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Inngangur
Hér á eftir munum við fjalla um Strandasýslu, í upphafi verður sýslan skoðuð í heild sinni og
þar á eftir fylgir nánari greining á hverjum hrepp fyrir sig. Þar skoðum við þá einstaka þætti
sem halda byggð í hreppunum, þeirra sérstöðu og þá möguleika sem þar er að finna.
Íbúaþróun hvers hrepps fyrir sig verður skoðuð og borin saman við sýsluna í heild svo og
landið og Vestfirði. Skoðuð verður þróun þéttbýlismyndunar og hvort það séu sögulegar
tilviljanir sem ráða því hvar byggð myndaðist eða hvort þau höfðu einhverja kosti sem gerðu
þá eftirsóknarverða umfram aðra. Saga atvinnulífs verður skoðuð og þá fáum við að sjá þær
breytingar sem hafa orðið á sjávarútvegi og landbúnaði. Reynt verður að varpa ljósi á þá þætti
sem eru þess valdandi að fólk flytur brott af svæðinu. Í lokin reynum við að leggja mat á
framtíðarhorfur svæðisins út frá þeim upplýsingum sem fyrir liggja.
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1. Strandasýsla
1.1 Almennir staðarhættir
Strandasýsla er fyrst nefnd í skjali árið 1553 (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989).
Strandasýsla liggur að vestanverðum Húnaflóa, nær frá Geirólfs(g)núpi að norðan að
Hrútafjarðará og Holtavörðuheiði að sunnan.
Strandasýsla heitir eftir hinni miklu strandlengju frá Hrútafirði og norður að Geirólfs(g)núpi.
Hún er 2630 km2 að stærð þar af er gróið land er um 657 km2 . Ströndin er mjög vogskorin og
með fjöldann allan af fjörðum og víkum. Stærstu firðirnir eru Steingrímsfjörður og
Reykjarfjörður. Einnig er fjöldi eyja meðfram ströndinni og stærst þeirra er Grímsey sem er í
mynni Steingrímsfjarðar. Milli fjarðanna ganga fram brött fjöll og múlar, en fremur lágt
hálendi og heiðar. Af þessum sökum er undirlendi lítið. Fjölmargar ár eru í sýslunni og þær
helstu eru Eyvindarfjarðará í Eyvindarfirði, Selá og Staðará í Steingrímsfirði og svo Hvalá í
Ófeigsfirði. Helsta bergtegundin í sýslunni er blágrýti og hallar jarðlögum yfirleitt 3-6° til
suðausturs. Elsta bergið er nyrst og er það um 13 milljón ára og syðst er bergið um 6-7
milljón ára. Plöntusteingervingar og surtarbrandur finnast víða og þá einkum við
Steingrímsfjörð (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989). Jarðhita er að finna í sýslunni
og hefur hann verið nýttur til húshitunar og annars (Guðmundur B. Magnússon, munnleg
heimild, 2003).

1.2 Þéttbýli
Í Strandasýslu eru þrír þéttbýlisstaðir. Fjölmennast þeirra er Hólmavík sem stendur við
innanverðan Steingrímsfjörð. Við utanverðan Steingrímsfjörð, norðanmegin er Drangsnes,
næst fjölmennasta þéttbýlið. Fámennast er Borðeyri við Hrútafjörð með 20 íbúa sem gerir
það að einu fámennasta þéttbýli landsins (Þorsteinn Jósepsson ofl., 1980). Í Strandasýslu búa
rúmlega 60% íbúa í þéttbýli (Hagstofa Íslands, 2002).

1.3 Samgöngur
1.3.1 Samgöngumál
Samgöngur eru góðar norður að Bjarnarfirði syðri, en þar fyrir norðan lokast vegurinn í fyrstu
snjóum og er ekki opnaður fyrr en vorar. Leiðin frá Brú og að Steingrímsfjarðarheiði er
mokuð sex daga vikunnar. Leiðin frá Hólmavík og að Drangsnesi er mokuð þrjá daga í viku
og frá Drangsnesi og í Bjarnarfjörð syðri er mokað tvisvar í viku. Vegagerðin er með útibú á
Hólmavík og sér um snjómokstur og almenna vegagerð (Vegagerðin, 2003).
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Þegar ekið er útaf þjóðvegi eitt við Brú er bundið slitlag á stærstum hluta leiðarinnar að
Hólmavík og upp á Steingrímsfjarðarheiði sem liggur yfir í Ísafjarðardjúp. Annarsstaðar er
ekki bundið slitlag nema í Drangsnesi (Vegagerðin, 2003).

1.3.2 Almenningssamgöngur
Einu flugsamgöngurnar eru á Gjögur og er einungis flogið tvisvar í viku. Langferðabílar aka
frá Reykjavík og norður í Drangsnes með viðkomu í Hólmavík, eru þeir á ferðinni tvisvar í
viku yfir sumarið og einu sinni í viku yfir vetrarmánuðina (Vestfjarðavefurinn 2002).
Flutningabílar frá tveimur stærstu fyrirtækjunum fara tvisvar í viku til Hólmavíkur og annað
þeirra fer til Drangsness jafn oft. Ekki er neinn flutningur landleiðina lengra norður (Samskip,
2003 & Flytjandi, 2003). Engar samgöngur eru sjóleiðina til Strandasýslu og þarf því að flytja
allar vörur fyrst til Reykjavíkur eigi þær að fara til útflutnings (Samskip, 2003 & Eimskip,
2003).

1.4 Íbúaþróun
Á síðustu árum hefur fólksfækkun orðið mest á Vestfjörðum og er það eini landshlutinn þar
sem íbúum hefur fækkað á öldinni í heild. Þess má geta að aðeins þriðjungur fæddra,
núlifandi

vestfirðinga

býr

á

Vestfjörðum

á

meðan

helmingur

þeirra

býr

á

höfuðborgarsvæðinu. Á árunum frá 1960-1990 töpuðu Vestfirðir 53% þeirra íbúa sem þar
bjuggu en það er mun hærra en gerist á nyrstu svæðum í Finnlandi og Skandinavíu en þar fór
hlutfallið hæst í 29% í Lapplandi.

Eftir 1990 hefur íbúum haldið áfram að fækka á

Vestfjörðum (Stefán Ólafsson, 1997).
Myndin hér að neðan sýnir þróun fólksfjölda á landinu á árunum 1971-1999. Þar má sjá
að fækkunin er mest í Strandasýslu, Dalabyggð og Reykhólasveit, á þessum svæðum eru nú
þriðjungi færri íbúar en þegar flest var (Vesturvegur, 2003).

3

1. Mynd. Þróun fólksfjölda á Íslandi 1979 - 1999

Í byrjun 20. aldar bjuggu í Strandasýslu rétt rúmlega 1800 manns.

Fólksfjölgun var fram til

1940 og bjuggu mest 2100 manns í sýslunni. Á árunum 1930-40 var fjölgun íbúa í sýslunni
mest eða sem nemur 12% (Hagstofa Íslands, 2003). Þessa fjölgun má rekja til mikilla
uppgripa í sjávarútvegi og þó aðallega síldarævintýranna í Djúpuvík og Eyri (Þorsteinn
Mattíasson 1973). Á 2. mynd má sjá að fólksfækkun í Strandasýslu hófst rétt fyrir miðja
tuttugustu öldina og hefur verið stöðug allar götur síðan. Í árslok árið 2000 bjuggu í
Strandasýslu rétt rúmlega 800 manns en það er 53% íbúafækkun á öldinni. Á sama tímabili
hefur heildaríbúafjöldi Íslands aukist um 72% (Hagstofa Íslands, 2003).
Fólksfjöldaþróun í Strandasýslu 1901 - 2000
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2. Mynd. Fólksfjöldaþróun í Strandasýslu 1901-2000

Í upphafi aldar og fram undir miðja öld flutti fólk aðallega innan sýslunnar, úr sveitum í
þéttbýli. Þessi þróun er sambærileg við þróun annarsstaðar á landinu þar sem að störfum
fækkaði í landbúnaði en vinnuafl vantaði í sjávarútveg (Axel Hall ofl, 2002).
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1.5 Atvinnuhættir
1.5.1 Landbúnaður
Í Strandasýslu var greiðslumark í sauðfjárrækt 21 þúsund ærgildi árið 2002 eða sem svarar
6% af heildarframleiðslu kindakjöts á landinu (Bændasamtök Íslands, 2002). Strandasýsla
hefur hlutfallslega yfirburði í sauðfjárrækt. Hún er landfræðilega einangruð og þar eru ósýktir
búfjárstofnar og beitilönd góð (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 2003).
Greiðslumark í mjólkurframleiðslu var á framleiðsluárinu 2001 – 2002 um 130.000 lítrar í
sýslunni. Þetta telst lítil mjólkurframleiðsla og er eingöngu 0.2% af heildarlandsframleiðslu.
Frá 1968 til 1998 fækkaði bændum á Ströndum úr 135 niður í 87. Þetta er 35% fækkun
en til samanburðar má nefna að fækkun á landinu öllu er 27% á sama tímabili (Bændasamtök
Íslands, 2003).

1.5.2 Sjávarútvegur
Sjávarútvegur gegnir veigamiklu hlutverki í atvinnulífi Strandamanna. Árið 2001 voru þrjú
fyrirtæki

á

Ströndunum

sem

unnu

bolfisk,

Fiskvinnslan

Drangur,

Fiskverkun

GuðjónsVilhjálmssonar á Drangsnesi og Særoði ehf. á Hólmavík. Hólmadrangur ehf. sem er í
eigu Útgerðarfélags Akureyringa rekur rækjuvinnslu á Hólmavík. Útgerð er frá Hólmavík,
Drangsnesi og Norðurfirði (Jón Jónsson, 2001). Fiskmarkaður er starfræktur á Hólmavík,
einnig er fiskmarkaður á Drangsnesi en hann er rekinn í tengslum við Fiskmarkað Ísafjarðar
(Guðmundur B. Magnússon, munnlegar upplýsingar, 2003).

1.5.3 Ferðaþjónusta
Ferðaþjónusta hefur verið sú atvinnugrein sem hefur verið í mestum vexti í Strandasýslu á
undanförnum árum. Strandamenn hafa lagt áherslu á að bæta gistiaðstöðu fyrir ferðamenn.
Áhersla hefur verið lögð á vistvæna og menningartengda ferðaþjónustu. Í sýslunni er boðið
upp á margskonar afþreyingu og má meðal annars nefna Galdrasýningu- og Galdrahátíð á
Ströndum (Vestfjarðarvefurinn, 2003).

2. Umfjöllun um hreppa
2.1 Bæjarhreppur
2.1.1 Almennir staðhættir
Bæjarhreppur er syðsti hreppur sýslunnar. Í hreppnum er Borðeyri eina þéttbýlið annars hefur
myndast smá þyrping í kringum Brú en þar er ýmis þjónusta. Hreppurinn er 541 km2 að stærð
og einkar vel gróin en 98% hans teljast til gróins lands (Jón Ólafur Ísberg, 2000). Í hreppnum
má finna hæsta fjall sem nær inn á Vestfirði en það er Tröllakirkja 1001 m.y.s. sem er nyrsti
5

hluti Snjófjalla á Holtavörðuheiði. Þetta svæði hentar einkar vel til landbúnaðar sökum
gróðurs og nægs beitarlands (Vestfjarðavefurinn, 2003).

2.1.2 Þéttbýlismyndun
Borðeyri við Hrútafjörð er fornfrægur verslunarstaður. Árið 1845 var samþykkt á Alþingi að
Borðeyri yrði löggiltur verslunarstaður og gekk það eftir með konungsbréfi 1846. Tveimur
árum síðar kom svo fyrsta skipið þangað með vörur. Föst verslun hófst þó ekki á Borðeyri
fyrr en fyrsta verslunarhúsið var reist 1860 (Vestfjarðavefurinn, 2003).
Meðal þeirra kaupmanna sem ráku verslun á Borðeyri frá upphafi var Richard P. Riis sem
síðar stofnaði útibú á Hólmavík en það var vísir að fyrstu þéttbýlismyndun þar. Verslunin var
rekin á Borðeyri til 1930 en hefur síðan verið í eigu Kaupfélags Hrútfirðinga. Í dag er rekin
verslun, verkstæði, sviðavinnsla, grunnskóli og leikskóli á Borðeyri (Ingibjörg munnl. uppl.
2003). Hnignun varð á verslun á Borðeyri vegna erfiðra flutninga til staða á Norður- og
Vesturlandi. Því má segja að óhentug staðsetning kauptúnsins hafi staðið þeim fyrir þrifum
(Benedikt Björnsson, 1996).
Íbúafjöldi á Borðeyri hefur verið nokkuð stöðugur frá 1930 en þá bjuggu þar 39 manns,
upp úr 1980 fór að fækka og var mannfjöldinn kominn í 25 árið 1990 og í dag búa þar 20
manns (Hagstofa Íslands, 2003).

2.1.3 Íbúaþróun
Í byrjun 20. aldar bjuggu 366 manns í Bæjarhreppi. Síðan þá hefur verið stöðug fólksfækkun
í hreppnum, að undanskildum áratugunum 1910-20 og 1960-70, eins og sést á 3. mynd.

Fólksfjöldi í Bæjarhreppi 1901 - 2000
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3. Mynd. Fólksfjöldaþróun í Bæjarhreppi 1901-2000

Í desember 1960 var fólksfjöldinn kominn í 209 manns og er það fækkun um 42,9% frá 1901.
Upp úr 1970 og fram til 2000 var ör fækkun íbúa sem nam 59,8%. Þetta er tæplega helmingur

6

heildarfækkunar sem átti sér stað á allri 20. öldinni. Á síðustu hundrað árum hefur íbúum
hreppsins fækkað úr 366 manns í 94 eða um 74,3% (Hagstofu Íslands, 2003).

2.1.4 Atvinnuhættir
Aðalatvinnuvegur í Bæjarhreppi er landbúnaður eins og sjá má á 4. mynd.
Atvinnuskipting í Bæjarhreppi 1992

Þjonusta
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4. Mynd. Atvinnuskipting í Bæjarhreppi 1992

Samkvæmt tölum frá Byggðastofnun 1992 voru 77 ársverk í hreppnum, 20 færri en árið 1982.
Á síðustu árum hefur verið áframhaldandi samdráttur í atvinnulífi hreppsins. Þetta má skýra
með því að landbúnaður hefur átt undir högg að sækja á landsvísu. Stefna sveitastjórnarinnar
hefur verið að leita leiða til þess að styrkja landbúnaðinn, meðal annars með áherslu á lífræna
ræktun (Benedikt Björnsson 1996).

2.1 Broddaneshreppur
2.2.1 Almennir staðhættir
Broddaneshreppur tekur við norðan Bæjarhrepps. Ekkert þéttbýli er í hreppnum en
Óspakseyri er lítill verslunarstaður. Í hreppnum er jörðin Broddanes sem hefur verið talin ein
besta bújörð á Vestfjörðum vegna hlunninda og beitarlands (Hjálmar R. Bárðarson, 1996).
Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur sameinuðust 1992 undir nafni Broddaneshrepps
(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2003).

2.2.2 Íbúaþróun
Fólksfjöldi í Broddaneshreppi hélst nokkuð stöðugur fram yfir 1940 eins og sjá má á af 5.
mynd. Eftir 1940 tók íbúum að fækka og sú fækkun hefur verið stöðug í hreppnum síðan.
Um aldamótin 1900 bjuggu 208 manns í hreppnum en í dag búa þar 82 þetta er fækkun um
rétt rúmlega 60% (Hagstofa Íslands, 2003).
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5. Mynd. Fólksfjöldaþróun í Broddaneshreppi 1901-2000

2.2.3 Atvinnuhættir
Í Broddaneshreppi er aðal atvinna íbúanna landbúnaður og hefur sveitarfélagið á síðustu árum
gripið til þess ráðs að veita styrki til þess að halda í íbúana (Sigurður Jónsson, munnlegar
upplýsingar, 2003).
Í hreppnum voru 18 býli þann 1. des. 1998. Á Óspakseyri er rekið sláturhús og var haustið
2001 slátrað þar 6100 gripum (Bændasamtök Íslands 2003). Rekstur hefur þó ekki gengið vel
og er óvíst hvort slátrað verði þar næsta haust. Þar er einnig rekið kaupfélag (Sigurður
Jónsson, munnlegar upplýsingar, 2003).

2.3 Hólmavíkur- og Kirkjubólshreppur
2.3.1. Almennir staðhættir
Árið

1987

sameinuðust

Hólmavíkurhreppur

og

Hrófbergshreppur

undir

nafni

Hólmavíkurhrepps. Hólmavíkurhreppur og Nauteyrarhreppur í N-Ísafjarðarsýslu sameinuðust
árið 1994. Hólmavíkur- og Kirkjubólshreppur voru sameinaðir árið 2002 undir sameiginlegu
nafni.
Í fyrrum Kirkjubólshreppi er landið að mestu gróið og því ákjósanlegt til
sauðfjárræktunar. Þar er ekkert þéttbýli og sækja íbúar alla þjónustu og verslun til
Hólmavíkur. Sveitin gengur gjarnan undir nafninu Tungusveit eftir landnámsjörðinni
Tröllatungu (Jón Ólafur Ísberg, 2000).
Við Hólmavík er flugvöllur staðsettur á Kálfanesflötum, en þangað er ekkert
áætlunarflug. Núna nýverið var gerð samgönguáætlun og sendu sveitastjórnarmenn á
Hólmavík eftirfarandi bókun frá sér.
„Vegur um Arnkötludal og Gautsdal mun stytta vegalengdina milli norðanverða
Vestfjarða og suðvesturhornsins auk þess sem hann mun tengja tvö atvinnu- og
þjónustusvæði á Vestfjörðum sem næstum engin landfræðileg samskipti hafa í dag,
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þ.e. Stranda og Austur-Barðastrandasýslu. Framkvæmdin yrði nauðsynlegur og
eftirsóknarverður hlekkur í Vestfjarðahringnum.
Á það er lögð áhersla að komið verði bundið slitlag á Djúpveg inn á þjóðveg nr. 1 á
5 árum í stað 12 eins og kemur fram í tillögu til þingsályktunar að samgönguáætlun
fyrir árin 2003-2014, enda er um að ræða aðalveg íbúa á norðanverðum Vestfjörðum
inn á þjóðveg nr. 1.” (Hólmavíkurhreppur, 2003)

2.3.2 Þéttbýli
Hólmavík er fjölmennasta kauptúnið á Ströndum, það er jafnframt þjónustu- og
verslunarmiðstöð sýslunnar. Á Hólmavík hefur verið sýslumaður síðan 1938, læknasetur
síðan 1903 og sjúkraskýli var byggt 1911. Skóli á Hólmavík tók fyrst til starfa veturinn 19101911 (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989).
Hólmavík byggðist fyrst upp sem verslunarstaður og fékk löggildingu sem slíkur
árið1890. Fyrstu íbúarnir settust þar að árið 1878. Íbúum fjölgaði hægt á Hólmavík en upp úr
1920 tók þeim að fjölga verulega meðal annars vegna þess að íbúar úr nærsveitum tóku að
flytja til þorpsins (Hólmavíkurhreppur, 2003). Eftir 1940 fjölgaði íbúum mikið þegar
atvinnuástand batnaði meðal annars vegna aukinnar útgerðar. Árið 1930 bjuggu 161 manns á
Hólmavík en tíu árum síðar var íbúafjöldinn kominn í 326. Stöðug fjölgun var þar til á
sjöunda áratugnum. Árið 1960 bjuggu þar 420 en 1970 var íbúafjöldinn kominn niður í 331
sem skýra má með minni sjávarafla á því tímabili (Hagstofa Íslands, 2003 &
Vestfjarðarvefurinn, 2003). Íbúum tók aftur að fjölga um 1970 þegar atvinnuástand batnaði á
ný vegna aukinna rækjuveiða og síðan þá hefur atvinnuástand verið nokkuð gott.
Fólksfækkun hefur þó átt sér stað á síðustu árum á Hólmavík eins og víða annarsstaðar
(Hólmavíkurhreppur, 2003).

2.3.3 Íbúaþróun
Mikil fólksfjölgun var á árunum 1920-1950 en hana má skýra með aukinni atvinnu við
sjávarútveg á Hólmavík. Upp úr miðri öld var eins og áður hefur komið fram aflabrestur sem
leiddi til þess að fólk flutti á brott. Íbúafjöldi jókst aftur upp úr 1970 þegar atvinnuástand
batnaði á ný með aukinni atvinnu í sjávarútvegi (Hagstofa Íslands, 2003).

9

Fólksfjöldaþróun í Hólmavíkurhreppi 1901 - 2000
700
600
500
400
Fólksfjöldi
300
200
100
0
1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Ár

Heimild:Hagstofa Íslands

6. Mynd. Fólksfjöldaþróun í Hólmavíkur- og Kirkjubólshreppi 1901-2000

2.3.4 Atvinnuhættir
Fiskveiðar og vinnsla eru helstu atvinnugreinarnar bæði mælt í fjölda starfa og tekjum. Störf í
þjónustu eru einnig töluverð enda er Hólmavík miðstöð þjónustu í sýslunni, þau hafa og verið
að aukast á liðnum árum á meðan samdráttur hefur orðið í iðnaði og sjávarútvegi (Benedikt
Björnsson,1995).
Í Hólmavík rekur Hólmadrangur ehf. sérhæfða rækjuvinnslu. Fyrirtækið var til þegar
Hólmadrangur hf sameinaðist ÚA árið 2000. Rækjuvinnslan var upphaflega stofnuð árið 1978
til að vinna innfjarðarrækju úr Húnaflóa. Veiðar á innfjarðarrækju hafa legið niðri í nokkur ár.
Í verksmiðjunni sem afkastar um 1600 – 1800 tonnum árlega starfa um 20 manns að jafnaði
(Útgerðafélag Akureyrar, 2003).
Frá Hólmavík eru gerðir út 11 bátar. Allir bátarnir landa á Hólmavík að undanskildum
tveimur sem landa á Drangsnesi og Flateyri. Tveir bátanna eru við rækjuveiðar og landa á
Hólmavík

(Fiskistofa

Íslands,

2003).

Á

Hólmavík

er

starfræktur

fiskmarkaður

(Íslandsmarkaðir hf, 2003). Á fiskveiðiárinu september 2002 til febrúar 2003 var landað 597
tonnum og þar af rækja 82 tonn. Til samanburðar var 582 tonnum landað (þar af voru 76 tonn
rækja) á fiskveiðiárinu september 2001 til febrúar 2002. Af þessu sést að smávægileg aukning
hefur orðið á milli ára (Fiskistofa Íslands, 2003). Landbúnaður er stundaður í hreppnum og á
flestum jörðum í sveitinni eru einhver hlunnindi eins og rekaviður og æðarvarp.

2.4 Kaldrananeshreppur
2.4.1 Almennir staðhættir
Kaldrananeshreppur tekur við af Hólmavíkur- og Kirkjubólshreppi og er Drangsnes eina
þéttbýlið í honum. Í hreppnum er ekki mikið undirlendi og stutt milli fjalls og fjöru, einna
mest er undirlendið í Bjarnarfirði, en hann er kenndur við Björn þann er nam þar land, til
gamans má nefna það að hann var afi Hallgerðar langbrókar (Tómas Einarsson og Helgi
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Magnússon, 1989). Syðst í hreppnum einkennist landslagið af lágum ásum og hálsum en
þegar norðar dregur tekur hið einkennandi vestfirska landslag við með bröttum hlíðum
klettum þar yfir og litlu undirlendi (Vestfjarðavefurinn, 2003). Heitt vatn er í Bjarnarfirði og
nýlega fannst einnig heitt vatn á Drangsnesi (Guðmundur B. Magnússon, munnlegar
upplýsingar, 2003).

2.4.2 Þéttbýli
Drangsnes stendur við norðanverðan Steingrímsfjörð. Segja má að útgerð hefjist þar í byrjun
tuttugustu aldar þegar fyrstu íbúarnir flytjast að Drangsnesi og hefja þaðan útgerð. Þéttbýli
byrjar þó ekki að myndast fyrr en uppúr 1928 þegar byrjað var á fiskkaupum þar og byggðar
voru nokkrar verbúðir og fiskgeymsluhús. Þessi viðskipti áttu sér þó ekki langa sögu og þeim
var hætt vegna fjárhagsörðugleika 1930. Árið 1933 var verslunarfélagið Drangsnes stofnað
og viðskipti með fisk hófust á nýjan leik. Viðskipti jukust þá með hverju ári og byggingum í
plássinu tók að fjölga. Nokkrir settust þar að og byggðu sér íbúðarhús vegna þess að nú var
þar atvinnu að fá bæði á landi og sjó. Hraðfrystihús var byggt um 1942 og þá var farið að
flaka og frysta fisk. Á sama tíma var barnaskóli byggður í þorpinu og byggð jókst jafnt og
þétt (Vestfjarðavefurinn, 2003). Árið 1950 bjuggu 200 manns á Drangsnesi, 20 árum síðar
var sá fjöldi komin niður í 92. Á níunda áratugnum fjölgaði íbúum í 116 en síðan þá hefur
verið fækkun í þorpinu (Hagstofa Íslands, 2003).
Hafnarskilyrði í þorpinu eru ekki góð en þó er þar smábátahöfn sem er óvarin fyrir öldu.
Síðar var byggð skjólhöfn í Kokkálsvík innan við þorpið (Fiskistofa Íslands, 2003).

2.4.3 Íbúaþróun
Íbúafjöldi stóð nánast í stað frá aldamótum fram yfir 1920 en þá var íbúafjöldinn rúmlega 300
manns. Þá tók að fjölga í hreppnum og á árunum frá 1940-1950 var íbúafjöldinn um 480
manns eins og 7. mynd sýnir.
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Þessi mikla fólksfjölgun skýrist af flutningi fólks úr sveitum í sjávarþorp vegna aukinnar
atvinnu í útgerð og fiskvinnslu. Aflabrestur í Húnaflóa upp úr miðri öld er líkleg orsök
þeirrar íbúafækkunar sem átti sér stað eftir 1950. Síðan þá hefur fólkfækkun verið stöðug og
hefur fækkunin numið 73% á síðastliðnum 50 árum. Í árslok 2002 bjuggu rétt rúmlega 130
manns í hreppnum, þar af eru 96 í Drangsnesi (Hagstofa Íslands, 2003).

2.4.4 Atvinnuhættir
Frá Drangsnesi er gerður út 21 bátur. Bátarnir eru allir við bolfiskveiðar og landa aflanum á
Drangsnesi. Allur þorskur sem kemur að landi er unninn á staðnum, annar fiskur er seldur á
fiskmarkaðnum. Á fiskveiðiárinu september 2001 til febrúar 2002 voru 458 tonnum landað en
á tímabilinu september 2002 til febrúar 2003 voru 836 tonnum landað sem þýðir að afli sem
kom að landi á Drangsnesi á þessum tíma hefur nánast tvöfaldast (Fiskistofa Íslands, 2003).

Atvinnuskipting i Kaldrananeshreppi 1991
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8. Mynd. Atvinnuskipting í Kaldrananeshreppi 1991

2.5 Árneshreppur
2.5.1 Almennir staðhættir
Árneshreppur er nyrstur hreppa í Strandasýslu og er jafnframt frekar einangraður (Gunnsteinn
Gíslason munnlegar upplýsingar, 2003).

Ekkert þéttbýli er í hreppnum en þar er

verslunarstaður við Norðurfjörð. Lítið undirlendi er í hreppnum og byggðin öll með sjó fram,
en undirlendi er helst að finna inni í fjörðum eða út til nesja (Jón Ólafur Ísberg, 2000). Þetta er
harðbýl sveit þar er snjóþungt á veturna og samgöngur erfiðar. Flugvöllur er við Gjögur og
þangað er flogið áætlunarflug tvisvar í viku, þetta er eini staðurinn í sýslunni þar sem
einhverjar reglulegar flugsamgöngur eru. Í Ófeigsfjörð er hægt að komast eftir jeppavegi en
lengra nær vegur ekki (Vestfjarðarvefurinn, 2003). Í Ófeigsfirði er áin Hvalá og hefur verið
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rætt um að virkja hana, og telja íbúar hreppsins að virkjun þar yrði töluverð lyftistöng fyrir
hreppinn (Gunnsteinn Gíslason munnlegar upplýsingar, 2003).

2.5.2 Eyri í Ingólfsfirði
Það má segja að söguleg tilviljunin hafi ráðið því að fólk kom að Eyri í Ingólfsfirði til þess að
sækja sér vinnu. Í júlí árið 1915 réri Guðjón Guðmundsson bóndi á Eyri út til fiskjar. Í
þessari ferð sinni lenti hann í aftakaveðri og hraktist upp að norsku síldveiðiskipi. En til þess
að gera langa sögu stutta þá kenndi Guðjón Norðmönnunum siglingarleiðina inn Ingólfsfjörð.
Í kjölfarið útbjuggu Norðmenn plan til síldarsöltunar. Síldasöltun á Eyri skapaði mörgum
atvinnu en samt bara í skamman tíma því að henni var hætt 1917, þegar markaðurinn brást og
Norðmenn yfirgáfu staðinn. Árið 1935 leigði svo Ólafur sonur Guðjóns aðstöðuna og hóf þar
rekstur á nýjan leik. Á næstu árum var stofnað hlutafélagið Ingólfur sem reisti síldarbræðslu
og var sú verksmiðja starfrækt í nokkur ár (Þorsteinn Matthíasson, 1973). Árið 1942 voru
unnin í Ingólfsfirði 20.022 tonn af sjávarafurðum en 8 árum síðar árið 1950 hafði vinnslan
minnkað rúmlega 20 falt og var komin í 959 tonn (Guðmundur Jónsson ofl. 1997). Tveimur
árum síðar var reynt að bræða karfa í verksmiðjunni en það gekk ekki, upp úr því var
starfsemi verksmiðjunnar endanlega hætt (Þorsteinn Matthíasson, 1973).

2.5.3 Djúpavík
Árið 1934 hófst svo síldarævintýrið í Djúpuvík. Talað er um að á þessu tímabili hafi verið ein
mestu góðærisár í sögu Árneshrepps. Næga vinnu var að fá og fólk gat unnið eins og það
lysti.
„þá var góðæri í Árneshrepp og flestir sem voru fátækir vel bjargálna menn” (Sörli
Hjálmarsson, 1973, bls 76).
Í dag er rekið hótel á Djúpuvík sem er starfrækt yfir sumartímann. Þar er boðið upp á
veitingar, gistingu og leiðsögn um staðinn. Eins er bensínstöð, bátaleiga og ýmisleg afþreying
í boði fyrir þá sem koma þar við.
Frá Djúpuvík er gerður út einn bátur sem er 20 brl. að stærð. Báturinn landar öllum sínum
afla á Skagaströnd en er skráður með heimahöfn á Djúpuvík (Fiskistofa Íslands, 2003).

2.5.4 Gjögur
Gjögur liggur utarlega á norðurströnd Reykjarfjarðar í Árneshreppi. Gjögur hefur aldrei þótt
góð bújörð enda undirlendi ekki mikið og skilyrði til búskapar ekki góð. Um 1850 og í marga
áratugi á eftir var Gjögur ásamt reyndar Bolungarvík ein þekktasta verstöð Vestfjarða. Þangað
komu vermenn til þess að fara á hákarlaveiðar seinni part vetrar á hverju ári. Oft fóru fimmtán
skip út samtímis og á hverju skipi voru átta til tíu manns. Árneshreppur var góður staður til
þess að fara á hákarlaveiðar vegna þess að þaðan er stutt á miðin. Áður fyrr voru Gjögur,
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Ófeigsfjörður, Kúvík og Finnbogastaðir (allir í Árneshreppi) aðal hákarlaútgerðarstaðirnir á
Ströndum (Jóhannes Jónsson, 1984). Þegar vélbátarnir komu til sögunnar varð auðveldara að
ná á miðin og útgerðarstaðirnir færðust að mestu til Drangsness og Hólmavíkur. Gjögur og
Eyri voru einnig með einhverja smá útgerð. Með tímanum hætti öll útgerð á Eyri og eins fór
með Gjögur. Við það breyttist Gjögur mikið og tapaði í raun allri sinni reisn. Í dag er enginn
ábúandi á Gjögri einungis nokkur sumarhús þannig að margt hefur breyst þar á þessari einu
öld sem að liðin er frá því að verbúðir voru þar (Vestfjarðavefurinn, 2003).

2.5.5 Íbúaþróun
Árneshreppur var fremur fjölmennur í byrjun aldar og bjuggu þar milli 400-500 manns á
árunum fram til 1940, eins og sjá má á 9. mynd.
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Á þessum árum var það meðal annars síldin í Djúpuvík og á Eyri sem að hélt í fólk og dróg
nýtt að. Eftir að síldin hvarf hefur verið stöðug fólksfækkun og hefur hún verið hlutfallslega
mest í Árneshreppi af öllum hreppum Strandasýslu. Fólksfækkun frá byrjun aldar hefur verið
86,5% til samanburðar hefur fólksfjölgun á Íslandi verið um 72% á sama tímabili. Nú búa í
hreppnum rétt um 60 manns (Hagstofa Íslands, 2003).

2.5.6 Atvinnuhættir
Helstu atvinnuvegir í Árneshreppi er landbúnaður, smábátaútgerð og nýting reka.
Landbúnaður er stærsta atvinnugreinin og búa menn aðallega með sauðfé. Reki er enn nýttur
að einhverju leyti í hreppnum og er hann sagaður niður og seldur aðallega sem húsaviður en
einnig sem girðingarstaurar (Gunnsteinn Gíslason, munnlegar upplýsingar, 2003).

Útibú

Kaupfélags Steingrímsfjarðar, staðsett í Norðurfirði er stærsta verslun hreppsins og þar hefur
verið verslunarstaður sveitarinnar frá því um aldamót (Jón Ísberg, 2000).
Frá Norðurfirði eru gerðir út 12 bátar. Eru þeir á bilinu 2-6 brl. að stærð. Í Norðurfirði var
landað 15 tonnum á fiskveiðiárinu september 2001 til febrúar 2002 og á fiskveiðiárinu
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september 2002 til febrúar 2003 var aflinn 56 tonn (Fiskistofa Íslands, 2003). Sést á þessum
tölum að mikil aukning hefur orðið í lönduðum afla á Norðurfirði.
Engin landvinnsla er á Norðurfirði og er því öllum aflanum ekið til Drangsness og
Hólmavíkur til vinnslu (Gunnsteinn Gíslason, munnlegar upplýsingar, 2003).

3. Horft til framtíðar...
Að okkar mati er framtíð Strandasýslu ekki björt. Eins og fram hefur komið er búin að
vera stöðug fólksfækkun á öldinni og fátt bendir til þess að það muni breytast. Til þess að
framtíðin geti orðið björt þarf fyrst og fremst að stoppa fólksflóttann að öðrum kosti mun
byggðin líklega fara í eyði.
Einhæfni í atvinnulífi, lélegar samgöngur og einangrun sýslunnar finnast okkur vera
fráhrindikraftar (push factors) og brýn þörf er á að bæta þá. Við teljum, með því að styrkja
stoðir þess atvinnulífs sem fyrir er og jaframt stuðla að nýsköpun auk þess að bæta samgöngur
þá sé stigið stórt skref til framfara. Til þess að það verði stigið finnst okkur að ríkisafskipti
þurfi að koma til.

Með þeim eigum við meðal annars við fjárframlög til vegabóta,

skattaívilnanir og aukna styrki til nýsköpunar í atvinnulífi.
Mikilvægasta samgöngubótin er líklega leiðin milli Arnkötludals og Gautsdals sem áður
hefur verið minnst á. Með þeirri framkvæmd myndi atvinnusvæði Strandamanna stækka og
leiðin til Reykjavíkur styttast um 40-45 km. Mun við þetta opnast svokallaður
Vestfjarðahringur sem eflaust myndi draga að sér fleiri ferðamenn.
Með skattaívilnun þá viljum við sjá að íbúar afskekktra byggða borga lægri skatt heldur
en íbúar á kjarnasvæðum.

Okkur finnst þeir ekki sitja við sama borð hvað varðar

heilbrigðisþjónustu, samgöngur og menntamál. Með því að lækka skattana þá gæti það orðið
til þess að fólk myndi sjá sér hag í því að flytja til jaðarbyggða eins og Strandirnar eru.
Dæmi um nýsköpun gæti verið fiskeldi, skógrækt, fullvinnsla og útflutningur á lambakjöti
svo fátt eitt sé nefnt.
Það sem að við höfum nefnt hér eru eingöngu nokkrar hugmyndir um það sem gæti
hjálpað til þess að snúa fólksflóttaþróuninni við. Margt fleira mætti nefna en ljóst er að til
róttækra aðgerða þarf að grípa til þess að snúa þróuninni við.

Lokaorð
Fólksfækkun hefur verið mikil í Strandasýslu eins og áður hefur komið fram. Hún hefur verið
mismikil eftir hreppum en hrepparnir með þéttbýli hafa fundið minna fyrir henni. Í þeim
hreppum er atvinnulíf sömuleiðis fjölbreyttara og áherslan ekki aðeins á einn atvinnuveg eins
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og til dæmis í Broddaneshreppi þar sem aðalatvinnuvegur er landbúnaður. Hlutfallslega mest
fólksfækkun hefur verið í Árneshreppi en hann er nyrsti hreppurinn og dálítið einangraður frá
hinum. Áður en vélvæðing í útgerð hófst, byggðust hlutfallslegir yfirburðir hreppsins á því
hve stutt var á miðin. Í dag hefur hann tapað þeirri sérstöðu sinni.
Atvinnulíf í Strandasýsla er fremur einhæft, það byggist aðallega upp á fiskveiðum,
fiskvinnslu og landbúnaði.

Aukin sérhæfni í atvinnumálum og ný verkefni gætu orðið

sýslunni til framdráttar.
Við teljum að lélegar samgöngur innan sýslunnar og landfræðileg einangrun standi henni
fyrir þrifum. Landfræðilegri legu sýslunnar verður seint breytt en auðveldara er að bæta
samgöngur. Til dæmis gæti fyrrnefnd tenging til Vestfjarða og bundið slitlag á alla sýsluna
bætt stöðu hennar mikið (eða allavegna auðveldað fólki að flytja í burtu).

Á þessum nýja aldarhring
í öllum heimsins löndum
verður ógnar umbreyting
en allra mest á Ströndum
(Úr Aldarspá 1900 eftir Guðmund Scheving Bjarnason héraðslækni á Hólmavík)
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Viðauki 1
Aldurspýramídar fyrir alla hreppa Strandasýslu og einnig sýsluna í heild. Á þeim sést meðal
annars að skortur er á fólki á aldursbilinu 25-34 en það er fólk á barneignar-aldri.
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Bæjarhreppi 2002
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Broddaneshreppi 2002
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Hólmavíkur- og
Kirkjubólshreppi 2002
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Kaldrananeshreppi
2002
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Árneshreppi 2002
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Mannfjöldi eftir kyni og aldri í Strandasýslu 2002
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Viðauki 2

Búið að draga mörk Strandasýslu inn á kortið.
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