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Athugasemdir við tillögu að landsskipulagsstefnu 2013-2024 

Fjórðungssamband Vestfirðinga, Teiknistofan Eik og Háskólasetur Vestfjarða – Nýtingaráætlun fyrir 

strandsvæði Vestfjarða. 

 

1. Jákvæð þróun 

Fjórðungssamband Vestfirðinga, Teiknistofan Eik og Háskólasetur Vestfjarða fagna því að haf- og strandsvæði 
skuli vera eitt af viðfangsefnum í landsskipulagsstefnu. 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. 

 

2. Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða 

Viðfangsefni landsskipulagsstefnunnar tengjast verkefni sem Fjórðungssamband Vestfirðinga, Teiknistofan Eik 
og Háskólasetur Vestfjarða hafa unnið að síðan árið 2009, Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða. Í 
landsskipulagsstefnunni er vitnað í verkefnið en þar kemur m.a. skýrt fram hve mikilvæg nýting og stjórnun á 
haf- og strandsvæðum er fyrir vestfirskt samfélag.  
 
Markmið verkefnisins er að skipuleggja strandsvæðin með svipuðum hætti og gert er á landi en hér á landi nær 
skipulagsvald sveitarfélaga aðeins til lands, nánar tiltekið út að 115 m frá stórstraumsfjöruborði. 
Nýtingaráætlunin miðast við þessi innri mörk og nær eina sjómílu út fyrir grunnlínupunkta landhelginnar (ytri 
mörk).  Það er skoðun sveitarfélaga á Vestfjörðum að sveitarfélög eigi að hafa möguleika á að skipuleggja 
strandsvæðin. Slíkar áætlanir yrðu þannig viðbót við hafskipulag, ef og þegar það verður að veruleika, og því 
mikilvægt að samræma þessar áætlanir sem og aðrar svo sem landsskipulagsstefnu. Með þessu er ekki lögð sú 
kvöð á sveitarfélög að skipuleggja strandsvæðin ef þau hafa ekki áhuga á því, enda eru aðstæður og hagsmunir 
sveitarfélaga mismunandi að þessu leyti. Svipuð leið hefur verið farin í öðrum löndum. 
 
Gert er ráð fyrir að áætlanirnar verði viðhengi við fyrirhugað svæðisskipulag fyrir Vestfirði og öðlist þannig 
ákveðið gildi innan stjórnsýslunnar. Í heild inniheldur áætlunin fimm meginþemu: 
 

- Yfirlit yfir núverandi nýtingu í Arnarfirði 
- Lýsingu á staðháttum og öðrum forsendum í Arnarfirði 
- Framtíðarsýn og áætlun um nýtingu í Arnarfirði 
- Greiningu á stjórnsýslu tengdri ákvarðanatöku á strandsvæðum og tillögum til úrbóta 
- Þróun og lýsingu á aðferðafræði 

 
Áætlunin er þannig yfirlýsing sveitarfélaganna um hvernig þau vilja að strandsvæðin séu nýtt en einnig yfirlit 
yfir náttúrufar og núverandi nýtingu Arnarfjarðar. Upplýsingar um strandsvæðið eru takmarkaðar og helgast 
það m.a. af erfiðu aðgengi að svæðunum. Nýtingaráætlunin á að vera  verkfæri fyrir sveitarstjórnir, 
leyfisveitendur og hagsmunaaðila til þess að bæta ákvarðanatöku. Henni er ætlað að auka samkeppnishæfni 
svæðisins og snúa þannig við neikvæðri mannfjöldaþróun síðustu 30 ára. Þetta er í samræmi við viðleitni 
sveitarfélaga á Vestfjörðum til að efla svæðið með sameiginlegri stefnumótun, er byggi á styrkleikum svæðisins 
og þeim auðlindum sem þar er að finna. 

Nýting strandsvæðisins við Vestfirði hefur aldrei verið fjölbreyttari en nú. Fiskeldi, veiðar, kræklingarækt, 
kalkþörunganám og ferðaþjónusta eru dæmi um nýtingu sem á sér stað í dag. Aukin nýting hefur leitt til 
hagsmunaárekstra og aukins álags á umhverfið. Skýrt dæmi um þetta er mikil eftirspurn eftir svæðum fyrir 
fiskeldi en nú er slíkt eldi í nánast öllum fjörðum Vestfjarða frá Patreksfirði að Ísafirði, innsta firði í 
Ísafjarðardjúpi. Annað dæmi er kræklingarækt sem nú er stunduð víða, m.a. í Króksfirði í Reykhólahreppi og 
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Steingrímsfirði á Ströndum. Um er að ræða mikið hagsmunamál fyrir svæðið enda eru sveitarfélög á 
Vestfjörðum flest mjög háð auðlindum sjávar. Að þeirra mati er einkum þrennt sem ógnar sjálfbærni og framtíð 
svæðisins í þessu samhengi: 
 

- Engar skipulagsáætlanir eru í gildi á strandsvæðinu. Þetta mun óhjákvæmilega leiða til 
hagsmunaárekstra og ósvissu og draga úr vilja fólks til að nýta svæðið á jákvæðan hátt. Auðlindir 
svæðisins eru því vannýttar. 

- Það skortir heildaryfirsýn yfir núverandi nýtingu og samræmingu á meðal stofnana sem fara með 
stjórnun strandsvæðisins. Stjórnsýslulegt umhverfi er almennt flókið á strandsvæðinu. 

- Sveitarstjórnir hafa takmarkaða aðkomu að ákvarðanatöku um nýtingu á strandsvæðinu. Þrátt fyrir 
það er afkoma margra sveitarfélaga nær algerlega háð auðlindum strandsvæðisins.  

Gert er ráð fyrir að áætlunin verði lifandi plagg sem uppfærist samhliða bættum grunnupplýsingum og þróun í 
stjórnsýslu hjá hinu opinbera. Mikilvægt er að tengja áætlanirnar, og þá vinnu sem fram fer vegna þeirra, við 
opinberar áætlanir og verkefni, svo sem svæðisskipulag, sóknaráætlun, umhverfisvottun, landsskipulag og 
endurskoðun stjórnsýslu varðandi haf- og strandsvæði.  

Næsta skref í verkefninu er að vinna sambærilega áætlun fyrir önnur strandsvæði á Vestfjörðum. Það er 

gríðarlega mikilvægt fyrir sveitarfélögin á Vestfjörðum að farið verði í þessa vinnu enda eru auðlindir 

strandsvæðisins rauði þráðurinn í langtímaáætlanagerð sveitarfélaga til eflingar byggðar. Hefja þarf viðræður 

við ríkið um samvinnu við framhald verkefnisins enda miklir sameiginlegir hagsmunir í húfi. 

 

3. Tengsl landsskipulagsstefnu og nýtingaráætlunar  

Í landsskipulagsstefnunni er lagt til að unnið verði hafskipulag í kjölfar endurskoðunar á lögum um 
viðfangsefnið. Nú þegar nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar (tillaga) liggur fyrir munu sveitarfélög á 
Vestfjörðum hefja vinnu við nýtingaráætlun annarra strandsvæða á Vestfjörðum. Mikilvægt er að hefjast sem 
fyrst handa við verkefnið enda má segja að forsendur fyrir ákvarðanatöku um nýtingu strandsvæðisins séu afar 
veikar eins og staðan er í dag. Auðlindir strandsvæðisins eru einnig rauði þráðurinn í langtímaáætlanagerð 
sveitarfélaga til eflingar byggðar. 

Afar mikilvægt er að sveitarfélögin fái svigrúm til að vinna að þessu í samvinnu við og með stuðningi 
ríkisvaldsins.  Landsskipulagsstefna getur náð fram að ganga í gegnum nýtingaráætlun sem þannig styrkir 
stefnuna. Það eru hagsmunir notenda hafsvæða, sveitarfélaga, löggjafans, leyfisveitenda og þeirra sem taka 
ákvarðanir um nýtingu svæðanna að slík vinna fari í gang enda mun hún nýtast við skipulagningu hafsvæðisins í 
framtíðinni. Jafnframt mun slík vinna nýtast við ákvarðanatöku um framtíðarfyrirkomulag skipulagsmála 
hafsvæða. Fyrrnefndir aðilar þurfa að ræða um með hvaða hætti þetta verður gert. Óvissa um hvaða leið verður 
farin varðandi lagasetningu eða skipulagningu á strandsvæðunum má ekki tefja fyrir þeirri vinnu sem 
nauðsynlegt er að fara í og sveitarfélögin á Vestfjörðum ásamt samstarfsaðilum hafa gert áætlanir um að ráðast 
í. 

 

4. Athugasemdir 

 

− Skilgreining á hugtakinu strandsvæði er óljós í drögunum. Þar er talað um strandsvæði sem ströndina og 
svæði á sjó út að netlögum. Innri mörk koma ekki fram en telja verður það nauðsynlegt, m.a. með tilliti til 
aðgengis að svæðinu og áhrifa af hækkun sjávarborðs. Þessi skilgreining er mjög afmörkuð m.a. ef horft er 
til skilgreiningar á strandsjó skv. lögum um stjórn vatnamála (í samræmi við vatnatilskipun 
Evrópusambandsins) en þar miðast ytri mörk við eina sjómílu utan grunnlínu landhelginnar. Mikilvægt er 
að notkun hugtaka og skilgreiningar séu samræmdar á meðal þeirra sem nota þær. Gott væri að skilgreina 
þessi hugtök í viðauka með orðskýringum. 
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− Erfitt er að miða skipulagsmörk við línu sem dregin er 115 metra frá stórstraumsfjöruborði. Helgast það 
fyrst og fremst af því að þessi lína hefur almennt ekki verið kortlögð og auk þess er afar erfitt að átta sig á 
því hvar hún liggur, einkum þar sem aðgrunnt er, sbr. myndina að neðan. Ef áfram á að nota þessi 
skilgreiningu í skipulagi er mikilvægt að kortleggja legu hennar, t.d. samhliða skipulagsvinnu eða annarri 
áætlanagerð. 

 

 

Stórstraumsfjöruborð og mörk netlaga. Kortin á myndinni eru tilbúin dæmi en stórstraumsfjöruborð og 

þar með mörk netlaga eru almennt óþekkt hér á landi. 

 

 
− Í tillögu að landsskipulagsstefnu (bls. 41) segir: „Hafsvæði undan suður- og vesturströnd Íslands eru því 

líklega það svæði við landið þar sem hagsmunir náttúru og nýtingar rekast helst á og hagsmunir verndar 
eru einna sterkastir“. Landsskipulagsstefnan í heild sinni fjallar um málefni hafsins, þ.e. verndun og aðra 
nýtingu, á frekar grófum skala. Þannig fær nýting fjarða fremur lítinn sess í stefnunni en þar er þó hvað 
þéttust nýting utan lands eins og reyndar kemur ágætlega fram  í greinargerð um stöðu haf- og 
strandsvæðaskipulags. Þessi svæði eru oft nálægt byggð og hagsmunir sveitarfélaga varðandi nýtingu eru 
mjög miklir eins og áður var bent á. Benda mætti með meira afgerandi hætti á þetta sem og tengsl nýtingar 
á sjó og á landi (aðalskipulag) og mikilvægi samræmingar þessa flokka. Tryggja þarf að skipulag utan 
netlaga sé í samræmi við aðalskipulag aðliggjandi sveitarfélaga. Dæmi um slík tengsl eru mannvirki á landi 
vegna fiskeldis, kalkþörungavinnslu og ferðaþjónustu. 




