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Inngangur 
 

,,Fögur er hlíðin svo að mér hefur hún aldrei jafnfögur sýnst, bleikir akrar en slegin tún, 

og mun eg ríða heim aftur og fara hvergi (Brennu-Njáls saga, 1991, 143).  Þessi orð voru lögð í 

munn Gunnars frá Hlíðarenda í sögunni um Njálsbrennu, er hann ákvað að vera um kyrrt í sinni 

heimasveit og taka afleiðingunum, frekar en að fara í útlegð til Noregs.  Svipaða sögu má segja af 

þeim fjölmörgu Mývetningum sem kjósa frekar að vera um kyrrt og mæta óvissri framtíð í kjölfar 

þess að stærsti atvinnurekandinn hætti starfsemi árið 2004, heldur en flytja í þéttbýlið þar sem 

atvinnumöguleikar eru meiri og kaupið hærra.  En hvað veldur?  Flest dæmi um að stór 

atvinnurekandi í smáu byggðarlagi hafi hætt starfsemi, sýna að fólki hefur fækkað til muna og 

fjárhagur byggðarlagsins hefur versnað.  Þetta reynist ekki vera tilfellið með Skútustaðahrepp, 

því að rekstrarafkoma sveitarfélagsins fór batnandi, eins og kemur fram síðar.  Að vísu býr 

Mývatnssveit við þann kost að vera í þjóðbraut og með bættum vegasamgöngum á undanförnum 

árum hefur Mývatnssveit breyst úr því að vera að stórum hluta einangruð, stóran hluta úr ári, yfir 

í það að vera aðgengileg allan ársins hring. 

 Framkvæmdir við gerð Kísiliðjunnar hófust árið 1965 og strax í upphafi olli hún deilum 

innan sveitarfélagsins.  Fannst mörgum sem að of miklum tíma og peningum væri eytt í 

verksmiðjuna, á kostnað annarra framkvæmda í sveitarfélaginu.  Nýtt samfélag byggðist hratt upp 

í Reykjahlíð og sökum þeirrar togstreitu sem var á milli sveitarhluta, þá var stofnað nýtt íþrótta-

félag og nýr skóli settur á laggirnar.  Voru því bæði tvö íþróttafélög og tveir skólar starfræktir í 

sveitarfélaginu í fjölda ára.  Þegar ákveðið var að flytja allt skólahald í nýbyggðan grunnskóla í 

Reykjahlíðarþorpi heyrðust háværar mótmælaraddir frá aðilum sem áður sendu börn sín í skóla á 

Skútustöðum og var á tímabili talað um að stofna nýtt sveitarfélag innan þess gamla.  Nú virðist 

öldur hafa lægt í kjölfar lokunar Kísiliðjunnar og hafa Mývetningar m.a.s. sameinað 

íþróttafélögin í eitt.  Önnur sameining sem er í burðarliðnum er sameining Skútustaðahrepps við 
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nágrannasveitarfélögin Þingeyjarsveit og Aðaldal (Skútustaðahreppur, 2007).  Í rannsókn sem 

framkvæmd var í tengslum við þessa ritgerð kemur einmitt fram að þessi sveitarfélög eru þau sem 

Mývetningum hugnast mest að sameinast. 

 En hvað finnst Mývetningum sjálfum um þróunina?  Hvernig takast þeir á við þessar 

miklu breytingar?  Eru þeir sáttir við að Kísiliðjan hefur hætt starfsemi, fyrirtæki sem olli þó 

nokkurri úlfúð innan sveitarfélagsins í nærri því fjóra áratugi?  Hafa þeir kannski engar áhyggjur 

af ástandinu?  Til þess að komast nær einhvers konar skynsamlegri niðurstöðu um hug 

Mývetninga um ástandið, var ákveðið að gera rannsókn á afstöðu þeirra til þeirra breytinga sem 

hafa átt sér stað, hvað þeir halda að framtíðin muni bera í skauti sér og einnig til fyrirhugaðra 

álversframkvæmda á Húsavík, í nágrannasveitarfélaginu Norðurþingi. 
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Mývatn, Mývatnssveit og Mývetningar. 

Mývatn, í þeirri mynd sem það er nú, er talið hafa myndast fyrir u.þ.b. 2000 árum (Helgi 

Guðmundsson, 2002).  Vatnið er staðsett á miklu jarðhita og eldsumbrotasvæði, á norðurbarmi 

Ódáðahrauns, þar sem Evrópuflekinn og Ameríkuflekinn mætast.  Vatnið og nánasta umhverfi 

þess er hálfgerð vin í eyðimörkinni, því í austri, suðri og norðri eru berir sandar, þar sem gróður 

þrífst illa og vindar blása gjarnan upp það litla sem grær.  Aðeins í vestri er samfellt gróðurbelti, 

yfir í nágrannasveitarfélagið Þingeyjarsveit, eða öllu heldur Reykjadal og Bárðardal.  Vistkerfi 

vatnsins og umhverfis þess er jafngamalt vatninu og verður að teljast líklegt að skipst hafi á skin 

og skúrir hvað varðar lífríkið, plöntur, dýr og veðurfar.  Vatnið sjálft er 277 metra yfir sjávarmáli 

(Íslandsatlas, 2006) og verður því að teljast mjög sennilegt að vistkerfi þess sé viðkvæmara er 

önnur vistkerfi sem eru nær sjávarmáli.   

Bláfjall er það fjall í Mývatnssveit sem rís hæst yfir sjávarmáli 1222 metra, en 

Sellandafjall rís 988 metra yfir sjávarmál (Íslandsatlas, 2006).  Þessi fjöll mynda útvörð í suðri og 

vernda sveitina gegn sandfoki af Mývatnsöræfum.  Námafjall 432 m. og Dalfjall 539 m. yfir 

sjávarmáli, standa vörð úr austri (Íslandsatlas, 2006), en til norðurs og vesturs liggja heiðar og 

dalir í átt til sjávar og blómlegri byggða.  ,,Mývatnssvæðið er í regnskugga af Vatnajökli fyrir 

suðlægum áttum og jafnframt í regnskugga af Kröfluhálendinu fyrir norðlægum áttum.  Því er 

úrkoma lítil ef borið er saman við aðra landshluta.  Meðalúrkoma við Mývatn er ekki nema u.þ.b. 

400 mm á ári en um 4.000 mm á ári á sunnanverðum Vatnajökli eða tíu sinnum meiri” (Helgi 

Guðmundsson, 2002).  Þess skal getið, til að forðast misskilning, að þegar fjallað er um 

Mývatnssveit í þessari ritgerð, er verið að fjalla um Skútstaðahrepp og aðeins er verið að fjalla 

um það landsvæði þar sem byggð þrífst, en ekki sveitarfélagið allt, en það nær alla leið suður á 

Vatnajökul. Mörkin í austri eru Námafjall og Dalfjall, Bláfjall og Sellandafjall í suðri 

Mývatnsheiði í vestri, vestan Stengur og Heiðmarkar og Hólssandur í norðri.  Vistkerfi 
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Mývatnssveitar er að vísu stærra og áhrifa nútímamenningar gætir utan þessa svæðis, en þar sem 

við erum að kanna áhrif Kísiliðjunnar á samfélagið, verðum við að draga mörkin einhvers staðar. 

 Ekki er hægt að fullyrða hvenær byggð hófst í Mývatnssveit, en fundist hafa heiðnar rústir 

í sveitinni (Helgi Guðmundsson, 2002), svo ætla má að land hafi verið numið í Mývatnssveit, 

ekki mikið síðar en á öðrum stöðum á landinu.  Ósennilegt er að aðstæður til landbúnaðar hafi 

verið góðar, en þó er það svo að landbúnaður var aðalatvinnugreinin í sveitinni langt fram á 20. 

öldina.  Nokkrir málsmetandi menn vilja halda því fram að ræktun lands á jafn viðkvæmu svæði 

og Mývatnssveit er sé ein aðalástæðan fyrir hruni lífríkisins.   

Ein slík breyting er notkun bænda á tilbúnum áburði.  Túnrækt var mjög mikil á meðan 

landbúnaður jókst á milli 1945 og 1970.  Mest allan þennan tíma jókst notkun tilbúins 

áburðar.  . . . eftir stendur sú staðreynd að eitthvað af þessum áburði skolast fram í vatnið 

þar sem hann getur haft áhrif á lífríkið og jafnvel þótt minna sé notað nú en var á tímabili 

getur verið að skaðinn sé skeður.  . . . Með aukinni mannvist hefur og notkun þvottaefna 

aukist.  Er á engan máta ljóst hversu mikið aukin mannvist og breyttar lífsvenjur fólks 

hafa á lífríki Mývatns.  Sérstaklega er mikilvægt að hafa í huga að minnihluti íbúa 

Mývatnssveitar stundar nú hefðbundinn búskap með kindur og kýr svo að nærtækara er að 

líta á staðinn sem þéttbýlisstað með öllu því sem slíkum lífsháttum fylgir (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 1991). 

Í lögum um Mývatn og Laxá sem tóku gildi 1. október 2004, segir að vernda beri 

náttúruna gegn mannlegum hamförum og stuðla að sjálfbærri þróun bæði dýra og plantna.  Í 

þriðju grein stendur orðrétt ,,Óheimilt er að valda spjöllum eða raski á lífríki, jarðmyndunum og 

landslagi á landsvæði því sem um getur í 1. mgr. 2. gr. Breytingar á hæð vatnsborðs stöðuvatna 

og rennsli straumvatna eru óheimilar nema til verndunar og ræktunar þeirra, enda komi til 

sérstakt leyfi Umhverfisstofnunar” (Alþingi, 2007).   
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Sú skoðun að Kísiliðjunni sé ekki einni um að kenna að lífríkinu hefur hrakar verður æ 

háværari.  En það ætti ekki að dyljast neinum að framkvæmdir við verksmiðjuna og námavinnsla 

úr Ytri-flóa höfðu áhrif á lífríkið, en fleiri þættir komu til (sjá nánar í niðurstöðum 

spurningakönnunar). 

Kísiliðjan hf. var formlega stofnuð 13. ágúst 1966 með stofnsamningi íslenska ríkisins 

51% og bandaríska fyrirtækisins John-Mainville Corporation 48,56% og sveitarfélaga á 

Norður-landi 0,44%.  . . . Kísiliðjan hf. var gangsett 28. október 1967 en ekki tókst að 

framleiða söluhæfa vöru fyrir árslok.  . . . [B]etur gekk á árinu 1968 og má segja að 

raunverulegt upphaf framleiðslunnar hefjist á fyrsta ársfjórðungi 1968.  . . . Framleiðslan á 

þessu fyrsta ári varð 2.139 tonn . . .   Árið 1969 nam framleiðslan 7.530 tonnum.  Árið 

1970 13.662 tonnum, 1971 19.400 tonnum og 1972 fór framleiðslan í fyrsta sinn yfir 

20.000 tonn, eða í 21.996 tonn.  Mesta heildarframleiðsla á ári meðan verksmiðjan 

starfaði var árið 1985 en þá voru framleidd 29.388 tonn.  Meðalframleiðsla síðustu 10 árin 

var rúm 27.000 tonn (Guðni Halldórsson, 2004). 

Ársverk í Kísiliðjunni fyrsta starfsárið voru 71, en höfðu árið áður (við undirbúning og 

byggingu verksmiðjunnar) verið 58.  Flest voru ársverkin árið 1981, 85, en þeim fór fækkandi 

upp frá því og seinasta starfsárið voru þau 45.  Ekki tókst að afla upplýsinga um ársverkafjölda 

fyrir árin 2000-2003, þrátt fyrir margítrekaðar tilraunir.  Líklegt má þó telja að talan hafi verið 

nálægt 50, en á myndinni hér að neðan eru þessi ár merkt með gulum lit. 
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Mynd 1:  Ársverk í Kísiliðjunni 1967-2004. 
(Hagstofa Íslands, 1997, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 2007 og Kísiliðjan, 1989-2004). 

Miðað við fjölda íbúa í Mývatnssveit, þá virðist fjöldi ársverka í Kísiliðjunni dragast 

saman með árunum.  Er það eflaust um að þakka bættri þekkingu og reynslu og nýjungum við 

framleiðslu.  Þannig eru ársverk í Kísiliðjunni árið 1970, 17% af íbúafjölda Skútustaðahrepps, en 

þá bjuggu í sveitarfélaginu 478 manns.  Það ár framleiðir hvert ársverk rúm 30 tonn, árið 1970 

framleiðir hvert ársverk 173 tonn og árið 1972 framleiðir hvert ársverk 348 og hálft tonn.  Árið 

1980, þegar rekstur verksmiðjunnar er að ná hámarki, eru ársverk í Kísiliðjunni 14% af 

íbúafjölda, en þá bjuggu í Mývatnssveit 547 manns, en hvert ársverk framleiddi tæp 419 tonn.  

Síðasta starfsár Kísiliðjunnar framleiddi hvert ársverk 444 og hálft tonn..  Á meðan íbúafjöldi 

jókst um 14% minnkaði fjöldi ársverka um 11% (1968-1984), en hvert ársverk framleiddi meira 

magn þannig að mikil hagræðing hefur átt sér stað. 

Íbúafjöldi í Mývatnssveit á starfstíma Kísiliðjunnar náði hámarki árið 1984, en þá bjuggu 

í sveitinni 590 einstaklingar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 1985-2006).  Í lok árs 2006 voru 

Mývetningar 410 og hafði fækkað um 6% frá því að Kísiliðjan hætti störfum. 
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Mynd 2:  Íbúafjöldi í Mývatnssveit, 1965-2005. 

(Árbók Þingeyinga, 1967-1984, Samband íslenskra Sveitarfélaga, 1985-1991, Hagstofa Íslands, 

1984, Hagstofa Íslands 2006). 

Margir höfðu spáð því að þegar að Kísiliðjan hætti starfsemi, myndi allt atvinnu og 

félagslíf í Mývatnssveit hrynja.  Byggðastofnun spáði því meðal annars í skýrslu sem hún gaf út 

árið 1997 að íbúum myndi fækka um nærri því helming í sveitarfélaginu í kjölfar lokunar 

verksmiðjunnar  (Byggðastofnun, 1997).  Skammtímaáhrifin benda til annars.  Íbúum hefur 

vissulega fækkað en ekkert í líkingu við það sem spáð hafði verið.  Ekki varð heldur mikil röskun 

á efnahag sveitarfélagsins, en fyrst og fremst var um að þakka hagræðingu í rekstri. 

Ef skoðuð er rekstrarafkoma Skútustaðahrepps fyrir árin 2002-2005 og borin saman við 

rekstarafkomu Húsavíkurkaupstaðar fyrir sama tímabil, kemur í ljós að á meðan ástandið í 

Mývatnssveit fór batnandi þá fór það versnandi á Húsavík 
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Mynd 3:  Rekstarafkoma Skútustaðahrepps, samanborið við rekstarafkomu Húsavíkurbæjar, 2002-2005. 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2003-2006). 

Á þessari töflu má sjá hvernig rekstrarleg afkoma Skútustaðahrepps þróaðist úr því að 

vera rúmlega 9 milljónir í mínus árið 2002, yfir í rúmlega 3 milljónir í mínus árið 2005.  Þetta er 

breyting upp á 67% í plús á aðeins þremur árum.  Á sama tíma fer rekstrarleg staða Húsavíkur-

kaupstaðar úr því að vera rúmlega 190 milljónir í plús árið 2002 í 81 og hálfa milljón í mínus árið 

2005.  Það er breyting upp á rúmlega 270 milljónir í mínus á aðeins þremur árum.  Hvort það er 

vegna þess að Húsavíkurhöfn hætti að hafa tekjur af rekstri Kísiliðjunnar skal ósagt látið, en ef 

svo er, þá eru samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar umtalsvert meiri á Húsavík, heldur en í 

Mývatnssveit.  Sveitarstjórn Skútustaðahrepps virðist ná að daga saman kostnað ýmissa liða, t.d. 

lækkar launakostnaður um 11% á tímabilinu á meðan sambærilegur kostnaður hækkar um 27% á 

Húsavík.  Framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til reksturs Skútustaðahrepps eru lægri árið 2005 

heldur en þau voru árið 2002.   
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Mynd 4:  Framlög úr jöfnunarsjóði til Skútustaðahrepps, 2002-2005. 
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2003-2006). 

 Skatttekjur Húsavíkur, með framlögum úr jöfnunarsjóði, jukust ekki svo neinu nam og 

skatttekjur Skútustaðahrepps lækkuðu.  Er eflaust hægt að kenna brotthvarfi Kísiliðjunnar um að 

svo fór, en sé litið á heildarrekstrarafkomu sveitarfélagsins þá fer hún batnandi.   
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Gögn og aðferðir 

 Ákveðið var að leggja upp með að gera spurningakönnun til að byggja BA-ritgerðina á.  

Upphaflega hugmyndin var að taka eins lítið úrtak og hægt væri, en fljótlega kom upp sú 

hugmynd að láta alla Mývetninga, 18 ára og eldri taka þátt í könnuninni.  Var þessari hugmynd 

tekið fagnandi, þó svo að eftir á að hyggja hefði kannski verið sniðugt að setja aldursþak á 

könnunina, þar sem elsti íbúinn í Mývatnssveit er 103 ára gamall og þó nokkrir eldri en 80 ára 

tóku þátt í könnuninni.  Að vísu er verið að fjalla um 40 ára skeið í sögu samfélagsins í 

Mývatnssveit og fyrir 40 árum, þegar sagan hefst eru þessir einstaklingar allir yngri en 80 ára. 

 Útbúinn var spurningalisti með tæplega 40 spurningum og var hann fjölfaldaður og 

útbúinn í samvinnu við sérfræðing hjá Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 

(RHA).  Var síðan ekið með listann um alla sveitina, heim á alla bæina og hann ýmist settur í 

póstkassa viðkomandi, eða fenginn í hendur ábúendum, ef enginn fannst póstkassinn.  Voru 

svarendum gefnar tvær vikur til að svara könnuninni og þeim boðið að skila svörunum á 

pósthúsið í Reykjahlíð, í pósthólf sem rannsakandi hafði fengið þar til afnota.  Þegar allt er talið 

voru  290 listar bornir út, þ.e. þýðið og um leið úrtakið var 290 manns.  Yfir 300 einstaklingar í 

Mývatnssveit eru eldri en 18 ára, en þar sem nokkrir þeirra voru með merki við nafn sitt í 

þjóðskránni, þess efnis að þeir hefðu ekki áhuga á að taka þátt í könnunum af neinu tagi, var þeim  

hlíft við því að taka þátt í þessari.  Spurningarnar voru flestar lokaðar, þ.e. að þátttakendum var í 

flestum tilfellum ekki gefinn kostur á að segja eigið álit, heldur gefnir fyrirfram ákveðnir kostir 

sem þeir áttu að velja úr.  Í tveimur tilfellum gátu menn sagt sína eigin skoðun, eitt af mögulegum 

svörum við spurningunum, en fáir nýttu sér þann kost.   

 Óhætt er að segja að heimtur eftir þessar tvær vikur hafi valdið vonbrigðum, en aðeins 

38% skiluðu sér í á pósthúsið.  Var skilafresturinn því lengdur og miðar hengdir upp á 

pósthúsinu, í versluninni í Reykjahlíð og í versluninni Seli á Skútustöðum.  Höfðu menn nú þann 
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kost að skila listunum annað hvort á pósthúsið, eða í verslunina Sel.  Var þetta gert í þeim 

tilgangi að fá betri heimtur frá þeim sem bjuggu sunnan við vatn, þó svo að engin vitneskja hafi 

legið fyrir um hverjir voru búnir að skila og hverjir ekki.  Síðar meir var svo keypt auglýsing í 

sveitapóstinum og fólk hvatt til að skila inn listunum. 

 Sá siður tíðkast, við gerð álíkra kannana að senda nýja spurningalista til þeirra sem eru í 

úrtakinu, en sökum lítils fjármagns, þá var það ekki gert í þessu tilfelli.  Miðað var við að 50% 

svörun væri viðunandi og kom á daginn, þegar Mývetningum höfðu verið gefnir tveir mánuðir til 

að svara könnuninni, að 143 kannanir höfðu skilað sér og svör fengust því frá 49% þýðisins sem 

verður að telja mjög gott.  Í fyrsta lagi má benda á að almennt er svarhlutfall í póstkönnunum 

ekki hærra en um 50% og til að ná því marki þarf að senda allt að þrjú áminningarbréf til 

væntanlegra svarenda.  Mývetningar virðast því hafa verið áhugasamir um að svara könnuninni.  

Í öðru lagi þarf að hafa í huga að svörin sem unnið er með í rannsókninni eru úr þýði sem telur 

einungis 290 einstaklinga.  Af því leiðir að hefðbundnir vikmarkaútreikningar og marktektarpróf 

ofmeta nokkuð þá tilviljanakenndu skekkju sem er í svörunum.  Spurningalistarnir voru bornir út 

28. ágúst og lokað var fyrir skil 27. október.   

 Upplýsingarnar úr spurningalistunum voru skráðar í SPSS-tölfræðiforrit, sem hægt var að 

nálgast í tölvukerfi Háskólans á Akureyri og reiknaðar úr þeim upplýsingar.  Skoðuð var 

heildarafstaða við hverja spurningu, auk þess sem athuguð var fylgni á milli einstakara þátta, en 

sökum þess hve stór hluti Mývetninga tók þátt í könnuninni (nærri því helmingur allra fullorðinna 

Mývetninga), þá eru niðurstöðurnar það nákvæmar að hinn helmingurinn af Mývetningum hefði 

ekki náð að breyta þeim svo nokkru hefði numið.    Fylgni-stuðullinn Pearsons Correlation 

(Pearsons R) er á bilinu -0,1-0,1.  Því nær þessum mörkum sem fylgnin er, þeim mun sterkari er 

hún.   
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Til að öðlast aðeins skýrari sýn á viðfangsefnið og einnig til að fá smjörþefinn af viðhorfi 

Mývetninga til Kísiliðjunnar og annarra þátta sem snerta sveitarfélagið, fannst mér rétt að fara 

einn hring í kring um vatnið og tala við aðila, sem hafa ólíka nánd á vatnið, ólíkra hagmuna að 

gæta og ólíka skoðun á Kísiliðjunni.  Viðtölin voru sex og voru þau tekin upp á þar til gerðan 

diktafón og skrifuð upp orð fyrir orð.  Þessi viðtöl eru síðan notuð til frekari stuðnings á þeim 

skoðunum og sjónarmiðum sem koma fram í meginmáli ritgerðarinnar (sjá viðauka 1-6). 

 Mývatnssveit má skipta í ákveðin svæði og nærtækast er að skipta henni upp í þéttbýli 

(Reykjahlíðarþorp) og dreifbýli.  Hins vegar var ákveðið að reyna að ná betur utan um hina 

almennu skoðum Mývetninga og skipta sveitinni upp í smærri einingar.  Einnig þótti rétt að heyra 

álit einhvers sem er fluttur burt úr sveitinni og hvaða skoðun sá einstaklingur hefði á ástandinu.  

Mývatnssveit var því skipt upp í fimm einingar, Reykjahlíðarþorp, austanvatns-bæi (Vogahverfið, 

Geiteyjarströnd og Kálfaströnd), sunnanvatnsbæi (Garð, Grænavatn, Skútustaði, Álftagerði, 

Haganes og Arnavatn), norðanvatnsbæi (Grímstaði, Neslönd, Borg, Vindbelg, Vagnbrekku og 

Geirastaði) og heiðarbýli (Hofstaði, Gautlönd, Baldursheim, Litluströnd, Stöng, en einnig 

Helluvað og Laxárbakka, þó svo að tveir síðasttöldu bæirnir séu ekki heiðarbýli, heldur við 

þjóðveg nr. eitt.  Heiðarbýlin eiga það sameiginlegt að eiga ekki land að Mývatni og hafa þar með 

ekki beinna hagmuna að gæta, þegar rætt er um Kísiliðjuna og áhrif hennar á lífríki vatnsins.  En 

þar sem nánast allt annað lífríki í sveitinni þrífst á þeirri fæðu sem vatnið býður uppá, þá þótti rétt 

að hafa þessa bæi með í rannsókninni.  Að lokum var talað við brottfluttan Mývetning, sem var 

einn af fyrstu starfsmönnum Kísiliðjunnar og kom auk þess að sveitarstjórnarmálum í 

Skútustaðahreppi. 

Einstaklingarnir voru valdir bæði af handahófi, en einnig sökum þess að vitað var að 

þessir einstaklingar byggju yfir ákveðinni reynslu sem væri nauðsynleg að kæmi fram við gerð 

þessarar rannsóknar.  Viðmælendum var öllum heitið þagmælsku, en viðtölin voru tekin upp á 
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diktafón og síðan skrifuð upp orðrétt, þ.e. öll aukaorð og stam voru einnig skráð.  Viðtölin voru 

tekin í júlímánuði 2006.  Afstaða þeirra sem búa sunnan og norðan við vatnið og þeirra sem búa á 

heiðarbýlum er klárlega í meiri andstöðu við Kísiliðjuna, en þeir eru þó ekki jafn ákveðnir í 

skoðunum sínum og stuðningsmenn Kísiliðjunnar.  Þeir tala meira um uppbygginguna í 

Reykjahlíðarþorpi og þær auknu áherslur sem sú uppbygging heimtaði, að mörgum fannst á 

kostnað annarra aðgerða, annars staðar í sveitarfélaginu, sem mörgum fannst á þeim tíma ekki 

síður aðkallandi. 

Og svo kom líka, ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða það, en svo kom upp líka, eða 

hluti af þessum, af þessum átökum, var held ég líka svona sá mismunur sem varð á 

aðstöðu fólks.  Svona félagsleg þjónusta hún náttúr´lega varð, var aðgengilegust fyrir, 

fyrir fólkið í þorpinu og þar sem verslunin var og annað líka að tekjuskiptingin, að það 

hafði, upp og ofan, þá hafði það mun betri tekjur heldur en fólkið í dreifbýlinu, bænda, 

bændafólkið vegna þess að landbúnaðurinn hann skilaði ekki háum launum á þessum 

tíma.  Svo náttúr'lega fjölgaði nemendum og skólamálin urðu á tímabili mikið átakamál 

og gekk nú mjög vel lengi framan af að leysa þetta, en þegar leið á tímabilið þá lenti þetta 

í mjög hörðum hnút á tímabili með skólamálin, þ.e.a.s. hvar, hvar aðalskólinn ætti að vera 

í byrjun og síðan, og síðan sú ákvörðun að hafa skólann bara á einum stað, í Reykjahlíð, 

sem, sem olli, ja miklum, miklum átökum, það er óhætt að segja það (sjá viðauka 3). 

 Sunnanbændum og þeirra fylgismönnum, fannst m.ö.o. að valdið hefði færst frá 

Skútustöðum og upp í Reykjahlíð.  Margir hörðustu andstæðingar Kísiliðjunnar komu frá bæjum 

sunnan við vatnið og börðust gegn tilvist verksmiðjunnar allt þar til hún hafði verið lögð niður, 

sumir jafnvel lengur.  Skólinn er samt ennþá í Reykjahlíð og hafa bændur sem eiga heima lengra í 

burtu áhyggjur af því. Einn bóndi hélt fram þeim rökum að það væri styttra fyrir hann að fara 

með börnin sín í skóla í nágrannasveitarfélagið.  Annar bóndi hefur áhyggjur af því að 
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staðsetning skólans þýði það að byggð muni leggjast af á jörðinni, ,,það er orðið mjög langt í 

skóla héðan og það getur komið í veg fyrir að byggð haldist á jörðinni, samanber reynslu víða 

annars staðar” (sjá viðauka 1). 

 Helstu stuðningsmenn Kísiliðjunnar í Mývatnssveit búa austan við vatnið og eiga land að 

Ytriflóa, þaðan sem hráefni var tekið til verksmiðjunnar.  Þeir einblína frekar á þær jákvæðu 

framfarir sem Kísiliðjan hafði í för með sér, t.d. að lífríkið hefði batnað til muna í Ytriflóa og 

silungurinn hefði batnað á bragðið.  ,,Þegar  ég var hér fyrst, 1959, þá var ekki hægt að borða 

silung úr Ytriflóa, það var moldarbragð af honum.  Og svo, eftir að var farið að deila, dæla, þá 

var veiddur alveg fínasti, fínasta bleikja, bara hérna í skurðunum” (sjá viðauka 2).   

 Íbúi í Reykjahlíðarþorpi er á þeirri skoðun að lokun Kísiliðjunnar setji sveitarfélagið í 

ákveðna spennutreyju. 

Það kemur niður á framkvæmdum fyrir sveitarfélagið og þjónustunni hérna, það hefur gert 

það nú þegar.  Minni peningar til að gera svona það sem að mönnum finnst þurfa að gera.   

Eru eitthvað lægri tekjur?  Hefurðu orðið var við það, hjá einstaklingum? 

Hjá einstaklingum?  Ég geri mér náttúrulega ekki alveg grein fyrir . . . ja, þeir sem hafa 

farið, eins og ég, í burtu að vinna, hafa haft meiri tekjur ef eitthvað er.  En við erum 

náttúrulega mikið lengur frá heimilinu í staðinn.  Við erum náttúrulega ekki til staðar hér.  

Nú eru það bara konurnar sem verða að sjá um slökkvuliðið og allt svoleiðis.  Nei nei, það 

eru nú einhverjir, náttúrulega baðlónið kom þarna í staðinn og það, það eru einhverjir sem 

fóru að vinna þar sko.   

Fóru margir úr Kísiliðjunni að vinna austur á landi? 

Við vorum hvað, fyrst til að byrja með . . . ætli við höfum ekki verið átta sem fórum 

austur.  Dreifðumst svona á ýmsa verktaka fyrir austan.  Svo jújú, neinei það eru fleiri.  

Svo fóru einhverjir að vinna hjá Sniðli og þeir voru sendir austur á land að vinna hjá 
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Malarvinnslunni sko.  Ég hugsa að það hafi verið tíu, fimmtán manns sem hafi farið austur 

á land sko.  Svo voru einhverjir sem fóru á Húsavík og niður á Lauga, inn á Akureyri. 

Búa áfram hér? 

Já.  Svo eru náttúrulega tveir sem fóru út í, sem ég veit um ennþá, sem fóru út í 

sjálfstæðan rekstur, rafvirkjarnir.  Og þeir hafa verið að vinna svona, ja út um allt, fyrir 

sunnan og fyrir austan og svo hafa þeir reyndar verið mjög mikið að vinna hérna núna 

seinnipartinn í vetur og núna í sumar.   

Svona þegar fer að draga úr framkvæmdum fyrir austan, helduru að þeir komi þá aftur 

hingað, eða finni sér eitthvað annað? 

Það er spurning hvað verður um þessa brettaverksmiðju sem er verið að reyna að koma á 

lappirnar núna.  Það eiga nú að skapast átján störf þar ef að, ef hún og þegar tekur til starfa 

(sjá viðauka 4). 

Það virðist því vera að Mývetningar deyi ekki ráðalausir, þó svo að stærsti atvinnurekandi 

í sveitarfélaginu hafi lagt niður starfsemi.  En ekkert bólan ennþá á brettaverksmiðjunni. 

 Brottfluttur Mývetningur og einn af fyrstu starfsmönnum Kísiliðjunnar er ekki í neinum 

vafa um það að tilkoma verksmiðjunnar hafi klofið samfélagið. 

Það er ekki nokkur vafi á því að þessi innrás í samfélagið með mörgu nýju fólki, að hún 

gjörbreytti sveitinni.  Hún breytti valdahlutföllum sem þarna höfðu verið; það er nú hver 

og einn Mývetningur höfðingi og hefur alltaf verið og lætur ekkert segja sér fyrir verkum, 

og þar myndaðist togstreita, reyndar gerði það strax og farið var að ræða um að setja 

Kísiliðjuna á stofn, að það voru skiptar skoðanir og Magnús heitinn Jónsson sagði mér 

það einu sinni í samtali að hann hefði verið á næturlöngum fundi í Skjólbrekku, að reyna 

að sannfæra bændur um að, að þetta væri sveitinni til hagsbóta.  Þeir voru ekki vissir um 

það og settu sérstaklega fyrir sig að lífríki vatnsins mundi bíða skaða af.  Hann sagði mér 
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reyndar að hann hefði grunað að þeir óttuðust það að völdin, eða valdahlutfallið í sveitinni 

breyttist og ég held reyndar að það hafi nú verið undirrót þess sem að síðar kom, þessari 

tveggja áratuga togstreitu sveitaríg, með, með leiðindaafleiðingum og, og leiðindaanda 

(sjá viðauki 6). 
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Niðurstöður 

Nær allir Mývetningar 18 ára og eldri (nokkrir voru með hak í þjóðskránni, þess efnis að 

þeir tækju ekki þátt í spurningakönnunum) fengu sendan spurningalista.  Eftir tveggja mánaða og 

tveggja ítrekana bið, kom í ljós að 49,3% úrtaksins, sem um leið var þýðið, höfðu séð sér fært að 

taka þátt í könnuninni.  Eðlilegar hámarksheimtur í svona könnun hefðu verið 50%, þannig að 

ekki verður komist mikið nær ásættanlegu takmarki en raunin varð á. 

 Um mitt ár 2006 var gerð úttekt á íbúafjölda og kynjaskiptingu í Mývatnssveit.  

Skiptingin var þá nánast jöfn, konur voru 50,5% en karlar voru 49,5%.  Ef aðeins voru skoðaðir 

þeir sem voru 18 ára og eldri kom í ljós að kynin höfðu skipt um sæti og voru nú karlar 1% 

fjölmennari  (Hagstofa Íslands, 2006).  290 einstaklingar fengu sendan spurninga-lista og 143 

skiluðu sér til baka.  Skiptingin var 53% karlar en 47% konur.   

 

Fjöldi Hlutfall Hlutfall af þýði 
Uppsafnað 
hlutfall 

Fjöldi Karl 76 53,1 53,1 53,1
Kona 67 46,9 46,9 100,0
Samtals 143 100,0 100,0

Tafla 1:  Kynjaskipting spurningakönnuninni. 
 

Það verður því að segjast að kynjaskipting þeirra sem tóku þátt í könnuninni endurspeglar 

kynjaskiptingu þeirra sem voru í úrtakinu.   
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Hlutfall á miðju ári 2006

Hlutfall í könnun
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Mynd 5:  Kynjaskipting Mývetninga árið 2006. 
 

Ekki var sett þak á aldur þeirra sem tóku þátt í könnuninni og ljóst má vera að ef svo hefði 

verið gert hefðum við fengið færri svör, því alls voru 17 einstaklingar sem skiluðu svörum eldri 

en 80 ára, eða tæplega 12%.  Yngstu einstaklingarnir sem tóku þátt í könnuninni voru 18 ára, en 

sá elsti 103 ára.   
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Mynd 6:  Aldursdreifing þeirra sem tóku þátt í könnuninni. 
 

Eins og við sjáum á þessari töflu, þá er aldursdreifing þeirra sem tóku þátt í könnuninni, 

úrtakið sem endurspeglar þýðið.  Flestir eru á aldrinum 40 – 53 ára, en einn þriðji Mývetninga er 
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á þessum aldri.  Meðalaldur í könnuninni er 49 ár, en sökum þess að elsti Mývetningurinn er 103 

ára þá er meðalaldurinn hærri en ætla má ef aðeins er horft á myndina. 

Mynd 7:  Aldurstré fyrir Skútustaðahrepp árið 2006. 
(Hagstofa Íslands, 2007). 
 

Eins og sést á aldurstrénu þá eru börn yngri en 10 ára eru umtalsvert fá og aftur kemur 

samdráttur í aldri á milli 25 og 35 ára.  Þetta er að vísu landlægt vandamál í íslensku dreifbýli. 

 

Hlutfall Hlutfall af þýði 
Fjöldi  
þeirra 
sem 
svara 

18-39 

30,1 31,6

40-53 31,5 33,1
54-103 33,6 35,3
Samtals: 95,1 100,0

Fjöldi þeirra  
sem svara ekki 4,9

Samtals 100,0

Tafla 2:  Aldursskipting þeirra sem tóku þátt í könnuninni. 
 

Þetta bendir til þess að lítil endurnýjun eigi sér stað í Mývatnssveit.  Þriðjungur þeirra 

Mývetninga sem tók þátt í rannsókninni er yngri en 40 ára og 19% sveitunga eru eldri en 67 ára.  
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Það skal þó bent á að sumir þeirra sem eru komnir á þann aldur að þeir geta ekki séð um sig 

sjálfir eru á elli/hjúkrunarheimilum, ýmist á Húsavík eða á Akureyri, en eiga enn lögheimili í 

Mývatnssveit. 

 30% þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru einhleypir og ef við keyrum saman breyturnar 

um kyn og hjúskaparstöðu kemur í ljós að karlar eru í meirihluta þeirra sem eru einhleypir, eða 

61% þeirra sem eru einhleypir og 18,2% allra sem tóku þátt í könnuninni.  Karlar eru einnig í 

meirihluta þeirra sem eru í óstaðfestri sambúð eða 67% þeirra sem eru í óstaðfestri sambúð, en 

konur eru hins vegar örlítið fleiri en karlar af þeim sem eru giftir, eða 51% 
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Mynd 8:  Hjúskaparstaða Mývetninga. 
 

41% Mývetninga hafa búið í Mývatnssveit allan starfstíma Kísiliðjunnar, en 8 % hafa 

búið þar fimm ár eða skemur og hafa þar með ef til vill ekki upplifað nema að takmörkuðu magni 

þær deilur sem verksmiðjan og áhrif hennar á lífríkið hafa haft á sveitarfélagið.  1,4 % þeirra sem 

búa í sveitinni fluttu þangað eftir að Kísiliðjunni var lokað.  Alls hafa 40,6% Mývetninga unnið í 

Kísiliðjunni í lengri eða skemmri tíma og þeir sem unnu þar lengst unnu þar nánast allan 

starfstíma fyrirtækisins, eða rúmlega 37 ár. 
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Mynd 9:  Skipting þeirra sem hafa unnið í Kísiliðjunni og þeirra sem hafa ekki gert það. 
 

Viðhorf Mývetninga til Kísiliðjunnar er ekki eins neikvætt og það virtist vera, í fjöl-

miðlum að minnsta kosti.  Það kemur samt á óvart hvað hlutfall þeirra sem eru mjög jákvæðir, 

eða frekar jákvæðir í garð Kísiliðjunnar er miklu meira en hlutfall þeirra sem eru mjög neikvæðir 

eða frekar neikvæðir.  Fylgnin á milli þess að hafa unni í Kísiliðjunni og að hafa vera mjög 

jákvæður í garð hennar er 0.38, sem þýðir að það er jákvæð fylgni þar á milli en hún er ekkert 

rosalega sterk.   

Mjög jákvætt

Frekar jákvætt

Hlutlaust

Frekar neikvætt

Mjög neikvætt

46%

9%

17%

7%

21%

 

Mynd 10:  Viðhorf til Kísiliðjunnar. 
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23% eru neikvæðir í garð Kísiliðjunnar, sem er innan við einn fjórði Mývetninga.  Ef til 

vill hefur sú staðreynd að Kísiliðjan var hætt starfsemi þegar könnunin var gerð haft áhrif á 

afstöðu þeirra sem svöruðu, en munurinn er samt það mikill (44%) og ekki nema tvö ár frá lokun 

Kísiliðjunnar, að maður hreinlega verður að taka svona lagað alvarlega. 

 
Hvaða kyn ert þú 

Karl Kona 
Viðhorf 
gagnvart 
Kísiliðjunni 

Mjög jákvætt 
22% 24%

Frekar jákvætt 14% 7%
Hlutlaust 5% 4%
Frekar 
neikvætt 6% 10%

Mjög neikvætt 6% 2%
Samtals: 53% 47%

Tafla 3:  Viðhorf gagnvart Kísiliðjunni útfrá kyni. 
 

Karlar eru jákvæðari í garð Kísiliðjunnar, sem kemur ekki á óvart þar sem þeir voru í 

meirihluta yfir starfsmenn verksmiðjunnar.  Þeir eru reyndar líka í meirihluta yfir þá sem eru 

neikvæðir í garð fyrirtækisins, sem kann að skýrast af því að það voru aðallega bændur sem voru 

andvígir Kísiliðjunni og meirihluti bænda við Mývatn, á landinu öllu reyndar, er karlar.  Sem 

dæmi þá eru 80% þeirra sem höfðu neikvætt viðhorf í garð Kísiliðjunnar karlar. 
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Mynd 11:  Viðhorf til Kísiliðjunnar miðað við aldur. 
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Ef miðað er við aldur Mývetninga, kemur í ljós að þau 46% sem höfðu mjög jákvætt 

viðhorf í garð Kísiliðjunnar dreifðust nokkuð jafn yfir aldurinn, en þeir sem eru á aldrinum 40-53 

ára eru þó jákvæðastir.  Af þeim sem eru neikvæðir í garð Kísiliðjunnar eru þeir elstu 

fjölmennastir. 

 Þegar spurt er hvort að menn séu ánægðir með að búið sé að loka Kísiliðjunni er svipað 

uppi á teningnum.  30% eru ánægðir (mjög eða frekar), en 61% er óánægðir. 

Mjög ánægð(ur
Frekar ánægð(ur)
Alveg sama
Frekar óánægð(ur)
Mjög óánægð(ur)

18%

12%

9%

19%

42%

Mynd 12:  Hlutfall þeirra sem eru ánægðir eða óánægðir með lokun Kísiliðjunnar. 
 Það er ekki mikill munur á milli kynja hvað þessa spurningu varðar en aftur eru karlar 

fjölmennari í báðum hópum (þeirra sem eru ánægðir og óánægðir). En ef skoðuð er fylgnin í 

þessu dæmi þá kemur í ljós að fylgnin á milli þess að vera karl og að vera mjög ánægður með að 

Kísiliðjan hefur hætt störfum er neikvæð, 0,014, lítil hins vegar en segir okkur að karlar séu 

óánægðari en konur með það að verksmiðjunni hefur verið lokað.  Einnig er neikvæð fylgni á 

milli þess að vera í yngsta aldurshópnum (18-39) og að verka mjög ánægður með lokun 

verksmiðjunnar sem bendir til þess að það séu frekar þeir eldri sem eru ánægðir. 
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Hvaða kyn ert þú 

Karl Kona 
Hversu ánægð(ur) 
ertu með að K er 
hætt 

Mjög ánægð(ur) 
9% 9%

Frekar ánægð(ur) 6% 6%
Alveg sama 5% 4%
Frekar óánægð(ur) 11% 8%
Mjög óánægð(ur) 22% 20%

Samtals: 53% 47%

Tafla 4:  Ánægja með lokun Kísiliðjunnar útfrá kyni. 
 

Þegar spurt er hvort að þeir telji að Kísiliðjan hafi haft áhrif á lífríki Mývatns, þá er 

meirihlutinn á þeirri skoðun að þau hafi verið lítil (frekar eða mjög), eða 51%, á móti 39% sem 

finnst að þau hafi verið mikil.  11% telja að Kísiliðjan hafi engin áhrif haft á lífríki vatnsins.   

Mjög mikil
Frekar mikil
Frekar lítil
Mjög lítil
Engin

22%

17%

25%

25

11%

 

Mynd 13:  Hlutfall þeirra sem telja að Kísiliðjan hafi haft áhrif á lífríki Mývatns. 
 

Það eru frekar karlar sem telja að Kísiliðjan hafi haft áhrif á lífríkið, 57% á móti 43 % 

kvenna.  Aftur má reikna með að sú staðreynd að bændur eru frekar karlkyns hafi áhrif á 

útkomuna og sérstaklega þegar horft er á að það eru í 70% tilfellum karlar sem telja að 

verksmiðjan hafi haft mikil áhrif á lífríki vatnsins.   
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Hvaða kyn ert þú 

Karl Kona Samtals: 
Mjög mikil 15% 7% 22%
Frekar mikil 7% 10% 17%
Frekar lítil 12% 13% 25%
Mjög lítil 15% 10% 25%

Hversu mikil 
áhrif hafði K 
á lífríki M 

Engin 4% 7% 11%
Samtals: 53% 47% 100%

Tafla 5:  Afstaða til áhrifa Kísiliðjunnar á lífríki Mývatns, útfrá kyni. 

Ef við skoðum afstöðu til áhrifa Kísiliðjunnar út frá aldurshópum, þá kemur í ljós að þeir 

sem eru í yngsta aldurshópnum telja flestir (35%) að hún hafi haft lítil áhrif en aðeins 5% telja að 

hún hafi ekki haft nein áhrif.  Það eru fleiri úr eldri aldurshópunum sem telja að starfsemi 

verksmiðjunnar hafi ekki haft nein áhrif á lífríki vatnsins og eru þeir flestir í elsta aldurshópnum, 

54-103 ára.  Það eru líka langflestir í þeim aldurshópi sem telja að verksmiðjan hafi haft mjög 

mikil áhrif á lífríkið, 41 úr aldurshópnum og 63% þeirra sem telja að versmiðjan hafi haft mjög 

mikil áhrif á lífríkið.   

 
Þrískiftur aldur 

18-39 40-53 54-103 
Hversu mikil 
áhrif hafi K. 
á lífríki M. 

Mjög mikil 
4% 5% 14%

Frekar mikil 8% 5% 4%
Frekar lítil 11% 9% 5%
Mjög lítil 8% 10% 6%
Engin 2% 5% 5%

Samtals: 33% 34% 34%
Tafla 0%:  Afstaða til áhrifa Kísiliðjunnar á lífríki Mývatns, útfrá aldri. 
 

Um það bil 22% Mývetninga lækkuðu í tekjum þegar Kísiliðjan lokaði.  10% prósent 

hækkuðu í tekjum en langflestir, 68%, telja að tekjur sínar hafi ekkert breyst. 
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Þær jukust
Þær stóðu í stað
Þær minnkuðu

10%

68%
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Mynd 14:  Breytingar á tekjuöflun Mývetninga. 
 

Aðspurðir hvort að viðkomandi hefði í hyggju að flytja burt úr sveitarfélaginu á næstu 

fimm árum, kom í ljós að 78% segja litlar (mjög eða frekar) eða engar líkur á því (78%).  Í 

könnun sem Byggðarannsóknastofnun Íslands (BRSÍ (Kjartan Ólafsson, 2004)) gerði á viðhorfi 

fólks til stóriðjuframkvæmda á Austurlandi og náði til íbúa á Austur- og Norðausturlandi kom í 

ljós að hlutfall þeirra sem sögðu að ólíklegt væri að þeir flyttu burt úr sinni heimabyggð var 82%. 

Vikmörkin voru á bilinu 2-3% þannig að afstaða Mývetninga er nánast þverskurður af afstöðu 

íbúa á þessi landssvæði. 
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Frekar miklar

Frekar litlar

Mjög litlar

Engar
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Mynd 15:  Líkur á að viðkomandi ætli að flytja burt á næstu 5 árum. 



Háskólinn á Akureyri  27 Samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar  
2007  í Mývatnssveit

Ef þeir sem telja miklar líkur á því að flytja burt á næstu fimm árum, láta verða af því, þá 

ætti Mývetningum að hafa fækkað um 31 manneskju eftir fimm ár.  Helmingi fleiri karlar en 

konur telja miklar líkur á að flytja burt, en það eru frekar konur sem segja engar líkur á að þær 

flytji burt á næstu fimm árum.  Fylgnistuðullinn er 0,096, sem segir að það sé sterk fylgni á milli 

þess að vera karl og að ætla að flytja burt á næstu fimm árum.  

 

Hvaða kyn 
ert þú 

Líkur á að þú 
flytjir á næstu 

5 árum 
Fylgnistuðull 1 ,096
Marktæknistuðull ,260

Hvaða kyn ert þú 

Fjöldi 143 140
Fylgnistuðull ,096 1
Marktæknistuðull ,260

Líkur á að þú flytjir á 
næstu 5 árum 

Fjöldi 140 140
Tafla 6:  Afstaða til þess hvort menn ætli að flytja burt á næstu fimm árum útfrá kyni. 

Ef litið er til aldurshópa, þá er skiptingin hjá yngsta aldurshópnum jöfn, hvað varðar þá 

sem telja miklar eða litlar/engar líkur á því að þeir muni flytja burt á næstu fimm árum. 

Þrískiftur aldur 

18-39 40-53 54-103 Samtals 
Mjög miklar 5% 3% 1% 9%
Frekar miklar 11% 2% 1% 14%
Frekar litlar 7% 6% 3% 16%
Mjög litlar 4% 14% 8% 27%

Líkur á að þú 
flytjir á næstu 
5 árum 

Engar 5% 9% 21% 36%
Samtals 32% 34% 34% 100%

Tafla 7:  Afstaða til þess hvort menn ætli að flytja burt á næstu fimm árum út frá aldri. 
 

Aðeins 2% þeirra sem eru í elsta aldurshópnum telja einhverjar líkur á því að þau flytji á 

næstu fimm árum. 

 Lítil breyting er á svörun aðspurðra þó svo að þeim byðist vinna í öðru sveitarfélagi.  Á 

heildina litið telja aðeins 8% miklar líkur á því að þeir flytji þó svo að þeim byðist vinna annars 
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staðar og 10,5% frekar miklar.  Um það bil 32% telja engar líkur á að þeir muni flytja og eru 

aldraðir þar langfjölmennastir, en 65% aldraðra segjast ekki munu flytja þó svo að þeim byðist 

vinna annars staðar. 

 

Hlutfall Hlutfall af þýði 
Fjöldi þeirra sem 
svara 

Mjög miklar 7,7 8,2

Frekar 
miklar 10,5 11,2

Frekar litlar 20,3 21,6
Mjög litlar 23,8 25,4
Engar 31,5 33,6
Samtals 93,7 100,0

Fjöldi þeirra sem 
svara ekki 6,3

Samtals 100,0
Tafla 8:  Afstaða til þess hvort menn ætli að flytja burt á næstu fimm árum ef mönnum byðist vinna í öðru 
sveitarfélagi. 
 

Á það skal þó bent að 14% Mývetninga eru komnir á ellilífeyrisaldur og það hefði litla 

þýðingu fyrir þá að ætla að fá vinnu í öðru sveitarfélagi.   

 

18-67 ára 67-103 ára 
Líkur á að þú 
flytjir á næstu 
5 árum 

Mjög miklar 
9% 0%

Frekar miklar 14% 0%
Frekar litlar 15% 2%
Mjög litlar 23% 2%
Engar 29% 6%

Samtals 90% 10%
Tafla 9:  Líkur á að þeir sem eru á vinnualdri flytji á næstu fimm árum. 

Ef skoðuð er afstaða þeirra sem enn eru á vinnualdri, kemur í ljós að fjórðungur þeirra 

telur líkur á að þeir muni flytja á næstu fimm árum.  Enginn þeirra sem er eldri en 67 ára telur 

miklar líkur á því að þeir muni flytja á næstu fimm árum en 43% samt einhverjar.  Það að 

fjórðungur vinnubærra Mývetninga telur líklegt að þeir muni flytja burt úr sveitarfélaginu á næstu 
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fimm árum gefur ekki mikla von um að sveitarfélagið eigi sér bjarta framtíð.  Þó eru Mývetningar 

bjartir á framtíðina eins og fram kemur síðar í þessum kafla. 

 Spurt var hvert viðkomandi myndi flytja ef sú staða kæmi upp af einhverjum ástæðum.  

Gefnir voru fjórir valmöguleikar, Húsavík, Akureyri, höfuðborgarsvæðið eða annað.  14 kusu að 

svara ekki þessari spurningu, en af þeim sem svöruðu þau kom í ljós að langflestir vildu flytja til 

Akureyrar, eða rúm 41%.  14,7% vildu flytja á höfuðborgarsvæðið, 6,3% til Húsavíkur, en 

tæplega fjórðungur kaus að búa annars staðar. 
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Mynd 16:  Hvert verður flutt? 

 
Ekki er umtalsverður munur á milli kynjanna hvað varðaði afstöðu til þess hvert þau vildu 

flytja, en konur eru í meirihluta yfir þá sem vilja flytja til Akureyrar, annars eru karlar í 

meirihluta. 

 Rúm 88% Mývetninga hafa lítinn eða engan áhuga á að vinna í áveri á Húsavík, verði það 

að veruleika.  Í könnun sem BRSÍ (Kjartan Ólafsson, 2004) kemur einnig fram að enginn 

Mývetningur, eða 0%, hefur áhuga á að vinna í álveri á Reyðarfirði. 
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Mjög miknin áhuga
Frekar mikinn áhuga
Frekar lítinn áhuga
Mjög lítinn áhuga
Engan áhuga

13,30%

13,30%61,50%

3,50%2,10%

 

Mynd 17:  Hlutfall þeirra sem hafa áhuga á að vinna í álveri á Húsavík. 
 

Ekki er mikill munur á milli kynja en það er frekar fólk á miðjum aldri, fólk sem þarf að 

sjá fyrir fjölskyldu sem hefur áhuga á að vinna þar. 

 Meirihluti Mývetninga hefur heldur ekki trú á að staðsetning álvers á Húsavík hafi jákvæð 

áhrif á efnahag sveitarfélagsins.  12,6% trúa því að álver á Húsavík hafi mikil áhrif, 33,6% að 

álver hafi lítil áhrif, en 45,5% halda því fram að álver komi ekki til með að hafa nein áhrif. 

 

Mjög mikla trú
Frekar mikla trú
Frekar litla trú
Mjög litla trú
Enga trú

4,20

8,40

15,40

18,20

45,50

 

Mynd 18:  Hlutfall þeirra sem telja að álver hafi áhrif á efnahag Skútustaðahrepps. 
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Að sama skapi eru 66% Mývetninga þess fullviss að starfsemi álvers á Húsavík hafi engin 

áhrif á lífríki Mývatns en eitt prósent telur að álversframkvæmdir komi til með að hafa jákvæð 

áhrif á lífríkið.  Ekki er mikill munur á körlum og konum í þessu efni, frekar en öðrum í þessari 

könnun. 
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Mynd 19:  Hlutfall þeirra sem telja að álver hafi áhrif á lífríki Mývatns. 
 

Mývetningar virðast vera frekar ánægðir með sveitarfélagið sitt og þá þjónustu sem þar er 

í boði.  Aðspurður er meirihluti (66%) ánægður með sveitarfélagið og aðeins 1% er mjög óánægt.  

Þetta eina prósent hefur búið í Mývatnssveit í 10 ár og telur frekar líklegt að það muni flytja burt 

úr sveitarfélaginu á næstu fimm árum. 
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Mjög ánægð(ur)
Frekar ánægð(ur)
Hvorki né
Frekar óánægð(ur)
Mjög óánægð(ur)

12%

54%

24%

9%
1%

 

Mynd 20:  Afstaða til þeirrar þjónustu sem sveitarfélagið veitir. 
 

Spurt var um afstöðu til einstakra atriða sem prýða sveitarfélagið og það sem þar er í boði 

og eru flestir hrifnastir af umhverfinu.  130 einstaklingar eru mjög ánægðir með umhverfið, eða 

96% þeirra sem á annað borð tóku afstöðu til umhverfisins.  Persónulegt öryggi skorar líka hátt í 

þessari könnun og heilbrigðisþjónusta er í þriðja sæti.  Fjölbreytni starfa og eigin atvinnutekjur 

eru í tveimur neðstu sætunum.  Til viðmiðunar er útkoma úr könnun BRSÍ, þar sem spurt var 

sömu spurninga. 

Þeir sem eru mjög ánægðir Hlutfall BRSÍ 
Umhverfi     96% 94%
Persónulegt öryggi   91% 91%
Heilbrigðisþjónusta   81% 75%
Aðgengi að framhaldsskóla 83% 73%
Tími f. tóms. og áhugamál 77% 77%
Menningarlíf   76% 73%
Félagslíf     73% 75%
Aðgengi að háskóla 74% 37%
Efnahag fjölskyldunnar 74% 66%
Verslun og þjónusta   60% 51%
Atvinnutekjur þínar   60% 54%
Fjölbreytni starfa   44% 34%

Tafla 10:  Ánægja með ýmsa þætti í sveitarfélaginu. 
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Mikill meirihluti Mývetninga hafa trú á bjartri framtíð sveitarfélagsins og að þróunin 

verði jákvæð.  74% hafa mikla (mjög eða frekar) trú á jákvæðri þróun, en fjórðungur aðspurðra 

hef litla trú að jákvæðri þróun.  Eitt prósent hefur enga trú að jákvæðri þróun og hefur þetta eina 

prósent búið í sveitinni í 24 ár, en hefur í hyggju að flytja burt á næstu fimm árum.  Í könnun 

BRSÍ á viðhorfi fólks á Norður- og austurlandi kemur nákvæmlega sama tala upp yfir fjölda 

þeirra sem hafa mikla trú (mjög eða fremur) á jákvæðri þróun sveitarfélagsins sem þau bjuggu í. 

Mjög mikla trú
Frekar mikla trú
Frekar litla trú
Mjög litla trú
Enga trú

18%

56%

21%

4% 1%

 

Mynd 21:  Trú á jákvæðri þróun sveitarfélagsins. 
 

Mývetningar eru heldur ekki svartsýnir á það að fólki eigi eftir að fækka til mikilla muna í 

sveitinni á komandi árum.  Við gerð könnunarinnar var gefin kostur á fimm svörum, en sökum 

þess hve fáir völdu fyrsta kostinn, eða þann síðasta var ákveðið að keyra fyrsta og annan kostinn 

saman (fjölga, >10% og 2-10%) og fjórða og fimmta sömuleiðis (fækka, 2-10% og >10%), 

þannig að úr urðu þrír kostir, þar sem menn telja að íbúum muni fjölga, tala þeirra muni standa í 

stað, eða fjöldi þeirra muni dragast saman. 
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Aukning
Óbreytt ástand
Samdráttur

39%

47%

14%

 

Mynd 22:  Breyting á fólksfjölda í Mývatnssveit. 
 

Aðeins 14% telja að Mývetningum eigi eftir að fækka á komandi árum, tæpur helmingur 

telur að íbúafjöldinn verði svipaður, en 39% telja að íbúum sveitarinnar eigi eftir að fjölga.   

 Sama aðferð var notuð við að reikna út hvort að Mývetningar teldu að húsnæðisverð 

myndi hækka, standa í stað eða lækka.  Í staðinn fyrir fimm svarmöguleika (sem voru í 

spurningakönnuninni) var þeim fækkað í þrjá við útreikninga. 

 

Aukning
Óbreytt ástand
Samdráttur

39%

56%

5%

 

Mynd 23:  Breyting á húsnæðisverði í Mývatnssveit. 
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Um 39% telja að íbúðaverð eigi eftir að hækka (sem það reyndar gerði í kjölfar lokunnar 

Kísiliðjunnar (sjá viðauka 6)), 56% telja að íbúðaverð eigi eftir að standa í stað og aðeins 5% 

telja að íbúðaverð eigi eftir að lækka. 

 Ríkisstjórn Íslands er ekki í miklum vinsældum hjá íbúum Mývatnssveitar.  19% eru 

jákvæðir í garð ríkisstjórnarinnar, 37% taka ekki afstöðu, en 45% eru neikvæðir í garð ríkis-

stjórnarinnar. 

 
Hvaða kyn ert þú 

Karl Kona Samtals 
Jákvæð 13% 6% 19% 
Hlutlaus 20% 17% 37% 

Hver er afstaða 
til 

ríkisstjórnarinn
ar Neikvæð 20% 24% 44% 

Samtals 53% 47% 100% 
Tafla 11:  Afstaða til ríkisstjórnarinnar. 
 

Ríkisstjórnin virðist eiga meirihlutafylgi að fagna í Mývatnssveit.  Karlar eru mun 

jákvæðari í garð ríkisstjórnarinnar heldur en konur, en  konur eru fjölmennari í hópi þeirra sem 

eru hlutlausir eða neikvæðir gagnvart ríkisstjórninni.  Mývetningar eru hins vegar ekki jafn 

neikvæðir gagnvart þingmönnum kjördæmisins.  32% eru neikvæðir í garð þeirra 52% kjósa að 

taka ekki afstöðu, en 16% eru jákvæðir. 

Jákvæð

Hlutlaus

Neikvæð

16%

52%

32%

 

Mynd 24:  Afstaða til þingmanna kjördæmisins. 
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Aðeins um 42% Mývetninga eru í fullu starfi.  Nánast allir sem eru í fullu starfi gera 

ekkert annað, en nokkuð er um að menn séu, bæði í hlutastarfi og með eigin rekstur.  Einnig eru 

nokkrir sem skilgreina sig sem námsmenn og eru einnig í hlutastarfi.   

Í fullu starfi sem launþegi 42%
Í hlutastarfi sem launþegi 23%
Ellilífeyrisþegi  16%
Nemi  10%
Eigin atvinnurekstur 9%
Öryrki  4%
Atvinnulaus 2%

Tafla 12:  Staða á vinnumarkaði. 
 

Samkvæmt þessu, þá eru 9% Mývetninga eru með eigin atvinnurekstur, 16% eru 

ellifíleyrisþegar, 4% öryrkjar og 2% atvinnulausir.  Samtals eru um það bil 22% sveitunga án 

atvinnu, þó svo að það að vera á ellilífeyrisbótum geti samkvæmt sumum skilgreiningum talist 

atvinna.  Athygli vekur að aðeins 9% telja sig vera með eigin atvinnurekstur.  Þó nokkuð er um 

ferðaþjónustu í sveitinni og margt sem bendir til þess að hún eigi eftir að aukast og verða jafnvel 

aðal atvinnugrein Mývetninga í framtíðinni.  Þeir sem stunda búskap og ættu þar með að teljast 

vera með eigin atvinnurekstur, skilgreina sig kannski frekar í fullu starfi sem launþegar. 

 Þó nokkuð hefur verið um það á undanförnum árum að smærri sveitarfélög á Íslandi hafa 

sameinast, í flestum tilfellum í þeim tilgangi að spara kostnað við ýmsa þjónustu, s.s. 

heilbrigðisþjónustu, grunnskólamenntun o.s.frv.  Tvisvar hafa Mývetningar staðið frammi fyrir 

þeim kosti að sameinast nágrannasveitarfélögum sínum og í bæði skiptin hafa þeir ákveðið að 

vera áfram einir á báti.  Í seinna skiptið var ár liðið frá lokun Kísiliðjunnar og maður hefði haldið 

að Mývetningar kysu að sækja félagslegt öryggi með því að sameinast nágrönnum sínum.  Spurt 

var hvaða sveitarfélagi Mývetningar myndu kjósa að sameinast ef sú staða kæmi upp að þeir yrðu 



Háskólinn á Akureyri  37 Samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar  
2007  í Mývatnssveit

með lögum að sameinast einhverju öðru sveitarfélagi.  Máttu menn velja fleiri en einn kost og 

eins gátu menn komið með eigin ósk. 
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Mynd 25:  Sveitarfélög sem Mývetningar vilja sameinast. 
 

38% Mývetninga kjósa að sameinast Þingeyjarsveit og Aðaldal, en 35% að sameinast 

Þingeyjarsveit einni og sér og 5% Aðaldal einum og sér.  7% vilja sameinast Húsavík og nágrenni 

og 5% Akureyri.  5% vilja einnig sameina öll sveitarfélögin í Suður-Þingeyjarsýslu (fyrir utan 

þau tvö sem liggja við Eyjafjörð), en aðeins 2% vilja sameinast Aðaldal og Húsavík.  2% 

Mývetninga vilja sameinast Fljótsdalshéraði, sem er aðeins minna heldur en mátti búast við, 

miðað við þann uppgang sem hefur verið í því sveitarfélagi á undanförnum árum.  1% vildi 

sameina alla Suður-Þingeyjarsýslu, 1% vildi sameina Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslur og 1% 

vildi sameina allt svæðið frá Eyjafirði og austur á Langanes, sem er nokkurn vegin 

Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýslur.    

 Það dylst engum sem fylgst hefur með þróun mála og sértaklega þróun náttúrunnar á 

síðustu árum, að lífríki Mývatns hefur hrakað.  Mýflugnastofninn hefur verið rokkandi á milli ára, 

stundum í meðallagi, en oftast vel undir því marki, fuglalíf, sem hefur verið aðall Mývetninga 

hefur sömuleiðis minnkað mikið og silungsveiði er í sögulegu lágmarki.  Mývetningar voru 
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spurðir hvaða einstöku þættir þeir héldu að hefðu haft mest áhrif á lífríki sveitarfélagsins á 

undanförum 40 árum, þann tíma sem Kísiliðjan var starfandi.  Máttu menn merkja við fleiri en 

einn kost og gerðu það langflestir. 
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Mynd 26:  Þættir sem höfðu áhrif á lífríki Mývatnssveitar. 
 

57% Mývetninga telja að breytt veðurfar hafi haft mest áhrif á lífríki sveitarinnar.  

Aukning ferðamanna er í öðru sæti með 49% og starfsemi Kísiliðjunnar í því þriðja með 44%.  

36% telja að aukin byggð við vatnið hafi haft mest áhrif á lífríkið og sama hlutfall taldi að annars 

konar mengun hefði haft mest áhrif.  Þó svo að það hafi ekki verið gefið sem kostur, þá voru 

nokkrir sem skrifuðu inn á spurningalistann að áburðarnotkun bænda sé mesti skaðvaldurinn, en 

önnur mengun náði einnig yfir sorpúrgang, saur- og þvag og útblástur bíla.  30% telja að 

alheimsvandamálið, hlýnun jarðar hafi haft mest áhrif og 19% telja að aukinn fólksfjöldi við 

vatnið sé mesti skaðvaldurinn.   

 Að lokum voru Mývetningar beðnir um að merkja við hvað þeir teldu vera besta kostinn 

við að búa í Mývatnssveit.  Aftur var gefinn kostur á því að merkja við fleira en eitt svar, auk 

þess sem þeir gátu skrifað sitt eigið álit.  Samtals svöruðu 136 þessari spurningu. 
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Fegurð  85%
Æskuslóðir 46%
Fjarlægð frá þéttbýli 46%
Frelsi til athafna 40%
Atvinna 18%
Atvinna maka 7% 
Gott mannlíf 2% 
Öryggi barna 1% 
Náttúruauðlindir 1% 
Öryggi     1% 
Veiðimennska 1% 
Útivera  1% 
Átthagafjötrar maka 1% 
Ró og ekkert stress 1% 
Sveitin mín 1% 
Smæð sveitarfélags 1% 
Friðsæld   1% 
Samtals      

Tafla 13:  Kostir þess að búa í Mývatnssveit. 
 

Mikill meirihluti Mývetninga, 85%, telja að fegurð sveitarfélagsins sé helsti kosturinn við 

að búa þar.   

 Útkoman úr þessari rannsókn er nokkur veginn á þá leið að meðal-Mývetningur er 49 ára 

gamall karlmaður, sem hefur búið 35 ár í sveitinni.  Hann hefur ekki unnið í Kísiliðjunni en er 

frekar jákvæður í garð verksmiðjunnar, telur alla vega að hún hefði lítil áhrif á lífríki vatnsins.  

Hann telur litlar líkur á að hann flytji úr sveitinni á næstu fimm árum og ef hann þyrfti að flytja 

þá myndi hann flytja til Akureyrar.  Hann hefur mjög lítinn áhuga á að vinna við álver á Húsavík, 

ef það verður reist og er efins um það hvort að staðsetning þess á Húsavík hafi einhver áhrif á 

afkomu Mývatnssveitar, en þó frekar jákvæð ef einhver.  Hann er frekar ánægður með þá 

þjónustu sem veitt er í sveitarfélaginu og hefur frekar mikla trú á að þróunin í sveitarfélaginu eigi 

eftir að verða jákvæð.  Hann er frekar hlutlaus í afstöðu til ríkisstjórnarinnar og sömu sögu má 

segja um afstöðu til þingmanna kjördæmisins.  Hann vill sameinast Þingeyjarsveit og Aðaldal, 

komi til þess að sveitarfélagið þurfi að sameinast öðrum og telur að breytt veðurfar hafi haft mest 
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áhrif á lífríkið í sveitinni, á þeim tíma sem Kísiliðjan starfaði.  Að lokum finnst honum að fegurð 

sveitarfélagsins sé það besta við að búa í Mývatnssveit 
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Lokaorð 

,,Eftirmæli um Kísiliðjuna hf., verksmiðjureksturinn og mikilvægi hans í atvinnumálum í 

Mývatnssveit og héraðinu í tæplega 40 ára sögu þessa reksturs, hljóta að markast af eftirsjá hjá 

ýmsum.  Reksturinn skapaði nálægt 50% af tekjum Skútustaðahrepps.  Miklar tekjur á Húsavík, 

bæði varðandi höfnina og söluskrifstofu í formi skatta, gjalda og afleiddra starfa. . . . Útflutnings-

tekjur fyrir þjóðarbúið voru verulegar, skattatekjur o.fl., þannig að ýmsir höfðu beinan og óbeinan 

hag af þessari starfsemi” (Guðni Halldórsson, 2004). 

 Mývetningar sjálfir virðast almennt á þeirri skoðun að þeir muni spjara sig og að framtíðin 

sé björt.  Þeir búa við þá kosti að staðurinn er eftirsóttur af ferðamönnum, bæði íslenskum og 

erlendum,  þjóðvegur númer eitt liggur um sveitina og bundið slitlag liggur alla leið til 

Reykjavíkur.  Mývetningum tókst að standa af sér fyrsta áfallið, lokun Kísiliðjunnar og má að 

mörgu leiti þakka að framkvæmdir við stíflugerð á Kárahnjúkum og byggingu álvers á 

Reyðarfirði voru í hámarki.  ,,Í rauninni breyttist ekki neitt!  Maður hélt að þetta yrði mikið sárara 

og erfiðara en fólksflutningarnir urðu mikið minni en búist var við.  Það voru helst 

eiginmennirnir sem fóru eitthvað annað að vinna, en fjölskyldurnar urðu eftir (Elín 

Steingrímsdóttir, 2006).  Í könnun BRSÍ (Kjartan Ólafsson, 2004) kom í ljós að u.þ.b. 5% 

vinnubærra Mývetninga unni við framkvæmdir á austurlandi, eða vinnu tengda þessum 

framkvæmdum. 

 En hver eru þá samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar?  Í stuttu máli má segja að hún hafi klofið 

sveitarfélagið í tvær fylkingar sem deildu harkalega um ýmis málefni í hartnær fjóra áratugi.  

Áhrif hennar á lífríki vatnsins hafa aldrei verið sönnuð, en það er staðreynd að lífskjör í Ytriflóa 

breyttust þegar byrjað var að dæla upp kísilgúr, þannig að það ætti ekki að dyljast neinum að 

verksmiðjan hafði áhrif á lífríki vatnsins, jákvæð en hugsanlega neikvæð líka.  Annars eru margir 
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fleiri þættir sem þar hafa hjálpað til og Mývetningar sjálfir telja að bæði breytingar á veðurfari og 

aukinn fjöldi ferðamanna hafi haft meiri áhrif heldur en Kísiliðjan. 

 Hvað síðar á eftir að gerast verður tíminn að leiða í ljós.  Ferðaþjónusta hefur byggst upp í 

miklum mæli í sveitinni á undanförnum árum og líklegt að sú uppbygging haldi áfram í einhvern 

tíma.  Þó verður að hafa í huga að vistkerfið í Mývatnssveit er viðkvæmt og þolir ekki endalausa 

uppbyggingu mannvirkja, né síaukinn fjölda ferðamanna.  Lög um verndun Mývatns og Laxár 

voru einmitt sett á til þess að búa til ramma utan um náttúruna að loknu kísilgúrnámi 

Kísiliðjunnar og Mývetningar verða að passa sig að fara ekki úr öskunni í eldinn, að slá af einn 

áhættuvald fyrir lífríkið bara til þess að búa til pláss fyrir fleiri. 
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Viðauki 1 

Viðtal við heiðabónda. 
 
Geturðu sagt mér hvað þú hefur búið lengi hérna í sveitinni? 
 
Ég er bún´að . . . ég er fæddur hér og uppalinn, búið alla mína tíð. 
 
En svona, afstaðan til Kísiliðjunnar, er hún jákvæð, neikvæð . . . hlutlaus? 
 
Hún var nú lengi vel frekar jákvæð, en svo uuuh, var ljóst að eftir að hún hafði starfað í ein 
tíu, fimmtán ár, þá var ljóst náttúrulega að það var ýmislegt neikvætt við'ana. 
 
Eitthvað sérstakt? 
 
Það var náttúrulega tölvert sérstakt, því ég er orðinn sannfærður um það núna, bú'n'að vera 
sannfærður um það núna í mörg ár, að, að hún hafði áhrif á lífríki Mývatns, það er ég orðinn 
sannfærður um, og annað það að, að, hún hafði slæm samfélagsleg áhrif fyrir okkur og hún 
skerti möguleika þessarar jarðar verulega sem að þýddi það í, þegar skólinn var fluttur, uuuh, 
það er orðið mjög langt í skóla héðan og það getur komið í veg fyrir að byggð haldist á 
jörðinni, samanber reynslu víða annars staðar.  Og síðan, fólkið sem starfaði þarna og vinnur 
vaktavinnu, eða vann vaktavinnu, það samlagaðist ekki, ehhh, og átt erfitt með að taka þátt í 
félagslífi vegna, vegna sko, vinnunnar, semsagt var vaktavinna. 
 
En heldur'u nú þegar Kísiliðjan er hætt, helduru þá að lífríkið muni rétta úr sér? 
 
Ég, veit ekki, það tekur mjög langan tíma.  Og það leynast víða hættur, samanber það sem 
kom í ljós um daginn.  Það er ákveðinn örlagavaldur á botni Mývatns, sem er stór olíutankur, 
fullur af olíu og það hefur ekkert verið gert til þess að leita að honum, eða finn'ann, hann er 
bara tifandi tímasprengja, og, og með kveðju frá iðnaðarráðuneytinu, er hann þarna.   
 
En nú er Kísiliðjan svona fjárhagslega ehhh, mikilvæg fyrir sveitarfélagið, hvernig heldur'u 
að framtíðin verði nú þegar Kísiliðjan er hætt? 
 
Þessi, ehhh, spurning er um leið ákveðin fullyrðing, sem ég held að sé röng.  Áður en 
Kísiliðjan kom þá var hér ákaflega vel stætt sveitarfélag.  Svo fór það hægt og sígandi að síga 
á verri hlið, einfaldlega vegna þess að þéttbýlið krafðist miklu meiri þjónustu, sem að við 
höfðum aldrei notið og ég er ekki að segja að þau hafi ekki átt rétt á því, en krafðist miklu 
meiri þjónustu heldur en að svona lítið samfélag var í raun fært um að veita.  Og, þegar, þegar 
verksmiðjunni var lokað þá, þá varð ekkert atvinnuleysi.  Menn þurftu að vísu að sækja 
atvinnu lengra, en hva'ge, . . . hvað er ekki gert annars staðar?  Og þetta var miklu miklu 
minna áfall heldur en nánast flest sávarþorpin í kring um Ísland hafa orðið fyrir.   
 
En nú þegar stendur jafnvel til að reisa álver á Húsavík, hvaða áhrif heldur'u að það muni 
hafa fyrir sveitarfélagið þá og lífríkið líka? 
 
Sko, ehhh, ég á erfitt með að svara þessu, því að ég hef ekki fundið á undanförnum árum bein 
skaðleg áhrif, eða já, af þessum álverum sem verið hafa á Íslandi, en hins vegar er það svo að 
ég trú þessu bara ekki ennþá.  Ég held þetta sé bara verið að . . . gefa svona ákveðnar 
yfirlýsingar, það voru bæjarstjórnarkosningar í vor og það eru alþingiskosningar á næsta ári, 
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þetta er svona ákveðið ferli sem alltaf fer í staðinn fyrir kosningar, búið að gera allt mitt líf.  
Ég trúi þessu ekki, að það verði álver þar. 
 
En, nú hefur svona ferðaþjónusta svo'ldið verið að byggjast upp.  Heldur'u að hún sé, hún eigi 
eftir að aukast þegar að fram í sækir? 
 
Já, ég held að hún eigi eftir að aukast og það verulega.  Þrátt fyrir að hún sé töluvert mikil 
núna, held ég að hún muni aukast verulega.  Og, ég held að í gegnum ýmsar nýjungar sem 
hafa komið í gegn um ferðaþjónustuna, eeeh, þá séu það bara fleiri og fleiri stoðir sem renna 
undir ferðaþjónustuna, og, og hjálp'enni.  Ég get bara nefnt þér, það þarf ekkert að koma fram, 
en ég get bara nefnt þér baðlónið sko.  Það er búið að hafa verulega jákvæð áhrif á, á 
ferðaþjónustu.  Hins vegar vil ég bæta því við, að, að  flug frá Egilsstöðum á sínum tíma, 
hefur haft jákvæð áhrif, Norræna gekk, hefur gengið núna allt árið, það er mjög jákvætt, og 
sannleikurinn er sá að það vantar flug til Akureyrar, beint flug.  Það var mjög sorglegt á sínum 
tíma þegar að LTU hætti flugi til, til Egilsstaða sem voru nú sennilega mannleg mistök.   
 
Eitthvað sem að þú vilt bæta við að lokum? 
 
Ja, það er sjálfsagt hægt að tala um þessi mál afskaplega lengi, sko.  En, en það er sérstaklega 
með ferðaþjónustuna, þar þarf að vanda, þar þarf að vanda mjög til'ennar, því það er auðvelt 
að fæla ferðamanninn burtu, með einhverjum mistökum.  Og, og það á að reyna að skapa 
svona ákveðna frið og ró í þessu sveitarfélagi og gott náttúrulegt umhverfi, svo að 
sveitamaðurinn, nei svo að ferðamaðurinn haldi áfram að koma.   
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Viðauki 2 
Viðtal við austanvatnsbónda 
 
Geturðu sagt mér hvað þú hafur búið lengi hérna í Mývatnssveit? 
 
Síðan 1960, 46 ár.   
 
Hver var svona afstaða þín til Kísiliðjunnar, var hún jákvæð, neikvæð . . .  
 
Jákvæð!   
 
Mjög jákvæð? 
 
Já.   
 
Fannst þér hún ekki hafa nein skaðleg áhrif? 
 
Nei.  Þegar ég var hér fyrst, 1959, þá var ekki hægt að borða silung úr Ytriflóa, það var 
moldarbragð af honum.  Og svo, eftir að var farið að deila, dæla, þá var veiddur alveg fínasti, 
fínasta bleikja, bara hérna í skurðunum.   
 
Nú þegar Kísiliðjan er farin, nú var hún svona mikill tekjustofn fyrir sveitarfélagið, helduru 
að það muni hafa mjög neikvæð áhrif? 
 
Það eru náttúrulega miklu minni peningar, miklu minni tekjur.  Þetta var aðal . . .  
 
Eins og með atvinnu.  Nú fækkaði ekki mikið í sveitinni þegar Kísiliðjan hætti. 
 
Nei ekki mikið.  Sumir eru að vinna náttúrulega þarna á, Kárahnjúka og hér og þar svona, 
annars staðar, fluttu ekki í burtu. 
 
En svona til lengri tíma litið, helduru að, helduru að eigi eftir að hafa meiri áhrif? 
 
Ég veit það ekki.  Ef það kemur eitthvað annað í staðinn, þá náttúrulega.  En þetta breytti 
miklu þarna til að byrja með.   
 
Nú stendur til að, jafnvel að fara að byggja álver á Húsavík.  Helduru að það muni hafa 
einhver áhrif á samfélagið hérna, í sveitinni?   
 
Það get ég, það held ég varla.  Ekki þannig, þetta er svo . . .  
 
Helduru að fólk fari ekki héðan að vinna á Húsavík? 
 
Það getur vel verið.  Trúlega þeir sem eru núna að vinna kannski, þurfa að leita sér að vinnu 
annars staðar, austur á landi, mundu kannski frekar fara, trúlega frekar til Húsavíkur heldur en 
austur á land. 
 
Þú heldur að álver komi ekki til með að hafa nein áhrif á svona lífríkið hérna? 
 
Nei, það getur ekki verið.   
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Nú hefur byggst upp mjög öflug ferðaþjónusta hér í sveitinni.  Helduru að það sé framhald á 
því, helduru að markaðurinn sé mettaður? 
 
Ég veit það ekki, það er, þetta er alltaf að aukast, ég veit ekki hvað þetta getur lengi, það er 
alltaf að aukast, hérna, ferðamannastraumurinn er alltaf að aukast, þannig að maður veit 
ekkert hvað þetta heldur áfram. 
 
Nú var ég að heyra að það væri olíutankur á botninum á Mývatni, vissiru af honum? 
 
Já, ég vissi það. 
 
Hefurðu engar áhyggjur af því? 
 
Ja, náttúrulega ef hann fer að leka, þá er það ekki gott mál.   
 
Stendur ekki til að reyna að ná honum upp? 
 
Ég veit það ekki, ég hef ekkert heyrt um það.  Vonandi verður það gert einhvern tímann. 
 
En, eitthvað sem þú vilt bæta við, svona að lokum? 
 
Nei það held ég ekki.  Vona bara að það verði áfram gott mannlíf hérna. 
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Viðauki 3 
Viðtal við sunnanvatnsbónda 
 
Hver hefur svona verið afstaða ykkar til Kísiliðjunnar? 
 
Já afstaða, jájá, ja afstaða mín náttúr'lega, sosum, má segja að hafi verið á ákveðinn hátt 
blendin.  Ég hef svona verið, verið þeirrar skoðunar að mjög trúlega mætti rekja sveiflurnar í 
lífríkinu til námavinnslunnar, sem er auðvitað stóralvarlegt mál og slæmt.  En svo náttúr'lega 
að öðru leiti þá, atvinnulega þá var þetta mikil lyftistöng og þýddi fólksfjölgun hér á ákveðnu 
tímabili, þó að hafi dregið úr því aftur seinna.  Þessu fylgdu náttúr'lega líka ýmsir 
vaxtarverkir, sem við getum sagt, þ.e.a.s. í byrjun, bæði meðan byggingin stóð yfir og fyrstu 
árin á eftir sem við þekkjum náttúr'lega meira, því þá erum við flutt hingað heim, en við 
vorum nú ekki hér á meðan byggingin átti sér stað og á fyrstu árunum, að þá, þá voru hér 
ákveðin, ákveðin átök í samfélaginu, m.a. beindust nú að því svona forgangsröðun á 
verkefnum, það náttúr'lega þurfti að byggja upp, í sambandi við þéttbýlið, það þurfti að 
byggja upp náttúr'lega götur og veitulagnir og annað slíkt sem að þurfti og, þannig að það var 
svona,má segja það var ákveðin togstreita um forgangsröðun á verkefnum og hversu hratt ætti 
að fara í tiltekna hluti.  Og svo kom líka, ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða það, en svo 
kom upp líka, eða hluti af þessum, af þessum átökum, var held ég líka svona sá mismunur 
sem varð á aðstöðu fólks.  Svona félagsleg þjónusta hún náttúr´lega varð, var aðgengilegust 
fyrir, fyrir fólkið í þorpinu og þar sem verslunin var og annað líka að tekjuskiptingin að það 
hafði, upp og ofan, þá hafði það mun betri tekjur heldur en fólkið í dreifbýlinu, bænda, 
bændafólkið vegna þess að landbúnaðurinn hann skilaði ekki háum launum á þessum tíma.  
Svo náttúr'lega fjölgaði nemendum og skólamálin urðu á tímabili mikið átakamál og gekk nú 
mjög vel lengi framan af að leysa þetta, en þegar leið á tímabilið þá lenti þetta í mjög hörðum 
hnút á tímabili með skólamálin, þ.e.a.s. hvar, hvar aðalskólinn ætti að vera í byrjun og síðan, 
og síðan sú ákvörðun að hafa skólann bara á einum stað, í Reykjahlíð, sem, sem olli, ja 
miklum, miklum átökum, það er óhætt að segja það. 
Sem fyrst og fremst beindist náttúrulega að fjarlægðinni fyrir börnin. 
Já, það náttúr´lega það sem menn settu fyrir sig, það var, það var langur aksturstími og já þá 
náttúr'lega erfiðari aðstæður til skólasóknar, sem að voru á þeim tíma mjög veigamikil rök, 
vegna þess að vegakerfið var engan veginn búið til daglegs vetraraksturs eins og var þá, eins 
og þú kannast nú mjög vel við, það var ekki alltaf hlaupið að heiman yfir veturinn eftir 
veginum.   
 
Nú kom út skýrsla frá byggðastofnun fyrir nokkrum árum og þar var því spáð að ef að 
Kísiliðjunni yrði lokað, þá myndi fækka hérna um 200 manns í sveitarfélaginu.   
 
Já sko, ég náttúr'lega, allar s'ona skýrslur eru í fyrsta lagi barn síns tíma og í öðru lagi að þá 
eru þær oft mjög litaðar af viðmælendum skýrsluhöfunda.  Ég held að . . . 
Svo skiptir búseta ekki alveg eins miklu máli núna . . .  
Já, búsetan er farin að skipta miklu minna máli.  Með bættum vegasamgöngum þá, þannig að 
það var orðið töl'vert mikið af fólki í dreifbýlinu sem að studdust við aðra tekjumöguleika og 
aðra vinnu, sem að vann í Kísiliðjunni, vegna þess að vaktavinnan þar hún gaf t.d. þeim sem 
voru í sauðfjárrækt, gaf þeim ákveðna möguleika til vinnu.  Á hinn bóginn var náttúr´lega 
vaktavinnan, hún er hins vegar, vaktavinnufyrirkomulagið er hins vegar ekki heppilegt fyrir 
félagslíf, það er erfitt fyrir vaktavinnumenn að taka þátt í reglubundnu félagslífi.  Að því leiti 
til, að því leiti til skapaði þetta ákveðna, ákveðna erfiðleika og bæði þessi stóri vinnu staður, 
bæði virkjunin og Kísiliðjan, þar voru menn svona upp til hópa, auðvitað ekki allir, en upp til 
hópa voru menn t.d. bundnir vaktavinnufyrirkomulaginu, þannig að, það er s'ona ekki vænlegt 
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í sambandi við félagslíf.  En þetta gerir það að verkum að ég held að í þessari skýrslu hafi 
verið mjög, hafi þetta verið mjög ofmetið, enda hefur sú orðið raunin, að hér hefur ekki orðið 
nein umtalsverð fækkun.  Þannig að . . . 
Ég man varla eftir nema einum hjónum sem að fluttu.  Þeirra börn voru farin og kannski varð 
það nú í og með það sem togaði í þau að flytjast til Reykjavíkur.  Aðrir höfðu hér búsetu en 
stunda vinnu annars staðar.  S'ona annar aðilinn, hjónanna. 
Að öðru leiti, að þá urðu þetta býsna hatrömm togstreita milli, milli þéttbýlisins og 
dreifbýlisins sem að, alla vega eftir að við komum hingað, mér virtist vera að litlu leiti sök 
þess fólks sem hingað flutti, það var miklu meira hér innfæddir bláblóðs Mývetningar sem að, 
sem að voru á vissan hátt undurrótin að þeim, að þeirri togstreitu og m.a. þá skiptust menn 
dál'tið ákveðið í fylkingar með, varðandi áhrif námavinnslunnar á vatnið, sérstaklega þegar 
fór að líða á tímann og það voru þá býsna illvíg, býsna illvíg, hvað eigum við að segja, illvíg 
togstreita á milli þessara, héddna, þeir sem að óttuðust að Kísiliðjan eða námvinnslan hefði 
neikvæð áhrif á lífríkið og þessar breytingar sem menn töldu sig merkja á því, margir rekja til 
hennar, þeir náttúr'lega beittu sér gegn námavinnslunni og voru þá á hinn bóginn sakaðir um 
að, að héddna, vilja troða skóginn niður af því fólki sem þar hafði atvinnu og viðurværi.  Ég 
held raunar að það hafi kannski ekki verið.  Sú hafi ekki verið raunin, heldur hafi menn 
einfaldlega verið þeirrar skoðunar að námavinnslan væri vatninu hættuleg, ekki það að menn 
væru að reyna að troða skóginn eða níðast á þeim sem að þarna unnu með því að fá henni 
lokað, eða fá námavinnsluna stöðvaða.   
Örugglega ekki, því að í heildina voru þetta, það var ekki óvinátta milli fólks, það umgengst 
og í sambandi við félagsstarfið, Þorrablót og s'ona skemmtanir, það er alveg sameiginlegt og 
ekki neinar deilur.   
Jájá, en þó umgengust nú ekki allir. 
Nei, það er nú alltaf.   
S'ona, hvað eigum við að segja, extremistarnir umgengust ekki . . . s'ona heilt yfir, í rauninni . 
. .
Sko, ég gat aldrei fundið að, á neitt hátt fyrir mig að ég hefði ekki samskipti við alla, hvort 
heldur voru suður eða norður . . .  
Ég get sagt það sama.  En, við vorum kannski heppin, þ.e.a.s., já.  Okkur gekk þokkalega í 
þessu sem við vorum að gera hér og kannski höfum notið þess að einhverju leiti. 
Jájá, ég er innflutt og náttúrulega hef engar sérstakar taugar hvað varðar þá staði sem mæðir 
sko, ég er alveg hlutlaus í því. 
 
Nú er Kísiliðjan fjárhaglega mjög sterkur aðili, tekjuaðili fyrir sveitarfélagið, haldiði að það 
komi ekki til með að hafa einhver áhrif á heildartekjur sveitarfélagsins? 
 
Jú, það er enginn vafi, að það hefur töl'verð, vegna þess að ferðaþjónustan sem hefur nú verið 
að hluta til tekið við því fólki sem að þarna vann, hún, enn sem komið er a.m.k. borgar 
tæplega og alls ekki þau laun sem að Kísiliðjan greiddi.  Ég hugsa að tekjur hafi nú lækkað 
hjá einhverjum, alla vega hlutfallslega.  Tekju haf verið á uppleið þetta eina og hálfa ár síðan 
hún lokaði og, þannig að, en . . .  
 
Haldiði að, ef það verður byggt álver á Húsavík, haldiði að fólk flykkist þangað að vinna?  Þó 
það kannski búi áfram hér? 
 
Ég skal ekkert segja um það.  Ég held að þá búi menn hér áfram, því að auðvitað 
iðnaðarmennirnir, sko þeir, sem maður reiknaði nú með að myndu fara, þeir búa hérna ennþá 
og segja sem svo:  Ja, ef ég flyt til Akureyrar og fer að vinna í Slippnum, þá er alveg eins 
líklegt að ég verði sendur upp í Kröflu til að vinna, ég get þá alveg eins búið hér.  Það var í 
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rauninni það viðhorf sem að maður heyrði mest í sambandi við það, sko samgöngurnar þær 
hafa, sérstaklega vetrarsamgöngurnar, að hreinsa vegi og halda þeim opnum, það hefur breytt 
alveg ótrúlega miklu um þessa hluti, það er, fólk er að sækja hér vinnu alveg klukkutíma 
akstur frá, frá og ekki bara hér í sveit, heldur hérna í nágrenninu.  Ég skal ekki um það segja, 
það kann að vera að það verði eitthvað. 
 
Þið haldið ekki að álver komi til með að hafa nein áhrif á lífríkið? 
 
Ég hef ekki trú á að álver komi til með að hafa áhrif á lífríkið hér.  Álver hafa náttúr'lega áhrif 
í kring um sig, næsta nágrenni, það er, og svo náttúr'lega loftfarsleg áhrif, þrátt fyrir allan 
hreinsibúnað, þá hafa þau það alltaf eitthvað, en það er nú, mér skilst nú að það sé nú hægt að 
hafa það í miklu minna mæli heldur en var, ég man nú til fyrir rúmum , ja eða 35 árum síðan 
þegar við vorum á ferð í Noregi, að þar þótti manni all svakalegt að koma að álverunum þar, 
sjá skóginn dauðan svona í ákveðnum sirkli út frá þeim og s'ona, það var dál'tið svakalegt að 
sjá það, en við höfum nú ekki orðið vitni að neinu slíku hér, en það sem mér sýnist mestur 
vafinn í sambandi við álver, rekin af alþjóðlegum stórfyrirtækjum, að með nýjum reglum um 
flæði vinnuafls, að þá sé ekkert, ekkert alveg sjálfgefið að, að það verði, af því við erum að 
tala um álver á Húsavík, að það verði fyrst og fremst Húsvíkingar og Þingeyingar, það er bara 
undir því fyrirtæki komið, það gæti alveg eins orðið Litháar og Lettar, eða Úrkaínumenn eða 
einhverjir slíkir, þegar að, þegar að þessi, þessir möguleikar opnast og einfaldast um ferðir 
fólks á milli landa.  Þannig að það verða þessi fyrirtæki sem að sem að velja sitt, velja sitt 
starfsfólk og þá er það náttúr'lega undir stjórnendunum komið hvort að þeir einbeita sér að 
næsta nágrenni eða vilja flytja vinnuafl að.  Það er náttúr'lega hlutur sem að við ráðum litlu 
um.  Ég er ekki að segja að það verði, en möguleikinn er galopinn. 
 
Eruði mjög bjartsýn á framtíð sveitarfélagsins, það komi til með að plumma sig sjálfstætt, 
þurfi ekki að sameinast? 
 
Ég hef nú verið þeirrar skoðunar að við ættum nú að sameinast hér, nágrönnum okkar, í 
sveitarfélagsmálum, m.a. vegna þess að við höfum átt mjög erfitt með að leysa okkar mál hér 
á eigin spýtur.  Já, ég held að ég geti ekki sagt annað en að ég sé mjög bjartsýnn á það, mér 
sýnist allt stefna í það að hér geti orðið ágætis möguleikar fyrir, fyrir alla vega þann fjölda 
fólks sem hér er nú og hugsanlega eitthvað meira.  Þetta er gríðarleg aukning í 
ferðamannaiðnaðinum, það er kannski til langtíma litið, þá þyrfti kannski að, annað hvort 
breyta þeim reglum sem gilda um svæðið, þó að það sé nú friðað, en þá þyrfti nú hugsanlega 
annaðhvort að gera þetta að þjóðgarði og þá á ég ekki við þjóðgarði þar sem að mannlífi yrði 
útrýmt, heldur bara þjóðgarði þar sem að menn væru styrktir til þess að t.d. halda í eldri 
búskaparhætti og seljum svo bara aðgang að okkur þegar það væri búið, henda út 
mjaltavélunum og handmjólka.  Ég held að möguleikarnir séu hér, já ég held að menn eigi að 
geta lifað hér alveg . . .  
Og í sambandi við ferðamannaiðnaðinn, þá er þetta alltaf að verða lengra og lengra sko.  
Langt fram á veturinn og byrjar fyrr.   
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Viðauki 4 
Viðtal við Þorpara 
 
Hvað finnst þér um Kísiliðjuna, hvert var viðhorf þitt til hennar? 
 
Viðhorf mitt til Kísiliðjunnar var mjög jákvætt.  Ég hefði viljað að hún starfaði áfram sko.  Ég 
held hún hafi bara haft góð áhrif hérna, hvort sem var á vatnið eða lífið í sveitinni.   
 
Nú var hún svona stór fjárhagslegur aðili fyrir sveitarfélagið, helduru að kom'ekki til með að 
kom'eitthvað niður á . . .  
 
Það kemur niður á framkvæmdum fyrir sveitarfélagið og þjónustunni hérna, það hefur gert 
það nú þegar.  Minni peningar til að gera svona það sem að mönnum finnst þurfa að gera.   
 
Eru eitthvað lægri tekjur?  Hefurðu orðið var við það, hjá einstaklingum? 
 
Hjá einstaklingum?  Ég geri mér náttúrulega ekki alveg grein fyrir . . . ja, þeir sem hafa farið, 
eins og ég, í burtu að vinna, hafa haft meiri tekjur ef eitthvað er.  En við erum náttúrulega 
mikið lengur frá heimilinu í staðinn.  Við erum náttúrulega ekki til staðar hér.  Nú eru það 
bara konurnar sem verða að sjá um slökkvuliðið og allt svoleiðis.  Nei nei, það eru nú 
einhverjir, náttúrulega baðlónið kom þarna í staðinn og það, það eru einhverjir sem fóru að 
vinna þar sko.   
 
Fóru margir úr Kísiliðjunni að vinna austur á landi? 
 
Við vorum hvað, fyrst til að byrja með . . . ætli við höfum ekki verið átta sem fórum austur.  
Dreifðumst svona á ýmsa verktaka fyrir austan.  Svo jújú, neinei það eru fleiri.  Svo fóru 
einhverjir að vinna hjá Sniðli og þeir voru sendir austur á land að vinna hjá Malarvinnslunni 
sko.  Ég hugsa að það hafi verið tíu, fimmtán manns sem hafi farið austur á land sko.  Svo 
voru einhverjir sem fóru á Húsavík og niður á Lauga, inn á Akureyri. 
 
Búa áfram hér? 
 
Já.  Svo eru náttúrulega tveir sem fóru út í, sem ég veit um ennþá, sem fóru út í sjálfstæðan 
rekstur, rafvirkjarnir.  Og þeir hafa verið að vinna svona, ja út um allt, fyrir sunnan og fyrir 
austan og svo hafa þeir reyndar verið mjög mikið að vinna hérna núna seinnipartinn í vetur og 
núna í sumar.   
 
Svona þegar fer að draga úr framkvæmdum fyrir austan, helduru að þeir komi þá aftur 
hingað, eða finni sér eitthvað annað? 
 
Það er spurning hvað verður um þessa brettaverksmiðju sem er verið að reyna að koma á 
lappirnar núna.  Það eiga nú að skapast átján störf þar ef að, ef hún og þegar tekur til starfa.   
 
Er hún á borðinu einhversstaðar? 
 
Já, það er, það er verið að rífa allt, sko, pökkunardótið í burtu, þarna upp í skemmu, búið að 
því held ég og verið að smíða nýja veggi, verið að setja þarna einhver skilrúm fyrir mötunina 
á pappanum sko og síðan eru þeir búnir að, þeir eru held ég núna, ætli séu ekki fimm að vinna 
fyrir Grænar lausnir og þar af þrír sem eru í, á verkstæðinu sko.  Þeir eru að smíða ker og 
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eitthvað svona, gengið hræðilega að smíða þessi tæki fyrir, fyrir sunnan.   
 
Hvað varð um pökkunartækin?  Voru þau bara hent, eða seld . . . 
 
Þau voru seld.  Held það hafi verið einhverjir, hvað eru þeir að fara að vinna aftur þarna á, í 
Búðardal, nýja verksmiðjan þar?  Ætli þeir séu ekki að vinna úr kúfiskskeljum, eða eitthvað 
svoleiðis.  Ég held það hafi verið selt eitthvað þangað sko.  Komu alla vega hérna þrír treilerar 
og hirtu allt dótið sko.  Allt saman keyrt út.   
 
En nú þegar stendur jafnvel til að fara að byggja álver á Húsavík, helduru að fólk hafi áhuga 
á að fara þangað að vinna?   
 
Ég eiginlega get bara ekki ímyndað mér annað.  Ég veit það að ég er byrjaður að vinna á 
Húsavík, ég hef nú verið að keyra á milli, nánast daglega.  Það er svona stærsti 
kostnaðarliðurinn, maður þarf að fá sér bara minni bíl.  Ég veit það ekki, ef að verður það 
sama og fyrir austan, upp undir 400.000 kall í mánaðartekjur fyrir, fyrir verkamanninn sko, þá 
held ég að það sé ekki spurning sko.  Ég get alveg trúað því að menn sem eru með lágar tekjur 
hér, eins og á Sniðli og annars staðar, þeir færu að hugsa sér til hreyfings líka.  Sem eru hjá 
þessum verktökum hér sem að borga ekkert sambærilegt og aðrir eru að borga sko.   
 
Er fólk almennt spennt fyrir álveri? 
 
Mér finnst það já, svona það sem ég hef talað við.   
 
Þú heldur ekki að álverið komi til með að hafa nein svona svipuð áhrif og Kísiliðjan fékk 
kannski, frá bændum og svoleiðis, sem vildu kenna henni um hrun á lífríkinu? 
 
Nei, eða ég veit það ekki, ég hef ekki trú á því.  Ef það kemur álver á Húsavík, þá náttúrulega 
hefur það áhrif alla leið hingað sko, en ég held að það sé nú fyrst og fremst svona í 
atvinnulegu tilliti séð sko.  Þetta gæti orðið til þess að ýta launum aðeins upp hér á þessu 
svæði, því að ef að þetta verður eins og, bróðir minn vinnur í álveri fyrir sunnan og hann er að 
vinna 15-17 daga í mánuði og á vöktum, þannig að þá gista menn bara niðurfrá, meðan þeir 
eru á vöktunum, svo er fjögra til sex daga frí á milli sko.  Þannig að þú ert alltaf, vinnur sko, 
vinnur í sex daga og þá færðu fjögra daga frí, svo vinnuru aftur í sex daga, þá færðu sex daga í 
frí.  Það er nú bara svipað og var í Kísiliðjunni.  Þetta er bara svona spurning um hvort menn 
varla keyra á milli sko, milli vakta.  Þetta er svona spurning um gistingu niðurfrá.   
 
Ertu svona bjartsýnn á framtíð sveitarfélagsins?  Að það nái að plumma sig svona sjálfstætt, 
lítið sveitarfélag og missti náttúrulega mikinn tekjustofn þegar að Kísiliðjan fór. 
 
Já, ég veit það ekki.  Ég, ég er ekkert alltof, alltof bjartsýnn á að sveitarfélagið hafi sko 
fjárhagslegt bolmagn til þess að reka skóla og þjónustuna sko.  Ég hefði viljað sameiningu 
hérna niður á Húsavík á sínum tíma.  Vona að það verði kosið um það síðan bara fljótlega 
aftur.  Fólk er að tala um að það vilji sameinast bara inn á Akureyri sko, ég held að það geti 
alveg orðið eftir einhver 15, 20 ár að það verði sameinast inn á Akureyri, en ég held það verði 
bara fyrst að sameinast í stærra svæði hér fyrst.  Ég held að það hljóti að verða að gerast.  Það 
er svona mín skoðun á þessu.   
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Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
 
Nei. 
 
Vissirðu af olíutanknum sem er á botninum á Mývatni? 
 
Já, vissi af honum. 
 
Veist'eitthvað hvort á að reyna að ná honum upp? 
 
Veistu það að ég bara veit það ekki.  Ekkert heyrt um það. 
 
Þetta er ekkert sem veldur þér áhyggjum? 
 
Ekki svona beinlínis, nei.  Ég held að það sé engin hætta á að olían leki úr honum, það er fyrst 
og fremst bara að finn'ann. Ég held hann hljóti að finnast, það sé bara spurning um tíma. 
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Viðauki 5 
Viðtal við norðanvatnsbónda 
 
Hver hefur svona verið afstaða þín til Kísiliðjunnar og hver var hún á meðan hún starfaði? 
 
Hún hefur náttúrulega verið neikvæður sko, gegn henni vegna þess að ég taldi hana hafa mjög 
neikvæð áhrif á lífríkið.   
 

En nú þegar Kísiliðjan er farin, hún var svona stór biti í fjárhags. . . , fjárhag 
sveitarfélagsins.  Helduru að það hafi ekki neikvæð áhrif? 
 
Jújú, vissulega hefur það einhver neikvæð áhrif, en, en, kannski móti auðvitað að það kemur 
svona hreyfing á ýmsa aðra hluti.  Það kemur af sjálfu sér að þá fara menn að leita eftir 
kannski annarri starfsemi sem að, sem að hérna, kannski er ekkert síðri fjárhagslega og betri 
umhverfislega.   
 
Helduru að eigi ekki eftir að fækka neitt í sveitarfélaginu að ráði? 
 
Jújú, sjálfsagt sko, verður einhver tímabundin fækkun allavega, en ég mundi reikna með að 
menn jafni sig á því sko, ekki viss um að það verði neitt varanlegt.  Menn kannski fara að leita 
að nýjum tækifærum, meira heldur en gerði áður, meðan að Kísiliðjan var hérna. 
 
Helduru að sveitarfélagið sé fjárhagslega stætt til að plumma sig í framtíðinni?  Menn þurfi 
ekki að sameinast? 
 
Já sko, með óbreyttum forsendum þá held ég að það sé það sko, en kannski, þetta er 
náttúrulega spurning líka um ytra umhverfið í fjárhagsrammanum, svona ríki sveitarfélög og 
allt það dæmi.  Kannski get nú aldrei svarað þessu.   
 
Hvað helduru með álver á Húsavík, helduru að það verði til? 
 
Ég vona ekki.   
 
Helduru að álver komi ekki, ef það verður reist, helduru að það komi ekki til með að hafa 
áhrif á náttúrufar hérna í sveitinni?  Hvernig helduru að afstaða Mývetninga verði til 
álversins?  Helduru að hún verði svipuð og til Kísiliðjunnar? 
 
Já það held ég.  Ég þori nú ekki að, nei reikna nú kannski ekki með að hún hafi umhverfisleg 
áhrif hérna, allavega ekki veruleg.   
 
Helduru að fólk flykkist í vinnu þangað, ef það verður reist? 
 
Já, menn fara, örugglega einhverjir, fara í vinnu þangað.  Vonandi kemur til með að hafa áhrif 
á allar þessar sveitir sem að, hérna í nágrenninu, hvað varðar . . . .  Sko það kemur uppsveifla 
sko á meðan þetta er gert, en kannski, kannski dregur úr þessu aftur þegar er búið að byggja 
það.  Ímynda ég mér.  En, ég ætla rétt að vona að þeir gangi þannig frá þessu að það valdi nú 
ekki umhverfisáhrifum hingað.  Allavega vona ég að það verði ríkjandi sunnanáttir þegar er 
búið að byggja það.   
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Vissirðu af olíutanknum sem er á botni Mývatns? 
 
Já.  Ég var nú búinn að gleyma honum.  Það er náttúrulega mjög furðulegt dæmi, hvað það er 
í rauninni lítið gert í þessu máli. 
 
Hefurðu engar áhyggjur að hann fari að leka? 
 
Jú.  Ég hef það og mjög skrítið að menn skuli sleppa frá því að, að láta hann vera þarna.   
 
En ertu bara svona þokkalega bjartsýnn á framtíð sveitarfélagsins? 
 
Já.   
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Viðauki 6 
Viðtal við brott fluttan Mývetning, fyrrum starfsmann Kísiliðjunnar, sem einnig sat í 
sveitarstjórn  í Mývatnssveit á meðan Kísiliðjan starfaði. 
 

Er ekki rétt hjá mér að Kísiliðjan hafi byrjað '68? 
 
'66.  1966 var stofnað félagið á milli ríkisins og, og George Manville  og fljótlega upp úr því 
var farið að byggja.  En byrjaði svo, framleiðslan var komin í gang '68.  Ég held það hafi verið 
20. ágúst 1966 sem George Manville í Bandaríkjunum og íslenska ríkið stofnuðu Kísiliðjuna 
hf.   
 
Hvað bjóstu lengi í Mývatnssveit og hvað er langt síðan þú fluttir þaðan? 
 
Við bjuggum 26 ár, 27 ár í sveitinni, við hjónin og fluttum þaðan 1997.   
 
Varstu fullkomlega sáttur með tilvist Kísiliðjunnar, á meðan þú bjóst þar? 
 
Já ég var það og meir en það, hún var hið mesta þarfaþing fyrir sveitina, bæði samfélagið og 
náttúruna.   
 
Breyttist viðhorf þitt eitthvað eftir að þú fluttir burt? 
 
Síður en svo, ég sá það ennþá betur hverslags, héddna, hvað þetta var gott fyrirtæki.   
 
Meðan þú varst í sveitarstjórn, varstu þá aldrei undir neinum þrýstingi frá andstæðingum 
Kísiliðjunnar? 
 
Nei, ég fann það aldrei.  Ekki þannig að, að það væri hægt að ætlast til að afli sveitarstjórnar 
væri beitt með henni eða gegn henni.  En auðvitað var kosið til sveitarstjórnar eftir því hvaða 
afstöðu menn höfðu til Kísiliðjunnar og einstaklingar buðu sig fram með henni eða á móti. 
 
Hefðiru viljað að Kísiliðjan starfaði áfram og fengi að dæla úr Syðriflóa? 
 
Já, það hefði ég viljað.  Það er mín skoðun að það hefði orðið vatninu og lífríkinu til góðs, 
þegar til lengri tíma litið. 
 
Nú varst þú einn af fyrstu starfsmönnum Kísiliðjunnar.  Varstu vitni að þeirri uppbygginu sem 
átti sér stað samfara henni?   
 
Já þetta var nú raunverlega ævintýri líkast.  Ég byrjaði þarna 1. maí 1970.  Það var búið að 
framleiða þarna í tvö ár og það kom, þegar ég byrjaði, þá var verið að stækka verksmiðjuna, 
eða auka afkastagetuna um helming og það má segja að það hafi tekið tíu ár, með blóð svita 
og tárum, að koma þessu framleiðsluferli í gang þannig að það skilaði einhverju.  Þetta var 
mikil þróunarvinna og, og mjög erfitt.  Ég get nefnt þér sem dæmi að þegar að þetta var að 
byrja fyrst, að þá gekk ekkert og kom ekkert í gegn um verksmiðjuna, það var búið að dæla 
þarna upp í þró sem hafði verið byggð úr jarðvegi og ehhh, í þurrkunardeildinni sem var 
algjörlega frumsmíð, að þá gekk ekkert að koma neinu efni í gegn um hana, þetta klesstist allt 
í snigla og flutningstæki og þurrkara og það var gripið á það ráð að prófa að blanda 
síldarmjöli saman við þar sem þetta kom af filterunum.  Þá gekk það nú í gegn um þurrkarana 
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og þá var nú farið breytingar þannig að þurrum kísilgúr var blásið til baka og hluta af honum 
blandað aftur saman við þetta 25% þurrefni sem kom af, af soxíðunum.  Þá gekk þetta, og það 
var að haustlagi '68  sem að fyrsta efnið kom í gegn um, gegn um verksmiðjuna, söluhæft 
efni. Ég held það hafi verið tveim eða þrem dögum seinna, þegar við komum í vinnuna, að þá 
var allt vatn farið úr þrónni.  Og það var komið haust og menn sáu fram á það að menn gætu 
ekkert frameitt allan þann vetur.  En Björn Guðmundsson í Hólabraut, hann sagði að þetta 
væri nú ekki vandamál, hann kom með stóra kranann sinn og bjó til litla þró úr kísilgúr inní 
stóru þrónni og pramminn var hafður í henni svo mokaði hann upp í hana allan veturinn og 
því var dælt inn í verksmiðju þannig að þetta gekk nú svona þennan vetur og svo var þetta 
þarna sjötíu og, níu eftir níu ára, tíu ára bardaga, að þá reið annað reiðarslag yfir og það voru 
jarðskjálftar og eldgos sem stoppuðu fyrirtækið, og þá hékk það alveg á bláþræði að það yrði 
bara hætt.  Ég var þá í stjórn verksmiðjunnar, en Magnús Jónsson, fjármálaráherra fyrrverandi 
og bankastjóri Búnaðarbankans, hann var stjórnarformaður og hann barði það í gegn að þá 
voru boraðar níu gö..., nýjar holur fyrir, fyrir gufu; gufuveitan hún eyðilagðist öll.  Og ég man 
eftir því að, það gekk nú illa, það var búið að bora eina holu og hann hringdi í mig og sagði:  
,,. . .  nú bara verður þú á vakt og lætur mig vita ef þeir ætla að flytja borinn í burtu vegna þess 
að það á að bora aðra holu”.  Og ég gerði það og það var ekkert að því, borinn boraði aðra 
holu.  Það er ekki fyrr en eftir þetta, eftir 1970 [?] sem fer eitthvað að ganga og framleiðslan 
er orðin sæmilega stapíl og tækjabúnaðurinn kominn í það horf að eitthvað sé hægt að treysta 
á hana.  Þetta var sem sagt tíu ára þrautaganga að koma þessu í, í það horf að þetta væri eins 
og venjulegt framleiðslufyrirtæki.   
 
En varðstu eitthvað var þá uppbyggingu sem var í þorpinu svona samfara því sem Kísiliðjan 
óx? 
 
Jájá, ég, við hjónin, við byggðum nú eitt af fyrstu húsunum þarna í þorpinu.  Sigurður 
Þórisson, frændi minn á Grænavatni, hann var nú oddviti á þeim tíma og hann var mjög 
fylgjandi þessari uppbyggingu,  þegar að þá var, og það var nú út af fyrir sig ævintýri líkast að 
það komu þarna margar ungar fjölskyldur á sama aldri með börn á svipuðum aldri og það 
skapaðist virkilega góð stemming og gott samlíf þarna, þetta var virkilega skemmtilegt 
samfélag.  Ég finn það núna eftir að ég er fluttur úr sveitinni og, að hún er allt öðruvísi, þetta 
er ekki . . . samt ég fann það þó í vetur að það var aðeins, í kring um skíðin í, og skíðaæfingar 
og skíðakeppni í vetur sem að hafði skapast þessi, héddna, þessi samstaða og samvinnuvilji 
fólksins, til að vinna að einhverju marki.  Þarna, á þessum tíma, þá voru allir; menn áttu svo 
margt sameiginlegt, allir tilbúnir til þess að leggja sitt af mörkum til þess að lífið væri 
skemmtilegt.   
 
Helduru að þessi uppbygging sem að Kísiliðjan hafði í för með sér, hafi ekki kannski einhver, 
einhverja svona, hafi haft áhrif á þennan ríg sem er á milli bænda annars vegar og kannski 
þeim sem búa nálægt Kísiliðjunni hins vegar? 
 
Það er ekki nokkur vafi á því að þessi innrás í samfélagið með mörgu nýju fólki, að hún 
gjörbreytti sveitinni.  Hún breytti valdahlutföllum sem þarna höfðu verið; það er nú hver og 
einn Mývetningur höfðingi og hefur alltaf verið og lætur ekkert segja sér fyrir verkum, og þar 
myndaðist togstreita, reyndar gerði það strax og farið var að ræða um að setja Kísiliðjuna á 
stofn, að það voru skiptar skoðanir og Magnús heitinn Jónsson sagði mér það einu sinni í 
samtali að hann hefði verið á næturlöngum fundi í Skjólbrekku, að reyna að sannfæra bændur 
um að, að þetta væri sveitinni til hagsbóta.  Þeir voru ekki vissir um það og settu sérstaklega 
fyrir sig að lífríki vatnsins mundi bíða skaða af.  Hann sagði mér reyndar að hann hefði 
grunað að þeir óttuðust það að völdin, eða valdahlutfallið í sveitinni breyttist og ég held 
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reyndar að það hafi nú verið undirrót þess sem að síðar kom, þessari tveggja áratuga togstreitu 
sveitaríg, með, með leiðindaafleiðingum og, og leiðindaanda.  Enda hafði ég nú gaman af því 
sem að haft er eftir Kára í Garði, sem hann sagði um daginn, eftir síðustu 
sveitarstjórnarkosningar að:  "Nú er allt orðið gott og eins og áður var, oddvitinn kominn í 
Gautlönd, Harrí á Grænavatni bíður úti á hlaði eftir því að verða hreppstjóri og Kísiliðjan 
farin."   
 
Helduru nú þegar Kísiliðjan er farin að þá muni lífríkið rétta úr sér? 
 
Lífríkið rétta úr sér?  Ég held að það hafi nú aldrei bognað vegna Kísiliðjunnar, síður en svo.  
Uhh, lífríkið í augum Mývatnsbænda, það er bara silungurinn og það er alveg, alveg klárt að 
héddna, starfsemi Kísiliðjunnar í Ytriflóa hafði ekki nokkur áhrif á Syðriflóa og það er hægt 
að vitna í margar rannsóknir og skýrslur því til stuðnings.  En, ég hlustaði á útvarpsþátt um 
daginn þar sem talað var við líffræðing sem að sá um að vakta vötn í nágrenni Reykjavíkur og 
þar með Elliðavatn; bleikjan er þar á undanhaldi og hefur verið það í 15 ár, síðan þeir byrjuðu 
þetta '86, 15, 20 ár.  Og hans kenning var sú að urriðinn hann er stabíll; hans kenning var sú 
að það væri smá saman hækkandi hiti sem að plagaði bleikjuna í Elliðavatni.  Það er grunnt 
vatn, hliðstætt Mývatni að mörgu leiti.  En þá datt mér í hug sko, hvort það væri bara hækkun 
hitastigs á Suðurlandi en ekkert hér á Norðurlandi.  Mig hefur lengi grunað það, að það væri 
umhverfisaðstæður sem að væru að plaga bleikjuna í Mývatni, frekar heldur en einhver 
starfsemi þarna.  Og það skýtur svoldið skökku við að starfsemi Kísiliðjunnar í Ytriflóa, jók 
bleikjugengd og bleikjuveiði í flóanum, meir en það að fjöldinn ykist, heldur breyttist 
fiskurinn líka frá því sem var áður, hann varð miklu líkari á bragðið því sem hann er í 
Syðriflóa.  Þetta segir manni bara að vatnsbolurinn sem slíkur, vatnsdýpið, hefur áhrif á átu, 
sem að bleikjan lifir á.   
 
Ehhu, nú er hagfræðileg staðreynd að Kísiliðjan var stór biti í efnahagsköku sveitarfélagsins.  
Helduru að sveitarfélagið sé fjárhagslega burðugt til að halda úti þjónustu sem það verður að 
halda úti? 
 
Sko, þetta var högg, sem hefur áhrif til skamms tíma, en sko náttúruauðlindirnar í 
Mývatnssveit, ekki bara hinar efnahagslegu, það er að segja jarðhitinn, orkan, það eru líka 
hinar huglægu, það er að segja umhverfið, eru það sterk að þessi sveit á framtíð fyrir sér.  
Þarna mun fólk sækjast eftir því að búa og eftir því sem að þéttbýlin stækka, þá verða fleiri og 
fleiri sem vilja sækja út úr þeim og sveitin á, á, framtíð fyrir sér til þess að fóstra mannlíf, það 
er ég alveg viss um að Kísiliðjan hefur svo sem ekki haft nein afgerandi áhrif þar, í því að 
margir vilja búa þarna.  En þetta var högg og sjokk, meðan það átti sér stað og þetta var svona 
ástæðulaust spark að héddna, að stuðla að því að loka henni.   
 
Nú hafði lokun Kísiliðjunnar ekki mikil áhrif á íbúafjölda, svona öfugt við kannski það sem 
hafði verið spáð . . .  
 
Nei þetta var, kom mjög á óvart, mjög á óvart og það væri nú gaman að spurja hagfræðinga að 
þessu að þegar að stærsta atvinnufyrirtækið lokaði, þá hækkaði húsnæðisverð.  Þetta var alveg 
furðulegt!   
 

En helduru, til lengri tíma litið að það muni fækka eða helduru að fólk muni sækjast eftir því 
að . . .  
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Nei ég held að þeim muni fjölga til lengri tíma litið, vegna þess að þarna eru auðlindir sem 
bíða þess að verða nýttar, sem er jarðhitinn, fyrst og fremst og svo náttúrulega það sem hefur 
verið nýtt í 60 ár, það er umhverfið, það er, það er ferðaþjónustan og ég held að það komi 
þarna fleiri þættir inn í til nytja. 
 
En hefuru trú á að fyrirhuguð brettaverksmiðja rísi þarna, eða verði hrint á stað? 
 
Ég hef ekki nægar upplýsingar til að meta það, en tilfinningin segir mér að það sé ólíklegt.   
 
En hvað með fyrirhugað álver á Húsavík, helduru að það verði að veruleika? 
 
Já ég, mér finnst mjög margt benda til þess.  Það eru þær aðstæður sem hér eru að, að þessar 
orkulindir sem eru uppspretta, uppspretta velmegunar, að ég held að, held að Íslendingar, yfir 
höfuð, mundi ekki láta það tækifæri ónýtt.  Og umhverfisástæð . . . umhverfisaðstæðurnar eru 
þannig að, að þetta gæti gengið í gegn án verulegra átaka, svona við umhverfissinna.  Það er 
sem sagt að, virkjun jarðvarmans, einfaldar, stuttar línulagnir sem að ekki hafa verulega 
sjónræn áhrif, svona á stöðum sem að eru viðkvæmir eða menn fara mikið um og 
efnahagslegur ávinningur er óumdeildur.  Það er helst, það sem að gæti, gæti sett stein í götu 
þessa, það er það almenna viðhorf þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu, sem eru orðnir 
meirihluti þjóðarinnar, að það eigi ekki að setja öll egg í sömu körfuna, það eru komin svo 
mörg egg í þeirra körfu að þeir vilja ekki fleiri í hana.   
 
En helduru ef að álver risi, helduru að það hefði mikil samfélagsleg áhrif í Mývatnssveit, 
hvað varðar aðvinnu og svoleiðis? 
 
Nei, það er ég ekki viss um.  Það hefði jú vissulega áhrif að þarna yrði þar, minnsta kosti tvö 
orkuver, jafnvel þrjú, sem yrði þjónað frá Mývatnssveit.  Það er jú við Kröfluvirkjun, 
Bjarnaflagsvirkjun og Gjástykkisvirkjun.  Og það vissulega rennir stoðum undir lítið og nett 
samfélag, kannski eins og það var þarna 1970 þegar, eða jafnvel 1986 þegar íbúatala reis 
hæst, upp í 615 manns.  En ég held, út af fyrir sig að álverið hérna, jú það hefur náttúrulega 
áhrif á það, það fer svoltið eftir munstri sveitarfélaga, ef að Skútustaðahreppur mundi 
sameinast öðrum sveitarfélögum hér á svæðinu, Skútustaðahreppur, Þingeyjarsveit og 
Aðaldælahreppur, gengju inn í þessu munstur sem að búið er að koma á stofn, þá náttúrulega 
yrði sveitarfélagið sem slíkt miklu sterkara með álverið hérna sem hefði þá áhrif á 
sveitarstjórnarstiginu af því sem að sveitarsjóður er að deila, hefði það áhrif á Mývatnssveit, 
það er alveg klárt.  En álver á Húsavík, að það myndi svona íbúalega sér hafa þau áhrif að, að 
það mundi ehh, verða eftirsótt húsnæði og land svona í hálftíma radíus frá, frá vinnustað, 
hálftíma eitthvað svoleiðis, sem þýðir að Laugar fremst, Aðaldalurinn allur, fram í Kinn, 
Tjörnes og eitthvað austur í Kelduhverfi. 
 
Helduru að Mývetningar sæki ekkert vinnu í álverið? 
 
Nei, ég hef ekki trú á því, ég hef ekki trú á því.  Kannski til að byrja með, ég reyndi það í eitt 
ár að keyra hér á milli, bjó upp í Mývatnssveit og vann á Húsavík; tilfellið var að ég sá ekki 
eftir tímanum sem fór í aksturinn, en það var svo mikill kostnaður við það. 
 
Eitthvað sem þú villt segja að lokum? 
 
Já ég, ég tel að Mývetningar og náttúruverndarsinnar hafi unnið óhappaverk þegar þeir komu 
Kísiliðjunni á kné.  Þrátt fyrir það að þetta hafi ekkert afgerandi áhrif til framtíðar á mannlíf 
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eða búsetu í Mývatnssveit, að þá var þetta síðasti nagli í líkkistu Mývatns.  Mývatn grynnkar 
náttúrlega af þessum orsökum, það má deila um hraðann, en það skiptir ekki máli hvort að 
það er hraði snigilsins eða hérans, endalokin eru ljós ef ekki verður unnið á botnsetrinu og það 
voru náttúruverndarsinnar og Mývetningar sem að fylktu sér í þeirra flokk sem að réðu þarna 
baggamuninn, þó að formlega séð hafi það verið erlendi eignaraðilinn að Kísiliðjunni sem að 
vildi hætta starfseminni, þá stóð málið þannig að þetta félag það átti nokkrar 
kísilgúrverksmiðjur; Kísiliðjan hefði, þeir voru búnir að taka ákvörðun um það að það þyrfti 
að loka einni þeirra vegna markaðsaðstæðna, markaðurinn var að dragast saman, þeir þurftu 
að loka einni verksmiðjunni.  Kísiliðjan hafði langflesta styrkleika af þessum verksmiðjum, 
framleiðslan var stabíl, hún var gæðaframleiðsla, reyndar stabílust af þeim öllum, hún lá vel 
við markaðinum, það var komin þarna mikil þekking inn í fyrirtækið og hún hafði alla 
framtíðina fyrir sér, en hún hafði einn veikleika, hann var sá að það voru deildur um 
fyrirtækið.  Deilur á sviði umhverfismála.  Og bara þetta eitt, þessar deildur, þessi, þessar 
ætlanir sem að náttúruverndarsinnar sögðu að Kísiliðjan hefði á Mývatn, urðu til þess að þetta 
erlenda fyrirtæki sagði:  "Veskú, við nennum ekki að standa í svona deilustandi, það gæti 
skaðað okkur á öðrum sviðum, við skulum bara velja þessa og loka henni.   
 
En helduru að ef að vatnið fer að grynnka eitthvað að ráði, að það verði þá hægt að byrja 
aftur að dæla upp? 
 
Það verður nú svo sem ekkert í okkar lífi.  Ég held að það sé skali á einhverjum hundruðum 
ára.  Það getur vel verið og mér finnst það mjög sennilegt að þegar að vatnið verður komið að 
meðaltali upp fyrir tveggja metra dýpi, einn og áttatíu jafnvel, þegar að venjulegur 
sunnanvindur, fjögur, fimm vindstig verður farinn að róta upp botninum, að þá verði, þá verði 
draktískar breytingar á lífríkinu, að þá fari menn að tala um það, hvaða, til hvaða ráða skal nú 
grípa?  Og þá verður sagt nákvæmlega eins og Ármann Pétursson og Jón Sigtryggsson í 
Neslöndum sögðu þegar þeir stóðu á bakka Ytriflóa fyrir fimmtíu árum síðan:  "Hvernig 
eigum við að fara að því að dýpka þetta vatn til að lífið þrífist í því?" 
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Viðauki 7 

Spurningakönnun vegna fyrirhugaðrar BA-ritgerðar minnar. 

Kæri viðtakandi, 

Ég heiti Hjálmar Arinbjarnarson og er nemandi í Samfélags- og hagþróunarfræði við Háskólann á 
Akureyri. Næsta vor, 2007, hyggst ég útskrifast þaðan með BA-gráðu og þarf ég að skila af mér 
lokaverkefni sem tengist mínu námi.  Ég hef ákveðið að skrifa lokaritgerð um samfélagsleg áhrif 
Kísiliðjunnar við Mývatn og í því sambandi hef ég ákveðið að gera smá könnun á viðhorfum 
Mývetninga sjálfra til Kísiliðjunnar, afleiðingum lokunnar hennar, fyrirhuguðum framkvæmdum á 
Húsavík í sambandi við byggingu álvers og hvort að það myndi hafa einhver samfélagsleg áhrif í 
Mývatnssveit.  Einnig við ég kanna hvaða skoðun Mývetningar hafa á framtíð sveitarfélagsins. 

Leiðbeinandi minn við gerð þessa verkefnis og lokaritgerðina er Kjartan Ólafsson, MA í 
félagsfræði, frá Háskóla Íslands og sérfræðingur við Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri. 

Eftirfarandi spurningalisti verður sendur öllum íbúum Mývatnssveitar sem eru 18 ára og eldri.  
Mér þætti vænt um ef að þú gæfir þér tíma (þarf ekki að taka lengur en 5-10 mínútur að svara 
listanum) til þess að taka þátt í þessari könnun.  Því fleiri sem taka þátt, þeim mun áreiðanlegri 
verða niðurstöðurnar og þeim mun auðveldara verður fyrir mig að skrifa ritgerðina/skýrsluna.  
Þess skal þó getið að þér ber ekki skylda til að svara einstökum spurningum, eða listanum í heild. 

 

Ég vil leggja ríka áherslu á að þessi rannsókn tengist BA-verkefni mínu og ekki stendur 
til að kynna niðurstöður hennar opinberlega.  Farið verður með svörin sem trúnaðarmál 
og ekki verður hægt að rekja svörin til eigendanna. 

Þegar þú hefur lokið við að svara spurningalistanum, þá seturðu hann í umslag sem fylgir með og 
kemur honum í pósthúsið í Reykjahlíð í síðasta lagi 15. september.  Ég hef tekið á leigu pósthólf í 
pósthúsinu og þar af leiðandi fellur enginn kostnaður á þig.   

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

 

_____________________________ 

Hjálmar Arinbjarnarson
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1. Ert þú karl eða kona? 

� Karl 
� Kona 

2. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

Árið 19 _______ 

3. Ertu gift/kvæntur, eða ertu í sambúð? 

� Ég er gift/kvæntur eða í staðfestri sambúð 
� Ég er í óstaðfestri sambúð 
� Ég er einhleyp(ur) 

 

4. Hversu lengi hefur þú búið í Mývatnssveit? 

Um það bil ______ ár 

5. Hefur þú unnið í Kísiliðjunni? 

� Já 
� Nei 

5a.Ef já, hversu lengi vannst þú þar? 

Um það bil ______ ár 

6. Hversu jákvætt eða neikvætt var viðhorf þitt gagnvart Kísiliðjunni? 

� Mjög jákvætt 
� Frekar jákvætt 
� Hlutlaust 
� Frekar neikvætt 
� Mjög neikvætt 

7. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með að Kísiliðjan hefur hætt störfum? 

� Mjög ánægð(ur) 
� Frekar ánægð(ur) 
� Alveg sama 
� Frekar óánægð(ur) 
� Mjög óánægð(ur) 

8. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að Kísiliðjan hafi haft á lífríki Mývatns? 

� Mjög mikil 
� Frekar mikil 
� Frekar lítil 
� Mjög lítil 
� Engin 
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9. Hvort telur þú að Kísiliðjan hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á lífríki Mývatns? 

� Mjög neikvæð 
� Frekar neikvæð 
� Frekar jákvæð 
� Mjög jákvæð 
� Engin 

10. Hversu miklar eða litlar líkur eru á að þú flytjir burt í sveitinni á næstu fimm árum? 

� Mjög miklar 
� Frekar miklar 
� Frekar litlar 
� Mjög litar 
� Engar 

11. Ef þér byðist vinna í öðru sveitarfélagi, hversu miklar eða litar líkur eru á að þú myndir 
flytja? 

� Mjög miklar 
� Frekar miklar 
� Frekar litlar 
� Mjög litlar 
� Engar 

12. Ef þú myndir flytja, hvert er þá líklegast að þú myndir flytja? 

� Húsavík 
� Akureyri 
� Höfuðborgarsvæðið 
� Annað 

13. Ef þú yrðir að flytja, hvert þá? 

� Húsavík 
� Akureyri 
� Höfuðborgarsvæðið 
� Annað 

14. Ef álver verður reist á Húsavík, hefur þú áhuga á að vinna þar? 

� Mjög mikinn áhuga 
� Frekar mikinn áhuga 
� Frekar lítinn áhuga 
� Mjög lítinn áhuga 
� Engan áhuga 

15. Ef álver verður reist á Húsavík, hversu miklar líkur eru á að þú flyttir þangað til að vinna 
þar? 

� Mjög miklar 
� Frekar miklar 



Háskólinn á Akureyri  Samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar 
2007  í Mývatnssveit

� Frekar litlar 
� Mjög litlar 
� Engar 

16. Hefur þú mikla trú á bættri fjárhagslegri afkomu þinni í tengslum við álver á Húsavík? 

� Mjög mikla trú 
� Frekar mikla trú 
� Frekar litla trú 
� Mjög litla trú 
� Enga trú 

17. Hvaða áhrif telur þú að staðsetning álvers á Húsavík muni hafa á efnahag Mývatnssveitar? 

� Mjög jákvæð 
� Frekar jákvæð 
� Hvorki né 
� Frekar neikvæð 
� Mjög neikvæð 

18. Hvaða áhrif telur þú að staðsetning álvers á Húsavík muni hafa á lífríki Mývatnssveitar? 

� Mjög jákvæð 
� Frekar jákvæð 
� Frekar neikvæð 
� Mjög neikvæð 
� Engin 

19. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) ertu með sveitarfélagið og þá þjónustu sem þar 
er í boði? 

� Mjög ánægð(ur) 
� Frekar ánægð(ur) 
� Hvorki né 
� Frekar óánægð(ur) 
� Mjög óánægð(ur) 
 

20. Hversu ánægð(ur) ertu með eftirfarandi atriði? 
(Merktu einn reit í hverjum lið) 

 Mjög  Frekar  Frekar  Mjög 
 ánægð(ur) ánægð(ur) óánægð(ur) óánægð(ur) 

a) Umhverfið ....................................................... � .................. � ..................� ..................�

b) Félagslíf .......................................................... � .................. � ..................� ..................�

c) Menningarlíf .................................................... � .................. � ..................� ..................�



Háskólinn á Akureyri  Samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar 
2007  í Mývatnssveit

d) Möguleika til að sinna ..................................... � .................. � ..................� ..................�
tómstundum og áhugamálum 

e) Verslun/þjónustu............................................. � .................. � ..................� ..................�

f) Heilbrigðisþjónustu ......................................... � .................. � ..................� ..................�

g) Aðgegni að framhaldsskóla ............................ � .................. � ..................� ..................�

h) Aðgengi að háskóla ........................................ � .................. � ..................� ..................�

i) Persónulegt öryggi.......................................... � .................. � ..................� ..................�

j) Fjölbreytni starfa ............................................. � .................. � ..................� ..................�

k) Atvinnutekjur þínar.......................................... � .................. � ..................� ..................�

l) Efnahag fjölskyldunnar ................................... � .................. � ..................� ..................�

21. Hefur þú mikla eða litla trú á jákvæðri þróun í sveitarfélaginu í komandi framtíð? 

� Mjög mikla trú 
� Frekar mikla trú 
� Frekar litla trú 
� Mjög litla trú 
� Enga trú 

22. Telur þú að íbúafjöldi í Mývatnssveit muni aukast, standa í stað eða dragast saman á næstu 
fimm árum, frá því sem nú er? 

� Aukast (>10%) 
� Aukast (2-10%) 
� Standa í stað 
� Dragast saman (2-10%) 
� Dragast saman (>10%) 

23. Telur þú að verð á íbúðarhúsnæði í Mývatnssveit muni hækka, standa í stað eða lækka á 
næstu fimm árum, frá því sem nú er? 

� Hækka (>10%) 
� Hækka  (2-10%) 
� Standa í stað 
� Lækka (2-10%) 
� Lækka (>10%) 

24. Hver er afstaða þín til ríkisstjórnarinnar? 

� Jákvæð 
� Hlutlaus 
� Neikvæð 

25. Hver er afstaða þín til þingmanna kjördæmisins? 

� Jákvæð 
� Hlutlaus 
� Neikvæð 
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26. Hversu margir búa á þínu heimili, að þér meðtöldum? 

__________ 

27. Hverjar eru heildartekjur heimilisins? 

� >250.000 
� 250.000-500.000 
� 500.000< 

28. Hvaða breytingar telur þú að hafi orðið á heildartekjum heimilisins, þegar Kísiliðjunni var 
lokað?  (Vinsamlegast takið verðbólgu með í reikninginn) 

� Þær jukust 
� Þær stóðu í stað 
� Þær minnkuðu 

29. Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

� Eigin aðvinnurekstur 
� Í fullu starfi sem launþegi 
� Í hlutastarfi sem launþegi 
� Í námi 
� Er öryrki 
� Er ellilífeyrisþegi 
� Atvinnulaus 

30. Hver er menntun þín?  (Merktu við allt sem við á) 

� Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 
� Stúdentspróf 
� Próf í iðngrein 
� Styttra framhaldsnám 
� Lengra framhaldsnám (BA,BS) 
� Framhaldsnám á háskólastigi (MA, MS, DR, eða sambærilegt) 
� Ekkert af ofantöldu 

31. Hverjar eru þínar persónulegu tekjur? 

� >100.000 
� 100.000-300.000 
� 300.000< 

32. Eru börn á leikskólaaldri á heimilinu? 

� Já og það eru ______ einstaklingur(ar) 
� Nei 

33. Eru börn á grunnskólaaldri á heimilinu? 

� Já og það eru ______ einstaklingur(ar) 
� Nei 



Háskólinn á Akureyri  Samfélagsleg áhrif Kísiliðjunnar 
2007  í Mývatnssveit

34. Eru börn á framhaldsskólaaldri á heimilinu? 

� Já og það eru ______ einstaklingur(ar) 
� Nei 

35. Ef Skútustaðahrepp yrði með valdi skipað að sameinast öðru sveitarfélagi, hvaða 
sveitarfélagi myndir þú vilja sameinast?  (Mögulega fleiri en einu) 

� Húsavík og nágrenni 
� Þingeyjarsveit 
� Aðaldal 
� Fljótsdalshéraði 
� Annað _______________________________ (Skrifið nafn sveitarfélags) 

36. Hvaða þættir finnst þér að hafi haft áhrif á lífríki Mývatns og Mývatnssveitar á undanförnum 
40 árum?  (Merkið við þau þrjú atriði sem skipta mestu máli) 

� Starfsemi Kísiliðjunnar 
� Aukin byggð 
� Aukin fólksfjölgun 
� Aukning ferðamanna 
� Annars konar mengun 
� Breytt veðurfar 
� Hærra hitastig jarðar (GW) 

37. Hverja telur þú vera helstu kostina við að búa í Mývatnssveit?  (Möguleiki á að merkja við 
fleiri en einn svarmöguleika) 

� Fjarlægð frá þéttbýli 
� Frelsi til athafna 
� Fegurð 
� Æskuslóðir 
� Atvinna 
� Atvinna maka 
� Annað __________________________________ 
 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
 
Spurningalistanum má skila í pósthólf merkt 4026  á pósthúsinu í Reykjahlíð. 

 


