. Þannig megi styrkja ímynd íslensks 

landbúnaðar innanlands sem utan.  

 Því væri afar forvitnilegt að kanna viðhorf eldri bænda á svæðinu sem og annars 

staðar á landinu. Sé mikill munur milli kynslóða orsakast hann mögulega af breyttum 

aðstæðum. Í ritgerð Önnu Sigríðar Halldórsdóttur  Íslenskur landbúnaður: Aðstæður 

og framtíðarhorfur, þar sem hún tók Steingrím J. Sigfússon tali álítur hann sjálfsmynd 

                                                 
56 Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004: 8-9. 
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bænda geta verið breytilega. Telur hann yngra fólk sem ákveður að setjast að í 

sveitum hafa nokkuð sterka sjálfsmynd, en er ekki jafn sannfærður um sjálfsmynd 

margra eldri bænda sem oft hafi á vissan hátt setið fastir í búskap. Þeir sem tekið 

hafa við búskap án þess að taka um það sjálfstæða ákvörðun eða átt þess kost að 

fara í nám séu líklega ekki alltaf með mjög sterka sjálfsmynd.57 

 Í skýrslunni Litróf búskapar og byggða: fjölþættur landbúnaður á Íslandi sem 

unnin var af Háskóla Íslands kom fram í viðtölum sem tekin voru við bændur, að 

nýliðun fólks í sveitum hefði áhrif á nýsköpun. Þar segir að ungt fólk og/eða 

aðkomufólk sem sest að í sveit komi oft með ferskar hugmyndir og nýja strauma inn í 

samfélagið. Einnig gæti það kveikt í fólki sem fyrir væri. Það bendi til þess að nýliðun í 

sveitum sé mikilvæg svo að fjölbreytni fái að þroskast og dafna.58 

 Góður jarðvegur virðist vera fyrir nýsköpunarstarf í landbúnaði og ferðaþjónustu í 

Þistilfirði þar sem ýmsar hugmyndir eru til staðar meðal viðmælendur sem sáu fyrir sér 

margskonar vannýtt tækifæri. Á þann hátt getur landbúnaðurinn enn aðlagast 

breyttum aðstæðum í samfélaginu og sinnt sínu fjölbreytta hlutverki. 

 

 

  

                                                 
57 Anna Sigríður Halldórsdóttir, 2008: 26. 
58 Anna Karlsdóttir, Inga Elísabet Vésteinsdóttir, Karl Benediktsson, Magnfríður Júlíusdóttir og Sigfús 
Steingrímsson, 2009: 57. 
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