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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér
og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

________________________________
Esther Björg Andreasen
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Ágrip
Árneshreppur er fámennasta sveitarfélag Íslands og það nyrsta á norðanverðum Vestfjörðum.
Landsvæðið er bæði víðfeðmt og afskekkt. Í sveitarfélaginu er tilkomumikið landslag með hafið
á aðra hönd og fjalllendi og heiðar á hina. Þar býr fólk einangrað því langt er á milli bæja, aðeins
ein verslun er í sveitarfélaginu en aðra þjónustu þarf að sækja til Hólmavíkur. Skólahald hefur
verið aflagt í hreppnum.
Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að varpa ljósi á með hvaða hætti sálfélagslegir
þættir á borð við staðarvensl og sálfræðilega endurheimt fléttast inn í ákvörðun fólks um að
búa í Árneshreppi. Mikilvægur liður í verkefninu er að sýna fram á hvernig megi brúa bilið milli
sálfélagslegra þátta og skipulagsgerðar í þeirri viðleitni að styrkja áframhaldandi búskap í
sveitarfélaginu. Ákveðið var að beita blandaðri rannsóknaraðferð (e. mixed methods) við
framkvæmd rannsóknarinnar til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Í þeim tilgangi að fá
sem breiðasta sýn á staðarhætti, skipulagsgerð og sálfélagsleg áhrif. Margvíslegum gögnum
var safnað, s.s. gögnum varðandi stefnumótun á svæðinu, tölfræðilegum upplýsingum,
loftmyndum og ljósmyndum. Útbúin var rafræn spurningakönnun sem send var á alla íbúa
hreppsins sem þar hafa lögheimili ásamt SVÓT-greiningu sem fangar styrkleika og veikleika
svæðisins, mögulegar ógnanir og tækifæri. Auk þessa fór rannsakandi á vettvang þar sem
aðstæður voru skoðaðar og gögnum aflað með óformlegum viðtölum við heimafólk. Með þessi
rannsóknargögn í farteskinu er vonast til að fá bæði mikilvæga sýn inn í reynsluheim og
hugsunarhátt þeirra sem í Árneshreppi búa, bæta skilning á núverandi búsetuskilyrðum íbúa
og auka líkurnar á að til verði skipulag sem íbúar sveitarfélagsins geta orðið á eitt sáttir um til
framtíðar.
Þar sem vægi sálfélagsfræðilegra þátta er takmarkað í skipulagsgerð á Íslandi er von
rannsakanda að með aukinni þekkingu og sífellt fjölbreyttari aðferðum við að meta
skipulagsgerð þar sem aðstæður eru skoðaðar heildrænt, svo sem á sviði umhverfissálfræði,
skapist aukin tækifæri til að vega þessa þætti inn með kerfisbundnum og markvissum hætti.
Með slíkar upplýsingar í handraðanum má gera ráð fyrir að gæði skipulagsgerðar og
framtíðarstefnumótunar batni frá því sem nú er.
Forsendur fyrir vali á viðfangsefni fyrir þetta verkefni voru ákveðnar spurningar sem
vöknuðu hjá rannsakanda þegar hún var á ferðalagi um Árneshrepp sumarið 2020. Um leið og
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hún hreifst af stórfenglegu landslagi, víðáttu og friðsæld sveitarfélagsins og gestrisni íbúa, gat
hún ekki staðist þá hugsun að þrátt fyrir alla þessa kosti hlyti að verða erfitt stöku sinnum að
búa í hreppnum, þá sérstaklega að vetrarlagi. Í ljósi þessa fann rannsakandi hjá sér þörf til að
leita svara við því hvað það væri sem fengi fólk til að vilja búa í Árneshreppi allt árið um kring.

Lykilorð: Árneshreppur, skipulagsgerð, umhverfissálfræði, sálfélagslegir þættir, endurheimt,
staðarvensl, brothættar byggðir.
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Abstract
Árneshreppur is the municipality with the fewest inhabitants in Iceland and the northmost in
the northern Westfjords with both extensive and remote terrain. The municipality has an
impressive landscape with the ocean on one side and the mountains and moors on the other.
People live in isolation because there is a long distance between their homes, there is only
one store in the municipality other services is provided in Hólmavík. Schooling has been
abolished in the province.
The aim of this research project is to shed a light on which way psychosocial factors
such as place attachment and psychological restoration are integrated into people's decision
to live in Árneshreppur. An important part of the research is to show how the gap between
psychosocial factors and municipal planning can be bridged to strengthen continued residence
in the municipality. Mixed research method is used in conducting the research to gain a deeper
understanding of the subject. To get the widest possible view of local customs, municipal
structure, and psychosocial impact various data were collected. Data such as on regional
policy, statistics, aerial photographs, and photographs. Electronic questionnaire was prepared
and sent to all residents of the municipality, as well as a SWOT analysis that captures the
strengths and weaknesses of the area, possible threats, and opportunities. In addition, the
researcher visited the area and examined the conditions, and data obtained through informal
interviews with local people. With this research data in the bag, it is hoped to gain both an
important insight into the experience and way of thinking of those who live in Árneshreppur,
add to the understanding of the living conditions of current residents and increase the chances
of a planning structure that the municipality can agree on in the future.
As the importance of psychosocial factors is limited in planning structure in Iceland,
the researcher hopes that with increased knowledge and increasingly diverse methods of
assessing planning where conditions are examined holistically, such as in the field of
environmental psychology, there is an increased opportunity to weigh these factors
systematically and purposefully. With such information in hand, it can be assumed that the
quality of planning and future policymaking will improve from what it is now.
The reason for choosing this subject for this project were that certain questions arose
when the researcher was traveling in Árneshreppur the summer of 2020. Despite of all the
beautiful landscape, openness and peacefulness the though passes one’s mind that it must
sometimes be difficult to live in the province, especially in winter. Considering this, the
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researcher felt the need to seek answers to what it is that make people want to live in
Árneshreppur all year round.
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Orðalisti
Aðalskipulag

Áfangastaðaáætlun

Byggðaáætlun

Brothættar byggðir

Heimsmarkmiðin

Hverfisvernd

Landskipulagsstefna
Menningarlandslag
Sálfræðileg endurheimt

Skipulagsáætlanir

Staðarsamsemd
Staðarvensl

Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur
stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun,
byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál
í sveitarfélaginu.
Áfangastaðaáætlun er sameiginleg stefnuyfirlýsing sem hefur
það að markmiði að stýra uppbyggingu og þróun svæðis yfir
ákveðinn tíma, skilgreina hlutverk hagsmunaaðila, tiltaka
beinar aðgerðir sem hver og einn hagsmunaaðili ber ábyrgð á
og hvaða bjargir/auðlindir þeir hyggjast nýta við þá vinnu.
Er lýsing á stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og
samhæfing við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins
opinbera.
Verkefni Byggðarstofnunar þar sem markmiðið er m.a. að fá
fram skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum
heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra forsendum í
samvinnu
við
ríkisvaldið,
landshlutasamtök,
atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög, brottflutta íbúa og aðra.
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru
samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í
september árið 2015. Markmiðin, sem gilda á tímabilinu 20162030, eru 17 talsins með 169 undirmarkmið og taka bæði til
innanlandsmála sem og alþjóðasamstarfs á gildistímanum.
Aðalsmerki heimsmarkmiðanna er að þau eru algild og því hafa
aðildarríkin skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að
innleiðingu markmiðanna bæði á innlendum og erlendum
vettvangi út gildistíma þeirra.
Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna
eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða
náttúruminja.
Samræmd stefna ríkis um skipulagsmál til tólf ára sem ráðherra
lætur vinna og leggur fyrir Alþingi.
Er landslag þar sem sést að hafi verið í byggð á mismunandi
tímum og ber menningarsögulegt gildi.
Hugtakið sálfræðileg endurheimt vísar til endurnýjunar á
líkamlegri, andlegri og félagslegri getu sem minnkar þegar
kröfum daglegs lífs er mætt.
Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skiptast í þrjá flokka,
svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlun
er sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti þar
sem það á við.
Saga tiltekins staðar og saga einstaklingsins fléttast saman og
til verður það sem kallast staðarsamsemd.
Tilfinningaleg tengsl sem fólk myndar og reynir að viðhalda við
tilteknar aðstæður sem veita þeim þægindi og öryggi.
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Staðartraust

Umhverfissálfræði

Staðarvensl eru tilfinningaleg tengsl sem skapast yfir lengri
tíma, hafa mikla þýðingu fyrir einstaklinginn og eru honum
mikilvæg.
Er huglæg tenging einstaklings við ákveðinn stað og segir til um
þann möguleika sem tiltekinn staður býr yfir til að uppfylla
þarfir og markmið einstaklings.
Sú grein innan sálfræðinnar sem fjallar um samspil fólks og
umhverfis, hvernig fólk hefur áhrif á umhverfis sitt og
umhverfið hefur áhrif á fólk, hegðun þess og reynslu.
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1.

Inngangur

Verkefni þetta er til meistaraprófs, M.Sc. í skipulagsfræði, við Landbúnaðarháskóla Íslands.
Verkefnið er unnið undir handleiðslu Páls Jakobs Líndal, doktors í umhverfissálfræði og Óskars
Arnar Gunnarssonar, skipulagsfræðings.

1.1.

Tilurð verkefnis

Sumarið 2020 lá leið höfundar norður á Strandir, nánar tiltekið í Árneshrepp í Strandasýslu.
Árneshreppur er fámennasta sveitarfélag Íslands, það nyrsta á norðanverðum Vestfjörðum og
því einnig mjög afskekkt. Þrátt fyrir það hefur Árneshreppur verið mikið í umræðunni síðustu
misseri, ekki síst vegna fyrirhugaðrar Hvalárvirkjunar og verkefnisins Brothættar byggðir
(Byggðastofnun, e.d.-a; Arnór Þ. Sigfússon o.fl. , 2016).
Mikil saga fylgir Árneshreppi en þar hefur verið samfelld byggð frá því um aldamótin
en fyrstu heimildir um byggð í Árneshreppi eru frá 10. Öld (Árni Daníel Júlíusson, 2013). Í
sveitarfélaginu er mjög tilkomumikið og á margan hátt heillandi landslag með sjóinn á aðra
hönd og fjalllendi og heiðar á hina. Sumrin eru stutt og veturnir geta verið erfiðir. Þarna býr
fólk einangrað því langt er á milli bæja, aðeins ein verslun er í sveitarfélaginu en aðra þjónustu
þarf að sækja til Hólmavíkur. Skólahald er aflagt í hreppnum því árið 2019 var
Finnbogastaðaskóla lokað í kjölfar fækkunar nemenda allt frá árinu 2016 (Agnes Bragadóttir,
2016; Halla Ólafsdóttir, 2018). Tvær kirkjur eru í Árneshreppi og standa þær gegnt hvor
annarri sitthvoru megin við veginn í Trékyllisvík. Óstaðfestar frásagnir herma að þetta sé
tilkomið vegna ósamkomulags í hreppnum en víst kemur þetta spánskt fyrir sjónir. Gamla
kirkjan er frá árinu 1850 en sú nýrri var vígð árið 1991 (Skipulagsstofnun, 2013). Á Norðurfirði
hefur frystihúsinu verið breytt í gistiaðstöðu fyrir ferðamenn. Verslunin er í gamla
kaupfélagshúsinu og hreppsskrifstofan er á efri hæð hússins. Kaffihús er einnig rekið á
Norðurfirði yfir sumartímann og þá eru nokkrir aðilar með útgerð. Á Eyri í Ingólfsfirði stendur
veglegt mannvirki sem áður hýsti síldarverksmiðju. Byggingin var reist árið 1944 og var hún í
notkun í nokkur ár áður en síldin hvarf (Árneshreppur, e.d.).
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Árneshreppur er dreifbýlissamfélag þar sem einungis er búið á nokkrum bæjum allt
árið en mikil fólksfækkun hefur átt sér stað á síðustu áratugum (Byggðastofnun, e.d.-a).
Fólksfækkunina má rekja aftur til upphafs sjötta áratugs síðustu aldar þegar byggð á ystu
bæjum tók að leggjast af. Fjöldi íbúa og dvalargesta er þó árstíðarbundinn því yfir
sumartímann eykst fjöldinn því þeir sem eiga ættir sínar að rekja til hreppsins sækja þangað
að nýju og sinna sumarverkum, á borð við nytjun æðardúns og eggja, veiðar o.s.frv.
Við mannfólkið höllumst mjög að því að horfa á hluti og aðstæður út frá sjálfum okkur,
það sem við þekkjum finnst okkur eðlilegt og við getum átt erfitt með að setja okkur í spor
annarra. Ef að höfundur setur sjálfan sig í þau spor að vera íbúi í Árneshreppi, þá hugnast
honum ágætlega að verja þar einhverjum tíma, en til lengdar yrði einangrunin höfundi líklega
ofviða. Hvaðan þessar tilfinningar koma veit höfundur ekki með vissu en hann hefur ætíð búið
í bæjarfélögum af stærri gerðinni miðað við íslenskan mælikvarða og átt auðvelt með að
komast á milli staða með þeim almenningssamgöngum sem standa til boða. En þar sem við
höfum öll misjafnar þarfir og langanir sækjumst við ekki öll í það sama og ástæður þessa eru
að hluta til sálfræðilegs eðlis.
Í þessu samhengi er áhugavert að skoða með hvaða hætti sálfélagslegir þættir styðja
við byggð og búsetu á landsvæði eins og Árneshreppi. Jafnframt er áhugavert að velta fyrir sér
hvernig sálfélagslegir þættir og aukin þekking á þeim getur komið inn í stefnumörkun, t.a.m.
skipulagsáætlanir sveitarfélaga, með það að markmiði að styðja við þarfir, væntingar og
langanir íbúa. Slíkt gæti þá stutt betur við þá brothættu byggð sem hreppurinn er og gert
svæðið eftirsóknarvert til búsetu í framtíðinni.

1.2.

Markmið

Í verkefninu er horft til Árneshrepps á Ströndum. Markmið verkefnisins er að kanna sögu,
þróun og skipulagslega stöðu sveitarfélagsins og leita leiða til að varpa ljósi á það með hvaða
hætti sálfélagslegir þættir á borð við staðarvensl og sálfræðilega endurheimt geta fléttast inn
í ákvörðun fólks um að búa á þessu tiltekna svæði. Tilgangurinn er að kanna hvernig öflun og
greining sálfélagslega gagna sem safnað er með viðtölum, spurningakönnun og rannsóknum
getur styrkt þær forsendur sem stefnumótun skipulags byggir á. Verkefnið er því innlegg í þá
vegferð skipulagsfræðinnar að tengja betur saman umhverfi, staðhætti, líðan, upplifun og
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sálræn tengsl fólks við tiltekna staði og/eða landsvæði sem aftur getur verið mikilvægt innlegg
inn í skipulagsgerð sveitarfélaga.
Vægi sálfélagsfræðilegra þátta hefur hingað til haft takmarkað rými í skipulagsgerð á
Íslandi en með aukinni þekkingu og heildstæðari aðferðafræði en áður hefur verið beitt, svo
sem með því að tengja saman umhverfissálfræði og skipulagsfræði eins og gert er í þessu
verkefni, skapast aukin tækifæri til að vega þessa þætti inn með kerfisbundnum og
markvissum hætti. Með slíkar upplýsingar í handraðanum, má gera ráð fyrir að gæði
skipulagsgerðar og framtíðarstefnumótunar sveitarfélaga aukist frá því sem nú er.
Í verkefninu eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:
● Að hvaða marki styðja staðarvensl við búsetu í Árneshreppi á Ströndum?
● Að hvaða marki styður sálfræðileg endurheimt við búsetu í Árneshreppi á Ströndum?
● Með hvaða hætti geta sálfélagslegar niðurstöður fléttast inn í áætlanagerð
sveitarfélagsins í því skyni að styrkja byggð á svæðinu?

1.3.

Aðferðir rannsóknar

Eigindleg aðferðarfræði var nýtt til þess að byggja upp forsendur þar sem fyrst var rýnt í stöðu
þekkingar á sviði skipulags á Íslandi og umhverfissálfræði. Farið var í að greina staðhætti um
þróun sveitarfélagsins frá upphafi byggðar með tillit til landnotkunar, menningar og sögulegs
samhengis, rýnt var meðal annars í gildandi skipulagsáætlanir og farið í vettvangsferð til að
kynnast staðháttum betur.
Megindlegum aðferðum var beitt en á grunni þekkingar og aðferða á fyrirliggjandi
gögnum á sviði umhverfissálfræði var settur saman spurningarlisti sem mældi þær hugsmíðar
sem til skoðunar voru í verkefninu ásamt SVÓT-greiningu. Mælitækið var útbúið í Google
Forms og fór gagnasöfnun fram gegnum netið. Við greiningu niðurstaðna voru vel þekktar og
viðurkenndar tölfræðilegar aðferðir nýttar. Umræður og ályktanir dregnar af rannsókninni og
að lokum lokaorð. Á mynd 1 má sjá vinnuferil verkefnisins en nánar er farið í framkvæmd
spurningakönnunarinnar í kafla 5.
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Mynd 1
Vinnuferill

4

Skýring.
Á mynd 1 má sjá skipulag ritgerðarinnar. Á eftir inngangi er fjallað um meginþætti er varða
stöðu þekkingar, þ.e. skipulag og stefnumótun, skipulagsfræði, sálfélagslega þætti og
lýðheilsu. Þá er fjallað um Árneshrepp á Ströndum út frá sögulegu ágripi, staðháttum og
búsetuskilyrðum. Því næst er farið yfir aðferðir rannsóknarinnar. Þá er fjallað um niðurstöður
rannsóknar út frá annars vegar megindlegri spurningakönnun og hins vegar, óformlegum
viðtölum og vettvangsskoðun. Umræður koma í kjölfarið þar sem fræðilegum forsendum og
niðurstöðum er fléttað saman. Að lokum eru lokaorð rannsóknarinnar.
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2.

Staða þekkingar

2.1.

Skipulag og stefnumótun

Í þessum öðrum fræðilega kafla verður fyrst fjallað almennt um hlutverk skipulagsfræðinga,
skipulagslög og áhrif landsskipulagsstefnu á skipulagsgerð á Íslandi.

2.2.

Skipulagsfræði

Skipulag er formleg, bindandi áætlun sveitarstjórnar um fyrirkomulag byggðar og mótun
umhverfis. Samfara auknum kröfum um skipulagsgerð tók skipulagsfræði að vinna sér sess
sem sjálfstæð fræðigrein á fyrri hluta 20. aldar en um er að ræða þverfaglega grein sem nær
yfir fjölda faggreina s.s. lögfræði, félagsfræði, hagfræði, vistfræði, arkitektúr og verkfræði
(Skipulagsstofnun, e.d.).
Hlutverk skipulagsfræðinga er að vinna fyrir íbúa tiltekins svæðis, hlusta og leggja sig
fram við að mæta óskum og kröfum þeirra og hafa þá með í ráðum. Leggja skal áherslu á að
opna fyrir möguleika og skapa tækifæri til að halda valkostum opnum. Skipulagsfræðin á að
hjálpa til við að einfalda regluverkið, finna leiðir til að gera það auðveldara og finna ný tækifæri
en ekki að þrengja valkosti (Trausti Valsson, 2002).

2.3.

Skipulagslög á Íslandi

Skipulagslög nr. 123/2010, eru í gildi á Íslandi og samkvæmt þeim skulu sveitarstjórnir vinna
þrenns

konar

skipulagsáætlanir;

svæðisskipulag,

aðalskipulag

og

deiliskipulag.

Skipulagsáætlanir eiga að vera í innbyrðis samræmi þ.e.a.s. svæðisskipulag er rétthærra en
aðalskipulag og aðalskipulag er rétthærra en deiliskipulag, en svæðisskipulag er þó valkvætt
fyrir öll sveitarfélög nema sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Öll skipulagsstigin heyra undir
landsskipulagsstefnu

og

taka

skal

mið

af

henni

við

gerð

skipulagsáætlana.

Landsskipulagsstefnu leggur ráðherra fram á Alþingi en sú stefna samþættir áætlanir opinbera
aðila um samgöngur, byggðamál, orkunýtingu, náttúruvernd og vernd auðlinda haf- og
strandsvæða (Landskipulagsstefna 2015-2026).
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Í 1. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, segir að markmið þeirra séu að:
Tryggja að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við
skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir
landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi,
Stuðla að skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd
landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og
ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi,
Tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila
verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi,
Tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé
gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana,
Tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana varðandi útlit
bygginga og form og aðgengi fyrir alla.

2.4.

Sálfélagslegir þættir

Í 1. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 segir m.a. að markmið laganna séu að tryggja að þróun
byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við félagslegar og menningarlegar
þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi sé haft að leiðarljósi. Hins vegar er það svo að
kerfisbundin vísindaleg nálgun er takmörkuð þegar kemur að því að fella sálfélagslega þætti
inn í skipulagsgerð. Framkvæmd sálfélagslegra rannsókna í tengslum við skipulagsgerð heyrir
til undantekninga og lítil áhersla hefur verið lögð á markmiðasetningu og stefnumótun með
hliðsjón af slíkum niðurstöðum. Fræðafólk sem sinnir rannsóknum á sviðinu er sammála um
að aukinn skilningur á sálfélagslegum þörfum og væntingum fólks skipti höfuðmáli þegar
kemur að því að mæta þeim áherslum sem getið er um hér að ofan. Tilgangur skipulagsgerðar
er að byggja upp og/eða viðhalda eftirsóknarverðu umhverfi og þar með tryggja búsetu um
land allt, og með því að flétta inn sálfélagslega þætti má skapa dýrmæta þekkingu og auka
skilning sem veitt getur mikilvægar forsendur við gerð skipulags (sbr. Páll J. Líndal, 2012).
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2.5.

Áherslur á lýðheilsu í skipulagi á Íslandi

Miðað við lönd sem við berum okkur saman við voru skipulagslög sett snemma á Íslandi en
þau fyrstu tóku hér gildi árið 1921 nr. 55(1921). Í þeim var lögð mikil áhersla á að bæta
aðbúnað fólksins (Páll Líndal, 1982). Bók Guðmundar Hannessonar læknis Um skipulag bæja
kom út árið 1916 og má telja hana fyrsta fræðilega grunninn að skipulagsmálum á Íslandi
(Guðmundur Hannesson, 2017) og skipaði hann ásamt, Guðjóni Samúelssyni arkitekt,
húsameistara ríkisins og Geir Zoëega verkfræðingur og vegamálastjóri fyrstu skipulagsnefnd í
Reykjavík. Unnu þeir ennfremur skipulagsuppdrætti af flestum þéttbýlisstöðum landsins
ásamt því að leiðbeina og veita ráðgjöf um skipulag bæja um land allt (Guðmundur
Hannesson, 2017). Guðmundi var umhugað um tengsl umhverfis og heilsu fólks og lagði
áherslu á heilsueflandi skipulag og þróun umhverfis, en á hans tíma voru húsin léleg, götur
skítugar og vatnsbólin sýkt. Það sem Guðmunur lagði áherslu á var að byggðin yrði ekki háreist
eða of þétt því sólarljósið var mikilvægt fyrir heilsu manna, að skipulag bæja kæmi til móts við
efnaminna fólk, aðstoðaði það við að aðlagast samfélaginu og að verða sjálfstæðir
einstaklingar. Á sama tíma átti skipulagið að vera einnig hagstætt fyrir bæinn (Guðmundur
Hannesson, 2017). Þó meira en öld sé síðan að Guðmundur kom fram með þessar áherslur,
og þrátt fyrir að þessar áherslur hafi verið sem rauður þráður gegnum skipulagslög og
reglugerðir á Íslandi síðastliðin 100 ár, hefur vísindaleg og kerfisbundin nálgun á sálfélagslega
þætti ekki enn náð að festa sig í sessi þegar kemur að gerð og framfylgd skipulagsáætlana.
Að þessu sögðu, má binda vonir við að nýleg heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbæra þróun (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.) auki vægi sálfélagslegra þátta en þar má
m.a. finna markmið um heilsu og vellíðan frá vöggu til grafar (markmið 3). Þá lagði Guðmundur
Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra fyrir Alþingi tillögu að viðauka við gildandi
landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, 2021), sem vænta má að auki einnig vægi
sálfélagslegra þátta, en í viðaukanum er m.a. lögð áhersla á nánari stefnumótun hvað varðar
lýðheilsu. Í framlögðum tillögum að viðauka segir m.a.: „Með hliðsjón af þýðingu hins byggða
umhverfis fyrir lýðheilsu er mikilvægt að ávallt sé lagt mat á lýðheilsuáhrif við umhverfismat
skipulagsáætlana“ (bls. 48). Með þessu er því tekið mikilvægt skref í þá átt að skipulagsgerð
verði markvisst beitt til að efla heilsu og vellíðan íbúa og að lýðheilsa verði almennt sýnileg í
skipulagsáætlunum sveitarfélaga en lýðheilsa felur í sér markvissar aðgerðir hins opinbera og
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annarra sem miða að því að bæta heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagshópa (WHO,
1948).
Þá hefur embætti landlæknis í samstarfi við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila unnið
að því að skilgreina og stuðla að heilsueflandi samfélagi þar sem unnið er með áhrifaþætti
heilbrigðis og vellíðan eins og sjá má á mynd 2. Af heilsueflandi samfélagi má vænta að andleg,
líkamleg og félagsleg heilsa og vellíðan íbúa verði betri en annars, jöfnuður verði meiri sem og
öryggi og lífsgæði almennt (Embætti landlæknis, 2018).
Mynd 2
Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðunar

2.5.1.

Samspil skipulagsfræðinnar og umhverfissálfræðinnar

Skipulagsfræði og umhverfissálfræði eru hvort tveggja þverfagleg fræðasvið sem eiga það
sameiginlegt að bæði fást við samspil fólks og efnislegs umhverfis. Skörun þessara fræðasviða
er því mikil og verður sífellt meira áberandi í nútíma samfélagi, þá er sérstaklega horft til
sjálfbærni, þátttöku almennings og samfélagsskipulags (Churchman, 2002).
Meginmunur þessara tveggja greina liggur fyrst og fremst í að skipulagsfræði beinir
sjónum sínum að stærri einingum samfélagsins þar sem hverfið (e. neighborhood) er jafnvel
minnsta einingin. Samfara er litið á hegðun, þarfir og langanir fólks með almennari hætti. Á
hinn bóginn einbeitir umhverfissálfræði sér frekar að minnstu einingum samfélagsins þ.e.
fólkinu og hverfið er jafnvel stærsta viðfangsefnið (Jones, 1996). Umhverfissálfræði horfir því
til þess hvernig umhverfið uppfyllir þarfir einstaklinga eða hópa, oft með fólk og þarfir þess í
forgrunni. Í stuttu máli má lýsa þessum ólíku áherslum með þeim hætti að skipulagsfræði horfi
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á samspil fólks og umhverfis með linsu sem þysjar út en umhverfissálfræðin með linsu sem
þysjar inn (Kidder og Fine, 1987).
Áhugi á rannsóknum í umhverfissálfræði hefur aukist á undanförnum árum og
áratugum og hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á mikilvæg tengsl milli sálfélagslegra þátta
og skipulags umhverfis (Scannell og Gifford, 2017; Williams og Kitchen, 2012). Í þessu verkefni
er sjónum beint að tveimur sálfélagslegum hugtökum; staðarvenslum (e. place attachment)
og sálfræðilegri endurheimt (e. psychological restoration) en rannsóknir hafa sýnt fram á að
hvort tveggja skiptir miklu máli þegar kemur að því að hanna, móta og skipuleggja umhverfi
sem mætir þörfum, væntingum og óskum fólks (Scannell og Gifford, 2017).

2.5.2.

Staðarvensl (e. place attachment)

Það er manninum mikilvægt að finna fyrir öryggi í umhverfi sínu og þekkja aðstæður sínar vel
(Stamps, 2005; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Slíkt getur stuðlað að sterkum
tilfinningalegum tengslum viðtekna staði. Þannig er t.d. algengt að fólk myndi tengsl við
æskuheimili sitt. Þessi tengslamyndun getur einnig skýrt þá erfiðu tilfinningu fólks sem
skapast getur þegar farið er frá slíkum stað, stað sem einhvern veginn er orðinn hluti af
persónunni sjálfri. Mögulega má einnig tengja tengslin við meðvitund um fortíðina sem er
þýðingarmikill þáttur í þeim kærleik og tilfinningum sem fólk ber til staða (Thuan, 1977).
Samkvæmt skilgreiningu Hernández o.fl. (2007) eru staðarvensl1 tilfinningaleg tengsl
sem fólk myndar og reynir að viðhalda við tilteknar aðstæður sem veita þeim þægindi og
öryggi. Staðarvensl eru tilfinningaleg tengsl sem skapast yfir lengri tíma, hafa mikla þýðingu
fyrir einstaklinginn og eru honum mikilvæg. Þau geta orðið það sterk að þau ná að skilgreina
einstaklinginn hver hann er og fyrir hvað hann stendur (Jack, 2012). Tengslin einkennast helst
af löngun til að vera í námunda við tiltekinn stað eða svæði og endurspegla löngunina í eðli
manneskjunnar að sækja í staði sem veita henni öryggi og vellíðan (Hidalgo og Hernández,
2001). Giuliani (2003) segir staðarvensl þjóna þeim tilgangi að veita fólki öryggistilfinningu og
finnast það tilheyra einhverju t.d samfélagi. Venslin eru almennt talin þróast vegna jákvæðra

1

Tekist á um formlega skilgreiningu á staðarvenslum og heiti hugtaka. Hafa tengsin t.d. verið nefnd
samfélagstengsl (e. community attachment) (Kasarda og Janowitz, 1974), samfélagstilfinning (e.
sense of community) (Sarason, 1974), staðartilfinning (e. sense of place) (Hummon, 1992; Jörgensen
og Stedman, 2001) og staðartengsl (e. place bonding) (Hammit, Backlund og Bixler, 2006).
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tilfinningatengsla milli einstaklingsins og tiltekins staðar (Giannakopoulos og Kaliampakos,
2016; Jörgensen og Stedman, 2001; Schannel og Gifford, 2010). Niðurstöður rannsókna á
staðarvenslum sýna með skýrum hætti hversu eðlislægt það er fólki að tilheyra tilteknum stað
og þrátt fyrir þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað s.s. vegna aukinnar tækniþróunar og
hraða í samfélaginu þá virðumst við ávallt tengjast nærumhverfi sterkum böndum (Lewicka,
2011).
Samkvæmt Stokols og Shumaker (1981) eru staðarvensl samsett úr tveimur víddum;
staðarsamsemd (e. place identity) og staðartrausti (e. place dependence). Staðarsamsemd
vísar til sjálfsmyndar einstaklings sem skapast vegna samskipta hans við tiltekinn stað (Florek,
2016). Staðarsamsemd byggist þannig á jákvæðri reynslu einstaklings af tilteknum stað hvort
sem það er út frá sögulegri, félagslegri eða annarri tiltekinni reynslu (Vaske og Kobrin, 2001).
Saga tiltekins staðar og saga einstaklingsins fléttast saman og til verður það sem kallast
staðarsamsemd (Jack, 2012). Staðartraust (e. place dependence) er aftur á móti huglæg
tenging einstaklings við ákveðinn stað og segir til um þann möguleika sem tiltekinn staður býr
yfir til að uppfylla þarfir og markmið einstaklings. Hugtakið getur einnig sagt til um hvernig sá
staður stenst samanburð við aðra staði sem hafa sömu burði og möguleika til að uppfylla sömu
þarfir og markmið (Stokols og Shumaker, 1981).
Burley (2007) bendir á að staðarvensl myndist og viðhaldist ekki eingöngu vegna
tengsla við umhverfi, heldur skipti félagsleg tengsl einnig máli. Félagsleg tengsl ýta undir og
viðhalda staðarvenslum t.d. í gegnum kynslóðir þar sem dvöl á tilteknum stað og/eða tenging
við tiltekinn stað og sögu hans gengur kynslóð fram af kynslóð. Mikilvægt er að greint sé á
milli þessara tengslaneta því þau geta leikið ólíkt hlutverk í þessu samhengi.
Til dæmis hafa niðurstöður sýnt að íbúar sem höfðu búið skemur en 15 ár á tilteknum
stað tengdust frekar hinu efnislega umhverfi, s.s. náttúru svæðisins en þeir sem höfðu búið
lengur en 15 ár, en síðarnefni hópurinn myndaði aftur á móti frekar tengsl við samfélagið
(Cantrill, 1998). Þá benda Hidalgo og Hernandez, (2001) á að félagsleg og umhverfisleg tengsl
haldist í hendur og almennt þróast sterk staðarvensl við svæði gegnum bæði þessa ferli. Í
þessu samhengi má velta fyrir sér hvort félagsleg tenging, sem ein af grunnþörfum
manneskjunnar, geti verið enn mikilvægari í minni samfélögum en þar getur nándin verið
mikil, íbúar treysta hver á annan og samfélagið hefur á sér ákveðinn fjölskyldublæ.
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Niðurstöður hafa gefið slíkt til kynna, en þær hafa sýnt að meiri hamingja, lífsánægja og
bjartsýni ríkir meðal íbúa í dreifbýli sem hafa sterkari tengsl við samfélagið, en meðal þeirra
sem búa við lakari tengsl við sitt samfélag (Brehm, Eisenhauer og Krannich, 2006).
Rannsóknir benda til þess að sterk jákvæð tengsl séu milli staðarvensla og aukinna
lífsgæða, lífsánægju og annarrar vellíðunar (Scannell og Gifford, 2017; Williams og Kitchen,
2012). Í þessu verkefni er gerð tilraun til þess að tengja staðarvensl við vellíðan íbúa í
Árneshreppi, nánar tiltekið við sálfræðilega endurheimt en aukin lífsgæði, ánægja og vellíðan
er nátengd henni.

2.5.3.

Sálfræðileg endurheimt (e. psychological restoration)

Hugtakið sálfræðileg endurheimt2 vísar til endurnýjunar á líkamlegri, andlegri og félagslegri
getu sem minnkar þegar kröfum daglegs lífs er mætt (Hartig, 2004). Daglegt líf býður upp á
afar fjölbreytt verkefni sem krefjast hæfni og/eða getu til að takast á við þau, óháð því hvort
verkefnin eru líkamlegs, hugræns eða félagslegs eðlis. Eftir því sem kröfur aukast og áreiti vex,
því meira gengur á hæfni fólks og/eða getu til að takast á við verkefnin. Til að endurheimta þá
hæfni og/eða getu sem tapast hefur í dagsins önn svo takast megi á við verkefnin með
árangursríkari hætti, þarf fólk að upplifa endurheimt. Á hinn bóginn, sé viðvarandi og aukinni
þörf fyrir endurheimt ekki sinnt, getur það leitt hnignandi frammistöðu, og jafnvel til
heilsubrests af ýmsum toga sé það látið óáreitt í lengri tíma (Hartig, 2007).
Til að varpa ljósi á ferli endurheimtar hefur mikið verið litið til kenningarinnar um
endurheimta athygli (e. Attention Restoration Theory (ART)) (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan,
1995). ART leggur áherslu á hugræna virkni fólks, sem hverfist um skerta hæfni og/eða getu
fólks til að beina athygli að tilteknu viðfangsefni og hvernig vinna má til baka það sem tapast.
Samkvæmt kenningunni má skipta athygli fólks í tvennt: beinda athygli (e. directed attention)
og ósjálfráða athygli (e. involuntary attention). Beind athygli krefst einbeitingar og fyrirhafnar
og er því orkukrefjandi. Einbeitingin felur í sér meðvitaða útilokun áreita sem eru óviðkomandi
því ferli eða verkefni sem sjónum er beint að á tilteknum tíma. Þegar beind athygli er nýtt til
hina ýmsu verka, tekur athyglisþreyta og þörf fyrir endurheimt samfara að seytla inn, sem

2

Til einföldunar verður hugtakið endurheimt notað hér eftir.
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aftur dregur úr hæfni og/eða getu einstaklings til að framkvæma þau verkefni sem fengist er
við hverju sinni með árangrsríkum hætti (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995).
Kjósi einstaklingur að taka sér hvíld frá því verkefni sem krefst beindrar athygli og
orsakar athyglisþreytu, fer ferli endurheimtar af stað. Miðpunktur þess er virkjun ósjálfráðrar
athygli, sem er fullkomlega áreynslulaus og er háð áreitum, atburðum og ferlum sem grípa
augað og þykja hrífandi, spennandi og/eða áhugaverðir (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan,
1995). Margar rannsóknir hafa stutt ART og hafa niðurstöður sýnt að endurheimt felur í sér
jákvæðan andlegan, líkamlegan og félagslegan ávinning sem bætir líðan og heilsu fólks. Þannig
stuðlar ferli endurheimtar m.a. að streitulosun og dregur úr líkum á lífsstílssjúkdómum
(Hartig, 2004).
ART gerir ráð fyrir fjórum endurheimtandi eiginleikum umhverfis (e. restorative
qualities) en slíkir eiginleikar eru forsendur þess að ferli endurheimtar eigi sér stað; fjarvera
(e. being away), hrifning (e. fascination), umfang (e. extent) og samþýðanleiki (e.
compatibility) (Hartig, 2004). Fjarvera felur í sér tilfinningu um fjarlægð frá daglegum kröfum
og skyldum sem krefjast beindrar athygli. Hrifning er þungamiðjan því hún vísar til þeirrar
ósjálfráðu og áreynslulausu athygli sem virkjuð er með hrífandi, áhugaverðum og spennandi
áreitum, atburðum og ferlum í umhverfinu. Umfang vísar til upplifunar á reglu og samfellu í
umhverfinu sem myndar einhverja heildarmynd sem getur skapað tilfinningu um að vera
staddur í öðrum heimi. Í heimi þar sem nóg er að sjá og upplifa, nóg að hugsa um og nóg til
að fylla hugann. Samþýðanleiki vísar til þess eiginleika umhverfis að það henti þörfum og
löngunum einstaklings, að umhverfið bjóði upp á tækifæri sem samræmast væntingum og
áformum þess er dvelur í því hverju sinni.
Byggt á ofangreindu hefur endurheimtandi umhverfi (e. restorative environment) því
verið skilgreint sem það umhverfi sem hvorttveggja í senn heimilar ferli endurheimtar og ýtir
undir að það eigi sér stað (Hartig, 2004). Slíkt umhverfi stuðlar því að vellíðan fólks og er
heilsubætandi, og getur því leikið mjög mikilvægt hlutverk þegar kemur að heilbrigði fólks og
samfélagsins í heild sinni (Hartig, 2004).
Rannsóknir hafa sýnt að náttúran er það umhverfi sem styður einkar vel við ferli
endurheimtar (Hartig o.fl., 2007), því þar má finna áreiti, ferla og atburða sem virkja hina
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ósjálfráðu athygli og um leið gerð er takmörkuð krafa um notkun beindrar athygli. Má í þessu
samhengi nefna hvers kyns gróður, öldur sem brotna í flæðarmáli, sólarlag, ský á himni, fossa
og hvers kyns atferli dýra og fugla. Þá býður náttúran upp á fjarveru frá streituvöldum
nútímans, veitir fólki andrými og býður upp á fjölþætta möguleika til athafna sem uppfyllt
geta þarfir, væntingar og langanir af ýmsu tagi (Hartig o.fl., 2003; 2011; 2014; Hartig, 2021;
Korpela o.fl., 2021). Í samanburði við þéttbýlisumhverfi, hafa rannsóknir sýnt að náttúran
hefur góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu manna þar sem náttúran hjálpar til við að auka
vellíðan, minnka stress og draga úr líkum á æða- og hjartasjúkdómum fyrir utan að ýta undir
jákvætt hugarfar og tilfinningar. Náttúruleg umhverfi hafa einnig þann eiginleika að auka á
félagsleg tengsl og ýta undur líkamlega hreyfingu (Wyles, o.fl, 2017; van den Berg, o. fl., 2017;
Hartig, 2021; Korpela o.fl., 2021).
Vegna jákvæðra áhrifa náttúrunnar á ferli endurheimtar hafa rannsóknir beint sjónum
sínum að mikilvægi þess fyrir þéttbýlisbúa að eiga annað heimili í dreifbýli. Í því samhengi
skiptir máli að náttúran sé í forgrunni svo það megi njóta hennar og þeirra jákvæðu áhrifa sem
hún býður upp á. Með þessu móti getur annað heimili í dreifbýli oft bætt borgarbúum, í það
minnsta að hluta til, upp þann missi að vera ekki í nálægð við náttúru í sínu daglega lífi
(Pitkänen o.fl., 2020). Í rannsókn Kaplan og Kaplan (2010) kom fram að eldra fólk og börn úr
þéttbýli hafa mestan ávinning af aðgengi að öðru heimili í náttúrulegu umhverfi. Niðurstöður
sýna að eldri menn hafa sérstakan hag af því að komast í og dvelja í slíku umhverfi þar sem
þeim gefst tækifæri á að lifa virku lífi í nálægð við náttúruna, en slíkt eflir andlega heilsu þeirra
og minnkar líkur á sjúkdómum sem oft fylgja auknum aldri. Þá hafa niðurstöður sýnt að dvöl
á öðru heimili í dreifbýli eflir andlegan og líkamlegan þroska barna sem búa að staðaldri í
þéttbýli og hjálpar unglingum að viðhalda tengslum sínum við náttúruna (Pitkänen o.fl., 2020).
Á hinn bóginn hafa niðurstöður rannsókna einnig sýnt að þeir sem starfa í náttúrulegu
umhverfi finna síður fyrir endurheimtandi áhrifum náttúrunnar þegar þeir dvelja þar í frítíma
sínum. Þannig sýndi rannsókn von Lindern o.fl., (2013) að skógarsérfræðingar finna síður fyrir
fjarveru frá daglegum kröfum þegar frítíma er eytt í skóglendi, þó svo endurheimtandi áhrifum
umhverfisins séu til staðar. Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn á börnum bænda
sem hjálpa til við búskapinn en þær sýndu að börnin upplifa minni endurheimt í náttúrulegu
umhverfi en þau börn sem dvelja aðeins í náttúrunni í frítíma sínum. Talið er að það skýrist af
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því að viðfangsefni dagslegs lífs, sem ýta undir notkun beindrar athygli og auka því þörf á
endurheimt eru samtvinnuð hinu náttúrulega umhverfi (Collado o.fl., 2016).

2.5.4.

Tengsl staðarvensla og sálfræðilegrar endurheimtar

Líkt og kemur fram hér að ofan, hafa niðurstöður rannsókna sýnt að hvort tveggja, staðarvensl
og endurheimt, stuðla að vellíðan og betri lífsgæðum. Vísbendingar eru um að hugsmíðar
þessar tengist býsna sterkum böndum, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar í þá veru (Grahn
og Stigsdotter, 2010; Scannell og Gifford, 2017).
Fram kemur hjá Korpela o.fl. (2001) að gert er ráð fyrir að staðarvensl geti ýtt undir
upplifun af því að vera í öruggu umhverfi. Við þær aðstæður getur skapast ákveðin
streitulosun og aukin vellíðan sem felur í sér endurheimt. Sú endurheimt sem staðarvensl
skapar getur stuðlað að sjálfstjórnunarferlum (e. self regulatory processes). Meiri líkur eru á
að einstaklingur upplifi endurheimt á stað sem veitir öryggi. Við þær aðstæður geta
einstaklingar sem áður hafa verið í neikvæðum aðstæðum og upplifað streitu og
athyglisþreytu áunnið sér sálfræðilega endurheimt og aukna sjálfsstjórn. Slíkt ferli getur skilað
endurheimt sem lýsir sér í jákvæðri viðhorfsbreytingu, endurnýjun athyglisgetu og hugarró.
Þeir staðir sem telja má líklegt að skapi þessar aðstæður eru þeir sem einstaklingurinn þekkir
af góðu einu (Korpela o.fl., 2001).
Þá hefur verið sýnt fram á að þegar staður eða svæði sem tengsl hafa verið mynduð
við eru heimsótt að nýju er mögulegt að upplifa fjarveru frá hversdagslífinu (Scannell og
Gifford, 2017). Sú niðurstaða fellur vel að ART-kenningunni sem gerir ráð fyrir fjarveru sem
einum af fjórum eiginleikum endurheimtar (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 1995).
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3.

Árneshreppur á Ströndum

Í þessum kafla er stuttlega fjallað um landslag og búsvæði Árneshrepps í þeim tilgangi að varpa
ljósi á það landsvæði sem kannað er í þessu verkefni, ásamt því að skilja hvers vegna byggð er
og hefur verið á þessu afskekkta svæði.

3.1.

Almennt um byggðaþróun á Íslandi

Fyrstu heimildir um byggð í Árneshreppi á Ströndum eru frá 10. öld (Birna Lárusdóttir o.fl.,
2003; Árni Daníel Júlíusson, 2013) til að setja þá sögu í víðara samhengi er saga byggðaþróunar
á Íslandi lauslega reifuð. Tilgangurinn er að reyna átta sig betur á því hvernig byggð þróast á
svæði sem þessu en þeir þættir sem hvað mest hafa mótað þróun byggðar á Íslandi eru
lifibrauð fólks, landshættir, samgöngur og veðurfar (Trausti Valsson, 2002).
Fyrstu landnámsmennirnir á Íslandi stunduðu veiðar og voru með hjarðbúskap en þeir
komu á skipum sínum frá Noregi. Þeir þurftu að lifa á því sem sjór og land gaf ásamt
hlunnindum þar sem lítill búfénaður var með í för til landsins (Árni Daníel Júlíusson, 2013).
Staðir á borð við eyjar, skjólríka firði og gott undirlendi, skýld hafsvæði og góð fiskimið var það
sem réði vali á búsetu þeirra. Urðu því strandbyggðir ríkjandi fyrst um sinn (Trausti Valsson,
2002). En á fyrstu öldum landnáms var hlýindaskeið sem gerði búsetu upp til heiða mögulega
og með aukinni búfjárrækt tók byggðin að flytjast lengra inn til landsins þar sem land var rýmra
og hentugra fyrir beit. Skógurinn var gisnari og landið greiðfærara og því auðveldara með
búfénað og beitilönd. (Trausti Valsson, 2002). Samfara auknum búfénaði jókst vinna tengd
landbúnaði. Á sumrin var unnið í landbúnaði en til sjós á veturna og færði fólk sig þá til eftir
árstímum og atvinnu (Trausti Valsson, 1993).
Íslendingar komust inn í samevrópskt verslunarkerfi Norður-Evrópu á síðari hluta 14.
aldar en Ísland og Björgvin, höfuðborg Noregs, tengdust 80 borgum Hansa verslunarkerfisins.
Með þessu efldust fiskveiðar og byggðarmynstur strandbyggðar dafnaði (Trausti Valsson,
2002).
Landshættir og veðurfar hafa haft mikil áhrif á búsetu á Íslandi ásamt atvinnuháttum
og þeirri flutningatækni sem var uppi á hverjum tíma. Samkvæmt loftslagsskýrslu Veðurstofu
Íslands (2018) er talið að hafið ráði miklu um loftslag á Íslandi þar sem landið liggur á mörkum
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hlýrra og kaldra haf- og loftstrauma. Þá kemur þar fram að veðurfar landsins sé næmt á
breytingar á sjávarstraumum og legu hafíss. Veðurfarsrannsóknir sýna að mjög kaldur
veðurkafli hafi verið á árunum 1807 til 1812. Hins vegar hafi verið lítið um mjög köld ár á
tímabilinu frá því 1837 til 1858, fyrir utan árið 1835. Það má því tala um einhvers konar
hlýindaskeið frá því um 1813 og fram til 1858. Þá sýna niðurstöður að því hlýindaskeiði sem
hófst upp úr 1920 hafi lokið snögglega 1965 (Trausti Jónsson, 2007). Það má leiða að því líkum
að veðurfar hafi haft áhrif á byggðarmynstur þar sem fólk færðist til og frá strandlengjunni
eftir því hvort um var að ræða hlýinda- eða kuldaskeið. Svo virðist sem hagkvæmni staðarvals
eins og veðursæld og nálægð við fiskimið hafi átt mikilvægan þátt í því hvort og hvernig hver
og einn staður hafi dafnað (Trausti Valsson, 2002). Þá bendi allt til þess að íslenskt
byggðarmynstur hafi mótast af tímabundnum forsendum eins og fiskveiðum (Trausti Valsson,
1993).

3.2.

Staðhættir og söguágrip

Árneshreppur er eitt af níu sveitarfélögum á Vestfjörðum og það nyrsta af fjórum
sveitarfélögum sem tilheyra Strandasýslu eins og sést á mynd 3. Flatarmál Árneshrepps eru
724 km2 og liggja suðurmörk hans við Skreflufjall/Kolbeinsvíkurfjall milli eyðibýlanna Kaldbaks
og Kolbeinsvíkur, en norðurmörkin við Geirólfsgnúp norðan Skjaldbjarnarvíkur.
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Mynd 3
Sveitarfélagið Árneshreppur
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Þeir firðir sem einkenna Árnessýslu eru sjö talsins eins og mynd 4 sýnir. Þeir eru misjafnlega
auðugir af landi og aðgengi er miserfitt yfirferðar. Núverandi þjóðvegur liggur nær eingöngu
að Ófeigsfirði. Í eftirfarandi umfjöllun er farið yfir staðhætti hvers fjarðar fyrir sig, frá suðri til
norðurs og sagan þeirra stuttlega rakin.
Mynd 4
Árneshreppur helstu fjöll, firðir og víkur.

3.2.1.

Veiðileysufjörður

Veiðileysufjörður er syðstur fjarða í hreppnum. Fjörðurinn er þröngur og stuttur milli
Byrgisvíkurfjalls og Kambs en hið síðarnefnda er sérkennilegt fjall á milli Reykjarfjarðar og
Veiðileysu sem setur mikinn svip á umhverfið. Fjörðurinn er nokkuð djúpur en grynningar eru
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fyrir fjarðarmynninu. Undirlendi er lítið og mest í fjarðarbotni. Árið 1961 lauk ábúð í Veiðileysu
(Birna Lárusdóttir o.fl. , 2005). Í botni fjarðarins eru Veiðileysubæirnir.
Munnmæli telja að nafnið Veiðileysa sé þannig til komið að kerling nokkur að nafni
Kráka hafi misst tvo sonu sína í fiskiróðri. Mælti hún þá svo um í harmi sínum að
þar skyldi aldrei framar veiðast bein úr sjó. Þótti það þá sannast. Að því búnu hljóp
Kráka upp með á þar við fjarðarbotninn og steypti sér í foss sem þar er og heitir
Krákufoss (Landnámabók).

3.2.2.

Reykjarfjörður

Reykjarfjörður er á milli Veiðileysu og Trékyllisvíkur. Er hann lengstur fjarða á norðanverðum
Ströndum eða rúmir 13 km á lengd og um 3 km á breidd (Skipulagsstofnun, 2013).
Kúvíkur eru sunnarlega í firðinum og þar var rekin einokunarverslun árin 1602-1787
(Sigvaldi Guðmundsson, 1980). Síðar meir tóku Danir við verslunarrekstri og svo Íslendingar
sem ráku þar verslun á árabilinu 1804-1911. Kúvíkur fóru í eyði árið 1949 (Birna Lárusdóttir,
2004).
Djúpavík er einnig við Reykjarfjörð og þar er Djúpavíkurfoss. Á Djúpavík var
útgerðarstöð og umfangsmikil síldarsöltun á árunum 1912-1919 (Djúpavík, e.d.) en staðurinn
er einnig þekktur fyrir síldarverksmiðjuna sem þar var rekin á árunum 1935-1954. Var
síldarverksmiðjan sú fyrsta sinnar gerðar á Íslandi (Djúpavík, e.d.). Á þessum árum voru einnig
reist verslunar- og íbúðarhús á Djúpavík (Þorsteinn Matthíasson, 1973a). Braggar voru hluti af
því íbúðarhúsnæði sem reis í plássinu og meðal annars er svokallaður „kvennabraggi“ en í
honum bjuggu konur sem unnu við söltun í síldarævintýrinu. Bragginn var síðar gerður upp
árið 1985 og hýsir í dag Hótel Djúpavík (Djúpavík, e.d.).

3.2.3.

Reykjanes og Gjögur

Reykjanes liggur á milli Reykjarfjarðar og Trékyllisvíkur. Þar er Reykjaneshyrna og Gjögur er á
sunnanverðu Reykjanesi. Fyrr á öldum var fornfræg hákarlaverstöð á Gjögri en þegar mest var
er talið að um annan tug báta hafa verið gerðir þaðan út en eftir aldamótin 1900 lögðust
hákarlaveiðar að mestu af (Unnar Rafn Ingvarsson, 2014). Þá fyrst myndaðist byggð á Gjögri í
kringum fiskveiðar og grásleppuveiðar og árið 1912 fékk Gjögur löggildingu sem
verslunarstaður (Skipulagsstofnun, 2013). Heilsársbúseta lagðist af á Gjögri árið 1997 en
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lítilsháttar útgerð er enn í dag, grásleppuvertíð á vorin og handfæraveiðar á sumrin. Yst á
Reykjanesi, nánar á Gjögurnesi, er viti sem reistur var árið 1921 og norðan hans er jarðhiti og
heitar uppsprettur eru í klettum við fjörusandinn. Þar er lítil setlaug. Skammt innan við vitann
er flugvöllurinn á Gjögri (Skipulagsstofnun, 2013).

3.2.4.

Trékyllisvík

Trékyllisvík er breið vík milli Reykjaneshyrnu og Krossnesfjalls. Í Trékyllisvík falla Árnesá og
Ávíkurá og undirlendi þar er allmikið, algróið mýrlendi og víða grösugt. Út af víkinni er lítil eyja,
Trékyllisey sem nú er nefnd Árnesey en hún talin með bestu varplöndum á landinu. Trékyllisvík
má telja til miðstöðvar hreppsins, en þar eru flestar bújarðir sem enn eru í ábúð í hreppnum.
Sagt er að í Trékyllisvík hafi verið vettvangur eins mesta galdrafárs sem um getur á Íslandi um
miðja 17. öld. Að þrír galdramenn hafi verið brenndir í klettagjá árið 1654 (Haukur
Jóhannesson, 2001; Skipulagsstofnun, 2013). Hægt er að finna frásögn að því í Landnámubók
sem segir:
Eiríkur snara hét maður, er land nam frá Ingólfsfirði til Veiðilausu
og bjó í Trékyllisvík; hann átti Álöfu dóttur Ingólfs úr Ingólfsfirði.
Þeirra son var Flosi, er bjó í Vík, þá er austmenn brutu þar skip sitt
og gerðu úr hrænum skip það, er þeir kölluðu Trékylli; á því fór
Flosi utan og varð afturreka í Öxarfjörð” (Landnámabók).

3.2.5.

Norðurfjörður

Norðurfjörður er lítill fjörður en breiður sem gengur norðanvert inn frá Trékyllisvík. Sjávardýpt
í firðinum er talsverð en sker og grynningar eru úti fyrir. Urðartindur stendur milli
Norðurfjarðar og Ingólfsfjarðar. Við norðanverðan fjörðinn stendur Krossnesfjall og er hæsta
gnípa þess Kálfatindur sem er 646 metrar yfir sjávarmáli en þar uppi er mjög víðsýnt yfir
Strandir og Húnaflóa (Skipulagsstofnun, 2013). Verslun hefur verið í firðinum frá árinu 1889
en þá var þar opnuð deild frá Verslunarfélagi Dala- og Strandamanna. (Gunnsteinn Gíslason,
2009; Skipulagsstofnun, 2013). Hefðbundin verslun eða sölubúð var rekin frá árinu 1903 eftir
að Kaupfélag Strandamanna lagðist af (Gunnsteinn Gíslason, 1985). Í kringum 1990 var rekið
útibú frá Kaupfélagi Steingrímsfjarðar en á árunum 2018-2019 lagðist verslun af um stund
(Byggðastofnun, 2019). Í Norðurfirði er eina ríkisstyrkta höfnin í sveitarfélaginu og er hún
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skilgreind sem smábáta- og flutningahöfn. Þar hefur einnig verið rekin verbúð, sláturhús og
saltfiskvinnsla (Gunnsteinn Gíslason, 1985). Jarðhiti er við Krossnesfjall sem er nýttur meðal
annars í Krossneslaug (Haukur Jóhannesson, 2001; Skipulagssofnun, 2013).

3.2.6.

Ingólfsfjörður

Ingólfur nam land í Ingólfsfirði og bjó þar (Landnámabók). Ingólfsfjörður er austasti fjörðurinn
sem gengur inn af Ófeigsflóa en hinir eru Ófeigsfjörður og Eyvindarfjörður vestast.
Ingólfsfjörður stendur milli Munaðarness og Seljanes, hann er um 8 km langur og 0,5 km á
breidd og er undirlendi lítið. Kálfafell, Eyrarfjall og Glissa gefa firðinum mikinn svip. Í fyrra
síldarævintýrinu á árunum 1912-1919 voru bæði Norðmenn og Íslendingar við veiði á Eyri í
Ingólfsfirði. Söltunaraðstaðan þar þótti með eindæmum góð vegna góðs skjóls og voru
söltunarstöðvarnar orðnar fimm talsins sumarið 1918 (Þorsteinn Matthíasson, 1973a).
Síldarverksmiðja var reist á Eyri árið 1944 en svo lokað eftir sumarvertíðina 1952 eftir að öll
síld hvarf af miðunum (Þorsteinn Matthíasson, 1973b). Verksmiðjan stendur ennþá og setur
mikinn svip á umhverfi fjarðarins.

3.2.7.

Ófeigsfjörður

Ófeigur nam land í Ófeigsfirði og bjó þar (Landnámabók). Ófeigsfjörður er stuttur en breiður
fjörður sem liggur á milli Norðurfjarðar og Eyvindarfjarðar og í hann falla tvær ár, Húsá og
Hvalá. Hvalá er bergvatnsá og er ein af stærstu ám í Árneshreppi og eitt mesta vatnsfall á
Vestfjörðum. Í henni er fossinn Rjúkandi í 2-3 km fjarlægð frá ósi. Í Húsá er Húsárfoss, breiður
og langur foss er kallast Blæja af sjómönnum en hann sést um langa leið úr Húnaflóa þaðan
sem hann hefur verið notaður mið. (Haukur Jóhannesson, 2000). Skipið Ófeigur er tíróinn
áttæringur sem var byggður úr rekavið í Ófeigsfirði árið 1875. Hann var notaður við
hákarlaveiðar til ársins 1913 og eftir það til viðar flutninga á Ströndum til ársins 1933. Ófeigur
er í dag varðveittur á Byggðasafninu á Reykjum í Hrútafirði (Ágúst Ingi Jónsson, 2020).
Sælusker er klettasker út af Ófeigsfjarðarflóa en þar var reistur viti árið 1947 sem heitir
Selskersviti. Ófeigsfjörður var talinn meðal bestu jarða í Strandasýslu, með miklum
hlunnindum; mótekju, reka, dúntekju og selveiði (Skipulagsstofnun, 2013).
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3.2.8.

Eyvindarfjörður

Landnámubók segir að Eyvindur, bróðir Ingólfs og Ófeigs hafi numið land í Eyvindarfirði og
hafið búið þar (Landnámabók). Eyvindarfjörður er vestastur fjarða sem ganga inn úr
Ófeigsfjarðarflóa (Íslenski ferðavefurinn, e.d.-b). Þar er undirlendi lítið, land er grýtt og illt
yfirferðar (Skipulagsstofnun, 2013). Í fjörðinn rennur Eyvindarfjarðará sem þykir vera helsta
djásn fjarðarins en í henni eru tugir fossa og þykja þeir neðstu mikilfenglegastir. Göngubrýr
eru yfir fossaraðirnar á tveimur stöðum sem auðveldar göngu yfir í Drangavík/ Drangaskörð
(Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Björnsson, 2019).

3.2.9.

Drangavík, Drangaskörð og Drangar

Drangavík er lítill fjörður eða vík milli Eyvindafjarðar og Bjarnarfjarðar með Drangaskörð á milli
en talað verður um það skarð hér fyrir neðan. Í Drangavík er gott undirlendi, tún vel gróin og
hvönn setur mikinn svip á svæðið (Skipulagsstofnun, 2013). Drangavíkurá fellur í fögrum fossi
ofan í Drangavík og liðast þaðan til sjávar en þar sjást ævaforn rekaviðartré sem standa út úr
árbökkunum. Á hafísárunum hafa bjarndýr oftsinnis gengið á land í Drangavík
(Skipulagsstofnun, 2013). Drangaháls er norðan Drangavíkur, og eru Drangaskörð einstök
náttúrusmíð mótuð af rofi jökla frá ísöld sem taka þar við og ganga út í sjó (Umhverfisstofnun,
e.d.). Norðan við Drangaskörð er landnámsjörðin Drangar sem voru stórbýli að fornu, þar
standa enn mörg merkileg hús, svo sem forn hákarlahjallur. Síðustu ábúendur voru Kristinn
Hallur Jónsson, Anna Jakobína Guðjónsdóttir og börn þeirra en þau fluttu frá Dröngum árið
1966. Ár hvert eftir að þau fluttu búferlum dvöldu þau yfir sumartímann til að nytja hlunnindi,
það er æðarvarp, grásleppu og rekavið og hafa afkomendur þeirra haldið þeim sið áfram
(Sunna Ósk Logadóttir, 2021).

3.2.10.

Bjarnarfjörður nyrðri og Skjaldbjarnarvík

Nyrstur fjarða í Árneshreppi er Bjarnarfjörður nyrðri, 4-5 km að lengd og 1 km á breidd.
Langanes heitir lítið nes í nálægð við botn Bjarnarfjarðar, innan við nesið eru tvö gil samsíða
er heita Innra og Meira Langanesgil, mörg klettabelti liggja hvert að öðru upp að brún
hálendisins. Undir einu klettabeltinu fannst kofarúst árið 1955 og er talið að hún sé frá þeim
tíma þegar Fjalla-Eyvindur fór huldu höfði um Strandasýslu (Birna Lárusdóttir, Guðrún Alda
Gísladóttir og Uggi Ævarsson, 2005). Fyrr á tíð var búið á tveimur bæjum sitt hvorum megin
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við fjarðarmynnið. Skriðjökulstota úr Drangajökli gengur niður í dalinn inn af firðinum en
sunnan fjarðarins er Meyjarmúli og fyrir utan hann er Drangey auk fleiri skerja og hólma
(Íslenski ferðavefurinn, e.d.-a).
Hella-Björn son Herfinns og Höllu var víkingur mikill; hann var jafnan óvinur
Haralds konungs. Hann fór til Íslands og kom í Bjarnarfjörð með alskjölduðu skipi;
síðan var hann Skjalda-Björn kallaður. Hann nam land frá Straumnesi til Dranga,
og í Skjalda-Bjarnarvík bjó hann, en átti annað bú á Bjarnarnesi; þar sér miklar
skálatóftir hans (Landnámabók).
Norðan Bjarnarfjarðar er Skjaldabjarnarvík og upp af henni eru tveir dalir, Nordalur og
Sunndalur og þar er nokkuð undirlendi. Í Skjaldabjarnarvík var áður fyrr nyrsti byggði bær í
Árneshreppi (Skipulagsstofnun, 2013).
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Mynd 5
Sýnishorn frá Árneshrepp

Þessi myndasyrpa telur alls 14 myndir. Ef þær eru skoðaðar ofan frá og niður, frá vinstri til
hægri má fyrst sjá útsýni frá Krossnesi yfir Bergistanga við Norðurfjörð. Önnur mynd sýnir
Djúpuvík og sú þriðja sýnir Blæju við Ófeigsfjörð. Í næstu röð er fyrst gamla kirkjan í Árnesi, þá
Grásteinn og loks Kambur. Í þriðju röð má sjá skipið Suðurland við Djúpuvík, þá búfénað í
Skalladal og loks fossinn Drynjanda. Næstu tvær myndir sýna gömlu síldarbræðsluna í
Ingólfsfirði og húsnæði á Gjögri. Neðsta röðin sýnir fyrst mynd þar sem horft er frá Hyrnu yfir
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Ávík til Trékyllisvíkur, þá er mynd af gamla kaupfélaginu í Norðurfirði og loks fjaran við
Krossnes með Reykjaneshyrnu í bakgrunni.

3.3.

Staðhættir og búsetuskilyrði

Í þessum kafla er farið yfir íbúaþróun Árneshrepps, þau helstu búsetuskilyrði sem íbúar
hreppsins búa við og stöðu þeirrar grunnþjónustu og innviða sem ætla má að þurfi að vera til
staðar í í nútímaþjóðfélagi. Þá er fjallað um Hvalárvirkjun og áhrif hennar á samfélagið.

3.3.1.

Íbúafjöldi

Árneshreppur er nú fámennasta sveitarfélag landsins og hefur mikil fækkun átt sér stað á
undanfarinni öld. Á mynd 6 má sjá tímalínu sem rannsakandi setti saman og sýnir þróun
íbúafjölda í Árneshreppi frá árinu 1920, en íbúum hefur fækkað um rúmlega 90% frá þeim
tíma.
Mynd 6
Tímalína íbúaþróunar

Skýring. Byggt á hagtölum (Hagstofa Íslands, 2021.).
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Eins og sjá má hefur fækkunin verið veruleg frá því um miðja síðustu öld er síldarævintýrinu
lauk en þá bjuggu í sveitarfélaginu ríflega fimm hundruð manns. Á tuttugu ára tímabili milli
1960-1980 fækkaði enn í hreppnum og í lok þess er íbúafjöldi 176. Á 21. öldinni verður hins
vegar enn meiri fækkun þegar íbúafjöldinn er þá kominn vel niður fyrir 100 manns en fækkun
íbúafjölda í Árneshreppi var 50% milli áranna 1994 – 2005 (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2012).
Í lok árs 2020 voru íbúar Árneshrepps 42 (Hagstofa Íslands, 2021).
Á mynd 7 hér fyrir neðan sést þróun íbúafjölda á tímabilinu 2005-2021 miðað við tölur
Hagstofu Íslands. Þar má einnig sjá fall í íbúafjölda frá árinu 2016 sem skýrist helst af
brottflutningi barnafjölskyldna (Agnes Bragadóttir, 2016). Þá sést að kynjaskipting hefur
haldist nokkuð jöfn á tímabilinu en karlar hafa þó verið í við fleiri lungann af tímabilinu að
undanskildum árunum 2015-2018. Þó ber að hafa í huga að bak við þessar tölur eru tiltölulega
fáir einstaklingar.
Mynd 7
Þróun íbúafjölda 2005-2021 (Hagstofa Íslands 2021).

Mynd 8 sýnir þróun meðalaldurs íbúa og hvernig hann hefur hækkað jafnt og þétt. Ef árin
2010 og 2020 er borin saman má sjá mun jafnari aldursdreifingu árið 2010 en árið 2020, þar
sem yngstu aldursflokkarnir hafa hreinlega þurrkast út eins og áður kom fram og orsakast af
því að barnafjölskyldur fluttu úr sveitarfélaginu (Agnes Baldursdóttir, 2016). Árið 2000 voru
sex börn í hreppnum á grunnskólaaldri en árið 2010 voru fjögur börn og hafði þá fjölgað aftur
miðað við árin þar á undan. Að sama skapi var enginn íbúi í elsta aldurshópnum 80-89 ára árið
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2010 en árið 2020 voru þeir sex. Enginn íbúi var eldri en 90 ára á þessu tímabili. Fjölmennasti
aldursflokkurinn hefur almennt verið 60-69 ára að undanskildu 2010 þegar það var einum
fleiri í 50-59 ára aldursflokknum.
Mynd 8
Þróun aldursdreifingar milli áranna 2010, 2013, 2015, 2018 og 2020 (Hagstofa Íslands, 2021).

Tölur Hagstofunnar segja þó ekki alla söguna, því þær taka til allra þeirra sem hafa skráð
lögheimili í sveitarfélaginu. Reyndin er hins vegar sú að „fjöldi íbúa yfir háveturinn er einungis
milli 15-20 manns því mikið er um að fólk fari suður á þeim tíma“ (Viðmælandi A, munnleg
heimild, 16. maí, 2021; Jón G. Guðjónsson, 2022 ).

3.3.2.

Búseta

Samfara fækkun íbúa hefur heilsársbúseta í Árneshreppi minnkað. Árið 2021 er heilsársbúseta
á átta bæjum í sveitarfélaginu; þremur í Norðurfirði, fjórum í Trékyllisvík og einum í
Reykjarfirði. Þrátt fyrir þetta er skortur á íbúðarhúsnæði í hreppnum en þær jarðir sem seldar
eru, eru keyptar til sumardvalar (Viðmælandi B og Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí
2021). Á mynd 9 má sjá staðsetningu þeirra jarða þar sem heilsársbúseta var í júní 2021.
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Mynd 9
Heilsársbúseta 2021

Á 20 jörðum er búseta hluta úr ári en misjafnt er hversu lengi er búið ár hvert og hversu mörg
hús eru í notkun á hverjum stað. Á mynd 10 má sjá staðsetningu bæja þar sem búið er hluta
úr ári.
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Mynd 10
Búseta hluta úr ári

Eyðijarðir
Eftir 1940 voru margar jarðir sem fóru í eyði og þá helst þær sem voru við jaðar hreppsins þar
sem samgöngur voru erfiðar og því lítil tenging við atvinnulífið sem var fyrir miðju hreppsins.
Það sama má segja um þær jarðir sem höfðu lítið landrými fyrir landbúnað og varð því byggðin
sem eftir stóð tiltölulega þéttbýl í miðju hreppsins (Þorsteinn Hjaltason, 2009). Á mynd 11 má
sjá þá bæi sem vitað er um hvenær fóru í eyði (sjá Birna Lárusdóttir, Guðrún Alda Gísladóttir
og Uggi Ævarsson, 2005) (sjá ljósgræna punkta) auk fleiri eyðijarða sem ekki er vitað hvenær
fóru úr byggð en sennilega hafa þeir bæir farið í eyði um miðja 18. öld (Skipulagsstofnun,
2013) (sjá dökkgræna punkta).
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Mynd 11
Eyðijarðir

3.4.

Atvinna

Landbúnaður hefur í áranna rás verið aðal atvinnuvegur í Árneshreppi og voru flestir bæir með
sauðfé á árum áður, en mikill samdráttur hefur orðið í landbúnaði á svæðinu. Þá hefur mikið
verið sótt á miðin (Sigmundur Guðmundsson, 1966). Í gegnum tíðina hafa aðkomumenn mest
sinnt þeim störfum og er það einnig nú á 21. öldinni. Þjónustustigið hefur minnkað frá tímum
síldarævintýrisins þegar það var sem mest og er til dæmis enginn læknir lengur staðsettur í
hreppnum. Þá er einungis ein verslun og skólanum hefur verið lokað. Hér fyrir neðan verður
fjallað sérstaklega um þessa þróun á tímabilinu frá 1900 til dagsins í dag.

31

3.4.1.

Þróun atvinnu- og þjónustuhátta

Upp úr aldamótum 1900 var sauðfjárbúskapur á nánast öllum jörðum í ábúð. Hlunnindi við
sjávarsíðuna voru mikilvæg svo sem dúntekja, rekaviður og selveiði, þá sérstaklega á jörðum
í norðanverðum hreppnum; Dröngum, Ófeigsfirði og Árnesi (Gísli Gunnarsson, 1987). Stétt
sjómanna myndaðist á Gjögri á síðari hluta 19. aldar og jókst í kringum sídarsöltunina árið
1920. Fyrra síldarævintýrið var á árunum 1912-1919, þá voru nokkar síldarsöltunarstöðvar á
Eyri í Ingólfsfirði, Seljanesi, Munaðarneshlíð, tvær við Reykjarfjörð, ein í Kúvíkum og ein á
Djúpavík (Haukur Jóhannesson, 2008). Beinn fjárhagslegur ávinningur af síldarævintýrinu
skilaði hins vegar litlu til sveitarfélagsins, þar sem að verksmiðjurnar voru í eigu
aðkomumanna og eins hafði stór hluti verkamanna aðeins tímabundna búsetu í Árneshreppi
(Skipulagsstofnun, 2013). Læknir var staðsettur í Kúvíkum og tvær ljósmæður voru í
hreppnum, önnur stödd á Kúvíkum og hin bjó á Dröngum (Guðmundur. P. Valgeirsson, 2008).

Blómaskeið síldarævintýrisins var á fjórða og fimmta tug síðustu aldar,
síldarverksmiðjur voru á Djúpavík og Eyri. Á tímabilinu var öflug þjónusta í Árneshreppi.
Kaupfélag Strandamanna var með útibú fyrir starfsfólk bæði á Djúpavík og Eyri, sem og
brauðgerð, apótek og fleira. Læknir var á Djúpavík. Eftir að síldarævintýrinu lauk um 1946 fóru
margir bæir í eyði sökum atvinnuleysis í hreppnum (Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí
2021). Þeir sauðfjárbændur sem eftir voru fengu styrk frá Kaupfélaginu til að koma sér upp
betri aðstöðu sem fólst í stærri heygeymslum og endurbættum fjárhúsum (Viðmælandi C,
1985). Útgerð á Gjögri hélt áfram eftir 1950 og var þá mest unnið með grásleppu og þorsk.
Um 1980 eru íbúar Árneshrepps aftur farnir að sinna hefðbundnum störfum
bændasamfélagsins eins og þeir höfðu gert fyrir blómaskeið síldarævintýrisins. Þjónusta var
orðin lítil sem engin en sveitarfélagið hafði þó prest og hreppstjóra og helstu umsvifin voru í
kringum verslun. Kaupfélag Strandamanna lagðist af árið 1990 en útibú frá Kaupfélagi
Steingrímsfjarðar fór í nýtt húsnæði í Norðurfirði auk sláturhúss, frystiaðstöðu, verbúðar og
saltfiskvinnslu en þar var tekið á móti fiski þegar brottfluttir trillukarlar komu til að veiða
(Gunnsteinn Gíslason, 1985). Hótel Djúpavík opnaði árið 1985 og Minja- og handverkshúsið
Kört árið 1992 (Hótel Djúpavík, e.d.).
Á allra síðustu árum hefur skólahald verið erfitt þar sem fá börn hafa búið í
Árneshreppi og var grunnskólanum lokað haustið 2019 og var það í fyrsta skipti í 89 ár sem
enginn skóli er í hreppnum. Veturinn 2019-2020 þurfti einn nemandi því að sækja skóla að
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Drangsnesi (Kristján Már Unnarsson, 2019). Fram að lokun skólans þurftu nemendur í 10. bekk
að sækja skóla utan sveitafélagins, annað hvort með því að dvelja á heimavist í öðrum skólum
eða með þeim hætti að fjölskyldur þeirra flyttust búferlum úr hreppnum og í annað
sveitarfélag.

Sparisjóður er til staðar í Norðurfirði. Verzlunarfélag Árneshrepps ehf., sem hefur
aðsetur í Norðurfirði, var stofnað í febrúar 2019 í kjölfar þess að útibú Kaupfélags
Steingrímsfjarðar lagðist af haustið 2018 (Byggðastofnun, 2019). Lokun Kaupfélags
Steingrímsfjarðar kallaði tímabundið á að íbúar sveitarfélagsins þyrftu að sækja verslun um
100 km leið til Hólmavíkur eða fá aðföng send með flugi. Það má því segja að ákveðin
lágmarksþjónusta sé fyrir hendi í hreppnum (Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí 2021).

3.4.2.

Helstu atvinnuvegir Árneshrepps

Landbúnaður
Í byrjun árs 2021 var fjárbúskapur stundaður á fjórum jörðum í Árneshreppi en þeim fækkaði
haustið 2021 þegar búskapur lagðist af í Steinstúni (Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí
2021). Landbúnaður á svæðinu hefur ætíð verið áskorun, ekki síst vegna veðurfars sem gerir
ræktun erfiðari og vaxtartími skemmri en víðast hvar annars staðar á Íslandi. Af þeim sökum
hefst heyskapur vanalega síðar á þessu svæði en annars staðar á landinu (Skipulagsstofnun,
2013).
Nytjabúskapur
Hlunnindi hafa verið talsverð á þessu svæði í gegnum tíðina, svo sem rekaviður, dúntekja,
selur og grásleppa en allt þetta eru gamlar nytjavörur sem mikið hefur verið unnið með.
Æðarvarp er nytjað á þeim bæjum sem slíkt er fyrir hendi en það eru 10-15 ár síðan rekaviður
hætti að reka á land í stórum stíl. Þessar auðlindir eru minna virði í dag en á árum áður
(Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí 2021).
Sjávarútvegur
Trillukarlar utan svæðisins reka útgerð yfir sumarmánuðina og eru fiskveiðar gerðar út frá
höfninni í Norðurfirði. Þá er grásleppa enn veidd á sumrin frá Gjögri (Viðmælandi C, munnleg
heimild, 16. maí 2021). Á mynd 12 má sjá þau býli sem eru enn með nytjabúskap árið 2021.
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Mynd 12
Býli með nytjabúskap 2021

3.4.3.

Verslun og þjónusta

Ferðaþjónusta
Líkt og með aðra landshluta þá hefur ferðaþjónustan eflst í Árneshreppi frá síðustu
aldamótum, m.a. með tilkomu Ferðafélags Íslands sem er með skála á jörðinni Norðurfirði II
og þar er einnig tjaldsvæði (Viðmælandi B og Viðmælandi C, munnleg heimild, 16. maí 2021).
Aukin gisting er í boði, s.s. bændagisting, auk þess að ýmsar ferðir eins og göngur og siglingar
hafa aukið möguleika ferðamanna og fjölgað fólki í hreppnum tímabundið. Hótel Djúpavík,
sem starfrækt hefur verið frá árinu 1985, er nú stærsti vinnustaðurinn (Halla Ólafsdóttir,
2019). Liður í ferðaþjónustunni er sögusýning, þar sem farið er yfir sögu Djúpavíkur, er að
34

finna í gömlu síldarverksmiðjunni á Djúpavík, sem byggð var á árunum 1934-1935. Í
Norðurfirði hefur frystihúsinu verið breytt í gistiaðstöðu og einnig hefur húsnæði sem fyrrum
hýsti verbúð verið breytt í kaffihús sem hefur verið rekið á sumrin frá árinu 2008 (Jón G.
Guðjónsson, 2008). Minja- og handverkshúsið Kört er í Trékyllisvík en þar er einnig kaffisala
og hægt að fá leiðsögn um sveitarfélagið og þá er að finna gistiheimilið Bergistanga í
Norðurfirði. Í landi Norðurfjarðar I er nú rekið gistiheimilið Urðartindur. Frá Norðurfirði eru
bátsferðir á Hornstrandir en einnig er boðið upp á dagsferðir að skoða Drangaskörð. Á
Finnbogastöðum í Trékyllisvík er boðið upp á gistingu í skólanum á sumrin og tjaldsvæði,
einnig er tjaldsvæði við fjöruna í Ófeigsfirði. Krossneslaug á Krossnesi við enda Norðurfjarðar
er mikið aðdráttarafl bæði fyrir gesti og heimamenn (Árneshreppur, e.d.) en hún er staðsett
við fjöruborðið með fallegu útsýni yfir fjörðinn og horft yfir að Reykjaneshyrnu. Á mynd 13 má
sjá staðsetningu ferðaþjónustu Árneshrepps.
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Mynd 13
Ferðaþjónusta

3.5.

Opinber þjónusta og menning

Núverandi byggð í Árneshreppi er að mestu leyti í Trékyllisvík en þar er íþróttavöllur, kirkjurnar
tvær í Árnesi og félagsheimili. Þar var Finnbogastaðaskóli einnig starfræktur áður en honum
var lokað.
Í Árneshreppi er hvorki heilsuvernd né heimahjúkrun til staðar, læknir er staðsettur á
Hólmavík og kemur hann einu sinni í mánuði ef kallað er eftir því. Félagsleg þjónusta er engin
í hreppnum en Árneshreppur er aðili að félagsþjónustu svæðisstjórnar Vestfjarða um málefni
fatlaðra (Skipulagsstofnun, 2013).
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Eftir lokun Finnbogastaðaskóla hefur félagslíf innan sveitarinnar dalað mikið en flestar
samkomur íbúa tengdust viðburðum á vegum hans (Viðmælandi A, munnleg heimild, 16. maí
2021). Í félagsheimilinu er ball einu sinni á ári, en annars er húsnæðið nýtt fyrir erfidrykkjur,
fermingar og aðrar veislur. Verslunarmannahelgin er stór helgi á svæðinu en þá koma
venjulega saman um 200-300 manns og eru ýmsar uppákomur, t.d. tónleikahald á hinum
ýmsu bæjum. Eitt sinn tóku allir sem vettlingi gátu valdið þátt í starfsemi saumaklúbbsins en
nú má hann muna fífil sinn fegurri og hefur ekki verið starfsræktur í 10-15 ár (Viðmælandi A,
munnleg heimild, 16. maí 2021). Þá var haldið sextánmanna þorrablót í Árneshreppi í febrúar
2022 og er það með því fámennasta sem haldið hefur verið á svæðinu skv. heimildum Jóns
Guðbjörns Guðjónssonar en aðeins 18 manns búa í hreppnum um þessar mundir (Jón G.
Guðjónsson, 2022).
Vinafélag Árneshrepps var stofnað árið 2007 þegar rithöfundurinn Hrafn Jökulsson gaf
út bókina Þar sem vegurinn endar en hann hefur ávallt haldið tryggð við svæðið frá því hann
var þar í sveit sem ungur piltur (Hrafn Gunnlaugsson, 2007). Vinafélag Árneshrepps var
stofnað með það að markmiði að freista þess að bjarga fámennasta sveitarfélagi landsins frá
því að leggjast í eyði (Skipulagsstofnun, 2013).

3.6.
3.6.1.

Innviðir
Samgöngur

Árneshreppur tengist fyrst þjóðvegakerfi landsins undir lok sjöunda áratug síðustu aldar (Skúli
Alexandersson, 1982) og liggur Strandavegur (nr. 643) um sveitarfélagið. Við Bjarnarfjarðará í
Bjarnarfirði sunnan Veiðileysufjarðar, endar slitlag og mjór malarvegur tekur við. Þaðan liggur
vegurinn yfir Veiðileysuháls, um Veiðileysufjörð, Djúpavík, Reykjarfjörð, Gjögur, framhjá
Árnesi og að Norðurfirði, þar sem hann endar við hafnarsvæði Árneshrepps við Krossnes. Frá
Meldal í Trékyllisvík liggur einnig vegur að Eyri í Ingólfsfirði. Ógreiðfær leið liggur þaðan áfram
í fjörunni og meðfram Hádegisfjalli, Seljanesfjalli, og Svartahnjúk inn í Ófeigsfjörð (Íslenski
ferðavefurinn, e.d.-c).
Vegasamgöngur í Árneshreppi hafa ætíð verið erfiðar, þá sérstaklega yfir
vetrarmánuðina og er sveitarfélagið það eina á landinu sem ekki er með greiðar
vegasamgöngur allt árið um kring. Veiðileysuháls þykir ógreiðfær og telur Vegagerðin ekki
svara kostnaði að halda úti vetrarþjónustu frá janúar fram yfir miðjan mars ár hvert
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(Vegagerðin, 2020). Þá er víða hætta á skriðuföllum í Árneshreppi og má þar nefna
vegakaflann frá Kolbeinsvík og að Byrgisvík, Veiðileysuófæru, Kjörvogshlíð, undir Sætrafjalli
og frá Sætrakleif að Vallnesi, í Norðurfjarðarurðum og Reykjarfjarðarhlíð. Þá er talað um
sérstaka snjóflóðahættu í Munaðarneshlíð á vegi nr. 647 (Skipulagsstofnun, 2013).
Allt frá árinu 2008 hafa vegaframkvæmdir staðið fyrir dyrum en þær voru settar á bið
í kjölfar efnahagshrunsins það ár. Samgönguáætlun 2015-2018 gerði ráð fyrir framkvæmdum
í sveitarfélaginu en þær frestuðust einnig. Tillaga að matsáætlun vegna mats á
umhverfisáhrifum Strandavegar um Veiðileysuháls var samþykkt af Skipulagsstofnun í ágúst
2020 en framkvæmdinni var aftur slegið á frest og nú fram til ársins 2024 (Vegagerðin, 2020).
Flugsamgöngur gegna mikilvægu hlutverki í Árneshreppi en flogið er á Gjögur tvisvar í
viku yfir vetrartímann og einu sinni í viku yfir sumarmánuðina. Flugfélagið Norlandair sér um
þessar áætlanaferðir frá Reykjavíkurflugvelli (Isavia, e.d.).

3.6.2.

Raforka og fjarskipti

Rafmagn til notkunar í Árneshreppi er fengið frá Orkubúi Vestfjarða hf. Einnar línu fasakerfi
er í loftlínum frá Selási í Steingrísfirði yfir Trékyllisheiði. Unnið hefur verið að því í áratugi að
fá 3ja fasa rafmagn en oft á tíðum hefur verið mikill hörgull á rafmagni í Árneshreppi
(Skipulagsstofnun, 2013) og má sem dæmi nefna að í september 2021 hafi rafmagn farið af í
4 klst vegna mikillar ísing á línum og sjávarselta og að bilunin ætti rætur sínar að rekja til slita
við Bólstað í Selárdal (Jón Guðbjörn Guðjónsson, 2021). Þá fór rafmagn einnig af í febrúar
2022 og eru fréttir af rafmagnsleysi tíðar (Jón Guðbjörn Guðjónsson, 2021; 2022). Í mars 2021
var veittur styrkur frá Fjarskiptasjóði til að leggja ljósleiðara í hreppinn. Styrkurinn var veittur
í tvennu lagi, sá fyrri fyrir stofnstreng en sá síðari fyrir lagningu ljósleiðara sem yrði lagður í
þremur áföngum alla leið frá Steingrímsfirði inn í Norðurfjörð. Samhliða því mun verða lagður
strengur fyrir 3ja fasa rafmagn (Vestfjarðastofa, 2021). Framkvæmdir hófust í júlí 2021 og er
fyrirhugað að þeim verði lokið árið 2022 (Kristinn H. Gunnarsson, 2021). Í viðtali við Evu
Sigurbjörnsdóttur, oddvita Árneshrepps eru „alla vega fjór[ir] einstaklinga[r] hérna í sveitinni
sem [...] vinna á netinu“ og myndu þeirra vinnuaðstæður batna til muna gangi áætlanir eftir
(Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, 2021).
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3.6.3.

Hvalárvirkjun

Löngum hefur verið hugað að virkjun Hvalár en fyrstu drög eru frá árinu 1974 (Arnór Þ.
Sigfússon o.fl., 2016) en með tímanum hafa hugmyndir um virkjunina breyst, þó aðallega hvað
stærð varðar. Miðað við núverandi hönnun er gert ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55
MW og orkuframleiðsla um 320 GWh á ári en það er Vesturverk ehf sem stefnir á virkjun
Hvalár, Rjúkanda og Eyvindarfjarðarár til orkuafhendingar. Ekki liggur fyrir hvaða
atvinnustarfsemi orkan verður aðallega seld til en líklegt er að almenningur geti keypt hluta
orkunnar. Þá er það einnig markmið Vesturverks að stuðla að auknu öryggi raforkudreifingar
á Vestfjörðum (Arnór Þ. Sigfússon o. fl. , 2016; Vesturverk, e.d.).
Árið 2015 fékk Vesturverk rannsóknarleyfi hjá Orkustofnun vegna Hvalárvirkjunar en
áform voru um að koma fyrir virkjun í Ófeigsfirði þar sem til stóð að virkja þrjár ár, þ.e. Hvalá
Rjúkanda og Eyvindafjarðará. Rannsóknarleyfi var gefið út til tveggja ára en áður hafði
Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun veitt umsögn (Sunna Ósk Logadóttir, 2017). Í
umsögn Umhverfisstofnunar var bent á að umrætt svæði telst til víðerna sem tilheyra
hálendinu sunnan Drangajökuls og að að stjórnvöld hafi markað stefnu um að vernda það
svæði enda að mestu óraskað. Náttúrufræðistofnun var hins vegar á öðru máli og benti á að
svæðið væri í nýtingarflokki rammaáætlunar (Sunna Ósk Logadóttir, 2017.
Hugmyndin um virkjun Hvalár hefur valdið miklum deilum í gegnum tíðina og þá
aðallega hvort virkjunin eigi eftir að hafa betri eða verri áhrif á umhverfið, atvinnu og
vegasamgöngur svo fátt eitt sé nefnt (Sunna Ósk Logadóttir, 2017). Samkvæmt Aðalskipulagi
Árneshrepps 2005-2025 er markmiðið að virkjunin styrki atvinnustarfsemi í sveitinni til lengri
tíma og skili tekjum til sveitarfélagsins auk þess að vegasamgöngur verði bættar verulega og
þörf verði á aukinni þjónustu eins og skóla og verslun. Einnig kemur fram í aðalskipulaginu að
vonir stæðu til að virkjun Hvalár myndi tryggja Árneshreppi fjarskiptakerfi (Skipulagsstofnun,
2013).
Í skýrslu sem unnin var fyrir Vesturverk um mat á samfélagsáhrifum á Árneshrepp við
að virkja Hvalá kemur eftirfarandi fram:
Hvalárvirkjun mun ekki sjálfkrafa hafa áhrif til uppbyggingar á Strandavegi milli
Bjarnafjarðar syðri og Árneshrepps. Ljóst er því að Hvalárvirkjun mun ekki verða
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til þess að svara kröfum sveitarfélagsins um betra vegasamband nema að mjög
takmörkuðu leyti (Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2018, bls.
23).
Samkvæmt matsskýrslu sem var gerð vegna virkjunar Hvalár árið 2016, er gert ráð fyrir
að það þurfi um 350 ársverk á staðnum til að byggja virkjunina sem taki um það bil fjögur ár.
Þegar virkjunin er komin í rekstur er gert ráð fyrir að henni verði fjarstýrt og enginn
starfsmaður verði á svæðinu að öllu jöfnu (Arnór Þ. Sigfússon o.fl., 2016; Jón Þorvaldur
Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2018). Yfir framkvæmdatímabilið er líklegt að tekjur
Árneshrepps muni aukast á annað hundrað milljóna króna vegna útsvars starfsfólks.
Árneshreppur mun fá fasteignagjöld af virkjunarbyggingum á rekstrartíma virkjunarinnar,
áætlað um 20-30 milljónir króna á ári. Með hærri tekjum sveitarfélagsins munu framlög úr
jöfnunarsjóði líklega lækka samhliða (Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2018).
Þá er Hvalárvirkjun talin mikilvæg samfélaginu þar sem hún muni aukaöryggi í afhendingu
rafmagns og gæti tenging virkjunar við veitu hreppsins orðið annað hvort í upphafi
framkvæmdatímans eða í upphafi rekstrartímans (Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti
Jóhannesson, 2018).
Árið 2017 gaf Skipulagsstofnun álit á mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Þar
sem fram kom í niðurstöðu stofnunarinnar að áhrif virkjunarinnar væru neikvæð eða verulega
neikvæð á flesta þá þætti sem voru til skoðunnar (Skipulagsstofnun, 2017). Eins og fram kom
hér að ofan var rannsóknarleyfi veitt af Orkustofnun árið 2015 og var leyfið framlengt tvisvar
sinnum, árið 2017 og árið 2019. Rann það síðara út 31. mars 2021 (Sunna Ósk Logadóttir,
2021).

3.6.4.

Veðurfar

Til að átta sig nánar á áhrifum veðurfars á búsetuskilyrði í Árneshreppi má skoða niðurstöður
frá veðurathugunarstöðinni í Litlu Árvík. Borið saman við Norðurland og aðra hluta Vestfjarða
er veðrátta á norðanverðum Ströndum talsvert kaldari. Ef litið er til þeirra upplýsinga sem fást
frá veðurstöðinni í Litlu Ávík í Trékyllisvík fyrir tímabilið frá lok árs 1995 til 2015, þá er
meðalhitastig á ári 3,7°C. Meðalhitastig kaldasta mánaðar (febrúar) hefur verið -0,2°C en
heitasta mánaðar (ágúst) 9,2°C. Hámarkshiti hefur verið mældur á bilinu 16-26°C og
lágmarkshiti á bilinu -9 til -14°C. Árleg úrkoma hefur verið 860 mm að meðaltali og sveiflast
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frá 630 mm til 1150 mm á umræddu tímabili. Mest er úrkoman í september og október en
minnst í maí og júní samkvæmt veðurstöðvunum á Gjögri og Litlu Ávík (Arnór Þ. Sigfússon o.fl.,
2016).
Það er víða skjólsælt í Árneshreppi en meðalvindhraði í hreppnum hefur verið á bilinu
4,5 m/sek og upp í 5 m/sek (Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025). Þó verða fárviðri stöku
sinnum og má búast við vindhraða yfir 25 m/s í 5 daga á ári á Gjögri og á bilinu 20-25 m/s í 1015 daga á ári (Arnór Þ. Sigfússon o.fl., 2016; Skipulagsstofnun, 2013).
Á mynd 14 er vindrós sem fengin er hjá Veðurstofu Íslands sem sýnir meðalvindhraða
á ári á Gjögur svæðinu (Veðurstofa Íslands, e.d.). Norðaustanátt er ríkjandi vindátt þar sem
svæðið er opið fyrir vindum frá Húnaflóa, sérstaklega í þeirri átt en hún er venjulega rök og
köld. Frá vori og fram á haust vill verða rigningarsamt ef að vindur stendur af hafi, en á vetrum
er úrkoman oftast í formi snjókomu. Vestanáttir geta verið mjög hvassar og byljóttar, en oft á
tíðum þurrar og sólríkar (Arnór Þ. Sigfússon o.fl., 2016).
Mynd 14
Vindrós frá Gjögur svæðinu.

3.7.

Áhugaverðir staðir

Í þessum kafla er tilgreindir áhugaverðir staðir og svæði Árneshrepps í náttúrfars- og
menningarlegu samhengi. Þetta eru staðir sem sem ýta undir og styðja við fjölbreytta útivist
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fyrir bæði íbúa sveitarfélagsins og gesti þeirra hvort sem þeir aðhyllast útivist eða menningu
eða hvorttveggja. Árneshreppur er ríkur af slíkum stöðum og/eða svæðum og eru þrjú svæði
á náttúruminjaskrá. Sá fyrsti eru Drangaskörð, annar er Grásteinn sem stundum er nefndur
Silfursteinn í landi Stóru-Árvíkur en talið er að steininn hafi borist til landsins með hafís í lok
ísaldar. Þriðja svæðið er Veiðileysa og Kaldbaksdalur sem er fjalllendið milli Veiðileysu og
Kaldbaksdals ásamt dalnum sjálfum (Skipulagsstofnun, 2013).

3.7.1.

Hverfisvernd

Tvö svæði eru skilgreind sem hverfisverndarsvæði í gildandi aðalskipulagi, annars vegar í landi
Kúvíkur og hins vegar á Gjögri. Á einokunartímanum (1602-1787) voru Kúvíkur eini
verslunarstaðurinn við Húnaflóa og eru þar túngarðar (steingarðar) frá þeim tíma í nánast
upprunalegri mynd. Gjögur er fornfræg veiðistöð og er þar að finna áhugaverðar minjar frá
hákarlaútgerð fyrr á tímum (Skipulagsstofnun, 2013). Í Árneshreppi er mikið um áhugaverða
staði, hvort sem það er tengt sögu svæðisins, menningu eða fallegu landslagi og vatnafari.
Ganga á Reykjaneshyrnu er létt og útsýnið þaðan er stórkostlegt að mati rannsakanda. Mynd
15 sýnir svæði á náttúruminjaskrá, hverfisverndarsvæði og aðra áhugaverða staði og á mynd
16 má sjá ljósmyndir frá nokkrum af þessum stöðum m.a. Síldarverksmiðjunni í Djúpavík,
Reykjaneshyrnu, Hvalárfossum og kirkju í Trékyllisvík.

3.7.2.

Jarðfræði

Í Árneshreppi er meginbergtegund blágrýti en í Ingólfsfirði, Reykjanesi og Reykjarfirði finnst
einnig líparít. Milli Reykjafjarðar og Ófeigsfjarðar er forn megineldstöð þar er bergið víða súrt
og kallast innskotsberg. Árnesfjall með Árnestindi er dæmi um þetta (Skipulagsstofnun, 2013).
Það sem hefur einna helst haft áhrif á landmótun hreppsins eru jöklar. Jökulfargið sem fylgdi
ísaldartímabilinu olli því að land seig og dalir og firðir urðu djúpir og breiðir. Drangaskörð eru
t.a.m. mótuð af jöklum á ísöld (Skipulagsstofnun, 2013).
Víða er að finna jarðhita í Árneshreppi. Má þar nefna Krossnes og Gjögur. Eins er
jarðhiti við Hákarlavog þar sem heitt vatn streymir upp um sprungur og myndar heita laug. Í
Pollvík og Akurvík sem einnig eru á Reykjarnesinu er allnokkur jarðhiti. Tveir lækir falla í
Akurvík og er annar kaldur en hinn volgur (Haukur Jóhannesson, 2000). Jarðhita er einnig að
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finna í Ófeigsfirði og á Laugamýri nálægt Dröngum. Þá er að finna heitar uppsprettur í
Reykjarfirði (Skipulagsstofnun, 2013).

3.7.3.

Árneshreppur og Hornstrandir í sögulegu samhengi

Hornstrandir líkt og Árneshreppur byggðust upp við landnám (Umhverfisstofnun, 2019).
Hornstrandir skiptist í tvo hreppi annars vegar Sléttuhrepp og hins vegar Grunnavíkurhrepp
(Umhverfisstofnun, 2019). Grunnavíkurhreppur hafði landamörk sín við Árneshrepp en skilin
liggja frá Hábungu á Drangajökli og að Geirólfgnúp. Skilin milli Grunnavíkurshrepps og
Sléttuhrepps voru að vestan frá Lás milli Hesteyrarfjarðar og Veiðileysufjarðar og austur í
almenningsskarð á Hornbjargi norðan Látrabjarg (Guðrún Ása Grímsdóttir,e.d.). Síðustu
bæirnir í Grunnavíkurhreppi lögðust í eyði áirð 1962 (Guðrún Ása Grímsdóttir,e.d.). Síðustu
íbúar Sléttuhrepps höfðu yfirgefið hreppinn árið 1952 en fimm hundruð einstaklingar höfðu
búið þar einungis um tveimur áratugugunm áður (Átthagafélag Sléttuhreppur, e.d.).
Hornstrandir líkt og Árneshreppur er afskekkt byggðarlag, harðbýlt og lifði fólk af því sem sjór
og land gaf, á Hornströndum voru miðin gjöful líkt og í Árneshreppi og mikið var um eggjatöku
(Umhverfisstofnun, 2019).

Einng voru þar kýr, kindur og hestar. Þá var á Hesteyri í

Sléttuhreppi m.a. pósthús, símstöð, skóli, kirkja, verslun og læknishús (Umhverfisstofnun,
2019). Grunnavíkurhreppur fer í eyði þegar vinnufólk og uppkomin börn bænda fer í leit að
arðbærari atvinnu og menntun en við það var stoðum kippt undan bæði búskap og
sjómennsku. Fór svo að bændur yfirgáfu bújarðir sínar verðlausar (Guðrún Ása Grímsdóttir,
e.d.). Grunnavíkurhreppur sameinaðist Snæfjallahreppi árið 1964. Báðir hrepparnir mynduðu
átthagafélög og hafa staðið vörð um heimahagana (Haukur Ingibergsson, 1971; Mbl, 1989).
En eins og segir á vefnum Hornstrandir.is þá er tilgangur félagsins:
„að halda tengslum milli þeirra sveitunga, sem þarna höfðu sest að. Þeir vildu
hittast og njóta sameiginlegra minninga. Þeim brann í huga að gera eitthvað til
þess að vernda tengslin við heimahagana og láta ókomnum kynslóðum í té
einhverja vitneskju um það mannlíf, sem lifað hafði verið í eyddri byggð“
(Átthagafélag Sléttuhreppur, e.d.).
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Árið 1975 voru Hornstrandir friðlýst sem friðland (Umhverfisstofnun, 2019). Árin 1994 og
1995 sameinast báðir hrepparnir Ísafjarðarkaupstað. Grunnavíkurhreppur árið 1994 og
Sléttuhreppur ári síðar 1995 (Átthagafélag Sléttuhreppur, e.d.; Guðrún Ása Grímsdóttir,e.d.).
Til samanburðar við stöðu byggðar á Hornströndum sem farnar eru í eyði, og í Árneshreppi
þar sem enn er búið, má horfa til erlendra rannsókna þar sem skoðað er hvernig bjarga megi
brothættum byggðum, s.s. á Skotlandi. Byggðir á skosku eyjunum hafa margar staðið frammi
fyrir því að missa frá sér helstu atvinnuvegi, s.s. fiskveiðar og í kjölfarið hafa íbúarnir ekki átt
annan kost en að fara frá eyjunum (Olson, 2019). Þær aðgerðir sem beitt var til að bregðast
við stöðunni á skosku eyjunum var að lögð var áhersla á að vinna með það sem hvert svæði
hefur upp á að bjóða hvort sem það er fiskur, rækjur eða landbúnaður. Þannig voru
fyrirliggjandi atvinnuvegir efldir með nýsköpun ásamt því að auka möguleika fólks á atvinnu
án staðsetningar eins og algengt er orðið. Þannig gátu íbúar unnið að öllu leyti eða að hluta til
að heiman sem um leið sparar bæði tíma og fjármagn í ferðalög milli staða. Ávinningurinn fól
ekki eingöngu í sér að byggð héldist á eyjunum heldur einnig aukin lífsgæði íbúa (Olson, 2019).
Sem dæmi má nefna býlið Comrie Croft sem stefndi hraðbyri í eyði árið 2008 vegna
einangrunar. Í því tilviki tóku starfsfólk og aðrir fjárfestar höndum saman og breyttu
starfseminni úr hefðbundnum rekstri yfir í nýsköpun í framleiðslu og sýndu fram á að það er
hægt að snúa blaðinu við og byggja upp hagkvæma atvinnustarfsemi úti á landi (Donaldson,
2019).
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Mynd 15
Hverfisvernd, svæði á náttúruminjaskrá og áhugaverðir staðir

Mynd 16
Áhugaverðir staðir

Hér má sjá fimm myndir. Ef þær eru skoðaðar frá vinstri til hægri má fyrst sjá
síldarverksmiðjuna í Djúpavík með Djúpavíkurfoss fyrir aftan, því næst má sjá útsýni þar sem
horft er niður af Hyrnu, sú þriðja sýnir leikbúð fyrir börn í Djúpavík, þá er mynd af Hvalárfossi
og loks er síðasta myndin af nýju kirkjunni í Árnesi með Hyrnu í baksýn.
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4.

Fyrirliggjandi áætlanir og stefnur í skipulagsgerð og
greining þeirra

Í þessum kafla er farið yfir gildandi skipulagsáætlanir í Árneshreppi svo sem Aðalskipulag
Árneshrepps 2005-2024 og aðrar áætlanir og stefnur. Því næst verða einstakir þættir
landsskipulagsstefnu raktir í samræmi við áhrif þeirra eða árangur fyrir Árneshrepp eins og
staðan var í lok árs 2021. Sömu sögu má segja um aðalskipulag Árneshrepps, markmið þeirra
og áætlanir sem einnig eru raktar hér að neðan m.t.t. stöðu tiltekinna málaflokka hjá
hreppnum. Eins verður fjallað um Byggðaáætlun 2018-2024 og áhrif verkefnisins Brotthættar
byggðir á skipulagsmál Árneshrepps sem á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þá er skoðað
hvernig sveitarfélaginu hefur gengið að ná fram markmiðum sínum er varða þá þætti sem
verkefnið beinir sjónum sínum að.

4.1.

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Þingsályktun um Landsskipulagsstefnu 2015-2026 var í fyrsta skipti samþykkt á Alþingi í mars
2016. Landsskipulagsstefna felur í sér stefnu í skipulagsmálum fyrir landið í heild til
leiðbeiningar fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og aðra áætlanagerð um þróun byggðar og
landnýtingu (Skipulagsstofnun, 2016).
Leiðarljós Landsskipulagsstefnu 2015-2026 er:
● Að skipulag stuðli að sjálfbærri þróun.
● Að skipulag sé sveigjanlegt og stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og
umhverfisbreytingum.
● Að skipulag stuðli að lífsgæðum.
● Að skipulag styðji samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta.

Þá er sett fram stefna um skipulag varðandi miðhálendið, dreifbýli, haf- og strandsvæði ásamt
þéttbýli og búsetumynsturs.
● Dreifbýlis.
● Þéttbýli og búsetumynsturs.
● Skipulag haf- og strandsvæða.
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Hér fyrir neðan er litið á markmið þeirra málaflokka í Landsskipulagsstefnu 2015-2026
sem eru innan ramma sem verkefni þetta nær til. Jafnframt er mat á stöðu mála innan
Árneshrepps í árslok 2021 hvað þessi markmið Landsskipulagsstefnu varðar.
Tafla 1
Landsskipulagsstefna 2015-2026

Sjálfbær byggð í dreifbýli
Markmið Landsskipulagsstefnu 2015-2026

Staðan í árslok 2021

Samkvæmt landsskipulagsstefnu skal styðja
við dreifbýli, styrkja og tryggja vöxt í þeim
kjörnum sem fyrir eru og geta staðið undir
fjölbreyttri þjónustu sem og boðið upp á þau
lífsgæði sem nútímasamfélag gerir kröfur
um.
Þar með talið skal styrkja landbúnað og aðra
staðbundna landnýtingu og atvinnustarfsemi.

Árneshreppur er afskekkt og fámennt
sveitarfélag en mikil fólksfækkun hefur orðið
á undanförnum áratugum. Innviðir í
hreppnum eru brothættir s.s. hvað varðar
samgöngur, menntamál og heilbrigðisþjónustu. Óöruggar samgöngur eru yfir
vetrarmánuðina og skólahald er aflagt. Þetta
skiptir allt máli svo íbúar hreppsins geti notið
þeirra lífsgæða sem nútíma samfélag gerir
kröfur um.

Ferðaþjónusta
Markmið landsskipulagsstefnu

Staðan í árslok 2021

Greina þarf sérstöðu, styrkleika og
staðaranda svæðisins sem gefur hugmyndir
um tækifæri í ferðaþjónustu.
Ferðaþjónusta skal vera í sátt við náttúru,
umhverfi og íbúa svæðisins.
Skipulagsákvarðanir tengdar ferðaþjónustu
skulu taka mið af náttúruverndarsjónarmiðum og kortlagningu af auðlindum.
Uppbygging ferðaþjónustunnar skal nýtast
íbúum á svæðinu jafnt sem og
ferðamönnum.

Ferðaþjónustan hefur farið vaxandi í
Árneshreppi síðustu ár. Gistiplássum fyrir
ferðamenn hefur fjölgað og til stendur að
fjölga þeim enn frekar.
Menningar- og minjahúsið Kört hefur
stækkað og er aðsóknin góð. Þá eru
fjölmargir áhugaverðir staðir, þar sem sagan
er mjög sterk og sjáanleg í hreppnum.
Krossneslaug er einnig mjög vinsæl jafnt
íbúum sem og ferðamönnum. Unnið hefur
verið að merkingu á göngu- og reiðleiðum í
hreppnum og Hótel Djúpavík hefur boðið
upp á vélsleðaferðir. Árneshreppur er hluti
af mótun Áfangastaðaáætlun Vestfjarða þar
sem sett hafa verið fram markmið á sviði
ferðaþjónustu.
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Sjálfbærar samgöngur
Markmið landsskipulagsstefnu

Staðan í árslok 2021

Áherslur á greiðar, öruggar og vistvænar
samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta.
Skipulagsgerð sveitarfélaga skulu stuðla að
greiðum samgöngum innan skilgreindra
vinnusóknarog
þjónustusvæða
meginkjarna með styrkingu byggðar að
leiðarljósi.

Strandavegur er ekki greiðfær allt árið um
kring sem ýtir undir einangrun svæðisins,
dregur úr möguleikum íbúa t.d. að sækja
vinnu og þjónustu út fyrir svæðið á
ákveðnum tímum og dregur úr öryggi íbúa,
t.d. að sækja sér bráðalæknisþjónustu. Með
bættum vegasamgöngum verður fyrst hægt
að bjóða upp á heilsársferðaþjónustu í
hreppnum eins og gildandi aðalskipulag gerir
ráð fyrir sbr. með að „horft verði sérstaklega
til uppbyggingar á vistvæna ferðaþjónustu
árið um kring.“ Einnig er stefnt að
heilsársferðaþjónustu í Áfangastaðaáætlun
Vestfjarða.

Náttúruvá og loftslagsbreytingar
Markmið landsskipulagsstefnu

Staðan í árslok 2021

Í skipulagi skal stuðla að öryggi almennings
gagnvart náttúruvá og landslagsbreytingum.
Tekið skal tillit til þeirra hættu sem stafar af
náttúruvá við skipulagsgerð sveitarfélaga
eins
og
snjóflóðum,
skriðuföllum,
vatnsflóðum, eldgosum o.s.frv.

Hætta er á skriðuföllum og snjóflóðum á
ákveðnum stöðum við Strandaveg. Á það við
um kaflann frá Bjarnarfirði syðri að Gjögri og
er Veiðileysuháls þar helsti farartálminn.
Vegagerðin telur ekki forsendur til að halda
Strandavegi opnum yfir háveturinn.

4.2.

Viðauki við gildandi landsskipulagsstefnu

Árið 2018 óskaði Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra eftir
viðbótum við gildandi landsskipulagsstefnu þar sem tekið yrði fyrir loftslag, landslag og
lýðheilsa, þessi þrjú viðfangsefni eiga að ganga þvert á viðfangsefni gildandi stefnu
(Landsskipulag, 2020). Viðaukinn var kynntur á tímabilinu frá 13. nóvember 2020 til og með
8. janúar 2021. Í mars 2021 var umhverfis- og auðlindaráðherra afhent tillaga að viðauka við
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landsskipulagsstefnu en lok árs 2021 hafði tillagan ekki enn verið samþykkt af Alþingi
(Skipulagstofnun, 2021).

Tafla 2
Ný tillaga að landskipulagsstefnu

Skipulag í þágu lýðheilsu
Markmið nýrrar tillögu að Landsskipulags- Staðan í árslok 2021
stefnu
Tillaga að viðauka við landsskipulagsstefnu
gerir ráð fyrir að skipulagsgerð verði
markvisst beitt til að efla heilsu og vellíðan
íbúa, svo lýðheilsa verði almennt sýnileg í
skipulagsáætlunum sveitarfélaga.
Til þess að staðir séu heilsuvænir er
mikilvægt að styðja við og hvetja til hollrar
lifnaðarhátta, bjóða upp á heilnæmt
umhverfi sem veitir tækifæri á bætta
líkamlegrar og andlegrar heilsu sem og að
njóta félagslegra samskipta. Meta þarf þarfir
barna og ungs fólks til að vaxa og dafna.

4.3.

Heilbrigðisþjónusta er í lágmarki.
Félagsleg samskipti hafa minnkað í kjölfar
lokunar Finnbogastaðaskóla auk þess sem
íbúasamsetning er einsleitari með færri
börnum og hækkandi aldri íbúa.
Langvinnar erjur, t.d. vegna Hvalárvirkjunar
hafa leitt til sundrungar innan samfélagsins.
Einangrun svæðisins getur verið íþyngjandi
fyrir íbúa.
Vænta má að nálægð íbúa við fjölbreytta, lítt
snortna náttúru, heilnæm loftgæði og
tækifæri til hreyfingar og útiveru séu
mikilvægir þættir í þágu bættrar lýðheilsu.

Aðalskipulags Árneshrepps 2005-2025

Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 tók gildi árið 2014 og hafði þá verið í vinnslu allt frá árinu
2004.
Megintilgangur aðalskipulagsins er:
● Að vera stefnumarkandi varðandi uppbyggingu og þróun sveitarfélagsins.
● Að vera hjálpargagn hreppsnefndar við gerð fjárhagsáætlana.
● Að tryggja að nýting landsvæða verði sem best og að skapað sé sem best umhverfi.
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Þau markmið Aðalskipulags Árneshrepps 2005-2025 sem verkefni þetta nær til má sjá hér fyrir
neðan í töflu 3. Jafnframt er mat á stöðu mála í árslok 2021 innan Árneshrepps hvað þessi
markmið áhrærir.

Tafla 3
Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025

Þróun byggðar/íbúafjöldi
Markmið aðalskipulags

Tenging verkefnis

Stefnt
er
að
eflingu Þegar
sveitarfélög
eru
Árneshrepps eftir því sem skoðuð skiptir íbúaþróun
kostur er á.
máli, því hún getur sagt mikið
um stöðu mála. Í verkefni
Stefnt er að íbúafjölgun um þessu er verið að horfa til af
0,5-1,5%
á
skipulags- hverju fólk vill búa í
tímabilinu, þ.e. að íbúafjöldi hreppnum og er því
verði á bilinu 61-73.
mikilvægt að sjá hver
þróunin hefur verið og hver
markmiðin eru. Þá er einnig
horft í hvort
aukinn
skilningur á sálfélagslegum
þáttum geti hjálpað til við að
móta sterkari stefnu til
framtíðar.

Staðan í árslok 2021
Íbúum
hefur
almennt
fækkað síðustu áratugi í
Árneshreppi en frá 1.
desember 2020 - 1. apríl
2021 var þar hlutfallslega
mesta fjölgunin á landshluta
eða um 10% þegar fjórar
manneskjur fluttu í hreppinn
(Hagstofa Íslands, 2021).
Vöntun er á íbúðarhúsnæði í
hreppnum
og
atvinnutækifærum til að
bregðast við enn meiri
fjölgun.

Opinber þjónusta og menning - skóla og menntamál
Markmið

Tengsl við verkefni

Núverandi
skólasvæði
Finnbogastaðaskóla
verði
áfram
miðstöð
allrar
skólastarfsemi í sveitarfélaginu. Skólinn verði rekinn
með sama hætti og áður
enda þótt nemendur séu fáir.

Samfélag og menning getur
haft mikil áhrif á tengsl
mannsins við umhverfi sitt.
Skólastofnanir eru mikilvæg
grunnþjónusta í sveitarfélagi.
Erfitt er fyrir barnafjölskyldur
að
búa
í
hreppnum ef slík þjónusta er
Gert er ráð fyrir auknum ekki fyrir hendi. Ef engin
safnrekstri á næstu árum og nýliðun er í sveitarfélaginu
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Staðan í árslok 2021
Skólanum var lokað haustið
2019 í fyrsta skipti í 89 ár.
Eftir lokun skólans, sem var
mikið áfall fyrir samfélagið,
minnkuðu einnig samskipti
og félagslíf íbúa í hreppnum.
Verslun staðarins er núna
helsti samkomustaður íbúa.

stuðlað verði að viðhaldi og getur verið erfitt fyrir það að Hótel Djúpavík er með
varðveislu fornra minja í eiga sér framtíð.
sögusýningu
á
gömlu
sveitarfélaginu.
síldarverksmiðjunni
á
Djúpavík og heldur uppi
Menning er hluti lífsgæða og
minningu
þess
tíma.
Árneshreppur mun leggja
Menningarsetrið Kört heldur
áherslu á að gera sögu og
einnig utan um sögu
sérkenni
sveitarfélagsins
hreppsins og er þar einnig í
þekkt.
boði
gönguferðir
með
heimamönnum.
Stefnt er að samstarfi við
ferðaþjónustuaðila
um
Ekkert bókasafn er starfrækt
uppbyggingu
í
hreppnum.
Enginn
menningartengdrar
fjarkennsla er í boði sem
ferðaþjónustu og eflingu
hefur einnig verið uppi á
skólabókasafn.
teningnum að bjóða upp á.
Opinber þjónusta og menning - heilbrigðismál
Markmið

Tengsl við verkefni

Að
heilsuvernd
og Mikilvægt er að fólk geti sótt
heimahjúkrun verði efld í sér heilbrigðisþjónustu í sinni
hreppnum.
sveit. Þá er mikilvægt að
tryggja að eldra fólk geti búið
Hreppurinn tryggi öldruðum heima sem lengst í sínu
vist á hjúkrunarheimilum eða heimahéraði, kjósi það að
dvalarheimilum þegar á þarf gera slíkt.
að halda.

Staðan í árslok 2021
Læknisþjónustu er að fá einu
sinni í mánuði ef þörf er á, en
önnur heilbrigðisþjónusta er
sótt til Hólmavíkur.
Sjúkrahús
Hólmavíkur
stendur öldruðum til boða ef
þörf er á innlögn.

Opinber þjónusta og menning – félagsþjónusta
Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Árneshreppur beiti sér fyrir
heildstæðri félagsþjónustu
eftir föngum. Hreppurinn
tryggi öldruðum vist á
hjúkrunarheimilum
eða
dvalarheimilum þegar á þarf
að halda.

Mikilvægur
þáttur
í
verkefninu er að lýðheilsa
íbúa sé í hávegum höfð þar
með talið félagsþjónusta
fyrir eldri borgara og fólk
með fötlun jafnt sem alla
aðra.

Íbúðir fyrir eldri borgara eru
ekki
fyrir
hendi
í
sveitarfélaginu.
Árneshreppur er aðili að
félagsþjónustu
Svæðisstjórnar
Vestfjarða
um málefni fatlaðra.
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Engar áætlanir eru um
uppbyggingu
sérstofnana
fyrir fólk með fötlun í
sveitarfélaginu en horft til
stofnana á Hólmavík.

(sjá kafla 4.3.3).

Atvinna
Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

1) Að landbúnaður nái að Atvinna er ein af megin
halda stöðu sinni næsta forsendum byggðar og því er
skipulags tímabil og nái að mikilvægt að stuðla að
styrkjast
með
auka atvinnuöryggi
fyrir
búgreinum,
s.s áframhaldandi
byggð
í
ferðaþjónustu
og Árneshreppi.
hlunnindanýtingu.
2) Möguleikar á skógrækt
verði athugaðir.

Staðan í árslok 2021
1) Atvinna í sveitarfélaginu
hefur ekki tekið neinum
stórum breytingum á þessu
skipulagstímabili.
Sauðfjárbúskapur er enn
fyrir hendi en hefur dregist
saman. Á móti hefur
ferðaþjónusta aukist (sjá
kafla 4.4).
2) Ekki er fyrirhugað að fara í
skógrækt.

3) Að smáiðnaður geti byggt
á nýtingu mannvirkja sem
fyrir eru s.s. í fyrrum
íbúðarhúsum
eða
gripahúsum.

3) Ýmis atvinnuþróun hefur
verið skoðuð, t.d pökkun
matvæla frá hreppnum en
engri slíkri starfsemi hefur
verið ýtt úr vör.

4) Að unnið verði að virkjun
Hvalár.

4)
Hugmyndir
Hvalárvirkjun hafa
gengið eftir.

5) Áhersla er lögð á fiskveiðar
og frumvinnslu sjávarafurða í
Árneshreppi.

um
ekki

5) Markmiðum aðalskipulags
um aukinn fiskveiðikvóta
fyrir eigendur smábáta hefur
ekki verið náð. Tryggja þarf
öruggar
samgöngur
landleiðina yfir vetrartímann
svo hægt sé að auka sjósókn
og veiðar yfir vetrar-

Mjög æskilegt væri að
fiskveiðikvóti yrði aukinn í
Árneshreppi sem úthlutað
væri til eigenda smábáta.
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mánuðina. Þeir sem sækja
sjóinn eru aðkomumenn og
hafa íbúar hreppsins litla
atvinnu af fiskveiðum eins og
staðan er í dag.

Áhugaverðir staðir og útivist
Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Opin svæði eru með gott
útivistargildi og því ætluð til
sérstakra nota, til dæmis:
Tjald- og hjólhýsasvæði,
skrúðgarðar, kirkjugarðar,
leiksvæði,
íþróttasvæði,
golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús, garðlönd
og trjáræktarsvæði.

Útivist, hreyfing og virkt Lítið er um skipulagt félagslíf
félagslíf er allt mikilvægt fyrir í hreppnum.
andlega og líkamlega heilsu
(Embætti landlæknis, 2018). Ýmsa afþreyingu er að finna í
Árneshreppi, s.s. göngur,
hjólaferðir o.fl. (Strandir,
e.d.).

Gert
er
ráð
fyrir
mannvirkjagerð í tengslum
við þá starfsemi sem kann að
vera stunduð í Árneshreppi.

Trékyllisheiði er nýtt í
utanvegahlaup en leiðin býr
yfir heilmikilli sögu um
ferðalög á milli Steingrímsfjarðar og Árneshrepps fyrr á
tíðum en hún hefur hvorki
verið mönnum blíð né
auðveld yfirferðar síðustu
aldirnar
(Trékyllisheiðin:
Nýtt
utanvegahlaup
á
Ströndum, 2021 ).
Ferðafélag Íslands er búin að
gefa út nýtt göngukort um
gönguleiðir um Hvalársvæðið. (Ferðafélag Íslands,
e.d.)
Einnig býður Valgeir hjá
menningar- og handverkshúsinu
Kört
upp
á

Krossnesslaug er
notuð af íbúum.

Að skapa sem best skilyrði
fyrir fjölbreytta útivist fyrir
íbúa sveitarfélagsins og gesti
þeirra.
Leggja áherslu á áhugaverðar
göngu- og reiðleiðir í
Árneshreppi
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mikið

gönguferðir um Árneshrepp
(Viðmælandi D, munnleg
heimild, 16. maí 2021).

Samgöngur - Vegasamgöngur
Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

1) Uppbygging Strandavegar Samgöngur er eitt af
og þjónusta allt árið.
mikilvægustu grunnatriðum
sem þarf til að halda uppi
2) Að vegur norður fyrir byggð og skiptir öllu máli
Eyrarháls allt að fyrirhuguðu fyrir öryggi og ferðafrelsi
stöðvarhúsi í Ófeigsfirði íbúa og annarra gesta.
verði bættur í tengslum við
Hvalárvirkjun.
3) Að það verði gerðar
lagfæringar á safnvegum (að
bújörðum) í sveitarfélaginu.
4) Að koma ferðamanna-,
jaðar- og landsvegum í
sveitarfélaginu
inn
á
vegaáætlun.

Staðan í árslok 2021
Óbreytt
ástand
þ.e.
uppbygging
Strandvegar
hefur verið sett á frest þar til
2024.
Vegagerðin samdi árið 2019
tímabundið við Vesturverk
að annast Ófeigsfjarðarveg í
samráði við landeigendur.
(Vegagerðin, 2019)
Landvegir í sveitarfélaginu
eru ekki í Samgönguáætlun
2020-2024 (Stjórnartíðindi,
2020)

Samgöngur - Flugsamgöngur
Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Leggja áherslu á mikilvægi
flugvallarins á Gjögri og
ganga frá öryggissvæðum
flugvallarins.

Eins og áður hefur komið
fram eru samgöngur eitt af
grunnatriðum byggðarlaga. Í
Árneshreppi er mikilvægt að
halda uppi flugsamgöngum
og þá sérstaklega yfir vetrar
mánuðina
þegar
vegasamgöngur lokast.

Áætlunarflug er á Gjögur
flugvöll, flogið er tvisvar í
viku yfir vetrarmánuðina og
einu sinni í viku yfir
sumarmánuðina.
Isavia sér um öryggismál
flugvallarins. (Isavia, e.d.)

Raforka og fjarskipti
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Markmið aðalskipulags

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Gerðar
verði
strax
ráðstafanir í samstarfi við
Orkubú Vestfjarða til að
tryggja aukið öryggi á
afhendingu
rafmagns
í
Árneshreppi með því að
koma raflínum í jörð þar sem
þess er nokkur kostur, eða
tryggja línulagnir með öðrum
hætti og verja þær ísingu
sem oft er mikið vandamál.

Til að Árneshreppur geti
notið almennra lífsgæða og
verið samkeppnishæft við
önnur sveitarfélög hvað
varðar
byggðaþróun,
atvinnuþróun og annarrar
samfélagslegrar
jöfnunar,
skiptir aðgengi að orku miklu
máli.

Unnið er að uppsetningu
ljósleiðara og þriggja fasa
rafmagns
(Kristinn
H.
Gunnarsson, 2021).

4.4.

Byggðaáætlun og Brothættar byggðir - Áfram Árneshreppur

Byggðaáætlun 2018-2024 (Alþingi, 2018) er með þá framtíðarsýn að Ísland verði leiðandi með
nútíma innviði, framsækna þjónustu og verðmætasköpun ásamt því að gæta að jöfnum
lífsgæðum. Að sveitarfélögin verði öflug og geti annast staðbundin verkefni og þannig veitt
íbúum hagkvæma og góða þjónustu þar sem sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi. Að
blómlegar byggðir og öflugir byggðarkjarnar verði í öllum landshlutum og verði þar stuðlað að
bættum lífskjörum þar sem allir hafi jafnt aðgengi að grunnþjónustu og atvinnutækifærum
óháð efnahag og búsetu.
Helstu viðfangsefni byggðaáætlunar eru að sporna við fækkun íbúa á einstökum
svæðum, sporna við einhæfu atvinnulífi, stuðla að tæknibreytingum ásamt þróun og aðlögun
er varðar einstakar atvinnugreinar. Mótvægisaðgerðir og aðlögun vegna áhrifa
loftslagsbreytinga verður að skilgreina. Tryggja þarf góðar samgöngur og aðgengi að þjónustu
sem og að bregðast við aukinni samkeppni um fólk og fyrirtæki. Sérstök áhersla verður lögð á
svæði sem standa höllum fæti í þessu samhengi (Alþingi, 2018).
Verkefnið Brothættar byggðir er ein af aðgerðum byggðaáætlunar en Byggðastofnun
heldur utan um verkefnið (Byggðastofnun, e.d.-a). Verkefnið er sértæk aðgerð fyrir smærri
byggðakjarna og sveitir landsins sem vegna smæðar sinnar hafa ekki getað nýtt sér önnur
úrræði ríkis og sveitarfélaga til stuðnings byggðaþróunar- og samfélagslegrar uppbyggingar.
Með þessu samstarfi taka ríki, sveitarfélag og íbúar höndum saman um eflingu byggðarlagsins.
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Meginmarkmið verkefnisins er að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri
byggðakjörnum og í sveitum landsins. Áherslur verkefnisins miða m.a. annars að því að ná
fram víðtæku samráði svo hægt sé að virkja þekkingu og getu íbúa byggðarlaga í þeim tilgangi
að móta markmið og lausnir til framtíðar. Virk þátttaka íbúa er mikilvæg til að stuðla að
þátttöku og auka líkurnar á því að niðurstöðurnar skapi umhverfi sem íbúar geta sjálfir hugsað
sér. Þessi virka þátttaka er fengin fram með fyrirkomulagi funda og ferlinu í heild sinni þar sem
horft er til valdeflingar íbúa, stjórnkerfis og stoðstofnana í öllu samráðsferlinu.
Árneshreppur er einn af þessum byggðarkjörnum sem taka þátt í verkefninu
Brothættar byggðir og hefur verkefnið fengið heitið Áfram Árneshreppur. Meginmarkmið
verkefnisins Áfram Árneshreppur er að sameina sýn íbúa, ríkis og sveitarfélaga sem að
verkefninu standa og hvert verkefninu er ætlað að stefna. Þeim er ætlað að „toga“ samfélagið
í átt að framtíðarsýninni í krafti starfsmarkmiða og aðgerða sem af þeim leiða. Upphaflega
stóð til að ljúka verkefninu í lok árs 2021 en lokaskilum hefur verið frestað til lok árs 2022.
(Byggðastofnun, 2021; Áfram Árneshreppur e.d).
Meginmarkmið verkefnisins eru:
● Traustur landbúnaður og sjávarútvegur.
● Einstakt menningarlandslag og náttúra.
● Öflugir innviðir.
● Samheldið samfélag.
Í töflu 4 má í dálki vinstra megin sjá markmið verkefnisins Áfram Árneshreppur. Í
miðjudálki töflunnar má sjá hver tengsl markmiðanna eru við þá rannsókn sem hér er unnin
auk þess að rýnt er í stöðu verkefnisins „Áfram Árneshreppur“ í dálkinum hægra megin má
sjá hver staðan er á verkefninu í lok árs 2021.

56

Tafla 4
Áfram Árneshreppur

Opinber þjónusta og menning: Almenn þjónusta
Markmið

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Leita nýrra leiða til að halda
áfram
skólastarfi
í
Finnbogastaðaskóla.
Þróa
nýjar leiðir í skólastarfi. Opna
skólann
fyrir
gestanemendum og styttra
þemanám.
Tryggð verði betri og jafnari
þjónusta læknis og annars
heilbrigðisstarfsfólks
í
Árneshreppi. Lokið fyrir
árslok 2018.

Tengsl almennrar þjónustu
við verkefnið eru þau sömu
hér og fyrir ofan í
aðalskipulaginu;
Skólastofnanir er mikilvæg
grunnþjónusta í sveitarfélagi,

Skólanum var lokað haustið
2019.

Athugað
verði
hvaða
möguleikar eru fyrir hendi til
þess að auka aðgang íbúa
Árneshrepps að fjarþjónustu
á sviði heilsugæslu og
félagsþjónustu.

Verslunin lokaði 2018 en
íbúar
stofnuðu
Verzlunarfélag Árneshrepps
2019,
nýttu
til
þess
Mikilvægt er að fólk geti sótt frumkvæðisstyrk sem var
sér heilbrigðisþjónustu í sinni veittur og er verslunin nú
sveit. Þá er mikilvægt að rekin af íbúum hreppsins.
tryggja að eldra fólk geti búið
heima sem lengst í sínu Enginn læknir er á staðnum
heimahéraði, kjósi það að né heimahjúkrun. Elstu íbúar
gera slíkt.
hreppsins voru í fyrsta skipti
síðastliðin vetur frá heimili
sínu í Árneshreppi, þar sem
þeir treystu sér ekki að vera
innilokaðir
yfir
vetrarmánuðina.

Leitað verði leiða til að renna
sterkari
stoðum
undir
verslun í Norðurfirði. Fyrir
mitt ár 2018.

Verzlunarfélag Árneshrepps
var
stofað
af
bæði
brottfluttum og núverandi
íbúum Árneshrepps 2019
(Byggðarstofnun, 2019).

Opinber þjónusta og menning: menning og náttúra
Markmið

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Árneshreppur beiti sér fyrir
heildstæðri félagsþjónustu
eftir föngum. Hreppurinn
tryggi öldruðum vist á
hjúkrunarheimilum
eða

Mikilvægur
þáttur
í
verkefninu er að lýðheilsa
íbúa sé í hávegum höfð þar
með talið félagsþjónusta
fyrir eldri borgara og fatlaða

Íbúðir fyrir eldri borgara eru
ekki
fyrir
hendi
í
sveitarfélaginu.
Árneshreppur er aðili að
félagsþjónustu
Svæðis-
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dvalarheimilum þegar á þarf sem og aðra.
að halda.
Engar áætlanir eru um
uppbyggingu
sérstofnana
fyrir fatlaða í sveitarfélaginu
en horft til stofnana fyrir
fatlaða á Hólmavík.

stjórnar
Vestfjarða
málefni fatlaðra
(sjá kafla 4.3.3).

um

Atvinna
Markmið

Tengsl við verkefni

Þrýst verði á yfirvöld að finna
leiðir til þess að styðja við
byrjendur í búskap þannig að
nýliðun í greininni sé gerð
auðveldari.

Tengsl atvinnu við verkefnið
eru þau sömu hér og fyrir
ofan í aðalskipulaginu, þ.e.
að atvinna sé ein af
forsendum fyrir byggð, og
því mikilvægt að stuðla að
Unnið verði að tillögum um atvinnuöryggi
fyrir
styrkingu sauðfjárræktar í áframhaldandi
byggð
í
Árneshreppi.
Árneshreppi.
Útvega útgerð í Árneshreppi
veiðiheimildir út frá sérstöðu
sveitarfélagsins.

Staðan í árslok 2021
Enginn nýliðun er í búskap í
sveitarfélaginu. Nýr eigandi
er á bænum Bæ í Trékyllisvík
en ekki er vitað til þess að þar
hafi verið stuðningur frá
yfirvöldum.
Þeir sem stunda strandveiðar
eru aðkomumenn og því hafa
þær lítið að segja fyrir íbúa.
Lítil sem engin framlegð
hefur verið til sveitarfélagsins vegna fiskveiða þar
sem aðkomumenn hafa
alfarið séð um þá vinnu.

Fá auknar heimildir svo hægt
sé
að
veiða
meira
tímabundið
meðan
fiskflutningar eru mögulegir
landleiðina.

Lítið hefur verið um að
frumkvöðlastarf hafi farið af
stað í hreppnum. En þess má
geta að Hrafn Jökulsson og
Veraldarvinir hafa farið um
strendur Árneshrepps og
hreinsað rusl.

Greina umfang strandveiða í
Árneshreppi og leita leiða til
að auka framlegð þeirra sem
þær stunda til samfélagsins.
Frumkvöðla- og nýsköpunarstarf verði eflt. Að minnsta
kosti
eitt
nýsköpunarog/eða
þróunarverkefni
tengt
atvinnulífi
í

Heimamenn
eru
ekki
bjartsýnir á að hreindýraeldi
nái fótfestu í Árneshreppi,
því landið sé ekki nógu gott
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Árneshreppi verði komið í
gang fyrir árslok 2019.

og hætta á smiti í sauðfé sem
er alveg hreint, þ.e.a.s. laust
við alla sauðfjársjúkdóma.

Athugun á möguleikum á
hreindýraeldi fyrir árslok
2019.
Innviðir: Samgöngur
Markmið

Tengsl við verkefni

Staðan í árslok 2021

Þrýst verði á framkvæmdavaldið um að koma á hærri
föstum afslætti af fargjöldum
með flugi til íbúa með
lögheimili í sveitarfélaginu.
Hin svokallaða skoska leið
verði höfð til hliðsjónar.

Góðar
samgöngur
eru
mikilvægar öllum svæðum
og eru grundvallaratriði í
skipulagi
byggðar
og
landnotkunar

Vegagerð yfir Veiðileysuháls
hefur verið frestað til ársins
2023.

Kanna samstarfsmöguleika
við stéttarfélög.
Bæta samskipti við Vegagerðina og upplýsingagjöf til
íbúa.

Enginn vetrarþjónusta er
Strandavegi frá janúar til 20.
mars. Ef Árneshreppsbúar
þurfa að láta moka veginn
þarf sveitarfélagið að borgar
50% á móti ríkinu fyrir verkið
(Viðmælandi E, munnleg
heimild, 16. maí 2021).
Óbreytt ástand.

Að vegagerð yfir Veiðileysuháls getir hafist á árinu
2018.

Tilraunaverkefni
Vegagerðarinnar í samstarfi við
Árneshrepp en stefnt er að
halda
veginum
opnum
vetruinn 2021-22 og moka
þegar
aðstæður
leyfa.
Hingað
til
hefur
sveitarfélagið þurft að borga
50% á móti Vegagerðinni ef
það hefur óskað eftir að
vegurinn
sé
opnaður
(Vegagerðin,
2021)
Markmiðið er að meta hvort
það sé raunhæft að auka
þjónustu um veginn og halda

Breyta reglum um vetrarþjónustu (G-reglu) og auka
þjónustu allan veturinn á
veginum
til
og
frá
Árneshreppi fyrir lok árs
2018. Hefja umræðu um
undirbúning jarðganga úr
Reykjarfirði í Árnesdal. Lokið
fyrir árslok 2019.
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honum
opnum
yfir
vetrarmánuðina. Síðustu ár
með tilkomu verkefnisins
Áfram Árneshreppur hefur
oftar en ekki komið fram að
samgöngu-leysi er mjög
takmarkandi fyrir sveitarfélagið til að ná sínum
markmiðum
(Vegagerðin,
2021).

Innviðir: Raforka og fjarskipti
Markmið

Tengsl við verkefni

Hefja
samstarf
við
Orkustofnun og Orkusetur
um
nútímalegri
og
sjálfbærari orkuöflun með
smávirkjunum
og
orkunotkun í Árneshreppi.
Þrýsta á
ljósleiðara.

um

Til að Árneshreppur geti
notið þeirra lífsgæða og verið
samkeppnishæft við önnur
sveitarfélög
hvað
byggðarþróun
og
atvinnuþróun varðar skiptir
aðgengi að orku og góðum
lagningu fjarskiptum miklu máli.

Staðan í árslok 2021
Unnið er að uppsetningu
ljósleiðara og þriggja fasa
rafmagns
(Kristinn
H.
Gunnarsson, 2021).

Sú herslubreyting var samþykkt á íbúafundi árið 2020 að verkefnastjórn myndi einbeita sér að
styrkja innviði í hreppnum; samgöngur, orkumál og fjarskipti ásamt því að vinna að styrkingu
sjávarútvegs og auðvelda nýliðun í landbúnaði. Þá samþykkti ríkisstjórnin vorið 2021 að
framlengja verkefnið Áfram Árneshreppur til lok ársins 2022 í stað lok árs 2021 vegna sérstöðu
sveitarfélagsins (Bæjarins Besta, 2021; Vestfjarðastofa, e.d.).

4.5.

Aðrar skýrslur sem vert er að hafa í huga

Frá því að Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2024 var samþykkt árið 2014 hafa verið gerðar fleiri
áætlanir sem tengjast Árneshreppi sem áhugavert er að skoða. Hér að neðan verður því litið í
nokkra þeirra sem helst tengjast markmiðum þessa rannsóknarverkefnis.
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4.5.1.

Áfangastaðaáætlun Vestfjarða

Ferðaþjónusta er mjög mikilvæg atvinnugrein fyrir Vestfirði og þar með Árneshrepp.
Ferðaiðnaðurinn hefur ekki vaxið eins hratt á Vestfjörðum og víða annars staðar á landinu.
Skapar það góðar forsendur fyrir Vestfirðinga að byggja upp arðbæra atvinnugrein á komandi
árum á forsendum sjálfbærni, þ.e. að draga úr neikvæðum áhrifum eins og kostur er og tryggja
að jákvæð áhrif ferðaþjónustu skili sér til samfélaganna (Markaðsstofa Vestfjarða, e.d).
Áfangastaðaáætlun Vestfjarða er áætlun um ferðaþjónustu þar sem markmiðið er að
stuðla að ábyrgri ferðaþjónustu sem tekur jafnt tillit til ferðamanna, íbúa, fyrirtækja og
umhverfisins eins og kostur er. Íbúar eru hafðir með í ákvarðanatöku um þróun
ferðaþjónustunnar með tilliti til áhrifa á efnahag og samfélag þeirra og hvernig skuli ná settu
marki. Áætlunin nær yfir alla Vestfirði, en svæðinu er skipt niður í þrjú svæði: Norðursvæði,
suðursvæði og Strandir og Reykhólar, en Árneshreppur tilheyrir því síðastnefnda.
Aðgerðaráætlun hefur verið sett upp fyrir öll svæðin en hvað Árneshrepp varðar, er stefnt að
öruggum heilsárssamgöngum í hreppnum og uppbyggingu fleiri áningastaða (Markaðsstofa
Vestfjarða, e.d).

4.5.2.

Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024

Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 (Vestfjarðastofa, 2019) er stefnumótandi sértæk
byggðaáætlun fyrir Vestfirði sem felur í sér stöðumat, framtíðarsýn, markmið og aðgerðir níu
sveitarfélaga, þ.m.t. Árneshrepp. Sóknaráætlun fjallar um Vestfirði sem eina heild en nefnir
ekki sérstök sveitarfélög (Vestfjarðarstofa, 2019).
Meginmarkmið málaflokkana ná yfir sveitarfélögin níu og eru:
● Atvinna og nýsköpun.
● Samfélag.
● Umhverfi og skipulag.
● Menning.

Atvinna og nýsköpun. Þar verður unnið með að auka verðmætasköpun á Vestfjörðum með
því að fjölga fyrirtækjum, störfum og vel menntuðu starfsfólki.
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Samfélag. Aðaláhersla er að efla mannauð og atvinnulíf með því að hækka menntunarstig
með aðgengi að hágæða menntun, auka velferð og bæta lýðheilsu íbúanna.

Umhverfi og skipulag. Auka umhverfisvitund íbúa, sveitarfélaga og fyrirtækja, bæta aðgengi
að sjálfbærum lausnum og draga úr sóun.

Menning. Áhersla lögð á að menningin blómstri en hún er studd af öflugum fyrirtækjum og
sveitarfélögum. lögð er áhersla á að þar sé auðugt listalíf, viðburðir og framúrskarandi aðstaða
til útiveru.

Framtíðarsýn heimamanna fyrir árið 2030 er að Vestfirðir verði eftirsóknarverður
staður þar sem íbúar njóta til búsetu, starfa og útivistar. Þá er einnig horft til þess innlendir
og erlendir gestir sæki svæðið heim til að njóta hreinnar náttúru og kyrrðar. Á Vestfjörðum
verði öflugt þekkingarsamfélag sem samanstendur af kröftum fólks af ólíku þjóðerni,
kraftmikilli sköpun, sterkri sjálfsmynd og umhverfisvitund. Svæðið muni búa yfir góðum
innviðum og þar verði öflug samfélagsleg þjónusta, fjölbreytt atvinnulíf og samfélag sem
einkennist af virðingu fyrir umhverfi auðlindum og samborgurum (Vestfjarðastofa, 2019).

Þá er unnið að tillögu að Hringvegi 2 um Vestfirði eins og sjá má Mynd 17

Tillaga að Hringvegi 2

á mynd nr. 17. Gert er ráð fyrir að þessi vegur verði
bundinn slitlagi og opinn allt árið um kring. Myndin sýnir
einnig að vegurinn fer hvorki um

Árneshrepp né

Kaldrananeshrepp heldur liggur hann eftir sunnanverðum
Vestfjörðum og norður til Ísafjarðar og síðan um Djúpveg
án

nokkurrar

viðkomu

Vegaframkvæmdirnar

við
eru

byggðir

Árneshrepps.

samstarfsverkefni

sóknaráætlana Vestfjarða 2020-2024 og svæðisskipulags
Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar 20182030 (Vestfjarðastofa, 2019).
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4.5.3.

Heimsmarkmiðin

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru 17 talsins með 169
undirmarkmið og þar segir:
„Heimsmarkmiðin eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli þriggja stoða
sjálfbærrar þróunar; hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu. Þá fela þau einnig í
sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Aðalinntak
markmiðanna er jafnframt að engir einstaklingar eða hópar verði skildir eftir. Því er mikilvægt
að ríki horfi ekki eingöngu til meðaltala við mælingar á árangri sínum heldur nálgist
innleiðingu markmiðanna á heildstæðan hátt. Heimsmarkmiðin eru margþætt og
metnaðarfull og krefjast skipulagðrar vinnu af hálfu stjórnvalda en einnig þátttöku og
samstarfs ólíkra hagsmunaaðila“
(Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.).

Hér að neðan verður litið á fjögur markmið sem tengjast áætlunum Árneshrepps.
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Tafla 5
Heimsmarkmiðin

Heimsmarkmið

Markmið

Staðan í árslok 2021

Stuðla að heilbrigðu Í Árneshreppi eru mikil tækifæri til útiveru og
líferni og vellíðan fyrir hreyfingar sem er mikilvæg undirstaða
alla frá vöggu til grafar.
heilbrigðs lífernis. Samkvæmt gildandi
aðalskipulagi er mörkuð stefna um að leggja
skuli áherslu á uppbyggingu göngu og reiðleiða
(Skipulagsstofnun, 2013). Sundlaugin í
Krossnesi hefur stuðlað að heilbrigðu líferni í
áratugi og sama má segja um íþróttasvæðið á
Finnbogastöðum. Allt eru þetta dæmi um
heilsueflandi svæði sem veita tækifæri til
andlegrar og líkamlegrar heilsubótar þeira sem
þau sækja.
Félagsleg samskipti eru mikilvæg heilsu fólks
en eftir að fækka tók í hreppnum síðustu ár og
skólinn lokaði haustið 2019 hefur tækifærum
til félagslegra samskipta íbúa fækkað svo um
munar. Þá er engin þjónusta fyrir eldri íbúa
hreppsins auk þess sem læknisþjónusta er af
skornum skammti (sjá kafla 3.6.3).
Tryggja jafnan aðgang
allra að góðri menntun
og stuðla að tækifærum
allra til náms alla ævi.

Árneshreppur hefur stefnt að því að halda úti
skólastarfi við Finnbogastaðaskóla en skólinn
lokaði haustið 2019 (sjá kafla 3.6.3). Þá hafa
verið uppi hugmyndir um að skapa tækifæri
fyrir íbúa til menntunar í fjarnámi (sjá kafla
4.7).

Tryggja öllum aðgang að Í mars 2021 var veittur styrkur frá
öruggri og sjálfbærri orku Fjarskiptasjóði til að leggja ljósleiðara í
á viðráðanlegu verði.
hreppinn. Samhliða ljósleiðara er lagður 3ja
fasa strengur fyrir rafmagn. Framkvæmdin er
hafin. Sjá nánar kafla 3.9.2
Byggja
upp
viðnámsþolna
innviði
fyrir alla, stuðla að
sjálfbærri iðnvæðingu og
hlúa að nýsköpun.

Í gegnum verkefnið Áfram Árneshreppur er
unnið að frumkvöðla- og nýsköpunarstarfi í
hreppnum (sjá kafla 4.6.1).
Þá vinna tveir íbúar í hreppnum starf án
staðsetningar.
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5.

Aðferðir og gögn

Í þessum kafla er fjallað um aðferðir og framkvæmd rannsóknar. Farið er yfir tildrög
rannsóknar, hvernig staðið var að vali á viðmælendum, gerð er grein fyrir öflun og greiningu
gagna og síðast en ekki síst snert á siðferðilegum álitamálum sem upp kunna að koma við gerð
rannsóknar af þessu tagi og hugsanlegum takmörkunum hennar.

5.1.

Gögn

Til að skapa heildstæða umgjörð og forsendur fyrir rannsóknarverkefni um samfélagið í
Árneshreppi var margvíslegum gögnum safnað, s.s. fræðilegum heimildum, tölfræðilegum
upplýsingum, loftmyndum og ljósmyndum. Þá er gögnum varðandi stefnumótun á svæðinu
safnað auk þess að rýna í stöðu hreppsins í samanburði við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna. Útbúin var rafræn spurningakönnun sem send var á alla íbúa hreppsins sem þar
hafa lögheimili, þ.e. þá sem hafa fasta búsetu sem og þá sem eiga þar húsnæði og sækja
hreppinn heim hluta úr ári. Auk þessa fór rannsakandi í vettvangsferð þar sem aðstæður voru
skoðaðar og rætt við heimafólk. Nánar verður farið í framkvæmd einstakra þátta
rannsóknarinnar síðar í þessum kafla.

5.2.

Aðferðir

Ákveðið var að beita blandaðri rannsóknaraðferð (e. mixed methods) við framkvæmd
rannsóknarinnar til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu (Plano Clark, 2019). Með
blandaðri rannsóknaraðferð nálgast rannsakandi efnið með blandaðri aðferð sem sameinar
eða tengir saman hvort tveggja, eigindlegar og megindlegar aðferðir. Blandaðri aðferð er
gjarnan beitt þegar rannsakandi vill tengja upplýsingar úr ólíkum áttum, svo sem
þátttökuathuganir, vettvangsferðir, greiningar á fyrirliggjandi gögnum og viðtöl, og hefur
önnur aðferðin yfirleitt meira vægi en hin (Ásta B. Schram, 2014).
Helstu heimildir eigindlegra rannsókna eru viðmælendur, þátttakendur eða önnur
gögn, s.s. greining á stefnum eða öðrum fyrirliggjandi gögnum, og rannsakandinn er helsta
rannsóknartækið. Við þær aðstæður er mikilvægt að rannsakandinn geti lagt eigin skoðanir
eða persónulega reynslu til hliðar svo hægt sé að nálgast viðfangsefnið á hlutlausan hátt
(Sigurður Kristinsson og Árnrún Halla Arnórsdóttir, 2021). Þess var vandlega gætt að fylgja
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þessum formerkjum við gagnaöflun, úrvinnslu og greiningu gagna fyrir þetta
rannsóknarverkefni.

5.3.

Eigindlegar aðferðir

Helstu eigindlegu aðferðir sem notaðar voru í þessu rannsóknarverkefni voru eftirfarandi:
•

Staða þekkingar
o Byggðarþróun á Íslandi og þá sérstaklega horft til Árneshrepps
o Skipulag og lýðheilsa á Íslandi
o Umhverfissálfræði

•

Greining fyrirliggjandi gagna
o Stefnur og lög
o Gildandi áætlanir
o Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

•

Vettvangsferð 15.-16. maí 2021.
o Undirbúningur og skipulag
o Óformleg viðtöl og samræður við íbúa sveitarfélagsins

Til þess að skapa grunn fyrir rannsóknarefninu var farið í að greina staðhætti og sögulega
þróun Árneshrepps. Greining var gerð á náttúrufari, byggðar- og íbúaþróun, sem og á hver
þróunin hefur verið á atvinnu- og þjónustulegu tilliti sem og ástandi innviða. Rýnt var í gildandi
skipulagsáætlanir í Árneshreppi, s.s. Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2024 og aðrar sértækar
áætlanir, s.s. Brothættar byggðir, og þá skoðað hvernig sveitarfélaginu hefur gengið að ná
fram markmiðum sínum er varða þá þætti sem verkefni beinir sjónum sínum að. Þá var einnig
horft til skilgreininga Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og rýnt í möguleg áhrif þeirra á
byggðina í Árneshreppi.

Vettvangsferð og öflun munnlegra heimilda 15.- 16. maí 2021
Árneshreppur var heimsóttur til að kynnast betur staðháttum og íbúum hreppsins, myndir
teknar og áhugaverðir staðir heimsóttir. Áður en Árneshreppur var heimsóttur hafði höfundur
haft samband við oddvita hreppsins og staðarhaldara á hótel Djúpavík sem og nokkra íbúa og
athugað hvort möguleiki væri á að hittast og eiga óformlegt samtal um búsetu í hreppnum.
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Höfundur hitti sex íbúa. Fyrst má nefna hjónin á Bergistanga, Margréti Jónsdóttur og
Gunnstein Gíslason. Hjónin eru bæði fædd og uppalin í Árneshreppi. Samtal rannsakanda við
hjónin fjallaði einna helst um breyttar aðstæður í hreppnum, hvernig landbúnaðurinn hefur
farið minnkandi en von var á að enn einn bóndinn myndi bregða búi þá um haustið. Þá var
rætt um þróun verslunar en Gunnsteinn var sjálfur kaupfélagsstjóri í 30 ár. Fjallað var um þær
breytingar sem orðið hafa eftir að þau hættu að reka verslunina og eftir að börn þeirra fluttu
suður. Þá var rætt um núverandi atvinnumöguleika en í dag reka hjónin gistiheimili í gamla
sláturhúsinu og eru með heimagistingu á Bergistanga þar sem rannsakandi gisti meðan á dvöl
hennar stóð.
Því næst má nefna tvær pólskar stúlkur sem voru á gangi nálægt heimili þeirra
Margrétar og Gunnsteins. Stúlkurnar höfðu unnið á kaffihúsinu tvö sumur í röð og ákváðu eftir
seinna sumarið að dvelja í Árneshreppi yfir veturinn. Stúlkurnar bjuggu í íbúð sem tilheyrir
kaffihúsinu og fengu að vera þar áfram yfir vetrartímann. Ástæðan fyrir framlengingu
dvalarinnar var að þeim leið vel í Árneshreppi og að þær hefðu nóg að gera þó að kaffihúsið
væri lokað yfir veturinn. Þær gengu í hin ýmsu störf eins og hjálpa til við endurbyggingu
skiptiklefanna í Krossneslaug og hjálpuðu til við ýmis tilfallandi störf eins og sauðburð en hann
var einmitt í fullum gangi á meðan á dvöl rannsakanda stóð.
Þá hitti rannsakandi Hrefnu Þorvaldsdóttur og Valgeir Benediktsson í Árnesi. Valgeir er
uppalinn í Árneshreppi en ekki Hrefna. Hjónin tóku á móti rannsakanda í Minja- og
handverkshúsinu Kört en þau hjónin reka það og hafa gert frá því um 1992. Húsið byggði
Valgeir sjálfur úr rekavið sem hann renndi sjálfur og ekki er langt síðan að húsnæðið var
stækkað. Rætt var um þjónustu við íbúa og daglegt líf í hreppnum. Hjónin upplýsa
rannsakanda um að í Árneshreppi er aðeins hægt að hlusta á rás 1 og einungis er hægt að
horfa á RÚV þar sem enginn sendir nær til hreppsins. Hjónin ólu upp börn sín í hreppnum en
eftir að börnin eltust fluttu þau suður í menntaskóla og fylgdi Hrefna þeim eftir. Valgeir býr
allt árið um kring í Árneshreppi en Hrefna ver drjúgum tíma á veturna í Reykjavík. Eftir
heimsóknina í Kört var litið við í báðum kirkjum og stoppað á Gjögri.
Aðrir viðmælendur voru oddviti Árneshrepps, Eva Sigurbjörnsdóttir, sem rannsakandi
átti í samskiptum við í gegnum síma og tölvupóst til að fá aðgang að heimildum og öðrum
upplýsingum um lífið í hreppnum og til að undirbúa rafræna spurningakönnun. Því miður var
oddvitinn ekki á staðnum þegar rannsakanda bar að garði. Rannsakandi hitti einnig aðra íbúa
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á förnum vegi og átti við suma þeirra óformlegt spjall sem gat gefið aðra innsýn í málefni íbúa
eða staðfest það sem þegar hafði komið fram.
Öllum þátttakendum var kynntur tilgangur rannsóknarinnar með tölvupósti og
munnlega í upphafi samtals. Þá kom einnig fram að frjálst var að hætta þátttöku í samtali
hvenær sem á því stóð. Þar sem um óformleg viðtöl var að ræða var ekki notast við
upptökutæki heldur ritaði rannsakanda hjá sér jafnóðum punkta sem fram komu í hverju
samtali. Í viðtalsrannsóknum er þess iðulega gætt að ekki sé hægt að rekja einstök svör eða
samtöl til viðmælenda. Þrátt fyrir að viðmælendur hafi ekki óskað eftir nafnleynd þar sem um
óformlegar samræður var að ræða, hefur rannsakandi ákveðið, af tilliti við viðmælendur, að
vitna einungis í þau með því að nota tilvísun í viðmælanda A, B, C o.s.frv.

5.4.

Megindlegar aðferðir

Megindlegri aðferðafræði (e. quantitative methodology) var einnig beitt við þessa rannsókn.
Sú aðferð var valin til að ná á skömmum tíma niðurstöðum frá sem flestum sem hagsmuna
hafa að gæta í hreppnum. Megindlegar aðferðir henta vel þegar leitast er við að fá
heildaryfirsýn yfir ákveðinn hóp og til að setja fram lýsandi niðurstöður þar sem í
megindlegum rannsóknum er aflað tölulegra gagna og hægt er að vinna úr gögnunum á
tölfræðilegan hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Helstu megindlegu aðferðir sem notaðar
voru í þessu rannsóknarverkefni fólst í rafrænni spurningakönnun sem innihélt einnig SVÓTgreiningu:
•

Rafræn spurningakönnun
o SVÓT-greining

5.5.

Spurningakönnun – staðarvensl og endurheimt

Í líkt og rakið er í inngangi þessa kafla hefur lítið verið gert að því að tvinna sálfræðilegum
rannsóknum saman við skipulagsfræði. Í þessu verkefni er einn af útgangspunktunum að brúa
bilið milli þessara tveggja greina. Af þeim sökum var útbúin spurningakönnun þar sem einblínt
var á að varpa ljósi á staðarvensl og sálfræðilega endurheimt hjá íbúum Árneshrepps, bæði
heilsársíbúum og þeim sem búa í Árneshreppi aðeins hluta úr árinu.
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Forsendur spurningakönnunar
Áhugi á rannsóknum í umhverfissálfræði hefur aukist á undanförnum árum og áratugum og
hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á mikilvæg tengsl milli sálfélagslegra þátta og skipulags
umhverfis (Scannell og Gifford, 2017; Williams og Kitchen, 2012). Í þessu verkefni var sjónum
beint að tveimur sálfélagslegum hugtökum; staðarvenslum (e. place attachment) og
sálfræðilegri endurheimt (e. psychological restoration) en rannsóknir hafa sýnt fram á að
hvort tveggja skiptir miklu máli þegar kemur að því að hanna, móta og skipuleggja umhverfi
sem mætir þörfum, væntingum og óskum fólks (Scannell og Gifford, 2017). Spurningalisti var
settur saman til að kanna mat íbúa í Árneshreppi á sínu nærumhverfi m.t.t. til þessara tveggja
hugsmíða. Þá var einnig gerð SVÓT-greining samhliða spurningarlistanum.
Rafræn spurningakönnun, var send út til allra þeirra sem skráðir voru með lögheimili í
Árneshreppi 1. janúar 2021 eða samtals 37 manns (Viðmælandi E, munnleg heimild 22.
febrúar 2021). Svör bárust frá 22 aðilum eða um 60% af íbúum hreppsins. Flest svör bárust frá
íbúum á aldrinum 51-70 ára eða 13, þá svöruðu sex aðilar á aldrinum 31-50 ára, tveir 71 árs
og eldri og einn á aldursbilinu 18-30 ára. Kynjahlutfallið var 14 karlar og 8 konur. Fimm
þátttakendur bjuggu að jafnan 0-3 mánuði á ári í Árneshreppi, fjórir bjuggu 4-6 mánuði á ári,
fjórir bjuggu 7-9 mánuði á ári og 9 bjuggu 9-12 mánuði á ári í hreppnum.

5.5.1.

Mælitækið

Spurningalistinn sem lagður var fram samanstóð af:
•

Tíu staðhæfingum sem ætlað var að mæla staðarvensl og voru þær metnar á 11punkta Likert kvarða (0=algjörlega ósammála og 10=algjörlega sammála). Af þeim
mældu sex staðhæfingar staðartraust (t.d. „ég myndi ekki velja annan stað til þess
að gera þá hluti sem ég geri í Árneshreppi“) og hin fjögur atriðin mældu
staðarsamsemd (t.d. „Árneshreppur skiptir mig miklu máli“). Staðhæfingar um
staðarvensl voru teknar úr kvarða Williams og Roggenbuck (1989) um staðarvensl
og þýddar yfir á íslensku (sjá nánar Heiðrún Dagmar Eiríksdóttir, 2019). Innri
áreiðanleiki (Cronbach‘s alpha) spurningalistans í heild var 0,82, fyrir
staðarsamsend 0,84 og staðartraust 0,71.
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•

Átta staðhæfingum sem mældu tjáða sálfræðilega endurheimt (e. reported
restoration), fjarveru, hrifningu, samþýðanleika og dálæti og voru þær metnar á
11- punkta Likert kvarða (0=alls ekki og 10=fullkomlega). Fjórar staðhæfingar
mæltu tjáða endurheimt (t.d. „ég er full(ur) orku eftir að hafa varið frítíma mínum
í umhverfi, eins og er að finna í Árneshreppi.“). Innri áreiðanleiki (Cronbach‘s
alpha) milli spurninganna var 0,93. Ein staðhæfing mældi hverja hinna breytanna;
fjarvera („umhverfið í Árneshreppi hjálpar mér að gleyma mínum daglegu skyldum,
finna fyrir afslöppun og gleyma mér í mínum eigin hugarheimi“); hrifningu
(„umhverfið í Árneshreppi er heillandi og heldur forvitni minni vakandi kemur í veg
fyrir að mér leiðist“); samþýðanleika („umhverfið í Árneshreppi gerir mér kleift að
gera það sem mig langar.“) og; dálæti („mér líkar umhverfið í Árneshreppi).

Til viðbótar voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var m.a. um aldur, kyn og lengd búsetu
í mánuðum á ári hverju en auk þess var spurt um hlutfall frítíma og vinnutíma var varið
utandyra og innandyra. Boðið var upp að svara á 11-punkta Likert skala (0 = 100% utandyra
og 10 = 100% innandyra).
Að lokum voru þátttakendur spurðir um styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri svæðisins í
samræmi við kröfur SVÓT-greiningar.
5.5.1.1.

Framkvæmd

Könnunin var sett upp í Google Forms og fór gagnasöfnun fram á netinu. Innihélt hún stutta
lýsingu á verkefninu og beiðni um þátttöku. Þá var tekið fram að könnunin væri fullkomlega
nafnlaus og svör ekki rekin til einstaklinga. Þátttaka í könnuninni var fjáls og gátu þátttakendur
hætt þátttöku hvenær sem er. Engu að síður var ítrekun tvívegis send á þátttakendur til að
tryggja sem besta þátttöku.
5.5.1.2.

Tölfræðileg úrvinnsla

Í ljósi fárra svara voru bakgrunnspurningarnar sem mældu dvöl íbúa innandyra og undandyra
endurkóðaðar ((0 = meira utandyra en innandyra, 1 = jafnt hlutfall, 2 = meira innandyra en
utandyra). Þá var lengd búsetu skipt upp í fjóra flokka (0 = 0-3 mánuðir/ári, 1 = 3-6
mánuðir/ári, 2 = 6-9 mánuðir/ári, 3 = 9-12 mánuðir ári).
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6.

Niðurstöður

Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað er um hvern þátt
rannsóknarinnar fyrir sig í þeirri röð sem þeir koma til umfjöllunar og í samræmi við kynningu
í kafla 5.3 og kafla 5.4. Niðurstöður rannsóknaspurninga hafa verið fléttaðar inn annars vegar
í kafla 7.2 Sálfélagsleg tengsl íbúa við svæðið og hins vegar í kafla 7.4 Framtíðarsýn.

6.1.

Samantekt á niðurstöðum greininga innan samfélags og stöðu
gildandi áætlana

Tafla 6
Niðurstöður greininga innan samfélags

Niðurstöður greininga innan samfélags

Íbúar og búseta

Fækkað hefur í Árneshreppi jafnt og þétt og er t.a.m. engin
barnafjölskylda eftir í hreppnum. Yfir vetrarmánuðina búa enn
færri í Árneshreppi en tölur Hagstofunnar segja til um eða rétt um
fimmtán til tuttugu manns (Jón G. Guðjónsson, 2022).
Samdráttur er í landbúnaði í hreppnum. Margir bæir eru farnir úr
heilsársbúsetu og fækkar þeim enn. Aðeins þrír sauðfjárbændur
eru eftir í hreppnum eftir að sá fjórði ákvað að bregða búi haustið
2021. Skammtíma- og sumarseta eykst á móti.

Landbúnaður,
nytjabúskapur og
sjávarútvegur

Sauðfjárbændum fækkar og lítið er að hafa upp úr hlunnindum.
Aðkomumenn sjá fyrst og fremst um sjósókn og það aðeins yfir
sumarmánuðina.

Verslun/þjónusta

Ein verslun er í Árneshreppi auk sparisjóðs og kaffihúss sem rekið
er á sumrin.

Ferðaþjónusta

Ferðaþjónustan hefur aukist undanfarin ár og er Hótel Djúpavík nú
stærsti vinnustaðurinn. Ýmsa gistimöguleika er að finna yfir
sumarmánuðina ásamt ýmiss konar afþreyingu.

Opinber þjónusta og Skólahald lagðist af árið 2019. Vöntun er á félagslegri þjónustu.
menning
Enga heilbrigðisþjónustu né heimahjúkrun er að fá, læknir kemur
einu sinni í mánuði ef þarf á að halda. Félagslíf meðal íbúa hefur
minnkað til muna eftir að skólanum var lokað en samkomur eru í
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félagsheimilinu einu sinni á ári, oftar ef veisluhöld eru. Minja- og
handverkshúsið Kört er í Trékyllisvík en þar er að finna
menningararf hreppsins ásamt því að boðið er upp á leiðsögn um
hreppinn.
Samgöngur

Uppbygging heilsárssamganga stendur í stað og hefur
framkvæmdum verið frestað til ársins 2024. Flogið á Gjögur tvisvar
í viku yfir vetrarmánuðina og einu sinni yfir sumartímann.

Raforka og fjarskipti

Í júlí 2021 var hafist handa við lagningu ljósleiðara ásamt 3ja fasa
rafmagni frá Steingrímsfirði til Djúpavíkur og gert ráð fyrir að verkið
klárist 2022. (Kristinn H. Gunnarsson, 2021).

Hvalárvirkjun

Rannsóknarleyfi um virkjun Hvalár rann út 31. mars 2021 og hefur
ekki verið endurnýjað síðan (Sunna Ósk Logadóttir, 2017). Álit
skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum kom út 2017 þar
sem talið er að virkjun Hvalár hafi neikvæð eða verulega neikvæð
áhrif á flesta þætti sem voru til skoðunar.

Veðurfar

Vetur eru langir og sumrin stutt.

Tafla 7
Niðurstöður gildandi áætlana

Niðurstöður greiningu áætlana:
Landsskipulagsstefna

Aðalskipulag
Árneshrepps
2024

Landsskipulagsstefna var fyrst sett í lög eftir að Aðalskipulag
Árneshrepps 2005-2025 var staðfest. Í leiðarljósi stefnunnar er sagt
að hún eigi að stuðla að seiglu gagnvart samfélags- og
umhverfisbreytingum. Á síðustu árum hefur Árneshreppur átt mjög
erfitt uppdráttar á þessu sviði þar sem barnafjölskyldur hafa horfið
úr hreppnum, skólahald lagst af, bæir enda sem sumarhús o.s.frv.
Einnig er talað um betri lífsgæði sem leiðarljós. Árneshreppur lítur
til betri vegar þegar búið verður að rafvæða hreppinn og að
fjarskiptamálin verða örugg í hreppnum.
2005- Markmið aðalskipulagsins hafa ekki staðist hvað varðar, íbúaþróun,
atvinnu þar með talið landbúnað, almenna þjónustu og samgöngur.
Eins og tekið hefur verið fram hefur íbúum fækkað þó svo að þar
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hafi verið aukning á síðasta ári um fjórar manneskjur.
Sauðfjárbændum fækkar ört.
Byggðaáætlun 20182024 og Brothættar Brotthættar byggðir er verkefni undir Byggðaráætlun 2014-2017
byggðir – áfram þar sem sérstök áhersla er lögð á svæði sem standa höllum fæti.
Árneshreppur er einn af þeim byggðarkjörnum og fékk verkefnið
Árneshreppur
nafnið Áfram Árneshreppur. Til stóð að verkefnið stæði til ársins
2019 (Byggðastofnun, e.d.-a) en þar sem markmiðum var ekki
öllum náð var veittur frestur og verkefnið framlengt til lok árs 2022
(Kristján H. Gunnarsson, 2021; Byggðarstofnun, 2021).

Áfangastaðaáætlun
Vestfjarða

Árneshreppur hefur mikið upp á að bjóða varðandi áhugaverða
ferðamannasvæði. Í áfangastaðaáætlun er talað um að bæta þurfi
samgöngur sem er lykilatriði til að allavega heilsárs ferðaþjónusta
gangi upp en hér er sóknarfæri Árneshrepps að mati rannsakanda.

Sóknaráætlun
Vestfjarða

Árneshreppur hefur verið að vaxa sem vinsælt ferðamannasvæði
síðustu ár ásamt því að verkefnið Áfram Árneshreppur hefur náð
að skapa ný og spennandi verkefni. Einstök verkefni getu reynst vel
í þessu samhengi við að efla atvinnu og nýsköpun og menningu,
sem og að efla uppbyggingu innviða. Árneshreppur verður seint
partur að Hringvegi 2. Að hafa heilsársveg er undirstaða þess að
hreppurinn geti tekið þátt í vinnu eins og Sóknaráætlun vestfjarða
vinnur að og stendur því svolítið sér á báti.

Heimsmarkmiðin

Enn vantar upp á að Árneshreppur geti talist vera byggð sem
uppfylli kröfur Heimsmarkmiðana.
Heimsmarkmið 3 fjallar um að stuðla að heilbrigðu líferni frá vöggu
til grafar; Árneshreppur er ríkur af heilsueflandi umhverfi ef svo má
að orði komast en mikil vöntun er á heilbrigðisþjónustu og þjónustu
við eldri íbúa.
Heimsmarkmið 4 fjallar um að tryggja jafnan aðgang að góðri
menntun; Árneshreppur stendur hér höllum fæti þar sem skólanum
hefur verið lokað og engin kennsla fer þar fram lengur.
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Heimsmarkmið 7 fjallar um sjálfbæra orku; oft hefur verið hörgull á
rafmagni í Árneshreppi en samfara lagningu ljósleiðara verður lagt
3ja fasa rafmagn. Framkvæmdir hófust í júlí 2021 og gert er ráð fyrir
að þeim ljúki árið 2022.
Heimsmarkmið 9 fjallar um nýsköpun og uppbyggingu; Lítið sem
ekkert hefur gert í þeim efnum.

6.2.

Niðurstaða rafrænnar spurningakönnunar

Eins og sést í töflu 8 eru öll meðaltöl þeirra breyta sem til skoðunar voru, nokkuð há og yfir
miðgildi svarkvarða. Almennt mátu íbúar í Árneshreppi tengsl sín við svæðið sterk en
staðartraust var þó nokkuð hærra en staðarsamsemd. Mjög sterk marktæk tengsl voru á milli
staðarvensla annars vegar og staðartrausts og staðarsamsendar hins vegar en meðalsterk
tengsl milli staðartrausts og staðarsamsemdar.
Niðurstöður sýna að tjáð endurheimt íbúa af svæðinu er mjög há sem og hrifning og
dálæti fólks á svæðinu. Tilfinning um fjarveru og samþýðanleika er einnig nokkuð hátt. Nokkuð
sterk marktæk fylgni er milli tjáðrar endurheimtar og samþýðanleika, og dálætis, en ekki er
marktæk fylgni milli tjáðrar endurheimtar annars vegar og tilfinningar um fjarveru og hrifingar
hins vegar. Tilfinning um fjarveru sýnir marktæka meðalsterka fylgni við bæði hrifningu og
samþýðanleika.

Tafla 8
Meðaltöl, staðalfrávik og fylgnifylki þeirra breyta sem til skoðunar voru
M

Sf

1. Staðarvensl

8.2

1.18

2. Staðartraust

8.8

1.19

3. StaðarSamsemd

7.4

1.60

4.
Tjáð
9.0
endurheimt

1.33

5. Fjarvera

2.19

7.7

1

2

3

4

5

1
0.887** 1

0.855** 0.518*

1

0.481* 0.328

0.519*

1

0.392

0.256

0.341

0.416
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1

6

7

8

6. Hrifning

9.0

1.65

7. SamþýðanLeiki

7.8

2.09

8. Dálæti

9.3

1.28

6.2.1.

0.477* 0.550** 0.26

0.293

0.511*

1

0.293

0.176

0.342

0.674** 0.493*

0.273

1

0.304

0.252

0.276

0.630** 0.236

0.187

0.149

1

Staðarvensl

Niðurstöður sýndu að staðarvensl eru há hjá íbúum, ræðst það einkum af miklu staðartrausti
en staðarsamsemdin er lægri.
Niðurstöður sýndu jaðarmarktekt (t(10,379) = -1,830 p = 0,096) í staðarvenslum milli kynja
þar sem karlar sýndu sterkari staðarvensl (M = 8,58, Sf = 0,90) en konur (M = 7,57, Sf = 1,40).
Sömuleiðis sýndu niðurstöður jaðarmarktekt (t(11,361) = -1,982 p = 0,072) í staðartrausti milli
kynja þar sem karlar sýndu sterkari tengsl (M = 9,15, Sf = 0,96) en konur (M = 8,10, Sf = 1,31).
Marktækur munur kom ekki fram milli kynja hvað varðar staðarsamsemd.
Niðurstöður sýndu ekki marktæk tengsl milli staðarvensla og lengdar búsetu á hverju ári, né
milli staðarvensla og aldurs. Sama gilti fyrir staðartraust og staðarsamsemd.

6.2.2.

Endurheimt og dálæti

Niðurstöður sýndu að tjáð endurheimt er há hjá íbúum (sjá töflu 7) og var spönnin frá 5,5 til
10. Niðurstöður sýndu að hvorki kynferði, lengd búsetu á ári hverju né hlutfall vinnu- og
frítíma innan- og utandyra hafði áhrif á tjáða endurheimt
Tilfinning um fjarveru er nokkuð há (sjá töflu 7), þar kom hins vegar fram marktækur
munur eftir lengd búsetu á ári hverju, F(3,18) = 4,515 p = 0,016. Tukey-eftirápróf sýndi að þeir
sem búa 9-12 mánuði á ári upplifa marktækt minni fjarveru (M = 6,33, Sf = 2,24) en þeir sem
búa innan við einn ársfjórðung á svæðinu (M = 10, Sf = 0). Niðurstöður sýndu að hvorki
kynferði, aldur né hlutfall vinnu- og frítíma innan- og utandyra hafði áhrif.
Samþýðanleiki er nokkuð hár meðal íbúa (sjá töflu 7) og sýndu niðurstöður
jaðarmarktekt eftir hlutfalli frítíma innan- og utandyra, F(2,19) = 3,090 p = 0,069. Tukeyeftirápróf sýndi að þeir sem verja frítíma sínum meira utandyra upplifa meiri samþýðanleika
(M = 9,6, Sf = 0,55) en þeir sem verja frítíma sínum 50/50 innan- og utandyra (M = 7,08, Sf =
2,31). Niðurstöður sýndu að hvorki kynferði né lengd búsetu á ári hverju hafði áhrif.
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Niðurstöður sýna háa hrifningu meðal íbúa sem og mjög hátt dálæti þeirra á umhverfi
Árneshrepps (sjá töflu 7). Niðurstöðurnar sýndu að hvorki kynferði, aldur, lengd búsetu á ári
hverju né hlutfall vinnu- og frítíma innan- og utandyra hafði áhrif þessar breytur.

6.2.3.

Tengsl milli staðarvensla, staðartraust, staðarsamsemd og endurheimtar

Eins og fram kemur í töflu 7 þá koma fram marktæk meðalsterk jákvæð tengsl milli
staðarvensla og tjáðrar endurheimtar. Það sama var upp á teningnum varðandi tengsl
staðarsamsemdar og tjáðrar endurheimtar.

6.3.

SVÓT-greining íbúa

Til að varpa ljósi á gagnlega og skaðlega ytri og innri þætti sem íbúar telja að hafi áhrif á
framgang og framtíð byggðar í Árneshreppi var gerð SVÓT-greining (e. SWOT analysis). Stuðst
var við skilgreiningu Aydin Türk (2007) á aðferðinni þar sem að greiningunni er ætlað að
kortleggja styrkleika (gagnlegur innri þáttur), veikleika (skaðlegur innri þáttur), ógnir
(skaðlegur ytri þáttur) og tækifæri (gagnlegur ytri þáttur).

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður SVÓT-greiningarinnar og til einföldunar og til að gefa
betri heildarsýn eru svör tekin saman í flokka og eru flokkarnir nánar útskýrðir í texta. Þá eru
svör í heild sinni sýnd í Viðauka A.

6.3.1.

Styrkleikar

Þegar íbúar eru spurðir um helstu styrkleika svæðisins er náttúra þess oftast nefnd en undir
þann flokk fellur landslag, menningarlandslag, fegurð svæðisins og kyrrðin. Íbúar telja
jafnframt samfélagið í sveitarfélaginu einn helsta meginstyrk þess en þar undir fellur samvinna
íbúa, nábýlið, stuttar boðleiðir í samskiptum íbúa, fólkið og mannlífið. Atvinna er einnig talin
upp hér sem styrkleiki þó svörin í sumum tilfellum hljómi frekar eins og um sé að ræða
tækifæri. Til dæmis taka svörin til þátta sem hægt er að vinna betur með eins og
ferðaþjónustuna, eflingu fiskveiða og landbúnað. Þá eru menning og saga nefnd en atriði sem
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tilgreind eru þar gætu flokkast sem tækifæri. Mynd 18 sýnir fjölda einstaklinga sem telja að
þessir ákveðnu þættir skipta máli þegar kemur að styrkleikum svæðisins
Mynd 18
SVÓT – Styrkleikar

Skýring. Númerin sýna hversu margir einstaklingar telja þessir ákveðnu þættir skipta máli þegar kemur að
styrkleika svæðisins.

6.3.2.

Veikleikar

Flestir telja innviði, og þá sérstaklega lélegar samgöngur, vera helsta veikleika Árneshrepps en
aðrir þættir sem falla í þennan flokk eru rafmagn, fjarskipti og vöntun á húsnæði. Í flokknum
samfélag er m.a minnst á fámenni, fólksfækkun, aldur íbúa og smæð samfélagsins sem
veikleika. Ágreiningur er einn flokkur en undir hann falla afskipti utanaðkomandi aðila,
ósamlyndi brottfluttra og núverandi íbúa, innansveitardeilur, sem og áhugaleysi og
skilningsleysi stjórnvalda. Þá er skortur á þjónustu talinn upp sem veikleiki, s.s. fjarlægð frá
almennri verslun, og heilsugæslu. Skortur á atvinnu er einnig nefnt sem veikleiki. Mynd 19
sýnir fjölda einstaklinga og þá þætti sem þeir telja skipta máli þegar kemur að veikleikum
svæðisins.
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Mynd 19
SVÓT – Veikleikar

Skýring. Númerin sýna hversu margir einstaklingar telja þessir ákveðnu þættir skipta máli þegar kemur að
veikleika svæðisins.

6.3.3.

Ógnir

Helsta ógn sveitarfélagsins að mati íbúa er að það leggist í eyði en undir þessum lið er að finna
athugasemdir eins og fólksfækkun, að búskapur leggist af, að hús sem fara á sölu endi sem
sumarhús, að erfitt sé fyrir millitekjufólk að kaupa húsnæði vegna verðlags einangrun, að
auðmenni kaupi upp jarðir og að byggð verði ekki viðhaldið nema með sértækum aðgerðum.
Eins að unga fólkið skili sér ekki til baka vegna lélegra samgangna. Undir liðnum ágreiningur
er að finna athugasemdir eins og friðunarhneigð, sundrung innan frá, frekju og yfirgang
utanaðkomandi aðila, klofning samfélags vegna aðkomu umhverfisfólks og að annað fólk viti
betur en heimamenn. Í greiningunni er notast við hugtök eins og þau eru skrifuð af
þátttakendum rannsóknar þó sum þeirra megi túlka nánar sbr. hugtakið friðunarhneigð sem
rannsakandi túlkar sem tihneigingu til að friða óspillt land. Einnig er minnst á óstöðugt
atvinnulíf og of lágt verð á sauðfjárafurðum er undir liðnum atvinna. Undir síðasta liðnum
náttúruspilling tilheyra atriði eins og rask á náttúrunni og að náttúrulegur karakter svæðisins
glatist. Mynd 20 sýnir fjölda einstaklinga og þá þætti sem þeir telja skipta máli þegar kemur
að ógnum svæðisins.
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Mynd 20
SVÓT – Ógnir

Skýring. Númerin sýna hversu margir einstaklingar telja þessir ákveðnu þættir skipta máli þegar kemur að ógnum
svæðisins

6.3.4.

Tækifæri

Þegar litið er til tækifæra þá nefna flestir íbúar ferðaþjónustu sem tilheyrir liðnum atvinna.
Þar er líka að finna vinnu án staðsetningar, nýsköpun, fullunnar landbúnaðarvörur úr héraði,
réttlátara fiskveiðikerfi, og búskap. Undir liðnum umhverfið er nálægðin við friðlandið að
Hornströndum nefnt, að stjórnendur fari sem best með svæðið, að svæðið fái að halda sínum
náttúrulegu einkennum, ásýnd og kyrrð. Undir liðnum auðlindir koma fyrir nýting auðlinda og
virkjun Hvalár. Þá þykir íbúum það sjarmi að búa í litlu samfélagi og að tækifæri liggi í því að
efla samfélagið og með bættum samgöngum væri frekar hægt stuðla að jákvæðri íbúaþróun.
Mynd 21 sýnir fjölda einstaklinga og þá þætti sem þeir telja skipta máli þegar kemur að
tækifærum svæðisins.
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Mynd 21
SVÓT - Tækifæri

Skýring. Númerin sýna hversu margir einstaklingar telja þessir ákveðnu þættir skipta máli þegar kemur að
tækifærum svæðisins

6.3.5.

Niðurstaða SVÓT- greiningar

Heilt yfir eru íbúar sammála um að ferðaþjónusta, samgöngur, náttúra og fólksfækkun séu
þau viðfangsefni sem betur þarf að huga að í sveitarfélaginu, óháð því hvort það sé um
styrkleika, veikleika, ógn eða tækifæri að ræða. Mikilvægt er í þessu samhengi að horfa í þau
viðfangsefni sem fólk er sammála um að muni efla byggð í Árneshrepp og vinna betur með
þau. Í því samfélagi sem hér um ræðir, sem bæði er afskekkt og fámennt, er sérlega mikilvægt
að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar vinni í sátt og samlyndi að þeim lausnum sem eru til þess
fallnar að efla byggð innan sveitarfélagsins.
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7.

Umræður og ályktanir

Hér er fjallað um þær niðurstöður sem hafa komið í fyrri köflum þessa verkefnis og þær
fléttaðar saman við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar.

7.1.

Áskoranir Árneshrepps

Líkt og fram kemur í niðurstöðum greininga á staðháttum og stöðu gildandi áætlana í kafla 6.1
hefur íbúa-, búsetu og atvinnuþróun í Árneshreppi ekki gengið með þeim hætti sem áætlanir
gerðu ráð fyrir. Þá hefur dregið úr þjónustu og uppbygging innviða setið á hakanum.
Forsendur fyrir byggð í Árneshreppi hafa því smám saman verið að veikjast.
Ef horft er til upphafs 20. aldar þá mörkuðust blómaskeið Árneshrepps við
síldarævintýrin tvö, hið fyrra á árunum 1912 – 1919 og hið síðara á 4. og 5. tug aldarinnar. Á
þessum tíma voru íbúar nokkur hundruð, t.d. 479 árið 1920 og 515 árið 1940 sbr. mynd 6 og
byggðist upp margvísleg þjónusta því samfara. En eftir að síðara síldarævintýrinu lauk, tók að
íbúum að fækka smám saman, þjónusta dróst saman og grunnstoðir samfélagsins tóku að gefa
eftir. Árið 2021 voru aðeins 8 - 9 bæir enn í heilsársbúsetu en aðrir voru nýttir yfir
sumartímann eða til skemmri tíma. Þá hefur aldursdreifing íbúa minnkað en sem stendur eru
engin börn meðal íbúa í sveitarfélaginu.
Landfræðilega staða Árneshrepps norðarlega á Vestfjörðum og staðhættir gegna
klárlega mikilvægu hlutverki í þeirri þróun sem átt hefur sér stað. Stutt sumur og langir vetur
ásamt mörgu leyti óhagstæðri veðráttu, setja atvinnumöguleikum og búsetu skorður, en
einugis var stundaður fjárbúskapur á fjórum jörðum í ársbyrjun 2021 og eru fiskveiðar
einungis stundaðar af aðkomumönnun yfir sumartímann.
Þá er svæðið úr alfaraleið og hefur uppbygging innviða í þágu samganga verið mjög
torsótt en heimafólk hefur barist fyrir bættum vegasamgöngum í áratugi með fremur
takmörkuðum árangri. Vissulega tókst að tengja sveitarfélagið við þjóðvegakerfið undir lok 7.
áratugarins en í lok ársins 2021 var sveitarfélagið, hið eina á Íslandi, sem ekki gat treyst greiðar
vegasamgöngur árið um kring. Hamlar slíkt eðlilegri atvinnuuppbyggingu, t.d. á sviði
ferðaþjónustu og ýtir undir að fólk flytjist búferlum af svæðinu. Þá hafa lélegar
vegasamgöngur bitnað frekar á daglegu lífi og störfum kvenna, sem taka mið af skyldum og
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tækifærum utan svæðisins, t.d. að sækja vinnu út fyrir hreppinn eða fylgja börnum sínum eftir
í grunnskóla.
Þá hafa innviðir á sviði raforku og fjarskipta einnig verið í lamasessi í sveitarfélaginu en
eins fasa rafmagn er leitt frá Selás í Steingrímsfirði í loftlínum yfir heiðar í Árneshrepp.
Raforkuflutningur hefur því verið ótraustur, einkum á vetrum þegar veðrátta getur verið mjög
óhagstæð. Hefur þessi staða skapað vandræði fyrir stærri rekstur eins og hótelið í Djúpavík og
búrekstur, auk þess að hreinlega að standa í vegi fyrir því að atvinnurekstur sem reiðir sig á
tryggan raforkuflutning geti byggst upp. Þá hafa fjarskiptamál einnig verið í ólestri sem
sömuleiðis hefur unnið gegn eðlilegri framþróun í sveitarfélaginu.
Lausn hvað þessi mál varðar er þó í sjónmáli en í júlí 2021 var hafist handa með
lagningu ljósleiðara ásamt þriggja fasa rafmagni sunnan úr Steingrímsfirði norður í Trékyllisvík.
Áformað er að verkið klárist á árinu 2022 (Kristinn H. Gunnarsson, 2021). Þá kemur fram á vef
Vegagerðarinnar (2021) að farið verði í tilraunaverkefni veturinn 2022 til að halda veginum
opnum þegar óhætt er að moka. Var það gert til að svara eftirspurn um aukna þjónustu. Segja
má að verkefnið Áfram Árneshreppur hafi ýtt þessu verkefni af stað en verkefnið er
samstarfsverkefni heimamanna og Vegagerðarinnar til að kanna hvað þurfi til svo
vetrarþjónusta við hreppinn verði möguleg (Vegagerðin, 2021).
Loks má nefna þá áskorun sem blasir víða við í smærri samfélögum á landinu
(Velferðarráðuneyti, 2018) en það er skortur á íbúðarhúsnæði í hreppnum. Leiðir hann til þess
að þeir aðilar sem áhuga hafa á að flytjast búferlum til smærra samfélaga geta það einfaldlega
ekki þar sem að jarðir/húsnæði þykir of dýrt.
Heimamenn hafa bent á nauðsyn þess að unnið sé að úrbótum á innviðum og ljóst að
ef ekki verður gerð veruleg bragarbót þar á, mun byggð í Árneshreppi leggjast af. Í þessu
sambandi skipta vegasamgöngur höfuðmáli líkt og bent hefur verið á í áratugi (sjá t.d. Skúli
Alexandersson, 1982). Yfirstandandi uppbygging raforku- og fjarskiptakerfis í sveitarfélaginu
er gríðarlega mikið hagsmunamál og mun gjörbreyta þeim möguleikum sem fyrir hendi eru til
atvinnuuppbyggingar, þjónustu og búsetu í sveitarfélaginu. Á tímum Covid-19 hefur gildi og
mikilvægi þessara kerfa sýnt sig svo um munar og hefur faraldurinn umbylt viðhorfum og
afstöðu fólks, stofnana og fyrirtækja til fjarvinnu, fundarhalda, fjarnáms og reksturs (Sólrún
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Kristjánsdóttir og Hólmfríður Sigurðardóttir, 2021). En augljóst er að betur má ef duga skal
þegar að kemur að uppbyggingu innviða sem aftur styrkja forsendur búsetu og skapa tækifæri
til atvinnu á svæðinu sem hentar ólíkum kynjum og aldurshópum.
Eins og fram kom hér að ofan hefur mikið verið unnið með skosku eyjarnar til að bjarga
þar brothættri byggð sem eiga það á hættu að missa frá sér aðalatvinnuveginn á hverjum stað
og þar með íbúana (Olson, 2019). Þær aðgerðir sem farið var í til að bjarga býlinu Comrie Croft
sýndu að hægt var að snúa vörn í sókn og byggja upp atvinnustarfsemi úti á landi og hafa þar
af leiðandi jákvæð áhrif á nærsamfélagið (Donaldson, 2019). Það sem áður var hefðbundinn
búskapur er í dag samansafn ýmissa fyrirtækja sem byggja á sama grunni og eru hönnuð til að
vinna á samverkandi hátt líkt og um umhverfisvænt vistkerfi sé að ræða. Í dag er á Comrie
Croft villt tjaldsvæði (e. wild style), rekið blómlegt umhverfisvænt kaffihús sem nýtir afurðir
svæðisins, t.d. grænmeti sem ræktað er á staðnum, og blómaframleiðsla. Þá er hlaða til
útleigu fyrir rómantísk sveitabrúðkaup og eru brúðhjónin hvött til þess að nýta sér þjónustu
svæðisins. Þá er boðið upp á fjallahjól með leiðsögn (Donaldson, 2019). Saga skosku eyjanna
og Comrie Croft sýna að með samtakamætti íbúa, stjórnvalda og mögulega fjársterkra aðila
sem eru tilbúin að láta reyna á nýsköpun á svæðinu má snúa blaðinu við og byggja upp
atvinnuskapandi starfsemi sem nýtist núverandi íbúum og verður jafnvel til þess að fleiri aðilar
laðast að svæðinu til heilsársbúsetu. Ávallt þarf að gæta þess að uppbygging á
atvinnustarfsemi og aðkoma ytri fjárfesta fari fram í góðu og uppbyggilegu samstarfi við íbúa
svæðsins og aðra hagsmunaaðila.Vilji til þróunar og framfara er til staðan því þrátt fyrir
ofangreindar áskoranir Árneshrepps hefur tekist að byggja upp atvinnu í sveitarfélaginu, t.d.
á sviði ferðaþjónustu og er Hótel Djúpavík stærsti vinnustaðurinn á svæðinu. Ferðaþjónustan
er þó fyrst og fremst yfir sumartímann, þó vissulega hafi verið gerðar tilraunir með
vetrarferðamennsku, s.s. vélsleðaferðir.
Þegar farið er í gegnum þær áætlanir sem í gildi eru á svæðinu og farið hefur verið í
gegnum í tengslum við þetta verkefni, þá er sama meginstefið gegnum gangandi, þ.e. að bæta
vegasamgöngur, auka atvinnutækifæri og snúa íbúaþróun við. Þrátt fyrir fögur fyrirheit í þeim
efnum hefur árangurinn verið takmarkaður. Sem dæmi hafa markmið gildandi aðalskipulags
varðandi íbúaþróun, atvinnu og landbúnað ekki gengið eftir.
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Byggðaáætlun er ætlað að ýta undir byggðir sem standa höllum fæti og tryggja góðar
samgöngur og atvinnulíf, en vegabótum verið frestað enn á ný og nú til ársins 2024
(Vegagerðin, 2020).
Árneshreppur hefur tekið þátt í verkefni Byggðarstofnunar um Brothættar byggðir
undir merkjum Áfram Árneshreppur. Verkefni átti að standa til ársins 2021 en hefur verið
framlengt til lok ársins 2022 (Byggðastofnun, 2021). Verkefnið hefur tekið breytingum í
gegnum tíðina en ákveðið var að framlengja því vegna sérstöðu sveitarfélagsins og leggja
áherslu á að nýta þann tíma sem við bættist til að styrkja innviði í hreppnum, s.s. samgöngur,
orkumál og fjarskipti ásamt því að vinna að styrkingu sjávarútvegs og auðvelda nýliðun í
landbúnaði (Byggðastofnun, 2021). Framgangur verkefnisins er að nokkru leyti ágætur þar
sem rafmagn hefur verið endurnýjað og ljósleiðari lagður sem og viðhald þjóðvegar er betra
en áður var (Vegagerðin, 2021).
Sóknaráætlun Vestfjarða 2020-2024 eru með áhugaverð markmið fyrir Vestfirði sem
varða uppbyggingu á atvinnu og nýsköpun, samfélagi, umhverfi og skipulagi og menningu en
þar sem Árneshreppur er ekki partur af hringvegi 2 gæti hreppurinn átt erfitt með að fylgja
því eftir.
Ekki verður séð að fyrirliggjandi áætlanir hafi náð þeim slagkrafti sem þeim hefur verið
ætlað varðandi eflingu byggðar í Árneshreppi og líkt og áður segir, betur má ef duga skal.

7.2.

Sálfélagsleg tengsl íbúa við svæðið

Í inngangi þessa verkefnis er, í ljósi einangrunar svæðisins, skorts á þjónustu og fólksfærðar,
velt upp spurningunni: Af hverju vill fólk búa á þessum stað? Hvað er það sem heldur í fólk?
Og í þessu verkefnið hefur að hluta til verið leitað svara við þessari spurningu.
Niðurstöður rafrænnar könnunar á sálfélagslegum þáttum, sýna að íbúar hafa, þrátt
fyrir þær áskoranir sem felast í búsetu í Árneshreppi, sterk staðarvensl við sitt heimahérað.
Þegar staðarvensl eru brotin upp í staðarsamsemd og staðartraust, kemur fram að
staðartraustið er meira en staðarsamsemdin. Slíkt gefur til kynna að sterk tengsl íbúa við
heimahaga byggist frekar á tilfinningu um að svæðið, vegna þeirra fjölþættu möguleika sem
það býður upp á, uppfylli þarfir þeirra og markmið, frekar en það sé uppspretta jákvæðrar
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reynslu sem leiði til sterkrar sjálfsmyndar og samsömunar við svæðið. Í þessu samhengi er
mikilvægt að hafa í huga að þó innviðir séu hamlandi, þá býður svæðið upp á stórbrotna
náttúru, þjónustu, samfélag og lífsstíl sem mörgum þykir mjög eftirsóknarvert og margir sjá
tækifæri í.
Þá kemur einnig fram að staðartraust er sterkara meðal karla en kvenna, sem þýðir að
svæðið uppfyllir betur þarfir og markmið karla en kvenna. Slíkt þarf ekki að koma á óvart ef
horft ert til þeirra starfa sem einkennt hafa svæðið í gegnum tíðina, t.d. við landbúnað eða
veiðar, en slík störf henta karlmönnum á margan hátt betur. Á sama tíma hefur daglegt líf og
störf kvenna tekið mið af skyldum og tækifærum utan svæðisins, t.d. að sækja sér vinnu út
fyrir svæðið eða fylgja börnum sínum út fyrir svæðið til frekari menntunar eftir að grunnskóla
lýkur. Þessi munur á hentugum tækifærum fyrir kynin getur þannig stuðlað að hærra
staðartrausti meðal karla í samanburði við konur. Hins vegar þegar horft er til
staðarsamsemdar, sem vísar til sjálfsmyndar einstaklings í tengslum við umhverfi sitt og
byggist á fjölþættri reynslu af staðnum, þá kemur ekki fram marktækur munur milli kynja.
Þegar skoðað er að hvaða marki staðarvensl styðja við heilsársbúsetu og búsetu hluta
úr ári í Árneshreppi á Ströndum, sýna niðurstöður ekki mun á milli íbúa eftir því hvort þeir búa
á svæðinu árið um kring eða hluta úr ári. Það sama reynist vera raunin með staðarsamsemd
og staðartraust.
Almennt líkar íbúum í Árneshreppi mjög vel við sitt heimahérað og almennt telja þeir
að umhverfið styði mjög vel við sálfræðilega endurheimt og þar með vellíðan. Niðurstöður
sýna að enginn munur er á tjáðri sálfræðilegri endurheimt meðal íbúa eftir því hversu miklu
tíma þeir verja á svæðinu á ári hverju. Þar sem aukin lengd búsetu á ári hverju eykur
kunnugleika fólks við umhverfið hefði mátt vænta að neikvæð tengsl væru á milli lengdar
búsetu og tjáðrar sálfræðilegrar endurheimtar (Collando o.fl., 2016) og koma niðurstöðurnar
því nokkuð á óvart. Ennfremur sýna niðurstöðurnar ekki tengsl á milli tjáðrar sálfræðilegrar
endurheimar og fjarveru, sem er ekki heldur í samræmi við fyrri niðurstöður (t.d. Lindal og
Hartig, 2013; 2015) og það jafnvel þó báðar breytur skori hátt. Gengur þessi niðurstaða þvert
á meginforsendur í ART.
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Hins vegar þegar fjarvera er skoðuð með tilliti til lengdar búsetu á ári kemur í ljós
marktækur munur á milli þeirra sem búa 9-12 mánuði á ári á svæðinu og þeirra sem búa innan
við einn ársfjórðung. Slíkt er fyllilega í samræmi við væntingar enda eðlilegt að þeir sem dvelja
tiltölulega stutt í Árneshreppi á ári hverju eigi auðveldara með að gleyma daglegum skyldum,
finna yfir afslöppun og gleyma sér í eigin hugarheimi, en þeir sem daglega lifa og starfa innan
svæðisins.
Líkt og vænta mátti, skorar hrifning íbúa á svæðinu hátt, en slíkt gefur til kynna að
íbúum þyki sitt nærumhverfi heillandi, spennandi og forvitnilegt, sem samkvæmt ART er
undirstaða þess að endurheimt eigi sér stað. Því kemur það nokkuð á óvart að niðurstöður
skuli ekki sýna marktæk tengsl milli hrifingar og tjáðrar endurheimtar og gengur það þvert á
niðurstöður fyrri rannsókna (t.d. Lindal og Hartig, 2013; 2015).
Niðurstöður samþýðanleika eru áhugaverðar en nokkuð sterk jákvæð tengsl eru milli
tjáðrar sálfræðilegrar endurheimtar og samþýðanleika, sem er fyllilega í samræmi við
forsendur ART sem gerir ráð fyrir að samþýðanleiki sé undanfari sálfræðilegrar endurheimtar.
Niðurstöðurnar sýna því að eftir því sem íbúar telja að umhverfið í Árneshreppi skapa betri
möguleika til að uppfylla eigin þarfir, markmið og langanir, því betur stuðlar það að ferli
endurheimtar, sem þá eykur vellíðan fólks og gerir það betur í stakk búið að takast á við
viðfangsefni dagslegs lífs. Þessar niðurstöður falla einnig vel að niðurstöðum um staðartraust
sem sýna mikilvægi þess fyrir íbúa að svæðið bjóði þeim upp á fjölbreytta möguleika til að
sinna því sem þeir telja skipta máli.
Niðurstöðurnar falla nokkuð vel að því sem kom fram í samtölum við íbúa, þar sem
kom m.a. fram að íbúar telji sig ekki endilega hafa haft val, heldur hafi þau einfaldlega „alið
manninn“ á svæðinu, þó slíkt hafi kannski ekki verið „draumurinn“. Það rímar vel við þær
niðurstöður að þeir telja að svæðið geti uppfyllt þarfir þeirra, langanir og markmið. Og á þeim
forsendum hafi sterk tilfinningatengsl, þ.e. staðartraust, skapast og eftir því sem fólk telur að
svæðið uppfylla betur þarfir, langanir og markið, því meiri vellíðan upplifir það.
Þegar horft er til tengsla staðarvensla og endurheimtar sýna niðurstöður marktæk
meðalsterk jákvæð tengsl. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna, sem sýna að
staðarvensl og sálfræðileg endurheimt eru tengdar hugsmíðar, þannig að eftir því sem fólk
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finnur fyrir sterkari tilfinningalegum tengslum við tiltekið svæði, því líklegra er það til að
upplifa sálfræðilega endurheimt og öfugt (Korpela o. fl., 2001; Scannell og Gifford, 2016).

7.3.

Mat íbúa á áhrifaþáttum innan svæðis

Í SVÓT-greiningu íbúa Árneshrepps kemur i ljós að náttúran stendur upp úr sem helsti
styrkleiki svæðisins en niðurstöður hafa ítrekað sýnt fram á getu náttúrunnar til að ýta undir
ferli endurheimtar, og þar með hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan fólks (Hartig o.fl., 2003;
2014; Hartig, 2021; Korpela o.fl., 2021). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á getu náttúrunnar til
að ýta undir ferli endurheimtar. Náttúran hvetur fólk til líkamlegrar virkni og félagslegra
samskipta sem hvort tveggja hefur jákvæð áhrif í för með sér og getur því fléttast inn í þann
styrkleika sem næst oftast var nefndur, þ.e. samfélagið í Árneshreppi, þ.e. mannlífið, fólkið,
nábýlið, samvinna við íbúa og sjarminn við að búa í litlu samfélagi. Eins og Burley (2007) nefnir
ýta félagsleg samskipti undir staðarvensl, sem aftur ýta undir öryggistilfinningu sem er ein
mikilvægasta grunnþörf fólks (eins og vísað er til í Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Í
lokaskýrslu verkefnisstjórnar Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um 3. áfanga verndar- og
orkunýtingaráætlunar er vísað í Oxoby (2009) sem fjallar um félagsauð (e. social capital) og
félagslega samheldni (e. social cohesion), þ.e. ávinning fólks af því að umgangast og búa innan
um hvert annað, ávinning þeirra bjargráða sem samfélagið veitir ásamt þeirri vitund að hægt
er að reiða sig á aðstoð ef á þarf að halda (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Samfélög
sem einkennast af félagsauð búa yfir gagnkvæmu trausti íbúa og félagslegt net er þéttofið. Þá
hafa rannsóknir sýnt að í slíkum samfélögum hafi íbúar sterka borgaravitund á sama tíma og
samvinna þeirra á milli er rík (Coleman, 1988 eins og vísað er til í Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið, 2016). Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að báðar hugsmíðarnar félagsauður
og félagsleg samheldni hafa jákvæð tengsl við heilsu og vellíðan (Hyyppa, 2010; Cramm, van
Dijk, og Nieboer, 2012; Una María Óskarsdóttir, 2012 eins og vísað er til í Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið, 2016).
Í SVÓT-greiningunni er talað um að veikleiki og ógn sveitarfélagsins sé m.a. sinnuleysi
stjórnvalda og skilningsleysi gagnvart uppbyggingu innviða þar sem því hefur verið frestað í
áranna rás en einnig frekja og yfirgangur utanaðkomandi aðila sem hafa áhrif á uppbyggingu
svæðisins, s.s. ákvarðanir tengdar mögulegum virkjunarframkvæmdum sem og samgöngum.
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Þegar íbúar upplifa skort á samráði milli stjórnvalda og íbúa og annarra hagsmunaaðila getur
það haft áhrif á sjálfræði íbúa (e. sense of control). En ein af grunnþörfum fólks að hafa stjórn
á eigin umhverfi og aðstæðum (Ross og Mirowsky, 2013; Whitson og Galinsky, 2008 eins og
vísað er til í Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Hugtakið sjálfræði vísar þannig til þess
hversu mikið einstaklingur trúir á getu sína til að hafa áhrif á umhverfið, ákveða eigin gjörðir
og hvað hann telur að aðrir geti gert sér, burtséð frá því hvort slíkt eigi sér stoð í veruleikanum
eða ekki (Ross o. fl.,

2013; Whitson o.fl., 2008 eins og vísað er til í Umhverfis- og

auðlindaráðuneytið, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að hátt eða lágt sjálfræði getur haft
félagslegar og tilfinningalegar afleiðingar og þannig áhrif á heilsu og líðan. Það getur því haft
neikvæð áhrif á sjálfræði íbúa þegar stjórnvöld og/eða fyrirtæki fá sínu fram gegn vilja þeirra
og þannig ýtt undir upplifun þeirra af valdleysi (e. powerlessness), sem aftur getur ýtt undir
streitu, uppgjöf og jafnvel ringulreið innan samfélags (Ross og Mirowsky, 2013 eins og vísað
er til í Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). Þessi skortur á samráði og upplifun af lágu
sjálfræði á einnig við um upplifun íbúa af valdleysi gagnvart stjórnvöldum vegna ítrekaðra
seinkana á framkvæmdum á fyrirhuguðum heilsársvegi í Árneshrepp.
Í SVÓT-greiningunni er litið á það sem tækifæri fyrir sveitarfélagið og íbúa þess að þar
er hægt að stunda atvinnu í fjarvinnu. Með tilkomu ljósleiðara, sem hafist var handa við að
leggja sumarið 2021, (Kristinn H. Gunnarsson, 2021) auðveldar það íbúum hreppsins til muna
að stunda vinnu án staðsetningar. En rannsóknir sýna að fjarvinna hefur aukist eftir að COVID19 skall á heimsbyggðinni (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2021).

Takmarkanir rannsóknar og möguleikar á framhaldi
Þrátt fyrir að verkefnið hafi skilað af sér áhugaverðum niðurstöðum er ljóst að takmarkanir
þess eru nokkrar. Í þeim hluta sem snýr að eigindlegum aðferðum er rannsakandi
aðalmælitækið og túlkun á heimildum og öðrum fyrirliggjandi gögnum eða upplýsingum því á
endanum hennar túlkun. Val á viðmælendum getur einnig hafa haft takmarkandi áhrif á
rannsóknina þar sem mögulega getur vantað ólík sjónarmið til samanburðar við þau sem
þegar koma fram. Því hefði mögulega einnig mátt spyrja brottflutta íbúa sem ekki hafa
lögheimili í Árneshreppi, s.s. afkomendur viðmælenda, út í þá þætti sem skoðaðir voru með
rafrænni spurningarkönnun, í SVÓT greiningu sem og með óformlegum viðtölum.
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Hvað varðar megindlegan hluta rannsóknarinnar þá má ætíð betrumbæta
spurningalista, endurskoða þann hóp sem fær listann, eins og nefnt er hér að ofan, og hvernig
unnið er úr þeim gögnum sem hann skilar. Markhópurinn sem um ræðir hér er lítill og því
erfitt að alhæfa um niðurstöður.
Í þessu samhengi má nefna að viðmælendur höfðu á orði að afkomendur þeirra hefðu
mátt svara spurningakönnuninni þar sem þau bera sterkar rætur til hreppsins. Þau búa ekki á
svæðinu en elska að eiga þar samastað og koma eins oft og mögulegt er. Vísar það til að
algengt er að einstaklingar mynda tengsl við æskuheimili sitt en jákvæð söguleg reynsla
einstaklings af tilteknum stað getur aukið líkur á staðarvenslum (Giannakopoulou og
Kaliampakos, 2016). Burley (2007) kom með þá kenningu að sumt fólk tengi við staði vegna
náinna tengsla í gegnum kynslóðir eða vegna sterkra trúarlegra tengsla og annarra félagslegra
þátta. Aðrir tengja við staði efnislega (e. Physical) vegna fallegrar náttúru, möguleika á
afþreyingu, og hvíld en einnig vegna þess að svæðið býður upp á líkamlega örvun.

7.4.

Framtíðarsýn

Með hliðsjón af niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að það þarf að finna jafnvægi á milli
nýtingar og verndunar náttúru, þar sem mikilvægt er að halda í þau umhverfislegu gæði sem
fyrir hendi eru og munu vafalaust skapa mikil tækifæri til framtíðar litið. Að sama skapi er
nauðsynlegt að byggja upp nauðsynlega innviði í takt við kröfur nútímasamfélags á 21. öldinni.
Niðurstöður sýna að fólki líður almennt vel í Árneshreppi, íbúar meta gæði
umhverfisins hátt og sýna sterk tilfinningaleg tengsl við það. Slíkt sýnir mikilvægi þess að
ákvarðanir tengdar framtíðarþróun á svæðinu verði teknar af yfirvegun. Þá virðist eftirspurn
eftir búsetu meiri en framboð á húsnæði leyfir. Til þess að styðja við áframhaldandi
heilsársbyggð og að endurnýjun geti átt sér stað væri hægt að byggja upp íbúðabyggð/kjarna
t.d. í Trékyllisvík sem er í miðjum hreppnum en þar er landsvæði mest og innviðir fyrir hendi
að einhverju leyti, s.s. kirkjur, félagsheimili og skóli. Uppbygging íbúðabyggð/kjarna mun
vafalaust styrkja samfélagið og þjónustu í hreppnum, sem aftur vinnur gegn því að
sveitarfélagið verði einungis nýtt til sumar/skammtímadvalar.
Þá væri mögulega hægt að sveigja verkefnið Brothættar byggðir meira í þá átt að það
ýti undir samstarf og samheldni milli íbúa í þeim tilgangi að að styrkja samfélagið og sameina
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það aftur. Slík þróun er afar mikilvægur þáttur fyrir fámennt sveitarfélag. Að íbúar geti lifað í
sátt og samlyndi og reitt sig hver á annan. Í gildandi aðalskipulagi er nefnt að nýta eigi
bókasafnið til viðburðahalds og má velta fyrir sér hvort það sé vettvangur sem hægt er að
vinna meira með. Í þessu samhengi má nefna að bókasöfn landsins eru að skoða sína stöðu
gagnvart þjónustu á landsbyggðinni og nokkuð ljóst að enn fleiri tækifæri felast í aukinni
tækni. Það sama má segja um skólann en þar væri hægt að bjóða upp á fjarkennslu fyrir
skólabörn.
Náttúran, menningarlandslag, víðerni og sagan er það sem niðurstöður sýna að skiptir
íbúa svæðisins mestu máli. Þessar auðlindir, sem Árneshreppur er svo ríkur af; skiptir einnig
máli í stærra samhengi, það er landið allt, heiminn allan og komandi kynslóðir. Verðmæti
óbyggðra víðerna og eyðibyggða fer ört vaxandi í sífellt manngerðum heimi að ógleymdu
fræðslu- og útivistargildi sem slík svæði hafa og aðdráttarafli fyrir ferðamenn en
ferðaiðnaðurinn hefur vaxið mikið í Árneshreppi á undanförnum árum.
Það hefur verið sagt að fólkið vilji flest upplifa einveru og kyrrð á fallegum svæðum
með náttúrulegu yfirbragði þegar þeir njóta útivistar (Flanagan o.fl., 2008; Higham, 1998;
Higham o.fl.,1999; 2000). Því þarf að nýta skipulag og varðveita þá þætti sem skapa þessa
upplifun og passa upp á að svæði missi ekki gildin sín.
Að framansögðu er vert að skoða möguleikann hvort þjóðgarður geti orðið hluti af
áætlanagerð Árneshrepps. Þá þyrfti að setja upp friðlýsingarákvæði í skipulagsgerð sem
tryggja íbúum áframhaldandi nýtingu og ákveðna uppbyggingarmöguleika sveitarfélaginu til
framþróunar á sama tíma og tryggt er að umhverfi og yfirbragð sveitarfélagsins viðhaldi sínum
sérkennum. Mikilvægt væri að slík vinna færi fram í góðu og uppbyggilegu samstarfi við íbúa
og hagsmunaaðila.
Með þjóðgarði er hægt að vernda sérstöðu Árneshrepps ásamt því að auka
atvinnustarfsemi og tekjur hreppsins gegnum ferðaþjónustu og að gæta að umferðastýringu
ferðamanna á svæðinu. Þá má einnig benda á rannsókn þessu til stuðnings þeirra Önnu Dóru
Sæþórsdóttur og Gyðu Þórhallsdóttur (2013) á viðhorfum ferðamanna til Íslands þar sem til
dæmis upplifun ferðamanna á Landmannalaugum er að rýrna vegna þeirrar uppbyggingar
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sem hefur átt sér stað á því svæði. Í rannsókninni þeirra er það talið úr takt við umhverfið og
gerir upplifun fólks ekki þá sömu og áður þegar þetta var óbyggt víðerni.
Samkvæmt alþjóða náttúruverndarsamtökunum (IUCN) flokkast Drangajökulsvíðerni
sem alþjóðlega mikilvæg óbyggð víðerni. Og þykja mikilvæg í alþjóðlegu og innlendu samhengi
þar sem það er eitt af örfáum heildstæðum óbyggðum víðernum í Evrópu (Landvernd, 2020).
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8.

Lokaorð

Það tekur einungis 6 klukkustundir að aka frá alþjóðaflugvellinum í Keflavík norður í
Árneshrepp og það má gera sér í hugarlund að það sér afar sérstakt að keyra gegnum þetta
menningarlandslag og óbyggt víðerni á hjara veraldar þar sem vegurinn endar.
Íbúar Árneshrepps hafa barist fyrir velferð hreppsins áratugum saman og lagt sitt af
mörkum til að koma í veg fyrir að byggðin fari í eyði. Baráttan hefur oft á tíðum verið erfið og
erfitt að líta framhjá reynslu íbúanna sem misst hafa börnin sín úr hreppnum, jarðir farið í
eyði, þjónustustig lækkað og að lokum skólanum lokað þar sem engar barnafjöldskyldur eru
eftir í hreppnum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að á meðan hluta íbúa
finnist ákveðið skarð hafa verið höggið í samfélagið með ágreiningi íbúa vegna umfjöllunar um
t.d. Hvalárvirkjun og friðun óbyggðra víðerna, upplifa aðrir að þeir hafi misst enn meira við að
börnin skili sér ekki til baka í hreppinn og að heilsársbúseta leggst meira eða minna af. Þrátt
fyrir mótbyr, er staðreyndin samt sú að fólkið í hreppnum sýnir heimkynnum sínum hollustu,
það þraukar áfram og heldur fast í þá von að allt gangi eftir svo það og samfélagið allt dafni
áfram. Vonin er sterk þó líkurnar á að óskir fólks raungerist séu kannski ekki nægilega miklar
ef ekki er brugðist hratt við hvað varðar samgöngur, nettengingu og almenna grunnþjónustu
við íbúa. Án tryggra samgangna, hraðvirkrar netþjónustu og grunnþjónustu á sviði heilbrigðisog menntamála er ólíklegt að fólk flykkist í hreppinn til heilsársbúsetu. Niðurstöður staðfesta
þá kenningu að tilfinningalegt gildi náttúrunnar og umhverfisins hafi áhrif á almenna vellíðan,
sem aftur getur ýtt undir félagsauð og félagslega samheldni íbúana. Með þá vitneskju í
farteskinu er vonandi hægt að skapa grundvöll fyrir bættu lífsviðurværi og færa fólkinu von
um betri tíð. Rannsakandi óskar þess fyrir hönd íbúa að samdrætti, fólksflótta og frekari
þjáningum fólksins í Árneshreppi sé lokið því eins og einn viðmælandi hafði á orði:„[það] er
svo átakanlegt þegar ljós slokkna á einum bæ“ (Viðmælandi A, munnleg heimild, 16. maí
2021).
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