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Inngangur 
 
Að beiðni Austur-Héraðs hefur Náttúrustofan unnið úttekt á stöðu atvinnulífs og sam-
félags m.t.t. stefnumörkunar Austur-Héraðs um sjálfbæra þróuns sem birstist í ritinu Á 
nýrri öld (Austur-Hérað 2001-a).   Þessi verkþáttur er liður í samningi Austur-Héraðs og 
Náttúrustofu Austurlands sem gerður var árið 2002 og undanfari þess að velja lykiltölur 
eða umhverfisvísa fyrir Austur-Hérað.   
 
Í framhaldi af þessir úttekt hefur svo verið unnið tillaga að lykiltölum, eða umhverfis-
vísum fyrir Austur-Hérað, en þær tillögur er að finna í sérstakri skýrslu sem fylgir þessari 
(Lykiltölur fyrir Austur-Hérað: Tillögur. Kristín Ágústsdóttir 2004). Tilgangur lykiltalnanna er 
tvíþættur. Annars vegar er þeim ætlað að auðvelda ákvörðun um mikilvægi verkefna og 
forgangsröðum þeirra. Hins vegar verða lykiltölurnar notaðar til að meta árangur starfsins 
í framtíðinni. Við val á lykiltölum var farið eftir skýrslunum Á nýrri öld (Austur-Hérað 
2001-a) og Staðardagskrá 2, umhverfisáætlun (Austur-Hérað 2000) og valdar þær lykiltölur 
sem talið var raunhæft að vinna með og nýjum tölum bætt við. 
 
Gagnaöflun 
Tölulegra gagna og upplýsinga fyrir þessa skýrslu hefur verið leitað víða og er heimilda 
getið í heimildaskrá, bls. 49.  Gögnin eru af ýmsum toga, sum nákvæm og áreiðanleg en 
önnur ekki eins nákvæm og áreiðanleg.  T.d.  hefur verið leitað fanga hjá einstaklingum á 
Austur-Héraði sem hafa upplýsingar um ákveðin atriði sem hvergi er að finna í rituðum 
heimildum en einnig hefur fjöldinn allur af gögnum verið fengin frá Hagstofu Íslands. Þá 
hefur heimasíða Austur-Héraðs reynst notadrjúg auk þess sem embættismenn Austur-
Héraðs verið duglegir að veita upplýsingar. 
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Grunnstærðir sveitarfélagsins 
Með grunnstærðum sveitarfélagsins er átt við fjölda íbúa, samsetningu þeirra og stærð 
sveitarfélagsins í fermetrum talið.  Þessar tölur eru notaðar til grundvallar í útreikningum 
á mörgum öðrum tölum í þessari skýrslu.  

Fjöldi íbúa 

Á tímabilinu 1999-2002 var fjölgun íbúa hæg.  Árið 1999 voru þeir 2032 talsins en árið 
2002 voru þeir orðnir 2061.  Mikil fjölgun var á milli áranna 2002 og 2003 en þá fjölgaði 
á einu ári um áttatíu manns á Austur Héraði.  Þessi mikla aukning skýrist fyrst og fremst 
að auknum umsvifum og væntingurm á Austurlandi í tengslum við virkjun við 
Kárahnjúka og stóriðju í Reyðarfirði.   Hlutfall kynja er um 50% þetta tímabil (tafla 1 ) 
(Hagstofa Íslands 2002-b, c, 2003-a, b). 
 
Breytingar á fjölda íbúa skýrist af mismun á fjölda fæddra og látinna og mismun á þeim 
sem flytjast til og frá sveitarfélaginu.  Árin 2000 og  2001 fluttust fleiri frá Austur-Héraði 
en til þess en árið 2002 voru aðfluttir umfram brottflutta 26.  Í samræmi við aukin íbúa-
fjölda varð veruleg aukning á aðfluttum umfram brottflutta árið 2003 en þá voru þeir 75 
talsins  eða um 3, 5% af heildarfjölda íbúa.  Árin á undan var mesta fækkunin um (-)1,14 
% af heildarfjölda íbúa árið 2000 og mesta fjölgunin var árið 2002 eða um 1,3 % af 
heildarfjölda íbúa (tafla 2) (Hagstofa Ísland 2004-a).   

 

1999 2000 2001 2002 2003

Aðfluttir 256 186 137 156 197
Brottfluttir 246 207 149 130 122

Aðfluttir - brottfluttir 10 -21 -12 26 75
Hlutfall aðfluttra af íbúafjölda (%) 0,49% - - 1,26% 3,50%

Hlutfall brottfluttra af íbúafjölda (%) - -1.04% -0.59% - -

  

Flatarmál sveitarfélagsins 

Sameinað sveitarfélag Austur-Héraðs er 1583 km2 (Landmælingar Íslands 2004). 

Tafla 1: Fjöldi og kynjaskipting íbúa á Austur-Héraði öllu og skipting íbúa eftir þéttbýliskjörnunum: Egils-
stöðum, Hallormsstað og Eiðum árin 1999-2002. Heimild: Hagstofa Íslands 2002-b, c, 2003-a, 2004-a, b.  

1999 2000 2001 2002 2003

Fjöldi íbúa 2032 2023 2031 2061 2141
Fjöldi karla 1013 1013 1012 1028 1079

Fjöldi kvenna 1019 1010 1019 1033 1062
Íbúar Egilsstaða 1605 1594 1614 1643 1714

Íbúar Eiða - - - 29 41
Íbúar Hallormsstaðar 61 56 57 60 59

Dreifbýli 366 373 360 329 327

Tafla 2: Fjöldi brottfluttra og aðfluttra á Austur-Héraði árin 1999-2003.  Heimild: Hagstofa Íslands 2004-a.
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Fjölskyldusamfélag 
Málefni fjölskyldunnar ná til margra málaflokka. Hér er skoðuð samsetning íbúa, 
fjölskyldumynstur, fjöldi nýbúa og félags- og heilbrigðismál.  

Fjölskyldumynstur 

Árið 2001 voru skráð 309 hjónabönd á Austur-Héraði en 131 par var í óvígðri sambúð 
(tafla 3). Hér er um að ræða hjónabönd og sambúð með og án barna. Einstæðir foreldrar 
voru 64, að stærstum hluta einstæðar mæður. Frá árinu 1999 teljast til kjarnafjölskylda 
hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 ára og yngri, einhleypir karlar og konur 
sem búa með börnum 17 ára og yngri. Börn 18 ára og eldri, sem búa hjá foreldrum 
sýnum teljast ekki til kjarnafjölskyldna. Sama gildir um einhleypa sem búa með börnum 
sínum 18 ára og eldri. Fjöldi einhleypra er reiknaður út frá tölum um kjarnafjölskyldur og 
heildarfjölda fólks 18 ára og eldri (tafla 3, mynd 1) (Hagstofa Íslands 2003-c).    

Hjónaband án 
barna

Hjónaband með 
börnum

Óvígð sambúð 
án barna

Óvígð sambúð 
með börnum

Karl með 
börn

Kona með 
börn

Fjöldi 
einhleypra

1999 163 (15,9) 155 (15,1) 32 (3,1) 97 (9,4) 10 (1,0) 51 (5,0) 519 (50,5)
2000 158 (15,8) 161 (16,1) 32 (3,2) 96 (9,6) 10 (1,0) 53 (5,3) 491(49,1)
2001 157 (15,5) 152 (15,0) 34 (3,4) 97 (9,6) 9 (0,9) 55 (5,4) 509 (50,2)

Fjarðabyggð 2001 18,8% 19,2% 1,4% 7,0% 0,5% 3,6% 49,6%
Ísland 2001 16,1% 15,9% 1,9% 5,9% 0,6% 7,0% 52,6%  
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Aldursdreifing 

Sé aldursdreifing íbúa á Austur-Héraði árin 1999-2002 skoðuð eru það nokkur atriði sem 
vekja athygli (mynd 2, bls. 7). Konum eldri en 60 ára fækkar meira en körlum á sama 
aldri. Einnig er talsverð fækkun ungs fólks, það er fólks á aldrinum 20-30 ára. Einnig ber 
á fækkun fólks á aldrinum 31-35 ára og árið 2002 er það mjög áberandi (Hagstofa Íslands 
2003-h).  

Tafla 3: Kjarnafjölskyldur og fjöldi einstaklinga á Austur-Héraði árin 1999-2001. Taflan sýnir fjölda og 
hlutfall (%) af heild í sviga.  Til samanburðar er hlutfall fyrir Fjarðabyggð og Ísland árið 2001.
Heimild: Hagstofa Íslands 2003-c. 

Mynd 1: Hlutfall kjarnafjölskylda og einhleypra á Austur-Héraði árin 1999-2001. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-c. 
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Mynd 2: Aldursdreifing íbúa Austur-Héraðs 1999-2002. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-h. 
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Mynd 3:  Samanburður á aldursdreifing íbúa Austur-Héraðs, Fjarðabyggðar, Hornafjarðar og Íslands á rið 2001.  Heimild: Hagstofa Íslands 2003-h, 2004-c.
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Fólk á eftirlaunaaldri  
Samkvæmt Á nýrri öld  (Austur-Hérað 2001-a) er lögð áhersla á að Austur-Hérað verið fyrir-
myndarstaður fyrir búsetu eldri borgara.  
 
Fólki á eftirlaunaldri hefur fækkað lítilllega frá árinu 1999 á Austur-Héraði (Hagstofa Íslands 
2003-h). Fjöldi fólks á eftirlaunaaldri er þó hlutfallslega mjög svipaður og í nærliggjandi 
sveitarfélögum af sambærilegri stærð, t.d. í Fjarðabyggð1  og á Hornafirði2. Fólk á 
eftirlaunaaldri var  mest 10,5 % af heildaríbúafjölda árið 1999 en fór lækkandi til ársins 2002 
þegar það var um 10,1 prósent af heildar íbúafjölda. Miðað við árið 2001 og er það heldur 
hærra en í Fjarðabyggð og heldur lægra en á Hornafirði (tafla 4) (Hagstofa Íslands 2003-h). 
Ekki er augljóst af hverju konur yfir 60 ára eru færri en karlar á sama aldri (mynd 2 bls. 7).  

1999 2000 2001 2002 Hornafjörður Fjarðabyggð Ísland

Fjöldi 212 211 208 208 247 312 29,553
Hlutfall 10,47 10,42 10,27 10,09 10,60, 10,19 10,32

2001

 
Ungt fólk 
Samkvæmt Á nýrri öld á Austur-Hérað að vera spennandi samfélag fyrir ungt fólk.  Eins og 
víða á landsbyggðinni er ungt fólk á aldrinum 20 – 30 ára  og jafnvel 35 ára er hlutfallslega 
færra  á Austur–Héraði árin 1999 til 2002 en í öðrum aldurshópum. Svipaðrar tilhneigingar til 
fækkunar ungs fólks gætir í Fjarðabyggð og Hornafirði eins og sést af samanburði vegna 
ársins 2001 (Hagstofa Íslands 2003-h).  Til samanburðar er einnig mynd af aldursdreifingu 
íbúa á Íslandi fyrir árið 2001 (mynd 3, bls. 8).  Þetta bendir til þess að fólk á þessum aldri fari 
í burt til frekara náms og menntunar og líklega hafa takmarkaðir atvinnumöguleikar fyrir 
ungt fólk á Austur-Héraði einhver áhrif líka.   

Nýbúar 

Austur-Hérað á að vera aðgengilegt fyrir nýbúa, þeir eiga að vera fullgildir samfélagsþegnar 
og leitast á við að skapa fjölmenningarlegt viðhorf í sveitarfélaginu (Austur-Hérað 2001-a).   
Fjöldi nýbúa á Austur-Héraði  árin 2000-2002 hefur verið breytilegur. Árið 2000 voru þeir 
32, en árið 2002 voru þeir 39 (tafla 5).  Hlutfall nýbúa af heildarfjölda íbúa er lítið eða um 1, 
3-2% íbúa, sem er töluvert minna en hlutfall á landsvísu sem er um 3,5% íbúa (Hagstofa 
Íslands 2004-b).  
 
Árið 2000 komu nýbúar frá fimm-
tán löndum. árið 2001 hafði ný-
búum fækkað um sex einstaklinga 
og löndum sem nýbúar komu frá hafði 
jafnframt fækkað um sex.  Á milli áranna 
2001 og 2002 fjölgaði nýbúum um 
þrettán og voru þeir 39 frá tólf löndum í 
árslok 2002.  Flestir nýbúanna koma frá 
Norðurlöndum, en einnig frá t.d. Þýska-
landi, Bretlandi og Bandaríkjunum (tafla 5).   

                                                 
1 3062 íbúar árið 2001.  
2 2336 íbúar árið 2001.  

Tafla 4: Fjöldi fólks á eftirlaunaaldri á Austur-Héraði og hlutfall þess (%) af heildaríbúafjölda.  Til saman-
burðar eru sambærilegar tölur fyrir Hornafjörð, Fjarðabyggð og Ísland árið 2001.   
Heimild: Hagstofa Íslands 2003-h, 2004-c. 

Tafla 5:  Fjöldi íbúa á Austur-Héraði með erlent ríkisfang 
og fjöldi mismunandi ríkisfanga árin 2000-2002.  Heimild: 
Hagstofa Íslands  2004-b. 

2000 2001 2002

Nýbúar alls 32 26 39
Karlar 15 8 12
Konur 17 18 27

Hlutfall  íbúa 1,6% 1,3% 1,9%
Fjöldi ríkisfanga 15 9 12
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Félags- og heilbrigðismál 

Útgjöld 
 Útgjöld til félags- og heilbrigðismála voru 93,1 milljón árið 2001 en árið áður 71,3 milljónir. 
Sem hlutfall af skattekjum er þetta 19,2% árið 2001 en 16,5% árið 2000.  Stærstur hluti 
útgjalda til félags- og heilbrigðismála rennur til leikskólans á Egilsstöðum (58,1% árið 2001 
og 56,5% árið 2000). Árið 2001 nutu 43 fjölskyldur og einstaklingar félagslegrar heima-
þjónustu en árið áður voru það 38 fjölskyldur og einstaklingar.  Veitt var fjárhagsaðstoð að 
upphæð 2.198.605 krónur árið 2001 en árið áður var veitt fjárhagsaðstoð að upphæð 
1.779.753 krónur.  Fjöldi einstaklinga sem hlutu liðveislu fyrir fatlaða voru 10 árið 2000 en 
11 árið 2001. Félagsþjónustan á Austur-Héraði er sameiginleg með Norður-Héraði, Fljóts-
dalshreppi, Fellahreppi og Borgarfjarðarhreppi (tafla 6) (Austur-Hérað 2002-b).  

2000 2001

Útgjöld (kr.) 71.300.000 93.100.000
Hlutfall af skatttekjum 16,5% 19,2%
Fjárhagsaðstoð (kr.) 1.779.573 2.198.605
Veittar húsaleigubætur (kr.) 5.296.984 6.143.315
Kostnaður við liðveisla fatlaðra (kr.) 3.707.600 4.266.586
Fjöldi einstaklinga sem njóta liðveislu 10 11  

Barnaverndarmál 
Kostnaður vegna barnaverndarmála var 3,4 milljónir króna árið 2000 en tæplega 5.3 milljónir 
króna árið 2001 (Austur-Hérað 2001-a, 2002-b). Árið 2000 komu 23 mál á borð barna-
verndarnefndar en þeim hafði fækkað niður í 19 árið 2001. Fjöldi mála á hver 1000 börn eru 
er talsvert færri heldur en er að meðaltali hjá svipað svipað stórum nefndum (með 3000-3999 
íbúa) árin 2000 og 2001. Ef allt landið er skoðað þá eru fjöldi mál á hver þúsund börn enn 
fleiri (tafla 7).  Barnaverndarnefnd var sameiginleg með Austur-Héraði, Norður-Héraði, 
Fljótsdalshreppi, Fellahreppi og Borgarfjarðarhreppi (Barnaverndarstofa 2001, 2002). Félags-
þjónusta Héraðssvæðis tók við af Barnaverndarnefnd um mitt ár 2001 (Austur-Hérað 2002-
b).  Erfitt er að túlka þennan mismun á fjölda barnaverndarmála, en samkvæmt upplýsingum 
frá starfsmanni Barnaverndarstofu er ljóst að barnaverndarmál eru misalgeng á landinu og 
engin einhlít skýringa er á þeim mismuni.  Oft liggur munur í mismunandi skilgreiningum og 
þ.a.l. skráningum á hvað teljast barnaverndarmál og ekki. Sem dæmi má nefna að sumar 
nefndir skrá öll útivistarbrot sem tilkynningu á meðan önnur gera það ekki (Helga Rún 
Péturs 2004). 

2000 2001

Fjöldi starfsmanna 1 1
Fjöldi mála 23 19
Fjöldi barna í umdæmi 855 865
Fjöldi í umdæmi 3022 3031
Hlutfall barna í umdæmi (%) 28.3 28.5
Fjöldi mála/1000 börn
 - Félagsþjónusta 26,9 22,1
 - Landið 42,6 48
 - Svipað stórar nefndir (3000-3999 íbúar) 36,5 33,1  

Tafla 6: Útgjöld til félags- og heilbrigðismála á Austur-Héraði og helstu liðir utan reksturs leikskóla 
árin 2000 og 2001. Heimild:  Austur-Hérað 2001-b, 2002-b. 

Tafla 7: Barnaverndarmál á starfsvæði Félagsþjónustu Héraðssvæðis. Heimild: Barnarverndarstofa 2001, 2002.
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Reykingar grunnskólanema 
Krabbameinsfélagið og Héraðslæknir gerðu kannanir um reykingar barna og ungmenna m.a. 
á Egilsstöðum og Austurlandi árin 1998 og 2002 (Krabbameinsfélagið 2003). Talsvert hefur 
dregið úr reykingum á þessu tímabili. Talsverðar sveiflur geta verið á milli kannana vegna 
þess hve fáir eru í hverjum árgangi eins og sést á mynd 4.  T.d. sagðist einn 10 ára nemandi 
reykja árið 1998 og telst sá nemandi vera rúmlega 7% af bekknum.  
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Mynd 4: Reykingar grunnskólanema á Egilsstöðum og Austurlandi árin 1998 og 2002. 
Heimild:  Krabbameinsfélagið 2003.   
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Atvinnumál 
Á Austur-Héraði á að vera hvetjandi og frjótt umhverfi fyrir öflugt og fjölbreytt atvinnulíf 
(Austur-Hérað 2001-a).  Hér er m.a. tæpt á tekjum íbúa, atvinnuleysi, fjölda fyrirtækja, fjölda 
nýrra fyrirtækja, landbúnað og  ferðaþjónustu.  

Tekjur íbúa 

Meðaltekjur og launaþróun 
Séu tekjur skoðaðar sést að meðaltekjur fólks 16 ára og eldra eru undir landsmeðaltali (tafla 
8). Einnig sést að launafólki hefur fækkað samkvæmt skattaskýrslum árið 2001 miðað við 
næstu tvö ár á undan. Tekjur sem notast er við eru heildartekjur framteljenda. En þær ná yfir 
laun (þ.m.t. dagpeninga og ökutækjastyrk, nettó), reiknuð eigin laun, greiðslur frá 
Tryggingastofnun, lífeyrisgreiðslur og fjármagnstekjur. Upplýsingarnar ná til allra 
framteljanda búsettra á Austur-Héraði fyrir utan þá sem tekjur voru áætlaðar á og þá sem 
ekki voru skattskyldir nema hluta úr ári (Hagstofa Íslands 2003-b). 

Lands-
Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur meðaltal

1999
Alls 1446 1.609,0 1180 1.776,1 957 1.910,6 1.876,0

Karlar 723 1.923,4 591 2.116,9 483 2.300,5 2.373,0
Konur 723 1.294,5 589 1.434,1 474 1.513,4 1.394,0

2000
Alls 1441 1.746,4 1191 1.919,0 975 2.063,4 2.074,0

Karlar 720 2.106,1 600 2.299,6 498 2.487,3 2.600,0
Konur 721 1.387,3 591 1.532,7 477 1.620,9 1.536,0

2001
Alls 1400 1.977,8 1136 2.202,4 917 2.387,4 2.322,0

Karlar 693 2.424,5 566 2.693,5 465 2.939,8 2.885,0
Konur 707 1.539,8 570 1.714,9 452 1.819,2 1.776,0

16 ára og eldri 25 ára og eldri 25 - 66 ára

 
Hækkun launa árið 2000 frá fyrra ári var nokkuð undir meðaltals launahækkunum á landinu. 
Árið 2001 snýst þetta aftur á móti við þannig að launahækkun á Austur-Héraði er hærri en að 
landsmeðaltali nema hjá konum (tafla 9).  
 

Launamunur kynjanna 
Séu laun kynjanna borin saman kemur í ljós 
talsverður munur. Einnig er áberandi að sá 
munur hefur aukist frá 1999 til 2001. Eins sést 
eru launahækkanir minni hjá konum en 
körlum samanber töflu 9. Launamunur 
kynjannana er þó minni á Austur-Héraði en 
yfir allt landið (tafla 10, bls. 13). Þróunin á 
Austur-Héraði er aftur á móti öfug miðað við 
allt landið, það sem munurinn eykst þar á 
meðan hann minnkar yfir landið (tafla 10 og 
mynd 5 á bls. 13). Hér ber þó að líta til þess 
að tölurnar eru meðaltal af heildinni en ekki 
skoðað eftir störfum, vinnustöðum né hversu mikið er unnið, það er fullt starf eða hlutastarf.   

Tafla 8: Meðalárstekjur (í þúsund krónum) íbúa Austur-Héraðs og landsmeðaltal 
miðað við kyn og aldur árin 1999-2001. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-b. 

16 ára 25 ára 25 - 66 Lands-
og eldri og eldri ára meðaltal

2000
Alls 8,5 8,0 8,0 10,6

Karlar 9,5 8,6 8,1 9,6
Konur 7,2 6,9 7,1 10,2

2001
Alls 13,2 14,8 15,7 12,0

Karlar 15,1 17,1 18,2 11,0
Konur 11,0 11,9 12,2 15,6

Tafla 9: Hlutfallsleg launahækkun (%) íbúa 
Austur-Héraðs og á landinu í heild frá fyrra ári. 
Heimild: Hagstofa Íslands 2003-b 
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Í könnun um atvinnumál kvenna sem atvinnu- og jafnréttisráðgjafi Norðausturkjördæmis 
kynnti í febrúar 2004 kom í ljóst að laun kvenna á Austurlandi sem hlutfall af launum karla er 
það lægsta sem þekkist á landinu eða um 49% árið 2001 samanborið við rúmlega 57% lands-
meðaltal og tæplega 62% hlutfall í Reykjavík (Morgunblaðið 2004-a). Séu þessar niðurstöður 
bornar saman við útreikninga í töflu 10 má álykta staða kvenna á Austur-Héraði samanborið 
við stöðu karla sé nokkuð góð m.v. ástandið á landsvísu og þá einkum á Austurlandi.  Þó 
verður að hafa fyrirvara á samanburði þessara talna þar sem þær eru unnar með örlítið 
ólíkum hætti.  
Tafla 10: Laun kvenna á Austur-Héraði og yfir allt landið sem hlutfall af launum karla og hlutfall kvenna af 
heildarfjölda úrtaks árin 1999-2001. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-b.  

Hlutfall 
kvenna 

Hlutfall launa 
miðað við 
karlmenn

Hlutfall 
kvenna 

Hlutfall launa 
miðað við 
karlmenn

Hlutfall 
kvenna 

Hlutfall launa 
miðað við 
karlmenn

Lands- 
meðaltal

1999 50,0 67,3 49,9 67,7 49,5 65,8 58,7
2000 50,0 65,9 49,6 66,7 48,9 65,2 59,1
2001 50,5 63,5 50,2 63,7 49,3 61,9 61,6

25 ára og eldri 25 - 66 ára16 ára og eldri
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Mynd 5: Hlutfallsleg hækkun launa á Austur-Héraði og á landinu frá árinu 1999-2000 og
frá árinu 2000-2001. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-b.  
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Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi var árstíðabundið árin 2001, 2002 og 2003, minnst yfir sumartímann en meira 
aðra tíma ársins. Sveiflan virðist vera meiri hjá karlmönnum heldur en kvenmönnum öll árin.  
(mynd 6 og tafla 11, bls 15). Ef bornar eru saman atvinnuleysistölur fyrir Austur-Hérað, 
Austurland og Ísland eftir mánuðum árin 2001-2003 kemur í ljós að hlutfallslega er minnsta 
atvinnuleysið á Austur-Héraði (tafla 11, bls.15) (Vinnumálastofnun 2004). 
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Mynd 6: Efri mynd: Fjöldi atvinnulausra eftir kyni og mánuðum árin 2002 og 2003.   
Neðri mynd: Hlutfallslegt atvinnuleysi á Austur-Héraði eftir mánuðum árin 2001,  2002 og 2003.  
Heimild: Vinnumálastofnun 2004. 
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Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls
Jan. 2,0% 2,4% 2,2% 4,3% 1,5% 2,9% 3,7% 2,4% 3,1% 3,6% 4,0% 3,8% 3,2% 5,0% 3,9%
Feb. 3,2% 2,6% 2,9% 4,5% 1,7% 3,1% 3,5% 3,6% 3,5% 4,0% 4,3% 4,1% 4,9% 4,9% 3,9%
Mars 3,4% 2,6% 3,0% 4,3% 1,5% 2,9% 2,6% 2,6% 2,6% 3,8% 4,3% 4,0% 4,4% 4,4% 3,8%
Apríl 2,0% 1,4% 1,7% 3,3% 1,4% 2,3% 1,5% 2,4% 2,0% 3,7% 4,2% 3,9% 4,7% 4,7% 3,7%
Maí 0,4% 1,0% 0,7% 3,3% 1,0% 2,1% 1,5% 1,5% 1,5% 3,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9% 2,7%
Júní 0,2% 1,2% 0,7% 1,0% 0,6% 0,8% 0,7% 1,5% 1,1% 2,7% 4,0% 3,2% 2,8% 2,8% 1,9%
Júlí 0,0,% 1,0% 0,5% 0,6% 1,0% 0,8% 0,4% 1,1% 0,7% 2,3% 4,0% 3,0% 2,2% 2,2% 1,3%
Ágúst 0,0% 1,0% 0,5% 1,0% 0,8% 0,9% 0,6% 1,1% 0,8% 2,3% 3,8% 2,9% 3,4% 2,4% 1,4%
Sept. 0,2% 0,8% 0,5% 1,0% 1,2% 1,1% 0,7% 0,8% 0,7% 2,2% 3,3% 2,7% 2,3% 2,3% 1,2%
Okt. 0,8% 0,4% 0,6% 0,8% 2,1% 1,5% 0,9% 0,9% 0,9% 2,4% 3,4% 2,8% 2,6% 2,6% 1,6%
Nóv. 1,8% 0,8% 1,3% 2,1% 3,1% 2,6% 1,1% 0,8% 0,9% 2,6% 3,5% 3,0% 2,7% 2,7% 2,0%
Des. 3,0% 1,0% 2,0% 2,1% 2,5% 2,3% 1,3% 1,1% 1,2% 2,8% 3,5% 3,1% 3,2% 3,2% 2,4%

Landið 2003 Austurland 20032001 2002 2003

 
  

Fjöldi fyrirtækja 

Í stefnumörkun Austur-Héraðs er gert ráð fyrir að kröftugt nýsköpunarstarf meðal annars 
einkenni atvinnumál sveitarfélagsins (Austur-Hérað 2001-a).  Fjöldi nýskráðra hlutafélaga ætti 
að gefa einhverja mynd af því hversu mikill kraftur er í atvinnulífinu hverju sinni.      
 
Undanfarin ár hafa rúmlega 100 fyrirtæki (hlutafélög og einkahlutafélög) verið á skrá á 
Austur-Héraði.   Mest eru þetta einkahlutafélög eða um 90% allra fyrirtækja á Austur-Héraði.  
Rúmlega 40 fyrirtæki árin 1999 og 2000 voru með verslun og/eða þjónustu ýmisskonar á 
meðan rúmlega 30 fyrirtæki voru í ýmiskonar iðnaði á sama tíma.  Á árunum 2000 til 2002 er 
fjöldi nýskráðra einkahlutafélaga á bilinu 5-12 eða um 5-11% af heildarfjölda fyrirtækja, en 
engin ný hlutafélög eru skráð á þessu tímabili (tafla 12). Talan um nýskráningu hlutafélaga 
gefur ekki alveg rétta mynd þar sem hlutfélög sem breytt er úr einkahlutafélögum í hlutafélög 
eru ekki skráð sem ný fyrirtæki. (Hagstofa Íslands 2003-f). 

Austur-Hérað Nýskráð Fjöldi* Nýskráð Fjöldi* Nýskráð Fjöldi*

Hlutafélög (hf) 1 12 (12%) 0 12 (12%) 0 11 (11%)
Einkahlutafélög (ehf) 11 91 (88%) 5 89 (89%) 12 92 (89%)
Samtals 11 (11%) 103 5 (5%) 101 12 (12%) 103

Austurland Nýskráð Fjöldi* Nýskráð Fjöldi* Nýskráð Fjöldi*

Hlutafélög (hf) 2 55 (11%) 0 48 (9%) 0 40 (6%)
Einkahlutafélög (ehf) 58 445 (89%) 58 474 (91%) 134 588 (94%)
Samtals 60 (12%) 500 58 (11%) 522 134 (21%) 628

* fjöldi skráðra fyrirtækja í árslok

2000 2001 2002

2000 2001 2002

 
 
Til samanburðar er heildarfjöldi nýskráðra fyrirtækja á Austurlandi árin 2000 til 2002 (tafla 
12, bls. 15).  Stærstur hluti fyrirtækja á öllu Austurlandi eru einkahlutafélög (um 90%), líkt og 
á Austur-Héraði, hlutur þeirra fer þó vaxandi og eru einkahlutafélög árið 2002 orðin um 94% 
af heildarfjölda fyrirtækja á Austurlandi. Samkvæmt tölum Hagstofunnar (2003-f) eru hlutfall 

Tafla 11: Hlutfall atvinnulausra af vinnuafli á Austur-Héraði í lok hvers mánaðar árin 2001-2003 og til 
samanburðar atvinnuleysi á Austurlandi og Íslandi árið 2003. Heimild: Vinnumálastofnun 2004. 

Tafla 12: Heildarfjöldi fyrirtækja og fjöldi nýskráðra fyrirtækja á Austur-Héraði og á Austurlandi árin 
2000 til 2002. Sumum fyrirtækjum er breytt úr einkahlutafélögum í hlutafélög en þau eru ekki skráð sem
ný fyrirtæki.  Í sviga er hlutfall af heildarfjölda fyrirtækja á hverju ári.  Heimild: Hagstofa Íslands 2003-f  
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nýskráðra fyrirtækja af heildarfjölda fyrirtæka á Austurlandi öllu töluvert meira árið 2001 og 
2002  en á Austur-Héraði.  Árið 2000 var hlutfallið hins vegar mjög svipað.  

Skipting ársverka  

Ekki eru til nýrri upplýsingar um skiptingu ársverka á Austur –Héraði en frá árinu 1997, eða 
um sjö ára gamlar (Hagstofan 2004-d, Byggðastofnun 2004).  Frá árinu 1998 hefur 
Hagstofan tekið saman tölur um fjölda starfandi eftir atvinnugreinum, landshlutum, aldri og 
kyni(Hagstofa Íslands 2004-k). Slíkar tölur gefa góða mynd af fjölbreytileika atvinnulífsins og 
því er ástæða til að skoða þær nánar, en vegna kostnaðar var það ekki gert hér.   

Landbúnaður  

Í landbúnaði á Austur-Héraði á að vera öflug og fjölbreytt framleiðsla og markaðssetningu 
sem byggir á sjálfbærri landnýtingu, þekkingu og samvinnu (Austur-Hérað 2001-a).  

Fjöldi lögjarða og eyðijarða 
Lögbýlum hefur örlítið fækkað á Austur-Héraði undanfarin ár og að sama skapi hefur 
eyðijörðum fjölgað.   Árið 2000 voru 95 lögbýli í ábúð og eyðibýli 34.  Árið 2001 hafði 
lögbýlum fækkað um tvö og eyðibýlum fjölgað um tvö og árið 2002 voru lögbýli orðin 92 og 
eyðibýli 37 (Ásdís Geirdal 2004).   

Framleiðsla 
Töluverðar breytingar hafa orðið á búfjáreign á Austur-Héraði á árunum 1999-2001. Á sama 
tíma fækkaði nautgripum um tæp 10% og sauðfé um rúm 3% á sama tíma. Hrossum hefur 
fækkað um 340 eða 34,4%. Mikil aukning hefur aftur á móti orðið í alifuglarækt en varp-
hænsnum hefur fjölgað úr 416 í 2300 á þessum tíma eða um 453%. Loðdýrarækt hefur hins 
vegar lítið breyst á tímabilinu.  Tölur um áburðarnotkun í landbúnaði hafa ekki fengist eftir 
að Áburðarverksmiðju ríkisins var breytt í hlutafélag (Hagþjónusta landbúnaðarins  2004. ) 

 
Heyframleiðsla hefur breyst 
mjög mikið en samkvæmt 
upplýsingum frá Hagstofu 
Íslands (2002-g) og 
Búnaðarsambandi 
Austurlands (2002) hefur 
þurrheysframleiðsla dregist 
saman um 65% og 
votheysframleiðsla dottið 
nær alveg niður en 
votheysrúllur komið í 
staðinn (tafla 13). Árið 
2001 er ræktað korn á 
Austur-Héraði en engin 
kornrækt var árið 1999.  
Kornframleiðsla árið 2001 
reyndist vera um 70 tonn á 
7 hektörum þannig að hver 
hektari gaf af sér 10 tonn af korni. Athygli vekur að framleiðsla á kartöflum hefur nær alveg 
dottið niður á þessu tímabili eða úr 105 tonnum árið 1999 í 9 tonn árið 2001 (tafla 13).  

Tafla 13: Breytingar á landbúnaðarframleiðslu á Austur-Héraði árin 
1999 og 2001. Heimild: Hagstofa Íslands 2002-g og Búnaðarsamband 
Austurlands 2002. 

1999 2001 Mismunur %

Nautgripir 1,793 1,619 -9.7 
Sauðfé 8,057 7,803 -3.2 
Hross 987 647 -34.4 
Alifuglar
Loðdýr
Hey
 - Þurrhey (rúmm.) 21,396 7,460 -65.1 
 - Vothey (rúmm.) 20,753 36 -99.8 
 - Votheysrúllur (rúmm.) 39,587 190.8
Korn (tonn) 70
Korn (ha) 7
Kartöflur (tonn) 105 9 -91.9 
Kartöflur (ha) 1
Rófur (tonn) 10 -100.0 
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Skógrækt 
Í dag eru um 60 jarðir á Austur-Héraði þáttakendur í verkefninu Héraðsskógar. Ekki er gert 
ráð fyrir að allt það land sem tilheyrir þessum jörðum fari undir skógrækt heldur er farið yfir 
hverja jörð fyrir sig og valið það land sem heppilegast þykir til skógræktar. Árið 2002  var 
búið að planta rúmlega sex miljónum trjám á frá árinu 1990 þegar verkefnið hófst.  Þetta 
samsvarar um það bil 1700 hektörum lands (17 km2), sé miðað við að 3500 trjám sé plantað í 
hvern hektara (tafla 14). Helstu trjátegundir sem plantað hefur verið eru lerki, fura, greni og 
birki en einnig hefur ösp og víðitegundum verið plantað (Héraðsskógar 2003). 

Tafla 14: Tölulegar staðreyndir úr Héraðsskógaverkefninu. Heimild: Héraðsskógar 2003 

1999 2000 2001 2002

Fjöldi gróðursettra trjáa 466 445 508 524
Heildarfjöldi trjáa 4.570.028 5.015.187 5.523.461 6.047.863

Stærð svæðis (ha) 133 128 145 150
Heildarstærð svæðis (ha) 1.306 1.433 1.578 1.728

Lengd nýrra girðinga (m) 3.294 2.000 18.810 6.590

Áburðarnotkun (kg) 3.640 3.010 5.110 6.720  
 

Lífræn ræktun 
Í ársbyrjun 2003 voru 2 aðilar á Austur-Héraði með vottaða lífræna framleiðslu. Þessir staðir 
eru Móðir Jörð á Vallanesi sem er með vottun fyrir skóglendi, korni, grænmeti, kartöflum og 
pökkun sem og nuddolíum (Gunnar Á. Gunnarsson 2003). Skólagarðar Austur-Héraðs 
fengu vottun árið 2001 fyrir grænmeti, ávöxtum, kartöflum, blómum og trjáplöntum 
(Vottunarstofan Tún 2003). Vegna fjárskorts voru skólagarðarnir þó ekki í notkun sumarið 
2002 (Þórhallur Pálsson 2003-b). Vallanes fékk íslensku landbúnaðarverðlaunin árið 2004 
fyrir frumkvæði í lífrænni framleiðslu og markaðssetningu á lífrænum vörum (Austur-Hérað 
2004-f).   

Raforkubændur   
Í byrjun ársins 2002 voru 10 jarðir skráðar sem væntanlegir virkjanaaðilar í verkefninu 
Raforkubændur. Þar af hafa verið gerðar mælingar á 5 stöðum en í byrjun árs 2003 var ekki 
búið að reikna út hagkvæmni og stærð mögulegra virkjana (Þróunarstofa Austurlands 2002).  

Veiðar 
Gögn um skotveiðar á öðrum dýrum en hreindýrum eru flokkuð eftir landshlutum (Áki Ár-
mann Jónsson, veiðistjóri munnl. uppl. 2003) og því ekki hægt að sjá hversu mikið er veitt á 
Austur-Héraði. Leyfileg var að veiða 61 hreindýr á Austur-Héraði árið 2002 og 47 dýr árið 
2001 (Náttúrustofa Austurlands 2001).  

Ferðaþjónustubændur 
Á þremur bæjum á Austur-Héraði er boðið upp á heimagistingu eða bændagistingu: Á gisti-
heimilinu á Egilsstöðum, á Eyjólfsstöðum og við Eyvindará II (Ferðaþjónusta bænda 2004).  
Í gistináttaskráningu Hagstofunnar flokkast heimagisting eða bændagisting undir annars 
konar gistingu.   

Orlofshúsabændur 
Sífellt fleiri bændur selja eða leigja hluta úr jörð sinni undir orlofshús, nánar er fjallað um 
orlofshús eða frístundahús á bls. 17.  



Staðardagskrá 21 - Stöðumat á Austur-Héraði 

  15 

Skógrækt ríkisins 

Skógrækt ríkisins er eina ríkisstofnunin á Austurlandi.  Í hennar umsjá er m.a. staðaskógur 
sem er um 1.854 ha (18 km2) að stærð (Skógrækt ríkisins 2003-b). Auk svæðisins við Hall-
ormsstaði á Skógrækt ríkisins jörðina Höfða sem er skammt innan við Egilsstaði en þar hefur 
farið fram mikil gróðursetning síðustu 10 árin, bæði hefðbundin gróðursetning og vegna 
sérstakra rannsókna.  
 
Helstu afurðir Skógræktarinnar eru jólatré og jólagreinar en einnig er seldur arinviður í 
pokum og trjákurl (Skógrækt ríkisins 2003-b). Færri jólatré voru seld árin 2001 og 2002 en 
næstu 2 ár á undan (tafla 15). 
 

Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta á Austur-Héraði á að vera umhverfisvæn og menningatengd og hún á að  
byggja á sérkennum svæðisins, góðri þjónustu og samgöngum (Austur-Hérað 2001-a).  

Gistinætur 
Hagstofan heldur utan 
um skráningu gistinótta 
og eru allir seljendur 
gistiþjónustu eru 
skyldugir til þess að skila 
inn upplýsingum um 
fjölda gistinátta.  Á gisti-
stöðum sem ekki senda 
inn upplýsingar um gisti-
nætur til Hagstofunnar er 
fjöldi gistnátta áætlaður 
út frá vitneskju um 
gistirými og nýtingu 
(Hagstofa 2003-i).    
 
Gistiþjónusta á Héraði, 
líkt og annars staðar á 
Íslandi er fjölbreytt.  Hér 
er annars vegar fjallað um 
gistnætur á hótelum og gistiheimilum sem starfa allt árið eða hluta úr ári.  Hins vegar annars konar 
gistingu sem felur í sér m.a. gistingu í heimagistingu eða bændagistingu, á farfuglaheimilum, 
svefnpokagistingu, gistingu í tjaldstæðum og skálum og gistingu í orlofshúsum sem ekki eru í 
eigu fyrirtækja eða félagasamtaka.   Stærstu hluti gistinátta á Austur-Héraði sem flokkast 
undir annars konar gistingu  er gisting á tjaldsvæðum.  
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Mynd 7: Gistnætur á Austur-Héraði árin 1998-2002 flokkað eftir mismunandi
tegundum gistingar.  Heimild: Hagstofa Íslands 2004-e.  

1999 2000 2001 2002

Jólatréssala 1213 1112 881 995
Jólagreinar (kg) 465 655 631 590

Tafla 15: Fjöldi seldra jólatrjáa og jólagreina úr skógræktinni í
Hallormsstað árin 1999-2002. Heimild: Skógrækt ríkisins 2003-b.  
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Heildarfjöldi gistinátta 
Heildarfjöldi gistnótta á Austur-Héraði jókst á tímabilinu 1998-2002,  aukningi var þó 
breytileg milli ára og sker árið 2001 sig úr hvað varðar fáar gistinætur samanborið við árin á 
undan og eftir.  Þessi fækkun er fyrst og fremst í gistinóttum í annars konar gistingu en á 
hótelum og gistiheimilum, þ.e.a.s. á tjaldstæðum, í bændagistingu, svefnpokagistingu, 
skálagistingu og í orlofshúsum.  Séu gistinætur fyrir hótel og gistiheimili skoðaðar sérstaklega 
sést að það er hefur orðið lítil breyting frá árinu 1999, en þá fjölgaði mjög gistinóttum frá 
árinu á undan, eða um sex þúsund.  Síðan hafa gistinætur á hótelum og gistiheimlum verið  í 
kringum 30 þúsund (tafla 16, mynd 8) (Hagstofa Íslands 2004-e). 

Gistinætur alls 38.641 51.970 59.606 54.303 65.800
Íslendingar 16.511 43% 27.647 53% 33.221 56% 27.807 51% 35.783 54%
Útlendingar 22.130 57% 24.323 47% 26.385 44% 26.496 49% 30.017 46%

Hótel og gistiheimili 24.892 30.350 32.651 30.702 33.997
Íslendingar 8.170 33% 11.265 37% 11.495 35% 10.128 33% 10.950 32%
Útlendingar 16.722 67% 19.085 63% 21.156 65% 20.574 67% 23.047 68%

Önnur tegund gistingar 13.749 21.620 26.955 20.601 31.803
Íslendingar 8.341 61% 16.382 76% 21.726 81% 17.679 86% 24.833 78%
Útlendingar 5.408 39% 5.238 24% 5.229 19% 2.922 14% 6.970 22%

1998 1999 2000 2001 2002

 
 
Útlendir ferðamenn 
Fjöldi útlendra gesta á gististöðum á Austur-Héraði hefur farið stöðugt vaxandi frá árinu 
1998, þegar gisti-
nætur útlendinga 
voru um 22 þúsund,  
til ársins 2002 þegar 
gistnætur útlendinga 
voru um 30 þúsund. 
Af erlendum gestum 
er Þjóðverjar lang-
fjölmennastir, en 
talsvert er líka af 
Frökkum og Ítölum.   
Útlendir ferðamenn 
gista meira á 
hótelum og gisti-
heimilum en 
íslenskir ferðamenn 
nýta meira annars 
konar gistingu (tafla 
16, mynd 8) (Hagstofa Íslands 2004-e).   
 
Íslenskir ferðamenn 
Fjöldi íslenskra ferðamanna sem gista á Austur-Héraði er mjög breytilegur eftir árum. Á milli 
árana 1998 og 1999 var um sjötíu prósent aukning í gistinóttum íslenskra ferðamanna.  Árið 
1998 voru gistnætur íslenskra ferðamanna skráðar um 16 þúsund en árið 1999 voru þær 
orðnar 27 þúsund. Frá árinu 1999 til ársins 2002 hefur fjöldi Íslendinga verið mjög breyti-
legur. (tafla 16 og mynd 9, bls. 20). Ríflega þriðjungur gistnátta á Austur-Héraði árin 1998-
2002 á hótelum og gistiheimilum eru vegna íslenskra ferðamanna á meðan gistnætur íslenskra 

Tafla 16: Fjöldi gistinátta á Austur-Héraði árin 1998-2002. Heimild: Hagstofa Íslands 2004-e. 
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Mynd 8: Gistinætur á Austur-Héraði árin 1998-2002 eftir ríkisfangi. Heimild:
Hagstofa Íslands 2004-e.  
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ferðamanna eru frá um 60% og upp í 85% af heildarfjölda gistinótta á öðrum gististöðum en  
hótelum og gistiheimilum (Hagstofa Íslands 2004-e). 
 
Tjaldsvæði í Hallormsstaðaskógi og á Egilsstöðum 
Langstærstur hluti gistinótta á Austur-Héraði sem skráðar eru hjá Hagstofunni sem önnur 
tegund gistingar en hótel og gistiheimili eru gistinætur á tjaldsvæðum.  Meiri hluti gesta á tjald-
svæðum eru Íslendingar.  Í Hallormsstaðaskógi er um 95% gesta Íslendingar en á tjald-
svæðinu á Egilsstöðum er um helmingur gesta Íslendingar (tafla 17 og 18). Árin 1999-2001 
gistu gestir á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum að meðaltali 1,2 nætur.  Af útlendingum á tjald-
svæðinu á Egilsstöðum voru Þjóðverjar fjölmennastir öll árin eða 32% til 38% af 
útlendingum sem þar gistu (Skógrækt ríkisins 2003-b, Jóhanna Gísladóttir 2003-a).  

 
1999 2000 2001 2002 Ísl. gestir Erl. gestir

Júní 1.111 1.038 1.426 1.001 876 125
Júlí 8.469 11.002 9.051 12.906 12.362 554

Ágúst 2.520 4.225 2.036 4.312 4.145 167
Alls: 12.100 16.265 12.503 18.219 17.383 836

 

Júní Júlí Ágúst September Samtals
Hlutfall 

Íslendingar (%)

1999 799 156 2596 250 3801 43,4
2000 563 4898 3023 181 8665 60,2
2001 927 5404 2750 172 9253 56,8

 
 

Fjöldi gististaða 
Gististöðum á Austur-
Héraði hefur fjölgað lítil-
lega á síðastliðnum árum. 
Árið 1998 voru þeir 18 
talsins en árið 2002 voru 
þeir orðnir 21 (tafla 19) 
(Hagstofa Íslands 2004-e).  

Frístundahús 
Í tölum Hagstofunnar um gistnætur eru ekki gistnætur í frístundahúsum í eigu fyrirtækja eða 
félagasamtaka. Töluverður fjöldri slíkra húsa er á Austur-Héraði enda víða ákjósanlegar 
aðstæður fyrir frístundabyggð í kjarri og skógi vöxnu landi.  Á átta svæðum á Austur-Héraði 
er búið að reisa frístundabyggðir, eða vísir að frístundabyggðum.  Hús í þessum byggðum er 
ýmist í  einkaeigu og orlofshús félagasamtaka.  Fjórar frístundabyggðir hafa verið deiliskipu-
lagðar og eru þær í Úlfsstaðaskógi, Eyjólfsstaðaskógi,  í Stóruvík og á Strönd.  Frístunda-
byggðir í Hjallaskógi, við Einarsstaði, við Eiðavatn og við Miðhús hafa ekki staðfest deili-
skipulag (Austur-Hérað 2002-a).   
 

Tafla 17: Fjöldi gistinátta á tjaldsvæðum í Hallormsstaðaskógi árin 1999-2002 og fjöldi íslenskra og erlendra
gesta árið 2002. Heimild: Skógrækt ríkisins 2003 

Tafla 18: : Fjöldi gistinátta eftir mánuðum á tjaldsvæðinu á Egilsstöðum. Heimild: Jóhanna Gísladóttir 2003-a.

1998 1999 2000 2001 2002

Hótel og gistiheimili 9 10 10 10 9
Aðrar tegundir gististaða 9 9 8 10 12

Samtals gististaðir 18 19 18 20 21

Tafla 19:  Fjöldi gististaða á Austur-Héraði árið 1998-2002.   
Heimild: Hagstofa Íslands 2004-e.  
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Fleiri frístundabyggðir eru fyrirhugaðar og samkvæmt aðalskipulagi Austur-Héraðs er það 
stefna sveitarfélagsins að auka frístundabyggð og heimila hana þar sem landeigendur sækjast 
eftir því.  T.d. eru áform um frístundabyggðir við Kaldá, Kóreksstaði og Finnsstaðasel 
(Austur-Hérað 2002-a).  Fjöldi sumarhúsa á Austur-Héraði árið 2002 voru 157, felst húsin 
eru skráð í öryggiskerfi (Austur-Hérað 2002-c).  

Ferjan Norræna 
Farþegar sem komu með ferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar fara langflestir óhjákvæmilega 
um Austur-Hérað á leið í og úr ferjunni.  Árið 2001 voru farþegar um 8000 sem var nokkur 
sem er mesti farþegafjöldi áranna 1998 til 2001. Útlendingar eru í meiri hluta farþega eða um 
70-80% af farþegafjölda árin 1997 –2000 (mynd 10). Með ferjunni komu um 2400 ökutæki 
árið 2001, flest skrásett erlendis (mynd 9) (Hagstofa Íslands 2002-d). Samkvæmt viðræðum 
við ferðaþjónustuaðila á Egilsstöðum er algengara að farþegarnir stoppi þar á leið í ferju en 
úr henni.    
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Mynd 9: Fjöldi ökutækja sem kom með Norrænu til Seyðisfjarðar árin 1997-2001 og skipting þeirra eftir 
skráningarlandi.  Heimild: Hagstofa Íslands 2002-d 
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Mynd 10: Fjöldi farþega sem komu með Norrænu til Seyðisfjarðar árin 1997-2001 og skipting þeirra eftir 
þjóðerni. Heimild: Hagstofa Íslands 2002-d 
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Flug 
Innanlandsflug 
Fjöldi farþega í innanlandsflugi sem fór um Egilssstaðaflugvöll var tæp 77 þúsund árið 1999 
en hafði fækkað niður í tæp 61 þúsund árið 2001 jókst svo lítillega árið 2002 þegar farþegar 
voru rúmlega 62 þúsund (tafla 20). Sé fjöldi farþega í innanlandsflugi skoðaður sést að hlut-
fallslegur fjöldi sem fer um Egilsstaðaflugvöll hefur aukist jafnt og þétt úr 8% árið 1999 í 9, 
3% árið 2002. Samkvæmt því hefur heildafjöldi farþega innanlands dregist talsvert saman 
fyrir allt landið en fækkun farþega um Egilsstaðaflugvöll er minni heldur en annars staðar. 
(Flugmálastjórn Íslands 2000, 2001, 2002, 2003).  

1999 2000 2001 2002

Innanlandsflug
Fjöldi farþega 73.910 73.055 60.924 62.267

Hlutfall af heildarfarþegafjölda innanlands 8% 8,2% 8,6% 9,3%
Breyting milli ára (+) 8,5% (-) 4,2% (-) 16,6% (+) 2,2%

Millilandaflug
Heildarfjöldi farþega 965 1.013 272 1.403

Hlutfall af heildarfarþegafjölda milli landa 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Breyting milli ára (+) 70,8% (+) 5% (-) 73,1% (+) 415,8%

Komu-og brottfararfarþegar 638 42 272 1.403
Áningar- og skiptifarþegar 327 971 0 0  

 
Millilandaflug 
Fjöldi farþega í millilandaflugi var tæplega 1000 árið 1999 en rétt rúmlega 1000 árið 2000. 
Talsverð fækkun varð árið 2001 þegar fjöldi farþega í millilandaflugi var aðeins 272 (tafla 20).  
Árið 2002 hófst reglulegt millilandaflug um Egilsstaðaflugvöll yfir sumartímann og varð 
veruleg aukning millilandafarþega frá árinu á undan.  Alls voru millilandafarþegar það ár um 
1400 sem samsvaraði um 415% farþegaaukningu frá árinu á undan.  Hlutdeild Egilsstaða-
flugvallar í heildarfarþegafjölda í millilandaflugi á Íslandi er samt sem áður bara örlítið brot 
eða um 0,1% árin 1999, 2000 og 2002 (Flugmálastjórn Íslands 2000, 2001, 2002, 2003).  
 
Flugumferð 
Umferð um Egilsstaðaflugvöll hefur dregist saman frá árinu 1999 til ársins 2001, alls um 
1000 lendingar (Flugmálastjórn Íslands 2000, 2001, 2002). Mest er um lendingar véla í 
innanlandsflugi, eða um  98-99% allra lendinga. Innlent áætlunar- og leiguflug um Egilsstaða-
flugvöll hefur dregist saman um 35% frá 1999 – 2001  (tafla 21). Samdráttur í fjölda farþega í 
innanlandsflugi er um 18% á sama tíma. Vöru- og póst flutningar um Egilsstaðaflugvöll hafa 
dregist saman um 75 tonn eða um 29 % á tímabilinu þrátt fyrir að póstflutningar hafi verið 
með flugi árið 2001 en ekki árin á undan (Flugmálastjórn Íslands 2000, 2001, 2002). 
 
 
 

1999 2000 2001 2002

Vöruflutningar samtals (tonn) 261,2 253,2 186,3 198,7

Innanlandsflug - fjöldi lendinga samtals 4204 3543 3317 2861
Áætlunar- og leiguflug 3352 2788 2173 2039
Annað flug 728 640 706 608
Snertilendingar 124 115 438 214

Millilandaflug - fjöldi lendinga samtals 68 36 29 49  
 

Tafla 21: Fjöldi lendinga á Egilsstaðaflugvelli og vöruflutningar um völlinn árin 1999-2002.  
Heimild: Flugmálastjórn Íslands 2000, 2001, 2002 

Tafla 20: Fjöldi farþega sem fóru um Egilsstaðaflugvöll árin 1999 til 2001. Heimild: Flugmálastjórn Íslands
2000, 2001, 2002 og 2003. 
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Stígar og gönguleiðir 
Góðir hjólreiða- og göngustígar, jafnt í þéttbýli sem dreifbýli á að vera eitt af því sem 
einkennir ferðaþjónustu á Austur-Héraði.  Auk þess á að merkja gönguslóðir og vinna 
gönguleiðakort af sveitarfélaginu (Austur-Hérað 2001-a).  
 
Göngu-og hjólreiðastígar í þéttbýli 
Göngu- og hjólreiðastígar í þéttbýli á Austur-Héraði eru 4,8 km að lengd. Meiri hluti þessara 
stíga eru malarstígar en um 470 metrar eru með bundnu slitlagi.   Auk þess má nefna 10 km 
af steyptum gangstéttum meðfram götum sem stundum koma í stað stíga, t.d. meðfram 
Fagradalsbraut og um 2, 5 km af slóðum og troðningum sem  notaðir eru af vegfarendum.  
Loks má nefna 300 m skógarstíg í þéttbýli á Hallormsstað   Alls eru þetta þá tæpir 18 km af 
einhvers konar stígum, troðningum og stéttum í þéttbýli á Austur-Héraði (Guðmundur 
Bjarnason 2003).   
 
Merktar gönguleiðir í dreifbýli 
Merktar gönguleiðir á Austur Héraði eru samtals rúmlega 50 kílómetrar (tafla 22). Kort yfir 
merktar gönguleiðir hafa verið gefin út af einstökum svæðinum, s.s af gönguleiðum í Eyjólfs-
staðaskógi, gönguleiðum um Eiðaskóg og gönguleiðum í Hallormsstaðaskógi.  Útlit er fyrir 
að merktum gönguleiðum fjölgi til muna á næstunni á Austur-Héraði, en samið hefur verið 
við Landmælingar Íslands um útgáfu gönguleiðakorts af sveitarfélaginu. 

metrar
Hallormsstaðaskógur 17.850
Gönguleiðir á Eiðum 13.500
Gönguleiðir á Víknaslóðum 8.000
Skógarstígur í Selskógi 6.000
Gönguleiðir í Eyjólfsstaðaskógi 2.850
Gönguleiðir á Fjarðaslóðum 2.500
Samtals merktar gönguleiðir 53.700  

 
Reiðleiðir og reiðstígar 
Utan þéttbýlis eru reiðleiðir meðal annars á milli Egilsstaða og Stekkhólma, félagssvæðis 
hestamanna við Hvammsmela. Þaðan að Hafursá, áfram í gegn um Hallormsstaðaskóg og 
inn í Skjögrastaði og inn í Fljótsdal. Góð reiðleið er yfir Hallormsstaðaháls yfir í Skriðdal og 
þaðan er hægt að fara vegslóða yfir í Reyðarfjörð um Þórudal. Fjölfarin reiðleið er yfir Tó, 
milli Hérað og Loðmundarfjarðar.  Samkvæmt nýju Aðalskipulagi (Austur-Hérað 2002-a) er 
miðað að því að byggja upp net reiðleiða með það markmið að bæta umferðaröryggi og 
gleðja hestamenn og ferðaþjónustuaðila.  
 
Vegagerðin hefur gert tvo reiðstíga á Héraði.  Á Völlum var gerður um 6 km langur 
reiðstígur frá Ketilstöðum og í átt til Egilsstaða.  Á Egilsstöðum hefur verið gerður reiðvegur  
við hlið Seyðisfjarðavegar frá Norðfjarðarvegi að Eyvindarárbrú.  Þá eru margir aflagðir 
þjóðvegir verið notaðir sem reiðvegir, en engin skrá er um slíka vegi hjá Vegagerðinni 
(Vegagerðin 2003-a).  
 

Tafla 22:  Merktar gönguleiðir á Austur-Héraði árið 2003. Heimild: Skógrækt ríkisins (ekkert útgáfuár),  Eiða-
hreppur (ekkert útgáfuár),  Ferðafélag fjarðamanna 2002, Ferðamálahópur Borgafjarðar 1999; Skógræktarfélag 
Austurlands (ekkert útgáfuár).  
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Starfsemi sveitarfélagsins 
Hér er gerð tilraun til að skoða eitt og annað er snýr að sveitarfélaginu og rekstri þess, 
kynjaskiptingu í ráðum og nefndum, pappírsnotkun, rafmagnsnotkun og eldsneytisnotkun.  
Þær tölur sem hér birtast eru mjög grófar.  Áhugavert væri fyrir Austur Hérað að taka upp 
grænt bókhald í rekstri sínum til að fá nánari upplýsingar um umhverfisáhrif af rekstri þess.  

Kynjaskipting í ráðum og nefndum 

Í byrjun ársins 2003 voru 136 manns í nefndum og ráðum á vegum Austur-Héraðs. Í þessari 
tölu eru allar nefndir, ráð og byggðasamlög, þar með taldir þeir sem sitja í Sorpsamlagi Mið-
héraðs, forðagæslumenn, skoðunarmenn og einstaklingar í undirkjörstjórn vegna alþingis-
kosninga. Konur eru alls 49 en karlar 87 (mynd 11) (Austur-Hérað 2003-c). 
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Efnis- og orkunotkun 

Pappírsnotkun 
Samtals voru notaðir 1150 pakkar af pappír árið 2001, hjá yfirstjórn og stofnunum Austur- 
Héraðs sem var nokkuð meira en árið áður (tafla 23). Pappírsnotkun hefur aukist um 35% á 
milli áranna 2000 og 2001. Athygli vekur að pappírsnotkun hefur aukist á öllum stöðum 
nema í grunnskólanum á Egilsstöðum og Eiðum þar sem notkun dróst saman um rúm 10%. 
Mesta aukning í notkun pappírs er hjá grunnskólanum á Hallormsstað (tafla 23, bls. 25) 
(Hjördís Ólafsdóttir 2003).   Ef tölur um pappírskaup frá árinu 2001 eru umreiknaðar í 
kg/starfsmann kemur í ljós að í Grunnskólanum á Egilsstöðum og Eiðum eru notuð um 23 
kg af pappír á hvern starfmann á meðan Hallormsstaðaskóli notar um 48 kg á hvern 
starfsmann.   Til samanburðar var pappírsnnoktun í Varmárskóla í Mosfellsbæ um 13 kg á 
starfsmann skv. grænu bókhaldi ársins 2001 (Þorsteinn Narfason 2002) 
 

Mynd 11: Skipting eftir kyni í nefndir, ráð og byggðasamlög á vegum Austur-Héraðs.
Heimild: Austur-Hérað 2003-c. 
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Pappírsnotkun er reiknuð út frá kostnaði við pappírskaup hvers sviðs sveitarfélagsins. Notuð voru verðin 400 
kr/pakki árið 2000 og 450 kr/pakkinn árið 2001. Þessar tölur eru áætlaðar og ætlaðar til að gefa grófa mynd af 
pappírsnotkun og breytingu hennar.  Hafa ber í huga að ef ein stofnun kaupir dýrari pappír en önnur kemur 
það út sem aukin pappírskaup m.v. þessa reikniaðferð.  

2000 2001 Mismunur Hlutfall (%)

Yfirstjórn sveitarfélagsins 199 298 99 49,7
Félagsþjónusta 18 49 31 172,2
Fræðslu- og menningarfulltrúi 31 31
Grunnskólinn á Egilsstöðum og Eiðum 413 371 -42 -10,2
Grunnskólinn Hallormsstað 222 369 147 66,2
Tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs 24 24
Umhverfissvið 8 8

Samtals: 852 1150 298 35,0  
Rafmagnsnotkun 
Rafmagnsnotkun sveitarfélagsins var um 1,46 megavattsstundir árið 2000 og um 1,26 mega-
vattsstund árið 2001 (tafla 24, bls. 26). Rafmagnsnotkun dróst því saman um 0,2 megavatts-
stundir eða um 14% á milli ára. Þennan samdrátt má að mestu rekja til Eiða en þar dróst 
notkun saman um 180 þúsund kílóvattsstundir (0,18 megavattsstundir). Orkunotkun dróst 
talsvert saman í grunnskólanum á Hallormsstað (tæp 16%) og í Íþróttamiðstöðinni Egils-
stöðum (14%). Orkunotkun dróst hlutfallslega mest saman í áhaldahúsi eða um tæp 26%. 
Notkun jókst aftur á móti í leikskólunum Tjarnarlandi þar sem aukningin var rúmlega 2.384 
kílówattsstundir (6,43%) og á leikskólanum á Eiðum jókst rafmagnsnotkun um 53%.  Raf-
magnsnotun Vatnsveitunnar jókst um 26 þúsund kílóvatssstundir eða um 16%. Séu kennara- 
og skólastjórabústaðir á Eiðum skoðaðir sést að notkun hefur aukist mjög mikið í kennara-
bústað eða um 82% en notkun í skólastjórabústað hefur dregist saman um 37%. Séu kíló-
vattsstundirnar skoðaðar sést aftur á móti að aukningin í kennarabústaðnum er ekki langt frá 
samdrætti í skólastjórabústað og því spurning hvort notkun sé rétt skráð í þessu tilfelli (mynd 
12 og tafla 24, bls. 26) (Hjördís Ólafsdóttir 2003). 
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Tafla 23: Pappírsnotkun (fjöldi pakka með 500 blöðum) sveitarfélagsins árin 2000 og 2001 og mismunur
á milli ára Heimild: Hjördís Ólafsdóttir 2003.  

Mynd 12: Hlutfallsleg breyting (%) á rafmagnsnotkun á milli áranna 2000 og 2001 eftir sviðum.  
Heimild: Hjördís Ólafsdóttir 2003.  
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Heildarársnotkun rafmagns á Austur-Héraði er áætluð 19,530 megavattsstundir. Samkvæmt 
upplýsingum frá RARIK eru sveiflur mjög litlar á milli ára á Austur-Héraði en forvitnilegt 
verður að fylgjast með breytingum samfara þeirri uppbyggingu sem gert er ráð fyrir á næstu 
árum (Eyþór Elíasson 2003).  

2000 2001 Mismunur Hlutfall (%)

Yfirstjórn
Skrifstofa 25.631,1    26.591,9    960,8 3,75
Félagsþjónusta
Leikskóli Egilsstöðum 37.068,3    39.452,5    2.384,2 6,43
Leikskóli Eiðum 13.044,6    19.981,9    6.937,3 53,18
Leikskóli Hallormsstað 17.376,0    18.246,1    870,1 5,01
Ferlimál fatlaðra 5.839,0      5.139,0      -700,0 -11,99
Dagvist aldraðra 1.145,4      1.218,2      72,8 6,35
Fræðslu- og uppeldismál
Grunnskólinn Egilsstöðum og Eiðum 138.650,6  133.433,0  -5.217,7 -3,76
Grunnskólinn Hallormsstað 95.873,0    80.652,7    -15.220,4 -15,88
Tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs 9.145,5      9.424,8      279,2 3,05
Æskulýðs og íþróttamál
Félagsmiðstöð 17.168,3    16.045,3    -1.122,9 -6,54
Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum 207.996,6  178.794,7  -29.201,9 -14,04
Íþróttavöllur 4.255,6      4.255,6
Skíðasvæði og skíðalyfta 657,6         731,0         73,4 11,15
Umferðar- og samgöngumál
Vegahald þjóðvega 14.916,0    14.916,0
Götulýsing 317.648,6  303.593,9  -14.054,7 -4,42
Umhverfismál
Selskógar 468,9         505,9         37,1 7,91
Atvinnumál
Ferðamál 676,1         730,0         53,9 7,97
Rekstur fasteigna
Félagsheimilið Arnhólsstaðir 29.477,7    29.094,3    -383,4 -1,30
Félagsheimilið Iðavellir 30.633,0    32.144,2    1.511,3 4,93
Miðgarður 2 80,0           80,0
Miðgarður 22 275,6         275,6
Tjarnarlönd 13a og 13b 1.627,6      -1.627,6
Skólastjórabúst. Eiðavöllum 4 10.035,3    6.348,8      -3.686,5 -36,74
Kennarabúst. Eiðavöllum 2 4.844,7      8.826,1      3.981,3 82,18
Eiðastóll 307.060,6  127.834,3  -179.226,3 -58,37
Áhaldahús
Áhaldahús 12.560,7    9.319,1      -3.241,6 -25,81
Vatnsveita
Vatnsveita 156.514,3  182.816,8  26.302,5 16,81
Vatnsvernd merkingar o.fl. 9.557,3      -9.557,3
Sorpeyðing Miðhéraðs
Sorpmóttaka Miðhéraðs 3.189,6      3.286,5      96,9 3,04
Pappás 821,7         821,7
Félagslegar íbúðir - rekstur
Rekstur fél. Kaupleiguíbúða 6.230,1      843,8         -5.386,3 -86,46

1.460.120,6 1.255.403,6 -204.717,0 -14,02  
 

Tafla 24: Rafmagnsnotkun (kílóvattsstundir) sveitarfélagsins árin 2000 og 2001 og mismunur milli ára.
Heimild: Hjördís Ólafsdóttir 2003. 
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Eldsneytisnotkun 
Árið 2001 voru notuð um 12, 5 tonn af díselolíu og  um 4 tonn af bensíni hjá Austur-Héraði. 
Heildarlosun koltvísýrings vegna þessa eldsneytis er áætluð 5.270 tonn árið 2001 (tafla 25).  
Notkun á díselolíu og bensíni á vegum sveitarfélagsins var reiknuð út frá gögnum úr bókhaldi (Hjördís 
Ólafsdóttir 2003) og eldsneytisverði á þeim tíma sem það var keypt. Losun koltvísýrings með brennslu þessa 
eldsneytis var reiknuð út frá tölum úr verkefni Þorsteins Narfasonar um grænt bókhald (Þorsteinn Narfason 
2002). Þar er miðað við 3,07 tonn bensín/tonn CO2 og 3,18 tonn díselolía/tonn CO2.  

 

Magn (lítrar) CO 2  (tonn)

Díselolía 12.510        3.934        
Bensín 4.103          1.336        
Samtals (tonn) 5.270       

Tafla 25: Notkun á díselolíu og bensíni á vegum
Austur-Héraðs árið 2001 og koltvísýringslosun
vegna hennar. Heimild: Hjördís Ólafsdóttir 2003. 
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Skólasamfélag 
Austur-Hérað á að vera þekkt fyrir mennta-og vísindastarfsemi, grunnskólar sveitarfélagsins 
eiga að vera með þeim bestu á landinu (Austur-Hérað 2001-a). 

Leikskólar 

Á Austur-Héraði eru starfræktir tveir leikskólar, á Egilsstöðum og á Hallormsstað.  Áhersla 
hefur verið lögð á að takmarka biðista á leikskólum í sveitarfélaginu og er leitast við að verða 
við umsóknum allra tveggja ára barna (Austur-Hérað 2004-a).  
 
Í leikskólanum Tjarnarlandi á Egilsstöðum eru fjórar deildir, þrjár í húsnæði leikskólans við 
Tjarnarlönd og ein deild í leiguhúsnæði í næsta nágrenni.  Einnig er frá því í febrúar 2003 
samningur við Fellabæ um vistunarpláss fyrir nokkur börn í leikskólanum að Hádegishöfða í 
Fellabæ sem reynst hefur vel.   Um hundrað börn eru í leikskólanum Tjarnarlandi, ýmist í 
heilsdags- eða hálfsdagsplássum (tafla 26). Árið 2002 samsvaraði fjöldi barna og dvalartími 
þeirra 85 heilsdagsígíldum.  Starfsmenn eru alls 33 í 25 stöðugildum (Austur-Hérað 2004-b).  
Menntaðir leikskólakennarar eru 10 í alls 8,7 stöðugildum (Aðalbjörg Pálsdóttir 2003; Sam-
band íslenskra sveitarfélaga 2003). Nú er unnið að því að reisa nýjan leikskóla á Egilsstöðum.   
 
Leikskólinn Skógarsel á Hallormsstað er lítill einnar deildar leikskóli sem er starfræktur yfir 
vetrartímann.  Skólinn var til húsa í íbúðarhúsi sem yfir sumarmánuðina var nýtt sem orlofs-
íbúð.  Árið 2002 var fjöldi barna í Skógarsel 13 og jafngilti vistun þeirra samtals um 9 heils-
dagsígildum (tafla 26).  Í febrúar 2004 flutti leikskólinn í húsnæði grunnskólans á Hallorms-
stöðum og nýtir svæði þar sem skóladagheimilið var til húsa. Fastir starfsmenn eru 3 í rúm-
lega tveimur stöðugildum (Austur-Hérað 2004-c, Hallormsstaðaskóli 2004).  Enginn starfs-
maður er með uppeldismenntun (Samband íslenskra sveitarfélaga 2003).  

2000 2001 2002
Skógarsel

börn alls 15 10 13
heilsdagsígildi 13 9 9
stöðugildi starfsmanna alls 3 2,2 2,3
stöðugildi starfsmanna m. uppeldismenntun 1,5 0,9 0
stöðugildi ófaglærðra starfsmanna 1,5 1,3 2,3

Tjarnarland
börn alls 110 106 108
heilsdagsígildi 91 85 85
stöðugildi starfsmanna alls 23,1 23,4 24,4
stöðugildi starfsmanna m. uppeldismenntun 6,2 6,5 8,7
stöðugildi ófaglærðra starfsmanna 16,9 16,8 15,7

 
Grunnskólar 

Fjöldi nemenda 
Tveir grunnskólar eru á Austur-Héraði: Hallormsstaðaskóli og Grunnskólinn á Egilsstöðum 
og Eiðum.  Sl. ár hefur nemendum við grunnskólana á Austur-Héraði fjölgað jafnt og þétt. 
Árið 1998 voru nemendur 323 en árið 2003 voru þeir orðnir um 379 (tafla 27, bls. 29).  
Fjöldi nemenda á hvern kennara hefur farið fækkandi ár frá ári.  Árið 2002 voru 7,9 
nemendur á bak við hvert stöðugildi kennara en til samanburðar voru nemendur á hvert 

Tafla 26: Fjöldi barna og heilsdagsígildi og menntun starfsmanna í leikskólum á Austur-
Héraði.  Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga 2001, 2002, 2003.  
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stöðugildi kennara á Íslandi öllu haustið 2003. Hlutfall nemenda með erlent móðurmál á 
þessu tímabili var minnst 2,2% árið 1998 en mest 3% árið 1999 (Hagstofa Íslands 2004-g, h).  
Flest árin er þetta hlutfall sambærilegt og/eða örlítið minna en hlutfall þessara nemenda á 
landsvísu sem er um 3% árið 2003 (Hagstofa Íslands 2004-j).    
Tafla 27: Tölulegar upplýsingar um nemendur og kennara við grunnskólana á Austur-Héraði árin 1998-2003.  
Heimild: Hagstofa Íslands 2004-g, h, Samband íslenskra sveitarfélaga 2001, 2002, 2003. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Grunnskólinn Egilsstöðum og Eiðum

Fjöldi nemenda 265 271 283 281 292 321
Stöðugildi kennara með réttindi - - 27,4 25,9 27,3 -
Stöðugildi kennara án réttinda - - 1,3 4,2 4,6 -

Hallormsstaðaskóli
Fjöldi nemenda 58 58 53 54 54 58

Stöðugildi kennara með réttindi - - 8,3 9,8 10,8 -
Stöðugildi kennara án réttinda - - 0,3 1,5 0,6 -

Alls stöðugildi við kennslu í grunnskólum á AH - - 37,3 41,4 43,6 -
Alls grunnskólanemar á Austur-Héraði 323 329 336 335 346 379

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara 9,0 8,1 7,9

Fjöldi grunnskólanema með erlent móðurmál 7 10 9 8 10 10
Hlutfall grunnskólanema með erlent móðurmál 2,2% 3,0% 2,7% 2,4% 2,9% 2,2%  

Hallormsstaðaskóli 
Í Hallormsstaðaskóla voru 58 nemendur árið 2003 en nemendafjöldi hefur verið breytilegur 
frá árinu 1998 ársins 2003.  Flestir hafa nemendur verið 58 á þessu tímabili en fæstir 53 árið 
2000 (tafla 27). Fjöldi stöðugilda við skólann hefur aukist undanfarin ár (Hagstofa íSlands 
2004-g) Fjölgun stöðugilda er aðallega til komin vegna fatlaðra nemenda en veturinn 2002-
2003 voru 6 fatlaðir nemendur við skólann en veturinn á undan voru þeir fjórir. Fleiri starfa 
við skólann en stöðugildin segja til um því talsvert er af kennurum í hlutastarfi og stunda-
kennurum (Sif Vígþórsdóttir 2003).  Árið 2003 var hlutfall stöðugilda  kennara með réttindi 
um 96% af kennaraliði skólans (Samband íslenskra sveitarfélaga 2003).  Í úttekt menntamála-
ráðuneytisins á Hallormsstaðaskóla kemur fram að skólinn er til mikillar fyrirmyndar og 
viðhorf foreldra til skólans séu þau jákvæðustu sem fengist hafa í sambærilegum könnunum á 
grunnskólum í landinu (Guðrún Karlsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson 2003).  
 

Grunnskólinn á Egilsstöðum og Eiðum 
Grunnskólarnir á Egilsstöðum og Eiðum voru sameinaðir árið 1999. Í dag er skólinn 
tvískiptur þar sem kennsla í 1. og 2. bekk fer fram á Eiðum en í 3. til 10. bekk fer kennsla 
fram á Egilsstöðum. Fjöldi nemenda skólaárið árið 2003 var 321 sem var töluverð fjölgun frá 
árinu á undan þegar þeir voru 292 (tafla 27). Skólaárið 2002-2003 störfuðu 5 leiðbeinendur 
og 35 aðilar með kennaramenntun að meðtöldum skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og 
deildarstjóra við skólann. Af þeim sem sjá um kennslu eru því 87,5% kennaramenntaðir. 
(Málfríður Hannesdóttir 2003). Árið 2002 var ríflega 85% stöðugilda skipað menntuðum 
kennurum (Samband íslenskra sveitarfélaga 2003).  
 

Menntun og kynjaskipting þeirra sem starfa við kennslu 
Hlutfall menntaðra kennara og skólastjórnenda í grunnskólum á Austur-Héraði er sambæri-
legt við hlutfallslega skiptingu á landsvísu (tafla 28, bls. 30).  Árið 2001 var t.d. hlutfall 
kennara með réttindi á Austur-Héraði 81% á meðan hlutfallið var 80% á landsvísu.  Í 
samanburði við Austurland stendur Austur-Hérað vel að vígi en einungis um 62% þeirra sem 
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starfa við kennslu í grunnskólum á Austurlandi eru með réttindi (Hagstofa Íslands 2004-i, 
Hagstofa Íslands 2004-l)   
Kynjaskipting er einnig sambærileg við skiptingu á landsvísu en árið 2001 var hlutfall karla 
sem störfuðu við kennslu 23% á Austur-Héraði en um 20% á landsvísu (tafla 28, bls. 30).    
Á Austurlandi öllu voru hins vegar 30% þeirra sem starfa við kennslu í grunnskólum karlar 
(Hagstofa Íslands 2004-i, Hagstofa Íslands 2004-l).   
 

Tafla 28: Menntun og kynjaskipting skólastjórnenda og þeirra sem starfa við kennslu í Grunnskólanum á 
Egilsstöðum og Eiðum og í Hallormsstaðaskóla.  Heimild: Hagstofa Íslands 2004-i. 

Með réttindi 40 89% 41 93% 39 81% 41 85% 49 91%
Án réttinda 5 11% 3 7% 9 19% 7 15% 5 9%

Karlar 9 20% 10 23% 11 23% 9 19% 13 24%
Konur 36 80% 34 77% 37 77% 39 81% 41 76%

Kennarar og stjórnendur alls 45 100% 44 100% 48 100% 48 100% 54 100%

20031999 2000 2001 2002

 
 

Árangur grunnskólanna  
Ljóst að erfitt er að bera saman skóla og árangur skóla með því að skoða útkomu úr sam-
ræmdum prófum.  Til að fá réttari mynd af árangri skólans er betra að skoða virðisauka sam-
ræmdra prófa, þ.e. framfarir sem einstaklingar hafa sýnt frá fyrsta samræmda prófi í 4. bekk 
og þar til þeir taka samræmd próf í 10. bekk.  Tölur frá námsmatsstofnun um virðisauka 
samræmdra prófa eftir skólum voru ekki komnar í lok apríl 2004.  

Tónlistarskóli 

Einn tónlistarskóli er á Austur-Héraði, Tónlistarskólinn á Egilsstöðum. Nemendur voru 201 
veturinn 2002-2003 en 218 talsins veturinn 2000-2001 og 200 talsins veturinn 1999-2000. 
Kennarar við skólann eru þrettán talsins (Magnús Magnússon 2003).  

Menntaskólinn á Egilsstöðum 

Nemendum í Menntaskólanum á Egilsstöðum hefur fjölgað mikið frá því skólinn tók til 
starfa 1979. Frá 1987-1988 er fjölgunin stöðug ár frá ári þótt nokkar sveiflur séu á heildar-
fjölda nemenda frá einni önn til annarrar (tafla 29). Veturinn 2002 – 2003 voru tæplega 400 
nemendur í skólanum. Athygli vekur að ef frá er talið fyrsta ár skólans hafa konur alltaf verið 
meirihluti nemenda sem sækja skólann (mynd 13, bls. 31).  

H´99 V´00 H´00 V´01 H´01 V´02 H´02 V´03

Nemendur í dagskóla 245 217 254 239 299 285 301 283
Nemendur utanskóla 45 60 73 44 71 80 48 63
Nemendur í kvöldskóla 60 75 48 58 47 75 47 49
Nemendur alls 350 352 375 341 417 440 396 395
Kennarar + leiðbeinendur 30 33 31 31 33 34 29 29
Kennarar með kennaramenntun 24 26 23 21 25 27 23 23
Hlufall menntaðra kennara (%) 80,0 78,8 74,2 67,7 75,8 79,4 79,3 79,3  

Tafla 29: Fjöldi nemenda og kennara í Menntaskólanum á Egilsstöðum frá haustinu 1999 til vorsins 2003. 
Heimild: Helgi Ómar Bragason 2003. 
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Mynd 13: Þróun í fjölda nemenda og kynjaskiptingu þeirra í Menntaskólanum á Egilsstöðum frá því skólinn 
var stofnaður. Heimild: Hagstofa Íslands 2003-g. 

Háskólanám 

Fræðslunet Austurlands heldur utan um þá sem stunda fjarnám á háskólastigi á Austurlandi.  
Skólaárið 2003-2004 voru 65 íbúi Austur-Héraðs í fjarnámi á háskólastigi, um þriðjungur 
karlar (tafla 30).  Nemendur stunda margvíslegt nám í vel flestum skólum sem bjóða upp á 
framhaldsnám á háskólastigi á Íslandi.  Ríflega þriðjungur hópsins er við nám í 
Kennaraháskóla Íslands, flestir í grunnámi í grunnskólafræðum en einnig þó nokkrir í fram-
haldsdeild í starfs- eða meistaranámi.  Að mestum hluta eru nemendurnir þar konur.  Í námi í 
iðnfræði við Tækniháskóla Íslands eru hins vegar einungis karlar. Um þriðjungur stundar 
nám við Háskólann á Akureyri, einkum í kennaradeild og rekstrar- og viðskiptadeild. Tíu 
stunda nám við Háskóla Íslands, m.a. í ferðamálafræðum, íslensku og ensku.  Aðrir skólar 
sem íbúar á Austur-Héraði stunda háskólanám í eru Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og 
Háskólinn í Reykjavík.  Þessar tölur sem hér er byggt á taka ekki tilliti til þeirra sem hætta í 
námi (Laufey Eiríksdóttir 2004).  
 

Tafla 30: Fjöldi íbúa Austur-Héraðs sem stunda fjarnám á háskólastigi í  
gegnum Fræðslunet Austurlands. Heimild: Laufey Eiríksdóttir 2004 

Konur Karlar Alls
Háskólinn á Akureyri 15 6 21
Kennaraháskóli Íslands 20 2 22
Hólaskóli 2 0 2
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri 0 1 1
Háskóli Íslands 8 2 10
Tækniháskóli Íslands 0 9 9
Samtals 45 20 65  
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Menningarsamfélag 
Gert er ráð fyrir í stefnumörkun Austur-Héraðs að menningarlíf verði eitt af kennileitum 
sveitarfélagsins og að það verði þekkt fyrir fjölbreytta menningarstarfsemi (Austur-Hérað 
2001-a). Til að fylgjast með þróun menningarstarfsemi er t.d hægt að skoða fjölbreytni 
menningarstarfs og þátttöku fólks menningarviðburðum.  
 
Vafalaust verður seint hægt að gera tæmandi yfirlit um menningarstarfsemi. Bæði er erfitt að 
draga mörkin fyrir hvað fellur undir slíka starfsemi og einnig er hún á vegum margra mis-
munandi aðila og í margvíslegu formi. Reynt verður hér að gefa innsýn í fjölbreytni 
menningarstarfs á Austur-Héraði. M.a. er fjallað um tónlist, söfn, myndlist og leiklist ásamt 
öðrum menningarlegum viðburðum (tafla 32, bls. 35). 

Tónlist 

Sveitarfélagið hefur lagt metnað í að styðja við starfsemi Tónlistarskóla Austur-Héraðs og er þar 
lagður grundvöllur að því frjóa og lifandi tónlistarstarfi sem er eitt af einkennum menningar-
starfs í sveitarfélaginu. Tónlistarskólinn heldur allmarga tónleika ár hvert og þar koma fram 
bæði hljóðfæraleikarar og söngvarar. Tónleikar skólans eru mjög vel sóttir. Auk þess koma 
ýmsir tónlistarmenn og halda tónleika á Héraði og eiga samstarf við tónlistarskólann eða 
jafnvel einstaka kennara um framkvæmd tónleikanna (Ásta Bryndís Scham 2003).  
 
Á Austur-Héraði eru stafandi kirkjukórar, Kammerkór Austurlands og Óperustúdíó Austurlands 
sem sveitarfélagið styrkir með ýmsum hætti.  Vorið 2002  ákvað þáverandi bæjarstjórn að 
tilnefna bæjarlistamann til eins árs og var Keith Reed stofnandi og listrænn stjórnandi Óperu-
stúdíós Austurlands, valinn bæjarlistamaður Austur-Héraðs (Ásta Bryndís Scham 2003). 
 
Óperustúdíó Austurlands hefur staðið fyrir hátíðinni Bjartar nætur síðan árið 1999. Þátttakendur 
hafa verið um 120 manns á hátíðunum, þ.e. einsöngvarar, kór, hljómsveit, einleikarar á tón-
leikum, sviðshönnuðir og -fólk, förðunarmeistarar, búninga- og ljósahönnuðir, starfsfólk í 
eldhúsi, stjórnendur, leikstjórar og hljómsveitarstjórar. Á Björtum nóttum hafa verið fluttar 
óperur og einnig önnur verk. Sýningar hafa verið 4 til 6 árlega og gestir hafa verið á bilinu 
25-800 manns á hverja sýningu. Á árunum 1999 – 2002 hafa komið árlega á bilinu 775 til 
1030 manns á Bjartar nætur á vegum Óperustúdíós Austurlands (tafla 32, bls. 35) (Ásta 
Bryndís Schram 2003). 
 
Kammerkór Austurlands hefur einnig starfað um nokkurra ára skeið. Hann hefur haldið  a.m. k. 
2 tónleika árlega, að vori og um jólaleytið. Tónleikar kórsins hafa verið haldnir í Egilsstaða-
kirkju og á Eiðum,  en einnig utan Austur-Héraðs t.d í Fjarðbyggð og í Reykjavík.  Mis-
munandi er milli ára og verkefna hversu margir söngvarar taka þátt í verkefnum Kammer-
kórsins en þeir hafa oftast verið á  bilinu 20 – 45.  Auk þess koma oft einsöngvarar og hljóm-
sveit að flutningi á verkefnum kórsins (Ásta Bryndís Schram 2003).   Fjöldi áheyrenda á tón-
leikum Kammerkórsins er breytilegur eftir árum og skýrist sá breytileiki fyrst og fremst af 
breytilegum fjölda viðburða (tafla 32, bls. 35).  
 
Jazzhátið hefur verið árviss á Egilsstöðum um árabil. Þar hafa komið fram bæði innlendir og 
erlendir jazzistar (Jazzsamband Íslands 2003). Flest árin hafa gestir verið um þrjú hundruð. 
Árin 2000 og 2001 skáru sig þó úr hvað slakan gestafjölda varðar en þá hafa gestir verið um 
150-160 (tafla 32, bls. 35). (Árni Ísleifsson 2004).  
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Söfn 

Í Safnahúsinu á Héraði eru Bókasafn Héraðsbúa, Minjasafnið og Héraðsskjalasafnið sem eru 
lykilstofnanir í menningarstarfi.  Auk reglubundinnar starfsemi bjóða söfnin upp á sér-
sýningar, ýmis konar kynningar og skemmtidagskrár.  Oft eru viðburðir sniðnir að sérsviði 
hvers safns, en reglulega sameina söfnin í Safnahúsinu krafta sína (Austur-Hérað 2004-d).  
 
Fjöldi útlána af Bókasafni Héraðsbúa hefur 
verið að aukast jafnt og þétt undanfarin 
ár eins og sést í töflu 31.  Þó þarf að taka 
töluna fyrir útlán árið 2000 með fyrirvara 
þar sem verið var að færa skráningu 
útlána yfir í tölvukerfi og má búast við 
því að fjöldi útlána sé í raun meiri 
(Kristrún Jónsdóttir 2003).  Bókakostur 
safnsins er um ellefu þúsund bindi, auk vísirs að myndbandasafns og hljóðbókasafns.  Að 
meðaltali eru safngestir um 5000 á ári (Austur-Hérað 2004-e).   
 
Minjasafni Austurlands hefur verið starfrækt frá árinu 1996.  Margir viðburðir hafa verið skipu-
lagðir á vegum Minjasafnsins, smærri og stærri viðburðir, reglulegir og óreglulegir.  Megin 
starfssemi safnsins er yfir sumartímann, en á veturna hafa verið skipulagðir viðburður í sam-
starfi við nemendur Menntaskólans á Egilsstöðum.   Gestir sem koma á safnið skrá flestir 
nafn sitt í gestabók og þannig hefur verið hægt að fylgjast með árlegum fjölda gesta.   Fjöldi 
gesta hefur verið nokkuð breytilegur eftir árum.  Flestir voru gestir safnsins fyrstu árin, eða 
um 4500 á opnunarárinu 1996 og 3700 árið 1997.  Fæstir voru gestirnir árið 2000 eða um 
1600.  Undanfarin ár hafa þeir verið rúmlega 2000 talsins (tafla 32, bls. 35) (Minjasafn 
Austurlands 2004-a; 2004-b; 2004-c, 2004-d, 2004-f.).    
 
Á Héraðsskjalasafni Austurlands eru varðveitt skjöl og bækur sveitarfélaga, stofnana og félaga 
sem tengjast þeim.  Einnig eru þar varðveitt ýmis gögn sem tengjast austfirskri sögu: kirkju-
bækur, bréfasöfn, bóka – og tímaritasöfn og handrit sem einstaklingar hafa gefið safninu.  
Undanfarin ár hefur fjöldi gesta sem ritað hefur nafn sitt í gestabók á safninu oftast verið um 
og yfir 600 talsins (tafla 32, bls. 35.)(Hrafnkell A. Jónsson 2004) 

Myndlist 

Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs var stofnað í október 1991 og í ársbyrjun 2003 voru félagar 
30 talsins. Markmið félagsins er að efla vöxt og viðgang myndlistar á Héraði. Í lögum 
félagsins segir að það skuli beita sér fyrir almennri fræðslu um myndlist, hvetja fólk til 
myndsköpunar og styðja félagsmenn við að koma verkum sínum á framfæri, með 
sýningahaldi eða á annan hátt. Félagið hefur leitast við að uppfylla þessi markmið og þær 
vonir, sem við það hafa verið bundnar, með ýmsum hætti (Björn Kristleifsson 2003). 
 
Árlega hafa verið fengnir viðurkenndir kennarar til námskeiðahalds. Félagið heldur reglulega 
(árlega) samsýningar félagsmanna, sýnir ávöxt námskeiða eða setur upp aðrar sýningar  
(Björn Kristleifsson 2003).  
 
Að vetrarlagi hittast félagsmenn vikulega til að teikna, mála, drekka kaffi og ræða málin. 
Félagar eru mismunandi afkastamiklir og sinna listinni af ólíkum ástæðum. Flestir eru hrein-
ræktaðir áhugamenn, aðrir sinna listinni af meiri metnaði. Einnig eru starfandi listamenn á 
Austur-Héraði, sem ekki eru félagar í M.F (Björn Kristleifsson  2003). 

Tafla 31: Útlán af Bókasafni Héraðsbúa.
Heimild: Bókasafn Héraðsbúa 2003.  

2000 2001 2002

Fjöldi útlána 11.000 14.500 15.370
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Leiklist 

Sveitarfélagið styrkir Leikfélag Fljótsdalshéraðs og uppsetning leikverks er árviss viðburður í 
menningarlífi Héraðsbúa. Leikfélag Fljótsdalshéraðs (LF) er með um 4-5 verkefni á ári. Það 
er ,,stóra uppfærslan”, þ.e. leikrit í fullri lengd, svo eru litlar dagskrár s.s. Laxnessvaka vorið 
2002, önnur verkefni eins og þátttaka í Grýlugleði á Skriðuklaustri og samvinna við Markaðs-
stofu Austurlands með jólasveinalæti fyrir jólin. Einnig hefur verið boðið upp á námskeið 
fyrir börn og unglinga einu sinni á vetri. Á barna- og unglinganámskeiðunum LF hafa verið 
um 70 þátttakendur í hvert sinn. Árið 2002 hélt LF þing Bandalags íslenskra Leikfélaga og 
var í tengslum við það sett upp einþáttungaröð.  Það eru þannig um fimm ólíkir viðburðir á 
hverju leikári, ef miðað er við árin 2000-2002 (tafla 32, bls. 35) (Sigurlaug Gunnarsdóttir 
2003). 
 
Að ,,stóru uppfærslunum“ LF  koma milli 40 og 50 manns í hvert sinn, að hinum verk-
efnunum töluvert færri, milli 5 og 20 manns ónákvæmt áætlað. Aðsókn að stóru 
sýningunum” hefur verið 600-900 manns árlega ef miðað er við selda miða (tafla 32, bls. 35). 
Þess ber að geta að alltaf sjá fleiri sýningar en borga inn, t.d. er gestum boðið á lokaæfingu. 
Erfitt er að slá á tölur um aðsókn að minni verkefnum, enda eru þau ólík. Gróflega áætlað 
eru það 40-50 manns (Sigurlaug Gunnarsdóttir 2003). 
 
Leikfélag Menntaskólans á Egilsstöðum setur einnig að jafnaði upp eitt stórt og metnaðar-
fullt verk á ári. Sýningafjöldi hefur verið að meðaltali 7 og reikna má með um 80 áhorfendum 
á hverja sýningu að meðaltali. Þannig að gróflega áætlað sjá 500-600 manns sýningar LME 
árlega (tafla 32, bls. 35) (Þorbjörn Rúnarsson 2003). 

Árvissar menningarhátíðir og viðburðir 

Ormsteiti  hefur verið árlegur viðburður á Héraði undanfarin ár   Árið 2002 var það haldið 
dagana 14.- 25. ágúst.   Á Ormsteiti eru fjölmargir dagskrárliðið og t.d voru eftirtaldir 
viðburðir í boði árið 2002: Listasmiðja, gönguferðir, listsýning, íþróttir, fyrirlestrar, dansnám-
skeið og kórakvöld. Þá var  móttaka nýbúa  og hverfahátíðir. Erfitt er að fá nákvæmar tölur 
um aðsókn að dagskrárliðum Ormsteitis m.a vegna þess að aðgangur er ókeypis og margir 
dagskrárliði eru undir berum himni. Þó er líklegt að hátt í 5000 manns samtals hafi sótt 
dagskrána árið 2002 (tafla 31, bls. 34) (Lára Vilbergsdóttir 2003). Vafalaust er það að hluta til 
sama fólkið sem sækir marga dagkrárliði þannig að fjöldi einstaklinga er minni. 
 
Ferðaþjónustuaðilar og veitingahús eru auk þess með ýmis tilboð eða  skemmtiatriði í 
tengslum við Ormsteiti. Hluti af Ormsteiti fer fram utan Austur-Héraðs  t.d. á Norður-
Héraði og Fljótsdal (Austur-Hérað 2003-d, Helga Guðmundsdóttir 2003). 
 
Menningardagar að vori, sem hefur haft undirtitilinn: Það sem við erum og það sem við gerum, hafa 
verið haldnir í mars eða apríl undanfarin ár og hafa staðið yfir allt frá lengdri helgi í 10 daga.  
Menningardagar að vori eru fjölbreytt menningarhátíð með sýningum, kynningum,  
tónleikum og öðru.  Ekki hefur fjöldi þeirra sem taka þátt í menningardögum að vori verið 
metin (Helga Guðmundsdóttir 2003).   
 
Dagar myrkurs  hafa verið haldnir víðs vegar á Austurlandi frá árinu 2000. Á hverju ári hafa 
verið allmargir viðburðir á Héraði í tengslum við daga myrkurs en þeir eru ekki tíundaðir hér.  
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Aðrar hátíðir 

Ótaldar eru enn fjölsóttar hefðbundnar hátíðir, eins og þjóðhátíð, undirbúningur fyrir 
jólahátíðina með þátttöku í svokölluðu jólakattarverkefni, skreytingum og viðburðum í 
tengslum við að kveikt er á jólatrjám í bænum, brennum og flugeldasýningar á gamlárskvöld 
og í samstarfi við íþróttafélagið Hött á þrettánda. 

 

 
 
 

Tafla 32: Fjöldi gesta á menningarviðburðum á Austur-Héraði á árunum 1996-2003.  Flestar tölur eru
gróflega metnar, nema upplýsingar um gestafjölda á Minjasafni Austurlands og Héraðsskjalasafni
Austurlands. Þessi listi er engan vegin tæmandi, t.d. vantar þarna inn þátttöku í Menningardögum að vori,
aðsókn á sýningar Myndlistafélags Fljótsdalshéraðs, o.fl. Heimild: Árni Ísleifsson 2004, Ásta Bryndís Schram
2003, Björn Kristleifsson 2003, Hrafnkell A. Jónsson 2004, Lára Vilbergsdóttir 2003¸ Minjasafn Austurlands
2004-a; 2004-b; 2004-c, 2004-d, 2004-f og Þorbjörn Rúnarsson 2003. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ormsteiti 5000
Bjartar nætur (Óperustúdío Austurlands) - 1030 775 1000 1000*
Kammerkór Austurlands - 600 550 190 550 100 170**
Jazzhátíð - 300 300 300 160 160 300
Barnakórar Grunnskóla Egilsstaða og Eiða - 100 1000
Leikfélag Fljótsdalshéraðs - 800 1500***
Leikfélag Menntaskólans á Egilsstöðum - 500 600
Héraðsskjalasafn Austurlands - - 671 795 681 658 600
Minjasafnið 4555 3737 1920 3210 1621 2063 2257

*Áheyrendur á sýningum í Reykjavík meðtaldir
**2002 voru sum verk Kammerkórsins hluti af Björtum nóttum
***Tvö verk á sama almanaksári, en á sitt hvoru leikárinu
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Umhverfisvænt samfélag 
Austur-Hérað vill vera til fyrirmyndar í umhverfimálum, þar á meðal í meðhöndlun og 
umhirðu úrgangs.  Hér er m.a. fjallað um námur, ástand lands, sorp, fráveitur, umferð, 
náttúru- og menningarminjar, grænfánann, vistvernd í verki og kolefnisbúskap.  Í könnun 
sem gerð var á vegum Sorpstöðvar Héraðs árið 2003 var spurt hvernig viðkomandi teldi 
sveitarfélögin sem standa að Sorpstöðinni standa sig í almennt umhverfismálum. Um 66% 
töldu sveitarfélögin standa sig sæmilega, tæp 16% töldi þau standa sig vel, en um 9% töldu 
þau standa sig illa.  Ríflega 8% svöruðu ekki. Í þessari sömu könnun kom í ljós að 23% telja 
sig hafa mjög mikinn áhuga á umhverfismálum sveitarfélagins, 57% hafa nokkurn áhuga og 
einungis um 14% hafa lítinn áhuga (Austur-Hérað 2004-g). 

Námur 

Vegagerðin hefur 67 námur á skrá á Austur-Héraði. 
Búið er að ganga frá frá flestum þeirra að hluta eða 
öllu leiti (64%).  Ófrágengnar námur eru um þriðj-
ungur af heildarfjölda náma (27%) og óvíst er um 
ástand um 9% af öllum námum sem skráðar eru á 
Austur-Héraði (mynd 14). (Vegagerðin 2003-a). 
Talið er námur á skrá Vegagerðarinnar séu um 95% 
af öllum námum í landinu en nokkur óvissa er um 
heildarfjölda ófrágenginna náma m.a. vegna 
mögulegra tvískráninga.  Í námuskráningakerfi 
Vegagerðarinnar eru námur skráðar, óháð því á 
hvers vegum þær eru en flestar þeirra eru líklega á 
vegum Vegagerðarinnar og Siglingamálastofnunar 
(Umhverfisráðuneytið 2002).   
 
Ástandið á Austur-Héraði er mun betra en það er á 
landsvísu en samkvæmt upplýsingum frá umhverfis-
ráðuneytinu (2002) er um 74% náma sem skráðar 
eru á landinu öllu ófrágengnar  og einungis um 26% 
hálffrágengnar.  

Landgæði 

Ástand lands 
Á árnum 1991-
1996 fór fram 
viðamikil rann-
sókn á jarðvegs-
rofi á Íslandi 
(Ólafur Arnalds 
o.fl. 2001).  
Niðurstöður 
þeirra rannsókna 
voru m.a. notaðar 
til þess að vinna 
einfaldar niður-
stöður um ástand 
gróðurs í hreppum 
landsins þar sem grónu 

 
Ófrágengin

27%

Hálffrágengin 
34% 

Frágengin
30%

Ástand óvíst
9%

Mynd 14: Frágangur á námum á Austur-
Héraði haustið 2002. Heimild: Vegagerðin
2003-a 
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Mynd 15: Ástand lands á Austur-Héraði og  Íslandi. Með auðnum
teljast meðal annars fjöll og sandar. Flokkarnir segja lítið um gróðurfar
eða ástand gróðurs.  Heimild: Ólafur Arnalds 2001.  
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landi var skipt upp í nokkra flokka til að gefa sæmilega mynd af útbreiðslu gróðurs og stærð 
auðna.  Flokkarnir segja lítið til um ástand gróðurs eða gróðurfar.   
 
Samkvæmt þessum rannsóknum er ástand lands á Austur-Héraði hlutfallslega sambærilegt 
við það ástand sem er á Íslandi öllu (mynd 15, bls. 35).  Um  40% af flatarmáli Austur-
Héraðs og Íslands alls fær einkunina vel gróið.  En um 31% lands á Austur-Héraði fær 
einkunina Fremur rýrt  eða rýrt samanborið við 27% lands á Íslandi.  Til rýrs lands teljast m.a. 
mosaþembur og illa gróið land.   Auðnir  eru um  28% lands á Austur-Héraði, en um 33% á 
Íslandi.  Með auðnum teljast m.a. fjöll og sandar (Ólafur Arnalds o.fl. 2001).    
 

Landgræðsla 
Landgræðsla ríkisins 
hefur unnið að upp-
græðslu á Héraðssandi 
frá árinu 1972 en þar var 
talsvert fok sem barst 
yfir gróið land. Upp-
græðsla fer fyrst og 
fremst fram með því að 
sá melgresi og dreifa 
áburði til að styrkja gróður (tafla 33). Melgresið hefur verið slegið og fræin verkuð í 
Gunnarsholti. Stærð landgræðslusvæðisins innan girðingar er 6923 hektarar (Landgræðsla 
ríkisins 2003).  
 
Í ársbyrjun 2003 voru um 80 bændur á Austurlandi þátttakendur í verkefninu Bændur græða 
landið, þar af 10 á Austur-Héraði (Landgræðsla ríkisins 2003). Hér er um að ræða samvinnu-
verkefni milli bænda og Landgræðslu ríkisins sem hófst formlega árið 1990. Landgræðslan 
útvegar fræ en bændur sjá um að kaupa og dreifa áburði á svæði sem skoðuð hafa verið af 
Landgræðslunni og fá síðan 85% af verðinu endurgreitt. Árið 1999 var fræi sáð í 59 hektara 
lands og áburður borinn á um það bil 30 hektara á Austur-Héraði (Landgræðsla ríksins 
2003).  Samfara þessu 
verkefni á Austur-
Héraði hafa á árunum 
1999- 2002 verið notuð 
100 til 275 kg af fræi og 
7 til tæplega 16 tonn af 
áburði á árlega á 
Austur-Héraði (tafla 
34). 
 

Endurheimt votlendi 
Votlendi hefur verið endurheimt á þremur jörðum á 
Austur-Héraði, á um það bil 260 hektörum lands, 
lang mest á Hrollaugsstöðum) en einnig á Vallanesi og 
Höfða (tafla 35) (Dagur Kristmundsson 2003; Hlynur 
Óskarsson 2003).   
 

 

Tafla 35: Endurheimt votlendis á Austur-Héraði. 
Heimild: Dagur Kristmundsson 2003 , Hlynur 
Óskarsson 2003 

1999 2000 2001 2002

Fræ (kg) 275 200 100 175
Áburður (tonn) 7,5 10 13 15,7

Tafla 34: Notkun áburðar og fræja í verkefninu Bændur græða landið á Austur 
Héraði árin 1999 til 2002. Heimild: Landgræðsla ríkisins 2003 

1999 2000 2001 2002

Húðað melfræ (kg) 120 1200 620 0
Áburður (tonn) 30,8 31,8 15,6 25,2
Áburðarnotkun (kg/ha) 4,4 4,6 2,3 3,6

Tafla 33: Notkun áburðar og fræja á Héraðssandi 1999-2002. Heimild:
Landgræðsla ríkisins 2003 

Jörð Stærð svæðis

Höfði
(Höfðavatn/Álftavatn)
Vallanes 2 ha
Hrollaugsstaðir 
(Hrollaugsstaðablá)

250 ha *

Samtals 259,8 ha

* Gróflega metið

7,8 ha
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Skógurinn 

Nafn Egilsstaða og Austur-Héraðs hefur löngum verið tengt skógi, enda einn frægasti skógur 
Íslands, Hallormsstaðaskógur innan marka sveitarfélagsins.  
 
Stærð skóglendis 
Árið 2001 þöktu skógar 
a.m.k. 69 km2 á Austur-
Héraði eða rúmlega 4% 
landsvæðis.  Samkvæmt 
uppdrætti sem sýnir 
náttúrufar og landslag sem 
fylgir aðalskipulagi Austur-
Héraðs (2002-a) þekur 
birkiskógur varlega áætlað 
um 53 km2 en líklegast 
þekur skóglendi stærra 
svæði.  Ræktaður skógur er 
tæplega 16 km2 (Héraðs-
skógar 2003).  
Sé skóglendi reiknað yfir í flatarmál skógar á hvern íbúa sést að sú tala er um það bil sjö 
sinnum hærri á Austur-Héraði heldur en á landinu í heild (tafla 36 og mynd 16).  Þessar tölur 
ýta mjög undir þá skógarímynd sem fyrir er af sveitarfélaginu.  Líklegast mun þessi tala 
hækka á næstu árum þar sem náttúrulegi birkiskógurinn sem víða er að finna sækir líklega 
fram með minni ágangi búfénaðs, auk þess sem Héraðsskógaverkefnið heldur áfram.  Þó 
geta byggingarframkvæmdir í skóglendi sett strik í þann reikning. (Austur-Hérað 2002-a, 
Umhverfisráðuneytið 2002, Héraðsskógar 2003, Skógrækt ríkisins 2003-a). 
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Tafla 36: Skógar á Austur-Héraði og Íslandi árið 2001.
Heimildir: Austur-Hérað 2002-a, Umhverfisráðuneytið 2002, Hagstofa
Íslands   2002-b, Héraðsskógar 2003, Skógrækt ríkisins 2003-a. 

Mynd 16: Skógar á Austur-Héraði og Íslandi í heild árið 2001. Heimildir: Austur-Hérað 2002-a,
Umhverfisráðuneytið 2002, Héraðsskógar 2003, Skógrækt ríkisins 2003. 

Austur-Hérað Ísland

Náttúrulegur skógur (km 2 ) 53,5* 1.165
Ræktaður skógur (km 2 ) 15,75 200
Samtals skógur (km 2 ) 69,25 1.365

Náttúrulegur skógur - hlutfall af landi (%) 3,4% 1,2%
Ræktaður skógur - hlutfall af landi (%) 1,0% 0,2%
Samtals skógur af landi (%) 4,4% 1,39%
Skógur á hverja 1000 íbúa (km 2 ) 7,75 4,77

*Varlega áætlað út frá uppdrætti í Aðalskipulagi Austur-Héraðs 2002-2017

! 1 km 2 = 100 ha
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Fráveitur í þéttbýli 
Uppbygging fráveitukerfisins í þéttbýli á Austur-Héraði er þannig að flestar fráveitulagnir eru 
í svokölluðu einföldu eða blönduðu kerfi þar sem skólp og ofanvatn er leitt í viðtaka í sömu 
leiðslu og fær sömu meðhöndlun. Tvöfalt kerfi er á fáum stöðum enn sem komið er, eða 
aðeins í yngsta hverfi Egilsstaða (Þórhallur Pálsson 2002-b).  
 
Útrásir fráveitukerfisins liggja í Lagarfljót og Eyvindará á samtals 4 stöðum.  Bæði Lagarfljót 
og Eyvindará eru flokkaðir sem viðkvæmir viðtakar þannig að hreinsun skólps þarf að upp-
fylla skilyrði svk. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.  Við þrjár útrásir eru rotþrær 
en við útrásina við Einbúablá, sem þjónar þriðjungi holræsakerfisins á Austur-Héraði, er nú 
búið að setja upp fjögurra þrepa hreinsivirki (Þórhallur Pálsson 2002-b, Austur-Hérað 2003-
h).  Einnig er búið að setja upp fjögurra þrepa hreinsivirki við útrás frá þéttbýlinu á 
Hallormstöðum og er ráðgert að setja upp fleiri hreinsivirki í sveitarfélaginu eftir því sem 
byggðin stækkar og þörf krefur (Austur-Hérað 2003-h, Óskar Bjarnason 2004).   
 
Þessi fjögurra þrepa hreinsun er mun meiri hreinsun en skilyrði í áðurnefndri reglugerð (nr. 
798/1999) þar sem skilgreindar eru þrjár gerðir skólphreinsunar fyrir þéttbýli; tveggja þrepa 
hreinsun, eins þreps hreinsun og viðunandi hreinsun.  Ekkert sveitarfélag á Íslandi státar af 
fjögurra þrepa hreinsun skólps, en meiri hluti skólps á Íslandi (49%) fer í gegnum eins þrepa 
hreinsun, um 11% er hreinsað í rotþró og um 39% skólps á Íslandi fær enga hreinsun.  Um 
eitt prósent skólps fer í gengum tveggja þrepa hreinsun (Umhverfisstofun 2003).  
 
Samkvæmt úttekt sem gerð var á fráveitukerfi Austur-Héraðs árið 2002 er skólpið á Egils-
stöðum er frekar útþynnt, tiltölulega tært og inniheldur lítið af lífrænum efnum.  Einungis í 
útrás við Egilsstaðabýlið er hægt að greina einhver áhrif frá iðnaði (Verkfræðistofa Austur-
lands og Línuhönnun 2002).  

Rotþrær í dreifbýli 
Úttekt var gerð á ástandi 
rotþróa í dreifbýli á Héraði 
árið á árunum 1996 til 1998 
og í framhaldi var ráðist í 
endurbætur.  Rotþrær og 
siturlagnir voru settar niður 
þar sem þess var þörf nema 
í Skriðdal þar sem aðeins 
voru settar niður rotþrær. 
Við frístundabyggðir sem 
eru í eigu verkalýðsfélaga 
(BSRB og ASÍ), þ.e. við 
Eiða og Einarsstaði eru 
sameiginlegar rotþrær fyrir 
hverfin en engar siturlagnir. 
Við Eiða eru tvær stórar 
rotþrær en frárennsli úr 
þeim fer beint í Eiðalæk sem er vatnslítill lækur og rennur í Eiðavatn. Á tjaldsvæðum 
Skógræktar ríkisins í Hallormsstað eru rotþrær og nýlega er búið að setja upp hreinsivirki við 
útrás frá þéttbýlinu á Hallormsstöðum en áður fór allt skólp þaðan óhreinsað í Lagarfljótið 
(Heilbrigðiseftirlit Austurlands 2003, Austur-Hérað 2003-h). 

Mynd 17: Ástand rotþróa og siturlagna á Austur-Héraði í febrúar 2003.
Heimild. Þórhallur Pálsson 2003-a.  
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Við flesta bæi á Austur-Héraði eru rotþrær með siturlögnum og eru þau mál í góðum horfum 
á heildina litið, Heilbrigðiseftirlit Austurlands 2003). Verið er að vinna að kortlagningu og 
úttekt á rotþróm og í febrúar 2003 var búið að kanna 184 rotþrær. Flestar voru rotþrærnar 
við íbúðahús og lögbýli eða 100 samanlagt en 76 voru við frístundahús. Ástandið á þessum 
rotþróm og siturlögnum þeim tengdum var yfirleitt nokkuð gott en þó eru nokkrar rotþrær 
sem þarf að kanna betur (mynd 17, bls. 38). Úttekt er ekki lokið og vantar því ennþá upp-
lýsingar um ástand um 60 rotþróa (Þórhallur Pálsson 2003-a). 

Sorp 

Sorpeyðing Miðhéraðs bs. (SOMI) hóf starfsemi árið 1992. Urðun sorps fer fram í Tjarnar-
landi í Hjaltastaðaþinghá sem er um 20 km norður af Egilsstöðum. Úrgangur berst til 
urðunarstaðarins frá bæði þéttbýli og dreifbýli Austur-Héraðs, Fellabæjar, Fljótsdalshreppi og 
Norður-Héraði auk þess sem allur þjappanlegur úrgangur frá Seyðisfirði er urðaður þar. 
Einnig er urðarður grútarúrgangur frá Fjarðabyggð ásamt rotþróarseyru í gryfju (Línuhönnun 
2002).  Í dag hefur Sorpstöð Héraðs, byggðasamlag í eigu Fellabæjar og Austur-Héraðs tekið 
við af SOMI.  
 
Árið 2003 var gerð könnun á 
vegum Sorpstöðvar Héraðs 
um eitt og annað er snýr að 
sorpmálum.  M.a. var spurt 
um flokkun sorps meðal íbúa.  
Helstu niðurstöður voru þær 
að hátt í 90% svarenda flokka 
sorp að einhverju leyti.  Þeir 
sem ekki flokkuð sorp gáfu 
flestir  (75%) enga skýringu á 
því, en um 11% sögðu það 
vegna aðstöðuleysis.  Tæp 6% 
sögðu það vera óþarfa og 
önnur 6% sögðu það vegna 
skorts á hvatingu hjá 
sveitarfélögunum.  Tvö 
prósent sögðu það tímafrekt.  Frekari niðurstöður þessarar könnunar eru sýndar á mynd 18.  
 
Rekstraraðili urðunarstaðar sér um söfnun úrgangs á starfssvæði SOMI, bæði í þéttbýli og 
dreifbýli. Lengi vel fór engin nákvæm mæling hefur fari fram á samsetningu og magni þess 
sorps sem urðað er í Tjarnarlandi en breyting var þar á árið 2003 þegar vigt var tekin í 
notkun til þess að vigta úrgang frá stofnunum og fyrirtækjum.  Samkvæmt áætlun 
(Línuhönnun 2002) sem unnin var út frá meðaltölum um samsetningu úrgangs og magn 
úrgangs á Íslandi hefur samsetning úrgangs hjá SOMI verið áætlað eins og kemur fram í töflu 
37, bls. 41.  Í þessari áætlun er ekki tekið tillit til iðnaðar- og landbúnaðarúrgangs, s.s. 
húsadýraskíts, rúllubaggaplasts o.fl. 
 
Í samræmi við tilskipun frá Evrópusambandinu er nú unnið að því að draga úr urðun lífræns 
úrgangs.  M.a. er nú að fara í gang tilraunaverkefni með miðlægta jarðgerð á lífrænum 
úrgangi í landi Fossgerðis í Eiðaþinghá. En einnig er verið að skoða leiðir til að hvetja til 
aukinnar heimajarðgerar, m.a. með hagrænum aðgerðum (Morgunblaðið 2003; 2004-b) 
 

Mynd 18: Flokkun sorps á starfssvæði Sorpstöðvar Héraðs skv. 
könnun sem gerð var árið 2003.  Heimild: Austur-Hérað 2004-g. 
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Gerð úrgangs Tonn á ári

Pappír (kassar, dagblöð, tímarit o.fl.) 594
Matur (eldhús, matsölustaðir o.fl) 132
Málmar (járn, ál o.fl.) 132
Gler (flöskur, krukkur o.fl.) 106
Plast (ílát, umbúðir, flöskur o.fl.) 92
Garðúrgangur (gras, lauf, illgresi, greinar og jarðvegur) 79
Viður (húsgögn, kassar, bretti o.fl.) 53
Vefnaður (föt, teppi, húsgögn o.fl.) 40
Annað (gúmí, leður o.fl.) 92

Samtals 1320  
 
 
Bylgjpappi, pappír, drykkjarfernur, flöskur og dósir, brotajárn,  málmar og rafeindatæki  er 
endurunnið erlendis og samkvæmt nýjum lögum um úrvinnslugjald (nr. 162/2002) hefur 
skapast farvegur fyrir endurvinnslu á drykkjarumbúðum og hjólbörðum.  Spilliefni eru sent 
til förgunar og fatnaður og skór til endurnýtingar. Kertaafgangar fara í endurvinnslu til 
Sólheima í Grímsnesi   Hreint tímbur er endurnýtt m.a. í kurl.   Annað sorp er urðað í 
Tjarnarlandi (Ásta Sigfúsdóttir 2003). 

 

Spilliefni 
Frá árinu 1998 hefur Spilliefnanefnd gefið út ársskýrslur þar sem fram koma upplýsingar um 
móttekin spilliefni frá öllum sorpsamlögum landsins. Sé rýnt í þær tölur kemur í ljós að mikið 
af spilliefnum er skilað til SOMI á hvern íbúa samanborið við landsmeðaltal að úrgangsolíu 
undanskilinni (tafla 38 og mynd 19, bls. 41) (Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002).   

 

SOMI Landsmeðaltal SOMI Landsmeðaltal SOMI Landsmeðaltal SOMI Landsmeðaltal

1998 9613 4560 9613 4560 0 365 3782 821
1999 11293 5357 11293 5357 0 223 3213 864
2000 7881 5940 9177 22591 0 242 1361 776
2001 10503 5247 10536 21357 0 221 1487 732

SOMI Landsmeðaltal SOMI Landsmeðaltal SOMI Landsmeðaltal

1998 5255 2544 185 589
1999 6060 3159 121 327
2000 6094 3689 327 909 1296 16651
2001 8333 3162 362 866 33 16109

Rafgeymar Málning og prentlitir Úrgangsolía

Spilliefni án olíu Spilliefni með olíu Leysiefni Framköllunarvökvar

 
 

Tafla 37: Áætluð skipting úrgangs á ári hjá SOMI.  Iðnaðar- og landbúnaðar-
úrgangur, s.s. húsdýraskítur og rúllubaggaplast er ekki talin með  
Heimild: Línuhönnun 2002. 

Tafla 38: Skil spilliefna (kg/1000 íbúa) hjá SOMI árin 1998-1999. Heimild: Spilliefnanefnd 1999, 2000, 
2001 og 2002. 
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Mynd 19: Spilliefnaskil hjá SOMI og á meðaltalsskil á Íslandi árin 1998-2001 að olíu undanskilinni. Heimild: 
Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002.  
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Frá árinu 1999 var farið að mæla förgun á úrgangsolíu. Stærstur hluti þeirrar úrgangsolíu 
sem til fellur í landinu kemur úr fiskiskipaflota landsmanna.  Við þessar breytingar snérist 
dæmið við og skil á spilliefnum frá SOMI á hvern íbúa urðu minni en landsmeðaltal enda 
enginn fiskiskipafloti á Héraði (mynd 20) (Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002).  
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Mynd 20: Spilliefnaskil hjá SOMI og meðaltalsskil á Íslandi árin 1998-2001, olía meðtalin. Heimild:
Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002.  



Staðardagskrá 21 - Stöðumat á Austur-Héraði 

  40 

Ef litið er nánar á einstaka vöruflokka kemur í ljós að skil á framköllunarefnum og 
rafgeymum frá SOMI á hvern íbúa er miklu hærra en landsmeðaltal.  Munurinn hefur þó 
minnkað ár frá ári hvað varðar framköllunarefni, en svo virðist sem að stöðug aukning sé í 
skilum á rafgeymum á hvern íbúa (myndir 21 og 22).  Framköllunarefni eru notuð í ljós-
mynda- og prentiðnaði. Skil á framköllunarefnum umfram landsmeðaltal hjá SOMI skýrist 
líklega af því að á Austur Héraði starfa tvær framköllunarþjónustur sem þjónusta að líkindum 
stórt svæði á Austurlandi.  Mikil skil á rafgeymum má líklegst skýra með því að töluverður 
fjöldi bílaverkstæða er á starfssvæði SOMI og einnig töluverður fjöldi sveitabæja með 
tilheyrandi fjölda landbúnaðarvéla.  Þá er fjöldi bíla á hvern íbúa á Austur-Héraði nokkuð 
meiri en landsmeðaltal (sjá töflu 39, bls.42).  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1998 1999 2000 2001

kg
/1

00
0 

íb
úa

SOMI
Landsmeðaltal

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1998 1999 2000 2001

kg
/1

00
0 

íb
úa

SOMI
Landsmeðaltal

 

Mynd 21: Skil á rafgeymum hjá SOMI og meðaltalsskil á Íslandi árin 1998-2001. Heimild: 
Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002. 

Mynd 22: Skil á framköllunarefnum hjá SOMI og meðaltalsskil á Íslandi árin 1998-2001. Heimild:
Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002.
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Athygli vekur að í tveimur vöruflokkum eru skil frá SOMI mun lélegri en landsmeðaltal.  Þar 
er annars vegar um að ræða leysiefni, en engin skil hafa verið á leysiefnum frá SOMI frá 
árinu 1997 þegar Spillefnanefnd tók til starfa á meðan skil á hverja 1000 íbúa er að meðaltali 
um 260 kg á ári árin 1998-2001.  Með leysiefnum er átt við lífræn leysiefni hvers konar og 
innan þessa vöruflokks er lakkbensín eða white spirit stærsti einstaki efnisflokkurinn. Önnur 
efni í þessum flokki eru lakkþynnar og ýmsar blöndur leysiefna. Hins vegar er um að ræða 
olíumálningu og prentliti (Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002). Skil í þeim vöru-
flokki hafa alltaf verði talsvert undir landsmeðaltali hjá SOMI (mynd 23).  Engin tiltæk 
skýring er á því hvers vegna svo léleg skil er í þessum flokkum. 
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Mynd 23: Skil á olíumálningu og prentlitum hjá SOMI og meðaltalsskil á Íslandi árin 1998-2001. Heimild: 
Spilliefnanefnd 1999, 2000, 2001 og 2002.  

Vatnsnotkun 

Kaldavatnsnotkun 
Ferskvatnsnotkun á Egilsstöðum var mæld um 900 tonn á sólarhring í febrúar 2003 en  
ársnotkun er um 360 þúsund tonn. Skráð vatnsnotkun fyrirækja er á Egilsstöðum árið 2002 
var 143 þúsund tonn eða um 40% af heildarvatnsnotkun (Eggert Sigtryggsson 2003).  Sé 
kaldavatnsnotkun reiknuð á hvern íbúa kemur í ljós að hver íbúi á Austur-Héraði notaði um 
174,5 tonn af köldu vatni árið 2002 en til samanburðar notaði hver íbúi Mosfellsbæjar um 
222,4 tonn árið 2001 (Þorsteinn Narfason 2002).   
 
Á Egilsstöðum er vatn tekið úr þremur borholum. Þessar holur eru á Egilsstaðanesi, á milli 
Eyvindarár og Lagarfljóts. Þessar holur uppfylla að öllu jöfnu vatnsþörfina en á miklum 
álagstímum og í þurrkatíð hefur þurft að tengjast vatnsbóli Fellahrepps. Vatnið telst gott en 
vatnsbólið hefur verið talið á óheppilegum stað vegna mengunarhættu (Austur-Hérað 2002-
a). Nýjar rannsóknir benda þó til þess að vatnið komið ekki úr Eyvindará eins og áður var 
talið heldur úr nálægu fjalllendi.  Mengunarhætta er því minni en áður var talið en er þó enn 
til staðar þar sem olíugeymar, búfénaður og áburðarnotkun er í nágrenni vatnsbólsins 
(Austur-Hérað 2003-b). 
 
Á Hallormsstað er vatn fengið úr þremur lindum í hlíðinni upp af þéttbýlinu í Bjargsels-
botnum og er leitt þaðan í miðlunargeymi sem er upp af byggðinni. Veitan fullnægir neyslu-
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vatnsþörfinni á svæðinu og er vatnið gott að mati Heilbrigðiseftirlits Austurlands (2003). 
Skógræktin er á sérlögn þar sem vatnsbólið er sunnan við þéttbýlið en vökvunarvatn fyrir 
gróðrarstöð er tekið með stíflu í Kerlingará (Austur-Hérað 2002-a).  
 
Á Eiðum er vatnið fengið úr þremur borholum skammt austan við þjóðveg. Vatnið er talið 
ættað úr Austfjarðafjallgarðinum þannig að erfitt getur verið að skilgreina verndarsvæði 
vatnsbólsins. Vatnið er talið gott að mati Heilbrigðiseftirlits Austurlands (Austur-Hérað 
2002-a).  
 
Býli og frístundahús hafa eigin vatnsból. Algengast er að þau séu nálægt byggingum, í um 
100-300 metra fjarlægð frá íbúðarhúsum. Ekki er óalgengt að tvö vatnsból séu á jörð þar sem 
annað vatnsbólið þjónar gripahúsum. Stærri frístundabyggðir hafa sameiginleg vatnsból. 
Vatnsbólin eru flest í mýrum eða dýjum og með lokuðum brunni (Austur-Hérað 2002-a). 

Heitavatnsnotkun 
Hitaveita Egilsstaða og Fella er rekin sameiginlega af Austur-Héraði og Fellabæ. Veitan 
þjónaði samanlagt 1960 íbúum árið 2001. Vatnið er fengið úr fjórum borholum við Urriða-
vatn og skila þær að meðaltali 75,7°C heitu vatni. Ársnotkun árið 2001 voru um 870.000 
rúmmetrar, þar af voru um 690.000 rúmmetrar notaðir á Egilsstöðum eða um 79,5% af 
heildarnotkun. Stærsti einstaki notandinn er sundlaugin með um 71.000 rúmmetra af vatni 
eða um 10% af heildarvatnsnotkun á Egilsstöðum. Heildarnotkun heits vatns til iðnaðar var 
um 78.500 rúmmetrar eða rúmlega 11% af heildarvatnsnotkun á Egilsstöðum. Hér er átt við 
notkun heits vatns til iðnaðarframleiðslu en ekki til hitunar iðnaðarhúsnæðis. Notkun olíu til 
hitunar vatns á álagspunktum var 25.660 lítrar árið 2001 en það samsvarar losun á um 8 
tonnum af koltvísýringi. Mestar sveiflur virðast vera í notkun heimila frá degi til dags en 
notkun í iðnaðarhverfi sveiflast lítið (Hitaveita Egilsstaða og Fella 2003-a).  

Farartæki 

 Árið 2001 voru skráð 
1512 farartæki á 
Austur-Héraði, þar af 
1249 fólksbílar. Þetta 
samsvarar því að um 
744 ökutæki séu á 
hverja þúsund íbúa.  
Sama ár voru skráð 628 
ökutæki á hverja 1000 
íbúa landsins (tafla 39).  
Tölur fyrir árið 2002 
eru nokkuð sambærilegar.  Ökutæki eru því hlutfallslega nokkuð fleiri á Austur-Héraði en á 
landinu í heild (Hagstofa Íslands 2002-d). 

 
 

Tafla 39: Fjöldi skráðra ökutækja árin 2001 og 2002 á Austur-Héraði og 
fjöldi bíla á hvern íbúa á Austur-Héraði annars vegar og Íslandi hins vegar 
árin 2001 og 2002. Heimild: Hagstofa Íslands 2002-a, 2004-f.  

2001 2002
Fólksbílar 1249 1280
Hópbílar 18 18
Vörubílar 127 136
Sendibílar 109 103
Mótorhjól 9 11
Alls 1512 1548

Ökutæki á hverja 1000 íbúa á íbúa á Austur-Héraði 744 751
Ökutæki á hverja 1000 íbúa á íbúa á Íslandi 628 637
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Tafla 40: Umferð um helstu þjóðvegi á Austur-Héraði árin 2000 til 2002. Heimild: Vegagerðin 2003-b 

Umferð 

Bílaumferð um helstu vegi til og frá Austur-Héraði hefur heldur aukist undanfarin ár fyrir 
utan hringveginn um Egilsstaðanes norður í land þar sem umferðin virðist vera nokkuð jöfn 
á árunum 2000-2002 (tafla 40). Ekki er búið að fullvinna úr gögnum vegna umferðatalningar 
og því geta tölurnar tekið einhverjum breytingum (Vegagerðin 2003-b).  

 
 
 

ÁDU SDU VDU ÁDU SDU VDU ÁDU SDU VDU

2000 464 656 333 2086 2557 1717 550 950 287
2001 477 660 342 2101 2575 1774 568 957 308
2002 511 711 380 2074 2542 1751 617 1057 340

ÁDU SDU VDU ÁDU SDU VDU ÁDU SDU VDU

2000 241 367 137 249 451 129 24 23
2001 231 362 144 247 438 128 52 106 20
2002 254 399 164 277 515 135 57 120 24

ÁDU: Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið
SDU: Sumardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina frá og með júní og til og með september ár hvert
VDU: Vetrardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina janúar, febrúar, mars og desember ár hvert

Fagridalur Hringvegur norður (um Egilsstaðanes) Hringvegur suður (um Skriðdal)

Seyðisfjarðarvegur Upphéraðsvegur v. Skriðdalsvegar Vatnsskarð eystra

 
 

Verndun náttúru- og menningarminja 

Svæði á Náttúruminjaskrá 
Engin svæði eru friðlýst samkvæmt Náttúruverndarlögum á Austur-Hérað sem friðlönd, 
náttúruvætti, þjóðgarðar, fólkvangar eða á annan hátt en nokkur svæði eru á  náttúru-
minjaskrá.  Svæði sem ekki eru friðlýst en er getið í náttúruminjaskrá eru talin hafa eitthvað 
það til að bera sem þjóðinni er mikils virði að eiga og verður vart eða ekki bætt, sé því 
raskað.  Slíkri skrá er m.a. ætlað að marka stefnu í friðlýsingarmálum og vera leiðarvísinda 
varðandi skipulag og landnotkun (Umhverfisstofnun 2004): 
1. Votlendi og sandar í Hjaltastaðþinghá og Hjaltastaðaásar: Víðáttumiklir flóar með kílum og tjörnum, 

sem eru mikið til óframræstir. Sendin gulstararengi. Svæðið er mikilvægt vegna gróðurfars og fuglalífs. 
2. Stórurð og Hrafnabjörg: Stórbrotið framhlaup. Fjölbreytt og sérstætt landslag. 
3. Austanverður Eyvindardalur og Eyvindarárgil: Fagurt gljúfur, vatnsmikil bergvatnsá, skóglendi og 

jökulgarðar. Útivistarsvæði í nágrenni Egilsstaða. 
4. Ranaskógur og Gilsárgil (svæði að hluta til í Fljótsdalshreppi): Stórbrotið gljúfur og vöxtulegur 

skógur. 
5. Þingmúli, Skriðuvatn, Haugahólar og Vatnsskógar: Rætur fornrar megineldstöðvar (Þingmúli), 

fjölbreyttar jarðmyndanir, framhlaup og steingervingar frá tertíer. Söguminjar við Þingmúla. Skriðuvatn er 
lífríkt vatn í gróðursælu umhverfi. 

6. Finnsstaðanes og Egilsstaðanes: Votlendi með ríkulegum gróðri, tjörnum, kvíslum og gróðurríkum 
hólmum. Allmikið og fjölbreytt fuglalíf, líklega eitt hið auðugasta á Héraði. Mikilvægur viðkomustaður 
fugla, einkum á vorin, þar sem ísa leysir snemma á þessu svæði. 

7. Gláma og nágrenni: Óframræst votlendissvæði með mörgum stöðuvötnum, fjölda tjarna og víðlendra 
bláa. Mikill og fjölbreyttur gróður í mýrum og vötnum og auðugt fuglalíf. 
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Fornminjar 
Aðalskráning fornminja á Austur-Héraði hefur farið fram í Hjaltastaðþinghá og á Egilsstöðum 
en aðeins að mjög takmörkuðu leiti í öðrum hlutum sveitarfélagsins. Í aðalskráningu felst 
skráning fornminja á vettvangi. Minjarnar eru staðsettar með GPS-staðsetningartæki  og 
teikningar gerðar af minjum. Alls eru 1022 minjastaðir skráðir í aðalskráningu 
(Fornleifastofnun Íslands 2001, Guðný Zoëga 2003).  
 
Í svæðisskráningu fornminja eru minjar skráðar eftir heimildum. Slík skráning hefur farið fram 
á öllu Austur-Héraði. Alls er búið að skrá 2388 minjastaði í svæðaskráningu. Áætlað hefur 
verið að við vettvangsskoðun (aðalskráningu) bætist um 20-25% af minjastöðum við það 
sem er að finna í heimildum (Guðný Zoëga, 2003). Því má áætla að heildarfjöldi fornminja á 
Austur-Héraði gæti verið um 4000 talsins. 
 
Minjar eru friðlýstar með þinglýsingu vegna þess að þær hafa sérstakt minjagildi, eru ein-
stæðar, vel varðveittar, gefa góða heildarmynd af einhverjum minjaflokki eða eru taldar 
tengjast sagnaarfinum á einhvern hátt. Friðlýstar fornminjar eru samtals 13 á Austur Héraði 
en nákvæm staðsetning þriggja þeirra er ekki þekkt (Húsafriðunarnefnd ríkisins 2003, Guðný 
Zoëga 2003).   Í dreifbýli á Austur-Héraði eru eftirfarandi staðir á skrá Þjóðminjasafnsins yfir 
friðlýstar fornminjar: 
 
Eiðakirkja, Hjaltastaðarkirkja og Þingmúlakirkja. Þessar kirkjur voru friðaðar 1. janúar 1990 
vegna aldurs. Einnig er Kjarvalshvammur í Hjaltastaðaþinghá á skrá Húsafriðunarnefndar 
ríkisins (Húsafriðunarnefnd ríkisins, 2003; Guðný Zoëga, 2003).  Einu minjarnar sem eru 
sérstaklega merktar sem slíkar er Kjarvalshvammur (Guðný Zoëga, 2003). 

Hverfisvernd 
Í aðalskipulagi Austur-Héraðs eru nokkur svæði skilgreind með svokallaða hverfisvernd, þ.e. 
verndun sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja, náttúruminja eða trjá-
gróðurs án þess að um lögförmlega friðun sé að ræða.  Annars vegar er um að ræða hverfis-
vernd í fjalllendi og hins vegar hverfisvernd búsetuminja sem vernduð eru með ákveðnum 
ákvæðum sem talin eru upp í Aðalskipulagi Austur-Héraðs (Austur-Hérað 2002-a). 
 
Hverfisverndarsvæði í fjalllendi á Austur-Héraði eru allt fjalllendi sveitarfélagsins ofan 300 m 
hæðar yfir sjó, ásamt dölum sem skerast inn í það.  Verndin tekur þó ekki til þeirra mann-
virkja sem fyrir eru á svæðinu, eða fyrirhuguð samkvæmt samþykktum skipulagsáætlunum. 
Um er að ræða lítt snortið eða ósnortið land með verulegt náttúrfarslegt gildi vegna stærðar, 
gróðurfars og/eða jarðfræði  Tilgangur þessarar verndar er m.a. að stuðla að jafnvægi milli 
nýtingar og verndunar í anda sjálbærrar þróunar.  Verndarákvæði þessara svæða eru nokkur 
en verða ekki talin upp hér (Austur-Hérað 2002-a). 
 
Hverfisvernd búsetuminja miðar að því að varðveita búsetuminjar á Austur-Héraði og vekja 
áherslu á mikilvægi þeirra sem hluta af umhverfi og menningararfi. Öll þau mannvirki og 
byggingar sem talin er merkileg vegna gerðar sinnar, aldurs eða sögu eru flokkaðar undir 
hverfisvernd búsetuminja í Aðalskipulaginu. Búsetuminjar sem njóta hverfisverndar á 
Austur-Héraði (Austur-Hérað 2002-a) eru 21 talsins. Þessar minjar eru:  
  

1. Stapavík, í landi Unaóss: Leifar gamalla löndunarmannvirkja.  
2. Hjaltastaðarkirkja: Timburkirkja, byggð árið 1881.  Friðuð skv. lögum um húsafriðun nr. 104/2001. 
3. Kjarvalshvammur: Sumarhús og bátsnaust Jóhannesar S Kjarval. Timburhús ásamt geymslu og kamri 

reist árið 1948 og bátaskýli reist um 1960, friðuð skv. lögum um húsafriðun nr. 104/2001.  
4. Eiðakirkja: Timburkirkja, vígð árið 1886.  Friðuð skv. lögum um húsafriðun nr. 104/2001. 
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5. Breiðavað, gamli bærinn: Myndarlegur og formfagur gamall bær,sem á fáa sína líka lengur. Byggður 
1903. 

6. Eyvindarárbrú: Steynsteypt steinbogabrú, byggð á 3. áratug 20.aldar.  
7. Gistihúsið á Egilsstöðum: Á sínum tíma langstærsta íbúðarhús á Héraði. Byggt 1905 og síðar. Á sér 

langa sögu sem gistihús. Setur mikinn svip á umhverfi sitt.  
8. Fljótshúsið í Egilsstaðavík: Vöruhús, byggt á 3. áratug 20. aldar. Kemur við sögu vöruflutninga á 

Lagarfljóti, bæði í lofti og á legi. Einstaklega formfagurt hús á mjög sérstæðum stað.  
9. Keldhólar, íbúðarhús: Gamall sveitabær, timburhús af þeirri kynslóð sem er nánast horfin.  
10. Vallaneskirkja: Sóknarkirkja Vallamanna, byggð 1930, teiknuð af Guðjóni Samúelssyni.  
11. Jaðar, íbúðarhús: Stórt og myndarlegt steinhús með ótvírætt menningarsögulegt gildi. Byggt 1909-

1910.  
12. Hvammur, gamall bær: Bærinn er eitt örfárra dæma um húsagerð sem er að hverfa, en var algeng á 

sunnanverðu Austurlandi, en nær óþekkt annars staðar á landinu 
13. Stóra Sandfell, gamli bærinn:  Endurbyggður 1927 og 1995.  
14. Hafursá, íbúðarhús: Íbúðarhús, byggt 1928 og 1936. Endurbyggt eftir bruna. Dæmigerður fyrir stíl 

sem var vinsæll um 1930, en fátíður til sveita 
15. Hallormsstaður, bærinn: Gamli bærinn á Hallormsstað er vel varðveittur aldamótabær, elsti hluti 

hans byggður árið 1884, og viðbygging á þriðja áratug 20. aldar 
16. Hallormsstaður, Hússtjórnarskólinn (Kvennaskólinn): Byggður 1929, teiknaður af Jóhanni 

Franklín Kristjánssyni   
17. Þingmúlakirkja: Sóknarkirkja Skriðdælinga, byggð 1886. Friðuð skv. lögum um húsafriðun nr. 

104/2001. 
18. Mýnes: Steinhús, 1906. 
19. Tjarnarland: Leifar af "svifferju" á Lagarfljóti, neðan við Tjarnarland, 1902 (?) 
20. Mjóanes: Fjárhús úr torfi og grjóti. 
21. Arnkelsgerði: Smalakofi í landi Arnkelsgerðis. 

 

Umhverfismerktar vörur í verslunum 

Gerð var könnun á framboði á umhverfismerktum vörum í verslununum Bónus og Samkaup 
á Egilsstöðum þann 28. mars 2003.  Vörur sem báru umhverfismerkingar af einhverju tagi 
voru taldar. Bæði vörur sem báru vottaðar umhverfismerkingar og vörur þar sem á einhvern 
hátt var gefið til kynna að þær væru „umhverfisvænar“ án þess að bera vottuð umhverfis-
merki. Vottuðu umhverfismerkin sem var að finna á vörum eru Svansmerkið sem segir til 
bæði um lítil áhrif vörunnar á umhverfi sem og gæði, Bra Miljöval sem er sænskt umhverfis-
merki og Tún, sem er vottun um líffræna framleiðslu hér á landi. Einnig voru skráðar vörur 
sem voru merktar sem umhverfisvænar án þess að hafa vottun fyrir því. Þarna voru 
endurunnar vörur, hreinsi- og þvottaefni merkt sem „visthæf“ og íslenskt grænmeti og krydd 
sem var sagt vistvænt eða vistrænt ræktað. Aðeins er hægt að vera viss um að vörur séu 
lífrænt ræktaðar eða að áhrif þeirra á umhverfið séu lítil sé varan vottuð. Vörur með 
umhverfismerkjun voru ekki meira áberandi en aðrar vörur né merktar á sérstakan hátt 
heldur þurfti að skoða hverja voru í leit að umhverfismerkjum.   
 
Í könnun sem gerð var á vegum Sorpeyðingar Héraðs árið 2003 kom í ljós að ríflega 
helmingur svarenda var meðvitaður um að gera vistvæn innkaup.  Um 40% sögðust hins 
vegar aldrei hugsa um það (Austur-Hérað 2004-g). 
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Í könnuninni var skráð vistvænt grænmeti og umhverfis vottaðar hreinsivörur og rafhlöður  í 
báðum verslunum. Í verslun Samkaupa fundust auk þess umhverfismerktar baunir, soja-
mjólk, hársápa, salernispappír, eldhúspappír og plastpokar og lífræn mjólkurafurð (tafla 41). 

Bónus Tún Svansmerkið Bra Miljöval "Vistrænt" * "Visthæft" ** Endurunnið Samtals

Gænmeti 1 1
Gólfbón 1 1
Þvottaefni 1 1
Hreinsilögur 2 2
Uppþvottaduft 1 1
Rafhlöður 1 1

Samkaup Tún Svansmerkið Bra Miljöval "Vistrænt" * "Visthæft" ** Endurunnið Samtals

Gænmeti 1 1
Krydd (ferskt) 1 1
Mjólkurvörur 1 1
Baunir 3 3
Sojamjólk 2 2
Þvottaefni 6 3 9
Mýkingarefni 1 1
Uppþvottalögur 1 2 3
Uppþvottaduft 4 4
Hársápa 0
Rafhlöður 1 1
Salernispappír 2 1 3
Eldhúspappír 2 2
Plastpokar 2 2

Vörur alls með með óvottuð umhverfismerki 14
Vörur alls með vottað umhverfismerki 26

*   Vara er sögð vera vistrænt, vistvænt, lífrænt ræktuð en er ekki vottuð sem slík 
**  Vara er sögð vera vistvæn eða visthæf án þess að vera vottuð sem slík

Vottuð umhverfismerki Óvottuð umhverfismerki

   
Grænfáninn 

Grænfáninn er verkefni er á vegum Landverndar sem miðar að því að efla vitund nemenda, 
kennara og annarra starfsmanna grunnskóla um umhverfismál. Verkefnið nýtur virðingar 
víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.  Markmið 
verkefnisins eru m.a. að veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál, 
efla samkennd innan skólans og bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og 
orku (Landvernd 2004-a).  
 
Grunnskólinn í Hallormsstað hefur undanfarin tvö ár unnið að því að fá Grænfánann og frá 
því í september 2003 hefur fáninn blakt þar við hún.   Grunnskólinn á Hallormsstað hefur 
þar með komst á bekk með sex öðrum grunnskólum á Íslandi sem þykja vera til fyrirmyndar 
í umhverfisvernd og umhverfisfræðslu (Austur-Hérað 2003-i).  

Tafla 41: Vörur sem báru umhverfismerkingar af einhverju tagi í verslunum Bónus og Samkaupum á
Egilsstöðum 28. mars 2003. 
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Vistvernd í verki 

Vistvernd í verki er alþjóðlegt verkefni umhverfisverkefni fyrir heimilið sem Landvernd 
hefur umsjón með á Íslandi.  Markmið verkefnisins er að styðja og hvetja fólk til að taka upp 
vistvænni lífsstíl skref fyrir skref á þeim hraða sem hver velur sér. Verkefnið er hið eina 
sinnar tegundar í heiminum svo vitað sé og hafa kannanir sýnt að það skilar miklum og 
varanlegum árangri í bættri umhverfismeðvitund og hegðun.  Vistvernd í verki byggist á 
hópstarfi þar sem fulltrúar fjölskyldna koma reglulega saman til fræðslufunda yfir tiltekið 
tímabil.  Fundirnir eru notaðir til að fara yfir ýmis atriði í rekstri fjölskyldunnar og til að finna 
leiðir til úrbóta. (Landvernd 2004-b). 
 
Á Austur-Héraði hafa alls hafa 21 heimili tekið þátt í verkefninu Vistvernd í verki eða GAP á 
Austur-Héraði í samvinnu við Landvernd (Landvernd 2004-c).   Austur-Hérað er meðal 
þeirra sveitarfélaga á Íslandi þar sem þátttaka í Vistvernd í verki hefur verið hvað mest sé tekið 
tillit til íbúafjölda (tafla 42).  
 
Tafla 42: Þáttaka í verkefninu vistvernd í verki á Austur-Héraði og víðar á landinu. Heimild: Landvernd 2004. 

Fjöldi heimila Fjöldi íbúa Hlutfall íbúa Íbúafjöldi
Austur-Hérað 21 84* 3.9% 2141
Hvítársíða 9 44 51.8% 85
Hveragerði 45 147 7.8% 1887
Hafnarfjörður 82 328* 1.5% 21190
Ísland 450 1800* 0.6% 290490
*Áætlaður fjöldi 4 á heimili  

 

Kolefnisbúskapur 

Losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum og á Íslandi fer vaxandi ár frá ári.  Lofttegundir 
sem valda gróðurhúsaáhrifum eru nokkrar en stærsti hlutinn útstreymis 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi er koltvísýringur (CO2) sem m.a. kemur frá brennslu 
jarðefnaeldsneytis, s.s. bensín- og díeselolíu (4% árið 2001) en metan (CH4), sem m.a. kemur 
frá húsdýrahaldi og sorphaugum er næst (8% árið 2001).  Einnig er díköfnunarefnisoxíð 
(N2O) nokkuð öflug gróðurhúsalofttegund en uppsprettur hennar hér á landi eru frá 
bílaumferð og notkun tilbúins áburðar (Umhverfisstofnun 2002).    
 
Með kolefnisbúskap er hér annars vegar átt 
við útstreymi koltvísýrings af manna völdum 
og hins vegar upptöku koltvísýrings vegna 
landbóta af manna völdum, einkum land-
græðslu og skógrækt.  Við þá útreikninga eru 
allar gróðurhúsalofttegundir, hvort sem þær 
innihalda kolefni eða ekki umreiknaðar yfir í 
svokölluð koltvísýringsígíldi. Heildarlosun 
koltvísýringsgilda á hvern íbúa á Íslandi var 
11,5 tonn árið 2001.  Hlutfallsleg skipting 
losunar eftir uppsprettum er sýnd í töflu 44) (Umhverfisstofnun 2002).  
 
Ætla má að heildarlosun á hvern íbúa á Austur-Héraði er töluvert minni en landsmeðaltal 
segir til um m.a. vegna þess að á Austur-Héraði er ekki stóriðja, jarðhiti er ekki virkjaður þar 
og þar er hvorki fiskiskipafloti né fiskimjölsverksmiðjur.  Á hinn bóginn er fjöldi ökutækja á 
hverja 1000 íbúa meiri en landsmeðaltal. Engu að síður má varlega áætla að íbúar á Austur-

Tafla 43: Losun gróðurhúsalofttegunda eftir 
starfsgreinum árið 2001. Heimild: Umhverfis-
stofnun 2002 

Hlutfall árið 2001
Iðnaður* 36%
Samgöngur og tæki 26%
Fiskiskip 20%
Virkjun jarðhita 5%
Heimili 1%
Annað 12%
*einkum stóriðja, fiskimjölsverksmiðjur, Sementverksmiðjan, o.fl.
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Héraði losi einungis um helming þess magns af gróðurhúsalofttegundum sem meðal 
Íslendingurinn losar, eða tæplega 5 tonn árið 2001.  
 
  
Binding kolefnis vegna skógræktar og landgræðslu er svo hinn hlutinn af kolefnisbúskapnum.  
Árið 2000 var kolefnisbinding vegna landgræðslu og skógræktar á Íslandi um 135.000 tonn 
(Umhverfisráðuneytið 2002) sem samsvarar um 0,47 tonnum eða 470 kílóum á Íslending á 
ári. Til samanburðar er útreiknuð koltvísýringsbinding á Austur-Héraði vegna skógræktar 
Héraðsskóga um 9,734 tonn árið 2000 eða um 5,7 tonn á hvern íbúa (tafla 44). Reiknað er 
með að hvert tré bindi um 1,941 kg af koltvísýringi á ári. Þessi tala er ekki nákvæm en verið 
er að vinna að þróun nákvæmari aðferða til þess að reikna út koltvísýringsbindingu frá 
skógrækt. Þarna inn í koma ýmsir þættir eins og jarðvegur, áburðuðarnotkun, veðurfar og 
tegund og aldur trjáa (Héraðsskógar 2003).  Einnig verður að hafa í huga neikvæð áhrif 
skógræktar á kolefnisbúskapinn, s.s. framræsla mýrlendis og notkun tilbúins áburðar, en ekki 
er tekið tilllit til þess í þessum útreikningum.   Þá er ekki tekið tilliti til landgræðslu á Austur-
Héraði í þessum útreiknum.  

1999 2000 2001 2002

Koltvísýringsbinding (tonn/ár) 8,870 9,734 10,721 11,739
Koltvísýringsbinding á íbúa (tonn/íbúa) 4.37 4.81 5.28 5.70  

 
Þó að í þeim samanburði sem hér birtist í kolefnisbúskap af manna völdum á landsvísu 
annars vegar og á Austur-Héraði hins vegar séu margir fyrirvarar og tölurnar kannski ekki 
alveg sambærilegar þá gefa þær engu að síður góða mynd af stöðu sveitarfélagsins í 
kolefnisbúskapi vegna mannlegra athafna á Íslandi.  Ljóst er að Austur-Hérað stendur  vel að 
vígi í þeim málum.    
 
 

Tafla 44: Koltvísýringsbinding á Austur-Héraði vegna Héraðsskógaverkefnisins árin 1999-2002 og
landgræðslu á Héraðssandi. Heimild: Héraðsskógar 2003 
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Ferðamálahópur Borgafjarðar 1999.  Gönguleiðir um Víknaslóðir. Gönguleiðir á Austurlandi I.  Bæklingur-

kort. 
Ferðaþjónusta bænda 2004. Ferðaþjónustubændur á Austur-Héraði.  Upplýsingar á heimasíðu 

Ferðaþjónutu bænda:  www.sveit.is Skoðað í febrúar 2004.  
Flugmálastjórn Íslands 2000. Árið 1999. Flugtölur – Flugflutningar. Flugfloti. Flugskírteini. Flugumferð. 1. 

tölublað, 7. árgangur. Útgefið 20. okt. 2000.  
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Flugmálastjórn Íslands 2001: Árið 2000. Flugtölur – Flugflutningar. Flugfloti. Flugskírteini. Flugumferð. 1. 
tölublað, 8. árgangur. Útgefið 31. okt. 2001.  

Flugmálastjórn Íslands 2002. Árið 2001. Flugtölur – Flugflutningar. Flugfloti. Flugskírteini. Flugumferð. 1. 
tölublað, 9. árgangur. Útgefið í maí 2002.  

Flugmálastjórn Íslands 2003. Árið 2002. Flugtölur – Flugflutningar. Flugfloti. Flugskírteini. Flugumferð. 1. 
tölublað, 10. árgangur. Útgefið í maí 2003. 

Fornleifastofnun Íslands, 2001: Fornleifakönnun vegna fyrirhugaðrar virkjunar við Kárahnjúka.  
Samantekt.  Ritstj: Adolf Friðriksson. Fengið á vef Landsvirkjunar um Kárahnjúka: 

http://www.karahnjukar.is/files/Umhverfismat_Vidauki22.pdf.  Skoðað 3. mars 2003. 
Guðmundur Bjarnason, garðyrkjustjóri Austur Héraðs 2003. Upplýsingar um lengd göngu- og 

hjólreiðastíga.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur, 24. febrúar 2003. 
Guðný Zoëga, Minjavörður Austurlands 2003.  Upplýsingar um skráðar minjar á Austur Héraði.  Rafbréf til 

Kristínar Ágústsdóttur, 3. mars 2003. 
Guðrún Karlsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson 2003.  Mat á Hallormsstaðaskóla.  Rannsókarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. Unnið fyrir Menntamálaráðuneytið.    
Gunnar Á. Gunnarsson 2003. Upplýsingar um lífræna ræktun frá Vottunarstofunni Tún. Rafbréf til 

Magnúsar Björnssonar sent 9. janúar 2003. 
Hagstofa Íslands 2002-a. Fjöldi ökutækja eftir skráðu heimilisfangi eigenda 2001. Fengið af vef Hagstofu 

Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=776&ifrmsrc=/uploads/files/lh2002/L02121
3.xls&Redirect=False  Skoðað í október 2002. 

Hagstofa Íslands 2002-b. Mannfjöldi á Íslandi 1. desember 2001 eftir landsvæðum, sveitarfélögum og 
kyni. Endanlegar tölur. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/uploads/files/end2001_3.xls. Skoðað í október 2002. 

Hagstofa Íslands 2002-c: Tölur um mannfjölda á Íslandi 1999 og 2000. Fengið af vef Hagstofu Íslands:  
http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=311&intPXCatID=61&ifrmsrc=/temp/mannf
joldi/sveitarfelog.asp )  Skoðað í október 2002. 

Hagstofa Íslands 2002-d Farþegar og ökutæki með bílferjum til landsins1998-2001.. Fengið af vef 
Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofan.is/template_db_frameset.asp?PageID=603&ifrmsrc=/uploads/files/lh2002/L021
102.xls&Redirect=False )  Skoðað í október 2002. 

Hagstofa Íslands 2002-e. Dánir eftir lögheimili 1991-2001. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofan.is/uploads/files/danir01_3.xls Skoðað í desember 2002. 

Hagstofa Íslands 2002-f. Lifandi fæddir eftir lögheimili móður 19991-2001. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofan.is/uploads/files/faeddir01_1.xls Skoðað í desember 2002.  

Hagstofa Íslands 2002-g. Búfé og garðávextir eftir sveitarfélögum 1999. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofan.is/temp/Dialog/varval.asp?ma=LAN01210&ti=B%FAf%E9+og+gar%F0%E1vext
ir+1999+eftir+sveitarf%E9l%F6gum&path=../Database/landbunadur/bufe/&lang=3 Skoðað í 
desember 2002.  

Hagstofa Íslands 2003-a. Mannfjöldi á Íslandi 1. desember 2002 eftir landsvæðum, sveitarfélögum og 
kyni. Bráðabirgðatölur. Fengið af vef Hagstofu Íslands:  
http://www.hagstofa.is/uploads/files/br_mf02_3.xls. Skoðað í janúar 2003. 

Hagstofa Íslands 2003-b. Uppýsingar um skráningu fyrirtækja og tekjur íbúa á Austur-Héraði. Rafbréf til 
Magnúsar Björnssonar 20. janúar 2003 frá Svövu Guðjónsdóttir, upplýsingadeild.  

Hagstofa Íslands 2003-c. Uppýsingar um kjarnafjölskyldur á Austur-Héraði. Rafbréf til Magnúsar 
Björnssonar 9., 13. og 20. janúar 2003 frá Svövu Guðjónsdóttir upplýsingadeild  

Hagstofa Íslands 2003-d. Upplýsingar um fjölda gistinátta í póstnúmerum 700 og 701. Rafbréf til 
Magnúsar Björnssonar 10. janúar 2003 frá Þórarinnu Söebech.  

Hagstofa Íslands 2003-e. Búferlaflutningar eftir sveitarfélögum. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofan.is/uploads/files/bufl02_4_5.xls 5. febrúar 2003. 

Hagstofa Íslands 2003-f.  Upplýsingar um fjölda fyrirtækja og nýskráningu fyrirtækja á Íslandi, Austurlandi 
og Austur Héraði.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 27. febrúar 2003 frá Magnúsi Kára Bergman, 
framleiðslu- og fyrirtækjadeild Hagstofunnar.  

Hagstofa Íslands 2003-g.  Upplýsingar um fjölda nemenda við Menntaskólanum á Egilsstöðum frá 1979 til 
2001.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 27. febrúar 2003 frá Konráði Ásgrímssyni, skólamáladeild 
Hagstofunnar.  

Hagstofa Íslands 2003-h. Upplýsingar um fjölda íbúa og aldursdreifingu á Austurlandi. Rafbréf til Magnúsar 
Björnssonar 9. og 13. janúar 2003 og 4. og 6. febrúar 2003 frá Svövu Guðjónsdóttir upplýsingadeild. 

Hagstofa Íslands 2003-i. Gistiskýrslur 2002. Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template25.asp?pageid=921&highlight=gistiskýrslur Skoðað í febrúar 2004. 

Hagstofa Íslands 2004-a. Búferlaflutningar 1986-2003 – sveitarfélag, kyn, ár, flutningssvæði og flutningur.   
Fengið af vef Hagstofu Íslands:  

http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=311&intPXCatID=48&ifrmsrc=/temp/mannfjol
di/buferlaflutningar.asp.  Skoðað í febrúar 2004 

Hagstofa Íslands 2004-b. Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 2001-2003 og Hlutfall erlendra 
ríkisborgara af mannfjölda.  Fengið af vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=311&intPXCatID=188&ifrmsrc=/temp/man
nfjoldi/rikisfang.asp.  Skoðað í febrúar 2004. 
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Hagstofa Íslands 2004-c. Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1. júlí og 31. desember 1981–2001. Fengið af vef 
Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template35.asp?PageID=774&ifrmsrc=/uploads/files/lh2002/L020208.xls&Redi
rect=False  Skoðað í febrúar 2004.  

Hagstofa Íslands 2004-d. Upplýsingar um skiptingu ársverka.  Rafbréf frá Hrönn Kristinsdóttur atvinnu-og 
fyrirtækjasviði Hagstofu Íslands til Kristínar Ágústsdóttur 12. febrúar 2004. 

Hagstofa Íslands 2004-e. Gistnætur á Austur-Héraði 1998-2002 (120204KristinÁgústsdóttir.xls).  
Rafpóstur til Kristínar Ágústsdóttur þann 12. febrúar 2004 frá Þórarinnu Söebech, atvinnu-og 
fyrirtækjasviði Hagstofu Íslands.  

Hagstofa Íslands 2004-f. Fjöldi ökutækja eftir skráðu heimilisfangi eigenda 2002 (L031212.xls).  Rafpóstur 
til Kristínar Ágústsdóttur þann 27. febrúar 2004 frá Eddu Hermannsdóttur Hagstofu Íslands.  

Hagstofa Íslands 2004-g. Fjöldi nemenda í grunnskólum á Austur-Héraði árin 1999-2003 (Fyrirsp Kristin fj 
nem  010304.xls)  Rafpóstur til Kristínar Ágústsdóttur frá Hauki Pálssyni skólamáladeild Hagstofu 
Íslands 1. mars 2004. 

Hagstofa Íslands 2004-h.  Fjöldi nemenda með erlent móðurmál í grunnskólum á Austur-Héraði árin 1999-
2003 (Fyrirsp Krisin erl móð 010304.xls)  Rafpóstur til Kristínar Ágústsdóttur frá Hauki Pálssyni 
skólamáladeild Hagstofu Íslands 1. mars 2004.  

Hagstofa Íslands 2004-i. Fjöldi, kynjaskipting og réttindi stjórenda og þeirra sem starfa við kennslu við 
grunnskóla á Austur-Héraði árin 1999-2003 (Fyrirsp Kristin smt 020304.xls)  Rafpóstur til Kristínar 
Ágústsdóttur frá Hauki Pálssyni skólamáladeild Hagstofu Íslands 2. mars 2004. 

Hagstofa Íslands 2004-j:  Hagtíðindi,  Skólamál. 2004:1  Fengið á vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template25.asp?PageID=1221 Skoðað í febrúar 2004 

Hagstofa Íslands 2004-k. Fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og landsvæðum 1998-2002. Fengið á 
heimasíðu Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=311&intPXCatID=267&ifrmsrc=/temp/vinn
umarkadur/starfandi.asp  Skoðað í mars 2004.  

Hagstofa Íslands 2004-l.  Starfslið grunnskóla haustið 2001.  Fengið á vef Hagstofu Íslands: 
http://www.hagstofa.is/template35.asp?PageID=774&ifrmsrc=/uploads/files/lh2002/L022006.xls&Redi
rect=False  Skoðað í mars 2004. 

Hagþjónusta landbúnaðarins 2004. Aðföng í landbúnaði. Fengið á vef Hagþjónustu landbúnaðarins: 
http://www.hag.is/pdf/kaflar/kafl7.pdf Skoðað í mars 2004.  

Hallormsstaðaskóli 2004.  Frétt um flutning Skógarsels í Hallormsstaðarskóla á heimasíðu skólans:  
http://hall.ismennt.is/  Skoðað í mars 2004. 

Heilbrigðiseftirlit Austurlands 2003. Upplýsingar um rotþrær á Austur-Héraði. Rafbréf til Magnúsar 
Björnssonar 25. febrúar 2003. 

Helga Guðmundsdóttir, forstöðumaður menningar og fræðslusviðs Austur-Héraðs 2003. Upplýsingar um 
mennta- og menningarmál á Austur-Héraði. Símtal við Magnús Björnsson 14. febrúar 2003 og rafbréf 
til Guðrúnu Á. Jónsdóttur 25. febrúar 2003.  

Helga Rún Péturs sérfræðingur á Barnaverndarstofu 2004.  Upplýsingar um mögulegar útskýringar á 
mismunandi fjölda barnaverndarmála eftir nefndum og landsvæðum.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 
16. mars  2004. 

Helgi Ómar Bragason skólastjóri í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Upplýsingar um nemendafjölda og 
kennara. Rafbréf til Magnúsar Björnssonar 28. febrúar 2003. 

Hrafnkell A. Jónsson héraðsskjalavörður 2004. Upplýsingar um gestafjölda á Héraðsskjalasafni Austurlands 
árin 1998-2003.  Rafbréf til Kristínu Ágústsdóttur í febrúar 2004.  

Héraðsskógar 2003. Upplýsingar um fjölda trjáa, byggingu girðinga og áburðarnotkun á Austur-Héraði í 
verkefninu Héraðsskógar. Símbréf til Magnúsar Björnssonar 6. febrúar 2003.  

Hitaveita Egilsstaða og Fella 2003-a. Upplýsingar um heitavatnsnotkun. Rafbréf frá Guðmundi Davíðssyni 
til Magnúsar Björnssonar 28. febrúar og 7. mars 2003.  

Hitaveita Egilsstaða og Fella 2003-b: Rauntímaupplýsingar um hitaveituna af HEF: 
http://www.hef.is/default.asp?sida=igssdata.asp Skoðað 7. og 9. mars 2003. 

Hjördís Ólafsdóttir bókari hjá Austur-Héraði 2003. Upplýsingar úr bókhaldi sveitarfélagsins.  Sent Magnúsi 
Björnssyni  9. janúar 2003. 

Hlynur Óskarsson líffræðingur á Rala og nefndarmaður í Votlendisnefnd 2003.  Upplýsingar um endurheimt 
votlendissvæði á Austur Héraði.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur, 24. febrúar 2003.  

Húsafriðunarnefnd ríkisins, 2003.  Húsaskrá.  Austurland.  Fengið á vef Húsafriðunarnefndar ríkisins: 
http://www.hfrn.is/html/fridud_hus/austurland.htm.  Skoðað 11. mars 2003.  

Jazzsamband Íslands 2003. Jazzhátíð Egilsstaða 2002.  Fengið á vef Jazzsambands Íslands: 
http://www.jazzis.net/egilsjazz Skoðað 25. febrúar 2003.  

Jóhanna Gísladóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Austurlands 2003-a.  Tölur um gistinætur á 
tjaldstæðinu á Egilsstöðum árin 1999-2001.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 3. mars 2002. 

Jóhanna Gísladóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Austurlands 2003-b.  Viðburðaskrá Markaðsstofu 
Austurlands 2002.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 24. febrúar 2002. 

Krabbameinsfélagið 2003. Reykingar grunnskólanema – könnun héraðslækna og Krabbameinsfélagsins. 
Rafbréf til Magnúsar Björnssonar 25. febrúar 2003 frá Guðlaugi Guðjónssyni, Krabbameinsfélaginu. 

Landgræðsla ríkisins 2003. Upplýsingar um landgræðslu á Austur-Héraði. Rafbréf til Magnúsar Björnsson 
frá Guðrúnu Schmidt, Héraðsfulltrúa á Austurlandi 3. mars 2003. 

Landmælingar Íslands 2004: Stærð sveitarfélaga.  Austur Hérað. Fengið á heimasíðu Landmælinga 
Íslands: 
http://kort.lmi.is/servlet/com.trackwell.gis.ims.twims?resolution=2&sId=00%3A144b18f%3Afae493f0
a7%3A-695d  Skoðað í mars 2004.  
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Landvernd 2004-a. Grænfáninn.  Fengið á heimasíðu Landverndar: 
http://www.landvernd.is/graenfaninn/yflokkar.asp?flokkur=1055.  Skoðað í mars 2004.  

Landvernd 2004-b. Vistvernd í verki.  Fengið á heimasíðu Landverndar: 
http://www.landvernd.is/vistvernd/flokkar.asp?flokkur=960  Skoðað í mars 2004. 

Landvernd 2004c. Upplýsingar um þáttöku Vistvernd í verki á Austur-Héraði. Rafbréf til Kristínar 
Ágústsdóttur 2. mars 2004 frá Bryndísi Þórisdóttur. 

Laufey Eiríksdóttir háskólanámssetri Fræðslunets Austurlands 2004. Upplýsingar um nemendur á 
Austurlandi sem skráðir eru í fjarnámi hjá Fræðsluneti Austurlands.  Rafbréf til Kristínar Ágústsdóttur 
15. mars 2004.  

Lára Vilbergsdóttir 2003. Upplýsingar um viðburði og þátttakendur á Ormsteiti 2002.  Rafbréf til Guðrúnar 
Jónsdóttur 12. mars 2003. 

Línuhönnun 2002. Sorphirða – Greining og úrbætur. Gert fyrir Sorpeyðingu Mið-Héraðs, maí 2002.  
Lög nr. 162/2002 um úrvinnslugjald.  Fengið á vef Alþingis: 

http://www.althingi.is/lagas/129/2002162.html.  Skoðað í mars 2004. 
Kristrún Jónsdóttir bókavörður í Bókasafn Héraðsbúa 2003. Upplýsingar um fjölda útlána af safninu. Símtal 

við Magnús Björnsson 18. febrúar 2003. 
Magnús Kári Bergmann, framleiðslu- og fyrirtækjadeild Hagstofunnar 2003.  Skýringar á nýskráningu 

fyrirtækja á Austur Héraði.  Símtal við Kristínu Ágústsdóttur 27. febrúar 2003.  
Magnús Magnússon skólastjóri í Tónlistarskóla Egilsstaða 2003. Upplýsingar um fjölda nemenda. Rafbréf til 

Magnúsar Björnssonar 26. febrúar 2003 
Markaðsstofa Austurlands 2003. Dagar myrkurs 21.-24. nóv. Fengið á vef Markaðsstofu Austurlands: 

http://www.east.is/one_news.asp?ID=127 Skoðað í febrúar 2003. 
Málfríður Hannesdóttir ritari í Grunnskólanum Egilsstöðum og Eiðum. Upplýsingar um nemendur og 

kennara. Rafbréf sent Magnúsi Björnssyni 18. febrúar 2003.  
Minjasafn Austurlands 2004-a.  Ársskýrsla Minjasafns Austurlands árið 2002. Rafbréf frá Rannveigu 

Þórhallsdóttur safnstjóri Minjasafns Austurlands til Kristínar Ágústsdóttur 5. febrúar 2004. 
Minjasafn Austurlands 2004-b.  Ársskýrsla Minjasafns Austurlands árið 2001.  Fengið á vef Minjasafns 

Austurlands: http://www.minjasafn.is/pages/safnid2.asp?ID=26. Skoðað í febrúar 2004. 
Minjasafn Austurlands 2004-c. Ársskýrsla Minjasafns Austurlands 2000.  Fengið á vef Minjasafns 

Austurlands:http://www.minjasafn.is/pages/safnid2.asp?ID=30.  Skoðað í febrúar 2004 
Minjasafn Austurlands 2004-d. Ársskýrsla Minjasafns Austurlands 1999.  Fengið á vef Minjasafns 

Austurlands:http://www.minjasafn.is/pages/safnid2.asp?ID=29.  Skoðað í febrúar 2004 
Minjasafn Austurlands 2004-e. Ársskýrsla Minjasafns Austurlands 1998.  Fengið á vef Minjasafns 

Austurlands:http://www.minjasafn.is/pages/safnid2.asp?ID=28 
Minjasafn Austurlands 2004-f. Ársskýrsla Minjasafns Austurlands 1997.  Fengið á vef Minjasafns 

Austurlands:http://www.minjasafn.is/pages/safnid2.asp?ID=27.   Skoðað í febrúar 2004. 
Morgunblaðið 2003.  Sorphirða mun taka stökk inn í framtíðina.  31. mars 2003.  
Morgunblaðið 2004-a. Austfirskar konur standa illa að vígi.  27. febrúar 2004.   
Morgunblaðið 2004-b. Jarðvegsgerð.  Sorpstöð Héraðs hefur sótt um starfsleyfi fyrir jarðvegsgerð úr 

lífrænum úrgangi í landi Fossgerðis í Eiðaþinghá.  5. mars 2004. 
Náttúrustofa Austurlands 2001. Tillaga Náttúrustofu Austurlands að kvóta og skiptingu hreindýraveiðileifa 

árið 2002. Lagt fyrir Hreindýraráð 14. nóvember 2001.  Skarphéðinn G. Þórisson.  
Ólafur Arnalds, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins, 2000. Kvasir. Heimasíða 

Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins  http://www.rala.is/kvasir/nidurst/v2-austur.htm.  Skoðað í 
febrúar 2003 

Óskar Bjarnason framkvæmdarstjóri Bólholts 2004.  Upplýsingar um hreinsivirki við útrásir við Einbúablá 
og á Hallormsstöðum.  Símtal við Kristínu Ágústsdóttur í mars 2004.  

Rannsóknarstofnun Landbúnaðarins.  Endurheimt Votlendis  Vefur Votlendisnefndar 
www.rala.is/votlendi.htm   Skoðað 23. febrúar 2003 

Reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp.  Fengið á vef Dómsmálaráðuneytisins:  
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/8740f17f27e

a86cd00256a0800330269?OpenDocument  Skoðað í febrúar 2004.  
Samgönguráðuneytið 2003. Samgöngur í tölum 2003.  Fengið á vef Samgönguráðuneytisins: 

http://www.samgonguraduneyti.is/media/Skyrsla/samgonguritol2003.pdf  Skoðað í febrúar 2004.  
Samband íslenskra sveitarfélaga 2003.  Árbók sveitarfélaga 2003. Fengið á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga: http://www.samband.is/files/{60ab554a-db69-4721-bd1a-485c4782db82}_bls_187-
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