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Formáli 

Þessi skýrsla geymir afrakstur vinnu starfsmanna Rannsókna- 

og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri sem fram fór í 

tengslum við verkefnið, félags- og efnahagsleg áhrif 

Héraðsskóga.  Vinna þessi fór fram að beiðni framkvæmda-

stjóra Héraðsskóga, Guðmundar Ólafssonar. 

Hér á eftir verður greint frá bakgrunni og afmörkun 

verkefnisins sem og þeirri upplýsingaöflun sem átti sér stað 

við gerð verkefnisins.  Ennfremur geymir skýrslan greiningu á 

félags- og efnahagslegum áhrifum Héraðsskóga á 

byggðarlagið.   

Fjölmargir aðilar liðsinntu skýrsluhöfundum við gerð þessarar 

skýrslu og kunnum við þeim góða þökk fyrir. 

 

Hjördís Sigursteinsdóttir 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 

 

Jón Þorvaldur Heiðarsson 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 
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1. Inngangur 

Í mars árið 1991 voru samþykkt Lög um Héraðsskóga og 

segir þar í fyrstu grein laganna að tilgangurinn sé að stuðla að 

ræktun nytjaskóga á Fljótdalshéraði og umhirðu þess 

skóglendis sem þar er fyrir og treysta með því byggð og efla 

atvinnulíf á Héraði.  Ennfremur er kveðið á um í þessum 

lögum í sjöttu grein að ábúendur jarða sem teknar eru til 

skógræktar skulu hafa forgang að vinnu á vegum þessa 

verkefnis og forgang að annarri vinnu á vegum Héraðsskóga 

skulu hafa þeir bændur sem hætta sauðfjárrækt samhliða 

aðild að Héraðsskógum.  Þessir aðilar eiga líka forgang að 

vinnu, eftir því sem við verður komið, sem tengist 

skógræktinni, þjónustustörfum eða úrvinnslu úr afurðum 

skóganna.  Einnig er tekið fram að þær jarðir, þar sem 

sauðfjárbúskapur dregst verulega saman eða er lagður niður, 

hafa forgang að verkefninu umfram aðrar jarðir. 

Í ársskýrslu Héraðsskóga 2004 kemur fram að meginmarkmið 

Héraðsskóga með ræktun nytjaskóga er að stuðla að þróun og 

viðhaldi byggðar á starfssvæði sínu og að verkefnið sé hvort 

tveggja í senn byggða- og skógræktarverkefni.  Þar kemur 

einnig fram að skógana skuli rækta í landi bænda og annarra 

landeigenda á svæðinu og skulu þeir vera í umsjón 

landeigenda og vera tekjugjafi þeirra til framtíðar.  Stefnt er 

að því að færa alla verkþætti við skógræktina út í sveitirnar.  

Jafnframt er stefnt að því að gróðursetja í samstarfi við 

landeigendur um 15.000 ha lands. 

Af þessu má vera ljóst að Héraðsskógum er ætlað að skapa 

bændum atvinnu í framtíðinni og tryggja þar með búsetu 

þeirra og afkomu á jörðunum. 

1.1 Verkefnislýsing 

Þetta verkefni hér felst í því að meta félags- og efnahagsleg 

áhrif Héraðsskóga með það að markmiði að skoða hversu vel 

verkefnið sem slíkt hefur náð markmiðum sínum.   
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Með þetta að leiðarljósi voru settar fram tvær 

meginrannsóknarspurningar: 

� Hver eru félags- og efnahagsleg áhrif Héraðsskóga? 

� Hversu vel hefur Héraðsskógum tekist að uppfylla 

markmið sitt um að treysta byggð og efla atvinnulíf á 

Héraði? 

1.2 Gögn og aðferðir 

Í þessari athugun er stuðst við bæði frumgögn og  

fyrirliggjandi gögn.  Leitast var við að tryggja fjölbreytileika 

úrvinnslumöguleika en skipta má gagnaöfluninni í tvo 

meginþætti.  Í fyrsta lagi er um að ræða öflun opinberra 

gagna af netinu og ganga frá  forsvarsmönnum Héraðsskóga.  

Í öðru lagi er um að ræða niðurstöður úr könnunum sem 

gerðar hafa verið meðal íbúa starfssvæðis Héraðsskóga sem 

og annarra skýrslna sem varða þetta efni. 
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2. Félagsleg áhrif skógræktar á Héraði 

Í þessum kafla er fjallað um félagsleg áhrif skógræktar á 

Héraði.  Félagsleg áhrif eru áhrif sem í rauninni eru huglæg og 

erfitt getur verið að henda reiður á með beinum hætti.  Það eru 

þó ákveðin meginatriði sem skoða ber þegar leitast er við að 

meta slík áhrif.  Þetta eru þættir sem lúta aðallega að mannlífi 

(s.s. búsetu, mannfjölda, aldursdreifingu íbúa, búferla-

flutningum og  félagsauði), atvinnuháttum og framtíðarsýn 

byggðarlagsins.  

Héraðsskógarverkefnið hefur augljóslega einhver félagsleg áhrif 

á íbúa svæðisins þar sem það er að skapa atvinnu, virkjar 

tengslanet og eykur tekjumöguleika íbúanna.  Þessir þættir, 

atvinna, tengslanet og tekjur, styrkja stoðir samfélagsins og 

ýta þar með undir grunnskilyrði fyrir búsetu. 

2.1 Mannlíf 

2.1.1 Búseta á lögbýlum 

Meginmarkmið Héraðsskógarverkefnisins er að efla byggð og 

skapa atvinnu eins og fram hefur komið.  Það er því mikilvægt 

fyrir landbúnaðarhérað eins og Fljótsdalshérað og Fljótsdals-

hrepp að búseta sé á sem flestum jörðum og húsakostir og 

land séu nýtt á sem bestan hátt.   

Á undanförnum áratugum hefur þó þróunin orðið sú að á 

landsbyggðinni hafa fleiri og fleiri jarðir farið í eyði samfara 

miklum breytingum í landbúnaði, s.s. tæknivæðingu, stækkun 

búa og kvótasölu svo eitthvað sé nefnt.  Á landinu í heild eru 

núna samkvæmt nýjustu lögbýlaskránni, frá júní 2006, 6.486 

jarðir á Íslandi, þar af eru 65,5% þeirra í ábúð og 34,5% þeirra 

komnar í eyði.  Árið 1986 voru á landinu í heild 6.444 jarðir, 

þar af 75,1% í ábúð og 24,9% í eyði.  Þetta þýðir að aðeins 

87,2% jarðanna sem voru í ábúð 1986 eru enn í ábúð 20 árum 

seinna eða árið 2006. 

Á Austurlandi eru núna 806 jarðir samkvæmt lögbýlaskránni 

2006, þar af eru 61,9% í ábúð og 38,1% í eyði.  Árið 1986 
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voru 829 jarðir á Austurlandi, þar af voru 68,8% í ábúð og 

31,2% í eyði.  Þetta þýðir að 90,0% jarðanna eru enn í ábúð 

20 árum seinna.  Hvað Fljótdalshérað og Fljótdalshrepp varðar 

þá eru samkvæmt lögbýlaskránni 2006 300 jarðir í þessum 

tveimur sveitarfélögum, þar af 71,0% í ábúð og 29,0% í eyði.  

Árið 1986 voru í þessum sveitarfélögum 305 jarðir, þar af voru 

76,4% í ábúð og 23,6% í eyði.  Þetta þýðir að 92,3% jarðanna 

eru enn í ábúð 20 árum seinna.  Á sama hátt er hægt að horfa 

á tímabilið 1991-2006 og þá má sjá að á landinu öllu eru 

89,2% jarðanna enn í ábúð, 90,3% á Austurlandi og 94,4% í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi. 

Þetta segir okkur í raun að mun færri jarðir hafa farið í eyði á 

þessu tímabili á starfssvæði Héraðsskóga en á landsvísu og 

reyndar líka sé horft á jarðir á Austurlandi öllu.  Leiða má líkum 

að því að verkefnið sem slíkt hafi átt sinn þátt í því að halda 

jörðunum í ábúð. 
 

Tafla 1.  Lögbýlaskrá 1991-1994 

 

Tafla 2.  Lögbýlaskrá 2000-2006 

Desember 1986 Desember 1991 Desember 1994 

Ábúðar jarðir Jarðir í eyði Ábúðar jarðir Jarðir í eyði Ábúðar jarðir Jarðir í eyði 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Landið allt 4841 75,1 1603 24,9 4754 73,5 1715 26,5 4638 71,6 1836 28,4 

Austurland 570 68,8 259 31,2 537 68,6 246 31,4 530 67,5 255 32,5 

Starfssvæðið 233 76,4 72 23,6 228 75,2 75 24,8 226 74,3 78 25,7 

- Fljótsdalshreppur 30 88,2 4 11,8 27 77,1 8 22,9 27 77,1 8 22,9 

- Fljótsdalshérað 203 74,9 68 25,1 201 75,0 67 25,0 199 74,0 70 26,0 

Desember 2000 Júní 2006 Breytingar milli ára 

Ábúðar jarðir Jarðir í eyði Ábúðar jarðir Jarðir í eyði 1986-2006 1991-2006 

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % % enn í ábúð % enn í ábúð 

Landið allt 4284 66,6 2149 33,4 4251 65,5 2235 34,5 87,2% 89,2% 

Austurland 514 63,5 295 36,5 499 61,9 307 38,1 90,0% 90,3% 

Starfssvæðið 218 72,9 81 27,1 213 71,0 87 29,0 92,9% 94,4% 

- Fljótsdalshreppur 25 73,5 9 26,5 25 73,5 9 26,5 83,3% 95,3% 

- Fljótsdalshérað 193 72,8 72 27,2 188 70,7 78 29,3 94,4% 94,2% 
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2.1.2 Íbúaþróun 

Íbúaþróun er þáttur sem hefur veruleg áhrif á samfélög, 

sérstaklega þegar um lítil samfélög er að ræða því þá skiptir 

hver einstaklingur mun meira máli.  Fólksfækkun hefur oft í för 

með sér ákveðna neikvæða hugsun sem getur lamað heilu 

samfélögin og dregið þar með verulega úr ánægju og virkni 

þeirra sem eftir eru.  Í ljósi þess er nauðsynlegt að skoða 

fortíðina og fara yfir gang mála. 

 Á Íslandi hefur íbúafjöldinn nær þrefaldast síðustu eitthundrað 

árin.  Þrátt fyrir þessa öru búsetuþróun hefur íbúum lands-

byggðarinnar fækkað all verulega en íbúum höfuðborgar-

svæðisins hins vegar fjölgað mikið.  Austurland hefur ekki farið 

varhluta af þessum tíðu fólksflutningum til höfuðborgar-

svæðisins. Fyrri hluti síðustu aldar má segja að hafi verið 

tímabil stöðnunar á Austurlandi, lítilsháttar upp- og 

niðursveifla, en svo árið 1957 tekur mannfjöldinn að vaxa og 

eykst allt til ársins 1982 en helst svo tiltölulega jafn fram til 

ársins 1991.    Þá taka við samdráttarár og fækkar íbúum 

stanslaust allt til ársins 2002 en þá tekur samfélagið kipp og 

íbúum tekur að fjölga allverulega.   

 

Mynd 1.  Þróun íbúafjölda á Austurlandi 1911-2004.  
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Á samdráttarárunum varð fækkunin þó mismikil eftir byggðar-

lögum á Austurlandi en segja má að hún hafi einkennst af vexti 

á Egilsstöðum og í Fellabæ en stöðnun eða fækkun á 

útgerðarstöðum og töluverðri fækkun í sveitum.  Hvað 

starfssvæði Héraðsskóga varðar (Fljótsdalshérað og Fljótsdals-

hrepp) má sjá mismunandi þróun milli þéttbýlis og dreifbýlis, 

sérstaklega fram til ársins 2002.  Þann 1. desember árið 1990 

bjuggu 2.844 manns í þessum tveimur sveitarfélögum, 2.875 

manns þann 1. desember árið 2002 og 5.168 manns þann 1. 

desember árið 2006.  Þetta þýðir að í þessum tveimur 

sveitarfélögum fjölgaði fólki um 1,1% á árunum 1990-2002 á 

meðan landsmönnum fjölgaði um 12,7%.  Það varð í rauninni 

fólksfækkun í dreifbýlinu öll árin ef frá er talið árið 2000 en 

fjölgun í byggðarkjörnunum fyrir utan árin 1998 og 2000.   
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Mynd 2.  Mannfjöldaþróun á Austurlandi og í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi 1990-
2006 

Á árunum 2002-2006 varð gríðarleg fjölgun á svæðinu eða sem 

nemur 79,8% á meðan landsmönnum fjölgaði um 6,6% á sama 

tíma.  Fjölgunin varð þó mun meiri í dreifbýlinu og hjá körlum 

sem í raun segir okkur að skýringuna á þessari fjölgun sé nær 

eingöngu hægt að rekja til virkjanaframkvæmda við 

Kárahnjúkavirkjun.  Starfsfólk þar telst með lögheimili í 

Fljótdalshreppi og er það svæði skilgreint sem dreifbýli.  Í Fljót-

dalshreppi var íbúafjöldinn í kringum 100 á árunum 1991-
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2004, var hæstur árið 1993 en þá bjuggu þar 117 manns en 

lækkaði síðan stanslaust til ársins 2001 en þá var íbúafjöldinn 

kominn í 82.  Síðan þá hefur hann hækkað allverulega og árið 

2006 bjuggu 524 í Fljótsdalshreppi, þar af eru 90% karlar og 

10% konur.   
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Í fyrstu grein af átta í greinaflokki Fréttablaðsins um 

byggðaþróun haustið 2006 var fjallað um Austurland og segir 

þar að Austfirðingar séu í útrýmingarhættu.  Þar segir meðal 

annars orðrétt:  Ef íbúum á Austurlandi hefði fjölgað í samræmi 

við landsmeðaltal á síðasta aldarfjórðungi, að erlendum 

farandverkamönnum með tímabundna búsetu í landshlutanum 

undanskildum, væru þeir þriðjungi fleiri en nú en þeir eru í 

raun.  Íbúar væru tæp fimmtán þúsund í stað rúmlega ellefu.  Í 

Fljótsdalshreppi er hlutfall útlendinga hæst á öllu landinu, þar 

sem þrír af hverjum fjórum íbúum eru útlendingar.  .... Á 

árunum 1980 til 2005 fjölgaði Austfirðingum um sjö prósent en 

um átta prósent á síðasta áratug.  Til samanburðar hefur 

Íslendingum fjölgað um 31 prósent á síðasta aldarfjórðung.  

Íbúum hefur einungis fjölgað af einhverju ráði í tveimur 

sveitarfélögum af níu á Austurlandi á síðasta aldarfjórðungi; 

Fljótsdalshreppi og Fljótsdalshéraði og má rekja þá þróun nær 

eingöngu til virkjunarframkvæmda og óvenjulega hás hlutfalls 

erlendra verkamanna.   Síðan er haldið áfram og sagt:  Ef 

íbúafjöldinn í hverju sveitarfélagi er skoðaður nánar, að 

undanskildum erlendum verkamönnum, þar sem þeir munu 

nánast allir hverfa aftur til síns heima að loknum fram-

kvæmdum, er raunfækkunin enn meiri.  Íbúar í landshlutanum 

öllum, að frátöldum erlendum verkamönnum, eru þá tólf 

prósentum færri nú en fyrir aldarfjórðungi.  Fækkunin er 

hlutfallslega mest í Fljótsdalshreppi, þar sem íbúum hefur 

fækkað um rúmlega helming.  Íbúum hefur einungis fjölgað í 

einu sveitarfélagi í landshlutanum á síðasta aldarfjórðungi ef 

útlendingar eru undanskildir, Fljótsdalshéraði. 

2.1.3 Aldursskipting íbúanna 

Fyrir þróun samfélaga á Austurlandi sem og á Héraði skiptir 

samsetning mannfjöldans ekki minna máli en mannfjöldinn sem 

slíkur.  Aldurssamsetning á Austurlandi hefur verið óhagstæð 

mörg undanfarin ár að því leyti að hlutfall einstaklinga sem eru 

á einna virkustum vinnualdri (18-62 ára) er heldur lægra en á 

landinu í heild.  Þetta hlutfall hefur ennfremur farið lækkandi 

síðustu ár, meðal annars vegna stöðugs flutnings fólks á 

þessum aldri í burtu af svæðinu.  Sömu sögu er að segja þegar 
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horft er á Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp þó þar sé það 

aðallega fólk á aldrinum 20-39 ára sem vantar.  Þetta er sá 

aldur sem algengast er að stofna til fjölskyldu og eignast börn 

og því hefur brotthvarf þessa aldurshóps mikil áhrif á 

barnafjölda í sveitarfélaginu næstu árin eins og glöggt má sjá á 

myndum 5-7 hér fyrir aftan.  Leiða má líkum að því að fólk á 

þessum aldri leiti annað til þess að mennta sig eða jafnvel að 

frekari atvinnutækifærum.  Atvinnulíf á Austfjörðum hefur í 

gegnum tíðina verið frekar einhæft og hefur atvinnutækifærum 

fækkað verulega síðustu áratugina, einkum vegna samdráttar í 

fiskveiðum og landbúnaði sem hafa hingað til verið tvær 

meginundirstöðu atvinnugreinar á svæðinu. 
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Mynd 5.  Mannfjöldatré fyrir árið 1991. 
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Mynd 6.  Mannfjöldatré fyrir árið 2000. 
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Mynd 7.  Mannfjöldatré fyrir árið 2006 

2.1.4 Búferlaflutningar 

Hér fyrir framan höfum við leitt líkum að allavega tveimur 

ástæðum fyrir því hvers vegna fólk af Austurlandi hefur flutt í 

burtu, þ.e. í leit af frekari atvinnutækifærum og til frekari 

menntunar.  Það má þó ekki vanmeta aðdráttarafl annarra 

staða og þá sérstaklega höfuðborgarsvæðisins.  Aðallega hefur 

ungt fólks flust á brott og þá sérstaklega ungar konur.  

Afleiðingarnar eru þær að verðmætt vinnuafl tapast, 

aldursskipting íbúanna verður óhagstæð og kynjahlutföllin 

ójöfn.   

Margir hafa reynt að skýra hegðun fólks þegar kemur að 

búferlaflutningum og hafa þeir hinir sömu komist að nær 

jafnmörgum niðurstöðum.  Erfiðlega hefur gengið að sýna fram 

á raunveruleg tengsl milli áhrifaþátta eins og t.d. launa, 

umhverfis, félagsstöðu og fjölskyldu annars vegar og hins 

vegar búferlaflutninga.  Í kenningu sem Lee setti fram árið 

1966 gerir hann ráð fyrir að búferlaflutningar ráðist af þáttum 

sem annað hvort toga í eða ýta frá, þ.e. búseta ráðist af því að 

einstaklingar meti umfang kosta, galla og hlutlausra þátta 

annars vegar á upprunastað sínum (þar sem þeir búa á 

tilteknum tíma) og hins vegar á áfangastað.   

Nokkuð er til af rannsóknum á búferlaflutningum á Íslandi.  

Þessar rannsóknir eiga það sameiginlegt að þar hefur verið 
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beitt megindlegum (quantitative) aðferðum og fyrst og fremst 

litið til þess að skýra mynstur í búferlaflutningum með vísan til 

efnahagslegra þátta.  Þannig hefur komið í ljós að sterk fylgni 

er milli búferlaflutninga innanlands og breytinga á fjölda starfa 

á sviði fiskveiða, fiskvinnslu eða landbúnaðar.  Með öðrum 

orðum hefur fólk flutt frá stöðum eða svæðum þar sem þessir 

geirar atvinnulífsins hafa átt undir högg að sækja og jafnframt 

hafa skipað veigamikinn sess í atvinnulífinu.   

Tafla 3.  Hugmynd Lees um tog- og ýtikrafta. 

Breytingar á lífsmynstri fólks hafa einnig verið taldar ýta undir 

þessa þróun, sér í lagi á síðustu áratugum 20. aldar.  Þannig 

hafi kröfur um sífellt meiri og betri þjónustu valdið því að 

þjónustugeirinn dafnaði og bjó til ný störf fyrir fólk í þéttbýli og 

á stærri stöðum og möguleika á bættum lífsskilyrðum fyrir fólk 

sem reiðubúið var að flytja sig um set til að takast á við þessi 

störf.  Eðli málsins samkvæmt gátu smærri samfélög ekki 

keppt á þessum grundvelli við hin stærri.  Sjá má þessa þróun 

á Austurlandi líka, sjávarbyggðirnar og dreifbýlið töpuðu fólki á 

meðan þjónustukjarninn á Egilsstöðum og Eiðum styrktist.  

Byggðarannsóknastofnun og Hagfræðistofnun HÍ framkvæmdu 

ýtarlega rannsókn árið 2003 á búsetu- og starfskilyrðum fólks 

og fyrirtækja á landsbyggðinni. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýna að enda þótt efnahagslegir þættir skipti miklu máli fyrir 

skilyrði fólks til búsetu, skipta aðrir þættir þar einnig verulegu 

máli.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig sterklega í þá 

átt að staðbundnir þættir séu aðeins hluti af þeirri heildarmynd 

sem draga má upp af búsetuskilyrðum.  Þetta sést best á því 

Ýtikraftar Togkraftar 

Lækkun launa og svæðisbundnir erfiðleikar í 
atvinnulífi almennt 

Meiri tekjumöguleikar 

Takmarkað úrval starfa fyrir fólk sem missir 
vinnuna af einhverjum orsökum 

Meiri möguleikar á starfsframa 

Gallar á umhverfi og félagslegum þáttum Betri möguleikar til náms eða félagslegrar 
þátttöku 

Gott umhverfi; til dæmis varðandi veður, 
húsnæði, öryggi , þjónustu 

Möguleikar á að rækta tengsl við fjölskyldu eða 
vini 
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hve miklu ýmsir persónubundnir þættir skipta s.s. fjölskylda, 

heimahagar, félagsstarf og umhverfið.  Þannig leggja margir 

viðmælendur áherslu á þætti sem tengjast uppeldi barna en 

sem tengjast þó ekki nema með óbeinum hætti þáttum sem 

eru á forræði opinberra aðila.  Rannsóknin styður því það 

sjónarmið að við mat á búsetuskilyrðum sé nauðsynlegt að 

ganga útfrá skilgreiningum þeirra sem í hlut eiga.  Af þessum 

sökum eru búsetuskilyrði ekki fyrirbæri sem verður skilgreint 

eingöngu útfrá tilteknum byggðarlögum, það er að segja 

búsetuskilyrðin eru mismunandi eftir gildismati einstaklinga og 

tengslum þeirra við samfélagið.  Hugsanlega má komast nær 

kjarna hugmyndarinnar um búsetuskilyrði með því að líta svo á 

að í henni séu tvær víddir:   

− Annars vegar sé efnahagsleg vídd sem lýtur að 

afkomumöguleikum fólks.  

− Hins vegar sé félagsleg vídd sem lýtur að þáttum 

sem ekki koma fram í afkomu fólks eða þá aðeins 

með óbeinum hætti en skipta viðkomandi 

einstaklinga samt verulegu máli.   

 

Mynd 8.  Tvær víddir búsetuskilyrða. 
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Samkvæmt þessu hafa búsetuskilyrði fólks í stórum dráttum 

fernskonar einkenni þar sem hinar efnahagslegu og félagslegu 

víddir geta verið viðunandi eða óviðunandi.   

• Í fyrsta lagi (b) getur fólk metið aðstæður sínar þannig að 

bæði  efnahagslegar og félagslegar aðstæður þess séu 

viðunandi.  Þessir einstaklingar eru ánægðir með 

búsetuskilyrði sín og hafa litla ástæðu til að huga að 

búferlaflutningum.   

• Í öðru lagi (a) getur fólk metið stöðu sína á þann veg að 

efnahagslegar aðstæður þess séu viðunandi en félagslegar 

aðstæður þess óviðunandi.  Þessir einstaklingar eru 

sennilega tvíbentir í afstöðu sinni til búsetuskilyrða og séu 

þeir beðnir um að leggja mat á búsetuskilyrði sín skiptir 

máli hvaða þættir eru til skoðunar.   

• Í þriðja lagi (d) getur fólk talið efnahagsleg skilyrði sín 

óviðunandi (ekki þó óásættanleg) en  félagsleg skilyrði sín 

viðunandi.  Þessir einstaklingar geta verið tvíbentir í 

afstöðu sinni en einnig er mögulegt að þeir séu í raun 

ánægðir ef gengið er útfrá því að lífsánægja ráðist ekki af 

efnahag eingöngu.  Þessir einstaklingar vilja ekki flytja en 

geta neyðst til þess ef efnahagsgrundvöllur þeirra brestur.   

• Í fjórða lagi (c) er mögulegt að fólk lendi í þeirri aðstöðu að 

bæði efnahagsleg og félagsleg skilyrð séu óviðunandi.  

Þessir einstaklingar eru líklegastir til að flytja búferlum, að 

því gefnu að engar formlegar hindranir séu í veginum. 

Þetta á ekki síður við á Austurlandi þar sem um lítið samfélag 

er að ræða og tengslin milli fólks mjög sterk.  Hver og einn 

einstaklingur verður að gera upp við sig hvernig hann metur 

stöðu sína og hvar hann vill vera.  Það sem einn einstaklingur 

er sáttur við þýðir ekki að næsti einstaklingur sé sama sinnis.  

Sumir meta félagslega vídd meira en aðrir þá efnahagslegu.  

Þó fortíðin skipti miklu máli til þess að leit svara við ýmsum 

spurningum og skilja hegðun fólks þá skiptir framtíðin ekki 

síður máli.  Samkvæmt niðurstöðum nýrrar skoðanakönnunar  

(febrúar 2007) meðal íbúa á lögbýlum á landinu öllu kemur í 

ljós að nokkuð lægra hlutfall íbúa á Fljótsdalshéraði og í 
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Fljótsdalshreppi telur líklegt að þeir muni flytja burtu í náinni 

framtíð eða 6,5% á móti 9,8% íbúa á Austurlandi og 8,8% 

þeirra sem búa á landsbyggðinni.  Um 13% íbúanna svarar því 

til að þeir viti ekki hvort þeir komi til með að flytja í náinni 

framtíð og 12,7% íbúa Austurlands en þetta er nokkuð hærra 

hlutfall en almennt á landsvísu þar sem hlutfallið þar er ekki 

nema 8,8%.   Þetta þýðir í raun að 80,4% svarenda úr  Fljóts-

dalshéraði og Fljótsdalshreppi telur ólíklegt að þeir muni flytja 

burtu í náinni framtíð og 77,5% íbúa á Austurlandi.   
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Mynd 9.  Hefur þú áform um að flytja í burtu í náinni framtíð? 

Í skoðanakönnun sem gerð var meðal íbúa á öllu Austurlandi 

haustið 2004 svöruðu 82,9% svarenda að ólíklegt væri að þeir 

myndu flytja í náinni framtíð og var hlutfallið 84,7% meðal íbúa  

í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi.  Í þeirri könnun var ekki 

boðið upp á valkostinn „veit ekki“ og svöruðu þá 16,7% íbúa á 

Austurlandi að þeir teldu líklegt að þeir myndu flytja í náinni 

framtíð og 15,3% íbúa í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi. 

Í skýrslu Gunnars Þórs Jóhannessonar „Breytingar og bjargráð“ 

frá árinu 2003 kemur fram að viðmælandi hans telur að 

Héraðsskógar hafi komið í veg fyrir algjört hrun í byggðinni og 

orðið til þess að menn geti bjargað sér á jörðunum.  Jafnframt 

kemur fram í skýrslunni að mat viðmælenda hans sé að 

Héraðsskógar hafi styrkt búsetugrundvöll svæðisins.  Jarðir hafi 

beinlínis byggst á svæðinu vegna verkefnisins og hafi einnig 

haft áhrif á að jarðirnar verði seljanlegri.  Það er að mörgu leyti 

hægt að taka undir þessar niðurstöður þó erfitt geti verið að 

benda á að þessar breytingar séu eingöngu vegna tilkomu 

þessa verkefni.  
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2.1.5 Félagsauður 

Á Austurlandi er byggðin dreifð og víða fámenn.  Í slíkum 

samfélögum myndast oft svokölluð „fjölskyldu eða vina og 

kunningjasamfélag“ og hafa sumar fjölskyldur búið á svæðinu í 

marga ættliði og verið vinir stóran hluta ævinnar.  Tengsl milli 

fólks í slíkum samfélögum verða meiri og sterkari en ella og 

skiljanlega hefur þetta mikið að segja þegar kemur að því að 

velja sér framtíðar búsetu.  Þessi tengsl eru stundum nefnd 

félagsauður og vísar meðal annars til þess sem gert er í 

samfélagi eins og ýmis tengslanet, siðir og venjur, samstarf og 

samstaða, þar sem hagsmunir aðila eru gagnkvæmir.  Í minni 

samfélögum hefur félagsauður yfirleitt mun sterkari stoðir en í 

stærri samfélögum.  Þetta segir okkur í raun að í smærri 

samfélögum ætti félagsvíddin að vega meira hjá fólki þegar 

kemur að búsetu hjá fólki sem elst upp í stærri samfélögum. 

Í fyrrgreindri skoðanakönnun (febrúar 2007) koma þessi tengsl 

glögglega í ljós hjá fólki í dreifbýli.  Þegar spurt var hversu 

margir af nánustu vinum byggju á sama svæði kom í ljós að í 

34-39% tilvika búa nær allir eða flestir vinir á sama svæði.  

Það er þó athyglivert hversu hátt hlutfall Austfirðinga svara því 

til að nær engir eða engir nánir vinir búa á sama svæði eða 

tæplega 21% svarenda.  Rúmlega 38% svarenda á Fljóts-

dalshéraði og í Fljótsdalshreppi hitta nánustu vini sína vikulega 

eða oftar, um 37% svarenda á Austurlandi og 36% svarenda á 

landsbyggðinni.   
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Mynd 10.  Hversu margir af þínum nánustu vinum búa á sama svæði og þú? 
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Í fyrrgreindri könnun frá haustinu 2004 svöruðu tæplega 56% 

svarenda á Austurlandi því til að þeirra nánustu vinir  búi á 

svæðinu og tæplega 59% þeirra sem bjuggu á Fljótsdalshéraði 

og í Fljótsdalshreppi.  Tæplega 64% svarenda á Austurlandi 

hittu vini sína vikulega eða oftar og 54% svarenda úr 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi. 

Tengslin við eigin fjölskyldu í smærri samfélögum koma enn 

skýrar í ljós þegar spurt var í fyrrgreindri skoðanakönnun 

(febrúar 2007) um hversu margir af nánustu ættingjum, 

systkinum, foreldrum eða uppkomnum börnum búa á sama 

svæði.  Hjá meira en helmingi svarenda á Fljótsdalshéraði og í 

Fljótsdalshreppi býr nánasta fjölskylda á sama svæði og 

svarandi en þó eiga um 26% svarenda nær enga eða enga 

fjölskyldu á sama svæði.  Fyrir allt Austurland er hlutfallið 

aðeins öðruvísi eða tæp 42% svarenda sem eiga nær alla eða 

flesta ættingja á sama svæði og um 30% enga eða nær enga.  

Um 49% svarenda á Fljótsdalshéraði og í Fljótsdalshreppi hittir 

ættingja sína vikulega eða oftar, 33% svarenda á Austurlandi 

og tæplega 45% svarenda í dreifbýli á Íslandi. 
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Mynd 11.  Hversu margir af þínum nánustu ættingjum,  systkini, foreldrar eða uppkomin 
börn búa á sama svæði og þú? 

Í skoðanakönnuninni frá haustinu 2004 svöruðu tæp 52% því 

til úr Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi að þeirra nánustu 

ættingjar byggju á sama svæði og 47% svarenda á Austur-

landi.  Um 32% svarenda úr Fljótsdalshéraði og 

Fljótsdalshreppi hittu nánustu ættingja vikulega eða oftar og 

tæp 56% svarenda á Austurlandi. 
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Annar þáttur sem talinn er hafa með félagsauð að gera er 

þátttaka í ýmiskonar félags- og tómstundastarfi.  Almennt má 

segja að fólk í dreifbýli taki virkan þátt í félags-, íþrótta- eða 

tómstundastarfi því yfir 50% svarenda í skoðanakönnuninni frá 

því í febrúar 2007 svara því til að þeir séu virkir félagar eða 

þátttakendur í félags-, íþrótta- eða tómstundastarfi.   Hlutfallið 

er þá aðeins lægra bæði sé horft á Austurland í heild eða 

eingöngu Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp en á landsvísu eða 

tæp 44% á Austurlandi og rúm 44% úr Fljótsdalshéraði og 

Fljótsdalshreppi. 
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Mynd 12.  Ert þú virkur félagi/þátttakandi í félags-, íþrótta- eða tómstundastarfi? 

Í fyrrgreindri könnun frá febrúar 2007 kom jafnframt fram að 

svarendur í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi eru mun 

óánægðari með félagslífið í sínu byggðarlagi heldur en 

svarendur í dreifbýli almennt því um 22% svarar því til að þau 

séu frekar eða mjög óánægð með félagslífið í byggðarlaginu á 

móti 10% á landsvísu.  Hlutfallið er tæp 20% fyrir Austurland í 

heild.  Sömu sögu er að segja þegar kemur að menningarlífinu 

en þá svara um 18% í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi að 

þeir séu frekar eða mjög óánægðir með menningarlífið í 

byggðarlaginu en hlutfallið er tæp 10% á landsvísu og um 14% 

á Austurlandi í heild.  Hins vegar er hlutfallið mjög svipað þegar 

spurt var um möguleika til að sinna áhugamálunum því um 

12% svarar því til að þau séu mjög eða frekar óánægð með 

þann þátt, bæði á landsvísu og í Fljótsdalshéraði og 

Fljótsdalshreppi en um 13% á Austurlandi í heild.   
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Með tilkomu Héraðsskógarverkefnisins hefur myndast tengsla-

net milli manna, bæði þeirra sem eru aðilar að verkefninu sem 

og þeirra sem halda utanum það.  Stofnað hefur verið félag 

skógarbænda sem eykur enn frekar samskipti fólks sín í milli.  

Sumir landeigendur sem eru aðilar að verkefninu búa ekki á 

jörðum sínum sem þýðir í raun að þátttaka þeirra í verkefninu 

eykur enn frekar tengsl þess fólks við heimahagana og íbúa 

svæðisins.  Einnig er hægt að leiða líkum að því að verkefnið 

auki samkennd fólks vegna þess að þarna er um að ræða 

sameiginlegt verkefni sem margir íbúar koma að.   

Eins og fram hefur komið er nær útilokað að mæla áhrif 

félagsauðs.  Það er þó hægt að skoða þau með því að bera 

saman samfélög þar sem tengslanet eru virk og samfélög þar 

sem tengslanet eru óvirk.  Í dreifbýli á Íslandi hefur í gegnum 

tíðina skapast ýmiskonar hefðir fyrir félagsstarfi.  Í hinum 

minnstu samfélögum voru félagsheimili sem íbúar notuðu 

óspart af ýmsum tilefnum, s.s. þorrablót, réttardansleikir, 

spilavistir, leiksýningar.  Í dag hafa mörg þessarar húsa fengið 

nýtt hlutverk en þó hefur félagsstarf síður en svo minnkað 

heldur bara færst til t.d. inn í grunnskóla sveitarfélaganna sem 

nú eru í mörgum sveitarfélögum orðnir þungamiðjan í félagslífs 

sveitarinnar.  Það er því erfitt að finna samfélag í dreifbýli á 

Íslandi sem ekki hefur virkt félagslíf til samanburðar eins og 

sést best á niðurstöðum skoðanakönnunarinnar hér fyrir 

framan.   

Í fyrrgreindri skýrslu Gunnars Þórs kemst hann að þeirri 

niðurstöðu að með því að gerast aðilar að Héraðsskógum er 

fólk ekki eingöngu að tengjast einföldu skógræktarverkefni 

heldur er það um leið að tengjast öðrum aðilum verkefnisins á 

nýjan hátt.  Þar segir ennfremur:  Fólk tengist með öðrum 

orðum víðfeðmu tengslaneti í gegnum Héraðsskóga sem veiti 

því möguleika á hagnýtingu og sköpun félaglegs auðs og þar 

með skilvirkari tengslanetum. 

Hægt er að taka undir þessi orð í ljósi niðurstaðna hér fyrir 

framan og fullyrða þannig að Héraðsskógarverkefnið hafi aukið 

félagsauð svæðisins í ljósi þeirra tengsla sem myndast hafa 

milli fólks með tilkomu verkefnisins. 
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2.2 Atvinnuhættir 

Annar veigamikill þáttur í búsetuvali fólks er atvinna og tekjur 

því öllu þurfum við á einhverri framfærslu að halda til þess að 

geta lifað.  Það er mjög misjafnt hversu miklar atvinnutekjur 

okkar þurfa að vera til þess að við séum ánægð og við leggjum 

misjafnt upp úr lífsins gæðum.  Fyrir suma skipta önnur atriði 

mun meira máli, eins og t.d. fjölbreytileiki starfa, að hafa starf 

við hæfi og jafnvel starf yfir höfuð heldur en þær tekjur sem 

starið gefur af sér.  Það hefur stundum verið sagt að það sé 

fremur lífstíll en lífsviðurværi að stunda landbúnað þar sem 

vinnutíminn sé svo langur og fjárhagsleg uppskera lítil. 

2.2.1 Atvinnugreinar 

Í gegnum tíðina hefur samfélag á Austurlandi byggst að mestu 

á störfum í landbúnaði og sjávarútvegi og þjónustu í kringum 

þessar tvær atvinnugreinar eins og áður hefur komið fram.  Á 

fjörðunum hefur samfélagið byggst í kringum fiskveiðar en á 

héraði hefur samfélagið hins vegar byggst að mestu á 

þjónustugreinum og landbúnaði.   
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Mynd 13.  Hlutfall atvinnugreina á Austurlandi 1998-2005 

Í Fljótsdalshreppi hefur sauðfjárrækt alla tíð verið aðal 

atvinnugreinin enda um góð beitilönd fyrir sauðfé í hreppnum 

að ræða ásamt víðáttumiklum og vel grónum heiðarlöndum. Í 

Fljótsdalshreppi eru t.d. aðalheimkynni hreindýra hér á landi.    

Atvinnuhættir í sveitarfélaginu hafa þó breyst nokkuð síðustu 
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tvo áratugi, aðallega vegna samdráttar í landbúnaði og 

niðurskurði vegna riðu.  Segja má að bændaskógrækt hafi 

tekið við af sauðfénu því í dag er stunduð bændaskógrækt á 

flestum jörðum í sveitarfélaginu og hefur sú atvinnugrein 

skapað tekjur og atvinnu fyrir íbúa hreppsins á undanförnum 

árum.  Vinna við gróðursetningu hefur þó dregist saman en 

hins vegar hefur vinna við grisjun og fleira þess háttar aukist.  

Jafnframt hefur uppbyggingin á Skriðuklaustri skapað ný störf í 

sveitarfélaginu ásamt aukningu í umsvifum varðandi hreindýra-

veiðar. 

Flestir íbúar Fljótsdalshéraðs starfa við þjónustu og opinbera 

starfsemi.  Í stærstu þéttbýliskjörnunum tveimur, Egilsstöðum 

og Fellabæ, hefur þróast samgöngu- og þjónustumiðstöð 

sveitarfélagsins og reyndar alls Mið-Austurlands.  Fljótdals-

hérað er einnig öflugt landbúnaðarsvæði með sauðfjárrækt, 

mjólkurframleiðslu, hrossarækt, skógrækt og matjurtarækt.  

Skógræktin hefur komið inn sem sterk aukabúgrein hjá 

mörgum bændum í Fljótsdalshéraði.  Samkvæmt upplýsingum 

frá forsvarsmönnum Héraðsskógar eru í dag 33 ársverk sem 

hægt er að tengja beint við skógræktarverkefnið.  Í upphafi 

verkefnisins árið 1990 voru ársverkin 13 sem segir okkur að 

þau hafa nær þrefaldast á þessum árum.    
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Mynd 14.  Fjöldi ársverka við Héraðsskóga 1990-2006. 

(heimild:  Héraðsskógar) 
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Í fyrrgreindri skýrslu Gunnars Þórs kemur fram mikilvægi 

þessarar atvinnugreinar fyrir sveitarfélögin, m.a vegna þess 

hversu vel verkefnið fellur inn sem aukavinna, bæði fyrir konur 

og karla sem og unglinga heimilanna.  Öllu jöfnu hvílir plöntun í 

meira mæli á konum og unglingum en girðingarvinna, 

jarðvinnsla og skógarhögg (grisjun) meira á höndum karla.  

Skógræktin hentar mjög vel með sauðfjárræktinni, plöntun 

hefst fljótlega eftir sauðburð og grisjun eða skógarhögg 

fljótlega eftir sláturtíð.  Jafnframt kom fram í skýrslunni að 

viðmælandi vissi til þess að dæmi væru um að fjölskyldur hafi 

gerst aðilar að Héraðsskógarverkefninu fyrst og fremst til að 

skapa unglingum sumarvinnu.  Þar segir líka að sumir 

viðmælenda þeirra hafi nefnt að verkefnið hafi gert fólki kleift 

að hætta í hefðbundnum búskap, eiga jarðirnar og unnið 

annarsstaðar með.  Þannig hafi verkefnið gert fólki kleift að 

halda búsetu sinni á svæðinu.   

Almennt séð má segja að íbúar á Austurlandi geri sér grein fyrir 

mikilvægi skógræktar fyrir byggðarlagið en það eru niðurstöður 

skoðanakönnunar sem Gallup framkvæmdi haustið 2003 meðal 

íbúa á Austurlandi á aldrinum 16-75 ára og birt er í ársskýrslu 

Héraðsskóga 2004.  Af þeim rúmlega 650 aðilum sem svöruðu 

könnuninni töldu 89% þeirra að starfsemi Héraðs- og 

Austurlandsskóga væri frekar eða mjög mikilvæg og rökstuddu 

36% þeirra svör sín með því að benda á að verkefnin væru 

atvinnuskapandi í nútíð og framtíð.  Þá töluðu önnur 40% um 

mikilvægi verkefnanna út frá áhrifum þeirra á skógrækt til 

landbóta. 

Segja má að heilt yfir séu íbúar í Fljótsdalshéraði og 

Fljótsdalshreppi nokkuð ánægðir með fjölbreytni starfa á 

svæðinu, alla vega mun ánægðari en Austfirðingar almennt.  

Þetta eru niðurstöður úr fyrrgreindri skoðanakönnun frá 

haustinu 2004 en þá svöruðu rúm 54% svarenda í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi að þeir séu mjög eða frekar 

ánægðir með fjölbreytni starfa í byggðarlaginu á móti 35% 

Austfirðinga. 
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Mynd 15.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með fjölbreytni starfa í byggðarlaginu? 

2.2.2 Atvinnutekjur 

Atvinnutekjur eru mismunandi hvort sem horft er á 

atvinnugreinar eða störf.  Jafnframt eru atvinnutekjur mis-

munandi milli sveitarfélaga og landshluta.  Í kjarasamningum 

er launþegum í raun aðeins tryggð lágmarkslaun og er 

vinnuveitanda síðan heimilt að greiða umfram það.  Löngum 

hefur verið haldið fram að atvinnutekjur séu hærri á 

höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni enda hefur 

allur samanburður á atvinnutekjum stutt þær aðdróttanir.  Í 

búvörusamningum er bændum tryggð ákveðin afkoma, þ.e. 

trygging vegna sölu bænda á afurðunum á ákveðnu verði í 

ákveðinn tíma.  Bændur greiða gjöld af fyrirfram ákveðnu 

reiknuðu endurgjaldi sem í raun er lágmarks reiknað 

endurgjald.  Síðan er það undir rekstri búsins komið hverjar 

tekjur þeirra eru og skiptir þar mestu stærð bús, góður rekstur 

og skuldbindingar.    

Héraðsskógarverkefnið hefur komið inn sem aukatekjur hjá 

flestum þeirra sem aðilar eru að verkefninu.  Þetta þýðir að 

verkefnið sem slíkt hefur hækkað tekjur fólks og styrkt 

afkomumöguleika þess.  Ætla má þó að ef Héraðs-

skógarverkefnið hefði ekki komið til hefðu einhverjir af þessum 

einstaklingum leitað annarra leiða til að auka tekjur sínar og 

afkomu en þá er spurning hvert það ætti að fara, hversu vel 

það hefði gengið og hversu mögulegt það er.  Komið hefur í 

ljós að verkefnið sem slíkt hefur styrkt búsetu fólks  og gert 

þeim kleift að búa áfram í dreifbýlinu.  Þetta þýðir þá í rauninni 

bara eitt, að einhverjir hefðu þurft að flytja í burtu ef verkefnið 

sem slíkt hefði ekki komið til.   
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Árið 2005 voru meðaltekjur á landinu öllu kr. 326.782 á 

mánuði og kr. 353.724 á mánuði á höfuðborgarsvæðinu.  

Meðaltekjur á Austurlandi voru kr. 288.387 á mánuði eða um 

12% lægri en landsmeðaltal.  Þetta þýðir í raun að 

meðalmánaðarlaun á Austurlandi voru kr. 38.395 lægri en 

meðalmánaðarlaun á landinu öllu.   

Tafla 4.  Meðalatvinnutekjur 2005 eftir landshlutum. 

(heimild: Fréttablaðið, 30. sept. 2006) 

Meðaltekjur í Fljótsdalshreppi árið 2005 voru kr. 236.999 á 

mánuði eða um 27,5% lægri en landsmeðaltal og þriðjungi 

lægri en meðaltekjur á höfuðborgarsvæðinu.  Þetta þýðir í raun 

að meðalmánaðartekjur íbúa í Fljótsdalshreppi voru kr. 89.783 

lægri en meðalmánaðarlaun á landinu öllu og kr. 116.725 lægri 

en meðalmánaðarlaun á höfuðborgarsvæðinu. 

Hvað Fljótsdalshérað varðar þá voru meðaltekjur þar árið 2005 

kr. 281.208 á mánuði eða um 14% lægri en landsmeðaltal og 

fimmtungi lægri en meðaltekjur á höfuðborgarsvæðinu.  Þetta 

þýðir í raun að meðalmánaðartekjur íbúa í Fljótsdalshéraði voru 

kr. 45.574 lægri en meðalmánaðarlaun á landinu öllu og kr. 

72.516 lægri en meðalmánaðarlaun á höfuðborgarsvæðinu. 

Hafa ber þó í huga að hlutfall atvinnugreina er mismunandi 

eftir landshlutum og sveitarfélögum og vissulega hefur það 

áhrif á meðallaun íbúanna.  Greitt er mun minna fyrir störf í 

frumvinnslugreinum eins og landbúnaði og fiskveiðum en fyrir 

iðnaðar-, þjónustu- eða sérfræðistörf.  Staðreyndin er sú að 

hlutfall frumvinnslugreina er mun hærra á Austurlandi en á 

höfuðborgarsvæðinu sem hefur mikil áhrif á launatekjur 

íbúanna.    
 

2005 Meðalmánaðartekjur Samanburður við landsmeðaltal 

Landið allt 326.782  

Höfuðborgarsvæðið 353.724 +8,24% 

Suðurnes 281.437 -13.88% 

Vesturland 297.712 -8.90% 

Vestfirðir 281.626 -13,82% 

Norðurland vestra 250.393 -23.38% 

Norðurland eystra 272.360 -16,65% 

Austurland 288.387 -11,75% 

Suðurland 279.421 -14,49% 
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Tafla 5.  Meðaltekjur 2005 eftir hreppum á Austurlandi. 

(heimild: Fréttablaðið, 30. sept. 2006) 

Mynd 16.  Yfirlitsmynd yfir meðaltekjur sveitarfélaga á Austurlandi árið 2005.  

(heimild: Fréttablaðið, 30. sept. 2006) 

2005 Meðalmánaðartekjur Samanburður við landsmeðaltal 

Austurland 288.387 -11,75% 

Fljótsdalshérað 281.208 -13.95% 

Fljótsdalshreppur 236.999 -27,47% 

Seyðisfjarðarkaupstaður 287.311 -12,08% 

Fjarðarbyggð 323.072 -1,14% 

Vopnafjarðarhreppur 252.571 -22,71% 

Borgarfjarðarhreppur 188.930 -42,18% 

Breiðdalshreppur 223.884 -31,49% 

Djúpavogshreppur 236.238 -27,71% 

Sveitarf. Hornafjörður 283.188 -13,34% 

Höfuðborgarsvæðið 353.724 +8,24% 

Landið allt 326.782  
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Það sem skiptir líka máli er upplifun íbúanna af tekjum sínum, 

þ.e. hversu ánægðir eða óánægðir þeir eru með atvinnutekjur 

sínar.  Í fyrrgreindri skoðanakönnun frá haustinu 2004 kom í 

ljós að tæplega 56% svarenda í Fljótsdalshéraði og Fljótsdals-

hreppi eru mjög eða frekar ánægðir með atvinnutekjur sínar og 

44% mjög eða frekar óánægðir.  Þetta er mjög svipað hlutfall 

og er hjá öllum svarendum á Austurlandi en þó má sjá að þar 

eru nokkuð fleiri sem eru annað hvort mjög óánægðir eða mjög 

ánægðir. 
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Mynd 17.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur)  ert þú með atvinnutekjur þínar? 

 

Í könnuninni var einnig spurt hversu ánægð(ur) eða 

óánægð(ur) ert þú með efnahag fjölskyldunnar.  Rétt um 70% 

svarenda í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi svöruðu því til 

að þeir væru mjög eða frekar ánægðir með efnahag 

fjölskyldunnar og 6% svarenda að þeir væru mjög óánægðir 

með hann.  Hlutfallið er mjög svipað þegar niðurstöður fyrir 

svarendur á Austurlandi öllu eru skoðaðar en þó má sjá að 

nokkuð hærra hlutfall eða rúm 9% er mjög óánægt með 

efnahag fjölskyldunnar. 
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Mynd 18.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með efnahag fjölskyldunnar? 
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2.2.3 Atvinnuþróun og nýsköpun í atvinnulífi 

Atvinnuþróun og nýsköpun í atvinnulífi fer mikið eftir viðhorfum 

og samfélagsanda þeirra sem búa í byggðarlaginu.  Þetta er 

niðurstaða rannsóknar sem Byggðarannsóknastofnunar Íslands 

frá árinu 2004 en þar kemur einnig fram að samfélagsandi er 

afar mismunandi milli byggðarlaga,  jafnvel milli byggðarlaga 

sem staðsett eru nálægt hvert öðru.  Ennfremur virðist 

samfélagsandi að jafnaði neikvæðari í dreifbýli en þéttbýli og 

lýsa bændur einna neikvæðustu viðhorfunum.   Í rannsókninni 

komu einnig fram ákveðnar vísbendingar um að a.m.k. 

ákveðinn hluti bænda líti svo á að sá hugsunarháttur sem í 

nýsköpun felst komi þeim hreinlega ekki við.  Slíkur 

hugsunarháttur skapar 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 

koma verði eins konar jaðarhópur sem litla möguleika hafi til 

áhrifa.  Ennfremur segir í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

fyllsta ástæða er fyrir þá aðila sem koma að þróun 

greinarinnar, bæði af hálfu hins opinbera sem og forsvarsmenn 

bænda að vera á varðbergi gagnvart slíkum hugsunarhætti 

með tilliti til framþróun greinarinnar og íslenskra 

landbúnaðarbyggða.  Hafa ber í huga að þátttakendur í þessari 

rannsókn komu af tveimur svæðum á landinu, Norðurlandi 

vestra og norðanverðu Vesturlandi. 

Samdráttur og hagræðing í landbúnaði hefur gert það að 

verkum að mörg bændabýli hafa skipt um hlutverk eða fengið 

aukið hlutverk eða lagst af.  Framtíð býlanna hefur mikið ráðist 

af framsýni og hugvitsemi ábúenda og þeim tækifærum og 

bjargráðum sem þeir hafa séð í stöðu sinni.  Skilgreina má 

skógrækt sem nýsköpun í atvinnulífi í Fljótsdalshéraði og 

Fljótsdalshreppi á síðasta áratug.  Hægt er að fullyrða að 

bændur á svæðinu hafa tekið þessari viðbótaratvinnugrein 

fegins hendi enda skilyrði til skógræktar þar mjög góð.  

Jafnframt er hægt að segja að skógræktin byggi á staðbundinni 

þekkingu og reynslu sem fyrir er á svæðinu. 
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Segja má að almennt séð séu bændur á Austurlandi opnir fyrir 

óvenjulegum og/eða óhefðbundnum hugmyndum varðandi 

atvinnuþróun í byggðarlaginu.  Í skoðanakönnuninni frá febrúar 

sl. taldi meira en helmingur svarenda á Austurlandi að þegar 

rætt er um atvinnuþróun í byggðarlaginu væru menn almennt 

mjög eða frekar opnir fyrir óvenjulegum og/eða óhefðbundnum 

hugmyndum.  Hlutfallið var aðeins hærra meðal bænda í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi eða 55% en þó nokkuð 

lægra en hlutfallið er á landsvísu.  Það voru 61% svarenda á 

öllu landinu sem töldu að almennt séð væru menn mjög eða 

frekar opnir fyrir óvenjulegum og/eða óhefðbundnum 

hugmyndum í sínu byggðarlagi þegar kemur að umræðum um 

atvinnuþróun.   
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Mynd 19.  Þegar rætt er um atvinnuþróun í þínu byggðarlagi, hversu opnir eru menn 
almennt fyrir óvenjulegum og/eða óhefðbundnum hugmyndum?

Í fyrrgreindri skoðanakönnun var jafnframt spurt hversu 

hvetjandi eða letjandi sá andi væri, þ.e. almenn viðhorf og 

afstaða fólks, sem ríkir í byggðarlaginu fyrir þá sem vilja stofna 

ný fyrirtæki í byggðarlaginu.  Þar kom í ljós að bændur í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi sem svöruðu könnuninni 

telja í minna mæli en bændur almennt á landsbyggðinni sem 

svöruðu könnuninni að andinn væri mjög eða frekar hvetjandi.  

Þó töldu um 56% þar að andinn væri mjög eða frekar hvetjandi 

fyrir þá sem vildu stofna ný fyrirtæki í byggðarlaginu. 
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Mynd 20.  Hversu hvetjandi/letjandi er sá andi (almenn viðhorf og afstaða fólks) sem ríkir 
í þínu byggðarlagi fyrir þá sem vilja stofna ný fyrirtæki í byggðarlaginu? 

Einnig var spurt hversu hvetjandi eða letjandi sá andi væri sem 

ríkir í byggðarlaginu fyrir þá sem vilja stuðla að nýsköpun í 

starfandi fyrirtækjum í byggðarlaginu.  Tæp 64% bænda í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi sem svöruðu könnuninni 

töldu að andinn í byggðarlaginu væri mjög eða frekar hvetjandi 

fyrir þá sem vilja stuðla að nýsköpun í starfandi fyrirtækjum í 

byggðarlaginu.    Hlutfallið er nokkuð hærra á landinu öllu eða 

68% en aðeins lægra á Austurlandi eða 59%.   
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Mynd 21.  Hversu hvetjandi/letjandi er sá andi (almenn viðhorf og afstaða fólks) sem ríkir 
í þínu byggðarlagi fyrir þá sem vilja stuðla að nýsköpun í starfandi fyrirtækjum í 
byggðarlaginu?  
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Í fyrrgreindri skýrslu Gunnars Þórs kom fram að afleiðing 

Héraðsskógarverkefnisins sé meðal annars sú að bændafólk 

haldi ekki eins að sér höndum og sé tilbúnara til að skoða nýja 

möguleika og nýjar leiðir til að takast á við breyttar aðstæður.  

Eftir mikla erfiðleika og gagnrýni í þjóðfélaginu hafi fólk getað 

verið stolt af skógræktinni.  Niðurstöður hans eru þær að fólk 

sé að vinna að nýsköpun, byggja upp sjálfsmynd sína og ímynd 

svæðisins og hagnýtir tengslanet og félagslegan auð í því ferli. 

2.3 Framtíðarsýn byggðarlagsins 

Fyrir byggðarlög sem eiga undir högg að sækja skiptir einnig 

miklu máli sá andi sem ríkir meðal íbúanna, þ.e. hvort hann sé 

neikvæður eða jákvæður, hvort uppgjöf sé í fólkinu eða 

baráttukraftur.    

Í fyrrgreindri grein í greinarflokki Fréttablaðsins frá því í 

september 2006 er niðurstaða greinarhöfundar sú að 

framtíðarhorfur allra sveitarfélaga á Austurlandi séu óviðunandi 

og setja megi öll sveitarfélögin á úreldingarlista.  Þessa 

niðurstöðu fær greinarhöfundur vegna mikillar fækkunar íbúa 

síðustu áratugi, dreifðrar byggðar, hás meðalaldurs íbúa, lágra 

tekna og lítillar hreyfingar á húsnæðismarkaði.  Þetta eru svo 

sem góð og gild rök fyrir sig en þó nokkur einföldun að mati 

höfunda þessarar skýrslu.  Þarna vantar alveg inní vilja og 

baráttuþrek íbúanna sem eftir eru, þeirra möguleika, getu og 

væntingar.  Jafnframt er ekki tekið á mismunandi vilja íbúa til 

lífsgæðakapphlaupsins eða mismunandi forgangsröðunar íbúa á 

lífsgæðum.  Hér fyrir framan hefur verið tæpt á því hvort 

búseta í dreifbýli sé lífstíll eða lífsviðurværi en það eru einmitt 

þættir sem vega mikið þegar kemur að því að meta 

framtíðarhorfur samfélaga sem og samfélagsanda byggðarlaga.   
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Mynd 22.  Framtíðarhorfur sveitarfélaga á Austurlandi. 

(heimild: Fréttablaðið, 30. sept. 2006) 

Í fyrrgreindri skoðanakönnun frá því í febrúar 2006 var spurt 

hvort viðkomandi hafi trú á jákvæðri þróun byggðarlagsins á 

næstu árum.  Skemmst er frá því að segja að rúm 72% 

svarenda í Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi hefur mjög 

mikla eða fremur mikla trú á jákvæðri þróun byggðarlagsins á 

næstu árum.  Aðeins tveir einstaklingar svöruðu því til að þeir 

hafi mjög litla trú á jákvæðri þróun byggðarlagsins.   Bændur í 

Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi eru jákvæðari en bændur á 

Austurlandi og reyndar landinu öllu. 
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Mynd 23.  Hefur þú trú á jákvæðri þróun byggðarlags þíns á næstu árum? 
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Fljótsdalshreppur er aðili að Staðardagskrá 21 en það er 

velferðaráætlun varðandi umhverfi og þróun í sveitarfélaginu á 

næstu áratugum.  Í þeirri vinnu má sjá að það eru einkum 

fjögur atriði sem heimamenn sjá fyrir sér sem helst kann að 

valda erfiðleikum og vanda á komandi árum: 

− Fámenni í sveitarfélaginu og þar af leiðandi hætt við 
skorti á fjármagni til að ýta undir frumkvæði og 
framtak íbúanna. 

− Áföll í búskap vegna sauðfársjúkdóma. 

− Skaði á skógargróðri vegna árferðis eða skordýra 

− Bakslag í afkomu þegar virkjunarframkvæmdum 
lýkur. 

Að sama skapi sjá heimamenn fyrir sér sjö atriði sem augljós 

sóknarfæri á komandi árum: 

− Víðlendi hreppsins og fjölbreytni í náttúrufari. 

− Miklir og margvíslegir möguleikar í ferðaþjónustu. 

− Skógræktin vaxandi atvinnugrein, sem síðar gæti 
orðið undirstaða iðnaðar. 

− Sauðfjárrækt sem stendur á gömlum merg og gæti 
lagt til hráefni í matvælaframleiðslu. 

− Óvenju góð skilyrði til margvíslegrar jarðræktar.  
Mikið landrými, hagstætt veðurfar og góður 
jarðvegur. 

− Möguleikar á að virkja ár og læki á nokkrum stöðum. 

− Hagstæð staðsetning.  Aðeins eru 45 km til 
Egilsstaða en þar er fjölbreytt þjónusta í boði og 
einnig góður flugvöllur.  Einnig er skammt til góðra 
hafna á Seyðisfirði og Reyðarfirði.  

Jafnframt hafa þeir sett fram lista með verkefnum sem ætlunin 

er að vinna að á næstu árum.  Þar á meðal eru verkefni sem 

snúa að skógrækt og afurðum hans í framtíðinni.  Þeirra 

framtíðarsýn er meðal annars sú að atvinnulífið í 

sveitarfélaginu verði öflugt og skapi enn meiri vinnu en er í dag 

og að komið verði á fjölbreyttari starfsemi til að styrkja stoðir 

samfélagsins.   

Forsvarsmenn Fljótsdalshéraðs hafa líka sett fram stefnu um 

sína framtíðarsýn varðandi Fljótsdalshérað sem byggir á 

þekkingu, þjónustu og velferð.  Þar segir meðal annars að það 

séu og eigi alla tíð að vera sérstök, verðmæt og eftirsóknarverð 
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lífsgæði að búa á Fljótsdalshéraði, njóta þeirrar fögru náttúru 

og örugga umhverfis sem þar er og að taka þátt í að búa 

komandi kynslóðum fyrirmyndarsamfélag.  Horft er til ársins 

2016 og þá á Fljótsdalshérað að vera þekkt sem samfélag 

velferðar þar sem íbúarnir njóta hæfileika sinna, stuðnings og 

hvatningar samfélagsins. 

Nokkrir hafa vakið athygli á því að sé horft til framtíðar þá 

muni verða þó nokkur sjónmengun af öllum þeim trjám sem 

plantað hefur verið.  Hluti af því að búa í sveit sé að njóta 

útsýnisins og þeirrar náttúru sem þar er.  Skógivaxið land byrgi 

alla sýn og náttúran verði ekki söm á eftir.  Þetta eru auðvitað 

sjónarmið út af fyrir sig en jafnframt er hægt að benda á að 

það taki mörg ár fyrir skóginn að vaxa upp og hægt sé að 

höggva trén aftur niður.  Verkefni eins og Héraðsskógar hefur 

óneitanlega í för með sér umhverfisáhrif og enn meiri þegar 

fram líða stundir en þó er hægt að segja með sanni að þetta 

séu afturkræfar framkvæmdir.  Þetta er náttúrulega alltaf 

spurning um hvernig menn vilja nýta landið og ráðstafa því.  

Um það eru verulega skiptar skoðanir meðal manna en þó er 

hægt að staðhæfa að almennt sé mjög jákvæður vilji hjá íbúum 

á Fljótdalshéraði og Fljótdalshreppi til skógræktar.  

Sjá má á þessu öllu að það er síður en svo uppgjöf í íbúum 

Fljótsdalshéraðs eða Fljótsdalshrepps og sjá þeir fyrir sér 

margvíslega framtíðar möguleika fyrir sitt sveitarfélag og 

byggðarlag.  Héraðsskógarverkefnið er mjög gott og áhrifaríkt 

bjargráð fyrir svæði og á eftir að setja enn frekar svip sinn á 

byggðarlagið í framtíðinni. 
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3. Efnahagsleg áhrif skógræktar á Héraði 

Verkefnið Héraðsskógar hefur töluverða efnahagslega þýðingu 

fyrir Fljótsdalshérað og Mið-Austurland.  Verkefnið fær styrk frá 

ríkinu á hverju ári sem líta má á sem innspýtingu inn í 

efnahagslíf héraðsins.  Þessi innspýting hefur verið um 100 mkr 

á ári síðustu ár.  Í næstu töflu má sjá upphæðina á fjárlögum 

hvers ár síðan 2000. 
 

Tafla 6.  Fjárframlög til Héraðsskógarverkefnisins 2000-2006 

Ár Framlag í fjárlögum (kr) 

2000 77.900.000 

2001 86.200.000 

2002 89.900.000 

2003 89.700.000 

2004 99.000.000 

2005 103.900.000 

2006 110.300.000 

(Heimild: Héraðsskógar) 

Auk þessarar upphæðar í fjárlögum fá Héraðsskógar tekjur fyrir 

sérverkefni.  Árið 2010 voru tekjur vegna sérverkefna 9,5 mkr.  

Sérverkefni voru aðallega á sviði hugbúnaðargerðar og 

þátttöku í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum. 

En hvernig renna þessir fjármunir um efnahagslífið á 

Fljótsdalshéraði?  Til að svara þeirri spurningu þarf að greina 

þessa upphæð í nokkra þætti.  Skipta henni upp.  Hér eftir 

verður miðað við að þessi upphæð sé samtals 120 kr eins og 

hún var u.þ.b. á árinu 2006. 

3.1 Helstu þættir kostnaðar við Héraðsskóga 

3.1.1 Skrifstofa 

Um 44 mkr fóru í rekstur skrifstofu árið 2006.  Sérverkefni eru 

unnin innan skrifstofunnar þannig að segja má að rekstur 

hennar hefðu verið lægri sem sérverkefnunum nemur ef þau 

hefðu ekki komið til.  Á skrifstofunni vinna nú 6 manns.  Að 

meðtöldum tveimur sumarstarfsmönnum voru stöðugildi árið 
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2006 samtals 5,95.  Af þessum 44 mkr fóru um 21 mkr í bein 

laun til starfsmanna.  Restin, 23 mkr, fór í kostnað við 

hugbúnaðargerð (8 mkr) launakostnað (3 mkr) og ýmiskonar 

skrifstofukostnað, húsnæði, tölvukerfi, ferðir og fleira. 

3.1.2 Stjórn Héraðsskóga 

Yfir Héraðsskógum starfar þriggja manna stjórn.  Stjórnin fékk 

um 1 mk greidda í bein laun árið 2006.  Auk þess var 

aukalegur kostnaður vegna stjórnar svo sem launakostnaður, 

ferðir og fleira um 0,5 mkr. 

3.1.3 Skógrækt, kaup á plöntum 

Um 73 mkr af styrknum frá ríkinu fór beint í skógrækt.  Þar eru 

kaup á plöntum dýrasti þátturinn eða um 55% af skógræktar-

kostnaðinum.  Um 40 mkr fóru í kaup á plöntum árið 2006.  

Þetta er há upphæð og því er eðlilegt að skoða hvað 

skógræktarstöðvarnar gera við þessa peninga.  Eftir því sem 

næst verður komist fer um helmingur þessarar veltu í laun 

innan skógræktarstöðvanna, það er um 20 mkr.  Um 30% fer í 

ýmis aðföng sem mest eru keypt frá útlöndum svo sem bakkar, 

mold, áburður, fræ og gróðurhús.  Það eru 12 mkr.  Restin, 

20% eða 8 mkr fer þá í ýmsan rekstrarkostnað svo sem 

húsnæði og fleira auk þess sem einhver hluti af þessum 8 mkr 

fer í hagnað. 

3.1.4 Skógrækt, laun til bænda 

Bændur gera samning við Héraðsskóga um þátttöku í 

verkefninu.  Þeir fá styrk fyrir 97% af kostnaðinum við 

gróðursetningu trjáplantna og er þá miðað við að vinna við 

gróðursetningu sé hluti af þeim kostnaði.  Árið 2006 fóru um 

16 mkr í bein laun til bænda við skógrækt eða um 22% alls 

skógræktarkostnaðar. 

3.1.5 Skógrækt, annar kostnaður 

Ýmis kostnaður fylgir skógrækt annar en kaup á plöntum og 

bein laun til bænda.  Þetta er kostnaður við grisjun, 

jarðvinnslu, friðun og slóðagerð.  Um 6 mkr fóru í kostnað við 

grisjun og um 9 mkr í annað. Auk þess var um 2 mkr 
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kostnaður fólginn í kaupum á skógræktaráætlunum árið 2006.  

Samtals 17 mkr.  Gera má ráð fyrir að 70-80% þessa 

kostnaðar séu laun.  Hér er miðað við að 12 mkr af 17mkr séu 

laun. 

3.1.6 Annar kostnaður 

Hér að framan er búið að nefna kostnað við skrifstofu (44 

mkr), stjórn (1,5 mkr) og skógrækt (73 mkr).  Þetta er samtals 

118,5 mkr.  Eftir eru þá 1,5 mkr til að fylla 120 mkr sem miðað 

var við í byrjun.  Þetta er kostnaður sem ekki fellur undir þessa 

þrjá þætti. 

3.2 Greining í laun, aðföng og almennan kostnað 

Ef framlagi ríkisins 110,3 mkr, auk sértekna 9,5 mkr 

(námundað upp í 120 mkr samtals) er skipt í þrjá flokka: laun, 

aðföng og almennan kostnað verður skiptingin eins og sést í 

næstu töflu. 

 

Tafla 7.  Kostnaðarskipting framlags ríkisins. 

Almennur 
kostnaður

Aðföng Laun 

Kostnaður við skrifstofu án hugbúnaðargerðar 15 mkr 21 mkr

Kostnaður við skrifstofu, hugbúnaðargerð 8 mkr

Stjórn 0,5 mkr 1 mkr

Skógrækt, kaup á plöntum 8 mkr 12 mkr 20 mkr

Skógrækt, laun til bænda 16 mkr

Skógrækt, annar kostnaður 5 mkr 12 mkr

Annar kostnaður 1,5 mkr

Samtals 38 mkr 12 mkr 70 mkr

Af töflunni má sjá að um 70 mkr fara beint í laun af þeirri 120 

mkr upphæð sem miðað er við.  Hvað eru það þá mörg 

ársverk? 

Af vef Hagstofunnar má sjá að meðallaun í aðalstarfi í þjónustu 

á Austurlandi voru um 2,67 mkr árið 2006.  Ekki eru allir í fullu 

starfi þó það teljist aðalstarf og eru því laun fyrir ársverk hærri 

en þetta.  Til að fá áætlun á ársverk er deilt í þessa tölu með 
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0,89.  Rökstuðningurinn á bak við þetta verður ekki útlistaður 

hér nánar en vísað í skýrsluna ,,Íbúafjöldi og þörf á 

íbúðarhúsnæði á Austurlandi árið 2008” (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson 2005:18).  Þá fæst að áætluð laun fyrir ársverk í 

þjónustu á Austurlandi hafi verið um 3,0 mkr árið 2006.  

Líklegt má telja að meðallaun í skógræktargeiranum séu svipuð 

og í þjónustu almennt.  Í skógræktinni er starfandi blanda af 

sérfræðingum og verkafólki.  Sé miðað við þessi árslaun í 

skógrætinni gefur það að 70 mkr í launagreiðslur hafi þýtt  

23,3 ársverk. Áður er búið að nefna að á skrifstofunni voru 

unnin um 6 ársverk árið 2006.  Fyrir utan skrifstofuna er því 

gert ráð fyrir að ársverkin hafi verið 17,3. 

3.3 Óbein áhrif 

Þá eru óbeinu áhrifin ótalin.  Þeim má skipta fyrst og fremst í 

tvennt.   

Annars vegar fer einhver hluti af almennum kostnaði og 

aðföngum í laun.  Hversu stór þessi hluti er, er mismunandi.  

Þegar verktaka er borgað fyrir að þróa hugbúnað notar hann 

sem dæmi stóran hluta af greiðslunni í laun.  Þegar gróðrarstöð 

kaupir inn fræ frá útlöndum fer aftur á móti lítill hluti verðsins í 

laun á Austurlandi.  Þetta eru kölluð baktengsl. 

Hins vegar eyða þessir 23 launum sínum í vöru og þjónustu 

sem aftur skapar öðrum vinnu.  Þetta eru kölluð neyslutengsl. 

Baktengsl. Almennt fer um 20% af tekjum þjónustufyrirtækja í 

laun starfsmanna (Jón Þorvaldur Heiðarsson 2005:15).  Þetta 

hlutfall af 50 mkr (38+12) er 10 mkr.  Þessi upphæð ætti að 

standa undir 3,3 ársverkum sé áfram miðað við að árslaun 

séu 3 mkr.   

Neyslutengsl. Áætlað er að um 60% af þeirri upphæð sem 

greidd er í laun á Austurlandi sé eytt þar.  Restinni er þá eytt 

annarsstaðar svo sem á Höfuðborgarsvæðinu og í útlöndum.  

Þ.e. þeir sem fá 70 mkr í laun eyði um 42 mkr á Austurlandi.  

Einhver hluti af þessum 42 mkr endar sem laun til þeirra sem 

selja vöru og þjónustu.  Gert er ráð fyrir að það hlutfall sé 26% 

(Jón Þorvaldur Heiðarsson 2005:14).  Af þessum 42 mkr sem 
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er eytt fari því um 11 mkr í laun.  Það má þá áætla að það séu 

um 3,7 ársverk sem verða beint til vegna þessarar eyðslu á 42 

mkr.  Sama gildir um þær 10 mkr sem áætlað var að færu í 

laun vegna eyðslu í almennan kostnað og aðföng.  Sama 

hlutfall þar gefur 0,5 ársverk.  Samtals 4,2 ársverk.  Hins vegar 

má halda áfram og segja að þessi 4,2 ársverk sem fá 12,6 mkr 

í launagreiðslum eyði þessum launum á sama hátt og áður var 

lýst og skapi þá 0,7 ársverk.  Samtals 4,9 ársverk vegna 

neyslutengsla. 

Ef skógræktin væri farin að gefa af sér afurðir myndi sú vinnsla 

einnig skapa mörg störf á svæðinu.  Eðli skógræktar er hins 

vegar það að afurðirnar verða ekki fullskapaðar fyrr en eftir 

mannsaldur.  Litlar afurðir eru því enn af Héraðsskógum þar 

sem verkefnið hefur einungis verið í gangi í tæplega 2 áratugi. 

Atvinnustarfsemi sem tekur til sín fjármagn og vinnuafl hefur 

ávallt áhrif á aðrar atvinnugreinar.  Nýjar atvinnugreinar ryðja 

gömlum úr vegi og atvinnuhættir breytast.  Héraðsskógar gætu 

því valdið einhverjum ruðningsáhrifum á Austurlandi.  Þar sem 

greinin er lítil og hún er þess eðlis að hún er að nýta land sem 

að öðrum kosti væri jafnvel lítið nýtt, er hér ekki gert ráð fyrir 

að hún ýti öðrum atvinnugreinum til hliðar.  Skógrækt getur 

jafnframt verið ákjósanleg aukabúgrein fyrir bændur og stuðlað 

að því að þeir bregði hreinlega ekki búi og flytji burt af 

svæðinu.  Skógrækt á Austurlandi gæti því hugsanlega haft 

neikvæð ruðningsáhrif, þ.e. leitt til stækkunar hliðstæðra 

atvinnugreina en ekki minnkunar. 

3.4 Samtals fjöldi starfa vegna Héraðsskóga 

Samtals er því gert ráð fyrir að Héraðsskógar skapi um 31-32 

ársverk á Austurlandi (23,3+3,3+4,9). 

3.5 Samanburður við aðrar atvinnugreinar 

Eins og rakið var hér að framan kemur 120 mkr innspýting inn 

í efnahagslífið á Mið-Austurlandi af völdum Héraðsskóga.  Um 

70 mkr fara beint í launagreiðslur.  Rúmlega 23 störf skapast 
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beint við skógrækt og garðyrkjustöðvar. Afleidd störf á 

Austurlandi eru áætluð rúmlega 8. 

En er þetta lítið eða mikið?  Hvernig er þetta í samanburði við 

aðrar greinar á Austurlandi? 

Árið 2005 voru heildaratvinnutekjur í landbúnaði 505 mkr skv. 

Hagstofunni.  Þessi upphæð hefur hækkað um 20 mkr milli ára 

síðustu ár.  Má því skjóta á að heildaratvinnutekjur í 

landbúnaði hafi verið um 525 mkr árið 2006.  Eins og áður var 

lýst er gert ráð fyrir að laun til bænda vegna skógræktar hafi 

verið um 16 mkr auk þess sem bændur hafa fengið hluta þeirra 

12 mkr sem áætlað er að hafi farið í laun vegna annars 

kostnaðar í skógrækt.  Má því gera ráð fyrir að laun til bænda 

vegna skógræktar hafi verið 20-25 mkr árið 2006.  Þessi 

upphæð er að öllum líkindum innifalin í heildaratvinnutekjum 

bænda.  Má því áætla að Héraðsskógar hafi staðið á bak við 

rúmelga 4% tekna allra bænda á Austurlandi árið 2006.   

Landbúnaður er stundaður um allt Austurland.  Þetta hlutfall er 

auðvitað miklu hærra ef einungis er skoðaður landbúnaður á 

Héraði.  Héraðsskógar standa líklega á bak við meira en 10% 

heildartekna bænda á Héraði. 

3.6 Efnahagsleg áhrif Héraðsskóga í framtíðinni 

Skógrækt er einhver mesta langtímafjárfesting sem um getur.  

Tré sem gróðursett eru þurfa að vaxa í 70-100 ár áður en þau 

eru felld og hægt er að taka út hagnað fjárfestingarinnar.  

Hægt er að byggja álver og virkjanir á nokkrum árum og að 

þeim tíma liðnum er hægt að framleiða ál með fullum 

afköstum.  Hliðstæða við skógræktina er að það taki 80 ár að 

byggja álverksmiðju áður en hún fer loksins að framleiða 

eitthvað ál. 

Starf Héraðsskóga er enn í þeim fasa að verið er að byggja 

verksmiðjuna.  Frá árinu 1990 þegar verkefnið byrjaði er búið 

að leggja 1.380 mkr í verkefnið á verðlagi 2006.  Bygging 

verksmiðjunnar mun því taka áratugi í viðbót áður en 

framleiðsla hefst fyrir alvöru.  Ef áfram er talað líkingarmál og 

hlutirnir einfaldaðir má segja sem svo að ef byggingar-
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kostnaður verksmiðjunnar verður áfram um 100 mkr á ári og 

verksmiðjan klárast á 80 árum verði heildarstofnkostnaður 

hennar um 8.000 mkr.  Það er mikil fjárfesting.  Það er eins 

gott að þessi 8 milljarða verksmiðja geti framleitt mikil 

verðmæti þegar hún loksins fer í gang. 

Að öllu líkingamáli slepptu má segja að það sé mjög mikilvægt 

að fullvaxta skógur gefi af sér verðmætar afurðir þegar búið er 

að fjárfesta í honum í mannsaldur.  Annars hefði líklega verið 

betra að fjárfesta í einhverju öðru. 

Segjum nú sem svo að allt þetta gangi vel, skógurinn muni 

bera ríkulegan ávöxt þegar afurðir hans verða orðnar 

fullþroskaðar og verð þessara afurða verði gott á 

heimsmarkaði.  Hvaða áhrif mun það hafa á efnahagslífið á 

Héraði og Mið-Austurlandi?  Þá fyrst hljóta efnahagsáhrif þessa 

verkefnis að verða mikil.  Væntanlega miklu meiri en nú. 

Með þessu er einfaldlega verið að segja að efnahagsáhrif 

Héraðsskóga kunna að vera góð fyrir Hérað og Mið-Austurland 

um þessar mundir og síðustu ár en verkefnið er þó fyrst og 

fremst langtímafjárfesting sem gefur von um miklu meiri 

efnahagsumsvif síðar meir.  Það er hægt að sigla burtu frá einu 

byggðalagi með allan kvótann innanborðs og skilja fólk eftir í 

örbyrgð með verðlausar eignir.  Það er hins vegar ekki hægt að 

sigla burt með heilan skóg og skilja byggðarlag eftir í rúst.  Svo 

fremi sem skógurinn brennur ekki á einu bretti munu 

plönturnar vaxa þar sem þær eru gróðursettar og það mun 

þurfa að höggva þær þar sem þær eru.  Með skógrækt er því 

ekki einungis verið að gróðursetja plöntur heldur má segja að 

verið sé að gróðursetja búsetu fólks til langrar framtíðar. 
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4. Niðurstöður 

Í þessari skýrslu er greint frá vinnu starfsmanna Rannsókna- 

og þróunarstofnunnar Háskólans á Akureyri sem fram fór í 

tengslum við mat á félags- og efnahagslegum áhrifum 

Héraðsskóga. 

Helstu niðurstöður skýrslunnar eru þær að félagsleg áhrif 

Héraðsskóga eru margvísleg þó erfitt sé að henda reiður á þau 

með beinum hætti.  Þó er hægt að sjá ákveðnar breytingar á 

svæðinu sem hægt er að tengja verkefnið við sem slíkt.  Það 

helsta sem þar stendur upp úr er að mun fleiri jarðir eru áfram 

í ábúð á svæðinu heldur en á landsvísu og annars staðar á 

Austurlandi og leiða má líkum að því að verkefnið sem slíkt hafi 

átt sinn þátt í því að halda jörðunum í ábúð gert þær seljanlegri 

og þar með styrkt búsetu á svæðinu.  Hægt er að fullyrða að 

verkefnið hafi aukið félagsauð svæðisins í ljósi þeirra tengsla 

sem myndast hafa milli fólks með tilkomu þess og þeim 

jákvæða anda sem virðist hafa sveipast um byggðarlagið í 

kjölfar þess.  Verkefnið skapar atvinnu, eykur tekjumöguleika 

íbúanna sem styrkir enn frekar búsetuskilyrði á jörðunum.   

Hvað efnahagslegu áhrifin varðar þá er hægt að fullyrða að þau 

séu töluverð.  Afleiðing verkefnisins á síðasta ári er innspýting 

um 120 milljónir inn í efnahagslífið á starfssvæðinu, verkefnið 

hefur skapað a.m.k. 29 bein og óbein störf á svæðinu.   

Jafnframt er hægt að fullyrða að efnahagsleg áhrif verkefnisins 

verða mun meiri í framtíðinni. 

Það er mat höfunda þessarar skýrslu að Héraðsskógum hafi 

tekist vel að uppfylla markmið sitt um að treysta byggð og efla 

atvinnulíf á Héraði. 
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