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Athugasemdir við tillögu að landsskipulagsstefnu 2013-2024 

Teiknistofan Eik 

 

Teiknistofan Eik fagnar tilkomu landsskipulagsstefnu og þeirri vinnu sem fram hefur farið í tengslum við hana. 

Ánægjulegt að sjá hve vel hefur tekist að ná utan um efnið miðað við þann stutta tíma sem gefinn var til 

verksins. Jafnframt er jákvætt að leitað skuli hafa verið eftir víðtæku samráði og samvinnu við þá sem málið 

varðar. Mikilvægt er að góð eftirfylgni verði þannig að stefnan hafi það gildi sem henni er ætlað. 

 

Miðhálendið 

− Landsskipulagsstefnan gerir ráð fyrir (bls. 29) að þolmörk og mörk ásættanlegra breytinga á 

viðkvæmum svæðum  sem fjölsótt eru af ferðamönnum verði skilgreind í aðalskipulagsáætlunum. 

Spyrja má hvort sveitarfélögin hafi bolmagn til að ráðast í slíka vinnu að óbreyttu. E.t.v. væri 

sanngjarnt að fjármunir kæmu frá atvinnugreininni sjálfri í gegnum einhvers konar gjaldtöku eða þann 

skatt sem greiddur er innan greinarinnar. Frestun verkefna sveitarfélaga eða útvíkkun tekjuramma 

opinberra aðila er ekki ákjósanleg. Spyrja má hvort ekki sé eðlilegra að ríkið sjái til þess að grunnvinna 

sem þessi fari fram og að sveitarfélögin komi að stefnumörkun í sínum skipulagsáætlunum og jafnvel í 

gegnum aðrar opinberar áætlanir. Að sama skapi verður að tryggja með eftirfylgni að sveitarfélögin 

marki sér stefnu um verndum hálendisins í sínum aðalskipulagsáætlunum, óháð bolmagni þeirra. 

− Talsvert er fjallað um hálendið og gildi þess út frá ferðamönnum. Einnig er fjallað um gildi vegna 

orkuframleiðslu. Lítið er hins vegar fjallað um önnur gildi, svo sem tilvistargildi, valkostagildi, 

fagurfræðileg gildi eða önnur gildi út frá lífhverfum eða visthverfum viðhorfum. Umræðan er m.ö.o. 

mjög mannhverf. 

− Kveða þarf fastar að orði um nauðsyn þess að landsskipulagsstefnan og aðrar opinberar áætlanir muni 

tryggja verndun heilda á hálendinu miðað við áætlaða aukningu í komu erlendra ferðamanna (með allt 

að einni milljón ferðamönnum hér á landi árið 2020).  

− Setja mætti fram hugmynd um að dreifa ferðamönnum betur um landið. Þannig mætti létta á auknum 

þrýstingi á skilgreindum verndarsvæðum (heildum) á hálendinu vegna fjölgunar ferðamanna. Vestfirðir 

eru jarðfræðilega ólíkir hálendinu en eru þó dæmi um svæði sem hafa  ákveðin einkenni sem menn 

sækjast í á hálendinu, þ.e. fámenni, víðerni og lítt snortna náttúru. Vestfirðir gætu tekið á móti 

talsverðum fjölda ferðamanna án þess að ráðast þurfi í umfangsmikla uppbyggingu innviða. Þannig 

verða jafnframt jákvæð efnahagsleg áhrif á svæði sem hefur um langan tíma búið við langvarandi 

fólksfækkun. Skipuleggja þyrfti slíkar aðgerðir vel m.a. vegna náttúruverndarsjónarmiða. Með góðum 

undirbúningi og skipulagi má ná góðum árangri í stýringu ferðamanna m.a. vegna þess að þolmörkum 

ferðamann er ekki náð á Vestfjörðum nema hugsanlega á afmörkuðum svæðum.  

 

Búsetumynstur 

− Í skjalinu staða og þróun skipulagsmála er fjallað um frístundabyggð. Þar er fjöldi fyrirhugaðra íbúða og 

frístundahúsa er gagnrýndur. Hafa verður í huga að í sumum tilvikum er verið að marka 

langtímastefnu. Þessu til stuðnings er bent á hverfisvernduð svæði norðan Djúps í Aðalskipulagi 

Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Samkvæmt ítarlegri greiningu í umhverfismati áætlana og ítarlegu samráði 

við hagsmunaaðila varð það niðurstaða að 




