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Um lánskj arastefnu 

Umrœður um ávöxtun sparifjár og láns-
kjör hafa nú um skeið verið mjög 

ofarlega á baugi. Í þessum umrœðum hefur 
komið fram vaxandi skilningur á þeim 
alvarlegu efnahagslegu og þjóðfélagslegu 
vandamálum, sem fylgja þeim neikvœðu 
raunvöxtum, sem hafa verið einn af helztu 
fylgifiskum hinnar miklu verðbólgu síð-
ustu ára. Hafa áhrif þessa, svo sem kunn-
ugt er, komið fram í þverrandi peninga-
legum sparnaði miðað við heildartekjur 
þjóðarbúsins, óeðlilegri eftirspurn eftir 
lánsfé til fjárfestingar með verðbólguhagn-
að að meginrnarkmiði, skömmtun og mis-
rétti á lánamarkaði og loks stórfelldum 
flutningi raunverulegra verðmæta frá 
sparifjáreigendum í hendur þeirra, sem 
skulda. 

Allmikið hefur verið gert, einkum síð-
ustu þrjú árin, til þess að ráða bót á þeim 
vandamálum, sem hér hafa verið nefnd, 
með því að bœta ávöxtun sparif jár og koma 
á raunhæfari lánskjörum. Má þar einkum 
nefna stofnun vaxtaaukareikninga með 
mun hagstœðari kjörum en á almennu 
sparifé, upptöku breytilegs verðbótaþáttar 
vaxta og vaxandi notkun verðtryggingar í 
lánastarfsemi fjárfestingarlánasjóða og líf-

eyrissjóða. Þótt þessar aðgerðir hafi enn 
sem komið er ekki gengið nógu langt til 
þess að koma á jafnvœgi á milli framboðs 
og eftirspurnar eftir lánsfé, hafa þœr þó 
tvímælalaust orðið til mikilla bóta og 
stöðvað að mestu þá rýrnun peningalegs 
sparnaðar, sem áður hafði átt sér stað, 
einkum á árunum 1972—1976. Nokkur 
ágreiningur hefur vissulega verið um þess-
ar áðgerðir, eins og við mátti búast, en 
hins vegar er athyglisvert, að hann hefur 
að langmestu leyti snúizt um leiðir frem-
ur en um markmið. Eftir því sem lengra 
hefur liðið, hefur þeim mönnum tvímœla-
laust fœkkað, sern ekki hafa talið þörf á 
markvissri og ákveðinni stefnu í þá átt áð 
koma ávöxtunarkjörum sparifjár og láns-
skilmálum í raunhæft horf miðað við verð-
lagsþróun. 

Í opinberum umrœðum um þetta mál 
hafa menn upp á síðkastið einkum lagt 
áherzlu á þrjár mismunandi leiðir, í fyrsta 
lagi svokallaða raunvaxtastefnu, sem 
byggzt hefur á því að tryggja jákvœða 
ávöxtun sparifjár og allra almennra út-
lána, í öðru lagi verðtryggingu sparifjár, 
þar sem meginviðmiðunin yrði að tengja 
verðgildi sparifjár ákveðinni vísitölu, og í 



þriðja lagi þá leið, er kalla mœtti frjáls-
markadsstefnu, en hún byggist á því að 
láta ávöxtunar- og lánskjör leita jafnvœg-
is fyrir áhrif framboðs og eftirspurnar á 
lánamarkaði. 

Sá mikli munur, sem fljótt á litið virð-
ist vera á þessum þremur leiðum, varðar 
frekar tæknilega útfærslu en meginstefnu. 
Mismunur hárra vaxta og verðtryggingar 
við verðbólguaðstœður felst einkum í 
áhrifum hvorrar leiðarinnar um sig á 
greiðslustöðu lántakenda. Verðtrygging 
hefur þann meginkost frá þessu sjónar-
miði, áð upphækkun láns vegna verðlags-
breytinga leggst við höfuðstól og dreifist 
þvi á það, sem eftir er af lánstímanum. 
Munur frjálsmarkaðsstefnunnar og hinna 
tveggja leiðanna felst hins vegar einkum 
í því, hvernig vextir eru í reynd ákvarð-
aðir, því að telja má líklegt, að frjálsir 
markaðsvextir yrðu að jafnaði lítið frá-
brugðnir þeim vöxtum, sem ákveðnir yrðu 
samkvæmt raunvaxtastefnu þeirri, sem áð 
framan er lýst. Virðist óhætt að segja, að 
allar þessar þrjár leiðir stefni að svipuðu 
marki, að því er varðar raunverulega 
ávöxtun sparifjár, a. m. k. miðað við þær 
verðbólguaðstœður, sem nú ríkja hér á 
landi. Hver þeirra, sem farin yrði, mundi 
niðurstaðan tvímælalaust verða sú, áð 
raunveruleg ávöxtunarkjör innlends fjár-
magns bötnuðu verulega, frá því sem nú 
er, en af því hlyti að leiða betra jafnvægi 

á lánsfjármarkáðnum, aukinn sparnað og 
greiðari aðgang allra að lánsfé. Auk þess 
fer því fjarri, að þessar leiðir útiloki hver 
aðra. Jafnvel þótt stefnt verði að sem al-
mennastri verðtryggingu sparifjár og út-
lána, hlýtur nokkur hluti lánamarkaðar-
ins að byggjast á breytilegum vöxtum, 
sem þá yrði að ákveða með tilliti til verð-
bólgustigsins á hverjum tíma. Raunvaxta-
stefnan og verðtryggingarleiðir útiloka 
heldur alls ekki, að svigrúm sé gefið til 
frjálsrar verðmyndunar á hluta lánsfjár-
markaðarins, en tilraun í þá átt gæti gefið 
mikilvæga vísbendingu um það, hversu 
nærri raunverulegu jafnvægi lánsfjár-
markaðurinn er á hverjum tíma. Megin-
atriðið er, að öll líkindi eru til, að mjög 
lítill munur yrði á hinum raunverulegu 
ávöxtunar- og lánskjörum, hver þessara 
þriggja leiða sem farin er. 

Sú víðtœka samstaða, sem þannig virð-
ist hafa náðst í reynd um meginmark-
mið lánskjarastefnunnar, hlýtur að vera 
mikilvæg forsenda þess, að farsællega tak-
ist um aðgerðir í þessum efnum í náinni 
framtíð. Hér er um málefni að rœða, sem 
svo mjög varðar hagsmuni atvinnufyrir-
tækja og alls almennings í landinu, að 
raunhæf stefna í þeim verður ekki mörk-
uð og framkvæmd, nema um hana sé við-
tækt samkomulag og almennur skilningur 
sé ríkjandi á nauðsyn hennar. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

Orkulindir Íslands og 
hagnýting þeirra 

Þessi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á vetrar-
fundi Sambands íslenzkra rafveitna 27.—28. nóv. 1978. 

lnngangur 
Nú um þetta leyti eru liðin fimm ár 

síðan helztu olíuútflutningsríki heimsins 
ákváðu að fjórfalda olíuverð í einum á-
fanga. Þessi atburður raskaði í einu vet-
fangi öllum hugmyndum manna um raun-
virði orkugjafa í samanburði við önnur 
verðmæti. Og þótt ljóst væri, að pólitískt 
valdatafl ætti mikinn þátt í ákvörðun Ar-
abaríkjanna, blandaðist engum hugur um, 
að timabil yfirfljótandi ódýrrar orku væri 
liðið fyrir fullt og allt og að framundan 
væri hætta á orkuskorti, nema mönnum 
tækist á fáum áratugum að draga verulega 
úr aukningu orkuneyzlunnar og nýta aðra 
orkugjafa í miklu ríkari mæli en nokkur 
hafði gert ráð fyrir. Það er því ekki að 
undra, þótt mönnum hafi verið tíðrætt um 
stefnuna í orkumálum og ákvarðanir og 
aðgerðir mótazt af þeirri óvissu og hættum, 
sem framundan bíða. Enginn vafi er á því, 
að þessi hugarfarsbreyting er ein aðalskýr-
ingin á því, hversu mikið hefur verið 
færzt í fang í orkumálum hér á landi á 
síðastliðnum fimm árum. Á það bæði við 
um framkvæmdir í raforkumálum, sem 
aldrei hafa verið meiri á jafnlöngu tima-
bili, og hitaveitulagnir, þar sem samtímis 
hefur verið lokið stórum áföngum. 

Ég mun ekki reyna að leggja hér dóm 
á það, hversu vel hefur til tekizt um skipu-

lag og val framkvæmda á þessu mikla at-
hafnaskeiði í sögu orkumála. Þótt oft hafi 
verið sótt fram, að því er virðist meira af 
kappi en forsjá, og erfiðleikarnir við 
Kröflu séu þung byrði, hefur þó á þessu 
tímabili verið náð mjög mikilsverðum á-
föngum í þróun raforkukerfisins. Með Sig-
ölduvirkjun, en síðasta vélasamstæða 
hennar er að koma í rekstur þessa dagana, 
bætist við ný stórvirkjun, sem eykur af-
kastagetu íslenzkra vatnsorkuvera um 
þriðjung, og þegar eru hafnar byrjunar-
framkvæmdir við Hrauneyjarfossvirkjun, 
sem verður næsti stóráfanginn í raforku-
framkvæmdum. Fyrir u.þ.b. ári var lokið 
við lagningu 220 kV háspennulínu frá 
Geithálsi að Brennimel á Hvalfjarðar-
strönd, þar sem hún tengist Norðurlínu, en 
þar með var komin á öflug tenging milli 
orkuveitusvæða Suður- og Norðurlands. 
Fyrir lok þessa árs er svo búizt við því, að 
lokið verði 132 kV línu frá Kröflu að 
spennistöð við Hryggsteld; á Austurlandi, 
og lagning háspennulínu til Vestfjarða er 
einnig á veg komin. Hvern dóm sem menn 
vilja leggja á þessar framkvæmdir allar, 
eru þær nú staðreynd, sem ganga verður 
út frá, þegar horft er fram á við. 

Með samtengingu helztu orkuveitusvæða 
landsins hafa skapazt ný viðhorf varð-
andi raforkuöflun, ekki sízt að því er varð-
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ar tímasetmrigu og stærð virkjunaráfanga. 
Ef rétt er á haldið, ætti samtengingin að 
gera okkur kleift að fullnægja vaxandi raf~ 
orkueftirspurn á hagkvæmari hátt en áður 
og bæta rekstraröryggi raforkukerfisins 
hvarvetna á landinu. 

Á þeim tímamótum, sem við erum nú 
komin að í þessum efnum, hef ég tekið að 
mér ásamt samstarfsmönnum mínum hjá 
Landsvirkjun að reyna að meta stöðu og 
horfur í íslenzkum orkumálum og þá ekki 
sízt, hvers virði hinar miklu orkulindir 
þjóðarinnar geti orðið fyrir hagsæld henn-
ar um ókomin ár. Vil ég sérstaklega geta 
þess stóra hlutar, sem Jóhann Már Maríus-
son, yfirverkfræðingur, á í því efni, sem 
hér verður fram borið. 

Orkukreppan, sem okkur er enn í svo 
fersku minni, var dæmi um það, hver 
vandamál geti verið samfara óhóflegri. 
notkun takmarkaðra auðlinda. En þessi 
vandi, sem svo mjög hefur verið á dag-
skrá hin síðustu ár, er á engan hátt nýr í 
veraldarsögunni. Vel megum við Íslend-
ingar muna, hvernig mannfjölda þjóðar-
innar og lífsafkomu var um aldaraðir skor-
inn stakkur af nýtingu jarðargróðans við 
þáverandi búskaparhætti. Og þegar á þessa 
undirstöðu lífsafkomunnar gekk vegna of-
beitar og eyðingar skóglendis, þrengdi sí-
fellt rneir að, fólkinu fækkaði og örbirgðin 
jókst. 

Þá fyrst rofaði til að nýju, er Íslending-
ar fóru að geta ausið af auðlindum hafsins 
og sjávarútvegur varð undirstaða stórauk-
innar útflutningsframleiðslu og gjör-
breyttra lífskjara. En nú er löngu ljóst orð-
ið, að einnig þessari auðlind eru takmörk 
sett, og jafnvel þótt við sitjum einir að 200 
mílna fiskveiðilögsögu, verður að gæta ýtr-
asta hófs í nýtingu gæða sjávarins, ef ekki 
á illa að fara. Þótt vafalaust megi stórauka 
verðmæti fiskaflans á komandi árum með 
skynsamlegri nýtingu og verndun að-
krepptra fiskstofna, verður aflinn umhverf-
is landið þó ætið háður takmörkunum, 
sem við verðum að virða. 

Fyrir utan gæði lands og sjávar eigum 
við aðeins eina náttúruauðlind, sem 
nokkuð kveður að, en það er orkan, sem 
enn er að mestu óbeizluð í fallvötnum og 
jarðhitasvæðam Íslands. En þótt aðeins ör-
litið brot af hinum miklu orkulindum 
landsins hafi verið nýtt til þessa, er þó 
innlend orkuframleiðsla þegar orðin veiga-
mikill þáttur í þjóðarbúskap Íslendinga, 
og hún á meiri hlut að hagsæld þjóðarinn-
ar í dag en flestir gera sér grein fyrir. Eins 
og síðar mun að vikið, er þess skammt að 
bíða, að innflutt orka verði algerlega leyst 
af hólmi, bæði til allrar almennrar raf-
orkuframleiðslu og húshitunar, en auk 
þess er innlend orka nú þegar orðin grund-
völlur verulegrar útflutningsframleiðslu. 

Margir virðast þeirrar skoðunar, að of 
geyst hafi verið farið í framkvæmdum í 
orkumálum síðustu árin og tími sé nú kom-
inn til þess að hægja verulega á ferðinni, 
bæði til þess að gefa öðrum mikilvægum 
framkvæmdum meiri forgang og til þess að 
draga úr heildarfjárfestingu þjóðarbúsins 
og aukningu erlendra skulda. Þessi sjónar-
rnið eru skiljanleg, og ég get að mörgu 
leyti á þau fallizt. Hins vegar er rétt að 
hafa í huga, að gagnrýnin á hinar miklu 
orkuframkvæmdir síðustu ára stafar að 
nokkru leyti af því, að hluti þessara fram-
kvæmda hefur ekki skilað eðlilegum ár-
angri vegna óvæntra ytri erfiðleika, en að 
nokkru leyti hefur verið um að ræða 
framkvæmdir við samtengingu orkuveitu-
svæða, sem aðeins eru að byrja að skila 
raunverulegurn arði. 

Verkefnið okkar nú er að halda áfram 
að byggja á þeim grunni, sem kominn er, 
og gera okkur grein fyrir því, hverju aukin 
orkuframleiðsla getur skilað í þjóðarbúið, 
því að aðeins með þeim hætti getum við 
valið skynsamlegar leiðir og samræmt á-
kvarðanir í þessum efnum öðrum þjóðfé-
lagslegum markmiðum, sem menn vilja 
keppa að. 

Það er tilgangur þessa erindis að vera 
nokkurt framlag til þess að meta að nýju 
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orkulindir landsins og það svigrúm, sem 
þær gefa til verðmætasköpunar. Mun ég 
í þessum tilgangi ræða orkulindirnar all-
ítarlega, eins og þær eru nú metnar af 
fróðustu mönnum, og bera niðurstöður þess 
síðan saman við þær hugmyndir, sem 
hægt er að gera sér um orkuþarfir þjóð-
arinnar í framtíðinni. Að lokum mun ég 
svo ræða nokkuð, hvernig undirbúa þurfi 
ákvarðanir um næstu stóráfanga í virkj-
unarmálum, er komi í kjölfar þeirra virkj-
unarframkvæmda, sem þegar hafa verið 
ákveðnar. 

Sný ég mér þá fyrst að því að ræða 
orkulindirnar, umfang þeirra og eðli. 

Orkulindir 
Í erindi, sem ég flutti á þessum vett-

vangi fyrir rúmum fimm árum, var gefið 
yfirlit yfir nýtanlegt vatnsafl á Íslandi og 
metið mjög lauslega, hversu mikið af þvi 
væri hagkvæmt að virkja. Var þar talið, að 
orkan, sem vinna mætti úr fallvötnunum, 
gæti numið einhversstaðar á bilinu 18—28 
TWh (18.000—28.000 GWh) eftir því, 
hve miklu yrði fórnað vegna umhverfis-
verndunar. 

Nú hefur Landsvirkjun, með aðstoð 
verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen og 
fleiri sérfróðra aðila, látið gera yfirlit yfir 
virkjanlegt vatnsafl á Íslandi og ennfrem-
ur, hversu mikla raforku megi fá úr jarð-
gufunni. Við ákvörðun á virkjanlegu vatns-
afli hefur verið stuðzt við athuganir ým-
issa ráðgjafaraðila á vegum Orkustofnun-
ar, Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna rík-
isins. 

Hugtakið „virkjanlegt vatnsafl" verður 
aldrei skilgreint, svo að óyggjandi sé. 
Valda því einkum eftirfarandi tvö óvissu-
atriði. 

1) Hver eru þau kostnaðarmörk, sem að-
greina virkjanlegt vatnsafl frá þvi 
vatnsafli, sem ekki verður talið hag-
kvæmt að virkja? 

2) Að hve miklu leyti mun tillit til um-
hverfisverndunar hafa áhrif á virkjun-
arframkvæmdir? 

Umrædd kostnaðarmörk eru háð mati 
á þeim orkukostnaði, sem vænta má, eftir 
að vatnsföll verða fullvirkjuð, og þau munu 
án efa fara hækkandi, eftir því sem nær 
dregur þeim tímamótum. 

Í samræmi við þessi hagkvæmnissjónar-
mið mætti e.t.v. skipa virkjanlegu vatns-
afli í fjóra flokka. 

I. Hagkvæmasti hluti vatnsaflsins, sem 
að öðru jöfnu verður virkjaður fyrst. 

II. Sá hluti vatnsaflsins, sem í mörgum 
tilvikum verður nýttur samtímis hag-
kvæmasta hluta þess vegna sérstakra 
aðstæðna. 

III. Vatnsafl, sem án efa verður síðar 
virkjað og ber því að halda til haga, 
þannig að fyrri framkvæmdir útiloki 
ekki nýtingu þess síðar. 

IV. Vatnsafl, sem ekki er talið nýtanlegt 
nú, en gera má ráð fyrir að virkjað 
verði, þegar annað vatnsafl er fullnýtt. 

Viðhorf til umhverfisverndunar og rösk-
unar á búsetu hefur haft sívaxandi áhrif 
á hugmyndir um virkjunarframkvæmdir. 
Lítill vafi er á því, að hluti af vatnsafli, 
sem áður var talið virkjanlegt, mun ekki 
verða virkjaður af þessum ástæðum. Að 
öðru leyti má gera ráð fyrir, að um tíma-
bundna friðun vatnsfalla verði að ræða 
og sú friðun hafi áhrif á röð framkvæmda. 

Í eftirfarandi yfirhti yfir vatnsafl Ís-
lands er tekið tillit til þessara sjónarmiða. 
Þannig er hvorki gert ráð fyrir verulegri 
miðlun í Þjórsárverum né virkjun fallsins 
um Gullfoss. Þá er gert ráð fyrir algerri 
friðun vatnsfalla í Borgarfirði, að undan-
tekinni virkjun Hvítár við Kljáfoss. Fleira 
mætti nefna, svo sem að horfið er frá 
miðlun og virkjun í Tungnaá við Bjalla og 
frá fullkominni nýtingu vatnsorku á vatna-
sviðum Blöndu og Vatnsdalsár, sem talin 
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var nema 1200 GWh/a. Nú er einungis 
fyrirhuguð orkuvinnsla á vatnasviði 
Blöndu, sem nemur nálægt 800 GW/a. 

Vafi getur leikið á því, hvort virkja eigi 
á ýmsum öðrum stöðum, sem nefndir eru 
í meðfylgjandi yfirliti, en þá hefur ein-
ungis verið gert ráð fyrir tímabundinni 
verndun, þ.e. að viðhorf til umhverfis-
verndar og röskunar á búsetu verði háð 
orkuþörf og öðrum aðstæðum. Á hinn bóg-
inn er einnig vafasamt, hvort ekki hefði 
átt að taka með virkjanir, sem felldar eru 
niður. Má þar nefna virkjun lindarvatns 
Jökulsár á Fjölium, sem auka myndi 
1,4 TWh/ár við hagkvæma orkuvinnslu 
á Norðurlandi, en hér er miðað við þær 
hugmyndir að veita jökulvatni árinnar 
austur á vatnasvið Jökulsár á Brú, eins og 
Orkustofnun hefur lagt til. 

Í meðfylgjandi skrá (sjá töflu I) er 
sundurliðun á því vatnsafli, sem nú hafa 
verið gerðar áætlanir um, en hliðsjón er 
höfð af verndun umhverfis eins og áður 
greinir. Vatnsaflið er flokkað eftir lands-
hlutum og í hagkvæmnisflokka samkvæmt 

áðurnefndri skilgreiningu. Í heildaryfirliti 
er bætt við öðru ótilteknu vatnsafli undir 
flokki IV, og er þá að miklu leyti byggt á 
ófullkomnum athugunum. 

Samtals telst samkvæmt þessu virkjan-
legt vatnsafl 30,5 TWh/a, sem sundurlið-
ast þannig í GWh á ári: 

Ætla má, að yfirlitið sé því sem næst 
tæmandi, að því er varðar vatnsafl í I. og 
II. flokki, en mun meiri óvissa er ríkj-
andi um orkuvinnslu í III. og IV. flokki. 

Orkumest eru annarsvegar vatnasvið 
jökulánna þriggja, sem upptök eiga i norð-
anverðum Vatnajökli, þ.e. Jökulsár á Fjöll-
um, Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, 
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en hinsvegar vatnasvið Þjórsár og Tungna-
ár. 

Nýlega hafa verið gerðar allítarlegar 
áætlanir um orkunýtingu á Norðaustur-
landi á vegum Orkustofnunar og Rarik, 
sem stuðzt hefur verið við. Hagkvæmast 
var talið að veita jökulvatni af vatnasviði 
Jökulsár á Fjöllum austur á vatnasvið 
Jökulsár á Brú, og er virkjanlegt vatnsafl 
á Austurlandi miðað við þá tilhögun. Tek-
ið skal fram, að þessi tilhögun gerir ekki 
ráð fyrir, að Hvannalindir fari undir vatn. 
Þótt annar háttur yrði hafður á, myndi 
það að líkindum litlu breyta um orku-
magnið, en orkuvinnslan gæti þá orðið 
eitthvað dýrari. Til nánari yfirlits um það, 
sem hér að framan er rakið, visast til fylgi-
skjala með þessu erindi, sjá mynd 1 og 
töflu I og II. 

Að lokum má hér geta þess, að Haukur 
S. Tómasson, jarðfræðingur hjá Orkustofn-
un, hefur áætlað, að fræðilegt vatnsafl 
landsins næmi 180 TWh/a, þannig að 
virkjanlegt vatnsafl er hér talið nálægt 
einum sjötta hluta þess. Með „fræðilegu 
vatnsafli" er hér átt við orku alls vatns, 
sem rennur á yfirborði landsins. 

Þó að liklegt sé, að vatnsaflið reynist ó-
dýrasta orkulind landsins næstu áratugina, 
getur engu að síður komið til greina að 
setja upp litlar jarðgufustöðvar til fram-
leiðslu á raforku, einkum þar sem hægt er 
að gera það í tengslum við hitaveitur eða 
iðnað, sem nýtir jarðvarma. Þannig 
mætti afla dýrmætrar reynslu, því að eft-
ir að hagkvæmasta vatnsorkan hefur verið 
nýtt, er liklegt, að jarðgufuvirkjanir taki 
við í síauknum mæli. 

Áður en gerðar eru framtíðaráætlanir 
um beizlun jarðvarma, er nauðsynlegt að 
ráða yfir meiri þekkingu um raunverulega 
stærð orkulindanna. Við allar þær áætlan-
ir, sem gerðar hafa verið hingað til, hefur 
verið stuðzt við mjög takmarkaðar upplýs-
ingar. Meginástæðan er, að of litlar jarð-
vísindalegar upplýsingar liggja enn fyrir, 
sérstaklega um háhitasvæðin. Það er af 

þessum sökum ekki hægt nú að gera meira 
en að meta lauslega þá orku, sem finnast 
kann á jarðvarmasvæðum. 

Jarðhitasvæðum má skipta í lághita-
svæði og háhitasvæði. Svæði teljast vera 
lághitasvæði, ef botnhiti nær ekki 150°C, 
en ef botnhiti fer yfir 200 °C, telst þar 
háhitasvæði. Mörkin milli lághitasvæða 
og háhitasvæða eru ekki skýr, en jarðfræði-
lega sldptast þau þannig, að lághitasvæði 
eru utan við hin virku eldstöðvabelti lands-
ins, en háhitasvæðin eru innan þeirra. 
Flest lághitasvæðin eru staðsett á láglendi 
á Suðurlandi, Vesturlandi og Norðurlandi. 

Mestur hluti þess jarðvarma, sem nýttur 
hefur verið hingað til, kemur frá lághita-
svæðum. Stafar það aðallega af staðsetn-
ingu þeirra miðað við byggð. Þrjú háhita-
svæði hafa verið virkjuð að litlu leyti, og 
eru það Svartsengi, Bjarnarflag og Krafla, 
en á Reykjanesi er verið að reisa vísi að 
saltvinnslustöð. 

Þar sem orkan á lághitasvæðum er ekki 
nýtanleg til raforkuframleiðslu með nú-
verandi tækni, mun hér á eftir eingöngu 
reiknað með háhitasvæðum. 

Samkvæmt áætlun dr. Gunnars Böðv-
arssonar skiptast háhitasvæðin í 5 megin-
svæði: 

Gunnsr telur, að stærð þessara svæða sé 
varlega áætluð. Mjög er á reiki, hvað gera 
megi ráð fyrir mikilli raforkuvinnslu á há-
hitasvæðum, en samkvæmt því sem næst 
verður komizt, má ætla, að sú framleiðsla 
geti numið 10—20 TWh/a varlega áætl-
að miðað við núverandi tækni. Líklega má 
gera ráð fyrir orkuvinnslu nálægt efri 
mörkum, þ.e. 20 TWh/a. Er þá bæði haft 
í huga, að orkan er varlega áætluð og gera 
má ráð fyrir verulegri tækniþróun, er 
bæti nýtingu hennar í framtíðinni. 
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Ég læt þetta yfirlit um jarðvarmann 
nægja að sinni, en bendi þó enn á, hve 
mikið vantar á, að þessi orkulind hafi ver-
ið nægjanlega rannsökuð að því er varðar 
eðli, magn og hagnýtingarmöguleika. 

Ef það, sem að framan hefur verið sagt, 
er dregið saman, fæst, að framleiða megi 
hér á landi 50 TWh af raforku á ári, er 
skiptist þannig: 

Til samanburðar við þá framleiðslugetu, 
sem hér kemur fram, má geta þess, að nú-
verandi orkuöflunarkerfi landsins getur, 
miðað við fulla nýtingu, framleitt um 3,5 
TWh af rafmagni eða um 7% af saman-
lagðri rafmagnsframleiðslugetu vatnsafls 
og jarðgufu. 

Ég vona, að hér hafi á raunhæfan hátt 
verið gerð grein fyrir heildarvatnsafli 
landsins, en helzta breyting frá fyrri áætl-
unum er skipting í hagkvæmnisflokka og 
endurskoðun með tilliti til umhverfismála. 
Því miður er ekki unnt að gera jarðvarm-
anum svipuð skil eins og stendur, en 
greinilega má binda miklar vonir við þessa 
orkulind og full ástæða til að leggja áherzlu 
á skipulegar og alhliða rannsóknir á há-
hitasvæðunum og nýtingu þeirra. 

Ég hef nú rakið nýjar hugmyndir um 
stærð þeirra innlendu orkugjafa, sem hag-
kvæmt gæti verið að nýta á núverandi 
tæknistigi. Framtiðin kann þó að leiða í 
ljós, að til greina kæmi að nýta aðra orku-
gjafa til raforkuframleiðslu eins og t.d. 
lághitasvæði, sjávarföll og vind, en lítil 
ástæða er til að ræða þá nú. 

Ég læt því útrætt um orkulindirnar, en 
vik næst að því að meta raforkuþörfina og 
bera hana saman við þá vinnslugetu, sem 
ætla má að fyrir hendi sé á Íslandi sam-

kvæmt því yfirliti, sem hér heíur verið 
gefið. 

Orkuþörf 
Orkumálastjóri hefur sett á fót nefnd 

manna til þess að gera samræmda orkuspá 
fyrir allt landið. Þessi nefnd hefur starfað 
síðan snemma á árinu 1976, og í henni 
eiga sæti fulltrúar frá helztu raforkufyrir-
tækjum landsins, þ. á m. Landsvirkjun. 
Nefndin gaf út fyrstu spá sína í fyrra um 
raforkunotkun á Íslandi til ársins 2000, 
og nú er nýlega komin út endurskoðuð 
raforkuspá fyrir sama tímabil, þar sem 
forsendum hefur verið breytt með tilliti 
til nýrra upplýsinga, einnig hafa rafhitun-
arspánni verið gerð itarlegri skil. Með 
starfi þessarar nefndar hefur verið stigið 
stórt skref fram á við í þeirri viðleitni að 
skapa traustan grundvöll fyrir samræmda 
áætlanagerð um framtíðarþróun raforku-
kerfisins. 

Vegna þess, hve miklu máli skiptir fyrir 
ákvarðanir um framkvæmdir, að orkueft-
irspurnin sé rétt metin, er rétt að vikja 
nokkrum orðum að þeirri samræmdu orku-
spá, sem nú liggur fyrir. Orkuspárnefnd 
hefur valið þann kost að framlengja ekki 
í spánni þá þróun, sem átt hefur sér stað 
á síðustu áratugum, en byggir þess í stað 
á mannfjöldaspám og fleiri atriðum, sem 
rakin eru í forsendum spárinnar. Til yfir-
lits og glöggvunar hefur Landsvirkjun gert 
linuritið á mynd 2, sem sýnir þróun raf-
orkueftirspurnar á Íslandi á síðari helm-
ingi 20. aldar, þar sem við sögulegum 
gögnum tekur spá orkuspárnefndar fram 
til aldamóta. 

Hinn öri vöxtur eftirspurnar síðustu tvo 
áratugina, sem endurspeglar að nokkru 
leyti almenna þróun efnahagsmála hér á 
þessu tímabili, er ekki látinn halda sér, en 
dregið úr honum, misfljótt eftir því, hversu 
mikilli rafhitun reiknað er með. Spáð er, 
að húshitun með innfluttri olíu verði svo 
að segja alveg úr sögunni um 1985, en 
raforkuframleiðsla í olíukyntum stöðvum 
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ætti að vera horfin með öllu nokkru fyrr 
nema vegna bilana. Ekki virðist ástæða til 
að ætla, að spáin ofmeti þróun orkueftir-
spurnar á hinum almenna markaði. Í for-
sendum spárinnar er þess getið, að ekki sé 
gert ráð fyrir, að raforka komi í stað olíu 
að neinu marki til hins almenna iðnaðar, 
en það atriði gæti haft marktæk áhrif til 
hækkunar á spánni. Reynslan ein getur 
skorið úr um það, að hve miklu leyti orku-
eftirspurn hins almenna markaðar fer eftir 
spá orkuspárnefndar, en hún virðist þó 
fremur vera varlega metin, einkum í þeirri 
spá, sem gerir ráð fyrir minni rafhitun. 
Hinsvegar gerir spáin hvorki ráð fyrir, 
að aukið verði við orkufrekan iðnað af 
neinu tagi né að raforka komi í stað inn-
flutts eldsneytis til annars en húshitunar, 
og mun ég nú vikja nánar að þeim þætti. 

Samkvæmt orkuspánni er gert ráð fyrir, 
að notkun hins almenna markaðar ásamt 
þeim orkufreka iðnaði, sem þegar er í land-
inu, muni nema um 6 TWh árið 2000. Ef 
þessi notkun er borin saman við það raf-
orkumagn, sem fá má úr orkulindum okk-
ar, eins og áður er lýst (sjá einnig mynd 
3), kemur fram, að einungis um 12% af 
getunni verða þá nýtt. Það er því ljóst, að 
óhemjumikið svigrúm er fyrir hendi til 
aukinnar raforkunotkunar umfram það, 
sem raforkuspáin gerir ráð fyrir. 

Sú umframraforka, sem til ráðstöfunar 
er, getur orðið þjóðarbúinu mikilvæg á 
tvennan hátt. Annarsvegar má nota hana 
til iðnvæðingar og hagnýtingar orkulind-
anna, til gjaldeyrisöflunar í formi útfluttr-
ar iðnaðarvöru, en ætla má, að slik fram-
leiðsla verði eftir þvi hagkvæmari hér á 
landi sem samkeppnisaðstaðan batnar meir 
vegna hækkandi orkuverðs í heiminum. 
Hinsvegar er hægt að nýta hana tii að 
framleiða nýja orkugjafa, sem geti komið 
i staðinn fyrir þá orku, sem við nú flytjum 
inn. Vil ég minna á mjög athyglisverðar 
greinar, sem birtar hafa verið nýlega um 
þetta efni eftir þá dr. Braga Árnason og 
dr. Ágúst Valfells. Þá má ekki gleyma 

þeirn möguleika að nota rafmagn beint til 
að knýja samgöngutæki og vil sérstaklega 
vísa til athugana, sem prófessor Gísli Jóns-
son hefur gert varðandi það efni. 

Til þess að gefa nokkra hugmynd um, 
hversu mikla raforku þyrfti til þess að 
koma í stað innfluttrar orku, má setja upp 
eftirfarandi dæmi. 

Ef gert er ráð fyrir, að oliunotkunin, að 
óbreyttum orkugjöfum, mimi nema um 
600 þús. tonnum um. næstu aldamót, sem 
er svipað og flutt er inn nú, mundi þurfa 
um 9 TWh af raforku, ef vetni kæmi í 
stað olíunnar, en um 5 TWh, ef rafmagn 
kæmi beint í hennar stað. Sé gert ráð fyrir, 
að 7 TWh nægi til að Íslendingar verði 
óháðir innflutningi olíu til eldsneytis árið 
2000 og að ekki komi til aðrar viðbætur 
við raforkuspá Orkuspárnefndar, verður 
orkuþörfin u.þ.b. 13 TWh/á ári um alda-
mót. Mynd 3 sýnir, hver framvindan yrði, 
ef þessi stefna væri tekin, og sést þar, að 
enn yrði um næstu aldamót töluvert ónýtt 
af hagkvæmasta hluta vatnsaflsins og að 
enn væru þá nærri þrir fjórðu hlutar heild-
arorkumagnsins ónotaðir. 

Ég mun ekki að þessu sinni reyna að 
meta, á hvern hátt verði hagkvæmast að 
nota þau miklu tækifæri til verðmætasköp-
unar, sem felast i hinni miklu ónotuðu 
innlendu orku. Hvort hagkvæmara verður 
að nota hana til framleiðslu á eldsneyti 
eða til annars orkufreks iðnaðar og þá að-
allega til útflutnings, mun ráðast af orku-
verði innanlands og utan og markaðsað-
stæðum, þegar hver áfangi þróunarinnar 
er ákveðinn. 

Litill vafi leikur hinsvegar á því, þegar 
litið er til þverrandi orkulinda í heimin-
um og hækkandi orkuverðs, að hagnýting 
orkulinda landsins bæði til sparnaðar á 
innfluttri orku og iðnaðar muni verða þjóð-
arbúinu arðbær á næstu áratugum. Áætl-
unum í orkumálum og rannsóknum og 
undirbúningi nýrra virkjana verður þvi 
að haga svo, að við séum ætið við því bún-
ir að grípa þau tækifæri til hagkvæmrar 
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þjónað mikilvægu hlutverki og bæði bægt 
frá orkuskorti og komið í veg fyrir mikla 
olíukeyrslu á Norðurlandi. Nú, þegar stefn-
an hefur verið tekin í þá átt að tengja 
öll orkuveitusvæði í landinu saman í eina 
heild og stórum hluta linulagnarinnar er 
þegar lokiðð, er eðlilegt, að haldið verði á-
fram á sömu braut, til þess að sú fjárfest-
ing, sem þegar hefur verið lagt í, nýtist 
sem bezt. Mikilvægt er þó að tryggja, að 
við áframhaldandi framkvæmdir af þessu 
tagi verði gerðar ítarlegar hagkvæmnisat-
huganir á tímasetningu þeirra, svo að eðli-
legt samhengi verði í virkjunarfram-
kvæmdum og stofnlinulögnum. Þótt á-
kvarðanir um þessar línur hafi e.t.v. fyrst 
og fremst verið teknar á grundvelli fé-
lagslegra sjónarmiða og til lausnar stað-
bundinna vandamála, ber að hafa í huga, 
að við tenginguna fjölgar þeim kostum, 
sem fyrir hendi eru og velja þarf þá á 
milli í uppbyggingu heildarkerfisins. Þeg-
ar fram í sækir, munu því samtengilinurn-
ar nýtast í vaxandi mæli til aukinnar hag-
kvæmni við uppbyggingu orkuöflunarkerf-
isins fyrir heildina. 

Ef litið er á orkuöflunina sérstaklega, 
vil ég benda á nokkur atriði, sem ég tel 
mikilvægt að menn geri sér grein fyrir. 
Að öðru jöfnu virðist t.d. eðlilegt og sjálf-
sagt samkvæmt því, sem áður hefur verið 
rakið, að orkuöfluninni verði þannig hag-
að, að sem mest svigrúm sé ætið til þess 
að mæta örari raforkueftirspurnarþróun 
en sett er fram í raforkuspánni, án þess að 
áhætta sé tekin um óarðbærar fjárfesting-
ar. Það, sem einkum setur þessu svigrúmi 
skorður, er stærð virkjunaráfanga og staða 
undirbúnings og rannsókna um nýja virkj-
unarkosti. 

Til þess að athuga nánar hagkvæmustu 
stærð virkjana hefur Landsvirkjun látið 
framkvæma könnun á því, hvaða samband 
er á milli stærðar vatnsaflsvirkjana, orku-
kostnaðar og fullnýtingartíma. Þótt um 
nokkra ónákvæmni sé að ræða vegna tak-
markaðra rannsókna, getur innbyrðis sam-

anburðm verið nokkuð réttur, þar sem 
samræmdum aðferðum var beitt við kostn-
aðarmat hinna einstöku kosta. Niðurstöð-
ur koma fram á meðfylgjandi myndum og 
sýnir mynd 4, að mjög ákveðið samband 
virðist vera miili stofnkostnaðar og orku-
vinnslugetu þeirra virkjunarkosta, sem til 
greina koma. Á mynd 5 er sýnt sambandið 
milli svokallaðs kostnaðarverðs orku, orku-
vinnslugetu og fullnýtingartíma. Af henni 
má ráða, að enda þótt markaðurinn vaxi 
einungis með sama hraða og gert er ráð 
fyrir i raforkuspá orkuspárnefndar, er hag-
kvæmni stærðarinnar slík, að það er að 
öðru jöfnu arðsamara að ráðast í stórar 
virkjanir á borð við Hrauneyjarfoss heldur 
en röð smávirkjana. Hefur slíkur saman-
burður reyndar verið gerður af nokkurri 
nákvæmni af Landsvirkjun áður en ráðizt 
var bæði í Búrfellsvirkjun og Sigöldu-
virkjun. Auk framleiðslukostnaðar á orku-
einingu, sem yfirleitt lækkar, eftir því sem 
virkjanir stækka, eins og mynd 4 sýnir, eru 
það einkum tvö atriði, sem skera úr um, 
hvort hagkvæmara sé að virkja i stórum 
eða litlum áföngum. Fyrra atriðið er vaxt-
arhraði orkumarkaðarins, en eftir því sem 
hann vex hraðar eykst hagkvæmni stórra 
virkjana. Þessvegna eykur það mjög hag-
kvæmni þeirra, ef hluti orkunnar nýtist 
strax, t.d. vegna sölu til orkufreks iðnaðar. 
Síðara atriðið er sú fjárhagslega byrði, sem 
í því felst að virkja í stórum áföngum. 
Þessa byrði er eðlilegast að meta með þvi 
að reikna nægilega háa vexti af því fjár-
magni, sem bundið er með þessum hætti. 
Hversu háir þeir vextir eiga að vera, fer 
eftir ýmsum aðstæðum, svo sem framboði 
á fjármagni og arðsemi annarra fram-
kvæmda, sem hægt væri að ráðast í annars-
staðar í þjóðfélaginu. Þetta síðara er nefnt 
fórnarkostnaður og er skilgreint sem arður 
þeirrar fjárfestmgar, sem ella hefði verið 
unnt að ráðast í eða hefur með öðrum 
orðum verið fórnað. Landsvirkjun hefur í 
hagkvæmnisathugunum sinum yfirleitt 
notað 8% raunvexti, þ.e.a.s. reiknað með 
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vöxtum, sem eru 8% hærri en verðbólg-
unni nemur á hverjum tíma. Verður að 
telja þá vexti frekar í hærra lagi, en eftir 
þvi sem reiknað er með lægri raunvöxtum 
eykst hagkvæmni stórra virkjana í saman-
burði við smáar. 

Þær athuganir, sem ég hef nú rakið og 
sýndar eru á 4. og 5. mynd, virðast benda 
eindregið til þess, að þær vatnsaflsvirkjan-
ir, sem næstar eru í röðinni á eftir Hraun-
eyjarfossi, ættu fremur að vera stórar, því 
að þá geta farið saman fjárhagsleg hag-
kvæmni og svigrúm til að anna aukinni 
raforkueftirspurn. Að sjálfsögðu getur 
einnig komið til greina að ráðast í minni 
virkjanir, ef staðsetning þeirra er mjög 
hagkvæm eða sérstakar aðstæður eru fyrir 
hendi, t.d. litlar gufuvirkjanir i tengsl-
lun við hitaveitur. Sé þetta rétt metið, ættu 
rannsóknir fyrst. og fremst að beinast að 
hinum stærri virkjunum í nálægari fram-
tið. 

Ein af mikilvægustu forsendum þess, að 
hægt sé að taka skynsamlegar ákvarðanir 
um virkjunarframkvæmdir, er sú, að á-
vallt séu til fleiri en ein virkjun á sama 
stigi rannsóknar, þ.e. tilbúnar til útboðs 
(verkhönnunarstig), þannig að gera megi 
raunhæfar hagkvæmnisathuganir og sam-
anburð. Æskilegt væri að sjálfsögðu, að 
allt virkjanlegt vatnsafl landsins væri sem 
næst fullrannsakað og að fjöldi virkjana 
væri nú á verkhönnunarstigi. Mikið skort-
ir þó á, að svo sé, þar sem það er að jafn-
aði mjög dýrt að koma virkjunaráætlun-
um á verkhönnunarstig og því einnig 
nauðsynlegt að gæta hófs í þeim efnum. 
Ástandið er þó þannig í dag, að alltof fá-
ar virkjanir eru komnar á það rannsókna-
stig, að hægt sé að meta þær raunhæft til 
ákvörðunar, og þær, sem til eru, uppfylla 
e.t.v. ekki þær kröfur um hagkvæmni, sem 
sjálfsagt er að gera. Stafar þetta að nokkru 
af því, að of litlu fé hefur verið veitt til 
rannsóknanna, en einnig að einhverju 
leyti af þvi, að kröftunum hefur verið 
dreift á of marga staði. 

Við stöndum nú frammi fyrir þvi að 
ákveða, hvaða virkjanir velja skuli til verk-
hönnunar á næstunni og hvernig rann-
sóknum skuli hagað til þess að tryggja, að 
jafnan séu tiltækar virkjanaáætlanir á 
verkhönnunarstigi, sem uppfylli það skil-
yrði að geta orðið áfangi á hagkvæmustu 
uppbyggingarleið orkuöflunarkerfisins. 
Staða virkjunarrannsókna og áætlanagerð-
ar er enn ekki komin á það stig, að fram-
kvæma megi slíkt val fyrirhafnarliíið, en 
það verður þó að fara fram á grundvelli 
fyrirliggjandi þekkingar og gagna. Við val 
á virkjunarleiðum til verkhönnunar þarf 
einkum að hafa eftirfarandi sjónarmið og 
forsendur í huga: 

1. Umtalsverðar likur þurfa að vera á því, 
að viðkomandi virkjun sé í flokki hag-
kvæmustu virkjunarkosta landsins. 

2. Taka þarf tillit til hagkvæmrar stað-
setningar í landskerfinu með tilliti til 
orkuflutninga og líklegra notkunar-
staða orkunnar. Æskilegt er því, að 
virkjunarkostir í hinum ýmsu lands-
hlutum séu kannaðir. 

3. Hafa ber í huga, hve langt rannsóknir 
á viðkomandi stað eru komnar og hve 
kostnaðarsamar nauðsynlegar rann-
sóknir verða. 

4. Meta þarf líkur á áhrifum náttúru- og 
umhverfisverndarsjónarmiða, að 
minnsta kosti að því marki, að tryggt 
sé eftir föngum, að slík sjónarmið úti-
loki ekki framkvæmdir á viðkomandi 
stað. 

5. Æskilegt er, að viðkomandi virkjun 
eyðileggi ekki eða dragi úr hagkvæmni 
annarra tengdra virkjunarkosta, er sið-
ar mætti nýta. Óæskilegt er einnig, að 
hagkvæmni virkjunar sé háð því, að síð-
ari lítt kannaðir áfangar verði byggðir. 

6. Hafa ber í huga áhættu vegna náttúru-
hamfara, en taka jafnframt tillit til og 
meta hagræði af nálægð við aðrar virkj-
anir og orkuveitur. 
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Loks er rétt að benda á, að þótt hér 
hafi eingöngu verið fjallað um þann þátt 
rannsóknanna, sem dýrastnr er, þ.e. að 
færa virkjunaráætlanirnar af frumhönn-
unarstigi á verkhönnunarstig, þá er ljóst, 
að aðrir þættir rannsólmarstarfseminnar 
eru engu síður mikilvægir. Það er því rík 
ástæða til þess að tryggja heildarsýn yfir 
alla þætti orkurannsókna, þegar horft er 
fram á við. 

Næsta virkjunarákvörðun 
Með hliðsjón af líklegri bróun orku-

markaðarins lítur út fvrir, að taka þurfi 
ákvörðun um næstu virkjun ekki síðar en 
árið 1981. Til þess að það verði hægt á 
raunhæfan hátt, þyrfti verkhönnun 
nokkurra virkjunarkosta að liggja fyrir á 
þeim tíma. Æskilegt virðist því að ljúka 
verkhönnun a.m.k. þriggia virkjana í hin-
um ýmsu landshlutum á næstu þremur 
árum, enda er það tvímælalaust forsenda 
þess, að unnt verði að taka tillit til beirra 
margvíslegu sjónarmiða, sem ráða vali 
virkiunar, svo sem arðsemis-, byggða-, um-
hverfis- og örvggissjónarmiða o.fl. 

Landsvirkjun er nú að láta endurskoða 
mynzturáætlanir um virkianir í Þjórsá 
og Tungnaá með það fvrir augum, að inn-
an þriggja ára verði tilbúin a.m.k. ein 
virkiunaráætlun á verkhönnunarstigi á 
þessu svæði. Benda líkur til, að hagkvæm-
asta framhaldið bar verði virkjun á ár-
mótum Tungnaár og Þjórsár u.þ.b. 15 
km ofan við Búrfell. Þessi virkjun gæti 
verið staðsett utan hins virka gosbeltis, og 
mundi hún stórbæta rekstraröryggi Búr-
fellsvirkjunar, einkum varðandi ístrufl-
anir, auk þess sem þessi virkjun gerði það 
kleift að fara í mjög hagkvæma stækkun 
virkjunarinnar þar. 

Landsvirkjun hefur reiknað með því, 
að næst þegar tekin verður ákvörðun um 
stóran virkjunaráfanga, verði unnt að bera 
virkjunaráætlanir fyrirtækisins saman við 
samskonar áætlanir annarsstaðar á hinu 
samtengda svæði, þannig að hægt sé að 

finna þá lausn, sem hagkvæmust er fyrir 
heildina. Orkustofnun er það langt komin 
með grunnrannsóknir við Blöndu, að í lok 
næsta árs væri hægt að hefja verkhönnun 
á þeim stað, þ.e.a.s. ef þær rannsóknir, 
sem fyrirhugaðar eru á næsta sumri, verða 
framkvæmdar. Blönduvirkjun yrði mjög 
vel staðsett í landskerfinu og benda líkur 
til, að þessi virkjun sé mjög ódýr á fram-
leidda orkueiningu. Báðar þær virkjunar-
áætlanir, sem hér hafa verið nefndar, falla 
vel að þeim sjónarmiðum um hagkvæmni, 
sem fram eru sett hér að framan, og koma 
því vel til álíta sem næsti virkjunarkostur 
í landskerfinu á eftir Hrauneyjarfossi. 

Æskilegt væri að hraða rannsóknum á 
hinum góðu virkiunarkostum, sem fyrir 
hendi eru á Austurlandi, þannig að tími 
ynnist til að taka virkjunarkost á þessu 
svæði einnig inn í samanburð við næstu 
virkjunarákvörðun. Virðist eðlilegt, að 
fyrst verði lögð áherzla á virkjun. Jökuls-
ár í Fljótsdal, þar sem hún virðist vera 
mjög hagkvæm og af viðráðanlegri stærð 
Þessi virkjun fellur vel að scm fyrsti á-
fangi í hinum miklu áformum um virkj-
un jökulsánna norðan Vatnajökuls og 
virðist auk þess í flokki hagkvæmustu 
virkjana landsins. Þessi virkjunarkostur 
hefur verið minna rannsakaður en hinir 
tveir, sem áður voru taldir, og öruqgt má 
telia, að efla þyrfti flutningskerfið, ef 
meirihluti orkunnar frá þeirri virkjun 
fullgerðri ætti að komast á markað í fjar-
lægum landshlutum. Hafa verður í huga, 
að verði ráðizt í Bessastaðaárvirkjun, er 
líklegt, að það myndi fresta ákvörðun um 
virkjunarframkvæmdir við áðurnefnda 
virkjun. 

Ljóst er, að verulegt átak þarf til að 
framkvæma það, sem hér hefur verið rak-
ið, en ég tel, að það sé réttlætanlegt til þess 
að þoka virkjunarrannsóknum í það horf, 
að skortur á raunhæfum áætlunum standi 
ekki framvegis í vegi fyrir hagkvæmustu 
framvindu í virkjunarmálum. Í framhaldi 
af þessu átaki þyrfti síðan að viðhalda og 
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smám saman auka þann fjölda virkjunar-
kosta á verkhönnunarstigi, sem jafnan yrði 
tiltækur til samanburðar um hagkvæmni 
við hverja nýja ákvörðun um virkjunar-
framkvæmdir. 
Lokaorð 

Ég er þá kominn að lokum þessa erindis, 
þar sem ég hef reynt að fjalla um þróun 
orkumála i viðara samhengi og til lengri 
tíma en við gefum okkur venjulega tóm 
til í dagsins önn. Ég held, að umræður um 
langtímastefnu í raforkumálum séu nú 
mjög timabærar. Á undanförnum árum 
hefur aukningin í orkuframleiðslu og þró-
un dreifikerfisins verið ótrúlega ör, og 
eins og oft vill verða hefur hún skilið eft-
ir sig ýmsa vaxtarverki og vandamál, bæði 
er varða fjárhagslega afkomu og skipulag 
orkufyrirtækja, sem leysa verður á næstu 
árum. Ég hef hins vegar ekki kosið að 
fjalla um þau mál að þessu sinni, en ein-
beitt mér í stað þess að umræðu um orku-
lindir Íslands og nýtingu þeirra nú og 
framvegis. í því efni nálgumst við nú 
tvenn merkileg timamót bæði í þróun 
orkukerfisins og nýtingu innlendrar orku 
til aukinnar hagsældar og efnahagslegs 
öryggis. 

Í fvrsta lagi er þess nú skammt að bíða, 
að lokið verði samtengingu allra helztu 
orkuveitusvæða landsins, þannig að komið 
verði á raunverulegu landskerfi, er gefur 
tækifæri til þess að auka verulega hag-
kvæmni í orkuframleiðslu og bæta öryggi 
í dreifingu orkunnar um allt landið. Eftir 
að þessu marki er náð skapast möguleikar 
til hagkvæmra stórvirkjana, einnig utan 
hins þéttbýla orkuveitusvæðis Landsvirkj-
unar. 

Í öðru lagi nálgumst við nú óðfluga það 
mark, er þeim orkuframkvæmdum lýkur, 
sem þegar eru hafnar eða ráðgerðar, að 
innlend orka hafi leyst innflutta oliu af 
hólmi bæði í húshitun og til raforkufram-
leiðslu. Má þá segja, að innlendir orkugjaf-
ar séu komnir í stað innfluttra á öllum 
þeim sviðum, þar sem það er bæði tækni-

lega fýsilegt og fjárhagslega hagkvæmast 
við núverandi aðstæður. Auk þess er þeg-
ar fyrir hendi eða í uppbyggingu iðnaður, 
sem byggist á innlendri orku og skilar 
þjóðarbúinu drjúgum gjaldeyristekjum. 

Það er athyglisvert, að fslendingar skuli 
vera komnir svona langt í þvi að full-
nægja orkuþörf sinni með innlendum 
orkugjöfum og í nýtingu hennar til gjald-
eyrisöflunar án þess að hafa þó beizlað 
meira en um 7% af nýtanlegri raforku 
landsins og enn lægra hlutfall, ef öll jarð-
hitaorkan er með talin. Og samkvæmt áliti 
Orkuspárnefndar, sem metið hefur orku-
þarfir almenna markaðarins til aldamóta, 
verðum við þá aðeins búnir að nýta rúm 
12% tiltækrar raforku og aðeins 30% af 
hagkvæmustu vatnsorkunni. 

Það liggur því í augum uppi, að Ís-
lendingar eiga í orkulindum sínum stór-
kostleg náttúruauðæfi, sem þar að auki 
eru óþrjótandi, en annarsstaðar í heimin-
um fæst meginhluti orkunnar úr lífrænu 
eldsneyti, sem gengur óðum til þurrðar. 
Það er því full ástæða til þess að halda 
vöku sinni og láta sér ekki ganga úr 
greipum tækifæri til þess að nýta þessa 
miklu auðlegð, eftir því sem aðstæður og 
fjárhagsgeta leyfa. Kemur þá bæði til upp-
bygging iðnaðar til eldsneytisframleiðslu 
og til gjaldeyrisöflunar, enda sé tryggt, 
að slík iðnvæðing samræmist öðrum þjóð-
félagslegum markmiðum, er menn vilja 
sækja að á hverjum tíma. 

Við megum að lokum ekki gleyma því, 
hver grundvöllur hefur verið lagður að 
áframhaldandi þróun orkumála hér á landi 
með þeirri verkkunnáttu og vísindalegu 
þekkingu, sem sérfræðingar okkar og 
starfslið hafa öðlazt í glímunni við hin 
stóru verkefni, sem unnin hafa verið á 
undanförnum árum. Á engu sviði efna-
hagslegra framfara höfum við betri tæld-
færi til þess að beita vísindalegri þekkingu 
og hugkvæmni til þess að leysa mikil efna-
hagsleg auðæfi úr læðingi, öllum landslýð 
til farsældar. 



Sigurður Gústavsson: 

Framreikningur mannfjölda 
á Íslandi 1978 - 2003 

Framkvæmdastofnun ríkisins hefur á 
undanförnum árum framreiknað mann-
fjöldann á Íslandi eftir nýjustu upplýsing-
um frá Hagstofu Íslands hverju sinni. 
Hagstofa Íslands skráir upplýsingar um 
búsetu mannfjöldans eftir sveitarfélögum, 
fjölda fæðinga og dauðsfalla, svo og um 
flutninga innanlands og gagnvart útlönd-
um. Allar þessar upplýsingar um mann-
fjöldann og þróun hans á liðnum árum 
eru grundvöllur framreiknings mannfjöld-
ans bæði fyrir landið í heild og einstök 
svæði. 

Tilgangur framreiknings mannfjöldans 
er að sýna liklega þróun hans á komandi 
árum. Þekking á vexti og aldursskiptingu 
marmfjöldans er nauðsynlegur grundvöllur 
fyrir áætlanagerð og ákvarðanatöku opin-
berra aðila og einkaaðila. Þetta varðar 
einkum atvinnumál, menntamál, heilbrigð-
ismál, húsnæðismál og félagsmál, þar sem 
fjöldi hvers aldursflokks ræður að nokkru 
leyti eftirspurn eftir þessum þáttum. Það 
er þvi ekki að ófyrirsynju, að leitazt er 
við að kanna, hver þróunin hefur verið á 
liðnum áratugum, og reynt er að skyggn-
ast fram á við með því að framreikna 
mannfjöldann eftir mismunandi forsend-
run. 

Forsendur, 
Grundvöllur framreikningsins er skipt-

ing mannfjöldans eftir kyni og aldri 1. 

desember 1978. Forsendur eru frjósemis-, 
flutninga- og dánarlikur, en af þeim ráð-
ast niðurstöðurnar. Þróun þessara for-
sendna er þekkt fvrir, en vandinn er að 
meta líklega þróun þeirra í framtíðinni. 

Dánarlíkur eru samkvæmt reynslu ár-
anna 1971—1975 í dæmi I og II og ár-
anna 1973—1977 í dæmi III og IV. 

Frjósemi er óbreytt í dæmum I og III 
miðað við reynslu ársins 1977. í dæmum 
II og IV er gert ráð fyrir, að frjósemi verði 
óbreytt frá 1977 fram til 1983, en fari 
síðan lækkandi eftir það. 

Flutningar eru engir gagnvart útlönd-
um i dæmi I og II, en eru í dæmum III og 
IV framreiknaðir samkvæmt reynslu ár-
anna 1973—1977. 

Fœðingarhlutföll sveina og meyja eru 
510:490. Til frekari glöggvunar og sam-
anburðar eru forsendur einstakra dæma í 
yfirliti á bls. 27. 

Niðurstöður. 
Mannfjöldi á Íslandi var 224.517 1. des-

ember 1978, en verður samkvæmt fram-
reikningi eftirfarandi: 

Eins og tölurnar sýna er aukningin 
mest í dæmi I, þar sem frjósemi helzt ó-
breytt allt tímabilið og jöfnuður er í flutn-
ingum gagnvart útlöndum. Aukningin er 
nokkru minni í dæmum II og III, en 
minnst í dæmi IV, enda hafa flutningar 
þar áhrii auk lækkandi frjósemi. Munur-
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inn á dæmum óbreyttrar og lækkandi frjó-
semi kemur fram í aldursflokkum þeirra, 
sem fæðast eftir árslok 1983, Þannig nær 
munurinn árið 1988 aðeins til 0—4 ára 
aldursflokksins, 1993 til 0—9 ára, 1998 
til 0—14 ára og árið 2003 til 0—19 ára 
aldursflokksins. Aldursflokkurinn 0—19 
ára vex á eftirfarandi hátt: 

úr 42.704 árið 1978 í 40.555 árið 1988, en 
þessum aldursflokki hefur farið fækkandi 
frá 1970. Í aldursflokki 15—19 ára fjölgaði 
frá 1970 úr 20.195 í 22.675 árið 1978, en 
fækkar í 20.780 árið 1988. Aldursflokkur-
inn 20—24 ára vex mun minna en árin 
1970—1978, úr 20.965 árið 1978 í 21.706 
árið 1988. Í öllum þessum aldursflokkum, 

Bent er sérstaklega á aldursflokkinn 0— 
19 ára, þar sem áhrif lækkandi frjósemi 
koma fram auk flutningsáhrifanna, en í 
þessum hópi eru brottfluttir umfram að-
flutta 5.920 árin 1979—2003, ef borin eru 
saman dæmi I og III, en 4.634 í saman-
burði dæma II og IV, bar sem frjósemi 
fer lækkandi. Verður nú nánar vikið að 
einstökum aldursflokkum samkvæmt dæmi 
I. 

Ólíklegt má telja, að um aukningu verði 
að ræða í aldursflokki 0—4 ára næstu 10 
ár, nema frjósemi hækki frá því sem nú er. 
Reiknað er með, að fæðingar verði um 
4.100 að meðaltali á ári næstu 5 ár, en um 
4.500 árin 1983—1988, haldist frjósemi 
óbreytt og engir flutningar eigi sér stað, 
en verði um 4.000, lækki frjósemi og brott-
flutningur verði umfram aðflutning. Fæð-
ingar voru að meðaltali um 4.400 árin 
1972—1976, en um 4.000 síðastliðin tvö 
ár. Í aldursflokki 5—14 ára verður fækkun 

5—24 ára, fjölgaði verulega á árunum 
1960—1970, en síðan hefur dregið úr þess-
um vexti eins og áður er sagt. Veruleg 
aukning verður í 25—44 ára aldursflokkn-
um, úr 56.427 árið 1978 í 76.519 árið 1988, 
en mun minni aukning verður í 45—69 
ára aldursflokknum, úr 46.651 í 50.346 
sama tímabil. í efsta aldursflokknum, 70 
ára og eldri, verður minni fjölgun, bæði 
hlutfallslega og í beinum tölum, árin 
1978—1988 heldur en árin 1970—1978. 
Aukningin í aldursflokknum 70 ára og 
eldri var um 2.800 árin 1970—1978, en 
verður samkv. dæmi I um 2.200 1978=— 
1988 og um 2.700 samkvæmt dæmi III. 
Skýringin á þessum mun er sú, að í síð-
ara tilvikinu er reiknað eftir dánarlíkum 
áranna 1973—-1977, en dánartíðni í efri 
aldursflokknum lækkaði árin 1976 og 1977 
frá því sem áður var. Til frekari saman-
burðar vísast í myndir og töflur. 
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Frjósemi. 
Eins og fyrr segir er í dæmi I og III 

gert ráð fyrir óbreyttri frjósemi allan 
tímann til ársins 2003 frá þvi sem hún 
var árið 1977, en í dæmum II og IV er 
gert ráð fyrir, að hún fari lækkandi. frá 
og með árinu 1983. Munurinn á óbreyttri 
og lækkandi frjósemi kemur fram í fjölda 
fæðinga á ári hverju, sbr. yfirlitstöflu. Ef 
borin eru saman dæmi I og II, er munur-
inn á fjölda í 0—4 ára aldursflokknum 
1.918 árið 1988, 5.980 í 0—9 ára aldurs-
flokknum árið 1993, 12.192 í 0—14 ára 
aldursflokknum árið 1998 og 20.639 í ald-
ursflokknum 0—19 ára árið 2003. Hér er 
um verulegan mun að ræða, sem kemur 
fram í því, að 19 ára og yngri fjölgar úr 
85.604 árið 1978 i 93.515 árið 2003 í dæmi 
I, fækkar í 72.876 í dæmi II, en fækkar í 

68.242 í dæmi IV, þar sem tekið er tillit 
til flutninga. 

Á síðustu árum hafa orðið verulegar 
breytingar á frjósemi kvenna og flutning-
um gagnvart útlöndum. Frjósemi hefur 
minnkað, en flutningar til útlanda um-
fram aðflutta hafa aukizt, en þeir virðast 
einkum ráðast af efnahagsástandi heima 
fyrir og í nágrannalöndunum. Báða þessa 
þætti er vandasamt að meta, þegar til 
langs tíma er litið, og verða þvi niður-
stöður framreikningsins enn óvissari en 
ella. Í þeim tveim tilvikum um frjósemi, 
sem gengið er út frá, er í dæmunum um 
óbreyttar frjósemisforsendur allt tímabilið 
gengið út frá þvi, að lækkandi frjósemi sið-
ustu árin sé að nokkru leyti vísbending 
um óskir fólks til takmörkunar fjölda 
barna. Ef hins vegar lækkandi frjósemi 
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síðustu árin var vegna þess, að fólk hefur 
frestað barneignum, þá má gera ráð fyrir, 
að frjósemistalan sé of lág, þegar til lengri 
tíma er litið (og að óraunhæft sé að reikna 
með lækkandi frjósemi). Dreifing barn-
eigna á æviskeið kvenna getur verið brevti-
leg frá einnm ættlið til annars, og geta 
þannig orðið vernlegrar sveiflur í hinum 
árlegu friósemistölum. án bess að bær hafi 
áhrif á heildarfiölda bama. sem hver kona 
fæðir á æviskeiði sínu. Það er því hugsan-
legt, að hin tiltölulega lága heildarfrió-
semi, 2,31 börn á hverja konu árið 1977. 
eigi eftir að hækka á næstu árum, en bessi 
tala var frá 3.0—4,0 á áranum 1962— 
1973. Með heildarfriósemi er átt við þann 
fjölda barna, sem konur fæða að meðal-
tali á friósemisskeiði sínu. ef frjósemis-
tölur tiltekins árs era lagðar til grand-
vallar. 

Flutningar. 
Á áranum 1961—1974 fluttu brott um 

4.031 umfram aðflutta. 1.552 karlar og 
2.479 konur. Mestu munaði um árin 
1968—1970. en bá fluttust 3.278 brott um-
fram aðflutta, 1.618 karlar oer 1.660 konur. 
Árin 1975 —1978 vora brottfluttir umfram 
aðflutta um 3.000. Brottfluttir til útlanda 
umfram aðflutta eru um 500 á ári að með-
altali í þeim dæmum, þar sem gert er ráð 
fvrir flutningum. Flutningarnir dreifast 
aðallega á yngri aldursflokkana eins oe: 
mvndir af aldursdreifinqunni á bls. 28—-29 
gefa til kvnna, ef borin eru saman dæmi 
I og III. Áhrif flutninga koma því sér-
staklega fram í mannaflaaukningunni í 
eftirfarandi töflu, en meðalaukning á ári 
verður um 1.600 manns á næstu 5 áram 
og fer síðan lækkandi í um 1.000 bar til 
1998. Sé og gert ráð fvrir flutnineum, 
verður aukning mannaflans um 1.400, en 
fer síðan í um 800, er á tímabilið líður. 

Framreikningrur mannaflans er byggð-
ur á atvinnuþátttöku þeirri, er fram kom 
í manntalinu árið 1960. Atvinnuþátttaka 
kvenna hefur þó verið hækkuð úr 45% í 
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60% fyrir konur 20—24 ára, en úr 30% 
í 35% fyrir konur 25—69 ára. Margt 
bendir til þess, að atvinnuþátttaka kvenna 
sé vanmetin og hún sé nú þegar mun 
meiri. Atvinnuþátttaka í framreikningn-
um er eftirfarandi: 

er getið, og verður því að skoða þær í ljósi 
þeirra forsendna, sem þeir eru reistir á. 
Mest óvissa ríkir um fjölda í þeim árgöng-
um, sem fæðast á komandi árum, en að 
auki er óvissa um þróun flutninga til og 
frá landinu. Sú þróun hefur verið neikvæð, 
en jafnframt sveiflukennd, þar sem flutzt 
hafa frá landinu um 7.000 manns umfram 
aðflutta á árunum 1961—1978, en ekki er 
ólíklegt, að nokkur hluti þessa fólks muni 
hverfa heim á komandi árum. 

Niðurstöður framreiknings mannaflans 
koma fram í eftirfarandi töflu. (Sjá einnig 
töflur og línurit á næstu sjö síðum.) 
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Davíð Á. Gunnarsson: 

Framboð og eftirspurn eftir 
heilbrigðisþjónustu 

Heilbrigðiskerfið 
Heilbrigðisþjónusta er einhver erfiðasta 

grein „framleiðslu", sem um getur. Fram-
leiðslan er í eðli sínu mjög flókin. Allt frá 
einfaldasta viðtali í heilsugæzlu til lælmis-
fræðilega flóknustu skurðaðgerða á tækni-
lega háþróuðu sjúkrahúsi. Verkefnin 
streyma heldur ekki jafnt að, og fyrirfram 
er ekki vitað um hagkvæmustu framleiðslu-
aðferð. Heilbrigðiskerfið er samsett úr 
mörgum þáttum. Það er síðan hluti af 
þjóðskipulagi hverrar þjóðar, háð þjóð-
félagslegri uppbyggingu, pólitískum skoð-
unum, siðfræði, trúarbrögðum, lífsvenjum, 
jafnvel mataræði. 

Hér er því ekki um neitt einangrað, 
lokað kerfi að ræða, heldur meira og minna 
hluta af okkur sjálfum. Þetta kerfi er nokk-
uð, sem við gerum endalausar kröfur til, 
einkum og sér í lagi, þegar við sjálf eða 
okkar nánustu eru veik og þurfa á aðstoð 
að halda. Þess á milli er gott fyrir alla að 
hafa það til að kenna um of háa skatta og 
skipulagsleysi. 

Í öllum nærliggjandi löndum hefur 
kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu aukizt 
gifurlega á undanförnum árum. Sama gild-
ir um Ísland. Allir kvarta yfir hinum 
aukna kostnaði, en hvar á að nema staðar? 
Hvert á að halda? 

Hversu mildu eigum við að eyða í heil-
brigðisþjónustu? 

Hvernig eigum við að skipta peningum 
milli landshluta? 

Hvernig eigum við að skipta fjárveitingu 
milli sérgreina? 

Hvernig eigum við að skipta fjármagni 
milli ungra og aldraðra? 

Hvernig á að ákveða hagkvæmast hlut-
fali milli heilsugæzlu og t. d. sjúkrahús-
þjónustu? 

Hér verður ekki reynt að svara þessum 
spurningum, aðeins stiklað á nokkrum at-
riðum. 

Hlutur heilbrigðisþjónustu af 
þjóðarframleiðslu 

Hlutfall heilbrigðisþjónustu af þjóðar-
framleiðslu hefur stöðugt vaxið hér á landi 
síðustu árin. 

Sama þróun hefur verið með öðrum 
þjóðum. Í þessu sambandi er rétt að hafa í 
huga, að heilbrigðisþjónusta er mjög mis-
munandi skilgreind í þjóðhagsreikningum 
hinna ýmsu landa og því nær óhugsandi að 
bera slikar tölur saman. Að því er gildir 
Norðurlöndin er samanburðurinn þó nokk-
uð nálægt sanni. 

Einhver hefur sagt, að kringum árið 
2000 muni helmingur íbúa vestrænna 
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landa vinna hjá heilbrigðisstofnunum, sem 
hafi það hlutverk að hjúkra og lækna hinn 
helming ibúanna, sem þá verði meira og 
minna viðloðandi þessar stofnanir í ein-
hvers konar meðferð. 

Ýmsir erlendir sérfræðingar hafa þó 
spáð því, að hlutur heilbrigðisþjónustu 
muni í flestum löndum staðnæmast við 10-
12% af vergri þjóðarframleiðslu í nánustu 
framtíð. 

Skipting milli landshluta 
Ef við berum saman kostnað við heil-

brigðisþjónustu eftir landshlutum, kemur 
í ljós, að kostnaðurinn á íbúa er mjög mis-
munandi (3. tafla á bls. 40—41). Varla 
eru íbúar í A-Skaftafellssýslu svo miklu 
hressari en íbúar Ólafsfjarðar, að það skýri 
helmingi lægri kostnað á íbúa vegna 
sjúkraþjónustu. 

2. tafla. 
Sýslusamlög og sjúkrasamlög kaupstaða 
Kostnaður í kr. á íbúa vegna sjúkrahúsa 
Meðaltal 1974-1976 á verðlagi 1976 
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Það er greinilegt, að sjúkrahúskostnaður 
á íbúa almennt er langbæstur í nágrenni 
sjúkrahúsa. Staðir, sem aftur liggja lengra 
frá sjúkrahúsum, hafa almennt lægri 
kostnað. Þetta gildir þó ekki um Suðvest-
urland og Reykjanesskagann nema Reykja-
vík. Sjálfsagt hefur aldursdreifingin hér 
veruleg áhrif og skýrir m. a. muninn á 
Reykjavík og stöðum eins og Hafnarfirði, 
Garðabæ og Seltjarnarnesi. Ræður eftir-
spurn framboðinu á heilbrigðisþjónustu 
eða er það ef til vill framboðið, sem ræður 
eftirspurninni? 

Framboð og eftirspurn 
Á 1. mynd sést, hvernig framboð og eft-

irspurn heilbrigðisþjónustu getur litið út 
miðað við almannatryggingakerfi eins og 
okkar. Línan EE sýnir eftirspurn við mis-
munandi verð. Þvi ódýrari sem þjónustan 
er, því meiri eftirspurn. Miðað við verð-
ið O, ókeypis þjónustu, er línan OT eftir-
spurnin. Framboðið er FF. Það er óháð 
eftirspurninni og því verði, sem neytand-
inn vill greiða. 

Nú er bað svo, að "þótt við segjum, að 
þjónustan sé ókeypis og eftirspurnin allt 
að bvi ótakmörkuð, þá er betta ekki alveg 
rétt. Þjónustan kostar neytendur fvrirhöfn, 
tapaðan frítíma, ferðakostnað, vinnutap 
o. fl. Það er t. d. greinilega auðveldara fvr-
ir íbúa V-Skaftafellssýslu að komast á 
sjúkrahús (20.075 kr. á íbúa) en fyrir íbúa 
A-Skaftafellssýslu (15.931 kr. á íbúa). Með 
því að bera saman þennan mismun má 
reikna út það verð (P), sem íbúar Skafta-
fellssýslna telja sig gefa fyrir þjónustuna. 

Á 1. mynd getum við hugsað okkur, að 
P sé það verð, sem neytandi telur sig greiða 
í fvrirhöfn, óþægindum o. fl., þótt þjón-
ustan sé ókeypis. ON er eftirspurn miðað 
við ofansagt. Þá er FN í raun biðlistinn. 
Þótt OF væri aukið, er vafasamt, að bið-
listinn mundi minnka, ON mundi þá lik-
lega aukast líka. Þetta er þekkt fyrirbrigði 
úr heilbrigðiskerfum annarra landa. Auk-
ið framboð — aukin eftirspurn. Eftirspurn-
in leitar, er til lengdar lætur, í átt að fram-
boðinu. Fáir standa í biðröð eftir einhverju, 
sem þeir vita að er ekki til. Þetta finna oft 
læknar, sem hefja hér störf í „nýjum" sér-
greinum. Virðist þá sem í skyndingu 
spretti upp eftirspurn úr engu. 

Ef þjónustan er ekki ókevpis, gætu fram-
boðs„kúrfurnar" t. d. litið út eins og FF1 
eða FF2 eða einhvers staðar bar á milli 
(2. mynd). Hallinn ræðst af kostnaði við 
framleiðsluna. Miðað við framboð FF1, 
myndu neytendur verða að borga verðið 
V2 fyrir þjónustuna. Þeir, sem ekki geta 
borgað, yrðu þá án þjónustu. 

Í mannlegu samfélagi höfum við ekki 
efni á að fullnægja allri eftirspum. Þjón-
ustuna verður að skammta. Ef framboðið 
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ræðst af markaðsöflum, er það í rauninni 
greiðslugetan, sem skammtar þjónustuna. 
í okkar almannatryggingakerfi reynum 
yið að skammta þjónustuna ekki eftir 
greiðslugetu eða greiðsluvilja einstaklings-
ins, heldur eftir þörfum eða mati á þörf-
um, og þá eru það í rauninni biðlistarnir, 
sem skammta. 

Menn skiptast nokkuð í tvo flokka, að 
þvi er varðar greiðslu fyrir heilbrigðisþjón-
ustu. Þeir, sem eru kallaðir til vinstri, 
segja gjarnan, að allt eigi að vera ókeypis. 
Þeir, sem eru kallaðir til hægri, vilja láta 
greiða og eftirspurnina þá ráða framboð-
inu. Staðreyndin er sú, að líklega hefur 
þarna engin þjóð fundið hagkvæmustu að-
ferðina til að ákvarða magn heilbrigðis-
þjónustu. Ef þjónustan er ókeypis, er eft-
irspurnin gjarnan ótakmörkuð. Fólk mis-
notar venjulega allt, sem ekkert kostar. 
Ef þjónustan er seld og lögmálið um fram-
boð og eftirspurn, þ. e. markaðsöflin, eiga 
að koma að einhverju gagni til ákvörðun-
ar um magn þjónustu, þarf neytandinn að 
vera upplýstur. Að því er viðvíkur heil-
brigðisþjónustu er hann það ekki og getur 
tæpast orðið: 

1. Neytandinn veit ekki, hvað er á boð-
stólum, hann hefur ekki þekkingu til 
að skilja þá læknisfræðilegu þjónustu, 
sem í boði er. 

2. Neytandinn getur ekki sjálfur dæmt 
um, hvaða þjónustu hann þarf. 

3. Neytandinn tímir ekki að borga þjón-
ustu, sem hann þarf ekki að nota sjálf-
ur. 

4. Þegar neytandinn þarf á þjónustu að 
halda, vill hann borga hvað sem er. 
Þá er það kannski of seint og jafnvel 
tilgangslaust. 

5. Þjóðfélagið vill veita þjónustu, þótt 
einstaklingurinn vilji það ekki sjálfur 
(t. d. einangrun vegna smitsjúkdóma, 
bólusetningu o. fl.). 

Af ofansögðu er ljóst, að jafnvel þótt 
markaðsöflin fengju að ráða, er vafasamt, 
að þau tryggðu hámörkun velferðarinnar, 
að þvi er viðkemur dreifingu fjármagns 
til heilbrigðiskerfisins. 

Við sjáum þetta vel t. d. í bandaríska 
heilbrigðiskerfinu. Þar kaupa margir 
tryggingar, en mikill hluti þjóðarinnar er 
þó ótryggður, tekur áhættuna. Þegar svo 
óhappið er orðið, getur viðkomandi orðið 
gjaldþrota, en greiðir samt fúslega hvað 
sem er, ef það getur bjargað heilsunni. 

Verkefnið er að ákveða magn þjónustu 
og að dreifa fjármagni milli þátta opin-
bers rekstrar samkvæmt sameiginlegum 
vilja hinna fullupplýstu framleiðenda og 
neytenda og tryggja þannig hámarksvel-
ferð. 

Þörf, eftirspurn, neyzla 
Þarfir eru afstætt hugtak. Þarfir sjúkl-

ings fyrir heilbrigðisþjónustu skapast af 
líkamlegu eða andlegu ástandi, sem krefst 
meðferðar sérfræðings, venjulega læknis. 
Þessi þörf er venjulega háð skoðun eða 
dómgreind læknis. Mismunandi læknar 
geta metið þarfir á ýmsan hátt. 
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3. mynd. 
Þörf, eftirspurn, neyzla. 

Hvað er raunveruleg eftirspurn? Hér 
má greina á milli fjögurra mismunandi 
„atriða": 
1. Raunveruleg þörf. 
2. Upplifuð þörf. 
3. Eftirspurn. 
4. Neyzla. 

Einstaklingur er talinn hafa raunveru-
iega þörf, ef hann er talinn þurfa þjón-
ustu eftir rannsókn af starfsmanni heil-
brigðisstétta. 

Ef einstaklingnum finnst sjálfum hann 

þurfa aðstoðar heilbrigðiskerfisins, er það 
upplifuð þörf. 

Ef einstaklingurinn sækist eftir þjón-
ustu, er það eftirspurn. 

Neyzla er það, þegar einstaklingurinn 
hefur notið þjónustu í heilbrigðiskerfinu: 

Einstaklingurinn getur nálgazt heil-
brigðiskerfið á ýmsan hátt (4. mynd). 

Venjulegast gerist þetta líklega í röð-
inni 1, 2, 3 og 4 samkvæmt 3. mynd. 

1. Einstaklingurinn hefur raunverulega 
þörf fyrir þjónustu, en veit ekki um 
hana sjálfur. 

2. Einstaklingurinn hefur raunverulega 
þörf og upplifir, veit um hana sjálfur. 

3. Einstaklingurinn leitar eftir heilbrigð-
isþjónustu. 

4. Einstaklingurinn neytir þjónustu. 

Heilsugœzla, sjúkrahúsþjónusta 
Með heilbrigðislögunum, sem sett voru 

1973, var stefnt að mikilli aukningu 
heilsugæzlu í landinu. 

Eitt af markmiðum með heilsugæzlu er 
að reyna að fyrirbyggja sjúkdóma. Annað 
markmið er að reyna að koma í veg fyrir, 
að þeir sjúklingar, sem fengið geta full-4. mynd. 
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góða hjálp í tiltölulega ódýrri heilsugæzlu, 
taki upp dýr pláss á sjúkrahúsum. 

Ef athugaður er kostnaður sveitarfélaga 
á íbúa vegna heilsugæzlu (1974) og hann 
borinn saman við kostnað við sjúkrahús-
þjónustu, kemur í ljós, að lítið sem ekkert 
samband virðist á milli þessara þátta (5. 
mynd). Byggðarlög, sem hafa háan sjúkra-
húskostnað, hafa svipaðan kostnað vegna 
heilsugæzlu og þau, sem hafa lægstan 
sjúkrahúskostnað. 

Nú eru þessar tölur, að því er viðvíkur 
heilsugæzlunni, frá 1974, áður en nýju 
lögin um heilsugæzlu voru komin til fram-
kvæmda. Inn í tölurnar vantar líka þær 
greiðslur, sem koma úr ríkissjóði vegna 
heilsugæzlunnar. Á næstu árum verður 
fróðlegt að sjá, hvort hinar nýju heilsu-
gæzlustöðvar þýða ekki aukið framboð og 
þar með aukna eftirspurn, ef til vill bæði 
á heilsugæzlu og sjúkrahúsþjónustu. Sam-
kvæmt upplýsingum landlæknis benda t. 
d. fyrstu upplýsingar frá Egilsstöðum til, 
að svo sé. Framboðið kallar á eftirspurn. 

Hvaða þœttir heilbrigðisþjónustu eiga 
að hafa forgang? 

Á undanförnum áratugum hefur mikill 
árangur náðst í heilbrigðismálum á Ís-
landi. Meðalaldur hefur hækkað, þótt hann 
hafi nú staðnæmzt (sjá kortaröð aftast). 
Barnadauði hefur lækkað. Ýmsum sjúk-
dómum, svo sem berklum og holdsveiki, 
hefur verið útrýmt. Allt kostar þetta pen-
inga. Hjá þjóð, sem hefur nú í nokkur ár 

eytt mun meiru en hún hefur aflað, hlýt-
ur því stefnan á næstu árum að vekja 
býsna alvarlegar spurningar. Heilbrigðis-
þjónusta á ekki að vera og má ekki vera 
neinn lúxus. 

Það er ekki nóg að minnka ungbarna-
dauða og missa svo þessi sömu börn í um-
ferðarslysum eða í fang eiturlyfjaneyzlu. 
Jóhann Hlíðar prestur í Kaupmannahöfn 
sagði í sjónvarpinu nýlega, að þar væru 
jafnvel 10—12 ára unglingar orðnir heróin-
istar. Það er heldur lítil huggun fyrir okk-
ur að vita, að við höfum auknar líkur á 
því að verða 90 ára, ef það líf, sem við 
fáum til viðbótar, er háð tengslum við 
flöskur með næringu í æð og súrefniskerfi 
spítala. Gæði lífsins skipta jafnmiklu, ef 
ekki meiru, en lengd þess. Það er ekki 
nóg að hafa mikið af dýrum og fínum 
rannsóknartækjum, ef samt er ekkert hægt 
að gera til að lækna þá sjúkdóma, sem 
finnast með rannsóknum. 

Líklega þýðir þetta, að á næstunni verð-
ur að gjörbylta öllum heilbrigðiskerfum. 
Hætta að skipuleggja fyrir ákveðnar sér-
greinar læknisfræðinnar og hætta að tala 
eingöngu um lækningar sjúkdóma. Reyna 
heldur að athuga, hvaða sjúkdómar taka 
stærstan toll í mannslifum og andlegri, fé-
lagslegri og líkamlegri þjáningu. Líta á 
orsakir og fyrirbyggja. Vega hverja ein-
staka krónu, hvar hún gerir mest gagn i 
fyrirbyggjandi aðgerðum í þjóðfélaginu, 
ekki bara á heilbrigðisstofnunum. 



Þráinn Eggertsson: 

Yfirlit yfir starfsemi Viðlagasjóðs 

Inngangur. 

Viðlagasjóður var stofnaður með lög-
um nr, 4 frá 7. febrúar 1973 vegna nátt-
úruliamfaranna í Vestmannaeyjum. Al-
kunna er, að eldgos hófst á Heimaey að-
fararnótt 23. janúar 1973 og lauk rúmum 
5 mánuðum síðar, hinn 26. júni sama ár. 
Við upphaf gossins bjuggu rúmlega 5000 
manns á Heimaey, og voru nær allir Eyia-
búar fluttir til lands fyrstu gosnóttina, og 
urðu þá í einni andrá um 2,5% þjóðarinn-
ar heimilislaus. Lengi framan af voru horf-
ur á því, að eldgosið kynni að leggja í auðn 
eina mikilvægustu verstöð landsins, en ár-
ið 1972 höfðu Vestmannaeyingar aflað 
11,4% aflaverðmætis landsmanna og 
8,4% útf]utningsverðmætis. 

Fyrstu viðbrögð stjórnvalda voru að 
stofna svonefnda Vestmannaeyjanefnd 
strax daginn eftir að gosið hófst og sat 
nefndin, uns Viðlagasjóður tók til starfa 13. 
febrúar 1973. Það var á vegum Vest-
mannaeyjanefndar, að 4 manna sendi-
nefnd fór til skoðunar á tilbúnum húsum 
á Norðurlöndum, en Viðlagasjóður átti síð-
ar eftir að standa í einum umfangsmestu 
byggingarframkvæmdum eins aðila hér 
á landi, eins og segir í lokaskýrslu fram-
kvæmdastjóra sjóðsins. 

Í lögunum frá 7. febrúar 1973, um neyð-

arráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 
var hlutverk Viðlagasjóðs ákveðið: 

1. Að tryggja hag Vestmannaeyinga og 
stuðla að vernd og endurreisn byggðar 
þeirrar. 

2. Að greiða kostnað vegna björgunar-
starfs, flutninga og röskunar á högum 
vegna eldsumbrotanna í Vestmanna-
eyjum. 

3. Að bæta tekjumissi og eignatjón af völd-
um eldgossins á Heimaey. 

4. Að draga úr áhrifum náttúruhamfara 
í Vestmannaeyjum á afkomu og at-
vinnulíf Vestmannaeyinga og þjóðar-
heildarinnar og gera hvers konar fjár-
hagsráðstafanir í þessu skyni. 

Á verðlagi ársins 1978 nema rekstrar-
útgjöld Viðlagasjóðs vegna eldgossins á 
Heimaey nær 20 milljörðum króna, og 
eru það um 3,6% af þjóðarframleiðslu árs-
ins 1978. Þá eru ótalin útgjöld Viðlaga-
sjóðs vegna húsakaupa og húsbygginga, en 
á verðlagi ársins 1978 mun sú fjárfest-
ing hafa numið rúmlega 10 milljörðum 
króna. Alls er þarna um fjárupphæð að 
ræða, sem nemur tæplega 5,5% af þjóð-
arframleiðslu síðasta árs, en langstærstur 
hluti útgjaldanna varð á árunum 1973— 
1975. Stjórn Viðlagasjóðs lauk störfum í 
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árslok 1976, en Helgi Bergs banka-
stjóri var formaður hennar frá upphafi. 
Framkvæmdastjórar sjóðsins hafa verið 
þrir. Fyrst Stefán M. Gunnarsson, siðan 
Hallgrimur Sigurðsson lögfræðingur og 
loks tók Bragi Björnsson lögfræðingur við 
starfinu. 

Stjórn Viðlagasjóðs og starfslið glímdu 
við gífurlega vandasöm mál, tóku erfiðar 
og viðkvæmar ákvarðanir og ráðstöfuðu 
miklum fjármunum. Í þessari grein verður 
ekki reynt að meta, hversu vel tókst að 
ná þeim markmiðum, sem sjóðmun voru 
sett í lögum. Hér verður látið nægja að 
teikna útlínur þessarar umfangsmiklu 
starfsemi, eins og hún birtist i reikningum 
og bókhaldsgögnum sjóðsins. 

Í lögum nr. 4/1973 var ákveðið, að 
Seðlabanki Íslands varðveitti Viðlagasjóð 
og bókhald hans. Efnið í greinina er að 
stórum hluta sótt til Jóhanns T. Ingjalds-
sonar, aðalbókara Seðlabankans, og starfs-
liðs hans, en einnig hefur mikið verið 
stuðst við lokaskýrslu um starfsemi Við-
lagasjóðs, sem framkvæmdastjóri sjóðsins, 
Bragi Björnsson lögfræðingur, tók saman. 

Hér er ekki fjallað um Norðfjarðardeild 
Viðlagasjóðs, en hún var stofnuð með lög-
um nr. 5 28. febrúar 1975 vegna snjóflóð-
anna, er féllu í Norðfirði 20. desember 
1974. Með sömu lögum var Viðlagasjóði 
heimilað „að bæta tjón, sem orðið hafa af 
náttúruhamförum eða verða annars stað-
ar á landinu". Í samræmi við þessa heim-
ild var landsdeild Viðlagasjóðs stofnsett 
með reglugerð nr. 288 frá 3. júni 1975. 
Hlutverk landsdeildar var að bæta tjón 
vegna eldgosa og snjóflóða á tímabilinu 
1. desember 1974 til 31. ágúst 1975, og 
voru greidd 19 tjón vegna snjóflóða á 
Norður- og Austurlandi. Um landsdeild er 
ekki fjallað í grein þessari fremur en 
Norðfjarðardeild. 

Á þeim árum, sem Viðlagasjóður starf-
aði, voru verðlagshækkanir mjög örar. 
Fyrstu þrjú árin, þegar starfsemin var í 
hámarki, hækkaði vísitala framfærslu-

kostnaðar að meðaltali um 38% milli ára. 
Af þessum sökum er nær merkingarlaust 
að leggja saman tekju- og útgjaldatölur á 
verðlagi hvers árs, ef gefa á yfirlitsmynd 
yfir starfsemi sjóðsins öll árin. Þær tölur, 
sem hér birtast, eru því á verðlagi ársins 
1978, nema annað sé tekið fram. 

Að loknum þessum inngangi verður 
greint frá frumtekjum Viðlagasjóðs, 
þ.e. sköttum og framlögum opinberra 
aðila auk gjafa. Þarnæst verður fjallað um 
almenn rekstrargjöld sjóðsins vegna eld-
gossins á Heimaey og að því loknu um 
bótagreiðslur og skiptingu þeirra. Endan-
lega verður rætt um eignir og skuldir 
sjóðsins og þar drepið á húsbyggingar, 
greiðsluerfiðleika og eignastöðu við reikn-
ingslok 30. april 1977. 

Tekjur. 
Frumtekjur Viðlagasjóðs á verðlagi árs-

ins 1978 eru sýndar í 1. töflu. Þar er í 
fyrsta lagi um að ræða óafturkræf fram-
lög úr opinberum sjóðum og skatttekjur 
ýmisskonar, sem ríki og sveitarfélög inn-
heimtu, en í öðru lagi eru gjafir innlendra 
og erlendra aðila. 

Af þessum tekjustofnum vegur viðlaga-
gjald á söluskattsstofn langþyngst, 63% af 
heildinni eða 10.189 millj.kr., en alls var 
gjaldið lagt á þrisvar sinnum. 

1. mars 1973 til 28. febrúar 1974 var það 
2%, en var lækkað í 1% 1. mars 1974 til 
28. febrúar 1975, og loks var lagt 2% við-
lagagjald á hinn almenna söluskattsstofn 
1. mars 1975 til 31. desember 1975, en að 
þessu sinni runnu aðeins 68% af tekjun-
um til Vestmannaeyjadeildar, þar sem 
32% fóru til Norðfjarðardeildar. 

Á gjaldárinu 1973 var lagt 30% viðlaga-
gjald á álagðan eignarskatt og 10% við-
lagagjald á álagt landsútsvar, og námu 
tekjur sjóðsins af hvorutveggja um 500 
millj.kr. (2,2%). Einnig er að geta skatt-
tekna, sem sveitarfélögum var falið að inn-
heimta, en þar munaði mest um 1% við-
lagagjald á útsvarsskyldar tekjur. Jafn-
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framt var lagt viðlagagjald á gjaldstofn að-
stöðugjalds í hverju sveitarfélagi, sem nam 
„35 % þess hundraðshluta, sem þar var á 
lagt sem aðstöðugjald á árinu 1971". Nokk-
uð misjafnlega mun hafa gengið að inn-
heimta gjöldin hjá sveitarfélögum, en alls 
námu tekjur sjóðsins af þessum stofni 
2.607 millj.kr. (11,2%). 

Loks var Viðlagasjóði samkvæmt lögum 
nr. 4/1973 veitt 160 millj.kr. óafturkræft 
framlag úr ríkissjóði og annað eins úr at-
vinnuleysistryggingasjóði, en greiðslur 
dreifðust á árin 1973 og 1974 og námu 
samtals 1.454 millj.kr. á verðlagi ársins 
1978. 

Það skal ítrekað, að enginn af þessum 
tekjustofnum var framlengdur að undan-
skildu viðlagagjaldi á söluskattsstofn, eins 
og áður greindi. 

Ríkisstjórnir Norðurlandanna ákváðu 
skömmu eftir að eldgos hófst í Vestmanna-
eyjum að gefa andvirði 100 millj. d.kr. til 
endurreisnarstarfs í Vestmannaeyjum. 
Nam gjöfin um 1/3 af frumtekjum Við-
lagasjóðs, en hún skiptist þannig, að Dan-
mörk, Finnland og Noregur gáfu 20 millj. 
d.kr. hver, en Sviþjóð 40 millj. d.kr. Rík-
isstjórnir Danmerkur, Noregs og Svíþjóð-
ar greiddu framlag sitt í peningum, sem 
færðir voru á reikning Viðlagasjóðs þegar 
á árinu 1974. Andvirði finnsku gjafarinn-
ar var fært á sérstakan reikning Viðlaga-
sjóðs hjá Innkaupastofnun ríkisins í Finn-
landi, og var Viðlagasjóði heimilt að ráð-
stafa af þessum reikningi til vörukaupa. 
Andvirði gjafar Norðurlanda var að mestu 
leyti varið til kaupa á tilbúnu húsnæði. 

Framlög Norðurlanda eru hér metin á 
tæplega 7.500 millj.kr., og hafa þá upphaf-
legar færslur í reikningum Viðlagasjóðs 
verið færðar til meðalverðs ársins 1978 
samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar. 
Almennt verðlag hefur hækkað mun meira 
á tímabilinu 1973 til 1978 en gengi Norð-
urlandamynta, en á meðalgengi ársins 
1978 voru 100 millj. d.kr. um 4.900 millj. 
isl.kr. 

Auk framlaga Norðurlanda bárust Við-
lagasjóði gjafir ýmissa innlendra og er-
lendra aðila, og mun fjöldi gefenda hafa 
skipt þúsundum, en listi yfir þá er til í 
fórum sjóðsins. Gjafir þessar námu rúm-
lega 1.100 millj.kr. eða tæplega 5% af 
tekjum. 

Rétt er að taka fram, að miklar gjafir 
bárust beint til Vestmannaeyjakaupstaðar 
og koma því ekki fram í reikningum Við-
lagasjóðs. í skýrslu svonefndrar úttektar-
nefndar um fjárhagsvanda Vestmanna-
eyjakaupstaðar, sem síðar verður getið, er 
greinargerð um gjafir til kaupstaðarins eft-
ir Ólaf Helgason, formann nefndarinnar. 
Gjöfunum er þar skipt í fjóra flokka. Í 
fyrsta flokki er gjafafé til ákveðinna verk-
efna, svo sem til íþróttahallar, sjúkrahúss, 
barnaheimilis, elliheimilis og fjárhagsað-
stoðar við einstaklinga, alls um þriðjung-
ur gjafafjárins. Í öðrum flokki (14%) er 
gjafafé til almennrar uppbyggingar i Vest-
mannaeyjum. Í þriðja lagi (28%) eru 
gjafir í formi fasteigna og búnaður, en 
loks er gjafafé, afhent án skilyrða (25%). 
Á verðlagi ársins 1978 nema þessar gjaf-
ir um 1.500 millj.kr., en stærstu aðilarnir, 
sem þar komu við sögu, voru Rauði Kross 
Íslands, Hjálparstofnun kirkjunnar og Li-
onshreyfingin, en eins og áður greindi 
koma þessar gjafir ekki fram í reikning-
um Viðlagasjóðs. 
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Auk skatttekna, beinna framlaga hins 
opinbera og gjafa hafði Viðlagasjóður 
nokkrar tekjur af eignum sínum, er tímar 
liðu. Þessar tekjur eru ekki sýndar í 1. 
töflu, en koma fram í lokareikningum Við-
lagasjóðs og deilda hans. 

Til fróðleiks má geta þess, að tekjur af 
leigu húsa á verðlagi ársins 1978 námu alls 
142 millj.kr., en vaxtatekjur, fyrst og 
fremst af lánum vegna húsasölu, námu 
635 millj.kr. Hreinar tekjur af húsasölu 
hafa ekki verið miklar, þegar söluverð hús-
anna er fært til núvirðis á föstu verðlagi 
og borið saman við kostnaðar- og kaup-
verð. Slíkir útreikningar hafa þó ekki ver-
ið gerðir, en húsamál sjóðsins eru rædd sið-
ar í greininni. 

Almenn rekstrargjöld. 
Í 2. töflu er yfirlit yfir almenn rekstrar-

gjöld Viðlagasjóðs vegna eldgossins á 
Heimaey, sem gefur nokkra mynd af gíf-
urlega yfirgripsmikilli starfsemi sjóðsins. 

Almenn rekstrargjöld námu alls 6.136 
millj.kr., en tveir kostnaðarþættir skera 
sig úr og eru langstærstir. Einn fyrsti út-
gjaldaliður Viðlagasjóðs, hraunvarnir og 
verndun húseigna, var 25% af almennum 
rekstrarútgjöldum, en hreinsun gosefna og 
landgræðsla, sem enn stóð yfir við reikn-
ingslok sjóðsins 30. apríl 1977, nam 28% 
og var stærsti almenni gjaldaliðurinn. Þá 
voru samkvæmt reikningum enn ógreidd 
gjöld vegna landgræðslu að upphæð 28 
millj.kr. 

Eins og sjá má í 1. lið 2. töflu var rúm-
lega 1.500 millj.kr. varið til hraunvarna 
og verndunar húseigna, en þar er meðal 
annars talinn kostnaður við varnargarða, 
hraunkælingu, þakmokstur, styrkingu 
þaka, byrgingu glugga og viðgerð á mið-
stöðvarkerfum. 

Hreinsun og uppgræðsla Heimaeyjar 
reyndist kostnaðarsamari en reiknað hafði 
verið með, en hinu mikla landvinninga-
starfi, sem unnið var í Vestmannaeyjum, 
eru gerð ítarleg skil í lokaskýrslu um Við-

lagasjóð, þeirri er áður var getið. Víkur-
fok inn á hreinsuð svæði olli í upphafi 
miklu tjóni og óþægindum og segir í skýrsl-
unni, að erfitt hafi verið að skilja í sund-
ur hreinsun og uppgræðslu. „Ekki var 
unnt að hefja uppgræðslu af neinu viti 
fyrr en hreinsaðir höfðu verið ýmsir staðir, 
og staðir, sem hreinsaðir höfðu verið, 
þurftu uppgræðslu með, þar sem undan 
öskunni kom sviðin jörð". Landgræðsla 
var langmikilvægasta verkefni Viðlagasjóðs 
síðasta 1 1/2 starfsárið, og var sífellt verið 
að færa út kvíarnar. Ályktun um frekari 
fjárveitingar til þessa máls á árunum 1977 
og 1978 var samþykkt á síðasta fundi 
stjórnar Viðlagasjóðs 29. desember 1976. 
Auk þess sem sjóðurinn varði rúmlega 
1.700 millj.kr. til hreinsunar gosefna og 
landgræðslu eins og sjá má í 2. töflu, voru 
Vestmannaeyjakaupstað greiddar bætur 
vegna hreinsunar og ræktunar (sbr. kafl-
ann urn bætur hér á eftir), sem munu 
nema um 500 millj. kr. á verðlagi ársins 
1978. 

Þriðji stærsti kostnaðarliðurinn í 2. töflu 
er vegna almennrar þjónustu í Vestmanna-
eyjum. En hér er þess að geta, að rekstur 
bæjarfélagsins var um hríð að mestu í 
höndum Viðlagasjóðs, nánar tiltekið þar 
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til hinn 1. október 1973, þegar bæjar-
stjórnin yfirtók stjórn kaupstaðarins aft-
ur að fullu. Á þessu tímabili kostaði sjóð-
urinn meðal annars rekstur slökkviliðs 
bæjarins, sá um allan rekstur viðgerðar-
aðstöðu, kostaði starfsemi mötuneytis og 
greiddi ýmsan aukakostnað vegna lög-
gæslu. Einnig greiddi sjóðurinn m.a. raf-
magns- og kyndikostnað í bænum nokk-
urn tima. Alls nema útgjöld undir þessum 
lið 866 millj.kr. (14,1%). 

Viðlagasjóður kostaði bæði brottflutn-
ing og heimflutning fólks og verðmæta. 
Var þessi starfsemi svo umsvifamikil, að 
sérstök deild starfaði við flutninga, en sam-
tals var varið til þeirra rúmlega 900 millj. 
kr. (14,8%). Úr Eyjum þurfti meðal ann-
ars að flytja búslóð og einkabíla Eyja-
manna, 800 að tölu, búpening bænda 
(nema kýr, sern var slátrað), afurðir úr 
geymslum fiskiðjuveranna, vélar og tæki. 

Til nánari skýringar á öðrum liðum 2. 
töflu skal þetta tekið fram: Undir 3. lið, al~ 
menn þjónusta á fastalandinu, er aðallega 
geymslukostnaður verðmæta, sem þangað 
voru flutt. Staðaruppbætur, 10. liður, voru 
greiddar 1. október 1973—16. mars 1974 
til þeirra, sem bjuggu og störfuðu í Eyjum 
á þessu tímabili og höfðu verið búsettir 
þar 22. janúar 1973. Var þetta gert til að 
hamla á móti hugsanlegum flótta frá Eyj-
um, en óttast var, að menn leituðu starfa 
i landi við þægilegri skilyrði. 12. hður, 
opinber gjöld, er að stærstum hluta ýmis 
launatengd gjöld. Viðlagasjóður keypti vél-
ar, áhöld og búnað fyrir samtals 413 millj. 
kr. (á verðlagi ársins 1978). Rýrnun véla-
eignar kemur fram í 13. lið 2. töflu, en 
meðal annars glataðist og eyðilagðist ýmis 
búnaður við björgunarstarfið. 

Bœtur. 
Í lögum m. 4/1973 var Viðlagasjóði fal-

ið „að bæta tekjumissi og eignatjón af 
völdum eldgossins á Heimaey". Þar segir 
einnig: „Stjórn Viðlagasjóðs skal, eftir þvi 
sem unnt er og við getur átt, setja fastar 

reglur um bætur þær, styrki og lán, sem 
veitt eru úr sjóðnum, og skulu reglurnar 
birtar almenningi". Loks segir í lögunum: 
„Forsætisráðherra setur með reglugerð 
nánari ákvæði um framkvæmd laga þess-
ara, og skal þar m.a. kveða nánar á um 
mat eigna og greiðslu bóta fyrir eigna-
tjón". 

Vafalaust hefur þetta verið þungbærasta 
verkefni stjórnar Viðlagasjóðs. Mat á 
eignatjóni og tekjumissi er jafnan vanda-
samt og umdeilt verk, en ekki bætti úr 
skák, að 30—50% verðbólga geisaði í land-
inu, þegar tjón var metið og bætur greidd-
ar. Alls voru greiddar bætur að upphæð 
12.235 millj.kr. á verðlagi ársins 1978, og 
er skipting þeirra sýnd í 3. töflu. Lang-
stærsti flokkur bóta var vegna ónýtra og 
skemmdra íbúðarhúsa, tæp 45% af heild-
argreiðslum, en næst koma bætur til Vest-
mannaeyjakaupstaðar og stofnana hans, 
rúm 23%. Verður nú greint frá helstu 
bótaflokkum í sömu röð og þeir birtast í 
3. töflu. 

Tekjubætur einstaklinga námu 64 millj. 
kr. (0,5%), en þær voru upphaflega 
greiddar 46 einstaklingum, sem voru 67 
ára og eldri hinn 22. janúar 1973, svo og 
sjúklingum, að uppfylltum ákveðnmn 
skilyrðum. Síðar voru til viðbótar greidd-
ar tekjubætur til 54 einstaklinga annarra 
en gamalmenna og sjúklinga, sem þegar 
höfðu fengið bætur. 

Tekjubætur fyrirtækja námu 490 millj. 
kr. (4,0%) og reyndust í útreikningi einn 
vandasamasti bótaflokkurinn, og voru 
bótareglur ekki ákveðnar fyrr en á fundi 
stjórnar Viðlagasjóðs í apríllok 1975. Sam-
kvæmt þessum reglum gátu þau fyrirtæki 
fengið tekjubætur, sem ráku atvinnustarf-
semi í Vestmannaeyjum í janúar 1973 og 
höfðu þar skráðar aðalstöðvar sinar, önnur 
en þau, sem fengu eignatjón sitt bætt sem 
altjón. Til grundvallar við útreikning bót-
anna var lagður mismunur hjá hverju fyr-
irtæki á slysatryggðum vinnuvikum á ár-
unum 1972 og 1973. Ef vinnuvikur voru 
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færri 1973 en 1972, fékkst hver vika af 
mismuninum bætt, en þó með misjafn-
lega hárri upphæð eftir tegund atvinnu-
fyrirtækis. Frá útreiknuðum bótum var 
m.a. dreginn hagnaður af rekstri fyrirtæk-
isins annarsstaðar en i Vestmannaeyjum 
á árinu 1973 og tekjur af leigu á eignum 
fyrirtækisins, á rneðan á rekstrarsiöðvun 
stóð. Á hinn bóginn var heimilt við út-
reikning á mismun vinnuvikna áranna 
1972 og 1973 að lækka fjölda slysatryggðra 
vinnuvikna árið 1973 um þær vikur, er 
varið var til nauðsynlegrar starfsemi, sem 
vegna rikjandi ástands í Vestmannaeyjum 
gat ekki geíio arð. 

Bætur fyrir ónýt ibúðarhús voru miðað-
ar við brunabótamat húsnæðisins að við-
bættri þeirri upphæð, sem nam eign á 
leigulóð eins og hún var metin til eignar-
skatts á árinu 1972. Frá reiknuðu mats-
verði voru dregnar áhvilandi kröfur og 
yfirtók Viðlagasjóður þær, en mismuninn 
fengu bótaþegar greiddan i fjórum jöfnum 
greiðslum, 20. október 1973, 1. janúar 
1974, 1. april 1974 og 1. júií 1974. Sam-
kvæmt regluin Brunabótafélags Islands 
hefðu bætur átt að byggjast á mati frá 15. 
október 1972, en stjórn Viðlagasjóðs ákvað 
að miða við nýtt mat; frá 15. október 1973, 
en liækkun milli mata nam 31%. Loks 
má geta þess. eins og segir i lokaskýrslu 
Viðiagasjóðs, „að endurbætur og viðgerðir 
liúsa, sem ekki var búið að taka inn í 
brunabótamat, er eigniraar íóriist, voru 
metnar af matsmönnum sjóðsins og bætt 
við matið". Alls voru bættar 400 eignir 
i Vestmannaeyjum sem algert tjón, og 
námu þessar bætur fyrir ónýt ibúðarhús 
4.444 millj.kr. (36,3%). 

Nærri lætur, að öll ibúðarhús á Heima-
ey hafi orðið fyrir skemmdum vegna goss-
ins, og alls voru metnar skemmdir á um 
900 viðgeröarhæfum húsum. í lokaskýrslu 
Viðlagasjóðs segir, „að framkvæmd mats 
þessa haíi verið einhver erfiðasti og við-
kvæmasti hluti allra þeirra matsstarfa, 
sem fram fóru i Vestmannaeyjum eftir gos-

ið", og er i skýrslunni gerð grein í nokkru 
máli fyrir helstu grimdvallaratriðum, sem 
að matinu lágu. Viðgerðarmat á eignum 
var framkvæmt af sérstakri nefnd, svo-
kallaðri matsnefnd ibúðarhúsa, sem skip-
uð var tæknimönnum frá þremur verk-
fræðiskrifstofum i Reykjavik. Matsnefnd 
ibúðarhúsa hefur sent frá sér lokaskýrslu, 
og er þar greint frá niðurstöðum tjóna-
matsins og skýrt frá þvi, hvernig tjóna-
skoðun og mati var háttað. Visast hér til 
greinargerða Viðlagasjóðs og matsnefndar, 
en þess má geta, að matið var byggt á 
verðlagi himi 1. nóvember 1973, og var 
nývirði húsa og húshluta áætlað út frá 
nokkurskonar visitöluhúsi. Tjónum var 
sldpt i tvennt: Skammtimaþætti, sem 
krefjast reglubundinnar endurnýjunar, 
svo sem málning og gólfeíni, en þar bætti 
Viðlagasjóður nývirði að frádregnum af-
skriftmn og til viðbótar 25% af afskriftar-
upphæðinni. Hins vegar voru liftimaþætt-
ir, sem ekki þarfnast endurnýjunar á ævi-
skeiði húss, svo sem steyptir veggir, en 
þessir hðir voru ekki afskrifaðir í mathiu, 
iieldur bættir á grundvelli viðgerðarkostn-
aðar. 

3. tafla Bótagreiðslur Vestmannaeyja-
deiidar Viðlagasjóðs 

A verðlagi 
ímillj.kr. ársins 1978 % 

1 Tekjubætur einstaklinga . . . 64 (0,5) 
2 Tekjubætur fyrirtækja . . . 490 (4,0) 
3 Bætur fyrir ónýt hús 4.444 (36,3) 
4 Bætur fyrir skemmd hús . . . 1.027 (8,4) 
5 Bifreiðabætur 184 (1,5) 
6 Fyrirtækjabætur 1.938 (15,8) 
7 Lausafjárbætur . . . . . . . 1.180 (9,7) 
8 Jarða- og Jóðabæíur 45 (0,4) 
9 Til Vestmannaeyjakaupstaðar 

og stofnana 2.860 (23,4) 
10 Slysabætur 3 (0,0) 
11 Bætur, alis 12.235 (100,0) 

Hinn 4. júlí 1974 lauk matsnefnd við 
matsniðurstöður um 840 viðgerðarhæfra 
húsa, og voru þá allmargar matsgerðir 
enn i vinnslu. Að aðalmati loloiu gátu 
húseigendur farið fram á endurskoðun og 
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var fjölmörgum mötum breytt, er fyllri 
leiðréttingar bárust. Sættu tjónþolar sig 
ekki við niðurstöður matsnefndar, bar Við-
lagasjóði að láta dómkvadda menn ákvarða 
bætur, en til þess kom aðeins í einu tilviki. 
Bætur voru að mestu greiddar á árinu 
1974, en Viðlagasjóður bauð þeim, sem hug 
höfðu á, nokkra fyrirframgreiðslu upp í 
væntanlegar bætur þegar á árinu 1973. Á 
verðlagi ársins 1978 námu bætur vegna 
skemmdra ibúðarhúsa 1.027 millj.kr. 
(8,4%). 

Bifreiðabætur námu 184 millj.kr. 
(1,5%), og var bætt tjón á um 800 bifreið-
um, einkum vegna skemmda á lakki og 
gleri af völdum gjallfoks, en tjónamats-
menn frá bifreiðadeildum tryggingarfé-
laga mátu tjónið. 

Greiddar voru tjónabætur til 126 fyrir-
tækja í Eyjum að fjárhæð 1.938 millj.kr. 
(15,8%), en um helmingur upphæðarinn-
ar rann til fimm stærstu fiskvinnslustöðv-
anna. Bætt var tjón á húseignum, vélum 
og vélbúnaði, birgðum og lausafé fyrir-
tækja og visast á ný til lokaskýrslu Við-
lagasjóðs um hinar margvíslegu matsregl-
ur, sem farið var eftir. Matsgerð var í 
höndum ýmissa aðila, eftir því sem við 
átti. Verkfræðiskrifstofa í Reykjavík sá t.d. 
að mestu um mat á húsum fyrirtækja, raf-
magnsverkfræðingur og vélaverkfræðingur 
höfðu yfirumsjón með tjónamati á raf-
búnaði og vélum, löggiltir endurskoðendur 
aðstoðuðu við mat á glötuðum birgðum, 
en innbúsmatsmenn tryggingarfélaga 
mátu tjón á lausafé svo sem innréttingum 
og húsbúnaði. Þess má einnig geta, að far-
ið var eftir reglum Ríkisábyrgðasjóðs við 
mat á vélum, vélbúnaði og rafbúnaði. 

Lausafjárbætur í 3. töflu eru einkum 
bætur á innbúi einstaklinga, en 1.300 slik 
möt voru framkvæmd af matsmönnum 
tryggingarfélaga. Nær eingöngu varð að 
byggja á munnlegum upplýsingum fólks 
um glataða lausafjármuni. Miðað var við 
verðlag 1. nóvember 1973, og voru meira 
en 2/3 bóta greiddir þegar það ár, en alls 

námu lausafjárbætur 1.180 millj.kr. 
(9,7%). 

Vandasamt reyndist að meta til fast-
eignamatsverðs lóðir og lendur, sem fóru 
undir hraun og gjall í gosinu. Matsupp-
hæðir miðuðust við verðlag í janúar 1973, 
en voru greiddar tjónaþolum í byrjun árs 
1976 og nema um 45 millj.kr. (0,4%). 

Tjónabætur til Vestmannaeyjakaupstað-
ar og stofnana hans, auk ýmissa greiðslna 
til kaupstaðarins samkvæmt heimildar-
ákvæðum í reglugerð Viðlagasjóðs, nema 
2.860 millj.kr. (23,4%). Ekki voru greiðsl-
ur fyrir mannvirkjatjón nema hluti af 
heildargreiðslum frá Viðlagasjóði, enda 
þótt sá liður hafi verið stærstur. Greiðslur 
komu m.a. fyrir bráðabirgðaráðstafanir og 
viðgerðir, hreinsun lands og hafnar, lausa-
fé, lönd og lóðir, tekjutap, rekstrartap, 
stofnskólplögn, sorpkvörn, sundlaug, upp-
græðslu, malbiksbirgðir og malbikunar-
stöð, vatnsveitu og kerfisröskun og kostn-
að við uppgjör og skipulagsmál. 

Í janúar 1976 var nefnd þriggja manna 
falið að gera úttekt á fjárhagsstöðu bæjar-
sjóðs Vestmannaeyja. Í nefndinni voru 
Ólafur Helgason, formaður, Gylfi Ísaksson 
og Þráinn Eggertsson, og skilaði hún áliti 
sinu í júli 1977 til félagsmálaráðherra. Í 
nefndarálitinu, „Úttekt á fjárhagsvanda 
Vestmannaeyjakaupstaðar og Rafveitu 
Vestmannaeyja", koma fram ýmsar upp-
lýsingar um samskipti Viðlagasjóðs og 
bæjarfélagsins og stöðuna að þeim loknum. 

Athuganir nefndarmanna leiddu meðal 
annars í ljós, að hlutur rekstrarútgjalda 
af heildartekjum bæjarsjóðs var orðinn 
mjög óhagstæður, hafði hækkað úr 50% 
fyrir gos í 80% 1975 og væntanlega í 83— 
84% 1976. Árið 1975 hafði bæjarsjóður 
Vestmannaeyja því um 20% af heildar-
tekjum til eignabreytinga og framlaga, en 
til samanburðar má geta þess, að flestir 
aðrir bæjarsjóðir á landinu höfðu um 30— 
45% tekna til ráðstöfunar í þessu skyni. Að 
mati nefndarmanna stafaði hlutfallsleg 
minnkun rekstrarafgangs einkum af 
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þrennu: tekjutapi bæjarfélagsins vegna 
fólksfækkunar um rúmlega 500 íbúa frá 
árinu 1972, tímabundnum útgjöldum 
vegna röskunar og uppbyggingar og loks 
varanlegri þjónustuaukningu. Tekjutap 
vegna fólksfækkunar var áætlað um 7— 
8% af rekstrartekjum og timabundin út-
gjöld talin nema svipaðri hundraðstölu, 
þannig að með aðhaldi í rekstri og fólks-
fjölgun í 5.300 íbúa, þ.e. íbúatöluna fyrir 
gos, gæti rekstrarafgangur farið upp í 30% 
af tekjum, samkvæmt útreikningi nefnd-
armanna. 

Úttektin leiddi einnig í ljós, að eigna-
aukning bæjarsjóðs frá 1972 til ársloka 
1976 nam tæpuin 2.000 millj.kr., en 
skuldaaukning tæpum 500 millj.kr. Ráð-
stöfunarhæfar eignir voru taldar nema 574 
millj.kr. að viðbættu ógreiddu framlagi rik-
issjóðs vegna íþróttahallar, 144 millj.kr. 

Í tillögum úttektarnefndar var miðað 
við, að Vestmannaeyjakaupstað yrði gert 
kleift að ljúka framkvæmdum vegna goss 
og vinna að öðrum nauðsynlegum fram-
kvæmdum á næstu fimm árum og jafn-
framt yrði stefnt að því að koma bæjar-
sjóði og stofnunum hans á réttan kjöl fjár-
hagslega á árunum 1977—1981. Til að ná 
þessum árangri gerði nefndin ýmsar tillög-
ur til bæjarstjórnar Vestmannaeyja og 
ríkisstjórnarinnar. Tillögur til bæjar-
stjórnar voru um aðhald í rekstri og nið-
urskurð tímabundinna útgjalda, svo að tak-
ast mætti að auka rekstrarafgang bæjar-
sjóðs í 30% af heildartekjum á næstu 
fimm árum. Jafnframt var lagt til, að and-
virði ráðstöfunarhæfra eigna yrði nýtt til 
að greiða lán bæjarsjóðs, lækka lausaskuld-
ir og loks rynnu 240 millj.kr. til fram-
kvæmda á árunum 1977—1981. Tillögur 
til ríkisstjórnarinnar fólu meðal annars í 
sér, að útvegað yrði 300 millj.kr. lán til 
bæjarsjóðs Vestmannaeyja, afborgunar-
laust í 5 ár, er endurgreiddist síðan á 10 
árum, en vextir yrðu 10% p.a. Andvirði 
lánsins skyldi eingöngu nýtt til gatnagerð-
ar, skolpveitu norður fyrir Eiði og sjó-

veitu. Úttektarnefnd gerði einnig tillögur 
til lausnar á vanda Rafveitu Vestmanna-
eyja, sem hafði orðið fyrir langmestu tjóni 
af fyrirtækjum bæjarfélagsins í gosinu. 
Var meðal annars lagt til, að ríkisstjórnin 
útvegaði rafveitunni 250 millj.kr. lán, 
helming þess með 10% ársvöxtum, en af-
ganginn með venjulegum vaxtakjörum. 

Tillögur úttektarnefndar voru samþykkt-
ar af ríkisstjórninni og bæjarstjórn Vest-
mannaeyjakaupstaðar. 

Síðasti flokkur bóta í 3. töflu eru slysa-
bætur, aðeins 3 millj.kr. Mjög litið var um 
slys í Vestmannaeyjum, meðan á björgun-
ar- og endurreisnarstarfi stóð. Viðlaga-
sjóður var með ábyrgðartryggingu starfs-
fólks vegna slysa, þar sem kröfur gátu 
numið allt að 400.000 kr. á verðlagi þess 
tíma. Aðeins eitt slys varð, þar sem kröf-
ur fóru fram úr þessari upphæð, og er 
greiðsla Viðlagasjóðs færð hér. 

Eignir og skuldir. 
Viðlagasjóður lenti strax á fyrsta starfs-

ári í miklum greiðsluerfiðleikum og safn-
aði stórfelldum yfirdráttarskuldum á 
hlaupareikningi sínum við Seðlabanka Ís-
lands. Í lok árs 1973 nam skuldin við 
Seðlabankann 781 millj. kr., en jókst árið 
eftir um 699 millj.kr. og var í árslok 1974 
alls 1.480 millj.kr. Á verðlagi ársins 1978 
nema skuldir þessara tveggja ára yfir 6.000 
millj .kr. 

Við fyrstu sýn kann að virðast nokkuð 
ótrúlegt, að Viðlagasjóður skyldi lenda í 
miklum greiðsluvanda. Í 1., 2. og 3. töflu 
kemur t.d. fram, að á verðlagi ársins 1978 
námu frumtekjur sjóðsins tæpum 23.400 
millj. kr., en almenn rekstrargjöld og bæt-
ur voru samtals 18.400 millj. kr. Saman-
burður á tímasetningu tekna og gjalda 
skýrir heldur ekki greiðsluhallann. Í árs-
lok 1974 var innkomið 87,5% af frum-
tekjum, en aðeins 80,2% bóta og almennra 
rekstrargjalda höfðu verið greidd. Skýring-
in á greiðsluhalla Viðlagasjóðs er auðfund-
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með nákvæmlega sömu kjöram og lán 
Húsnæðismálastjórnar. Lánsupphæðin fyr-
ir hvert hús var á verðlagi þess tíma 1,7 
millj.kr. og nam 1/4 af söluverði húsanna. 
Til viðbótar lánaði sjóðurinn 1,7 millj.kr. 
til 7 ára með 10% ársvöxtum. Af framan-
greindu má ráða, að húsasala hafði í fyrstu 
takmörkuð áhrif á greiðslustöðu Viðlaga-
sjóðs, enda var skuld sjóðsins við Seðla-
bankann enn 1.200 millj.kr., er hann var 
lagður niður í árslok 1976. 

Viðlagatrygging Íslands er arftaki Við-
iagasjóðs og vátryggir gegn beinu tjóni af 
völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, 
snjóflóða og vatnsflóða. Í lögum um Við-
lagatryggingu Íslands frá 14. maí 1975 
segir: 

„Viðlagatrygging Íslands skal taka við 
eignum og skuldum Viðlagasjóðs hinn 
1. janúar 1977, enda falla þann dag 
úr gildi lög nr. 4 frá 27. mars 1973 og 
lög nr. 5 28. febrúar 1975, svo og öll 
lög um breytingar á þeim lögum. 

Nemi skuldir Viðlagasjóðs þann dag 
meiru en eignir, skal ríkissjóður greiða 
þann mun." 

Eignir þær, sem Viðlagatrygging tók 
við af Viðlagasjóði, voru ekki miklar. Um 
áramót 1976/1977 gaf stjórn Viðlagasjóðs 
út skuldabréf til Seðlabanka Íslands til 
greiðslu á hlaupareikningsskuld sjóðsins 
við bankann. Vextir voru 16% p.a., breyti-
legir samkværnt almennum yfirdráttar-
vöxtum Seðlabankans, og skyldi lánið end-
urgreiðast á 8 árum, 1977 til 1984. Til 
tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu 
fékk bankinn sem handveð nær allar eign-
ir sjóðsins. Samkvæmt samningum greið-
ast inn á sérstakan safnreikning í Seðla-
bankanum útborganir af seldum húseign-
um Viðlagasjóðs, innstæður sjóðsins hjá 
innlánsstofnunum og afborganir og vextir 
af nær öllum verðbréfum sjóðsins. Þær 
kröfur i eigu Viðlagasjóðs, sem ekki voru 
settar Seðlabankanum að handveði, munu 
sem næst jafngilda fjárhagsskuldbinding-
um sjóðsins við aðra aðila en bankann, er 
hann var lagður niður. 

Árið 1984, þegar skuldin við Seðlabank-
ann er að fullu greidd, standa eftir af verð-
bréfum aðeins skuldabréf vegna húsasölu 
til 25 ára, er áður var getið. Afborganir 
og vextir af þessum bréfum munu á árun-
um 1985 til 2000 renna til Viðlagatrygg-
ingar Íslands. 



Sigfús Jónsson: 

Breytingar á landnotkun 
í landbúnaði 
á Suður- og Vesturlandi 1957-76* 

Inngangur 
Það er alkunn staðreynd, að mikilvægi 

einstakra búgreina í landbúnaði er mjög 
mismunandi eftir því, hvar er á landinu. Í 
sumum sveitum er sauðfjárrækt mikilvæg-
asta búgreinin, í öðrum sveitum er mjólk-
urframleiðsla mikilvægust og í enn öðrum 
sveitum geta nýrri búgreinar eins og 
hænsna- eða svínarækt verið mikilvægast-
ar búgreina. Mjög oft eru líka tvær eða 
jafnvel þrjár búgreinar mikilvægar í sömu 
sveit. En hvers vegna er þessi mismunur, 
og hvers vegna breytist mikilvægi ein-
stakra búgreina í mörgum sveitum í rás 
tímans? Má skýra mismunandi mikilvægi 
einstakra búgreina og stöðuga breytingu 
þar á kerfisbundið? Ef svo er, þá er lagður 
grunnur að bættum skilningi á, hver sé 
hagkvæmasta landnotkun á einstökum 
landbúnaðarsvæðum. 

Þau vandamál, sem hér hefur verið 
drepið á, eru viðfangsefni landbúnaðar-
landafræðinnar. Innan hennar er ekki um 
að ræða neina altæka fræðikenningu eða 

rannsóknaraðferð, heldur hefur fjórum að 
mestu leyti óskyldum skýringarþáttum 
verið beitt mest í slíkum rannsóknum 
(Henshall, 1967; Minshull, 1975). Þessir 
skýringarþættir styðjast allir við mismun-
andi rannsóknaraðferðir. Þeir eru: 

1. Náttúrugæði hverrar sveitar, svo sem 
landslag, loftslag og jarðvegur, takmarka 
það val búgreina, sem hægt er að stunda í 
hverri sveit. Þannig eru möguleikar til 
kornræktar t.d. ákaflega takmarkaðir á 
Íslandi. Hins vegar eru aðrir þættir, sem 
ráða því, hvaða búgrein verður fyrir val-
inu innan þeirra takmarka, sem náttúru-
gæðin setja. Þannig eru náttúrufarsleg 
skilyrði til hænsnaræktar ekki verri á 
Hólsfjöllum en í Mosfellssveit og það eru 
því aðrir þættir, sem orsaka það, að arð-
vænlegra er að reka hænsnabú í Mosfells-
sveit en á Hólsfjöllum. 

2. Arðsemisvon hvers bónda hefur ör-
ugglega áhrif á val húgreinar, þótt önnur 
sjónarmið hafi vissulega áhrif líka (sjá nr. 
4). Vali búgreina, þar sem einungis arð-
semisvon er höfð til hliðsjónar, eru tak-
mörk sett af fjarlægð frá markaði. Þessi 
takmörk eru mjög mismunandi eftir bú-
greinum. Þannig er t.d. mjólkurframleiðsla 
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Að fullnægðum þessum skilyrðum lýsti 
von Thünen samvirkni þriggja þátta: fjar-
lægð búgarðs frá markaðsborginni, sölu-
verði framleiðslu og landrentu. Samvirkni 
tveggja fyrstu þáttanna var augljós. Fram-
leiðsluverð greitt til bóndans var mark-
aðsverð að frádregnum flutningskostnaði, 
sem jókst í beinu hlutfalli fjarlægðar frá 
markaðsborginni. Framleiðsla allra teg-
unda búvara gæfi því mest í aðra hönd á 
búgörðum næst markaðnum. Landrenta 
var skilgreind sem afrakstur fjárfestingar 
í landi búgarðsins. Dunn (1954) og Lloyd 
og Dicken (1972) halda því fram, að land-
rentu á hverjum búgarði í módeli von 
Thünens megi reikna út eftir jöfmmni 

L = Y(m-c)—Ytd 

þar sem L er landrenta hvers búgarðs, Y 
er framleiðslumagn á hverjum búgarði, m 
er markaðsverð framleiðslunnar, c er fram-
leiðslukostnaður, t er flutningskostnaður á 
km og d er fjarlægð búgarðs frá mark-
aðsborginni. Þar sem flutningskostnaður 
hækkar í beinu hlutfalli við fjarlægð frá 

markaðsborginni, lækkar landrenta hverr-
ar búgreinar einnig í beinu hlutfalli fjar-
lægðar frá markaðsborginni. En landrenta 
einstakra búgreina er bæði mishá og lækk-
ar misjafnlega hratt út frá markaðsborg-
inni eins og sést á ímynduðu dæmi hér að 
neðan. 

Á svæði A er landrenta hæst í mjólkur-
búskap, á svæði B í kartöflurækt og á 
svæði C í sauðfjárrækt. Fall landrentu bú-
greinanna þriggja má líta á sem tilboðsfall 
landverðs (Alonson, 1960). Þannig getur 
mjólkurbóndinn í dæminu að ofan boðið 
hæst landverð í allt að 50 km fjarlægð frá 
markaðsborginni, kartöflubóndinn hæst 
landverð á bilinu frá 50 km að tæplega 
120 km o.s.frv. Ef eingöngu arðsemissjón-
armið réði vali bænda á búgreinum, myndi 
landnotkun skiptast í belti eftir fjarlægð 
frá markaðsborginni. 

Í raunveruleikanum er landnotkun á 
einstökum búgörðum oft blönduð, og verð-
ur þá að reikna landrentu allra búgreina 
og styðjast síðan við hlutfallslegt mikil-
vægi hverrar þeirra til að finna landrentu 
búgarðsins. 

Í dæmi von Thunens var skipting land-
notkunar eftir beltum sem hér segir: Í 
belti næst markaðsborginni voru græn-
metis- og blómarækt og mjólkurframleiðsla 
ríkjandi, í næsta belti var skógarhögg ríkj-
andi, siðan komu þrjú belti, þar sem mis-
munandi tegundir kornræktar voru mikil-
vægastar, og fjærst borginni var belti, þar 
sem kjötframleiðsla var ríkjandi búgrein. 
Í eðli sínu er módelið einföldun og alhæf-
ing á raunverulegri landnotkun í landbún-
aði, sem er alltaf eitthvað blönduð. Aðal-
kostur þess er að draga fram, hver heildar-
mynd landnotkunar sé og hvernig fjarlægð 
frá markaði hafi haft áhrif þar á. Margir 
síðari tíma vísindamenn, einkum Hoover 
(1936), Lösch (1954) og Dunn (1954), 
hafa sýnt fram á, að einnig megi beita upp-
runalegri gerð módelsins sem fyrirmynd 
að skipulagsmarkmiði við landnýtingar-
skipulag á landbúnaðarsvæðum. 
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Það, að fjarlægð frá markaði hafi miklu 
meiri áhrif á landnotkun en landgæði., var 
ekki aðeins þekkt í Þýskalandi á dögum 
von Thünens, heldur líka í Englandi um 
svipað leyti. Þannig komst Harvey (1963) 
að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni á 
sögulegri þróun humalræktar í Kent í Eng-
landi. Einnig vitnar Chisholm (1962) í 
samtímaheimild frá 1811, sem skýrir frá 
beltaskiptingu landnotkunar eftir fjarlægð 
frá London. Sú beltaskipting, sem var á 19. 
öldinni, hefur gjörbreyst síðan vegna 
framfara í samgöngum, nýrra tæknibreyt-
inga, s.s. kælingar og frystingar, og vegna 
þess, að nýjar vörur, sem hafa komið á 
markaðinn, hafa leyst framleiðsluvörur 
bænda, eins og eldivið, af hólmi (Henshall, 
1967). Sú spurning brennur á vörum, 
hvort beltaskipting landnotkunar i land-
búnaði eftir fjarlægð frá markaði eigi enn 
við, og ef svo er, hvort einstök belti hafi 
stækkað og/eða færst fjær markaðnum. 

Spurningunni hafa Lloyd og Dicken 
(1972) rejoit að svara fyrir ríld hins iðn-
vædda heims. Meginniðurstaða þeirra er 
sú, að margslungin tengsl framleiðslu í 
þessum löndum, þar sem landbúnaður 
framleiðir t.a.m. mikil hráefni til iðnaðar, 
og oft þétt net stórra borga orsaka það, 
að beltaskipting landnotkunar eftir fjar-
lægð frá markaði er ekki nærri eins aug-
ljós og áður var. Helst gætir hennar þó 
mjög nálægt stórborgum, þar sem græn-
metis- og blómarækt, fuglarækt og mjólk-
urframleiðsla eru rikjandi búgreinar. Það 
gildir enn, að góður jarðvegur gefur meira 
í aðra hönd en lélegur, en einungis svo 
fremi sem fjarlægð frá markaði er sú sama. 
Þannig hefur Gottmann (1961, bls. 263) 
bent á, að hver ha í grýttum úthögum 10— 
20 km frá Boston sé meira virði en hver 
ha lands á fínasta leirjarðvegi á sléttunni 
í Illinois. 

Spurningunni hér að ofan hefur einnig 
verið leitast \dð að svara fyrir hin ýmsu 
lönd þriðja heimsins. Þar hafa rannsóknir 
Protheros (1957) og Steel o.fl. (1947) í 

Afríku, Ahmads (1952) á Indlandi og 
Waibels (1958) í Brasilíu leitt i ljós, að 
mjög víða skiptist landnotkun í landbún-
aði í belti eftir fjarlægð frá markaðsborg-
um. í mörgum löndum þriðja heimsins 
eru borgamyndun og iðnvæðing skammt á 
veg kornin og samgöngur oft lélegar. Það 
er því ekki óeðlilegt, að mynstur land-
notkunar þar sé svipað og viða var í Evr-
ópu á 19. öld. 

Framangreindar niðurstöður leiða hug-
ann að því, hvort og þá að hve miklu leyti 
módel von Thunens gildi fyrir íslenskar 
aðstæður. Verður leitast við að svara þvi 
hér á eftir. 

Vart kemur til greina að beita módelinu 
annarsstaðar en á Suður- og Vesturlandi. 
Er það vegna þess, að markaður fyrir land-
búnaðarafurðir í þorpum og bæjum i öðr-
um landshlutum er yfirleitt mjög smár 
nema e.t.v. á Akureyri. Þar koma hins 
vegar fjalllendi og sundurslitin dreifing 
sveitabyggða í veg fyrir, að hægt sé að 
beita módelinu. 

Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes eru al-
gjörlega ríkjandi sem markaður fyrir land-
búnaðarhéruð á Suður- og Vesturlandi, 
enda búa þar nú um 85% af öllu þvi fólki, 
sem býr í þorpum og bæjum á svæðinu frá 
Skeiðarársandi í Gilsfjörð. Vegna þessarar 
staðreyndar og nálægðar Suðurnesja við 
höfuðborgarsvæðið má líta svo á, að skil-
yrði von Thunens um eina markaðsborg 
sé að talsvert miklu leyti fullnægt. Bíkj-
andi áhersla í landbúnaði hér er á fram-
leiðslu matvæla, en ekki á hráefni til iðn-
aðar, og hlýtur því fjarlægð frá aðalmark-
aði að skipta miklu máli. Er það vegna 
þess, að sumar tegimdir framleiðslunnar 
þarf að flytja mjög reglulega í fersku á-
standi á markað eins og t.d. mjólk og egg, 
og einnig vegna þess, að ýmis aðföng, s.s. 
áburð, fóðurbæti og byggingarefni þarf 
oftast að flytja frá höfuðborgarsvæðinu til 
sveitanna. Aðstaða hinna ýmsu búgreina 
í þessu sambandi er mjög misjöfn, og verð-
ur f jallað nánar um það hér á eftir. 



Framkvœmd athugunar 
Við framkvæmd athugunar sem þessarar 

koma upp ýmis vandamál varðandi svæðis-
mörk, tölulegar heimildir, úrvinnslu 
þeirra og afmörkun viðfangsefnis. 

Neysluvörur koma svo til daglega á 
markað á höfuðborgarsvæðinu og Suður-
nesjum frá bændum á svæðinu frá Skeið-
arársandi og vestur í Gilsfjörð. Sáralitið 
af öðrum landbúnaðarvörum en kindakjöt 
kemur lengra að. Af þessari ástæðu og svo 
því, að samfelld sveitabyggð rofnar annars 
vegar alveg við Skeiðarársand og hins veg-
ar fljótlega eftir að Gilsfirði sleppir, var 
ákveðið að setja mörk athugunarsvæðisins 
þar. 

Talsvert erfitt er hins vegar að skipta 
athugunarsvæðinu niður í hæfilega stór 
svæði. Vegna mikilvægis fjarlægðar í at-
huguninni mega svæðin ekki spanna yfir 
of mikið landflæmi, en jafnframt er æski-
legt, að stærð bústofns sé ekki minni en 

sem svari 15—20 þúsund ærgildum til að 
forðast tilviljunarkenndar niðurstöður. 
Með þessi sjónarmið að leiðarljósi var at-
hugunarsvæðinu skipt í eftirtalin 30 svæði: 
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Valdimar Kristinsson: 

Ferðamenn: 
Áfangastaðir og þjóðerni 

Eitt af einkennum nútímans er hinn 
geysilegi fjöldi ferðamanna, er stöðugt ferð-
ast á milli landa. Bættur efnahagur al-
mennings viða um lönd svo og þróun flug-
samgangna eiga mestan þátt í þessari þró-
un. Ísland og Íslendingar hafa vissulega 
ekki farið varhluta af henni. Þannig var 
fjöldi þeirra, sem ferðuðust héðan til út-
landa á árinu 1978, tífaldur á við þá, sem 
fóru utan árið 1958. Útlendingum, sem 
hingað koma, hefur einnig stórfjölgað. 

Reyndar voru íslensku ferðamennirnir, 
sem fóru milli landa árið 1978, fleiri held-
ur en útlendingarnir, er hingað komu, eða 
80.273 á móti 75.700. Íslendingar hafa 
hins vegar verið færri í þessum saman-
burði á hverju ári síðan 1952, en þá voru 
þeir 4.943 á móti 4.823 útlendingum, er 
hingað komu. 

Utanlandsferðir Íslendinga. 
Eins og sést á ofangreindum tölum hafa 

utanferðir Íslendinga aukist gífurlega á 
síðari árum. Er nú svo komið, að um þriðj-
ungur landsmanna fer utan árlega (nær 
36% 1978). Að visu fara æði margir oft-
ar en einu sinni og oftar en tvisvar sama 
árið, en á hinn bóginn eru þeir þó miklu 

fleiri, sem varla eru ferðafærir vegna æsku, 
elli eða sjúkleika, þannig að ekki er fjarri 
að álykta, að um helmingur þeirra, sem 
með góðu móti geta verið á ferðinni, fari 
árlega i utanlandsferð um þessar mund-
ir, — og hefði slíkt einhvern tíma þótt 
tíðindi. 

Ferðamátinn hefur einnig breyst mikið. 
Hópferðir hafa orðið miklu algengari en 
áður og beinast nú einkum til sólarlanda 
og þá fyrst og fremst til Spánarstranda. Í 
fyrstu hópferðunum var hins vegar al-
gengt, að ferðast væri land úr landi. 

Fróðlegt er að gera sér grein fyrir því, 
til hvaða landa ferðamannastraumurinn 
hefur einkum beinst. Á þessu hafa orðið 
og verða stöðugt ýmsar breytingar. Þar 
ræður framboðið annars vegar og eftir-
spurnin hins vegar, og fer hvort í annars 
spor. Tískan hefur þarna mikil áhrif og 
einnig nýjungagirni svo og verðlag í hin-
um ýmsu löndum, sem hækkar og lækkar 
hlutfallslega eftir efnahagsástandi og að-
stöðu hverju sinni. 

Nú eru ferðalangar aðeins taldir, þegar 
þeir koma til baka til landsins, og ekki 
spurðir, hvaðan þeir koma, enda koma 
margir viða að úr sömu ferðiimi, og yrðu 
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svörin því ekki einhlít. Einasta leiðin til að 
gera sér grein fyrir skiptingunni í dvalar-
lönd er að athuga skýrslur um gjaldeyris-
sölu á hinum ýmsu árum. Þetta gefur þó 
æði ófullkomna niðurstöðu vegna viðkomu 
í mörgum löndum í sömu ferð, eins og áð-
ur segir, en þó enn frekar vegna þess, að 
gjaldeyrisskýrslurnar eru ekki mjög sund-
urliðaðar og fólk tekur oft ferðagjaldeyri í 
mynt annars lands en þess, er það eink-
um ætlar að heimsækja. Aðalheimsóknar-
landið er þó venjulega tilgreint í gjaldeyr-
isumsókn, og munu gjaldeyrisskýrslurnar 
einkum byggja landaskiptinguna á þvi 
fremur en á seldum gjaldmiðli hverju 
sinni. 

Á meðfylgjandi línuriti koma í grófum 
dráttum í ljós þær breytingar, sem orðið 
hafa á landaskiptingu í utanlandsferðun-
um siðustu 12 árin. Norðurlöndin hafa 
staðið nokkuð i stað hlutfallslega með um 

25—30% ferðamanna mælt eftir gjald-
eyri, eins og áður segir. Heldur hefur hlut-
ur þeirra þó lækkað á síðari árum, enda 
er Danmörk talin með Efnahagsbandalag-
inu frá 1973. Bretland hefur lækkað mjög 
á þessu tímabili og getur það átt sinn þátt 
í því, að ferðatékkar í sterlingspundum eru 
almennt notaðir minna en áður til ferða-
laga, en einnig var sterlingspundið lengi 
á niðurleið og þess vegna þurfti minni 
peninga til þess að dvelja þar. Einhverjar 
fleiri skýringar kunna að liggja þarna að 
baki. 

Ferðalög til Efnahagsbandalagsrikjanna 
og svo til Norður-Ameríku virðast sam-
kvæmt þessu vera svipuð eða 10—15% af 
heildinni. Athyglisverðasta breytingin 
kemur fram í Spánarferðum, er hófust 
fyrir alvöru 1967 og jukust stöðugt næstu 
tíu árin, en eru nú komnar í jafnvægi með 
hátt í 30% allra ferða eftir gjaldeyrissölu, 
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En svo eru til annarskonar ferðalög, þ.e. 
vegna náms og sjúkrahússvistar. Fólk, sem 
ferðast af þessum ástæðum, er talið með 
í fjölda ferðamanna komu til landsins, 
en greint frá við sölu gjaldeyris. Fjöldinn 
og upphæðiraar eru auðvitað miklum mun 
iægri. Til námskostnaðar hafa farið mjög 
nálægt 1% af gjaldeyrissölunni síðustu 12 
árin og um 0,1% til sjúkrakostnaðar, en þó 
0,2% 1978. 

Nám er langmest sótt til Norðurland-
anna eða um og yfir helmingur samkvæmt. 
gjaldeyrissölu. Meginhluti afgangsins 
skiptist nokkuð jafnt milli Bretlands, Efna-
hagsbandalagsins og Bandaríkjanna, en þó 
hefur hlutur Bandaríkjanna vaxið allveru-
lega síðustu árin og er nú kominn yfir 
20% eins og var á árunum fyrir 1960. 

Útgjöld vegna sjúkrakostnaðar hafa mest 
farið til Norðurlandanna og Bretlands, en 
siðan Bandaríkjanna og nokkuð til Efna-
hagsbandalagslanda. Sjúkrakostnaður 
vegna Bandaríkjaferða hefur þó stórhækk-
að síðustu þrjú árin, og munu Freeport-
farar eiga þar langdrýgstan hlut að máli. 

Þjóðerni erlendra ferðamanna. 
Eins og meðfylgjandi tafla sýnir hafa 

aldrei komið fleiri erlendir ferðamenn til 
landsins en a síðasta ári eða 75.700, og 
voru þeir tvöfalt fleiri heldur en fyrir 12 
árum (1967). Segja má, að erlendum ferða-
mönnum hafi stöðugt fjölgað frá 1950 til 
1973, er þeir urðu 74.000, en siðan varð 
um nokkra fækkun að ræða þar til á síð-
asta ári, eins og fyrr segir. 

Fólk kemur hingað frá stöðugt fleiri 
löndum, til dæmis frá fleiri en 70 árið 
1967 og frá nær 100 árið 1978. Eðlilega 
eru þó flestir frá nágrannalöndum í vestri 
og austri. Meðfylgjandi línurit sýnir sjö 
fjölmennustu þjóðernin, er hingað hafa 
komið siðustu árin, og ná þau til samtals 
80—85 % af öllum erlendum ferðamönn-
um hingað 1967—1978. 

Bandaríkjamenn eru langfjölmennastir 
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í þessum hópi eða 30—45% af heildinni á 
þessu tímabili, en flest árin 35—-40% eða 
nokkru færri en helmingur af þeim sjö 
landa hópi, sem sýndur er á linuritinu. 
Áfangafarþegar, er höfðu aðeins skamma 
viðdvöl, voru flestir frá Bandaríkjunum, 
en siðari árin, þegar áfangafarþegum hef-
ur heldur fækkað, eru þeir orðnir af fleiri 
þjóðernum. 

Þjóðverjar eru næstflestir ferðamanna, 
og þeim hefur fjölgað mest síðari árin (sjá 
línurit). Þar næst koma Danir og Færey-
ingar, en skýrslur gera ekki greinarmun 
á þeim. Svíar eru svo í fjórða sæti frá 1967. 

Bretar hafa verið í þriðja til sjöunda sæti 
á þessum árum, og hafa fiskveiðideilur 
greinilega haft áhrif á heimsóknir þeirra. 
Norðmenn og Frakkar eru síðan einnig í 
þessum sjö landa hópi, og Svisslendingar 
eru nú nærri Frökkum að fjölda til. 

Gjaldeyriskaup af erlendum ferðamönn-
um hafa numið lægst 1,6% og hæst 3,6% 
af heildargjaldeyrissölu hvert ár. Síðustu 
árin hefur hlutfallið verið um 2 1/2%. Á 
árunum 1969—1974 var keyptur meiri 
gjaldeyrir af erlendum ferðamönnum held-
ur en seldur var vegna ferðakostnaðar Ís-
lendinga sjálfra. 
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