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Um könnun

Þessi könnun var lögð fyrir alla íbúa Úthéraðs en með því er átt við 
íbúa og/eða jarða-/húseigendur Eiðaþinghár, Hjaltastaðaþinghár, 
Hróarstungu og Jökulsárhlíðar. 

Tilgangur hennar var að greina tækifæri á svæðinu með það 
markmið að efla byggð á Úthéraði. Könnunin verður nýtt sem  
vinnugagn við undirbúning og framkvæmd verkefnisins  
Brothættra byggða sem Byggðastofnun hefur haldið utan um  
með verkefnisstjórum víða um land. 

Könnunin var opin frá 10. júlí til 15. ágúst. Könnunin var rafræn  
en einnig var hægt að nálgast pappírseintök hjá Austurbrú á 
Egilsstöðum og aðilum verkefnishóp sem myndaður var og þeim 
skilað á pappírsformi til hópsins eða Austurbrúar. 



Íbúaþróun



Íbúaþróun á Úthéraði



Íbúaþróun á Úthéraði eftir svæðum



Aldurssamsetning á Úthéraði



Íbúafjöldi á Úthéraði

Þegar skoðaður er íbúafjöldi á 
Úthéraði eftir svæðum kemur í ljós að 
34% eru búsett í Eiðaþinghá,  
26% í Hróarstungu, 21% í Jökulsárhlíð 
og 19% í Hjaltastaðaþinghá. 



Búseta á Úthéraði

Alls svaraði 51 könnuninni og var 
svarhlutfallið því um 24%.

Af þeim sem svöruðu voru flestir  
búsettir í Hjaltaðaþingá eða 33% og 
fæstir búsettir í Hróarstungu eða um 
16% svarenda. 



Þjónusta



Mikilvægi og gæði þjónustu á Úthéraði

Mikilvægasta þjónustan á 
Úthéraði er snjó mokstur. 
Einungis 15% þátttaken-
da segja snjó mokstur frá 
sveitar félaginu góðan en 
47% frá Vega gerðinni. 
Þegar kemur að þjónustu 
við eldri borgara segja 13% 
að hún sé góð.

Það sem vekur athygli er að 
einungis 10% þátttakenda 
segja að tómstundaakstur 
barna sé góður á Úthéraði. 

Sú þjónusta sem kemur 
hvað best út að mati 
þátttakenda er flutningur 
búfjár í sláturhús en 77% 
þeirra segja að hún sé góð. 
Þar á eftir kemur skóla-
akstur og grunnskóli. 



Mikilvægi og gæði þjónustu í Eiðaþinghá

Mikilvægasta þjónustan að 
mati íbúa er snjó mokstur. 
Einungis 27% þátttakenda  
segja snjómokstur frá 
sveitar félaginu góðan á 
með 79% þeirra segja að 
snjómokstur frá Vegagerðin 
sé góður. Þegar kemur að 
bráðaþjónustu og sjúkra-
flutningum segja 67% að 
þeir séu góðir.

Einungis 7% íbúa segja að 
þjónusta við eldri borgara, 
tómstundaakstur barna og 
almenningssamgöngur séu 
góðar.

Sú þjónusta sem kemur 
hvað best út að mati íbúa 
er snjómokstur hjá Vega-
gerðinni.



Mikilvægi og gæði þjónustu í Hjaltastaðaþinghá

Mikilvægasta þjónustan, 
að mati íbúa á Hjalta-
staðaþinghá, er allt frá 
snjó mokstri til mjólkurbíls. 
Það sem er síst mikilvægast 
er bifreiðaverkstæði, gisti- 
og veitingastaðir. 

Það sem vekur athygli er 
0% þátttakenda segja að 
þjónusta við eldri borgara 
og félagsþjónusta sé góð. 
Auk þess segja 8% að  
almenningssamgöngur  
og tómstundaakstur barna 
sé góður. 

Sú þjónusta sem kemur 
hvað best út er flutningur 
búfjár í sláturhús og fóður-
bíll.



Mikilvægi og gæði þjónustu í Hróarstungu

Mikilvægasta þjónustan,  
að mati íbúa í Hróars tungu, 
er allt frá snjómokstri til 
tómstundaaksturs barna. 
Það sem er síst mikil vægast 
er bifreiðaverkstæði og 
líkamsrækt. 

Það sem vekur athygli er 
engir þátttakendur segja að 
snjómokstur sveitafélagsins 
sé góður og aðeins 13%  
segja að tómstundaakstur 
barna sé góður. 

Sú þjónusta sem kemur 
hvað best út er flutningur 
búfjár í sláturhús, mjólkur-
bíll og grunnskóli. 



Mikilvægi og gæði þjónustu í Jökulsárhlíð

Mikilvægasta þjónustan, 
að mati íbúa í Jökulsárhlíð, 
er allt frá snjómokstri til 
leikskóla. Það sem er síst 
mikilvægast er fóðurbíll og 
mjólkurbíll.

Það sem vekur athygli er 
engir þátttakendur segja að 
snjómokstur sveitafélags-
ins sé góður og aðeins 18% 
segja að tómstundaakstur 
barna og snjómokstur frá 
Vega gerðinni sé góður. 

Sú þjónusta sem kemur 
hvað best út er flutningur  
búfjár í sláturhús og 
skólaakstur.



Hvaða þjónustu vantar á Úthéraði?



Hve oft hefur þú nýtt þér heilbrigðisþjónustu í næsta þéttbýli undanfarið ár?

Langflestir leita til Egilsstaða eða um 98% 
svarenda.

Alls hafa 59% þátttakenda nýtt sér læknis-
aðstoðar 1-5 sinnum á Egilsstöðum á  
undanförnu ári og 35% hafa leitað þangað 
oftar.

Um 58% þátttakenda hafa nýtt sér 
hjúkrunarþjónustu 1-5 sinnum til 
Egilsstaða á undanförnu ári og 20% oftar.

Alls hafa 18% nýtt sér sálfræðiþjónustu á 
Egilstöðum 1-5 sinnum á undanförnu ári 
og 3% hafa nýtt sér hana oftar.



Hve ánægð/ur ert þú með fyrirkomulag á lyfjaafgreiðslu á Úthéraði?

Af þeim sem svöruðu voru 39% þátttakenda 
ánægðir með fyrirkomulag á lyfjaafgreiðslu 
á Úthéraði og 15% óánægðir með fyrirkomu-
lagið. 



Hve ánægð(ur) ert þú með þjónustu Múlaþings varðandi Úthérað?



Hversu oft ferð þú í næsta byggðarlag? 



Hverjar eru helstu ástæður þess að þú gerir þér ferð til þéttbýlisstaðar?



Búsetugæði



Sérkenni Úthéraðs



Samfélagið á Úthéraði er... 



Menning og félagslíf

Meðaltalsskor af spurningunni um framboð á  
menningarviðburðum á Úthéraði reyndist vera 28  
af 100 mögulegum og staðalfrávik 25. Framboð á 
menningarviðburðum fær því 3 í einkunn af 10 
mögulegum.

Meðaltalsskor af spurningunni um menningar-  
og félagslíf á Úthéraði reyndist vera 32 stig af  
100 mögulegum og staðalfrávik 26. Menningar-  
og félagslíf á Úthéraði fær því 3 í einkunn af  
10 mögulegum.

Framboð á menningarviðburðum Menningar- og félagslíf



Atvinnulíf

Atvinnulíf Atvinna og atvinnutækifæri 



Ég vil gjarnan búa á Úthéraði af því að...

Annað sem var nefnt: 
 Umhverfið er aðlaðandi
 Gott samfélag 
 Sjálfbært samfélag



Innviðir



Úthérað: Mikilvægi og staða innviða



Eiðaþinghá: Mikilvægi og staða innviða



Hjaltastaðaþinghá: Mikilvægi og staða innviða



Hróarstunga: Mikilvægi og staða innviða



Jökulsárhlíð : Mikilvægi og staða innviða



Framtíðarhorfur



Framtíðarhorfur Úthéraðs

Annað sem var nefnt: 
Með góðri samheldni þá eru horfur góðar.
Framtíðarhorfur Úthéraðs byggjast á samheldni 
og stuðningi, þá ekki síst frá sveitarstjórninni.
Mikilvægt er að allir hafi aðgengi að hitaveitu 
og ódýru rafmagni.
Finna leiðir til að laða ungt fólk til að setjast hér 
að.
Finna fleiri leiðir til að laða ferðafólk hér að, en 
hér leynast margar náttúruperlur.
Íbúum fækkar stöðugt vegna þess að land-
búnaður hefur dregist verulega saman og fátt 
komið í staðinn.
Skógrækt og úrvinnsla viðarafurða ætti að koma 
sterk inn á næstu árum.
Hér eru flott nátturuverndarsvæði.
Með framsýni, samstarfsvilja og áhuga íbúa 
væri hægt að láta svæðið blómstra.



Afstaða til eftirfarandi málefna



Eiðaþinghá: Afstaða til eftirfarandi málefna



Hjaltastaðaþinghá: Afstaða til eftirfarandi málefna



Hróarstunga: Afstaða til eftirfarandi málefna



Jökulsárhlíð: Afstaða til eftirfarandi málefna



Bakgrunnur



Kyn og uppruni

Af þeim sem tóku þátt í könnuninni voru konur 
56% og karlar 44%. 

Alls voru 98% af íslenskum uppruna og 
2% af erlendum uppruna. 



Aldursdreifing

Alls voru 53% þátttakenda eldri en 50 ára og 
47% voru yngri.

Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 60 til 
69 ára og 30 til 39 ára eða samanlagt 48% af 
heildarfjölda þeirra sem svöruðu.



Menntun



Atvinna



Atvinna (framhald)



Atvinna (framhald)



Tengsl við Úthérað og búsetulengd



Tengsl við Úthérað og búsetulengd (framhald)



Dvalartími og framtíðarbúseta



Félagsstarf


