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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um þróun byggðarlags á norðanverðum Vestfjörðum en 

landshlutinn hefur átt undir högg að sækja undanfarna áratugi og fjöldi fólks og fyrirtækja 

hafa frá horfið. Kenningar ýmissa fræðimanna um búferlaflutninga eru reifaðar og þær 

tengdar við ríkjandi ástand Vestfjarða. Leitast er við að útskýra þróunina og setja í samhengi 

við landið í heild sinni. Samgöngumál hafa lengi verið umræðuefni á Vestfjörðum þar sem 

ástand vega hefur verið ábótavant um langt skeið. Fjallað verður um helstu vegaframkvæmdir 

undanfarinna ára og hvað sé óklárað í þeim efnum. Þá hafa Vestfirðingar þurft að þola miklar 

hamfarir í gegnum tíðina, en á norðanverðum Vestfjörðum féllu tvö mannskæð snjóflóð árið 

1995 sem höfðu mikil áhrif á íbúana í þorpunum og nærliggjandi byggðalögum. Ekki verður 

eingöngu fjallað um hamfarir af völdum náttúrunnar, heldur einnig félagslegar hamfarir á 

borð við gjaldþrot fyrirtækja.  Þá verður einnig fjallað um hluta af þeim mörgu hugmyndum 

sem fram hafa komið til að sporna við fólksfækkun á Vestfjörðum. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær að styrkleikar Vestfjarða liggja einna helst á sjávarútvegs- og 

matvælasviði, mennta- og rannsóknasviði og menningar- og  ferðaþjónustusviði. Þá er vert að 

líta til hinna Norðurlandanna, sjá hvernig þeirra byggðastefnur eru uppsettar og möguleikana 

á fara að fordæmi þeirra. Það er því nauðsynlegt að rækta þau svið sem styrkleikar Vestfjarða 

liggja, svo landsfjórðungurinn geti enn á ný verið eftirsóknarverð staðsetning til búsetu. 
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Inngangur 

Það sem hefur einkennt byggðaþróun á Íslandi undanfarna áratugi er flutningur landsmanna úr 

dreifbýli í þéttbýli, einkum til höfuðborgarsvæðisins. Þessi þróun hefur orðið til þess að 

sveitir og lítil bæjarfélög hafa verulega átt undir högg að sækja vegna mikillar fólksfækkunar. 

Straumur fólks til höfuðborgarsvæðisins verður að teljast ein róttækasta breyting sem orðið 

hefur á íslensku þjóðfélagi á tuttugustu öldinni. Frá 1980 hefur fólksstraumurinn haldið jafnt 

og þétt áfram til höfuðborgarsvæðisins. Í samanburði við nágrannaríkin þá hefur þróunin á 

Íslandi nokkuð skorið sig úr, því í stað þess að margir stórir þéttbýlisstaðir hafi myndast um 

allt land hefur höfuðborgarsvæðið eitt og sér dregið að sér langflesta landsmenn. Nú búa um 

60% landsmanna í Reykjavík eða nágrenni hennar (Hagstofa Íslands, 2014). Það er þó ekki 

séríslenskt fyrirbrigði að vægi dreifbýlis fari minnkandi og vægi þéttbýlis aukist, því svipuð 

þróun hefur orðið í flestum löndum heimsins samhliða breyttum atvinnuháttum. Þróunin var 

víðast slík að fólk flutti úr landbúnaðarhéruðum í nálæga smábæi og stærri borgir. Á Íslandi 

mynduðust litlir þéttbýliskjarnar einkum þar sem skilyrði til útgerðar voru góð og því var hin 

nýja byggð dreifð í frekar smáum einingum um landið (Stefán Ólafsson, 1997). 

Þungamiðjan í þessu riti verður umfjöllun um stöðu sveitarfélaganna á norðanverðum 

Vestfjörðum, þ.e. Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Umfjöllunin 

beinist að því hvernig byggðaþróunin hefur verið á svæðinu samhliða búferlaflutningum. Þá 

verður fjallað um samgöngur á Vestfjörðum sem lengi hafa verið mikið hitamál í héraðinu. 

Einnig verður komið inn á þær hamfarir sem þessi landshluti hefur mátt þola síðustu áratugi. Í 

lokin verða reifaðar hinar ýmsu hugmyndir sem fram hafa komið til þess að sporna við hinni 

stöðugu fækkun íbúa á Vestfjörðum. 
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Byggðaþróun og búferlaflutningar á Íslandi 

Á 19.öld störfuðu langflestir landsmenn í landbúnaði og byggðin í landinu endurspeglaði það. 

Þetta var fyrst og fremst landbúnaðarsamfélag, langflestir bjuggu enn í sveitum en smátt og 

smátt fjölgaði íbúum í þéttbýli með tilkomu lítilla sjávarþorpa þegar leið á öldina. Árið 1997 

störfuðu einungis um 4% landsmanna við landbúnað og hlutfallið hefur farið lækkandi síðan 

þá. Breytingin frá byrjun 20. aldar var því gríðarlega mikil. 

Þegar sjávarútvegur tók að vaxa af alvöru á Íslandi voru bátarnir smágerðir og afkastalitlir og 

voru engan veginn í stakk búnir til langferða. Þegar gert var út með slíkum bátum var ekki 

krafist mikils rýmis fyrir starfsemina í landi og þurfti atvinnugreinin að treysta á nálægð við 

fiskimiðin. Smábátaútgerð krafðist lítils fjármagns samanborið við stórtækari skip, því var 

eðlilegt að margir smáir útgerðastaðir mynduðust. Útgerðarhættir tryggðu því litlum 

sjávarþorpum yfirburði yfir stærri þéttbýlisstaði í samkeppninni um atvinnuuppbyggingu 

(Gylfi Magnússon, 1997). 

Það gildir þó ekki sama lögmál um flestar þjónustu- og iðngreinar á Íslandi, því flestar þrífast 

þær nokkuð vel í borgum og sumar raunar eingöngu í þéttbýli. Þá gildir í raun það sama um 

útgerðir með stærri og afkastameiri skipum, en slík starfsemi krefst mikillar fjárfestingar í 

landi og skilvirks vinnumarkaðar. Við slíkar aðstæður skiptir nálægðin við fiskimiðin minna 

máli. Þegar vöxtur atvinnugreina er af slíkri stærðargráðu þá hafa þéttari byggðir 

óumdeilanlega yfirburði yfir dreifbýli eða lítið þéttbýli í samkeppninni um 

atvinnuuppbyggingu. Í dag starfa um 6.700 einstaklingar sem sjómenn á Íslandi og mikill 

fjöldi fólks vinnur við sjávarútvegsgreinar í landi (Siglingastofnun, 2013).  

Hugmyndir varðandi ástæður búferlaflutninga eru oft frekar einfaldar, fólk vill að öðru jöfnu 

flytja til svæða þar sem auðvelt er að fá vel launaða vinnu og njóta góðra lífsgæða eða 

búsetugæða. Því verður að teljast líklegt að meðaltal launa á höfuðborgarsvæðinu sé mjög 

nálægt landsmeðaltali. Þó ber að taka tölur um meðaltekjur með fyrirvara því skipting starfa 

getur verið mjög mismunandi eftir kjördæmum landsins. Þá eru störf í greinum þar sem laun 

eru að jafnaði fremur lág, hlutfallslega fleiri innan höfuðborgarsvæðisins. Einnig getur skipt 

máli að á höfuðborgarsvæðinu eru hlutfallslegar fleiri einstaklingar í námi og hafa þeir flestir 

lágar tekjur, sem dregur meðaltalið niður (Gylfi Magnússon, 1997). 

Einnig er ólíklegt að tölur um atvinnuleysi geti útskýrt búferlaflutninga til 

höfuðborgarsvæðisins, þar sem atvinnuleysi á Íslandi hefur verið frekar lítið undanfarna 
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áratugi. Því til rökstuðnings má segja að brottflutningur hefur verið verið mikill frá 

Vestfjörðum, en í þeim landshluta hafa tekjur samt mælst háar á skattframtölum og 

atvinnuleysi lengi verið hvað minnst (Stefán Ólafsson, 1997).  

Fyrir bankahrunið árið 2008 hafði hagvöxtur landsins verið mikill, verðbólga fremur lítil og 

atvinnuleysi í lágmarki, hvort heldur sem var á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. En á 

seinni hluta ársins 2008 urðu mikil umskipti í íslensku efnahagslífi þar sem landið kom 

sérstaklega illa út úr heimskreppunni eða fjármálakreppunni, sem hefur geisað síðustu ár. Fall 

íslensku krónunnar og háir vextir hafa haft veruleg neikvæð áhrif á atvinnulífið og heimilin, 

mörg fyrirtæki hafa farið í þrot og atvinnuleysi hefur margfaldast. Þrátt fyrir þessar hamfarir 

er óhætt að segja að grunnstoðir íslensks efnahagslífs séu sterkar. Landið er ríkt af hreinum 

orkugjöfum, gjöfulum fiskimiðum og menntunarstig almennings er fremur hátt. Við þessar 

aðstæður má segja að tækifæri þjóðarinnar liggi í samstöðu og sjálfbærri þróun. Með 

sjálfbærri þróun er átt við þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða; að ekki sé of hart sótt fram í nýtingu náttúruauðlinda og að 

auðlindirnar séu nýttar á réttan hátt (Byggðastofnun, 2009).  

Flestir hagfræðingar ganga út frá því að fólk taki ákvarðanir um að flytja búferlum með það 

að leiðarljósi að hámarka eigin hag í ljósi ríkjandi ástands og þeirra upplýsinga sem það hefur 

hverju sinni. Vissulega er fólk eins misjafnt og það er margt, því er mismunandi hver 

bakgrunnur ákvarðanatökunnar er. Í sumum tilfellum er einungis um skammtímaákvörðun að 

ræða þ.e. að einstaklingurinn horfi til dæmis ár fram í tímann. Hins vegar eru aðrir 

einstaklingar sem líta til lengri tíma, jafnvel alla ævina og þá gert ráð fyrir að þeir taki á 

hverjum tíma tillit til áhrifa ákvarðana á hag sinn það sem eftir er (Gylfi Magnússon, 1997). 

Sú ákvörðun að flytja búferlum milli sveitarfélaga getur verið mjög mikilvæg ákvörðun í lífi 

hvers einstaklings, hvort sem hann er einstæður eða með fjölskyldu. Slík ákvarðanataka segir 

til um hvar maður vill búa, við hvað maður vill starfa og hvaða fólk maður vill umgangast. Þá 

eru foreldrar að taka ákvörðun um hvernig umhverfi þeir vilja að börnin þeirra alist upp í, sem 

mótar þá sem þroskaða einstaklinga. Búferlaflutningum fylgir iðulega mikill kostnaður, bæði 

beinn og óbeinn. Það verður því að teljast líklegt að flestir flytji ekki mjög oft á milli 

sveitarfélaga (Gylfi Magnússon, 1997). 
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Kenningar fræðimanna um búferlaflutninga  

Umræðan um búferlaflutninga hefur að mörgu leyti breyst undanfarin ár, það er ekki 

eingöngu litið til tölfræðilegra upplýsinga til þess að dýpka skilninginn heldur er reynt að leita 

að fleiri ástæðum búferlaflutninga. Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson (2011) 

bentu á það að hreyfanleiki fólks í nútímasamfélagi sé mjög eðlilegur og sé í raun að aukast, 

almennt séð. Helstu ástæður þess eru almennt taldar vera vegna landfræðilegrar einangrunar 

ýmissa byggðakjarna. Fyrir yngri kynslóðir hafa takmarkaðir möguleikar til menntunar og 

starfa, skortur á þjónustu og dægradvöl og einangrun frá meginstraumi nútímasamfélagsins 

reynst öflugir hvatar til búferlaflutninga. Þó eru til mörg tilfelli þar sem fólk flytur einfaldlega 

til þess að prófa nýja hluti og þroskast sem einstaklingar. 

Vífill Karlsson (2013) benti hins vegar á í rannsókn sinni að eftir bankahrunið á Íslandi árið 

2008, þá hafi mynstur búferlaflutninga tekið að breytast. Hann rannsakaði orsök 

búferlaflutninga frá Vesturlandi til höfuðborgarsvæðisins. En þá lögðu þeir einstaklingar meiri 

áherslu á félagslega þætti en fjárhagslega þegar einblínt var á ástæður brottflutnings úr 

heimabyggð til höfuðborgarsvæðisins. Fyrir hrun voru íbúar almennt óánægðastir með 

atvinnuöryggi og möguleika á eigin atvinnurekstri. En eftir hrun var mesta óánægjan almennt 

með mannlíf, menningarlíf og vöruverð. Til viðbótar voru íbúarnir óánægðir með leiguíbúðir, 

háskóla, grunnskóla og internetsamband í sinni heimabyggð. Því virðist sem viðhorf og gildi 

fólks hafi breyst að einhverju leyti, því félagslegu þættirnir skiptu meira máli eftir bankahrun 

en þeir gerðu áður og endurspeglar það breytingu á gildismati. 

Þóroddur Bjarnason (2011) skrifaði grein á vef Byggðastofnunar sem fjallaði um 

byggðastefnu til framtíðar. Þar bendir hann á hvað hefur einkennt umræðu um byggðamál 

síðustu áratugi, þ.e. höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin. Í fyrsta lagi hefur það verið sterk 

tilhneiging að líta á landsbyggðina sem einsleitt svæði sem glímir við mjög svipaða erfiðleika 

eins og rekstrarerfiðleika útgerðarfyrirtækisins í byggðalaginu. Í öðru lagi eru það málefni 

höfuðborgarsvæðisins sem hafa verið talin órjúfanlegur hluti stefnumótunar landsins í heild 

sinni. Þóroddur telur að breyta þurfi háttarlagi umræðunnar þar sem í raun séu margar 

„landsbyggðir“ á Íslandi, þ.e. að svæðin utan höfuðborgarsvæðisins séu mjög ólík innbyrðis. 

Þóroddur telur að suðvesturhorn landsins hafi nánast eingöngu notið góðs af byggðastefnu 

landsins síðustu tvær aldir.  

Wilbur Zelinsky setti fram kenningu um tengsl meginmynstra búferlaflutninga við þróun 

þjóðfélaga frá landbúnaðarþjóðfélagi til iðnríkis og síðar til upplýsingaþjóðfélags. Samkvæmt 
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kenningunni voru búferlaflutningar í landbúnaðarþjóðfélagi mest milli sveita, þó var snemma 

farið að bera nokkuð á flutningum til þéttbýlisstaða og borga. Með tilkomu iðnvæðingar 

verður flutningur úr sveit í borg hins vegar ríkjandi mynstur í búferlaflutningum, sem í raun 

skyggði á alla aðra þætti búferlaflutninga. Það varð í raun megineinkenni á búferlaflutningum 

innan vestrænna iðnríkja á 20. öldinni að fólk streymdi frá dreifðari byggðum til borga, 

langmest til fjölmennu borganna. Það virðist hins vegar vera reynsla síðustu þriggja til 

fjögurra áratuga í þróuðustu ríkjum heimsins að það dragi úr flutningum frá dreifbýli til borga 

og í staðinn er síaukinn flutningur frá stærri borgum til smærra þéttbýlis og sveita sem eru þó 

innan seilingar við borgirnar (e. counter-urbanization) (Stefán Ólafsson, 1997).  

Vífill Karlsson (2004) fjallaði um þessa þróun sem andborgarmyndun, þ.e. ákveðin mettun á 

borgarasamfélaginu, að íbúar flytji frá borgum og aftur í smærri byggðakjarna. Þetta fjallaði 

hann um í rannsókn sína á áhrifum Hvalfjarðarganga á búsetuþróun á Vesturlandi. Við slíkar 

framfarir í samgöngum eykst flæði á milli svæðanna sem samgöngubótin snertir. Þar af 

leiðandi hafi svæði stækkað, byggðin samþjappast að hluta og einangrun byggðanna minnkað. 

Í kjölfar lækkar viðskiptakostnaður þar sem minni tími fer í framkvæmd verslunar og 

viðskipta og við þessa þróun stækkar markaðurinn og ýtir undir holla samkeppni. 

Þessi þróun virðist hafa byrjað í löndum eins og Bretlandi, Bandaríkjunum og Hollandi á 

sjöunda áratug síðustu aldar, en síðan breiðst út hægt og sígandi um allan hinn vestræna 

þróaða heim. Slíkar breytingar gerast ekki á einfaldan eða einsleitan hátt. Kenning Zelinsky 

lýsir almennum mynstrum búferlaflutninga á megin þróunarskeiðum vestrænna þjóðfélaga á 

síðustu tveimur öldum. Enn sem komið er eru fá merki þess að slíkir þróunarstraumar eigi sér 

samsvörun á Íslandi, enda virðast ríkjandi einkenni búferlaflutninga innan Íslands vera mjög í 

anda þess sem einkenndi vestrænu iðnríkin á tímabilinu fyrir 1970. Sú þróun sem enn er 

ríkjandi á Íslandi og yfirskyggir aðra þætti búferlaflutninga eru flutningar frá dreifbýli 

landsbyggðarinnar til höfuðborgarsvæðisins. Innreið nútímans hófst því frekar seint hér á 

landi samanborið við Vesturlönd, en eftir að breytingarnar hófust gengu þær fremur hratt fyrir 

sig, einkum á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina. Í raun er það umhugsunarvert hvort að 

skilyrði geti yfir höfuð myndast á Íslandi til þess straumarnir verði frá höfuðborgarsvæðinu til 

sveita og smærri þéttbýla eins og tíðkast nú í vestrænu iðnríkjunum. Því ekki má horfa 

framhjá þeirri staðreynd hver sérstaða Íslands er hvað fámenni þjóðarinnar varðar (Stefán 

Ólafsson, 1997). 

Sænski þjóðfélagsfræðingurinn Gunnar Myrdal setti fram fræga kenningu sem hefur verið 

kölluð „kenningin um miðsvæðið og jaðarinn“ (center-periphery theory). Kenningin gerir ráð 
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fyrir því að misjöfn samkeppnisstaða svæða magnist upp með búferlaflutningum. Hugsunin er 

sú að þau svæði sem blómstra í atvinnu- og viðskiptalegu lífi dragi til sín þau gæði sem eru til 

staðar í landinu, þ.e. mannauð, þekkingu, fé og vörur. Slík svæði teljast því miðsvæði (e. 

centers) sem þróast síðan í stórborgir. Myrdal telur að með þessari þróun sitji sá hluti íbúa 

eftir á jaðarsvæðunum sem hefur minni hæfni og minni framleiðni. Þróunin er því sú að auður 

miðsvæðanna styrkist vegna búferlaflutninga en auður jaðarsvæðanna eða landsbyggðarinnar 

rýrnar að sama skapi. (Stefán Ólafsson, 1997) 

Í kjölfarið af kenningu Myrdal er vert að minnast á meistaraverkefni Hjalta Jóhannessonar 

(1990) sem sneri að búferlaflutningum á Íslandi árin 1983-1987. Þetta verkefni fjallaði um 

aðdráttarafl stærri byggðakjarna í tengslum við búferlaflutninga þegar tekið væri tillit til 

vegalenda og fjölbreytileika vinnumarkaðarins. Hjalti komst að þeirri niðurstöðu að stærð 

byggðakjarna skipti miklu máli, en hins vegar að vegalengdir skiptu minna máli. Þá sögðu 

niðurstöður hans einnig að eftir því sem atvinnulíf var fjölbreyttara í byggðakjarna, því 

auðveldara var að halda íbúum þess og auðveldara fyrir atvinnulífið að stækka og dafna. 

Niðurstöður Hjalta sammælast því kenningu Myrdal um að stærri byggðakjarnar eigi 

auðveldar með að draga að sér þekkingu og fjármagn.    

Í kjölfar nútímavæðingarinnar (e. modernization) hefur störfum í iðnríkjunum fækkað í 

iðnaðargreinum og vöxtur hefur orðið á sviði verslunar, þjónustu og upplýsingagreina. Þessu 

hefur fylgt meiri fjölbreytni atvinnutækifæra, betri afkoma og þar með fjölþættari tækifæri á 

sviði lífshátta og menningarlífs. Það er í raun kjarninn að því sem nútímamaðurinn sækist 

öðru fremur eftir (Stefán Ólafsson, 1997). 

 

 

Vestfirðir 

Vestfirðir einkennast af mörgum djúpum fjörðum sem eru umluktir háum fjöllum. Þetta 

landslag er mótað af jöklum síðustu ísaldar sem hafa grafið úr úr hálendi þetta einstaka 

landsvæði. Lítið undirlendi hefur ávallt takmarkað hefðbundinn landbúnað á svæðinu. Til 

Vestfjarða heyra níu sveitarfélög: Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður, Súðavíkurhreppur, 

Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldraneshreppur og 

Strandabyggð. Í þessum sveitarfélögum eru 13 þéttbýliskjarnar. Samkvæmt ársskýrslu 

Byggðastofnunar árið 2013 var íbúafjöldi Vestfjarða 6.955 sem gerir 2,18% af íbúafjölda 

landsins. (Byggðastofnun, 2013). Þar af bjuggu 6.216 í þéttbýli, en Vestfirðingum í öllum 
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aldurshópum hefur fækkað jafnt og þétt frá 1998 og aldurshóparnir yfir fimmtugu hafa 

stækkað. Þá var atvinnuleysi á Vestfjörðum á bilinu 2-3,3% á árunum 2009-2011 og því um 

fjórum til sex prósentustigum undir landsmeðaltali. Atvinnuleysi á Vestfjörðum hefur verið 

lítið undanfarin ár en fór vaxandi á tímabilinu 2009-2011 (Byggðastofnun, 2012). 

Það er hægt að ímynda sér Vestfjarðakjálkann eins og eyju, þar sem leggurinn sem tengir 

hann við landið er nánast sundurskorinn af Gilsfirði að vestan og Bitrufirði á Ströndum að 

austan (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). Það er óhætt að segja að byggð á svæðinu sé fyrst 

og fremst sjávarbyggð enda er um 40% af strandlengju Íslands á Vestfjörðum. Nálægðin við 

auðlindir hafsins verður því að teljast einn helsti styrkleiki Vestfjarða. Mikil þekking er og 

hefur ávallt verið til staðar á sviði sjávarútvegs, bæði í útgerð og vinnslu sjávarafurða. Til að 

mynda var fyrsti vélbáturinn, Stanley, gerður út frá Hnífsdal og höfðu Ísfirðingar frumkvæði í 

vélbátaútgerð á Íslandi og var floti þeirra lengi vel með þeim stærstu (Jón Þ. Þór, 2001). Það 

má því segja að landslagið hafi mótað byggðina í gegnum aldir og við þéttbýlismyndun á 

síðustu öld urðu áhrifin þau að í stað eins stórs byggðakjarna, þá mynduðust mörg smá en 

sjálfstæð byggðarlög sem treystu nánast alfarið á sjóflutninga og síðar einnig 

flugsamgöngur. Vestfirðingar hafa því í gegnum tíðina byggt afkomu sína að miklu leyti á 

sjávarútvegi og víða er eitt stórt sjávarútvegsfyrirtæki ráðandi í atvinnulífi staðarins.  (Sigríður 

K. Þorgrímsdóttir, 2012).  

Norðanverðir Vestfirðir eru kalt svæði og það hefur ávallt verið ókostur hve lítið magn af 

heitu vatni hefur fundist í landshlutanum. Þar af leiðandi eru byggingar hitaðar upp með 

rafmagni sem er almennt mun dýrara en vatnshitun. Þá hefur raforkuverð hækkað og mikill 

verðmunur er milli þéttbýlis og drefibýlis. Einnig getur rafmagnið verið óstöðugt og það fælir 

frá varðandi rekstur fyrirtækja. Þá er almennt ekki talin næg raforka á svæðinu fyrir 

stórfyrirtæki (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). 

Vestfirðir voru leiðandi landshluti á sviði atvinnulífs á fyrstu áratugum síðustu aldar, fólk 

hvaðanæva af landinu kom til þess að sækja vinnu. Hins vegar hafa síðustu áratugir í 

landshlutanum einkennst af hnignun og fólksfækkun. Margir velta því fyrir sér hverjar 

ástæður þess séu, hvort það sé kvótakerfið, slæmar samgöngur eða breytt viðhorf og 

lífsmynstur fólks og breyttar félagslegar þarfir. Einnig má velta fyrir sér hvort að þróunin 

muni einhvern tímann snúast við, að atvinnulíf muni blómstra aftur og að fólk flytji búferlum 

til Vestfjarða til að sækja vinnu og eltast við bættari lífskjör (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sveinn Agnarsson, 2002). 
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Búseta á Íslandi: Útkoma Vestfjarða 

Ein þekktasta rannsókn á búsetuskilyrðum og orsökum búferlaflutninga á Íslandi er 

rannsóknin Búseta á Íslandi sem Stefán Ólafsson (1997) hannaði og stýrði fyrir 

Byggðastofnun. Þar var beitt fræðilegum vinnubrögðum til að afla nýrra gagna til þess að 

kanna hvaða þættir hefðu mestu áhrif á búferlaflutninga á Íslandi á árununm 1992-1997. Þess 

var freistast að þróa nýja aðkomu að viðfangsefninu þar sem gengið var út frá sjónarhóli 

íbúanna sjálfra í einstökum landshlutum, en sjónum ekki eingöngu beint að atvinnulífi eða 

hinu opinbera. Stefán lét framkvæma tvær stórar spurningakannanir í öllum landshlutum til að 

skoða tengsl búsetumats og búsetuþróunar að mati íbúanna sjálfra. Spurt var um eftirtalda 

þætti í matinu á þróun búsetuskilyrðanna: atvinnumál (sérstaklega var spurt um 4 atriði: 

atvinnutækifæri, atvinnuöryggi, fjölbreytni atvinnulífsins og kjör launafólks), opinbera 

velferðaþjónustu (þ.e. dagvistun, grunnskóla, framhaldsskóla, heilsugæslu og þjónustu við 

aldraða), húsnæðismál, menning og afþreying (t.d. leiksýningar, tónlistarlíf, skemmtanalíf, 

félagslíf, íþróttaiðkun o.fl.), samgöngumál (lagning og viðhald vega á vetrum og 

flugsamgöngur), verslun og þjónusta (vöruúrval og verðlag) og umhverfi og veðurfar (hætta 

af mannavöldum, t.d. vegna umferðar eða ofbeldis, hætta vegna náttúruhamfara og 

veðurfarsskilyrði). Landshlutar voru bornir saman við höfuðborgarsvæðið, helstu 

byggðakjarnar voru bornir saman og einnig munur á íbúum með mismikla menntun. 

Þegar litið er á skýrsluna í heild sinni má segja að mat þjóðarinnar á framförum á árunum 

1992-1997, séð frá sjónarhóli íbúa hvers byggðarlags fyrir sig, hafi almennt verið jákvætt. En 

ef samanburður er gerður á milli landshluta komu niðurstöðurnar misjafnlega vel út. Íbúar 

flestra landshlutanna sögðu búsetuskilyrðin hafa batnað, en hlutfallið var þó lægst á 

Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Flestir íbúar þar sögðu búsetuskilyrðin hafa staðið í stað 

en aðeins 7% íbúanna töldu þau hafa versnað. Þá töldu um 49% íbúanna að atvinnuskilyrðin 

hefðu versnað þ.e. þar gætti ýmist takmarkaðra atvinnutækifæra, bæði vegna einhæfni 

atvinnulífsins í sumum landshlutum og vegna vaxandi atvinnuleysis. Einnig töldu 40% stöðu 

húsnæðismála hafa versnað, en þá var átt við húsnæðiskostnað almennt og hitunarkostnað. 

Mest var kvartað undan neikvæðri þróun fasteignaverðs. Ánægja með opinbera þjónustu 

mældist almennt minni á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og þar sem miklar 

framfarir voru á því sviði á þessum árum þá þarf sú útkoma ekki að koma á óvart. Það sem 

kom hins vegar á óvart var að auk íbúa á höfuðborgarsvæðinu virtust Vestfirðingar ekki jafn 

ánægðir með þetta svið og aðrir landsmenn. Þá voru Vestfirðingar afgerandi óánægðastir með 

lagningu og viðhald vega en hins vegar fremur ánægðir með flugsamgöngur. Einnig var 
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áhugavert að sjá að Vestfirðingar kvörtuðu undan aukinni hættu af völdum náttúruafla (Stefán 

Ólafsson, 1997). Það þarf alls ekki að koma á óvart því árið 1995 féllu tvö afar mannskæð 

snjóflóð á Vestfjörðum, annars vegar í Súðavík og hins vegar á Flateyri og tóku þessi snjóflóð 

líf 34 einstaklinga (Sólveig Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Herdís 

Sigurjónsdóttir, Geir Oddsson og Guðrún Pétursdóttir, 2008). 

Þegar á heildarniðurstöðurnar er litið um mat íbúa einstakra landshluta á þróun búsetuskilyrða 

sinna, árin 1992-1997, var athyglisvert að meirihluti þjóðarinnar sagði markverðar framfarir 

hafa átt sér stað. Skilyrðin voru neikvæðust í þróun atvinnuskilyrða og launakjara en það gat 

stafað bæði vegna einhæfni atvinnulífsins í sumum landshlutum og vegna vaxandi 

atvinnuleysis á síðustu árum. Framfarirnar voru jákvæðastar á sviði opinberrar 

velferðarþjónustu, menningar og afþreyingarþjónustu, samgangna og á sviði verslunar og 

almennrar þjónustu einkaaðila. Þessar framfarir höfðu þó fæstar átt sér stað á Vestfjörðum. 

Samkvæmt heildarniðurstöðum rannsóknarinnar virtist minnsta ánægjan með búsetuskilyrðin 

vera á Vestfjörðum. Í samanburði við mat á búsetuskilyrðum á höfuðborgarsvæðinu komu 

Vestfirðir afgerandi lakar út á sviði húsnæðismála, verslunar og þjónustu, samgangna, 

menningar- og afþreyingarstöðu og atvinnumála. Athyglisvert var að færri voru ánægðir með 

atvinnumál á Vestfjörðum en höfuðborgarsvæðinu, í ljósi þess að atvinnuleysi hafði lengi 

verið minna á Vestfjörðum og meðaltekjur almennt hærri. Möguleg skýring getur verið hin 

takmarkaða fjölbreytni atvinnulífsins, enda var hlutur sjávarútvegs á árunum 1992-1997 

nálægt 40% af heildarfjölda starfa í landshlutanum, sem er mun hærra en í öllum öðrum 

landshlutum. Vægi iðngreina var minnst á Vestfjörðum. Ánægja íbúa höfuðborgarsvæðisins 

með atvinnumál var mjög afgerandi sérstaða, því þar var boðið upp á mun fjölbreyttari 

atvinnutækifæri (Stefán Ólafsson, 1997). 

Vestfirðir hafa því staðið nokkuð höllum fæti undanfarin ár í samanburði við 

höfuðborgarsvæðið að mati íbúanna sjálfra á búsetuskilyrðum þeirra. Þeir íbúar sem voru 

aðfluttir kvörtuðu sérstaklega undan verri samgöngum, húsnæðisástandi, menningar- og 

afþreyingaraðstöðu og verslun og þjónustu en þeir áttu að venjast í fyrra byggðarlagi sínu. Þó 

töldu þessir aðfluttu íbúar að veðurfar og umhverfisskilyrði væru markvert betri á 

Vestfjörðum (Stefán Ólafsson, 1997). 

Þegar borin voru saman búsetuskilyrði á helstu þéttbýlisstöðum landsins var útkoman lökust 

fyrir Ísafjörð og varð það að teljast áhyggjuefni í ljósi þess hve útkoma Vestfjarða í heild var 

slök. Sú staðreynd að staða Ísafjarðar var slök, ýtti undir að óánægðir íbúar annarra 
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byggðarlaga á Vestfjörðum voru líklegri til að flytja frá Vestfjörðum fremur en að flytja til 

stærsta þéttbýliskjarna landshlutans (Stefán Ólafsson, 1997). 

Árið 1990 hafði íbúum fækkað á Vestfjörðum um 53% af þeim fjölda sem þar var árið 1960. 

Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að þeir sem höfðu lokið minni menntun voru að öðru 

jöfnu óánægðari með búsetuskilyrðin en háskólamenntaðir einstaklingar voru á hinn bóginn 

ánægðastir (Stefán Ólafsson, 1997). 

Atvinnuþróun í landinu virtist einnig hafa skipt miklu máli fyrir þróun búferlaflutninga því 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar töpuðu sjávarútvegsbyggðir hlutfallslega flestu fólki 

og svæði þar sem þjónustugreinar atvinnulífsins voru sterkar drógu helst að sér fólk. Þróunin 

var því sú að fólk flutti frá svæðum sem einkenndust af frumvinnslugreinum með einsleit 

atvinnutækifæri. Þetta var oftar en ekki háð tekjuöflunarmöguleikum í frumvinnslugreinunum, 

þannig að fólk flutti á brott jafnvel þó þokkalegar tekjur og næg atvinna væri í boði á slíkum 

svæðum. Þetta virðist hafa verið þróunin á Vestfjörðum undanfarna áratugi sem gefur til 

kynna að tekjur skipta ekki endilega öllu þegar tekin er ákvörðun um búsetu til framtíðar 

(Stefán Ólafsson, 1997). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig í ljós hlutfall þeirra sem langaði að 

flytja á brott, höfðu hugleitt að flytja á brott eða sögðust ætla að flytja á brott á næstu tveimur 

árum var hæst á Vestfjörðum. Það lítur því út fyrir að flestir þeir sem flytja fari til betri 

skilyrða, að eigin mati að minnsta kosti. Því má taka þessa þætti sem notast var við í 

rannsókninnni sem vísbendingu um hvaða atriði það eru á lífskjarasviðinu sem fólk sækist 

eftir, með því skilyrði að sú forsenda sé gefin að fólk flytji til þess að afla sér betri lífskjara í 

víðum skilningi. Höfuðborgin hefur því aðdráttarafl umfram landsbyggðina því þar er að finna 

helstu forsendur fyrir nútímalegum lífsháttum eins og vöruúrval, menningarlíf, fjölbreytileika 

atvinnutækifæra, þjónustuúrval og skemmtanalíf. Aðdráttarafl höfuðborgarsvæðisins hefur 

verið bundið að stórum hluta við þær forsendur að þar sé hægt að finna aðstæður til 

nútímalegra lífshátta. Það verður að teljast erfitt fyrir landsbyggðina að keppa við alla þessa 

þætti því stórt þéttbýli er lykilforsenda þess að hægt sé að bjóða upp á suma þeirra (Stefán 

Ólafsson, 1997). 

Þó svo niðustöður rannsóknarinnar séu áhugaverðar og veki mann til umhugsunar, þá ber að 

taka þær með ákveðnum fyrirvara. Það getur verið varasamt að spyrja fólk sem flytur 

búferlum almennt og beint um ástæðum flutninganna, því fólk hefur tilhneigingu til að 

réttlæta gerðir sínar og jafnvel fegra þær, auk þess sem fólk vill ógjarnan segja löst á fyrra 

byggðarlagi, þar sem það á rætur í reynslu og tengslum við ættingja og vini. Hið sama á við 
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um mat á núverandi byggðarlagi. Því  getur verið áreiðanlegra að spyrja ítarlegar um einstaka 

skýrt afmarkaða þætti lífskjara eða búsetuskilyrða, jafnvel óháð umræðu um búsetu og 

búferlaflutninga. Þannig fást hlutlægari svör við fjölda efnisþátta sem gefa heildstæðari mynd 

af mati íbúanna á búsetuskilyrðum í byggðarlagi þeirra (Stefán Ólafsson, 1997). Rannsókn 

Stefáns var óneitanlega mikilvægt innlegg inn í byggðaþróunarrannsóknir á Íslandi. 

Til að setja íbúafjölda Vestfjarða í samhengi við landssvæðið þá eru rúmlega 1,4 íbúar á hvern 

ferkílómetra á norðanverðum Vestfjörðum árið 2012, en einungis 0,3 íbúar á sunnanverðum 

Vestfjörðum. Í Reykjavík búa um 430 íbúar á hvern ferkílómetra og á höfuðborgarsvæðinu 

utan Reykjavíkur búa um 65 íbúar á hvern ferkílómetra (Byggðastofnun 2012). Samkvæmt 

tölum frá árinu 2013 hjá Hagstofu Íslands þá hefur íbúum í Ísafjarðarbæ fækkað jafnt og þétt 

síðastliðin ár og eru nú 3.640 talsins, en Ísafjarðarbær samanstendur af Ísafirði, Hnífsdal, 

Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. Íbúafjöldi Bolungarvíkurkaupstaðar hefur verið fremur 

sveiflukenndur síðan árið 2009. Þar búa nú um 950 manns. Í Súðavíkurhreppi hefur 

íbúafjöldinn haldist nokkuð stöðugur síðan 2009 og eru íbúar hreppsins nú um 200 talsins. 

Vestfirðingum í öllum aldurshópum undir fimmtugu hefur fækkað frá árinu 1998 og 

aldurshóparnir yfir fimmtugu hafa stækkað (Hagstofa Íslands, 2014). 

 

 

Mynd 1. Þróun á íbúafjölda Vestfjarða og höfuðborgarsvæðis (Hagstofa Íslands, 2014). 

 

Ef gerður er samanburður á þróun íbúafjölda Vestfjarða og höfuðborgarsvæðisins þá hefur 

fjöldi íbúa á höfuðborgarsvæðinu vaxið jafnt og þétt á meðan íbúafjöldi Vestfjarða hefur 
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minnkað. Á mynd 1. má sjá þróunina frá árinu 1960. En þar sést að á 43 ára tímabili hefur 

íbúum Vestfjarða fækkað um um það bil 3.500 manns, en íbúfjölda höfuðborgasvæðisns hefur 

fjölgað um það bil um 116 þúsund manns. 

 

 

Mynd 2. Þróun íbúfjölda helstu þéttbýlisstaða á Íslandi, að frátöldu höfuðborgarsvæðinu 

(Hagstofa Íslands, 2014). 

 

Eftir að hafa skoðað mynd 1. myndi það ekki teljast óeðlilegt að fólksfækkun hafi almennt 

orðið á öllu landinu í átt til höfuðborgarsvæðisins. Það er því áhugavert að skoða þróun helstu 

þéttbýlisstaða landsins frá árinu 1960. Þegar mynd 2. er skoðuð kemur hins vegar í ljós að 

íbúum hefur fjölgað jafnt og þétt á Egilsstöðum, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Akranesi. 

Hins vegar hefur verið fólksfækkun á Húsavík og á Ísafirði. 

Samkeppnisstaða atvinnulífs á Vestfjörðum hefur versnað á undanförnum árum. Veiðar hafa 

minnkað og aflaheimildum hefur fækkað sem leitt hefur til minni umsvifa í vinnslu 

sjávarafurða. Þá verður að teljast erfitt fyrir sum fyrirtæki að vera staðsett á Vestfjörðum þar 

sem flutningskostnaður er mikill og flestöll starfsemi fyrirtækja byggir á því að geta flutt 

vörur til og frá landshlutanum. Á móti vegur að húsnæðiskostnaður er almennt í lágmarki, 

samanborið við höfuðborgarsvæðið (Forsætisráðuneytið, 2007). Atvinnulíf í þéttbýliskjörnum 

á Vestfjörðum er enn í dag að mestu byggt upp á sjávarútvegi, að frátöldum Ísafirði, þar sem 

atvinnulíf er fjölbreyttara. Íbúum hefur fækkað og því hefur þurft að grípa til þess ráðs að 

flytja inn erlent vinnuafl til fiskvinnslu. Hins vegar er óhætt að segja að ferðaþjónusta sé 
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stigvaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum og þar leika náttúrulegar aðstæður stórt hlutverk. 

Meðal þess sem ferðamenn sækjast eftir á Vestfjörðum eru sjóstangveiðar, gönguferðir og 

siglingar (Byggðastofnun, 2009). 

Á áætlun sem gefin var út árið 2007 af Forsætisráðuneytinu var Ísafjarðarbær einn þriggja 

byggðakjarna utan höfuðborgarsvæðisins sem skilgreindir voru í stefnumótandi 

byggðaáætlun, sem bæri að byggja upp. Samkvæmt skýrslunni gátu samfélög á Vestfjörðum 

tekið við 1.500 til 2.000 íbúa fjölgun án mikillar fjárfestingar fyrir ríki og sveitarfélög. 

(Forsætisráðuneytið, 2007).  

 

 

Samgöngur 

Á Íslandi liggja vegir víða um snjóflóða- og grjóthrunssvæði og geta á löngum köflum legið 

utan í bröttum hlíðum. Stofnvegir milli byggða á Vestfjörðum liggja hátt og liggja margir 

þeirra vel yfir 200 metra hæð yfir sjávarmáli. Sem dæmi má taka að Hrafnseyrarheiði sem 

liggur á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og er í 552 metra hæð yfir sjávarmáli. Stofnvegir á 

Vestfjörðum eru með bundnu slitlagi nema á milli Vatnsfjarðar og Dýrafjarðar og á tveimur 

vegaköflum á Barðaströnd og tveimur á Ströndum. Sveitastjórnir á norðanverðum 

Vestfjörðum vilja gjarnan líta á landshlutann sem eitt atvinnusvæði en slæm ímynd veganna 

getur haft hamlandi áhrif. Það er ávallt vert að ræða öryggi vegfarenda á þjóðvegum landsins 

og velta upp hugmyndum til að draga úr hættunni sem getur skapast þegar mikil hætta er á 

snjóflóðum og grjóthruni (Byggðastofnun, 2012). 

Rekstur strandferðaskips sem sigldi vikulega milli Reykjavíkur, Vesturbyggðar, Ísafjarðar, 

Sauðárkróks og Akureyrar ætti að geta staðið undir sér samkvæmt skýrslu um mat á 

hagkvæmni strandflutninga frá 2010. Þar kom fram að árlega væru flutt um 170 þúsund tonn 

af vöru til og frá þessum svæðum. Hafa skal í huga að eingöngu er átt við “þolinmóða vöru”, 

þ.e. vöru sem skemmist ekki þó svo hún sé ekki nýtt strax og er  timbur dæmi um slíkt. 

Þá er flugvöllur á Þingeyri ekki lengur í grunneti m.a. vegna þess að ekki er stundað 

reglubundið áætlunarflug þangað og hann hefur nýst illa sem varaflugvöllur fyrir Ísafjörð, 

einkum af veðurfarslegum ástæðum (Þorsteinn R. Hermannsson, 2012). 

Þó svo að brýn þörf sé nú fyrir bætur á vegaframkvæmdum á Vestfjörðum hafa ýmsar 

framkvæmdir síðastliðna áratugi bætt ástandið til muna. Sem dæmi um slíkt má nefna 
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jarðgöngin undir Breiðadals- og Botnsheiði sem voru tekin í noktun árið 1996. Markmiðið 

með þeim var að svæðið frá Ísafirði til Þingeyrar gæti orðið eitt atvinnu- og þjónustusvæði og 

í kjölfarið myndi samstarf milli sveitarfélaganna stóraukast. Slíkt myndi efla jafnt mannlíf 

sem atvinnulíf á svæðinu og gera það að eftirsóknarverðari stað til búsetu. Fyrir stóran hluta 

almennings á svæðinu hefur þetta hins vegar ekki talist sem eitt atvinnusvæði vegna þeirrar 

hættu sem fólk telur að felist í því að keyra á milli byggðakjarna. Áður fyrr veigruðu sér mjög 

margir við að ráða sig í vinnu þar sem þeir þurftu að keyra Óshlíð á milli heimilis og vinnu. 

Hlíðin liggur á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar og þar eru snjóflóð og grjótskriður 

reglulegur hlutur. Sömu sögu er að segja af Súðavíkurhlíð sem liggur á milli Súðavíkur og 

Ísafjarðar. Ómögulegt er að meta það efnahagslega tjón sem atvinnusvæðið verður fyrir vegna 

þessa (Harpa Grímsdóttir, 2006).  

Aðstæður á Breiðadals- og Botnsheiði voru mjög erfiðar og sennilega þær erfiðustu sem um 

getur á vegum sem reynt hefur verið að opna reglulega, enda voru þær mjög oft illfærar og 

lokaðar. Tilkomu jarðgangnanna er hægt að líkja við byltingu þar sem áður var heiðin lokuð 

allt að 70 daga á ári vegna ófærðar (Vegagerðin, 2000). 

Í skoðanakönnun, sem Vegagerðin lét framkvæma, var fólk spurt hversu miklu göngin hefðu 

breytt fyrir þeirra heimabyggð. Um níu af hverjum tíu svöruðu, “miklu máli”. Í sömu könnun 

kom fram að með tilkomu gangnanna hefði umferðin á svæðinu aukist um 120%. Þá höfðu 

jarðgöngin í för með sér fjárhagslegan sparnað fyrir íbúa og fyrirtæki, helst var þó 

sparnaðurinn í sjávarútvegi og svo sparnaður neytenda vegna lægra matvöruverðs sem er 

afleiðin af aukinni samkeppni. Einnig eru margir þættir sem ekki er hægt að meta til fjár, 

sérstaklega varðandi þjónustu. Í því sambandi má nefna aukin gæði í skólastarfi eða 

heilbrigðisþjónustu, bætta þjónustu lögreglu eða aukin samskipti á menningarsviðinu. 

(Vegagerðin, 2000). 

Árið 2008 var vegurinn um Ísafjarðardjúp loks allur lagður með bundnu slitlagi. Þá  lauk 

einnig lagningu nýs vegar sem liggur þvert yfir Mjóafjörð við Hrútey. Vegurinn liggur um 

fjölbreytt og fallegt landslag, um nes, firði, eyju og hálsa. Á honum eru nokkrar brýr, þar af 

ein yfir Reykjafjörð, önnur yfir Vatnsfjarðarós og þriðja yfir Mjóafjörð. Það er óhætt að segja 

að vegurinn hafi gjörbreytt samgöngum um Ísafjarðardjúp til hins betra (Morgunblaðið, 

2004). Fyrir þann tíma lá mesta umferðin um malarveg sem liggur yfir Eyrarfjall, en sá vegur 

tengir saman Ísafjörð og Mjóafjörð. Á árunum 1994-1998 var þessi vegur lokaður í 133 daga 

á ári að meðaltali og því var að mörgu leyti horft á þennan veg eingöngu sem sumarveg 

(Vegagerðin, 2000). 
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Á milli Hnífsdals og Bolungarvíkur liggur vegur sem gjarnan er nefndur Óshlíðarvegur. 

Slysasaga Óshlíðar verður að teljast mikil og háskaleg, en til eru heimildir um samtals 13 

manns sem hafa beðið bana í snjóflóðum eða grjótskriðum á Óshlíð. Þá hafa menn og bílar oft 

orðið fyrir grjóti eða snjóflóðum án þess að banaslys hafi hlotist af. Undanfarin ár hafa 

ráðstafanir verið gerðar til að draga úr hættunni á slysum, svo sem vegskálar, snjóflóðakassar 

og grjótgirðingar. Þessar ráðstafanir drógu verulega úr fjölda þeirra flóða sem fóru yfir 

veginn. En það var ekki fyrr en árið 2010 sem jarðgöng voru tekin í notkun á milli Hnífsdals 

og Bolungarvíkur sem gerði það að verkum að veginum um Óshlíð er ekki lengur viðhaldið. 

Áhætta sem vegfarendur tóku minnkaði því mikið og var talið að fyrir þá sem ferðast daglega 

um Óshlíð myndu jarðgöngin minnka árlegar dánarlíkur í umferðinni á þessum vegi um um 

það bil 60% (Harpa Grímsdóttir, 2006). Göngin mill Bolungarvíkur og Hnífsdals voru mikil 

samgöngubót fyrir svæðið. Atvinnusvæðið stækkaði frá 1000 manna byggðarlagi í 5000 

manna, því þá sótti fólk atvinnu á milli byggðarlaganna í mun meiri mæli. Áhrif 

framkvæmdanna hafa þó bæði verið jákvæð og neikvæð. Neikvæðu áhrifin hafa meðal annars 

falist í niðurskurði á þjónustu vegna hagræðingar, eða að verslun og önnur þjónusta hefur 

dregist saman í Bolungarvík (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012).  

Jarðgöng í stað fjallvegar um Hrafnseyrarheiði, sem liggur milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 

hafa verið nokkuð lengi til skoðunar. Heiðin er lokuð um 120 daga á ári og mokstursdagar eru 

um 30-40 talsins. Því er óhætt að segja að samgöngur milli Ísafjarðar og suðurfjarðanna séu 

ekki góðar og úrbóta sé þörf. Byggðarlög á sunnanverðum Vestfjörðum gætu því sótt mestalla 

þjónustu sem ekki fengist í viðkomandi byggðarlagi til Ísafjarðar, en vegalengdin þangað er 

um það bil 150 km. Eins og staðan er í dag þá sækja þessi byggðarlög litla sem enga þjónustu 

til Ísafjarðar og þess í stað geta þau sótt þjónustu til Stykkishólms og Reykjavíkur, en þá er 

ferjan Baldur tekin frá Brjánslæk. Ætla má að göngin, ásamt vel uppbyggðum vegi yfir 

Dynjandisheiði og góðri vetraþjónustu þar og á Gemlufallsheiði, myndi tryggja nokkuð 

öruggar heilsárssamgöngur milli suðufjarðanna og Ísafjarðarsvæðisins. Göngin eru komin 

nokkuð aftarlega í röðina á samgönguáætlun, en voru áður á lista með Héðinsfjarðargöngum 

sem voru opnuð árið 2010 (Þorsteinn R. Hermannsson, 2012). Dýrafjarðargöng eru á 

jarðgangaáætlun Vegagerðarinnar og er gert ráð fyrir að þau verði að veruleika á árunum 

2016-2018. Jarðgöngin munu stytta leiðina um Vestfjarðaveg um 27km. Það verður að teljast 

líklegt að ef leiðin frá Ísafirði og á sunnanverða firðina og áfram suður yrði bætt myndu 

Ísfirðingar frekar fara þá leið (Þorsteinn R. Hermannsson, 2012) 
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Leiðin milli Ísafjarðar og Súðavíkur hefur að geyma fyrstu veggöng sem gerð voru á Íslandi, 

en þau eru í gegnum Arnardalshamar og voru gerð árið 1949. Síðan hefur vegurinn verið 

endurbyggður og bundið slitlag var komið á hann allan árið 1990. Leiðin liggur um 

Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð, en báðar þessar hlíðar eru metnar sem einir hættulegustu 

vegir landsins. Í Súðavíkurhlíðinni eru skilgreind 22 snjóflóðagil hjá Vegagerðinni (Harpa 

Grímsdóttir, 2006). Á þessari leið eru snjóflóð algeng að vetri til og grjóthrun á öðrum 

árstímum. Á 20 ára tímabili, 1976-1995, voru skráð 1.027 snjóflóð á Súðavíkurhlíð á um 2,8 

km löngum kafla. Það verður því að teljast gríðarlegt lán að enginn hafi látist vegna snjóflóða 

eða grjóthruns á þessari vegleið. Frá árinu 1998 hafa nokkrum sinnum orðið óhöpp tengd 

snjóflóðum og grjóthruni á þessari vegleið, þar sem bílar hafa til dæmis keyrt inn í snjóflóð 

eða orðið fyrir vægu grjóthruni. Að sama skapi verður það að teljast brýn nauðsyn að koma í 

veg fyrir að slíkir atburðir verði að veruleika í framtíðinni. Með því að keyra þennan veg 

stóraukast dánarlíkur en fram hefur komið að fyrir þá sem ferðast daglega um Súðavíkurhlíð 

er snjóflóða- og grjóthrunshættan nálægt því að tvöfalda árlegar dánarlíkur í umferðinni 

(Harpa Grímsdóttir, 2006). Slíkir aðstæður draga úr vilja ferðaskrifstofanna til að ferðast um 

svæðið og þær setja auka álag á ferðirnar vegna þessa. Ný atvinnutækifæri eiga erfitt 

uppdráttar vegna þess að grunnþættir eins og samgöngur bregðast (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 

2012). Þó ber að taka til athugunar að þeir sem fara hlíðina daglega eru vanir akstri utan 

þéttbýlis og vanir þessari vegleið og það minnkar líkurnar á að bílslys eigi sér stað af 

mannavöldum. Því til stuðnings kemur fram í sömu skýrslu að slysatíðni er ekki meiri á 

veginum milli Ísafjarðar og Súðavíkur en á öðrum þjóðvegum á Vestfjörðum (Harpa 

Grímsdóttir, 2006).  

Mannslíf verða seint metin til fjár og jarðgöng fyrir milljarða verða því að teljast ódýr og 

fýsilegur kostur til koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll. Álftafjarðargöng, eins og göngin hafa 

verið nefnd í umræðum, eru ekki munaður landsbyggðarinnar, þau eru forsenda fyrir 

grunnlífskjörum. Eins og staðan er í dag er engin fjárveiting til staðar fyrir jarðgöng milli 

Ísafjarðar og Súðavíkur þar sem þau eru ekki á samgönguáætlun Vegagerðarinnar sem nær til 

ársins 2022 (Þorsteinn R. Hermannsson, 2012).  

Þá hefur ástand vega á sunnanverðum Vestfjörðum einnig verið mikið í umræðunni 

undanfarin ár, þar sem ástandi þeirra er ábótavant og án nokkurs vafa er það sá landshluti sem 

þarf hvað mest á fjármagni að halda til viðhalds og uppbyggingar vega.  

Það liggur því í augum uppi að góðar samgöngur eru grundvöllur þess að atvinnulíf og byggð 

blómstri á Vestfjörðum. Gífurlegar framfarir hafa orðið í vegagerð á Íslandi síðustu ár og hafa 
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Vestfirðir ekki farið varhluta af því. Vestfirðir hafa þó ávallt verið sá landshluti sem hefur 

rekið lestina á landsvísu í flestu sem snýr að uppbyggingu vega. Ástand vega á Vestfjörðum 

hefur víða versnað til muna á skömmum tíma, sökum þess hve illa þeir þola hina miklu og 

sívaxandi þungaflutninga sem um þá fara. Þó þarf að taka inn í myndina að vegalagning á 

Vestfjörðum er í flestum tilfellum erfið og kostnaðarsöm, sökum þess hve vogskorið og hálent 

landsvæðið er. En það breytir því ekki að greiðar samgöngur á landi eru grundvallarforsenda 

þess að mannlíf dafni í byggðum landshlutans og að atvinnulíf geti dafnað og staðist 

samkeppni (Fjórðungssamband Vestfirðinga, 2004). 

 

 

Hamfarir 

Þegar hamfarir eru skilgreindar er vanalega átt við atburð sem á stað innan samfélags sem 

skilur eftir sig skemmdir á eigum fólks. Dæmi um náttúruhamfarir eru flóð, fellibylir, 

jarðskjálftar og snjóflóð. Í hefðbundnum samfélögum eru náttúruhamfarir meiriháttar rask á 

félagslegu lífi, sem erfitt getur verið að koma í samt lag aftur. Náttúruhamfarir geta skilið eftir 

slóð eyðileggingar og sorgar og eru samfélög misjafnlega í stakk búin til að takast á við slíkt 

og þá er það víst að náttúruhamfarir vega að grundvallar öryggiskennd fólks. En glíman við 

þessi átök geta skapað tækifæri til að læra af reynslunni og nýta þann lærdóm til að standa 

betur að vígi þegar næstu hamfarir ganga yfir. Í kjölfar náttúruhamfara er lærdómsferlið virkt 

meðan stefnugluggar (e. windows of opportunity) haldast opnir, þ.e. á meðan athygli 

stjórnmálamanna og almennings beinst að áfallinu og afleiðingum þess. Þá er hægt að ná 

stuðningi við kraftmeiri aðgerðir á sviði viðbúnaðar við vá en venjulega er til staðar. Brýnt er 

að nýta þennan tíma á skilvirkan hátt þar sem áhuginn dvínar fljótt þegar frá líður. 

Stefnugluggar lokast þegar athygli fjölmiðla og almennings beinist frá tilteknum afleiðingum 

og tækifæri til breytinga glatast. Þrátt fyrir það hefur reynslan sýnt að menn eiga það til að 

gleyma fljótlega og að sá tími er stuttur sem við erum opin fyrir lærdómi og úrbótum eftir 

áföll. Frá aldarmótunum 1900 hafa snjóflóð verið mannskæðust og síðan þá hafa yfir 70 

manns farist á Íslandi af völdum þeirra (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). 

Stofnun Sæmundar fróða gaf út skýrsluna Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum. Skýrslan 

átti að skila almennum leiðbeiningum til sveitarfélaga varðandi neyðaraðstoð og endurreisn í 

kjölfar náttúruhamfara. Það var gert ráð fyrir að sveitarfélög á landinu gætu notað þessar 

almennu leiðbeiningar til að útbúa sértækar leiðbeiningar fyrir sig. Til greiningar voru teknir 
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nokkrir atburðir; meðal þeirra voru snjóflóðin sem féllu í Súðavík 16.janúar árið 1995 og á 

Flateyri 26.október sama ár. Samkvæmt skýrslunni má skipta verkefnum sveitarfélaga í 

kjölfar náttúruhamfara í þrjá flokka: velferðar-, umhverfis og efnahagsflokk. Til að mynda er 

eðli náttúruhamfara að vera ófyrirséðar og kostnaður sem af þeim leiðir er því óvæntur 

(Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). Hvorki ríki né sveitarfélög gera ráð fyrir slíkum kostnaði 

og enginn sjóður er til staðar sem hjálpar sveitarfélögum og ríkisstofnunum til að mæta 

slíkum útgjöldum nema Viðlagasjóður eða Viðlagatrygging Íslands sem getur bætt tjón 

einstaklinga af völdum náttúruhamfara (Viðlagatrygging Íslands, e.d.)  

Eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélagsins er að fylgjast með þolendum hamfara, veita þeim 

aðstoð og meta aðstæður svo hægt sé að skipuleggja áframhaldandi aðgerðir. Það gefur að 

skilja að einstaklingar geta verið misjafnlega í stakk búnir til að takast á við þann 

efnahagslega skaða sem getur fylgt náttúruhamförum. Þeir efnuðu standa augljóslega betur að 

vígi  og eiga auðveldara með að endurnýja það sem hefur glatast. Fyrir þá sem eru efnaminni 

getur skaðinn verið það mikill að þeir nái ekki fyrri lífsgæðum. Þá er einnig vert að líta til 

þess að með fjölgun nýbúa hér á landi má reikna með að sá hópur manna sem ekki hefur 

félagsleg tengslanet á að treysta, fari stækkandi (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). 

Hreinsunarstarf er nauðsynlegur þáttur í kjölfar náttúruhamfara og mikil reynsla hefur fengist 

á því sviði hér á landi. Það er almennt talið nokkuð ljóst hvað ber að gera og hvað ber að 

forðast í þeirri vinnu. Sá hluti sem er mest vandmeðfarinn er meðferð persónulegra eigna; 

sumir segja að það eigi að fara varlega með og bera virðingu fyrir munum fólks en það getur 

verið tímafrekt. Þá segja aðrir að best sé að ljúka hreinsunarstörfum sem allra fyrst, því 

persónulegir munir fólks geti minnt á sársaukafulla atburði. Eftir snjóflóðið í Súðavík leituðu 

sveitarstjórnarmenn eftir heimild fólksins til að nota stórvirkar vinnuvélar til hreinsunarstarfa. 

Margir íbúar veittu heimild fyrir því, en sögðu eftir á að þeir hefðu ekki á nokkurn hátt verið í 

andlegu ástandi til þess að taka skynsama ákvörðun á slíku augnarbliki. Stjórnvöld voru 

reynslunni ríkari þegar snjóflóðið féll á Flateyri nokkrum mánuðum síðar, en þar var 

hreinsunin mun varfærnari. Þetta er lítið dæmi um það hve varhugavert er að ætla fólki að 

taka mikilvægar ákvarðanir undir álagi í kjölfar slíkra hamfara og hvernig hægt er að læra af 

og nýta reynslu annarra (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). 

Eftir hamfarirnar í Súðavík var því hverfi, sem varð fyrir flóðinu, breytt í sumardvalarbyggð 

og byggðin í heild sinni var færð á öruggari stað innar í firðinum. Hins vegar var það nýjasta 

hverfið sem varð undir flóðinu á Flateyri og því var ákveðið að byggja flóðvarnargarð fyrir 

ofan þorpið. Eftir að varnargarðurinn var byggður á Flateyri þurftu íbúarnir í fyrstu að horfa á 
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hann dökkan og drungalegan gnæfandi yfir byggðinni. Seinna var gert átak í því að græða 

hann upp og fegra. Í dag er varnagarðurinn meira aðlaðandi heldur en hann var í fyrstu. Þó er 

það er almennt talið að ný og endurbætt hús virki meira uppörvandi á samfélagið en 

varnargarður og hafi uppbyggingin í Súðavík heppnast betur og íbúar verið ánægðir með 

útkomuna (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). 

Eins og gefur að skilja geta sálrænu og félagslegu hliðar náttúruhamfara snert þolendur djúpt. 

Unnið hefur verið að þróun á skipulagi áfallahjálpar síðan snjóflóðin féllu árið 1995 og hafa 

margir aðilar komið þar að máli. Reynslan hér á landi af glímu við áföll af völdum 

náttúruhamfara ber vitni um mikla samstöðu meðal fólks í landinu (Sólveig Þorvaldsdóttir 

o.fl., 2008). 

Í kjölfar náttúruhamfara er hægt að reikna með brottflutningi íbúa af áfallasvæðunum. Það 

getur reynst þeim sem eftir eru þungbært, bæði af félagslegum, sálrænum og fjárhagslegum 

ástæðum. Stjórnvöld hafa reynt að hafa áhrif á þessa þróun, eins og gert var í Súðavík, með 

því að veita hærri fjárhagsaðstoð til þeirra sem ákváðu að vera um kyrrt. Sú ákvörðun varð 

umdeild í samfélaginu. Gagnrýnendur töldu þessa ákvörðun binda einstaklinga áfram í 

Súðavík þrátt fyrir mikla vanlíðan í kjölfar hamfaranna. Vegna þess sáu þessir einstaklingar 

sér ekki annað fært en að vera um kyrrt af fjárhagslegum ástæðum. Þá er það ljóst að 

mikilvægt er að veita erlendum íbúum sem skilja ekki íslenska tungumálið sérstaka aðstoð. 

Því til rökstuðnings má nefna að þegar snjóflóðið féll á Flateyri mættu margir erlendir 

starfsmenn til vinnu í frystihúsið morguninn eftir, einfaldlega vegna þess að þeir vissu ekki 

hvað hafði átt sér stað um nóttina (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008). 

Ekkert bendir til þess að úr náttúruhamförum dragi hér á landi. Mikilvægt er því að búa 

þjóðina sem best undir þau átök og greiða fyrir skjótum og varanlegum bata einstaklinga og 

samfélagsins í heild í kjölfar slíkra áfalla. (Sólveig Þorvaldsdóttir o.fl., 2008) 

Því er ljóst að náttúrulegar hamfarir eru í öllum tilfellum skelfilegir atburðir. En það er ekki 

eina tegund hamfara sem samfélög verða að takast á við heldur einnig félagslegar hamfarir og 

báðar tegundirnar hafa leikið Vestfirðinga grátt undanfarna áratugi.  

Félagslegar hamfarir geta verið af mörgum toga. Til dæmis getur lítið bæjarfélag treyst mikið 

á starfsemi eins fyrirtækis á svæðinu. Ef fyrirtækið fer í þrot verður stór hluti íbúanna 

atvinnulausir og mega smáir byggðakjarnar ekki við slíkum áföllum. Vestfirðir hafa þurft að 

glíma við fjölda félagslegra áfalla síðustu áratugi, svo sem flutning reksturs frá svæðinu, 

fækkun vel launaðra starfa, stækkandi hlutfall innflytjenda og almenn skerðing á lífskjörum 
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og skilyrðum. Sem dæmi um félagslegan skaða má nefna þegar fyrirtæki Einars 

Guðfinnssonar í Bolungarvík var lýst gjaldþrota árið 1993. 

Einar Guðfinnsson fæddist árið 1898 í Litlabæ við Skötufjörð í Ísafjarðardjúpi. Hann er einna 

helst þekktur fyrir að vera einn umsvifamesti atvinnurekandi í Bolungarvík á 20.öld. Einar hóf 

atvinnurekstur sinn árið 1924, en útgerð, verslun og fiskvinnsla voru grunnurinn að veldi 

hans. Fyrirtæki hans urðu nánast allsráðandi á flestum sviðum atvinnulífs í 

Bolungarvík.  Frystihús, síldarbræðsla og rækjuvinnsla bættust síðar við reksturinn, auk þess 

sem bátar fyrirtækisins urðu sífellt fleiri og stærri. Þá sat Einar í hreppsnefnd í áratugi og 

gegndi ýmsum öðrum opinberum störfum. Það er því óhætt að segja að enginn hafi átt meiri 

þátt í vexti og viðgangi Bolungarvíkur en Einar Guðfinnsson. Verslunin starfaði í fimm 

deildum og naut vinsælda víða um Vestfirði. Vöruúrvalið þótti gott og verðlag hagstætt, eftir 

því sem gerðist á þessum árum. Útgerðin, fiskvinnslan og verslunin voru fyrirferðamest í 

atvinnurekstri Einars (Jón Þ. Þór, 2007). 

Tilkoma kvótakerfisins árið 1986 gerði rekstrinum erfitt fyrir og var ljóst að reksturinn var í 

miklum erfiðleikum. Fyrirtækið var orðið mjög skuldsett með erlendum lánum og gengi 

íslensku krónunnar veiktist. Á næstu árum tókst ekki að vinna á skuldum fyrirtækjanna og 

haustið 1992 óskaði fyrirtækið eftir greiðslustöðvun. Gjaldþrotaskiptum útgerðarfyrirtækisins 

Einars Guðfinnssonar ehf. í Bolungarvík lauk loks árið 2010, rúmum sautján árum eftir að 

félagið var lýst gjaldþrota í febrúar 1993 ( Skutull, 2010). Gjaldþrot fyrirtækja Einars 

Guðfinnssonar var gríðarlegt áfall fyrir Bolungarvík og afleiðingarnar oft á tíðum 

sársaukafullar. Fyrirtækið sem allt athafnalíf Bolungarvíkur hafði meira og minna snúist um 

var lokað. Þetta hafði víðtæk áhrif á allt atvinnulífið í Bolungarvík um langan tíma. Í stað 

öryggis og festu tóku við ár óvissu og óstöðugleika í atvinnulífinu. Slíkt ástand hefur í raun 

einkennt sjávarbyggðir landsins síðustu ár (Sigurður Pétursson, 2009). Til að mynda hafði 

Vélsmiðja Bolungarvíkur hf ávallt átt mikil viðskipti við EG. En smiðjan þjónustaði meðal 

annars togara fyrirtækisins. Í kjölfar gjaldþrotsins þurfti vélsmiðjan smám saman að fækka 

starfsfólki verulega, þar sem verkefnum fækkaði (Morgunblaðið, 1993). Afleiðingar 

gjaldþrotsins voru ekki eingöngu fjárhagslegar, þar sem margir töpuðu útistandandi kröfum 

sínum hjá fyrirtækinu, heldur einnig sálrænar, því íbúarnir höfðu treyst á fyrirtækið. Talið var 

að um 70% vinnufærra Bolvíkinga misstu atvinnu í kjölfar gjaldþrotsins. Nálægt 140 manns 

voru skráð atvinnulaus strax næsta dag. Mörg þjónustu- og iðnfyrirtæki sem höfðu stundað 

viðskipti við Einar Guðfinnsson ehf. töpuðu verulegum fjárhæðum þar sem skuldir höfðu 
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safnast upp. Sumum þessara fyrirtækja tókst með erfiðleikum að standa af sér veðrið meðan 

önnur rúlluðu hreinlega yfir  (Sigurður Pétursson, 2009). 

Svipaðir atburðir áttu sér stað á Flateyri árið 2007 þegar eigendur fiskvinnslunnar Kambs 

tilkynntu að þeir hefðu ákveðið að hætta útgerð og fiskvinnslu og selja allar eignir félagsins á 

staðnum. Helstu ástæður þessarar ákvörðunar voru slök samkeppnisstaða á Vestfjörðum, 

sérstaklega í landvinnslu og höfðu skuldir félagsins aukist mikið. Þá var einnig bent á að 

flutningskostnaður til Vestfjarða skekkti samkeppnisstöðu vestfiskra fyrirtækja. Vinnslan á 

Flateyri fór í greiðslustöðvun og í langan tíma var óvíst um framhald þar. Fyrirtækið Arctic 

Oddi ehf. keypti eignir þrotabúsins af Byggðastofnun og hóf þar strax starfsemi, eldi og 

vinnslu regnbogasilungs á vegum Arctic Odda og Dýrfisks sem hefur hleypt miklu lífi í 

atvinnulíf á Flateyri (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). En áður en Arctic Oddi kom til 

sögunnar var útlit fyrir mikla fólksfækkun á Flateyri, þar sem 120 manns störfuðu hjá Kambi 

en heildaríbúafjöldi á Flateyri er 258 manns (Hagstofa Íslands, 2014).   

Í skýrslu Byggðastofnunar (2001) sem fjallaði um sjávarútveg og byggðaþróun kom fram að 

skerðing veiðiheimilda hafi mest verið á Vestfjörðum. Til að mynda ef borin eru saman 

fiskveiðiárin 1992-1993 og 2000-2001 þá voru veiðiheimildir í þorski á Vestfjörðum 2000-

2001 ekki nema 56% af því sem þær voru á árunum 1992-1993. Til samanburðar voru þær 

89% á Austurlandi. Það er því óhætt að segja að virðið væri meira í dag ef ekki hefði komið 

til þessi skerðing aflaheimilda. Stór hluti þeirra aflaheimilda, sem farið hafa frá Vestfjörðum, 

er vegna kaupa á hlutabréfum og samruna fyrirtækja. Dæmi eru um að níu stór 

fiskvinnslutæki hafi hætt rekstri á árunum 1990-2000 í einu byggðarlagi á Vestfjörðum og 

hefur það ýmist verið vegna minnkandi veiðiheimilda, fækkun fiskiskipa og fleira. 

Árin 1992-1993 var skipum með heimahöfn á Vestfjörðum úthlutað 23.295 tonn, en árin 

2000-2001 var úthlutað 12.957 tonnum. Þannig voru fluttar frá landshlutanum veiðiheimildir í 

þorski sem nemur 10.338 tonnum. Áætlað var að verðmæti þeirra veiðiheimilda í þorski, sem 

fluttar voru frá Vestfjörðum, hafi verið um 9 milljarðar kr. Þetta eru án nokkurs vafa 

gríðarlegar fjárhæðir sem um ræðir og mjög alvarleg þróun, sem gróf undan samfélaginu í 

landshlutanum. Þessi þróun hefur leitt til verulegrar skuldaaukningar í sjávarútvegi, lækkunar 

launa í fiskvinnslu í samanburði við aðrar atvinnugreinar og fólksflótta (Haraldur L. 

Haraldsson, 2001). 

 

 



 

27 
 

Aðgerðir til að sporna við fækkun íbúa 

Nefnd á vegum Forsætisráðuneytisins fundaði með fulltrúum sveitarfélaga og atvinnlífs á 

Vestfjörðum árið 2007 og í kjölfarið gaf ráðuneytið út skýrslu um leiðir til að styrkja 

atvinnulíf á Vestfjörðum. Í skýrslunni skilgreindu Vestfirðingar eigin styrkleika og 

vaxtamöguleika, en nefnd Forsætisráðuneytisins taldi mikilvægt að stjórnvöld myndu sýna 

fram á áþreifanlegar aðgerðir um stuðning við atvinnu og búsetu á Vestfjörðum. 

Styrkleikarnir og vaxtamöguleikarnir voru á þremur kjarnasviðum. Það voru sjávarútvegs- og 

matvælasvið, mennta- og rannsóknasvið og menningar- og  ferðaþjónustusvið. Vestfirðingar 

lögðu áherslu á að þessi kjarnasvið yrðu þungamiðjan í vexti klasa og tengslaneta. Þá vildu 

þeir að rannsóknir á þessum sviðum yrðu stórefldar. Megináherslan í tillögum nefndarinnar 

var að efla starfsemi opinberra stofnana sem voru á svæðinu. Þá var átt við stofnanir á sviði 

mennta, nýsköpunar og rannsókna, en þessi svið gátu tekið höndum saman við fyrirtækin á 

svæðinu og snúið atvinnuþróuninni við til að auka verðmætasköpun með aðstoð úr innlendum 

og erlendum sjóðum. Þá lagði nefndin einnig áherslu á að bæta samgöngur, byggja upp 

farsímasamband og háhraðatengingar og aukið öryggi í raforkumálum væri brýn 

nauðsyn (Forsætisráðuneytið, 2007).  

Í skýrslu Byggðastofnunar (2009) sem ber nafnið Ástand og horfur er horft til Norðurlanda til 

þess að leita hugmynda um hvernig efla megi landsbyggðina og sporna við fólksfækkun. Til 

að mynda er þar fjallað um hvernig yfirvöld í Noregi, í sinni byggðastefnu, leggja áherslu á að 

dreifbýlissvæði landsins taki þátt í átaksverkefnum með það að markmiði að efla byggðina. 

Lögð er áhersla á að lífsskilyrði séu þau sömu um allt land. Það er óhætt að segja að 

byggðaaðgerðir yfirvalda í landinu hafi verið víðtækar og til þeirra var varið miklum 

fjármunum. Meðal þess sem sett var í framkvæmd voru mishá atvinnurekendagjöld og 

tryggingagjöld eftir landsvæðum. Þau voru hæst í þéttbýlum í suðurhluta landsins og lækkuðu 

eftir því sem norðar dró. Þá var flutningskostnaður til og frá ýmsum byggðarlögum í Norður- 

og Vestur-Noregi í mörgum tilfellum endurgreiddur. Einnig voru veittir styrkir til lítilla, 

nýstofnaðra fyrirtækja og horft sérstaklega til fyrirtækja í eigu kvenna.  Gripið var til sérstakra 

aðgerða í nyrstu héruðum Noregs vegna viðvarandi vandamáls sem tengist fækkun íbúa. Auk 

fyrrgreindra aðgerða var íbúum þessa landsvæðis veittur afsláttur af endurgreiðslu námslána, 

undanþága frá greiðslu gjalda af rafmagni, lægri skattar á einstaklinga, hærri barnabætur og 

launauppbót til leikskólakennara. Norðmenn hafa því notað allar þær heimildir sem mögulegt 

er til að styðja við þau svæði sem eiga undir högg að sækja. 
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Byggðastefna Svíþjóðar leggur áherslu á jafna og sjálfbæra þróun vinnumarkaðssvæða 

landshlutanna sem felur í sér sköpun vaxtar og hátt þjónustustig allra landshlutanna. Þá líta 

sænsk stjórnvöld svo á að þéttbýli, dreifbýli og sveitir hafi innbyrðis sterk tengsl. Í 

byggðastefnu Svía leikur enginn vafi á að landið er aðili að Evrópusambandinu en þeir hafa 

aðgang að uppbyggingarsjóðum sambandsins. Þegar landið gekk í sambandið fengu þeir 

sérákvæði sem snúa að byggðamálum og landbúnaði, vegna þess hve norðarlega landið 

liggur. Í byggðastefnunni er einnig að finna sérstaka áætlun til þess að dreifbýlissvæði séu 

samkeppnishæf, en áætlunin snýr að efnahagslegri, félagslegri og umhverfislegri þróun. Þá 

leggja þeir áherslu á stækkun skilvirkra svæða eða vinnusóknarsvæða (functional regions), 

þ.e. að vinnsóknarsvæðið þurfi ekki að einskorðast við sveitarfélögin. Sænska byggðastefnan 

horfir einnig til þess að skapa þróað upplýsingasamfélag. Með þróun slíks samfélags eiga 

borgararnir að geta verið þátttakendur í samfélaginu án skilyrða um búsetu og þá geta þeir 

unnið og nýtt sér þjónustu opinberra aðila og einkaaðila. Stækkun slíkra svæði leiðir til þess 

að vinnumarkaðssvæði tengjast betur, gera sérhæfingu mögulega og draga úr einhæfni 

vinnumarkaðanna (Byggðastofnun, 2009). 

Það er því athyglisvert að skoða hvort og þá hvernig landsbyggðin myndi hafa hag af 

inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Byggðastefna Evrópusambandsins leggur áherslu á að 

auka samleitni svæða (e. convergence), tryggja samkeppnishæfni og atvinnu á tilteknum 

svæðum og auka samvinnu milli svæða sambandsins. Ísland hefði þá aðgang í styrktarsjóði 

eins og Byggðaþróunarsjóðinn, Félagsmálasjóðinn og Samheldnissjóðinn. 

Byggðaþróunarsjóðurinn hefur það hlutverk að veita styrki til að jafna bilið milli þróunar á 

svæðum sambandsins og eru helstu áhersluatriðin m.a. rannsóknir, nýsköpun, umhverfismál 

og uppbygging innviða samfélagsins. Félagsmálasjóðurinn snýr að uppbyggingu bættra 

atvinnumöguleika, hærra atvinnustigs og hæfara vinnuafls á viðkomandi svæðum. Hlutverk 

Samheldnissjóðsins er að bæta samgöngur, auka umhverfisvitund og notkun endurnýtanlegrar 

orku. Með þessu er efnahagsleg og félagsleg samheldni svæða styrkt og eykur í leiðinni 

stöðugleika og sjálfbæra þróun svæðannna. Ef eingöngu er horft til þessara sjóða þá verður 

innganga í Evrópusambandið að teljast jákvætt skref fyrir uppbyggingu landsins. Aðgangur að 

slíkum sjóðum myndi vafalaust hafa í för með sér jákvæða þróun fyrir landsbyggðina. 

Vafalaust eru þó neikvæðir þættir sem fylgja inngöngu í Evrópusambandið og kemur stjórnun 

fiskveiða fyrst upp í hugann (Byggðastofnun, 2009). 

Í ofangreindri skýrslu sem gefin var út af Forsætisráðuneytinu eru taldar upp tillögur um 

fjölgun opinberra starfa og aukna opinbera þjónustu á Vestfjörðum. Meðal þess sem er nefnt 
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er efling starfsemi Háskólaseturs Vestfjarða, en þar er lögð áhersla á að rannsóknastofnanir og 

fyrirtæki á Vestfjörðum finni saman grundvöll til rannsóknarverkefna þar sem fyrirtækin 

myndu veita faglega leiðsögn við skipulag rannsókna. Þessi samvinna gæti komið bæði 

fyrirtækjum og rannsakendum til góða þegar sótt er um styrki í erlenda rannsóknarsjóði og 

jafnframt að efla samstarf við erlendar stofnanir og fyrirtæki (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Þá kom fram sú hugmynd að skapa opinber störf á Ísafirði með því að setja á stofn miðstöð 

skýrslugerðar lögreglu. Hlutverk miðstöðvarinnar væri að þjóna öllum lögregluliðum landsins 

við uppsetningu lögregluskýrslu og þar yrði starfandi sérhæft skrisfstofufólk. Með þessu móti 

myndi mikill tími sparast fyrir lögreglumenn um land allt. Ábyrgð og framkvæmd slíkrar 

miðstöðvar væri í höndum lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórans á 

Ísafirði (Forsætisráðuneytið, 2007). Einnig kom fram önnur tillaga um að færa opinbert 

embætti á Vestfirði með því að eftirlit með óskoðuðum ökutækjum yrði fært til sýslumannsins 

í Bolungarvík. Í dag er þetta embætti staðsett hjá sýslumannsembættinu í Bolungarvík 

(Sýslumenn, e.d.). 

Alls eru taldar upp 37 tillögur og ekki hefur mörgum af þeim var hrundið í framkvæmd. Ætla 

má að efnahagshrunið árið 2008 hafi haft neikvæð áhrif á framkvæmd á þessum tillögum 

(Forsætisráðuneytið, 2007). 

Í fyrrnefndri skýrslu Stefáns Ólafssonar (1997) nefnir hann þætti sem mögulega hafa áhrif á 

staðsetningu þekkingarfyrirtækja á Íslandi. Hann nefnir meðal annars nálægð við markaði, 

aðgengi að vel menntuðu vinnuafli, hagstætt viðskiptaumhverfi, álitleg lífsgæði á svæðinu og 

hagstæðan viðskiptakostnað á svæðinu. Ef gengið er út frá þessu þá eru þekkingarþyrpingar 

nánast eingöngu mögulegar á höfuðborgarsvæðinu. 

Vífill Karlsson (2005) bendir á, í grein sem var birt í Morgunblaðinu, að landfræðilegt 

ósamræmi sé á milli öflunar og ráðstöfunar opinbers fjármagns, höfuðborgarsvæðinu í hag en 

landsbyggðinni í óhag. Þá nefnir hann að störf hjá hinu opinbera hafi staðbundin 

margfeldisáhrif, þ.e. að áhrifin séu meiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni, 

einfaldlega vegna þess að höfuðborgarsvæðið er innlend og erlend miðstöð viðskipta á 

Íslandi. Þess vegna verslar landsbyggðin meira við höfuðborgarsvæðið heldur en 

höfuðborgarsvæðið við landsbyggðina. Það má því orða það sem svo að staðbundinn 

hagvöxtur dregst ekki eins mikið saman á höfuðborgarsvæðinu ef opinbert starf er staðsett á 

landsbyggðinni og hann dregst saman á landsbyggðinni ef starf þaðan er staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Þegar tilvera landsbyggðarinnar er í húfi þá virðist það því vera nokkuð 

augljóst á hvorum staðnum opinbera starfið ætti að vera. Opinberum störfum fylgir 
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stöðugleiki á vinnumarkaði og er það eiginleiki sem að nýtur sín í sífellt minni mæli í 

dreifbýli og má að mörgu leyti segja að það sé ein af megin ástæðum búferlaflutninga á 

Íslandi að mati Vífils. Með því að færa opinber störf frá höfuðborgarsvæðinu myndu 

stjórnvöld einnig sýna fram á ákveðna samfélagslega ábyrgð (e. social responsibility), þ.e. að 

taka á sig skuldbindingu gagnvart íbúum, umfram það sem kveðið er á um í lögum og 

reglugerðum. 

Í skýrslu Byggðastofnunar frá árinu 2012 sem fjallaði um stöðu byggða á Íslandi sem höfðu 

búið við viðvarandi fólksfækkun undanfarin ár var ein af ábendingunum til ríkisvaldsins að 

flytja opinberar stofnanir og starfsemi á Vestfirði, forgangsraða og dreifa fjármagni í ljósi 

styrkleika svæða. Þá var lögð mikil áhersla á aukinn stuðning við atvinnulíf, í formi 

langtímalausna. Ef ekkert yrði að gert gætu sunnanverðir Vestfirðir sameinast Vesturlandi og 

þá gætu norðanverðir Vestfirðir einangrast (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). 

Árið 2010 kom út sóknaráætlun og stefnumörkun Íslands til ársins 2020. Stýrihópur var 

skipaður til að skrifa þessa skýrslu og var Dagur B. Eggertsson formaður stýrihópsins. Í 

skýrslunni er fjallað um atvinnuþróun og atvinnuuppbyggingu og sóknarfæri á hverju 

landsvæði fyrir sig sem og fyrir landið í heild. Í þessari skýrslu er stungið upp á að setja á 

stofn Háskóla hafsins á Vestfjörðum. Slíkur skóli myndi snúa að menntun og rannsóknum 

tengdum sjávarútvegi og fiskeldi. Vegna þess að fjárfestingin er til staðar, 

þekkingargrunnurinn er til og tækifæri tengd legu Vestfjarða og þess samfélag sem það hefur 

skapað, þá voru taldar kjöraðstæður til að byggja upp alþjóðlega miðstöð mennta, vísinda og 

rannsókna í haftengdum fræðum. (Forsætisráðuneytið, 2010). Háskóli hafsins er því hugmynd 

sem gengur út á samnýtingu kosta, reynslu, þekkingar og tengsla sjávarútvegs við rannsóknir 

og háskóla. Stofnanir eins og Háskóli Íslands, Matís, Hafrannsóknarstofnun og fleiri aðilar eru 

grunnurinn og hugmyndin er að byggja ofan á hann. Stofnun skólans myndi hafa í för með sér 

aukin verkefni og fjármagn stofnana sem þegar eru til staðar á svæðinu. Í tengslum við 

skólann komu fram margar hugmyndir sem fella mætti undir hann, til dæmis flutningur á 

starfsemi sjávarútvegsháskóla Sameinuðu Þjóðanna (United Nations University). Þá mætti 

fella norðurheimskautsmálefni undir skólann og eflingu tengsla við Grænland. Háskóli hafsins 

yrði því alþjóðleg miðstöð mennta og rannsókna í sjávarútvegi og gæti tekið inn um 100 

manns á ári. (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012). 

Í rannsókn sem Vífill Karlsson og Elías Árni Jónsson (2012) gerðu var skoðað hvort 

meðalkostnaður sveitarfélaga gæti lækkað við sameiningu þeirra. Margar erlendar rannsóknir 

benda til þess að hagræðing náist ef stærðarhagkvæmni er í rekstri sveitarfélaganna, þ.e. að 
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fjölmennari sveitarfélög hafa mögulega lægri meðalkostnað en þau fámennari. Vissulega eru 

einnig til rannsóknir sem komast að gagnstæðri niðurstöðu, þ.e. að lýðræði sveitarfélaga 

veikist við sameiningu.  Í rannsókninni var horft til margra málaflokka sveitarfélaga þar sem 

útgjöld eiga sér stað eins og félagsþjónustu, fræðslu- og uppeldismála, menningar, 

heilbrigðismála, skipulagsmála, æskulýðs- og íþróttamála, yfirstjórnar, bruna- og 

almannavarna, samgangna, umhverfismála, atvinnu, íbúafjölda, víðfeðmi, fjölda þéttbýla, 

ferðatíma til höfuðborgarsvæðisins og fleira. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var 

mögulegt að ná fram lækkun meðalkostnaðar þegar íbúum fjölgaði í sumum af 

málaflokkunum, þ.e. með sameiningu sveitarfélaga en það kom einnig til hækkunar í sumum 

málaflokkunum, það voru því ákveðin veikleikamerki á niðurstöðunum. 

Heildarniðurstöðurnar voru þó þær að meðalkostnaður fjölmennari sveitarfélaga var lægri en 

þeirra fámennari og hagræðing gæti því náðst við sameiningu. 

Það ber að taka til greina að gögnin sem stuðst var við í rannsókn Vífils og Elíasar voru frá 

árinu 2006. Því gæti bankahrunið árið 2008 haft einhver áhrif á niðurstöðurnar ef slík 

rannsókn væri gerð í dag. 

Í fyrrgreindri grein Þórodds Bjarnasonar (2011) telur hann að byggðastefna til framtíðar hljóti 

að endurspegla ólíkar aðstæður landsbyggðanna. Þar sem byggðarlög landsbyggðarinnar eru 

afar fjölbreytt og búa við ólík tækifæri, áskoranir og vandamál. Hann telur að efling á 

frumkvæði og ábyrgð heimamanna í landsbyggðum sé mjög mikilvægur þáttur. Með þeim 

hætti mætti dreifa verkefnum og opinberri þjónustu til landsbyggðanna í stað þess að þjappa 

þeim allri saman á höfuðborgarsvæðinu. Slík þróun myndi stuðla að því að opinbert fé væri 

nýtt sem best í viðkomandi byggðarlagi. Þetta myndi einnig leiða til þess að smærri 

byggðarlög þyrftu að mynda svæðisbundna samstöðu í stað þess að berjast um bitana í þröngri 

hagsmunagæslu einstakra byggðarlaga. 

Að lokum mætti ítreka að sú leið að niðurgreiða kostnað við búsetu og atvinnurekstur á 

hnignandi svæðum mætti koma til í ríkari mæli, en það er mikilvægur þáttur 

byggðastefnunnar í Noregi, eins og fram kemur hér að framan. Fyrir Vestfirði gæti meiri 

niðurgreiðsla á húshitunarkostnaði og flutningskostnaði verslunar og framleiðslufyrirtækja 

skipt miklu máli. 
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Lokaorð 

Það er óhætt að segja að þróun í byggðamálum síðustu áratugi hefur verið Vestfjörðum í 

óhag. Tilhneiging fólks hefur verið að yfirgefa sjávarbyggðirnar og sækjast eftir betri 

lífsskilyrðum á höfuðborgarsvæðinu. Almennt er sóst eftir fjölbreyttara atvinnulífi sem hefur 

mögulega í för með sér betri tekjuöflunarmöguleika, þó svo hvorki lágar tekjur né 

atvinnumöguleikar hafi verið vandamál á Vestfjörðum. Atvinnuástand þar hefur almennt verið 

gott og tekjur voru um langt skeið yfir landsmeðaltali. Á fyrstu áratugum síðustu aldar lá 

straumur fólks vestur á firði því þar var atvinnu að finna. Sjávarútvegurinn hefur einkennt 

atvinnulífið á Vestfjörðum og þar af leiðandi hefur atvinnulífið verið fremur einsleitt.  

Vestfirði hefur um nokkurt skeið skort aðdráttarafl sem áhugaverður staður til búsetu. 

Fyrirtæki í sjávarútvegi sem voru sterka stoðin í atvinnumálum á Vestfjörðum, veiktust mjög 

á tíunda áratug síðustu aldar, m.a. vegna tilkomu kvótakerfisins. Veiðiheimildir fluttust í 

talsverðum mæli frá Vestfjörðum. Með hnignun sjávarútvegarins hefur afkoma fyrirtækjanna 

verið lakari og sum þeirra hafa flutt starfsemina í burtu, á meðan önnur hafa einfaldlega þurft 

að hætta starfsemi. Í slíkum tilfellum hefur fólkið yfirleitt fylgt á eftir. Slík dæmi hafa verið 

tekin þar sem fyrirtæki þurfti að hætta starfsemi og við það fór viðkomandi bæjarfélag á 

hliðina. Allt þetta hefur orðið til þess að erfiðlega hefur reynst að fá fólk til starfa og íbúum 

hefur fækkað þrátt fyrir að vissulega hafi einhverjir sest í staðinn að á Vestfjörðum á síðustu 

árum. Þróun atvinnu skiptir því miklu máli fyrir byggðaþróun og búferlaflutninga. En það er 

ekki síður fjölbreytileiki atvinnutækifæra en atvinnuöryggi eða tekjuöflunarmöguleikar sem 

máli skipta. Þá vill fólk almennt eiga greiðan aðgang að nútímalegum lífsháttum, eins og 

aðgengi að verslun, þjónustu, menningu og afþreyingu.  

Þá eru greiðar samgöngur á landi í ört vaxandi mæli forsenda þess að mannlíf dafni í 

byggðum fjórðungsins og atvinnuvegir á Vestfjörðum standist harðnandi samkeppni á 

markaði. Framfarir í samgöngum hafa verið hægari en í öðrum landshlutum. Óhætt er að 

fullyrða að ástand eldri stofnvega á Vestfjörðum sé víða svo slæmt að það sé farið að vinna 

gegn þeim atvinnugreinum í fjórðungnum sem eiga mikið undir landflutningum. Þá er það 

talið fullvíst að landfræðileg lega Vestfjarða geri það að verkum að nauðsynlegt er að tryggja 

öruggar flugsamgöngur fyrir fjórðunginn til framtíðar jafnvel þótt samgöngur á landi batni til 

muna. Bættar samgöngur hafa víðtæk áhrif á alla atvinnustarfsemi og gjörbyltir 

búsetuforsendum á svæðinu. Þegar samgöngur batna verður auðveldara fyrir íbúa að sækja 

þjónustu í aðra byggðakjarna. Það getur þó haft slæm áhrif á aðra þjónustuaðila á svæðinu. 
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Sem dæmi má taka að það getur verið erfitt að reka matvöruverslun í bæjarfélögum í kringum 

Ísafjörð, því þar er staðsett lágvöruverslun sem fær mikil viðskipti íbúa. 

Það er óhætt að segja að óblíð náttúran hafi reitt íbúum Vestfjarða þung högg oftar en einu 

sinni. Snjóflóðin sem féllu í Súðavík og á Flateyri voru mikið reiðarslag fyrir samfélagið á 

Vestfjörðum og í kjölfar þeirra varð aukinn brottflutningur af svæðinu. Sumir fluttu í burtu 

áfallsins vegna; það að  missa ástvini hafði mikil sálræn áhrif og sumir gátu ekki hugsað sér 

að búa þar áfram, á meðan aðrir fluttu í burtu einfaldlega því þeir töldu öryggi sínu vera 

ógnað í þessum aðstæðum. 

Þegar skýrslur og áætlanir um uppbyggingu byggðar á Vestfjörðum eru kannaðar eru það 

yfirleitt fimm atriði sem talin eru skipta höfuðmáli til að bæta aðstæður og öryggi til búsetu og 

atvinnuuppbyggingar. Það eru samgöngur, fjarskiptatengingar, aukið öryggi í raforkumálum, 

efling menntunar, rannsóknar og nýsköpunar og efling annarrar opinberrar þjónustu. Það sem 

skiptir auðvitað mestu máli er hugarfar fólksins sjálfs, hverju það sækist eftir, öðru fremur. 

Vaxandi kröfur nútímaþjóðfélags hafa alls staðar í heiminum tengst þéttbýlismyndun og 

búferlaflutningum, vissulega þó í mismiklu mæli. Kröfur fólks um aðgang að hinum 

nútímalegu lífsháttum eru einn mikilvægasti drifkrafturinn að baki þeirrar þróunar.  

Til þess að smærri byggðakjarnar eigi möguleika á að dafna þá er mikilvægt að íbúar leggi sig 

fram um að koma í veg fyrir hverskyns flokkadrætti sem geta orðið sérstaklega viðkvæmir í 

litlum samfélögum og vinna heldur að því að skapa jákvæðan bæjarbrag með ýmsum hætti. 

Það leikur óneitanlega stórt hlutverk í búsetuvali hvernig fólk upplifir og tengist staðnum 

tilfinningalega. Ef einstaklingnum líður vel í viðkomandi byggðarlagi og er hluti af samfélagi 

þess eru mun minni líkur á því að hann flytji burt úr byggðarlaginu. Þetta allt getur skipt máli 

þegar verið er að rannsaka búsetuþróun og ástæður fólks fyrir búsetuvali. 

Margar hugmyndir hafa komið fram til að sporna við fækkun íbúa á Vestfjörðum. Eins og 

fram hefur komið liggja styrkleikar landshlutans á þremur kjarnasviðum þ.e. sjávarútvegs- og 

matvælasviði, mennta- og rannsóknasviði og menningar- og ferðaþjónustusviði. Langflestar 

hugmyndirnar til að snúa byggðaþróun Vestfjarða landshlutanum í hag eru inni á þessum 

sviðum. Ef þeim væri hrint í framkvæmd myndi það mögulega gera Vestfirði að 

samkeppnishæfum landshluta og eftirsóknarverðum til búsetu á nýjan leik.  

Þegar á heildina er litið er landshlutinn góður staður til búsetu. Á Vestfjörðum er stöðugt og 

gott vinnuafl, persónuleg tengsl sem og góðar aðstæður fyrir búsetu, samhliða því að verð á 

fasteignum er lægra en á höfuðborgarsvæðinu. Samfélagið er fjölskylduvænt þar sem nálægð 
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atvinnu, menntunar, þjónustu og menningar skapar kjöraðstæður fyrir uppeldi barna. 

Menningarlíf hefur löngum verið blómlegt á Vestfjörðum og er einn hornsteinn samfélagsins. 

Vestfirðingar hafa sýnt frumkvæði og vakið athygli fyrir að skapa ungu fólki tækifæri til að 

rækta menningu sína og hæfileika. 

Það verður áhugavert að fylgjast með byggðaþróun og búferlaflutningum á næstu árum á 

Íslandi og hvort andborgarmyndun verði að veruleika. Spurningin er hvort að vaxandi ókostir 

borgarlífsins á höfuðborgarsvæðinu geti jafnað samkeppnisstöðu landsbyggðar og 

höfuðborgarsvæðis. Hins vegar er vert að spyrja sig að því hvort það verði landsbyggðin eða 

útlönd sem komi til með að freista íbúa höfuðborgarsvæðisins meira. 
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