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Við rætur Esju



Erindið

• Listin (eða vísindin) 

að skilgreina og flokka 

landslag

• Er landslagshugtakið 

„stjórntækt“?

• Frá flokkun til dóma

• Íslenskt samhengi

Í Grunnavík. Mynd: KB



„Tré lífsins“

Þarf ekki bara að 

taka landslag

sömu tökum?



Flokkunarkerfi 

fyrir dýr...
(úr ritgerð eftir Jorge Luis Borges)

a) dýr í eigu keisarans

b) smurð dýr

c) tamin dýr 

d) grísir á spena

e) hafgúur

f) kynjadýr

g) óskiladýr

h) dýr sem falla undir þessa flokkun

i) vitskert dýr

j) dýr sem teiknuð eru með smágerðum úlfaldahárspensli

k) ótal dýr

l) o.s.frv.

m) dýr sem eru nýbúin að mölva vatnskrukku

n) dýr sem úr mikilli fjarlægð líkjast flugum



Landslag – stjórntækt hugtak?

• Fyrsta skref er jafnan að skilgreina og flokka!

• En… blæbrigðamunur – jafnvel grundvallar-

munur – er á merkingu landslagshugtaka milli 

menningarsvæða og fræðigreina

Áhorf // ívera

Ásýnd // landsvæði

Náttúra // menning

Hlutlæg form // huglæg upplifun



Innrammað orkulandslag að Þeistareykjum. Mynd: KB



Að flokka… og að fella dóma

• Eitt er að flokka 

landslag á 

rökréttan hátt –

annað er að meta 

gildi / gæði þess

• Hin huglæga vídd 

verður enn ljósari 

þegar þangað er 

komið
Frá Garðsstöðum í Ísafjarðardjúpi



Dómarasætið?

• Sérfræðingar?
– Sér í lagi náttúruvísindafólk – Er þekking á jarðsögu 

og líffræði ekki forsenda þess að fella megi hlutlæga 
dóma um gildi landslags?

• Almenningur?
– Ætti ekki fyrst og fremst það fólk sem sjálft lifir og 

hrærist í tilteknu landslagi að fella dóma um gildi 
þess?

• „Les connoisseurs“?



Ísland

• Á Íslandi hefur hugtakið landslag / landsleg alla 

tíð haft skýra tengingu við fagurferðilega 

upplifun*

• Hugtak sem allir þekkja og skilja… en sem erfitt 

hefur reynst að nota sem hagnýtt og skilvirkt 

stjórntæki

* Edda R. H. Waage 2013: The Concept of Landslag: 

Meanings and Value for Nature Conservation. 

Doktorsritgerð í landfræði frá Háskóla Íslands. 

http://hdl.handle.net/1946/25744

http://hdl.handle.net/1946/25744




Skilgreining landslagssamningsins 

á landslagi
et område – som opfattet af mennesker – hvis egenart er resultatet af 

naturlige og/eller menneskelige faktorers påvirkning og gensidige

påvirkning

an area, as perceived by people, whose character is the result of the 

action and interaction of natural and/or human factors

svæði sem ber það með sér í skynjun fólks að vera til orðið af náttúrunnar 

hendi og/eða með mannlegri íhlutun

ein vom Menschen als solches wahrgenommenes Gebiet, dessen 

Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher 

und/oder anthropogener Faktoren ist

часть территории, в том смысле как она воспринимается таковой 

населением, отличительные черты которой являются результатом 

действия или взаимодействия природного и / или человеческого 

факторов





Langisjór. Mynd: RAX



Frá Skagafirði. Mynd: Mats Wibe Lund





Við Þorskafjörð. Mynd: KB



landslag

vísindi

hagsmunir

gildi

siðfræði

tilfinningar

Að lokum



Í Álftaveri. Mynd: KB

Takk fyrir 

áheyrnina!


