
Mótun umhverfis- og auðlindastefnu 
fyrir Suðurland 
Fyrsta skref: Greining helstu áhersluatriða  
Samantekt frá samráðsfundum haustið 2018 



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  



Samráðsfundir í ágúst - september 

Uppleggið: 

o Kynning á leiðum við stefnumótun og ábata 

o Viðfangsefni samráðshluta 

Hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum  

á Suðurlandi? 

 

 



Stefnumótun í umhverfis- og auðlindamálum 

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 

 



Hvers vegna þarf umhverfis- og auðlindastefnu? 

• Til eflingar Suðurlands sem heildar 

• Á grunni efnahags, umhverfis og samfélags 

 

• Vandamál sem þarf að leysa? 

• Árangur sem er sóst eftir? 

• Hverju þarf að breyta? 

• Þarf að stilla saman strengi? 

 



• 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 



Ávinningur af umhverfis- og auðlindastefnu 

• Samfélagslegur 

• Efling samkenndar og samstarfs 

• Stuðlað að gæðum og heilnæmu umhverfi 

• Umhverfislegur 

• Fjallað um viðfangsefni óháð sveitarfélagamörkum 

• Komið í veg fyrir ofálag á svæði 

• Efnahagslegur 

• Stuðlað að eflingu atvinnulífs með nýsköpun  
á grunni sjálfbærrar nýtingar auðlinda 



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 

• 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 



Helstu viðfangsefni umhverfis- og 
auðlindastefnu Suðurlands 
Samantekt samráðsfunda 

 
Sjá samantektina á slóðinni hér 

 

https://drive.google.com/a/alta.is/file/d/1j3WAaR7qTCmnC5gj9GhkNacQ7Wz-Ftnc/view?usp=sharing


Vannýtt tækifæri og brýn úrlausnarefni 

• Ferðaþjónustan - bætt skipulag og uppbygging innviða 

• Úrgangsmál – Auðlind! 

• Vatnsvernd og frárennslismál 

• Matvælaframleiðsla 

• Sjálfbærni og uppbygging ímyndar 

• Meðferð lands – landbúnaður, skógrækt, uppgræðsla o.fl. 

• Náttúruvá 

• Nýting auðlinda – vindorka, jarðefni 

• Skipulagsmál 



Þörf að ... 
• styðja við framtíðarsýn og styrkja ímynd 

• byggja upp vörumerki 

• auka samvinnu sveitarfélaga 

• vernda og nýta auðlindir 

• draga fram sérstöðu einstakra svæða m.t.t. náttúru, 
mannauðs og menningar 

• dreifa ferðamönnum víðar og gæta að þolmörkum svæða 

• samræma landnotkunarhagsmuni 

• tryggja öryggi betur og samræma aðgerðir 



Næstu skref? 
• Í hvaða farveg er einfaldast að setja þessi viðfangsefni? 

• Markmiðið úr Sóknaráætlun 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 



Viðfangsefnin og farvegur 
• Skipulagsmál 

• Sjálfbærni og uppbygging ímyndar 

• Ferðaþjónustan - bætt skipulag og uppbygging innviða 

• Vatnsvernd og frárennslismál 

• Nýting auðlinda – vindorka, jarðefni 

• Meðferð lands – landbúnaður, skógrækt, uppgræðsla o.fl. 

• Úrgangsmál – tengist líka skipulagsmálum 

• Matvælaframleiðsla – tengist líka skipulagsmálum 

• Náttúruvá – tengist líka skipulagsmálum 



Skipulag sem tæki 
• Í raun geta flest málefni sem nefnd hafa verið  

hér að ofan fallið þar undir skipulag  

• Skipulag felur í sér aðferðafræði til að miðla málum á milli 
ólíkrar landnotkunar í samráði við hagsmunaaðila 

• Skipulag snýst m.a. um samstillingu mismunandi 
landnotkunar og samstillingu nýtingar og verndar 

• Skipulagsáætlanir geta því verið heppilegt verkfæri til að 
takast á við mörg þeirra viðfangsefna sem hér hafa verið 
nefnd 



Úrgangsmálin 
• Spurning um þörf og vilja sveitarfélaga og  

• stefnu stjórnvalda í þessum málaflokki  

• Verið að móta stefnu ráðherra í úrgangsmálum 
• Liggur fyrir vorið 2019  

• Stefnan mun taka mið af nýsamþykktum tilskipunum 
Evrópusambandsins um hringrásarhagkerfi 

• Gera má ráð fyrir að forsendur breytist í þessum 
málaflokki á næstu misserum á grundvelli þessa 

• Samráð við sveitarfélögin lykill að farsælli stefnu 

 



Ferli við áætlanagerð 

Stjórnfyrirkomulag 

Stöðugreining 

Framtíðarsýn og markmið 

Aðgerðaáætlun 

Árangursmat 



Svæðisskipulög á Íslandi skv. lögum 

• Eru þematengd 

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

• Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun eingöngu að því marki 
sem nauðsyn þykir til að tryggja sameiginlega hagsmuni 

                     



Mögulegt stjórnfyrirkomulag stefnumótunar 

Nefnd um stefnumótunina 

SA
SS  



Af hverju svæðisskipulag? 
• Skýra hlutverk og marka sameiginlega stefnu  

• Efla samtal og samvinnu sveitarfélaga við ferðaþjónustuaðila  

• Nýta tækifæri til eflingu byggðar 

• Taka skipulagsmálin lengra en hægt er í áfangastaðaáætlun 

• Marka stefnu um viðhald og þróun ferðaleiða og áfangastaða 

• Minnka álag á sumum stöðum og laða ferðamenn að öðrum 

• Stuðla að vandaðri mannvirkjagerð 

• Leita leiða til að nýta sem best fjármagn og vinnu sveitarfélaganna 

• Laða að og búa í haginn fyrir skynsamlegar fjárfestingar 

 



Samspil DMP og svæðisskipulags 




