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1 Samantekt	  

Þau samtök sem að þessari umsögn koma, Framtíðarlandið, Fuglavernd, Landvernd 

og Náttúruverndarsamtök Íslands, gera alvarlegar athugasemdir við tillögu 

Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu. Helstu atriði umsagnarinnar eru: 

 

1. Í stað þriggja verndarheilda, eins og tillagan fyrir miðhálendið gerir ráð fyrir, 

verði þar ein verndarheild með mismunandi stigum verndunar.  

2. Þess er krafist að ríkið fari með skipulagsmál hálendisins  

3. Mannvirkjabeltum, eins og þau birtast í tillögunni, er hafnað enda með öllu óljóst 

hvar þau eigi að liggja og hverskonar mannvirki eigi að leyfa á þeim. 

Uppbyggingu á fremur að beina að jaðri hálendisins.  

4. Verndarheildir og mannvirkjabelti eru afar illa skilgreindar í tillögunni og verður 

að ráða bót á því.  

5. Samtökin leggja áherslu á að ferðamannavegir verði ekki uppbyggðir og að 

umferð verði beint um Kjalveg og Sprengisand.  

6. Til að ná fram markmiðum landsskipulagsstefnu um vernd sérstöðu og 

náttúrugæða á miðhálendinu, verður að tryggja að ekki verði ráðist í frekari 

virkjanir eða lagningu háspennulína á svæðinu. Samtökin leggjast harðlega gegn 

slíkri mannvirkjagerð á svæðinu. Þannig verði tryggt að þær virkjunarhugmyndir á 

miðhálendinu sem nú eru í biðflokki í þingsályktunartillögu að verndar- og 

orkunýtingaráætlun færist í verndarflokk í framtíðinni. Annars nást ekki þessi 

markmið.  

7. Í landsskipulagsstefnu þarf að kveða á um að beit á miðhálendinu verði aflögð þar 

sem land þolir hana ekki þar til bata er náð.  

8. Ýmsum áherslum um búsetumynstur og dreifingu byggðar er fagnað en bent á að 

landsskipulagsstefna verður einnig að ná til skipulags skógræktar og verndar 

sérstæðs lífríkis, búsvæða og vistkerfa, þar sem slíkt er að finna.  

9. Lagt er til að vinnu við gerð stefnu haf- og strandsvæða verði hraðað eins og 

kostur er enda er henni verulega ábótavant í þeirri tillögu sem hér er til skoðunar. 

10. Aðstöðumunur er mikill á milli annarsvegar frjálsra félagasamtaka og annara 

hagsmunaaðila hinsvegar, svosem orkufyrirtækja og sveitarfélaga hvað varðar 

þátttöku við mótun tillögu að landsskipulagsstefnu. Þetta veldur lýðræðishalla. 
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2 Inngangur	  

Að þessari umsögn standa Framtíðarlandið, Fuglavernd, Landvernd og 

Náttúruverndarsamtök Íslands (hér eftir nefnd samtökin). Í henni er leitast við að 

benda á hvað betur mætti fara í drögum að landsskipulagsstefnu og koma á framfæri 

áherslum þessara samtaka. Vinnuhópur sem samanstóð af fulltrúum þeirra samtaka 

sem að þessari umsögn standa leiðbeindu þeirri vinnu sem í umsögnina fór. Reynir 

Smári Atlason umhverfis- og auðlindafræðingur ritstýrði vinnunni. 

Umsögninni er skipt í fjóra undirkafla. Fyrst er fjallað um almenn atriði, næst um 

skipulagsmál á 

hálendinu, síðan um 

skipulagsmál varðandi 

búsetumynstur og síðast 

um strand- og hafsvæði.  

3 Umsögn	  

3.1 Almenn	  atriði	  
 
Samtökin líta svo á að landsskipulagsstefna eigi að vera tæki til að stuðla að frekari 

náttúruvernd í landinu, ekki síst á hálendinu, og snúa við þeirri þróun sem þar hefur 

átt sér stað. Hér eru fyrst settar fram nokkrar almennar athugasemdir við 

landsskipulagsstefnu sem lúta að áhrifum hennar og skuldbindingu fyrir sveitarfélög, 

samráðsferli vegna vinnu við mótun stefnunnar og skilgreininga á sjálfbærri þróun. 

 

Áhrif landsskipulagsstefnu og skuldbinding sveitarfélaga 

 

Samtökin sem standa að þessari umsögn telja að drög að landsskipulagsstefnu gangi 

ekki nógu langt þar eð hún dregur einvörðungu fram almenn sjónarmið til 

leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga og felur aðeins í afar fáum tilvikum í sér 

nákvæma útfærslu á landnotkun (bls. 9). Samtökin gagnrýna að engar bindandi 

skyldur verði lagðar á sveitarfélög til að framfylgja landsskipulagsstefnu, heldur skuli 

þau einungis taka mið af henni við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana. Þá er 

harðlega gagnrýnt það fyrirkomulag sem lagt er upp með telji sveitarstjórnir að ekki 

beri að taka mið af samþykktri landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana. Í 

“The next two decades could therefore see 
a transformation of the central highland of 
Iceland and the shrinking of extensive 
wilderness areas with little visual human 
impact to isolated fragments.” 
 
  Þóra Ellen Þórhallsdóttir. Environment and energy in Iceland: A comparative 

analysis of values and impacts. Environmental Impact Assessment Review, December 2006 
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slíkum tilvikum nægir að sveitarstjórnir geri rökstudda grein fyrir frávikum. Samtökin 

telja að sveitarfélögum beri skylda að fara eftir landsskipulagi, ekki síst á miðhálendi 

Íslands sem er sameign allrar þjóðarinnar. Þá þarf að tryggja betur að ríkið hafi 

skýrari valdheimildir og deili ákvörðunarvaldi með sveitarfélögum. Ennfremur er 

nauðsynlegt að landsskipulagsstefna kveði á um að fagaðilar hjá stofnunum ríkisins 

hafi ekki einungis ráðgefandi hlutverk heldur beri sveitarstjórnum og ríkinu að taka 

tillit til álits þeirra. Sem dæmi um hugsanlega árekstra á milli landsskipulagsstefnu og 

skipulagsáætlana sveitarfélaga er við koma náttúruvernd gætu verið lagning og 

uppbygging vega, lagning háspennulína eða uppbygging fyrir ferðaþjónustu inn á 

verndarheildum á hálendi Íslands. Gefur auga leið að leggist fagstofnanir gegn slíkum 

áformum þá skuli sveitarfélög taka fullt tillit til slíks álits. 

 

Samráðsferli við gerð landsskipulagsstefnu 

 

Aðkoma náttúruverndarsamtaka að gerð þessarar stefnu var mismunandi. Sumum 

náttúruverndarsamtökum var boðið að tilnefna aðila fyrir samráðsvettvang og stórir 

samráðsfundir voru opnir og auglýstir almenningi, sem er vel. Samtökin telja engu að 

síður að þátttakan hafi reynst allt of lítil. Helsta ástæða þess virðist vera sú að þeir 

fundir sem opnir voru almenningi voru haldnir á hefðbundnum vinnutíma og var því 

erfitt eða nær ómögulegt fyrir hagsmunasamtök sem starfa á grundvelli 

sjálfboðavinnu að sækja slíka fundi. Á hinn bóginn gátu orkufyrirtæki, stofnanir og 

sveitarfélög sent launaða fulltrúa sína á þessa fundi til að halda málstað sínum á lofti. 

Hér er því klárlega um lýðræðishalla að ræða. Þetta er ekki síst alvarlegt í ljósi þess að 

margt í uppbyggingu og áherslum stefnunnar byggði einmitt á samráðsferlinu, ekki 

síst samráðsfundum. Það er mat samtakanna sem að þessari umsögn standa að 

náttúruvernd, sem annars er lögð rík áhersla á í áherslum umhverfisráðherra, sé ekki 

nægilega vel tryggð í tillögu Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu og er hér 

fyrst og fremst vísað til skipulags á miðhálendinu. Í ljósi lýðræðishalla á fyrri stigum, 

er það eindregin krafa umsagnaraðila að ríkulegt tillit verði tekið til þeirra atriða sem 

fram koma í umsögn þessari.  

 

Skilgreining á sjálfbærni 

 

Hugtakið „sjálfbærni” ber ítrekað á góma í þeirri stefnu sem hér er til umfjöllunar án 
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nokkurar skilgreiningar né tilvísunar. Nauðsynlegt að gera betri skil á þessu.  Brýnt er 

að halda til haga að sjálfbær þróun byggir á þremur stoðum, efnahagslegri, félagslegri 

og verndun umhverfisins. Hér er lagt til að sterk sjálfbærni, meginreglur 

umhverfisréttar, varúðarreglan, þátttökuréttur almennings og greiðslureglan verði 

leiðarljós landsskipulagsstefnu enda byggja tvær stoðanna, efnahagslegir og 

félagslegir þættir, á hinni þriðju, verndun umhverfisins.  

 

3.2 Stefna	  um	  skipulagsmál	  á	  miðhálendi	  Íslands	  

 
Í tillögu að landsskipulagsstefnu eru helstu forsendur fyrir miðhálendið og vernd þess 

taldar upp. Má þar nefna hið afar sérstaka landslag, jarðmyndanir og náttúrufyrirbæri 

sem ber að vernda. Einnig er tekið fram að ósnortin eða ómanngerð víðerni bjóði upp 

á einstaka upplifun sem sífellt færri landsvæði á heimsvísu geta státað af. Hálendið 

laðar hingað ferðamenn og veitir æ fleiri Íslendingum hvíld frá amstri dagsins. Tekið 

er fram að uppbygging innviða í almannaþágu, orkunýting og mannvirki skuli ekki 

raska sérstöðu miðhálendisins sem er m.a. mikið víðsýni, óbyggðir, sérstæðar 

jarðmyndanir, fjölbreytt og viðkvæmt lífríki og margbrotið landslag. Erfitt er að sjá 

hvernig orkunýting og mannvirki fari saman við vernd á sérstöðu svæðisins og 

samtökin telja að tillaga að landsskipulagsstefnu tryggi ekki að þau gæði sem talin 

voru upp að ofan verði varðveitt til framtíðar.  

3.2.1 Miðhálendi Íslands verði friðlýst og ein verndarheild 

 
Tvenn markmið varðandi verndun náttúru, landslags og menningarminja eru sett fram 

í stefnunni (bls. 26). Samtökin taka undir seinna markmiðið, þ.e. um að viðhalda 

sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins, en benda á að fyrra markmiðið um að á 

miðhálendinu verði myndaðar þrjár stórar, samfelldar verndarheildir, er í raun ekki 

markmið heldur leið til að uppfylla síðara markmiðið. Þetta þarf að laga. Sú leið, að 

mynda þrjár verndarheildir ásamt lítt skilgreindum mannvirkjabeltum þar sem reisa 

má meiriháttar mannvirki á borð við háspennulínur og virkjanir, getur ekki uppfyllt 

seinna markmiðið um verndun náttúru, landslags og menningarminja.  
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3.2.1.1 Ein verndarheild og friðlýsing miðhálendisins 
 

Í svæðisskipulagi miðhálendisins 2015 er miðhálendi Íslands skipt í þrjár 

verndarheildir sem skildar eru að með mannvirkjabeltum. Í landsskipulagsstefnu eru 

hvergi færð rök fyrir eða gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu að skapa þrjár 

verndarheildir. Á kynningarfundi í Rúgbrauðsgerðinni í október 2012 kom fram að 

hálfu Skipulagsstofnunar að tillaga hennar að fjölda verndarheilda byggði á 

niðurstöðu samráðsfunda. Hér skal því enn minnt á þann lýðræðishalla sem nefndur er 

að framan.  

 

Í köflum um leiðarljós og forsendur í landsskipulagsstefnu (bls. 23-26) eru sett fram 

sterk rök fyrir því að vernda miðhálendið sem eina verndarheild, m.a. að svæðið er 

sennilega eitt stærsta svæði í Vestur-Evrópu án fastrar búsetu manna. Þar eru stór lítt 

eða ósnortin víðerni með mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn, landslag, sérstæðar 

jarðmyndanir og fágætar vistgerðir. Þessi rök hafa styrkst verulega síðan 

Svæðisskipulag miðhálendisins var samþykkt árið 1999 og undirstrika enn frekar 

náttúruverndargildi svæðisins (bls. 25). Með tillögu að landsskipulagsstefnu breytist 

þó ekkert er snýr að þessu skipulagi þar sem áfram er gert ráð fyrir tveimur 

mannvirkjabeltum og óbreyttum nytjum.  

 

Samtökin telja nauðsynlegt að mynda eina verndarheild í stað þriggja og á þann hátt 

tryggja betur vernd og viðhald sérkenna svæðisins, án virkjana, uppbyggðra vega og 

rafmagnsflutningsmannvirkja. Tæplega 90% af miðhálendinu nýtur nú þegar 

einhverskonar verndar (sjá mynd 3 í tillögu að landsskipulagsstefnu). Meira en 

helmingur aðspurðra (56%) í skoðanakönnun Capacent Gallup frá 2011 var hlynntur 

stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, 26% tóku ekki afstöðu til spurningarinnar en 

einungis 17,8% voru andvíg. Hugmyndin naut jafnframt stuðnings meirihluta 

kjósenda allra stjórnmálaflokka og meðal allra aldurshópa á landsvísu.1 Öll þau 

samtök sem standa að þessari umsögn eru á einu máli um að friðlýsa beri miðhálendið 

allt og stofna þar þjóðgarð þótt einstök svæði njóti mismikillar verndar, líkt og kveður 

á um í ólíkum verndarflokkum IUCN. 

 

                                                
1  Capacent Gallup. Viðhorf til þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Október 2011. 
http://www.natturuverndarsamtok.is/pdf/https___postur.internet.pdf. 
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Samtökin benda á að í drögum að landsskipulagsstefnu skortir að verndarheildir séu 

skilgreindar. Skilgreina verður ytri mörk verndarheildar svo ekki verði um villst hvar 

þau liggja, jafnvel svo ítarlega að GPS hnit verði gefin upp á helstu punktum svo unnt 

verði að draga skýr mörk. Þau mörk sem skilgreind eru í landsskipulagsstefnu eru það 

gróf að ómögulegt er að gera sér nokkra grein fyrir því hvar þau liggja. 

Landsskipulagsstefna, eins og birt er í drögum, gefur mönnum því nánast frjálsar 

hendur við túlkun marka. Í Landsskipulagsstefnu er lagt til að samráð verði á milli 

Sambands sveitarfélaga, Umhverfisstofnunar og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 

m.a. um túlkun marka (bls. 26). Það er krafa samtakana að í því samráði verði einnig 

fulltrúar náttúruverndarsamtaka. Deilur um mörk verndarheilda munu leysast 

farsællega verði miðhálendið skilgreint sem ein verndarheild og fylgja mörkum 

Svæðisskipulags miðhálendisins 2015.  

 

Samtökin leggja eftirfarandi til að: 

 

• Landsskipulagsstefna stuðli að friðlýsingu miðhálendisins sem einnar 

verndarheildar. 

• Mismunandi verndarstig verði skilgreind innan verndarheildarinnar í 

samræmi við skilgreiningar IUCN á friðlýstum svæðum. 

• Með skilgreiningu miðhálendisins sem einnar verndarheildar verður 

auðveldara að skilgreina verndarheildir.  

 

3.2.1.2 Andstaða við tillögur og skort á skilgreiningum mannvirkjabelta 

 
Í tillögu að landsskipulagsstefnu segir orðrétt: 

 

„Miðhálendi Íslands er talið vera eitt stærsta svæðið í Evrópu þar sem menn hafa ekki 

fasta búsetu. Mannvirki á miðhálendinu eru fá og dreifð á svæði sem er um 40% af 

flatarmáli landsins. „Ósnortin víðerni” er því lykilhugtak þegar fjallað er um gæði 

miðhálendisins sem þarf að viðhalda.” (bls. 23) 

 

Enn fremur segir: 

 

„Að sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins verði viðhaldið, svo sem fágætum 
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vistgerðum, ósnortnum víðernum, landslagi, verðmætum menningarminjum og ímynd 

miðhálendisins fyrir ferðamennsku.”(Bls. 26) 

 

Eins og réttilega er bent á í fyrirliggjandi tillögu að landsskipulagsstefnu hefur ný og 

aukin þekking á náttúrufari miðhálendis Íslands dregið fram náttúruverndargildi þess í 

æ meiri mæli. Samtökin benda á að verði meiriháttar framkvæmdir (svo sem virkjanir, 

lagning raflína eða bygging uppbyggðra vega) leyfðar á mannvirkjabeltum sem nefnd 

eru í landsskipulagsstefnu stangast það á við markmið um vernd sérkenna hálendisins. 

Það er því hrópandi ósamræmi milli annarsvegar markmiðssetningar í mismunandi 

köflum miðhálendiskaflans og/eða þeim leiðum sem lagðar eru til og þess að leyfa 

þess háttar framkvæmdir.  

 

Í stað þess að landsskipulagsstefna með óskilgreindum mannvirkjabeltum opni greiða 

leið fyrir að virkjanahugmyndir á miðhálendinu verði færðar úr biðflokki í 

nýtingarflokk í rammaáætlun, leggja samtökin áherslu á að hin endanlega 

landsskipulagsstefna stuðli frekar að því að þær færist í verndarflokk og styðji þannig 

við markmið landsskipulagsstefnu um vernd sérkenna hálendisins. Íslensk náttúra, 

ekki síst hálendið, er sérstæð á heimsmælikvarða og vegna sérstöðu hennar ber 

Íslendingum rík skylda til að vernda hana. Einnig hefur verið sýnt fram á að víðerni 

og ósnortin náttúra er það sem erlendir ferðamenn sækjast helst eftir þegar þeir 

heimsækja landið.2 Í því samhengi telja samtökin brýnt að benda á að á ákveðnum 

svæðum er vaxandi ferðamannastraumur ógn við sérstöðu þeirra og þarf því að 

nálgast það viðfangsefni vísindalega og með varúðarregluna að leiðarljósi svo 

sérstaða íslenskrar náttúru verði ekki eyðilögð. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

vistfræðileg áhrif af vegum og vegagerð. Á hálendi Íslands væru áhrifin sem hlytust 

af uppbyggðum vegum ekki síst sjónræn.3,4 Á Íslandi eru ein stærstu víðerni Evrópu 

og með þeim mannvirkjabeltum sem gróflega eru áætluð í landsskipulagsstefnu er 

þeim enn frekar ógnað. Samtökin leggja ríka áherslu á að fyrirhuguð mannvirkjabelti í 

landsskipulagsstefnu verði lögð af og að uppbygging mannvirkja verði eingöngu í 

                                                
2 Rögnvaldur Guðmundsson, (2010). Erlendir ferðamenn á Íslandi frá september 2008 til ágúst 2009 og 
samanburður við árið á undan: Reykjavík. 
3 Forman, R. T. T., & Alexander, L. E. (1998). Roads and Their Major Ecological Effects. Annual Review of 
Ecology and Systematics, 29(ArticleType: research-article / Full publication date: 1998 / Copyright ¬© 1998 
Annual Reviews), 207-C202. 
4 Spellerberg, I. (1998). Ecological effects of roads and traffic : a literature review. Global Ecology and 
Biogeography ( Formerly : Global Ecology and Biogeography Letters ), 7(5), 317. 
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jaðri verndarheilda. Sama vanda má finna varðandi mannvirkjabeltin og 

verndarheildir, þ.e. hversu illa þau eru skilgreind í landsskipulagsstefnu. Lýsing á 

hvers konar mannvirkjum sem leyfð yrðu á þeim beltum sem skilgreind eru í 

landsskipulagsstefnu kemur hvergi fram. Skilgreining á leyfðum framkvæmdum þarf 

að vera skýr og nákvæm.  

 

• Samtökin hafna alfarið þeim mannvirkjabeltum sem gróflega hafa verið 

skilgreind í landsskipulagsstefnu, enda ógna þau hagsmunum náttúruverndar, 

samfélags og hagsældar Íslendinga. Ennfremur leggjast samtökin eindregið 

gegn því að virkjanir eða orkuflutningskerfi verði byggð á miðhálendi Íslands. 

• Lagt er til að mannvirkjabelti verði skilgreind í frekari smáatriðum, hvort sem 

um ræðir ytri mörk eða starfsemi leyfða innan þeirra.  

• Þess er krafist að í samráði um skipulagsmál hálendis Íslands verði fulltrúar 

náttúruverndarsamtaka. 

 

3.2.1.3 Aukin hagsæld með einni samfelldri verndarheild 
 

„Þegar ferðamenn eru spurðir hvað þeim líki best við hálendið er ósnortin náttúra 

ofarlega á blaði.” 5 

 

Þessa staðreynd verður að hafa að leiðarljósi við gerð landsskipulagsstefnu. Skilgreina 

verður hvaða áhrif mannvirkjabelti á hálendinu, líkt og skilgreind eru í 

landsskipulagsstefnu, hafa á ferðaþjónustu hér á landi. Líkt og áður hefur verið bent á 

fjölgar erlendum ferðamönnum stöðugt. Árið 2010 komu rúmlega 500.000 ferðamenn 

til Íslands2 og það ár námu gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu 16,9% af 

gjaldeyristekjum Íslendinga. 6 , 7  Gefur auga leið að með þeim illa skilgreindu 

mannvirkjabeltum sem tilgreind eru í landsskipulagsstefnu er lítt eða ósnortinni 

náttúru og víðernum, sem einmitt eru þau gæði sem ferðamenn sækjast eftir, ógnað og 

um leið einni helstu tekjulind þjóðarinnar.8 Samkvæmt nýútkominni rannsókn Dr. 

Önnu Dóru Sæþórsdóttur eru uppbyggðir vegir eitt af því sem ferðamönnum er hvað 
                                                
5 Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2011). Gildi náttúrunnar fyrir ferðamennsku og útivist. Fyrirlestur á degi íslenskrar 
náttúru. 
6 Seðlabanki Íslands. Hagtölur - Ferðalög milli landa. Tekjur og gjöld. 2010; http://www.sedlabanki.is. 
7 Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson. Áhrif virkjana á ferðamennsku og útivist: Niðurstöður frá 
vinnu 2. áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og 2011; 
http://www.rammaaaetlun.is/media/itarefni/6-Itarefni-v_ferdam_og_utivistar-1.pdf. 
8 Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2012). Ferðamennska á hálendi Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur 
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mest í nöp við á hálendinu, ásamt virkjunum, bensínstöðvum og hótelum.8 Niðurstaða 

rannsókna Önnu Dóru er að 90% ferðamanna segja að ósnortin og einstæð náttúra 

Íslands hafi verið helsta ástæða þess að þeir ákváðu að ferðast til Íslands og aðrar 

rannsóknir benda á að rúmlega 50% nefndu sérstaklega öræfi Íslands.9 Einnig er vert 

að nefna að Vatnajökulsþjóðgarður er talinn munu geta skilað 11 milljörðum í 

gjaldeyristekjur einvörðungu vegna erlendra ferðamanna árið 2020.10 Einmitt þess 

vegna ber að fagna því að í rammaáætlun er lagst gegn jarðvarmavirkjunum á 

Torfajökulssvæðinu og í Öskju. Einnig er lagst gegn Skaftárvirkjun, Hólmsárvirkjun 

og Markafljótsvirkjunum A og B enda myndu slík mannvirki hafa gríðarlega neikvæð 

áhrif á ferðamennsku og útivist.11 

 

Nýleg rannsókn leiddi í ljós að víðerni Íslands hafa minnkað verulega á undanförnum 

áratugum eða um 68% á tímabilinu 1936 til 2010.12 Vegna þess, hve illa skilgreind 

mannvirkjabeltin eru, er erfitt að sjá möguleg áhrif þeirra á stærð víðerna. Nái 

landsskipulagsstefna hinsvegar fram að ganga í óbreyttri mynd eru allar líkur á að þau 

muni minnka meir en þegar hefur orðið. Slík stefna er sóun og eyðilegging á dýrmætri 

auðlind. 

 

Í því umhverfismati sem fylgir landsskipulagsstefnu er fjallað um nokkrar 

sviðsmyndir. Vert er að benda á að verndarmiðuð nýting kom best út úr 

umhverfismatinu þegar litið er til umhverfisþátta. Þar var skoðuð sú sviðsmynd að 

miðhálendið væri ein verndarheild og uppbyggingu beint að jaðri hálendisins. Sú 

sviðsmynd ætti að vera leiðarljós við gerð landsskipulagsstefnu enda sú eina sem 

skilaði jákvæðum niðurstöðum fyrir umhverfisþætti.13  

 

3.2.2 Virkjanir og orkuflutningskerfi verði utan miðhálendisins  

 
Krafa samtakanna er að engar virkjanir verði á miðhálendi Íslands enda ganga slík 
                                                
9 Rögnvaldur Guðmundsson, (2010). Erlendir ferðamenn á Íslandi frá september 2008 til ágúst 2009 og 
samanburður við árið á undan: Reykjavík. 
10 Rögnvaldur Guðmundsson, (2006). Vatnajökulsþjóðgarður - áhrif á ferðaþjónustu, Samantekt unnin fyrir 
Umhverfisráðuneytið, október 2006: Reykjavík. 
11  Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson (2010a). Áhrif virkjana á ferðamennsku og útivist. 
Náttúrufræðingurinn, 80(3-4), 103-118. 
12 Victoria Frances Taylor, (2011). GIS assessment of Icelandic wilderness from 1936 ti 2010, MSc thesis, Faculty 
of Life and Environmental Sciences, School of Engineering and Natural Sciences: Reykjavík. 
13 Þeir þættir sem skiluðu jákvæðum niðurstöðum snéru annarsvegar að landslagi og ímynd og hinsvegar að 
náttúru og jarðvegi. 
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áform í berhögg við markmið um verndun sérkenna og náttúrugæða hálendisins.  

 

Furðu sætir að Skipulagsstofnun skilgreini ekki stefnu varðandi orkuflutning um 

hálendi Íslands í tillögu sinni að landsskipulagsstefnu. Orðrétt segir í drögunum: 

 

„Sú áætlanagerð ríkisins sem fjallar um megin flutningskerfi raforku, þ.e. 

Kerfisáætlun Landsnets, er ekki staðfest af stjórnvöldum og því er ekki hægt að taka 

þá stefnu með beinum hætti inn í landsskipulagsstefnu.” (Bls. 28) 

 

Þetta eru mikil vonbrigði, þó rétt sé að benda á það að Kerfisáætlun er unnin 

innanhúss á Landsneti, án aðkomu almennings eða stofnana hins opinbera í gegnum 

umsagnarétt. Réttilega er bent á í landsskipulagsstefnu að það umhverfismat sem 

fylgir stefnunni sýnir fram á umtalsverð neikvæð áhrif vegna uppbyggingar 

flutningskerfis raforku yfir miðhálendið. Því er spurn hvers vegna stefna í takt við það 

umhverfismat sem landsskipulagsstefna byggir á er ekki sett fram. 

 

Samtökin leggja til að: 

 

• Raforkuflutningur verði utan miðhálendis Íslands. Það er óviðunandi að ekki 

sé fjallað rækilega um svo veigamikið mál og raun ber vitni í drögum að 

landsskipulagsstefnu. 

 

3.2.3 Ferðamannavegir um Kjöl og Sprengisand  

 
Samtökin leggja ríka áherslu á að ekki verði uppbyggðir vegir á miðhálendi Íslands. 

Það veldur vonbrigðum að hvergi er þess getið hvernig tengingum við aðalvegi skuli 

háttað og hvort þar sé átt við uppbyggða vegi eður ei. Ekki er unnt að álykta öðruvísi 

en svo að í landsskipulagsstefnu sé gefið leyfi á hvers kyns vegaframkvæmdir sem 

framkvæmdaraðilum kunna að hugnast, að undangengnu umhverfismati, enda er 

skilningur á því hvað felst í að vegur sé „fábrotinn, látlaus og frumstæður”, eins og 

nefnt er í landsskipulagsstefnu, mismunandi. Augljós þversögn er í því að byggja upp 

vegi til þess að þjóna ferðamönnum sem leita í víðerni og að komast frá mannvirkjum. 

Í skýrslu hálendisvegahóps Landverndar eru ferðamannavegir skilgreindir sem vegir 
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sem „eru sérstaklega ætlaðir umferð ferðamanna, sem njóta vilja landslags og 

náttúrufars, og eru lagðir þannig að þeir raski sem minnst landslagi því og náttúrufari, 

sem þeir liggja í og um, litið til öryggis umferðar og annarra þarfa.”14 Segir í sömu 

skýrslu að stöðva beri frekari gerð uppbyggðra vega á hálendinu. Bent er á að 

takmarka þurfi gerð annarra vega og jafnvel loka tilteknum slóðum eða skilgreina þá 

einungis til takmarkaðra nota.15 

 

Samtökin leggja til að: 

 

• Ferðamannastraumi verði beint að Kjalvegi og Sprengisandsleið líkt og nefnt 

er í landsskipulagsstefnu. Hinsvegar verði skýrt tekið fram að þeir vegir verði 

ekki uppbyggðir og að aðrir hlutar vegakerfisins verði ekki uppbyggðir. 

 

3.2.4 Uppbygging í útjaðri hálendisins  

 
Samtökin ítreka þá kröfu að horfið verði frá fyrirhuguðum mannvirkjabeltum sem 

gróflega eru skilgreind í landsskipulagsstefnu. Þess í stað verði allri meiriháttar 

uppbyggingu beint í utanverðan jaðar hálendisins, þó e.t.v. megi skoða uppbyggingu 

minni gönguskála til að styrkja gönguleiðir. Samkvæmt nýrri skýrslu er bent á að 

ferðamenn (erlendir sem og íslenskir) telja að frekari uppbygging á hálendinu sé 

óæskileg. Minnst var andstaðan við fjallaskála á athugunarstöðum, þar sem yfir 70% 

ferðamanna töldu þá æskilega.16 Bendir sama skýrsla á að án frekari uppbyggingar á 

vegakerfi á hálendi Íslands er komið til móts við óskir mikilvægs markhóps 

ferðamanna sem beinlínis sækist í óbyggðir og ómanngert umhverfi. Sem dæmi má 

nefna að með því að halda vegum inn á Lakasvæðið óbreyttum má frekar byggja upp 

þjónustu í Skaftárhreppi til að þjónusta þann markhóp.17  

3.2.5 Hefðbundin landnotkun vegna beitar verði bundin við svæði sem þola hana 

 
Samtökin sem að þessari umsögn koma taka undir að beitarmálum skuli háttað þannig 

að þau dragi úr jarðvegsrofi og að landgræðslusvæði skuli skilgreind í aðalskipulagi 

sveitarstjórna. Hinsvegar er vert að benda á að beitarmál eru einungis lauslega reifuð í 
                                                
14Landvernd. (2007) Hálendisvegir, hvert stefnir og hvað er í húfi? Hálendisvegahópur Landverndar 
15 Landvernd. (2007) Hálendisvegir, hvert stefnir og hvað er í húfi? Hálendisvegahópur Landverndar 
16Anna Dóra Sæþórsdóttir. (2012). Ferðamennska á hálendi Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur 
17 Landvernd. (2007) Hálendisvegir, hvert stefnir og hvað er í húfi? Hálendisvegahópur Landverndar 
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landsskipulagsstefnu, markmið eru almenns eðlis og nánari útskýringar á hvernig 

beitarmálum skal háttað skortir. Sagt er að Landgræðsla ríkisins skuli annast eftirlit 

með jarðvegsrofi en tilgangur þess eftirlits er ekki útskýrður nánar. Mjög almenns 

eðlis er fjallað um hin alvarlegu vandamál jarðvegsrof og ofbeit. Rétt er að benda á 

skýrslu Landgræðslu ríkisins sem fjallar ítarlega um jarðvegsrof og möguleika lands 

til beitar.15 Þó svo að rannsóknir í skýrslunni séu um 20 ára gamlar er líklegt að 

niðurstöður skýrslunnar eigi enn við á langflestum svæðum á miðhálendinu. Segir í 

þeirri skýrslu orðrétt: 

 

„Á mörgum afréttarsvæðum er ekki um annað að ræða en að hætta beit því nýtingin 

getur ekki talist réttlætanleg um fyrirsjáanlega framtíð. Dæmi um slík svæði eru flestir 

afréttir Rangárvallasýslu og Árnessýslu og afréttir norðanlands, allt frá 

Eyvindarstaðaheiði austur að Jökulsá á Brú.” 18 

 

Í tillögu að landsskipulagsstefnu er lagt til að í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga 

komi fram skilmálar fyrir beitarsvæði í samráði við bændur. Áhersla er hér lögð á að í 

þeim skilmálum verði svæðum sem ekki þola beit haldið án beitar og þannig unnið 

gegn frekara gróður- og jarðvegsrofi. Þetta þarf að koma fram í  landsskipulagsstefnu. 

Þeir skilmálar sem kveðið er á um ættu að greina frá hvaða aðferðafræði sé notuð við 

mat á ástandi beitarsvæða á hálendinu . Landgræðsla ríkisins skal annast það mat en 

nánari útfærsla á skilmálum fari fram í samstarfi sveitarfélaga, bænda og Landgræðslu 

ríkisins.  

 

Samtökin leggja til: 

 

• Að stefna varðandi beitarmál verði unnin í samræmi við vísindalegar 

rannsóknir og mat á ástandi lands og tilmæli vísindamanna.  

• Að landsskipulagsstefna kveði skýrt á um að svæði á hálendi Íslands sem ekki 

eru talin þola beit verði beitarfrí þar til gróður og jarðvegur hefur náð sér að 

nýju. 

 

                                                
18 Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir, Sigmar Metúsalemsson, Ásgeir Jónsson, Einar Grétarson, & Árnason, 
A. (1997). Jarðvegsrof á Íslandi. Landgræðsla Ríkisins. 
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3.2.6 Miðhálendið verði ein skipulagseining í umsjón ríkisins 

 

Miðhálendið er ein landfræðileg og vistfræðileg heild í eigu þjóðarinnar allrar. 

Miðhálendið þarf að vernda, skipuleggja eða endurheimta eftir atvikum og nýta sem 

eina heild. Með aðkomu margra sveitarfélaga að skipulagi hálendisins flækjast málin 

og hindrar þá heildarsýn sem er nauðsynleg til að koma reglu á skipulag og 

landnýtingu þar, svo sem verndarflokkun, stýringu ferðamanna, landvörslu og eftirlit, 

gróðurvernd, merkingar o.fl. Sveitarstjórnir eru eðlilega fremur bundnar af 

svæðisbundnum hagsmunum en heildarhagsmunum. Til að tryggja markvissa umsjá 

og eftirlit með miðhálendinu væri eðlilegt að fela einni ríkisstofnun vörslu þess. Væri 

þess óskandi að komið yrði á einni stofnun sem færi með stjórnun verndaðra svæða, 

Þjóðgarðsstofnun. Benda má á að tæplega 90% svæðisins nýtur einhverrar verndar nú 

þegar. 

 

Í drögum að landsskipulagsstefnu er ekki gert ráð fyrir neinum breytingum hvað 

varðar skipulagsvald þeirra sveitarfélaga sem liggja að miðhálendinu frá því að þeim 

var úthlutað valdi yfir því og ekki er gert ráð fyrir samræmdri og heildrænni umsjá 

svæðisins í einni ríkisstofnun. Slík tilhögun myndi auka lýðræðislega aðkomu þeirra 

sem búa á þéttbýlustu stöðum landsins enda er fráleitt að fámenn sveitarfélög geti 

komið í veg fyrir friðlýsingu dýrmætra náttúrusvæða á hálendinu. Enn fráleitara ef um 

þjóðlendur er að ræða. Dæmi um slík vinnubrögð er að Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

hefur komið í veg fyrir stækkun friðlandsins í Þjórsárverum í andstöðu við stefnu 

ríkisstjórnarinnar og í andstöðu við Náttúruverndaráætlun sem samþykkt var á 

Alþingi í janúar 2010. Þá ber að nefna að Þjórsárver eru þjóðlenda. 

	  

Áður hafa fjölmörg náttúruverndarsamtök bent á annmarka þess að vald yfir 

miðhálendinu liggi hjá sveitastjórnum.19 Í núverandi skipulagslögum segir í 3. kafla, 

2. grein: 

 

„Sveitarstjórnir annast gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana. Þær fjalla um 

leyfisumsóknir og veita framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmd 
                                                
19 mbl.is. (1998). Krafist meiri umræðna um stjórnskipan og skipulag. Fjórir frummælendur um hálendismál vilja 
að frestað verði afgreiðslu frumvarps.   Retrieved 15. 10, 2012, from 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/396688/?item_num=9&searchid=089f093ffd263d888fd64598cc38e6b63d3981
75 
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skipulagsáætlana og framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum.“20 

 

Í þessu felst mikið vald, m.a. yfir landnýtingu á miðhálendi Íslands. Undirrituð 

samtök krefjast þess að í landsskipulagsstefnu verði áréttað mikilvægi þess að ríkið 

fari með skipulagsvald á þeirri mikilvægu auðlind sem miðhálendi Íslands er og að 

þar verði ein, vel skilgreind verndarheild eins og áður greinir. Til marks um völd 

sveitarfélaga er rétt að benda á að sveitarfélög þurfa lítt eða ekki að taka tillit til álits 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda heldur einvörðungu að 

rökstyðja ákvarðanir sínar.21 

3.3 Stefna	  um	  búsetumynstur	  og	  dreifingu	  byggðar	  	  

 
Í greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála kemur fram að að stefna sveitarfélaga 

varðandi uppbyggingu íbúðar- og frístundabyggðar í dreifbýli hefur leitt til dreifingar 

búsetu.22 Hér er þörf stefnubreytingar, því slík stefna er ekki sjálfbær, m.a. m.t.t. 

landnotkunar, samgangna og útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Nokkuð er tekið á 

þessu í landsskipulagsstefnu og er það vel. 

 

Almennt er tekið undir leiðarljós í þessum kafla, ekki síst það að fólk hafi greiðan 

aðgang að náttúruverndarsvæðum í sínu daglega umhverfi og að verðmætt 

landbúnaðarland verði flokkað eftir jarðgæðum til ræktunar og tekið frá til 

framtíðarnota (bls. 36). Þetta er mikilvægt að gera til að tryggja betur fæðuöryggi í 

framtíðinni. Þá eru þau markmið jákvæð sem eiga að stuðla að þéttingu byggðar og 

vistvænum ferðamátum og virðast haldast ágætlega í hendur við nokkrar þeirra leiða 

sem lagðar eru til svo draga megi úr dreifingu byggðar, tryggja sem stystar ferðaleiðir 

og auka veg almenningssamgangna (bls. 38-40). Líkt og bent er á í tillögunni þarf að 

skoða samgöngur í mun stærra samhengi bæði á sjó, í lofti og á landi. Ekki er gerð 

athugasemd við að þeirri vinnu sé frestað til fyrstu endurskoðunar 

landsskipulagsstefnu. 

 

Hinsvegar eru gerðar nokkrar athugasemdir sem tengjast landnotkun. Á sama hátt og 

                                                
20 Alþingi. (2011). Skipulagslög. 123/2010. 
21 Alþingi. (2011). Lög um mat á umhverfisáhrifum 106/2000. 
22 Skipulagsstofnun. (2012) Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála. Fylgiskjal með Landsskipulagsstefnu 
2013-2024 
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mikilvægt er að land sé flokkað eftir jarðgæðum til ræktunar og undir frístundabyggð 

(bls. 40) er ekki síður mikilvægt að taka inn í skipulag skógræktar. Skógrækt skyldi 

ekki frekar en frístundabyggð keppa um notkun þess lands sem fýsilegast er til 

matvælaframleiðslu. Þá þarf að huga vel að áhrifum skógræktar á landslag, þ.m.t. 

búsetu- og menningarlandslag. Með þessu mætti skapa frekari sátt um skógrækt í 

landinu. Þá skal hér nefnd þróun byggðar á svæðum þar sem náttúruvá er fyrir hendi, 

hvort sem hún er af völdum snjóa, jarðskjálfta eða eldgosa. Einnig mætti nefna áhrif 

vegna hækkunar sjávaryfirborðs vegna loftslagsbreytinga, hvort sem það telst til 

náttúruvár eður ei. Þrátt fyrir skilning á því, að ýmsir þættir hafi verið undanskildir í 

tillögu Skipulagsstofnunar, þá telja þau samtök sem að þessarari umsögn koma að 

fjalla þurfi nánar um ofangreind atriði en ekki eingöngu landbúnaðarland og 

frístundabyggð. Með núverandi tillögu, þar sem skógrækt og náttúruvá eru ekki tekin 

til greina við ráðstöfun lands í skipulagi sveitarfélaga, er hætt við því að ekki náist 

nægilega heildstæð mynd af þróun búsetu og landnotkunar.  

 

Einnig er gerð athugasemd við að umfjöllun um verndun lífríkis, búsvæða og 

vistkerfa er verulega ábótavant þó markmiðin stefni vissulega að því að standa vörð 

um svæði með verndargildi sökum náttúrufars, landslags og fleiri þátta (bls. 38). 

Tengja þarf betur áhrif mismunandi landnotkunar (frístundabyggðar, skógræktar, 

ræktunar) við verndun vistkerfa og jarðminja og setja markmið og leiðir að því 

hvernig tryggja megi vernd þeirra, svo sem votlendis (sbr. 37. gr. laga um 

náttúruvernd, 44/1999), náttúrulegra birkiskóga (sbr. tillögur að breytingum á lögum 

um náttúruvernd), o.fl. Einnig má nefna að mólendi er oft vanmetið vegna þess hve 

víða það má finna í íslenskri náttúru, en einmitt þess vegna getur það staðið undir 

stórum stofnum fugla, s.s. lóu. Einnig hefur borið á því að við skógrækt sé gróðursett í 

ágætlega gróið land, m.a. mólendi. Tryggja þarf að þróun búsetumynsturs gangi ekki 

gróflega á búsvæði plantna, fugla og annarra villtra dýra. 

  

Að lokum er ítrekað mikilvægi þess að sem ítarlegastar greiningar séu unnar á gerð og 

eiginleikum lands (þurrlendis, votlendis, vatna og straumvatna) svo 

landnotkunarmöguleikar og ákvarðanir um landnotkun byggi á faglegum og 

vísindalegum grunni.  
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3.4 Stefna	  um	  skipulag	  á	  haf-‐	  og	  strandsvæðum	  

 
Sá tími sem gefinn var fyrir vinnu að landsskipulagsstefnu var of stuttur til að hægt 

væri að vinna ásættanlega stefnu fyrir haf- og strandsvæði. Skipulagi haf- og 

strandsvæða er verulega ábótavant á Íslandi eins og fram kemur í tillögu 

Skipulagsstofnunar. Tekið er undir þá forgangsröðun sem felst í því að fyrst verði í 

löggjöf fjallað um skipulag haf- og strandsvæða sem skýri ábyrgð og stjórnsýslu í 

málefnum hafsins (bls. 46). Eins og lesa má af ágripi forsenda fyrir skipulagi (bls. 43-

46) þá er um marga ólíka hagsmuni að ræða og gríðarleg verðmæti sem felast í lífríki 

hafsins. Það er eitt af grundvallaratriðum í stefnu á landsvísu og innan sveitarfélaga 

að tryggja viðhald og viðgang vistkerfa hafsins, eins og segir í fyrsta markmiðinu (bls. 

46). Tillaga til landsskipulagsstefnu nær hinsvegar ekki að tryggja þetta atriði. Þrátt 

fyrir að tími fyrir gerð landsskipulagsstefnunnar hafi verið naumur, þá þarf í 

núverandi tillögu Skipulagsstofnunar að marka stefnu um vernd og nýtingu sem næði 

til þess hluta haf- og strandsvæða sem sveitarfélög hafa skipulagsvald yfir, þ.e.a.s. að 

netlögum. Með því væru heldur stærri skref tekin með núverandi tillögu að 

landsskipulagi. Þessi stefna yrði síðan endurskoðuð sérstaklega og samræmd 

landsskipulagsstefnu fyrir hafsvæði utan netlaga þegar að búið er að skýra skipulag 

þeirra og stjórnsýslulega ábyrgð með nýrri löggjöf. 

 

Þá er því beint til Skipulagsstofnunar að í endanlegri tillögu leggi hún til við 

umhverfis- og auðlindaráðherra að vinnu við löggjöf um skipulag haf- og strandsvæða 

verði hraðað sem kostur er og strax í framhaldinu verði hafin vinna við gerð 

landsskipulagsstefnu á þeim svæðum sem hún nær ekki yfir í dag. Í því samhengi er 

vert að vekja athygli á að Háskólasetur Vestfjarða rekur námsbraut á meistarstigi um 

stjórnun haf- og strandsvæða (e. coastal management). Þær rannsóknir sem þar fara 

fram gætu vissulega komið að gagni. 

 

 


