
Umhverfis- og auðlindastefna 
fyrir Suðurland
Hvað? Hvers vegna? Hvernig?



Viðfangsefnið í dag

Hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni
tengjast auðlindum og umhverfismálum 

á Suðurlandi?



Forsagan -
Áherslur sóknaráætlunar Suðurlands
• Aukin samvinna í sem flestum málefnum

• Skapa jákvæða ímynd – byggt á gæðum og hreinleika

• Aukin sjálfbær nýting á orku og auðlindum

• Auka fjölbreytni í atvinnulífi, mannlífi, menningu og menntun

• Svæðisskipulag stuðli að frekari samvinnu

Umhverfis- og auðlindastefna fyrsta skrefið 



Hvað er umhverfis- og auðlindastefna?
STJÓRNTÆKI - Um nýtingu og verndun og viðhald mikilvægra 
umhverfisþátta og auðlinda, t.d. m.t.t. 

• umgengni 

• framkvæmda 

• málsmeðferðar 

• forgangsröðunar

• fræðslu



• hljóðvist; kyrrlát svæði, útivist, 
ferðamennska

• orkulindir; vindur, jarðhiti, sjávarföll, 
vatnsföll

• úrgangur

• náttúruvá

• landslag

• loftslagsmál - kolefnisjöfnun, 
kolefnisbinding

• grunnvatn, ár, vötn, strandsjór, flóð

• jarðefni, jarðvegur, 

• jarðminjar, jarðfræðileg fjölbreytni

• gróður, dýralíf, líffræðileg fjölbreytni

• nytjaland, landbúnaðarland, votlendi

• matvæli

• loftgæði

Umhverfisþættir og auðlindir - Dæmi



Hvers vegna þarf umhverfis- og auðlindastefnu?

• Til að hafa skýra stefnu í samskiptum við ríkið og stofnanir–
ljóst að hverju sveitarfélög á Suðurlandi vilja stefna

• Snýst um efnahag, umhverfi og samfélag –
sjálfbæra þróun

• Þarf að leysa vandamál?
• Þarf að skilgreina árangur?
• Þarf að gera breytingar?
• Þarf að stilla saman strengi?



Ávinningur af umhverfis- og auðlindastefnu
• Umhverfislegur

• Fjallað um viðfangsefni óháð sveitarfélagamörkum
• Komið í veg fyrir ofálag á svæði

• Efnahagslegur
• Stuðlað að eflingu atvinnulífs á grunni sjálfbærrar nýtingar auðlinda

• Samfélagslegur
• Stuðlað að gæðum og heilnæmu umhverfi
• Eflingu samkenndar og samstarfs



Hvernig má vinna umhverfis- og auðlindastefnu?
• Afmarka viðfangsefnin

• Greina og kortleggja helstu umhverfisþætti og auðlindir

• Ákveða nákvæmni og framsetningu stefnunnar

• Ákveða samhengi við aðrar stefnur og áætlanir

Stefnumótun er ferli og samráð er lykilatriði



Hvers þarf að gæta?
• Skýr stefna byggð á sérstöðu – Getur lyft grettistaki

• Stjórntæki og umboð til að framfylgja séu fyrir hendi
• Samhengi við aðra stefnumörkun skýrt
• Skipulag, samstarfssamningar, rekstrarfélag
• Árvekni og metnaður

• Eignarhald sé tryggt

• Ávinningur sé sýnilegur



Umhverfis- og 
auðlindastefnur



Umhverfis- og auðlindastefna 2011 - 2020

Nova Scotia



The Path We Share

• Líffræðileg fjölbreytni
• Skógar - Nytjar
• Jarðfræðilegar auðlindir – Námuvinnsla – Jarðminjar og saga - Landslag
• Verndarsvæði og svæðisgarðar

Markmið - Aukið samstarf, sjálfbær notkun auðlinda, rannsóknir og miðlun 
upplýsinga





Stefna í umhverfis- og auðlindamálum – til 2035

Bornholm



Bornholm

• Sjálfbær rekstur

• Lífsgæði

• Útsjónarsemi

• Grænn áfangastaður

Stefna í umhverfis- og auðlindamálum – til 2035



1. Sjálfbærni er góður bisnis

2. Höldum grænt bókhald

3. Alltaf til fyrirmyndar í loftslagsmálum

4. Vistvænar samgöngur

5. Tengjum sjálfbærni, búsetu og 
menningu

6. Kyndilberar heimafengins matar

7. Náttúrugæði eru grunnstoð

8. Á Bornholm er ég hluti af 
„Bright Green Island“



1. Sjálfbærni er góður bisnis

2. Höldum grænt bókhald

3. Alltaf til fyrirmyndar í loftslagsmálum

4. Vistvænar samgöngur

5. Tengjum sjálfbærni, búsetu og 
menningu

6. Kyndilberar heimafengins matar

7. Byggjum þróun á náttúrugæðum

8. Á Bornholm er ég hluti af 
„Bright Green Island“



1. Sjálfbærni er góður 
bisnis



4. Vistvænar 
samgöngur



6. Kyndilberar heimfengins 
matar



7. Byggjum þróun á 
náttúrugæðum



Áætlun um not á náttúruauðlindum  -
á grunni sjálfbærni

• Ferskvatn

• Strandsjór

• Loftgæði

• Jarðveg

• Reglur um losun á landi, lofti og legi

Wellington - Svæðið



Áætlun um not á náttúruauðlindum
• Frá fjalli til fjöru
• Jákvæð not og þróun
• Samvinna við innfædda
• Viðhald á landslagi og náttúrulegum karakter
• Vatnsgæði
• Líffræðilegur fjölbreytileiki og viðhald vistkerfis
• Svæði með sérstöðu
• Loftgæði – Jarðvegur
• Landnotkun
• Fráveita
• Vatnsgæði og vatnsnotkun
• Viðhald strandsvæða







• Taka á umhverfis- og auðlindamálum

Svæðisskipulög á Nýja-Sjálandi



Dæmi um viðfangsefni

• Jarðvegsvernd

• Vatnsgæði og vatnsmagn

• Vistkerfi í vötnum

• Líffræðileg fjölbreytni

• Náttúruvá

• Meðferð hættulegra efna

• Losun mengunarefna

• Skipting, úthlutun,
nýting auðlinda



• Eru þematengd

• Sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá 
þætti landnotkunar sem talin er þörf á að 
samræma vegna sameiginlegra hagsmuna 
hlutaðeigandi sveitarfélaga

Svæðisskipulög á Íslandi





• loftgæði

• hljóðvist; kyrrlát svæði, útivist, ferðamennska

• orkulindir; vindur, jarðhiti, sjávarföll, vatnsföll

• úrgangur

• náttúruvá

• landslag

• loftslagsmál - kolefnisjöfnun, kolefnisbinding

Dæmi um umhverfisþætti og auðlindir

• grunnvatn, ár, vötn, strandsjór, flóð

• jarðefni, jarðvegur, 

• jarðminjar, jarðfræðileg fjölbreytni

• gróður, dýralíf, líffræðileg fjölbreytni

• nytjaland, landbúnaðarland, votlendi

• matvæli

Hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni tengjast auðlindum
og umhverfismálum á Suðurlandi?





Markmiðið með 
umhverfis- og auðlindastefnu
• Sveitarfélögin á Suðurlandi hafi stjórntæki –

sameignlega sýn og stefnu

• Geta nýtt í:
• aðalskipulag 
• svæðisskipulag 
• aðra stefnumörkun

• Samræmi við stefnu í ferðaþjónustu
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