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Greinargerð um útfærsla sviðsmynda fyrir samræmda stefnu 

Miðhálendi Íslands 

Tilurð og tilgangur sviðsmynda 

Tilgangur sviðsmynda fyrir miðhálendi Íslands var að draga fram og bera saman helstu valkosti sem 

eru til staðar í stefnumótun fyrir svæðið. Megin markmiðið var að móta stefnu sem væri hagstæð 

umhverfinu en tæki jafnframt  mið af þörfum atvinnugreina, svo sem  ferðaþjónustu, orkuvinnslu og 

landbúnaðar. Á grundvelli Svæðisskipulags miðhálendis Íslands 2015, yfirlits um áætlanir á landsvísu, 

greinargerðar um stöðu og þróun skipulagsmála og fyrirliggjandi ganga í ferlinu tók Skipulagsstofnun í 

samráði við ráðgjafarnefnd ákvörðun um þá megin þætti sem talið var mikilvægt að móta stefnu um 

og sviðsmyndirnar tóku á. Það voru eftirtaldir þættir: 

 Verndun náttúru, landslags og menningarminja 

 Orkunýting og orkuflutningur 

 Samgöngur, ferðaþjónusta og almannaréttur 

 Beitarmál á miðhálendinu 

Stillt var upp fimm sviðsmyndum fyrir hvern efnisþátt sem innihéldu ólíkrar áherslur varðandi  

framtíðarsýn. Í  sviðsmyndum voru  í meginatriðum vegin saman sjónarmið allt frá ýtrustu verndun  til 

ýtrustu nýtingar.  Sviðsmyndirnar urðu til í vinnu Skipulagsstofnunar í febrúar og mars 2012 og voru 

þær: 

1. Óbreytt stefna – ekki frekari verndun 

2. Þjónustumiðuð uppbygging 

3. Samræmd verndun og nýting A 

4. Samræmd verndun og nýting B 

5. Verndarmiðuð nýting  

Á grundvelli efnisþáttaanna og sviðsmynda þeim tengdum var mótuð landsskipulagsstefna fyrir 

miðhálendi Íslands.Gengið var út frá því að  lokaniðurstaðan gæti eftir atvikum verið þvert á  

einstakar sviðsmyndir og að sú framtíðarsýn sem yrði ofaná gæti innihaldið efnisþætti úr fleiri en 

einni sviðsmynd. 

 

Gögn sem byggt var á 
Byggt var á Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015, áætlunum ríkisins á landsvísu, greinargerð um 

stöðu og þróun skipulagsmála og samantekt samráðsfundar 3. febrúar 2012. Einnig var stuðst við  

samantekt funda sem Skipulagsstofnun hélt um miðhálendið í nóvember og desember 2011.  

 

Rýnifundir og greining 
Greining á sviðsmyndum um stefnu fyrir miðhálendið  fór fram á samráðsfundi sem var haldinn 29. 

mars 2012 og var sóttur af um 80 manns. Tilgangur  fundarins var að fá umræðu um og skoðanir á 

þeim áherslum sem endurspeglast í sviðsmyndunum og mikilvægt var að taka afstöðu til við mótun 

stefnu fyrir miðhálendið. Auk þess var tilgangurinn að leggja mat á mögulega áhrif sviðsmynda á 
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mikilvæga umhverfisþætti  (vatn/sjór, samfélag og byggð, landslag og ímynd, náttúra/lífríki og losun 

gróðurhúsalofttegunda). Á samráðsfundinum komu fram fjölbreytt sjónarmið um áherslur 

sviðsmynda og mögulegar afleiðingar þeirra á umhverfisþættina. Ólíkar skoðanir komu t.d. fram um 

nýtingu og verndun hálendisins. Helstu sjónarmið sem komu fram  á fundunum voru tekin saman í 

sérstakt skjal, Sviðsmyndagreiningu, en þar voru einnig dregin fram helstu umhverfisáhrif vegna 

stefnu ólíkra sviðsmynda.  Áhrifin voru lauslega metin fyrir hvern umhverfisþátt m.t.t. vægiseinkunna. 

Byggt á umræðum á fundunum voru tekin saman möguleg heildaráhrif tiltekinnar sviðsmyndar á 

hvern umhverfisþátt og voru þau birt í samantekt sviðsmyndagreiningar. 

Við mótun helstu stefnumiða, í tillögu að landsskipulagsstefnu var m.a. tekið mið af þeim áherslum 

sem komu fram á samráðsfundinum og í  umhverfismati. Einnig var afrakstur fundarins nýttur til að 

leggja línur um að hverju þyrfti að huga nánar á síðari stigum við umhverfismat stefnumiða 

landsskipulagsstefnu þar sem umhverfisáhrif eru metin með meiri nákvæmni og á grunni ítarlegri 

gagna.  

 

Samandregin sviðsmynd og útfærð stefnumið  
Vinna við að draga saman eina heilstæða sviðsmynd og útfæra stefnu fyrir miðhálendið fór fram 

innan Skipulagsstofnunar í maí og júní 2012 og voru fyrstu drög að stefnu kynnt fyrir ráðgjafarnefnd 

25. júní. Til grundvallar mótun stefnunnar liggja forsendur landsskipulagsstefnu og öll helstu skjöl 

sem hafa orðið til í ferlinu. Hér er gerð grein fyrir því hvernig þessi gögn og stefnumótunarvinna innan 

Skipulagsstofnunar leiddi til tiltekinnar niðurstöðu, en í töflu 1. er yfirlit yfir útfærslu sviðsmynda fyrir 

miðhálendið. 

 

Tafla 1. Úfærsla sviðsmynda fyrir stefnu um miðhálendið. 

 1. Óbreytt 

stefna - ekki 

frekari verndun 

2. Þjónustu-

miðuð 

uppbygging  

3. Samræmd 

verndun og 

nýting A 

4. Samræmd 

verndun og 

nýting B 

5. Verndar-

miðuð nýting 

Verndun náttúru, 

landslags og 

menningarminja 

     

Orkunýting og 

orkuflutningur 

     

Samgöngur, ferðaþjónusta 

og almannaréttur 
     

Beitarmál á miðhálendinu 

 

     

 

Verndun náttúru, landslags og menningarminja 
Í meginatriðum er byggt á 4. sviðamynd og gert ráð fyrir að styrkja núverandi vernd og myndaðar 

verði stórar verndarheildir á grundvelli friðlýsingar og hverfisverndar. Skilgreindar verði þrjár 

samfelldar verndarheildir til að viðhalda víðernum, þar sem stjórnun á landnotkun verður samhæfð. 

Núverandi þjóðgarðar, svæði sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum og hverfisverndarsvæði 

verða tengd saman og notkun lands stjórnað á samræmdan hátt.  

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismati undirstrika mikilvægi þess að vernda og viðhalda sérkennum 

miðhálendisins, sem felst m.a. í því að mynda stórar verndarheildir og stýra umferð ferðamanna. 
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Jafnframt er lögð áhersla á að bæta aðgengi að hálendinu, dreifa umferð þannig að hún gangi ekki á 

einstök vinsæl svæði og stýra henni á ákveðin svæði sem þola meira álag.  Jafnframt skal þess gætt að 

almannaréttur sé virtur.  

Stórar samfelldar verndarheildir veita sveitarfélögum aukinn möguleika á að hafa yfirsýn og til að 

setja fram heildstæða stefnu um landnotkun á stórum svæðum með tilliti til þeirra sérkenna og gæða 

sem mikilvægt er að vernda á miðhálendinu. Stofnun fólkvanga með aðkomu sveitarfélaganna og 

hverfisvernd í aðalskipulagi getur einnig dregið fram sérstöðu miðhálendisins og styrkt ímynd þess 

fyrir ferðamennsku. Það kann hins vegar að hafa neikvæð áhrif á náttúru svæðisins til langs tíma litið 

ef ferðamönnum fjölgar umfram þolmörk.  

Um er að ræða framtíðarsýn sem endurspeglar stefnumörkun Svæðisskipulags miðhálendisins 2015 

þar sem þessar heildir eru settar fram. Hugmyndir sem lágu að baki svæðisskipulaginu eru styrktar en 

framkvæmdin veltur á samstarfi sveitarfélaganna og ríkisins. Svæðisskipulagið hefur verið tekið upp í 

aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna, en þau hafa gert það með nokkuð ólíkum hætti. Þess vegna 

þarf að gefa þessum verndarheildum ákveðna stöðu sem verndarsvæði, til að viðhalda gæðum 

hálendinu s.s. ósnortnum víðernum. Með því að skilgreina stórar verndarheildir eru einstök svæði 

sem þegar hafa verið friðlýst sameinuð og styrkt og frekari tækifæri gefast á að fá yfirsýn yfir svæðið 

og stjórnun á landnotkun sem byggir ávistkerfisnálgun. Innan marka svæðisskipulags, eins og þau 

voru skilgreind, er stærð miðhálendisins um 40 þúsund ferkílómetrar. Ef lögð eru saman friðlýst 

svæði samkvæmt náttúruverndarlögum, svæði á náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun, 

náttúruverndarsvæði samkvæmt svæðisskipulagi og almenn verndarsvæði samkvæmt 

svæðisskipulagi kemur í ljós að einhvers konar verndarákvæði gilda á um tæplega 90% alls svæðisins. 

Verndun samfelldra svæða á miðhálendinu gengur talsvert lengra en gert er ráð fyrir í 

náttúruverndaráætlun fyrir árin 2009-2013 og náttúruminjaskrá. Verndar- og orkunýtingaráætlun, 

þegar hún hefur tekið gildi, varðar einnig friðlýsingu landsvæða gagnvart orkuvinnslu. 

Ferðamálaáætlun 2011-2020 og Velferð til framtíðar koma jafnframt til skoðunar við verndun svæða 

á miðhálendinu og sérstæðra jarðmyndana. Þá eru á hálendinu fágætar vistgerðir og eitt markmiða 

Velferðar til framtíðar er að viðhalda fjölbreytileika og vistgerðum. 

 

Orkunýting og orkuflutningur 

Í stefnu um orkunýtingu og orkuflutning á miðhálendinu eru  sviðsmyndir  lagðar til grundvallar, með 

nokkrum fyrirvörum. Miðað er við að uppbygging í orkunýtingu og flutningi gangi ekki á gæði 

miðhálendisins (s.s. landslag, víðerni og ímynd) og afmarkist við orkunýtingarsvæði samkvæmt 

verndar- og orkunýtingaráætlun. Aðalskipulag er megin farvegur til að útfæra verndar- og 

orkunýtingaráætlun og til að að tryggja að orkan verði nýtt á sjálfbæran hátt. Megin 

orkuflutningsleiðir geta mögulega legið yfir miðhálendið á afmörkuðu belti um miðbik hálendisins, en 

skilgreina þarf ítarlega þörfina fyrir orkuflutning yfir hálendið og aðra valkosti sem um er að ræða í 

því samhengi.   

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismati benda til umtalsverðara neikvæðra umhverfisáhrifa af 

uppbyggingu flutningskerfis raforku yfir hálendið, ekki síst á landslag og ímynd hálendisins. Jákvæðu 

áhrifin væru á samfélag vegna uppbyggingar, öryggis og nýtingar orkunnar. Við útfærslu stefnu um 

orkuflutning í aðalskipulagi á hálendinu þarf að huga vel að áhrifum á landslag og ímynd hálendisins 
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og skilyrða að fyllstu varúðar sé gætt hvað varðar þau gæði sem mikilvægt er að viðhalda á svæðinu. Í 

umhverfismatinu voru skoðaðir sérstaklega valkostir í megin flutningskerfi raforku um miðhálendið 

og utan þess. Þessi skoðun leiddi ekki til afgerandi niðurstöðu, m.a. vegna þess að mikilvægar 

forsendur vantar s.s. skilgreiningu á þörf fyrir styrkingu miðlægs flutningskerfis sbr. raforkulög, 

Raforkuspá 2010-2050, Orkustefnu fyrir Ísland og Skýrslu iðnaðarráðherra um raforkumálefni.  

Verndar- og orkunýtingaráætlun er grunnforsenda í stefnumótun um orkunýtingu á miðhálendinu 

sem taka ber mið af en í þeirri áætlun eru teknar ákvarðanir um einstaka virkjanakosti. Virkjanakostir 

í nýtingarflokki í tillögu að verndar- og orkunýtingaráætlun skerða ekki að ráði fyrirhugaðar 

verndarheildir á miðhálendinu. Virkjanir í Hágöngum og Skrokköldu eru í biðflokki samkvæmt 

verndar- og orkunýtingaráætlun, en þessir virkjanakostir kunna að hafa afgerandi áhrif á 

flutningskerfið þar sem tengja þarf þær við miðlæga flutningsnetið.   

Staða Kerfisáætlunar Landsnets er ekki með þeim hætti að hægt sé að taka þá stefnumörkun beint 

inn í landsskipulagsstefnu eins og verndar- og orkunýtingaráætlun. Styrking flutningskerfisins er hins 

vegar í samræmi við aðrar áætlanir eins og Orkustefnu fyrir Ísland. Samkvæmt verndar- og 

orkunýtingaráætlun er hugsanlegt að virkjað verði á Hágöngusvæðinu  og Skrokköldusvæðinu sem 

eru í biðflokki og ljóst að tengja þarf þær virkjanir við orkuflutningskerfið. Þegar og ef þörfin fyrir 

hringtengingu raforkukerfisins hefur verið skilgreind og rökstudd og bornir saman þeir kostir að fara 

hringinn á láglendi annars vegar eða yfir hálendið hins vegar, verður mörkuð stefna og valið á milli 

kosta.   

 

Samgöngur, ferðaþjónusta og almannaréttur 
Í meginatriðum voru sviðsmyndir 4 og 5 lagðar til grundvallar stefnu um samgöngur, ferðaþjónustu 

og almannarétt. Í því felst að megin áherslur verði á tvo stofnvegi yfir miðhálendið, Sprengisand og 

Kjöl og um þá fari bróðurparturinn af umferðinni um svæðið.  Út frá þessum stofnvegum verði svo 

skilgreint net annarra vega og slóða og umferð vélknúinna ökutækja ekki heimil utan þeirra.Mikilvæg 

forsenda fyrir skilgreiningu á vegakerfinu á miðhálendinu er samstarfsverkefni umhverfisráðuneytis 

og sveitarfélaganna, Ávallt á vegi,  þar sem ætlunin er að skilgreina vegi fyrir vélknúin ökutæki.   

Allir vegir á hálendinu verði hannaðir með tilliti til landslags, lítils hraða  og ætlaðir til sumarnota. 

Umferð ökutækja á snævi þöktu landi verður stýrt svo sem jöklum og eftir atvikum verði notkun 

þeirra beint á ákveðin svæði. Einnig verði skilgreindar meginleiðir fyrir aðra umferð og annan 

ferðamáta en vélknúin ökutæki. 

Mótuð verði stefna um að dreifa straumi ferðamanna og  álagi stýrt með aðgengi og uppbyggingu á 

tilteknum svæðum. Uppbygging gistirýmis verði í jaðri hálendisins og í byggð samkvæmt 

aðalskipulagi. Önnur uppbygging ferðamannastaða og þjónustu miði að því að stjórna eða dreifa álagi 

og aðgengi á miðhálendinu með það markmið að fara ekki yfir þolmörk þess fremur en að bæta við  

uppbyggingu á skipulögðum þjónustusvæðum, sem þegar eru ofsetin. Uppbygging 

ferðamannaþjónustu við jaðar miðhálendisins stuðlar að atvinnusköpun í hlutaðeigandi 

sveitarfélögum. 

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismats benda til umtalsvert neikvæðra umhverfisáhrifa af 

uppbyggingu heilsársvegar yfir hálendið, ekki síst á landslag og ímynd hálendisins. Niðurstaða 

rýnifunda dregur einnig fram þörfina fyrir heildstæða stefnu um samgöngur til að auka aðgengi og 

hreyfanleika á hálendinu, dreifa umferð og beina henni á ákveðin svæði sem þola meira álag. 



Vinnugögn  Landsskipulagsstefna 2013-2024 

 

Skýrsla Önnu Dóru Sæþórsdóttur Ferðamennska á miðhálendi Íslands, Staða og spá um 

framtíðarhorfur er lögð til grundvallar um stöðu mála í ferðamennsku á miðhálendinu. Niðurstöður 

benda til þess að þörf sé fyrir að dreifa álagi frá viðkvæmum svæðum, þar sem komið er að 

þolmörkum ferðamennskunnar.  

Vinna með sviðsmyndir um stefnu um samgöngur, ferðamennsku og almannarétt á miðhálendinu 

leiðir í ljós þörf fyrir áframhaldandi stefnumörkun á þessu sviði, en nauðsynlegt er að samþætta 

niðurstöður úr verkefninu Ávalt á vegi, ferðamálaáætlun, náttúruverndaráætlun, Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð og Velferð til framtíðar. Slík stefnumótun væri þá tekin upp við endurskoðun 

landsskipulagsstefnu. Í fyrstu landsskipulagsstefnu eru því einungis stigin fyrstu skref í stefnumótun á 

þessu sviði en grunn að frekari stefnumótun þarf að fara fram hjá þessum aðilum í samráði við 

sveitarfélögin. Fyrsta landsskipulagsstefna gerir lítið annað en að lista upp það sem þarf að gera, enda 

margar áskoranir á þessu sviði sbr. rit Önnu Dóru Sæþórsdóttur. 

 

Beitarmál á miðhálendinu 
Miðað er við að beit á hálendinu verði stjórnað með það að markmiði að styrkja vistkerfi. Þetta er í 

samræmi við stefnumörkun stjórnvalda og kemur fram í Velferð til framtíðar.  

Landgræðsluáætlun er lykiláætlun á þessu sviði og mótar ramma um landbætur og verndun 

landkosta og markar áherslur m.a. hvað varðar stöðvun jarðvegseyðingar, uppgræðslu, eftirlit með 

ástandi gróðurs og jarðvegs og stjórnun landnýtingar. Landgræðslustarf tekur að jafnaði langan tíma 

og landgræðsluverkefni þurfa nokkurn undirbúning og þurfa að vera í samræmi við gildandi stefnu í 

skipulagsmálum og náttúruvernd. Mikilvægt er í því samhengi að stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla 

lands á hálendinu stuðli að líffræðilegum fjölbreytileika.   

Þessu væri þyrfti að beina til frekari útfærslu á aðalskipulagi svo sem skilmálum fyrir beitarsvæði og 

beitarálagi.   
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Búsetumynstur 

Tilurð og tilgangur sviðsmynda 
Tilgangur sviðsmynda fyrir búsetumynstur var að draga fram og bera saman helstu valkosti sem eru 

fyrir hendi í stefnumótun og skerpa á framtíðarsýn. Megin markmiðið var að móta stefnu sem byggði 

á sjálfbærri þróun en tæki jafnframt mið af jákvæðum áhrifum fjölgunar íbúa í fámennum 

sveitarfélögum og atvinnuuppbyggingar á landbúnaðarsvæðum s.s. ferðaþjónustu. Á grundvelli 

yfirlits um áætlanir á landsvísu, greinargerðar um stöðu og þróun skipulagsmála sveitarfélaga og 

fyrirliggjandi ganga í ferlinu tók Skipulagsstofnun  í samráði við ráðgjafarnefnd ákvörðun  um þá 

megin þætti sem talið var mikilvægt að móta stefnu um og sviðsmyndirnar byggðu á. Það voru 

eftirtaldir þættir: 

 Uppbygging og verndun 

 Samgöngur, veitukerfi, nærþjónusta og vinnusókn 

 Landbúnaður, menningarlandslag og ásýnd lands 

Á grundvelli þessara efnisþátta var mótuð landsskipulagsstefna fyrir búsetumynstur og dreifingu 

byggðar og við útfærslu stuðst við atriði sem fram komu undir hverjum efnisþætti.  

Stillt var upp þremur sviðsmyndum sem innihéldu ólíkrar áherslur varðandi framtíðarsýn. Í  

sviðsmyndum voru í meginatriðum vegin saman sjónarmið allt frá því að miða eingöngu við það að 

anna eftirspurn og til verulegra takmarkana á uppbyggingu utan.  

1. Þróun undanfarinna ára helst óbreytt og áhersla lögð á að mæta eftirspurn.  

2. Þróun búsetu  stýrt með svæðisbundnum áherslum. 

3. Þróun búsetu  stýrt og byggðin þétt. 

Sviðsmyndirnar urðu til í vinnu Skipulagsstofnunar í maí  og júní 2012. Gengið var út frá því að 

lokaniðurstaðan gæti eftir atvikum verið þvert á  einstakar sviðsmyndir og að sú framtíðarsýn sem 

yrði ofaná gæti innihaldið efnisþætti úr fleiri en einni sviðsmynd. 

Tilgangur með gerð sviðsmynda fyrir stefnu um búsetumynstur var að fá fram umræðu um og 

skoðanir á þeim áherslum sem mikilvægt er að taka afstöðu til við mótun landsskipulagsstefnu. Einnig 

var tilgangurinn að leggja mat á mögulegar afleiðingar ólíkra stefnumiða á skilgreinda umhverfisþætti 

svo sem  vatn/sjó, samfélag og byggð, landslag og ímynd, náttúru/lífríki og losun 

gróðurhúsalofttegunda. Þessi umfjöllun um sviðsmyndir var því mikilvægur liður í mótun 

landsskipulagsstefnu 

 

Gögn sem byggt var á 
Byggt var á yfirliti yfir  áætlanir ríkisins á landsvísu, greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála 

sveitarfélaga og samantekt samráðsfundar 3. febrúar 2012. Auk þess var byggt á reynslu 

Skipulagsstofnunar af yfirferð og afgreiðslu aðalskipulagsáætlana sveitarfélaga sem skilaði sér ekki öll 

í greinargerð um stöðu skipulagsmála.  

 

Vinnufundir og greining 
Umfjöllun um sviðsmyndir fór fram á rýnifundi 18. apríl 2012 og þar komu fram fjölbreytt sjónarmið 

um stefnumið og mögulegar afleiðingar þeirra á umhverfið. Á rýnifundinum  komu fram ólíkar 
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áherslur um stefnu og mögulegar afleiðingar þeirra á umhverfisþættina.  Helstu sjónarmið sem komu 

fram  á fundunum voru tekin saman í sérstakt skjal, Sviðsmyndagreiningu, en þar er einnig voru 

dregin fram helstu umhverfisáhrif vegna stefnu ólíkra sviðsmynda.  Áhrifin voru lauslega metin fyrir 

hvern umhverfisþátt m.t.t. vægiseinkunna. Byggt á umræðum á fundunum voru tekin saman 

möguleg heildaráhrif tiltekinnar sviðsmyndar á hvern umhverfisþátt og voru þau birt í samantekt 

sviðsmyndagreiningar. 

 

Útfærsla markmiða og leiða 
Búsetumynstur er tiltölulega nýtt viðfangsefni í íslenskri skipulagsgerð og þar er fjallað um dreifingu 

og þéttleika byggðar og búsetu, í þéttbýli og dreifbýli, með sjálfbærni að leiðarljósi. Við mótun stefnu 

um búsetumynstur og dreifingu byggðar gegnir umhverfismat veigamiklu hlutverki við að marka 

stefnu sem er bæði hagstæð umhverfinu og styrkir byggð.  

Vinna við að draga saman eina heilstæða sviðsmynd og útfæra stefnu um búsetumynstur fór fram 

innan Skipulagsstofnunar í maí og júní 2012 og fyrstu drög að stefnu voru kynnt fyrir ráðgjafarnefnd 

25. júní. Að baki stefnunni liggja forsendur landsskipulagsstefnu og öll helstu skjöl sem hafa orðið til í 

ferlinu. Hér er gerð grein fyrir hvernig þessi gögn og stefnumótunarvinna innan Skipulagsstofnunar 

leiddi til tiltekinnar niðurstöðu en í töflu 2 er að finna yfirlit yfir útfærslu sviðsmynda fyrir 

búsetumynstur. 

 

Tafla 2. Útfærsla sviðsmynda fyrir stefnu um búsetumynstur. 

 1. Þróun undanfarinna 

ára helst óbreytt og 

áhersla lögð á að mæta 

eftirspurn 

2. Þróun búsetu  stýrt 

með svæðisbundnum 

áherslum 

3. Þróun búsetu  stýrt 

og byggðin þétt 

Uppbygging og verndun 

 

   

Samgöngur, veitukerfi, 

nærþjónusta og vinnusókn 

   

Landbúnaður, menningar-

landslag og ásýnd lands 
   

 

 

Uppbygging og verndun 
Í meginatriðum er byggt á sviðsmynd 2 og gert ráð fyrir að uppbygging byggðar fari fyrst og fremst 

fram innan núverandi þéttbýlis og frístundabyggðasvæða annars vegar og hins vegar á fáum völdum 

svæðum þar sem búseta án tengsla við búskap er heimil.  

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismati benda til þess að dreifð byggð kosti samfélagið meira en 

þéttari byggð og hafi neikvæð áhrif á félagsleg samskipti. 

Með því að draga úr dreifingu byggðar er mögulegt að styrkja þau svæði sem þegar njóta verndar og 

bæta við svæðum án þess að ganga á hagsmuni landbúnaðar.  

Framtíðarsýnin byggir á því að land er takmörkuð auðlind og að skýr greinarmunur verði á  þéttbýli, 

frístundabyggð og landbúnaðarsvæðum. 
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Samgöngur, veitukerfi, nærþjónusta og vinnusókn 
Í meginatriðum er byggt á sviðsmynd 2 og gert ráð fyrir því að aukin verði sjálfbærni í samgöngum og 
vinnusókn og  hagkvæmni aukin í veitukerfum og nærþjónustu.   

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismati benda til þess að stýring uppbyggingar hafi jákvæð áhrif á 
samfélag, bættar samgöngur og stuðli að verndun vatns og færri fráveitum. 

Framtíðarsýnin  byggir á því að við skipulagsgerð verði lögð áhersla  á að þétta byggð og stytta 
vegalengdir milli heimilis, vinnustaðar og nærþjónustu. Þannig verði dregið úr ferðaþörf og stutt við 
notkun á sjálfbærum samgöngumátum. 

 

Landbúnaður, menningarlandslag og ásýnd lands 
Í meginatriðum er byggt á sviðsmynd 2 en að hluta til á sviðsmynd 3. Gert er ráð fyrir því að staða 

landbúnaðar verði styrkt og viðhaldið því menningarlandslagi og þeirri ásýnd sem þau hafa skapað.  

Áherslur úr rýnivinnu og umhverfismati benda til þess að stýring uppbyggingar hafi jákvæð áhrif á 

fæðuöryggi með verndun landbúnaðarlands og stuðli að viðhaldi landslagsheilda. 

Framtíðarsýnin byggir á því að skipulag byggðar taki mið af ásýnd lands og fjölbreytileika. Verðmætu 

landbúnaðarlandi verði viðhaldið með tilliti varðveislu landgæða. 

 
 

 
 


