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Landsbyggðin lifi - LBL

 LBL:  Samtök fólks á Íslandi sem vill örva

og efla byggð um land allt

 Samstarfsvettvangur fyrir framfarafélög, 

íbúasamtök og einstaklinga

 Aðilar að erlendu tengslaneti - Hele Norden 

ska leva -HNSL og European Rural 

Community Alliance -ERCA  



Upphaf á ungliðaverkefni LBL

 Byggðaþing í Svíþjóð í september 2012

 Þing ungmenna í Evrópu haldið samhliða

 Skilaboðin voru: Spyrjið hvað við viljum!

 Upplýsingar sem stuðuðu okkur

 Hvernig er staðan á Íslandi?

 Hvað getum við gert?

 Á aðalfundi LBL það ár var ákveðið að hefja 

vinnu við málefni ungs fólks



Ungliðaverkefni LBL

 Hvað getur Landsbyggðin lifi gert?

 Efla áhuga ungs fólks á samfélagsmálum

 Atvinnumál, hvaða menntun þarf

 Hvernig búsetuskilyrði vill ungt fólk

 Hvernig ætlar það að tryggja þau 

 Unga fólkið þarf að hafa rödd og kunnáttu til 

að láta hlusta á hana



Leiðir...

 Stuðla að myndun ungliðahópa

 Mynda tengsl milli hópa innanlands

 Tengja ungmenni á Íslandi við ungmenni á 

Norðurlöndum og í Evrópu

 Fjármögnum – Evrópa unga fólksins

 Sótt um fjármagn og haft samband við 

hópana en...

 Leitað nýrra leiða...  Vefkönnun vor 2014



Leiðir

 Leitað eftir samstarfi við RHA

 Fenginn styrkur frá Atvinnumála- og

nýsköpunarráðuneyti 2015

 Vefkönnun – framkvæmdin ákveðin

 LBL safnar netföngum

 LBL og RHA gerði spurningar í samstarfi

 RHA vann könnunina, sem gerð var í 

desember 2015



Könnunin

 Netföng 18-35 ára, sem búið hafa á 

landsbyggðinni 

 Könnun send á 561 netföng, 338 svöruðu 

eða 61%

 Konur voru 69% svarenda 

 35 % búa í dag á höfuðborgarsvæðinu

 Stærsti hlutinn eða um 40% hafði lokið 

háskólaprófi



„Hversu nálægt þér er mikilvægt fyrir þig að hafa eftirfarandi þjónustu? 

 1. sæti  80%  Ljósnet/ljósleiðaratenging

 2. sæti  63%  Grunnskóli og leikskóli

 3. sæti  59%  Bensínstöð

 4. sæti  57%  Dagvöruverslun

 5. sæti  50%  Heilsugæsla og apótek

 Áberandi er áherslan á ljósleiðaratenginu og 

er það í samræmi við nýlegar rannsóknir um 

mikilvæga þætti búsetuskilyrða. 





Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir á næstu tveimur árum 

flytjast burt frá þeim stað sem þú býrð nú?

 23% Mjög líklegt

 14% Líklegt

 20% Hvorki líklegt né ólíklegt

 17% Ólíkleg

 26% Mjög ólíklegt

43% telja ólíklegt að þau munu flytja



Nefndu þrjú atriði sem helst ráða því hvar þú vilt búa?



Hversu mikilvægt finnst þér eftirfarandi í tengslum 

við atvinnumál á staðnum þar sem þú vilt búa?



Hver er staða þín á vinnumarkaði?



Í hvaða atvinnugrein starfar þú?



Næstu skref

 Hvernig er hægt að koma til móts við ungt 

fólk – hvað er raunhæft?

 Tengja saman óskir / möguleika og taka 

raunhæfar ákvarðanir út frá þeim

 Hverjir: Íbúar, stjórnkerfið og 

stjórnmálamenn

 Hvernig: Hópavinna hagsmunaaðila sem 

skila raunhæfri áætlun sem höfð yrði að 

leiðarljósi við byggðaáætlun í framtíðinni!



Vinna LBL tengt búsetuskilyrðum  

 Netkönnun LBL / RHA

 Vinna við Opposing Force 

 Leiðarljós - Byggðastefna LBL

 Þátttaka í European Rural Parilament 



European Rural Parliament 2015

 12. Ungt fólk. Margt ungt fólk er reiðubúið að búa áfram á 

dreifbýlissvæðum eða að flytja til þeirra og taka á sig skyldur sem 

bændur, atvinnurekendur í dreifbýli eða borgarar sem leggja sitt af 

mörkum til framtíðargrósku hagkerfis og samfélaga í dreifbýlinu. Ungt 

fólk þarfnast aðlaðandi atvinnu, markvissra mennta- og 

starfsþjálfunarkerfa og iðnnáms sem byggir á þörfum svæðisins. Það 

þarfnast aðgangs að landi, húsnæði og lánum, félags- og 

menningarlegrar starfsemi sem hentar ungu fólki og sérstaks stuðnings 

við unga bændur og athafnafólk. Við skorum á stjórnvöld og 

almannasamtök að koma til móts við þessar þarfir og gera ungu fólki 

kleift að taka virkan þátt í (margvíslegu) stjórnmálastarfi. 

 Við styðjum framkomnar óskir af hálfu ungs fólks í dreifbýlinu um 

eigin Dreifbýlisþing unga fólksins, bæði á innlendum og 

samevrópskum vettvangi. 



Rakst á þessa setningu...

 „Það vantar svo einhverja stefnu um þessi 

mál, svo við gætum vitað með vissu hvort 

það borgi sig fyrir okkur að ala upp börn hér 

og setja alla okkar hýru í að byggja hús sem 

verður svo verðlaust. Við myndum vilja vita 

hvort það verði hér byggð eða ekki. Það 

væri miklu betra fyrir alla að vita af eða á.“
 Erna Höskuldsdóttir, Þorpið er að þurrkast út, Fréttablaðið 9.9.2016



Nokkrar vefslóðir

Búsetuskilyrði ungs fólks:

 http://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2015/landsbyggdin_lifi_busetu

skilyrdi_rha_2015-loka.pdf

European Rural Parliament:

 http://europeanruralparliament.com/

Opposing Force:

 http://www.halsingeutbildning.se/projekt/opposingforce.4.29cee6fb149

39362c92fd3.html

Byggðaáætlun Landsbyggðin lifi frá 2013:

 http://landlif.is/index.php?act=menu&act_id=278

Takk fyrir
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