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1 Inngangur 
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) vinna nú að undirbúningi mótunar 
stefnu um umhverfis- og auðlindamál fyrir Suðurland. Stefnan er unnin á 
grunni áherslna í sóknaráætlun Suðurlands og er fyrsta skrefið til að: 

❏ auka samvinna í sem flestum málefnum, 
❏ skapa jákvæða ímynd, byggða á gæðum og hreinleika, 
❏ auka sjálfbæra nýtingu á orku og auðlindum, 
❏ auka fjölbreytni í atvinnulífi, mannlífi, menningu og menntun, 

þar sem svæðisskipulag verði ein helsta stoðin til að byggja á.  

Fyrsta skrefið í þessari stefnumótun var að halda sjö opna samráðsfundi fyrir 
alla áhugasama í ágúst og september, 2018. Markmiðið var að greina helstu 
viðfangsefni á sviði umhverfis- og auðlindamála sem brýnt væri að marka 
stefnu um á Suðurlandi. Samráðsfundirnir voru haldnir á eftirtöldum stöðum: 

❏ Höfn í Hornafirði, 29. ágúst 
❏ Hveragerði, 4. september 
❏ Vík, 5. september 
❏ Flúðum, 5. september 
❏ Hvolsvelli, 11. september 
❏ Vestmannaeyjum, 12. september 
❏ Kirkjubæjarklaustri, 12. september 

Það er Guðlaug Ósk Svansdóttir sem hefur haldið utanum vinnuna f.h. SASS, 
en stefnumótunarverkefnið er kynnt á sérstökum verkefnisvef á slóðinni 
https://altavefur.wixsite.com/sass .  

SASS fékk Halldóru Hreggviðsdóttur hjá ráðgjafarfyrirtækinu  Alta , til sjá um 
samráðsfundina. Hún kynnti einnig leiðir við stefnumótun og mögulegan 
ábata af vel ígrundaðri stefnu, ásamt nokkrum erlendum dæmum um slíkar 
stefnur.  

 

Vel á annað hundrað manns sóttu samráðsfundina. Hér er birt samantekt á 
niðurstöðum samráðsins frá þessum sjö fundum.  
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2 Samráðsfundir 
2.1 Fyrirkomulag 
Fyrirkomulagið var þannig að Guðlaug reifaði í upphafi ástæður þess að 
samráðsfundirnir væru haldnir. Halldóra tók svo við og ræddi um 
stefnumótun almennt og leiðir við mótun stefnu á sviði umhverfis- og 
auðlindamála. Hún kynnti einnig hvaða tækifæri geti falist í vel ígrundaðri 
stefnumótun á grunni samráðs við lykil hagsmunaaðila og fór loks yfir nokkur 
dæmi um hvernig stýra megi umhverfis- og auðlindamálum.  Kynningu 
hennar má  sjá hér  og á þessari slóð  goo.gl/FdJ389 .  

Viðfangsefnið sem þátttakendur á samráðsfundunum þurftu að svara var: 

Hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum  

á Suðurlandi? 

Dregin voru fram dæmi um umhverfisþætti og auðlindir s.s.  

❏ grunnvatn, ár, vötn, strandsjór, flóð 
❏ jarðefni, jarðvegur  
❏ jarðminjar, jarðfræðileg fjölbreytni 
❏ gróður, dýralíf, líffræðileg fjölbreytni 
❏ nytjaland, landbúnaðarland, votlendi 
❏ matvæli 
❏ loftgæði hljóðvist; kyrrlát svæði, útivist, ferðamennska 
❏ orkulindir; vindur, jarðhiti, sjávarföll, vatnsföll 
❏ úrgangur 
❏ náttúruvá 
❏ landslag 
❏ loftslagsmál: kolefnisjöfnun, kolefnisbinding 
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2.2 Samantekt frá Höfn í Hornafirði 

Samráðsfundur var haldinn á Höfn í Hornafirði þann 29. ágúst, 2018, frá 16 - 
18, í Nýheimum. Á fundinum voru 14 þátttakendur frá Höfn.   

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.   

Ferðaþjónusta 

Betri stýring og verndun á helstu ferðamannastöðum er nauðsynleg. Greina 
þarf þolmörk og stýra ferðaþjónustunni m.a. m.t.t. hljóðvistar. Setja þarf mörk 
varðandi fjölda ferðamanna og leyfa náttúrunni að njóta vafans.  

Það þarf að skapa meira næði t.d. á fjölförnum ferðamannastöðum, vernda 
myrkur m.t.t. ljósmengunar, koma í veg fyrir ofnotkun á náttúruperlum og 
reyna að stýra umferð.  

Matvælaframleiðsla 

Auka fjölbreytni í landbúnaði. Auka framleiðslu á matvælum í heimabyggð.  

Náttúruvá 

Kortleggja og fræða um náttúruvá og skipuleggja uppbyggingu, hættusvæði og 
viðbrögð í samræmi við þá kortlagningu. Sérstök áhersla á að kynna gestum 
mögulega náttúruvá.
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Neysla 

Hægjum á. Breytum hegðunarmynstri og neyslumynstri og mörkum stefnu 
um að draga úr neyslu. Fyrirbyggjandi hegðun dregur úr vandamálum 
framtíðarinnar.  

Sjálfbærni 

Huga þarf að sjálfbærum áherslum í orkumálum, landnýtingu og neyslu.  

Verum leiðandi í umhverfismálum og horfum til loftslagsmála, jökla og sjávar.  

Fræðsla, fyrirmynd, sýnileiki. Suðurland verði þekkt fyrir umhverfismál og 
sjálfbæra nýtingu auðlinda. Kortleggja þarf auðlindir í því sambandi.  

Gerum sveitarfélagið sjálfbært.  

Skipulagsmál 

Þurfum skýra stefnu varðandi innviðauppbyggingu.  

Það þarf að flokka og vernda landssvæði s.s. leirur, votlendi og 
landbúnaðarland. Einnig þarf að vinna landnýtingarstefnu og samræma hana 
við stefnu þjóðgarða. Landnýtingarstefna taki á því hvar ætti að rækta, hvað 
ætti að vernda s.s. m.t.t. votlendis og fugla.  

Varðveita landslag og horfa á það sem auðlind, m.a. víðerni. Byggingar verði í 
sátt við umhverfið og landslagið.  

Það þarf að vera skýrt hvaða umboð umhverfis- og auðlindastefna Suðurlands 
fær.  
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Úrgangsmál 

Leysa þarf úrgangsmálin og draga úr sorpi, m.a. notkun óvistvænna umbúða. 
Það verði gert með aukinni samvinnu um úrgangsmál og endurvinnslu með 
samræmdri flokkun úrgangs á milli sveitarfélaga. Áhersla sé á endurnotkun í 
stað endurvinnslu og breytingu á hegðunarmynstri til að draga úr neyslu. 

Líta þarf á úrgang sem auðlind.  

Samræmt átak í að hreinsa jarðir hjá bændum. 
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2.3 Samantekt frá Hveragerði 

Samráðsfundur var haldinn í Hveragerði þann 4. september, 2018, frá 12 - 14, 
á Hótel Örk. Á fundinum voru 17 þátttakendur frá Hveragerði, Ölfusi, Árborg 
og Flóahreppi.   

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.   

Ferðaþjónusta 

Styrkleiki er í hrikalegri náttúru og nálægð við hálendið.  

Hellisheiðarvirkjun, Þingvallavatn og Hveragerði er einstakt svæði og vannýtt 
auðlind sem útivistarsvæði, með jarðfræðilega fjölbreytni og dæmi um nýtingu 
jarðhita og bæ sem er byggður ofaná jarðhitasvæði.   

Útbúa ætti stjórnunar- og verndaráætlun fyrir svæðið og stofna Geopark á 
Hengilssvæðinu.  

Byggja ætti betur undir stóru  „ seglana ”  svo þeir ráði betur við að taka á móti 
massanum af ferðamönnum. Einnig ætti að fjölga seglum, svo hægt sé að 
vernda frekar viðkvæm svæði.  

Samræma þarf eða stjórna umferð á vinsæla staði, svo náttúra og umhverfi 
fari ekki illa.  

Auka þarf fræðslu og tryggja að ferðafólk fái réttar upplýsingar. Allt samfélagið 
þarf að vera upplýst og meðvitað.  

Skýra ætti mörkin á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurlands betur. 
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Landgræðsla og skógrækt 

Aukum búsetugæði með því að planta trjám til skjólmyndunar.  

Auka þarf bæði skógrækt og landgræðslu, sem eykur kolefnisbindingu. Vinna 
þarf landshlutaáætlun hvað þetta varðar.  

Náttúruvá 

Fá landsvæði búa yfir meiri náttúruvá en Suðurland. Því er gerð áhættumats 
og áætlunargerð því tengd afar mikilvæg. Horft verði til eldgosa, jarðskjálfta og 
flóða.  

Orkumál 

Kortlagning og samræmd stefna í nýtingu orkuauðlinda innan landshlutans.  

Samgöngur 

Bæta þarf vegakerfið í öllum landshlutanum og draga úr óumhverfisvænum 
samgöngum. Komið verði upp hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla og allt 
Suðurland rafbílavætt.  

Skipulagsmál 

„Græna hagkerfið” sé stoð í  framtíðar uppbyggingu. Áhersla á sjálfbærni í 
landbúnaði, landnýtingu og ferðamennsku.  

Vinna svæðisskipulag m.t.t. loftslagsmála, um endurheimt vistkerfa og 
skógrækt, vatnsmiðlun, skjól og útivist. Heildarskipulag svæða eftir 
landslagsheildum eða vatnasviðum.  

Meira samræmi í stjórnun á landnýtingu. Flokka þarf land nánar m.t.t. 
nýtingar s.s. landbúnaðar og setja skýra stefnu eða reglur þar um.    
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Varðveita landslag og horfa á það sem auðlind, m.a. víðerni. Byggingar verði í 
sátt við umhverfi og landslag.  

Úrgangsmál 

Úrgangur er auðlind þar sem fullnýta þarf allar afurðir. Samræma þarf 
meðferð og flokkun úrgangs yfir allt Suðurland. Líta á lífrænan úrgang sem 
afurð og jarðvegsbæti, þar með talið seyru.   

Vatn 

Kortleggja þarf heitt og kalt vatn í landshlutanum og marka verndarstefnu. 
Vatnsverndarsvæði verði samræmd á milli sveitarfélaga.  
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2.4 Samantekt frá Vík 

Samráðsfundur var haldinn í Vík, þann 5. september, 2018, frá 11 - 13, á Hótel 
Vík. Á fundinum voru 9 þátttakendur frá Vík.   

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.  

Búsetugæði 

Fjölskylduvænt samfélag. Passa að viðhalda auðlindinni - ferðamennsku, en 
tryggja jafnframt að umhverfið sé fjölskylduvænt og gott að búa hér. 

Ferðaþjónusta 

Marka þarf stefnu um stýringu ferðamanna á svæðinu og tryggja þolmörk 
svæða. Horfa til -  „ slow tourism ” .  Stýra þarf umferð á helstu 
ferðamannasvæðum.  

Nýta þarf betur land í eigu sveitarfélaganna til afþreyingar fyrir ferðmennsku 
sbr. zipline.is. 

Komið verði upp strætó með lítilli rútu niður í Reynisfjöru.  

Vannýtt tækifæri felast í betri nýtingu staðbundinnar þekkingar heimamanna 
á sínu nærsvæði.  
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Fráveita 

Laga þarf fráveituna. Skoða þarf fráveitumál í stóru samhengi fyrir Suðurland í 
heild og finna sjálfbærar lausnir og fyrirmyndir annars staðar frá t.d. 
Bretlandi.  

Grunnþjónusta 

SASS þrýsti á að horft verði til Víkur og Klausturs, ekki sem 500 manna 
samfélags, heldur 2000 manna, með því ferðafólki sem þangað sækir. Þangað 
þarf stærri fráveitu, betri heilsugæslu og einhverja löggæslu, bæði fyrir gesti 
og íbúa. Opinber þjónusta miðist við raunverulega fjölda þeirra sem hér dvelja 
hverju sinni.  

Tryggja þarf að erlent starfsfólk fái betri kynningu á svæðum og hvað er í boði, 
hvert þau geta sótt þjónustu.  

Jarðefni 

Nýta jarðefni í Mýrdalssandi s.s. títan og Kötluvikur. 

Lífríki 

Vinna þarf stefnu um vernd fugla á svæðinu, sérstaklega lunda.  

Matvæli 

Styrkja þar og bæta nýtingu matvæla í héraði með vöruþróun. Fylgja nýjum 
straumum s.s. að veganismi er að aukast. Matvæli úr héraði verði vel merkt í 
umhverfisvænum umbúðum. Matarsmakk tengist fuglalífi, jurtum, 
mjólkurvörum, nauta- og lambakjöti, fýl og grænmeti.  
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Náttúruvá 

Vernda þarf byggð í Vík vegna flóða en um leið þarf að vernda strandlengjuna.  

Sérstaklega þarf að kynna erlendu starfsfólki náttúruvá á svæðinu. 

Orkumál 

Vinna þarf stefnu vegna orkuauðlinda, bæði vindorku og sjávarfalla. Er hægt 
að nýta vindtúrbínur á þessu svæði án sjón- og hávaðamengunar? 

Samgöngur 

Hvetja fólk til að nota almenningssamgöngur eða ganga.  

Skipulagsmál 

Áhersla á landnýtingu og stýringu. 

Úrgangsmál 

Bæta þarf meðferð úrgangs, flokkun og endurvinnslu. Ein stefna fyrir allt 
Suðurland, sem allir fara eftir.  

Framleiðendur finni umhverfisvænni lausnir og eða pappír verði 
niðurgreiddur (framleiðendur velja frekar plast, því það er ódýrara).  
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2.5 Samantekt frá Flúðum 

Samráðsfundur var haldinn á Flúðum þann 5. september, 2018, frá 16 - 18, á 
Hótel Flúðum. Á fundinum voru 25 þátttakendur frá Hrunamannahreppi, 
Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Grímsnes- og 
Grafningshreppi.  

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.   

Branding 

Útbúa þarf sameiginlegt merki, um og úr þeirri atvinnu sem er á svæðinu 

Ferðaþjónusta 

Tækifæri felst í bættri upplýsingagjöf um svæðið og þá afþreyingu sem þar er 
að finna, bæði fyrir heimamenn og gesti. Tryggja gott yfirlit um hvað er í gangi 
og hvernig má fara um. 

Stýra þarf betur ferðamennsku. Það þarf ekki endilega fleiri ferðamenn, en 
þeir þurfa að vera lengur á svæðinu. Finna þarf fleira við að vera til að 
ferðamenn dvelji lengur. Ákveða þarf betur megin ferðaleiðir og auka 
fjölbreytni leiðakerfis.  

Bæta þarf merkingar á vegaslóðum á afréttum, á gönguleiðum og í byggðinni. 
Vera á undan ferðamanninum með því að stýra og skipuleggja svæði m.t.t. 
ferðaþjónustu. Vernda þarf svæði eins og Brúarárfoss, Hrunalaug og Gullfoss 
Hrunamegin.  
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Marka þarf stefnu á sviði ferðaþjónustu um stýringu og dreifingu, umferðar og 
fjölda ferðamanna á tilteknu svæði (og notkun dróna). Í þessu sambandi þarf 
einnig að huga að kyrrð, sem er dýrmæt auðlind á kyrrðar stöðum, þar sem 
hægt er að hlusta á náttúruna.  

Verndarsvæði þurfa einnig að flæða yfir landamæri s.s. vatns- og hverfisvernd.   

Merkja þarf betur gönguleiðir m.a. m.t.t. þema s.s. sagnaferða. Einnig þarf að 
kynna betur afþreyingarmöguleika.  

Fráveita 

Frárennslismál eru brýn úrlausnarefni.  

Ímynd 

Styrkja þarf ímynd. Ímyndarvinna byggi á raunveruleikanum, innávið og útávið 
og sjálfsmyndinni. Þurfum að taka til sbr. ósnortin náttúra og hrein náttúra.  

Jarðvegur 

Vernda þarf jarðveg.  

Landbúnaðarland 

Vernda þarf nytjaland s.s. landbúnaðarland, flokka það og marka stefnu um 
verndun þess.   

Matvæli 

Vannýtt tækifæri liggja í matvælavinnslu. Marka þarf stefnu um matvæli úr 
héraði og útbúa verðmætt vörumerki.  

 

 

14 

 



 

Náttúruvá 

Fyrir liggur stefna um náttúruvá, sem þarf að nýta við frekari stefnumótun.  

Orkumál 

Fyrir liggur orkunýtingarstefna, sem þarf að nýta við frekari stefnumótun.  

Samgöngur 

Skipuleggja þarf betur samgönguleiðir og gönguleiðir og skilgreina 
aðalsamgönguleiðir og tilhögun á miðhálendinu.  

Skipulagsmál 

Vannýtt tækifæri liggja í notkun skipulags til að stýra betur ferðamennsku um 
svæðið, þar með talið hálendið. Í því sambandið þurfi að tryggja kyrrð og 
tækifæri til útivistar.  

Tala einni röddu gagnvart ríkisvaldinu í skipulagsmálum m.a. m.t.t. 
miðhálendisins.  

Nýta þarf þá stefnu sem fyrir liggur og áætlanir við frekari stefnumótun.  

 Styrkleikar Suðurlands 

❏ Sjálfbær orkuframleiðsla 
❏ Matvælaframleiðsla 
❏ Eldgos 
❏ Náttúruperlur 
❏ Vatn, víðerni og veður. 

 

 

Úrgangsmál 
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Úrgangsmál eru brýn úrlausnarefni. Það ætti að vera samvinnuverkefni að 
vinna úrgang í heimabyggð. Marka þarf stefnu í úrgangsmálum, sem geri ráð 
fyrir meiri flokkun, nýtingu og endurvinnslu. Það eru tækifæri til betri nýtingar 
og nýsköpunar t.d. með landgræðslu.  

Leiðbeina þarf betur um hvernig á að flokka sorp.  

Vatn 

Vatnsvernd er brýnt úrlausnarefni. Marka þarf stefnu á því sviði og skipuleggja 
nýtingu betur, bæði á heitu og köldu vatni.  
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2.6 Samantekt frá Hvolsvelli 

Samráðsfundur var haldinn á Hvolsvelli þann 11. september, 2018, frá 16 - 18, 
í félagsheimilinu Hvoli. Á fundinum voru 18 þátttakendur frá Rangárþingi ytra, 
Rangárþingi eystra og Ásahreppi.   

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.   

Efnistaka 

Skoða þarf efnistöku betur, jafnt úr ám sem öðrum námum og auka eftirlit 
með henni.   

Ferðaþjónusta 

Fræðsla til ferðamanna er mikilvæg m.a. m.t.t. öryggis þeirra. Ætti að vera 
tilkynningarskylda eða skylda að nýta staðbundna leiðsögumenn? Spurning 
einnig um viðurkennda bílastjóra og leiðsögumenn. Bent var á að eðlilegt væri 
að greiða fyrir komu að náttúruperlum.  

Hægt væri að bæta almenna umgengni um landið með betri fræðslu til 
ferðamanna.  

Mikilvægt er að styrkja hjóla-, reið- og gönguleiðir um sveitirnar. Stíganetið 
verði til þess að halda fólki frá viðkvæmum svæðum og lengur á svæðinu. 
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Stígar geta einnig tengt íbúa betur saman og góðir stígar eflt útivist almennt. Í 
þessu sambandi var bent á góða stíga um Tumastaðaskóg.  

Frárennslismál 

Mikilvægt er að skoða frárennslismál m.t.t. vatnsauðlindarinnar sem slíkrar til 
að koma í veg fyrir mengun hennar.  

Landbúnaðarland 

Kortleggja þarf betur landbúnaðarland og skoða hvort hægt sé að bæta 
nýtingu þess. Of mikið sé af vannýttu landi sem hægt sé að nota. Í því 
sambandi verði lögð áhersla á að nýta gott landbúnaðarland áfram til 
landbúnaðar.  

Matvæli 

Kortleggja þarf matvælaframleiðslu á Suðurlandi og draga fram sérstöðu 
hvers svæðis. Búa til matarferðalag um Suðurland og hvetja til nýtingar 
landbúnaðarafurða í heimabyggð. Matarkistan þurfi að vera aðgengileg; 
fiskurinn, kjötið og grænmetið. Verum fyrirmynd annarra í þeim efnum. 

Áhugavert er að auka fjölbreytni í matvælaframleiðslu, þróa vörur og horfa til 
matarhefða í því sambandi. Opna þurfi betur fyrir þann möguleika að 
matvælaframleiðandi geti selt sínar vörur án milliliða, með breytingu á 
reglugerðum. Einnig þurfi að bæta upprunamerkingar matvæla.  

Orkumál 

Samræma þarf stefnu um orkunýtingu fyrir Suðurland í heild og þá 
sérstaklega bent á vindorku í því sambandi og staðsetningu vindmylla. Einnig 
var bent á þörf á landsstefnu í vindorkumálum. Auk þess var rætt um að rétt 
væri að huga að sjávarfallavirkjunum. 
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Fram komu hugmyndir um að leggja áherslu á notkun orku sem næst 
upprunastað. 

Skipulagsmál 

Útivistarsvæði þurfi að vera aðgengileg, vel skipulögð og kynnt. Ströndin í 
Rangárvallasýslu er vannýtt auðlind í því sambandi.  

Kortleggja þarf hvaða svæði eða staðir eru nýttir með sjálfbærum hætti og 
hvar hægt er að gera betur varðandi stýringu á aðgengi, sbr. stíganetið.  Einnig 
þarf að skilgreina kyrrlát svæði og tryggja hljóðvist á þeim. Meta þarf hvort 
ástæða sé til að afmarka svæði m.t.t. notkunar bæði dróna og þyrla.  

Fram kom að áhugi væri á því að taka fyrir tiltekin viðfangsefni í 
svæðisskipulagi, en spurt hvort ástæða væri til að skipta Suðurlandi upp í 
minni einingar í því sambandi.  

Stærð sveitarfélaga 

Fram kom að brýnt væri að sameina sveitarfélög á Suðurlandi, þau væru of lítil 
og næðu yfir of lítið svæði hvert og eitt. Ná þyrfti saman betri heild. Spurning 
um lagasetningu í þeim efnum?  

Úrgangsmál 

Gera þarf betur í úrgangsmálum og auka samvinnu og samstarf. Samræma 
þarf meðferð úrgangsmála á Suðurlandi í heild. Það á við um meðferð 
úrgangs frá heimilum og fyrirtækjum allt frá hirðu, endurnýtingu, 
endurvinnslu til förgunar. Draga þurfi úr úrgangi, flokka hann betur og 
endurvinna. Sorpflokkun sé í uppnámi og sveitarfélögin og þeirra 
undirstofnanir s.s. hreppsskrifstofur, félagsheimil og skólar þurfi að vera 
fyrirmynd í þessum efnum. 
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Bæta þarf þjónustustig varðandi móttöku sorps og fjölga m.a. 
grenndargámum. Einnig þurfi að bæta fræðslu um úrgangsmálin, þar þurfi 
stöðugt að minna á. 

Spurning hvort hægt væri að nýta sorpið til að hita heita vatnið? 

Tryggja þarf hreinsun strandlengjunnar.  

Vatn 

Tryggja þarf nægt heitt og kalt vatn á öllu svæðinu.  

Vernda þarf vatnsból og vatnsverndarsvæði og hafa góða yfirsýn yfir 
auðlindina. Það sama á við um jarðhitavatnið.  

Aðgengi að heitu og köldu neysluvatni er misskipt á milli sveitarfélaga. 
Vatnslindir fylgja ekki sveitarfélagamörkum. Því er mikilvægt að vinna saman 
að nýtingu þvert á sveitarfélagamörk. Í þessu sambandi sé einnig mikilvægt að 
passa uppá að frárennsli mengi ekki mikilvægar vatnsauðlindir.  
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2.7 Samantekt frá Vestmannaeyjum 

Samráðsfundur var haldinn í Vestmannaeyjum þann 12. september, 2018, frá 
11:30 - 13:30, í Þekkingarsetri Vestmannaeyja. Á fundinum voru 17 
þátttakendur.   

Viðfangsefni fundarins var, hvaða vannýttu tækifæri og brýnustu úrlausnarefni 
tengjast auðlindum og umhverfismálum á Suðurlandi?  

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.  

Efnistaka 

Skortur er á jarðefnum - Eyjar stefna í vanda. Efnistaka þarf að vera vel 
skipulögð og flokkun efnis markvissari en nú er til að tryggja hagkvæma 
nýtingu.  

Ferðaþjónusta 

Nýta sérstöðuna með náttúrutengdri ferðaþjónustu. Ekki þörf á fleiri 
ferðamönnum, en ástæða til að halda þeim lengur á svæðinu. Í því sambandi 
þurfi að skipuleggja betur áfangastaði. Tækifæri eru í stækkun þeirra og með 
því að auka fjölbreytni afþreyingar á hverjum stað og styrkja tengingar á milli 
áfangastaða, sbr. Háafoss og Dynk.  

Nýta ætti betur þjóðgarða og verndarsvæði eins og Kötlu jarðvang.  

Nýta þarf betur ferðamenn, sjóinn, fiskinn, vindinn, náttúruna, jarðfræðina, 
jarðsöguna og mannauðinn. Einnig þarf að nýta betur og virkja frumkvöðla og 
mannauð hvers svæðis. Þar liggja tækifæri.  

Tækifæri eru í sveitarfélagsbundinni markaðssetningu ferðamennsku.   
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Heilsuefling 

Vannýtt tækifæri í almennri heilsueflingu og heilsutengdri ferðaþjónustu.  

Landgræðsla 

Það felast bæði tækifæri og úrlausnarefni í því að binda jarðveg. Uppgræðsla 
og hömlun á sandfoki frá Suðurlandi er mikilvæg. Uppgræðsla þarf að vera 
markviss og tryggja verndun viðkvæmra svæða í því sambandi.  

Uppgræðsla er nauðsyn í Eyjum. Huga þarf sérstaklega að ástandinu við 
Stórhöfða þar sem lundabyggðin er horfin.  

Matvæli 

Auka mætti fjölbreytni í matvælaframleiðslu. Þar er óplægður akur og vannýtt 
tækifæri. Staðbundin matvæli eru söl, jurtir, kjöt og fiskur.  

Sjálfbært samfélag - Ímyndarvinna 

Vinna þarf ímyndarvinnu við uppbyggingu sjálfbærs græns samfélags í 
Vestmannaeyjum í samstarfi við Suðurland. Horfa til atriða eins og 
rafbílavæðingar, gróðurhúsaræktunar, sorpbrennslu, þar sem orkan er nýtt, 
grænnar ferðamennsku og fræðslu. Staðbundin matvæli verði hluti af þessu.  

Stórt kolefnisspor er vandamál og hækkandi sjávarstaða er ógn, svo og 
rafmagn sem vantar.  

Vannýtt tækifæri í rafbílavæðingu. Koma ætti upp hleðslustöðvum fyrir rafbíla 
um allt Suðurland.  

Nýta þarf sérstöðu hvers byggðarlags. Vestmannaeyjar ættu að vera 
heimsborg lundans. Markaðssetja þarf betur þá vinnu sem er þegar í gangi 
t.d. í tengslum við grænt bókhald og endurnýjanlega orku.  
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Úrgangsmál 

Úrgangsmálin eru eitt brýnasta úrlausnarefnið. Koma þarf upp skilvirkri 
sorpstöð með markvissari flokkun og endurvinnslu. Það þarf að flokka meira 
og nýta betur, áður en úrgangur er fluttur í burtu. Spurning um að flytja sorp 
beint út, ekki með viðkomu í Reykjavík.  

Koma þarf upp sorpbrennslu.  

Koma þarf upp jarðvegs- eða vinnslustöð til að taka við jarðvegi.  

Votlendi 

Vinna þarf að endurheimt votlendis meðal annars fyrir kolefnisjöfnun. 
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2.8 Samantekt frá Kirkjubæjarklaustri 

Samráðsfundur var haldinn á Kirkjubæjarklaustri þann 12. september, 2018, 
frá 20 - 22, í félagsheimilinu Kirkjuhvoli. Á fundinn mættu níu manns frá 
Skaftárhreppi.  

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

Hér eru nánar tíunduð helstu viðfangsefnin sem rætt var um á fundinum. 
Röðun þeirra er í stafrófsröð og segir því ekkert til um mikilvægi þeirra að mati 
fundarmanna.   

Ferðaþjónusta 

„ Friður og frumkraftar ”  - Sérstaðan.  

Skapa þarf betri umgjörð um Kötlu jarðvang og nýta betur.  Þar eru vannýtt 
tækifæri.  

Tækifæri felast einnig í vel skipulögðum verndarsvæðum og betri nýtingu á 
ríkisjörðum og skógræktarsvæðum.  

Loftslagsmál 

Tækifæri til kolefnisjöfnunar með skógrækt og endurheimt votlendis.  

Matvæli  

Varðandi tækifæri var bent á að skoða þyrfti betur leiðir til að fullvinna afurðir 
úr héraði og til að auðkenna matvæli úr heimabyggð. Lítil þróun hefði verið í 
kjötframleiðslunni, sem gæti tekið þróun í bleikjuframleiðslu sér til 
fyrirmyndar.  Nýta ætti lúpínu sem matvæli. 
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Náttúruvá 

Huga að náttúruvá í skipulagi og kortleggja hana.  

Orkuframleiðsla 

Sjálfbærni í raforkuframleiðslu. Henni má mögulega ná með smáum 
heimarafstöðvum. Einnig ætti að horfa til sjávarfallavirkjanna sem og 
vindorku, svo og lúpínu.  

Skipulagsmál 

Nýta þarf tækifæri sem felast í fámenni og stóru landssvæði. Það sé auðlind.  

Skipulögð verndarsvæði eru auðlind sem þarf að nýta betur.  

Skógrækt fari í aðalskipulag og skilgreina hvort um nytjaskóga eða 
fegurðarskóga er að ræða.  

Landslagsheildir mikilvægar.  

Einnig þyrfti að skoða hvernig hægt væri að nýta betur þau skógræktarsvæði 
sem fyrir eru til útivistar o.fl.  

Skrá þarf fornleifar í tengslum við framkvæmdir.  

Horfa til svarta sandsins sem auðlindar í ferðaþjónustunni.  
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Uppgræðsla 

Vernda þarf fjölbreytileika landslags t.d. með því að hefta ágang ágengra 
tegunda. Einnig þarf að horfa betur á skógræktarsvæði og ákveða hvar 
skógrækt hentar og hvar ekki.  

Móta þarf stefnu um varðveislu á líffræðilegum fjölbreytileika og passa uppá 
ágengar tegundir.  

Vinna þarf aðgerðaráætlun í baráttu við ágengar tegundir s.s. lúpínu og kerfil. 

Úrgangsmál 

Úrgangsmál og meðferð þeirra voru tíðrædd. Leita þurfi leiða til að draga úr 
magni úrgangs sem til fellur og bent á að horfa þyrfti til verslana og ábyrgðar 
neytenda í því sambandi.  

Brýnt væri að skoða úrgangsmálin heildrænt og í samstarfi við aðra m.t.t. 
flokkunar, sorphirðu, förgunar og eyðingar.  

Horfa þarf til þess hvernig hægt væri að nýta úrgang eins og frá bleikju og 
sláturúrgang betur sem auðlind.  

Vatn 

Bent var á að kortleggja þyrfti vatnasvið til að tryggja að áhrif aðgerða á einum 
stað á annan væru þekkt. Í því sambandi þyrfti að skoða t.d. hvaða aflleidd 
áhrif endurheimt votlendis gæti haft.  

Yfirsýn um vatnasvið eru nauðsynleg, verndun og það að tryggja óröskuð 
vatnasvæði. Koma í veg fyrir að vatnslindir þorni vegna aðgerða annars 
staðar.  

Kortleggja þarf vatnsverndarsvæði. 
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4 Samantekt 
Hér að framan er samantekt á helstu viðfangsefnum sem fram komu á 
opnum samráðsfundunum fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila, sem haldnir 
voru á Suðurlandi í lok ágúst og fyrri hluta september 2018. Fundirnir voru 
fyrsta skrefið við mótun umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Suðurland. 
Markmið fundanna var að greina helstu : 

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

Byggt á upplýsingum sem fram komu á fundunum, mun stjórn SASS meta 
hvaða viðfangsefni er brýnast að fást við sameiginlega á Suðurlandi.  

Samráðsfundirnir voru haldnir á eftirtöldum stöðum; Höfn, Hveragerði, Vík, 
Flúðum, Hvolsvelli, Vestmannaeyjum og Kirkjubæjarklaustri.  

Þegar farið er yfir samantektirnar frá öllum fundunum hér að framan, má sjá 
sameiginlega þræði og áherslur frá þeim öllum hvað vannýtt tækifæri og brýn 
úrlausnarefni varðar.  Þeir helstu eru nánar tíundaðir hér. Til að fá yfirsýn yfir 
sértækar staðbundnar áherslur, er bent á kaflana hér fyrir framan, þar sem er 
samantekt um það sem helst kom fram á hverjum stað.  

Ferðaþjónustan, bætt skipulag hennar og uppbygging innviða  í því 
sambandi var fundarmönnum á öllum stöðum afar hugleikin. Rætt var um 
betri stýringu ferðafólks og  betra skipulag áfangastaða, sem gæti tryggt að 
ekki væri farið yfir þolmörk svæða. Í því sambandi ætti markvisst að fjölga 
áfangastöðum, skipuleggja núverandi áfangastaði betur og horfa til ítölu þar 
sem þarf.  Finna þurfi leiðir til að ferðamenn staldri lengur við og hafi fleira við 
að vera en nú er. Í því skyni var meðal annars bent á nauðsyn þess að 
skipuleggja betur ferðaleiðir, auka fjölbreytni leiðakerfis og tengja betur 
saman, hjóla-, göngu- og reiðleiðir. Einnig verði horft til þemabundinna leiða í 
þessu sambandi. Sú skipulagsvinna sem þarf til að ná þessu fram og 

uppbygging leiðakerfis í framhaldi muni einnig styrkja samgöngur á 
Suðurlandi öllu.  

Í sambandi við ferðaþjónustuna var einnig bent á tækifæri sem tengdust því 
að nýta betur þjóðgarða og verndarsvæði, til atvinnuuppbyggingar og verndar, 
meðal annars Kötlu jarðvang.  

Úrgangsmál og meðferð úrgangs  var ofarlega á baugi á öllum fundunum. 
Bent var á að skoða þurfi meðferð úrgangs á heildrænan hátt í meira 
samstarfi á milli sveitarfélaganna en nú er. Leita þurfi leiða til að draga úr 
magni úrgangs og horft til endurnotkunar og endurvinnslu í því sambandi. 
Það sé samvinnuverkefni að vinna úrgang í heimabyggð. Ein stefna fyrir allt 
Suðurland var nefnd í þessu samhengi.  

Mikilvægt sé að breyta viðhorfi til úrgangs. Úrgangur sé auðlind þar sem 
fullnýta þurfi allar afurðir. Nauðsynlegt er að líta á lífrænan úrgang sem afurð 
og jarðvegsbæti, þar með talið seyru. Einnig þurfi að skoða úrgang frá 
bleikjueldi og sláturúrgang o.fl. slíkt. Það séu tækifæri til betri nýtingar og 
nýsköpunar t.d. í tengslum við landgræðslu og skógrækt.  

Vatnsvernd og frárennslismál  eru talin brýnt úrlausnarefni. Tryggja þurfi 
nægt heitt og kalt vatn á Suðurlandi öllu. Vernda þurfi vatnsból og 
vatnsverndarsvæði og hafa góða yfirsýn yfir auðlindina. Vatnslindir fylgi ekki 
sveitarfélagamörkum og því sé mikilvægt að vinna saman að nýtingu þvert á 
sveitarfélagamörk. Vatnsverndarsvæði verði samræmd á milli sveitarfélaga. Í 
þessu sambandi sé einnig mikilvægt að passa uppá að frárennsli mengi ekki 
mikilvægar vatnsauðlindir. Því þurfi að skoða frárennslismál m.t.t. 
vatnsauðlindarinnar til að koma í veg fyrir mengun hennar.  

Yfirsýn um vatnasvið er nauðsynleg til að tryggja verndun. Í þessu sambandi 
þurfi einnig að kortleggja vatnasvið til að tryggja að áhrif aðgerða á einum 
stað, hafi ekki keðjuverkandi áhrif. Marka þarf stefnu á þessu sviði og 
skipuleggja nýtingu betur, bæði á heitu og köldu vatni. 
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Fram komu hugmyndir um að leita leiða til að auka  fjölbreytni í 
matvælaframleiðslu  á Suðurlandi. Kortleggja þurfi matvælaframleiðsluna og 
draga fram sérstöðu hvers svæðis. Þróa mætti vörur og horfa til matarhefða í 
því sambandi.  Opna þurfi betur fyrir þann möguleika að 
matvælaframleiðandi geti selt sínar vörur án milliliða, með breytingu á 
reglugerðum. Búa mætti til matarferðalag og hvetja til nýtingar 
landbúnaðarafurða í heimabyggð. Ástæða væri til þess að byggja upp 
verðmætt vörumerki sem tengi vörur við heimabyggðina. Þannig mætti auka 
verðmæti matvæla úr héraði.  

Áhersla á  sjálfbærni  og  uppbyggingu ímyndar  fyrir Suðurland á þeim grunni 
kom víða fram. Suðurland verði þekkt fyrir umhverfismál og sjálfbæra nýtingu 
auðlinda. Ímyndarvinna byggi á raunveruleikanum, innávið og útávið og 
sjálfsmyndinni. „Græna hagkerfið” verði stoð í framtíðar uppbyggingu, þar 
sem áhersla verði á sjálfbærni í landbúnaði, landnýtingu og ferðamennsku. 
Komið verði upp hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla og allt Suðurland 
rafbílavætt.  

Almenn meðferð lands  var talsvert rædd og bent á mikilvægi þess að vernda 
jarðveg . Einnig var rætt um að flokka þyrfti m.a.  landbúnaðarland  og setja 
skýra stefnu varðandi not þess. Of mikið sé af vannýttu landi sem hægt sé að 
nýta. Í því sambandi verði lögð áhersla á að nýta gott landbúnaðarland áfram 
til landbúnaðar.  

Varðandi landgræðslu og skógrækt  var bent á að skipuleggja þyrfti betur 
hvar græða ætti upp land og planta skógi og að slík flokkun kæmi fram í 
aðalskipulagi. Ástæða væri til að nýta skógrækt betur til að auka búsetugæði 
og planta trjám til skjólmyndunar. Með aukinni skógrækt og landgræðslu, 
mætti auka kolefnisbindingu. Samhliða þessu kom fram að vernda þurfi 
fjölbreytileika landslags með því að hefta ágang ágengra tegunda, þar sem 
horfa þurfi m.a. til lúpínu, kerfils og skógræktar. 

Rætt var um  náttúruvá  á öllum stöðum þó áherslan á lykilverkefni í því 
sambandi hafi ekki alltaf verið hin sama. Skýr skilaboð komu fram um að auka 
þyrfti fræðslu á þessu sviði, því Suðurland allt væri náttúruvársvæði. Horfa 
þyrfti til jarðskjálfta, eldgosa og flóða í þessu sambandi. Fræða þyrfti íbúa, 
jafnt innlenda sem erlenda, svo og ferðafólk um hættur á hverjum stað. 
Kortleggja þyrfti náttúruvá og skipuleggja uppbyggingu, hættusvæði og 
viðbrögð í samræmi við þá kortlagningu.  

Nokkuð var rætt um  nýtingu auðlinda s.s. vindorku, sjávarfallaorku og 
jarðefni . Fram kom að samræma ætti stefnu um nýtingu orkuauðlinda innan 
landshlutans og sérstaklega bent á vindorku og staðsetningu vindmylla í því 
sambandi. Einnig var bent á þörf á landsstefnu í vindorkumálum. Einnig þyrfti 
að skoða efnistöku betur, jafnt úr ám sem öðrum námum og auka eftirlit með 
henni.  

Síðast en ekki síst var komið inn á  skipulagsmál  sem slík, hlutverk þeirra og 
hverju þau gætu fengið áorkað. Bent var á að vannýtt tækifæri fælist í því að 
nota skipulag til að stýra betur ferðamennsku um Suðurland, þar með talið 
hálendið. Skýrt skipulag gefi sveitarfélögum einnig tækifæri til að tala einni 
röddu gagnvart ríkisvaldinu í skipulagsmálum.  

Ábendingar lutu að skýrri stefnu í innviðauppbyggingu almennt og að meira 
samræmi þyrfti í landnotkun og landnýtingu. Flokka þurfi land nánar m.t.t. 
nýtingar og setja skýra stefnu eða reglur þar um. Einnig þurfi að kortleggja 
hvaða svæði eða staðir eru nýttir með sjálfbærum hætti og hvar hægt er að 
gera betur varðandi stýringu á aðgengi og vernd.  Jafnframt þurfi að tryggja 
kyrrð á tilteknum svæðum, svo og tækifæri til útivistar.  

Bent var á að útivistarsvæði þurfi að vera aðgengileg, vel skipulögð og kynnt 
og að ströndin sé víða vannýtt auðlind í því sambandi. Líta þurfi á svarta 
sandinn sem auðlind í ferðaþjónustunni. Einnig þurfi að skoða hvernig hægt 
væri að nýta betur þau skógræktarsvæði sem fyrir eru til útivistar o.fl.  
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Bent var á að skipulögð verndarsvæði væru auðlind, sem nýta þurfi betur. 
Varðveita þurfi landslag og landslagsheildir, líta á landslag sem auðlind og 
tryggja uppbyggingu í sátt við umhverfi og landslag.  

Fram kom að áhugi væri á því að taka fyrir tiltekin viðfangsefni í 
svæðisskipulagi, en spurt hvort ástæða væri til að skipta Suðurlandi upp í 
minni einingar í því sambandi. Nýta þurfi þá stefnu sem fyrir liggur og áætlanir 
við frekari stefnumótun. Einnig var bent á að skýrt þurfi að vera hvaða umboð 
umhverfis- og auðlindastefna muni fá.  

Að lokum 

Samtalið á samráðsfundunum var fjörlegt og skemmtilegt og greinilega mikill 
áhugi á því að vinna markvisst að uppbyggingu á Suðurlandi á sviði umhverfis- 
og auðlindamála. Hér liggur því fyrir góður efniviður og skýr skilaboð um það 
helsta sem brennur á aðilum á þessu sviði. 

Í samantektunum hér að framan var sett undir skipulagsmál ýmislegt sem 
snýr að margslunginni landnotkun. Í raun geta flest málefni sem nefnd hafa 
verið hér að ofan fallið þar undir. Skipulag felur í sér aðferðafræði til að miðla 
málum á milli ólíkrar landnotkunar í samráði við hagsmunaaðila. 
Skipulagsáætlanir geta því verið heppilegt verkfæri til að takast á við mörg 
þeirra viðfangsefna sem hér hafa verið nefnd.  

Varðandi úrgangsmálin og lausn þeirra, þá spilar saman þörf og vilji 
sveitarfélaga og stefna stjórnvalda í þeim málaflokki. Nú er verið að vinna að 
stefnu ráðherra í úrgangsmálum, sem gert er ráð fyrir að liggi 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. 

Næsta skrefið hjá SASS verður nú að ákveða í hvaða farveg mótun umhverfis- 
og auðlindastefnu muni fara.  
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