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Sveitarfélögin
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Samantekt

• Mikil fjölgun íbúa í sveitarfélögunum frá 2014/2015 til 2020. 

• Fjölgunin er bundin við erlendra ríkisborgara á aldursbilinu 20-39 ára. Aðeins fleiri karlar en konur.

• Um er að ræða fjölgun meðal einstaklinga (síður fjölskyldna) og þar með hafa ýmsir þættir í íbúasamsetningu 
breyst, s.s. framfærsluhlutföll, meðalaldur, aldurssamsetning og hlutfall barna og eldri íbúa, sem dæmi.

• Hlutfall erlendra ríkisborgara er einna hæst á landsvísu í þessum sveitarfélögum eða 19,6% til 40,1%. Hæsta 
hlutfallið er í Mýrdalshreppi og það hæsta á landsvísu.

• Fækkun hefur orðið meðal íslenskra ríkisborgara í fimm sveitarfélögum af sex á s.l. 10 árum. Lítilsáttar fjölgun 
varð meðal íslenskra ríkisborgara í Skútustaðahreppi á því tímabili.

• Ferðaþjónusta af rekstrartekjum í viðkomandi sveitarfélögum er allt að 78,7% af heildar rekstrartekjum og 
einstaklingar í aðalstarfi í ferðaþjónustu eru allt að 52,3% af aðilum á vinnumarkaði og hærri í einstökum 
greinum innan ferðaþjónustunnar.

• Íbúavelta hefur aukist og sitja nokkur sveitarfélaganna í efstu sætum á lista yfir íbúaveltu-hæstu sveitarfélögin á 
landsvísu. Hæsta íbúavelta á landsvísu hefur verið í Mýrdalshreppi árin 2018, 2019 og 2020.

• Gefur það tilefni til að óttast mikinn brottflutning erlendra íbúa frá þessum sveitarfélögum, ef atvinnuástand 
versnar eða batnar ekki, þar sem hreyfanleikinn er til staðar.



Íbúaþróun (fjöldi)

• Fram að uppgangi ferðaþjónustunnar stóð íbúaþróun að 
mestu í stað í sveitarfélögum sex. Á árunum 2010 til 2015 
átti sér stað fjölgun íbúa á landsvísu um 4% meðan 
þróunin var -6% til 6% í sveitarfélögunum.

• Íbúum fjölgaði hins vegar um 13% til 50% á árabilinu 2015 
til 2020. Fjölgunin var mest í Mýrdalshreppi og minnst í 
sveitarfélaginu Hornafirði. Þó fjölgaði íbúum þar meira en 
á landsvísu þar sem fjölgunin var um 10% á sama tímabili.

• Fjölgun íbúa skýrist nær eingöngu á fjölda aðfluttra 
umfram brottflutta erlendra ríkisborgara. Þar sem 
náttúruleg fjölgun (fæddir umfram dána) hefur að jafnaði 
verið lítil. 



Samanlögð íbúaþróun sveitarfélaganna



Fjölgun íbúa



Þróun í fjölda íslenskra ríkisborgara



Fæddir umfram dána



Erlendir ríkisborgarar

• Hlutfall erlendra ríkisborgara í sveitarfélögunum sex hefur farið úr 
3,5% til 11,2% á árinu 2014 í 19,6% til 40,1% árið 2019. Á þessi mikla 
breyting sér stað á 5 ára tímabili en mesta fjölgunin er milli áranna 
2016 og 2018.

• Frá og með árinu 2015 hefur kynjahlutfall erlendra ríkisborgar breyst, 
færst úr því að vera fleiri konur yfir í fleiri karla. 

• Í sveitarfélögunum sex búa 1.736 erlendir ríkisborgarar og eru þeir af 
69 þjóðernum. Pólverjar eru þar flestir eða 710 einstaklingar. Næst á 
eftir koma Rúmenar og Tékkar.



Hlutfall erlendra ríkisborgara af heildarfjölda
íbúa sveitarfélaganna



Samanlagður fjöldi erlendra ríkisborgara



Þróun og samanlagður fjöldi erlendra
ríkisborgara



Skipting erlendra
ríkisborgara

15 fjölmennustu þjóðernin



Aldurssamsetning

• Einkennandi þáttur í íbúasamsetningu er hátt hlutfall íbúa á 
aldursbilinu 20 til 39. Þá sérstaklega á aldursbilinu 25 til 34 ára.

• Fjölgunin hefur að mestu verið bundin við erlenda ríkisborgara í þeim 
tiltekna aldurshópi.

• Þar með hefur meðalaldur íbúa sveitarfélganna lækkað.



Sveitarfélögin sex Landið allt



Þróun í fjölda erlendra ríkisborgara frá
2015 til 2020 á aldursbilinu 20 til 39 ára

Samanlangt aldurstré
erlendra ríkisborgara



Meðalaldur íbúa



Fjölskyldugerð

• Með fjölgun ungs fólks í sveitarfélögunum hefur breyting orðið á 
íbúasamsetningu. Hlutfallslega hefur því einstaklingum fjölgað m.t.t. 
fjölskyldugerðar. 

• Með brottflutningi íslenskra ríkisborgara hefur að sama skapi 
fjölskyldum (barnafólki) fækkað. 



Fjölskyldugerð (hlutfall) 2010 og 2020



Íbúavelta

*„Íbúavelta er mælikvarði á „hreyfingu“ eða tíðni breytinga að baki íbúafjölda viðkomandi svæðis á árstímabili. Góð samlíking er hugtakið 
starfsmannavelta á vinnustöðum. Íbúavelta er gefin upp í fjölda breytinga á hverja 1.000 íbúa. Fjöldi breytinga er þá samtala fjölda aðfluttra, brottfluttra, 

fæddra og dána íbúa á því árstímabili. Íbúaföldi miðast við mitt ár á því áratímabili sem er mælt.“ 

• Miðgildi íbúaveltu sveitarfélaga á landsvísu (2019) var um 349 íbúar á 
hverja 1.000 íbúa. Íbúavelta í sveitarfélögunum sex var hærri en miðgildið í 
öllum tilvikum. 

• Sveitarfélögin sex raða sér í efstu sæti yfir íbúaveltu á landsvísu. 
Mýrdalshreppur (1.),Skútustaðahreppur (3.), Skaftárhreppur (4.) og 
Bláskógarbyggð (7.). Rangárþing Eystra sker sig úr í þeim samanburði (34.). 

• Íbúavelta sveitarfélaganna hefur aukist mikið á síðustu árum. Einnig tekið 
miklar sveiflur frá árunum 2014 og 2015.

• Há íbúavelta skýrist fyrst og fremst af fjölda aðfluttra og brottfluttra
erlendra ríkisborgara, þ.e. tíðum fólksflutningum þeirra. 



Íbúavelta 2010 - 2020



Aðfluttir íbúar



Brottfluttir íbúar



Lýðfræðilegir veikleikar og aðrir mælikvarðar

• Sveitarfélögin hafa flest litið vel út hvað varðar lýðfræðilega veikleika (e. 
demographic vulnerability index). Skýrist það af fólksfjölgun ungs fólks sem 
hefur áhrif á marga mælikvarða.

• Þessi mikla fólksfjölgun ungs fólks skýrir m.a. hlutfallslega lækkaða 
dánartíðni, fjölgun íbúa (á sama tíma og íslenskum ríkisborgurum fækkar), 
hlutfallslega færri eldri íbúa og fjölgun fólks á nokkrum aldursbilum. 

• Framfærsluhlutfall hefur einnig lækkað og snúist við frá því að vera hærra 
en landsmeðaltal í það að vera töluvert undir landsmeðaltali. Sem einnig 
skýrist af fjölgun ungs fólks.

• Þessi stóri hópur af ungum erlendum ríkisborgurum, sem er á mikilli 
hreyfingu, hefur þannig breytt allri tölfræðilegri ásýnd á lýðfræðilega þróun 
byggðarlaganna.  



Lýðfræðilegir veikleikar

Ýmsar lykiltölur (2020)

„Lýðfræðilegir veikleikar byggja á aðferðarfræði Nordregio (e. demographic vulnerability index). Um er að ræða einkunn sem byggir á 10 mælikvörðum yfir lýðfræðilega veikleika. Veikleiki í einum 
mælikvarða er settur fram sem „1“. Svæði sem er með samtöluna „0“ býr ekki við neinn veikleika en það svæði sem er með samtöluna „10“ býr við mikla veikleika.“



Þróun á framfærsluhlutfalli

„Framfærsluhlutfall mælir hversu marga hver maður á vinnualdri þarf að framfæra. Framfærsluhlutfall er hlutfall ungs 
fólks (19 ára og yngra) og eldra fólks (65 ára og eldra) af fólki á vinnualdri (20–64 ára).“



Ferðaþjónustan

• Ástæða fjölgunar íbúa í þessum sveitarfélögum er nær eingöngu 
bundin við vöxt ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónusta af rekstrartekjum í 
viðkomandi sveitarfélögum er allt að 78,7% af heildar rekstrartekjum.

• Einstaklingar í aðalstarfi í ferðaþjónustu eru allt að 52,3% af aðilum á 
vinnumarkaði. 

• Meðallaun í ferðaþjónustu á Suðurlandi eru um 423 þ.kr. á mánuði en 
meðallaun almennt á Suðurlandi 498 þ.kr. Meðallaun í ferðaþjónustu 
eru að jafnaði lægri en meðallaun í viðkomandi sveitarfélögum.

Upplýsingar voru ekki aðgengilegar fyrir Skútustaðahrepp



Ferðaþjónusta – hlutfall rekstrartekna (á 
Suðurlandi)
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Upplýsingar voru ekki aðgengilegar fyrir Skútustaðahrepp



Ferðaþjónustan – fjöldi starfa (á Suðurlandi)
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Upplýsingar voru ekki aðgengilegar fyrir Skútustaðahrepp



Meðallaun (á Suðurlandi)
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Suðurland 2019
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Upplýsingar voru ekki aðgengilegar fyrir Skútustaðahrepp



Hlutfall einstaklinga í ferðaþjónustu (á 
Suðurlandi)
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Upplýsingar voru ekki aðgengilegar fyrir Skútustaðahrepp



Ferðaþjónustan - Skútustaðahreppur

*Hlutfall starfandi í ferðaþjónustu á vinnumarkaðsaldri í Skútustaðahreppi, 18-67 ára skv. gögnum frá Creditinfo og Hagstofunni

• Í Skútustaðhreppi fjölgar þeim er starfa við 
ferðaþjónustu hratt og einnig er fjöldinn talsvert 
meiri yfir háannatíma. 

• Sá fjöldi hleypur á tugum og skiptir samfélagið 
miklu. 

• Inn í þessum tölum eru ekki íbúar sem vinna við 
ferðaþjónustu sem aukastarf en það er talsvert 
um að t.d. fólk í landbúnaði nýti sér aukagetu 
vegna ferðaþjónustu.

• Því er ljóst að hlutfall rekstrartekna í hreppnum 
vegna ferðaþjónustu er hátt.



Atvinnuleysi

• Í lok júní voru um 900 einstaklingar 
atvinnulausir í lok júní í 
sveitarfélögunum sex.

• Tveir af hverjum þremur koma úr 
ferðaþjónustunni.

• Heldur fleiri karlar en konur á 
atvinnuleysisskrá.

• Erlendir ríkisborgarar í miklum 
meirihluta.

• Fólk undir fertugu í miklum 
meirihluta þeirra sem eru 
atvinnulausir.


