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Er atvinnulífið í vörn eða sókn?



Hagvöxtur á Vestfjörðum 2012-2019 



Framleiðsla á mann í m.kr. – næstmestur vöxtur á Vestfjörðum



Fjölbreytt atvinnulíf á Vestfjörðum 

• Fiskeldi rúmlega 8% af 
framleiðslu á svæðinu 2019 
en hlutdeildin var 1,5% 
2012

• Sjávarútvegur og fiskeldi 
vega þyngra í atvinnulífi á 
Vestfjörðum en á öðrum 
svæðum

• Gera má ráð fyrir að fiskeldi 
vaxi áfram hratt

• Líkast til eru ónýttir 
möguleikar í ferðaþjónustu 
á Vestfjörðum Hlutfall atvinnugreina í heildarframleiðslu á Vestfjörðum 2019



Einkennandi greinar ferðaþjónustu 3,4% og menning 1,1%



Næsthæstar atvinnutekjur á íbúa á Vestfjörðum árið 2020 



Hlutdeild atvinnugreina í atvinnutekjum árið 2020



Hlutdeild greina í atvinnutekjum kvenna Hlutdeild greina í atvinnutekjum karla



Lánasafn Byggðastofnunar  



Lánveiting á hvern íbúa  

• 350 þús. á hvern íbúa á Vestfjörðum

• 150 þús. á hvern íbúa á landinu öllu 

utan höfuðborgarsvæðisins 



Er samfélagið í vörn eða sókn?



Íbúafjöldi sveitarfélaga á Vestfjörðum 2012 og 2022

2012 2022
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Mannfjöldaspá Byggðstofnunar

Mannfjöldalíkanið byggir á því 

að fram haldi sem horfir

Byggir aðeins á lýðfræðilegum gögnum

– Dánartíðni

– Fæðingartíðni

– Aldurssamsetningu svæðis

– Búferlaflutningar

Bæjarins Besta 03.05.2022

,,Mannfjöldaspáin er semsagt í tilfelli Vestfjarða rautt 

viðvörunarljós til stjórnvalda sem í alltof langan tíma tóku ekki 

alvarlega skilaboðum svæðisins um mikilvægar umbætur á 

innviðum. Mannfjöldaspáin er tæki til að vinna með“ 

Sigríður Kristjánsdóttir, 

framkvæmdastjóri Vestfjarðarstofu   



Stofnun Þörungamiðstöðvar Íslands á Reykhólum  2022

• Samstarf við

– Matís 

– Háskóla Íslands

• Tilgangur m.a. að auka þekkingu á 

umhverfi þörunga með vöktun og 

rannsóknum ásamt því að skapa 

frekari verðmæti og atvinnu tengda 

þeim. 

• Skapar gott umhverfi fyrir 

rannsóknir og hagnýtingu í þágu 

samfélags og atvinnulífs



,,Þá er nýlokinni vinnu við lagningu 
háspennustrengs til Djúpavíkur. Eva segir 
þetta fyrsta skrefið í að koma þriggja fasa 
rafmagni til allra íbúa Árneshrepps.

Við horfum björt til framtíðar því við vitum 
að það á að halda áfram með þetta á næsta 
ári. Þetta verður mikill munur fyrir okkur, 
það er á hreinu“

Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti Árneshrepps

,,Það sé forgangsatriði að taka aftur upp 
reglubundinn snjómokstur á veginum norður í 
hreppinn fyrstu þrjá mánuði ársins. Það kosti 16,7 
milljónir á ári, sem séu smáaurar“

Skúli Gautason, verkefnisstjóri Áfram Árneshreppur



Umferðaröryggi



Nýsköpun + drift + vestfirsk seigla = Sókn og áskoranir

Sóknarfæri nóvember 2021 bls. 54

Sú þjóð sem ákveður að vera meðal þeirra fremstu í 
grænorku-notkun býr til grundvöll undir tæknifyrirtæki, 
mikla nýsköpun og tækifæri sem laða að fjárfesta 
og hæfileikaríkt fólk. Þorsteinn Másson,

framkvæmdastjóri Bláma 

,,Við höfum driftina og vestfirsku 

seigluna“
Sigríður Ó. Kristjánsdóttir 

framkvæmdastjóri Vestfjarðarstofu



Sóknarfæri og áskoranir

• Fiskeldi mun vaxa áfram

• Orkuskipti í sjávarútvegi og græn orka í sjávartengdri starfsemi

• Ferðaþjónusta miklir vaxtamöguleikar

• Nýsköpun í matvælaframleiðslu

• Rannsóknir og nýsköpun í nýtungu þarans

• Blámi orka og nýsköpun

• Menntastofnanir 

• Gott mannlíf, friðsæld og loftgæði 

• Mikil saga og menning 

• Margar náttúruperlur  

• Ríkt af auðlindum

• Innfluttir/brottfluttir/erlendir ríkisborgarar 

• Erlent samstarf

• Bæta samgöngur – verk að vinna...

• Úrbætur í raforkumálum - ,,Það er verk að vinna í raforkukerfi Vestfjarða...“



Takk fyrir!


