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Útdráttur úr ritgerð  
 
Umhverfisvæn hugsun er ekki lengur val fyrir arkitekta og aðra er koma að skipulagi 

byggðar; hún er bæði aðkallandi og nauðsynleg. Sem betur fer hefur áhugi almennings á 

umhverfismálum aukist. Með vaxandi og upplýstari umræðu hefur hugtakið sjálfbærni 

borið oftar á góma. En hvað felur sjálfbærni í sér? Í skýrslu Brundtland-nefndarinnar árið 

1987, kom formleg notkun hugtaksins fram í fyrsta sinn. Margir telja að hin síðari ár hafi 

hugtakið að mörgu leyti misst merkingu sína, sökum ofnotkunar og misskilnings á inntaki 

þess.  

Í samfélagi þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi er borin virðing fyrir auðlindum og 

umhverfi. Sjálfbær samfélög geta verið af ýmsum toga, mismunandi að stærð og aðstæðum. 

Það hversu sjálfbær samfélög eru fer allt eftir viðmiðum hverju sinni. Með vakningu um 

mikilvægi vistvænna áherslna í byggðu umhverfi, hafa sprottið fram ýmis 

umhverfisvottunarkerfi/staðlar. Þessir staðlar eru hugsaðir til að greina hversu vistvæn 

mannvirki og skipulög eru. Einnig má nefna aðferðafræðina The Ecological Footprint eða 

Vistsporið, sem notuð er til að greina umhverfislega sjálfbærni samfélaga.  

Sólheimar í Grímsnesi, lítið samfélag austan heiða, hafa hlotið vottun frá Global Ecovillage 

Network. Sólheimar eiga sér langa og merka sögu og byggðust upp undir stjórn Sesselju H. 

Sigmundsdóttir. Þar hefur verið stunduð lífræn ræktun frá 4. áratug síðustu aldar og 

umhverfissjónarmiðum gert hátt undir höfði. Hugmyndafræði Ecovillage er að mörgu leyti 

mjög jákvæð í okkar nútímasamfélagi sem einkennist m.a. af mikilli neysluhyggju og 

fyrirhyggjuleysi gagnvart umhverfinu. GEN-vottunin hefur þó verið gagnrýnd fyrir að vera 

reist á ófræðilegum grunni og sumir telja að henni sé í sumu tilfellum beitt í því skyni að 

laða að ferðamenn (sem er bæði jákvætt og neikvætt). Til að hljóta vottunina þurfa 

samfélög þó að ganga í gegnum sérstakt vottunarferli þar sem metnar eru umhverfisvænar 

áherslur þeirra og athafnir. Mjög margt er til fyrirmyndar á Sólheimum í tengslum við 

umhverfisvæna lifnaðarhætti. E.t.v. geta umhverfisvæn þorp, eins og Sólheimar, verið vísir 

að lausn til að manneskjan geti lifað við góð lífsgæði samfara lágu vistspori. 
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Inngangur 
Arkitektúr snýst um fólk og heimkynni fólks. Fólkið myndar samfélög og samfélögin 

mynda alþjóðasamfélag nútímans. Arkitektúr snýst líka um hvernig við, fólkið, hegðum 

okkur, hvernig við notum hlutina, hvernig ferðamunstri okkar er háttað og hvernig við 

umgöngumst landið okkar. Eða er landið okkar? Þurfum við ekki að hugsa um landið í  

víðara samhengi en svo? Maðurinn er ein áhrifamesta lífvera sem lifað hefur á jörðinni, 

ekki síst ef horft er til þess hvernig hann hefur farið með jarðkringluna. Nánast alla fleti 

hennar hefur maðurinn gert að skipulögðum heimkynnum sínum og yfirráðasvæðum. 

Neysluhyggja Vesturlanda hefur haft mikið að segja um stöðu jarðarinnar og 

framtíðarhorfur hennar. Hefur neysluhyggjan e.t.v. gengið of langt og hvar stendur Ísland í 

þessu samhengi? Síðustu áratugi hafa Íslendingar gjarnan verið flokkaðir með þjóðum er 

lifa við hvað mesta velmegun og hegðað sér eftir því.1 

Nú er svo komið að loftslagsbreytingar af mannavöldum2 ógna lífsafkomu á jörðinni og við 

jarðarbúar horfumst í augu við staðreyndir eins og þær að náttúruhamfarir meira en 

tvöfölduðust á árunum 1994-2006.3 Hvað geta samfélög gert til að hlúa betur að jörðinni? 

Hvernig getum við hagað lífsháttum okkar komandi kynslóðum í hag, en ekki í óhag? 

Umhverfisvitund og það að lifa í takt við umhverfi okkar þarf ekki að minnka lífsgæði 

okkar, heldur þvert á móti. 

Sem betur fer hefur áhugi almennings á umhverfismálum aukist. Með vaxandi og upplýstari 

umræðu hefur hugtakið sjálfbærni borið oftar á góma. En hvað er sjálfbærni og hver er 

skilgreiningin á sjálfbærum samfélögum? Hvað felst í því að skapa sjálfbært samband milli 

manns og lands? Í ritgerðinni verður leitað svara við þessum spurningum og Sólheimar í 

Grímsnesi, sem hafa hlotið alþjóðlega vottun sem sjálfbært samfélag, teknir fyrir. Í 

kjölfarið verður reynt að svara aðalspurningu ritgerðarinnar: Er sjálfbært samfélag það 

sama og vistvænt þorp?  

Reynt verður að nálgast viðfangsefni ritgerðarinnar út frá samfélagslegum hliðum þeirra, 

frekar en með nákvæmum byggingartæknilegum útskýringum. Því eins og áður segir er 

hinn félagslegi þáttur manngerðs umhverfis ekki síður mikilvægur þegar arkitektúr er 

annars vegar. Það hvernig byggingartæknilegum úrlausnum er háttað, endurspeglar þó að 

mörgu leyti hugsunarhátt og gildi samfélagsins. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gunnar Hersveinn: Þjóðgildin. Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2010, bls. 129. 
2 Mönnum greinir þó á um hvort loftslagsbreytingarnar séu af mannanna völdum.	  
3 Dunster, Bill, Simmons, Craig og Gilbert, Bobby: The ZED Book. Solutions for a shrinking world. Taylor & 
Francis, 2008, bls. 16. 
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Farið verður í gegnum atriði eins og hringrás náttúrunnar, merkingu hugtaka, alþjóðlegar 

samþykktir er stuðla að umbótum í umhverfismálum, aðferðafræði o.fl. Í framhaldinu 

verður fjallað um sögu og þróun Sólheima og lagt mat á stöðu Sólheima í stærra samhengi. 

Skoðaðar verða umhverfisvænar áherslur samfélagsins á Sólheimum og gildi 

hugmyndafræðinnar. Reynt verður að varpa ljósi á það hvað felst í alþjóðlegri vottun 

Global Ecovillage Network, sem Sólheimar hafa hlotið. 
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Að skilja orðin  

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina stuttlega hugtök sem notast verður við í  

ritgerðinni. Hugtökin eru meðal grunnhugtaka í umræðu um umhverfismál. 

Vistkerfi (ecosystem) 

Vistkerfi: Tiltekið svæði með þeim lífverum sem þar lifa og því umhverfi sem þær búa við. Í 
vistkerfi á sér stað stöðug hringrás næringarefna og orkuflæði milli hlekkja í fæðukeðjum 
þess. Sum vistkerfi eru vel afmörkuð, t.d. tjörn og stöðuvatn, en önnur hafa óljós ytri mörk 
og skarast iðulega við nálæg vistkerfi, t.d. skógur og fjara.4  

Frumframleiðendur, sundrendur og ólífræn efnasambönd5 eru mikilvægustu þættir 

vistkerfis. „Frumframleiðendurnir, grænar plöntur, taka til sín ólífrænu efnasamböndin úr 

umhverfinu og sundrendurnir, sveppir og gerlar, skila þeim aftur út í umhverfið.“6 Vistkerfi 

geta verið af mörgum stærðargráðum og þannig má í raun líta á jörðina sem eitt stórt 

vistkerfi, sem skiptist niður í önnur minni.7 

Aukin athafnasemi mannsins í lífríki jarðar hefur afdrifarík áhrif á hringrás 

næringarefna í vistkerfum. Mikilvægt er að hafa í huga að breyting á einum hlekk í 

heildarkeðjunni þýðir breyting á öllu vistkerfinu. Oft verður mikil röskun á vistkerfum 

vegna ófyrirséðra tengsla milli lífvera. Þetta á m.a. við um skógarhögg; þegar skógar eru 

ruddir til akuryrkju verður jarðvegurinn mun ófrjósamari en áður, því mestur hluti 

næringarefnanna er bundinn í plöntunum.8 Ábyrgðin liggur hjá manneskjunni. 

Alþjóðleg samtök vísindamanna; The Millennium Ecosystem Assessment, hafa m.a. sagt: 

„The pressures on ecosystems will increase globally in coming decades unless human 

attitudes and actions change.“9 10  

Það að vera vistvænn merkir að menga ekki né spilla náttúru eða lífríki.11 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Íslenska alfræðiorðabókin. 3. bindi. Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf., 1990, bls. 523. 
5 T.d. vatn, koltvísýringur og næringarjónir. 
6	  King, T.J.: Vistfræði. Eiríkur Jensson þýddi. Reykjavík: Mál og menning, 1987, bls. 94. 
7	  Sama heimild, bls. 94.	  
8	  Sama heimild, bls. 122.	  
9	  Dunster: The ZED Book, bls. 51.	  
10	  Í því samhengi kom einnig fram: „These changes [to ecosystems] have helped to improve the lives of 
billions, but at the same time they weakened nature’s ability to deliver other key services such as purification 
of air and water, protection from disasters…“ (Sama heimild).	  
11	  Mörður Árnason: Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt. Reykjavík: Edda, 2002. 
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Lífrænn (organic) 

Lífrænn: … Náttúrulegur, ekki eins og í verksmiðju eða með sérstökum lyfjum eða 
efnahvötum  - lífræn ræktun: þegar ræktað er með sjálfbærum hætti, án þess að nota tilbúinn 
áburð eða eiturefni sem geta borist í afurðir / lífrænn búskapur: búskapur sem byggist á 
lífrænni ræktun jarðvegs, notkun lífræns áburðar, safnhaugagerð, sáðskiptum og lífrænum 
vörnum í stað hefðbundinna lyfja og eiturefna.12 

Í okkar daglega tali á orðið lífrænn oftast við um matvæli. Með auknum áhuga íslensks 

almennings á lífrænum vörum, hefur sérverslunum á því sviði smám saman vaxið fiskur um 

hrygg. Einnig má nú finna sérstakar deildir í flestum matarbúðum með úrvali af lífrænum 

vörum. Í lok árs 2010 höfðu 64 íslensk býli vottun um ástundun lífræns búskapar, en þeim 

hafði þá fjölgað úr 39 frá því 2001. Íslendingar standa þó nágrannaþjóðunum langt að baki í 

þessum málum.13 Aukinn almennur skilningur á hugtakinu hér á landi lofar góðu og er 

forsenda frekari þróunar í lífrænni framleiðslu. Með lífrænni ræktun er í raun horft til 

aðferða forfeðra okkar, en um leið notast við nútímatækni og -þekkingu. Síðar verður 

fjallað um lífræna ræktun sem stunduð hefur verið á Sólheimum s.l. 80 ár. 

Sjálfbær (sustainable) 

Sjálfbær: [sá] sem er sjálfum sér nægur, sem ekki skaðar aðra  - sjálfbær þróun: 
auðlindanýting sem fullnægir samtímaþörfum án þess að ganga á möguleika komandi 
kynslóða til að nýta auðlindirnar.14 

Hugtakið sjálfbærni felur í sér jafnvægi í sambandinu á milli mannlífs, efnahags og 

umhverfis. Í því felst virðing fyrir jörðinni og komandi kynslóðum. Andheiti við sjálfbærni 

er ofnýting.15 Hugtakið sjálfbærni er aðallega notað í tengslum við líffræðileg og mannleg 

kerfi. Sjálfbærni má skilgreina sem getu vistkerfis til að viðhalda ferlum, líffræðilegri 

fjölbreytni og framleiðslu.16 „Græðgi er aftur á móti orð sem lýsir yfirgangi mannsins 

gagnvart auðlindum jarðar og skeytingarleysi gagnvart vistkerfinu. Líkt og vegurinn sé 

beinn og breiður og hætti ekki fyrr en í frjálsu falli niður hengiflugið.“17 Viðspyrna 

græðginnar er nægjusemin, sem er hin hliðin á sjálfbærni.18  

Eins má nefna notkun hugtaksins sjálfbærni í tengslum við ýmiss konar rekstur og 

framleiðslu. Í því skyni má nefna það sem kallast grænt bókhald og miðar að því að sýna  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Mörður Árnason: Íslensk orðabók. Reykjavík: Edda, 2002. 
13 Sigrún Björk Tómasdóttir: „Sífellt fleiri velja lífrænar vörur.“ Fréttablaðið, 20.10.2010, bls. 34. 
14 Sjá neðanmálsgrein nr. 12. 
15 Gunnar Hersveinn: Þjóðgildin, bls. 129. 
16 Kristín Vala Ragnarsdóttir: „Sjálfbærni og sjálfbær þróun.“ Náttúran.is – vefur með umhverfisvitund, 
01.05.2009: www.nattura.is/greinar/4270/. Skoðað 07.01.2011. 
17	  Gunnar Hersveinn: Þjóðgildin, bls. 130. 
18 Sama heimild, sama stað. 
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með tölulegum upplýsingum hvernig umhverfismálum tiltekinnar starfsemi er háttað. 

Bókhaldinu er ætlað að gefa sambærilegar upplýsingar á sviði umhverfismála og 

fjárhagsbókhaldi í rekstrarafkomu fyrirtækis. Grænt bókhald er mikilvægur hlekkur í 

svokölluðum umhverfisstjórnunarkerfum, en slík kerfi eiga að stuðla að því að fyrirtæki og 

stofnanir þekki umhverfisáhrif starfsemi sinnar. Út frá þessum atriðum er mörkuð 

umhverfisstefna viðkomandi fyrirtækis.19 

Sjálfbært samfélag er vinsamlegt umhverfi sínu. Það ofmetnast ekki af eigin þörfum, 

heldur tekur tillit til annarra lífvera vistkerfisins. Þýðingarmiklar ákvarðanir eru ekki teknar 

vegna hagsmuna afmarkaðs hóps, heldur á þverfaglegum forsendum.20 Fólki hættir oft til 

að misnota eða misskilja hugtakið sjálfbærni. Það hefur t.d. verið notað yfir landshluta þar 

sem auðlindir hafa verið virkjaðar til að afla orku fyrir stóriðju. Með því er gjarnan fullyrt 

að næg atvinna sé til staðar og svæðið því sjálfbært.21  

Í samfélagi þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi, þróast samfélagið í takt við aðstæður 

hverju sinni og umhverfi. Í fátækum samfélögum er sjálfbærni ekki hugmyndafræði 

ákveðins hóps eða opinber stefna, heldur grunnforsenda þess að komast af. Lífsafkoman 

byggist á því að lifa í jafnvægi við getu jarðar. Sjálfbær samfélög geta þó verið af ýmsum 

toga, mismunandi að stærð og aðstæðum. Það hversu sjálfbær samfélög eru fer allt eftir 

viðmiðum hverju sinni. Stundum er talað um að hverfi eða byggðarlög séu sjálfbær um 

helstu þjónustu. Dæmi um það er Breiðholt í Reykjavík, sem var að hluta til hannað með 

það í huga að hvert hverfi byggðist í kringum ákveðinn þjónustukjarna. Við hönnun Efra-

Breiðholts á 8. áratugnum var lögð rík áhersla á að öll nauðsynleg þjónusta væri í 

göngufæri. Á sama tíma var alþjóðleg umræða um umhverfismál að færast í vöxt. 

Alþjóðlegar samþykktir, hugmyndafræði og staðlar  
Fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um umhverfismál var haldin að frumkvæði Sameinuðu 

þjóðanna í Stokkhólmi 1972. Þá má segja að formleg umræða um umhverfismál hafi hafist, 

þó hún eigi sér lengri forsögu og menn hafi verið farnir að átta sig á afleiðingum 

iðnbyltingarinnar mun fyrr. Stokkhólmsráðstefnuna sóttu fulltrúar 114 þjóða. Þar var 

lagður grunnur að alþjóðasamstarfi á sviði umhverfismála. Þá, sem og seinna meir, var þó 

mikill ágreiningur um samþykktir ráðstefnunnar. Engu að síður má segja að í kjölfarið hafi  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 „Grænt bókhald.” Umhverfisstofnun, 21.01.2003: www.ust.is/media/fraedsluefni/graent_bokhald.pdf. 
Skoðað 18.01.2011, bls. 4-5. 
20 Gunnar Hersveinn: Þjóðgildin, bls. 134. 
21 Sama heimild, bls. 135. 
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augu manna tekið að opnast fyrir því sem var að gerast.22 

Rúmum áratug síðar stóðu Sameinuðu þjóðirnar svo fyrir því að hin svokallaða Brundtland-

nefnd23 var stofnuð. Hún starfaði undir forustu norska forsætisráðherrans; Gro Harlem 

Brundtland. Nefndin sendi frá sér skýrsluna Our Common Future árið 1987. Þar kom í 

fyrsta sinn fram formleg notkun hugtaksins sjálfbærni þar sem m.a. var fullyrt að aðeins 

með sjálfbærri þróun væri hægt að          

samþætta þarfir mannsins og verndun                

lofts, jarðvegs, vatns og annarra auðlinda.              

Skýrslan leiddi af sér alþjóðlega leiðtoga-           

fundinn um umhverfismál; Earth Summit             

- the UN Conference on Environment and                

Development, í Rio de Janeiro, 1992.24 

Leiðtogafundurinn í Rio var haldinn með það að markmiði að stemma stigu við slæmt 

ástand umhverfismála á alþjóðavísu. Þar komu saman fulltrúar á annað hundrað ríkja, en 

mikill ágreiningur var á milli ríkra og fátækra þjóða. Áætlunin sem þykir hvað markverðust 

af samþykktum fundarins kallast Agenda 21 eða Dagskrá 21. Hún fjallar um flesta þætti 

umhverfis- og þróunarmála heims, með áherslu á alþjóðlega samvinnu.25 26 Á sama tíma  

             var Staðardagskrá 21   

              samþykkt. Hún er áætlun ætluð  

              öllum sveitastjórnum heims.  

              Henni fylgja ekki lagalegar kvaðir,

              en sveitstjórnum ber pólitísk og  

              siðferðileg skylda til að fylgja  

              henni eftir. „Áætlunin snýst ekki 

              eingöngu um umhverfismál í  

              venjulegum skilningi, heldur er  

              henni ætlað að taka jafnframt tillit  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Sjöberg, Claes og Thunberg, Bo.: Umhverfisbókin. Jóhann Guðjónsson og Eiríkur Jensson þýddu og 
staðfærðu. Reykjavík: Mál og menning, 1996, bls. 30.  
23 Réttu nafni World Commission on Environment and Development. 
24 „Brundtland Report.“ Center for a World in Balance. www.worldinbalance.net/intagreements/1987-
brundtland.php. Skoðað 08.01.2011.	  
25 Sjöberg: Umhverfisbókin, bls. 30.  
26 Meginatriði Dagskrár 21 eru birt í bók Gunnars G. Schram, Framtíð jarðar, sem kom út á vegum Háskóla 
Íslands árið 1993.  
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til efnahagslegra og félagslegra þátta.“27 Segja má að Staðardagskrá 21 sé ekki bara skjal 

eða umhverfisáætlun, heldur frekar ferli sem krefst sífelldrar endurskoðunar.28 Áætlunin 

hefur haldið gildi sínu og nú vinna flest íslensk sveitarfélög eftir henni. Á elleftu 

landsráðstefnu Staðardagskrár 21 á Íslandi29, kom fram í máli Kolbrúnar Halldórsdóttur, 

þáverandi umhverfisráðherra, að mikið hefði áunnist frá því formleg notkun áætluninnar 

hófst hérlendis fyrir rúmum áratug. Þá nefndi hún aukinn almennan skilning fólks gagnvart 

því hve samofin umhverfismál eru samfélags- og efnahagsmálum.30 

Með vakningu um mikilvægi vistvænna áherslna í byggðu umhverfi, hafa sprottið fram 

ýmis umhverfisvottunarkerfi/staðlar. Þessir staðlar eru hugsaðir til að greina hversu vistvæn 

mannvirki og skipulög eru. Það hefur aukist að byggingar séu hannaðar í samræmi við slíka 

staðla og til að fá vottunina þurfa mannvirkjahönnuðirnir að fara í gegnum ákveðið 

vottunarferli. Samkvæmt Birni Marteinssyni, arkitekt og byggingarverkfræðingi hjá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, er að finna aukna eftirspurn og áhuga eftir vistvænum 

byggingum hérlendis.31 Í þessu samhengi má nefna að nýbygging Náttúrufræðistofnunar 

Íslands í Urriðaholti í Garðabæ32, var hönnuð með umhverfissjónarmið að leiðarljósi og er 

vottunarferli byggingarinnar á lokastigi þegar þessi ritgerð er skrifuð. Byggingin fellur inn í 

vistvænt skipulag Urriðaholts, sem er það fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Við hönnun  

    hússins var notast við breska vottunarkerfið BREEAM.33 34  

    Helsta vottunarkerfið sem stuðist er við í Bandaríkjunum er 

    LEED35 og Svanurinn er gjarnan notaður á Norðurlöndunum, 

    en sá staðall er hvað víðtækastur af fyrrgreindum stöðlum.  

    BREEAM og LEED fjalla á ítalegan hátt um úrvinnslu og  

    mat á einstökum byggingum.36 Önnur umhverfisvottunarkerfi 

    eru t.d. orkuflokkunarkerfið EPC og ferðaþjónustuvottanirnar  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Arnheiður Hjörleifsdóttir: „Hvað getið þið sagt mér um Staðardagskrá 21?“ Vísindavefurinn. 14.07.2003: 
www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=3580. Skoðað 18.01.2011. 
28 Sama heimild. 
29 Ráðstefnan var haldin í Stykkishólmi í mars 2009.	  
30 „Ellefta landsráðstefna Staðardagskrár 21 á Íslandi.“ Náttúran.is – vefur með umhverfisvitund, 21.03.2009:	  
www.natturan.is/frettir/4039/. Skoðað 18.01.2011. 
31 Nýsköpunarmiðstöð Íslands: „Vaxandi áhugi á vistvænum byggingum.“ Náttúran.is – vefur með 
umhverfisvitund, 20.05.2008: www.nattura.is/frettir/2866/. Skoðað 09.01.2011. 
32 Vefsíður með frekari upplýsingum: www.urridaholt.is, www.arkis.is, www.ni.is, www.vbr.is og www.fsr.is 
33	  Skammstöfun á British Building Research Establishment Environmental Assessment Method.	  
34„Umhverfisvottað hús Náttúrufræðistofnunar Íslands.“ Vistbyggðarráð. 07.01.2011: 
www.vbr.is/frettir/umhverfisvotta%C3%B0_h%C3%BAs_n%C3%A1tt%C3%BArufr%C3%A6%C3%B0isto
fnunar_%C3%ADslands. Skoðað. 08.01.2011. 
35 Skammstöfun á The Leadership in Energy and Environmental Design, Green Building Rating System™ 
36 Sjá neðanmálsgrein nr. 31. 
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Green Hostels og EarthCheck (áður Green Globe og byggir á Staðardagskrá 21).37 

Umhverfisvænt skipulag og hugmyndafræði 

BREEAM Communities er eitt afbrigði BREEAM flokkunarkerfisins. Um er að ræða 

atriðisorðalista sem er nokkurs konar leiðarvísir þegar skipuleggja á ný og vistvænni 

samfélög með sjálfbærni að leiðarljósi. Þar segir m.a.: „The scheme provides both 

developers and planners with a dialog tool will assist them to independently measure and 

certify the overall potential sustainability of a developer's masterplan proposal during the 

planning stage of the development control process.“38    

Global Ecovillage Network eru alþjóðleg samtök sem tengja saman það sem kallast 

Ecovillage eða vistvænt þorp/hverfi um heim allan.39 Um er að ræða tengslanet sem tengir 

saman margbreytileg vistvæn þorp með ólíkan menningarbakgrunn. Um samtökin segir 

m.a.: „People and communities meet and share their ideas, exchange technologies, develop 

cultural and educational exchanges, directories and newsletters, and are dedicated to 

restoring the land and living a cooperative sustainable lifestyle.“40  

Inntak hugtaksins Ecovillage er heldur lauslega afmarkað og hefur verið skilgreint sem svo: 

Samfélag manna sem á skaðlausan hátt lifir með náttúrunni og stuðlar að heilbrigðri þróun 

til framtíðar; friðsælt og sjálfbært samfélag.41 Í seinni tíð hefur GEN-hreyfingin lagt  

áherslu á að vistvænu þorpin væru alþjóðasamfélaginu fyrirmynd og gætu stuðlað að því að 

færa sjálfbæra lifnaðarhætti frá jaðrinum inn í almenna vitund manna. Mörg þessara 

vistvænu þorpa byggja á hugmyndinni um permaculture42 sem þýða má sem vistmenningu 

og gengur út á matvælaframleiðslu úr heimafengnum hráefnum, orkunotkun í sátt við 

auðlindir landsins o.fl. Ecovillage eru misstór; frá nokkrum tugum íbúa upp í allt að 10-

15.000 manna byggðir eða afmörkuð hverfi í stærra byggðarlagi. Þau byggja á 

staðarhagkvæmni, virkri félagslegri þátttöku íbúa og heildrænni kennslu í samfélaginu.43 

Þau eru jafnframt frábrugðin öðrum vistvænum byggðum að því leyti að þau verða til að 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Vefsíður með frekari upplýsingum: www.epc.direct.gov.uk og www.greenglobe.org 
38 „BREEAM Communities.“ BREEAM: www.breeam.org/page.jsp?id=117. Skoðað 09.01.2011. 
39 Mörg umhverfisvæn þorp heims falla inn í skilgreiningu GEN, en eru þó ekki hluti af alþjóðlegu neti 
samtakanna. Annað hvort vegna áhugaleysis á að tilheyra formlegri hreyfingu eða af því að þau eru tengd 
öðrum sambærilegum samtökum. //  Dawson, Jonathan: Ecovillages. New Frontiers for Sustainability. 
Bristol: The Schumacher Society, 2006, bls. 21. 
40 „About GEN.“ Global Ecovillage Network. Connecting Communities for a Better World: 
www.gen.ecovillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=234. Skoðað 
10.01.2011. 
41 Dawson: Ecovillages, bls. 9.	  
42 Permaculture er dregið af orðunum permanent agriculture og permanent culture. Hugtakið vísar m.a. í hve 
menning er háð vistkerfum jarðar. 
43 Dawson: Ecovillages, baksíða. 
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frumkvæði einstaklinga en ekki hins opinbera. Hugmyndin um Ecovillage er náskyld 

hugtakinu cohousing; sem er heiti yfir húsaþyrpingu sem byggist utan um sameiginlega 

aðstöðu íbúa.44 45 Sameiginlega aðstaðan samanstendur gjarnan af matsal, barnagæslu eða 

öðru félagsrými. Hugmyndafræði Ecovillage hefur breiðst um allan heim, en þó verið 

gagnrýnd sökum ónákvæmrar skilgreiningar.	   

Segja má að hugmyndin um vistvænt þorp sé andsvar við borgvæðingunni. Í dag býr um 

helmingur jarðarbúa í borgum og því er spáð að hlutfallið muni hækka í a.m.k. 75% á 

næstu 20 árum. Borgarvæðing er einn helsti skaðvaldur vistkerfisins og því er kjörlendi 

mannsins, borgir, ógn við íbúa jarðarinnar.46 Það væri því óskandi ef hægt væri að nýta 

hugmyndafræði vistvænna samfélaga til að skapa umhverfisvænni borgarsamfélög. En 

víkjum nú að því hvað felst í því sem við köllum samfélag. 

Samfélag 

Samfélag: 1. Samvist, samvera  2. Stærri eða smærri hópur manna sem lifa saman 

(samtímis, á sama stað, í sama ríki o.s.frv.), þjóðfélag.47 

Þótt íslensk orðabók skilgreini inntak hugtaksins samfélag á fyrrgreindan máta, geta eðli og 

gerð samfélaga verið afar mismunandi. Með alþjóðavæðingunni og auknum hraða í 

tengslum við tækninýjungar, rafræn samskipti og netvæðingu, ná nútíma hugmyndir um 

samfélag jafnframt yfir breiðara svið en áður.48  

Beint samband er á milli hugtakanna samfélag og samkennd. Daniel Yankelovich, 

sérfræðingur í félagsvísindum, fer þessum orðum um samkennd samfélags: „A ‘sense of 

community’ evokes in the individual the feeling that ‘these are my people, I care for them, 

they care for me, I am part of them, I know what they expect from me and I from them, 

they share my concerns’.“49 

Ef hugað er að dæmigerðri samfélagsþróun Vesturlanda var, í gamla landbúnaðar-

samfélaginu, allt staðsett á heimilinu eða nálægt því. Með vaxandi iðnaði fór fólk að sækja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Dawson: Ecovillages, bls. 12. 
45 Ein þekktasta slíka samfélagsgerðin er kibbutz í Ísrael. Kibbutz voru upprunalega byggð á landbúnaði, eins 
konar samyrkjubú, og voru stofnsett af Gyðingum sem komu frá Palestínu í upphafi 20. aldarinnar. 
Sameiginleg matstofa og samkomuhús er í miðri byggðinni og í samfélögunum ríkir mikil jafnaðarstefna. 
Allir íbúar stunda atvinnu í eða við byggðina og eiga sameiginlegar eignir.	  
46 Sigrún Birgisdóttir: Borgarfræði. Fræðinámskeið í LHÍ sem ritgerðarhöfundur sótti vorið 2010. 
47 Mörður Árnason: Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt. Reykjavík: Edda, 2002. 
48 Birkeland, Janis: Design for Sustainability. A Sourcebook of Intergrated Eco-logical Solutions. London: 
Earthscan, 2002, bls. 135. 
49	  Yankelovich, D.: New Rules: Searching for Self-fulfillment in a World Turned Upside Down. New York: 
Random House, 1981, bls. 227. 	  
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vinnu lengra frá heimilinu, en enn var margt búið til heima fyrir. Þegar iðnaðarsamfélagið 

hafði tekið á sig fulla mynd fluttist þjónusta að miklu leyti frá heimilum til fyrirtækja og 

konur fóru að vinna meira úti. Í nútímanum býr fjöldi fólks í „sofandi úthverfum“ og sækir 

atvinnu annað. Hugmyndin um samfélag upplýsingatækninnar felur í sér að skapa þéttbýli 

sem krefst ekki sífelldra flutninga fólks milli staða. Þar væri í raun sótt aftur til eldri 

samfélagsgerða og vinna, afþreying og þjónusta færu fram að stórum hluta á heimilinu og 

verslun í gegnum internetið.50  

Í nútímasamfélagi er oft sett samasemmerki á milli efnislegra gæða/auðæfa og hamingju.51 

Þannig er einnig litið á ríkidæmi sem ávísun á lífsgæði.52 E.t.v. er fyrsta skrefið í átt að 

bættari almennri umhverfisvitund að endurskoða slík samfélagsleg viðhorf og ekki síður 

opinber viðmið. 

In the long run, neither an ice cream cone nor a new car nor becoming rich and famous 
produces the same felling of delight that it initially did. … Happiness is not the result of 
being rich, but a temporary consequence of having recently become richer.53 (Ronald 
Inglehart)  

Svo virðist sem samband sé á milli félagslegrar velferðar og þess hversu meðvitaðir 

þegnarnir eru um vandamál samfélagsins og umhverfisins. Sjálfsgagnrýni og vitund um 

eigin gerðir er jákvætt afl í samfélagi. Slíkt getur verið hvati að vistfræðilegri hugsun og 

aðgerðum í samfélaginu.54 Vistvæn hugsun og viðhorf eru í eðli sínu nátengd félagslegum 

samskiptum og samkennd.55 Samfélagsleg hnignun af einhverju tagi getur oft leitt af sér 

slæmar afleiðingar fyrir umhverfið, sbr. fljótfærnislegar ákvarðanir á kostnað umhverfisins 

til að leysa úr einhvers konar krísu. 

Markmið framtíðarinnar er án efa að innleiða sjálfbærni inn í „lífsgæðastimpilinn“. 

Sjálfbært samfélag ætti ekki eingöngu að stuðla að færri umhverfisvandamálum, heldur að 

sama skapi að bæta aðstæður til að lifa góðu lífi. Sjálfbært samfélag þýðir í raun, að koma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50  „Staðsetning - Vistvænar byggingar. Aðlögun að náttúrunni.“ 19.11.2010: www.natturan.is/efni/533/. Úr 
bókinni Byggekologi, kunskaper för ett hallbar byggande, eftir V. Bokalders og M. Block. Skoðað 07.01.2011 
51  Með stækkandi hagkerfum, sem er oft markmið ráðamanna, eykst álag á auðlindir. Sem betur fer er þó 
vaxandi skilningur á því að sambandið á milli hamingjusamra þegna og stöðu efnahagslífsins er flóknara en 
það. Áhrifamikill breskur hagfræðingur, Richard Layard, hefur gengið svo langt að segja að aukin hamingja 
samfélagsins ætti að vera helsta markmið ráðamanna og hluti opinberrar stefnu þjóða. // Dunster: The ZED 
Book, bls. 52.	  
52 Dunster: The ZED Book, bls. 52. 
53 Inglehart, Ronald: Culture shift. In advanced intustrial society. New Jersey: Princeton University Press, 
1990, bls. 212. 
54 Þetta eru lykilatriði til að ná fram umhverfislegum ávinningi í samfélagi. Hins vegar þarf oft mun meira til 
að hreyfa við fólki. Formlegar samþyktir og reglur, „fjárhagslegar ívilnanir“ o.fl. hafa þar mikið að segja. 
55 Birkeland: Design for Sustainability, bls. 135. 
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til móts við þarfir allra; bæði innan samfélags manna, dýra og jarðar. En er hægt að mæla 

sjálfbærni?  Næsti kafli fjallar um aðferðafræði í þeim efnum. 

Vistspor 

Undan farin ár hafa menn komið fram með ýmsa vísa (indicators) sem ætlað er að mæla 

sjálfbærni og eru gjarnan andsvar við hefðbundnum hagvaxtarmælingum.56 Skv. niður-

stöðum alþjóðlaga staðalsins Vistspors, eru Íslendingar ein neyslufrekasta þjóð heims.57  

Vistsporið [The Ecological Footprint] er aðferðafræði sem hefur verið notuð til að meta það 
sem við köllum umhverfislega sjálfbærni. … Sjálfbær þróun [flokkast] í þrjár víddir; 
umhverfislega, hagræna og félagslega. … Vistsporið sjálft, metur „fótspor“ mannsins á 
jörðinni vegna neyslu. Þ.e.a.s. metið er hversu mikla frumframleiðni maðurinn neytir miðað 
við heildarfrumframleiðslu jarðarinnar. … Mælingarnar fara þannig fram að metnar eru allar 
þær stærðir og öll sú neysla og framleiðni sem fer fram í landinu. Framleiðsla sem flutt er út 
dregst frá, en umhverfisspor framleiðslu sem flutt er inn leggst [saman við].                  
(Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í Umhverfis- og auðlindafræðum við HÍ).58 

Mælingar af þessu tagi hafa leitt í ljós sláandi staðreyndir eins og þá að ef allir lifðu 

svipuðu líferni og hefðbundinn Bandaríkjamaður, þyrfti mannkynið alls 5 jarðir til að halda 

í við neysluna. Global Footprint Network leitast við að svara spurningum eins og: Pössum 

við í raun á jörðina? Hvernig getur Vistsporið verið hvatning að sjálfbærri þróun? Og hvaða  

áhrif hefur kolefnislosun á Vistspor ríkja?59 Mælingar stofnunarinnar sýna með beinum  

               hætti fram á ofnýtingu  

               mannkynsins á auðlindum 

               jarðar. Staðan í dag er sú  

               að það tekur jörðina meira 

               en eitt og hálft ár að  

               framleiða það sem mann- 

               kynið notar á einu ári.60  

               Ákveðið var að birta ekki 

               opinberlega nýjar  

               niðurstöður um Vistspor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Sigurður E. Jóhannesson: Vistspor Íslands. MS-ritgerð, Umhverfis- og auðlindafræði, HÍ. Rvk: 2010, bls. 3.	  
57 Jón Guðni Kristjánsson: Spegillinn. Viðmælendur; Brynhildur Davíðsdóttir og Sigurður E. Jóhannesson. 
Rás 2. 26.10.2010: http://podcast.ruv.is/spegillinn/Spegillinn_26102010.mp3	  
58 Sama heimild. 
59„Footprint Basics - Introdution.“ Global Footprint Network. Advancing the Science of Sustainability: 
www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction/. Skoðað 09.01.2011. 
60„World Footprint.“ Global Footprint Network. Advancing the Science of Sustainability:  
www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/. Skoðað 10.01.2011. 
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Íslands. Rannsóknaraðilar, á vegum Háskóla Íslands, trúðu einfaldlega ekki þeim tölum 

sem fyrir augu bar. Tölurnar gáfu til kynna að ef allir lifðu eins og Íslendingar þyrfti 

mannkynið 21 jörð til að standa undir neyslu þess.61 En af hverju er Vistspor Íslands svona 

gríðarlega stórt? 

Ef tölur um sjávarútveg62 eru teknar út úr rannsókninni á Vistspori Íslands kemur í ljós að 

við erum samt lang neyslufrekasta þjóð heims og mannkynið þyrfti 6-7 jarðir ef allir 

hegðuðu sér á okkar máta.63 „Þetta kemur til af miklum innflutningi á vörum svo sem 

rafmagnstækjum, bifreiðum og olíu. Það er útblástur koldíoxíðs við framleiðslu á þessum 

vörum sem gerir Vistspor okkar svona hátt. Þessi óbeina notkun á olíu leiðir því til þess að 

Íslendingar eru mestu olíuneytendur jarðar miðað við höfðatölu.“64 Meðal olíunotkun hvers 

Íslendings er meiri en heildarneysla hvers íbúa í Sameinuðu Arabísku fursta-dæmunum og í 

Bandaríkjunum, sem eru þau ríki sem koma næst á eftir okkur í neyslunni.65 

Neysla á Íslandi hefur þó minnkað frá 2008, ástæðan er ekki breytt hugarfar, heldur minni 

kaupmáttur og samdráttur þjóðarbúsins. Hversu ófullkomin sem aðferðafræðin er, þykir 

samanburðarhæfni hennar fullgild. Sá lærdómur sem Íslendingar geta dregið af 

niðurstöðunum er að þeir þurfa að hugsa neyslumunstur sitt algjörlega upp á nýtt.66 

Hnattræn umhverfisvandamál eins og hlýnun loftslags munu ekki breytast til hins betra 

nema með gífurlegu samstilltu átaki. Er það siðferðislega rétt gagnvart umheiminum að 

Íslendingar leyfi sér að hegða sér á þann hátt sem þeir hafa vanið sig á? Hér á landi er þó að 

finna lítið samfélag á landsbyggðinni sem er að mörgu leyti frábrugðið heildarsamfélagi 

Íslands. Það samfélag kallast Sólheimar í Grímsnesi. 

Sólheimar: Greining 

Saga og þróun  

Upp úr aldamótunum 1900 voru Íslendingar, sem þá voru undir stjórn Danaveldis, skemur á 

veg komnir á ýmsum sviðum en aðrar Evrópuþjóðir. Framfarir og nýjungar lágu þó í 

loftinu. Fyrsti ráðherra landsins, Hannes Hafstein, var ráðinn til embættis árið 1904. 

Verslun og samband við útlönd jókst. Umbrotatímar ríktu á landinu og það var á þeim tíma  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Jón Guðni Kristjánsson: Spegillinn. Viðmælendur; Brynhildur Davíðsdóttir og Sigurður E. Jóhannesson. 
Rás 2. 26.10.2010: http://podcast.ruv.is/spegillinn/Spegillinn_26102010.mp3 	  
62 Sjávarútvegur er sá þáttur aðferðafræðinnar sem er hvað ótrúverðugastur, því hann er nýr af nálinni og ekki 
komin nægileg reynsla á þann rannsóknarþátt. 
63 Sjá neðanmálsgrein nr. 61.	  
64 Sigurður Eyberg Jóhannesson: Vistspor Íslands, bls. 68. 
65 Sjá neðanmálsgrein nr. 61.	  
66 Sjá neðanmálsgrein nr. 61. 
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sem Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir byggði barnaheimili fyrir munaðarlaus og vanrækt 

börn á afskekktri jörð í Grímsnesi.67 Sesselja sótti uppeldisfræðimenntun sína erlendis frá, 

en hún hafði allt frá barnæsku haft sterka þörf fyrir að láta gott af sér leiða. Hún var langt á 

undan sinni samtíð; bæði var hún brautryðjandi í uppeldismálum og umönnun fatlaðra á 

Íslandi og frumkvöðull í lífrænni ræktun hér á landi.68  

Samfélagið sem byggðist upp undir stjórn Sesselju nefndi hún Sólheima og á það sér ekki 

hliðstæðu hér á landi. Samfélagið var frá upphafi knúið áfram af ríkri hugsjón Sesselju og 

náungakærleik. Það mætti þó gagnrýni ýmissa stjórnmálaafla, enda rekstur barnaheimila 

nánast óþekktur á Íslandi í þá daga. Jörðin í Grímsnesi er hverajörð, sem hefur haft mikið 

að segja um afkomu heimilisins. Sesselja sá fyrir sér að heimilið yrði að hluta til rekið með 

framleiðslu á vörum á jörðinni. Hún lagði einnig áherslu á að barnaheimilið yrði ekki 

opinber stofnun, heldur hefðbundið sveitaheimili.69 

Sesselja byggði hugmyndafræði Sólheima að stórum hluta á kenningum þýska 

mannspekingsins Rudolf Steiner; Waldorfstefnunni. Kenningarnar fjalla um sálina og 

náttúruna og byggjast á kristnum gildum og siðfræði. Sesselja horfði einkum til kenninga 

Steiners um uppeldi, listgreinakennslu og ræktun, án þess þó að taka þær of bókstaflega og 

aðlagaði þær að aðstæðum á Sólheimum. Virðing fyrir náttúrunni og virðing fyrir fólki eins 

og það er, var það sem Sesselja og Steiner áttu mjög svo sameiginlegt.70  

5. júlí 1930 kom Sesselja, þá 28 ára gömul, með fimm fyrstu börnin á Sólheima og hóf  

starfsemina. Fyrst um sinn var sofið í tjöldum, þar til flutt var inn í fokheldan og nýsteyptan 

kjallara Sólheimahúss um haustið. Í raun var um að ræða fyrstu upphituðu tjöldin á Íslandi; 

bróðir Sesselju útbjó steypta plötu sem hituð var með hveravatninu og svo var tjaldað ofan 

á henni. Gerðir voru matjurtagarðar og þar með hófst lífræna ræktunin. Erlendir félagar 

Sesselju, áhugafólk um uppeldismál og Waldorfstefnuna, voru lengi vel viðloðandi 

starfsemina, sem og íslenskt starfsfólk.71 Því má segja að alþjóðlegir straumar og  

menntunarstig hafi verið óvenju hátt miðað við íslenskt þjóðfélag þess tíma. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Ingólfur Margeirsson: Sesselja – að fylgja ljósinu. Reykjavík, Ísland: Thor Productions, 2010. 
68 Jónína Michaelsdóttir: Mér leggst eitthvað til. Sagan um Sesselju Sigmundsdóttur og Sólheima. Reykjavík: 
Styrktarsjóður Sólheima, 1990, baksíða. 
69 Sjá neðanmálsgrein nr. 67. 
70 Rudolf Steiner (1861-1925) sendi frá sér yfir 330 rit á ævi sinni. Nánar má lesa um hann, hugmyndafræði 
hans og fræðistörf á vefsíðunni www.rudolfsteinerweb.com 
71 Sjá neðanmálsgrein nr. 67. 	  
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Á árum áður var búskapur á Sólheimum; þar voru kýr, kindur, hestar, hænsni og önnur 

húsdýr.72 Sesselja taldi mikilægt að börnin umgengjust dýr. Hún ræktaði sérstakan garð 

með lækningajurtum og grænmeti var uppistaðan í fæði heimilisfólksins, en það vakti furðu 

margra samtímamanna hennar. Sesselja sáði eftir gangi himintunglanna og bændum í 

sveitinni þótti það mörgum sérviska að hún neitaði að nota tilbúinn áburð.73  Sesselja leit 

ekki á börn heimilisins sem vistmenn, heldur sem sín eigin börn.  

Bjarni Bjarnason, skólastjóri á Laugarvatni, skrifar greinina Sesselja Sigmundsdóttir mun 

ekki verða hrakin frá lífsstarfi sínu sem birtist í Tímanum árið 1946. Þá ríkti mikil ólga í 

félagsmálum á Íslandi og margir vildu, af illa rökstuddum ástæðum, klekkja á starfsemi 

Sólheima. Í greininni segir m.a.:  

Ég hef aldrei kynnst eins hreinræktuðum fórnarvilja [hér á hann við Sesselju], vilja sem vísar 
öllum eigin þægindum á bug, fjármunum, vinsældum og hverju sem var, aðeins ef annað 
hentaði börnunum hennar [þ.e. börn heimilisins] betur. Þarna var lifað virkilega heilnæmu 
lífi. Húsin sjálfhituð, má segja, þar sem jarðhitinn er, mikil garðrækt, alls konar kál, 
kartöflur, gulrófur og gott berjaland. Á þennan hátt bjó hún að sínu með aðstoð 
náttúruskilyrða að verulegum hluta. Þarna var fjölbreyttur skóli allt árið.74 

Með þolinmæði og kjarki forstöðukonunnar urðu Sólheimar smátt og smátt að litlu þorpi. 

Eftir dag Sesselju hélt uppbygging Sólheima áfram og þrátt fyrir mótspyrnu, fjárskort og 

bráðabirgðalög um leigunám árið 194675 þá lifir samfélagið enn. Sá mannúðarandi sem 

fylgdi Sesselju Sigmundsdóttur hefur ávalt náð að skína í gegn á Sólheimum.  

Nútíminn 

Í dag búa um hundrað manns, fatlaðir og ófatlaðir, á Sólheimum. Stefna Sólheima leggur 

sem fyrr áherslu á ræktun manns og náttúru. Jafnframt er áhersla á vistvænar byggingar, 

„eigin orkuöflun, lífræna ræktun, vinnslu afurða úr náttúrulegum efnum og 

endurvinnslu.“76 

Árið 1996 fengu Sólheimar í Grímsnesi, fyrsta stofnunin sinnar tegundar á Íslandi, 

alþjóðlega vottun sem vistvænt þorp (Ecovillage), frá Global Ecovillage Network. „Þessi 

útnefning hefur haft heilmikla þýðingu fyrir ímynd Sólheima og hleypt nýjum krafti í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Þess má til gamans geta að á síðast áratug voru um tíma geitur á Sólheimum sem komu m.a. í stað 
hefðbundinna sláttuvéla. Í dag eru uppi hugmyndir um að fá aftur geitur á jörðina í sama tilgangi og áður.  
73 Ingólfur Margeirsson: Sesselja – að fylgja ljósinu. Reykjavík, Ísland: Thor Productions, 2010. 
74 Jónína Michaelsdóttir: Mér leggst eitthvað til, bls. 211-212. 
75 Sama heimild, bls. 205.	  
76 „Umhverfismál á Sólheimum.“ Sesseljuhús, umhverfissetur. 
www.sesseljuhus.is/Template1.asp?Sid_NR=534&E_NR=506&VS=1VS1.asp&VT=534. Skoðað 
10.01.2011. 
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stefnumótun sem miðar að því að viðhalda því sérstaka og vistvæna starfi sem fram hefur 

farið á Sólheimum frá stofnun þeirra.“77  

Guðmundur Ármann Pétursson, framkvæmdastjóri Sólheima, lét þessi orð falla í nýlegu 

viðtali: 

Ég er alveg sannfærður um það að framtíð Sólheima er mjög björt. Ég finn það líka núna 
hin síðari ár að við erum meira og meira að uppskera það sem við höfum verið að gera 
síðari ár og áratugi. Það er mjög vaxandi skilningur í samfélaginu á því samfélagsformi 
sem við höfum byggt upp hérna. Það er mikið af fólki sem sækir til okkar, kemur til okkar 
aftur og aftur. Það er mikið af fólki sem vill koma og vera hjá okkur, bæði erlendis frá og 
hér heima. Hvort heldur sem það er að koma og reyna að búa hjá okkur eða koma til að 
vinna.78 

Á Sólheimum er starfandi elsta lífræna garðyrkjustöðin á Norðurlöndunum og jurtastofa 

sem vinnur sápur og snyrtivörur úr íslenskum jurtum. Skógræktarstöðin á Sólheimum 

framleiðir nú árlega um 400.000 skógarplöntur.79 Á Sólheimum er einnig bakarí sem bakar 

úr lífrænu hráefni, baksturinn er m.a. seldur í verslanir á höfuðborgarsvæðinu. Þar er einnig 

lífrænt vottað eggjabú með íslenskum landnámshænum. Það nær að vísu ekki að anna allri 

eggjanotkun íbúa, því mikil þörf er fyrir eggin í bakaríinu, ásamt mikill sölu í versluninni 

Völu.80 Í versluninni eru sömuleiðis til sölu önnur matvæli framleidd á staðnum, handverk 

o.fl. Á Sólheimum er rekið gistiheimili skv. markmiðum umhverfisvænnar ferðaþjónustu 

og þar er einnig lífrænt kaffihús. Meðal framtíðarmarkmiða samfélagsins í orkumálum er 

rafmagnsframleiðsla með varmarafafli og orkuvinnsla með vindmyllu.81  

Húsnæði og aðbúnaður á Sólheimum 

Mikið framfaraskref var unnið með nýlegri byggingu Sesseljuhúss, sem er umhverfis- og 

fræðslusetur á Sólheimum. Húsið er hannað með göfug umhverfissjónarmið að leiðarljósi 

og er m.a. með náttúrulegu loftræstikerfi, einangrað með sauðaull og endurunnum 

pappamassa og klætt með rekaviði. Þar er einnig að verða til vísir að bókasafni í tengslum 

við umhverfisfræðslu.82 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 María H. Maack: „Innlit á Sólheima.“Arkitektúr, verktækni og skipulag. Vistvænar byggingar, sjálfbært 
umhverfi. 3. tbl. 1998, bls. 18. 
78 Ingólfur Margeirsson: Sesselja – að fylgja ljósinu. Reykjavík, Ísland: Thor Productions, 2010.	  
79 „Umhverfismál á Sólheimum.“ Sesseljuhús, umhverfissetur. 
www.sesseljuhus.is/Template1.asp?Sid_NR=534&E_NR=506&VS=1VS1.asp&VT=534. Skoðað 
10.01.2011. 
80 Markviss fjölgun hæna er þó á stefnuskránni. //  Úr bréfi sem Guðmundur Á. Pétursson, framkv.stjóri 
Sólheima, sendi ritgerðarhöfundi 03.01.2011. 
81 Sjá neðanmálsgrein nr. 79.	  
82 Sjá neðanmálsgrein nr. 79.	  
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    Sesseljuhús

Byggt hefur verið á Sólheimum náttúrulegt hreinsivirki,83 svokallað tilbúið votlendi. Í tilbúnu 

votlendi myndast fljótlega vistkerfi sem samanstendur af plöntum, örverum og smádýrum. ... 

Við Sesseljuhús er skólpskilja hin fyrsta sem sett [var] upp hér á landi. Skólpskiljan hefur það 

hlutverk að aðskilja fast skólp frá fljótandi og breyta föstu skólpi með náttúrulegu niðurbroti í 

gróðurmold.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götukort Sólheima 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 Það er fyrsta náttúrulega hreinsivirkið á Íslandi. Verkið er unnið í samvinnu við verkfræðistofuna Hönnun, 
sem sá um alla hönnun kerfisins, Iðntæknistofnun og Líffræðistofnun Háskólans með styrk úr umhverfissjóði 
Rannsóknarráðs Íslands.  //  Sjá neðanmálsgrein nr. 84. 
84 „Umhverfismál á Sólheimum.“ Sesseljuhús, umhverfissetur. 
www.sesseljuhus.is/Template1.asp?Sid_NR=534&E_NR=506&VS=1VS1.asp&VT=534. Skoðað 
10.01.2011. 
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Háskólanám í umhverfisfræðum hófst á Sólheimum haustið 2007, en það er samstarf 

Sesseljuhúss og bandarísku menntasamtakanna CELL85. Nýlega jókst námsframboðið á 

Sólheimum þannig að nú er einnig boðið upp á starfsnám. „Starfsnámið býður nemendum 

upp á að öðlast starfsreynslu og geta unnið að eigin áherslum á sínu sviði um leið og þeir 

öðlast innsýn í hvernig unnið er að umhverfislegri og samfélagslegri sjálfbærni.“86 Oft 

hefur verið talað um menntun sem leið til að koma skilaboðum vistvænna þorpa áleiðis. 

Stefnan er að byggja áfram upp byggðina með fjölbreyttum atvinnumöguleikum sem 

byggjast á umhverfisvænni starfsemi. Sólheimar hafa oft þurft að glíma við andstöðu úr 

ýmsum áttum, sem oft hafa byggst á persónulegum og/eða pólitískum skoðunum. 

Guðmundur Á. Pétursson mælir svo um starfsemi Sólheima: „Þetta hefur alltaf verið 

barátta, er það í dag og mun vafalaust verða það áfram, en baráttan getur einnig verið 

grunnur velgengni.“87 

Sólheimar: Úrvinnsla 

Vegna vinnslu ritgerðarinnar dvaldi höfundur í nokkra daga á Sólheimum og fékk tækifæri 

til að vera þátttakandi í samfélaginu. Það sem höfðaði hvað sterkast til undirritaðrar eftir 

dvölina, var andi staðarins. Þrátt fyrir óvissu um framtíð Sólheima88 fann ég fyrir mikilli   

jákvæðni. Reglufesta, samstaða og ró einkennir einnig þetta litla samfélag austan heiða.  

Sólheimar skera sig að mörgu leyti úr öðrum vistvænum þorpum, þar sem grunnhlutverk 

Sólheima er þjónusta við þroskaskert fólk. Staðurinn á sér líka mun lengri sögu en önnur 

GEN-vottuð þorp og á þeim tíma sem Sesselja byggði upp Sólheima voru hugtök eins og 

sjálfbærni óþekkt. Sólheimar byggðust heldur ekki upp sem fyrirfram skipulagt vistvænt 

þorp eins og sambærileg þorp í nútímanum. Að mati ritgerðarhöfundar er fjölbreytni 

samfélagsins á Sólheimum einn af styrkleikum þess; eðlileg blöndun fatlaðra og ófatlaðra 

einstaklinga sem búa og starfa saman. E.t.v. myndi það þó styrkja staðinn ef íbúar væru þó 

nokkuð fleiri. Ef til slíkrar fjölgunar kæmi þyrftu það að vera íbúar sem nýttu sér starfsemi 

staðarins og styrktu þjónustuna. Þetta gæti t.d. verið fólk sem sæi það fyrir sér að geta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Skammstöfun á Center for Ecological Learning and Living. 
86 „Nám og fræðsla.“ Sesseljuhús, umhverfissetur. 
www.sesseljuhus.is/Template1.asp?Sid_NR=636&E_NR=608&VS=1VS1.asp&VT=636. Skoðað 
10.01.2011. 
87 Úr bréfi sem Guðmundur Á. Pétursson, framkv.stjóri Sólheima, sendi ritgerðarhöfundi 03.01.2011.	  
88 Vegna niðurskurðar og flutnings málefna fatlaðra frá íslenska ríkinu yfir til sveitafélaganna. 
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unnið heima, s.s. í gegnum tölvu, eða íbúar sem væru komnir á eftirlaun. Íbúarnir þyrftu að 

sjálfsögðu að vera upplýstir um vistvæna lifnaðarhætti.89  

Fyrir nokkrum árum ákváðu stjórnendur Sólheima að úthluta nokkrum lóðum til 

utanaðkomandi einstaklinga sem höfðu áhuga á að byggja sér heimili á Sólheimum. 

Skilyrði voru þó fyrir kaupunum. Þau voru m.a. að byggja í sátt við umhverfið og að nýir 

íbúar myndu leggja til einhvers konar reglulegt, félagslegt framlag til samfélagsins.90 Það er 

að mínu mati jákvæð þróun. 

Þorpið hefur byggst utan um ákveðinn félags- og þjónustukjarna, sem hefur reyndar með 

nýjum byggingum teygt nokkuð úr sér.91 Árni Friðriksson, arkitekt F.A.Í., hefur komið að 

hönnun ýmissa bygginga á Sólheimum mörg undanfarin ár, m.a. vistvænu bygginganna 

Sesseljuhúss og Sólheimakirkju. Að hans mati er fjarlægð milli bygginga þorpsins 

heppileg. Andrýmið sé notalegt og uppskipting skapi ágæta tilfinningu. Fólk nái að njóta 

þeirra kosta sem tengjast því að búa í sveit.92 Ritgerðarhöfundur telur það hins vegar slæmt 

ef ekki verður hugað að þéttingu byggðarinnar ef til stækkunar kemur. Því um leið og  

byggðin fer að dreifa meira úr sér ýtir það undir notkun einkabílsins.  

Núverandi skipulag Sólheima uppfyllir ekki ströngustu skilyrði vistvæns skipulags eins og 

BREEAM Communities. En til stendur að búa til heildstætt framtíðarskipulag fyrir 

byggðina, með áframhaldandi vistvænum áherslum. Eins hafa verið uppi hugmyndir um að 

innleiða hugmyndafræði Shared Space fyrir gatnakerfi Sólheima. Það miðar að því að 

minnka vægi bílsins á götum og stuðlar að blöndun umferðar í öryggisskyni.93 

Höfundur er sammála þeirri fullyrðingu Árna Friðrikssonar um að Sólheimar hafi vissulega 

sannað gildi sitt og þýðingu fyrir íslenskt samfélag. „Sögulega og félagslega hliðin á tilvist 

Sólheima er mjög merkileg – fyrir okkur öll.“94 Af þeirri sögu má draga margvíslegan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 Úr bréfi sem Árni Friðriksson, arkitekt F.A.Í., sendi ritgerðarhöfundi 07.01.2011. 
90 Í þessu samhengi má benda á íslenska ráðgjafarfyrirtækið Alta (www.alta.is) sem sérhæfir sig í skipulags- 
og umhverfismálum, stefnumótun og verkefnisstjórnun. Fyrirtækið miðar að því að veita ráðgjöf sem byggist 
á virðingu fyrir verðmætum, samfélagi og umhverfi, með sjálfbærni að leiðarljósi. Tilkoma nýrra fyrirtækja 
eins og Alta, hlýtur að gefa til kynna aukinn áhuga almennings, og hins opinbera, til að gera betur í 
umhverfismálum. 
91 Á götukortinu á bls. 20 sést hvar fyrsta og elsta byggingin, Sólheimahús, er fyrir miðju í þorpinu. Þar er í 
dag aðstaða starfsmanna, skrifstofur o.fl. 
92 Sjá neðanmálsgrein nr. 89. 
93 Hér er átt við bæði gangandi og hjólandi umferð, auk umferðar vélknúinna ökutækja.  //  Úr viðtali 
ritgerðarhöfundar við Axel Benediktsson, skipulagsfr. og verkefnisstjóra í Sesseljuhúsi, nóv. 2010. 
94 Sjá neðanmálsgrein nr. 89. 



	   23	  

lærdóm, t.d. nýtni, sem eins og fram hefur komið er mjög aðkallandi í okkar menningu.95 

Sólheimar eru því öðrum samfélögum góð fyrirmynd, en samfélagið á Sólheimum getur að 

sama skapi litið til og lært af öðrum aðilum sem vinna að framsæknum og umhverfis-

vænum hlutum.  

Nýlegar vistvænar byggingar á Sólheimum ættu að vera öðrum mannvirkjahönnuðum 

hvatning til sambærilegra verka, áframhaldandi þróunar vistvænna bygginga og notkunar 

íslensks efniviðar. Í þessu samhengi segir Árni Friðriksson m.a.: „Í framtíðinni ætti að 

leggja enn meiri faglegan metnað í alla hönnun á Sólheimum, einnig íbúðarhúsa. Það ætti 

að leggja enn meir upp úr efnisvali og frágangi  á öllum húsum. Liður í því væri að fá allar 

nýbyggingar vottaðar frá viðurkenndum „stöðlum“.“96 Þess má geta að nýjasta bygging 

Sólheima, Vigdísarhús,97 er ekki byggð á vistvænan máta líkt og Sesseljuhús og 

Sólheimakirkja sem byggðust á undan. 98 Ritgerðarhöfundur fékk ekki nákvæm svör við  

ástæðum þess. Líklega er kostnaður við bygginguna orsökin, en vistvænar byggingar eru 

oftast dýrari, þó margir telji að rekstrarkostnaður vistvænna bygginga til lengri tíma sé mun 

lægri en ella.99 

Alþjóðleg samvinna Sólheima er samfélaginu án efa til góðs. Í viðtölum mínum við erlenda 

háskólanema á Sólheimum kom sterklega í ljós ánægja þeirra með veruna á staðnum. Í 

náinni framtíð stendur til að byggja fleiri gróðurhús á Sólheimum. Núverandi gróðurhús 

standa frekar lágt í byggðinni, þar er mýrlendi og langt niður á fast land. Stjórnendur 

Sólheima vilja því frekar staðsetja ný gróðurhús hæst í byggðinni.100 Þessu sögðust 

háskólanemarnir vera ósammála; gróðurhúsin ættu öll að vera neðst í byggðinni, því annars 

lýstu þau yfir byggðina þegar dimma tæki og skertu sýn á stjörnur og norðurljós. Þetta er 

merki um árekstra í skipulagsmálum, þar sem fjármagn og umhverfissjónarmið rekast á. 

Í mörgum atriðum mætti ganga lengra til að gera samfélagið á Sólheimum enn vistvænna. 

Almenningssamgöngur um svæðið eru sama sem engar. Í mörgum vistvænum þorpum er 

hefð fyrir því að deila bíl og eru t.d. slík samfélög á Norðurlöndunum þar sem ákveðinn 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Það á bæði við um daglegt hegðunarmunstur og almenn vinnubrögð í byggingariðnaðinum. Á kortinu af 
Sólheimum má sjá það sem hefur verið nefnt íþróttaleikhús. Byggingin er skemmtileg lausn sem þjónar bæði 
tilgangi leikhúss og íþróttahúss. 
96 Úr bréfi sem Árni Friðriksson, arkitekt F.A.Í., sendi ritgerðarhöfundi 07.01.2011.	  
97 Í Vigdísarhúsi er sameiginlegur matsalur íbúa og starfsmanna, eldhús, skrifstofur og bakarí. 
98 Undravert er að ekki skyldi haldið áfram á þeirri farsælu braut sem byrjað var á, því vistvænu byggingarnar 
tvær hafa reynst mjög vel. 
99 Hér má lesa um samanburð á byggingarkostnaði hefðbundinna bygginga og vistvænna bygginga: 
www.usgbc.org/Docs/Resources/Cost_of_Green_Full.pdf  (Af vefsíðu U.S. Green Building Council). Einnig 
má finna uppl. um kostnað vistvænna bygginga á vefsíðu kanadísku samtakanna CalRecycle: 
www.calrecycle.ca.gov/Greenbuilding/Design/CostIssues.htm#Primers 
100 Norðaustan við Sesseljuhús, sjá kort bls. 20. 
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hópur af fólki nýtir sameiginlegan bíl vegna umhverfissjónarmiða. Heilbrigðisþjónustu, 

sérhæfð matarinnkaup o.fl. þurfa íbúar Sólheima að sækja annað101 og þá er ekkert í boði 

nema einkabíllinn sem oft ferjar ekki nema fáar manneskjur í hverri ferð. Framboð 

almenningsfarartækja á Íslandi eru þó yfir höfuð frekar lítið m.a. vegna þess hve þjóðin er 

fámenn. Það réttlætir þó ekki ofnotkun einkabílsins og þann mikla bílafjölda sem 

Íslendingar eiga. 

Ef samfélagið á Sólheimum er skoðað út frá áður útskýrðum hugmyndum um sjálfbærni, 

má spyrja þeirrar spurningar í hverju sjálfbærni samfélagsins raunverulega liggur. 

Ecovillage má þýða beint sem „vistvænt þorp“ og það er sú vottun sem Sólheimar hafa 

fengið. Hins vegar er gjarnan fjallað um Sólheima sem sjálfbært samfélag. Að mínu mati er 

greinarmunar þar á, t.d. myndu fjármál Sólheima ekki geta flokkast sjálfbær. Eins er mikill 

hluti afurða matvælaframleiðslunnar á Sólheimum seldur annað, þ.e. ekki alls neytt á 

staðnum. Á móti kemur auðvitað fjármagn inn í samfélagið til annarra kaupa.  

Ýmsar gagnrýnisraddir hafa heyrst um notkun hugtaksins sjálfbærni, það sé of opið og 

innan þess rúmist mjög mismunandi stefnur og skoðanir. Sumir vilja ganga svo langt að 

segja að orðið sjálfbærni hafi í raun misst merkingu sína vegna ofnotkunar hugtaksins. 

E.t.v. þarf að auka orðaforðann í umræðunni, en að mati ritgerðarhöfundar eru þessi tvö 

hugtök; sjálfbær og vistvænn, bestu hugtökin í nútíma málnotkun er ná til lífernis innan 

þolmarka náttúrunnar. Svo ég vitni enn í Árna Friðriksson, þá er skoðun hans þessi: 

„Orðið sjálfbær sama og „sustain“ er einhvern veginn orðið tískukennt. … Ég tel að oftast 

megi nota orðið vistvænn - eða vistvænt líf - í staðinn fyrir sjálfbær eða sjálfbærni. Það 

skilst betur og virkar ekki eins „stofnanalegt“.“102 

Orðið vistvænt nær e.t.v. betur til okkar daglegu athafna. Ritgerðarhöfundur er því á þeirri 

skoðun að frekar ætti að flokka Sólheima sem vistvænt þorp, heldur en sjálfbært samfélag. 

Vistvænar áherslur á Sólheimum eru mjög metnaðarfullar, en að mínu mati þarf meira til 

svo menn geti leyft sér að nota skilgreininguna sjálfbært samfélag. 

 

 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 Annað hvort á litla þéttbýlisstaðinn Borg eða í næsta stóra bæ sem er Selfoss. 
102 Úr bréfi sem Árni Friðriksson, arkitekt F.A.Í., sendi ritgerðarhöfundi 07.01.2011.	  
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Lokaorð 
 
Umhverfisleg ógnun stafar ekki bara af reykspúandi verksmiðjum í fjarlægum iðnríkjum. 

Það eru margir samverkandi þættir í hegðun mannsins sem hafa valdið því að vistkerfi hafa 

skaddast og umhverfisvandamál aukist. Þetta mikla fyrirhyggjuleysi gagnvart umhverfinu 

má ekki viðgangast öllu lengur, við getum ekki haldið áfram þangað til ekkert verður eftir 

nema sviðin jörð.103 Ef enginn þorir að standa upp og hrista vel upp í neysluhyggjunni, 

skaðar það ekki bara náttúruna, heldur að lokum möguleika til lífs á jörðinni. Þetta eru ekki 

lengur dómsdagsspár, þetta er raunveruleikinn. 

Þegar öllu er á botninn hvolft er það líklega ekki orðnotkunin eða heiti staðalsins sem 

skiptir öllu máli, heldur það að við förum virkilega að huga að því hvernig við hegðum 

okkur gagnvart lífi jarðarinnar. Hugmyndafræði vistvænna þorpa er gott innlegg í 

umræðuna og getur hún smitað út frá sér á jákvæðan hátt. Þau geta e.t.v. verið vísir að lausn 

til að manneskjan geti lifað við góð lífsgæði samfara lágu vistspori. 

Á Íslandi er það sem kallast eignarréttur mjög sterkur. Of mörgum hættir til að hugsa sem 

svo að það sem er fyrir utan lóðamörkin komi þeim ekki við; það sé vandamál annarra.104 

En í samfélagi eru engir „aðrir“ eða „hinir“. Samfélag er orð sem nær yfir ákveðna heild og 

í því felst samábyrgð. Líklega er aldrei hægt að ná fullkominni sjálfbærni þegar 

manneskjan er annars vegar. En við þurfum að læra af fortíðinni og leitast við að gera betur 

eftir því sem tíminn líður. Vistvænar vinnuaðferðir í byggingariðnaði eru ein af 

forsendunum fyrir framförum í þessum málum. Gnægð orku eða auðlinda réttlætir ekki 

sóun og ofnotkun. Við þurfum að átta okkur á því að umhverfismál eru ekki 

tískufyrirbrigði, skrautprýði í umræðunni eða rómantískt áhugamál ákveðinna manneskja. 

Umhverfismál og lífshættir mannsins eru órjúfanlegir hlutir. Virðing og væntumþykja fyrir 

jörðinni og þegnum hennar, núverandi og þeim sem munu landið erfa, verður að vera til 

staðar – alltaf, sama hvernig efnahagurinn stendur. Rétt eins og Sesselja á Sólheimum synti 

á móti straumum, getum við tekið skref í átt að breytingum. 

 

 

                                                              

                             Steinunn Eik Egilsdóttir, janúar 2011 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Gunnar Hersveinn: Þjóðgildin, bls. 130.	  
104 Nema það tengist hagsmunum þeirra sjálfra að einhverju leyti.	  
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Viðauki I 

 

 

Niðurstöður þessarar könnunar, frá árslokum 2010,                                  
lofa vonandi góðu fyrir framtíð Íslands í umhverfismálum. 

Spurt var: Nú 27. nóvember ver!ur kosi! til stjórnlaga"ings sem á a! koma saman eigi sí!ar en 15. febrúar 
á næsta ári og hefur "a! hlutverk a! endursko!a stjórnarskrá Íslands. 

Í lögum um stjórnlaga"ing (90/2010) segir a! "a! skuli taka til umfjöllunar eftirfarandi "ætti. Hva!a "rír "ættir 
finnst "ér vera mikilvægastir?  

Vinsamlegast merktu vi! allt a! "rjú vi!fangsefni. 
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Fjöldi Hlutfall
Vikmörk 

+/-
Umhverfismál, "ar á me!al um 
eignarhald og n#tingu náttúruau!linda.

361 50,0% 3,6%

Skipan löggjafarvalds og 
framkvæmdarvalds og valdmörk "eirra.

354 49,0% 3,6%

Sjálfstæ!i dómstóla og eftirlit "eirra 
me! ö!rum handhöfum ríkisvalds.

296 41,0% 3,6%

L#!ræ!islega "átttöku almennings, 
m.a. um tímasetningu og fyrirkomulag 
"jó!aratkvæ!agrei!slu "ar á me!al um 
frumvarp til stjórnarskipunarlaga.

290 40,1% 3,6%

Undirstö!ur íslenskrar stjórnskipunar 
og helstu grunnhugtök hennar.

275 38,1% 3,5%

Hlutverk og stö!u forseta l#!veldisins. 178 24,7% 3,1%
Ákvæ!i um kosningar og 
kjördæmaskipan.

156 21,6% 3,0%

Framsal ríkisvalds til al"jó!astofnana 
og me!fer! utanríkismála.

141 19,5% 2,9%

Anna! 29 4,0% 1,4%
Fjöldi svara 2080 288,1%
Tóku afstö!u 722 83,7%
Tóku ekki afstö!u 127 14,7%
Samtals 863 98,4%
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