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Útdráttur
Landslag og skipulagsmál hafa í auknum mæli tengst saman í undanförnum árum. Í ýmsum
skipulagsáætlunum hefur verið fjallað um landslag og þróaðar hafa verið mismunandi
greiningar- og matsferðir, en engin ein aðferðafræði hefur orðið ráðandi.
Markmið þessarar rannsóknar og eru tvenn. Hið fyrra felst í að gera úttekt á hvernig
unnið hefur verið með landslag í skipulagsáætlunum og skoða hvaða forsendur og aðferðir
hafa verið lagðar til grundvallar í þessum efnum undanfarin fimmtán ár. Seinna markmiðið
er að gera tilraun með aðferðafræði til greiningar og mats á landslagi sem ekki hefur verið
nýtt hér á landi til þessa.
Fjórar skipulagsáætlanir voru valdar og farið skipulega yfir landslagsumfjöllun í
þeim. Skoðað var hvernig skilningur á landslagshugtakinu hefur breyst og þróast. Einnig
var greint hvort skýrri aðferðafræði hafði verið beitt til að greina landslag í áætlununum.
Niðurstaðan er að forsendur og aðferðir varðandi landslag hafa breyst á þann veg að
landslag tók upphaflega til náttúrufarlegra þátta og náttúruverndar. Í dag tekur landslag til
jafnt til náttúrulegra og menningarlegra þátta auk þess að tengjast ólíkum
landnotkunarflokkum.
Gerð var tilraun til að laga LANDMAP-aðferðina frá Wales þannig að hún hentaði til
notkunar hér á landi. Aðferðin var prófuð á Mýrum í Sveitarfélaginu Hornafirði.
Aðferðafræðin sjálf krefst nákvæmra gagna, er sérfræðimiðuð og kostnaðarsöm. Notkun
hennar við greiningu og mat á landslagi í skipulagsvinnu á Íslandi eru takmörk sett vegna
þessa. Þrátt fyrir þessa annmarka er hægt að nýta niðurstöður landslagsgreiningarinnar í
tengslum við aðalskipulag sveitarfélagsins.
Lykilorð: Landslag, skipulagsáætlanir, LANDMAP, Sveitarfélagið Hornafjörður.

Abstract
In recent years landscape has been increasingly taken into account in planning. Landscape
has appeared in several development plans and several evaluation methods have been tried.
However, no single method has become dominant in Iceland.
This research has two main objectives. The first objective is to analyse how landscape
appears in development plans and what methods are used to evaluate the landscape. This
will focus on what changes have occurred in the last fifteen years. The second objective is
to propose and test a new landscape evaluation methodology, which has never been used in
Iceland.
Four development plans, from 1999 to 2010, were systematically analysed to see if the
understanding of the landscape has changed through time and also to find out if particular
landscape evaluation methods had been used. The understanding of landscape seems to
have changed. Originally landscape was an aspect of nature in the development plans.
Today landscape is seen as both cultural and natural, and is used in different development
plans.
The LANDMAP methodology from Wales was adapted and tested in the area of Mýrar
in the Municipality of Hornafjörður. The usefulness of the method in Iceland is limited
because it requires detailed data; the method is oriented towards experts; and it is costly.
There is a possibility however to use the results from such landscape evaluation in relation
to municipality planning.
Key Words: Landscape, Development Plans, LANDMAP, Municipality of Hornafjörður.
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Inngangur

Fyrir um 40 árum kom fram löggjöf í Bandaríkjunum og Bretlandi sem breytti sýn manna á
umhverfismál og þar með talið landslag. Viðurkennt var að landslag væri mikilvægur hluti
af umhverfinu og með skipulögðum hætti yrði að varðveita það. Auk þess fór landslag að
tengjast í auknum mæli ólíkum málaflokkum á sviði umhverfismála, t.d. náttúruvernd,
umhverfismati, landnotkun og skiplagi (Zube, Sell & Taylor, 1982; Jensen, 2006). Þetta
leiddi til þess að þróaðar voru mismunandi aðferðir með það að markmiði að með þeim
yrði hægt að greina, skrá og meta landslagið.
Fyrstu aðferðirnar voru ólíkar og hver þeirra hafði sínar eigin forsendur. Fræðimenn
voru ekki sammála um hvernig greina og meta ætti landslag vegna þess hve forsendur
aðferðanna virtust ósamrýmanlegar. Áherslum í rannsóknum var því í auknum mæli beint
aðfræðilegum grunni þeirra til að sjá hvað aðferðirnar ættu sameiginlegt (Zube, Sell &
Taylor, 1982; Taylor, Zube & Sell, 1987). Samhliða þessu fór athygli manna að beinast að
því hvernig hægt væri að nýta aðferðirnar sem hjálpartæki við skipulagsvinnu.
Á undanförnum 10-20 árum hefur sambærileg þróun átt sér stað í Evrópu. Margar
greiningar- og matsaðferðir hafa verið þróaðar og nýtast sumar í tengslum við
skipulagsvinnu en aðrar ekki (Wascher, 2005). Í sumum löndum eru nokkrar aðferðir í
gangi en í flestum hefur ein aðferðafræði orðið ríkjandi. Þetta á við um nágrannalönd
Íslands en þar hefur ein greiningar og matsaðferðafræði orðið ráðandi vegna þess að
mismunandi aðilar sem koma að skipulagsvinnu hafa orðið sammála um beitingu þeirra
(Miljøministeriet, 2007; Direktoratet for naturforvaltning & Riksantikvaren, 2010, 2011;
The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a). Áherslur og markmið
aðferðanna eru ólíkar en í grunnin eru þær sameiginlegar. Allar þessar aðferðir eru
áhugaverðar en LANDMAP-aðferðin frá Wales (Owen & Eagar, 2004; Countryside
Council for Wales, 2008a) sker sig úr vegna þess að uppbygging og áherslur hennar eru
frábrugðnar öðrum aðferðum.
Þróun á þessu sviði hefur leitt til þess að í dag er viðurkennt að landslag sé mikilvægur
hluti af skipulagsgerð vegna þess að allar breytingar á landnotkun og umhverfi breyta ásýnd
þess. Greining á landslagi á að leiða til þess að ýmis skilyrði eru sett til að tryggja að sem
minnst röskun verði, gæðum og ásýnd viðhaldið og tryggð sem mest eðlileg framþróun
(Zube, Sell & Taylor 1982).
Rannsóknir á landslagi hér á landi eiga sér yngri sögu en í Evrópu. Á undanförnum
árum hafa ýmsir aðilar rannsakað og skrifað um það (Ólafur Árnason, 2005; Þóra Ellen
Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson & Karen Pálsdóttir, 2010).
Rannsóknirnar snúa bæði að fræðilegum þáttum og notagildi þess. Rannsóknir sem tengjast
fræðilegum þáttum landslagsins hafa að mestu snúist um hvernig fólk upplifir það hér á
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landi. Rannsakað hefur verið hvernig fólk upplifir það með hjálp ljósmynda (Rut
Kristinsdóttir, 2004), upplifir liti (Margrét S.Á. Eymyndardóttir, 2007) og hvernig landslag
kemur fyrir á póstkortum (Helena Ólafsdóttir, 2005).
Rannsóknir á notagildi landslags hafa að mestu tengst þróun á aðferðafræði til að
greina, flokka og meta það. Nokkrar aðferðir hafa verið þróaðar og eiga að nýtast sem
hjálpartæki við skipulagsgerð en einnig eru aðrar aðferðir nýttar í tengslum við
umhverfismat (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010; Heiða Aðalsteinsdóttir, 2010;
Guðbjörg Guðmundsdóttir, 2008). Hins vegar hefur engin aðferð fengið mikla útbreiðslu
eða orðið ráðandi.
Unnið hefur verið með landslag í skipulagsvinnu á Íslandi í rúm 15 ár og á þessum
tíma hefur framsetning og skilningur á því tekið breytingum. Þessa breytingu má rekja til
þess að landslag er orðið mikilvægt í ýmsum málaflokkum sem tengjast náttúruvernd og
breytingar hafa orðið á löggjöf. Í núverandi skiplagslögum (nr. 123/2010) er búið að
skilgreina hugtakið landslag og áhersla er á verndum þess. Þessi þróun hefur ekki fengið
mikla athygli eða verið rannsökuð og því ekki hægt að segja hvort þróunin haldist í við það
sem gerist í nágrannalöndum okkar. Auk þess er vantar upplýsingar um hvort mismunandi
aðilar hafi unnið með hugtakið á svipuðum forsendum eða ekki.
Þessari þróun er því áhugavert að gera nánari skil og rannsaka vegna þess hve nýlegt
ferlið er hér á landi, hvaða hugsunarháttur hefur verið ríkjandi og í raun að fá úttekt á stöðu
mála. Rannsóknin hefur tvö markmið. Fyrra markmiðið er að gera úttekt á því hvernig
unnið er með landslag í skipulagsvinnu á Íslandi. Seinna markmiðið er að gera tillögu að
aðferðafræði sem hentar til þess að meta landslag við skipulagsvinnu hér á landi.
Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:




Hefur verið unnið kerfisbundið með landslag í skipulagsáætlunum hér á landi í
gegnum árin?
Hvaða forsendur og sjónarmið hafa legið til grundvallar vinnu með
landslagshugtakið í skipulagsgerð á Íslandi og hafa forsendur breyst í tímans rás.?
Hentar LANDMAP-aðferðafræðin til slíkrar vinnu hér á landi?

1.1 Rannsóknarsnið
Ransókninni var skipt í tvo verkferla. Fyrri hlutinn snerist um að greina valdar
skipulagsáætlanir. Seinni hlutinn snerist um að prófa LANDMAP-aðferðina og skiptist sá
hluti í tvo aðskilda þætti. Fyrst var aðferðin aðlöguð að íslenskum aðstæðum og prófuð.
Síðan var metið hvort hún hentaði til notkunar hér á landi.
1.1.1

Skipulagsáætlanir

Valdar voru fjórar skipulagsáætlanir, eitt svæðisskipulag og þrjár aðalskipulagsáætlanir.
Farið var skipulega yfir þær og skoðað í hvaða samhengi landslagshugtakið var sett fram.
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Einnig var skoðað hvaða þróun hafi orðið varðandi vinnu með landslag í skipulagsvinnu.
Auk þess var skoðað hvaða forsendur og sjónarmið lágu að baki vinnunni og hvaða
breytingum þau hafa tekið. Að lokum var athugað hvort landslagsmat hafi verið gert og
hvaða aðferð var beitt við matið. Eftirtaldar skipulagsáætlanir voru skoðaðar; Svæðisskipulag miðhálendisins, Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar, Aðalskipulag Kjósarhrepps og Aðalskipulag Norðurþings. Nánari grein er gerð fyrir vali þeirra í kafla 3.2.
1.1.2

Prófun á aðferðafræði

LANDMAP-aðferðin er upprunnin í Wales og er áherslan á að safna sem víðtækustum
upplýsingum um landslag. Þeim er skipt í fimm ólíka þætti og greining fer fram í fjórum
þrepum. Útkoman út matinu verður gagnagrunnur sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um
landslag. Aðferðin býður upp á marga möguleika en upplýsingarnar eru meðal annars
notaðar í tengslum við gerð skipulagsáætlana í Wales. LANDMAP hefur verið notað í
Wales í um 15 ár. Nánari grein er gerð fyrir aðferðinni í kafla 2.3.
Aðferðin var aðlöguð að íslenskum aðstæðum og búin var til ný aðferðafræði sem
skiptist í fimm þrep: flokkunarkerfi, gagnaöflun og gæðamat, greining og kortlagning
ásýndarsvæða, vettvangsferð og úrvinnsla og frágangur. Aðferðin var prófuð í sveitinni
Mýrar í Sveitarfélaginu Hornafirði (Mynd 1). Svæðið er vel afmarkað landfræðilega og
aðgengi að því er auðvelt. Aðalskipulag er í gildi fyrir sveitarfélagið og landslag kemur
mikið við sögu í skipulaginu. Hluti af svæðinu liggur innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs
og í verndaráætlun er mælt með að landslag sé greint á kerfisbundin hátt. Stafrænum
gögnum var safnað saman í tengslum við stofnun þjóðgarðsins. Einnig eru til önnur gögn
sem einnig voru nýtt. Þetta eru aðalástæðunnar fyrir því að Mýrar urðu fyrir valinu sem
tilraunasvæði. Gerð er grein fyrir niðurstöðum landslagsgreiningarinnar í kafla 5.5.

1.1.3

Mat á aðferðafræði

Eftir að búið var að prófa aðferðina var hægt að meta hana. Aðferðin var metin í heild en
einnig einstakir hlutar til að ákvarðar hvort hún hentaði til notkunar hér á landi.
Aðaláherslan í matinu var að meta hvort kerfunum sem notuð eru til að flokka landslag
þurfi að breyta eða hvort hægt sé að nota þau óbreytt. Einnig voru gögnin sem notuð voru
metin til þess að athuga hvort þau hentuðu fyrir LANDMAP. Annað atriði var að meta
hvernig hægt væri að einfalda aðferðina þannig að hún yrði auðveld í notkun og sem flestir
gætu notað hana. Nánar er gerð grein fyrir þessu ferli í köflum fjögur og fimm.
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Mynd 1 - Sveitarfélagið Hornafjörður: Sveitarfélagið skiptist í fimm svæði, Öræfi, Suðursveit,
Mýrar, Nes og Lón. Eitt kauptún er í sveitarfélaginu en það er Höfn. Mýrar liggja á milli
Suðursveitar og Nesja (LMÍ, á.á.).

1.2 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla er fjallað um skilning á landslagshugtakinu og
saga matsaðferða er rakinn. Auk þess er gerð grein fyrir fjórum aðferðum til að greina og
meta landslag. Í öðrum kafla er farið yfir stöðu landslagsmála hér á landi en einnig gerð
grein fyrir skipulagsáætlunum. Í köflum fjögur og fimm fjallað um aðferðafræðina, hún
metin og niðurstöður landslagsgreiningar kynntar. Í sjötta kaflanum er rætt um niðurstöður
rannsóknarinnar í víðu samhengi.
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2 Mat á landslagi og notkun þess í skipulagi

2.1 Aðferðafræðilegar nálganir

2.1.1

Skilgreiningar á landslagi

Enska hugtakið landscape er hugtak með víða merkingu og hefur það breyst í gegnum
aldirnar. Á tímum endurreisnarinnar tengdist hugtakið listum (Lothian, 1999; Brady, 2003)
en á 19. öld breytist skilningur þess og tengdist meira við náttúruvísindin. Humboldt áleit
að landscape væri heildareinkenni svæðis á jörðinni (Kwa, 2005; Antrop, 2006). Seinna
tengdist hugtakið mannvistarlegri nálgunum, til dæmis lagði Sauer (1925) áherslu á
menningu, það er að segja hæfni mannsins til að breyta umhverfi sínu og talaði hann um
menningarlandslag. Ýmsir aðrir landfræðingar hafa fjallað um hugtakið (Wylie, 2007).
Landslag varð síðar að heildstæðara hugtaki en áður hafði verið (Wascher, 2005).
Edda R.H. Waage (2010) hefur sýnt fram á það landscape er ekki sambærilegt við orðið
landslag á íslensku. Í Íslendingasögunum hefur þýðing þess verið tengd við form lands,
náttúru og fagurfræði. Skilgreining á landslagi í orðabók sýnir að svipaðar áherslur liggja
að baki hugtakinu: „heildarútlit landsvæðis, form náttúru á tilteknum stað” (Mörður
Árnason, 2002, 768). Í viðtölum við sérfræðinga á sviði náttúruverndar hafa komið fram
svipaðar áherslur (Edda R.H. Waage & Karl Benediktsson, 2010).
Þessi skilningur á landslagi hefur lengi verið í samhljómi við löggjöf á sviði
umhverfismála en hugtakið var aldrei skilgreint sérstaklega (Ólafur Árnasson, 2005).
Einstaka lagagreinar og skilgreiningar gefa vel til kynna að átt er við form lands og náttúru.
Einnig er landslag einn af þeim þáttum sem mynda umhverfi samkvæmt lögum um
umhverfismat (nr. 106/2000) og hefur þetta leitt til þess að landslag er oft talið sem hluti af
jarðmyndunum en ekki sem hluti af öðrum þáttum sem standa að landslaginu. Landslag var
lengi ekki algengt viðfangsefni í matsskýrslum (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, o.fl., 2011;
Umhverfisstofnun, 2003; Ólafur Árnason, 2005).
Með núverandi skipulagslögum hefur skilningur breyst og er orðin víðtækari en áður
var. Landslag er skilgreint sem:
Landslag merkir svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna
náttúrulegs og/eða manngerðra þátta og sampils þar á milli.
Landslag tekur þannig til daglegs umhverfis, umhverfis með
verndargildi og umhverfis sem hefur verið raskað. Undir landslag
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fellur m.a. þéttbýli, dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn og hafsvæði
(Skipulagslög nr. 123/2010).

Landslag nær ekki lengur eingöngu til náttúru eða fagurfræði. Aðrir þættir eins og
manngert umhverfi eru nú einnig hluti af landslaginu. Einnig er allt land flokkað sem
landslag en ekki eingöngu fjöll og dalir. Sé þessi skilgreining sett í samhengi við
rannsóknir Eddu R.H. Waage (2010) kemur í ljós að landslagshugtakið er víðtækara en í
íslenskri tungu og fellur betur að sambærilegum erlendum skilgreiningum.

2.1.2

Saga landslagsmatsaðferða

Upphaf nútíma landslagsmatsaðferða er hægt að rekja til Bretlands og Bandaríkjanna á
sjötta og sjöunda áratuga síðustu aldar. Í báðum löndunum var samþykkt löggjöf sem tók á
náttúru- og umhverfismálum. Í Bandaríkjunum var National Environmental Policy Act
samþykkt árið 1969 og átti að tryggja að tekið yrði tillit til umhverfisins þegar teknar voru
ákvarðanir um framkvæmdir eða vinnslu á auðlindum. Í löggjöfinni var fjallað um
sjónrænar auðlindir (e. visual resources) en landslag var hluti af þessu hugtaki og leiddi til
þess að þróaðar voru aðferðir sem mátu sjónrænar auðlindir og landslag (Zube, Sell &
Taylor, 1982; Taylor, Zube & Sell, 1987).
Í svipaðri löggjöf frá Bretlandi var ákvæði um að leitast yrði við að vernda
náttúrufegurð dreifbýlisins. Mismunandi aðferðir voru þróaðar en engin ein varð ráðandi.
Umræðan um þróun aðferða var á þá leið að þróa þyrfti aðferð sem tæki til fleiri þátta en
sjónrænna. Þróaðar voru aðferðir sem byggðu á tölfræðilegum viðmiðunum en í ljós kom
að slíkt þótti ekki henta til að meta landslag. Opinberar stofnanir urðu sammála um að þróa
þyrfti aðferð sem ekki væri mjög tæknileg og tæki meira tillit til sjónrænna þátta. Ný aðferð
kom fram og var markmiðið með henni að meta hvort landslag á einu svæði væri betra en
landslag á öðru svæði (Zube, Sell & Taylor, 1982; Taylor, Zube & Sell, 1987; Jensen,
2006).
Við upphaf níunda áratugar 20. aldar höfðu margar mismunandi landslagsmatsaðferðir
verið þróaðar. Allur þessi fjöldi skapaði ringulreið fyrir fræðimenn vegna þess að
aðferðirnar voru byggðar á mismunandi fræðilegum nálgunum (e. paradigm) og rannsóknir
bentu til þess að þeir sem hönnuðu aðferðir voru ekki sammála um hvernig meta ætti gildi
landslags. Af þessum sökum fóru fræðimenn að draga ólíkar aðferðir í flokka byggða á
ólíkum fræðilegum nálgunum. Zube, Taylor og Sell (1982) gerðu eina slíka rannsókn. Þeir
fóru skipulega yfir 160 greinar sem fjölluðu um mismunandi aðferðir til þess að greina
landslag. Í rannsókninni greindu þeir fjórar fræðilegar nálganir sem hægt var að skipta
landslagsmatsaðferðum í. Þessar nálganir eru: sérfræðinálgun (e. expert paradigm),
sálfræðileg nálgun (psychophysical paradigm), hugræn nálgun (cognitive paradigm) og
reynslunálgun (experiential paradigm).
Sérfræðinálgun á rætur að rekja til lista, vistfræði og auðlindastjórnunar. Þegar fyrstu
matsaðferðirnar komu fram var þetta ráðandi nálgun. Hún hefur verið ráðandi í Bretlandi
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en í minna mæli í Kanada og Bandaríkjunum (Zube, Sell & Taylor, 1982; Taylor, Zube &
Sell, 1987; Lothian, 1999). Sérfræðingar eiga að sjá um að meta landslag og gæði þess. Sýn
almennings á landslagi byggist á tilfinningum og kallar fram huglæg viðbrögð. Af þessum
sökum þarf að framkvæma landslagsmat eftir ákveðnum forsendum sem hægt er að mæla
og meta út frá rannsóknum á náttúrulegu landslagi. Þetta tryggir að landslagsmat verður
hlutlægt og er það hlutverk sérfræðinga að sjá til þess. Þetta er helsti styrkur nálgunarinnar.
Helsta gagnrýnin er sú að þótt nokkrir sérfræðingar noti sömu aðferð getur niðurstaðan ekki
orðið sú sama í hvert skipti. Þetta er vegna þess að viðmiðin sem eru notuð eru skilgreind
af sérfræðingum og þau eru ólík í hvert skipti. Það fer eftir eðli matsins í hvert skipti hver
viðmiðin eru. Vegna þessa er erfitt að fá svipaðar niðurstöður í rannsóknum.
Trúverðugleiki aðferðarinnar hvílir mikið á þekkingu þess sem beitir henni.
Þessi nálgun á uppruna að rekja til sálfræði og er kölluð sálfræðileg nálgun. Í sálfræði
er tilraunum oft stjórnað til þess að kalla fram ákveðin viðbrögð hjá einstaklingum. Þetta á
við um landslag en það kallar fram viðbrögð sem síðan eru notuð til að meta gæði þess.
Nálgunin hefur helst verið notuð í Bandaríkjunum og Kanada. Rannsóknir á fagurfræðilegu
gildi landslagsins hafa styrkt stöðu sjónrænna aðferða og hafa ransóknir helst beinst að
útivist og landslagsskipulagi. Vinnuferli við rannsóknir eru samræmd og niðurstöður eru
settar fram á auðskilin hátt. Helsta gagnrýnin er sú að rannsóknir eru dýrar, taka tíma og
krafist er ákveðinnar sérhæfingar í að framkvæma slíkar rannsóknir. Auk þess geta komið
fram villur í niðurstöðum á mati á gæðum landslags.
Maðurinn er hugsandi vera sem bregst ekki eingöngu við örvun í umhverfinu heldur
velur sér þá þætti í landslaginu sem hafa gildi. Þetta er grunnhugsunin í hugrænni nálgun.
Gæði landslags á upprunna í huga mannsins og lögð er áhersla á að rannsaka þessa
merkingu. Ólíkt öðrum nálgunum hefur þessi nálgun ekki fengið mikla útbreiðslu. Sumir
hafa rannsakað sambandið á milli persónuleika og sjónrænnar ásýndar á landslagið, aðrir
hafa rannsakað hvaða sýn ólíkir hópar hafa á landslag og auk þess hefur málfarsleg þróun
hugtaksins verið rannsakað. Þessi nálgun á það sameiginlegt með sálfræðilegri nálgun að
vinnuferli við rannsóknir eru samræmdar og niðurstöður eru settar fram á auðskilin hátt.
Hins vegar hentar nálgunin ekki til þess að framkvæma landslagsmat í tengslum við t.d.
framkvæmdir.
Í reynslunálgun er markmiðið ekki að skoða mann og landslag sem aðskilda þætti,
heldur er sambandið á milli skoðað. Fólk fylgist ekki bara með landslaginu heldur tekur
það þátt í því og það hefur áhrif á gildi landslagsins. Skoðaðar eru mismunandi gerðir
upplifunar og viðurkennt er að gildi landslags sé ekki bara fagurfræðilegt. Nálgunin á
uppruna að rekja til fyrirbærafræði, listfræði og rannsókna á landslagi. Landfræðingar eru
sá hópur fræðimanna sem helst hefur notað þessa nálgun. Helsta gagnrýnin er sú að ekki er
hægt að mæla niðurstöður, áreiðanleika og gildi rannsókna samkvæmt viðurkenndum
vísindalegum gildum. Það er vegna þess hve rannsóknaraðferðir eru huglægar. Auk þess
hentar þessi nálgun ekki við að meta landslag í tengslum við framkvæmdir.
Á níunda og tíunda áratug 20. aldar fóru áherslur í landslagsmati að breytast. Farið var
að aðskilja flokkun og lýsingu frá mati á landslagi. Auk þess var farið að taka meira tillit til
menningarlegra og huglægra þátta. Matsaðferðir breyttust á þá leið að ekki var hægt að
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segja að landslag á einu svæði væri betra en landslag á öðru svæði. Heldur var leitast við að
sjá hversu landslag væri ólíkt á milli svæða (The Countryside Agency & Scottish Natural
Heritage, 2002a, 2002b; Jensen, 2006). Í dag er landslag víðfeðmt fyrirbæri sem tekur til
margra þátta og nær til margra fræðasviða.
2.1.3

Evrópski landslagssáttmálinn

Uppruna landslagssáttmálans má rekja til Dobříš-mats (e. The Dobříš Assessment) á
evrópsku umhverfi en það leiddi til nýrrar nálgunar á hvernig litið væri á landslag. Í matinu
er fjallað um fjölbreytni landslags í Evrópu en einnig að því sé hætta búin og til þess að
snúa þróuninni við verði að koma á alþjóðlegri samvinnu á milli Evrópuríkja. Í
framhaldinu komu fram hugmyndir frá einni af undirstofnunum Evrópuráðsins (e. Council
of Europe) um að gera uppkast að sáttmála sem tæki mið af þessu. Hugmyndin fékk mikinn
stuðning og var nefnd sérfræðinga skipuð sem sá um vinnuna en mikil samvinna var höfð
við ólíka aðila (Antrop & Van Eetvelde, 2005; Wascher, 2005). Vinnan tók fimm ár og var
lokatexti sáttmálans samþykktur árið 2000 en í framhaldi af þessu var ríkjum
Evrópuráðsins boðið að gerast aðilar að honum. Sáttmálinn tók gildi þann 1. mars árið
2004 (Déjeant-Pons, 2006).
Sáttmálinn er fyrsti alþjóðlegi samningurinn sem gerður er um landslag og er
viðfangsefni hans víðfeðmt. Landslag er ekki afmarkaður málaflokkur heldur er hann
yfirgripsmikill. Landslag er hluti af velferð almennings og tengist atvinnulífi. Einnig er það
mikilvægur hluti af arfleið fólks, bæði á sviði menningar og náttúru. Samband þessara þátta
mynda gruninn að sjálfbærri þróun en eitt af markmiðum sáttmálans er að tryggja hana.
Landslag er alþjóðlegt fyrirbæri sem nær yfir landamæri og ríki verða því að vinna saman í
þessum málaflokki en einnig er mikilvægt að almenningur komi að með einhverjum hætti
(Council of Europe, 2006; Déjeant-Pons, 2006; Evrópusamningur um landslag, 2000).
Í sáttmálanum er að finna ráðstafanir til að ná fram markmiðum hans og hægt er að
skipta því í þrennt. Almennar ráðstafarnir gera aðildarríkjum skylt að viðurkenna landslag í
lögum, setja sér landslagsstefnu, tryggja aðkomu ólíkra hagsmunaaðila og aðlaga landslag
að mismunandi stefnumótun. Markvissar ráðastafarnir felast í að fræðsla um landslag sé
aukin, fagmenn á sviðið landslagsmála séu þjálfaðir, ríki þrói aðferðir til að greina landslag
og eiga að tryggja að þessu sé fylgt eftir. Þriðja ráðstöfunin felst í samvinnu aðildarríkja
sáttmálans (Council of Europe, 2006; Déjeant-Pons, 2006; Evrópusamningur um landslag,
2000). Þessi rammi er ekki ósveigjanlegur heldur er hann sveigjanlegur og gerir hverju ríki
kleift að nálgast þetta á mismunandi hátt en tryggir samt að grunngildi hans haldist þau
sömu á milli ríkja.
Sameiginlegur skilningur á hugtökum sem tengjast landslagi tryggir að aðildarríkin
skilgreini ekki þessi hugtök hvert með sínum hætti. Hins vegar er samt ákveðin
sveigjaleika að finna í túlkun. Landslag er skilgreint sem eftirfarandi „þýðir “landslag“
svæði sem ber það með sér í skynjun fólks að vera til orðið af náttúrunnar hendi og/eða
með mannlegri íhlutun;“ (Evrópusamningur um landslag, 2000, 3). Þessi skilningur er
víðfeðmur og er í samræmi við formála og markmið sáttmálans. Annað dæmi um
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skilgreiningu er t.d. „þýðir “gæðamarkmið fyrir landslag“, þegar vísað er til tiltekins
landslags, lýsingu lögbærra opinberra yfirvalda á óskum almennings með tilliti til
landslagseinkenna í umhverfi þeirra“(Evrópusamningur um landslag, 2000, 3). Þessi
skilgreining tryggir að hanna verður markmið sem tengjast gæðum þess en gefur færi á að
nálgast þá vinnu á ólíkan hátt. Í heildina er að finna sex skilgreiningar á hugtökum sem
tengjast landslagi.
Landslagssáttmálinn er í dag mikilvægur rammi sem tryggir sameiginlegan skilning og
ramma varðandi landslagsmál í Evrópu. Kvaðirnar sem sáttmálinn leggur á aðildarþjóðir
hefur leitt til þess að staða þessa málaflokks hefur styrkst í Evrópu. Þetta kemur best fram
að margar að aðildarríkjum sáttmálans hafa þróað greinigar- og matsaðferðir þar sem
sáttmálinn er hafður að leiðarljós.

2.2 Landslagsgreining og skipulag í nokkrum löndum
Með tilkomu landslagssáttmálans hafa þeir aðilar sem sjá um skipulagsvinnu í
nágrannalöndum okkar í auknum mæli farið út í þá vinnu að þróa aðferð til að greina og
meta landslag og nota sem tæki í skipulagsgerð. Valdar voru þrjár aðferðir til þess að fjalla
um í tengslum við þetta verkefni. Aðferðirnar koma frá Bretlandi, Danmörku og Noregi.
Allar aðferðirnar eru tiltölulega nýlegar. Þær gefa til kynna ólíkar áherslur milli landa
varðandi greiningu og mat á landslagi. Allar þessar landslagsmatsaðferðir eru skilgreindar
sem tæki sem hjálpa til við skipulagsvinnu. Auk þess að lýsa viðkomandi aðferð verður
sagt stuttlega frá því hvernig hún er notuð í skipulagsvinnu. Norska aðferðafræðin er það
ný að ekki fundust dæmi um notkun hennar í tengslum við skipulagsvinnu.

2.2.1

England og Skotland: Landscape Character Assessment

Uppruna Landscape Character Assessment eða bresku aðferðarinnar má rekja til þeirra
breytinga sem urðu með landslagsgreiningaraðferðir á níunda og tíunda áratug 20. aldar
(sbr. kafli 2.1.2). Aðferðin var þróuð af þeim opinberu stofunum sem fara með
landslagsmál í Englandi og Skotlandi en finna er lítin áherslumun á milli hvernig henni er
beitt. Í Englandi var einkenni landslag kortlagt fyrir allt landið og útkoman varð kort í
kvarðanum 1:200.000. Þetta kort á að notast við sem grunn þegar landslagsgreining á
framkvæmd á stærri kvörðum og mynda þannig stigskiptingu. Í Skotlandi var áherslan á að
safna upplýsingum og kortleggja landslag á sveitarstjórnarstigi en þannig var byggð upp
landslagsgreining fyrir allt landið. Aðkoma stjórnvalda að þróun þessarar aðferðar er mikil
vegna þess að mælst er fyrir í reglugerðum um skipulagsgerð að breska aðferðin sé notuð
(The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a; Jensen, 2006). Breska
aðferðin hefur fengið talsverða útbreiðslu og er meðal annars notuð á Írlandi (The Heritage
Council, 2007) og Hong Kong (City of Hong Kong, 2001).
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Breska aðferðin er ekki eingöngu hugsuð sem verkfæri sem aðeins sveitarfélög eiga að
nota heldur er hún hugsuð til notkunar fyrir alla þá sem á einhvern hátt hafa áhrif á
landslag. Aðferðin getur meðal annars hjálpað til við að greina breytingar á umhverfinu og
greina hversu viðkvæm svæði fyrir breytingum. Hún er ekki eingöngu notuð í tengslum við
skipulagsvinnu heldur er hún t.d. notuð í tengslum við náttúruvernd og skógrækt.
Aðaleinkenni hennar er hversu hún er sveigjanleg. Lögð er áhersla á að greina
landslagseinkenni, gerður er greinarmunur á milli þess að lýsa landslagseinkennum
(Viðauki C) og leggja mat á það, hlutverk huglægni og hlutlægni í ferlinu þarf að vera
skýrt og hægt er að nota aðferðina á mismunandi kvörðum (The Countryside Agency &
Scottish Natural Heritage, 2002a). Breska aðferðin fellur vel að markmiðum
landslagssáttmálans.
Skilgreining sem finna er á landslagi í bresku aðferðinni er sú að landslag er margþætt
fyrirbæri. Landslag snýst um sambandið á milli staðar og fólks og er í raun ekki ákveðin
staður eða svæði. Heldur er landslag allt í kringum okkur og það sem við upplifum.
Náttúruleg og menningarleg áhrif og einnig skynjun okkar mynda landslag (Mynd 2). Þessi
skilningur er líkur þeim sem finna er í landslagssáttmálanum og er mikilvægur þegar kemur
að því að nota bresku aðferðina við landslagsgreiningu (The Countryside Agency &
Scottish Natural Heritage, 2002a; Evrópusamningur um landslag, 2000). Það er vegna þess
að ekki er hægt að nota aðferðina nema skilningur á landslagi sé skýr og sá sem betri
aðferðinni hafi skilning markmiðum hennar og hvað liggur að baki.
Uppbygging og vinnuferlið skiptist í sex þrep (Mynd 3). Vinnan hefst á forvinnu þar
sem verkið er skilgreint. Næst er heimildum um annars vegar náttúrulega þætti og hins
vegar félags- og menningarlega þætti safnað. Þegar heimildavinnu lýkur er farið í
vettvangsferð þar sem ítarlegri upplýsingum er safnað. Að lokum er landslagið greint og
því lýst. Afurð þessarar vinnu er kort sem sýnir einkennissvæði og landslagsgerðir (Viðauki
C). Þar með lýkur fyrri hluta ferilsins. Seinni hlutinn er gildismat og hefst með því að taka
þarf ákvörðun um það hvernig meta á gildi landslags. Gildismatið er seinasta þrepið í
ferlinu (The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a).
Helsti kostur aðferðarinnar felst í því hversu auðvelt er að aðlaga hana að ólíkum
forsendum og aðstæðum. Leiðbeiningarnar eru í raun aðeins heildarviðmið um hvernig
vinna á með aðferðina og eru gefnir ýmsir möguleikar um hvernig unnið er með hana. Ekki
er eingöngu unnið með landslagsmat í tengslum við skipulagsvinnu heldur einnig í
tengslum við fleiri viðfangsefni, t.d. skógrækt og náttúruvernd (The Countryside Agency &
Scottish Natural Heritage, 2002a). Aðkoma hagsmunaaðila að ferlinu var lengi vel ekki
tryggð en svo er ekki lengur heldur er aðkoma þeirra tryggð í dag og hefur þannig styrkt
aðferðina að þetta er kostur en ekki galli. Tilraunir hafa sýnt og staðfest að aðkoma ólíkra
aðila að ferlinu er möguleg og reyndar æskileg (James & Gittins, 2007). Einnig gerir þetta
að verkum að aðferðin fellur betur að landslagsáttmálnum en hún gerði áður.
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Mynd 2 – Margbreytni landslags í bresku aðferðinni: Landslagi er í meingatriðum samsett
úr þremur þáttum; náttúru, menningu og skynjun og fagurfræði (The Countryside Agency &
Scottish Natural Heritage, 2002a, 2)

Breska aðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir það að landslagi sé lýst en ekki sé hægt að tala
um raunverulegt mat fari fram. Þessi gagnrýni er réttmæt í ljósi þess að ef ekki liggja fyrir
skýr markmið við upphaf vinnunnar er í raun ekki hægt að fara með matið á síðustu tvö
þrepin. Bent hefur verið á að matsferlinu geti lokið eftir fjögur fyrstu þrepin í ferlinu og
staðið eitt og sér. Að meta fagurfræði og skynjun er hluti af vettvangsferðinni og alltaf er
hætta á að persónulegt mat fari saman við greininguna. Það getur gefið ranga mynd og
skekkt niðurstöðurnar. Í leiðbeiningunum er sagt að þessi vinna þurfi að vera kerfisbundin
og gagnsæ. Skilgreining á hugtökunum, t.d. öryggi eða samræmi, er oft persónubundin og
getur þetta skapað fyrrnefnd vandamál (The Countryside Agency & Scottish Natural
Heritage, 2002a).
Í Englandi og Skotlandi hefur landslagsmat og skipulag í auknum mæli farið saman og
matið er í raun hluti af skilyrðum skipulagsáætlunarinnar. Mismunandi er hvernig
sveitarfélög hafa tengt þetta saman en í þessu samhengi hafa verið greindar þrjár leiðir.
Fyrsta leiðin er að matið verður hluti af skipulagsáætluninni. Landslagseinkennum er lýst
stuttan hátt og með fylgir kort sem sýnir landslasgerðir eða svæði. Leið tvö felst í að
landslagsmatið verður viðauki í skipulagsáætluninni. Leiðbeiningar eru settar um einstök
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atriði sem hafa verður í huga og gilda þær fyrir allt sveitarfélagið. Þriðja leiðin felst í að
fyrir hvert svæði eru sett skilyrði en skilyrðin byggja á mati á gildi og viðkvæmni
landslagsins (The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a; Watkins, 2003;
Cox, 2003). Hægt er að taka dæmi frá Staffordshire á Englandi en þar var leið þrjú farin.
Þetta dæmi er valið vegna þess að það sýnir vel hvernig landslagsmat er nýtt og tengt við
skipulagsvinnu. Birt voru kort sem sýndu bæði gæði og viðkvæmni landslags og var þetta
kallað landslagsstefnusvæði (e. landscape policy zone) þau sýna ástand landslags og hvað
þarf að gera fyrir það. Upplýsingarnar eru svo tengdar við skipulagsstefnuna og markmiðin
ákveðin út frá því (Staffordshire County Council, 2000). Engin ein leið er rétt í tengslum
við samþættingu landslagsmats og skipulagsáætlana heldur ræðst þetta af því hver
tilgangurinn er með landslagsmatinu og hverjar áherslurnar aftur eru í skipulagsgerð
sveitarfélaga í Englandi og Skotlandi.

Heimildavinna
Náttúrulegir þættir
Félagslegir og menningalegir þættir
Vettvangsvinna
Einkennisþættir
Fagurfræði og skynjun
Ástand og viðkvæmni
Flokkun og lýsing
Kort
Lýsing á einkennissvæðum og landslagsgerðum
Greining á lykilþáttum í landslagi

Mat á gildi landslags
Hönnun framkvæmda
Skipulagsmarkmið
Stefnumörkun í landslagsmálum

Gildismat

Ákvörðun um nálgun við mat á gildi landslags
Skilgreining á nálgun
Aðrar rannsóknir og gögn
Vettvangsskoðun

Skilgreining á landslagseinkennum

Skilgreining á umfangi
Tilgangur og markmið
Nákvæmni
Tækjabúnaður
Aðkoma hagsmunaaðila

Mynd 3 – Vinnuferli bresku aðferðarinnar: (Aðlagað upp úr Landscape Character Assessment:
Guidance for England and Scotland; The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a)
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2.2.2

Danmörk: Landskabskaraktermetoden

Landskabskaratermetoden eða danska aðferðin á rætur að rekja til nefndar sem skipuð var
árið 2000 af Skov- og naturstyrelsen (í. Skógar- og náttúrustofnunin). Hlutverk
nefndarinnar var að bera saman mismunandi greiningar- og matsaðferðir og finna út hver
þeirra hentaði dönskum aðstæðum. Niðurstaðan varð að sú breska aðferðin þótti hentugust
og var hún aðlöguð að dönskum aðstæðum. Þessi vinna var á forræði Skov- og
naturstyrelsen fyrir hönd danskra stjórnvalda en höfð var samvinna við ömtin
(Stjórnsýslueining) vegna þess að aðferðin var upphaflega hugsuð til notkunar á því
stjórnsýslustigi (Caspersen & Nellemann, 2005). Hins vegar voru gerðar miklar breytingar
á stjórnsýslustigum í Danmörku fyrir nokkrum árum og var sveitarfélögunum fengið
skipulagsvaldið. Af þessum sökum var aðferðin endurskoðuð með það í huga og er nú
notuð á sveitarstjórnarstigi (Miljøministeriet, 2007).
Landslagssáttmálinn var leiðandi við þróun aðferðarinnar og kemur best fram í að sú
skilgreining á landslagi sem notuð er í aðferðinni er sú sama og finna er í sáttmálanum
(Caspersen & Nellemann, 2005). Danska aðferðin er hugsuð sem skipulagstæki og þeir
sem þróuðu hana settu sér fimm markmið um hvernig hún gæti nýst sem slík. Markmiðið
var að hanna aðferð sem gerir þeim sem henni beita auðvelt að skilja og greina landslag.
Aðferð þar sem hægt er að meta og forgangsraða áætlunum og stefnum sveitarfélaga í
tengslum við landslagsskipulag. Aðferðin á að ná til alls landslags innan sveitarfélags en
ekki bara til stakra svæða. Aðferð þar sem gert er ráð fyrir breytingum á landnotkun og að
lokum þarf hún að vera gagnsæ og meta landslag á kerfisbundin hátt (Nellemann &
Caspersen, 2008).
Aðferðin nýtist sveitarfélögum á þann hátt að meðal annars er hægt að nýta hana við
staðsetja mannvirki, skilgreina svæði fyrir frístundir, skilgreina skógræktarsvæði og vernda
náttúru- og menningarminjar (Miljøministeriet, 2007). Upphaflega var ekki gert ráð fyrir
aðkomu hagsmunaaðila eða almennings að matsferlinu. Gerð var tilraun þar sem prófað var
að fá álít hagsmunaaðila inn í matsferlið. Niðurstaðan var sú að þekking hagsmunaðila á
landslagi á viðkomandi svæði skiptir máli og auðveldlega er hægt að samþætta þátttöku
þeirra inn í greiningar- og matsferlið (Caspersen, 2009).
Ferill aðferðarinnar skiptist í fjögur skref (Mynd 4) og eru greining og gildismat á
landslagi ekki aðskilið. Fyrst eru landslagseinkenni (Viðauki C) skilgreind og gerðar eru
greiningar á náttúrufari, menningu og sögu og á sjónrænum þáttum. Þessir þættir eru allir
greindir aðskildir en útkoman er kort sem sýnir einkennissvæði (Viðauki C) og fylgir lýsing
með. Á næsta skrefi er landslagið metið, þetta skref er sjálft gildismatið. Meðal þess sem
lagt er mat á er ástand og viðkvæmni. Í þriðja skrefinu er gerð landslagsáætlun þar sem sett
er fram stefnumörkun fyrir landslagið. Að lokum verður landslagsáætlunin hluti af
skipulagsáætlun sveitarfélagsins (Miljøministeriet, 2007).
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Helsti kostur aðferðarinnar er hversu auðvelt er að nota hana í skipulagsvinnu.
Verkferlið er þannig hannað að matið er unnið samhliða skipulagsvinnu. Þetta þýðir að
vinna við stefnumörkun verður marktækari og hægt er að bregðast við fyrr ef vandamál
koma upp. Annar kostur er gildismatið og ólíkar greiningar sem meta ólíkar forsendur sem
tryggja að ekki þarf að taka ákvörðun eftir sjálft matið um hvernig nálgast eigi það. Heldur
er hægt að fara beint í þessa vinnu sem sparar tíma og eykur skilvirkni ferilsins. Þetta
tryggir betri stefnumörkun fyrir landslag. Landslagsáætlunin er þriðji kosturinn vegna þess
að með henni er lagður grundvöllur um stefnumótun til framtíðar.
Skilgreining á landslagseinkennum
Forvinna
Greining á náttúrufari
Greining á menningu og sögu
Vettvangsferð
Greining á sjónrænum þáttum
Greining á einkennum landslags
Vettvangsferð
Mat á landslagseinkennum
Styrkur landslagseinkenna
Sjónræn gæði
Ástand landslagseinkenna
Viðkvæmni landslagseinkenna
Gerð áætlana
Lýsinga á landslagi
Markmið
Tillögur
Framkvæmd
Skipulagsáætlun sveitarfélaga
Uppbygging
Viðmiðunarreglur og leiðbeiningar

Mynd 4 - Vinnuferli dönsku aðferðarinnar (Aðlagað upp úr Vejledning
om landskabet i kommuneplanlægningen; (Miljøministeriet, 2007)

Aðalgalli dönsku aðferðarinnar er sá að ekki er gert ráð fyrir aðkomu hagsmunaaðila
að ferlinu. Þetta veikir ferlið vegna þess að nú til dags er ætlast til að þeir komi að
skipulagsvinnu með einum eða öðrum hætti. Hins vegar er verið að vinna að því að leysa
þetta vandamál og gerð hefur verið tilraun með það að markmiði að tryggja aðkomu
hagsmunaaðila að ferlinu (Caspersen, 2009). Annað vandamál sem bent hefur verið á er að
aðferðin er ekki skylda heldur er hún val og þetta þýðir að sveitarfélög gætu freistast til að
nota ekki aðferðina. Einnig hefur verið bent á að lítil þekking sé til staðar við beitingu
slíkra aðferða og ekki sé hægt að nýta hana við að greina og meta landslag á landsvísu.
Þetta veikir því aðferðina og í raun verður hún ekki það verkfæri sem henni er ætlað að
vera (Miljøministeriet, 2007; Nellemann & Caspersen, 2008).
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Í Viðborg (Plan- og Udviklingsafdelingen, 2007; Viborg Kommune & COWI, á.á.) var
þessari aðferð ásamt annarri beitt til að meta og greina landslag á mörkum þéttbýlis og
dreifbýlis en úr þessu varð til ný aðferðafræði. Aðferðin fólst í því að fyrstu tvö skref
dönsku aðferðarinnar voru notuð til að skilgreina og meta landslagseinkenni. Síðan voru
búin til kort sem sýndu meðal annars ástand og viðkvæmni landslags. Samhliða þessu var
hin aðferðin notuð til að sýna upplifun og gildi á landslagi á sérkortum. Greind voru
einkennissvæði þar sem sett voru fram nokkur skipulagsstefnumið.

2.2.3

Noregur: Metode for landskapanalyse i kommuneplan

Noregur skrifaði undir landslagssáttmálan árið 2000 og fjórum árum seinna tók hann gildi.
Árið 2005 settu norsk stjórnvöld fram landsstefnu fyrir landslag og í henni var lögð áhersla
á að tengja saman landslag og skipulagsmál á sveitarstjórnarstigi. Þetta markaði upphaf að
þróun nýrrar aðferðar og var þeim stofunum sem sjá um náttúruverndarmál og
menningararfleið falin umsjón með þessari vinnu. Vinna hófst árið 2007 og voru
lokaleiðbeiningar fyrir aðferðina gefnar út árið 2011 (Direkotoratet for naturforvaltning &
Riksantikvaren, 2010, 2011).
Vinna við þróun aðferðarinnar og aðferðin sjálf byggja á landslagssáttmálanum sem
kemur best fram í því að nokkur af lykilhugtökum hennar eru þau sömu og eru í
sáttmálanum. Annar mikilvægur þáttur sem tekin er úr sáttmálnum er virk þátttaka
almennings og hagsmunaaðila í ferlinu. Undirstaða greiningar á landslagi byggir á
undirsvæði (n. delområder) sem eru landfræðileg svæði sem hafa ólíkar landslagsgerðir
(Viðauki C). Hægt er að beita aðferðinni á allt sveitarfélagið eða á hluta þess. Norska
aðferðin á það sameiginlegt með dönsku aðferðinni að vera hugsuð sem hjálpartæki við
skipulagsvinnu. Tilgangurinn er meðal annars að hjálpa viðkomandi sveitarfélagi að fá
yfirlit yfir, afla upplýsinga sem nýtast við að viðhalda og stjórna landslaginu til lengri tíma
og móta stefnur í tengslum við landbúnað og aðra atvinnuuppbyggingu.
Norska aðferðin skiptist í tvo meginhluta annars vegar greiningu og mat á landslagi og
hins vegar tengingu þess við skipulagsgerð (Mynd 5). Fyrsta stigið er forvinna en það sem
helst sker sig úr miðað við hinar aðferðirnar er að gert er ráð fyrir aðkomu hagsmunaaðila
að ferlinu. Næsta stig er landslagsgreining sem felst í heimildarvinnu og vettvangsvinnu.
Lýsing á einkennum landslags er gert á stigi þrjú og er kjarninn í þessari vinnu er sérstakt
próf þar sem niðurstöðunnar eru sannreyndar. Gildismat er framkvæmt á stigi fjögur og það
segir hversu mikilvægt viðkomandi undirsvæði er á svæða- eða landsvísu. Á síðasta stiginu
eru fyrirhugaðar breytingar á landslagi metnar og úr henni er gerð áætlun um hvað þurfi að
hafa í huga. Af því loknu er áætlunin tekin inn í skipulagsáætlun viðkomandi sveitarfélags.
Helsti styrkur norsku aðferðarinnar er sá að í vinnuferlinu er gert ráð fyrir aðkomu
hagsmunaaðila. Þetta tryggir aðkomu ólíkra aðila snemma í ferlinu miðað við aðrar
aðferðir. Líkt og þegar danska aðferðin er notuð þá eru landslagsmat og gildismat ekki
aðskilin og tryggir það að ekki þurfi að taka ákvaðarnir um hvernig standa skuli að
gildismatinu sjálfu. Að lokum er það kostur að þurfa ekki endilega að leggjast í
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landslagsmat fyrir allt sveifarfélagið í tengslum við skipulagsgerð. Vegna þess að kannski
þarf að endurskoða skipulagsáætlun í tengslum við ákveðin svæði og þá er gott að hafa
aðferð sem býður upp að þann möguleika að taka ákveðin svæði fyrir.
Í leiðbeiningunum kemur fram að þessi aðferð er ekki skilda heldur er hún hugsuð sem
verkfæri fyrir sveitarfélög. Þetta skapar svipuð vandmál og með dönsku aðferðina, það er
að sveitarfélög freistist til að nota ekki aðferðina vegna þess að þekking er ekki til staðar
eða kostnaður geti orðið mikill. Þetta býður þeirri hættu heim að aðferðin sjálf verði ekki
það verkfæri sem henni er ætlað.
Forvinna
Markmið
Umfang
Kvarði
Aðkoma hagsmunaaðila
Greining á landslagseinkennum
Heimildavinna
Eyðublöð
Vettvangsvinna
Flokkun og lýsing
Kort
Lýsing á einkennissvæðum og landslagsgerðum
Greining á lykilþáttum í landslagi
Mat á gildi landslagseinkenna
Gildismat
Landslagsbreytingar og skipulagsvinna
Fyrirhugaðar breytingar
Samþætting við skipulagsáætlanir
Mynd 5 - Vinnuferli norsku aðferðarinnar (Aðlagað upp úr Veileder:
Metode for landskapsanalyse i kommuneplan: Direktoratet for
naturforvaltning & Riksantikvaren, 2011)

2.2.4

Samanburður á milli aðferða

Aðferðirnar þrjár sem fjallað er um í kafla 2.2 eiga það helst sameiginlegt að allar eru þær
hugsaðar sem hjálpartæki við skipulagsvinnu. Aðalmunurinn á milli bresku og norrænu
aðferðanna er sá að sú breska er ekki eingöngu hugsuð til þess að vera notuð við
skipulagsvinnu heldur er hún einnig notuð í öðrum málaflokkum. Norrænu aðferðirnar eru
einungis notaðar við skipulagsvinnu.
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Mat á gildi landslags er annað atriði sem er mismunandi á milli aðferða. Gildismat er
innbyggt í norrænu aðferðirnar en staðsetning þess í vinnuferlinu er ólík. Þetta gerir það að
verkum að ekki er hægt að aðskilja greiningu og mat á landslagi frá hverju öðru. Í bresku
aðferðinni eru þessi tvö verkferli aðskilin vegna þess að lögð er meiri áhersla á að greina
ólík einkenni landslags á milli svæða frekar en að bera saman ólíkt gildismat.
Aðkoma hagsmunaaðila er mikilvæg við greiningu og mati á landslagi en einnig í
skipulagsvinnu. Norska aðferðin gerir ráð fyrir aðkomu ólíkra aðila í ferlinu og skilur það
hana frá hinum aðferðunum. Breska og danska aðferðin gera ekki ráð fyrir aðkomu þeirra í
ferlinu og það veikir þær frekar en styrkir. Hins vegar var bent á í umfjölluninni að búið sé
að laga þetta vandamál.
Margt í vinnuferli aðferðanna er sameiginlegt en uppbygging þeirra er mismunandi. Í
bresku aðferðinni skiptist til dæmis greining, flokkun og lýsing á landslagi í þrjú aðskilin
þrep en í dönsku aðferðinni er þetta aðeins eitt þrep, í þeirri norsku eru þetta þrjú þrep.
Þetta sýnir að jafnvel þótt að aðferðirnar byggjast að miklu leyti á hverri annarri er það sem
helst aðskilur þær eru ólíkar aðstæður í þeim löndum sem nota þær.
Samanburðurinn leiðir því í ljós að aðferðirnar eiga margt sameiginlegt, t.d. varðandi
markmið og notagildi við skipulagsvinnu. Aftur á móti er mörg atriði sem aðskilja þær og
gerir það að verkum að hver aðferð hefur sín eigin einkenni. Að lokum kemur í ljós að
erfitt getur verið að taka aðferð sem virkar í öðru landi og nota hana án þess að hún sé
aðlöguð að aðstæðum í nýju landi, t.d. í tilviki dönsku aðferðarinnar en hún byggist á þeirri
bresku.

2.3 LANDMAP-aðferðin
Landscape Assessment and Decision Making Process eða LANDMAP er aðferð sem er
upprunnin í Wales (CCW, 1996, í Owen & Eagar, 2004). Markmiðið er að safna sem
víðtækustum upplýsingum um landslag og nota landupplýsingakerfi við þá vinnu. Aðferðin
skilur sig frá öðrum aðferðum að nokkru leyti, landslagi er skipt í nokkra ólíka þætti og
upplýsingum er safnað aðskilið fyrir hvern þeirra. Aðferðafræðin er stöðluð fyrir alla
upplýsingaöflun og er hún notuð óbreytt alls staðar í Wales. Þetta tryggir að hægt er að
byggja upp heildstæðan gagnagrunn fyrir allt Wales. Annað sem skilur aðferðina frá er að
meiri áhersla er á gæði landslags frekar en einkenni. LANDMAP býður upp á marga
möguleika í notkun og framsetningu í tengslum við ólík þemu, sérstaklega í tengslum við
skipulagsvinnu á sveitarstjórnarstigi. Allt þetta gerir það að verkum að athyglisvert er að
reyna að sjá hvort hægt sé að nota aðferðina í sambærilega vinnu hér á landi.
Af þessum sökum fær LANDMAP meiri umfjöllun en aðrar aðferðir. Fjallað verður
sögu og þróun aðferðarinnar, sagt hvað ásýndarþættir eru, vinnuferli og tekið verður dæmi
um hvernig hún er notuð í skipulagsvinnu í sveitarfélaginu Wrexham í Wales (Countryside
Council for Wales, 2008a; Owen & Eagar, 2004; Wrexham County Borough Council,
2007a).
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2.3.1

Saga og þróun LANDMAP-aðferðarinnar

Counstryside Council for Wales (CCW) var sett á stofn árið 1992 en stofnunin sér meðal
annars um landslagsmál. Á sama tíma var verið að þróa Landscape Character Assessment í
Skotlandi og Englandi og í Wales óx þrýstingur á að farið yrði í sambærilega vinnu. Árið
1994 var settur á stofn samstarfshópur ólíkra aðila sem átti að þróa, prófa og sjá til þess að
ein aðferðafræði til að greina og meta landslag yrði þróuð. Samin var stefnuskrá sem
innihélt 48 markmið en þau tvö mikilvægustu voru að landslag yrði skilgreint og allir aðilar
skuldbundu sig til að þróa sameiginlega aðferðafræði (Owen & Eagar, 2004). Í samræmi
við fyrra markmiðið var landslag skilgreint á eftirfarandi hátt:
the landscape consists not only of the objective reality of the rocks,
plants, and buildings which make up the physical form, but also the
environment perceived, predominantly visually, but also with other
senses. Sight, smell, feel and sound therefore all contribute to
landscape appreciation; as does our cultural background and
professional interests (CCW, 2001, í Owen & Eagar, 2004, 189)

Landslag nær til mannlegra og náttúrulegra þátta auk þess sem skynjun er mikilvæg. Þessi
skilgreining er mjög víðtæk og er víðtækari en skilgreining á hugtakinu sem finna er í
íslenskum skipulagslögum og landslagssáttmálanum.
Aðferðin var þróuð á árunum 1994-1997 og var prófuð á fjórum stöðum í Wales árið
1997. Niðurstöðurnar bentu til þess að aðferðin virkaði en einnig kom í ljós að ekki yrði
auðvelt að leysa vandamál sem upp komu í tengslum við nokkur tækniatriði. Vandamálið
sem upp kom var að í þessum prófunum var mikið af rituðum gögnum sem söfnuðust og
ekki var ljóst hvernig ætti að færa þessi gögn yfir á annað form (Owen & Eagar, 2004). Í
kjölfarið var byrjað að vinna með aðferðina og voru leiðbeiningar gefnar út árið 2001 og
endurútgefnar árið 2008. Kortlagningu á landslagi lauk árið 2009. Könnun sem gerð var
sama ár sýndi að niðurstöður landslagsmats sem framkvæmt var með LANDMAP er notað
í tengslum við skipulagsvinnu sveitarfélaga í Wales (LANDMAP News, 2010; Landscape
Character Network News, 2010).
Samkvæmt Owen og Eagar (2004) hafa komið fram hugmyndir um að hægt sé að taka
inn meiri upplýsingar inn í LANDMAP en nú er gert. Hægt yrði að bæta við félagslegum
og efnahagslegum upplýsingum og við það myndi sambandið á milli almennings og
landslag aukast. Auk þessa hefur verið reynt að auka þátttöku almennings og
hagsmunaaðila í ferlinu. Gerð var tilraun þar sem þátttaka þeirra var samþætt inn í
matsferlið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hagsmunaaðilar vilja fá að taka þátt í
matsferlinu og hafa áhrif á stefnumótun í tengslum við landslagsmál. Þetta sýndi einnig að
aðkoma hagsmunaaðila er mikilvæg. Hins vegar kom í ljós að helsti styrkur aðferðarinnar
getur einnig verið helsti veikleiki hennar. Veikleikinn felst í því að hægt er að færa
niðurstöðurnar inn í LANDMAP en hins vegar er ekki hægt að nota niðurstöðurnar fyrir
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utan ferlið og jafnvel koma ekki fram allar upplýsingar um skynjun á ákveðnum stöðum
(Scott, 2002)
2.3.2

Ásýndarþættir

Landslag er víðfeðmt fyrirbæri sem tekur til ólíkra þátta og endurspeglast það í því hvernig
landslagi er skipt upp í ólíka ásýndarþætti (Viðauki C) (e. aspect) en í rauninni eru þetta
gagnalög þar sem búið er að afmarka og lýsa ásýndarsvæðum (Countryside Council for
Wales, 2008a). Ásýndarsvæði (Viðauki C) er stakt svæði sem hefur einsleitt landslag eða
einsleita eiginleika (Countryside Council for Wales, 2007). Þetta er kjarninn í aðferðinni og
af þessu leiti er aðferðin ólík hinum aðferðunum. Ásýndarþættirnir eru: 1) jarðfræði (e.
geological landscape), 2) vist (e. landscape habitat), 3) sjón og skynjum (e. visual and
sensory), 4) saga (e. historic landscape) og 5) menning (e. cultural landscape).
Lögð er áhersla á að sérfræðingar vinni með hvern ásýndarþátt fyrir sig. Þannig á
jaðfræðingur að vinna með jarðfæði og fornleifafræðingur að vinna með sögu (Countryside
Council for Wales, 2008a). Samkvæmt Owen og Eagar (2004) verða sérfræðingarnir að
vita hvað þeir eiga að gera og hvert hlutverk þeirra er. Þeir sjá um að greina, flokka og
afmarka ásýndarsvæði innan hvers þáttar. Auk þess þurfa þeir að lýsa hverju svæði fyrir sig
á ítarlegan hátt. Mikilvægasta hlutverk sérfræðings er hins vegar að meta hvert svæði fyrir
sig. Það sem er metið er gildi, ástand og hver framvinda verður á viðkomandi svæði. Að
lokum eiga þeir að gera tillögu um framtíðarstjórnun á svæðinu auk þess að meta hversu
miklar breytingar svæðið þolir.
Jarðfræðilegir þættir eins og berggrunnur, landform og vatnafar setja mikinn svip á
landslagið og breytast vegna rof- og setafla. Mikilvægt er að gera grein fyrir þessu ferli á
skipulagðan hátt og er það tilgangurinn með jarðfræði (Countryside Council for Wales,
2008b). Jarðfræði er greind og skráð út frá þessum þáttum og mörkuð eru ásýndarsvæði til
að aðskilja ólíka þætti og ferla. Við skráningu er einnig tekið til fyrirbæra sem ekki eru
sýnileg og í rauninni er verið að segja sögu jarðfræði í landslaginu eins og það birtist í dag.
Gróður- og búsvæði eru ólík og sömuleiðis hvernig þau dreifast í landslaginu. Í vist eru
þessir þættir skoðaðir ásamt því að tenging á milli þeirra og annarra lífvera eru skoðaðar.
Upplýsingar sem þessar eru nauðsynlegar vegna þess að hægt er að nýta þær í tengslum við
umhverfisvernd, landbúnað og skipulag á landnotkun. Einnig er hægt að nýta þessar
upplýsingar til að fá hugmynd um hugsanlegar breytingar á vist (Countryside Council for
Wales, 2008c).
Fagurfræði og upplifun einstaklinga á landslagi hefur lengi verið hluti af
landslagsgreiningu og er það einnig í LANDMAP (Countryside Council for Wales, 2008d).
Sjón og skynjun lítur á hvernig sjónræn fyrirbæri og mynstur koma fyrir í landslaginu og
hvernig þau dreifast. Upplifun á landslagi er aðallega skynjuð í gegnun sjón en önnur
skynjun eins og t.d. lykt, hljóð og snerting er líka mikilvæg. Sjón og skynjun skerst á við
aðra ásýndarþætti en markmiðið er fyrst og framt að meta hvaða áhrif þessi fyrirbæri hafa
sjónrænt.
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Maðurinn hefur haft áhrif og notað landið um aldir en á þeim tíma hefur landnotkun
breyst. Saga skoðar hvernig söguleg landnotkun, mynstur og fyrirbæri koma fyrir í landinu
í dag. Þetta þýðir að ekki er verið að skrásetja sögulega þróun landslags. Matið byggist á
landslagi sem heild en ekki stökum stöðum (Countryside Council for Wales, 2008e). Sé
staður stakur en er ekki hluti af stærri heild er hann einn og sér ekki metinn en sé staðurinn
hluti af stærri heild er hann skoðaður og metinn. Ástæðan fyrir þessu er að stakir staðir eða
fornleifar lúta ekki þeim skilyrðum sem aðferðin setur og eru því ekki hluti af
heildaryfirbragði landslagsins.
Menning lýsir sambandinu á milli manns og landslags. Sambandið þarna á milli er af
tvennum toga, hvernig maðurinn mótar landslagið og hvernig landslagið mótar manninn.
Áherslan er ekki lögð á að greina og kortleggja allt sem tengist menningu heldur þau
mynstur og ferli sem eru mest áberandi. Eins og með sögu er áherslan og nútíðina
(Countryside Council for Wales, 2008f). Helsta vandamálið er að stundum er erfitt að
greina hver munurinn sé á milli menningu og sögu.

2.3.3

Uppbygging LANDMAP-aðferðarinnar

Vinnuferli LANDMAP skiptist í fjögur þrep (Mynd 6): 1) gagnaöflun, flokkun og
kortlagning (e. classification and mapping), 2) eyðublöð og vettvangsferð (e, aspect area
data capture), 3) frágangur gagna og tækniskýrsla (technical reporting) og 4) gæðastjórnun
(quality assurance) (Countryside Council for Wales, 2008a; 2008b; 2008c; 2008d; 2008e;
2008f). Sumt í vinnuferlinu aðferðarinnar er svipað því sem finna er í hinum aðferðunum.
Hins vegar er margt í vinnuferlinu sem gerir aðferðina öðruvísi en hinar.
Öflun nákvæmra heimilda skiptir miklu máli vegna þess að hún stuðlar að því að meiri
upplýsingar fást um hvern ásýndarþátt og kortlagning verður nákvæmari. Ferlinu svipar til
þess sem finna er í hinum aðferðunum en flokkunarkerfin sem notuð eru gera LANDMAP
frábrugðið. Flokkunarkerfin eru notuð til að flokka svæði í ólíka hópa og er kerfið
stigskipt. Nákvæmni gagna ræður á hvaða stigi flokkun og kortlagning fer fram. Á stigi eitt
eru stórar landslagsgerðir kortlagðar. Helstu landform, vistkerfi og landnotkun eru kortlögð
á stigi tvö. Landþekja, minni landform og menningar- eða sögulegt samhengi eru kortlögð á
stigi þrjú. Stig fjögur er nákvæmast en á því eru einstök landslagsfyrirbæri kortlögð
(Selman, 2006).
Hönnun eyðublaða svipar til þess sem finna er í hinum aðferðunum. Ferlinu má skipta
í tvennt, suma hluta á eyðublöðunum er hægt að fylla út áður en farið er í vettvangsferð og
er þá stuðst við þau gögn sem búið er að safna. Hinir hlutarnir eru svo fylltir út í
vettvangsferð, hvert svæði er heimsótt, eyðublað er fyllt út og teknar eru ljósmyndir. Samt
sem áður er nauðsynlegt að nýta vettvangsferðina til að staðfesta þá vinnu sem unnin var
fyrir ferðina. Á þessu þrepi fer einnig fram greining og gildismat á hverju ásýndarsvæði.
Mismunandi er eftir ásýndarþætti hvaða breytur eru notaðar við greiningu og gildismati en
dæmi um breytur eru t.d. viðkvæmni og ástand. Hverri breytu er gefin einkunn og síðan er
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hverju svæði gefin heildareinkunn. Þessar upplýsingar eru síðan nýttar við vinnu á seinni
stigum og nýtast síðar við vinnu í tengslum við til dæmis skipulagsvinnu.
Gögnin sem safnað er í vettvangsferð eru notuð til að endurskoða kortlagningu auk
þess sem sérstakur gagnagrunnur er settur upp. Gagnagrunurinn saman stendur af kortum
sem eru á stafrænu formi og eyðublöðunum. Seinni hluti vinnu á þessu stigi felst í
tækniskýrslu en skýrslan inniheldur stutta samantekt, lýsingu á aðferðafræði, heimildir,
skýringar á mati og stjórnun og að lokum þarf að gera grein fyrir hversu miklar breytingar
landslag á ásýndarsvæði þolir. Þetta atriði skilur LANDMAP frá öðrum aðferðum.
Fjórða stigið er eingöngu að finna í LANDMAP-aðferðinni. Þetta er gæðastjórnun og
er markmiðið að tryggja að öll gögn og vinna hafi fylgt öllum stöðlum aðferðarinnar.
Sérstök nefnd fer yfir skýrsluna og er það hlutverk nefndarinnar að tryggja að allt hafi verið
rétt gert. Samþykki nefndin skýrsluna er hún gerð opinber og sett inn í gagnagrunn sem
inniheldur upplýsingar fyrir alla Wales en hafni nefndin henni er hún send til baka og
leiðrétt.
Að lokum má benda á að eitt annað atriði skilur LANDMAP frá hinum aðferðunum
það er ferlið að skilgreina landslagsgerðir eða einkennissvæði (Viðauki C). Þetta er val í
LANDMAP vegna þess að CCW áleit að ef svipuð nálgun yrði tekin upp þá myndi mikið
af upplýsingum tapast og mikill breytileiki yrði í niðurstöðunum. Litið er svo á að ef allar
greiningar á landslagi og einkennisþáttum eru vel gerðar og farið er eftir öllum kröfum þá
eiga niðurstöðurnar að duga í tengslum við ákvarðanatöku (Eagar & Owen, 2004).
2.3.4

LANDMAP og skipulag í Wales

Skipulagsstefna fyrir Wales (e. Planning Policy Wales) leggur línunnar um hvernig standa
skuli að skipulagsmálum og tengja þau saman við landslag. Þessi þróun er svipuð því sem
gerist í Englandi og Skotlandi. Skipulagsyfirvöldum er gerð skylda að gera áætlanir um
landnotkun innan sinna marka. Áætlanirnar eiga að ná til marga þátta, stefnumið eiga að
vera skýr og endurskoða á áætlanir árlega. Landslag er einn af þeim þáttum sem er
mikilvægur. Setja á fram markmið sem taka til náttúru, félags- og menningargilda auk
sjálfbærrar þróunar. Einnig skal taka tillit til landslags við hönnun mannvirkja. Mælt er
með LANDMAP-aðferðinni í þessu samhengi (Welsh Assembly Government, 2011).
Skipulagsstefnan er lagalega bindandi (Watkins, 2003).
Landslagsgreining í sveitarfélaginu Wrexham (Mynd 7) var nýtt við skipulagsgerð og
er matið birt sem viðauki við sjálfa skipulagsáætlunina. Ástæðan fyrir að þetta sveitarfélag
er tekið fyrir er að framsetning og samþætting landslagsmats og skipulagsstefnu hefur
heppnast vel (Wrexham County Borough Council, 2007a). Farin var sú leið að nýta þann
valkost sem er í LANDMAP að greina einkennissvæði og mynda þau grunninn varðandi
stefnumörkunina. Greind voru 27 einkennissvæði og 4 landslagsgerðir. Að lokum er
aðferðafræðin sett fram á skýran hátt og auðvelt að sjá hvernig unnið var með hana.
Aðferðin skiptist í sex skref og hófst á því að meta ólíkar stefnur og markmið. Næst
voru einkennissvæði greind og afmörkuð. Þetta var gert til þess að skilja samhengið á milli
landslags og hugsanlegra framkvæmda en einnig til að sjá hvaða svæðum ætti að hlífa.
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Umhverfismat var framkvæmt í skrefi þrjú. Meiri upplýsingaöflun fór fram í skrefi fjögur
og greining gagna var framkvæmd í skrefi fimm. Þá lá fyrir hvers vegna sumir þættir fengu
að halda sér en aðrir ekki. Að lokum var skipulagið borið saman upplýsingarnar sem aflað
hafði verið (Wrexham County Borough Council, 2007a).

Gagnaöflun, flokkun og kortlagning
Gögn
Flokkunarkerfi
Kortlagning
Eyðublöð og vettvangsferð
Eyðublöð
Greiningar á ásýndarsvæðum
Söfnun upplýsinga í vettvangsferð
Frágangur gagna og tækniskýrsla
Endurskoðun á kortlagningu
Frágangur gagnagrunns
Tækniskýrsla
Gæðastjórnun
Lokaskýrsla send til nefndar til yfirferðar
Mynd 6 - Uppbygging LANDMAP-aðferðarinnar (Aðlagað upp úr
leiðbeininguna fyrir LANDMAP: Countryside Council for Wales, 2008a;
2008b; 2008c; 2008d; 2008e; 2008f)

Framsetning viðaukans er eftirfarandi. Fyrir hvert einkennissvæði er sýnt kort og til
hliðar eru upplýsingar um það í texta (Wrexham County Borough Council, 2007b). Helstu
einkennum svæðisins er lýst og stutt samantekt er sett fram fyrir hvern ásýndarþátt. Einnig
eru settar fram upplýsingar um viðkvæmni og leiðbeiningar um stjórnun svæða eru einnig
settar fram.
Mismunandi er eftir einkennissvæðum hver skipulagsmarkmiðin eru. Ceiriog dalur er
eitt af 27 einkennissvæðum í Wrexham. Svæðið er hæðótt og hlíðar eru ávalar. Þarna
blandast saman landbúnaðarland, skógur og þorp (Mynd 7). Sjónræn einkenni svæðisins
eru brattar hlíðar sem gefa þá tilfinningu að þetta sé hálendissvæði og landslagsgæði séu
mikil. Námur víðsvegar á svæðinu og áin hefur grafið ofan í berggrunninn. Á svæðinu er
að finna sögulegar minjar um ullariðnað og sauðfjárrækt hefur lengi verið stunduð. Þessi
lýsing endurspeglar einkennisþættina í LANDMAP. Landslag á svæðinu er viðkvæmt fyrir
breytingum sem orðið gætu á dreifbýli svæðisins. Af þessum sökum er eitt af
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skipulagsmarkmiðunum fyrir svæðið að sjónrænni ásýnd svæðisins skuli viðhaldið. Allar
nýjar byggingar og breytingar á þeim eldri skulu vera í samræmi við byggingarstíl á
svæðinu og forðast skal allar framkvæmdir sem ekki taka mið af þessu (Wrexham County
Borough Council, 2007c).

2.4 Samantekt
Allar aðferðirnar sem gerð var grein fyrir í kaflanum flokkast undir sérfræðinálgun vegna
þess að sérfræðingar mótuðu þær og þær eru notaðar af þeim. Í bresku, dönsku og
LANDMAP-aðferðinni kemur þessi áhersla vel framen breytingar hafa samt orðið og
viðurkennt er að aðkoma annarra aðila sé mikilvæg. Aðeins norska aðferðin gerir ráð fyrir
því í vinnuferlinu að aðkoma annarra aðila sé mikilvæg. Á undanförnum árum hefur
hugsunin verið að breytast og gerðar hafa verið nokkrar tilraunir sem leitt hafa í ljós að
hægt er að tryggja aðkomu hagsmunaðila án þess að miklar breytingar þurfi að gera á
vinnuferli hverrar aðferðar. Þetta hefur leitt til að í dag má segja að aðferðirnar falli ekki
eingöngu undir sérfræðinálgun heldur hafa þæf færst í átt að öðrum nálgunum. Að lokum
er upplýsingum um fagurfræði og skynjun aflað en það fellur vel að reynslunálgun þar sem
margskonar upplifarnir eru skoðaðar.
Umfjöllun um valdar landslagsgreiningaraðferðir og landslagssáttmálan sýna vel
hversu leiðandi hann er við þróun aðferðanna og hvernig unnið er með landslag og
skipulagsmál. Danska og norska aðferðin sýna vel að sáttmálinn var leiðandi við þróun
þeirra og stefnu þessara landa taka mið af sáttmálanum. Breska og velska aðferðin eru eldri
en sjálfur sáttmálinn og voru ekki þróaðar út frá honum. Hins vegar eru forsendur þessara
aðferða sambærilegar við forsendur sáttmálans og þessar aðferðir falla vel að markmiðum
hans. Landslagssáttmálinn gerir það að verkum að hugsað er um landslag á svipuðum
forsendum á milli landa og að hvert land sé ekki með sinn eigin skilning á viðfangsefninu
heldur er einn sameiginlegan skilning.
Eins og fram kemur í kafla 2.2.4 eiga aðferðirnar margt sameiginlegt þó margt geri
það að verkum að þær eru ekki alveg eins. Þannig eru forsendur þeirra mismunandi svo og
áherslur. Sömuleiðis eru vinnuferli og uppbygging ólík. Þrátt fyrir þetta eru þessar aðferðir
þó líkari hvorri annarri ef þær eru bornar saman við LANDMAP. Helsta ástæðan fyrir því
er sú að norrænu aðferðirnar sækja fyrirmynd sína til þeirrar bresku frekar en LANDMAP.
LANDMAP-aðferðin á margt sameiginlegt með hinum aðferðunum en ákveðnir þættir
og ferlar gera það að verkum að hún er samt frábrugðin. Það sem helst skilur hana frá
öðrum aðferðum er sú krafa að öflun, greining, flokkun og mat á gildi landslags skiptist í
fimm ólíka þætti og er gert aðskilið fyrir hvern þátt. Í hinum aðferðunum koma þessar
upplýsingar alltaf saman að lokum í formi einkennisvæða. Þetta gerir það að verkum að
strangari kröfur eru gerðar um hvernig unnið sé með ferlið og aðferðin er ósveigjanlegri í
aðlögun en aðrar aðferðir.
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Annað atriði sem aðskilur LANDMAP frá hinum aðferðunum er áherslan sem lögð er
á gæði landslags frekar en einkenni þess. Þessi krafa gerir það að verkum að greining er
ekki eins samþætt og í öðrum aðferðum. Einnig skilur þetta LANDMAP frekar frá bresku
aðferðinni en þeim norrænu. Norrænu aðferðirnar líkjast meiri LANDMAP að því leiti að
þar er lögð áhersla á að greina bæði gæði og einkennilandslags.

Mynd 7 - Sveitarfélagið Wrexham: Myndin í efra hægra horni sýnir hefðbundið beitarsvæði sem
staðsett er í efrihluta dalsins (Bolwell, 2010). Punkturinn sýnir gróflega hvar myndi er tekin.
Ceirig-dalur er eitt af einkennissvæðum sveitárfélagsins og liggur það í vesturhluta Wrexham.
Wrexham er staðsett í norðaustur Wales (GDAM, á.á.)

Ákveðna þætti í vinnuferli LANDMAP er eingöngu að finna þar og ekki í öðrum
aðferðum. Aðallega eru það þrepin frágangur gagna og tækniskýrsla og gæðastjórnun sem
skilja LANDMAP frá hinum. Sambærilega nálgun kemur ekki fyrir í bresku eða norrænu
aðferðunum.
Þetta getur gefið þá mynd að miklu flóknara sé að nota LANDMAP þegar kemur að
því að framkvæma landslagsmat í tengslum við skipulagsvinnu. Einnig má velta fyrir sér
hvort það sé í rauninni þess virði að prófa aðferðina hér á landi miðað við hvað hún virðist
flókin. Aðferðin hefur hins vegar notuð með góðum árangri í Wales á sviði skipulagsmála
auk annarra málaflokka.
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Miklar breytingar hafa orðið á landslagsmatsaðferðum frá því að þær komu fram fyrir
rúmum 40 árum. Í Evrópu hafa margar ólíkar aðferðir verið þróaðar en engin ein er
ráðandi, heldur hefur hvert land, eins og aðferðirnar sem hér hefur verið fjallað um sýna,
þróað eigin aðferð. Í skipulagsmálum hefur þróunin sömuleiðis orðið sú að landslag skiptir
meira máli en áður. Vegna þessa er áhugavert að fjalla um þróun þessara málaflokka hér á
landi og reyna að athuga hvort LANDMAP henti í þessu samhengi.
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3 Landslag og skipulag á Íslandi

3.1 Staða landslags á Íslandi

3.1.1

Landslag í lögum og reglugerðum

Landslag hefur lengi tengst löggjöf á sviði náttúruverndarmála en annars hefur það ekki
fengið mikla athygli frá löggjafanum í gegnum tíðina. Hugtakið kom fyrst fram í lögum um
náttúruvernd frá árinu 1956. Í lögunum segir að hægt sé að friða svæði vegna sérstæðs
landslags og einnig er ákvæði um að hægt sé að banna efnistöku ef sérkennilegu landslagi
er raskað (Lög um náttúruvernd nr. 48/1956). Svipuð ákvæði koma fyrir í yngri
náttúruverndarlöggjöf (Lög um náttúruvernd nr. 47/1971; Lög um náttúruvernd nr.
93/1996). Landslag var aldrei skilgreint sérstaklega en ef rýnt er í merkingu þess kemur vel
fram að svipur landslags var ráðandi merking.
Í núverandi lögum um náttúruvernd (nr. 44/1999) er að finna kafla um landslagsvernd.
Ákveðnar landslagsgerðir njóta verndar samkvæmt 37. grein laganna, „eftirtaldar
landslagsgerðir njóta sérstakrar verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er“
(Lög um náttúruvernd nr. 44/1999), orðalaginu var síðar breytt í jarðmyndarnir og
vistgerðir. Ástæðan fyrir þessu var að orðið landslagsgerð þótti ekki heppilegt en við þetta
varð staða landslag enn óljósari en áður hafði verið (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010).
Það má segja að landslag hafi misst stöðu sýna tímabundið.
Kynnt hafa verið drög að frumvarpi til breytinga á lögunum og mun orðlag greinar nr.
37 verða breytt, „eftirtalin náttúrufyrirbæri njóta sérstakrar verndar til að tryggja fjölbreytni
íslenskrar náttúru, vernd lífríkis og landslags og þess sem er sérstætt eða fágætt
“(Umhverfisráðuneytið, 2011a, 453). Ásæðan fyrir þessum breytingum er að eldra orðalag
þykir ómarkvisst og þótti ekki hafa mikla þýðingu við útgáfu framkvæmdarleyfa og gerð
skipulagsáætlana. Einnig eru lagðar til breytingar á skipulagslögum og lögum um mat á
umhverfisáhrifum sem eiga að styrkja vernd landslags (Umhverfisráðuneytið, 2011a).
Í löggjöf sem tengist mati á umhverfisáhrifum og mati á umhverfisáhrifum áætlana er
landslag talið upp sem hluti af umhverfi. Einnig er landslag ein af þeim viðmiðunum sem
nota skal í mati á vægi umhverfisáhrifa (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000;
Lög um hverfismat áætlana nr. 105/2006). Eins og landslag er sett fram í lögunum kemur
ekki skýrt fram hvað nákvæmlega er átt við með því. Að öllum líkindum má bæta úr þessu
með því að setja inn skilgreiningu fyrir landslag og nota þá sömu og finna er í

27

skipulagslögum. Það myndi tryggja samræmi á milli laga og tryggja að sami skilningur er á
fyrirbærinu. Umhverfismatlöggjöfin tengist skipulagsmálum vegna þess að
skipulagsáætlunum ber að fara í umhverfismat (Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr.
1123/2005).
Í þjóðminjalögum (nr. 107/2001) er búsetulandslag talið upp sem fornleifar og nýtur
verndar. Helsti gallinn er að enga skilgreiningu á hugtakinu er að finna né kemur það aftur
fyrir. Þessi löggjöf tengist skipulagi (Drög að skipulagsreglugerð, 2010) á þann hátt að
fornleifar og menningarminjar eru eitt af nokkrum þemum í skipulagslöggjöfinni.
Landslag sem hugtak er nýlegt í skipulagslöggjöf og er ekki að finna í eldri lögum (sbr.
Skipulagslög nr. 19/1964; Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997). Þrátt fyrir það má
segja að það hafi komið óbeint fyrir vegna þess að vísað er í aðra löggjöf í skipulagslögum.
Í núverandi skipulagslögum er hugtakið skilgreint og er það víðtækt (sbr. kafli 2.1.1).
Meðal markmiða laganna er að stuðla að vernd landslag og er því búið gera þær breytingar
til samræmis við fyrirhugaðar breytingar á grein nr. 37 í lögum um náttúruvernd. Einnig á
að setja fram stefnu um einstaka þætti í skipulagsáætlunum og er landslag einn af þeim
(Skipulagslög nr. 123/2010). Vandamálið við lögin er að þegar þau eru skoðuð ber ekki
mikið á landslagi. Lögunum er aðeins ætlað að vera heildarrammi og nánari útfærsla á
einstökum atriðum lagana á að vera í skipulagsreglugerð.
Í drögum að nýrri skipulagsreglugerð er unnið með landslags á svipuðum forsendum
og í lögunum. Helsti gallinn er sá að ekki er unnið mikið meira með landslagi í drögum að
reglugerðinni heldur en gert er í lögunum. Setja skal stefnu um vernd landslag og tilgreina
skal ástæður fyrir þeirri vernd. Einnig að setja reglur um landnotkun og mannvirkjagerð.
(Drög að skipulagsreglugerð, 2011). Þessi framsetning er sveigjanleg ekki þarf að gera
landslagsgreiningu til að vinna þessa vinnu. Hins vegar myndu vinnubrögð verða betri ef
mat yrði framkvæmt vegna þess að þá er hægt að hafa meiri gögn til að vinna með við
stefnumótun fyrrnefndra þátta. Hægt væri að nýta landslagsmat við að setja skilyrði um
hönnun mannvirkja á ákveðnum svæðum eða við hönnun skóga. Í núgildandi
skipulagsreglugerð (nr. 400/1998) er unnið með landslag á svipuðum forsendum nema þar
er landslag hluti af náttúrufarsþáttum og ekki talið upp sem sér þáttur.
Nýta má landsskipulagsstefnu í þessu samhengi en henni er ætlað að setja fram
samræmda stefnu í einstökum málum og samrýma stefnumótun við landnýtingu (Reglugerð
um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011). Landslagsmál geta vel verið einn af þessum
málaflokkum. Setja þyrfti fram stefnu þar sem fram kemur hvernig vinna á með landslag
sem sér málaflokk, einnig að tengja hann við aðra málaflokka og mæla með greiningu á
landslagi í tengslum við skipulagsgerð. Þetta myndi tryggja að kominn væri ákveðinn
rammi sem fara á eftir við svona vinnu en er samt sveigjanlegur þegar hann er aðlagður að
ólíkum verkefnum.
Landslag hefur tekið miklum breytingum í löggjöf hér á landi og skilgreining á
hugtakinu tryggir að einn skilningur sé notaður. Til að tryggja þetta er best að landslag sé
einnig skilgreint í annarri löggjöf til að stuðla að sama skilningi og benti starfshópur á
vegum Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar á þetta. Þetta myndi tryggja góðan
grunn að endurskoðun sem þarf að fara fram. Einnig ætti að fara eftir þeim tillögum
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hópsins um að taka upp skilgreiningar á öðrum hugtökum sem tengjast landslagi t.d.
landslagsheild eða landslagsgerð (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010;
Umhverfisráðuneytið, 2011a).

3.1.2

Aðferðir við greiningu á landslagi

Lengi vel var lítil þróun í aðferðum til að flokka og meta gildi landslags. Árið 2005 var
gerð úttekt á stöðu landslagsmatsaðferða og var upplýsingum um erlendar aðferðir safnað
til að meta hvort þær hentuðu fyrir íslenskar aðstæður. Niðurstaðan var að engin ein aðferð
þótti betri en önnur (Ólafur Árnason, 2005) og í raun er þetta ástand enn þá við lýði. Þetta
kemur best fram í þeim ólíku aðferðum sem komið hafa fram á undanförnum árum.
Aðferðirnar eru ólíkar og er tilgangur þeirra mismunandi. Engin þeirra hefur orðið ráðandi.
Í tengslum við rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma var byrjað að þróa
aðferð til að greina og meta landslag. Þessi vinna var unnin af faghópi 1 (Þóra Ellen
Þórhallsdóttir o.fl., 2010) í tengslum við fyrsta áfanga áætlunarinnar. Erlendar aðferðir
voru skoðaðar og metið hvort hægt væri að nota þær hér á landi og samhliða þessu þróaði
hópurinn sjálfur aðferð frá grunni sem notaður var til að flokka landslag á miðhálendinu.
Markmiðið í áfanga tvö var að klára þróun aðferðarinnar og sjá hvaða landslags er að finna
hér á landi. Verkefnið skiptist í tvo hluta, annars vegar að greina landslag og hins vegar að
leggja mat á fagurfræðilegt og upplifunargildi þess. Aðeins fyrri hluti þess var unnin en
rannsakendur skorti tíma og fjármagn til að hefja vinnu við áfanga tvö. Sem stendur er
staðan sú að aðferðin greinir landslagið en ekkert gildismat er innbyggt í hana.
Landslag er greint út frá eðlisrænum einkennum þess á sjónrænan hátt. Gögnin voru
greind með tölfræðilegum aðferðum. Greindir voru ellefu flokkar landslags hér á landi
(Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010: Hlynur Bárðarson, 2009). Þessi aðferð tekur til
sjónrænnar ásýndar og náttúrulegra hliða landslagshugtaksins en ekki til
menningarlandslags. Aðferðin hentar ekki í tengslum við deiliskipulag og aðalskipulag.
Mannvist og náttúrufar tengjast hvert öðru nánum böndum í þessum gerðum skipulags og
miðað við hvernig landslag er skilgreint í skipulagslögum í dag þá hentar aðferðin ekki.
Aðferðina er hægt að nota í tengslum við svæðisskipulag og landskipulag vegna þess að
kortlagning landslag með henni nær til alls landsins og það er hægt að nýta sem grunn. Þau
sem þróuðu aðferðina hafa bent á að hún er hugsuð til þess að vera sveigjanleg og hægt sé
að laga hana að nýjum upplýsingum en þannig er hægt að bæta við breytum sem meta
mannvist (Hlynur Bárðarson, 2009). Þetta myndi tryggja að aðferðin taki til
náttúrufarslegra þátta jafnt sem mannvistarlegra.
Erlendar matsaðferðir hafa verið ráðandi í landslagsgreiningu hér á landi og hefur
breska aðferðin ásamt skyldum aðferðum verið tiltölulega aðgengilegar. Stundum er aðeins
ein erlend aðferð tekin og aðlöguð að íslenskum aðstæðum en oftast er nokkrum aðferðum
blandað saman og þróuð ein heilstæð aðferð. Þessar aðferðir eru yfirleitt prófaðar á einum
stað og eru þróaðar til þess að vera verkfæri við skipulagsgerð (Guðbjörg Guðmundsdóttir,
2008, Hildur Stefánsdóttir, 2008; Heiða Aðalsteinsdóttir, 2010).
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Aðferð Guðbjargar Guðmundsdóttur (2008) byggðist á þeirri bresku og var hennar
útgáfa prófuð á svæði Hestamannafélagsins Léttfeta á Sauðárkróki. Tilgangur verkefnisins
var að greina landslag og gera áætlanir um framtíðar landnotkun á svæðinu. Í Flatey á
Skjálfanda var önnur aðferð prófuð sem byggðist á bresku og dönsku aðferðunum auk þess
sem önnur aðferð frá Bretlandi var notuð, Historic Landscape Characterisation.
Markmiðið með þessu var að hanna og prófa aðferð sem hægt yrði að nota í tengslum við
áætlanir um stjórnun á landslagi (Hildur Stefánsdóttir, 2008). Þriðja aðferðin var prófuð í
Snæfellsnesbæ og byggðist á breskum og norrænum fyrirmyndum. Greind voru þrettán
einkennissvæði og sex landslagsgerðir en auk þess var þéttbýli greint með sérstakri aðferð.
Markmið var að hanna aðferð til greiningar á landslagi í tengslum við skipulag, verndun og
stjórnun á landnotkun (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2010).
Niðurstöður þessarar þróunarvinnu er sú að allar aðferðirnar er hægt að nota hér á landi
þrátt fyrir að forsendur þeirra séu ólíkar. Hægt er að taka erlendar aðferðir, aðlaga þær að
íslenskum aðstæðum og gera landslagsgreiningu og mat með þeim. Einnig er hægt að
hanna íslenska matsaðferð frá grunni. Þrátt fyrir að íslensk aðferð sé til staðar kemur fram í
kaflanum að sem stendur eru erlendar aðferðir vinsælar. Helsta ástæðan fyrir þessu er að
reynsla er komin á þær og sömuleiðis hefur byggst upp þekking í beitingu þeirra, þá
sérstaklega meðal verkfæðistofa og ráðgjafafyrirtækja sem sinna umhverfismati en einnig í
tengslum við skipulagsvinnu. Öll þessi vinna skilar sér í meiri þekkingu og reynslu á þessu
sviði. Helsta vandamálið er að ekki virðist vera mikil samvinna á milli ólíkra aðila um að
þróuð verði sameiginleg aðferðafræði til að greina landslags og meta gildi þess.

3.1.3

Landslag og umhverfismat

Landslag sem viðfangsefni í umhverfismati er tiltölulega nýlegt og lengi vel var það ekki
algengt viðfangsefni í matsskýrslum. Löggjöf um umhverfismat hefur haft þau áhrif að
verkfræðistofur gera nú stakt mat á umhverfisáhrifum á landslag en áður fyrr var það oft
hluti af jarðfræði (Umhverfisstofnun, 2003; Ólafur Árnason, 2005). Meðal ástæðna fyrir
þessu er að í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (2005a, 2005b) um flokkun umhverfisþátta
er landslag einn af átta umhverfisþáttum og í leiðbeiningum um umhverfismat er hins vegar
ekki minnst á landslag. Engin ein aðferð hefur orðið ráðandi til að greina og meta landslag í
þessu ferli.
Eitt fyrsta verkefnið þar sem landslag var metið sérstaklega í umhverfismati var vegna
fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda á Hengilsvæðinu. Reynt var að greina gildi landslags
og flokka svæðið niður eftir megindráttum og verðmæti. Aðferðafræði sem þróuð var í
tengslum við fyrsta áfanga rammaáætlunar til að meta landslag var notuð til að greina
megingerðir þess á svæðinu. Einnig var notuð bandarísk aðferð til að meta aðdráttarafl og
verðmæti landslags. Með aðferðinni voru sex landslagsheildir greindar (Þóra Ellen
Þórhallsdóttir, 2002).
Nokkrum árum seinna var gert nýtt umhverfismat fyrir svæðið og landslag var
endurmetið. VSÓ Ráðgjöf (2007) framkvæmdi matið og byggðist þeirra aðferð á breskum
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fyrirmyndum en beiting aðferða sem byggja á þessari nálgun er ekki ný hér á landi.
Greindar voru landslagsheildir og voru áhrif fyrirhugaðra framvæmda á landslagið í
kringum fyrirhugaða virkjun metin. Samlegðaráhrif núverandi virkjana og fyrirhugaðra
voru líka metin. Úr þessu mati var hægt að koma fram með mótvægisaðgerðir. Niðurstaðan
varðandi áhrif Hverahlíðavirkjunar á landslag eru óveruleg til talsverð.
Þegar fyrirhuguð lagning Suðvesturlína var sett í umhverfismat var enn ein
landslagsmatsaðferðin notuð og byggðist hún á breskum og norrænum fyrirmyndum.
Greining á landslaginu skiptist í tvo hluta, annars vegar greiningu á grunnþáttum landslags
og hins vegar greiningu á sjónrænum þáttum (Efla verkfræðistofa & Landsnet, 2009). Tvö
seinustu dæmin sýna að þótt ólíkir aðilar framkvæmi sitt hvort umhverfismatið eru
matsaðferðirnar svipaðar vegna þess að upprunni þeirra er sá sami. Ástæðan fyrir
vinsældum þessara aðferða er sú að góð reynsla er komin á notkun þeirra og þær eru
útbreiddar (sbr. kafli 2.2.1). Til framtíðar þyrfti að gera einhvern heildarramma sem þessir
aðilar gætu notað til þess að tryggja að eimhver samræming sé í matsaðferðum þegar
umhverfisáhrif á landslag eru metin.

3.1.4

Landslag og náttúruvernd

Tenging landslags og náttúruverndarmála er nýleg en í náttúruverndaráætlun 2004-2008 er
viðurkennt að staða málaflokksins sé veik og engin aðferðafræði sé til þess að meta
landslag. Þrátt fyrir þetta var talsvert unnið með landslag enda var það skráð sem eitt af
viðfangsefnum fyrir 47 svæði af þeim 75 sem svæðum sem settar voru fram tillögur um
friðlýsingu (Umhverfisstofnun, 2003). Edda R.H. Waage og Karl Benediktsson (2010) hafa
bent á að þetta gefi til kynna að landslag sé mikilvæg röksemd í vali á svæðum, en svo sé
ekki raunin heldur sé þetta lýsandi viðbót. Upplýsingum um landslag var aflað úr
mismunandi heimildum og þekking sérfræðinga sem komu að vinnunni var mismunandi.
Nokkrar ástæður voru fyrir því að ekki var unnið með landslag. Ákveðið var að vinna með
gagnasöfn sem til voru en ekki var til gagnasafn fyrir landslag. Skortur á lagalegri
skilgreiningu á hugtakinu og matsaðferð gerði það að verkum að erfitt var að vinna með
landslag. Ólík hlutverk Náttúrufræðistofnunar og Umhverfisstofnunar höfðu líka áhrif.
Í náttúruverndaráætlun 2009-2013 er ekki unnið mikið með landslag þótt tilgangurinn
sé að koma upp neti verndarsvæða til að tryggja verndun landslags, náttúru og
líffræðilegrar fjölbreytni. Ein tillagan sker sig úr að þessu leiti en aðalröksemdin fyrir vernd
svæðisins er sú að jarðmyndanir mynda sérstætt landslag. Friðun svæðisins er í samræmi
við landslagssáttmála en þar er lögð áhersla á að náttúrulandslag sé hluti af arfleið hverrar
þjóðar. Svæðið sem um er rætt er Langisjór og Tungnaárfjöll (Tillaga til þingályktunar um
náttúruverndaráætlun 2009-2013, 2009) en í dag eru þau hluti af Vatnajökulsþjóðgarði
(Umhverfisráðuneytið, 2011b). Í náttúruverndaráætluninni er ekkert talað um aðferð til að
greina og meta landslag.
Í annarri grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð (2011) segir að markmiðið sé að vernda
landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar. Í verndaráætlun þjóðgarðsins er
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landslagi á svæðinu lýst í grófum dráttum og skipt upp í 13 meginlandslagseiningar, meðal
markmiða er að varðveita samfelldar landslagsheildir og jarðmyndanir. Auk þess sem
tryggja á að mannvirki og ræktun falli vel að gróðurfari, jarðmyndunum og landslagi.
Mælst er til að landslag verði flokkað, skráð og kortlagt á kerfisbundinn hátt. Hins vegar er
ekkert talað um í verndaráætluninni hvernig eigi að ná fram þessu markmiði.
Í nýlegri hvítbók um náttúruverndarmál er landslagi gerð góð skil. Meðal þess sem
fjallað er um er skilgreining á hugtakinu og að núverandi skilgreining á landslagi sé mjög
víðtæk og illanothæf. Skilgreining landslagssáttmálans þykir nákvæmari og í raun er mælt
með því að hún verði tekin upp í staðin. Einnig er bent á að nauðsynlegt sé að skilgreining
á landslagi sé sett inn í nokkra lagabálka til að tryggja samræmi á milli þeirra. Annað þema
sem einkennir þessa umræðu er að hér vanti matsaðferð. Fjallað er um nýju íslensku
aðferðina í þessu samhengi. Að lokum er talað um vernd landslags sem þarf að endurskoða
frá því sem nú er. Lagt er til að tekin verði upp nýr vendarflokkur, landslagsverndarsvæði
en með því yrði hægt að vernda svæði með fágætt eða sérstætt landslag
(Umhverfisráðuneytið, 2011a).

3.2 Landslag í skipulagsáætlunum
Vinna með landslag í skipulagsáætlunum er nýmæli hér á landi. Í eldri skipulagsáætlunum
tók landslag til náttúrufarslegra þátta og engin sértök landslagsgreining fór fram en í nýrri
áætlunum nær hugtakið bæði til mannvistarlegra og náttúrulegra þátta og byrjað er að
greina landslagið. Valdar voru fjórar skipulagsáætlanir (Mynd 8) og skoðað er hvernig
landslagshugtakið er sett fram og hvaða forsendur og sjónarmið liggja að baki. Einnig
verður skoðað hvort landslag hefur verið greint með tiltekinni aðferð. Áætlunum er raðað í
tímaröð sem endurspeglar þróunina. Svæðisskipulag miðhálendisins var valið vegna þess
að þar skipar landslagshugtakið stórt hlutverk auk þess sem sérstök aðferð sem notuð er til
að greina náttúrufar tekur einnig til landslags (Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun,
1999). Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar var valið vegna þess að þar hafa verið
sett fram nokkur markmið sem tengjast skipulagi (Gláma-Kím arkitektar & Sveitarfélagið
Hornafjörður, 2000a). Aðalskipulag Kjósarhrepps er nýlegt skipulag þar
menningarlandslag og náttúrulandslag kemur fyrir og tengjast ýmsum þemum í skipulaginu
(Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir og Þórður Þórðarson, 2007). Seinasta áætlunin er
Aðalskipulag Norðurþings. Í tengslum við skipulagið var gert sérstakt landslagsmat og
liggur það til grundvallar fyrir hönnun markmiða skipulagsins (Sveitarfélagið Norðurþing
& Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010).
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3.2.1

Svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015

Unnið var að gerð svæðisskipulagsins á árunum 1994-1998 og var það unnið af Landmótun
ehf. fyrir samvinnunefnd um svæðisskipulag miðhálendis Íslands. Í markmiðum kemur
skýrt fram að landslag sé mikilvægt en þar segir: „Að heimildir til mannvirkjagerðar miðist
við að landslag og ásýnd hálendisins verði varðveitt í sem ríkustum mæli.“
(Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999, 20). Á öðrum stað í greinargerðinni
kemur fram svipaður skilningur á hugtakinu: „Landslag. Dalir og fjöll sem mótast af
samspili upphleðslu og rofs og byggir á berggrunni og jarðgrunni. Fjallendi og jöklar sem
takmarka aðgengi og mannvirkjagerð en hafa hins vegar aðdráttarafl vegna ferðamennsku“
(Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999, 24). Þessi skilgreining leggur línurnar
um hvernig unnið er með landslag sem hugtak og hvaða þættir eru ráðandi í aðferðafræði
skipulagsins.

Mynd 8 - Mörk skipulagssvæða (LMÍ, á.á.; Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999)

Aðferðafræði skipulagsins
byggir á að greina og meta mismunandi
náttúrufarsforsendur og verndargildi ólíkra þátta með því að skipta hálendinu í átta
landslagsheildir og 57 deilisvæði (Viðauki C). Svæðaskiptingin sýnir þann breytileika sem
er að finna og til þess að gera þetta skilvirkara er hverju svæði gefin einkunn sem sýnir
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mikilvægi þeirra. Þessu fylgir röð korta sem sýna ólíka þætti þar sem breytileiki svæði
kemur fram og eru þetta kostir aðferðarinnar (Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun,
1999). Hægt er að nýta þetta til að sjá hvar skilgreina á verndarheildir og mannvirkjabelti
(Viðauki C). Helsti galli aðferðafræðinnar er að ekki er gert ráð fyrir því manngerða
umhverfi, t.d. vegum eða virkjunum, sem var fyrir á hálendinu sem breytu í greiningunni. Í
þessari aðferð má ganga út frá því að hálendið hafi alltaf verið ósnert af völdum mannsins
þótt að svo hafi ekki verið. Hefði manngert umhverfi verið tekið inn sem breyta hefði
svæðisskipting og einkunn þeirra að öllum líkindum orðið öðruvísi en betri heildarmynd
hefði fengist. Allir þessir þættir eru mikilvægir þegar fara á út í skipulagsvinnu.
Í greinargerðinni er að finna tvö þemakort sem tengjast landslagi. Fyrra kortið (Mynd
9) sýnir landslag og einkunnargjöf. Kortið sjálft veitir ágætt yfirlit um hvernig landslags
dreifist og hver munur er á milli ólíkra svæða. Einnig sýnir það vel að landslag í
skipulaginu snýst um ásýnd og form lands. Aftur á móti er erfitt að sjá hvernig landslagið
er samsett, hvaða þættir eru ráðandi og engin lýsing fylgir með. Þessar upplýsingar hefði
verið gott að hafa í tengslum við skipulag miðhálendisins en aftur á móti má benda á að
þetta eru grófar einingar sem hafa ákveðin tilgang og slík vinna hefði tekið tíma.
Möguleikar kortsins eins og sér eru takmarkaðir en sem hluti af kortaröð nýtist það betur í
skipulagsvinnu.
Seinna kortið (Mynd 10) er myndað út frá fjórum öðrum þemakortum úr
greinargerðinni og sýnir mismun í fjölbreytni náttúrufars. Sama skipting er notuð á þessu
korti og kortinu sem sýnir landslag en ólíkt hinu gefur þetta kort betra yfirlit. Kosturinn við
þetta kort er að því fylgir einnig tafla þar sem hvert þáttur fær eigin einkunn og síðan er
gefin heildareinkunn. Þetta kort hentar vel í skipulagsvinnu vegna þess að með því fæst
gott yfirlit um hvar eigi að leggja áherslu á verndun og hvar megi byggja upp mannvirki.
Kortið getur staðið eitt og sér eða sem hluti af röð korta. Kortinu hefði mátt fylgja myndir
og lýsing af hverju deilisvæði en það hefði gefið meiri upplýsingar um hvernig landslagið
er samsett.
Öll þessi greiningarvinna er mikilvæg vegna þess að hún er notuð til að skilgreina
verndarheildir og mannvirkjabelti en þetta er grunnhugmynd skipulagsins. Verndarheildir
skipta máli í sambandi við landslag og náttúruvernd vegna þess að þetta eru samheiti yfir
svæði með lágt byggingarstig og þar sem náttúruvernd er ráðandi landnotkun. Landslag
sem þema tengist fyrst og fremst tveimur málaflokkum, náttúruvernd og umhverfismati
framkvæmda. Náttúruverndarsvæði eru sérstæð meðal annars vegna landslags og þau ná
yfir stórar landslagsheildir. Landslag tengist einnig framkvæmdum sem háðar eru
umhverfismati en landslag er einn af þeim þáttum sem hafa ber í huga við umhverfismat.
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Mynd 9 - Yfirlit yfir landslag á hálendinu og fjölbreytni þess
(Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999, 46)

35

Mynd 10 - Yfirlit yfir náttúrufarsgildi á hálendinu (Umhverfisráðuneytið
& Skipulagsstofnun, 1999, 63).

Í framhaldi af þessu er hægt að skoða hvernig þessi vinna í tengslum við einstaka
sýslur eru útfærðir. Fyrir Austur-Skaftafellssýslu er landslag talið ein af forsendum
friðlýsingar svæða en fyrir Mýrasýslu er það hins vegar ekki. Ástæðan fyrir þessu er að
innan Austur-Skaftafellssýslu eru fleiri deilisvæði skilgreind en í Mýrasýslu og þar af
leiðandi fleiri svæði með háa einkunn. Einnig er gerð tillaga að fjórum
náttúruverndarsvæðum í fyrri sýslunni en aðeins tveim í þeim seinni. Landslag tengist
öðrum landnotkunarflokkum í minna mæli. Hægt er að nýta landslagsgreininguna betur en
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gert er og tengja mætti það við fleiri landnotkunarflokka í t.d. ferðamálum eða
byggingarmálum.
Svæðisskipulag miðhálendisins sýnir að byrjað var að hugsa um landslag í
skipulagsgerð hér á landi um miðjan tíunda áratug seinustu aldar. Aðferðin sem notuð er
við greiningu er hornsteinn skipulagsins en landslag er aðeins einn af nokkrum þáttum en
skipar þó stærri sess en aðrir þættir vegna að hálendinu er skipt í landslagsheildir og
deilisvæði. Skiptingin endurspeglar ágætlega náttúrulandslag frekar en þau áhrif mannsins
sem fyrir eru. Einn helsti veikleiki matsins er að landslagsgreiningin er nýtt takmarkað í
tengslum við ólíka landnotkunarflokka og hefði mátt fá fram skýrari markmið og stefnur.
Hins vegar endar gildistími þessarar skipulagsáætlunar innan fárra ára og ný
landskipulagsáætlun mun að öllum líkindum verða gerð. Við því má búast að annarri
aðferðafræði verði beitt við greiningu á landslagi, öðrum áherslum og öðrum skilningi á
landslagi sem hugtaki. Ný aðferð verður að taka mið af lagalegri skilgreiningu
(Skipulagslög nr. 123/2010) á landslagi og verður að geta metið bæði náttúrufarslega og
mannvistarlega þætti.

3.2.2

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018

Aðalskipulagið var gert á árunum 1997-2001 af Gláma-Kím arkitektum og Sveitarfélaginu
Hornafirði (2000a) í sameiningu. Hugtökin landslag og landslagsheild (Viðauki C) koma
víða fyrir í texta greinargerðarinnar. Landslag sem hugtak í skipulaginu nær yfir
náttúrufarslega þætti og ásýndar en ekki til menningarlegra þátta. Þetta stafar af því að
hugtakið er notað í tengslum við markmið og stefnur sem tengjast umhverfi og
náttúruvernd. Landslagsheild er notað um náttúrufarslega þætti sem mynda heild á tilteknu
svæði. Notkun þessa hugtaks gefur til kynna að gert hafi verið landslagsgreining en í
skipulaginu er ekki að finna nein dæmi um að svo hafi verið. Greinargerðin skiptist í
meginatriðum í fjóra kafla: inngang, forsendur, markmið og landnotkunarflokkar.
Í almennum markmiðum segir m.a. „lögð eru drög að verndun og varðveislu landgæða
og söguminja“ (Gláma-Kím arkitektar & Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a, 4) og kemur
landslag ekki fyrir í þessum orðum. Greina má óbeina tengingu þarna á milli en ekki kemur
skýrt fram hvort um eingöngu sé að ræða náttúrulandslag og menningarlandslag. Hins
vegar er greinilegt að ekki hafi nein landslagsgreining farið fram. Í fyrstu tveimur köflunum
er framsetning á landslagi mjög óljós.
Í þriðja kafla greinargerðarinna er að finna markmið og segir að móta eigi stefnu um
landnotkun og umgengni meðal annars landslag. Leitast á við að vernda landslag eins og
kostur er en einnig skal vekja athygli á þeim kostum sem felast í því. Í þessu samhengi eru
sett hverfisverndarákvæði á nokkur svæði á milli Lóns og Nesja annars vega og jökulaura á
Mýrum hins vegar. Þetta sýnir að landslag er hér notað um ásýnd svæðis og náttúru en
leitast skal við að raska sem minnst heildaryfirbragði svæðanna. Auk þess er óheimilt að
losa spilliefni og ræktun framandi tegunda er bönnuð.
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Annað markmið skiptir einnig miklu máli í þessu sambandi og er tekið beint úr
náttúruverndarlöggjöfinni en samkvæmt því njóta ákveðnar landslagsgerðir verndar.
Landslagsgerðirnar sem taldar eru upp eru jarðfræðileg fyrirbæri og sýnir þetta enn fram á
að landslag nær aðeins til ásýndar lands og náttúrulegra þátta. Vandinn við markmiðið er
að engin úttekt hefur farið fram á landslagsgerðum. Þetta takmarkar í raun að hversu miklu
leyti hægt er að framfylgja þessu ákvæði vegna þess að gera þarf úttekt í hvert skipti áður
en leyfi er veitt til framkvæmda.
Þessi greining á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar sýnir að landslag skipar
sinn sess. Nálgunin á hugtakið er sú að það nái til ásýndar lands og náttúrulegra þátta en
ekki til mannvistar eða menningar. Þótt að unnið sé með menningarminjar og mörkuð
stefna er engin tenging þarna á milli. Notkun á hugtakinu landslagsheild er tengt
hverfisverndarákvæðum vegna þess að ákveðin svæði njóta verndar. Þau hafa hins vega
ekki verið afmörkuð út frá landslagsgreiningu og vegna þess er staða landslags ekki eins
sterk og hún gæti verið. Stór hluti sveitarfélagsins liggur innan marka
Vatnajökulsþjóðgarðs og fram hefur komið í verndaráætlun að meta þurfi landslag með
heildstæðri aðferðafræði. Þetta væri hægt að gera samhliða fyrir bæði þjóðgarðinn og
sveitarfélagið. Það myndi skila sér í að þá væri komið yfirlit yfir mismunandi
landslagsheildir og gerðir sem hægt væri að nýta í stefnumörkun á betri hátt en nú er gert,
t.d. tengja við fleiri þemu.

3.2.3

Aðalskipulag Kjósarhrepps 2005-2017

Aðalskipulag Kjósarhrepps var unnið á árunum 2003-2006 af þeim Sigurbjörgu Ósk
Áskelsdóttur og Þórði Þórðarsyni (2007). Landslagshugtakið kemur víða fyrir í greinargerð
skipulagsins og er það sett í mismunandi samhengi. Hugtakið tekur bæði til
náttúrufarslegra og menningarlegra þátta og er þetta ólíkt hinum tveimur
skipulagsáætlunum sem fjallað hefur verið um. Landslag er notað í tengslum við ólík
markmið og stefnur til beggja þátta. Framsetning og notkun á landslagi miðast við gildandi
lög og leiðbeiningar frá Skipulagsstofnun á þessum tíma (Skipulagsreglugerð nr. 400/1998;
Skipulagsstofnun, 2005a). Engin sérstök landslagsgreining var gerð í tengslum við
skipulagið og þar af leiðandi er enga aðferðafræði að finna.
Eitt af markmiðum skipulagsins tengist menningarlandslagi: „Stuðla að áframhaldandi
þróun landbúnaðar og menningarlandslags í sveitarfélaginu“ (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir
& Þórður Þórðarson, 2007, 8). Helsti gallin við þetta er að enga nánari útfærslu er að finna
og engar beinar teningar eru á milli þess og þeirra málaflokka sem helst myndu falla undir
þetta, þ.e. landbúnað og menningarminjar. Þrátt fyrir þetta eru óbeinar tengingar á milli
þessara málaflokka, hlúa á að fornleifum og stuðla að áframhaldandi varðveislu þeirra.
Sum markmið skipulagsins eru í andstæðu við meginmarkmiðið hér að ofan en heimilt er
að reisa búgarðabyggð en við það breytist landbúnaður og menningarlandslag.
Náttúrulandslag tengist aðallega skógrækt, landgræðslu, efnistöku og náttúruvernd.
Gera þarf áætlun um hvernig fyrirhugaður skógur falli sem best inn í umhverfið og ekki má
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rækta skóg nálægt sérstökum landslagsgerðum en þær eru friðaðar. Ekki má heldur rækta
erlendar plöntur í sérstökum landslagsgerðum. Í tengslum við þetta er heimilt að afmarka
svæði sem njóta verndar meðal annars vegna landslags. Helsti gallin við þessa
framsetningu er að á skipulagsuppdrætti er ekki sýnt hvaða svæði falla undir þessa
landnotkun. Áður en hefja á efnistöku skal gera grein fyrir því hversu mikið rask mun
verða af framkvæmdum.
Náttúrulandslag er meira áberandi en menningarlandslag vegna þess að unnið er með
það í tengslum við fleiri málaflokka. Til þess að menningarlandslag yrði eins áberandi
þyrfti að útfæra markmið þess betur og tengja betur við þá landnotkunarflokka sem falla
undir það. Landslagsgreining myndi hjálpa til við þessa vinnu vegna þess að gott yfirlit
myndi fást um helstu einkenni landslagsins og út frá því er hægt að ákvarða hvað á að gera.
Hægt yrði að setja ákveðin skilyrði um hönnun og útlit mannvirkja. Auðveldara yrði að
greina svæði þar sem rækta mætti upp skóg og setja þá í leiðinni tilmæli um
tegundasamsetningu og hönnun. Í heildina er þetta gott dæmi um skipulag þar sem unnið er
með báða þætti landslags en margt mætti samt bæta.

3.2.4

Aðalskipulag Norðurþing 2010-2030

Skipulagið var unnið af Alta fyrir Norðurþing. Mikil áhersla er lögð á landslag enda er það
eitt af áherslum skipulagsins: „Að leggja sérstaka áherslu á greiningu og stefnumörkun um
landslag, í ljósi fjölbreytni þess, verðmæti og þýðingar fyrir búsetuskilyrði og ferðaþjónustu
í Norðurþingi.“ (Sveitarfélagið Norðurþing & Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010, 2). Það sem
er mikilvægt í þessu er að gerð verður landslagsgreining með ákveðinni aðferð og munu
niðurstöður greiningarinnar verða notaðar til að setja fram stefnur og makmið í ólíkum
málaflokkum (Alta, 2008). Þessi áhersla leggur línunnar um hvernig unnið er með landslag.
Litið er á landslag sem flókið fyrirbæri með marga þætti og endurspeglast það í að
landslagi er skipt í náttúrulandslag og menningarlandslag. Ýmsar upplýsingar voru nýttar
við greininguna, meðal annars landupplýsingar og upplýsingar af íbúafundum með
heimamönnum (Sveitarfélagið Norðurþing & Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Aðferðin
sjálf byggir lauslega á bresku aðferðinni (Sigmar Metúsalemsson & Matthildur
Elmarsdóttir, 2011) og landslag var flokkað í landgerðir til þess að hægt væri að nota slíka
flokkun í mismunandi samhengi.
Náttúrulandslag sem hugtak einkennist af jarðfræðilegum þáttum og mishæðóttu landi.
Þetta er einnig grundvöllur greiningar á því en ellefu yfirflokkar voru greindir og lýsa þeir
yfirborðseinkennum lands. Landslag er einnig flokkað eftir ásýnd en með því eiga að fást
upplýsingar um upplifun á viðkomandi svæði (Alta, 2008). Þessi nálgun á greiningu á
upplifun er í raun öðruvísi en sú sem notuð er í bresku aðferðinni (sbr. kafli 2.2.1).
Í greinargerðinni eru yfirflokkunin og ásýndarflokkunin (Viðauki C) birtar á kortum og
talsverður munur er á milli þeirra. Kortið sem sýnir yfirflokka landslags (Mynd 11) er skýrt
og sama gildir um flokkunina sjálfa. Gott yfirlit fæst yfir ólík landform en einnig jarðfræði
sveitarfélagsins. Kortið sem sýnir ásýndarflokkunina er óskýrt (Mynd 12) og flokkunin er
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það sömuleiðis (Sveitarfélagið Norðurþing & Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Flokkunin
er blanda af gróðurfari og jarðfræði og erfitt er að sjá hvernig eigi að nota þetta til að greina
upplifun. Aðrar aðferðir sem fjallað hefur verið um nota önnur viðmið og nálganir til að
greina upplifun. Kortin eru hins vegar mikilvæg vegna þess að þau eru notuð til greiningar
á ýmsum viðfansefnum skipulagsins.
Greining á menningarlandslagi er ekki eins víðtæk og greining á náttúrulandslagi.
Ástæðan fyrir þessu er fyrst og fremst skortur á heimildum og upplýsingum.
Menningarlandslag skiptist í eyðibyggðir og landbúnaðarsvæði og er greining á því notuð
við mótun á markmiðum og stefnum í ólíku samhengi. Greining á menningarlandslagi er
þannig frábrugðin greiningu á náttúrulandslagi að engar landfræðilegar einingar eru
afmarkaðar. Þess vegna má færa fyrir því rök að greining á menningarlandslagi hafi ekki
fylgt bresku aðferðinni í þessu tilviki.
Í greinargerðinni er að finna kafla sem eingöngu tekur á landslagi og þar eru sett fram
fimm meginmarkmið tengd því: 1) verndun á landslagi og viðhaldi þess, 2)
menningarlandslag og minjar, 3) hefðbundinn landbúnaður, 4) skógrækt og 5) landgræðsla.
Markmiðin tengjast bæði menningarlandslagi og náttúrulandslagi.
Landslagsmatið er notað til að finna svæði með verndargildi og skiptast þau í nokkra
flokka (Alta, 2008). Fyrstu tveir flokkarnir eru landslagsgerðir og víðerni en skilgreining á
þessum flokkum byggist á náttúruverndarlögum. Hinir flokkanir eru svæði sem eru sérstök
á heimsvísu, landsvísu og svæðavísu. Mörk sumra svæðanna falla vel að
landslagskortunum en mörk annara svæða gera það ekki. Sameiginlegt er að svæðin njóta
verndar vegna jarðfræðilegra, vistfræðilegra, menningarlegra þátta og að sjónræn gildi fá
að halda sér og skaðast ekki. Forðast skal að raska þessum svæðum eins og kostur er.
Skipulagsákvæði má skipta í tvo flokka, annars vegar ákvæði sem ná sameiginlega til allra
svæðanna og ákvæði sem taka aðeins til stakra svæða (Sveitarfélagið Norðurþing &
Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Matið virkar vel vegna þess að það byggist á
náttúrufarslegum þáttum en sumstaðar er erfitt að sjá hvort það hafi verið notað við að setja
fram einstök ákvæði.
Menningarlandslag er mikilvægt en í skipulaginu er vinna og framsetning þess tengd
Kelduhverfi en samkvæmt þessu er menningarlandslag ekki að finna á öðrum svæðum.
Ástæðan fyrir þessu er að þar hafa minjar varðveist vel miðað við önnur svæði. Forðast
skal að raska minjum og búsetulandslagi auk þess sem mannvirki eiga að taka tillit til
ásýndar og falla inn í landslagið. Helsti veikleiki þessarar vinnu er að landslagsgreining
hefði mátt vera á svipuðum forsendum og greining náttúrulandslags. Hefði það verið gert
þá væri komið fram kort sem sýndi menningarlandslag fyrir allt sveitarfélagið. Það hefði
skilað sér í að stefnumörkun næði ekki bara til Kelduhverfis heldur til alls sveitarfélagsins.
Einnig má benda á að ekki er fjallað ítarlega um landslag og landbúnað.
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Mynd 11 - Yfirflokkar landslags í Norðurþingi (Sveitarfélagið Norðurþing &
Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010, 57)
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Mynd 12 - Ásýndarflokkar landslags í Norðurþingi (Sveitarfélagið Norðurþing &
Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010, 57)
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Einnig er unnið með landslag í þéttbýli og er það notað í tengslum við náttúrusýn. Öll
skipulagsvinna og mannvirkjagerð skal taka mið af landslagseinkennum. Ólíkt dreifbýli var
ekki gerð nein greining á landslagi eða ásýnd þess í þéttbýli í skipulagsáætluninni.
Landslagsgreiningin sem gerð var fyrir dreifbýli nýttist ekki í skipulagsvinnu innan
þéttbýlis. Ef greining á ásýnd þéttbýlis hefði legið fyrir hefði verið hægt að móta
nákvæmari skipulagsmarkmið fyri þéttbýli.
Aðalskipulag Norðurþings er eitt það fyrsta þar sem unnið er heildstætt með landslag.
Aðferðin virkar vel til að greina landslag en þó er helsti gallinn sá aðskilnaður sem gerður
er á milli menningarlandslags og náttúrulandslags. Það sem hefði mátt gera betur er að
fylgja hefði mátt ferli bresku aðferðarinnar meira en gert var en með því hefði landslag sem
heildstætt hugtak komið meira saman. Niðurstaðan úr slíku mati hefði verið greining á
landslagsgerðum eða einkennissvæðum sem hefðu þakið allt sveitarfélagið. Þetta þýðir
heildstæðari upplýsingar hefðu komið fram, t.d. um skynjun og fagurfræði eða ástand.
Upplýsingar sem þessar hefðu jafnvel þýtt betri stefnumótun í einstökum málaflokkum.
Niðurstöður matsins og nýting þeirra í stefnumótun er í heildina ágæt þótt ýmislegt megi
bæta eins og bent hefur verið á í umfjöllun. Sú skilgreining á landslagi sem finna er í
skipulagslögum hefði verið gott viðmið til að styðjast við í skipulagsvinunni vegna þess að
þá hefði legið fyrir nákvæmlega hvað landslag sé. Að lokum hefði það tryggt betri
samþættingu á milli náttúrulandslags og menningarlandslags.

3.3 Samantekt
Tilgangur þessa kafla var að rekja og greina þá þróun sem orðið hefur í landslagsmálum á
Íslandi. Almenn þróun rakin hér var rakin á landi en landslag hefur breyst í löggjöf,
aðferðafræði við greiningu þess, tengsl við umhverfismat og í náttúruvernd. Aðalmarkmið
þessa kafla var að greina hvernig hugtakið og framsetning þess í skipulagsgerð hefur breyst
undanfarin fimmtán ár.
Hugtakið landslag hefur lengst af komið fyrir í náttúruverndarlögum en í dag kemur
það einnig fyrir í löggjöf tengdri umhverfismati og skipulagsmálum. Færa má rök fyrir að
skipulagslög sé sú löggjöf sem er mikilvægust í tengslum við landslags vegna þess að þar
er hugtakið skilgreint og eins er verið að breyta annarri löggjöf í samræmi við það. Þetta
tryggir samt ekki að sami skilningur sé lagður í landslag í lögum um náttúruvernd eða
umhverfismati. Þetta stafar af því að landslag hefur lengi tengst náttúrufarsþáttum og
ásýnd. Til að tryggja að sami skilningur sé alls staðar þarf að taka upp sömu skilgreiningu á
landslagi í mismunandi lagabálkum, eins og reyndar starfshópur á vegum
Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar frá árinu 2004 hefur bent á. Í þessu samhengi
hefur verið bent á að núverandi skilgreining í lögunum þykir víðtækt og betra sé að
skilgreining landslagssáttmálans verði tekin upp í staðinn. Sú skilgreining þykir betri og
markvissari.
Margar aðferðir til að meta og greina gildi landslags hafa verið mótaðar hér á landi.
Sumar þeirra henta vel í tengslum við skipulagsgerð en aðrar eru góðar fyrir umhverfismat.
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Aðferðin sem búin var til í tengslum við rammaáætlun er enn í þróun og er á því stigi að
hún virkar vel til greiningar á landslagi en ekki til að meta gildi þess. Nauðsynlegt er að
halda áfram með þróun hennar ef hún á að gagnast í skipulagsgerð. Þetta sýnir að hægt er
að hanna aðferð frá grunni og ekki þarf endilega að nota erlendar aðferðir. Aðalkosturinn
við erlendar aðferðir er að kominn er reynsla á þær og sumar þeirra hafa verið notaðar í
nokkrum löndum með góðum árangri. Þetta eru að öllum líkindum hluti af ásæðunum fyrir
vinsældum þeirra. Aðferðirnar sem fjallað er um eiga það sameiginlegt að upprunni þeirra
er sá sami, kenningargrunnur þeirra er svipaður og rannsóknir hafa skilað svipuðum
niðurstöðum. Vandamálið er að engin þeirra hefur orðið ráðandi heldur er hver aðili með
sín eigin aðferð til að meta landslag. Helsta lausnin á þessu er sú að ólíkir aðilar þurfa að
vinna saman í þessum málaflokki og koma fram með aðferð sem flestir ef ekki allir geta
notað.
Staða landslags í náttúruverndarmálum hefur ekki verið sterk hér á landi. Í nýrri hvítbók
um náttúruverndarmál er þessum málaflokki gerð greinargóð skil og fjallað um hann frá
ýmsum hliðum. Þessi málaflokkur tengist skipulagsmálum vegna þess að þetta er einn
flokkur landnýtingar. Nauðsynlegt er því að tengja saman umræðu um landslag í þessum
málaflokkum. Ef heildstæð aðferð til að meta landslag yrði þróuð þarf hún að ná til þess
málaflokks og eins þarf hún að ná til annara málaflokka. Að lokum þurfa þær hugmyndir
sem rætt er um í hvítbókinni að verða að veruleika vegna þess að við það mun staða
landslags styrkjast frá því sem nú er.
Landslag sem hugtak hefur tekið miklum breytingum á seinustu fimmtán árum hér á
landi. Upphaflega tók landslag til ásýndar lands, náttúrufars og kemur það skýrst fram í
svæðisskipulagi miðhálendisins og aðalskipulag Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Breytingar
verða síðan á skilningi hugtaksins og fer það einnig að ná til menningarlegra þátta og
verður sú breyting á fyrstu árum 21. aldar. Aðalskipulag Kjósarhrepps er gott dæmi þótt
ekki sé mikið unnið með menningarlandslag. Þessi þróun heldur áfram og kemur skýrt fram
í Aðalskipulagi Norðurþings að landslag nái bæði náttúrufarslegra og menningarlegra þátta
en einnig til ásýndar lands. Þessi skilningur er nú lögfestur með núverandi skipulagslögum.
Þróun aðferða til að greina og meta landslag í tengslum við skipulagsgerð er yngri
heldur en breyttur skilningur á landslagshugtakinu. Jafnvel þótt að landslag hafi verið
greint í svæðisskipulagi miðhálendisins er það bara einn af nokkrum þáttum. Fyrsta
eiginlega matsaðferðin til að meta landslag í skipulagsvinnu er sú sem beitt var í tengslum
við aðalskipulag Norðurþings. Aðferðin er byggð á breskri fyrirmynd. Beiting hennar og
framsetning gefur góða hugmynd um hvernig nota megi hana til að greina landslag og nota
niðurstöður matsins við mótun markmiða fyrir skipulagið. Samþætting á milli
menningarlandslags og náttúrulandslags má vera meiri. Af þessu má draga þá ályktun að
landslagreining og skipulagsgerð muni fara meira saman á næstu árum. Vandamálin er að
nokkrar aðferðir munu verða notuð en ekki ein og þetta þýðir ólíkar áherslur og mismikið
vægi landslags í skipulagsgerð. Best væri að allir aðilar myndu nota sömu aðferð til að
tryggja samræmi við vinnuferlið og að ákveðnum grunnstöðlum yrði fylgt. Aðferðin þarf
samt sem áður að vera sveigjanleg svo hægt sé að aðlaga hana að ólíkum áherslum.
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Tenging landslags við ólíka landnotkun í skipulagi hefur tekið breytingum. Í fyrri
skipulagsáætlunum tengist landslag fyrst og fremst náttúruvernd eða hverfisvernd, þ.e.a.s.
svæði eru friðuð vegna sérstaks landslags eða til að koma í veg fyrir að heildaryfirbragði
svæða sé raskað. Í aðalskipulagi Kjósarhrepps má greina að landslag fari að ná til fleiri
landnotkunarflokka, þannig tengist landslag landbúnaði og skógrækt en ekki er enn þá
kominn skýr tenging við menningarminjar en þrátt fyrir að eitt af markmiðum skipulagsins
tengist menningarlandslagi. Í aðalskipulagi Norðurþings er komin tenging á landslagi við
þessa landnotkunarflokka auk þess sem niðurstöður matsins er nýtt í tengslum við fleiri
landnotkunarflokka. Þessi tenging á við um ólíka landnotkun í dreifbýli en ekki þéttbýli.
Það sem helst vantar er að landslagsgreining sé einnig gerð í þéttbýli og þær niðurstöður
eru síðan notaðar við að setja fram stefnumörkun fyrir ólíka landnotkun í þéttbýli. Til eru
margar aðferðir til að greina og meta formgerð eða einkenni þéttbýlissvæða en engin slík
var notuð í þeim skipulagsáætlunum sem voru skoðaðar í þessari ransókn.
Miklar breytingar hafa orðið í landslagsmálum tengdum skipulagi á undanförnum
árum en helst hefur skilningur á hugtakinu breyst auk sem þróaðar hafa verið aðferðir til
landslagsmats. Þessi þróun mun halda áfram og landslag mun að öllum líkindum verða
fyrirferðameira í skipulagsgerð vegna þess að staða þess hefur styrks með nýjum
skipulagslögum. Mikið er þó eftir að gera í þessum málaflokki.
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4 Flokkunarkerfi og aðgengi að gögnum
LANDMAP-aðferðin var valin til að athuga hvort hún hentaði til að greina og meta
landslag hér á landi. Vinnuferlið sem hér verður fjallað um byggist í grunninn á
LANDMAP en hefur tekið breytingum og ný aðferðafræði er komin fram. Vinnuferlið
skiptist í fimm þrep (Mynd 13). Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fyrstu tveimur
þrepunum, annars vegar flokkunarkerfi og hins vegar gagnaöflun og gæðamat. Ástæðan
fyrir þessu er að þetta er megininntak aðferðarinnar og því nauðsynlegt að gera þessu
ítarleg skil. Seinni stigum aðferðarinnar verða gerð betri skil í kafla fimm.

Flokkunarkerfi
Fimm einkennisþættir
Aðlögun flokkunarkerfa
Gagnaöflun og gæðamat
Mismunandi gögn
Gæðamat
Greining og kortlagning einkennissvæða
Landupplýsingakerfi
Gagnagrunnur
Vettvangsferð
Eyðublöð
Vettvangsferð
Úrvinnsla og frágangur
Kortlaning endurskoðuð
Eyðublöð færð á stafrænt form
Mynd 13 – Aðferðafræði rannsónarinnar: Vinnuferli við
landslagsgreiningu er aðlagað úr LANDMAP að íslenskum aðstæðum
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4.1 Aðlögun LANDMAP
4.1.1

Flokkunarkerfi

Flokkunarkerfin eru kjarninn í aðferðinni og nokkur atriði þarf að hafa í huga, leitast er við
að nýta aðra flokkun sem til er fyrir hér á landi; flokkunin þarf að vera sveigjanleg og
einföld í notkun, flokkunin þarf að vera tæmandi og að lokum er flokkunin hugsuð til að
hægt sé að nýta hana strax í kortlagningu. Stigskiptingin í flokkuninni ræður nákvæmni
landslagsgreiningarinnar og eru stigin þrjú (Viðauki A). Nákvæmni gagna leyfir ekki meiri
stigskiptingu. Birt verða dæmi um flokkun í kaflanum en heildarflokkun er að finna í
viðauka A og einnig fylgir sér heimildaskrá þeim viðauka.
Upphaflega var ásýndarþátturinn kallaður jarðfræði en þegar flokkunarkerfið var
hannað kom í ljós að flokkunin tengist meira landmótun. Af þessum sökum var ákveðið að
kalla þennan þátt landmótun. Fyrir landmótun var auðvelt að finna önnur flokkunarkerfi og
búa til nýja flokkun sem hentar aðstæðum hér á landi. Til eru flokkunarkefi fyrir t.d. jökla,
jarðhitasvæði, eldfjöll og hraun en í nokkrum tilvikum var búin til ný flokkun. Ráðandi
þættir í hönnun kerfisins voru landform og berggerð. Fyrsta stig kerfisins skiptir landinu
gróflega, næsta stig greinir stór landform og jarðfræðileg fyrirbæri og þriðja stigið lýsir
sömu fyrirbærum á miðlungsstórum skala (Tafla 1).
Fyrsta stigið í flokkuninni skiptist í sjö flokka; skriður og jarðföll, manngert umhverfi,
jöklar, jarðhitasvæði, strandumhverfi, láglendissvæði og dalir og hálendissvæði og heiðar.
Hver flokkur á skiptist síðan í undirflokka á stigum tvö og þrjú. Flokkurinn manngert
umhverfi nær til svæða þar sem maðurinn hefur breytt ásýnd landmótunar með
framkvæmdum sínum. Láglendissvæði og dalir og hálendissvæði og heiðar eru notaðar til
að skipta landinu gróflega eftir hæð. Undirflokkar á stigum tvö og þrjú eru að mestu eins.
Flokkurinn jöklar skiptist í jökla og setumhverfi á stigum tvö og þrjú. Aðrir flokkar skýra
sig sjálfir
Innlendar flokkarnir fyrir gróðurfar mynda grunninn að flokkun fyrir vist en einnig
voru settir inn nokkrir flokkar sem ná til annarra þátta. Stig eitt skiptist í þurr og vot
búsvæði, stig tvö er skipt í gróðursamfélög og stig þrjú er skipt í gróðurlendi (Tafla 1). Í
kerfinu er að finna flokk sem kallast mósaík en sambærilega flokkun er að finna í
LANDMAP. Ef ríkjandi gróðurfar þekur minna en 75% af ásýndarsvæði er þessi flokkur
notaður.
Flokkun á stigi eitt skiptist í þurr búsvæði, vot búsvæði, strendur og annað ótilgreint.
Þurr búsvæði ná til gróðursamfélaga þar sem ekkert votlendi er að finna en einnig til falla
gróðurlaus svæði undir þennan flokk. Á stigi tvö skiptast þurr búsvæði meðal annars í
ræktað land eða mólendi en þau skiptast síðan í nokkrar flokkarnir á stigi þrjú. Vot búsvæði
nær aðeins til gróðurs sem er að finna í votlendi og á bökkum stöðuvatna.
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Flokkunarkerfi fyrir sjón og skynjun var hannað frá grunni og nýtist við að greina
landslag eins og við upplifun, það er áherslan er á sjónræna skynjun. Ekki fundust sértök
flokkunarkerfi fyrir þennan þátt. Á stigi eitt eru landform og gróðurfar greind á gróflega, á
stigi tvö er greining á landformum ráðandi og á stigi þrjú er greining á gróðurfari ráðandi
með undantekningum (Tafla 1). Sjón og skynjun skerst á við aðra ásýndaþætti. Helsti
munurinn er að sjón og skynjun dregur fram hvers konar upplifun er að vænta frekar en að
greina ákveðin ferli eða mynstur. Meiri áhersla er því að safna upplýsingum í vettvangsferð
í þessum þætti miðað við aðra.
Flokkun á fyrsta stigi er skiptist í fimm flokka. Láglendissvæði og dalir og
hálendissvæði og heiðar svipar til sambærilegrar flokkunar á stigi eitt í landmótun en helsti
munurinn er að í sjón og skynjun taka þessir flokkar bæði til gróðurs og landmótunar.
Flokkarnir á neðri stigum eru að mestu sambærilegar á milli flokkanna á stigi eitt.
Skipulögð svæði nær til skipulagðra svæða þéttbýli og dreifbýli. Flokkunin nær til svæða
þar sem athafnir mannsins hafa haft mikil áhrif sjónræn fyrirbæri. Auk þess skiptist
flokkun á stigi eitt í jökla og vatnafar.
Flokkunarkerfi fyrir sögu og var hannað frá grunni. Ólíkir flokkar landnotkunar eru
ráðandi viðmið við hönnun. Grunnurinn byggir á velsku aðferðinni en var breytt þannig að
hún féll betur að íslenskum aðstæðum. Greining snýst um að greina landnotkun og þá þætti
sem koma fyrir í dag en ekki um að greina sögulega þróun landslagsins Stig eitt lýsir
ráðandi landnotkun, stig tvö greinir ráðandi mynstur í landnotkun greind og seinasta stigið
skilgreinir nákvæma landnotkun (Tafla 1).
Flokkun á stigi eitt skiptist í byggð, landbúnað, iðnað, fornleifar og aðra landnotkun.
Byggð skiptist í dreifbýli og þéttbýli á stigi tvö. Iðnaður og þjónusta er aðskildir flokkar
vegna þess að undir þá fellur margskonar starfsemi sem leiðir til ólíkrar landnotkunar.
Þessi flokkun nær bæði til dreifbýlis og þéttbýlis á öllum stigum. Fornleifum er ekki skipt
upp í neina undirflokka vegna þess að þetta er stór flokkur og er horft á heildir frekar en
einstaka staði. Önnur landnotkun skiptist í ólíka flokka á stigum tvö og þrjú. Ástæðan fyrir
þessu er að svæði sem falla undir þennan flokk eru að finna á víð og dreif og ekki þykir rétt
að hafa sérstaka flokkun fyrir þau á stigi eitt.
Hönnun menningar byggðist í grunninn á LANDMAP en flokkunin var aðlöguð að
íslenskum aðstæðum. Leitast var við að greina sambandið á milli manns og landslags eins
og. Fyrsta stigið lýsir ólíkum áhrifum á meðan stig tvö lýsir í hvaða samhengi er milli
menningar og landslags og að lokum lýsir stig þrjú hvernig viðkomandi tengist menningu
(Tafla 1). Flokkunin skiptist í tvennt að greina hvernig áhrif og athafnir mannsins hafa
mótað landslagið og hvernig landslag kemur fyrir í ólíkum miðlum og listformum.
Menning skiptist í mannvist, upplifun og listform og aðrir miðlar á efsta stigi.
Mannvist lýsir þeim áhrifum sem maðurinn hefur haft áhrif landslagið. Mannvist skiptist
meðal annars í dreifbýli og grunngerð á stigi tvö og á stigi þrjú er að finna nánari flokkun.
Upplifun lýsir því hvernig ýmsir staðir, manneskjur eða annað tengist ákveðnu landslagi á
huglægan hátt.. Listform og aðrir miðlar endurspegla hvernig ólík tjáning landslaginu
kemur fyrir í mismunandi miðlum listar.
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Tafla 1: Dæmi um flokkun í fyrir ásýndarþættina fimm
Stig 2

Stig 3

Stig 1
Landmótun
Hálendissvæði og heiðar

Ár og afrennslissvæði

Gil og gljúfur

Jöklar

Jökul og jökulsetsumhverfi

Jökulgarðar

Vist
Þurr búsvæði

Kjarr- og skóglendi

Kjarrlendi

Vot búsvæði

Votlendi og flói

Flói

Sjón og skynjun
Láglendissvæði og dalir

Flatt láglendissvæði

Mólendi á láglendi

Háslétta og önnur
hæðasvæði

Fjöll og berangursleg svæði

Saga
Byggð

Dreifbýli

Bæjarþyrping

Landbúnaður

Tún og akrar

Tún

Menning
Listform og miðlar

Listform

Myndlist

Mannvist

Grunngerð

Samgöngumannvirki

Hálendissvæði og heiðar

Dæmin sem sýnd eru í töflunni eru aðeins til að gefa hugmynd um hvernig flokkunarkerfin eru. Öll
flokkunarkerfin eru birt í heild sinni í viðauka a.

4.2

Gagnaöflun og gæðamat

Til er mikið af stafrænum kortagögnum og kortum sem henta vel til að greina landslag með
aðferðinni. Í aðferðinni er áhersla á að unnið sé með slík gögn en einnig er mikil áhersla á
nákvæmni þeirra. Helstu vandamálin sem komu upp voru að sum gögn sem gerð er krafa
um voru ekki til. Af þessum sökum þurfti að leggja mat á þau gögn sem til eru hér á landi
og hvort þau henti til að greina landslag. Einnig var nákvæmni þeirra metin en því meiri
sem nákvæmnin er því meiri upplýsingar fást um landslag.

4.2.1

Stafræn gögn

IS-50v grunnur Landmælinga Íslands (á.á.a) er stafrænn kortagrunnur sem samanstendur af
átta þekjum og voru sex þeirra nýtt í rannsókninni (Tafla 2). Hæðarlínuþekjan gagnast best
við landmótun vegna þess að hún gefur upplýsingar um staðfræði og landform. Helsti
gallinn er að margar línur jöklum eru ekki sérstaklega réttar. Vatnafarsþekjan nýtist best ef
hún stendur ein vegna þess að mikið er um skekkjur. Mannvirkjaþekjan og samgöngur eru
nákvæmar vegna þess að staðsetning fyrirbæra hefur verið mæld með GPS (Global
Positioning System). Yfirborðslagið skiptist gróflega í gróið land, ógróið land, skipulögð
svæði og vatnafar. Hægt er að nota upplýsingarnar í landslagsgreiningu en ónákvæmni
verður talsverð. Örnefnalagið gefur yfirlit yfir örnefni á ólíkum kvörðum en helsta óvissan
er hvort gögnin hafi verið yfirfarin og séu rétt. Strandlína nýtist fyrst og fremst til að sýna
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útlínur landsins. Vegna þess hve nákvæmni gagnalagana er ólík þarf að meta í hverju tilviki
fyrir sig hvort nota eigi þau við landslagsgreiningu. Grunnurinn eru með nákvæmari
gögnum sem hægt er að nálgast hér á landi. Kvarðinn er í 1:50.000 og er það nálægt
stöðlum og kröfum aðferðarinnar. Hægt er að nota gögnin til að kortleggja og greina sum
landslagsfyrirbæri betur en önnur með aðferðinni en til að fá betri upplýsingar þarf
jafnframt að nota önnur gögn.
Loftmyndir vel við að greina landslag. Til eru loftmyndir af öllu landinu sem eru
misgamlar og er nákvæmni þeirra mismunandi. Það ferð eftir markmiðum hverju sinni
hvaða kvarða þarf að nota. Myndirnar eru grunngögn vegna þess að þær nýtast við að
greina t.d. landnotkun, landform, vatnafar, landþekju, byggðamynstur og samgöngur.
Venjulegar litmyndir nýtast vel við landslagsgreiningar vegna endurkasts bylgja sem eru á
sýnilega sviðinu. Þetta gerir það að verkum að hlutupplausn fyrirbæra er góð. Hlutupplausn
segir til um hversu smá fyrirbæri má sjá í loftmyndum (Lillesand, Kiefer & Chipman,
2004). Af þessum sökum eru loftmyndir mikilvæg grunngögn í svona rannsóknum.
Þrenns konar gögn um gróðurfar nýtast við landslagsrannsóknir annars vegar stafrænt
gróðurkort í kvarðanum 1:500.000 (Guðmundur Guðjónsson & Einar Gíslason, 1998) og
tvær gagnaþekjur frá Skógrækt ríkisins (2008, 2009) sem sýna náttúrulegt birkilendi og
ræktað skóglendi. Gögnin nýtast best í tengslum við vist en helsti vandi gagnanna er að
nákvæmi er ekki góð og nota verður þau með fyrirvara. Fyrir einstök svæði eru til
nákvæmari gróðurkort. Í gögnunum frá Skógræktinni eru dæmi um ólíka kvarða í sömu
þekjunni en slíkt getur leitt til mikillar ónákvæmni við greiningu. Taka verður gögnunum
með fyrirvara og meta í hverju tilviki hversu mikið eigi að treysta þeim.
Svipuð vandamál koma upp í tengslum við stafræn jarðfræðikort en til eru tvær
útgáfur, berggrunnur og höggun. Hentugra þykir að nota gögnin sem sýna berggrunn en þau
sýna aldur og gerð bergs. Kvarði þeirra 1:600.000 er lítill og grófur sem gerir alla
greiningarvinnu ónákvæma (Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson, 2009). Þessi
gögn koma best að notum í tengslum við landmótun.
Stafræn gögn sem sýna ólíkar gerðir jarðvegs (Ólafur Arnalds & Einar Grétarsson,
2001) og jarðvegsrof (LBHÍ & Landgræðsla ríkisins, á.á.) eiga við sömu vandmál að stríða
og t.d. jarðfræðigögnin. Kvarðinn er lítill og öll greiningarvinna verður ónákvæm. Helstu
vandamálin snúa að fitjuskrám gagnanna en í raun er ekki hægt að sjá hvað eigindirnar
standa fyrir og kemur það sér illa vegna þess að talverður tími getur farið í að afla þeirra
upplýsinga.
Gagnaþekjan friðlýst svæði kemur frá Umhverfisstofnun (á.á) og er í kvarðanum
1:500.000 og nýtast í tengslum við menningu vegna þess að friðlýst svæði er einn af
flokkum í stigi þrjú. Einnig má nýta gögnin til að greina hvaða svæði eru verðmætari eða
hafa meira náttúruverndargildi. Fitjuskrá þeirra er góð miðað við önnur gögn og þar koma
fram allar þær upplýsingar sem hjálpa til við greiningu á landslagi
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Tafla 2: Stafræn gögn
Heiti gagna
IS50v_3.1 Hæðargögn

Kvarði
1:50.000

Hnitakerfi
ISN93

IS50v_3.1 Vatnafar

1:50.000

ISN93

IS50v_3.1 Mannvirki

1:50.000

ISN93

IS50v_3.1 Samgöngur

1:50.000

ISN93

IS50v_3.1 Strandlína

1:50.000

ISN93

IS50v_3.1 Yfirborð

1:50.000

ISN93

Gróðurkort

1:500.000

WGS_1984

Náttúrulegt birkilendi

Misjöfn upplaun

Isnet

Ræktað skóglendi

Misjöfn upplaun

Isnet

Jarðvegsrof

Ekki vitað

WGS_1984

Jarðvegskort

1:700.000

WGS_1984

Friðlýst svæði
1:500.000
ISN 1993
Í nokkrum gagnasettum er kvarðinn mismunandi vegna
upprunalegaunnin úr eru í ólíkum kvörðum

4.2.2

Eigandi/heimild
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Landmælingar Íslands,
á.á.a
Haukur Jóhannesson
& Kristján
Sæmundsson, 2009
Skógrækt ríkisins,
2009
Skógrækt ríkisins,
2008
LBHÍ & Landgræðsla
ríkisins, á.á.
Ólafur Arnalds &
Einar Grétarsson, 2001
Umhverfisstofnun, á.á.
þess að gögnin sem þau voru

Kort

Kort eru mikilvæg gögn við landslagsgreiningu. Kort gefa miklar upplýsingar og á þeim
má skoða breytingar sem hafa orðið með því að bera saman kort frá ólíkum tímum. Við
landslagsgreiningu er best að nota kort í sem stærstum kvarða og erlendis er unnið með
kort í kvarðanum 1:10.000-1:50.000. Hér á landi eru til mörg kort í ólíkum kvörðum og er
minnsti kvarði sem hægt er að finna á kortum 1:50.000. Henta þau því best í þessa vinnu.
Danir unnu að kortlagningu landsins á fyrrihluta 20. aldar. Þessi vinna skilaði röð korta
í ólíkum kvörðum, til dæmis fjórðungskortin sem gefin voru út á árunum 1903 - 1915.
Kortin eru í kvarðanum 1:50.000 og eru samtals 117. Þau þekja Suðurland, Vesturland og
Vestfirði en ekki aðra landshluta og er það veikleiki að þau ná ekki til alls landsins
(Landmælingar Íslands, á.á.b). Kortin eru vel unnin og sýna vel einstök fyrirbæri. Þau er
hægt að nota í tengslum við alla ásýndarþættina en nýtast einkum í tengslum við sögu.
Sum kort hafa verið uppfærð í gegnum tíðina, en ekki á seinustu áratugum, og því er hægt
að skoða breytingar á einstökum svæðum. Kortin eru til skönnuð og þar af leiðandi er hægt
að vinna með þau landupplýsingakerfum en erfitt getur verið að finna viðmiðunarpunkta til
að rétta þau upp.
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Atlaskortin voru gefin út á árunum 1933 - 1944. Þau eru í kvarðanum 1:100.00 og eru
samtals 87 og þekja allt landið. Kortin eru vel unnin og fyrirbæri koma vel fram á þeim en
þó ekki eins vel og á fjórðungskortunum. Minni kvarði gerir það að verkum að þau eru
grófari en fjórðungskortin. Hins vegar hafa Atlaskortin verið uppfærð oftar og gefa því
betri mynd um breytingar en einnig koma yngri upplýsingar betur fram. Atlaskortin er hægt
að nota sem grunn að landslagsgreiningu en betra er að hafa önnur gögn með.
Kort kortadeildar bandaríska hersins (Army Map Service) eða AMS-kortin þekja allt
landið og eru í kvarðanum 1:50.000. Þau voru gerð á fimmta og sjötta áratug seinustu
aldar. Hægt er að nálgast upprunalegu útgáfu þeirra jafnt sem íslenska endurútgáfur í
stafrænu formi. Kortin eru grófgerðari en herforingjaráðskortin og ekki alveg eins nákvæm
með einstök atriði. Þau sýna samt sem áður helstu þætti og fyrirbæri. Hægt er að skoða
breytingar á landslagi og nota við landslagsgreiningu. Kortin eru til skönnuð en svipuð
vandamál eiga við þau eins og með fjórðungskortin.
Önnur kort er ekki hægt að nota jafnvel þótt um nýrri útgáfur sé að ræða. Ástæðan er
fyrst og fremst sú að kvarði þeirra er minni og þar af leiðandi sjást einstök fyrirbæri ekki
vel. Þar af leiðandi verður að styðjast við stafræn gögn og loftmyndir. Hins vegar duga
eldri kort vel ef þau eru notuð saman við önnur gögn og þannig á að vera hægt að gera
ágæta landslagsgreiningu. Það sem vantar er að allt landið sé mælt upp í stórum kvarða en
slíkar upplýsingar koma sér vel fyrir landslagsgreiningu ásamt notkun í tengslum við önnur
þemu.

4.3 Samantekt
Aðferðin sem fjallað er um í þessum kafla og kafla fimm er upprunninn úr LANDMAPaðferðinni frá Wales. Verkferlið hefur breyst mikið og í raun er þetta ný aðferð sem hugsuð
er til að greina og meta landslag hér á landi. Aðferðin skilur sig frá öðrum aðferðum sem
notaðar hafa verið að því leiti að landslagi er skipt í fimm ásýndarþætti þar sem
upplýsingum er safnað aðskilið. Flokkunarkerfin gera það að verkum að hægt er að
kortleggja landslag á nokkrum kvörðum og byggja þannig upp góða heildarmynd af
landslaginu. Að lokum er það sú krafa sem gerð er um nákvæmni gagna.
Samanburður á flokkunarkerfunum leiðir í ljós að margt er mjög líkt á milli
ásýndarþátta. Þetta á sérstaklega við um sjón og skynjun en flokkunarkerfið þar er mjög
líkt flokkunarkerfum fyrir landmótun, vist og sögu. Hægt er að velta því fyrir sér hvort
nauðsynlegt sé að hafa sjón og skynjun og hvort ekki sé hægt að safna upplýsingum um
fagurfræði á einhvern annan hátt. t.d. sem hluti af hinum ásýndarþáttunum. Þetta er í
rauninni ekki sniðug leið vegna þess að við þetta myndi mikið af upplýsingum og gögnum
tapast. Betra er að halda núverandi fyrirkomulagi vegna þess að upplýsingum um
fagurfræði er haldið aðskildum og veitir frekari möguleikar að vinna með þær. Einnig
verður betra að leggja mat á breytingar sem orðið geta á fagurfræði ásýndarsvæðanna, t.d.
að meta viðkvæmni eða sjónræn gæði. Slíkar upplýsingar getur verið gott að hafa þegar
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unnið er við skipulagsgerð og hægt er að nota matið til að setja ýmis skilyrði t.d. við
hönnun mannvirkja.
Hluti af flokkunarkerfi menningar er alveg eins og flokkunarkerfi sögu. Ástæðan er sú
að báðir ásýndarþættirnir skoða hvernig áhrif mannsins er á landslagið þótt samhengið sé
mismunandi. Hér gildir það sama og fyrir sjón og skynjun, það er hvort ekki má sameina
sögu og menningu. Það er hins vegar talsverður munur á þessum þáttum og menning nær
yfir breiðara svið heldur en saga. Menning tekur þannig ekki bara til áhrif manns á
landslagið heldur einnig hvernig landslagið kemur fyrir í mismunandi listformum og
miðlum en það gerir saga ekki. Af þessum sökum verður að hafa þessa tvo þætti aðskilda.
Fjöldi stafrænna kortagagna er til hér á landi gæði þeirra og nákvæmni eru mismikil.
Séu þau borin saman við þær kröfur sem LANDMAP-aðferðin gerir um nákvæmni og þar
af leiðandi við kröfur sem hér eru gerðar kemur í ljós að íslensk gögn myndu ekki uppfylla
kröfur beggja aðferða. Gögnin eru yfirleitt í litlum kvarða sem veldur því að öll greining og
kortlagning verður gróf. Slíkt hentar ekki ef framkvæma á landslagsgreiningu í kvarðanum
1:50.000. Þetta fer samt eftir stærð sveitarfélaga vegna þess að í stærri sveitarfélögum
myndi lítill kvarði henta vel og þá er hægt að nota gögnin en ekki í minni sveitarfélögum.
Annað vandamál við gögn hér á landi að oft og tíðum eru einfaldlega ekki til gögn
sem sóst er eftir eða þau eru það gömul að ekki er raunhæft að nota þau. Ástæðan fyrir
þessu er að grunnrannsóknir á til dæmis lífríki, jarðfræði eða fornleifum hefur ekki verið
vel sinnt. Þetta hefur síðan áhrif á stafræn kortagögn sem unnin eru upp úr þeim
rannsóknum sem til eru með fyrrnefndum vanda. Helsta lausnin á þessu er að farið verði í
átak í grunnrannsóknum sem mun skila sér í því að til verða góð grunngögn sem hægt er að
nota í alls kyns aðrar rannsóknir. Einnig verður að tryggja að þessi gögn verði sett á stafræn
form svo hægt sé að vinna með þau. Það myndi bæta nákvæmni við landslagsgreiningu en
einnig myndi það hjálpa til við að bæta rannsóknir á fleiri sviðum.
Góð grunnkort á landinu í kvarðanum 1:50.000 myndi koma að góðu gagni við
landslagsrannsóknir jafnt sem aðrar. Hér á landi eru kort sem til eru í þessum kvarða gömul
og ná til alls landsins. Það setur takmarkanir að hversu litlu leiti hægt er að nýta þau. Víða
erlendis er landslags greint og kortlagt í kvarðanum 1:20.000-1:50.000 en hér á landi þarf
yfirleitt að nota minni kvarða við slíkar greiningar. Tryggja þarf að hafin verði vinna við að
kortleggja landið í 1:50.00 og má segja að IS50v-grunnur Landmælinga sé skref í rétta átt.
Hins vegar þarf að stórbæta þann grunn frá því sem nú er en ef til þess kemur verður hægt
að nýta hann útgáfu venjulegra korta. Að lokum þarf að uppfæra slík kort reglulega og gefa
út en þá er hægt á aðveldan hátt að sjá hvaða breytingar hafa orðið á landi.
Margt þarf að hafa í huga þegar unnið er með fyrstu tvö þrep aðferðarinnar. Mótun
flokkunarkerfa er ekki auðveld ef hanna þarf þau frá grunni. Þau flokkunarkerfi sem eru til
eru góð fyrir þá þætti sem þau ná til. Samhliða þessu er gögn hér á landi yfirleitt ekki góð
eða nákvæm og margt þarf að bæta. Niðurstaðan er sú að þrátt fyrir þessi vandamál er hægt
að vinna með fyrstu þrep aðferðarinnar jafnvel þótt að niðurstöður séu ekki eins nákvæmar
og vonast var eftir. Hins vegar er ekki hægt að meta aðferðina sem heild fyrr en búið er að
fjalla um seinni þrep hennar í fimmta kafla.

54

5 Landslagsgreining á Mýrum í AusturSkaftafellssýslu

5.1 Lýsing á rannsóknarsvæðinu
Sveitin Mýrar (Mynd 14) er vel afmörkuð landfræðilega. Tvær jökulsár renna við austurog vesturjaðar sveitarinnar, Hornafjarðarfljót og Kolgríma. Mýrar afmarkast af Vatnajökli í
norðri og Atlantshafi í suðri. Á svæðinu er að finna á milli 15-20 sveitabæi og ekki er föst
búseta á þeim öllum. Nokkur eyðibýli eru í sveitinni, sumstaðar sjást þau vel en annars
staðar er nafnið það eina sem gefur til kynna tilvist þeirra (Kristján Benediktsson, 1972).
Landbúnaður er aðalatvinnuvegur sveitarinnar og eru sauðfjár- og nautgriparækt
uppistaðan. Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnuvegur í sveitinni.
Svæðið á milli Kolgrímu og Hólmsár er að mestu flatt en nyrst einkennist það af
skriðjöklum og fjöllum. Heinabergsjökull og Skálafellsjökull koma niður úr Vatnajökli úr
vestri en norðar á svæðinu er Fláajökull. Á milli jöklanna eru fjöll sem ganga undan
Vatnajökli. Fjöllin eru lítt gróin og eru Heinabergsfjöll mest áberandi en inn í þau gengur
Heinabergsdalur sem er víður og vaxinn dálitlum kjarrgróðri. Upp af Heinabergsjökli er að
finna Vatnsdal og þar er lón sem myndast hefur vegna þess að jökullinn stíflar dalsmynnið.
Fyrir neðan jöklana og fjöllin tekur við svæði sem er hrjóstrugt og lítt gróið. Á sumum
stöðum rísa upp hæðasvæði. Í lægðum á milli er að finna vallendi og votlendi. Minjar
Heinabergsbæjarins eru vel varðveittar á tveimur stöðum en bærinn fluttist til vegna ágangs
jökuláa. Syðri hluti svæðisins er vel gróinn og einkennist af votlendi. Hluti þess hefur verið
ræstur fram og breytt í tún. Einnig hefur hluti af svæðinu verið ræktaður upp og kallast það
sandrækt. Í Flatey var reist graskögglaverksmiðja á sínum tíma (Hjörleifur Guttormsson,
1993) en í dag er þar stórt kúabú.
Á milli Hólmsár og Djúpár er landið flatt en hæðir eru að finna á nokkrum stöðum.
Efst á svæðinu er Fláajökull og fyrir framan hann eru lón og jökulöldur sem eru
gróðurlitlar. Varnargarður skiptir lóninu í tvennt en hann var byggður til að varna því að
Hólmsá rynni í austur (Arnþór Gunnarsson, 2009b). Fyrir neðan jökulöldurnar er lítt gróið
svæði og er mosi áberandi. Neðri hluti svæðisins er að mestu votlendi en víða er að finna
tún í og við bæi. Stærsta þyrping bæja eru Holabæirnir sem eru fjórir. Fyrir norðan þá er að
finna bæinn Holtasel og fyrir sunnan þá liggur Stóraból. Önnur þyrping bæja er að finna
syðst á svæðinu, Borg, Nýpugarðar og Baldurhagi sem er eyðibýli. Aðrir bæir liggja
meðfram þjóðveginum en þeir eru Hólmur, Lambleiksstaðir, Árbær og Brunnhóll sem er
kirkjustaður sveitarinnar. Einhóll var áður kirkjustaður og sú jörð fór illa út vegna sandfoks
og ágangs jökuláa (Kristján Benediktsson, 1972; Hjörleifur Guttormsson, 1993).
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5.2 Gögn tengd vettvangsvinu
Hér verður gerð grein fyrir þeim gögnum sem snerta beint rannsóknarsvæðið og
vettvangsferð. Gögnin skiptast í tvo flokka, annars vegar kort og loftmyndir og hins vegar
ritaðar heimildir.
5.2.1

Kort og loftmyndir

Í kafla 4.2.2 var gerð grein fyrir hvers konar gögn Herforingjaráðskortin og AMS-kortin
eru. Notuð fjögur fjórðungskort (Generalstabens topografiske Afdeling, 1905a, 1905b;
Geodætisk Institut, 1941a, 1941b) og þrjú AMS-kort (Army Map Service, 1950, 1951a,
1951b) í kvarðanum 1:50.000 af Mýrum (Tafla 3). Öll kortin voru til skönnuð á stafrænu
formi. Kortin voru notuð til að sjá hvernig svæðið hefur breyst en einnig til að sjá hvar
helstu fyrirbæri eru.
Í vettvangsferðinni var tiltölulega nýtt kort (Tafla 3) af svæðinu notað til að sjá hvar
helstu vegir og slóðar lægju en einnig til að sjá hvar best væri að stansa til að fylla út
eyðublöð. Kortið er almennt staðfræðikort í kvarðanum 1:50.000 en var upphaflega hannað
sem göngukort (Sigurgeir Skúlason, 2007).
Fengar voru 43 stafrænar loftmyndir (Tafla 3) í lit frá Loftmyndum ehf. (á.á.) á
kvarðanum 1:15.000. Myndirnar eru frá árinu 2006 og eru með nýjustu gögnum af
svæðinu. Þessi gögn voru notuð til greinina á landslagi og voru notaðar í tengslum við alla
einkennisþættina. Ákveðið var að hafa 300 og 350 punkta upplausn í myndunum til að
tryggja að öll helstu fyrirbæri sæjust sem best.
5.2.2

Ritaðar heimildir

Hér að landi er til mikið af rituðum heimildum sem tengjast rannsóknarsvæðinu og voru
nýttar í rannsókninni. Lögð var áhersla á að safna rituðum heimildum sem tengdust
ásýndarþáttunum menningu og sögu (Tafla 4).
Í fornleifaskrá frá Fornleifavernd (1990) er að finna upplýsingar um allar friðlýstar
fornleifar hér á landi. Skráin skal endurskoðuð út á þriggja ára fresti en núverandi skrá er
fyrsta útgáfa. Á Mýrum er einn staður að skránni en það er Gullborg. Skráin er gagnleg en
helsti galli hennar er að hún hefur aldrei verið uppfærð og erfitt er að staðsetja
fornleifarnar, engin hnit eru gefin upp og ekkert kort fylgir með.
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Mynd 14 – Rannsóknarsvæði: Yfirlitskort yfir Mýrar. Einnig sýnir
kortið viðkomustaði á rannsóknarsvæði. Grunnur frá LMÍ (á.á.)

Tafla 3: Gögn sem tengjast rannsóknarsvæði
Heiti gagna
Heinaberg Heinabergsfjöll

Gerð gagna
Kvarði
Herforingjaráðskort 1:50.000

Hnitakerfi
Reykjavík 1900

Kálfafellsstaður Borgarhöfn

Herforingjaráðskort 1:50.000

Reykjavík 1900

Heinaberg Heinabergsfjöll
Kálfafellsstaður Borgarhöfn
Hoffellsjökull
syðri
Höfn

Herforingjaráðskort 1:50.000

Reykjavík 1900

Herforingjaráðskort 1:50.000

Reykjavík 1900

Army Map Service
C762
Army Map Service
C762
Army Map Service
C762
Göngu- og
staðfræðikort
Stafrænar
loftmyndir í lit

1:50.000

Transverse
Mercator
Transverse
Mercator
Transverse
Mercator
Ísnet93

1:50.000

ISN 1993

Kálfafellsstaður
Við rætur
Vatnajökuls
Loftmyndir

1:50.000
1:50.000
1:50.000

Eigandi/heimild
Generalstabens
topografiske
Afdeling, 1905a
Generalstabens
topografiske
Afdeling, 1905b
Geodætisk
Institut, 1941a
Geodætisk
Institut, 1941b
Army Map
Service, 1950
Army Map
Service, 1951a
Army Map
Service, 1951b
Sigurgeir
Skúlason, 2007.
Loftmyndir e.h.f,
á.á.

Menningarminjar á Mýrum er svæðisskráning á menningarminjum. Skráningin er
ítarleg og mjög víðtæk, til dæmis eru sagnir, mannvirki, og áningarstaðir skráðir (Björn
Gísli Arnarson, Hulda Þráinsdóttir & Zophonías Torfason, 1999). Við þetta fæst gott yfirlit
en aftur á móti er þetta mikið af upplýsingum sem getur verið erfitt að nýta. Það stafar fyrst
og fremst af því að erfitt er að staðsetja marga af þessum minjum og þar af leiðandi nýtast
þeir ekki við greiningu landslags. Margir þáttanna eru stakir og eru ekki hluti af stærri
landslagsheild en í aðferðinni er lögð áhersla á að greina heildir.
Arnþór Gunnarsson (2009a, 2009b) hefur tekið saman skýrslu um menningarminjar á
suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Skýrslan er einfaldari útgáfa af svæðisskráningunni
vegna þess að þar koma fram upplýsingar um færri minjar og auðveldara er að staðsetja
þær. Minjarnar sem fjallað er um í skýrslunni skipta máli í tengslum við þjóðgarðinn og
stefnu hans. Skýrslan glímir við sömu vandamál og svæðisskráningin.
Fornleifaskrár eru góð gögn við greiningu á menningarlandslagi og þannig heimildir
koma að góðum notum ef slíkt er til staðar. Engin heildstæð fornleifaskráning er til fyrir
Mýrar en ef þannig gögn væru til staðar þá væri til lýsing á fornleifum á svæðinu auk þess
að staðsetning þeirra væri skráð. Til er fornleifaskráning fyrir hluta af rannsóknarsvæðinu.
Hún var gerð í tengslum við umhverfismat á fyrirhugaðri færslu hringvegarins yfir
Hornafjarðarfljót (Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga, Edda Linn Rise & Margrét
Hallmundsdóttir, 2006).
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Aðalskipulag sveitarfélagsins gefur upplýsingar um minjar sem eru friðaðar og hverjar
þeirra njóta hverfisverndar. Þessar upplýsingar eru ekki ítarlegar en hjálpa til við greiningu
landslags. Staðsetning minjanna er sýnd að skipulagsuppdrætti og eru það einu kortin sem
sýna þessar upplýsingar (Gláma-Kím Arkitektar & Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000b).
Staðsetning þeirra er gróf en gagnast mikið við að afmarka og greina ásýndarvæði.

Tafla 4: Ritaðar heimildir
Heiti gagna
Skrá um friðlýstar fornleifar

Gerð gagna
Skýrsla

Eigandi/heimild
Fornleifavernd, 1990

Menningarminjar á Mýrum

Skýrsla

Björn Gísli Arnarson, Hulda
Þráinsdóttir & Zophonías
Torfason, 1999

Aðalskipulag sveitarfélagsins
Hornafjarðar

Skipulagsuppdráttur
Kort í 1:100.000
Þéttbýliskort í 1:15.000

Gláma-Kím Arkitektar &
Sveitarfélagið Hornafjörður,
2000b

Vatnajökulsþjóðgarður:
Menningarminjar á
suðursvæði

Skýrsla

Arnþór Gunnarsson, 2009a,
2009b

Fornleifaskráning vegna mats
á umhverfisáhrifum
vegagerðar við
Hornafjarðarfljót

Skýrsla

Guðmundur St. Sigurðarson,
Guðný Zoëga, Edda Linn
Rise & Margrét
Hallmundsdóttir, 2006

5.3 Greining og kortlagning
Helsta verkfæri sem nýtt eru við greiningu gagna eru landupplýsingakerfi. Meirihlutinn af
þeim gögnum sem notuð eru í rannsókninni eru á stafrænu formi og af þeim sökum er
nauðsynlegt að nota landupplýsingakerfi. Gögnin mynda aðskildar gagnaþekjur sem lagðar
eru ofan á hvora aðra. Næst eru tengslin á milli lagana skoðuð og greint hvaða ólíku þættir
og fyrirbæri séu lík hverju öðru, hvert sé samhengið á milli þeirra og hvort þau mynda eina
heild. Þegar búið er að greina staka heild er búið til ný gagnaþekja og búin er til fláki sem
markar heildina. Þetta ferli er sameiginlegt fyrir alla ásýndarþættina. Helsta vandamálið
sem upp kemur er að stundum eru mörk á milli heilda eru ekki greinanleg í gögnunum. Til
að leysa þetta vandamál verður að giska á hvar mörk liggja og fara verður í vettvangsferð
til að afla nánari gagna.
Afurð þessarar vinnu er gagnagrunnur sem inniheldur upplýsingar um ásýndarþættina
og svæðin. Grunnurinn er hugsaður sem tæki sem nýtast má í tengslum við skipulagsvinnu.
Þar má nálgast upplýsingar um núverandi ástand landslags á fyrirhugðu svæði en einnig má
nýta hann til að framkvæma ýmsar greiningar, t.d. við að greina viðkvæmni landslags.
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Uppfæra á upplýsingarnar með reglulegu millibili til að tryggja að upplýsingar um
breytingar á landslaginu komi fram. Einnig er hægt að nýta grunninn í öðrum tilgangi en
við skipulagsvinnu.
Grunnurinn byggist á fitjuskrám þar sem skráðar eru inn nauðsynlegar upplýsingar, t.d.
flokkunarkerfi. Við hönnun fitjuskráa var reynt að fara sem mest eftir samræmdum staðli
um skráningu og flokkun landupplýsinga (Staðlaráð Íslands, 2007). Helsta vandamálið við
staðalinn er að hann er ekki tæmandi. Til þess að leysa vandmálið voru búnir til nýir
flokkar sem eingöngu var notast við í þessari rannsókn og eru ekki hugsaðir til notkunar
annars staðar.
Þetta þrep er mikilvægt vegna þess að það er ekki fyrr en á þessu stigi sem hægt er að
fá heildaramynd yfir ásýndarsvæði. Ferlið er mjög tæknilegt og erfitt er að greina gögnin
og vinna með þau ef ekki væru notuð landupplýsingakerfi. Vanda verður uppsetningu á
gagnagrunni ef upplýsingar sem skrá á inn ef hann á að nýtast við vinnu á seinni þrepum.

5.4 Vettvangsvinna
Áður en hægt var að fara í vettvangsferð þurfti að vera búið að hanna eyðublöð. Nokkur
atriði voru höfð í huga við hönnun þeirra til að fram komi nauðsynlegar upplýsingar,
auðvelt sé að fylla þau út og að sem flestir geti notað þau við landslagsgreiningu.
Tilgangurinn með eyðublöðunum var að safna ítarlegri upplýsingum um hvert
ásýndarsvæði fyrir sig.
Eins og með flokkunarkerfi LANDMAP-aðferðarinnar var ekki hægt að nýta eyðublöð
LANDMAP í þessari rannsókn. Ástæðan var að blöðin voru löng og yfirgripsmikil og féllu
þar að leiðandi ekki að þeim atriðum sem höfð voru að leiðarljósi í hönnun. Helsta
vandmálið á þessu stigi var að ákveða hvernig þau féllu sem best að aðstæðum hér á landi
og hvaða upplýsingar ættu að koma fram á þeim. Erlendar fyrirmyndir voru skoðaðar og
ákveðið var að notast við velskar og norskar fyrirmyndir. Þessi vinna skilaði eyðublöðum
fyrir hvern ásýndarþátt (Viðauki B).
Sum atriði sem safnað var upplýsinga um voru sameiginleg á meðan önnur atriði voru
ólík á blöðunum. Sameiginleg atriði voru t.d. grunnupplýsingar eins og heiti svæða,
flokkun eða áhorfsstaða. Einnig var dálkur fyrir athugasemdir þar sem hægt var að setja inn
aukaupplýsingar. Dæmi um ólík atriði sem safnað var upplýsingum um landform voru t.d.
og vatnafar í jarðfræði en í menningu voru þetta til dæmis upplýsingar um staði sem
tengjast upplifun eða örnefni. Í þessa dálka var bæði hægt að skrifa lýsingu eða setja inn
stikkorð. Mikilvægasta atriðið á öllum eyðublöðunum var almenn af hverju svæðu fyrir sig
og myndar hún grunninn af því hvernig síðan var unnið með gögnin í greiningu og
úrvinnslu.
Tilgangurinn með vettvangsferð var að afla upplýsinga og lýsa hverju svæði, staðfesta
vinnu og greiningu úr forvinnu, staðfesta mörk og sjá hvort það þurfti að breyta þeim og að
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afla upplýsinga um fagurfræði og skynjun. Ferlið í vettvangsferð var eftirfarandi; stansað er
á viðkomustað á einum stað innan hvers ásýndarsvæðis. Þar er eyðublað fyllt út, tekin er
mynd í þá átt sem hvort er og sömuleiðis er staðsetning tekin. Á stærri ásýndarsvæðum þarf
stundum að stansa á fleiri viðkomustöðum. Þetta ferli er það sama fyrir alla
ásýndarþættina.
Farið var í ferðina dagana 6.-10. júní 2011 og reynt var að heimsækja öll svæðin en
ekki var hægt að komast að sumum og voru þau metin úr fjarlægð. Ferðin tók fimm dagar
og þar af tveir í ferðalög til og frá rannsóknarsvæði. Svæðið á milli Kolgrímu og Hólmsá
var skoðað á öðrum degi. Byrjað var upp við Heinabergsjökul og Skálafellsjökul og endað
var hjá Flatey. Á þriðja degi var byrjað hjá Fláajökli og þaðan ekið að bæjunum Borg og
Nýpugörðum. Þaðan var farið á svæðið hjá Fjallabæjunum og endað hjá Viðborðshrauni.
Fjórða daginn var byrjað hjá brúnni yfir Kolgrímu og þaðan var ekið austur að
Holtabæjunum. Nokkrir staðir vestast á rannsóknarsvæðinu voru teknir fyrir á fimmta
daginn. Það komu ekki upp nein meiriháttar vandamál en upphaflega stóð til að vinna með
gögnin sem safnað var í vettvangsferð hjá Rannsóknasetrinu á Höfn en þar er tölva með
landupplýsingaforrit. Hins vegar virkuðu forritin ekki og þess vegan var ekki hægt að vinna
með gögnin fyrr en eftir að komið var úr ferðinni.

5.5 Úrvinnsla og lokafrágangur
Lokaþrepið var úrvinnsla gagna og lokafrágangur. Byrjað var á að fara skipulega yfir gögn
til þess að sjá hvar endurskoða þurfti kortlagningu. Mörkum á milli ásýndarsvæða var
breytt þar sem við átti, sum svæði voru sameinuð í eitt svæði og stundum voru ný
ásýndarsvæði afmörkuð. Auk þessa þurfti að laga og uppfæra fitjuskrár til að tryggja að
allar upplýsingar séu réttar og hægt sé að vinna með þau í landupplýsingakerfum.
Upplýsingar sem safnað var á eyðublöðin voru sett á stafræn form. Þetta tryggir að auðvelt
er að nálgast og halda um þessar upplýsingar. Niðurstöður vinnunar eru kort sem sýna
hvern ásýndarþátt og ásamt lýsingu á hverju ásýndarsvæði.

61

5.6 Landslagsgreining
Birtar verða niðurstöður fyrir alla ásýndarþættina. Niðurstöðurnar eru settar fram á
eftirfarandi hátt, birt eru kort sem sýnir landslagsgreiningar, í töflu eru dæmi um lýsingar af
völdum svæðum og birtar eru myndir sem gefa hugmynd um hvernig það landslag sem
finna er á rannsóknarsvæðinu. Á kortunum er vestur og austurmörk rannsóknarsvæðisins
sýnd. Eystri mörk svæðisins miðast við bakka Hornafjarðarfljóts og Hornafjarðar en vestari
mörk svæðisins miðast við bakka Kolgrímu og syðri jökuljaðar Skálafellsjökuls.

5.6.1

Landmótun

Greind og afmörkuð voru 31 ásýndarsvæði út frá landformum, berggrunni, vatnafari og
rof- og setöflum (Mynd 15) en eins og niðurstöður sýna er þetta í raun greining á
landmótun en ekki jarðfræði. Greindir voru 14 flokkar ólíkrar landmótunar og voru klettar
og klappir algengust. Næstalgengustu flokkarnir voru breiðir dalir og jökulrofið fjallasvæði
en ásamt flóðasléttu og undirlendi mynda þau stærstu ásýndarsvæðin að flatarmáli á
rannsóknarsvæðinu. Námur, hæðótt undirlendi og skriður og jarðföll koma aðeins einu
sinni og eru jafnframt minnstu ásýndarsvæði. Myndin sýnir að landmótun svæðisins er
fjölbreytt og kemur það vel fram í lýsingu á fimm völdum ásýndarsvæðum (Tafla 5).
Ljósmyndirnar af Heinabergsdal (Mynd 16) og Viðborðshraunum (Mynd 17) sýna vel
hvaða ólíku rof- og setferlar hafa mótað sveitina Mýrar.
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Tafla 5: Lýsing á völdum ásýndarsvæðum: landmótun
Svæði
1

Flokkun: stig/þrep/flokkur
Láglendissvæði og
dalir/Dalir/Breiðir dalir

Lýsing
Dalurinn (mynd 16) er breiður og hefur ráðandi
landmótunarafl verið jökull. Hlíðar eru ávalar
neðst í dalnum en verða brattar þegar ofar dregur.
Efst taka við brattir tindar. Klettar eru mjög
áberandi en dalurinn hefur einnig mótast vegna
lækja sem renna niður eftir hlíðum og safnast
saman í á sem rennur út úr dalnum. Berggrunnur
einkennist af basísku og ísúru gosbergi sem er
eldra en 3,3 milljónir ára.

2

Jöklar/Jökull og
jökulsetsumhverfi/Jökulsetsumhverf
i

Laus setefni frá nútíma sem jöklar hafa skilið
eftir einkenna svæðið, en jökullinn er ráðandi
landmótunarafl. Greinilega sést hvar
hámarksútbreiðsla jökulsins hefur verið fyrr á
tímum en nú hefur hann hörfað.

3

Láglendissvæði og dalir/Hæða og
hólasvæði /Klettar og klappir

Þessi landform kallast hraun (Mynd 17) og eru
mynduð úr basísku og ísúru bergi sem er eldra en
3,3 milljónir ára. Klettarnir og klappirnar liggja
nokkurn vegin SV-NA stefnu en svæðið var einu
sinni undir sjó. Svæðið skiptast á með hæðum og
lægðum en vatn og vindur eru helstu roföflin.

4

Skriður og jarðföll/Skriður og
jarðföll/Skriður og jarðföll

Laus efni einkenna hlíðar Rauðabergsfjalls og
Viðborðsfjalls. Ummerki um skriður eru
greinileg og sumstaðar hafa þær náð á láglendið
fyrir neðan fjallið. Lausa bergið er basískt og
ísúrt gosberg sem er eldra en 3,3 milljónir ára en
einnig getur hluti af því einnig verið basískt og
ísúrt innskortsberg sem finna er í fjallinu
austanverðu.

5

Láglendissvæði og dalir/Ár og
afrennslissvæði /Flóðaslétta

Svæðið er flatlent og lítið er um hóla og hæðir, af
þeim sökum er hæðabreyting lítil. Setlög frá
nútíma einkenna svæðið og má rekja þau til
jökuláa sem runnið hafa um svæðið auk hlaupa.
Þar sem hólar og hæðir eru þá eru er
berggrunnurinn basískt og ísúrt gosberg sem er
eldra en 3,3 milljónir ára.
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Mynd 15 – Niðurstöður úr greiningu fyrir landmótun: Númer á mynd vísar til svæðalýsingu sem
finna er í töflu 5 og örvarnar sýna í hvaða átt myndir 16 og 17 eru teknar

Mynd 16 – Heinabergsdalur: Horft inn í Heinabergsdal af
Heinabergsfelli. Dalurinn er breiður og neðst eru hlíðar aflíðandi en
eftir því sem ofar dregur verða þær brattari. Skriðjökull hefur áður
verið í dalnum en vatn mótar dalinn í dag (Svæði 1 á mynd 15 og töflu
5).

Mynd 17 – Viðborðshraun: Horft í norðaustur í átt að
Viðborðhraunum. Klettarnir og klappirnar voru eitt sinn undir sjó og
kallast hraun af heimamönnum en þetta eru ekki einginleg hraun.
Svæðið er mishæðótt og lægðir eru inn á milli (Svæði 3 á mynd 15 og
töflu 5).
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5.6.2

Vist

Greind voru ólík ásýndarsvæði út frá dreifingu gróðurs og gróðurþekju. Alls voru greind 39
ásýndarsvæði sem skiptast í tólf ólíka flokka (Mynd 18). Rannsóknarsvæðið er að stórum
hluta gróðurlítið eða gróðurlaust en skýra má það vegna þess að fjöll, jöklar og aurar þekja
stóran hluta þess. Á þeim svæðum þar sem samfellda gróðurþekju er að finna eru tún
algeng en votlendi mynda stærsta samfellda gróðurlendið. Mósaík var greint á nokkrum
stöðum og eru einn algengasti flokkurinn. Gróðurfar rannsóknarsvæðisins er fjölbreytt
(Tafla x) og myndirnar (19 & 20) sýna vel að hversu gróðurlaust sumir staðir eru á
rannsóknarsvæðinu á meðan aðrir eru vel grónir.

Tafla 6: Lýsing af völdum ásýndarsvæðum: vist
Svæði
1

Flokkun
Þurr búsvæði/ Gróðurlaust /

Gróðurlaust

Lýsing
Svæðið er lítt gróið og eru berar jökulaurar áberandi.
Víða er að finna mosa og lynggróður en þau mynda
enga heildstæða gróðurþekju.

2

Þurr búsvæði /Moslendi
/Mosaþemba

Svæðið er flatt og þurrt. Berangur er áberandi en mosi
þekur stóran hluta af svæðinu og er hann ráðandi
(Mynd 19). Inn á milli vaxa lyngplöntur sem finna má
í klösum hér og þar.

3

Þurr búsvæði/Mósaík/Mósaík

Svæðið er gróið og ekkert eitt gróðursamfélag er
ríkjandi heldur er þetta samansafn ólíks gróður. Þarna
er að finna tún, vallendi og votlendi ásamt berum
klöppum. Þetta svæði er það sem kallað er
mósaíksvæði. Mófuglar og kindur eru áberandi.

4

Þurr búsvæði/Ræktað
land/Tún

Syrði hluti svæðisins var áður votlendi sem ræst hefur
verið fram og nyrðri hlutinn var sandur sem ræktaður
var upp. Í dag er svæðið tún sem nýtt eru undir beit og
slátt (Mynd 20). Þarna er kúabú og eru kýr áberandi á
svæðinu.

5

Vot búsvæði /Votlendi og
flói/Mýri

Stórt votlendissvæði þar sem votlendisgróður er
ráðandi gróðurfar. Svæðið hefur látið á sjá vegna
skurða sem gerðir hafa verið til þess að ræsa það fram
og hefur hluti svæðisins verið gerður að túnum.
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Mynd 18 – Niðurstöður úr greiningu fyrir vist: Númer á mynd vísar til svæðalýsingu sem
finna er í töflu 6 og örvarnar sýna í hvaða átt myndir 19 og 20 eru teknar

Mynd 19 – Svæði fyrir neðan jökulöldur Fláajökuls: Horft til
austur á svæðinu fyrir neðan jökulöldur Fláajökuls. Gróðurfar
svæðisins einkennist af mosa og vex lynggróður í klösum hér og þar.
Á myndinni sjást Þingskálahólar (Svæði 2 á mynd 18 og töflu 6).

Mynd 20 – Tún við Flatey: Horft er til suðurs frá hringveginum við
Flatey. Svæðið var áður fyrr votlendi en hefur verið ræst fram og í
staðinn hafa tún verið ræktuð upp (Svæði 8 á mynd 18 og töflu 6).
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5.6.3

Sjón og skynjun

Greind voru sjónræn fyrirbæri og mynstur og hvernig þau komu fyrir á rannsóknarsvæðinu.
Greind voru 34 ásýndarsvæði sem skiptast í þrettán flokka sem eru ólíkir (Mynd 21).
Stærsta samfellda svæðið eru gróðurlítil svæði og samsetning sjónrænna fyrirbæra
fjölbreytt. Þarna er að finna dali, hóla, flatlendi og jökulsetsumhverfi. Landbúnaðarsvæði
koma oftast fyrir en yfirleitt eru þau einsleit. Mósaíksvæði eru þrjú og er ekkert ákveðið
mynstur ráðandi. Lýsing á völdum svæðum (Tafla 7) sýnir vel hve mikla fjölbreytni er að
finna. Þarna er að finna flatar jafnt sem brattar línur svæði eða grófa eða mjúka áferð, þetta
er aðeins brot af fjölbreytninni. Heildarsvipur sumra svæða er rofinn (Mynd 22) vegna
efnistöku en annars staðar er hann heildstæður (Mynd 23).
Tafla 7: Lýsing af völdum ásýndarsvæðum: sjón og skynjun
Svæði
1

Flokkun

2

Láglendissvæði og dalir/
Mósaík/ Mósaíksvæði á
láglendi

Svæðið er fjölbreytt og samanstendur af mörgum
ólíkum þáttum, túnum, klettum votlendi o.s.frv. Áferð
er mismunandi og línur og form eru lárétt og ávöl.
Grænn og grár litur eru áberandi en aðrir litir setja líka
sinn svip á svæðið. Þar sem engin einn sjónrænn þáttur
er ráðandi er heildarsvipur rofinn.

3

Skipulagt land/ Skipulögð
svæði utan byggðar/Náma og
efnistaka

Svæðið liggur á milli Skálafellsjökuls og Kolgrímu
(Mynd 22). Lítið er um gróður en mosi er mest
áberandi. Mikið er um klettar og klappir sem gefur
svæðinu grófa áferð og eru línur og form ávöl. Stórt
skarð eftir efnistöku rýfur heildarsvipmót þess og er
mjög áberandi.

4

Láglendissvæði og dalir/ Flatt
láglendissvæði/Landbúnaður

Svæðið er flatt en holt og klettar rísa upp á nokkrum
stöðum (Mynd 23). Túnin gera áferð svæðisins mjúka
og form og línur eru lárétt og ávöl. Fjölbreytni er
nokkur og heildarsvipurinn er heildstæður en á
nokkrum stöðum er hann rofinn.

5

Láglendissvæði og dalir/Flatt
láglendissvæði /Votlendi á
láglendisvæði

Svæðið er að mestu slétt en hólar rísa upp á nokkrum
stöðum. Áferð svæðisins er mjúk og form og línur eru
lárétt til aflíðandi. Víðsýni er mikið og grænn litur er
mest áberandi vegna gróðurs en tún og votlendi eru
mest áberandi. Heildarsvipur er að hluta samfelldur en
víða er hann rofin vegna landbúnaðar.

Láglendissvæði og dalir/
Gróðurlítil svæði/
Gróðurlítil svæði

Lýsing
Svæðið er fjölbreytt vegna þess að það samanstendur
af mörgum ólíkum jarðfræðiþáttum, jökulaurum,
dölum og jökulöldum. Allt þetta gerir það að verkum
að ólík form og línur er þarna að finna. Í heildina er
svæðið lítt gróið og eru berar klappir og jökulaur
áberandi. Vegna þess hve svæðið er sett saman úr
ólíkum sjónrænum þáttum er svipur þess rofinn.
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Mynd 21 – Niðurstöður úr greiningu fyrir sjón og skynjun: Númer á mynd vísar til
svæðalýsingu sem finna er í töflu 7 og örvarnar sýna í hvaða átt myndir 22 og 23 eru teknar

Mynd 22 – Skálafellshnúta: Horft í vestur að Skálafellshnútu við
Skálafellsjökul. Gamall efnistökustaður sem rýfur heildarviðmót
svæðisins í kring (Svæði 3 á mynd 21 og töflu 7)

Mynd 23 – Tún í landi Holtabæja: Horft til suðurs í átt að bænum
Stórabóli sem er í hvarfi vegna kletta. Svæðið einkennist af miklum
túnum (Svæði 4 á mynd 21 og töflu 7).
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5.6.4

Menning

Kortið sem sýnir niðurstöður fyrir menningu sker sig úr að því leiti að flokkar eru færri og
flákar þekja ekki allt rannsóknarsvæðið. Greind voru 23 ásýndarsvæði og skiptast þau í sjö
flokka (Mynd 24). Friðlýst svæði eru stærsti flokkurinn og fylgja mörkin
þjóðgarðsmörkunum. Flest svæði falla undir landbúnað. Aðeins eitt svæði fellur undir
byggð og aðrar búsetjuminjar og sýnir þetta hversu ójöfn skipting er á milli flokkanna og
ásýndarsvæða. Maðurinn hefur haft mikil áhrif á svæðið, bæði bein og óbein (Tafla 8). Sum
staðar hefur hann mótað landið óbeint eins og með áningarstöðum sem bjóða upp á
ákveðna upplifun (Mynd 25) og stöðum sem tengjast sögnum (Mynd 26)

Tafla 8: Lýsing af völdum ásýndarsvæðum í menningu
Svæði
1

Flokkun
Upplifun/Stofnanir/Friðlýst
svæði

Lýsing
Svæði er stórt og liggur innan Vatnajökulsþjóðgarðs.
Á svæðinu er ýmsar náttúruperlur að finna og
menningarminja. Göngu- og vegslóðar gera aðgengi
auðvelt fyrir þá sem vilja njóta og upplifa svæðið.

2

Mannvist/Dreifbýli
/Byggð og aðrar búsetjuminjar

Á svæðinu er að finna gamlar og nýjar búsetjuminjar.
Eldra bæjarstæði Heinabergs er að finna þarna auk
þess sem að einnig er sumarbústaður á staðnum. Vel
kemur fram hvernig bæði náttúran og maðurinn hafa
haft áhrif á hvort annað.

3

Mannvist /Dreifbýli
/Landbúnaður

Stór og mikil tún liggja í stefnunni norður og suður.
Tveir bæir, Brunnhóll og Árbær standa, eru á svæðinu,
er þar stundaður landbúnaður og ferðamennska auk
þess sem heimgerður ís er seldur. Allt þetta býður
ferðamönnum og öðrum upp á ólíka reynslu. Einnig er
kirkju sveitarinnar að finna þarna.

4

Upplifun/Staðir og
nöfn/Áningarstaður

Eskey (Mynd 25) er klapparholt sem rís upp úr
flatlendinu við bakka Hólmsár. Efst á holtinu er
upplýsingaskilti sem hafa að geyma ljósmyndir sem
sýna helstu örnefni á fyrirbærum á svæðinu. Þarna er
einnig bekkur sem hægt er að setjast og er þetta því
bæði áningarstaður og útsýnisstaður.

5

Listform og
miðlar/Munnlegt/Þjóðsögur,
ævintýri og sagnir

Svæðið einkennist af túnum og klöppum en mest ber
þó á Borgarkletti (Mynd 26) en ýmsar sagnir tengjast
honum. Einnig er að finna sagnir um álfa og huldufólk
auk annara sagna um svæðið.
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Mynd 25 – Eskey: Horft í suður frá hringveginum í átt að Eskey. Uppi
á klapparholtinu er áningarstaður með upplýsingaskiltum sem sýna
helstu örnefni (Svæði 4 á mynd 24 og töflu 8).

Mynd 26 – Borgarklettur: Efst á Borgarkletti eru rústir sem kallast
Goðaborg og herma sagnir að þar sé grafinn fjársjóður eða staðurinn
hafi verið aftökustaður (Svæði 4 á mynd 24 og töflu 8).
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5.6.5

Saga

Saga er svipuð menningu að því leyti að niðurstöður kortlagningar þekja ekki allt svæðið
en ólík af því leiti að flokkar eru fleiri. Greind voru 31 ásýndarsvæði sem skiptast í 9
flokka (Mynd 27) Kortið fyrir sögu svipar til menningar en er ólíkt hinum kortunum að
ekki er allt rannsóknarsvæðið þakið flákum. Flest svæði falla undir tún og er þetta
jafnframt stærsti flokkurinn. Skipting svæða eftir flokkum er ójöfn vegna þess að sum
svæði falla bara undir einn flokk. Lýsing á völdum svæðum gefur til kynna að saga er ekki
einsleit heldur er hún fjölbreytt (Tafla 9). Myndirnar (28 & 29) sýna að gamlar minjar
leynast hér og þar á rannsóknarsvæðinu.
Tafla 9: Lýsing af völdum ásýndarsvæðum: saga
Svæði
1

Flokkun
Byggð/Dreifbýli/Eyðibýli

Lýsing
Á svæðinu eru leifar af yngra bæjarstæði Heinabergs
(Mynd 28) vel varðveittar. Bæjarhúsin standa undir
brekku og fyrir framan eru leifar af kálgarði. Á
svæðinu í kring eru ýmsar smátóftir og einnig eru
gömlu túnin vel varðveitt. Bærinn var í byggð frá því
rétt eftir aldamótin 1900 fram á fjórða áratug 20.
aldar.

2

Iðnaður/Grunngerð/
Vegamannvirki

Á svæðinu eru vegslóðar sem auðvelda ferðamönnum
aðgengi af svæðinu. Helstu samgönguminjar á
svæðinu er brú sem upphaflega var byggð yfir
Heinabergsvötn (Mynd 29) en komst aldrei í gagnið
vegna þess að áin færði sig.

3

Lanbúnaður/Tún og akrar/Tún

Stór og mikil tún liggja í kringum Holtabæina sem eru
fjórir. Bæjaþyrpingin hefur lengi verið til en fyrr á
tímum stóðum bæirnir á sama svæðinu en í dag eru
þeir dreifðari.

4

Fornleifar/Fornleifar/Fornleifa
r

Svæði þetta er votlendið sem liggur fyrir neðan bæinn
Stóraból. Þarna er að finna ýmsar gamlar minjar og
fornleifar, til dæmis tóftir, heystæði og
veitumannvirki.

5

Iðnaður/Grunngerð/
Varnargarðar

Í neðri hluta farvegar Hólmsár er að finna nokkra
varnagarða sem gerðir voru til að vernda því að áinn
rynni austur. Varnargaðarnir komu í veg fyrir að stór
hluti sveitarinnar færi í kaf í flóðum. Vegur liggur upp
á þeim og hægt er að aka út í Skinney.
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Mynd 27 – Niðurstöður úr greiningu fyrir sögu: Númer á mynd vísar til svæðalýsingar
sem finna er í töflu 9 og örvarnar sýna í hvaða átt myndir 28 og 29 eru teknar

Mynd 28 – Heinberg: Yngra bæjarstæði Heinabergs. Á myndinni sjást
leifar aðalbæjarhúsana auk þess sem kálgarðurinn er fyrir framan bæinn
(Svæði 1 á mynd 27 og töflu 9).

Mynd 29 - Gömul brú: Gömul brú yfir Heinabergsvötn, áin breytti um
farveg áður en lokið var við smíði brúarinnar (Svæði 2 á mynd 27 og
töflu 9).
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5.7 Samantekt
Í kaflanum var gerð grein fyrir þremur seinustu þrepum aðferðarinnar og einnig voru
kynntar niðurstöður landslagsmats sem gert var á Mýrum í Austur-Skaftafellssýslu.
Ástæðan fyrir því að umfjöllun um aðferðina var skipt í tvo kafla er sú að fyrstu tvö stigin
eru þau mikilvægustu og betra þótti að gera grein fyrir því hvernig unnið er með þau á
landsvísu. Seinni stigin tengjast sjálfri rannsókninni og verður gerð grein fyrir þeim
atriðum sem helst þarf að huga að.
Vandamálin við þau gögn sem beint tengjast rannsóknarsvæðinu felast í nákvæmni
þeirra og mörk á milli svæða verða ekki rétt. Þessi vandamál eru alveg eins og fjallað var
um í kafla 4.1, grunnrannsóknir og góð grunnkort af landinu í kvarðanum 1:50.000 vantar
einfaldlega. Ritaðar heimildir eru mikilvægar vegna þess að þar er að finna upplýsingar
sem nota verður í ásýndarþáttunum menningu og sögu. Hins vegar getur verið erfitt að
staðsetja þessar upplýsingar og það hefur áhrif á greiningu landslags. Leysa má sum af
þessum málum með því að fara í stutta ferð á fyrirhugað rannsóknarsvæði áður en vinna
hefst en það er háð landfræðilegri stærð svæðis.
Eins og fram hefur komið eru landupplýsingakerfi eitt helsta verkfæri sem nýtist við
greiningu á landslagi. Það má því velta fyrir sér nota þurfi þau við þessa vinnu. Ef öll gögn
væru til á hliðrænu formi væri að öllum líkindum hægt að komast hjá því að nota
landupplýsingakerfi. Hins vegar þar sem flest gögnin eru á stafrænu formi verður að notast
við landupplýsingakerfi og öll greiningarvinna verður auðveldari. Engar sérstakar
leiðbeiningar eru til fyrir hönnun gagnagrunns sem inniheldur upplýsingar um
ásýndarsvæði og þætti. Best er að reyna að fylgja þeim stöðlum sem til eru en vandamálin
liggja í stöðlunum vegna þess að ekki er gert ráð fyrir hvernig flokkun á landslagi eigi að
skrá í fitjuskrár. Aðeins er gert ráð fyrir heiti á landslagi. Ef ákveðið flokkunarkerfi yrði
valið hér á landi til að greina og meta landslag þarf að gera ráð fyrir hvernig skrá eigi slíkar
upplýsingar inn í fitjuskrár og þá verður slík að vera til staðar í stöðlunum.
Hönnun eyðublaða fyrir vettvangsferð er flókið ferli og hægt er að nálgast á ólíkan
hátt. Við hönnun eyðublaða fyrir vettvangsferð varð ljóst að fórna þyrfti ákveðnum
upplýsingum til þess að gera þau auðveld í notkun. Upplýsingunum sem voru breytur sem
notaðar eru til að meta landslagið í LANDMAP-aðferðinni. Eftir að komið var úr
vettvangsferð og búið var að vinna niðurstöður kom ljós að eins og eyðublöðin eru núna er
bara hægt að nota þau til að gera almenna lýsingu af hverju svæði en ekki til að meta gildi
þess. Slíkar upplýsingar verða að vera til staðar ef nýta á landslagsmat við skipulagsvinnu.
Framsetning niðurstaðna landslagsgreiningarinnar sýnir enn frekar að sumir flokkarnir
eru líkar á milli ásýndar þátta. Sérstaklega þegar sjón og skynjun er borin saman við
landmótun og vist og einnig þegar menning og saga eru borin saman. Fjallað var um þetta í
kafla 4.3 og í raun breytir niðurstaðan í þessum kafla ekki fyrri niðurstöðu, það er að allir
þættirnir eiga rétt á sér.
Niðurstöður landslaggreiningarinnar eru settar fram á kortum, í töflum þar sem
völdum svæðum er lýst og ljósmyndum sem sýna dæmi um hvernig landslag er að finna.
Margar leiðir eru til við framsetningu en þessi leið var valin vegna þess að niðurstöður eru
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settar fram á skýran hátt og fjöldi ásýndarsvæða er það mikil að ekki er hægt að vera með
lýsingu á þeim öllum. Kortin má helst gagnrýna fyrir litaval á flokkum en í raun er engin
almenn regla um hvernig setja skuli fram landslagsgreiningu á kortum. Reynt var að fara
eftir sambærilegum þemakortum, það er miða við gróðurkort fyrir vist. Töfluformið var
valið til þess að hægt væri að lýsa völdum svæðum á stuttan hátt og bera megi þau saman
við hvert annað.
Niðurstaðan varðandi aðferðafræðina sem prófuð var í rannsókninni er sú að henni
fylgja miklar takmarkarnir jafnvel þótt að hægt sé að nota hana með mikilli vinnu. Fyrir því
eru nokkrar ástæður, fyrst er aðferðin krefst mikillar þekkingar á sviði landslagsgreiningar
og sá sem ekki hefur þekkingu í beitingu slíkrar aðferðfræði á erfitt með að nota hana.
Erfitt er fyrir einn einstakling að nota hana sérstaklega þegar viðkomandi hefur ekki mikla
þekkingu í tengslum við viðkomandi ásýndarþátt. Til þess að aðferðin virki sem best þurfa
ólíkir sérfræðingar að vinna saman. Aðferðin krefst í rauninni talsverðs fjármagns og tækja
til þess að landslagsgreining sé vel unnin. Að lokum þýðir þetta talsverðan kostnað, tíma,
tæki og mannafla fyrir þá skipulagsaðila sem myndu nota þessa aðferð til að gera
landslagsgreiningu.
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6

Umræður

6.1 Þróun landslags í skipulagi á Íslandi
Skilningur á landslagi hefur tekið miklum breytingum undanfarin 15-20 ár. Áður fyrr tók
landslag til hins náttúrulega og ásýndar lands nú en er þetta víðtækara hugtak sem tekur til
fyrrnefndra þátta auk mannvistar. Greina má nokkrar ástæður fyrir þessum breytingum en
dæmi um breytingar eru erlend áhrif, þróun aðferða til að greina landslag, breytingar í
löggjöf og aukin áhersla á að vinna með landslag í ólíkum málaflokkum.

6.1.1

Skilningur á landslagshugtakinu

Skilningur á landslagi í lögum og skipulagsvinnu hefur tekið breytingum á seinustu árum.
Áður fyrr tók landslag aðallega til náttúrufarslegra þátta og ásýndar lands en þessi
skilningur hefur verið ráðandi í íslenskri tungu (Edda R. H. Waage, 2010). Í dag er landslag
fjölbreytt fyrirbæri sem tekur til fyrrnefndra þátta auk þess sem það nær einnig til
mannvistarlegra þátta og upplifunar. Þessa þróun má rekja til þess að landslag er orðið
mikilvægt viðfangsefni í umhverfismálum auk þess að breytingar á löggjöf hafa fest það í
sessi.
Landslag hefur lengi verið að finna í náttúruverndarlögum og síðar í lögum á
umhverfismati (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Hugtakið var aldrei skilgreint sem er
merkilegt fyrir þær sakir að unnið hefur verið með það í ólíku samhengi öll þessi ár. Ýmsar
ástæður er fyrir þessu en meðal annars hefur verið bent á að landslag tengist meira
persónulegu mati en aðrir þættir umhverfisverndar og ekki hefur verið mikil umræða um
það í gegnum tíðina (Umhverfisráðuneytið, 2011a). Þrátt fyrir að náttúruverndarlög hafi
tekið breytingum frá því að fyrstu lögin tóku gildi árið 1956 hefur skilningur á landslagi
ekki tekið miklum breytingum. Með tilkomu núverandi skipulagslaga mun
landslagshugtakið taka breytingum frá því sem nú er en séu lögin borin saman kemur fram
ólíkur skilningur á hugtakinu.
Í skipulagslögum (nr. 123/2010) er landslag víðtækt fyrirbæri sem nær bæði til
manngerðra og náttúrufarslegra þátta og í rauninni er allt landslag. Þrátt fyrir þetta er ekki
gert ráð fyrir að upplifun og skynjun einstaklinga sé einnig hluti af landslagi eins og gert er
í landslagssáttmálanum (Evrópusamningur um landslag, 2000). Þegar þetta atriði er sett í
samhengi við ólíkar greiningaraðferðir og að það sjónarhorn sé ráðandi að aðkoma
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mismunandi aðila að landslagi sé mikilvæg (Wascher, 2005; James & Gittins, 2007) kemur
í ljós að skilgreining skipulagslaga á landslagi fellur ekki að þessu. Ástæðan er sú að
virðurkennt er að upplifun almennings skiptir máli og í greiningaraðferðum er yfirleitt gert
ráð fyrir að upplýsingum um fagurfræði og skynjun sé safnað með einhverjum hætti.
Framsetning landslags í skipulagslögum (nr. 123/2010) og í drögum að nýrri reglugerð
(2010) er ekki nógu góð. Ekki kemur skýrt fram hvernig vinna skuli með landslag í
skipulagsvinnu eða hvort greining og mat þurfi að fara fram. Hægt er að leysa þetta
vandamál með útgáfu leiðbeininga um þessi mál eða nýta landsskipulagsstefnu í þessu
samhengi og setja fram fyrir landslag. Þessi markmið geta tekið sjálfbærrar þróunar,
náttúrufarslegra eða menningarlegra þátta og hönnun markmiða. Í rauninni er þetta svipað
og Skipulagsstefnu fyrir Wales (Welsh Assembly Government, 2011) (sbr. kafli 2.3.4).
Markmiðin þurfa að vera skýr og það verður að vera hægt að aðlaga þau að ólíkum
aðstæðum.
Skipulagslög ættu að tengjast annarri umhverfislöggjöf og tryggja verður samræmingu
á milli þeirra í tengslum við landslagsmál. Hugmyndir hafa komið fram um að skilgreining
á landslagi skuli sett inn í aðra löggjöf og núverandi skilgreining er ekki talinn henta í
þessu samhengi (Umhverfisráðuneytið, 2011a). Ástæðan er að hún er ekki nógu nákvæm
en líka vegna þess að ef Ísland skrifaði undir og löggilti sáttmálann þá væru
skilgreiningarnar ekki í samræmi við hverja aðra. Sáttmálinn býður einnig upp á betri
ramma um hvernig vinna eigi með landslag í skipulagsvinnu og öðrum málaflokkum en
núverandi lög bjóða upp á.
Framsetning og skilningur á landslagi í skipulagsáætlunum hefur fylgt svipaðri þróun
og í löggjöfinni. Skipulagsáætlanirnar sem greindar voru í þessari rannsókn sýna þessa
þróun mjög vel. Í Svæðisskipulagi miðhálendisins (Umhverfisráðuneytið &
Skipulagsstofnun, 1999) og Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar (Gláma-Kím
arkitektar & Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a) kemur skýrt fram að landslag tekur til
náttúrufarslegra þátta og ásýndar lands. Þetta fellur vel að merkingu orðsins á íslenskri
tungu (Edda R.H. Waage, 2010) og þeirri merkingu sem lengi var lögð í hugtakið í
náttúruverndarlögum (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Annað atriði sem ýtir undir
þetta sjónarmið er að landslag tengist aðallega náttúruvernd í þessum áætlunum.
Breytingar á hugtakinu má greina í Aðalskipulagi Kjósarhrepps (Sigurbjörg Ósk
Áskelsdóttir og Þórður Þórðarson, 2007) og Aðalskipulagi Norðurþings (Sveitarfélagið
Norðurþing & Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010a) en þar varð svipuð þróun og í löggjöfinni
þ.e.a.s. landslag tók til náttúrufarslegra og menningarlegra þátta. Þessar áætlanir voru ekki
gerðar samkvæmt núverandi skipulagslögum heldur eru þær í samræmi við lögin sem voru
í gildi á undan. Þetta sýnir að merking hugtaksins hefur verið að breytast í lengri tíma og er
ekki ný af nálinni. Margt bendir til þess að eins og landslag er sett fram í
skipulagsáætlunum þá sé skilgreining þess meira í samræmi við landslagssáttmálann frekar
en lagaskilgreininguna.
Breytingar á skilningi og framsetningu landslags í lögum og skipulagsáætlunum hefur
ekki fylgst að en þróunin er samt sem áður svipuð. Tryggja verður að þessi þróun muni
fylgjast að í framtíðinni vegna þess að skipulagslög og önnur umhverfislöggjöf setja
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ákveðinn ramma um þessi mál. Það er ekki nóg að stofnanir og sérfræðingar á þeirra
vegum ráði ferðinni heldur verða aðrir aðilar sem vinna að þessu málefnum að koma að
vinnunni. Það ætti að tryggja að skilningur á hugtakinu og öll vinnubrögð verði svipuð.

6.1.2

Þróun landslagsmatsaðferða

Samhliða því að skilningur á landslagshugtakinu hefur breyst hefur orðið mikil breyting í
þróun aðferðafræði til að greina og leggja mat á gildi landslags. Aðferðafræði
svæðisskipulags miðhálendisins sýnir að þessi þróun er ekki ný (Umhverfisráðuneytið &
Skipulagsstofnun, 1999). Sú aðferð tók aðeins til náttúrufarslegra þátta en aðferðir í dag
miða að því að safna upplýsingum um sem flesta þá þætti sem mynda landslag. Af þessum
sökum hentar hún ekki í tengslum við skipulagsvinnu.
Það sem einkennt hefur þróun landslagsgreiningaraðferða á Íslandi er að flestar eiga
uppruna að rekja til fyrirmynda erlendis. Auk þessa hafa einkaaðilar og fræðimenn verið
ráðandi í þróun matsaðferða og beitingu þeirra. Að lokum hafa aðferðirnar verið lítið
notaðar í tengslum við skipulagsvinnu.
Meirihluti þeirra aðferða sem fjallað er um í þessu verkefni á uppruna að rekja til
erlendra fyrirmynda og hafa verið aðlagaðar til notkunar hér á landi. Aðeins tvær aðferðir
má segja að séu íslenskar, aðferðafræði svæðisskipulags miðhálendisins
(Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999) og íslenska landslagsverkefnið (Þóra
Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010). Ástæðan fyrir vinsældum erlendra aðferða er sú að lengi
vel var ekki mikil þekking til staðar hérlendis á þessum málaflokki og ekki þarf að leggjast
út í mikla þróunarvinnu við aðlögun þeirra. Íslenska landslagsverkefnið sýnir fram á að
staðan hefur breyst það er að þekking er nú til staðar á þessu sviði og ekki er mikill vandi
að hanna aðferðafræði frá grunni. Þrátt fyri þetta er vandamálið að engin ein er ráðandi og
nokkrar ólíkar aðferðir eru í notkun á Íslandi sem stendur.
Einkaaðilar og fræðimenn hafa verið þeir aðilar sem þróað hafa aðferðirnar. Flestar
aðferðir sem notaðar eru á Íslandi hafa verið þróaðar af t.d. verkfræðistofum (sbr. Alta,
2008) eða í sumum tilvikum af framhaldsnemum á háskólastigi (sbr. Guðbjörg
Guðmundsdóttir, 2008; Heiða Aðalsteinsdóttir, 2010). Þetta gerir það að verkum að þessir
aðilar hafa byggt upp þekkingu á þessu sviði. Ólíkt öðrum löndum virðist sem opinberir
aðilar hér á landi hafi í gegnum tíðina ekki sýnt þessum málaflokki mikinn áhuga, það skal
tekið fram að nokkrir starfshópar hafa samt fjallað um landslagsmál og komið fram með
ýmsar tillögur sem eru áhugaverðar. Þannig hafa komið fram tillögur um skilgreiningar á
hugtökum tengdum landslagi og greiningaraðferð verið þróuð (Þóra Ellen Þórhallsdóttir
o.fl., 2010; Umhverfisráðuneytið, 2011a). Helsta vandamálið er að þær ríkisstofnanir sem
fara með þessi mál hafa ólíka sýna á landslag og eru ekki sammála um hvernig skipta eigi
með sér verkum (Edda R. H. Waage & Karl Benediktsson, 2010). Auka verður samvinnu á
milli opinberra stofnana og einnig verða þær að taka upp samstarf við einkaaðila.
Greiningaraðferðir sem notast hefur verið við hér á landi hafa aðallega verið notaðar
við umhverfismat en ekki í tengslum við skipulagsvinnu (sbr. kafli 3.1.3). Ástæðan er sú að

83

löggjöf á þessu sviði hefur tengst landslagshugtakinu lengur en skipulagslög. Þetta er samt
að breytast og hafa nokkrar aðferðir verið þróaðar með það í huga að vera notaðar sem
hjálpartæki í skipulagsgerð. Einnig gerir núverandi skipulagslöggjöf það að verkum að
landslag skiptir máli í skipulagi. Flestar þessar aðferðir hafa verið þróaðar af nemum í
framhaldsnámi á háskólastigi og sýna niðurstöður rannsókna þeirra að vel er hægt að nýta
þær. Engin hefur enn sem komið er verið nýtt við skipulagsvinnu.
Þrátt fyrir að engin aðferðanna hafi verið notuð við gerð skipulagsáætlana.
Aðalskipulag Norðurþings (sbr. kafli 3.2.4) (Sveitarfélagið Norðurþing &
Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010a; Alta, 2008) sýnir vel hvernig hægt er að móta
aðferðafræði til að greina landslag og nota síðan við að vinna að stefnumörkum.
Miklar breytingar hafa orðið í þróun aðferðafræði til að greina og meta landslag. Allar
aðferðirnar eiga meira og minna sameiginlegt að falla undir sérfræðinálgun og eiga
uppruna í erlendum fyrirmyndum. Það sem helst hefur skort á Íslandi er samvinna á milli
ólíkra aðila á þessu sviði en víða erlendis hefur verið samvinna þarna á milli. Það hefur
leitt til þess að ein aðferð er yfirleitt ráðandi í nágrannalöndum okkar og skilningur á
landslagi er sá sami. Hér á landi þarf að byrja á að koma á samvinnu á milli opinberra aðila
og einkaaðila. Áður en hægt er að hefja vinnu við að þróa sameiginlega aðferð þurfa þessir
aðilar að koma sér saman um sameiginlegan skilning á hugtakinu og hverjar áherslurnar
eiga að vera. Þetta myndi skila sér í því að ný aðferð sem menn væru sammála um að nota
yrði tekin í notkun, nú þegar má segja að slík vinna sé hafin með tilkomu íslenska
landslagsverkefnisins (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010; Hlynur Bárðarson, 2009). Þessi
aðferð hentar ekki sem stendur í skipulagsvinnu vegna þess að hún er enn í þróun og sem
stendur er hún hugsuð til greina ólíkar gerðir landslags.

6.2 Landslagsgreining og skipulagsmál

6.2.1

Notkun landslagsgreininga í skipulagi

Niðurstöður landslagsmatsins á Mýrum í Sveitarfélaginu Hornafirði er hægt að nýta í
tengslum við aðalskipulag sveitarfélagsins. Hafa verður í huga að rannsóknarsvæðið er
aðeins smáhluti af sveitarfélaginu en aðalskipulag gildir fyrir það allt. Þess vegna munu
hugmyndir taka mið af þeim þáttum skipulagsins sem taka til Mýra (Gláma-Kím arkitektar
& Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a). Auk þessa verður fjallað um hvernig hugsanlega
megi nýta matsaðferðina í tengslum við aðrar skipulagsáætlanir sem voru greindar en þetta
er gert til þess að fá samanburð. Í þessu samhengi verða tekin fyrir valin dæmi úr
Aðalskipulagi Kjósarhrepps (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir & Þórður Þórðarson, 2007)
vegna þess að sú skipulagsáætlun er einna líkust Aðalskipulagi Sveitarfélagsins
Hornafjarðar.
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Til eru ýmsar leiðir til um hvernig nýta má niðurstöður matsins eða samþætta inn í
skipulagsáætlanir. Hér verður gerð grein fyrir tveimur ólíkum leiðum, fyrri leiðin felst í því
að niðurstöður einstaka ásýndarþátta eru notaðar í tengslum við stefnumörkun í einstökum
landnotkunarflokkum og seinni leiðin felst í að greind eru einkennissvæði sem mynda síðan
grunninn að stefnumörkun.
Það að upplýsingum um ásýndarþætti sé safnað aðskilið í aðferðinni býður upp á
marga möguleika við mótun stefnumörkunar. Byrja þarf á að fara skipulega yfir kortin og
lýsingar af hverju ásýndarsvæði og greina þau mikilvægustu. Síðan þarf að taka ákvörðun
um í hvaða flokkum landnotkunar nýta eigi landslagsmatið sem grundvöll fyrir að móta
stefnumörkun. Einnig er hægt er gera það sama í tengslum við flokka sem takmarka
landnotkun. Því næst er ákveðið hvaða stefnur og markmið eigi að setja inn í
skipulagsáætlunina. Framsetning getur verið mismunandi en texti og kort eru æskileg. Í
reynd má segja að landslagsmatið verði hluti af skipulagsáætluninni og er ferlið svipað því
sem er í aðalskipulagi Norðurþings.
Í aðalskipulagi Hornafjarðar er ákvæði sem tengjast landslagsgerðum (Gláma-Kím
arkitektar & Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a) og byggja á grein númer 37 í
náttúruverndarlögum (nr. 44/1999), þær njóta verndar og forðast skal að raska þeim.
Niðurstöður landslagsgreiningar sýna að hægt er að nota ásýndarþættina landmótun og vist
við að greina landslagsgerðirnar. Með þessu er greint hvaða svæði falla undir grein 37 í
náttúruverndarlögum og þar af leiðandi er möguleiki að setja sérstök ákvæði tengd þeim.
Möguleiki er á að flokka svæðin eftir mikilvægi og með því yrði hægt að setja misströng
ákvæði. Þessi ákvæði geta tengst framkvæmdum, ferðaþjónustu eða landbúnað svo nokkur
dæmi séu nefnd. Í tengslum við mýrar og flóa er hægt að banna til dæmis frekari framræsla
eða setja ákvæði sem tengjast verndun stakra svæða vegna lífríkis. Hægt er að gera svipað í
tengslum við aðrar landslagsgerðir.
Í aðalskipulagi sveitarfélagins er að finna ákvæði sem tengjast menningarminjum og á
skipulagsuppdrátt eru merktar búsetjuminjar sem njóta hverfisverndar (Gláma-Kím
arkitektar & Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a). Hins vegar er engin tenging á milli
landslags og þessa þema og engin úttekt á menningarlandslagi hefur farið fram.
Ásýndarþættirnir saga og menning bjóða upp á þennan möguleika. Betri yfirsýn yfir
einstaka staði myndi fást en einnig væri hægt að greina heildir. Þetta þýðir að hægt er að
setja fram skipulagsmarkmið sem taka til stakra staða en einnig stærri svæða. Þau markmið
sem nú er að finna myndu halda sér óbreytt og ná til allra staða sem taldir eru mikilvægir.
Fyrir staka staði er möguleiki að setja sér ákvæði, t.d. að bannað sé að raska þeim og leyfa
rannsóknir svo meiri þekking fáist um sögu þeirra. Fyrir menningar- eða sögulegar heildir
skal forðast röskun, stuðla að varðveislu þeirra, kortleggja þær og stuðla að aukinni
kynningu á menningarminjum.
Menningarlandslag er mikilvægt í Aðalskipulagi Kjósarhrepps en gallinn er að ekkert
er unnið með það og engin úttekt hefur farið fram á því. Ásýndarþættirnir saga og menning
myndu gagnast vel til að greina menningarlandslag. Hægt yrði að fá góða yfirsýn yfir
einstaka staði jafnt sem heildir. Með þessu verður hægt að útfæra betur markmið fyrir
menningarlandslag, sérstaklega í tengslum við ákvæði sem tengjast hverfisverndar- og
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þjóðminjaverndarsvæðum (Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir & Þórður Þórðarson, 2007). Fyrir
einstaka staði yrði hægt að setja strangari ákvæði en í skipulagsáætluninni eru ákvæðin
sameiginleg fyrir alla þá staði sem njóta hverfisverndar. Hins vegar yrðu almenn ákvæði
svipuð þeim og fjallað er um í málsgreininni á undan.
Seinni leiðin er svipuð þeirri nálgun sem sveitarfélagið Wrexham í Wales (sbr. kafli
2.3.4) notaði. Sú nálgun felst í því að gagnalög allra ásýndarþáttanna eru lögð ofan á hvert
annað í landupplýsingakerfum og einkennissvæði eru greind. Þetta gefur góða mynd af
hvaða svæðum má raska og hvaða svæðum ætti að hlífa. Í framhaldi af þessu þarf að greina
hvaða áhrif hugsanlegar framkvæmdir og stefnur hafa á hvert svæði og afla meiri
upplýsinga. Síðan er hægt að ákveða hvaða þættir fá að halda sér og hverjir ekki. Að lokum
er hægt að setja fram ólík skilyrði fyrir hvert svæði (Wrexham County Borough Council,
2007a). Skilyrðin geta tekið til náttúruverndar, menningarminja, landbúnaðar og svo
framvegis.
Dæmið sem fjallað verður um hérna er tilbúið vegna þess að valmöguleikinn var ekki
nýttur í rannsókninni. Svæðið sem um ræðir eru jökulöldurnar fyrir framan Fláajökull. Þær
eru vel afmarkaðar jarðfræðilega, svæðið eru gróðurlítið og finna má merkar minjar um
varnargarða sem gerðir voru til að koma í veg fyrir jökulhlaup úr Hólmsá leituðu austur
(Arnþór Gunnarsson, 2009b). Auk þess er svæðið tiltölulega ósnortið en liggur ekki innan
marka þjóðgarðsins. Þess vegna er hægt að setja fram ólík markmið og leiðir til að ná þeim
fram.
Í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins er hægt að setja fram markmið sem banna rask á
jökulöldunum, t.d. banna efnistöku eða framkvæmdir. Ef fara ætti út í takmarkaða
framkvæmdir sem tengjast uppbyggingu á aðstöðu ferðamanna er hægt að setja ákvæði um
hönnun mannvirkja og hvaða efni nota skuli við að byggingu mannvirkja. Vernda skal
varnargarðana sem menningarsögulegt verðmæti og tryggja að sett verði upp
upplýsingaskilti um sögu þeirra og áhrif jökulflóða á mannlíf í sveitinni. Önnur dæmi væru
til dæmis að tryggja náttúrulega gróðurframvindu og koma í veg fyrir útbreiðslu óæskilegra
plantna. Að lokum er gott að fram komi upplýsingar um viðkvæmni svæðis og hvað sé það
sem stuðli að óæskilegri.
Seinni leiðin myndi skipta Kjósarhreppi upp í ólík einkennissvæði og í rauninni yrði
ferlið ekki ólíkt sem gert var í Wrexham í Wales (sbr. kafli 2.3.4). Hverju svæði myndi
fylgja kort, stutt skrifuð lýsing og upplýsingar um viðkvæmni og annað sem skiptir máli.
Skipulagsmarkmið eru ólík á milli svæða og fara eftir því hvaða þættir eru ráðandi í
samsetningu landslags. Á einu svæði er landbúnaður ráðandi og markmiðin geta t.d. verið
að búgarðabyggð sé ekki heimil eða takmarkarnir eru settar á stærð nýrra mannvirkja. Á
öðru svæði er skógur áberandi og þá myndu markmiðin snúa að hönnun skóga eða
tegundavali.
Dæmin sem fjallað er um sýna að vel er hægt að framkvæma landslagsgreiningu í
báðum sveitarfélögunum og nýta niðurstöður við skipulagsgerð. Ef leiðirnar tvær eru
bornar saman kemur í ljós að fyrri leiðin hentar betur en sú seinni ef nýta á niðurstöður
matsins beint inn í aðalskipulagsáætlanir beggja sveitarfélaga (Gláma-Kím arkitektar &
Sveitarfélagið Hornafjörður, 2000a; Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir & Þórður Þórðarson,
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2007). Þetta er vegna þess að sú áhersla að aðskilja upplýsingöflun fyrir ásýndarþættina
gerir kleift að nota þá í tengslum við stefnumótun einstakra landnotkunarflokka. Ekki er
endilega þörf á að niðurstöðurnar þurfi að nota í tengslum við alla flokka landnotkunar sem
skilgreindir eru í skipulagsreglugerð. Leiðin býður upp á meira val en sú seinni og
stefnumörkun verður markvissari. Seinni leiðin hentar betur sem aukaskjal við sjálfa
aðalskipulagsáætlunina. Það tryggir að framkvæmdaraðilar verða að taka tillit til aðstæðna
á hverju svæði og hafa í huga þau skilyrði sem sett eru.

6.2.2

Notagildi aðferðafræðinnar við að greina og meta landslag

Aðferðin sem þróuð var fyrir þessa rannsókn á uppruna að rekja til LANDMAPaðferðarinnar frá Wales (Countryside Council for Wales, 2008a; Owen & Eagar, 2004)
(sbr. kafli 2.3) en hefur tekið miklum breytingum og ný aðferð er komin fram. Hún er lík
öðrum aðferðum sem notaðar hafa verið hér á landi að því leiti að uppruni hennar er
erlendur og áherslurnar á að greina landslag á sjónrænan hátt. Það sem aðskilur hana frá
öðrum aðferðum er að landslagi er skipt upp í ólíka þætti og upplýsingum um hvern þátt er
safnað aðskilið. Landslag er flokkað niður í nokkur stig sem gerir það að verkum að hægt
er að byggja upp misnákvæma greiningu. Einnig er verkferli aðferðarinnar öðruvísi
uppbyggt.
Þrátt fyrir þetta komu fram nokkur atriði í rannsókninni sem benda sterklega til að
aðferðinni séu takmörk sett varðandi beitingu hennar. Fyrsta ástæðan er skortur á gögnum
og nákvæmni þeirra er ekki góð. Aðferðin hentar ekki til þess að einn aðli noti hana heldur
er í raun nauðsynlegt að nokkrir sérfræðingar komi að vinnunni. Að lokum er mikill
kostnaður og tími sem fer í að vinna hvert stig í ferlinu.
Í leiðbeiningum um LANDMAP kemur skýrt fram að gerðar eru nákvæmar kröfur til
gagna (Countryside Council for Wales, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2008e, 2008f) og er
ekki slakað á þessu í aðferinni sem prófuð var í rannsókninni. Í samanburði við aðrar
aðferðir eru þetta strangar kröfur sem stafa af því að landslagi er skipt í fimm aðskilda þætti
og mikilvægt er að tryggja að öll vinna í landupplýsingakerfum sé sem nákvæmust. Þau
gögn sem til eru hér á landi eru í flestum tilvikum mjög ónákvæm og henta í raun ekki sé
miðað við að landslag sé greint og kortlagt í kvarðanum 1:50.000. Miðað við hvað stærð
sveitarfélaga hér á landi er breytileg henta kröfur sem gerður eru um kvarða á bilinu
1:20.000-1:50.000 ekki fyrir íslenskar astæður. Þessi kvarði er svipaður þeim sem notaður
er í sambærilegri vinnu í Wales. Stundum er hægt að finna gögn sem eru í kvarðanum
1:50.000 en vandamálið með þau eru að nákvæmni þeirra er lítil. Annað vandamál er
skortur á gögnum sem leiðir til þess að nákvæmni á milli ásýndarþátta getur verið
mismikill. Þetta stafar mikið til af því að grunnrannsóknum hefur ekki verið sinnt sem
skyldi.
Aðferðin var hönnuð til þess að einn aðli geti notað hana en við rannsóknina kom í ljós
að nokkrir aðilar þurfa að koma að landslagsgreiningu ef þessari aðferð er beitt. Ástæðan
fyrir því liggur fyrst og fremst í ásýndarþáttunum. Búin voru til flokkunarkerfi, gagna var
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aflað og upplýsinga var aflað í vettvangsferð fyrir hvern þátt. Allt þetta er gert aðskilið og
mikil hætta er á að ef einn aðili vinnur þessa vinnu muni öll heildarsýn tapast sem leiðir til
þess að nákvæmni við greiningu tapast. Af þessum sökum er í raun nauðsynlegt að hópur
sérfræðinga komi að greiningu og mati á landslagi ef beita á aðferðinni. Það tryggir að
flokkunarkerfi hvers þáttar verður nákvæmara, gagnaöflun verður betri, hægt er að gera
aukarannsóknir til að bæta við þar sem gögn vantar og í vettvangsferð munu sérfræðingar
sjá um að safna upplýsingum. Í raun er verið að taka upp kröfur sem er að finna í
LANDMAP-aðferðinni (Owen & Eagar, 2004) en þeim var ekki fylgt til þess að hægt væri
að einfalda aðferðafræðina. Aðrar aðferðir bjóða upp á meiri möguleika á að einn aðili geti
beitt þeim vegna þess að landslagi er ekki skipt upp í nokkra ólíka þætti og áherslurnar eru
á að greina einkenni landslags frekar en landslagsgæði (sbr. The Countryside Agency &
Scottish Natural Heritage, 2002a).
Þriðja ástæðan fyrir hvers vegan aðferðin hentar er óhentug notkunar hér á landi er
kostnaður og tími. Ef sveitarfélag myndi vilja nota þessa aðferð þarf það að kaupa vinnu
ólíkra sérfræðinga. Vinna sérfræðinga í tengslum við hvern ásýndarsþátt getur orðið að
talsverðum fjárhagslegum kostnaði. Skortur á gögnum gerir það nauðsynlegt að fara þarf út
í rannsóknaravinnu áður en vinnan við sjálft greiningarferlið hefst. Vettvangsferð þarfnast
mikils undirbúnings og nokkrir aðilar yrðu í vettvangsvinnu á sama tíma. Við þetta bætist
að það þarf að leigja eða jafnvel að kaupa ýmsan tækjabúnað. Allt þetta tekur mikinn tíma
og kostar peninga. Sveitarfélög munu að öllum líkindum ekki treysta sér í mikla vinnu.
Niðurstaðan er því að aðferðin er ekki hentug fyrir íslensk sveitarfélög og spurningin
er hvað er í raun hægt að gera. Fara þarf út í nauðsynlegar grunnrannsóknir til þess að
tryggja að til verði góð og nákvæm gögn. Það myndi þýða að landslagsgreiningar verði
nákvæmari en nú er og líka að ekki þarf að fara í mikla undirbúningsvinnu. Æskilegt er að
ein aðferð verði notuð og mun það tryggja meira samræmi við landslagsgreiningu.
Nauðsynlegt er að ólíkir aðilar, bæði opinberir og einkaiðlar, vinni saman um að koma sér
saman um eina sameiginlega aðferðafræði. Það sem helst stendur í veginum fyrir því er að
aðilar í einkageiranum nota yfirleitt hver sína matsaðferð og að opinber stefna í
málaflokknum hefur ekki verið til staðar.

6.3 Lokaorð
Greining á fjórum völdum skipulagsáætlunum sýnir vel að unnið hefur verið mismikið með
landslag í þeim á seinustu fimmtán árum. Á sama tímabili hafa forsendur og sjónarmið
með sjálft hugtakið breyst. Við upphaf rannsóknartímabilsins tengdist
landslag
náttúrufarslegum þáttum og ásýnd lands en í dag er hugtakið víðtækara og landslag er
samsett úr mörgum þáttum. Ástæðurnar fyrir þessari þróun eru ýmsar, til dæmis hefur
löggjöf á sviði náttúruverndar- og skipulagsmála tekið breytingum og hefur vægi landslags
aukist. Einnig hefur aukin áhugi hjá þeim aðilum sem starfa á sviði umhverfis- og
skipulagsmála leitt til þess að meira hefur verið rannsakað og skrifað um þennan
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málaflokk. Þróun erlendis í landslagsmálum hefur haft áhrif hér á landi bæði hvað varðar
þróun landslagshugtaksins og þróun aðferða sem notaðar eru til að greina og meta landslag.
Þróun aðferð til að greina og meta landslag í tengslum við umhverfismat og
skipulagsvinnu er orðin mikilvæg. Þróunin með aðferðirnar er svipuð og þróunin sem orðið
hefur á landslagshugtakinu, það er að aðferðirnar reyna að greina flesta þá þætti sem mynda
landslag og leggja síðan mat á það. Margar mismunandi aðferðir hafa litið dagsins ljós en
engin þeirra hefur orðið ráðandi. Stór hluti þessara þeirra hentar ekki fyrir skipulagsvinnu
en þær aðferðir sem notaðar eru í þessu samhengi eru erlendar að uppruna.
Af þessum sökum var hugmyndin með aðferðinni sem þróuð var úr LANDMAPaðferðinni frá Wales að athuga hvort hún hentaði íslenskum aðstæðum, hvort hægt væri að
nota hana í skipulagsvinnu og að sem flestir gætu notað hana. Rannsóknin sýndi fram á að
aðferðin er óhentug til notkunar hér á landi. Ástæðurnar fyrir þessu er að skortur er á
gögnum og nokkrir aðilar þurfa að koma að ferlinu sem gerir hana flókna. Þetta leiðir til
þess að kostnaður verður talsverður fyrir þá sam nota aðferðina.
Þróun í málaflokknum mun halda áfram og ólíkir aðilar þurfa að vinna saman. Fram
þarf að koma aðferð sem er auðveld í notkun, aðlögunarhæf fyrir mismunandi aðstæður og
fljótleg í framkvæmd. Þetta myndi tryggja að allir aðilar geti notað sömu aðferðina. Áfram
má líta til erlendra aðferða í þessu samhengi og er norska aðferðin áhugaverð (sbr. kafli
2.2.3). Aðstæður i Noregi líkjast frekar þeim sem finna er á Íslandi, Norðmenn hafa reynslu
á þessu sviði og eru komnir lengra í að samþætta landslag og skipulagsmál. Af þessum
sökum eigum við að nýta okkur reynslu þeirra auk annarra þjóða á þessu sviði.
Hér á landi er að finna fólk sem hefur reynslu og þekkingu á þessu sviði. Landslag í
skipulagsvinnu er komið til að vera og til þess að styrkja enn frekar stöðu þess ættum við
að staðfesta og fullgilda landslagssáttmálann. Þetta tryggir ákveðin ramma sem allir geta
farið eftir. Hugtakið mun því halda áfram að þróast og breytast í skipulagsvinnu á næstu
árum. Að lokum má vera ljóst að mikil vinna er enn eftir á þessu sviði og marga þætti má
skoða enn frekar, þannig mætti til dæmis skoða stöðu hagsmunaaðila og aðkomu þeirra í
landslagsgreiningu sem gerð er í tengslum við skipulagsvinnu.
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Viðauki A: Flokkunarkerfi
Landmótun: flokkunarkerfi
Stig 1
Skriður og jarðföll
Manngert umhverfi

Stig 2
Skriður og jarðföll
Manngert umhverfi

Jöklar

Ísbreiður1
Jökultungur2

Jökul og jökulsetsumhverfi3

Jarðhitasvæði4

Háhitasvæði

Lághitasvæði
Strandumhverfi5

Árós
Rofströnd

1

Helgi Björnsson, 2009, 92

2

Sama heimild og hér að ofan

3

Marshak, 2005, 684-719

4

Björn Hróarsson, 1991, 13-17

5

Staðlaráð Íslands, 2007, 113; Marshak, 2005, 560-594

Stig 3
Skriður og jarðföll
Námur
Skurðir og uppistöðulón
Landfyllingar
Hveljöklar
Fjallsrótarjöklar
Daljöklar
Skálarjöklar
Hengijöklar
Jökulskeljar
Blandaðir jöklar
Jökulaurar
Jökulalda
Jökullón
Jökulgarðar
Jökulsetsumhverfi
Gufuhver
Leir- og brennisteinshver
Goshver
Vatnshver
Goshver
Laugar
Árós, óseyri
Klettar, hamrar og björg
Eyjar
Hraun og urðir við sjó
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Setströnd

Fornar strendur

Láglendissvæði og
dalir

Fjörður
Ár og afrennslissvæði

Hraun6

Hæða og hólasvæði
Dalir
Sandur
Gígar7

Eldfjall8

Undirlendi
Hálendissvæði og
heiðar

Ár og afrennslissvæði

Eyrar
Rimar
Strandrif
Leirur
Hjalli
Marbakki
Fjörður
Flóðaslétta
Stöðuvötn
Gil og gljúfur
Aurkeila
Helluhraun
Kleprahraun
Flóðahraun
Apalhraun
Blokkahraun
Hrafntinnuhraun
Hólar og hæðir
Klettar og klappir
Breiðir dalir
Þröngir dalir
Sandur
Megineldstöð
Eldborg
Klepragígur
Gjóskugígur
Ker
Gervigígur
Gígaröð
Dyngja
Eldkeila
Eldhryggur
Móbergsfjall
Askja
Eldborg
Flatt undirlendi
Hæðótt undirlendi
Flóðaslétta
Stöðuvötn

6

Staðlaráð Íslands, 2007, 107-108

7

Staðlaráð Íslands, 2007, 105

8

Staðlaráð Íslands, 2007, 107
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Hraun

Hæða og hólasvæði
Sandur
Gígar

Eldfjall

Háslétta og önnur
hæðasvæði

Gil og gljúfur
Helluhraun
Dyngjuhraun
Kleprahraun
Flóðahraun
Apalhraun
Blokkahraun
Hrafntinnuhraun
Klettar og klappir
Hólar og hæðir
Sandur
Megineldstöð
Eldborg
Klepragígur
Gjóskugígur
Ker
Gervigígur
Ker
Gígaröð
Dyngja
Eldkeila
Eldhryggur
Móbergsfjall
Móbergsstapi
Aska
Eldborg
Háslétta
Jökulmenja hæðasvæði
Klettar og klappir
Jökulrofið fjallasvæði

Vist: flokkunarkerfi
Stig 1
Þurr búsvæði9

Stig 2
Þéttbýli
Ræktað land

Kjarr- og skóglendi

9

Stig 3
Þéttbýli
Græn og opin svæði
Garðlönd og akrar
Tún
Nýrækt og landgræðsla
Kjarrlendi
Laufskógar
Barrskógar

Staðlaráð Íslands, 2007, 91-95; LBHÍ, á.á.
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Moslendi
Gras- og blómlendi

Mólendi
Melar og sandar

Vot búsvæði

Mósaík
Gróðurlaust
Votlendi og flói10

Stöðuvötn og vatnafar

Strand og hafbúsvæði

Mósaík
Mósaík
Strandlengja

Annað ótilgreint

Annað ótilgreint

Blandaðir skógar
Mosaþemba
Valllendi
Sjávarfitjar
Blómlendi
Ríkt mólendi
Rýrt mólendi
Melar
Sandar, auðnir og aurar
Mósaík
Gróðurlaust
Deiglendi
Hálfdeigja
Flæðimýri
Flói
Dý
Annað votlendi
Stöðuvatn og vatnsból
Skurðir
Ár og lækir
Mósaík
Mósaík
Sandströnd
Klettar og hlíðar
Sjávarfitjar
Leirur
Annað ótilgreint

Sjón og skynjun: flokkunarkerfi
Stig 1
Skipulagt land

Stig 2
Skipulögð byggð í
þéttbýli

Skipulögð svæði í
dreifbýli

Stig 3
Dreifð byggð
Þéttbýli
Verslunarlóðir
Stofnanir
Samgöngur
Íþrótta- og útivistarsvæði
Vötn og ár
Skógræktarsvæði
Náma og efnistaka
Landfyllingar
Sorphaugar

10

Staðlaráð Íslands, 2007, 94; LBHÍ, á.á.
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Láglendissvæði og
dalir

Flatt láglendissvæði

Mósaík
Gróðurlítil svæði
Strandsvæði

Dalir
Sandur og auðn
Hæðir og hólar

Jöklar
Hálendissvæði og
heiðar

Hraun
Jöklar
Sandur og auðnir
Hraun
Hæðir og hólar

Mósaík
Háslétta og önnur
hæðasvæði

Vatnafar

Gróðurlítil svæði
Vatnafar

Vegir
Landbúnaðarsvæði
Kjarr- og skóglendi á láglendi
Mólendi á láglendi
Votlendi á láglendi
Graslendi á láglendi
Mósaíksvæði á láglendi
Gróðurlítil svæði
Leirur
Strendur
Klettar, hamrar og björg
Hraun og urðir
Eyjar
Dalir með kjarr- og skóglendi
Landbúnaðarsvæði
Sandur og auðn
Hæðir og hólar með landbúnaðarlandi
Hæðir og hólar með kjarr- og skóglendi
Hæðir og hólar með vall- og graslendi
Hæðir og hólar með mólendi
Hæðar og hólar gróðurlítil
Klettar og klappir með vall- og
graslendi
Klettar og klappir með mólendi
Hraun á láglendissvæði
Jöklar og jökulsetsumhverfi
Jökulaurar
Sandur og auðnir á hálendissvæðum
Hraun á hálendissvæðum
Hæðir og hólar með vall- og graslendi
Hæðir og hólar með mólendi
Gróðurlitlir klettar og klappir
Klettar og klappir með vall- og
graslendi
Klettar og klappir með mólendi
Mósaíksvæði á hálendi
Fjöll og berangursleg svæði
Kjarr- og skóglendi á hálendissvæðum
Rústir
Votlendissvæði á hálendissvæðum
Vall- og graslendi á hálendissvæðum
Mólendi á hálendissvæðum
Gróðurlítil svæði
Haf
Árós
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Ár og lækir
Stöðuvatn
Menning: flokkunarkerfi
Stig 1
Mannvist

Stig 2
Dreifbýli

Þéttbýli

Iðnaður

Grunngerð

Upplifun

Staðir og nöfn

Manneskjur
Stofnanir

Siðir

Listform og miðlar

Listform

Munnlegt

104

Stig 3
Landbúnaður
Handverk
Skógrækt
Byggð og aðrar búsetjuminjar
Sjósókn
Beitarland og afréttur
Annað
Iðnaðarsvæði
Verslun og þjónustusvæði
Íbúðahverfi
Sjósókn og annar sjávarútvegur
Annað
Efnistaka og námur
Orkuframleiðsla og dreifing
Þungaiðnaður
Léttur iðnaður
Sjósókn og annar sjávarútvegur
Annað
Fjarskiptamannvirki
Samgöngumannvirki
Ferðaþjónusta
Annað
Áningarstaður
Örnefni
Annað
Manneskjur
Friðlýst svæði
Helgir staðir
Stjórnmál
Félagshreyfingar
Annað
Tómstundir
Samkomur
Annað
Leiklist
Bókmenntir
Myndlist
Tónlist
Annað
Þjóðsögur, ævintýri og sagnir
Annað

Fjölmiðlar

Annað

Annað

Dagblöð
Sjónvarp og útvarp
Kvikmyndir
Annað

Saga: flokkunarkerfi
Stig 1
Byggð

Stig 2
Þéttbýli
Dreifbýli

Iðnaður og þjónusta

Annað
Jarðefnavinnsla

Iðnaður og þjónusta

Grunngerð

Græn svæði

Tómstundir

Landbúnaður

Hernaðarminjar
Annað
Tún og akrar

Fornleifar
Önnur landnotkun

Annað
Garðrækt
Fornleifar
Skóglendi

Stig 3
Bæir
Þorp
Stakur bær
Eyðibýli
Bæjarþyrping
Sumarhús
Annað
Efnistaka
Surtarbrandsvinnsla
Brennisteinsvinnsla
Mógrafir
Orkuvinnsla
Stóriðja
Efnaiðnaður
Annar iðnaður
Önnur þjónusta
Vegamannvirki
Skurður
Flugvöllur
Hafnarmannvirki
Varnargarðar
Raflínur
Almenningsgarður
Kirkjugarður
Annað
Íþróttamannvirki
Golfvöllur
Útivistarsvæði
Hernaðarminjar
Annað
Akur
Garðlög
Tún
Landgræðsla
Annað
Garðyrkjastöð
Fornleifar
Náttúrulegur skógur
Blandaður skógur
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Vatn og votlendi

Skógrækt
Skógarleifar
Endurheimt votlendi
Uppistöðulón

Viðauki A: Heimildaskrá
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106

Viðauki B: Eyðublöð
Jarðfræði
Ásýndarsvæði:

Númer myndar:

Flokkun:

Staðsetning:

Áhorfsstaða:

Tími og dags:

Almenn lýsing:

Landform:
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Vatnafar:

Jarðfræði- og landmótunaröfl:

Hæðarbreyting:

Jöklar:

Aðrar athugasemdir:
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Vist
Ásýndarsvæði:

Númer myndar:

Flokkun:

Staðsetning:

Áhorfsstaða:

Tími og dags:

Almenn lýsing:
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Gróðurþekja:

Náttúrulegt gróðurfar:

Ræktun:

Jarðvegur:

Dýralíf:
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Aðrar athugasemdir:

Sjón og skynjun
Ásýndarsvæði:

Númer myndar:

Flokkun:

Staðsetning:
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Áhorfsstaða:

Almenn lýsing:

Skali:

Áferð, form, línur og mynstur:

Víðsýni:
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Tími og dags:

Litur:

Fjölbreytni:

Heildarsvipur:

Skynjun:

Aðrar athugasemdir:
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Saga
Ásýndarsvæði:

Númer myndar:

Flokkun:

Staðsetning:

Áhorfsstaða:

Tími og dags:

Almenn lýsing:
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Fornleifar og aðrar minjar:

Söguleg landnotkun og mynstur:

Byggingar og byggðamynstur:

Tími:
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Aðrar athugasemdir:

Menning
Ásýndarsvæði:

Númer myndar:

Flokkun:

Staðsetning:

Áhorfsstaða:

Tími og dags:
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Almenn lýsing:

Staðir sem tengjast hefðum, atburðum eða trú:

Staðir sem tengjast listum:

Staðir sem tengjast þekktum persónum:

Örnefni:
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Aðrar athugasemdir:
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Viðauki C: Skilgreiningar á hugtökum
Ásýndarflokkun: Flokkun sem gefur upplýsingar um hvers konar upplifunar er að vænta.
Flokkunin er blanda af landmótun, jarðfræði og gróðurfari. Þessi flokkun er notuð í
Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 (Alta, 2008).
Ásýndarsvæði (e. Aspect area): Stakt svæði sem hefur einsleitt landslag eða einsleita
eiginleika og greind hefur verið innan viðkomandi ásýndarþáttar. Grunneining
LANDMAP-aðferðarinnar og aðferðarinnar sem prófuð var í þessari rannsókn
(Countryside Council for Wales, 2007).
Ásýndarþáttur (e. Aspect): Landslagi er skipt í fimm ásýndarþætti í LANDMAP og er þetta
gagnalag sem inniheldur upplýsingar um ásýndarsvæði (Countryside Council for Wales,
2008a).
Deilisvæði: Nákvæmari skipting á landslagsheildum á miðhálendinu. Greining byggist á
landslagi, gróðurfari, eldstöðvum og hraunum og í einstaka tilfellum á stórum vatnsföllum
(Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999).
Einkennissvæði (e. Character Area): einstök landfræðileg svæði sem einkennast af
ákveðinni landslagsgerð. Hvert svæði hefur sín einkenni, jafnvel þótt þau deili
einkennunum með öðrum svæðum í sömu landslagsgerðinni. Notað í bresku og velsku
aðferðinni (The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a).
Landslagseinkenni (e. Landscape Character, d. Landskabskarakter): Ákveðið mynstur þátta
sem koma oft fyrir í ákveðinni gerð landslags. Notað í bresku og dönsku aðferðinni (The
Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a).
Landslagsgerð (e. Character Type): Ákveðin gerð landslags sem hefur tiltölulega einsleit
einkenni. Þau eru yfirgripsmikil vegna þess að þau koma víða fyrir í landinu. Alls staðar
þar sem þessar landslagsgerðir koma fyrir þá hafa þær alltaf svipaða samsetningu (The
Countryside Agency & Scottish Natural Heritage, 2002a; Miljøministeriet, 2007).
Landslagsheild: Hefur tvenna merkingu í ritgerðinni.
Landfræðileg skipting hálendisins sem byggist á jarðfræðilegum þáttum og gróðurfari.
Notað í köflunum sem fjalla um svæðisskipulag miðhálendisins og aðalskipulag
Sveitarfélagsins Hornfjarðar (Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999).
Landslag sem fólk upplifir að sé afmarkmað af náttúrulegum og/eða menningarlegum
þáttum. Notað í tengslum við hugtakið í öðrum köflum (Umhverfisráðuneytið, 2011a, 173).
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Mannvirkjabelti: Skilgreind belti þar sem gert er ráð fyrir virkjunum, stíflum raflínum og
öðrum mannvirkjum á hálendinu (Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999).
Undirsvæði (n. Delområder): Landfræðileg svæði sem hafa ólíkar landslagsgerðir.
Undirstaða greiningar í norsku aðferðinni (Direkotoratet for naturforvaltning &
Riksantikvaren, 2010, 2011).
Verndarheild: Skilgreind sem svæði sem leitast er við að vernda og öllum framkvæmdum
skal haldið í lágmarki (Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun, 1999).
Yfirflokkun: Flokkun sem lýsir yfirborðeinkennum lands og segir einnig til um hversu
mishæðótt landið er. Flokkunin er notuð í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 (Alta,
2008).

Viðauki C: Heimildaskrá
Alta (2008). Aðalskipulag Norðurþings 2009-2029: Áfangaskýrsla 2.3 Fjölbreytt landslag í
sveitum – Upplegg fyrir umræðu í nefndum og sveitarstjórn Norðurþings. Alta.
Countryside Council for Wales (2007). LANDMAP Information Quality Assurance
Procedure: Guidance for Aspect Specialists, Local LANDMAP Managers and Quality
Assurance Assessors. Countryside Council for Wales.
Countryside Council for Wales (2008a). LANDMAP Guidance for Wales – Overview to
LANDMAP. Countryside Council for Wales.
Direktoratet for naturforvaltning & Riksantikvaren (2010). Landskapsanalyse –
Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. Trondheim &
Oslo: Direktoratet for naturforvaltning & Riksantikvaren.
Direktoratet for naturforvaltning & Riksantikvaren (2011). Veileder Metode for
landskapsanalyse í kommuneplan. Trondheim & Oslo: Direktoratet for naturforvaltning &
Riksantikvaren.
Miljøministeriet (2007). Vejledning om landskabet í kommuneplanlægningen. København:
Miljøministeriet.
The Countryside Agency & Scottish Natural Heritage (2002a). Landscape Character
Assessment: Guidance for England and Scotland. Cheltenham & Edinburgh: The
Countryside Agency & Scottish Natural Heritage.
Umhverfisráðuneytið (2011a). Náttúruvernd: Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru
Íslands. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið.
Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun (1999). Miðhálendi Íslands: svæðisskipulag
2015: greinargerð. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið & Skipulagsstofnun.

120

