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Víðerni

Víðerni
▪
▪
▪

Mikilvægi víðerna hefur verið viðurkennt og undirstrikað í lögggjöf og stefnu stjórnvalda
Í áranna rás hefur verið gengið á víðerni með mannvirkjagerð, til dæmis inni á miðhálendinu
Skort hefur viðurkenndar aðferðir og viðmið til að kortleggja víðerni og meta áhrif mannvirkjagerðar á þau
með samræmdum hætti
–

Slíkar viðurkenndar og samræmdar aðferðir eru hinsvegar forsenda þess að við getum haft yfirsýn yfir umfang
víðerna og þróun þeirra

Víðerni
Hvað er átt við með hugtakinu víðerni?
▪

Óbyggð víðerni eru skilgreind í náttúruverndarlögum sem svæði í óbyggðum
–
–
–

sem eru að jafnaði a.m.k. 25 km2
og að jafnaði í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum,
orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum vegum
og þar sem hægt er að njóta einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna
farartækja

Víðerni
Hvaða stefnu hafa löggjafinn og stjórnvöld markað um víðerni?
▪

Stefna löggjafans kemur fram í náttúruverndarlögum
– Almenn áhersla á að standa vörð um óbyggð víðerni landsins
– Hægt að friðlýsa svæði sem óbyggð víðerni ef um er að ræða stór landsvæði þar sem ummerkja mannsins gætir lítið
sem ekkert og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum

▪

Stefna stjórnvalda kemur fram í landsskipulagsstefnu
– Viðhaldið verði sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins með áherslu meðal annars á verndun víðerna
hálendisins
– Þess verði gætt að mannvirki og umferð um miðhálendið skerði víðerni sem minnst; hafi lágmarksáhrif á víðerni og
óbyggðaupplifun
– Á svæðum sem flokkast sem víðerni geti verið svigrúm fyrir takmarkaða mannvirkjagerð, svo sem gönguskála,
vegslóða og göngu- og reiðleiðir
– Umfangsmeiri mannvirkjagerð verði beint að stöðum sem rýra ekki víðerni miðhálendisins

▪

Ekki verið sett fram formlega stefna stjórnvalda um víðerni utan miðhálendisins

▪

Íslensk stjórnvöld hafa nýverið fullgilt evrópska landslagssamninginn sem leggur þær skyldur á herðar
aðildarríkjum að stuðla að verndun landslags og vinna að skipulags- og áætlanagerð um landslag

Víðerni
▪

Í gildandi landsskipulagsstefnu er Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun falið að útfæra nánari viðmið fyrir
mat á umfangi víðerna á miðhálendinu, en þau sem fram koma í skilgreiningu náttúruverndarlaga á
hugtakinu óbyggð víðerni og að hafa forgöngu um að fyrir liggi kort af umfangi og þróun víðerna á
miðhálendinu sem sé uppfært reglulega

▪

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur síðan falið Skipulagsstofnun að setja fram viðmið fyrir greiningu á
óbyggðum víðernum í viðauka gildandi landsskipulagsstefnu
– Þetta verkefni varðar víðerni almennt, en ekki eingöngu á miðhálendinu

Víðerni
Greining og gagnaöflun á undanförnum misserum og árum til að undirbyggja tillögu að viðmiðum fyrir
kortlagningu víðerna:
– Kortlagning víðerna á miðhálendi Íslands: Tillögur að nýrri aðferðafræði. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á
Hornafirði fyrir Skipulagsstofnun og verkefnisstjórn rammaáætlunar, 2017.
– Vinna starfshóps Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar um kortlagningu víðerna á miðhálendinu, 2018-2019.
– Kortlagning víðerna á miðhálendinu: Framhaldsverkefni um þróun aðferðafræði. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á
Hornafirði, 2020
– Uppbygging innviða í víðernum Íslands, mat almennings á skerðingaráhrifum mannvirkja. Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands, 2020.
Samantekið er þessi vinna að færa okkur nær vissu um það hvernig rétt er að útfæra samræmt verklag um kortlagningu
víðerna og mat á skerðingu víðerna vegna mannvirkjagerðar.
Þær tillögur eru þó enn í lokamótun, svo þær verða ekki kynntar hér í dag, en mig langar hinsvegar á næstu glæru að fara
yfir nokkra af helstu lærdómum og álitaefnum sem nú er unnið með, við lokaútfærslu viðauka við landsskipulagsstefnu.

Víðerni
Nokkrir helstu lærdómar og álitaefni varðandi ákvörðun um viðmið og verklagsreglur fyrir kortlagningu víðerna og mat á skerðingu víðerna.
Ath. að það sem hér er talið ber að skoða sem hugleiðingar við vinnslu tillagna, en ekki sem endanlegar tillögur af hálfu Skipulagsstofnunar.

Víðerni eru svæði þar sem ummerkja mannsins gætir lítið sem ekkert. En það geta verið einhver ummerki um manninn innan víðerna.
Mörk víðerna skilgreinast út frá „ágengum“ mannvirkjum (sbr. e. intrusive og n. tyngre tekniske inngrep) í þessu samhengi.
▪
Þar falla undir háspennulínur, virkjanir, miðlunarlón og uppbyggðir vegir. Einnig önnur sambærileg mannvirki að eðli og umfangi. Það getur til dæmis átt
við hótel, íbúðarbyggð og byggðarkjarna, stærri fjarskiptamannvirki. Einnig skógræktarsvæði og önnur ræktuð svæði (tún og akra).
Innan víðerna geta verið:
▪
Rústir og fornminjar, þar sem lítil ummerki eru um mannvist.
▪
Fjallaskálar af takmörkuðu umfangi.
▪
Lagnir í jörðu sem ekki eru bein ummerki um á yfirborði.
▪
Malarvegir sem liggja í landi (ekki uppbyggðir), moldargötur og vegslóðar.
▪
Framangreint er þó háð umfangi.
„Ágeng“ mannvirki skerða víðerni um tiltekna fjarlægð
▪
Sú fjarlægð er samkvæmt náttúruverndarlögum að jafnaði a.m.k. 5 km.
▪
Þó verður að gera ráð fyrir að sérstaklega stór og áberandi mannvirki skerði um meira en 5 km
Það á sérstaklega við um vindmyllur.
▪
Þá getur átt við að hafa styttri skerðingarfjarlægð fyrir umfangsminni mannvirki, til dæmis
óuppbyggða stofnvegi á hálendinu.
Æskilegt er að tekið sé tillit til landslags við kortlagningu víðerna, þannig að skerðingarfjarlægð styttist ef Kortlagning víðerna á miðhálendinu skv. rannsóknarverkefni
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði 2020
landslag gerir að verkum að ekki sést til eða verður á annan hátt vart við viðkomandi mannvirki.
Og þótt almenna viðmiðið sé að víðerni sé að jafnaði a.m.k. 25 km2, takmarkar það ekki að skilgreina minni svæði sem víðerni ef þau uppfylla skilyrði
sklgreiningar náttúruverndarlaga um óbyggð víðerni að öðru leyti.

Vindorka

Vindorka
▪
▪
▪
▪

Nýting vindorku er nýtt viðfangsefni í skipulagi og umhverfismati hér á landi sem fylgja nýjar áskoranir, ekki
síst varðandi áhrif á landslag.
Stefna og viðmið um slíka nýtingu eru mikilvæg fyrir ákvarðanatöku sveitarfélaga og hafa sveitarfélög
ítrekað kallað eftir skýrri stefnu og leiðsögn um þetta efni.
Nútímavindmyllur sem reistar eru til orkuframleiðslu í atvinnuskyni geta verið mjög stór mannvirki og
stærri heldur en þau mannvirki sem við þekkjum almennt í íslensku landslagi.
Þær geta sést um langan veg og verið ráðandi í landslagi, sérstaklega þar sem þær standa margar saman
eða sést til fleiri en eins vindorkuvers frá sama stað. Vindorkunýting getur þannig haft veruleg áhrif á
landslagsgæði.

Af www.lv.is, úr skýrslu um Búrfellslund
Úr skýrslu Alta, Landslag og vindorka

Vindorka
Hvaða stefnu hafa stjórnvöld markað um vindorku?
▪

▪

Í gildandi landsskipulagsstefnu er því beint til sveitarfélaga að taka afstöðu til möguleika á orkuframleiðslu með
vindorku í skipulagsáætlunum sínum. Og að við skipulagsákvarðanir um nýja orkuvinnslukosti verði lagt mat á
umhverfisáhrif, þar á meðal sjónræn áhrif, og leitast við að velja þann kost sem veldur minnstum neikvæðum
umhverfisáhrifum.
Jafnframt var Skipulagsstofnun í gildandi landsskipulagsstefnu falið, í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir, að
standa fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulagsmál og umhverfismat vindorkunýtingar.

▪

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur síðan falið Skipulagsstofnun að fjalla nánar um skipulag vindorkunýtingar
með tilliti til landslags í viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu og setja þar viðmið fyrir ákvarðanir um slíka
nýtingu.

▪

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar: Setja þarf lög um vindorkuver ásamt því að vinna með sveitarfélögum
leiðbeiningar um skipulagsákvarðanir og leyfisveitingar.
Unnið er að breytingum á lögum um rammaáætlun varðandi vindorkunýtingu.

▪
▪

Íslensk stjórnvöld hafa nýverið fullgilt evrópska landslagssamninginn sem leggur þær skyldur á herðar
aðildarríkjum að stuðla að verndun landslags og vinna að skipulags- og áætlanagerð um landslag.

Vindorka
Unnið hefur verið að ýmsum verkefnum á undanförnum misserum og árum til að undirbyggja nánari stefnu
um vindorkunýtingu og viðmið fyrir skipulagsákvarðanir um slíka nýtingu.
-

Skipulagsstofnun hefur gefið út leiðbeiningablað og staðið fyrir umræðum á ráðstefnum og málþingum.
Verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur einnig látið til sín taka með málþingum og málstofum.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fól starfshópi að taka út lagaumhverfi og regluverk um vindorkuver.
Þá hefur Skipulagsstofnun látið vinna úttekt á stefnumörkun um vindorku með tilliti til landslags í nágrannalöndum.

Samantekið er þessi vinna að færa okkur nær vissu um það hvernig rétt er að útfæra stefnu og viðmið um
vindorkunýtingu með tilliti til landslags í landsskipulagsstefnu.
Þær tillögur eru þó enn í lokamótun, svo þær verða ekki kynntar hér í dag, en mig langar hinsvegar á næstu glæru að fara
yfir hluta þeirra hugmynda sem verið er að vinna með.

Vindorka
Möguleg nálgun í viðauka við landsskipulagsstefnu um viðmið fyrir vindorkunýtingu.
Ath. að það sem hér er talið ber að skoða sem hugleiðingar við vinnslu tillagna, en ekki sem endanlegar tillögur af hálfu Skipulagsstofnunar. Ath. einnig að í
þeirri vinnu þarf að hafa í huga samhengi við þær breytingar sem unnið er að á ákvæðum laga um rammaáætlun varðandi vindorkunýtingu.
▪

Áréttuð verði og dýpkuð stefna sem fram kemur í núgildandi landsskipulagsstefnu um að skipulag
sveitarfélaga og önnur áætlanagerð um landnýtingu skapi forsendur fyrir nýtingu vindorku eftir því
sem aðstæður leyfa, í sátt við umhverfi og samfélag, þannig að staðinn verði vörður um sérstætt landslag
og tekið tillit til grenndarhagsmuna og annarrar landnotkunar.

▪

Við gerð aðalskipulags verði land innan sveitarfélagsins kortlagt með tilliti til möguleika til vindorkunýtingar í eftirfarandi flokka:
Flokkur A: Svæði þar sem ekki verður heimiluð nýting vindorku vegna sjónarmiða um landslagsvernd.
Flokkur B: Svæði þar sem nýting vindorku kemur til greina að uppfylltum viðmiðum um landslagsvernd.
Flokkur C: Svæði þar sem nýting vindorku kemur til greina, án skilgreindra takmarkana.

▪

Þetta er sambærileg nálgun og gildir í Skotlandi samkvæmt landsskipulagsstefnu þar í landi.
Við mótun hugmynda um hverskonar landsvæði eigi að falla í flokka A, B og C hér á landi hefur verið horft
til þess hvað fellur í hvern flokk í Skotlandi og til aðstæðna hér á landi varðandi landslag, víðerni,
jarðmyndanir, fuglalíf og stöðu þekkingar um náttúrufar.

▪

Í flokk A gætu fallið eftirtaldar tegundir svæða:
▪
Þjóðgarðar á grundvelli laga um náttúruvernd og sérlaga; svæði sem vernduð eru vegna landslags með
sérlögum; og friðlýst svæði á grundvelli laga um náttúruvernd önnur en þjóðgarðar.
Í flokk B gætu fallið eftirtaldar tegundir svæða:
▪
Svæði í innan við 10 km fjarlægð frá svæðum sem falla í flokk A; óbyggð víðerni ásamt tilteknu svæði
umhverfis þau; miðhálendið; mikilvæg fuglasvæði; svæði á B-hluta náttúruminjaskrár; svæði sem njóta
verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd; svæði á heimsminjaskrá; jarðvangar; svæði sem njóta
verndar skv. Ramsar-samningnum; svæði innan þéttbýlis eða í innan 5 km frá vaxtarmörkum þéttbýlis; og f Úr skosku landsskipulagsstefnunni,
birt í skýrslu Alta, Landslag og vindorka
friðunarsvæði skv. lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

