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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni til MA-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði verða kynntar niðurstöður 

rannsóknar á skoðunum bænda og afstöðu þeirra varðandi raforkuvinnslu í sveitum 

landsins. Rannsóknarefnið var valið vegna aukins áhuga á heimavirkjunum sem má meðal 

annars greina á aukinni eftirsókn í útgefið efni tengt uppsetningu smávirkjana. 

Rannsóknin var framkvæmd með símaviðtölum sem spönnuðu 12 mánuði þar sem rætt 

var við 101 bónda en hvert viðtal samanstóð af 35 spurningum. Skoðanir og áhugi bænda 

á heimavirkjunum var kannaður og má í því samhengi nefna að 20% þátttakenda sem ekki 

stunduðu þegar raforkuvinnslu áætluðu að hefja slíka vinnslu. Bændur á aldursbilinu 36 

til 45 ára, sem töldust til næst yngsta aldursflokksins í rannsókninni, voru hve líklegastir 

til að hafa áform um að hefja raforkuvinnslu en 50% þeirra stefndu á vinnslu. Með 

hækkandi aldri þátttakenda varð þeim mun ólíklegra að þeir hefðu virk áform um að hefja 

vinnslu; að sama skapi stefndu einungis 16,7% einstaklinga undir 35 ára á vinnslu. 

Vilji íslenskra bænda til þess að taka þátt í samvinnuverkefni við raforkuvinnslu sem 

byggist á samfélagslegu eignarhaldi var kannaður. Fram kom að samtals 71 af 101 

þátttakendum hefur áhuga á að fjárfesta í virkjanakostum með samfélagslegu eignarhaldi, 

en vilji fólks til þess að taka að sér forystuhlutverk í svoleiðis verkefni reyndist hins vegar 

ekki mikill, en aðeins einn þátttakenda sagðist tilbúinn til þess að taka að sér 

forystuhlutverk. 

Skoðanir bænda á rekstri vindmylla voru kannaðar auk þess að mat var lagt á umfang 

og áhrif þeirra þriggja neikvæðu umhverfisþátta er andstæðingar vindmyllurekstur halda 

hve hæst á lofti en það eru: áhrif vindmylla á fuglalíf,  sjónmengun og hljóðmengun. Einnig 

var  afstaða íslenskra bænda gagnvart virkjunarframkvæmdum með vindmyllu kannaður 

með tilliti til eignarhalds virkjana. Áhugaverðustu niðurstöður í því samhengi voru að 

27,5% þátttakenda var „mjög mótfallinn“ því að Landsvirkjun reisti vindmyllu í líkingu við 

þá sem fyrirtækið rekur nú við Búrfell í nágrenni við bújarðir þeirra. Hins vegar voru 

einungis 6,9% þátttakenda „mjög mótfallinn“ því að félagasamtök með nágranna þeirra 

innanborðs stæðu að sömu framkvæmdum. Þar að auki kom í ljós að bændur voru 

sjaldnast mótfallnir því að nágranni þeirra hæfi raforkuvinnslu með lítilli eða meðalstórri 

vindmyllu.  
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Abstract 

This master’s  thesis presents the results of a survey of farmers’ views and opinions 

regarding electricity production in Iceland’s rural areas. The research topic was chosen 

because of growing interest in power plants amongst farmers. Signs of increased interest 

regarding the topic can e.g. be seen in a surge of searches for published materials on the 

subject. The study was conducted by telephone interviews that spanned 12 months, 

during which 101 farmers were conferred, each interview consisted of 35 questions. The 

views and interests of farmers regarding homestead electricity generating schemes were 

investigated. 20% of participants who did not practice electricity generation at the time 

of the survey stated that they had active plans to start such an endeavor. Farmers 

between the ages of 36 and 45 were most likely to have plans to start electricity 

production, 50% had active plans. With growing age of participants, they were less likely 

to have active plans regarding electricity production. Furthermore only 16,7% of 

participants aged 35 and under had active plans regarding production.  

The willingness of Icelandic farmers to participate in collaborative projects in the field 

of electricity generation was investigated. 71 out of 101 participants were interested in 

investing in a community ownership electricity production. The willingness of people to 

take leadership role in such a project did however not prove to be great, but only one 

participant stated that he would be willing to take on a leadership role.  

Farmers opinions on wind turbine operations in rural areas was investigated 

alongside an exploration of the three environmental factors associated with wind 

turbines that cause the most controversy; the impacts of a wind turbines on bird life, 

visual-pollution and noise-pollution. Additionally, the views of Icelandic farmers towards 

wind turbines was examined with regards to the ownership of power plant. The most 

significant results in this context were that 27.5% of participants were "very opposed" 

that Landsvirkjun would erect a wind turbine comparable to those that the company is 

currently operating near Búrfell near their homestead.  On the other hand, only 6.9% of 

participants answered that they were "very opposed" that a social organization that their 

neighbor was affiliated with would erect a wind turbine of the same size near their 

homestead. Furthermore, it was found that farmers were rarely opposed to their 

neighbors’ plans regarding the building of a small or medium sized wind turbines. 
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1 Inngangur 
Meginþema þessarar rannsóknar, sem byggð er á spurningarkönnun, er bændur og 

raforkumál; en spurningarlistann í heild má sjá í viðauka 1. Bændur eru í mörgum tilfellum 

stórkaupendur á raforku og ég legg upp með að kanna atriði er snúa að skoðunum þeirra 

varðandi stöðu raforkumála í dag og áhuga þeirra á raforkuframleiðslu. Það er þörf á því 

að auka raforkuvinnslu hér á landi og að aukin nýting „lítilla” virkjanakosta meðal bænda 

landsins getur haft góð áhrif á ýmsum sviðum (Smávirkjun, 2013).  Má meðal annars færa 

rök fyrir því að aukin innreið bænda á raforkumarkaðinn geti bætt búsetuskilyrði í sveitum 

landsins með auknum atvinnu- og framleiðslutækifærum (Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

2015/6).    

Fyrri hluti 20. aldarinnar einkenndist meðal annars af rafvæðingu íslensku 

þjóðarinnar. Áður en dreifikerfi raforku á landsvísu var komið á hér á landi þurftu bændur 

að vera sjálfbærir varðandi raforkuþarfir sínar, en það tókst oft með notkun lítilla 

vatnsaflsvirkjana (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 2010). Um og eftir miðja síðastliðna öld 

dró úr byggingu og notkun heimavirkjana samhliða úrbótum í raforkudreifikerfi landsins 

(Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). 

Nú til dags virðast heimavirkjanir vera að ryðja sér til rúms á nýjan leik, en áhugi á 

heimavirkjunum hefur aukist gífurlega á seinustu árum. Má í því samhengi nefna að árið 

2003 gaf Orkustofnun út handbókina „Litlar Vatnsaflsvirkjanir: Kynning og leiðbeiningar 

um undirbúning“. Ritinu hefur verið tekið mjög vel en bara á árinu 2012 var handbókinni 

flett (e. hits) um 65.000 sinnum sem eru langtum fleiri flettingar en nokkuð annað efni 

útgefið af Orkustofnun fær (Smávirkjun, 2013).   

Raforkuþörf hér á landi hefur aukist jafnt og þétt frá því rafvæðing landsins hófst, en 

gífurleg aukning hefur þó orðið á síðastliðnum tveim til þrem áratugum. Má í því 

samhengi til dæmis nefna að heildarraforkunotkun ríflega tvöfaldaðist á milli árana 2005 

og 2012, en það ár nam heildarraforkunotkun rúmum 17 teravattstundum (TWh) (Erla 

Björk Þorgeirsdóttir og fleiri, á.á.). Þessi aukna þörf á fyrst og fremst rætur að rekja til 

aukinnar stóriðju þó aukin einkaneysla og fólksfjölgun leiki einnig hlutverk. Árið 2016 nam 

raforkunotkun 18,5 TWh en um var að ræða örlitla minnkun frá fyrra ári sem var meðal 
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annars tilkomin vegna þess að lofthiti var hærri og loðnuafli minni (Raforkuhópur 

Orkuspárnefndar, 2017). Búist er við því að raforkunotkun verði um 19,6 TWh árið 2017 

og að notkunin muni aukast jafnt og þétt milli ára og verða orðin um 21 TWh árið 2025 

(Orkuspárnefnd, 2016). Í þessum útreikningum er ekki gert ráð fyrir þeirri viðbótarraforku 

sem nauðsynleg verður ef ákveðið verður að tengja raforkukerfi landsins við 

raforkudreifikerfi meginlands Evrópu með sæstreng. 

Hvort sem áformum um sæstreng verður hrundið af stað eður ei er ljóst er að þörf er 

á áframhaldandi virkjanaframkvæmdum hér á landi. Búið er að kortleggja og flokka flest 

alla stærri virkjanakosti landsins en flestir þeirra teljast til jarðhita eða vatnsfalla. 

Flutningur virkjanakosts úr verndar- í biðflokk, eða flutningur úr biðflokki í nýtingarflokk 

rammaáætlunar mætir oftar en ekki töluverðri andstöðu samhliða aukinni 

vitundarvakningu varðandi verðmæti ósnortinnar náttúru. En náttúruvernd er sá þáttur 

sem Íslendingar vilja að vegi hve mest þegar kemur að ákvarðanatöku varðandi 

virkjanaframkvæmdir (Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar, 

2016). 

Á Norðurlöndunum og þá sérstaklega í Noregi og Svíþjóð hefur stefnan verið sú að 

hverfa í auknum mæli frá stærri virkjanaframkvæmdum, en áðurnefnd lönd ætla sér að 

auka raforkuframleiðslu sína um 28 TWh á tímabilinu 2012 til 2020. Þessu markmiði á að 

ná að stórum hluta til með uppbyggingu vindmylla og lítilla vatnsaflsvirkjana (Hörður 

Arnarsson, 2017). Uppbygging á sviði raforkumála þar sem fókusinn er settur á vindorku 

og litlar vatnsaflsvirkjanir hefur alla burði til þess að henta hérlendis. 

Aðstæður hér á landi eru einkar hagstæðar til nýtingar vatnsafls til raforkuframleiðslu 

og á það við hvoru tveggja um litlar og stórar virkjanir. Í grunninn þurfa að vera tvær 

forsendur til staðar svo hagkvæmt sé að virkja vatnsafl; annar vegar þarf að vera 

umtalsvert og tiltölulega stöðugt flæði vatns, og hins vegar þarf að vera hæðarmunur til 

þess að auka fallþunga vatnsins. Á Íslandi eru báðar þessar aðstæður til staðar í ríkum 

mæli. Um það bil helmingur landsins er 500 metra yfir sjávarmáli og úrkoma er tiltölulega 

mikil. Auk þess eru vötn og jöklar landsins miklar forðakistur vatns, en árlega renna að 

meðaltali yfir 150 rúmkílómetrar vatns til sjávar sem samsvarar því að hver ferkílómetri 

lands skili um 50 lítrum á sekúndu (Ari Trausti Guðmundsson, 1989). 

Hér á landi virðist vera þó nokkur áhugi á litlum vatnsaflsvirkjunum en auk mikils 

áhuga á riti Orkustofnunar hafa félagasamtök líkt og Landssamband raforkubænda skotið 
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upp kollinum. Töluverðar tækniframfarir hafa auk þess orðið á sviði hönnunar lítilla 

vatnsaflsvirkjana sem gera kleift að virkja vatnsföll sem áður fyrr þóttu óhagkvæmir 

virkjanakostir sökum lítils vatnsrennslis og/eða lítils fallsþunga. Ljóst er að umtalsverða 

orku má vinna úr litlum vatnsföllum hér á landi (Benedikt Guðmundsson, 2006).  

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að aðstæður til vindorkunýtingar eru einkar góðar 

hér á landi (Nawri og fleiri, 2013), en áhugi á nýtingu vinds hér á landi hefur á síðastliðnum 

árum fengið byr undir báða vængi. Er það að hluta til sökum lækkandi verðs vindmylla 

sem og góðra afkasta tilraunaverkefna BioKraft og Landsvirkjunar, en hvort fyrirtæki fyrir 

sig hefur starfrækt tvær vindmyllur í tilraunaskyni. Landsvirkjun rekur tvær 900 kW myllur 

af tegundinni Enercon norðan við Búrfell og hafa myllurnar verið í notkun frá því í 

desember 2012. BioKraft rekur svo tvær 600 kW myllur af tegundinni Vestas í Þykkvabæ 

en myllurnar voru fluttar inn notaðar. Bæði fyrirtækin hyggja á frekari uppbyggingu 

vindmylla í nágrenni við þær myllur sem nú þegar hafa verið reistar og útlit er fyrir að 

vindorkan geti orðið þriðja stoðin í framtíðar raforkuvinnslu landsins með vatnsafli og 

jarðvarma (Landsvirkjun, 2014b).  

Nokkuð bakslag varð á rekstri BioKrafts miðsumars 2017 þegar eldur eyðilagði aðra 

myllu fyrirtækisins. Bruninn er ekki talinn hafa orsakast af bilun eða mannlegum 

mistökum heldur óheppni en eldurinn kviknaði að öllum líkindum eftir að eldingu laust 

niður í mylluna. Þrátt fyrir brunann ætlar fyrirtækið ekki að láta deigan síga en aðspurður 

sagði Steingrímur Erlingsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins að „afturkræfar virkjanir 

sem framleiða rafmagn úr vindi eiga fyllilega rétt á sér og aðstæður fyrir slíkar virkjanir 

eru einstaklega góðar“. En stefnan er tekin á að taka mylluna fljótlega niður og reisa nýja 

í stað þeirrar sem brann (Morgunblaðið, 2017ab).  

Tilraunir með rekstur vindmylla sem hafa það megin hlutverk að framleiða roforku til 

sölu inn á landsnetið hafa sem sagt gengið að óskum hér á landi ef frá er talinn bruninn í 

Þykkvabæ en það sama er ekki endilega uppi á teningnum varðandi smærri myllur. 

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til þess að vinna raforku með tilstuðlan lítilla og 

meðalstórra vindmylla á síðastliðnum árum og áratugum. Hluti þeirra tilrauna hefur ekki 

gengið að óskum og á það til dæmis við um verkefni í Grímsey sem og í Melasveit, en 

þessar tilraunir verða skoðaðar með tilliti til þess hvað fór úrskeiðis. 
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1.1 Rannsóknin 
Ritgerð þessi er byggð upp af átta köflum; í öðrum kafla að inngangi loknum er fjallað um 

þætti í raforkusögu landsins með tilliti til virkjanareksturs sem og stöðu 

smávirkjanareksturs í dag. Í þriðja kafla er sjónum beint að vindorku og innreið 

vindorkubúskapar hingað til lands en einnig verður fjallað um sjón- og hljóðmengun sem 

gjarnan eru helstu umkvörtunarefni í tengslum við vindmyllurekstur. Í fjórða kafla verður 

komið inn á allnokkur svið er tengjast niðurstöðum spurningakönnunarinnar og fræðum 

þeim tengdum: Hugtakið NIMBY (e. Not In My Back Yard) er kynnt til sögunnar sem og 

fjallað um samfélagslegt eignarhald virkjana. Farið verður yfir helstu niðurstöður enskrar 

rannsóknar þar sem skoðanir bænda varðandi raforkuvinnslu á bújörðum voru kannaðar 

en þessi enska rannsókn var að hluta til kveikjan að rannsókninni sem hér er kynnt. Rætt 

verður um umhverfisáhrif virkjanareksturs sem og áhrif virkjana á dýralíf svo sem áhrif 

vindmylla á fugla og áhrif vatnsaflsvirkjana á lífríki í vatni. Fimmti kafli er helgaður 

umfjöllun um þær aðferðir sem beitt var við framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verða 

helstu niðurstöður forrannsóknar sem höfundur framkvæmdi haustið 2014 teknar til 

umfjöllunar. Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og kynntar. 

Sjöundi kafli er síðan umræðukafli þar sem niðurstöður spurningakönnunarinnar eru 

settar í samhengi við áður útgefið efni og rannsóknir. Einnig er hugað að nokkrum atriðum 

sem kunna að varpa ljósi á ástæður þess af hverju fleiri bændur hafi ekki hafið 

raforkuvinnslu í seinni tíð. Lokaorð ritgerðarinnar er síðan að finna í áttunda kafla.  

Rannsóknin var framkvæmd á um það bil 12 mánaða tímabili sem lauk í mars 2016. 

Þátttakendur voru fengnir til þess að svara spurningarlista sem samanstóð af 35 

spurningum en alls tók 101 bóndi þátt en viðtölin voru tekin í gegn um síma. Þau skilyrði 

sem þátttakendur urðu að uppfylla voru eftirtalin: Að skilgreina sig sem bónda; að stunda 

einhverskonar búskap og að vera með fasta búsetu í dreifbýli, nánari lýsingar á aðferðum 

má sjá í kafla 5. Megin rannsóknarspurningar voru fjórar:  

1) Hafa íslenskir bændur áhuga á því að hefja raforkuvinnslu á bújörðum sínum og ef svo 

er, hverskonar vinnslu stefna þeir á og hvaða sýn hafa þeir á raforkuvinnslu á 

bújörðum?  

2) Hverjar eru skoðanir bænda á notkun vindorku til raforkuframleiðslu í sveitum 

landsins?  
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3) Hvaða ástæður telja bændur að liggi að baki þess að íslenskir bændur eru ekki að 

vinna meiri raforku en raun ber vitni?  

4) Gætu bændur hugsað sér að taka þátt í samvinnuverkefni bænda um raforkuvinnslu 

með samfélagslegu eignarhaldi? 

Spurningarnar í rannsókninni voru blanda af opnum og lokuðum spurningum en 

einnig voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum spurningum á kvarða frá 1 til 7. 

Kannað var hvort íslenskir bændur hafi áhuga á nýtingu þeirra auðlinda sem sveitir 

landsins hafa uppá að bjóða til raforkuvinnslu. Sýn þeirra gagnvart raforkuvinnslu á 

bújörðum var könnuð með tilliti til þess hvort þeir telji að raforkuvinnsla geti komið niður 

á almennum bústörfum og hvort þeir telji að raforkuvinnsla bænda geti aukið hagsæld 

þar sem hún er stunduð. Einnig var skoðað hvaða ástæður liggja að baki því að bændur 

fari að íhuga raforkuvinnslu. Þessu til viðbótar voru bændurnir sem tóku þátt í 

rannsókninni beðnir um álit á því hvaða ástæður lægju að baki því að svo fáir bændur hafi 

hafið raforkuvinnslu á síðastliðnum áratugum. Skoðað verður samspil aldurs og áforma 

um að hefja raforkuvinnslu en niðurstöður forrannsóknar sem framkvæmd var haustið 

2014 bentu til þess að aldur bænda væri forspárgefandi varðandi það hvort viðkomandi 

ætlaði sér að hefja raforkuvinnslu. 

Sérstök áhersla var lögð á vindmyllurekstur og þá sérstaklega samþykki einstaklinga 

á rekstri vindmylla í sveitum landsins. Vindmyllurekstur hefur á síðastliðnum árum og 

áratugum verið umdeildur erlendis þar sem meiri reynsla er komin á slíka starfsemi. 

Algengt er að íbúar í nágrenni við fyrirhugaðar vindmylluframkvæmdir séu þeim 

andsnúnir, andstaða nærsamfélags gegn vindmylluframkvæmdum hefur oft á tíðum verið 

tengd hugtakinu NIMBY (e. not in my backyard) sem gæti útlagst „ekki í mínum bakgarði“. 

Fjöldinn allur af samtökum hefur verið stofnaður víða um heim sem hafa þann tilgang 

að sporna gegn aukinni nýtingu vinds til raforkuframleiðslu. Samtök af þessum toga hafa 

það sameiginlegt að allflest byggja á sömu rökum gegn rekstri vindmylla þ.e. sjón- og 

hljóðmengun, áhrifum vindmylla á fugla og leðurblökur auk hugsanlegra heilsuspillandi 

áhrifa vindmylla á mannfólk (t.d. Epaw, 2016). Komið verður inn á þessi rök andstæðinga 

nýtingar vindorku er varða sjón- og hljóðmengun og áhrif vindmylla á fugla, og mat lagt á 

það hvort það séu ástæður til þess að hafa áhyggjur vegna frekari nýtingar vindorku hér 

á landi. En þess ber að geta að rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að vindmyllur hafi nein 
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áhrif á  heilsu fólks nema þá í tilvikum þar sem hljóðið hefur mikil áhrif á svefn fólks (Berg 

og fleiri, 2008; Knopper og Ollson, 2011). 

Margir þættir hafa áhrif á afstöðu almennings til vindmylluframkvæmda en sá þáttur 

er vegur hvað mest er huglægt eða ímyndað mat fólks á því hver sjónræn áhrif vindmylla 

verða á nærliggjandi umhverfi (Musall og Kulik, 2011). Aðrar rannsóknir gefa til kynna að 

sýnileiki, þ.e. stærð og umfang vindmylluframkvæmda, sé ekki sá þáttur sem hefur hvað 

mest áhrif á samþykki nærsamfélagsins heldur sé það eignarhald og hvernig staðið er að 

kynningu á verkefninu skipti mestu máli varðandi það hvernig nærsamfélagið tekur 

fyrirhuguðum framkvæmdunum (Toke, 2005).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að form eða fyrirkomulag eignarhalds skiptir 

miklu máli varðandi samþykki  íbúa í nágrenni fyrirhugaðra vindmylluframkvæmda (t.d. 

Toke, 2005). Til þess að kanna hvort það sama væri uppi á teningnum varðandi íslenska 

bændur voru þeir spurðir hvort þeir væru mótfallnir því að nágranni þeirra reisti vindmyllu 

á sinni jörð. Þessu til viðbótar var síðan kannað hvort form eignarhalds ímyndaðra 

vindmylluframkvæmda skipti einhverju máli í huga íslenskra bænda. Í því samhengi var 

tilbúin framkvæmd kynnt fyrir þátttakendum þar sem helmingi þátttakenda var sagt að 

Landsvirkjun stæði að baki framkvæmdunum en hinum helmingi þátttakenda að 

félagasamtök með nágranna þeirra innanborðs stæði fyrir framkvæmdunum. 

Samfélagslegt eignarhald virkjana verður skoðað en þess háttar eignarform virkjana 

hefur víða fengið aukna athygli á síðastliðnum árum. Skoðanir bænda á slíku 

eignarhaldsformi virkjanna var kannað meðal annars með tilliti til þess hvort íslenskir 

bændur hafi áhuga á því að taka þátt í samvinnuverkefni, hversu virkir þátttakendur þeir 

séu tilbúnir að vera og hvort þeir telji að þetta eignarform sé almennt séð gerlegt í íslensku 

samfélagi. 

Rannsóknir á samfélagslegu eignarhaldi virkjana hafa meðal annars sýnt fram á að 

samfélagslegt eignarhald virkjana geti aukið samþykki íbúa í nágrenni við fyrirhugaðar 

virkjanaframkvæmdir og á það sérstaklega við um vindmyllurekstur (Musall og Kulik, 

2011). Gallinn á gjöf Njarðar er hins vegar að erfiðlega hefur reynst að fá þá einstaklinga 

sem standa að baki rekstrinum til þess að stíga upp og taka virkan þátt í verkefninu  

(Rogers og fleiri, 2008). Kannað var hvort það sama ætti við um þá íslensku bændur sem 

jánkuðu því að hafa áhuga á þátttöku í virkjanarekstri með samfélagslegu eignarhaldi. 

  



16 

2 Sögulegt samhengi: Atriði í raforkusögu landsins 
Árið 1888 barst yfirvöldum í Reykjavík tilboð frá Bretlandi varðandi raflýsingu borgarinnar, 

en lýsing með tilstuðlan raforku hafði ekki þekkst hér á landi. Samkvæmt tilboðinu átti að 

notast við 10 hestafla gufuvél til verksins. Bæjarfulltrúar voru ekki lengi að afskrifa 

tillöguna en hugmyndin þótti full byltingarkennd (Guðmundur Gunnarsson, 1995). 

Ekki leið þó langur tími þar til fyrstu rafljósin voru kveikt hér á landi, en það var árið 

1899 í prentsmiðju Ísafoldar í Reykjavík. Raforkan var fengin frá olíumótor en uppsetning 

ljósanna var fyrst og fremst til gamans gerð en jafnframt í tilraunaskyni. Fimm ár liðu þar 

til fyrsta rafstöðin var sett upp í Hafnarfjarðarlæk af Jóhannesi Reykdal. Rafstöðin var 9 

kW að stærð og miðlaði straumi til 16 húsa í nágrenninu. Fljótlega varð ljóst að rafstöðin 

var ekki nægilega afkastamikil og því var annarri 37 kW stöð komið á laggirnar tveimur 

árum síðar (Ágúst Halblaub, 1982).  Fyrsta bændavirkjunin var síðan reist árið 1912 í 

bæjarlæknum við Bíldsfell í Grafningi en sú stöð var einungis 0,37 kW (Sigurjón Rist, 1990; 

Halla Margrét Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). 

Komandi ár einkenndust 

af hægri en öruggri 

uppbyggingu heimavirkjana 

víða um land (Ágúst 

Halblaub, 1982), en árið 1915 

var uppsett afl smárafstöðva 

komið upp í 370 kW (Iðnaðar- 

og viðskiptaráðuneytið, 

2000). Þrátt fyrir 

uppbyggingu á sviði 

vatnsaflsvirkjana var 

Íslendingum og þá 

sérstaklega Reykvíkingum ráðlagt að notast við díselrafstöðvar til þess að uppfylla 

almennar raforkuþarfir sínar. Þetta var vegna þess að heppilegur virkjanakostur hafði ekki 

verið fundinn. Árið 1918 voru sett lög þess efnis að vatnsaflsvirkjun til almenningsnota 

yrði komið á laggirnar og urðu Elliðarárnar fyrir valinu en fyrsti áfangi þeirrar virkjunar var 

tekin í notkun árið 1921 (1. mynd) (Ágúst Halblaub, 1982). 

1. mynd. Elliðaárstöðin 27. júní 1927 (Guðmundur 
Gunnarsson, 1995). 
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2.1 Smávirkjanir 
Almenningur í sveitum landsins frétti af og sá með eigin augum þá kosti og þægindi sem 

fylgdu rafvæðingunni og margir fóru að huga að því að verða sér úti um raforku. Nokkur 

uppbygging hafði orðið í kjölfar gangsetningar Elliðarárvirkjunar.  Á fyrstu áratugum 

síðustu aldar voru allnokkrar virkjanir gangsettar og sáu þær almenningi í kaupstöðum og 

kauptúnum landsins fyrir orku (Ágúst Halblaub, 1982). Rafvæðingin var fyrst og fremst 

drifin áfram af einstaklingsframtaki á hverjum stað, en eignarhald stöðvanna var oft á 

tíðum í höndum einstaklinga en einnig voru kaup- og bæjarfélög oft eigendur. ,,Þótt stöð 

hæfi reksturinn í einkaeigu fór oft svo, að bæjarfélagið eða stundum félag nokkurra 

manna tæki við rekstri hennar” (Steingrímur Jónsson, 1974; 15).    

Maður að nafni Bjarni Runólfsson lék veigamikið hlutverk í rafvæðingu sveita landsins 

og var einn af frumkvöðlum íslenska sveitavirkjana geirans. Bjarni var sjálfmenntaður í 

faginu og var í forsvari fyrir byggingu 101 virkjana víðsvegar um landið á árunum 1927-37 

(Wikipedia, 2015), en á því tímabila var hvað mest um uppbyggingu smávirkjana (Iðnaðar- 

og viðskiptaráðuneytið, 2000). Bjarni bjó og starfaði á bænum Hólmi í Vestur-

Skaftafellssýslu í nágrenni Kirkjubæjarklausturs en þar rak hann einnig skóla þar sem 

bygging virkjana og túrbína var meðal annars kennd. 

Árið 1950 var mestur fjöldi sveitavirkjana í notkun  en flestar urðu heimavirkjanir 530 

talsins. Samsetning þjóðfélagsins á þeim tíma var eins og gefur að skilja töluvert 

frábrugðin því sem við þekkjum í dag en íbúafjöldi landsins var 144.200 manns, þar af 

58.400 sem bjuggu í Reykjavík, 32 þúsund í öðrum kaupstöðum, 19.400 í kauptúnum og 

34.400 í sveitum landsins (Ágúst Halblaub, 1982). Árið 1950 bjó því 23,9% fólksfjöldans í 

strjálbýli utan helstu byggðarlaga, en í dag búa 6,2% þjóðarinnar í strjálbýli (Hagstofa, 

2016). 

2.2 Brotthvarf frá heimavirkjunum 
Eftir seinni heimsstyrjöldina fór þörf bænda á því að vera sjálfbærir í raforkumálum 

minnkandi samhliða úrbótum á raforkudreifikerfinu. Líkt og margar aðrar Evrópuþjóðir 

fengu Íslendingar fjárhagsaðstoð frá Bandaríkjunum í formi Marshall aðstoðarinnar, en 

fjárhagsaðstoðin var fyrst og fremst veitt svo að lönd gætu endurbyggt innviði eftir átökin 

sem geisað höfðu á árunum á undan. Þar sem engin eiginleg átök höfðu átt sér stað hér á 
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landi voru hlutar þessa styrks notaðir til þess að byggja vatnsaflsvirkjanir og koma á betra 

raforkudreifikerfi (Sigrún Elíasdóttir, 2012). 

Úrbætur á sviði raforkumála, aukin raforkuþörf og styrkara dreifikerfi leiddu til þess 

að meiriháttar samdráttur varð í virkjanaframkvæmdum bænda samhliða því að bygging 

nýrra virkjana og rekstur þeirra færðist í auknum mæli til hins opinbera. 

Hér á Íslandi eru fá dæmi um stærri virkjanaframkvæmdir sem ekki tengjast hinu 

opinbera. Sex af sjö stærstu fyrirtækjunum sem stunda orkuframleiðslu eru annaðhvort í 

ríkiseigu eða í eigu sveitarfélaga. Þau fyrirtæki sem eru í ríkiseign eru: Landsvirkjun, Rarik 

og Orkubú Vestfjarða, fyrirtæki í eigu sveitarfélaga eru: Orkuveita Reykjavíkur, 

Norðurorka og Orkuveita Húsavíkur. Eina fyrirtækið í einkaeigu sem framleiðir umtalsvert 

magn raforku er HS Orka, en HS Orka sér vann 6,4% þeirrar raforku sem unnin var árið 

2016 (Orkustofnun, 2017).  

Þó virðast fleiri einkafyrirtæki vera að gera sig líkleg til þess að hasla sér völl þegar 

kemur að virkjaframkvæmdum, þar á meðal á sviði vindorku. Má þar nefna fyrirtækið 

BioKraft ehf. en fyrirtækið hefur rekið tvær vindmyllur norðan Þykkvabæjar frá júlí 2014. 

Vindmyllurnar eru 74 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu en til 

samanburðar má nefna að turn Hallgrímskirkju er jafn hár (2. mynd). Vindmyllurnar búa 

samtals yfir 1,2 MW framleiðslugetu og hafa skilað einkar góðri nýtni; að jafnaði hefur 

nýtini myllanna verið 42% af hámarksgetu, samanborið við þau 24% sem tíðkast almennt 

í vindmyllurekstri á landi og BioKraft ehf. hyggur nú á aukin umsvif á raforkumarkaði 

(Fréttablaðið, 2015). 



19 

 

2. mynd. Vindmyllur BioKraft í Þykkvabæ. Möstrin eru 53 metrar á hæð, hæð myllanna 
með spaða í hæstu stöðu er 74 metrar og þvermál snúningsflatar er 44 metrar (BioKraft, 
á.á.). Á svæðinu er stundaður búskapur en á myndinni má einnig sjá stæður af heyrúllum. 

2.2.1 Smávirkjanir: Staða, skrásetning og flokkun 
Á árunum 2000 til 2014 voru 35 smávirkjanir með uppsett afl frá 40 kW til 6 MW tilkynntar 

til Skipulagsstofnunar, en stofnunin annast meðal annars málefni tengd mati á 

mögulegum umhverfisáhrifum sem fylgja virkjanaframkvæmdum. Vert er þó að nefna að 

hluti þessara virkjana hefur ekki enn verið byggður. Trúlega eru áætlaðar og byggðar 

smávirkjanir fleiri því vatnsaflsvirkjanir undir 200 kW eru undanskildar mati á 

umhverfisáhrifum. Sveitarfélag þar sem virkja á getur þó kveðið á um að framkvæmdin 

skuli gangast undir mat og eru þá upplýsingar um framkvæmdina sendar til 

Skipulagsstofnunar. Raunin virðist hins vegar vera sú að allri umgjörð smávirkjana er 

ábótavant og umhverfisáhrif smávirkjana hafa sjaldan verið metin. Búast má við því að 

einhverjar virkjanir hafi verið byggðar þar sem áhrif á umhverfi og lífríki í vatni hafi verið 

umtalsverð (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015).  

Sagt hefur verið að smávirkjanir hafi verið olnbogabörn í kerfinu og að óbreyttu muni 

þær vera það áfram. Í því samhengi má nefna að eigendum virkjana með uppsett afl frá 

30 kW upp í 1 MW er ætlað að skila inn upplýsingum um virkjanir sínar. Raunin er hins 

vegar sú að aðeins lítill hluti einstaklinga í raforkuvinnslu skilar inn upplýsingum um 

virkjanir sínar (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). Lítil eftirfylgni 
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virðist vera varðandi skil á upplýsingum um virkjanarekstur, en í raforkulögum sem sett 

voru árið 2003 segir um úrræði Orkustofnunar: ,,Telji Orkustofnun að eftirlitsskyld 

starfsemi samræmist ekki skilyrðum laga þessara, reglugerðum settum samkvæmt þeim, 

ákvæðum samnings skv. 8. gr., skilyrðum leyfis eða öðrum heimildum getur hún krafist 

þess að úr verði bætt að viðlögðum dagsektum" sem numið geta 10 - 500 þús. kr. á dag 

(Raforkulög nr. 26/2003, 26. gr.). Ekki fundust neinar upplýsingar um hvort þessu ákvæði 

hafi verið beitt.  

Samkvæmt þeim upplýsingum sem lágu fyrir árið 2014 voru skráðar smávirkjanir hér 

á landi um 250 talsins, uppsett afl þeirra var að meðaltali 305 kW en 84% virkjananna var 

undir 200 kW að stærð (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). Eðli máls 

samkvæmt er meira eftirlit með þeim virkjunum sem selja raforku inn á raforkudreifikerfi 

landsins en samkvæmt gögnum frá árinu 2013 framleiddu 25 virkjanir raforku til sölu. 

Uppsett afl þeirra var að meðaltali 938 kW en mikil munur var á stærð þeirra, sú minnsta 

var einungis 5 kW og sú stærsta 6400 kW eða 6,4 MW (1. tafla) (Eiður Jónsson og Jón 

Snæbjörnsson, 2013).  

Árið 2000 heimilaði RARIK kaup á raforku frá einstaklingum í raforkuframleiðslu sem 

leiddi til þess að einhverjir bændur fóru að huga að því að koma gömlum aflögðum 

virkjunum í gang aftur (Ólafur Eggertsson,  2013). Frá aldarmótum hefur smávirkjunum 

sem selja raforku að meðaltali fjölgað um tvær ár hvert (Eiður Jónsson og Jón 

Snæbjörnsson, 2013). 

  



21 

 

1. Tafla. Smávirkjanir sem framleiddu raforku til sölu inn á netið árið 2013 (Eiður Jónsson 
og Jón Snæbjörnsson, 2013). 

Virkjun Staðsetning Upphafsár Uppsett afl (kW) 
Torfunesvirkjun Torfunesi, Þingeyjarsveit 2010 5 
Koltunguvirkjun Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum 2000 17 
Vindrafstöð Belgsholt, Melasveit 2011 30 
Rollulækjavirkjun Ásólfsskála undir Eyjafjöllum 2001 40 
Systragilsvirkjun Hróarsstöðum, Þingeyjarsveit 2005 55 
Beinárvirkjun Geysir í Haukadal 2008 80 
Tunguvirkjun Tálknafirði 2002 150 
Rangárvirkjun Skógargerði, Fljótsdalshéraði 2011 160 
Selárvirkjun Refstaðir, Vopnafirði 2006 175 
Sleitustaðavirkjun Sleitustöðum, Skagafirði 1985 220 
Sandárvirkjun IV Eyvindartunga, Bláskógabyggð 2003 250 
Sandárvirkjun V Eyvindartunga, Bláskógabyggð 2005 360 
Kerahnjúkavirkjun Burstabrekkudal, Ólafsfirði 2003 370 
Árteigsvirkjun 4 Árteigur, Köldukinn 2004 480 
Breiðadalsvirkjun Breiðadal við Önundarfjörð 2012 540 
Botnsárvirkjun Botni, Súgandafirði 2002 550 
Húsafell Virkjanir tengdar dreifiv. RARIK 2004 550 
Lindárvirkjun Gríshóll, Snæfellsnesi 2006 600 
Árteigsvirkjun 5 Árteigur, Köldukinn 2008 715 
Ljósárvirkjun 1 Neðri Dalur undir Eyjafjöllum 2007 904 
Hvestuvirkjun Hvestudal, Arnarfirði 2004 1465 
Köldukvíslarvirkjun Eyvík, Tjörnesi 2013 2700 
Múlavirkjun Vatnaleið, Snæfellsnesi 2005 3228 
Gúlsvirkjun Seyðisfirði 2009 3400 
Bjólfsvirkjun Seyðisfirði 2008 6400 

  Samtals 23.444 kW 
 

Smávirkjanir eru skrásettar í alls 46 sveitarfélögum en þar af eru 24 sveitarfélög þar 

sem einungis 1-3 virkjanir eru skrásettar. Í fimm sveitarfélögum eru skrásettar virkjanir 10 

eða fleiri, þar með talin Þingeyjarsveit, þar sem skrásettar virkjanir eru flestar eða 48 

talsins (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). Samkvæmt þeim gögnum 

sem fyrir liggja má sjá að bændur og aðrir rekstraraðilar á Norðurlandi eystra hafa oftar 

en aðilar í öðrum landshlutum haldið rekstri smávirkjana sinna áfram. Algengast er að 
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rekstraraðilar á Suðurlandi, þar sem flestar smávirkjanir voru starfandi á sínum tíma, hafi 

hætt rekstri (3. mynd) (Eiður Jónsson og Jón Snæbjörnsson, 2013). 

 

3. mynd. Heimarafstöðvar eftir landshlutum, fjöldi aflagðra virkjana er sýndur með 
appelsínugulum lit og þær sem voru í rekstri með bláum. Gögn eru frá árinu 2004 (Eiður 
Jónsson og Jón Snæbjörnsson, 2013). 

Árið 2015 var hlutfall framleiddrar raforku frá smávirkjunum 3,8% af heildar 

raforkuframleiðslu landsins en hlutfall smávirkjana í raforkuframleiðslu hér á landi er með 

því lægsta sem þekkist í Evrópu (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). 

Er þó búist við að hlutfall raforku frá smávirkjunum muni aukast á komandi árum og að 

hlutfall smávirkjana í raforkuframleiðslu verði um 6% (Benedikt Guðmundsson, 2006).   

2.3 Aukin tækifæri og tækniframfarir 
Ein af forsendum þess að koma fjárhagslega arðbærri vatnsaflsvirkjun í gagnið er að 

þekkja vel vatnsrennsli ár eða lækjar sem til stendur að virkja. Undirbúningstími hefur 

gjarnan verið langur en mæla þarf vatnsrennsli í tvö til þrjú ár til þess að fá góða 

heildarmynd af því hvernig rennsli árinnar er háttað með tilliti til árstíðarbundna sveiflna. 

Þessu áttuðu margir bændur sig ekki á hér á árum áður og byggðu þar af leiðandi virkjun 

sem annað hvort stóð ekki undir sér eða nýtti ekki þá fræðilegu framleiðslugetu sem 

aðstæður buðu upp á (Ágúst Halblaub, 1982). Vinnubrögð af þessum toga hafa eflaust 

ekki verið til þess fallin að efla gott orðspor um gagnsemi heimavirkjana sem hefur að 
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líkindum haft einhver áhrif á áform einstaklinga sem sjálfir hefðu annars hafið 

raforkuvinnslu.  

Nú til dags eru komnir til sögunnar tölvustýrðir rennslismælar sem auðvelda 

mælingar á vatnsmagni og rennsli í ám og lækjum. Þessir mælar hafa leitt til þess að þeir 

sem eru áhugasamir um heimavirkjanir og vilja kanna hvort lækur sem fellur um land 

þeirra sé hentugur til slíkra framkvæmda geta fengið úr því skorið á mun auðveldari hátt 

en áður (Bændablaðið, 2006).   

Árið 2000 gerði starfshópur á vegum Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins könnun á 

hagkvæmni, tækni og þeim möguleikum sem skapast gætu af aukinni nýtingu bæjarlækja 

til raforkuvinnslu. Helstu niðurstöður þeirra voru að tæknilega væri hægt að virkja 

bæjarlæki og að slík framkvæmd gæti verið hagkvæm fyrir einstaklinga sem og byggð, þar 

sem virkjun bæjarlækja hafi burði til þess að styrkja byggð í dreifbýli og auka fjölbreytileika 

á sviði atvinnulífs. Litlar vatnsaflsvirkjanir væru enn fremur taldar vera umhverfisvænn 

kostur í raforkuvinnslu en fjármögnun þeirra þyrfti að gerst með tilstilli lána og styrkja. 

Starfshópurinn taldi að mögulegt virkjanlegt afl sem mætti fá með virkjun bæjarlækja væri 

á bilinu 30 - 50 MW. Hópurinn tekur hins vegar fram að Orkustofnun telji möguleikana 

vera allt að 60 MW með skynsamlegri nýtingu og aðrir áhugamenn um heimavirkjanir 

nefni allt að 100 MW (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2000). 

Í skýrslu verkefnisstjórnar sæstrengs (2016) til iðnaðar- og viðskiptaráðherra eru 

kynnt nokkur verkefni sem leysa þarf ef lagning sæstrengs til Evrópu á að verða að 

veruleika. Eitt af þessum verkefnum er aukin fjárfesting í raforkuvinnslu, nefnir 

verkefnastjórnin aukna nýtingu vindorku og smávirkjana. Samkvæmt áætlunum 

skýrsluhöfunda mætti reisa smáar vatnsaflsvirkjanir með uppsett afl uppá 150 MW 

(Atvinnuvegaráðuneyti, 2016). 

2.3.1 Lág-/hægrennslisvirkjanir 
Hægrennslis- og lágfallsvirkjanir (e. low-head hydropower) eru virkjanir sem nýta lág 

vatnsföll líkt og nafnið gefur til kynna, en virkjanir af þeim toga hafa fengið byr undir báða 

vængi á síðastliðnum árum. Tilkoma þessara virkjana hefur gert það að verkum að hægt 

er að virkja á vatnasvæðum sem áður voru talin óvirkjanleg en lágfallsvirkjanir eru gjarnan 

nýttar þar sem fallhæð er aðeins frá 2 og upp í 20 metra (Hörður Kristjánsson, 2016a). 
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Aukinn áhugi á fyrst og fremst rætur að rekja til Bandaríkjanna þar sem kröfur um 

aukna nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa til raforkuvinnslu hafa orðið háværari, samhliða 

aukinni andstöðu við stórar vatnsaflsvirkjanir og stífluframkvæmdir sem þeim fylgja. Með 

auknum áhuga og rannsóknarvinnu hafa menn betur áttað sig á því hvernig auka megi 

hraðann á vatnsrennslinu sem í hefðbundnari útfærslum vatnsaflsvirkjana er tilkominn 

vegna falls vatnsins. Hraðara vatnsrennsli er þá til dæmis fengið með notkun pípna sem 

þrengjast smám saman sem orsakar aukinn þrýsting og þar af leiðandi aukinn 

rennslishraða vatnsins (4. mynd) (Hörður Kristjánsson, 2016a). 

 

4. mynd. Þverskurður af hægrennslisvirkjun í grunnum skurði. Á myndinni sést hvernig 
aðrennslispípan þrengist eftir því sem hún nálgast stöðvarhúsið (Hörður Kristjánsson, 
2016a). 

Helstu ókostir hægrennslis- og lágfallsvirkjana eru að þær geta eðli málsins 

samkvæmt ekki orðið mjög aflmiklar. Þar að auki er afhendingaröryggi ekki á pari við 

virkjanir sem notast við uppistöðu- eða miðlunarlón því virkjanir af þessum toga eru mjög 

háðar vatnsrennsli á hverjum tíma. Á móti kemur að hægrennslis- og lágfallsvirkjunum 

fylgir mjög lítið umhverfisrask  og þær eru ekki eins kostnaðarsamar þar sem 

stífluframkvæmdir eru litlar sem engar. Enn annar kostur þessara virkjana er að auðvelt 

er að byggja upp röð nokkurra virkjana ansi þétt í vatnsfarvegi til þess að ná upp aukinni 

raforkuframleiðslu (Hörður Kristjánsson, 2016a). 
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2.3.2 Virkjanir í smáum vatnsföllum 
Nú til dags er unnt að vinna raforku úr mun vatnsminni vatnsföllum en á árum áður en 

það er að hluta til íslensku hugviti að þakka, en í því samhengi er vert að nefna fyrirtækið 

BMJ Energy. BMJ Energy, sem stofnað var árið 2010 af Bjarna Malmquist Jónssyni, notast 

við sérhannaðan stýribúnað við þær virkjanaframkvæmdir sem fyrirtækið tekur að sér. 

Stýribúnaðurinn er til þess fallinn að stjórna vatnsflæði inn á túrbínuna sem og 

heildarálagi á virkjunina svo hún gangi á sem bestum snúningi (Bjarni Malmquist Jónsson, 

2015). Búnaðurinn nýtir þar af leiðandi það vatn sem í boði er mun betur heldur en þekkst 

hefur í smávirkjanageiranum hingað til (Facebook BMJ Energy, 2015).  

Fyrirtækið hefur hingað til nær eingöngu komið að virkjanaframkvæmdum þar sem 

uppsett afl er undir 30 kW (BMJ Energy, á.á.). Sem dæmi um vatnsfall sem á árum áður 

var metið sem óvirkjanlegt sökum smæðar en var þó virkjað má nefna bæjarlækinn við 

bú foreldra Bjarna; lækurinn er svo lítill að standi einstaklingur í honum miðjum nær 

vatnið vart að flæða yfir rist hans. Samkvæmt útreikningum Bjarna var þó fræðilega séð 

hægt að virkja lækinn. Ráðist var í framkvæmdir og virkjun með sérstökum stýribúnaði 

Bjarna var komið á laggirnar. Lokaafurðin var 5,5 kW virkjun sem framleiðir 15 til 20 

þúsund kWst á ári. Gerð var lítil jarðvegsstífla í 122 metra fallhæð frá stöðvarhúsi en 90 

mm þrýstipípan sem liggur þar á milli er 500 metra löng (Bjarni Malmquist Jónsson, 2015 

& Facebook BMJ Energy, 2015). Samhliða stífluframkvæmdunum varð til lítið inntakslón 

(5. mynd). 
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5. mynd. [Samsett mynd] Jarðvegsstífla og inntakslón (C), þrýstipípa (B) og stöðvarhús (A) 
virkjunarinnar við Jaðar í Suðursveit. Lítið jarðrask fylgdi framkvæmdunum en þrýstipípan 
var plægð niður með handverkfærum. Tjörnin er 80 – 100 m2 að stærð og meðaldýpt er 
um einn meter. Í miðri tjörninni sést vatnshæðarmælir sem sendir upplýsingar um 
vatnsmagn í lóninu niður til stýribúnaðar í stöðvarhúsinu. Ekki fer mikið fyrir 
stöðvarhúsinu sem byggt var úr tveim línustaurum og endurnýttu bárujárni en 
efniskostnaður við byggingu var undir 30 þ.kr. (Facebook BMJ Energy, 2015).   

Samkvæmt Bjarna er mögulegt fyrir bændur að setja upp 10 kW stöð fyrir um 5 m.kr. 

Sú tala miðast við allan kostnað, það er öll efnis- og tækjakaup, uppsetningu og aðrar 

tilfallandi framkvæmdir; að því gefnu að aðstæður á svæðinu séu þokkalega hentugar. 10 

kW virkjun hjá bændum sem eru að greiða 500 þ.kr til 1 m.kr á ári í raforku ætti nokkurn 

veginn að geta framleitt þá raforku sem búið þarfnast, og framkvæmdirnar því fljótar að 

borga fyrir sig sjálfar með auknum sparnaði. Þar að auki má nefna að hafi búið ekki aðgang 

að hitaveitu þá niðurgreiðir ríkið raforku til húshitunar en sú niðurgreiðsla er oft nálægt 

100 þ. kr. á ári. Hjá þeim sem fá niðurgreitt rafmagn er sá möguleiki fyrir hendi að 

Orkustofnun leggi fram fjármuni í stofnkostnað virkjanaframkvæmda sem nemur 

nokkurra ára niðurgreiðslu raforku til húshitunar. Þar af leiðandi er um að ræða ávinning 

eða sparnað bæði hjá þeim sem hyggur á virkjanaframkvæmdir sem og hjá því opinbera 

og því sameiginlegir hagsmunir (Bjarni Malmquist Jónsson, 2015).  
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Sem dæmi um aðrar virkjanir sem BMJ Energy hefur sett upp má nefna 850W (4,4 l/s) 

virkjun í Básum á Goðalandi sem sett var upp fyrir Ferðafélagið Útivist og var gangsett í 

júní 2014. Virkjunin nýtir rennsli úr 38 metra fallhæð en vatninu er miðlað með 1000 

metra þrýstipípu. Virkjunin við Sæból á Ingjaldssandi sem byggð var í nóvember 2010 er 

9,5 kW (18,5 l/s). Hún nýtir rennsli úr 75 metra fallhæð sem miðlað er með 508 metra 

þrýstipípu (BMJ, á.á.). Stærsta og jafnframt nýjasta verkefni BMJ var svo 30 kW virkjun 

sem fyrirtækið reisti við bæinn Hlíðarendakot í Fljótshlíð haustið 2015, en sú virkjun nær 

að anna raforkuþörfum ábúenda og gott betur en það (Gísli Einarsson, 2015). 
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3 Vindorka 
Til marks um það hve snemma mönnum tókst að nýta vind til raforkuframleiðslu má nefna 

að árið 1887, aðeins fimm árum eftir að Thomas Edison, einn af frumkvöðlunum í miðlun 

raforku notaði koladrifna gufuvél til þess að miðla raforku til lýsingar, tókst mönnum að 

nýta vindorku til raforkuvinnslu. Þrátt fyrir góðar horfur á sviði vindorkumála í byrjun 20. 

aldar tókst mönnum ekki að gera vindorkuna að algengum kosti til raforkuvinnslu fyrr en 

eftir síðari heimsstyrjöldina. Ástaðan fyrir því að vinsældir vindorkunnar dvínuðu og 

nýting hennar minnkaði var fyrst og fremst af markaðsfræðilegum toga. Vissir hópar sem 

stjórnuðu orkumarkaði þess tíma, þá fyrst og fremst þeir sem höfðu hagsmuna að gæta í 

kolefnis eldsneytis iðnaðinum, voru á móti nýtingu þessa sjálfbærra orkukosts (Toke, 

2011). 

Innleiðsla vindorkunnar á raforkumarkað hófst að einhverju leiti í kjölfar þess að fólk 

áttaði sig á göllum þess að treysta nær alfarið á jarðefnaeldsneyti. Árið 1973, stuttu eftir 

olíukreppuna miklu, jókst áhugi bandarískra yfirvalda á nýtingu vindmylla til 

raforkuvinnslu. Þessi aukni áhugi hafði töluverð áhrif, aukinn kraftur var settur í 

rannsóknir og þróun vindmylla sem leiddi til þess að geta vindmylla til raforkuframleiðslu 

batnaði til muna. Vindmyllur þess tíma voru oftast frekar smáar og flestar þeirra sem í 

notkun voru einungis með fræðilega afkastagetu upp á 1 til 25 kW. Seinni hluta níunda 

áratugarins hafði orðið töluverð framþróun í framleiðslu vindmylla en þær vindmyllur sem 

þá voru reistar höfðu oft  framleiðslugetu á bilinu 50 til 600 kW (Kaldellis og Zafirakis, 

2011). Um aldamótin var algengt að uppsett afl vindmylla væri í kring um 2 MW (6. mynd) 

(Sahin, 2004). 
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6. mynd. Algengar stærðir varðandi uppsett afl í kílówöttum og þvermál snúningsflatar 
spaða vindmylla eftir árum (IEA, 2010). 

Meðalstærð þeirra vindmylla sem reistar voru í heiminum árið 2015 var 1.837 MW 

(GWEC, 2015). Sú tala gefur nokkuð skekkta mynd miðað við töfluna hér að ofan en það 

er sökum þess að útreiknað meðaltal inniheldur einnig minni vindmyllur sem draga 

meðaltalið niður. Algengt er að vindmyllur sem notaðar eru í vindorkulundum nú til dags 

séu á bilinu 3 – 4 MW, þó svo stærri myllur séu víða í notkun. Stærri myllur eru í því 

samhengi oft notaðar til vindorkunýtingar á hafi úti, en stærstu myllurnar sem eru 

fjöldaframleiddar í dag eru með allt að 9,5 MW framleiðslugetu og þvermál snúningsflatar 

upp að 180 metrum (Windpowermonthly, 2016). 

Það er ekki einungis að finna framþróun í stærð vindmylla, gífurleg aukning hefur 

orðið í byggingu vindmylla og vindorkugarða á síðastliðnum árum. Uppsett afl vindmylla 

sem starfræktar eru í heiminum í dag hefur rúmlega tuttugufaldast á síðastliðnum 16 

árum og ár hvert verður nýting vindorku algengari (7. mynd) (GWEC, 2016). 
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7. mynd. (A) heildar uppsett afl (MW) vindmylla sem eru í notkun eftir árum. (B) aukningu 
í uppsettu afli frá fyrra ári  (GWEC, 2016). 

3.1 Vindorkuframkvæmdir á Íslandi 
Þau svæði sem skilgreind eru sem ábótasömustu nýtingarsvæði vindorku innan 

meginlands Vestur-Evrópu eru Skotland og norðvesturhluti Danmerkur. En samkvæmt 

rannsóknum eru möguleikar til vindorkunýtingar hér á landi vel samkeppnishæfir við 

áðurnefnd svæði hvað varðar aðstæður og mögulegt nýtingarhlutfall vindmylla (Nawri og 

fleiri, 2013). Skortur á aðstæðum til nýtingar vindorku hér á landi ætti því ekki að vera 

takmarkandi þáttur fyrir fyrirtæki og/eða einstaklinga sem hyggja á framkvæmdir á sviði 

vindorkunýtingar, en víða um land má finna svæði sem teljast álitleg til raforkuvinnslu 

með tilstuðlan vindorku (8. mynd) (Óli Grétar Blöndal Sveinsson, 2011). 
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8. mynd. Bláu punktarnir sýna staði sem þykja álitlegir til vindorkunýtingar. Rauðu 
hringirnir tákna Búrfells- og Blöndulund; svæði þar sem Landsvirkjun hyggur á 
uppbyggingu vindorkulunda (Óli Grétar Blöndal Sveinsson, 2011). 

Með aukinni reynslu og framþróun á sviði hönnunar vindmylla hefur kostnaður farið 

lækkandi. Árið 2012 þegar Landsvirkjun hóf vindmyllurekstur var áætlað að myllurnar 

væru samkeppnishæfar við minni vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir er viðkemur kostnaði 

við framleiðslu hverrar MWh. Í dag er vindorkan hins vegar orðin samkeppnishæfari við 

aðra stærri virkjanakosti (Arnar Páll Hauksson, 2017). Það þarf því ekki að koma á óvart 

að einstaklingar hér á landi hugsi sér til hreyfings varðandi nýtingu vindorkunnar.  

Innan Landsvirkjunar sjá menn fyrir sér að nokkuð stór vindorkuver muni rísa hér á 

landi Landsvirkjun (2014b). Í þessu samhengi hafa tvö svæði verið nefnd sem hugsanlegir 

virkjanakostir þar sem allt að 100 vindmyllur gætu risið en framleiðslugeta þeirra yrði allt 

að 300 MW. Staðirnir sem hve helst eru nú til skoðunar fyrir vindmylluorkuver 

Landsvirkjunar eru við Búrfell í nágrenni við þær vindmyllur sem nú eru í notkun og við 

Blöndu. Lagt er til að vindorkuver með um það bil 40 myllum við Blöndu verði í 

nýtingarflokki rammaáætlunar en vindorkuverið við Búrfell verði í biðflokki 

(Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar, 2016). Gert er ráð fyrir að 
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vindorkulundurinn við Blöndu gæti verið með uppsett afl allt að 100 MW. Búrfellslundur 

gæti verið byggður upp af 67 myllum með uppsett afl allt að 200 MW en þrjár mismunandi 

tillögur varðandi uppröðun vindmyllanna í Búrfellslundi hafa verið til skoðunar (Arnar Páll 

Hauksson, 2017). 

BioKraft áformar að reisa 13 nýjar vindmyllur í nágrenni Þykkvabæjar þar sem 

fyrirtækið rekur nú þegar tvær myllur. Stefna fyrirtækisins er að hafa uppsett afl allt að 

45,5 MW þar sem afl hverrar myllu væri á bilinu 3 – 3,5 MW, en árleg orkuframleiðsla 

vindmylla fyrirtækisins er áætluð 160 – 180 GWh. Myllurnar sem eru til skoðunar hafa 70 

– 92,5 metrar há möstur, en yrðu hærri myllurnar fyrir valinu væri hæð spaða í hæstu 

stöðu 149 metrar og þvermál snúningsflatar yrði að hámarki 113 metrar (BioKraft, á.á.). 

Áform fyrirtækisins varðandi aukna nýtingu vinds til raforkuframleiðslu hefur þó verið 

mætt af nokkurri andstöðu meðal íbúa Þykkvabæjar (Samúel Örn Erlingsson, 2015). 

Sé stærðarflokkun vatnsaflvirkjana í lausum skorðum, sbr. umfjöllun í 2. kafla, þá 

verður flokkun vindmylla eftir stærð að teljast í algerri óreiðu. Hér spilar ef til vill inn í 

hversu hröð þróun hefur átt sér stað í vindmyllugeiranum síðustu tvo til þrjá áratugina. 

Hér á landi sem og eflaust víðar hefur verið notast við nokkuð huglægt mat sem miðast 

af hæð turns og fræðilegri afkastagetu myllanna. Í viðauka 2 má finna umfjöllun um 

flokkun vindmylla en sú flokkun sem stuðst var við í gagnaöflun þessarar ritgerðar er 

eftirfarandi: Litlar vindmyllur; 100 kW og minni, meðalstórar sem 100 - 500 kW og stórar 

sem 500 kW - 5+ MW (Recharge Labs, á.á. & University of the Aegean, 2015). Samkvæmt 

þeirri flokkun teljast þær vindmyllur sem Landsvirkjun hefur reist á við Búrfell (2*900 kW) 

og BioKraft hefur reist í Þykkvabæ (2*600 kW) sem stórar myllur. Í vindorkuiðnaði dagsins 

í dag telst mylla með uppsett afl undir 1 MW sjaldnast til stórra vindmylla enda eru myllur 

með mun meira uppsett afl framleiddar. Fjölmiðlaumfjöllun og orðræða almennings hér 

á landi hefur hins vegar oft á tíðum verið á þann veg að þær myllur sem áðurnefnd 

fyrirtæki hafi þegar reist teljist til stórra mylla. 

3.2 Vindmyllur: Sjón- og hljóðmengun 
Eðli málsins samkvæmt veljast opin svæði oftar en ekki undir vindmyllurekstur því að á 

opnum svæðum er ekkert til þess að hindra vindinn. Vindmyllur eru því gjarnan mjög 

sýnilegar ásamt því að vera staðsettar þar sem hljóð berst vel. Það kemur þess vegna ekki 

á óvart að sjón- og hljóðmengun eru tveir af þeim þremur þáttum sem andstæðingar 
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vindorku virðast nota hve mest í rökstuðningi sínum gegn frekari nýtingu vindorku. Þriðja 

atriðið í málflutningi vindorkuandstæðinga, áhrif vindmyllurekstur á fuglalíf, verður tekið 

til skoðunar seinna í ritgerðinni.      

Niðurstöður rannsókna, þar sem skoðanir fólks sem býr í návígi við vindmyllur eru 

kannaðar með tilliti til hvernig það upplifði þá hljóð- og sjónmengun sem af myllunum 

hlytist, voru á þann veg að hljóðmengun vegna vindmylla hefði neikvæðari áhrif á fólk 

heldur en sjónmengun (Berg og fleiri, 2008; Botelho og fleiri, 2017). Einstaklingar sem 

höfðu almennt neikvæðari sýn gagnvart vindmyllum reyndust vera meira pirraðir á 

hljóðinu heldur en þeir sem upplifðu sama hávaða en höfðu hlutlausar eða jákvæðar 

skoðanir á vindmyllum. Þar að auki reyndust þátttakendur sem sáu að minnsta kosti eina 

vindmyllu frá heimili sínu vera meira pirraðir út í vindmylluhljóð heldur en þeir sem sáu 

ekki vindmyllu/r frá heimilum sínum; það að sjá myllu/r magnar því upp neikvæð áhrif 

hljóðmengunar (Berg og fleiri, 2008).   

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að ávinningur af rekstri vindmylla hefður mikið um 

það að segja hvaða skoðanir einstaklingar hafa á vindmyllum. Þeir sem hafa fjárhagslegan 

ágóða af vindmyllum eru jafnan jákvæðari gagnvart vindmyllurekstri og hafa ekki eins 

neikvæðar skoðanir gagnvart áhrifum þeirra á hljóðvist og ásýnd umhverfisins  (Berg og 

fleiri, 2008).   

Allflestir eru því þó trúlega sammála að hljóð í vindmyllum láti ekki vel í eyrum. Að 

mati höfundar mætti líkja hljóðinu við hljóð sem heyra má við umferðargötu og ökutæki 

á nokkurri ferð æki framhjá; það er hljóðið sem verður til við tilfærslu lofts á miklum 

hraða. Munurinn á umferðarhljóðum og hljóðum í vindmyllum er þó meðal annars sá að 

hljóðið frá vindmyllum er reglulegt. Það er einmitt þessar reglulegu og taktföstu 

hljóðbylgjur sem hafa verið til umræðu og hafa af andstæðingum vindorkunýtingar jafnvel 

verið sagðar heilsuspillandi (t.d. Epaw, 2016). Þess ber þó að geta að niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt fram á að vindmylluhljóð hafa ekki bein áhrif á heilsu fólks nema þá 

í tilvikum þar sem hljóðið hefur mikil áhrif á svefn fólks (t.d.  Berg og fleiri, 2008).  
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Hvort vindmyllurekstur verði 

einhvern tímann svo algengur hér á 

landi að vindmyllur verði jafnan fyrir 

augum og eyrum fjölda fólks er erfitt 

að segja til um. Sjón- og hljóðræn 

áhrif vindmylla eru að minnsta kosti 

umdeild á þeim svæðum þar sem 

mikið er um nýtingu vinds til 

raforkuvinnslu. Í næstkomandi kafla 

verður meðal annars fjallað um 

hljóðstyrk vindmylla en notast verður 

við mælieininguna desíbel (dB). Á 9. 

mynd má sjá dæmi um aðstæður eða 

hluti sem orsaka hljóð af ákveðnum 

styrk og gott er að hafa til 

samanburðar. 

3.2.1 Vindorka og hljóðmengun 
Nútíma vindmyllur eru töluvert hljóðlátari en þær sem byggðar voru fyrir einhverjum 

áratugum. Hljóð þeirra á fyrst og fremst upptök sín við snúning spaðanna en hljóðið á þó 

einnig rætur að rekja til rafbúnaðar myllunnar. Þegar hljóðvist stórra nútíma vindmylla er 

skoðuð er algengast að reiknað sé með vindhraða upp á 8 m/s. Þó vindmyllur geti starfað 

í mun meiri vindhraða, þá eru 8 m/s sá vindhraði þar sem fólk verður hve mest vart við 

hljóð myllanna. Það er vegna þess að þegar vindur er kominn yfir 8 m/s er vindurinn sjálfur 

orðinn ráðandi hljóðgjafi (Landsvirkjun, 2016b).  

Áhrif áætlaðs vindorkulunds Landsvirkjunar á hljóðvist á Búrfellssvæðinu eru innan 

marka samkvæmt reglugerðum um hávaða. Þannig eru áhrif hljóðmengunar metin 

óveruleg og á það við um allar þrjár tillögurnar. Það þýðir þó ekki að beinlínis verði 

hljóðlátt á svæðinu eftir að myllurnar 63 hafa risið. Framleiðendur stærri vindmylla gefa 

jafnan upp að hljóðstyrkur frá myllunum sé 106 dB við 8 m/s. En miðað við þann hljóðstyrk 

má búast við að hljóðstyrkur verði 50 til 55 dB í 250 til 300 metra fjarlægð frá hverri myllu. 

Í 1 til 1,5 kílómetra fjarlægð er síðan áætlað að hljóðstyrkurinn verði kominn undir 40 

9. mynd. Á myndinni sést að hljóðstyrkur sem 
ætla megi að litlar vindmyllur gefi frá sér sé á 
bilinu 50 til 60 dB (Hodgson, á.á.). Hávaði vegna 
lítilla vindmylla virðist þó geta orðið meiri við 
ákveðnar aðstæður líkt og fjallað verður um hér á 
eftir. 
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desíbela mörkin sem skilgreind eru fyrir kyrrlát svæði í reglugerð nr. 724/2008 um 

hljóðstig (10. mynd) (Landsvirkjun, 2016b). 

 

10. mynd.  Kortið sýnir hvernig búast megi við því að hljóðvist á svæðinu verði eftir að 
myllurnar hafa verið reistar, en miðað er við tillögu 1 varðandi uppröðun myllanna 
(Landsvirkjun, 2016b). 

Líkt og önnur atriði er snúa að rekstri lítilla vindmylla þá virðist hljóðmengun vera lítt 

rannsakað atriði í samanburði við hljóð frá stærri myllum. Þar að auki getur reynst erfitt 

að fá áreiðanlegar upplýsingar frá framleiðendum um hljóð lítilla vindmylla. Litlar 

vindmyllur geta í einhverjum tilvikum verið háværari heldur en stærri myllur. Tvær 

ástæður liggja þar að baki, annars vegar er það vegna þess að spaðar þeirra snúast gjarnan 

á meiri hraða, en hins vegar vegna þess að minni myllur snúa turninum ekki alltaf beint 

upp í vindinn þegar mikinn vind gerir. Snúningur vindmylla undan vindi er framkvæmdur 

til þess að takmarka snúning spaða og raforkuframleiðslu, en hljóðið í vindmyllum vex 

þegar þannig háttar til (Rogers og fleiri, 2006).   



36 

Við rannsókn á hljóði í 10 kW Bergey myllu staðsettri í Massachusett ríki í 

Bandaríkjunum mældist hljóðið 13 dB í 600 feta eða 182 metra fjarlægð frá myllunni. 13 

dB hljóðstyrkur getur nú ekki talist til hávaða en í miklum vindi var sama mylla hins vegar 

sögð framkalla vel heyranlegt hljóð sem líktist hljóði í þyrlu. Hljóðið var tilkomið vegna 

snúnings turns myllunnar frá vindinum og því er spurning hvort heyrst hefði í stærri myllu 

sem ekki snýr sér undan vindinum líkt og þessi tiltekna mylla gerir (Rogers og fleiri, 2006).  

3.2.2 Vindorka og sjónmengun 
Þegar kemur að ásýnd landsvæðis sem nota á undir raforkuframleiðslu er vindorkan oft á 

tíðum sú vinnsluaðferð sem mætir hve mestri mótstöðu. Vindmyllur eru þó betri að 

mörgu leyti heldur en aðrir kostir þegar og ef kemur að endurheimt óbyggða svæðis. Ólíkt 

stórum vatnsaflsvirkjunum þar sem notast er við miðlunarlón eru sjónræn áhrif vindmylla 

afturkræf að verulegu leyti en hægt er að taka vindmyllurnar niður að loknum líftíma 

þeirra. Á hinn bóginn eru vindmyllur töluvert meira áberandi og falla ekki eins vel inn í 

landslag samanborið við aðra virkjanakosti.  

Fyrirhugaður vindorkulundur Landsvirkjunar verður til dæmis mjög áberandi í allt að 

fimm kílómetra fjarlægð að undanskildum þeim stöðum þar sem landslag skyggir á 

myllurnar. Í fimm til tíu kílómetra fjarlægð er gert ráð fyrir að lundurinn verði áberandi á 

nokkrum stöðum og að hann verði sjáanlegur á stöku stað úr yfir tíu kílómetra fjarlægð. 

Það hefur sýnt sig að hljóðmengun er töluvert meiri þyrnir í augum þeirra sem búa í 

návígi við vindmyllur heldur en sjónmengun. Sjónmengun er samt trúlega sá þáttur í fari 

vindmylla sem fer hve mest fyrir brjóstið á þeim sem ekki búa í návígi við vindmyllur og 

eru almennt á móti vindmyllurekstri. Sú var að minnsta kosti raunin þegar höfundur sat 

kynningarfund á vegum Landsvirkjunar varðandi áætlaðan vindorkulund haustið 2015, en 

á þeim fundi fór töluverður tími í umræður um breytta ásýnd svæðisins þar sem aðilar 

tengdir ferðaþjónustu fóru fremstir í flokki. 

Landsvirkjun hafði eftirfarandi atriði í huga þegar sjónræn áhrif væntanlegs 

vindorkugarðs í Búrfellslundi voru skoðuð: ,,Munu mannvirki bera við himin? Hefur 

framkvæmdin áhrif á einkenni landslags? Skerðir framkvæmdin útsýni? Hver er fjölbreytni  

landslagsgerða á svæðinu?  Eiga hugtök eins og víðerni, ósnortið landslag, einstakt og/eða 

sjaldgæft landslag við um svæðið?" (Landsvirkjun, 2014b; 10). Lítill munur er á sýnileika 

eftir tillögum en tillaga 1 varðandi uppröðun myllanna kemur best út varðandi það á hve 
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stóru svæði myllurnar verða sjáanlegar innan 25 kílómetra áhrifasvæðis. Upplýsingar um 

fjölda sýnilegra vindmylla eftir staðsetningu miðað við tillögu 1 má sjá á 11. mynd. 

 

11. mynd. Fjöldi sjáanlegra vindmylla miðað við tillögu 1, sjónræn áhrif eru hve mest á 
þeim svæðum sem lituð eru með rauðum lit (Landsvirkjun, 2016a). 

3.2.3 Áhrif eignarhalds á skynjuð áhrif vindmylla  
Í rannsókn sem varpaði ljósi á það hvernig fólk sem býr í návígi við vindmyllur upplifði þá 

hljóð- og sjónmengun sem af myllunum stafar kom fram að: Stærsti hluti þátttakenda eða 

92% var ánægður með búsvæði sitt og um helmingur þátttakenda var jákvæður eða mjög 

jákvæður gagnvart vindmyllum almennt. Hins vegar voru aðeins um 20% þátttakenda 

jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart þeim áhrifum sem vindmyllurnar höfðu á ásýnd 

umhverfisins. Þriðjungur þátttakenda sá ekki vindmyllu frá heimili sínu, en vindmyllur 

skyggðu að meðaltali á 2% þess svæðis sem var fyrir ofan sjóndeildarhring við heimili 

þátttakenda (Berg og fleiri, 2008).   

14% þátttakenda hafði einhverskonar fjárhagslegan ávinning af rekstri vindmylla, 

ýmist sökum beins eignarhalds, sem sameigendur eða fyrir annarskonar tekjuskapandi 

tengsl. Þessir einstaklingar bjuggu oftast nær í meira návígi við myllurnar, voru meira 

menntaðir, áttu auðveldara með svefn, unnu oft á tíðum heiman frá og voru hvoru tveggja 



38 

yngri og heilsuhraustari heldur en aðrir þátttakendur í könnuninni. Þeir sem höfðu 

fjárhagslegan ágóða af vindmyllunum voru almennt jákvæðari gagnvart vindmyllum og 

höfðu ekki eins neikvæðar skoðanir gagnvart áhrifum þeirra á ásýnd umhverfisins (Berg 

og fleiri, 2008).    

Vindmylluhljóð voru mæld umhverfis heimili þátttakendanna að degi til þegar 

vindmyllurnar störfuðu í vindstyrk upp á 8 m/s. Á þeim vindhraða starfa myllurnar yfirleitt 

á miklum snúningi en þó ekki á hámarkshraða. Vindmyllurnar voru staðsettar frá 17 

metrum og upp í 2,1 kílómetra frá heimilum þátttakenda en mældur hljóðstyrkur reyndist 

vera frá 24 upp í 54 dB. Eftirtekt þátttakenda hvað varðar vindmylluhljóð jókst eftir því 

sem dB styrkurinn varð hærri, þannig heyrðu aðeins 25% þátttakenda í myllunum á 

heimilum þar sem mældur dB styrkur var undir 30 dB en eftirtektin var komin upp í 80% 

á þeim heimilum þar sem styrkurinn var yfir 35 dB (Berg og fleiri, 2008).   

Þegar hljóðstyrkur var kominn upp í 40-45 dB fór að bera á pirringi gagnvart hljóðinu 

meðal þátttakenda. Óánægja meðal þátttakenda minnkaði hins vegar þegar hljóðstyrkur 

var kominn yfir 45 dB. Það skýrist af því að meira var um þátttakendur sem höfðu 

einhverskonar fjárhagslegan ávinning af rekstri vindmyllanna á þeim svæðum sem nær 

voru vindmyllunum. Af þeim þátttakendum sem ekki höfðu einhvern fjárhagslegan 

ávinning af vindmyllum reyndust 2% þátttakenda vera pirruð á hljóðinu á þeim svæðum 

þar sem það náði allt að 30 dB styrk, en hlutfall þeirra sem kvartaði yfir hljóðinu var komið 

upp í 25% meðal þeirra sem bjuggu við hljóð frá 40 upp í 45 dB (2. tafla) (Berg og fleiri, 

2008). 
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2. tafla. Hlutfall þeirra sem ekki höfðu fjárhagslegan ávinning af vindmyllurekstri og 
sögðust vera frekar pirraðir eða mjög pirraðir á vindmylluhljóðum eftir því hve mikill 
hljóðstyrkur mældist við heimili þeirra. 

                              
Hljóðstyrkur   

 
                          

Hlutfall þátttakenda sem 
gekkst við pirringi 

 
< 30 dB 2% 

30 - 35 dB 9% 

35 - 40 dB 20% 

40 - 45 dB 25% 

> 45 dB 28% 

 
(Berg og fleiri, 2008). 

Bakker og fleiri (2012) komust að sambærilegri niðurstöðu þegar skynjun einstaklinga 

á vindmylluhljóðum var skoðuð með tilliti til þess hvort einstaklingur hefði ávinning af 

rekstrinum eður ei. En sýnt var fram á að vindmylluhljóð truflaði þá sem hefðu einhvern 

fjárhagslegan ávinning af rekstri vindmyllunnar töluvert minna en aðra sem bjuggu við 

sambærilegan hávaða (3. tafla). 

3. tafla. Afstaða einstaklinga gagnvart vindmylluhljóðum með tilliti til þess hvort þeir 
hefðu fjárhagslegan ávinning af vindmyllurekstrinum eður ei (Bakker og fleiri 2012). 

 Engin 
eftirtekt 

Eftirtekt, 
engin 

pirringur 

Nokkuð 
pirruð/aður 

Frekar 
pirruð/aður 

Mjög 
pirruð/aður Alls 

 
  

Utandyra n % n % n % n % n % n % 
Enginn fjárhagslegur 
ávinningur 255 44 184 31 78 13 41 7 28 5 586 100 

Fjárhagslegur ávinningur 15 15 68 69 13 13 2 2 1 1 99 100 

Innandyra             
Enginn fjárhagslegur 
ávinningur 394 68 98 17 46 8 21 4 20 4 579 100 

Fjárhagslegur ávinningur 53 54 39 39 7 7 0 0 0 0 99 100 
 

Þeir sem höfðu fjárhagslegan ávinning af rekstri vindmyllana heyrðu í fleiri tilvikum í 

myllunum en voru hins vegar hlutfallslega minna pirraðir á hljóðunum sem fylgdu 

rekstrinum (Bakker og fleiri 2012). 
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4 Tengdar rannsóknir og staða þekkingar 

4.1 NIMBY og samfélagslegt eignarhald virkjana 
Niðurstöður rannsókna sýna oftar en ekki að vindorka er almennt litin jákvæðum augum 

af stórum hluta fólks. Hins vegar, þegar til kastanna kemur og áætlanir varðandi nýtingu 

vindorku eru kynntar íbúum viðkomandi framkvæmdasvæðis þá rís nærsamfélagið 

gjarnan upp á afturlappirnar og mótmælir framkvæmdunum (Wolsink, 2000).  

Hegðun eða atferli af þessum toga er gjarnan kölluð NIMBY (e. Not In My Backyard) 

eða „ekki í mínum bakgarði“. Atferlið á við þegar einstaklingur eða einstaklingar sem eru 

jákvæðir gagnvart framkvæmd af einhverjum toga vilja hins vegar ekki búa í návígi við 

framkvæmdasvæðið, jafnvel þó að viðkomandi einstaklingar geri sér grein fyrir því að þörf 

sé fyrir viðkomandi framkvæmd (Hermansson, 2007; Schively, 2007). 

Nú er komin töluverð reynsla á rekstur vindmylla í Þykkvabæ. Þó sjálfur reksturinn 

hafi gengið vel að því leyti að vindmyllurnar hafa skilað mjög góðri nýtingu og engar 

alvarlegar bilanir hafa komið upp þá hafa sveitungar ekki deilt gleði rekstraraðilanna. Um 

miðjan september 2015 afhentu íbúar í Þykkvabæ sveitarstjóra og formanni 

skipulagsnefndar Rangárþings ytra mótmælaskjal þar sem frekari nýtingu vindorku á 

svæðinu var mótmælt. Mikil samstaða er um málið á svæðinu en 50 einstaklingar 

undirrituðu skjalið (Samúel Örn Erlingsson, 2015) en íbúafjöldi í Þykkvabæ er um 60 

manns (Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, 2013). Helsta umkvörtunarefni bæjarbúa er 

hljóð- og sjónmengunin sem fylgir rekstri myllanna (Samúel Örn Erlingsson, 2015). 

4.1.1 Samfélagslegt eignarhald virkjana 
Þó svo almenn samstaða sé meðal almennings um að auka verði hlutfall endurnýjanlegra 

orkugjafa til raforkuframleiðslu mæta skipuleggjendur mótstöðu þegar kemur að því að 

kynna nærsamfélögum hugsanlega virkjanakosti í nágrenninu. Rannsóknir hafa hins vegar 

ítrekað sýnt fram á að samfélagslegt eignarhald virkjanakosta hefur jákvæð áhrif á viðhorf 

fólks í nágrenni virkjanaframkvæmda (Musall og Kulik, 2011). Einnig hefur verið sýnt fram 

á að almenningur hefur mikinn áhuga á því að hafa aðkomu að raforkuvinnslu þar sem 

notast er við endurnýjanlega orkugjafa (Rogers og fleiri, 2008).  

Samfélagslegt eignarhald er ekki fastmótað hugtak og margskonar útfærslur af 

samfélagslegu eignarhaldi á orkukostum þekkjast (Musall og Kulik, 2011).  
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Í sinni hefðbundnustu og algengustu mynd stendur samfélagslegt eignarhald fyrir 

eignarhald afmarkaðs hóps fólks innan ákveðins svæðis á til dæmis vatnsaflsvirkjun sem 

sér húsum þátttakendanna fyrir raforku. Önnur útfærsla gæti til dæmis verið eignarhald 

stórs og nokkuð dreifðs hóps á virkjun sem sér fjölbýlishúsum eða bæjarskrifstofum fyrir 

raforku (Toke, 2005). Þau dæmi sem nefnd hafa verið lúta að smáum virkjunum en ekki 

má þó alhæfa að verkefni með samfélagslegu eignarhaldi flokkist alfarið sem ,,litlar 

framkvæmdir“ – samfélagslegt eignarhald getur þannig einnig átt við varðandi stærri 

framkvæmdir (Toke, 2005). 

Stærri virkjanaframkvæmdir eru þó sjaldnast á færi lítilla samfélaga sökum þess hve 

kostnaðarsamar þær eru (Musall og Kulik, 2011). Samfélagslegt sam-eignarhald (e. co-

community ownership) gæti verið það form eignarhalds sem koma skal í 

virkjanaframkvæmdum framtíðarinnar. Líkt og áður var komið inn á getur samfélagslegt 

eignarhald átt sér margar birtingarmyndir og verkefnin þurfa í grunninn ekki að vera 

alfarið undir stjórn eða í eigu nærsamfélagsins. Verkefnið eða framkvæmdirnar geta 

raunar verið að stærstum hluta í eigu ríkisins eða fyrirtækja og myndi þá flokkast sem 

samfélagslegt sam-eignarhald. Sem dæmi um slíkt fyrirkomulag má nefna vindmyllugarð 

þar sem flestar vindmyllurnar eru utan samfélagslegs eignarhalds (Walker, 2008). Þannig 

staða gæti t.d. komið upp þar sem ríki eða orkufyrirtæki koma til móts við nærsamfélagið 

með því að bjóða þeim að kaupa eina myllu í garðinum ef einhver andstaða er við 

mögulegar framkvæmdir á svæðinu. Nærsamfélagið gæti þá eignast myllu á ódýrari máta 

en ella þar sem raforkulínur og vegir yrðu lagðar á kostnað aðal framkvæmdaraðila. Þar 

að auki yrði töluverður sparnaður sökum þess að vinnuvélar, starfsafsafli og tæki væru nú 

þegar á svæðinu. 

4.2 Enskir bændur og raforkuframleiðsla á bújörðum 
Í nýlegri enskri rannsókn voru skoðanir þarlendra bænda gagnvart endurnýjanlegum 

orkukostum kannaðar. 76% af þeim 700 bændum sem könnunin náði til töldu að 

raforkuvinnsla með endurnýjanlegum orkugjafa gæti leikið stórt hlutverk í 

framtíðarrekstri þeirra. Jafnframt töldu 73% þátttakenda að raforkuvinnsla á bújörðum 

ætti að leika stórt hlutverk í því að anna heildarraforkueftirspurn Englendinga í 

framtíðinni (Farmers Weekly, 2013; Frazer, 2013).  
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Enskir bændur standa greinilega þeim íslenskum framar varðandi vinnslu raforku en 

35% þátttakenda voru að vinna raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum á þeim tíma 

er könnunin var gerð. Flestir þeirra notuðust við sólarorku, en sólarorka var nefnd í 66% 

tilvika. Næst á eftir kom vindorkan en 30% þátttakenda nýttu vindinn. Vindorka var hins 

vegar í flestum tilvika fyrsti kostur hjá þeim sem áformuðu að hefja einhverskonar 

raforkuvinnslu. Af þeim bændum sem ekki stunduðu raforkuvinnslu sögðust 61% ætla að 

hefja vinnslu innan fimm ára og þar af ætlaði 61% að nýta vindorku (Farmers Weekly, 

2013; Frazer, 2013).  

Könnunin varpaði ekki einungis ljósi á nýtingu og áætlanir bænda á sviði 

raforkuvinnslu, einnig var kannað hvaða þættir stæðu helst í vegi fyrir því að enskir 

bændur hæfu vinnslu raforku á bújörðum sínum. Helstu þættirnir sem komu í ljós voru: 

Mikill upphafskostnaður, skriffinnska (e. red tape), þunglamaleg og kostnaðarsöm 

áætlunargerð, tækifærisskortur frá fjölskyldu/samfélagi og erfiðleikar við að fá bankalán 

(12. mynd) (Farmers Weekly, 2013; Frazer, 2013). 

 

12. mynd. Fimm atriði er koma helst í veg fyrir að enskir bændur hefji raforkuframleiðslu 
með endurnýjanlegum orkugjöfum á bújörðum sínum. Tíðni sýnd sem prósentuhlutfall af 
þeim 700 bændum sem svöruðu könnuninni (Farmers Weekly, 2013; Frazer, 2013). 

4.3 Virkjanir og umhverfið 
Í þjóðarkönnun Félagsvísindastofnunar sem framkvæmd var veturinn 2015 – 2016 og náði 

til 1.104 einstaklinga á landsvísu var spurt „hversu mikið eða lítið vægi tólf tilgreindir 

þættir ættu að hafa við ákvarðanatöku um að reisa fleiri virkjanir á Íslandi“ 

(Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar, 2016; 105). Þrír efstu 
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þættirnir sem taldir voru upp af þátttakendum voru: náttúruvernd (87%), heilsa fólks 

(81%) og loftslagsbreytingar (79%). Þar á eftir var svo spurt hvaða þættir ættu að vega 

mest við ákvarðanatökur tengdar virkjanaframkvæmdum. Náttúruvernd skoraði einnig 

mest í þeirri spurningu og fékk 34% atkvæða, heilsa fólks kom svo í öðru sæti með 15% 

(Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar, 2016).  

Raforkuvinnsla hefur mismikil umhverfisáhrif eftir því hvaða virkjunaraðferð er beitt. 

Algeng aðferð til að meta hversu umhverfisvæn eða mengandi ákveðin aðferð 

raforkuvinnslu er er að skoða hversu mörg grömm af koltvísýring (CO2) hún losar í 

umhverfið við vinnslu einnar kílóvattstundar (kWst, á ensku kWh) (4. tafla) (Landsvirkjun, 

2011). 

4. tafla. Viðmiðunartölur varðandi losun koltvísýrings (g) við framleiðslu einnar kWst við 
mismunandi raforkuvinnslu (Landsvirkjun, 2011). 

Aðferð til raforkuvinnslu  g/kWst 
Brúnkol 1100 
Kol 1000 
Olía 790 
Jarðgas 560 
Endurnýjanlegir lífrænir orkugjafar 70 
Sólarorka 57 
Vindorka 14 
Kjarnorka 9 
Vatnsafl 7 

 

Vistferilsgreining (e. life cycle assessment) er aðferðarfræði sem notuð er til þess að 

meta umhverfisáhrif vöru eða athafnar líkt og raforkuvinnslu. Vistferilsgreining gerir grein 

fyrir; notkun auðlinda og orku, losun efna í umhverfið sem og hnattrænum og 

staðbundnum umhverfisáhrifum allt frá upphafi vinnslunnar til enda. Kostir þess að 

framkvæma vistferilsgreiningu eru meðal annars þeir að hægt er að bera saman ólíkar 

framleiðsluaðferðir og skoða hvar í ferlinu mestu umhverfisáhrifin verða. Verkfræðistofan 

Efla hefur annast vistferilsgreiningar byggðar á alþjóðlegum stöðlum (ISO 14040/14044) 

á virkjanakostum Landsvirkjunar meðal annars á  vatnsaflsvirkjuninni í Fljótsdal, öðru 

nafni Kárahnjúkavirkjun, og vindmyllunum á Hafinu við Búrfell. 

Losun koltvísýrings við framleiðslu einnar kWst mældist 2,6 grömm, sem er tölvuvert 

undir viðmiðunarmörkum losunar vatnsaflsvirkjana. Helstu neikvæðu umhverfisáhrif 
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virkjunarinnar urðu á byggingartímanum samhliða notkun jarðefnaeldsneytis og 

framleiðslu sements (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 2016). 

Þegar áhrif raforkuvinnslu með vindmyllum á Hafinu voru skoðuð voru eftirfarandi 

þættir í líftíma vindmyllanna skoðaðir: Öflun hráefna og framleiðsla vindmyllanna, 

flutningur myllanna, uppsetning á Hafinu, rekstur og viðhald og niðurrif og förgun, en sá 

þáttur kemur til frádráttar því endurvinna má ákveðna hluta vindmyllanna, en gengið út 

frá því að líftími myllanna verði 25 ár. Öflun hráefna og framleiðsla vindmyllanna valda 

hve mestum umhverfisáhrifum en uppsetning þeirra kemur þar næst á eftir. Losun 

koltvísýrings við framleiðslu einnar kWst með vindmyllunum á Hafinu mældist 5,3 grömm, 

sem er tölvuvert undir viðmiðunarlosun vindmylla (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 2016). 

4.3.1 Áhrif vindmylla á fuglalíf 
Flest allar framkvæmdir og athafnir mannkyns hafa einhverskonar áhrif á vistkerfi 

jarðarinnar. Áhrif ýmissa athafna eru vel þekkt, ruðningur skóglendis til að útbúa 

ræktarland gjörbreytir til dæmis vistkerfi svæðisins. Annað þekkt dæmi eru þær 

breytingar sem hljótast af því að kaffæra landsvæði við gerð uppistöðulóns 

vatnsaflsvirkjunar. Í öðrum tilfellum eru áhrif athafna á umhverfi og vistkerfi ekki eins 

augljós, en það á meðal annars við notkun vindmylla til raforkuvinnslu. 

Flest allir nefna sjón- og hljóðmengun þegar þeir eru inntir eftir neikvæðum áhrifum 

vindmyllureksturs. Þó hér sé vissulega um að ræða neikvæða fylgifiska vindorkuvinnslu 

verður að líta til fleiri atriða þegar áhrif vindmylla á umhverfi og lífríki eru skoðuð. Þar má 

nefna vistspor vindmyllurekstur sem áður var fjallað um og áhrif vindmylla á dýralíf, þá 

sérstaklega fugla. Sé slegið inn "Wind turbines, wildlife" eða vindmyllur og dýralíf í 

leitarvél Google koma upp hundruð þúsunda greina sem flestar fjalla um árekstra fugla 

við vindmyllur. Margar þessara greina virðast þó vera skrifaðar af einstaklingum eða 

samtökum sem vilja takmarka notkun vindmylla, en áhrif á fuglalíf virðist vera eitt 

veigamesta atriðið í rökstuðningi þeirra gegn notkun vindmylla.  

Í grunninn má skipta áhrifum vindmylla á fuglalíf í fjóra þætti: áflug, fæling, hindrun á 

farleiðum og búsvæðamissir. Áflug er sá þáttur sem fær hvað mesta athygli en til viðbótar 

því að fjalla um beint áflug, þar sem fugl skellur á vindmyllu, þá er sjónum einnig beint að 

hættunni á því að vindsveipir frá spöðum vindmylla feyki fuglum niður á jörð með 

banvænum afleiðingum (Landsvirkjun, 2016a). Fæling, hindrun á farleiðum og 
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búsvæðamissir eru þættir sem að einhverju leiti eru skoðaðir saman í rannsóknum (t.d. 

Stevens og fleiri, 2013). 

Staðsetning myllanna og hvaða fuglategundir finna má á svæðinu eru helstu þættir 

sem huga þarf að þegar áhrif vindmylla á fugla eru skoðuð. Niðurstöður rannsókna sýna 

að vindmyllugarðar hafa ólík áhrif á mismunandi tegundir fugla. Þeir tegundarhópar sem 

taldir eru í mestri hættu hvað varðar áflug eru til dæmis stórir fuglar, líkt og gæsir, og 

spörfuglar (Landsvirkjun, 2016a). Samkvæmt rannsóknum má gera ráð fyrir því að 2,10 - 

3,35 spörfuglar drepist árlega fyrir hvert MW af uppsettu afli vindmylla (Erickson og fleiri, 

2014). Áhrif á vaðfugla eru fyrst og fremst fólgin í fælingarhættu. Fælingaráhrifa gætir 

einnig hjá þeim tegundum sem teljast til andfugla, en andfuglar eiga það einnig til að 

fljúga á myllurnar (Landsvirkjun, 2016a). 

Margir telja að fæling (e. displacement) vegna vindmyllanna hafi enn verri áhrif á 

afkomu fuglastofna heldur en áflug (Stevens og fleiri, 2013); rannsóknir hafa sýnt að fjöldi 

and-, vað- og ránfugla er töluvert minni á svæðum í nágrenni vindorkugarða heldur en á 

sambærilegum stöðum þar sem ekki eru vindmyllur (Leddy og fleiri, 1999). 

Sýnt hefur verið fram á að vissar fuglategundir eru líklegri til þess að verða fyrir 

fælingaráhrifum sökum reksturs myllanna. Þær tegundir sem urðu fyrir hve mestum 

áhrifum voru tegundir sem treysta á það að dylja sig til þess að forðast rándýr (e. 

dependent on cryptic predator evasion). Til þess að minnka umfang fælingaráhrifa 

vindmylla á fuglalíf lögðu rannsakendur til að 50 hektarar graslendis skyldu fráteknir fyrir 

hverja vindmyllu sem reist væri á tilteknu svæði (Stevens og fleiri, 2013). 

Í áætlun um mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðs vindorkugarðs BioKraft í 

Rangárþingi ytra er gert ráð fyrir að áhrif á fuglalíf verði kannað. Framkvæma á 

fuglatalningu og rannsókn á svæðinu þar sem skoðað verður hvort svæðið sé viðkvæmt 

með tilliti til varps, breytinga á búsvæðum fugla, hugsanlegrar fælingarhættu sem 

framkvæmdir og rekstur muni hafa í för með sér, sem og áflugshættu (BioKraft, 2015). 

Í skýrslu sem gefin var út í nóvember 2015 kemur fram að landeigandi hafi hingað til 

séð um vöktun á svæðinu og að hann hafi farið þar um tvisvar á dag frá því vindmyllurnar 

voru gangsettar 27. júlí 2014. Samkvæmt þeim athugunum virðist sem vindmyllurnar sem 

nú hafa verið reistar hafi ekki mikil áhrif á fuglalíf. Sagt er frá því að lóur safnist gjarnan 

saman á svæðinu og að þar hafi einnig fundist tvö lóuhreiður þar sem ungar hafi komist á 

legg. Jafnframt er nefnt að myllurnar virðist ekki hafa áhrif á hegðun gæsa og álfta, sem 
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sæki í nálæga kartöflugarða. Hins vegar kemur fram að vængbrotin veiðibjalla hafi fundist 

á svæðinu 14. maí 2015, en ekki hafi verið hægt að segja til um hvort hún hafi flogið á 

spaða eður ei (BioKraft, 2015). Vettvangsferð sem höfundur fór í að vindmyllum BioKraft 

renna þó stoðum undir að hugsanlega gæti verið meira um áflug fugla á vindmyllurnar en 

fyrirliggjandi gögn gefa til kynna, niðurstöður vettvangsferðarinnar má sjá í viðauka 3.   

4.3.2 Vindmyllur Landsvirkjunar og fuglalíf 
Notast var við ratsjárbúnað til þess að meta umferð fugla um svæðið sem Landsvirkjun 

hyggur á að nýta undir vindorkulund við Búrfell, athuganir fóru fram vor og haust árið 

2014. Á rannsóknartímanum sáust 47 tegundir fugla, þar á meðal 12 tegundir sem skráðar 

eru á válista, að auki eru 18 tegundir taldar verpa á svæðinu eða í næsta nágrenni. 

Almennt er þó talið að staðbundið fuglalíf á svæðinu sé takmarkað enda stendur það 

nokkuð hátt yfir sjávarmáli og er fremur gróðursnautt. Hins vegar er nokkur umferð 

farfugla á svæðinu, einkum að vori og hausti. Ber þar helst að nefna heiðagæsina en 

mikilvægt er að sú tegund verði ekki fyrir miklum áhrifum sökum þess hve stórt hlutfall 

heildarstofnsins verpir hér á landi (Landsvirkjun, 2016a).  

Starfsmenn Landsvirkjunar fara, eða fóru a.m.k. á sínum tíma, í vikulegar eftirlitsferðir 

að myllunum tveim sem þegar hafa verið reistar á svæðinu. Í þeim ferðum var meðal 

annars leitað að fuglum sem lent hefðu í árekstri við myllurnar. Á tímabilinu desember 

2012 og fram í febrúar 2014, þegar ein af fyrstu skýrslum Landsvirkjunar um áhrif 

myllanna á fuglalíf var gefin út hafði enginn dauður fugl fundist (Landsvirkjun, 2014a). 

Ratsjárbúnaður sýnir all nokkra umferð fugla á svæðinu en að mestu leyti er hún fyrir utan 

áætluð framkvæmdarsvæði (13. mynd). 
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13. mynd. „Ferlar fugla, greindra sem ógreindra, sem sáust með aðstoð ratsjár á 
rannsóknarsvæðinu og í nágrenni þess vor og haust 2014. Rauð lína afmarkar tillögu 1 og 
blá lína tillögu 2 varðandi uppröðun myllanna. Staðsetning ratsjáa er merkt með rauðum 
stjörnum" (Landsvirkjun, 2015;17). 

Samkvæmt ratsjárathugunum má gera ráð fyrir að einn til sex fuglahópar lendi í 

árekstri ár hvert. Niðurstöður varðandi áflugshættu stakra fugla leiddu í ljós að gera má 

ráð fyrir þrem til fjórtán árekstrum árlega. Í grunninn voru niðurtöður athuganna á þá leið 

að áflugshætta í fyrirhuguðum vindorkugarði í Búrfellslundi væri almennt lítil. 

Uppbyggingin mun engu að síður hafa bein neikvæð áhrif á varpfugla innan svæðisins sem 

og farleiðir fugla um svæðið. Þær fuglategundir sem þó voru nefndar í þessu samhengi 

varðandi áflugshættu voru álftir, gæsir og heiðlóur Neikvæð áhrif vindmyllanna munu þó 

ekki vera svo mikil að þau muni hafa teljandi áhrif á fuglastofna á héraðs- eða landsvísu. 

Ekki er því talið að sérstakra mótvægisaðgerða sé þörf m.t.t. fuglalífs vegna framkvæmda 

eða reksturs vindmyllanna (Landsvirkjun, 2016a). 

4.3.3 Samantekt fuglar og vindmyllur 
Líkt og fjallað var um hér áður hafa nýjar gerðir vindmylla almennt farið stækkandi, en 

stærri vindmyllur snúast að jafnaði hægar. Þrátt fyrir að snúningshraði stærri vindmylla 

sé almennt lægri heldur en snúningshraði þeirra í minni kantinum þá ná endar stærri 
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vindmylluspaða gríðarlegum hraða eða allt að 320 kílómetra hraða, en enginn þyrfti að 

spyrja að afdrifum þess fugls sem lenti í árekstri við spaða á þeim hraða (National Wind 

Watch, á.á.). 

Trúlega eru bændur ekki að fara reisa vindmyllur sem eru af þeirri stærð sem gert er 

í vindorkugörðum (ekki má þó útiloka að bændur nýti samfélagslegt eignarhald til þess að 

reisa slíkar vindmyllur) en langstærsti hluti fyrirliggjandi rannsókna sem fjalla um fugla og 

vindmyllur skoða áhrif vindorkugarða þar sem vindmyllurnar eru allnokkrar og ansi stórar.   

Erfitt er að finna rannsóknir á minni vindorkuverkefnum þar sem notast er við staka 

myllu. Trúlega er það vegna þess að framkvæmdir með einni vindmyllu eru svo smáar í 

sniðum, sé litið á mögulega raforkuframleiðslu, að þau verkefni eru undanskilin 

umhverfismati. Sem dæmi má nefna að vindorkuframkvæmdir þar sem vindbú er með 

minni en 2MW rafal falla undir C flokk í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Framkvæmdir 

í C flokki teljast af takmörkuðu umfangi og eru einungis tilkynningarskyldar til viðkomandi 

sveitarfélags. Sveitarfélög geta hins vegar úrskurðað um það hvort framkvæmdin skuli 

fara í mat á umhverfisáhrifum (Skipulagsstofnun, 2015). Til samanburðar má nefna að 

tilraunavindmyllur Landsvirkjunar voru samanlagt ,,einungis“ með 1,8 MW uppsett afl.   

Önnur ástæða fyrir skorti á upplýsingum varðandi áhrif einnar vindmyllu á fuglalíf 

gæti verið að rannsóknir eru kostnaðarsamar þ.e. einstaklingar eða félög sem hyggja á 

vindmyllurekstur hafa e.t.v. ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að standa undir kostnaði af 

rannsóknum. Höfundur telur þó að heimfæra megi niðurstöður fyrirliggjandi rannsókna á 

umfangsminni aðstæður þar sem notast er við smærri og færri myllur að einhverju leyti. 

Eins og áður var nefnt má flokka áhrif vindmylla í fernt: áflug, fælingu, hindrun á farleiðum 

og búsvæðamissi. 

Sé litið til áflugshættu, þess flokks sem hvað mest er í umræðunni, væri trúlega minna 

um árekstra þar sem fuglar á flugi ættu auðveldara með að forðast eina myllu heldur en 

margar. Þar að auki væri turn slíkrar myllu ekki eins hár og spaðarnir styttri en á þeim 

myllum sem gjarnan eru notaðar í vindorkugörðum. Á sama hátt mætti einnig velta fyrir 

sér hindrunum á farleiðum fugla sem líklega yrðu minna vandamál þegar litið er á 

vindmyllur sem reknar væru af bændum til einkanota þar sem að í langflestum tilvikum 

væri einungis um að ræða eina litla eða meðalstóra vindmyllu.  
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Einnig yrði búsvæðamissir minna vandamál við vindmyllurekstur bænda. Leddy og 

fleiri (1999) mæla með því að tún bænda verði nýtt fyrir vindmyllurekstur frekar en önnur 

svæði þar sem tíðni fugla sé minni í ræktuðu landi. 

Hvað varðar fælingarhættu vegna vindmylla hér á landi þá virðast vindmyllur BioKraft 

og Landsvirkjunar ekki hafa mikil áhrif á fugla á svæðinu. Þetta sýndu ratsjármælingar 

Landsvirkjunar fram á  (Landsvirkjun, 2015), sem og athuganir BioKraft umhverfis 

vindmyllurnar í Þykkvabæ (BioKraft, 2015). Það er því hægt að segja með nokkurri 

sannfæringu að vindmyllurekstur með fáum vindmyllum hafi ekki mikil fælingaráhrif hér 

á landi. Hins vegar er því ósvarað hvort fyrirhugaðar framkvæmdir áðurnefndra fyrirtækja 

á sviði vindorku muni hafa aukin fælingaráhrif á fugla, en bæði ætla fyrirtækin að stórauka 

umsvif sín á sviði vindorkuöflunar á komandi árum.   

4.3.4 Áhrif vatnsaflsvirkjana á lífríki í vatni  
Ekki hefur farið mikið fyrir umfjöllun um áhrif vatnsaflsvirkjana á lífríki í vatni samanborið 

við áhrif vindmylla á fuglalíf. Áhrif vatnsaflsvirkjana á lífríki í vatni geta þó verið 

margskonar og mismikil eftir aðstæðum hverju sinni. Eðli framkvæmdanna hefur líka sitt 

að segja og er þannig umtalsverður munur á því hvort um sé að ræða rennslisvirkjun eða 

virkjun með miðlunarlóni. Það er skortur á rannsóknum á áhrifum lítilla vatnsaflsvirkjana 

á vatnalíf. Stærri virkjanaframkvæmdir eru þó gjarnan rannsakaðar í þaula og þar sem 

flestar virkjanir eru í grunninn svipaðar að uppbyggingu þá er að einhverju leyti hægt 

heimfæra niðurstöður yfir á minni virkjanir.    

Mat manna er að litlar rennslisvirkjanir hafi tiltölulega lítil áhrif á lífríkið (Bakken og 

fleiri, 2014; Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). Þó geta stíflugarðar 

inntakslóna og hindranir í farvegi vatns sem skerða eða breyta rennsli haft nokkur áhrif á 

vistkerfið í ánni eða læknum. Sem dæmi um slík áhrif má til dæmis nefna breytingar ,,á 

samsetningu fiskstofna, breytingar á búsvæðum, skerðingu á hrygningar- og 

uppeldissvæðum, breytingar á vatnsgæðum, breytingu á rennslisháttum og skerðingu á 

samfellu áa" (Halla M. Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015;7).  

Eins og áður var nefnt hafa litlar vatnsaflsvirkjanir almennt verið taldar mjög 

umhverfisvænn kostur. Hins vegar er vert að varpa fram spurningunni um hvort sé 

umhverfisvænna; ein 50 MW virkjun eða hundrað 500 kW virkjanir? Verði fyrri 

valkosturinn ofan á, það er ein 50 MW virkjun, er ekki um ýkja marga virkjanakosti að 
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velja í þeim stærðarflokki. Þetta gæti kallað á endurskoðun eða endurmat virkjunarkosta 

með það í huga að flytja þá úr verndarflokki yfir í nýtingarflokk. Niðurstaðan yrði trúlega 

sú að vænta mætti mjög mikilla staðbundin umhverfisáhrifa þar sem virkjað yrði. Hins 

vegar ef seinni kosturinn yrði fyrir valinu og hundrað 500 kW væru byggðar myndu 

umhverfisáhrifin verða dreifð; mismikil eftir aðstæðum og umhverfi á hverjum stað. 

Innan vatnsaflsvirkjanageirans eru uppi mismunandi skoðanir um hvort sé 

umhverfisvænna; að byggja margar litlar virkjanir eða fáar stórar. Víða hefur ríkjandi 

viðhorf verið að smærra sé betra og því er lagaumhverfi í mörgum löndum byggt upp 

þannig að það hvetji frekar til smærri virkjanaframkvæmda (Bakken og fleiri, 2014; Singh, 

2009). Vísindamenn hafa þó í vaxandi mæli áhyggjur af þessari þróun þar sem mikill fjöldi 

smávirkjana leiðir til aukins rofs á samfellu í vatnakerfum sem getur magnað upp 

umhverfisáhrif virkjananna (Erikstad og fleiri, 2009). 
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5 Aðferðir 
Það getur reynst vandkvæðum bundið að finna nákvæmar upplýsingar um bændur, svo 

sem varðandi meðalaldur, þar sem starfsheitið er ekki lögverndað og hver sem er getur í 

rauninni titlað sig sem bónda. Hins vegar er hægt að fá upplýsingar um hverjir eru á 

kjörskrá vegna búvörusamninga en þær upplýsingar gefa nokkrar vísbendingar um 

aldurssamsetningu bændastéttarinnar. Í fyrirspurn á Alþingi um nýliðun í landbúnaði kom 

fram að meðalaldur sauðfjárbænda væri 56 ár og kúabænda 53 ár. Enn fremur kom fram 

að samkvæmt upplýsingum Matvælastofu um handhafa beingreiðslna til garðyrkjubænda 

væri meðalaldur viðtakenda 58 ár (Gunnar Bragi Sveinsson, 2015). Þessar upplýsingar 

gefa því nokkra hugmynd um meðalaldur bænda í landinu. 

5.1 Forrannsókn  
Í nóvember 2014 framkvæmdi höfundur forrannsókn til þess að kanna skoðanir íslenskra 

bænda varðandi raforkuvinnslu á bújörðum. Könnunin var framkvæmd með því að hafa 

samband við tíu einstaklinga sem skráðu starfsheiti sitt sem ,,bóndi‘‘ í símaskrá Já.is. 

Einstaklingarnir voru valdir með handahófskenndri aðferð og haft var samband við þá 

símleiðis og þeir fengnir til þess að svara spurningalista. Auðvelt reyndist að fá þá aðila 

sem á annað borð náðist í til þess að taka þátt en allir þátttakendur virkuðu áhugasamir 

um málefni er snéru að raforkunotkun og heimavirkjunum. Úrtakið samanstóð af níu 

karlmönnum og einni konu en meðalaldur var 63,9 ár. Lengd viðtalanna var á bilinu 8 til 

45 mínútur*. 

Þegar þátttakendur voru spurðir um skoðanir sínar varðandi raforkuverð svöruðu þeir 

allir að þeim finnist raforkuverð vera of hátt eða allt of hátt. Þar að auki bættu nokkrir því 

við að þeir væru á þeirri skoðun að bændur ættu að geta keypt raforku á 

stórkaupendaverði.  

Níu þátttakendur svöruðu þegar þeir voru spurðir hvort þeir hefðu áhyggjur af 

raforkuöryggi. Þar af svöruðu fjórir neitandi og einn kvaðst hafa miðlungs áhyggjur. Fjórir 

þátttakendur sögðust hafa áhyggjur og af þeim útskýrðu þrír svör sín: tveir óttuðust 

náttúruvá og einn sagði flutningskerfið lélegt.   

                                                      
* Ekki verður farið yfir allar niðurstöður hér vegna þess að höfundur sá síðar að nokkrar spurninganna voru 
ekki nægilega vel orðaðar og að svör við þeim voru ekki samanburðarhæf. Spurningalista forrannsóknar í 
heild sinni má sjá í viðauka 4.   
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Spurningunni; „Hefur þú kynnt þér styrki og/eða lánveitingar sem standa bændum 

sem hyggja á raforkuframleiðslu til boða?“ svöruðu átta neitandi, einn sagði „ekki nýlega“ 

og annar sagðist eitthvað hafa leitað. 

Þegar spurt var: „Vatnsafl og jarðvarmi eru aðal orkukostir okkar Íslendinga [utan 

jarðefnaeldsneytis], hvaða aðra orkukosti getur þú nefnt í fljótu bragði?“ nefndu allir 

þátttakendur vind, sólarorka var nefnd tvívegis og sjávarföll og metan einu sinni. 

Spurðir að því hvort þeir teldu að raforkuvinnsla á bújörðum gæti almennt séð 

vænkað hag bænda töldu sjö af tíu að svo væri, tveir svöruðu kannski og einn sagði að 

hún myndi gera það í einhverjum tilvikum. Í framhaldi var þá spurt hvort þeir teldu að 

raforkuframleiðsla bænda myndi koma niður á almennum bústörfum. Sex töldu svo ekki 

vera, tveir töldu að hún myndi gera það og tveir voru ekki vissir. 

Fimm af tíu bændum sem talað var við höfðu á einhverjum tímapunkti áformað að 

hefja raforkuvinnslu. Af þessum fimm voru þrír sem enn voru að íhuga vinnslu á þeim tíma 

sem forrannsóknin var framkvæmd. Tveir ætluðu sér að reisa vindmyllur og einn ætlaði 

að virkja bæjarlækinn. 

Þeir einstaklingar sem ætluðu að hefja virkjanarekstur og þeir sem á einhverjum 

tímapunkti höfðu íhugað það voru spurðir hvað þeir ætluðu að gera með raforkuna. 

Aðeins einn viðmælandi sá fyrir sér að selja raforkuna inn á landsnetið á meðan hinir 

ætluðu vinnsluna einungis til einkanota; en þeir sáu fyrir sér að þeir gætu stórlækkað eða 

alfarið útrýmt raforkugjöldum. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða ástæður þeir teldu að væru fyrir því að svo 

fáir bændur stunduðu raforkuvinnslu komu fram áhugaverð svör. Fjármagnsskortur var 

algengasta svarið en helmingur viðmælenda nefndi þá ástæðu. Önnur svör sem komu 

fram voru: Samskiptaerfiðleikar við stjórn- og tollayfirvöld, andstaða RARIK, skortur á 

framtakssemi og hefð, mismunandi aðstæður, hættan á því að eitthvað fari úrskeiðis, 

skortur á upplýsingum, skortur á umboðsaðilum í smávirkjanageiranum og lítil 

framkvæmdagleði samhliða hækkandi aldri bænda. 

Heilt yfir virkuðu viðmælendurnir í forrannsókninni mjög áhugasamir um 

heimavirkjanir. Hins vegar skynjaði höfundur að nokkur hræðsla virtist ríkja varðandi það 

að fara í framkvæmdir sem tiltölulega lítið hefur verið um á síðastliðnum áratugum. Það 

var þó greinilegt að fólk hefur augu og eyru opin og fylgist með fréttum af þeim 

einstaklingum sem standa í raforkuvinnslu.  



53 

Meðal annars vegna þess hve vindurinn var afgerandi svar þegar þátttakendur voru 

beðnir um að nefna aðra orkugjafa heldur en vatnsorku og jarðvarma var ákveðið að 

leggja sérstaka áherslu á að kanna afstöðu bænda gagnvart vindorkuvinnslu í 

rannsókninni.  

Það var eitt svar við spurningunni „Hverjar telur þú ástæður þess að svo fáir bændur 

hafi hafið raforkuvinnslu?“ sem vakti sérstakan áhuga höfundar en það var svarið; „lítil 

framkvæmdagleði samhliða hækkandi aldri bænda“. En einungis þrír yngstu 

þátttakendurnir í forrannsókninni höfðu virk plön um að hefja raforkuvinnslu (5. tafla). 

5. tafla. Samkvæmt niðurstöðum forrannsóknar virðist aldur skipta miklu máli varðandi 
áform einstaklinga um raforkuvinnslu. 

Fæðingar-   Virk áform   Virkjana- 
ár  um að hefja  kostur 
   raforkuvinnslu    

1933  Nei  X 
1936  Nei  Vindur* 
1938  Nei  Jarðvarmi* 
1942  Nei  X 
1949  Nei  X 
1952  Nei  X 
1955  Nei  X 
1964  Já  Vatn 
1965  Já  Vindur 
1967   Já   Vindur 

Þátttakendurnir merktir „*“ í flokkum „Virkjanakostur“ höfðu reynt að hefja 

raforkuvinnslu en höfðu gefið þau áform upp á bátinn. Sá sem ætlaði að nýta vindinn átti 

í erfiðleikum með að koma 14kW vindmyllu sem hann hafði flutt inn til landsins í gegnum 

tollafgreiðslu. Tollayfirvöld vildu flokka hana sem sportvöru sem leiddi til þess að 

kostnaður við að koma henni í gegn varð allt of mikill. Sá sem ætlaði að nýta jarðvarma 

varð frá að hverfa eftir að hafa borað en síðan uppgötvað að ekkert vatn var að finna þrátt 

fyrir að nægilegur hiti væri á svæðinu.    

5.2 Þýðis og úrtaksvinna  
Þýði þátttakenda samanstóð af einstaklingum sem voru með skráð starfsheitið bóndi í 

símaskrá Já.is. Notaður var sami listi og í forrannsókninni en sá listi var tekinn saman í 

nóvember 2014 og reyndist innihalda 1752 einstaklinga. Notast var við slembiúrtak (e. 
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random sample) þar sem allir höfðu jafna möguleika á því að lenda í úrtakinu. Lagt var 

upp með að úrtakið yrði 10% af þýðinu og því voru 175 einstaklingar valdir með notkun 

síðunnar Random.org, en sú síða gefur notendum kost á því að fá tölu á einhverju bili 

valda af handahófi. Tölubilið var látið ná frá einum og upp í 1752 og ef sama gildi kom 

fyrir aftur var nýtt fundið.  

Þegar úrtaksvinnu var lokið var byrjað að hafa samband við þátttakendur en könnunin 

var framkvæmd með símaviðtölum. Viðtölin fóru fram í nokkrum lotum á um það bil 12 

mánaða tímabili sem lauk í mars 2016. Upphaflega stóð til að ljúka öllum viðtölum í einni 

lotu en sökum umfangs og þess hvernig vinnutíma bænda er háttað tognaði töluvert á 

tímarammanum. Oft á tíðum reyndist erfitt að ná í þátttakendur og þegar það hafðist var 

allur gangur á því hvort viðkomandi hefði tök á því að veita viðtal á þeim tímapunkti. Í 

annan stað ollu álagstoppar í vinnu bændastéttarinnar nokkrum vandræðum. Segja mætti 

að bændur séu nokkurskonar vertíðarfólk en vinnuálagið er mismikið yfir árið. Má í því 

samhengi til dæmis nefna að þegar vorverk bænda hefjast í byrjun apríl er nær ógerlegt 

að fá bændur til þess að gefa af tíma sínum til viðtalskönnunar.   

Þrátt fyrir erfiðleika við að ná í þátttakendur voru viðmælendurnir í langflestum 

tilvikum áhugasamir um viðfangsefnið og allir af vilja gerðir til þess að veita viðtal þegar 

tími gafst, og gott betur en það. Í mörgum tilvikum bentu viðmælendur höfundi á að ræða 

við hinn eða þennan sem einhverja reynslu hafði af rekstri eða uppsetningu 

heimavirkjanna. Það var þó ekki gert til þess að tryggja að ekki yrði kerfisbundin 

úrtaksskekkja sökum þess að viðmælendur væru margir hverjir þegar með reynslu af 

heimavirkjunum, en tilgangur verkefnisins var að kanna skoðanir hins almenna bónda. 

Svör þátttakenda voru svo rituð niður á þar til gert svarblað, en það má sjá í viðauka 5.  

Spurningalistinn samanstóð af 35 spurningum og algengt var að lengd hvers viðtals væri 

á bilinu 14 – 18 mínútur.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru að viðkomandi væri með fasta búsetu í dreifbýli og 

stundaði einhverskonar búskap. Hugtakið búskapur var túlkað nokkuð frjálslega þar sem 

ekki var gerð krafa um beina tengingu við landbúnað, en tómstunda-, skógræktar-, 

ferðaþjónustubændur voru meðal annars taldir gjaldgengir til þátttöku. Einn þátttakenda 

í viðtalskönnuninni var til dæmis að mestu hættur hefðbundnum fjárbúskap og hafði þess 

í stað farið út í að aðstoða aðra bændur í sveitinni varðandi viðhald á tækjabúnaði en hann 

titlaði sig sem skrúfubónda þegar hann var spurður hvers konar búskap hann stundaði. 



55 

Af þeim 175 einstaklingum sem alls voru í úrtakinu reyndist 51 einstaklingur ekki 

uppfylla skilyrði rannsóknarinnar og leiðrétt úrtak innihélt því 124 manns. Auðvelt var að 

sjá hvort viðkomandi væri innan bæjarmarka eða ekki því heimilisfang viðmælenda var 

sýnilegt í þeim gögnum sem höfundur hafði undir höndum, en ekki var haft samband við 

þá einstaklinga sem ekki voru með fasta búsetu í dreifbýli. Ef einhver vafamál komu upp 

varðandi búsetu var kortavefur Já.is skoðaður til þess að fá úr því skorið hvort viðkomandi 

væri gjaldgengur í könnunina. Ögn flóknara var að finna út hvort einstaklingur stundaði 

búskap og þar af leiðandi var fyrsta spurning til viðmælenda eftir stutta kynningu ,,Hvers 

konar búskap stundar þú?". Því fékkst fljótt úr því skorið hvort viðkomandi væri 

gjaldgengur eður ei. Í nokkrum tilvikum reyndust viðmælendur sem hættir voru búskap 

en bjuggu enn á bænum svo áhugasamir um viðfangsefnið að úr varð töluvert spjall um 

raforkumál bænda. Upplýsingar úr þeim samtölum voru þó ekki teknar með í þeim 

niðurstöðum sem hér verður fjallað um.    

Af þeim 124 sem töldust gjaldgengir svaraði 101 einstaklingur viðtalskönnuninni, 16 

manns vildu ekki taka þátt og ekki náðist í sjö einstaklinga þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Svarhlutfall var því 81,5% sem telst gott svarhlutfall í símakönnunum (University of Texas 

at Austin, á.á.),  og bendir til þess að þátttakendum þyki viðfangsefnið áhugavert 

(University of California, Davis, á.á.).  

Spurningarnar í rannsókninni voru blanda af opnum og lokuðum spurningum en 

einnig voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum spurningum á kvarða frá 1 til 7. 

Niðurstöður spurninga þar sem þátttakendur voru beðnir um að gefa svar á kvarða eru 

yfirleitt birtar með súluriti. Allflestir þátttakendur svöruðu með heilum tölum þegar svo 

átti við og eru sýnd með bláum lit í viðeigandi súluritum. Einhver hluti þátttakenda kaus 

að svara á tveggja tölu bili, til dæmis með því að svara með gildinu „2 til 3“, sem í 

útreikningum útlagðist þá sem 2,5. Þegar svo bar undir var svari þeirra skipt á milli 

viðeigandi súlna í súluritinu og gildið sýnt með appelsínugulum lit. Tölfræðileg úrvinnsla 

gagna var unnin í Excel. 

Reynsla höfundar af framkvæmd fyrrnefndrar forrannsóknar var sú að heppilegra 

væri að spyrja þátttakendur um fæðingarár fremur en að spyrja beint hver aldur 

þátttakenda væri. Höfundur varð í því samhengi var við nokkra viðkvæmni þegar aldur 

barst í tal sem lýsti sér meðal annars í því að þátttakendur svöruðu á þá leið að þeir væru 

„hundgamlir“ eða þá að dansað var í kring um svarið á annan hátt.  
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Þar sem viðtölin voru framkvæmd á tímabili er spannaði tvö almanaksár miðast aldur 

þátttakenda við fæðingarár á þeim tíma er viðtal viðkomandi var tekið. Svarhlutfall var 

gott þegar spurt var um fæðingarár en aðeins einn þátttakandi í rannsókninni kaus að 

gefa ekki upp fæðingarár sitt. Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni reyndist vera 60,9 

ár en það er nokkuð hærra en þær viðmiðunartölur sem nefndar voru í fyrri kafla. 

Hugsanlega má rekja það til annmarka þýðisins* og hve frjálslega var farið með hugtakið 

„bóndi“ í rannsókninni. Má í því samhengi til dæmis nefna að tómstundabændur eru 

kannski ekki á kjörskrá vegna búvörusamninga auk óvissu um hvort yngri bændur séu 

almennt að skrá starfsheiti sitt í símaskrá. Það skal þó ekki útiloka að meðalaldur 

þátttakenda endurspegli raunverulegan meðalaldur bænda í landinu.        

Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð bjagað þar sem 91 karlmaður svaraði og tíu 

konur, en það er mjög áþekk kynjadreifing og var í forrannsókninni þar sem úrtakið 

samanstóð af níu körlum og einni konu. Töluverðu munaði á svarhlutfall eftir kyni 

þátttakenda, hjá körlum var það 85,1% en svarhlutfall kvenna var einungis 58,8%, sem 

gæti bent til þess að körlum finnist viðfangsefnið áhugaverðara heldur en konum. Samtals 

17 konur voru hluti af leiðréttu úrtaki og náðist í 16 þeirra en þar af afþökkuðu sex 

þátttöku.  

Póstnúmer þátttakenda voru notuð til þess að fá hugmynd um hvernig þeir dreifðust 

um landið (14. mynd). 

                                                      
* Með annmarka þýðisins er átt við hve erfitt það sé að fá greinagóðan lista með upplýsingum um bændur 
og starfsemi þeirra. 
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14. mynd. Fjöldi þátttakenda eftir landshlutum. 

Í rannsókninni var meðal annars lagt var upp með að kanna skoðanir bænda á rekstri 

vindmylla af þremur mismunandi stærðum, en algengt er að vindmyllur séu flokkaðar í 

þrjá flokka eftir stærð: Litlar myllur < 100kW, meðalstórar 100 – 500 kW og stórar 500 kW 

– 5 MW. Þar sem nokkur óvissa var ríkjandi varðandi huglægt mat bænda á stærð og 

stærðarflokkun vindmylla voru þátttakendur annars vegar spurðir út í afstöðu þeirra 

gagnvart vindmyllum af mismunandi hæð og hins vegar afstöðu þeirra til myllu 

sambærilegri þeim sem Landsvirkjun rekur nú í nágrenni Búrfells. Í því samhengi voru litlar 

myllur skilgreindar sem 15 metra hár, meðalstórar sem 45 metra háar og stórar myllur 

sem myllur sambærilegar þeim sem Landsvirkjun rekur, þær myllur hafa 55 metra háan 

turn og heildarhæð þeirra er 77 metrar þegar spaðar eru í efstu stöðu. 
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6 Niðurstöður 
Sauðfjárbúskapur var algengasta atvinnugrein bænda í rannsókninni en 39 af 101 

þátttakenda titlaði sig sauðfjárbónda. Blandaður búskapur kom þar á eftir en 28 manns 

sögðust stunda blandaðan búskap; 15 einstaklingar stunduðu nautgripa- og/eða 

mjólkurbúskap en tíu manns titluðu sig sem hobbý- eða tómstundabónda. Fimm 

stunduðu ferðaþjónustubúskap og að lokum voru tveir skógræktarbændur og tveir 

hrossabændur. Nánari útlistun á starfsemi bænda í rannsókninni má sjá í viðauka 6, en 

þar má sjá nánari lýsingu á störfum þeirra sem stunduðu blandaðan- og 

tómstundabúskap.  

Sex bændur í rannsókninni stunduðu raforkuvinnslu á bújörðum sínum og fjórir til 

viðbótar bjuggu á jörð þar sem virkjun var til staðar án þess þó að raforka væri framleidd 

(6. tafla).  

6. tafla. Virkjanir og rafstöðvar í eigu þátttakenda. Af þeim sem stunduðu vinnslu gáfu 
fimm þátttakendur upplýsingar um afkastagetu í kílóvöttum en uppgefin framleiðslugeta 
var frá 6kW og upp í 60kW. 
           

Tegund 
vinnslu 

Staða 
notkunar 

    Upphafsár 
 

Fyrstu tveir 
í póstnúmeri 

kW/Stærð 
 

Tenging bús við 
raforkudreifikerfi 

          
Vindur Aflögð Óþekkt (gömul) 82x Óþekkt (lítil) Já 
Vatn Aflögð Óþekkt  88x 12 - 15kW Já 
Vatn Aflögð Óþekkt  88x Óþekkt (lítil) Já 
Vatn Í notkun 2001 76x Óþekkt* Já 

Vatn/Olía Í notkun 1928/1956 88x Óþekkt/Óþekkt Já 
Vatn Í notkun 1967 64x 40kW Nei 
Dísel Í notkun Óþekkt 54x 20kW Nei 
Vatn Stefnt á notkun Óþekkt (gömul) 31x 7 - 10kW Já 
Vatn Í notkun 1953 88x 6kW Já 
Vatn Í notkun 1986 70x 60kW Nei 

*Virkjunin uppfyllir nær alltaf raforkuþarfir búsins en þó þarf stundum að kaupa raforku á lengri 

þurrktímabilum.  

Draga má þá ályktun að sjálfsbjargarviðleitni og nauðsyn hafi verið meginástæða þess 

að einhverjir þeirra sem stunda nú raforkuvinnslu hófu að vinna raforku en þrír af þeim 

sex sem stunduðu vinnslu þegar rannsóknin var framkvæmd bjuggu á stöðum sem ekki 

voru tengdir við raforkudreifikerfi landsins.   

Alls voru 29 einstaklingar í rannsókninni búsettir á svæðum þar sem hitaveita með 

jarðvarma var í boði. Hins vegar reyndust 72 af þeim 101 einstaklingum sem rætt var við 
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búsettir á svokölluðum köldum svæðum og notuðust því við raforku til húshitunnar. Til 

samanburðar má geta að um 90% landsmanna búa á svæðum þar sem jarðvarmi til 

kyndingar stendur til boða (Atvinnuvegaráðuneytið á.á.a). 

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa stjórnmálaskoðunum sínum með tilliti til hægri 

og vinstri skoðana á skalanum 1 til 7 þar sem 1 stóð fyrir að þeir væru lengst til vinstri, 4 í 

miðjunni og 7 lengst til hægri. Almennt séð var þetta sú spurning sem hve minnsta kátínu 

vakti meðal þátttakenda og endurspeglaðist það í svörum og svarhlutfalli þátttakenda. 72 

þátttakendur tóku afstöðu til spurningarinnar en töluverður fjöldi sagðist ekki vera 

pólitískur og átti það bæði við um þá sem tóku afstöðu og þá sem ekki svöruðu. Gildið 4 

eða miðjan var lang algengasta svar þátttakenda en 37 einstaklingar svöruðu þannig (15. 

mynd). 

 

15. mynd. Stjórnmálaskoðanir þátttakenda. Stór hluti þátttakenda staðsetti sínar 
skoðanir á eða í kring um miðju er varðar skoðanir til hægri eða vinstri í stjórnmálum; 
meðaltal svara var 4,01 og staðalfrávik svara var 1,28. Heilar tölur eru sýndar með bláum 
lit og ræðar tölur með appelsínugulum. 

Einnig var spurt um traust í garð stjórnvalda annars vegar og svo til fyrirtækja í 

orkugeiranum hins vegar. Spurningin sem varðaði traust til stjórnvalda var fyrst og fremst 

hugsuð til þess að gefa samanburð við þá um traust þátttakenda til orkugeirans. Hvorri 

spurningu fyrir sig svöruðu þátttakendur með því að staðsetja sig á kvarða frá 1 til 7, þar 

sem einn stóð fyrir ekkert traust og sjö fullkomið traust. Alls gáfu 94 af 101 þátttakenda 

upp afstöðu til spurningarinnar er varðaði stjórnvöld og meðalgildi svara var 3,75, 

staðalfrávik var 1,63 og miðgildi svara var 4. Þá tók 91 þátttakendi afstöðu til 
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spurningarinnar er varðaði traust í garð fyrirtækja í orkugeiranum. Þátttakendur báru öllu 

meira traust til fyrirtækja í orkugeiranum heldur en til stjórnvalda, meðalgildi svara var 

4,28, staðalfrávik var 1,42 og miðgildi var 4. 

Ekki reyndist vera mikill munur á trausti þeirra sex einstaklinga sem stunduðu 

raforkuvinnslu og öðrum þátttakendum í rannsókninni. Meðal þeirra sem stunduðu 

vinnslu mældist traust gagnvart stjórnvöldum að meðaltali vera 3,75 og traust gagnvart 

fyrirtækjum í orkugeiranum var að meðaltali 4. Traust í garð stjórnvalda og fyrirtækja í 

orkugeiranum virðist því ekki vera forspárgefandi varðandi það hvort viðkomandi stundi 

vinnslu eður ei. 

Samtals 79 þátttakendur í rannsókninni gáfu upplýsingar um hversu mikið þeir 

greiddu fyrir raforku og flutningsgjöld á mánuði. Þetta tiltölulega lága svarhlutfall miðað 

við aðrar spurningar í rannsókninni var ekki tilkomið sökum þess að þátttakendur voru 

ekki tilbúnir til þess að deila upplýsingar um þessi útgjöld sín. Lítið svarhlutfall er fremur 

tilkomið vegna þess að þátttakendur voru ekki algerlega með það á hreinu hvað þeir væru 

að greiða mikið.  

Svörin voru gefin upp í þúsundum króna og meðaltal svara reyndist vera kr. 63.300. 

Töluverður munur reyndist vera á því hve mikið þátttakendur greiddu fyrir raforku en 

staðalfrávik svara var 49,77 eða kr. 49.770. Lægsta gildið var 5 eða kr. 5.000, það hæsta 

var 350 eða 350.000, miðgildi var kr. 50.000. Sá einstaklingur sem keypti minnst af raforku 

og greiddi aðeins um kr. 5.000 á mánuði er hrossabóndi sem býr á heitu svæði; hann hafði 

aldrei íhugað það að hefja raforkuvinnslu á þeim tíma er viðtalið var tekið. Sá aðili sem 

reyndist kaupa mesta raforku og greiddi um kr. 350.000 á mánuði er ferðaþjónustubóndi 

sem ekki hefur aðgang að hitaveitu. Á tímabili hafði hann íhugað að reyna einhverja 

vinnslu tengda nýtingu jarðvarma en var ekki með nein virk plön um slíkar framkvæmdir 

á þeim tíma sem viðtalið var tekið. 

Í framhaldi af því að spyrja þátttakendur um raforkukostnað voru þeir 79 sem gátu 

gefið upplýsingar um kostnað spurðir: „Ert þú sátt/sáttur við það verð eða finnst þér það 

of mikið eða lítið?“ Samtals 76 einstaklingar tóku afstöðu til spurningarinnar. Engum 

fannst verðið sem þeir voru að greiða vera of lágt, 15 fannst það sanngjarnt og 61 

þátttakanda þótti það verð sem þeir voru að greiða of hátt. All nokkrir höfðu orð á því að 

þeim þætti verð á raforkunni út af fyrir sig ekkert svo hátt en þeim þætti 

dreifingarkostnaður of mikill. Einn viðmælandi talaði um það hvað það væri í raun 
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asnalegt „að raforka væri framleidd í bakgarðinum hjá bændum en svo væri stéttin að 

borga hærra verð fyrir flutning".  

Við spurningunni: „Hversu miklar áhyggjur hefur þú af raforkuöryggi á skalanum 1 

til 7, þar sem 1 merkir engar áhyggjur og 7 mjög miklar?“ tóku 96 af 101 þátttakendum 

afstöðu; meðalgildi svara var 2,51. Almennt séð voru bændurnir því ekki með miklar 

áhyggjur af raforkuöryggi en 58 af 96 þátttakendum svöruðu á bilinu 1 til 2, staðalfrávik 

svara var 1,58 og miðgildið var 2. Þó voru nokkrir einstaklingar sem höfðu miklar eða mjög 

miklar áhyggjur af raforkuöryggi (16. mynd). 

 

16. mynd. Áhyggjur af raforkuöryggi. Stór hluti þátttakenda í rannsókninni hafði engar 
eða litlar áhyggjur af raforkuöryggi. 

Líkt og gefur að skilja eru gæði raforkukerfisins í sveitum landsins mismikil og má í því 

samhengi til dæmis nefna stöðu raforkumála á Vestfjörðum. Í þeim landshluta hefur 

staðan verið slæm samanborið við aðra landshluta vegna annmarka á flutningskerfinu 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). Sé litið sérstaklega á þá fjóra þátttakendur sem hve 

mestar áhyggjur höfðu af raforkuöryggi kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Allir bjuggu þeir 

á köldum svæðum og notuðust þar af leiðandi við raforku til húshitunnar. Allir sögðust 

hafa mjög mikinn áhuga á raforkuvinnslu á bújörðum. Tveir þeirra stefndu á að hefja 

raforkuvinnslu og einn til viðbótar stundaði nú þegar vinnslu án þess þó að vinnslan 

uppfyllti raforkuþarfir búsins; sá var stórnotandi á raforku og greiddi 130 til 140 þúsund 

krónur á mánuði fyrir rafmagn sem var viðbót við það sem hann framleiddi sjálfur.  
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Eðli starfa virðist þá einnig skipta máli en tveir af fjórum þeirra sem sögðust hafa mjög 

miklar áhyggjur af raforkuöryggi stunda ferðaþjónustubúskap. Líkt og sjá má í viðauka 6, 

voru einungis níu þátttakendur sem voru viðloðandi ferðaþjónustu og hlutfall 

ferðaþjónustubónda sem hafa mjög miklar áhyggjur af raforkuöryggi virðist því ansi hátt 

samanborið við aðrar greinar innan bændastéttarinnar.   

Póstnúmer gáfu einnig upplýsingar um hvers eðlis áhyggjurnar voru. Tveir af þeim 

fjórum sem hve mestar áhyggjur voru búsettir þar sem hætta er á jökulhlaupum tengdum 

jarðhræringum. Annar var búsettur á Vestfjörðum þar sem afhendingaröryggi raforku 

hefur ekki verið nægilega tryggt.  Ekki liggur beint fyrir hvað veldur fjórða einstaklingnum 

áhyggjum annað en það að hann var ferðaþjónustubóndi, en sá var búsettur á 

Norðvesturlandi í póstnúmeri 37x.  

Til þess að kanna hversu áhugasamur hinn almenni bóndi væri um raforkuvinnslu var 

borin upp spurningin: „Á skalanum 1 til 7 hversu áhugasamur/-söm ert þú um 

raforkuvinnslu á bújörðum, þar sem 1 stendur fyrir engan áhuga og 7 mjög mikinn?“ Alls 

86 af 101 þátttakenda tók afstöðu til spurningarinnar og svaraði með tölugildi. Einhverjir 

þeirra sem ekki tóku afstöðu gerðu það vegna þess að þeir töldu jarðir sínar skorta 

aðstæður til raforkuvinnslu. Einnig kusu einhverjir þeirra sem stunduðu nú þegar 

raforkuvinnslu að svara einungis á þann hátt að þeir stunduðu vinnslu nú þegar. Fyrirfram 

var búist við allnokkrum áhuga bænda á raforkuvinnslu á bújörðum en þó átti höfundur 

ekki von á eins miklum áhuga og raun bar vitni; meðalgildi svara var 5,28 (17. mynd). 
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17. mynd. Áhugi gagnvart raforkuvinnslu á bújörðum. Algengasta svar þátttakenda við 
spurningunni var 7 eða; mjög mikill áhugi á raforkuvinnslu á bújörðum. Meðaltal var 5,28, 
staðalfrávik 1,90 og miðgildi svara var 6. 

Leitt var líkum að því að kvenmenn væru ekki eins áhugasamir um starfsemi tengda 

virkjanarekstri sökum mun lakara svarhlutfalls í rannsókninni samanborið við karlmenn. 

Gögn sýna hins vegar fram á annað, áhugi kvenna á raforkuvinnslu á bújörðum var að 

meðaltali ögn hærri en karla. Meðalgildi allra þátttakenda var 5,285, meðalgildi 

karlmanna var 5,279 og meðalgildi kvenna var 5,333.       

Við spurningunni: „Ert þú að íhuga eða hefur þú einhvern tímann íhugað að hefja 

raforkuvinnslu á þinni jörð?“ fengust svör frá 82 af þeim 95 þátttakendum sem ekki 

bjuggu á jörð þar sem raforkuvinnsla var þegar stunduð. Samtals 35 í þessum hópi höfðu 

aldrei íhugað raforkuvinnslu en 47 einstaklingar sögðust vera að íhuga eða hafa íhugað 

raforkuvinnslu af einhverjum toga. 

Þeir 47 einstaklingar sem svöruðu því játandi að þeir væru að velta fyrir sér eða hefðu 

einhvern tímann íhugað það að hefja raforkuvinnslu voru því næst spurðir: „Eru virk 

áform hjá þér um að hefja raforkuvinnslu?“ Allir 47 gáfu svar, 28 manns sögðust ekki 

hafa virk áform um það að hefja vinnslu en 19 þátttakendur höfðu virk áform varðandi 

það að hefja vinnslu. Það eru því 18,8% þátttakenda (19/101*100) sem áætla að hefja 

raforkuvinnslu. Sé prósentu reikningurinn hins vegar leiðréttur og gert ráð fyrir þeim 

þátttakendum sem stunda nú þegar raforkuvinnslu á sinni jörð hækkar hlutfallið upp í 

20% (19/(101-6)*100). 
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Af þeim 19 einstaklingum sem sögðust vera með virk áform um að hefja 

raforkuframleiðslu gáfu 11 manns upplýsingar um hve lengi þeir höfðu verið að íhuga 

vinnslu. Svörin spanna tímabilið 1985 til 2014, að undanskildum einum einstakling sem 

sagðist hafa stefnt að vinnslu frá barnsaldri en sá var fæddur árið 1965. Töluverð dreifing 

var í svörunum og ekki sáust nein þemu í svörum þátttakenda sem hægt var að tengja við 

ákveðna atburði og/eða tímabil. Höfundur hafði fyrirfram getið sér til um að einhverjir 

hefðu hugsað sér til hreyfings er varðar raforkuframleiðslu um aldarmótin; þetta er vegna 

þess að árið 2000 opnaði RARIK á þann möguleika að bændur gætu framleitt raforku til 

sölu í gegn um dreifikerfi fyrirtækisins (Ólafur Eggertsson, 2013). Enginn þátttakandi gaf 

þó svar á bilinu 2000 til 2001.    

Af þeim 47 sem voru að íhuga eða höfðu einhvern tíma íhugað það að hefja 

raforkuvinnslu voru átta einstaklingar sem höfðu látið framkvæma einhverjar athuganir á 

nýtanlegri orku á bújörð sinni og voru niðurstöður allt frá örfáum kílóvöttum til nokkurra 

megavatta í stærðarröðinni: 3 – 4kW¹, 10kW², 19kW, 20-30kW², 80kW, 120kW, 200kW 

og 6 – 8MW. Töluvert fleiri einstaklingar í þessum 47 manna hóp höfðu þó framkvæmt 

eða látið framkvæma einhverjar athuganir og/eða mælingar án þess þó að geta gefið 

neinar upplýsingar um möguleg afköst*. 

Bændur eru því fyrst og fremst að hugsa um byggingu ör- og smávirkjana sé litið til 

nýtingar vatnsorku og þeir sem ætla að vinna raforku með vindi hyggja á að gera það með 

litlum vindmyllum. Þó var einn sem ætlaði sér að reisa nokkuð stóra vatnsaflsvirkjun en 

samkvæmt viðtalskönnun þá var vinnslan fyrst og fremst hugsuð til sölu inn á landsnetið. 

Þeir einstaklingar sem stóðu í eða höfðu staðið í virkjanarekstri, ásamt þeim er 

svöruðu því játandi að þeir væru að íhuga eða hefðu einhvern tímann íhugað það að hefja 

raforkuvinnslu, voru spurðir,: „Hvers konar [raforku]vinnsla telur/taldir þú henta þinni 

jörð best?“ Alls 50 af 53 einstaklingum svöruðu; stærsti hluti þátttakenda eða 36 manns 

(72%) töldu að best væri að nýta vatnsafl á þeim stað sem þeir bjuggu. Vindorkan kom 

þar á eftir en sjö einstaklingar töldu þá vinnsluaðferð henta sér og sínum aðstæðum best, 

fjórir einstaklingar nefndu blandaða vinnslu þar sem bæði vatn og vindur væri nýtt. Einn 

                                                      
* ¹ Þátttakendi ætlaði ekki að halda áformun sínum til streitu. ² Þátttakendur sem ætluðu sér að nýta 
vindorku. 
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þátttakandi nefndi raforkuvinnslu með tilstuðlan jarðvarma, annar nefndi metan vinnslu 

með kúamykju og blönduð vinnsla metans og vinds var nefnd af enn öðrum.  

Sami hópur var því næst spurður út í hvort þeir hugsuðu raforkuna til einkanota eða 

sölu; 31 svaraði að hún væri, eða hefði einungis verið, hugsuð til einkanota og átta manns 

áætluðu raforkuna til sölu sem og til einkanota. Enginn þeirra sem stundaði vinnslu á þeim 

tíma er rannsóknin var framkvæmd var að selja raforkuna. 

 Af þeim 19 einstaklingum sem sögðust vera með virk áform um að hefja 

raforkuframleiðslu sögðust 12 manns ætla að gera svo með vatnsafli, fimm einstaklingar 

ætluðu að notast við vindafl. Einn stefndi á blandaða vinnslu með vatns- og vindorku og 

annar stefndi á að nýta metan frá kúamykju til raforkuvinnslu.  

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að bændur telji virkjanir vera vænlega 

fjárfestingu sem muni ekki hafa teljandi áhrif á bústörf. Við spurningunni: „Telur þú að 

raforkuframleiðsla á bújörðum geti almennt séð vænkað hag bænda?“ sem allir 101 

þátttakendur tóku afstöðu til svöruðu einungis fjórir þátttakendur neitandi. Hins vegar 

töldu 87 að raforkuframleiðsla myndi geta bætt hag bænda. Tíu einstaklingar svöruðu svo 

með loðnu svari eins og: kannski, ef til vill, í sumum tilfellum, fer eftir aðstæðum, misjafnt, 

veit ekki, erfitt að segja.  

Þeir 47 einstaklingar sem svöruðu því játandi að þeir væru eða hefðu einhvern tíma 

íhugað að hefja raforkuvinnslu, auk þeirra sex sem stunduðu nú þegar raforkuvinnslu, 

voru spurðir: „Hvaða hvatar lágu að baki þess að þú fórst að íhuga raforkuvinnslu?“  

Alls gáfu 41 þátttakendur samtals 61 svör. Svörin voru flokkuð niður í þemu, en fimm 

þemu komu í ljós (18. mynd og  7. tafla). Þemun sem fundust voru: félagslegir hvatar, 

persónulegir hvatar, fjárhagslegir hvatar, bætt búsetuskilyrði og umhverfislegir hvatar. 
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18. mynd. Hvatar bænda fyrir raforkuvinnslu eftir þemum. Flestir nefndu að löngun þeirra 
til þess að hefja raforkuvinnslu væri drifin áfram af fjárhagslegum hvötum en 29 svör af 
61 flokkast undir það þema. 

7. tafla. Sundurliðun á þeim þemum sem komu fram þegar bændur voru spurðir út í hvaða 
hvatar lágu að baki því að þeir fóru að íhuga raforkuvinnslu. 

Félagslegir hvatar Fjárhagslegir hvatar 
Áhugi föðurs Fjárhagslegir (18) 
Ábending Hátt raforkuverð sem virðist alltaf hækka 
Félagsskapur  Kyndingarkostnaður 
Sagan  Lækka raforkukostnað (7) 
Umræðan í samfélaginu Tekjumöguleikar 
Þróun smávirkjana Verðlækkun 
  
Persónulegir hvatar Bætt búsetuskilyrði 
Aukið sjálfstæði Auka verðgildi jarðar 
Áhugi (3) Aukið öryggi (3) 
Draumórar Aukin tækifæri 
Forvitni Aukin tækifæri með 3-fasa rafmagni (2) 
Gaman að prófa Hitaveita 
Nýtni  
Prófa nýja hluti Umhverfislegir hvatar 
Sjálfbærni (3) Nýta vatnið 
Sjálfsbjargarviðleitni Staðsetning  
Skemmtun Umhverfislegir hvatar 
Ævintýri  
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Spurningin: „Telur þú að raforkuframleiðsla bænda geti komið niður á almennum 

bústörfum?“ skilaði 99 svörum þar af töldu 94 að raforkuframleiðsla á bújörðum myndi 

ekki koma niður á bústörfum. Allnokkrir þeirra sem svöruðu neitandi höfðu jafnframt orð 

á því að raforkuvinnsla á bújörðum myndi þvert á móti hafa jákvæð áhrif á bústörf og 

framleiðni búa. Einn þátttakandi svaraði játandi og taldi að raforkuframleiðsla gæti komið 

niður á bústörfum og fjórir þátttakendur svöruðu með loðnu svari svo sem: alveg eins, 

jafnvel, ef til vill og misjafnt, fer eftir aðstæðum og tegund virkjana.   

Líkt og áður kom fram voru viðtölin framkvæmd í nokkrum lotum, en almennt séð var 

lítill munur á svörum þátttakenda eftir því hvenær viðtöl voru tekin. Eina undantekningin 

sem höfundur varð var við birtist þó í svörum við ofangreindri spurningu. Þrír af þeim 

fjórum einstaklingum sem svöruðu með loðnu svari tilheyrðu þeim hópi viðmælenda sem 

fyrst var haft samband við, en að 14 viðtölum loknum voru komin þrjú loðin svör við 

spurningunni. Erfitt er útiloka tilviljanakennt mynstur í svörum þátttakenda en áhugavert 

er þó að velta því fyrir sér hvort aukin umræða varðandi bændavirkjanir á 

rannsóknartímabilinu sem og framfarir á sviði hönnunar virkjana gæti verið að hafa áhrif.  

Annar áhugaverður vinkill á svör spurningarinnar var sá að eini viðmælandinn sem 

taldi að raforkuframleiðsla bænda gæti komið niður á almennum bústörfum stóð sjálfur í 

virkjanarekstri. En sá einstaklingur rekur 6 kW vatnsaflsvirkjun sem sér útihúsum fyrir 

raforku. Á hinn bóginn taldi sami einstaklingur að raforkuframleiðsla á bújörðum gæti 

almennt séð vænkað hag bænda. 

Samspil tíma og skoðana bænda gagnvart því hvort virkjanarekstur geti komið niður 

á almennum bústörfum verður enn áhugaverðara þegar niðurstöðurnar eru bornar 

saman við niðurstöður forrannsóknarinnar sem framkvæmd var í byrjun vetrar 2014. Þar 

sögðust sex af tíu bændum sem rætt var við ekki telja að raforkuvinnsla myndi koma niður 

á almennum bústörfum, tveir töldu að vinnslan myndi koma niður á bústörfum og tveir 

voru ekki vissir. 

Við spurningunni; „Hverjar telur þú helstu ástæður þess að svo fáir bændur hafi 

hafið raforkuvinnslu á síðastliðnum áratugum?“ fékkst 171 svar frá 95 einstaklingum, en 

spurningin var borin undir alla þátttakendur rannsóknarinnar. Svörin voru flokkuð niður í 

þemu og komu sjö þemu í ljós (19. mynd og 8. tafla). Þemun sem fundust voru: Kostnaður, 

umhverfisaðstæður, áhuga-, tíma- og framtaksleysi, staða raforkumála, skriffinnska (e. 
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red tape), vanþekking, slæm reynsla eða reynsluskortur og hár meðalaldur bænda. Nánari 

útlistun á þeim ástæðum sem bændur nefndu er hér að neðan.  

19. mynd. Ástæður þess að bændur hefja ekki raforkuvinnslu. Bændur telja kostnað 

helstu ástæðu þess að svo fáir innan stéttarinnar hafi hafið raforkuvinnslu á síðastliðnum 

áratugum, en 58 af 171 svörum þátttakenda töldust til þess þema. 
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8. tafla*. Sundurliðun á þeim þemum sem komu fram þegar bændur voru spurðir út í 
ástæður þess að þeir hygðust ekki hefja raforkuvinnslu í meira mæli. 

Umhverfisaðstæður Kostnaður  
Aðstæður - nálægð við læki [Bændur eru] Of íhaldssamir 
Aðstæður (7) Bændur eru glataðir í fjármálum 
Aðstöðuleysi (5) Bændur standa ekki vel 
Dreifðar byggðir og menn -  Dýr fjárfesting 
geta ekki samnýtt virkjanir Dýr framkvæmd 
Ekki réttar aðstæður Dýrt 
Hafa ekki tök á því Dýrt að byrja 
Landfræðilegar aðstæður Fjármagnsskortur 
Mismunandi aðstæður (3) Fjármögnun 
Náttúru aðstæður (2) Kostnaður (14) 
Óöryggi búsetu á sumum stöðum Kostnaður að vera einn 
Staðsetning búa Kostnaður við að hefja verk 
Svæðisbundnar aðstæður Menn leggja ekki í stórar fjárfestingar 
Takmarkaðir möguleikar Miklar og dýrar framkvæmdir 
 Minni peningar eftir hrun 
Áhuga-, tíma- og framtaksleysi Stofn-/startkostnaður of mikill (30) 
[Skortur á] Sjálfsbjargarviðleitni  
Áhugaleysi (4) Staða raforkumála  
Bændur hafa mikið að gera og -  Betra kerfi í dag / minni þörf 
eru alltaf að elta halann á sér Dýrt að tengjast inn á kerfið ef -  
Fáir fara í athuganir ekki er 3 fasa rafmagn fyrir 
Fólk leggur ekki í að standa í þessu Erfitt að díla við fyrirtæki í orkugeiranum 
Framtaksleysi (3) Erfitt að selja og lítið upp úr því að hafa 
Koma sér ekki af stað Erfitt að tengjast inn á kerfið [Til Sölu] 
Lítill tími Erfitt að tengjast kerfinu 
Mikið mál að fara út í raforkuvinnslu Kerfið ekki jákvætt, erfitt að tengjast og selja 
Mikil vinna (2) Komst ekki inn á kerfið 
Sinnuleysi Kostnaður við dreifingu 
Skortur á áræðni Nægt framboð af raforku 
Skortur á framtakssemi Ódýrt rafmagn 
Tímaleysi Raforkuverð ekki svo hátt 
Vantar að kveikja áhuga bænda Vöntun á 3 fasa línum 
Þora ekki Vöntun á þriggja fasa línum 
 Þarf að vera mjög jöfn framleiðsla -  
 til að selja orkuna 

 

  

                                                      
* Taflan heldur áfram á næstu síðu. 
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Hár meðalaldur bænda  Vanþekking, slæm reynsla eða  
Aldur og fjárfesting sem er - reynsluskortur 
lengi að borga sig upp 2 í sveitinni í virkjanaframkvæmdum, - 
Aldur vindmylla hefur fokið tvisvar og mælingum - 
Aldur - treysta sér ekki í framkvæmdir virðist hafa verið ábótavant hjá þeim sem - 
Hækkandi meðalaldur - minni kjarkur er með vatnsaflsvirkjun 
Langtímafjárfesting Ekki með hugann við það 
Meðalaldur bænda Ekki vissir hvort það borgi sig 
 Fatta það ekki 
Skriffinnska  Fáfræði 
[Erfiðir] Nágrannar Forn hugsunarháttur 
Aðgangur að fjármagni Fólk kynnir sér þetta ekki 
Áróður gegn því Kynna sér það ekki 
Ekki sama framboð af styrkjum - Lítið kynnt fyrir mönnum 
og aðstoð og var Mikill breytingartími (vindorka) 
Enginn stuðningur Misgóð reynsla 
Erfitt að kaupa vindmyllu Nýtilkomið 
Fá ekki fyrirgreiðslu Nýtt - vantar reynslu 
Fólki eiginlega bannað að vera -  Rannsóknum er ábótavant 
ekki í viðskiptum við Rarik Skortur á frumkvöðlum 
Lánveitingar Skortur á leiðbeiningum  
Mótstaða stjórnvalda Skortur á leiðbeiningum og tilsögn 
Neikvæðni hjá ríkisstofnunum og Rarik Tæknileg vandamál 
Rarik andsnúnir því Vanþekking (2) 
Rarik eru erfiðir Viðhald og vesen 
Rarik og stjórnmálaelítan Vindorka umdeild 
Samstarfserfiðleikar og - Þekkingarleysi (6) 
slagur við Rarik og kerfið  
Skortur á lán- og styrkveitingum  

 

Við spurningunni: „Telur þú að nágrannar þínir myndu setja sig upp á móti því að þú 

myndir hefja raforkuframleiðslu með vindmyllu á þinni jörð?“ gáfu 97 af 101 

þátttakanda svar; þar af voru 20 þátttakendur sem svöruðu á þá leið að þeir væru ekki 

vissir um hver viðbrögð nágrannanna yrðu. Alls töldu 68 manns eða 88,3% af þeim sem 

tóku skýra afstöðu að nágrannar sínir myndu ekki setja sig upp á móti því að þeir hæfu 

raforkuvinnslu með vindmyllu. Hins vegar voru níu manns, eða 11,7% þátttakenda sem 

töldu að nágrannar þeirra yrðu framkvæmdunum mótfallnir. Af þeim sem töldu að 

grannar sínir væru á móti uppsetningu vindmylla, auk þeirra sem ekki voru vissir um hver 

viðbrögð þeirra yrðu, útskýrðu fimm mál sitt frekar; tveir þeirra töldu að nágrannarnir 
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væru mótfallnir vegna sjónmengunar, einn nefndi bæði sjón- og hljóðmengun og tveir 

nefndu nálægð við næstu bæi. 

Næsta spurning, sem allir 101 þátttakendur svöruðu, hljómaði svo: "Værir þú 

mótfallin/n því að nágranni þinn reisti 15 metra háa vindmyllu á sinni jörð?" Alls 83 

þátttakendur eða 82,2% þátttakenda svöruðu að þeir væru ekki mótfallnir. Sjö manns eða 

6,93% þátttakenda sögðu að þau yrðu mótfallin slíkum framkvæmdum nágranna og 11 

einstaklingar eða 10,9% þátttakenda svöruðu með loðnu svari líkt og kannski. Af þeim 

sem ekki svöruðu neitandi útskýrðu 14 svar sitt frekar; fimm nefndu sjónmengun, tveir 

nefndu hljóðmengun, sex nefndu sjón- og hljóðmengun og einn talaði um umhverfisáhrif 

samhliða framkvæmdum. 

Til þess að kanna hvort stærð og hæð vindmylla hefði áhrif á svör þátttakenda voru 

þeir 83 viðmælendur sem sögðust ekki setja sig upp á móti því að nágranni þeirra reisti 

15 metra háa vindmyllu því næst spurðir: "Værir þú mótfallin/n því að nágranni þinn 

reisti 40 metra háa vindmyllu á sinni jörð?" Allir 83 þátttakendur tóku afstöðu; þar af 

svöruðu 64 einstaklingar eða 77,1% þátttakenda neitandi en sjö einstaklingar eða 8,4% 

þátttakenda svöruðu játandi og 12 manns eða 14,5% þátttakenda svöruðu kannski. 

Hæð vindmylla virðist því skipta máli hjá hluta bænda, a.m.k. að einhverju leyti. Af 

þeim 19 sem ekki svöruðu neitandi skýrðu 16 svar sitt frekar; níu nefndu sjónmengun, 

tveir nefndu hljóðmengun, tveir nefndu bæði sjón- og hljóðmengun, einn talaði um að 

afstaða hans færi eftir staðsetningu, annar sagðist óttast fokhættu og enn annar sagðist 

hræddur um að hann myndi hætta að heyra fuglasöng ef farið væri í slíkar framkvæmdir. 

Til þess að kanna áhuga íslenskra bænda á samfélagslegu eignarhaldi virkjunarkosta 

var spurt: „Ef réttar aðstæður væru til staðar værir þú til í að taka þátt í samstarfsverkefni 

þar sem fjárfest væri í vindmyllu, vatnsaflsvirkjun eða öðrum virkjanakosti með 

nærsveitungum þínum, þar sem raforkan væri nýtt af þátttakendum og hugsanleg 

umframorka væri seld inn á landsnetið?“ Alls 100 af 101 þátttakenda tók afstöðu til 

spurningarinnar, en sá eini sem svaraði ekki var nú þegar í virkjanarekstri og sagðist vera 

að gera nægilega mikið nú þegar. Af þeim sem afstöðu tóku svaraði 71 þátttakandi 

spurningunni játandi, 11 manns gáfu loðið svar s.s. kannski eða ef til vill og 18 manns 

svöruðu neitandi. 

Af þeim 18 sem svöruðu neitandi greindu 17 þeirra frá ástæðum þess að þeir færu 

ekki út í svona samstarfsverkefni; þar af nefndu 13 þátttakendur aldurstengdar ástæður 
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en tæmandi lista yfir ástæður þess að vilja ekki taka þátt í samstarfsverkefni má sjá hér 

að neðan:  

• Aldur (9). 

• Aldur, sér það ekki borga sig. 

• Fer að hætta búskap, óvissa með verðgildi. 

• Gamall, hætta á jökulhlaupum, dýrt, vantraust manna á milli. 

• Kostar of mikið, mikil vinna, erfitt að selja. 

• Lítið fyrir samvinnu. 

• Of gamall, hefði verið til ef hann væri yngri. 

• Rafmagn er öruggt, betra að setja peninginn bara í annað. 

• Öfund, bændur geta ekki gert neitt saman. 

 

Þeir 18 þátttakendur sem sögðust ekki til í samstarfsverkefni í raforkumálum voru því 

næst spurðir: „Telur þú að svona samvinnuverkefni bænda sé almennt séð gerlegt í 

íslensku samfélagi?“ 13 gáfu svar, en flestir voru bjartsýnir á að svona verkefni gæti 

gengið upp; svörin má sjá hér: 

• Allur gangur á því. 

• Hæpið, mikið strábýli. 

• Já (7). 

• Já en bændur eru gamlir og það er erfitt að fá lán. 

• Já, með samningsgerð. 

• Já, þar sem stutt er á milli bæja. 

• Nei. 

 

Sex af þeim 11 sem svöruðu „E.t.v., kannski o.s.frv.“ þegar þeir voru spurðir út í 

þátttöku í samstarfsverkefni svöruðu eftirfarandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir teldu 

að svoleiðis verkefni væri geranlegt: Já (4), var það áður fyrr og veit ekki. 

Þeir 71 þátttakendur sem sögðust vera tilbúnir til þess að taka þátt í samvinnuverkefni 

voru þar næst spurðir: „Ef af slíku samvinnuverkefni yrði hversu virkan þátt, á kvarðanum 

1 til 7 gætir, þú hugsað þér að taka í verkinu? Ef við gefum okkur það að 1 standi fyrir að 

þú værir óvirkur fjárfestir og 7 verkefnastjóri.“ 64 af 71 þátttakenda tók afstöðu til 
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spurningarinnar og er skemmst frá því að segja að aðeins einn þátttakandi gaf upp gildið 

7. Meðalgildi svara var rétt fyrir neðan miðju og var 3,31 (20. mynd). 

 

20. mynd. Virkni í samvinnuverkefni. Íslenskir bændur hallast frekar að því að taka að sér 
nokkuð óvirkt hlutverk í samvinnuverkefni í virkjanamálum, þó eru nokkrir sem myndu 
kjósa að vera nær toppnum varðandi vinnuframlag og ábyrgð. Meðalgildi svara var 3. 

Allir þátttakendur, óháð því hvernig þeir svöruðu spurningunni um það hvort þeir 

væru tilbúnir til þess að taka þátt í samstarfsverkefni voru því næst beðnir um að telja 

upp kosti umfram aukið sjálfstæði í raforkumálum sem svona samvinnuverkefni gæti leitt 

af sér. 52 einstaklingar gáfu samtals 65 svör sem flokkuð voru niður í þrjú þemu: Aukin 

tækifæri og bætt búsetuskilyrði (26), fjárhagslegir kostir (20) og félagslegir kostir (19) (9. 

tafla). 
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9. tafla. Svör þátttakenda sem byggðu upp þemun þrjú sem komu í ljós þegar bændur 
voru beðnir um að nefna jákvæðar afleiðingar þess að bændur stæðu að 
samvinnuverkefnum í virkjanamálum.      

Aukin tækifæri og bætt búsetuskilyrði Fjárhagslegir kostir 
Auðveldara að fá hita  Auglýsing fyrir ferðaþjónustu 
Aukið raforkuöryggi Fjárhagslegur ávinningur (4) 
Bætt búsetuskilyrði Fjárhagur, geta selt þriðja aðila 
Bætt tækifæri fyrirtækja Góð búbót 
Efla byggð úti á landi Lækkun á raforkukostnaði (6) 
Fleiri kostir í raforkumálum í - Ódýrara fyrir alla 
sambandi við að fá 3-fasa rafmagn Peningar 
Fleiri tækifæri t.d. í iðnaði Peningur þegar þetta er komið upp 
Flutningskerfið batnar Samnýting véla og tækja 
Framleiðslutækifæri aukast Sparnaður 
Halda fólki á staðnum Sparnaður, raforkuverð mun bara hækka 
Hægt að koma upp sér dreifikerfi -  Tekjuöflun 
og þ.a.l. hafa tvöfalt öryggi  
Hægt að nota í ylrækt Félagslegir kostir 
Léttir m.a. undir gróðurhúsa- og skógrækt Aukið sjálfstæði 
Meiri byggðafesta Betur sjá augu en auga 
Minna flutningstap Bætt samskipti og samvinna [bænda] 
Nýting húsþaka í sólarraforkuvinnslu Fleiri geta virkjað 
Raforkuöryggi Hefur dómínoáhrif og -  
Skapa atvinnu (3) fleiri fara út í virkjanarekstur 
Skapa störf á staðnum Kúabændur sameinast í að nota mykjuna 
Tækifæri á að fá 3-fasa rafmagn, - Leggja sitt af mörkum með rannsóknum  
1-fasa tæki og tól þrisvar sinnum dýrari Nýta auðlindir þar sem þær eru  
Umhverfisvernd Samheldni 
Það léttir á dreifikerfinu að -  Samhjálp bænda 
fá fleiri aðila í framleiðslu Samnýting auðlinda (2) 
Þétting bæja og uppbygging þar í kring Samstarf af hinu góða 
Öryggi  Samstarf nágranna af því góða 
 Samvinna af hinu góða 
 Samvinna og samvera, allra hagur 
 Samvinna, samheldni leiðir til - 
 samstarfs á öðrum sviðum 
 Það er öryggi í fjöldanum 
 Þjappar fólki saman 
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Næsta spurning var nokkuð sérstök að því leyti að mismunandi forsendur voru bornar 

undir þátttakendur þó svo lokaniðurstaðan yrði sú sama, það er að reist yrði vindmylla 

sambærileg þeim myllum sem Landsvirkjun rekur við Búrfell. Viðmælendur á oddatölu 

fengu eftirfarandi spurningu: „Hversu fylgjandi eða andvígur værir þú því að 

félagasamtök með nágranna þinn innanborðs myndi reisa vindmyllu í líkingu við þær 

sem Landsvirkjun rekur á landsvæðinu Hafinu við Búrfell, í návígi við landareign þína? 

Á kvarðanum 1 til 7, þar sem 1 stendur fyrir því að sért mjög mótfallinn slíkum 

framkvæmdum og 7 mjög fylgjandi?“ Hinn helmingur viðmælendanna eða þeir á sléttri 

tölu fengu svo spurninguna: „Hversu fylgjandi eða andvígur værir þú því að Landsvirkjun 

myndi reisa vindmyllu í líkingu við þær vindmyllur sem fyrirtækið rekur á landsvæðinu 

Hafinu við Búrfell, í návígi við landareign þína? Á kvarðanum 1 til 7, þar sem 1 stendur 

fyrir því að sért mjög mótfallinn slíkum framkvæmdum og 7 mjög fylgjandi?“ 

Nokkur munur var á svarhlutfalli eftir því hvaða forsendur voru bornar undir 

þátttakendur. 78% svarhlutfall (39/50) var hjá þeim sem voru á sléttri tölu, það er þeim 

hluta sem fengu Landsvirkjun sem breytu, en svarhlutfallið var 86,3% (44/51) hjá þeim 

sem voru á oddatölu og fengu félagasamtök sem breytu. Algengasta svar þeirra sem fengu 

breytuna félagasamtök með nágranna innanborðs var 7 (mjög fylgjandi slíkum 

framkvæmdum), en 13 einstaklingar svöruðu með gildinu 7. Algengast gildið hjá þeim sem 

fengu Landsvirkjun sem breytu var hins vegar 1 (mjög mótfallinn slíkum framkvæmdum), 

en 10 einstaklingar svöruðu með gildinu 1.   

Nánari útlistun á svörum þátttakenda má sjá á myndum 21 og 22, en þar má meðal 

annars sjá að meðalgildi svara hjá þeim sem fengu Landsvirkjun sem breytu var 3,42 í 

samanburði við meðalgildið 5,02 hjá þeim sem fengu félagasamtök sem breytu. Jafnframt 

voru 27,5% þeirra þátttakenda sem fengu Landsvirkjun sem breytu „mjög mótfallin“ 

framkvæmdunum. En til samanburðar voru aðeins 6,9% þátttakenda sem fengu 

félagasamtök sem breytu „mjög mótfallin“ framkvæmdunum. 
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21. mynd. Svör þátttakenda sem fengu Félagasamtök sem breytu. Gildin eru frá 1; mjög 
mótfallin/n til 7; mjög fylgjandi. Meðaltal svara reyndist vera 5,02, staðalfrávik var 1,81 
og miðgildi svara var 5. 

 

22. mynd. Svör þátttakenda sem fengu Landsvirkjun sem breytu. Gildin eru frá 1; mjög 
mótfallin/n til 7; mjög fylgjandi. Meðaltal svara reyndist vera 3,42, staðalfrávik var 2,00 
og miðgildi svara var 3. 

Spurningalistanum lauk síðan á þremur spurningum sem snéru að umhverfismálum. 

Við spurningunni: „Hversu miklar áhyggjur hefur þú af hnattrænni hlýnun á skalanum 1 

til 7? Þar sem 1 stendur fyrir engar áhyggjur og 7 mjög miklar.“ Tóku 95 af 101 þátttakanda 

afstöðu; meðaltal var 4,6, staðalfrávik 1,7 og miðgildið var 5.  
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Við spurningunni: „Á skalanum 1 til 7 hversu oft værir þú tilbúin til að borga 5% meira 

fyrir umhverfisvænni vörur, orku eða eldsneyti? 1 stendur fyrir nær aldrei og 7 nær alltaf.“ 

Tóku 87 af 101 þátttakanda afstöðu; meðaltal var 4,7, staðalfrávik 1,7 og miðgildið var 5.  

Við spurningunni: „Á skalanum 1 til 7 hversu mikinn áhuga hefðir þú á því að styrkja 

málefni tengd umhverfisvernd með tíma þínum? 1 stendur þá fyrir mjög lítinn áhuga og 

7 mjög mikinn.“ Tóku 90 af 101 þátttakanda afstöðu; meðaltal var 4,42, staðalfrávik 1,69 

og miðgildið var 5. 
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7 Umræður 

7.1 Umræður og rannsóknir: Samfélagslegt eignarhald 
Sýnt hefur verið fram á að viðhorf íbúa í dreifbýli gagnvart samfélagslegri raforkuvinnslu 

séu einkar jákvæð í þeim tilfellum þar sem notast er við endurnýjanlega orkugjafa. Íbúar 

áætluðu að slíkt verkefni myndi verða til góðs fyrir samfélagið á ýmsa vegu. Þar á meðal 

á þá leið að samfélagslegur andi myndi batna samhliða verndun umhverfis og auðlinda en 

íbúar bjuggust einnig við að verkefnið myndi vera fjárhagslega ábótasamt (Rogers og fleiri, 

2008). 

Það má með sanni segja að íslenskir bændur séu jákvæðir gagnvart samfélagslegu 

eignarhaldi virkjana en líkt og áður var komið inn á svaraði 71 af 101 bónda í rannsókninni 

að hann eða hún væri tilbúinn í samstarfsverkefni með nærsveitungum sínum þar sem 

fjárfest væri í virkjun. Þar að auki taldi meirihluti einstaklinga, sem sagðist ekki vera 

tilbúinn til þess að taka þátt í verkefni með samfélagslegu eignarformi, að slík verkefni 

gætu almennt séð gengið hér á landi.  

Rannsóknir á samfélagslegu eignarhaldi virkjana hafa sýnt fram á að þrátt fyrir að 

samfélagsverkefni í orkumálum séu að hluta til ætluð til þess að veita íbúum aukna stjórn 

yfir verkefnunum, þá hafa samfélagsþegnarnir oftar en ekki verið hikandi við það að bera 

ábyrgð og stýra slíkum verkefnum. Þess í stað hefur fólk oftar en ekki leitað til 

utanaðkomandi aðila til þess að hafa yfirumsjón yfir verkefninu. Í rannsókn Rogers og fleiri 

(2008) reyndist þetta líka vera raunin; vilji til þess að hafa beina aðkomu að verkefninu 

var lítill meðal þátttakenda sem litu frekar á aðkomu sína að verkefninu sem hlutverk 

ráðgjafa í stað verkefnastjóra.  

Til þess að athuga hvort sambærileg staða væri uppi á teningnum meðal íslenskra 

bænda hvað varðar tregðu til þess að axla ábyrgð og vera í leiðtogahlutverki voru þeir 71 

þátttakendur sem sögðust vera tilbúnir til þess að taka þátt í samvinnuverkefni spurðir 

hversu virkan þátt á kvarðanum 1 til 7 þeir gætu sér að taka í verkinu.  

Íslenskir bændur reyndust líkt og enskir kollegar þeirra ekki vera mjög áhugasamir um 

að taka að sér leiðtogahlutverk. Aðeins einn þátttakendi gat hugsað sér að taka að sér 

hlutverk verkefnastjóra og gaf upp gildið 7, meðalgildi svara reyndist vera undir miðju eða 

3,31.  
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Allir þátttakendur voru því 

næst beðnir að telja upp kosti 

umfram aukið sjálfstæði í 

raforkumálum sem svona 

samvinnuverkefni gæti leitt af 

sér. 65 svör voru gefin og voru 

þau flokkuð í þrjú þemu: Aukin 

tækifæri og bætt búsetuskilyrði 

(26), fjárhagslegir kostir (20) og 

félagslegir kostir (19) (9. tafla – 

bls.74). 

Í rannsókn Rogers og fleiri 

(2008) voru þátttakendur einnig 

beðnir  að nefna kosti þess að 

stunda raforkuvinnslu með 

endurnýjanlegum orkukosti, þau atriði sem fram komu voru flokkuð niður í þrjú þemu 

sem sjá má á 23. mynd.  

Líkt og í rannsókn höfundar komu þemun félagslegir- og efnahagslegir kostir fram. 

Þriðja þemað varðandi kosti þess að stunda raforkuvinnslu var þó af öðrum toga. Í stað 

þemans aukin tækifæri og bætt búsetuskilyrði kom þemað umhverfislegir kostir fram. Að 

hluta til eru því aðrar forsendur fyrir þátttöku íslenskra bænda heldur breskra einstaklinga 

í dreifbýli.  

Trúlega eru það fyrst og fremst tvö atriði sem búa að baki því að mismunandi þemu 

birtast eftir því hvar rannsókn er framkvæmd. Fyrst ber að telja að innviðir 

raforkukerfisins í sveitum Íslands eru að öllum líkindum ekki á pari við það sem þekkist í 

sveitum Englands. Af viðtölum við bændur hér á landi er hægt að draga þá ályktun að víða 

sé pottur brotinn þegar litið er til gæða flutningskerfis og aðgengis að þriggja fasa 

rafmagni í sveitum landsins. Í annan stað má nefna sérstöðu Íslands í raforkumálum. Það 

hve stór hluti raforku hér á landi er framleiddur fyrir tilstuðlan endurnýjanlegra orkugjafa 

er þess eðlis að það verður minni hvati en ella til þess að hefja í raforkuvinnslu með það 

fyrir augum að bæta stöðu umhverfismála.  

23. mynd. Þemun þrjú sem komu fram í rannsókn 
Rogers og fleiri (2008). Sum atriðin sem nefnd voru 
teljast til fleiri en eins þema. 
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 Til samanburðar má nefna að árið 2015 voru framleiddar 83,3 terawattstundir (TWh) 

af raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum á Bretlandseyjum en það magn er einungis 

tæpur fjórðungur þeirrar raforku sem framleidd var í landinu (Department of Energy & 

Climate Change, 2016). Þar að auki var staða raforkumála á Bretlandseyjum enn verri árið 

2007 er rannsókn Rogers og fleiri var framkvæmd en það ár voru einungis um 20 TWh af 

raforku framleiddar með endurnýjanlegum orkugjöfum (Department of Energy & Climate 

Change, 2015). 

7.2 Eignarhald vindmylla og samþykki 
Niðurstöður þeirra rannsókna sem vitnað hefur verið til eru á þá leið að viðhorf 

almennings í garð fyrirhugaðra vindmylluframkvæmda virðast vera töluvert litað af því 

hvernig eignarhaldi verði háttað. Einstaklingar sem hyggja á raforkuvinnslu og búa á 

væntanlegu framkvæmdasvæði hafa töluvert forskot á aðra sé litið til samþykkis 

nærsamfélagsins. Meðal ástæðna sem liggja þar að baki er að einstaklingar með búsetu 

eða tengingu við svæðið geta nýtt tengslanet sitt sér til framdráttar. Tenging við íbúa á 

svæðinu hefur að því virðist lúmsk en mikilvæg áhrif á það hvernig fyrirhuguðum 

framkvæmdum er tekið. Þar að auki eiga einstaklingar með áform um raforkuvinnslu í 

sinni sveit auðveldara með að skipuleggja herferð til stuðnings framkvæmda sökum 

þeirrar þekkingar sem þeir hafa á innviðum nærsamfélagsins (Toke, 2005).   

Höfundur lagði upp með það að kanna hvort greinanlegur væri munur á viðhorfum 

íbúa í nágrenni við ímyndað vindmylluverkefni eftir því hvaða aðili stæði að baki 

framkvæmdunum. Svo reyndist heldur betur vera, en líkt og komið var inn á hér að ofan 

reyndust þátttakendur vera mun samþykkari framkvæmdunum þegar þeim var tjáð að 

félagasamtök með nágranna þeirra innanborðs hyggðust reisa mylluna samanborið við þá 

sem fengu að heyra að Landsvirkjun stæði að baki framkvæmdunum (24. mynd). 
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24. mynd. Samanburður á svörum þeirra sem fengu Landsvirkjun sem breytu og þeirra 
sem fengu félagasamtök sem breytu þegar spurt var út í samþykki gagnvart 
vindmylluframkvæmdum. Gildi svara er frá 1, mjög mótfallin framkvæmdum til 7, mjög 
fylgjandi framkvæmdum. Meðalgildi þess hóps sem fékk Landsvirkjun sem breytu var 3,42 
en svör þess hóps eru sýnd með appelsínugulum lit. Meðalgildi þess hóps sem fékk 
félagasamtök sem breytu var 5,02 en svör þess hóps eru sýnd með bláum lit. 

Fastlega var búist við því að meðalgildi svara þess hóps sem fékk félagasamtök sem 

breytu yrði hærra en hjá þeim sem fékk Landsvirkjun; höfundur bjóst þó ekki við því að 

munurinn yrði eins mikill og raun bar vitni. Þátttakendur í rannsókninni voru ekki upplýstir 

um að  helmingur þeirra fengi spurningu af öðrum toga heldur en þeir sjálfir. Þrír 

þátttakendur tjáðu sig sérstaklega eftir að hafa svarað spurningunni en allir áttu þeir það 

sameiginlegt að hafa fengið þá útgáfu spurningarinnar þar sem Landsvirkjun var breytan. 

Sá fyrsti talaði um að hann yrði mun hlynntari einkaframkvæmdum heldur en 

framkvæmdum Landsvirkjunar en sá svaraði með gildinu 2. Annar hafði orð á því að 

staðan væri allt önnur ef um einhvern annan en Landsvirkjun væri að ræða, en hann talaði 

einnig um yfirgang Landsvirkjunar í sömu andrá, sá svaraði með gildinu 1. Þriðji 

einstaklingurinn sem tjáði sig sérstaklega varðandi þessa spurningu sagðist einfaldlega 

ekki vilja fá Landsvirkjun en hann svaraði með gildinu 1. 

Af þessum niðurstöðum er ljóst að Landsvirkjun er oft á tíðum ekki í hávegum höfð 

meðal bænda og að þeir eru mun hlynntari því að félagasamtök með nágranna þeirra 

innanborðs hefji raforkuframleiðslu með vindmyllu í nágrenni við landareign þeirra. 

Samfélagslegt sam-eignarhald með nærsamfélagi viðkomandi svæðis gæti hins vegar 

verið áhugaverður valmöguleiki fyrir Landsvirkjun, muni fyrirtækið á annað borð einhvern 
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tímann kjósa að skoða möguleika á því að hefja raforkuframleiðslu með vindmyllum í 

sveitum landsins. En líkt og áður hefur verið  nefnt er slíkt eignarform til þess fallið að 

auka samþykki íbúa í nágrenninu við framkvæmdir og rekstur. 

7.3 Umhverfisvitund bænda 
Eins og áður hefur komið fram setja Íslendingar umhverfismál í fyrsta sæti þegar kemur 

að ákvarðanatöku varðandi virkjanaframkvæmdir (Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og 

orkunýtingaráætlunar, 2016). Í spurningarkönnun höfundar fjölluðu þrjár spurningar um 

umhverfismál. 1) Áhyggjur af hnattrænni hlýnun. 2) Vilji til þess að greiða 5% meira fyrir 

umhverfisvænni vörur, orku eða eldsneyti. 3) Vilji til þess að styrkja málefni tengd 

umhverfisvernd með tíma. Spurningunum var ætlað að fá hugmynd um skoðanir fólks á 

stöðu umhverfismála sem og vilja einstaklinga til þess að leggja eitthvað á sig til bóta fyrir 

umhverfið. Samanlögð svör við þessum þremur spurningum voru þannig notuð til þess að 

finna gildi sem stæði fyrir umhverfisvitund hvers þátttakenda. Í þessu samhengi var 

umhverfisvitundargildinu ætlað að samanstanda af huglægu mati einstaklinga á stöðu 

umhverfismála, vilja þeirra til þess að leggja sitt af mörkum fjárhagslega sem og með 

vinnuframlagi eða tíma. Upphaflega var megintilgangur spurninganna í raun að greina 

hvort umhverfisvitund bænda hefði einhver merkjanleg áhrif á það hvort viðkomandi 

ætlaði sér að hefja raforkuvinnslu. En niðurstöðurnar gefa jafnframt nokkra mynd af 

skoðunum og vilja bænda til þess að leggja sitt af mörkum við umhverfisvernd. 

Landbúnaður hefur allnokkur umhverfisáhrif og voru um 13% af heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda árið 2015 tilkomin vegna landbúnaðar (Vanda Úlfrún Liv Hellsing 

og fleiri, 2017).   

Sé umhverfisvitund þátttakenda skoðuð eftir áformum og stöðu í raforkumálum 

koma fram áhugaverðar upplýsingar. Þátttakendur voru í því samhengi flokkaðir í fjóra 

hópa: Þá sem aldrei höfðu haft áform um að hefja vinnslu raforku (48 einstaklingar), 

þátttakendur sem höfðu fallið frá áformum um að hefja vinnslu (28 einst.), þátttakendur 

sem stunduðu nú þegar raforkuvinnslu (6 einst.) og þá sem voru með virk áform um það 

að hefja vinnslu (19 einst.). 

Samanlagt meðalgildi þeirra sem aldrei höfðu haft áform um að hefja raforkuvinnslu 

og svöruðu spurningunum þrem sem tengdust umhverfismálum og byggðu upp 

umhverfisgildið, (44 af 48 þátttakendum) var 13,20. Mjög áþekkt gildi kom í ljós hjá þeim 
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sem fallið höfðu frá áformum um að hefja vinnslu (19 af 28) eða 13,37 en gildi upp á 13,83 

birtist hjá þeim sex sem þegar stunduðu vinnslu. Þeir þátttakendur sem höfðu virk áform 

um það að hefja raforkuvinnslu skáru sig nokkuð úr að því leyti að þeir mældust með ívið 

hærra umhverfisvitundargildi heldur en aðrir þátttakendur. Alls 18 af þeim 19 

þátttakendum sem stefndu á raforkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum svöruðu 

spurningunum þremur sem byggðu upp umhverfisvitundargildið þar sem meðaltal svara 

var 15,50.  

Sundurliðaðar upplýsingar um svör þessara fjögurra flokka þátttakenda má sjá í 10. 

töflu. En þar vekur meðal annars athygli að þeir sem þegar stunda vinnslu hafa mestar 

áhyggjur af hnattrænni hlýnun. Áhyggjur af umhverfisbreytingum sem mögulega geta 

breytt forsendum fyrir áframhaldandi virkjanarekstri gætu spilað hér inn í, en skortur á 

þátttakendum í þeim hóp dregur hins vegar úr áreiðanleika niðurstaðanna. 
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10. tafla. Umhverfisvitund þátttakenda flokkuð eftir áformum og stöðu í raforkumálum, 
hæstu gildi hverrar spurningar auk hæsta meðalgilds er feitletrað. Þeir þátttakendur sem 
höfðu virk áform varðandi það að hefja raforkuvinnslu voru í flestum tilvikum með hæstu 
gildin. 

  

Svar- 
hlutfall 

Áhyggjur af 
hnattrænni 

hlýnun 

Tilbúin til 
að borga 
5% meira  

Vilji til þess að 
veita tíma í 

umhverfisvernd 
Samtals 

Aldrei haft áform 
um vinnslu. 44/48 4,66 4,56 3,99 13,20 

Áform ekki lengur 
til staðar. 19/28 4,21 4,55 4,61 13,37 

Virk áform um að 
hefja vinnslu. 18/19 4,94 5,53 5,03 15,50 

Stunda þegar 
raforkuvinnslu. 6/6 5,17 4,00 4,67 13,83 

Íslenskum bændum virðist samkvæmt þessu vera nokkuð umhugað um umhverfismál 

og má því færa rök fyrir því að umhverfisáhrif gætu haft áhrif hvað varðar umfang og 

útfærslu hugsanlegrar raforkuvinnslu þeirra. 

7.4 Raforkuvinnsla með vinnslu kúamykju   
Af þeim 19 þátttakendum sem höfðu virk áform varðandi raforkuvinnslu var einn 

þátttakendi sem ætlaði sér að nýta hauggas til raforkuvinnslu. Sá einstaklingur stundaði 

nautgripa- og mjólkurbúskap eins og við var að búast. Hann bjó á köldu svæði, var 

stórkaupandi á raforku og greiddi um það bil 120 þúsund fyrir raforku á mánuði. 

Upphaflega var ætlunin að virkja læk sem rennur um landareignina en horfið var frá þeim 

áformum eftir að athuganir sýndu fram á að vatnsrennsli væri of lítið.  Hugmyndin um 

raforkuvinnslu með vinnslu metans kom upphaflega frá verkfræðistofunni Eflu, en 

fyrirtækið hafði samband og vildi kanna möguleika á vinnslu metans á svæðinu. Efla 

afskrifaði hugmyndir varðandi vinnslu þó í kjölfar athugana sökum þess að framkvæmdin 

þótti of kostnaðarstöm. Bóndinn stefnir þó enn ótrauður á að reyna hefja raforkuvinnslu 

með metani en þar að auki er einnig stefnt á að nýta vindorku á svæðinu en vindmylla 

hafði verið á bænum á árum áður.      

Í stuttu máli verður hauggas til við gerjun á lífrænu efni en metan er sú lofttegund 

sem oftast er nýtt til orkuframleiðslu. Einn af annmörkum metanvinnslu er sá að 

stærðarhagkvæmnin er mikil og vænlegast er að það lífræna efni sem nýta á í 
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framleiðsluna sé til staðar í miklu magni í návígi við vinnslustöð (Svanhildur Ósk 

Ketilsdóttir, 2010).  

Með það í huga að auka raforkuöryggi á Vestfjörðum kannaði starfshópur á vegum 

iðnaðarráðherra hvort vinnsla hauggass gæti verið vænlegur kostur en hugmyndin var 

afskrifuð vegna efasemda um að magn lífrænna efna sem nýta mætti í vinnsluna væri 

fáanlegt í nægilegu magni á Vestfjörðum (Guðni A. Jóhannesson og fleiri, 2013).    

Svanhildur Ósk Ketilsdóttir (2010) komst að sambærilegri niðurstöðu í MS ritgerð 

sinni þar sem hún kannaði gashæfni kúamykju og möguleika á metanvinnslu í Eyjafirði. 

Niðurstöður hennar sýndu að árlegt heildarmagn mykju frá 98 kúabúum á svæðinu var 

rúmlega 139 þúsund tonn og að gæði íslenskrar kúamykju til metanframleiðslu væru mikil 

samanborið við mykju annarra kúakynja. Þessi 139.000 tonn sem falla til á 

Eyjafjarðarsvæðinu jafngiltu 2.183.184 m3 af CH4 á árlega. Það magn er sambærilegt því 

sem metanvirkjanir í Evrópu notast við, en jafnframt bendir hún á að töluvert væri hægt 

að auka við metanframleiðsluna með öðrum lífrænum úrgangi og orkujurtum. Þrátt fyrir 

lofandi niðurstöður telur Svanhildur að vinnsla metans til annarra nota en 

eldsneytisframleiðslu yrði ekki arðbær sé litið til byggingarkostnaðar vinnslustöðvar,  

flutnings mykjunnar til miðlægrar vinnslustöðvar og verðlagningar raforku á svæðinu. 

7.5 Skoðanir bænda: Ástæður með og móti raforkuvinnslu 
Þemun sem komu í ljós þegar þátttakendur voru spurðir út í hvaða hvatar lágu að baki því 

að þeir fóru að íhuga raforkuvinnslu voru: Fjárhagslegir hvatar (29), persónulegir hvatar 

(15), bætt búsetuskilyrði (8), félagslegir hvatar (6) og umhverfislegir hvatar (3). Sjö þemu 

komu svo í ljós þegar bændurnir voru beðnir um að leggja mat á ástæður þess að svo fáir 

bændur hefðu hafið raforkuframleiðslu á síðastliðnum áratugum: Kostnaður (58), 

umhverfisaðstæður (26), áhuga-, tíma- og framtaksleysi (22), staða raforkumála (15), 

skriffinnska (16), vanþekking, slæm reynsla eða reynsluskortur (28) og hár meðalaldur 

bænda (6). 

Færa má rök fyrir því að samfélagslegt eignarhald virkjana geti upprætt eða dregið úr 

neikvæðum áhrifum nokkurra af þeim þemum sem letja bændur til að hefja 

raforkuvinnslu.  Á það til dæmis við þemað umhverfisaðstæður, en þegar bændur ræddu 

atriði eru flokkuðust undir það þema var gjarnan rætt um vöntun á rennandi vatni eða 

litla möguleika á því að nýta vind á þeirri jörð sem þeir höfðu til afnota. Samfélagslegt 
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eignarhald veitir þeim hópi bænda sem hyggja á raforkuvinnslu fleiri möguleika að því 

leyti að meira og fjölbreyttara landrými mun standa til boða undir vinnsluna.  

Að sama skapi getur samfélagslegt eignarhald unnið gegn þeim þáttum er mynda 

þemað áhuga-, tíma- og framtaksleysi og vanþekking, slæm reynsla eða reynsluskortur 

þar sem þátttakendur í verkefninu munu geta deilt verkum eftir aðstæðum, reynslu og 

þekkingu á staðarháttum og virkjanaframkvæmdum hvers þátttakenda. Líkt og einn 

þátttakendi sagði þegar talið barst að kostum samvinnuverkefnis bænda í raforkumálum: 

„Betur sjá augu en auga“. 

Hægt er að sjá fyrir sér að félag eða fyrirtæki sem stofnað er utan um rekstur virkjunar 

eigi auðveldara með fjármögnun heldur en einn bóndi sem hyggur á 

virkjanaframkvæmdir. Einnig mun fyrirtæki að öllum líkindum hafa sterkari 

samningsstöðu gagnvart RARIK og öðrum fyrirtækjum í orkugeiranum; meðal annars 

vegna þess að virkjun undir samfélagslegu eignarhaldi myndi líklega hafa meiri 

framleiðslugetu heldur en virkjun í einkaeigu. Þessi atriði munu draga úr áhrifum all 

nokkurra þátta er byggðu upp þemun; kostnaður, skriffinnska og staða raforkumála. 

Líkt og kom fram í ensku rannsókninni (sjá kafla 4.2) var kostnaður helsta hindrun 

bænda varðandi það að hefja raforkuvinnslu. Þemað skriffinnska sást einnig í báðum 

rannsóknunum; í ensku rannsókninni var það næst algengasta þemað en í rannsókn 

höfundar var það ekki eins mikill áhrifaþáttur og var fimmta algengasta þemað. Þriðji 

stærsti áhrifavaldurinn í ensku rannsókninni varðandi þær ástæður af hverju bændum 

þótti erfitt að hefja raforkuvinnslu var; þunglamaleg og kostnaðarsöm áætlunargerð. Lítið 

var um að slík viðhorf kæmu fram hjá þeim íslensku bændum sem rætt var við. Hins vegar 

var nokkuð algegnt að bændur nefndu atriði sem flokkuðust undir þemað vanþekking, 

slæm reynsla eða reynsluskortur sem virðist benda til þess að bændum þyki þekkingu og 

rannsóknum á smávirkjanaframkvæmdum ábótavant hér á landi. 

7.6 Slæm reynsla af litlum vindmyllum í seinni tíð 
Nýting vindorku var oft nefnd í sömu andrá og þemað vanþekking, slæm reynsla eða 

reynsluskortur. Hér verður fjallað um tvær tilraunir til þess að vinna raforku með notkun 

lítilla vindmylla hér á landi en verkefnin fengu nokkra athygli vegna slæmrar reynslu og 

báru oft á góma í þeim viðtölum sem höfundur tók við bændurna 
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Töluvert var um að litlar vindmyllur væru reknar með góðum árangri í sveitum 

landsins áður en raforkudreifikerfi á landsvísu var komið upp (Ketill Sigurjónsson, 2009). 

Nokkrir eldri bændur sem rætt var við vegna spurningakönnunnarinnar höfðu alist upp á 

bæjum þar sem vindmyllur voru notaðar til raforkuframleiðslu og allir voru þeir sammála 

um ágæti þeirra. Jafnframt hafði einn þátttakandi í könnuninni fest kaup á bújörð þar sem 

gömul vindmylla fylgdi með í kaupunum. Myllan hafði verið tekin niður þegar búið 

tengdist raforkudreifikerfi landsins. Viðmælandinn hafði orð á því að vilji væri fyrir því að 

koma myllunni aftur í gagnið en ábúendur bæjarins vilja vera eins sjálfbær í orkumálum 

og kostur er, en þau nota meðal annars viðarkyndingu til húshitunar.  

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til þess að nýta vindorku með litlum vindmyllum 

hér á landi á síðastliðnum árum og áratugum en þessi verkefni hafa í einhverjum tilvikum 

gengið illa. Hér verða tvö dæmi nefnd, en þau eiga það sameiginlegt að hægt er að setja 

spurningarmerki við gæði myllanna sem teknar voru í notkun. 

Sumarið 1982 var reist vindmylla í Grímsey (25. mynd) sem hönnuð hafði verið af 

íslenskum vísindamanni, en mylluna átti að nýta til að hita upp vatn til húshitunar. Bjarna 

Magnússyni þáverandi hreppstjóra í Grímsey leist ágætlega á verkefnið til þess að byrja 

með en þegar hann sá hvernig staðið var að uppsetningu og smíði myllunnar fóru að renna 

á hann tvær grímur. Samkvæmt Bjarna var hönnun á spöðum og búnaði myllunnar 

verulega ábótavant. Myllan bilaði ítrekað en á milli þess sem myllan var stopp sökum 

bilana hafi hún einungis dugað til að hita vatn upp í 40 gráður. Bjarni gekk svo langt að 

kalla verkefnið ,,rugl frá upphafi til enda" og sagði þar að auki að skelfilega hefði verið að 

verki staðið. Myllan gekk í tvö ár en á líftíma myllunnar bilaði flest það sem bilað gat 

(Tíminn, 1993). 
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25. mynd. Vindmyllan í Grímsey þegar hún stóð enn. Á myndinni má sjá að spaðar 
myllunnar líktust spöðum gamaldags einhreyfils flugvélar, áætla má að turn myllunnar 
hafi verið um 12 metra hár (Tíminn, 1993). 

Vindmylluna í Belgsholti og rekstrarerfiðleika hennar bar oft á góma í samtölum 

höfundar við bændur, en ljóst var að nokkuð margir þátttakendur fylgdust af athygli með 

framvindu mála í Belgsholti.  

Vorið 2011 reisti Haraldur Magnússon, bóndi í Belgsholti í Melasveit fyrstu 

vindmylluna sem tengd var við raforkukerfi landsins (26. mynd). Samningur var gerður við 

RARIK um dreifingu raforkunnar (Orkustofnun, 2011a) og Fallorku um kaup á umfram 

raforku (Orkusetur, 2011).  Töluverð raforka er notuð í Belgsholti þar sem stunduð er 

kornrækt en vinnsla á korninu þarfnast töluverðrar raforku. Haraldur hóf hins vegar fyrst 

að íhuga nýtingu vinds eftir að honum áskotnaðist veðurathugunarstöð og sá að aðstæður 

á svæðinu voru ákjósanlegar varðandi beislun vindorku (Hörður Kristjánsson, 2013).  

Verkefnið fékk 1,5 m.kr. styrk úr Orkusjóði en í umfjöllun Atvinnuvegaráðuneytisins 

var meðal annars sagt: ,,Hér yrði um frumherjastarf að ræða sem hefur verulegt 

rannsóknargildi, skapar tækniþekkingu um tengingu vindmyllunnar við kerfið og getur 

nýst öðrum bændum og landeigendum við að setja upp vindknúnar smávirkjanir víða um 
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land" (Atvinnuvegaráðuneytið, á.á.b). Þessu til viðbótar var verkefninu tvisvar sinnum 

veittur styrkur úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins, 2 m.kr. árið 2008 og 600 þ.kr. árið 2010. 

Sjóðurinn veitir styrki til atvinnueflingar og þróunar á bújörðum (Framleiðnisjóður 

landbúnaðarins, 2008; 2010).  Ýmis fyrirtæki hafa einnig styrkt verkefnið s.s. Sláturfélag 

Suðurlands, VB landbúnaður, Jötun vélar og Síminn (Hörður Kristjánsson, 2013). 

Myllan var framleidd af sænska fyrirtækinu Hannevind en mastrið smíðaði Haraldur 

sjálfur með hjálp sonar síns. Hannevind hefur nú hætt framleiðslu vindmylla, en á vefsíðu 

fyrirtækisins kemur fram að það hafi verið vegna þess að ekki hafi fengist fé til frekari 

framleiðslu (Hannevind, 2015). Engar athugasemdir bárust varðandi uppsetningu 

vindmyllunnar en framkvæmdirnar voru kynntar þeim aðilum sem málið kynni að varða 

(Orkustofnun, 2011b). Uppsetning myllunnar tók skamman tíma og gekk stóráfallalaust 

fyrir sig (RARIK, 2011). 

 

26. mynd. Hannevind vindmyllan í Belgsholti áður en rekstrarerfiðleikar hófust (RARIK, 
2011). 

Vindmyllan var gangsett 9. júlí 2011, en fyrsta útgáfa hennar framleiddi raforku frá 

3,8 m/s í þurru veðri en 3,3 m/s í úrkomu. Að jafnaði uppfyllti myllan allar raforkuþarfir 

bús Haraldar þegar vindur náði 6-7 metrum á sekúndu. Þegar vindhraðinn náði 7 til 8 

metrum á sekúndu var raforkuframleiðsla myllunnar orðin nægilega mikil til að sala inn á 

kerfið gæti hafist (Haraldur Magnússon, 2013).   

Ekki leið þó á löngu þar til erfiðleikar varðandi reksturinn fóru að gera vart við sig. Á 

vindasömum degi í lok árs 2011 bilaði stýrisbúnaður með þeim afleiðingum að myllan 
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snéri sér ekki rétt undan vindinum. Afleiðingin var sú að vindmyllan fór að starfa á 

þveröfugan hátt en henni var ætlað að gera, þ.e. hún fór að taka straum af kerfinu til sín 

og blása með spöðunum upp í vindinn. Við það brotnaðu tveir af þrem 6,5 metra löngum 

spöðum hennar, mótorinn hélt hins vegar áfram að ganga á einum spaða sem orsakaði 

það að jafnvægi raskaðist með þeim afleiðingum að mastrið hristist nærri því í sundur og 

mylluhúsið sem er rúmt tonn að þyngd flaug af og skall niður töluvert frá mastrinu (27. 

mynd). (Haraldur Magnússon, 2013). 

 

27. mynd. Afleiðingar bilunarinnar voru alvarlegar (Vísir /-Gar, 2011). 

Haraldur gafst ekki upp og farið var í töluverðar breytingar á myllunni svo hún gæti 

starfað sem best. Endurbæturnar voru alfarið í höndum íslenskra aðila en Haraldur segir 

að myllan sé í raun orðin íslensk smíði fyrir utan aðkeyptan tölvubúnað. Samhliða 

breytingunum var myllan endurskírð og fékk hún nafnið Hallewind sem er vísun í nafn 

eigandans (Hörður Kristjánsson, 2013).  Á meðal þess sem gert var sem hluti af 

enduruppbyggingu og –nýjun myllunnar var að nýir spaðar voru smíðaðir og mastur 

lækkað auk þess að snúningsbúnaður var endurhannaður og styrktur. Tölvubúnaður og 

stýring á snúningi myllunnar var endurhannaður og settir voru upp titringsnemar sem láta 

mylluna slá út ef eitthvað fer úrskeiðis (Haraldur Magnússon, 2013).   

Þessar úrbætur skiluðu þó ekki tilætluðum árangri og bilanir og rekstrarerfiðleikar 

héldu áfram að gera vart við sig, en mylluna hefur meðal annars þurft að taka niður í þrjú 

skipti vegna skemmda og bilana (Vatnsiðnaður, 2015). Mikill kostnaður fylgir auðvitað 

þessum síendurteknu bilunum. Í umfjöllun Bændablaðsins í október árið 2013 kemur fram 
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að ,,nýja" vindmyllan sé búin að kosta um sjö milljónir sem sé svipað og sú gamla að ótöldu 

vinnuframlagi Haralds, en það hefur verið töluvert (Hörður Kristjánsson, 2013). 

7.6.1 Samantekt: Slæm reynsla 
Höfundur setur spurningarmerki við gæði vindmyllanna sem hér var fjallað um. Af 

lýsingum að dæma voru vindmylluframkvæmdirnar í Grímsey dæmdar til þess að 

mistakast frá upphafi sökum slæmrar hönnunar. Varðandi mylluna sem fyrirtækið 

Hannevind framleiddi og reist var í Belgsholti skal það tekið fram að höfundur þekkir ekki 

til fyrirtækisins og vindmylla sem það hefur selt umfram vindmyllunnar í Belgsholti. En 

nokkrar ástæður liggja að baki því að efasemdir um gæði myllanna sem fyrirtækið 

framleiddi vakna. 

Fyrst er þess að geta hve fljótt og alvarlega myllan bilaði, en bilanirnar má líklega rekja 

til lélegrar hönnunar. Samkvæmt Haraldi var búnaðurinn sem bilaði og olli því að 

vindmyllan snéri sér ekki rétt upp í vindinn ,,ómerkileg útvarpsmótstaða". Þar að auki hafi 

keðjubúnaðurinn sem snéri mótorhúsi myllunnar átt það til að slakna. Í öðru lagi vegna 

þess að ekki virðist hafa verið um að ræða neina verksmiðjuábyrgð. Í þriðja lagi er það 

vefsíða fyrirtækisins, http://hannevind.com/ sem kveikir viðvörunarljós, en útlit síðunnar 

er ekki upp á marga fiska. Í fjórða lagi að kosið hafi verið að endurhanna mylluna án allrar 

aðkomu Hannevind. Hugsanleg skýring á því gæti þó verið að fyrirtækið hafi verið búið að 

leggja upp laupana á þeim tímapunkti sem endurhönnun og -bygging hófst.      

Kannski henta litlar vindmyllur ekki hér á landi, reynslan hefur ekki verið góð. En að 

sama skapi þekktist nýting lítilla vindmylla hér á árum áður. Og litlar vindmyllur sem 

reistar hafa verið hér á síðastliðnum áratugum hafa kannski ekki beint flokkast sem gæða 

myllur. Eitt er þó víst en það er að endurteknar tilraunir á nýtingu annars flokks vindmylla 

hér á landi, þar sem stór hluti bændastéttarinnar fylgist með tilraununum misheppnast 

hvað eftir annað með tilheyrandi fjármagnstapi fyrir aðstandendur, mun ekki leiða til 

aukinnar nýtingar vindorku meðal bænda. Ef til vill væri heppilegra fyrir þá bændur sem 

sjá sóknarfæri í því að hefja raforkuvinnslu með tilstuðlan vindorku að hópa sig saman og 

fjárfesta í stærri myllu.  

Einn af kostum þess að skipta við stærri og virtari vindmylluframleiðendur er meðal 

annars sá að allt er á hreinu varðandi verksmiðjuábyrgð. Hefðbundin verksmiðjuábyrgð á 

1.5 til 2.0 MW vindmyllum er tvö ár en nokkrir framleiðendur bjóða upp á fimm ára 

http://hannevind.com/
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ábyrgð. Ábyrgðin nær yfir allan kostnað vegna varahluta sem og vegna vinnu við að koma 

myllunni í starfshæft ástand á ný. Þar að auki tryggja all flestir vindmylluframleiðendur að 

nýtingarhlutfall mylla verði að minnsta kosti 95% af þeim tíma þar sem vindstyrkur er á 

því bili sem myllan á að starfa við. Enn fremur endurgreiða vindmylluframleiðendur 

viðskiptavinum sínum tekjutap sem hlýst af því að vindmylla sé ekki í starfhæfu ástandi til 

lengri tíma  (Valentine, 2015).  

Skipti við stóra og virta vindmylluframleiðendur er þó ekki trygging á að verkefni á 

sviði vindorkunýtingar gangi stóráfallalaust fyrir sig. Líkt og komið var inn á í inngangi 

þessarar ritgerðar þá kviknaði í annarri vindmyllu BioKrafts í Þykkvabæ 6. júlí 2017 (28. 

mynd). Myllan sem var af tegundinni Vestas gjöreyðilagðist í brunanum sem talinn er hafa 

kviknað vegna eldingar sem laust í vélarrými myllunnar, en vélbúnaður myllunnar var 

nýyfirfarinn þegar eldurinn braust út. Til stendur að reisa aðra myllu í stað þeirrar sem 

brann en nokkrar tafir hafa orðið á niðurrifum myllunnar sem brann sökum sumarleyfa 

danskra sérfræðinga og fulltrúa tryggingarfélaga og stendur brunna myllan því enn nú í 

lok ágúst 2017. 
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28. mynd. Bruninn í Þykkvabæ. Ekki var talin stafa nein hætta af brunanum, en eldinum 
var að mestu leiti leyft að brenna út. Ljósmynd/Árni Sæberg (Morgunblaðið, 2017a). 

Eldsvoðar í vindmyllum eru ekki óþekkt fyrirbæri en samkvæmt Steingrími Erlingssyni, 

framkvæmdastjóra BioKraft eru brunar í Vestas myllum ekki algengari en í myllum frá 

öðrum framleiðendum. Vert er þó að geta þess að einn umtalaðasti vindmyllubruni seinni 

tíma varð í Vestas myllu. Bruninn sem um ræðir varð í Hollandi árið 2013, eldur kviknaði 

þá í vélarhúsi myllu þegar fjórir einstaklingar voru að sinna viðhaldsvinnu. Tveir þeirra 

komust af sjálfsdáðum niður úr myllunni en eldurinn lokaði undankomuleið hinna tveggja 

(Nieuws.nl, 2013). Bruninn fékk heimsathygli sökum átakanlegrar ljósmyndar sem nær 

gjarnan inn á lista yfir áhrifamiklar fréttaljósmyndir. Myndin sem um ræðir sýnir tvo unga 

verkfræðinga faðmast uppi á logandi vélarrúmi myllunnar andartökum áður en þeir láta 

lífið, annar þeirra stekkur niður, hinn varð eldinum að bráð (Lemúrinn, 2015). 
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7.7 Aldur bændastéttarinnar og áform um að hefja raforkuvinnslu 
Hækkandi meðalaldur bændastéttarinnar og skortur á nýliðun gæti orðið áhyggjuefni á 

næstu árum. Milli árana 2000 og 2010 fækkaði bændum og/eða búum um 26%. 

Sauðfjárbúum fækkaði úr 2.546 í 1.997 eða um 22%, en kúabúum fækkaði hins vegar úr 

1.112 í 697 sem nemur 37% (Jón Bjarnason, 2011). Fækkun innan bændastéttarinnar 

dregur þó ekki úr framleiðni, þvert á móti er framleiðni að aukast jafnt og þétt því 

samhliða fækkun búa hafa þau stækkað og framleiðslugeta aukist. Þessi fækkun og 

stækkun búa hefur hins vegar haft þau áhrif að sífellt erfiðara er fyrir nýliða að fóta sig í 

greininni og bændastéttin eldist því hratt. Þessi þróun er ekki einsdæmi hér á landi; í 

mörgum þeirra landa sem við berum okkur gjarnan saman við má greina samskonar 

breytingar (Hörður Kristjánsson, 2015; Glick og fleiri, 2014). 

Af þeim tíu einstaklingum sem tóku þátt í forrannsókn höfundar stefndu þrír að því 

hefja raforkuframleiðslu en þessir þrír bændur voru jafnframt þrír yngstu þátttakendurnir 

í forrannsókninni. Af þessu var dregin sú ályktun að yngri bændur væru líklegri til þess að 

áforma raforkuvinnslu á bújörðum sínum. Aldur bændastéttarinnar var þar að auki eitt af 

þeim þemum sem fram komu þegar bændur voru beðnir um að meta ástæður þess að 

svo fáir bændur hefðu hafið raforkuvinnslu á seinustu áratugum, en þemað var hins vegar 

smæst af þeim sjö þemum sem birtust. Höfundur hefur þó á tilfinningunni að aldur og 

vöntun á nýliðun í landbúnaði spili stærra hlutverk en raun ber vitni.  

Aldursdreifing þátttakenda í rannsókninni er ekki eins og best verður á kosið til þess 

að staðfesta ályktunina um að aldur sé meiri áhrifaþáttur en niðurstöður benda til, en 

einungis tíu einstaklingar 45 ára eða yngri drógust í úrtakið (Mynd 29A). Útreiknað 

prósentuhlutfall hvers aldurshóps fyrir sig gefur skýrari mynd af stöðu mála er varðar 

þann aldur þar sem bændur séu hve líklegastir til þess að stefna á raforkuvinnslu (Mynd 

29B). Sambland af fjárráðum og líkum af því að sjá ágóða af rekstri virkjunar leikur að 

líkindum hlutverk í þessu samhengi. 
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29. mynd. (A) Aldur þátttakenda og áform um að hefja raforkuvinnslu. Aldursdreifing 
þátttakenda í rannsókninni var ekki eins og best verður á kosið til greiningar á samspili 
aldurs og áforma um að hefja raforkuvinnslu á bújörðum sökum vöntunar á einstaklingum 
í aldurshópnum 36 til 45 ára.  

(B) Hlutfall þátttakenda sem ætla að hefja vinnslu eftir aldri. Aldursflokkurinn 36 – 45 ára 
var fámennastur en einstaklingar á því aldursbili virðast hve líklegastir til þess að fjárfesta 
í virkjun. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum verður það sífellt ólíklegra að bændur stefni á að 

fjárfesta í virkjanaframkvæmdum á bújörðum sínum eftir því sem þeir eldast. Enn fremur 

var orðræða eldri þátttakenda í rannsókninni er viðkom fjárfestingu í 
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virkjanaframkvæmdum í mörgum tilfellum sú að þeir væru mjög áhugasamir um 

heimavirkjanir. Það var hins vegar óvissan um það hvort þeir myndu sjá fjárhagslegan 

ávinning af því meðan þeir lifðu eða stunduðu búskap; þannig væri betra eða 

skynsamlegra að halda í þann pening sem til væri og eiga þannig fyrir nauðsynjum sem og 

fyrir óvæntum útgjöldum. Varðandi yngsta aldurshópinn þá er líklegt að minna sé um 

fjárráð og því ekki í myndinni að leiða hugann að jafn kostnaðarsömum verkefnum. 

Aldur hafði líka sitt að segja hvað varðaði vilja fólks til þess að taka þátt í 

virkjanarekstri sem væri undir samfélagslegu eignarhaldi. Líkt og áður var komið inn á 

sögðust 71 af 101 þátttakendum vera tilbúnir til þess að taka þátt í samvinnuverkefni þar 

sem fjárfest væri í virkjunarkosti, en meðalaldur þeirra sem voru tilbúnir til þátttöku var 

58,2 ár samanborið við 68,9 ár hjá þeim 18 einstaklingum sem ekki höfðu áhuga á að taka 

þátt í slíku verkefni.  

Þó svo eitthvað sé um að jarðir og búskapur erfist milli kynslóða er það að öllum 

líkindum ekki eins algengt og á árum áður enda er bújörðum að fækka samhliða því að 

búin fara stækkandi. Erfitt er að segja til um hvernig verðgildi jarðar breytist með tilliti til 

þess hvort heimavirkjun sé starfrækt, en líkur eru á því að kostnaður við 

virkjanaframkvæmdir skili sér ekki nema að einhverjum hluta inn í kaupverð við sölu 

bújarðar. Á hinn bóginn er hægt að sjá fyrir sér að auðveldara sé að aðgreina (og selja) 

bújörð og hlutdeild í virkjun, fremur en bújörð með heimavirkjun. Því ættu eldri 

einstaklingar ekki að þurfa að útiloka það að taka þátt í raforkuvinnslu sé það vilji þeirra 

á annað borð. 
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8 Lokaorð 
 

Hér árum áður þegar raforkudreifikerfi í sveitum landsins hafði ekki verið komið á fót hófu 

bændur raforkuvinnslu fyrst og fremst af nauðsyn. Nú til dags eru aðstæður breyttar til 

hins betra og þörf eða nauðsyn stjórnar í fæstum tilvika því hvort bændur hefji vinnslu. 

Flestir einkaaðilar sem hafa hafið raforkuvinnslu á síðastliðnum árum hafa gert það af 

fjárhagslegum ástæðum (Smávirkjun, 2013) en fjárhagslegar ástæður eru jafnframt helsti 

hvati þeirra bænda sem hyggja á vinnslu. Upphafskostnaður virðist hins vegar aðal 

hindrun bænda varðandi það að hefja raforkuvinnslu. Augljósasta úrbótin hér fælist því í 

bættu aðgengi að lánum og styrkjum til þeirra bænda sem hafa áhuga á því að hefja 

vinnslu og búa á jörðum þar sem aðstæður til raforkuvinnslu eru góðar og 

framkvæmdirnar líklegar til þess að verða arðbærar. Líklegt er að fjármunir, sem veitt yrði 

í slíkar framkvæmdir, myndu skila sér til baka því smávirkjanir hafa alla burði til þess að 

verða fjárhagslega ábatasamar fyrir einstaklinga sem og byggð. Smávirkjanir í sveitum 

landsins hafa þess að auki alla burði til þess að styrkja byggð í dreifbýli og auka 

fjölbreytileika atvinnulífs á dreifbýlissvæðum. 

Það má með sanni segja að íslenskir bændur séu áhugasamir um raforkuvinnslu á 

bújörðum en 36 einstaklingar sögðust hafa mjög mikinn áhuga á vinnslu raforku á 

bújörðum. Þá stefndu 19 þátttakendur þess að auki á raforkuvinnslu á bújörðum sínum 

eða 20% bænda í rannsókninni sem ekki stunduðu þegar raforkuvinnslu. Þessu til viðbótar 

má geta að 71 af 101 þátttakenda væri til í að fjárfesta í virkjanakosti með samfélagslegu 

eignarhaldi. Allflestir bænda líta raforkuvinnslu jákvæðum augum en 87% þátttakenda 

töldu að raforkuvinnsla á bújörðum gæti almennt séð bætt hag bænda og 94% þeirra sem 

rætt var við töldu að raforkuvinnsla bænda myndi ekki koma niður á öðrum bústörfum.  

Flestir þeirra bænda sem voru með virk áform eða höfðu á einhverjum tímapunkti  

haft áform um að hefja raforkuvinnslu nefndu að áhugi þeirra á að hefja raforkuvinnslu 

væri byggður á fjárhagslegum hvötum en 29 svör af 61 flokkuðust undir það þema. 

Persónulegir hvatar komu þar á eftir en atriði sem féllu undir það þema voru nefnd í 15 

tilvikum. Önnur þemu sem komu í ljós voru: bætt búsetuskilyrði, félagslegir hvatar og 

umhverfislegir hvatar. 

Bændur nefna vatns- og vindorkuvinnslu í flestum tilvikum sem þá orkukosti sem 

henta til vinnslu á bújörðum þeirra. Þeir sem stefndu á vinnslu ætluðu í flestum tilvikum 
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að nýta vatnsafl, vindorka kom þar á eftir og einn þátttakandi hugði á raforkuvinnslu með 

nýtingu lífgass.  

Ljóst er að vindorka er ein umdeildasta vinnsluaðferð raforku með endurnýjanlegri 

orku. Stíga þarf því varlega til jarðar varðandi vindorkuframkvæmdir og kanna aðstæður 

hverju sinni ítarlega. Sé horft fram á við og fari svo að fyrstu myllur nýrrar kynslóðar, hvort 

sem þær verða reistar af einstaklingum eða fyrirtækjum, valdi deilum vegna 

umhverfisáhrifa líkt og sjón- og/eða hljóðmengunar er allnokkur hætta á því að vindmyllur 

og rekstur þeirra hér á landi muni þegar í byrjun fá á sig slæman stimpil.  

Bændur líta almennt séð vindmyllurekstur í sveitum landsins jákvæðum augum en 

sex bændur höfðu virk áform varðandi nýtingu vindorku til raforkuframleiðslu. Samtals 

83 af 101 þátttakenda var því ekki mótfallinn að nágranni myndi reisa 15 metra háa 

vindmyllu, ellefu manns voru ekki vissir hver afstaða sín yrði og sjö manns voru mótfallnir. 

Af þeim 83 sem ekki voru mótfallnir 15 metra vindmyllu voru 64 sem sögðust ekki vera 

því mótfallnir að nágranni reisti 40 metra háa myllu. Alls 12 einstaklingar voru ekki vissir 

hver afstaða sín yrði og sjö þátttakendur voru mótfallnir því að nágranni reisti 40 metra 

háa vindmyllu. Hæð vindmylla virðast því hafa eitthvað að segja varðandi samþykki, en 

eins og áður var komið inn á er það huglægt mat fólks á því hvernig sjónræn áhrif 

vindmylla muni verða sem hefur hve mest um það að segja hvernig fyrirhuguðum 

framkvæmdunum er tekið.  

Spurðir að því hvort þeir teldu að nágranni yrði því mótfallinn að þeir reistu vindmyllu 

[af óskilgreindri stærð] sögðust 68 einstaklingar ekki svo vera. Þá svöruðu 20 manns á þá 

leið að þeir væru ekki vissir um hver viðbrögð nágrannanna yrðu og níu einstaklingar töldu 

að nágrannar sínir yrðu framkvæmdunum mótfallnir.  

Viðhorf bænda gagnvart rekstri stærri mylla í sveitum landsins voru könnuð út frá 

tveim forsendum. Annars vegar var gengið út frá því að félagasamtök með þátttöku 

nágranna myndu reisa vindmyllu í líkingu við þær sem Landsvirkjun rekur nú við Búrfell í 

nágrenni við landareign viðkomandi. Hins vegar var gert ráð fyrir að Landsvirkjun stæði 

fyrir samskonar framkvæmdum. Almennt séð var meira samþykki gagnvart þeim 

framkvæmdum sem félagasamtök með nágranna stóðu fyrir. Þátttakendur voru eins og 

áður hefur komið fram beðnir um að svara á kvarða frá 1 til 7, þar sem gildið 1 merkti að 

viðkomandi væri „mjög mótfallin/n“ og gildið 7 að hann væri „mjög fylgjandi“. Meðaltal 

svara þar sem spurt var um viðhorf gagnvart vindmylluframkvæmdum þar sem 
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félagasamtök stóðu fyrir framkvæmdunum reyndist vera 5,02 samanborið við meðalgildið 

3,42 þegar Landsvirkjun var framkvæmdaraðilinn.  

Yfirlýst samþykki þátttakenda varðandi rekstur vindmylla er hugsanlega nokkuð 

bjagað sökum þess hve lítil almenn reynsla er komin á slíkan rekstur hér á landi. Líklegt 

verður að teljast að fólk þekki ekki almennt til umfangs neikvæðra umhverfisáhrifa 

vindmyllureksturs svo sem og hljóð- og sjónmengunar, en þessi atriði voru oftast nefnd 

af þeim sem voru mótfallnir eða ekki vissir með afstöðu sína gagnvart 

vindmylluframkvæmdum nágranna.  

Sýnt hefur verið fram á að virkjanaframkvæmdir með samfélagslegu eignarhaldi njóta 

almennt séð meiri velvildar í nærsamfélaginu heldur en virkjanaframkvæmdir þar sem 

eignarhald er af öðrum toga (Toke, 2005; Musall og Kulik, 2011). Rúmlega 70% 

þátttakenda sögðust vera til í að taka þátt í samvinnuverkefni bænda við raforkuvinnslu 

með samfélagslegu eignarhaldi, 11 manns gáfu loðið svar s.s. kannski eða ef til vill og 18 

manns svöruðu neitandi. Af þeim sem svöruðu neitandi greindi meirihluti frá því að 

aldurstengdar ástæður lægu að baki því að þeir myndu ekki taka þátt. Flestir þeirra sem 

ekki sögðust vera til í samstarfsverkefni töldu þó að svona verkefni gæti gengið upp hér á 

landi.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á ákveðna tregðu þátttakenda til þess að taka að 

sér virkt hlutverk við rekstur slíkra verkefna (Rogers og fleiri, 2008). Það sama var uppi á 

teningnum að nokkru leyti varðandi þá íslensku bændur sem sögðust hafa áhuga á 

þátttöku í virkjanaframkvæmdum með samfélagslegu eignarhaldi. Voru bændur í því 

samhengi spurðir hversu virkan þátt þeir gætu hugsað sér að taka í 

virkjanaframkvæmdum með samfélagslegu eignarhaldi á skalanum 1 – 7, þar sem gildið 

1 stóð fyrir að viðkomandi væri óvirkur fjárfestir og 7 fyrir að viðkomandi væri 

verkefnastjóri. Meðalgildi svara var 3,31 en einungis einn þátttakandi gaf upp gildið 7.    

Ljóst er að bændur telja allnokkra kosti fólgna í því að hefja samvinnu á sviði 

virkjanareksturs; aðspurðir gáfu þátttakendur svör sem flokkuð voru í þrjú þemu; „aukin 

tækifæri og bætt búsetuskilyrði“, „félagslega-“ og „efnahagslega kosti“. 

Mikill áhugi á samvinnuverkefnum í raforkumálum meðal bænda þarf ekki að koma á 

óvart en bændur á Íslandi eru vel kunnir samvinnu. Á það sérstaklega við um einstaklinga 

sem stunda sauðfjárbússkap en þar hefur samvinna við rekstur fjár verið stunduð öldum 

saman. Færa má rök fyrir því að tilkoma samfélagslegs eignarhalds virkjana meðal bænda 
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gæti vegið upp á móti áhrifum margra þeirra þátta sem bændur nefndu þegar þeir voru 

spurðir um ástæður þess að raforkuvinnsla væri ekki stunduð í meira mæli meðal 

stéttarinnar. 

Þegar bændur voru spurðir hvaða ástæður þeir teldu að lægu baki því að íslenskir 

bændur væru ekki að vinna raforku í meira mæli voru gefin langflest svör samanborið við 

aðrar opnar spurningar rannsóknarinnar. Alls voru gefin 171 svör frá 95 einstaklingum, 

svörin voru flokkuð niður í þemu og komu sjö þemu í ljós. Þemun sem fundust voru: 

Kostnaður (58), umhverfisaðstæður (26), áhuga-, tíma- og framtaksleysi (22), staða 

raforkumála (15), skriffinnska (16), vanþekking, slæm reynsla eða reynsluskortur (28) og 

hár meðalaldur bænda (6). 

8.1 Frekari rannsóknir 
Spennandi hefði verið að spyrja þátttakendur um menntun en niðurstöður erlendrar 

rannsóknar hafa gefið vísbendingar um að meira menntaðir einstaklingar séu líklegri til 

þess að hefja raforkuvinnslu á bújörðum sínum* (Berg og fleiri, 2008). Hvort raunin sé sú 

sama hér á landi er erfitt að segja til um en staða menntamála á landsbyggðinni virðist að 

minnsta kosti ekki á pari við önnur svæði. Sem dæmi má nefna að 28% íbúa 

höfuðborgarsvæðisins á aldrinum 20 - 40 ára hafa einungis lokið grunnskólaprófi, á 

meðan hlutfall sama aldurshóps á landsbyggðinni sem einungis hefur lokið 

grunnskólaprófi er 45% (Hörður Kristjánsson, 2016b).   

 Einnig hefði verið áhugavert að spyrja þá einstaklinga sem stóðu í raforkuvinnslu með 

vatnsaflsvirkjun hvort einhverskonar umhverfismat hafi verið framkvæmt í aðdraganda 

framkvæmdanna. Það verður þó að teljast ólíklegt að ítarlegar og fullnægjandi athuganir 

hafi farið fram í öllum tilvikum sökum þess hve illa er staðið að þeim málum í dag. Hér má 

bæta við að flest allar heimavirkjanirnar voru byggðar fyrir meira en 30 árum þegar 

umhverfismálum var gefinn enn minni gaumur heldur en í dag.  

Líkt og fjallað hefur verið um voru bændur almennt áhugasamir um samfélagslegt 

eignarhald virkjana og þátttöku í virkjanaframkvæmdum með nærsveitungum sínum. 

Áhugavert væri að kanna vilja bænda gagnvart samfélagslegu sam-eignarhaldi, þar sem 

fyrirtæki í orkugeiranum væri í forgrunni en íbúar í nágrenni framkvæmdasvæðisins væru 

                                                      
* Á að minnsta kosti við um nýtingu vindorku. 
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minnihlutaeigendur. Íbúar í Þykkvabæ og BioKraft koma upp í hugann sem áhugaverðir 

kostir fyrir þessháttar verkefni, sökum þess að samfélagslegt sam-eignarhald hefur burði 

til þess að auka samþykki íbúa í nágrenni framkvæmdasvæðisins gagnvart 

framkvæmdunum (Walker, 2008). Líkt og áður var nefnt hafa íbúar í Þykkvabæ mótmælt 

frekari nýtingu vindorku á svæðinu. Samfélagslega sam-eignarhaldið myndi þá í tilfelli 

íbúa Þykkvabæjar og BioKraft getað falist í því að samfélagsmeðlimirnir myndu til dæmis 

fara með eignarhald ígildi einnar myllu af þeim 13 sem fyrirtækið áformar að reisa á 

svæðinu. 

Annað atriði sem áhugavert hefði verið að skoða er hvenær þeir einstaklingar sem 

höfðu áform um virkjanarekstur ætluðu sér að láta verða af því að hefja vinnslu. Í því 

samhengi hefði verið spennandi að spyrja hvort þeir ætluðu að hefja vinnslu innan fimm 

ára. Til samanburðar má nefna að í ensku rannsókninni sem fjallað var um í 4. kafla kom 

fram að 61% þeirra þátttakenda sem ætluðu sér að hefja raforkuvinnslu ætluðu að gera 

svo innan fimm ára (Farmers Weekly, 2013 & Frazer, 2013). Ljóst er að brottfall verður all 

nokkuð þegar kemur að áformum varðandi raforkuvinnslu en 28 af 101 bónda sem rætt 

var við hafði á einhverjum tímapunkti ætlað sér að hefja raforkuvinnslu án þess þó að 

hafa virk áform varðandi vinnslu þegar rætt var við þá. Búast má við að áform einhverra 

þeirra 19 einstaklinga sem sögðust ætla sér að hefja vinnslu séu í orði en ekki á borði. 

Spurning þar sem stjórnmálaviðhorf bænda með tilliti til hægri og vinstri skoðana 

voru kannaðar skilaði nokkuð einsleitum niðurstöðum en stærsti hluti þátttakenda gaf 

upp gildið „4“ þegar þeir voru beðnir um að staðsetja sig á kvarðanum 1 – 7. Er þar að 

öllum líkindum orðalagi spurningarinnar um að kenna, en gildið 1 var látið merkja „lengst 

til vinstri“ og gildið 7 „lengst til hægri“. Betra hefði verið sleppa því að sleppa orðinu 

„lengst“ þar sem skoðanir lengst í aðra hvora átt eru oft skilgreindar sem öfgakenndar 

skoðanir.  

Að mati höfundar var spurning sem kannaði mun á samþykki fólks gagnvart 

vindmylluframkvæmdunum eftir því hver stæði að baki framkvæmdunum ein 

áhugaverðasta spurning rannsóknarinnar. Gaman hefði verið að kanna mun á viðhorfi 

gagnvart fleiri framkvæmdaraðilum heldur en einungis „Landsvirkjun“ og „félagasamtök 

með nágranna“. Í því samhengi hefði til dæmis verið áhugavert að heyra viðhorf 

einstaklinga í garð vindmylluframkvæmda tiltölulega óþekkts einkareknis fyrirtækis líkt og 

BioKraft, eða gagnvart framkvæmdum félagasamtaka þar sem enginn nágranni 
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viðkomandi bónda væri þátttakandi, en ekki má útiloka að tenging við nágranna geti hafa 

áhrif á þá leið að samþykki sé minna en ella. Má í því samhengi nefna svör þriggja aðila 

sem sögðust ekki vilja taka þátt í samvinnuverkefni um virkjanarekstur með 

nærsveitungum sínum. Einn þátttakandi talaði um öfund og það að bændur gætu ekki 

gert neitt saman. Annar talaði einfaldlega um að hann væri lítið fyrir samvinnu og sá þriðji 

talaði um vantraust manna á milli.  

Ef kanna á samþykki bænda gagnvart virkjunum ólíkra framkvæmdaraðila án þess að 

svör fyrri spurninga hafi áhrif á svör þeirra spurninga sem á eftir fylgja* þyrfti úrtak þó 

eflaust að vera töluvert stærra til þess að tryggja nægilegan áreiðanleika og réttmæti 

niðurstaðnanna. Lausn á þessu gæti verið að láta þátttakendur raða mismunandi 

framkvæmdaraðilum í sætaröð eftir samþykki. 

 

 

 

___________________________________ 

Agnar Leó Þórisson 

 

                                                      
* Myndi til dæmis eiga við þegar svar viðkomandi við fyrstu spurningunni væri „mjög mótfallinn, vil engar 
vindmylluframkvæmdir í nágrenni við mig“. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti  

Góðann daginn/kvöldið, er þetta [  ......   ], komdu sæll/sæl, Agnar heiti ég og er að vinna 

að meistaraverkefni í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. En verkefnið er 

könnun á skoðunum bænda gagnvart raforkuvinnslu á bújörðum.  Hefur þú tíma til þess 

að svara nokkrum spurningum?  

Þú ert bóndi er það ekki? --- Hvernig búskap stundar þú? 

Hvaða ár ert þú fæddur/fædd? 

Hversu miklar áhyggjur hefur þú af raforku-öryggi á skalanum 1 til 7, þar sem 1 merkir 

engar og 7 mjög miklar? 

Býrð þú á heitu eða köldu svæði? 

Hvað ert þú er að greiða mikið fyrir raforku á mánuði? 

 Ert þú sátt/sáttur með það verð eða finnst þér það of mikið eða lítið? 

Á skalanum 1 til 7 hversu áhugasamur/söm ert þú um rafmagnsvinnslu á bújörðum, þar 

sem 1 stendur fyrir engan áhuga og 7 mjög mikinn áhuga. 

Ert þú að íhuga eða hefur þú einhvern tímann íhugað að hefja raforkuvinnslu á þinni jörð?  

 - Ef já - Eru þau áhorf enn til staðar? 

o  [ * ] – Hvenær byrjaðir þú fyrst að íhuga raforkuvinnslu?                  

o  [ * ] - Hvers konar vinnslu telur/taldir þú henta þinni bújörð best? 

o  [ * ] – Hvaða hvatar lágu þar að baki? ( fjárhagslegir, orku öryggi, annað?) 

o  [ * ] – Hversu mikla vinnslu varst/ert þú að hugsa um? 

o  [ * ] – Var/er rafmagnið fyrst og fremst hugsað til einkanota eða 

endursölu? 

Telur þú að raforkuframleiðsla á bújörðum geti almennt séð vænkað hag bænda? 

Telur þú að rafmagnsframleiðsla bænda geti komið niður á almennum bústörfum? 
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Hverjar telur þú ástæðurnar fyrir því að svo fáir bændur hafi hafið raforkuframleiðslu á 

síðastliðnum árum? 

 - já __x__ er það eitthvað fleira? 

Telur þú að nágrannar þínir myndu setja sig upp á móti því að þú myndir hefja 

raforkuframleiðslu með vindmyllu á þinni jörð? 

 Ef já – Hvers vegna? ...... já __x__ er það eitthvað fleira? 

Værir þú mótfallinn því að nágranni þinn reisti 15 metra háa vindmyllu á sinni jörð? 

 Ef já - Hvaða ástæður liggja þar að baki? .......já __x__ er það eitthvað fleira? 

 Ef nei – hvað ef myllan væri öllu stærri t.d. 40 metra há?  

Ef réttar aðstæður væru til staðar værir þú til í að taka þátt í samstarfsverkefni þar sem 

fjárfest væri í vindmyllu, vatnsaflsvirkjun eða öðrum virkjunarkost með nærsveitungum 

þínum. Þar sem rafmagnið væri nýtt af þátttakendum og hugsanlegt umframmagn væri 

selt inn á landsnetið? 

 Ef nei – Af hverju? ...... já __x__ er það eitthvað fleira? 

Ef nei – Heldur þú að slíkt samvinnu verkefni væri almennt séð gerlegt í 

íslensku samfélagi? 

   Ef nei – Af hverju? ...... já __x__ er það eitthvað fleira?  

Ef já – Hversu virkan þátt á kvarðanum 1 til 7 gætir þú hugsað þér að taka í slíku 

verkefni þar sem 1 merkir óvirkur fjárfestir og 7 verkefnisstjóri? 

 Ef já – Getur þú ímyndað þér einhverja fleiri kosti umfram aukið sjálfstæði 

í raforkumálum sem svona samvinnuverkefni gæti leitt af sér? 

Á skalanum 1 til 7 hvernig lýsir þú stjórnmálaskoðunum þínum með tilliti til hægri og 

vinstri skoðana, 1 merkir lengst til vinstri, 4 í miðjunni og 7 lengst til hægri? 

50/50 – Hversu fylgjandi eða andvígur værir þú því að (□ Landsvirkjun) / (□félagasamtök 

með nágranna þinn innaborð) myndi reisa vindmyllu í líkingu við þær sem Landsvirkjun / 
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fyrirtækið rekur á Hafinu í návígi við landareign þína? Á kvarðanum 1 til 7, þar sem 1 

stendur fyrir mjög mótfallinn og 7 mjög fylgjandi? 

Hversu mikið traust berð þú til stjórnvalda á skalanum 1 til 7, þar sem 7 stendur fyrir 

fullkomið traust og 1 ekkert traust. 

Hversu mikið traust berð þú til orkugeirans á skalanum 1 til 7?  

Hversu miklar áhyggjur hefur þú af hnattrænni hlýnun á skalanum 1 til 7? Þar sem 1 

stendur fyrir engar áhyggjur og 7 mjög miklar. 

Á skalanum 1 til 7 hversu oft værir þú tilbúinn til þess að borga 5% meira fyrir 

umhverfisvænni vörur, orku eða eldsneyti? 1 stendur þá fyrir nær aldrei og 7 nær alltaf. 

Á skalanum 1 til 7 hversu mikinn áhuga hefur þú á því að styrkja málefni tengd 

umhverfisvernd með tíma þínum? 1 stendur þá fyrir mjög lítinn áhuga og 7 mjög mikinn 

áhuga. 
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Viðauki 2 – Stærðarflokkanir vindmylla 

Í Orkuþingsbókinni frá árinu 2001 var stuðst við eftirfarandi flokkun á nútíma vindmyllum 

til raforkuframleiðslu: ,,1) Stórar aflmiklar stöðvar sem tengjast flutningsvirkjum raforku. 

2) Samvirkar orkustöðvar með vindmyllu og aðra orkutækni (oft ,,stand-alone”). 3) Litlar 

sjálfstæðar stöðvar til vatnsdælingar, hleðslu rafgeyma, hitunar o.fl." (Ásbjörn Blöndal, 

2001; 230). Hér að neðan má hins vegar sjá hvernig nokkrar stofnanir kjósa að flokka 

vindmyllur eftir afkastagetu (11. tafla). 

11. tafla. Nokkur dæmi um flokkanir vindmylla (Ase.kuas.edu, 2007 & Verkís, 2010). 

Svæði og stofnun Flokkunarheiti  Stærð  Einkenni / Notkun / Spenna 
 
Á Bretlandseyjum hefur Intermediate Technology DevelopmentGroup (ITDG) stuðst við eftirfandi flokkun: 

 Míkró (e. Micro)  50W - 2 kW  Þvermál spaða minna en 3 metrar 

 Lítil (e. Small) 2 kW - 40kW Þvermál spaða 3 - 12 metrar 

 Meðalstór (e. Medium) 40kW - 999 kW Þvermál spaða 12 - 45 metrar 

 Stór (e. Large) Meira en 1 MW Þvermál spaða 46 metar og meira 
 
Í Bandaríkjnum hefur National Renewable Energy Laboratory (NREL) stuðst við flokkunina: 

 Lítil (e. Small) Minni en 10 kW Heimili, bóndabæir og afskekktir staðir 

 Meðalstór (e. Medium)  10kW - 250 kW  Þorp, blönduð kerfi og raforkudreifikerfi 

 Stór (e. Large) 250 kW - 2 MW Miðlægir vindorkugarðar og raforkudreifikerfi 
 
Evrópsku vindorku samtökin, eða The European Wind Energy Association (EWEA) hafa notað flokkunina: 

 Míkró (e. Micro) Minna en 3 kW n/a 

 Lítil (e. Small) 3 - 30 kW n/a 

 Stór (e. Large) 200 kW - 1,5 MW n/a 

 Megawatt Stærri en 1,5 MW n/a 
 
Hér á landi hefur verkfræðistofan Verkís notast við flokkunina:  

 Mjög lítil < 0,02 MW Lágspenna 

 Lítil 0,02 - 0,1 MW Lágspenna 

 Meðalstór 0,1 MW - 7 MW Millispenna 

 Stór > 7 MW Millispenna og háspenna 

 

Enn fleiri flokkanir þekkjast þó þar á meðal sú sem stuðst verður við í þessari ritgerð 

en þar flokkast litlar vindmyllur sem 100 kW og minni, meðalstórar sem 100 - 500 kW og 

stórar sem 500 kW - 5+ MW (Recharge Labs, á.á. & University of the Aegean, 2015). 
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Viðauki 3 – Vettvangsferð að vindmyllum BioKraft 

Höfundur fór í vettvangsferð að vindmyllum BioKraft 12. maí 2016. Enginn sérstakur 

tilgangur var með ferðinni annar en löngun til þess sjá og heyra í myllunum. Þannig vildi 

til að viðhaldsvinna var í gangi á þeim tíma er myllurnar voru skoðaðar og gafst því 

tækifæri til þess að líta inn í turn annarrar myllunnar. Aðeins var farið upp að myllunni 

sem staðsett er fjær 

bænum; ÞY-2, en 

allnokkrir fuglar af ýmsum 

tegundum sáust á flugi í 

kring um myllurnar sem 

og á grasinu milli myllanna 

tveggja. Það vakti hins 

vegar athygli að fyrir 

neðan mylluna lá hræ af 

sjófugli sem bar þess 

klárlega merki að hafa 

lent í árekstri við spaða 

myllunnar, en hræið var 

næstum sundurskorið 

(Mynd 30).  

Ekki er það nú áætlun höfundar að væna aðila sem koma að rekstri myllanna og/eða 

athugunum á umhverfisáhrifum um að gera minna úr áhrifum myllanna á lífríki svæðisins 

en efni standa til. Þó verður það að teljast merkilegt að á næstum einu og hálfu ári, þ.e. 

frá því rekstur myllanna hófst og þar til skýrsla um hugsanleg umhverfisáhrif var gefin út, 

hafi einungis einn vængbrotinn fugl fundist á svæðinu í öllum þeim vöktunarferðum sem 

farnar voru af landeiganda. Þetta vekur athygli í því samhengi að höfundur fann augljós 

merki áreksturs fugls í stakri vettvangsferð þar sem þó einungis var farið að annarri 

myllunni. 

  

30. mynd. [Samsett mynd] Fuglshræið virtist ekki koma þeim 
aðilum sem voru að störfum á svæðinu spánskt fyrir sjónir. 
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Viðauki 4 – Spurningalisti forrannsókn 

Góðann daginn/kvöldið, er þetta [  ......   ], komdu sæll/sæl, Agnar heiti ég og er 

meistaranemi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, ég er að gera smá 

könnun á skoðunum bænda gagnvart raforkuvinnslu á bújörðum.  Hefur þú tíma til þess 

að svara nokkrum spurningum, það ætti ekki að taka meira en örfár mínútur.  

- Þú ert bóndi er það ekki ---- hvernig búskap stundar þú? 

- Þekkir þú árlega raforkuþörf þíns fyrirtækis – annaðhvort út frá orkunotkun eða  

árs-kostnaði? 

- Hverjar eru skoðanir þínar á rafmagnsverði? Þykir þér það of hátt –  ver á 

sanngjörnu verði – eða of lágt? 

- Hefur þú áhyggjur af raforku-öryggi? 

- Hefur þú kynnt þér styrki og/eða lánveitingar sem standa bændum sem hyggja á 

raforkuframleiðslu til boða? 

- Vatnsafl og jarðvarmi eru aðal orkugjafar okkar Íslendinga hvaða aðra orkugjafa 

getur þú nefnt í fljótu bragði? 

- Hefur þú einhvern tímann íhugað að hefja raforkuvinnslu á þinni jörð? * 

 

 - Eru þau áhorf enn til staðar? 

o [ * ] – Hvenær byrjaðir þú fyrst að íhuga raforkuvinnslu? 

o [ * ] - Hvers konar rafmagnsvinnslu telur/taldir þú henta þinni bújörð best? 

o [ * ] – Hvaða hvatar lágu þar að baki? ( fjárhagslegir, orku öryggi, annað?) 

o [ * ] – Hversu mikla vinnslu varst/ert þú að hugsa um? 

o [ * ] – Var/er rafmagnið fyrst og fremst hugsað til einkanota eða endursölu? 

 

- Telur þú að raforkuframleiðslu á bújörðum geti almennt séð vænkað hag bænda? 

- Telur þú að rafmagnsframleiðsla bænda muni koma  niður á almennum 

bústörfum? 

- Hverjar telur þú ástæðurnar fyrir því að svo fáir bændur hafi hafið 

rafmagnsvinnslu? 

Aldur - Starfsmenn - Eignar eða leigujörð - Stærð jarðar 



117 

Viðauki 5 – Svarblað 

búskapur   
fæðingarár   
raforkuöryggi   
heitt/kalt   
árskostnaður   
.- skoðun   
1til7 vinnsluáhugi   
hefja vinnslu   
.- virk plön   
.-síðan hvenær   
.-hvernig vinnsla   
.-hvaða hvatar   
.-hversu mikið   
.-notkun   
hagur bænda   
bústörf   
fáir þátttakendur   
nágrannar á móti   
.-hvers vegna   
á móti nágranna 15   
.-hvers vegna   
á móti nágranna 40   
.-hvers vegna   
samstarfsverkefni   
nei - af hverju   
nei - gerlegt   
já - 1til7 þátttaka   
já - kostir   
1til7 stjórnmál   
50/50 1 til 7 Félagasamtök Landsvirkjun 
Landsvirkjun ----------------------------------  
félagasamtök  ----------------------------------- 
1til7 traust stjórn   
1til7 traust orka   
1til7 hlýnun   
1til7 5% meira   
1til7 styrkja tími   
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Viðauki 6 – Starfssvið bændanna í rannsókninni 

1  Hobby     
2  Hobby     
3  Sauðfé     
4  Sauðfé     
5  Blandað:   Kýr, sauðfé og hross  
6  Kýr     
7  Blandað:   Kýr og sauðfé   
8  Blandað:   Ferðamennska, hestaferðir og sauðfé  
9  Mjólk     
10 Mjólk     
11 Hobby:   Sauðfé og hross   
12 Sauðfé     
13 Mjólk     
14 Mjólk     
15 Blandað:   Ferðamennska og sauðfé   
16 Sauðfé     
17 Sauðfé     
18 Hobby:   Kálfar  og sauðfé   
19 Sauðfé     
20 Blandað:   Sauðfé og hænur   
21 Blandað:   Kýr, mjólk og hross  
22 Sauðfé     
23 Blandað:   Kýr, sauðfé og hross  
24 Ferðamennska     
25 Blandað:   Sauðfé og hross   
26 Blandað:   Sauðfé og skórækt   
27 Sauðfé     
28 Blandað:   Kýr, verslun og veiði  
29 Sauðfé     
30 Blandað:   Kýr og sauðfé   
31 Blandað:   Sauðfé og ferðamennska   
32 Hobby     
33 Hross     
34 Sauðfé     
35 Sauðfé     
36 Mjólk     
37 Sauðfé     
38 Blandað:   Kýr og mjólk   
39 Blandað:   Sauðfé og kýr   
40 Sauðfé     
41 Sauðfé     
42 Blandað:   Kýr og mjólk   
43 Sauðfé     
44 Kýr     
45 Blandað:  Sauðfé og hross   
46 Sauðfé     
47 Skórækt     
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48 Ferðamennska     
49 Sauðfé     
50 Blandað:   Sauðfé, hlunnindi-æðarfuglar   
51 Sauðfé     
52 Sauðfé     
53 Sauðfé     
54 Sauðfé     
55 Sauðfé     
56 Ferðamennska     
57 Kýr     
58 Sauðfé     
59 Blandað:  Sauðfé, kýr og hross  
60 Blandað:  Sauðfé, kýr og hross  
61 Sauðfé     
62 Kýr     
63 Sauðfé     
64 Ferðamennska     
65 Hross     
66 Skórækt     
67 Blandað:  Sauðfé og kýr   
68 Kýr     
69 Sauðfé     
70 Sauðfé     
71 Sauðfé     
72 Blandað:  Sauðfé, fiskeldi og hross  
73 Hobby:   Vélaútgerð    
74 Blandað:  Sauðfé og hross   
75 Sauðfé     
76 Kýr/Mjólk    
77 Kýr/Mjólk    
78 Hobby:   Sauðfé, kýr, hross og hænur 
79 Sauðfé     
80 Blandað:  Sauðfé, hross og ferðamennska  
81 Kýr     
82 Sauðfé     
83 Sauðfé     
84 Hobby     
85 Kýr     
86 Blandað:  Kýr og sauðfé   
87 Blandað:  Kýr og sauðfé   
88 Sauðfé     
89 Kúa     
90 Hobby:   Verkstæði    
91 Sauðfé     
92 Hobby:   Sauðfé og ross   
93 Blandað:  Kýr/mjólk og sauðfé  
94 Sauðfé     
95 Blandað:  Kýr og sauðfé   
96 Blandað:  Sauðfé og hross   
97 Ferðamennska     
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98 Sauðfé     
99 Sauðfé     
100 Sauðfé     
101 Sauðfé  

 


