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Yfirlit

Staðhættir
Saga og nýting
Skipulag 1975-2008
Aðalskipulag 2008-2020

Stefna
Hagsmunir
Aðferð





Staðhættir

Land sorfið af jöklum og 
sjó
Ómild veðrátta

Fjölbreytni
Bergtegundir og 
myndanir
Blómgróður
Fuglalíf



Saga og nýting

Byggð um aldir
Mikil einangrun

Útlagar
Tröll

Náttúra og mannlíf 
nátengd

Fuglabjörgin
Sjórinn
Landbúnaður

Vesturferðir



Skipulagsstofnun, Guðrún Halla Gunnarsdóttir



Saga og nýting

Yfir 230 íbúar í Aðalvík 1920
Fór í eyði um miðja síðustu öld
Í dag

Landeigendur
Ferðamenn

Skipulag
Friðland frá 1975 
Jökulfirðir og Snæfjallaströnd á náttúruminjaskrá
Stefnumörkun í skipulags- og byggingarmálum 
1995-2015
Aðalskipulag 2008-2020



Hornstrandafriðland
UST



Reglur friðlandsins
1. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi, svo og undan landi allt að 

60 föðmum (115m) frá stórstraumsfjörumáli, er háð leyfi [Umhverfisstofnunar].
2. Umferð vélknúinna farartæka utan vega og merktra slóða er bönnuð, nema leyfi 

[Umhverfisstofnunar] komi til.
3. Leyfi landeigenda, sem í hlut á, þarf til allra veiða, eggjatöku og annarra 

hlunnindanytja á svæðinu. Leyfi [Umhverfisstofnunar] þarf ef eigi er um að ræða 
hefðbundna nytja. Um netaveiði í ósum straumvatna gilda ákvæði laga um lax- og 
silungsveiði nr. 76/1970, sbr. einkum VI. kafla.

4. Gangandi fólki er heimil för um svæðið. Þó er skylt að ganga þannig um að ekki sé 
spillt lífríki, jarðmyndunum og mannvirkjum. [Umhverfisstofnun] setur nánari reglur 
viðvíkjandi umferð um hið friðlýsta svæði.

5. [Umhverfisstofnun] og aðrar stofnanir, sem í hlut eiga, skulu stuðla að vernd 
menningarminja, gera greiðfærar gamlar götur og viðhalda vörðum.

6. Bannað er að beita búpeningi á friðlandið.
7. Á tímabilinu 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf að tilkynna [Ísafjarðarbæ] um ferðalög 

um svæðið. Þetta ákvæði tekur þó ekki til ferða landeigenda.
8. [Umhverfisstofnun] setur nánari reglur um afnot landeigenda af eignum sínum á 

hinu friðlýsta svæði.
9. [Umhverfisstofnun] og Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps tilnefna 

hvort um sig þrjá menn í samstarfsnefnd um málefni friðlandsins.



Stefnumörkun í skipulags- og 
byggingarmálum 1995-2015



Aðalskipulagið

Aðalskipulag: Stefna 
sveitarfélags um 
landnotkun og aðra 
grunnþætti
Hvað á að vera hvar, 
hvernig á að móta 
umhverfið, hvað á að 
friða og hvernig á að 
nýta auðlindir?
Auknar kröfur í 
skipulagsgerð



Aðalskipulagið

Skipulags- og byggingarlög
Efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar 
þarfir
Skynsamleg og hagkvæm nýting lands og 
landgæða

Varðveisla náttúru og menningarverðmæta
Komið í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu
Sjálfbær þróun

umhverfismat, kynning og samráð



Aðalskipulagið

Lögbundið
Tækifæri 

Verðmæti
Meiri áhugi á nýtingu
Umdeilt viðfangsefni – hagsmunaárekstrar

Náttúru- og menningarminjar, ferðaþjónusta og 
landeigendur



Aðalskipulagið

Hvert skal stefna?



Aðalskipulagið

Ákveðið í samvinnu við hagsmunaaðila



Aðalskipulagið

Leiðir til samvinnu og samráðs
Ráðstefna
Ábendingar

Tölvupóstur
Póstkassar

Heimasíða Ísafjarðarbæjar
Fundir
Auglýsingar
Skipulagshópur



Aðalskipulagið

Skipulagshópur
Fulltrúar hagsmunahópa
Rými fyrir ólík sjónarmið
Vinnur tillögu að framtíðarskipulagi svæðisins

Þarfir hagsmunaaðila
Náttúruleg og menningarleg verðmæti



HringborðiðSkipulaghópur



Aðalskipulagið

Verklag skipulagshóps
1. Hópur skilgreindur
2. Kynning og fræðsla
3. Verklag samþykkt
4. Greining hagsmunaaðila
5. Umræður og samræming sjónarmiða
6. Sameiginleg niðurstaða
7. Framkvæmd og endurskoðun



Aðalskipulagið

1. spurning 2. spurning 3. spurning 4. spurning 5. spurning 6. spurning 7. spurning 8. spurning 9. spurning
Leiðarljós

Verndun náttúru

Verndun 
menningar-
verðmæta
Náttúruvá

Sorpmál og veitur

Samgöngur og 
aðgengi

Öryggismál

Ferðaþjónusta og 
útivist

Nýting landeigenda 
á sínu landi

Uppbygging 
sumarhúsa

     Lítill ágreiningur milli hagsmunaaðila
     Nokkur eða takmarkaður ágreiningur
     Talsverður ágreiningur hagsmunaaðila



Aðalskipulagið

Leiðarljós
Leiðarljós skipulagshópsins er að 
aðalskipulagið viðhaldi gæðum svæðisins, 
sem fyrst og fremst felst í lítt spilltri náttúru
og óskráðum og óskilgreindum 
menningarverðmætum. Landnýting verði í 
anda sjálfbærrar þróunar. Með því er átt við að 
hægt verði að nýta gæði svæðisins en 
jafnframt viðhalda þeim.



Aðalskipulagið: Niðurstaða

Verndun náttúru og búsetuminja
Vernda fuglabjörgin
Ekki nýtt landbrot
Ströng ákvæði um plöntur
Minjar um búsetu frá því fyrir 1950 verndaðar

Samgöngur
Samgöngur fyrst og fremst á sjó
Ekki nýir vegir
Viðhalda gömlu bæjarleiðunum



Aðalskipulagið: Niðurstaða

Ferðaþjónusta og útivist
Mæta þörfum ferðamanna og landeigenda
Vernda jafnframt náttúru- og búsetuminjar
Ferðaþjónustusvæði

Nýting landeigenda
Hefðbundin hlunnindanýting tryggð
Nýtingin verði sjálfbær og skerði ekki sérstöðuna

Sumarhús og önnur mannvirki
Takmarkanir á uppbyggingu sumarhúsa
Byggingarmagn ákvarðast af sögunni
Viðhalda ásýnd svæðisins eins og það var fyrri hluta 
síðustu aldar



Niðurlag

Skýr stefna æskileg
Hve strangt á skipulagið að vera?
Skerðir vernd frelsi eða veitir hún frelsi?
Vilji til að halda í sérstöðuna en orðið 
vernd situr í fólki
Ólíkar áherslur aðila í upphafi 
Sameiginleg niðurstaða hagsmunaaðila
Skipulagi hrint í framkvæmd
Grunnur að verndaráætlun
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