
 
 

Master‘s thesis 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Föðurland vort hálft er hafið 
Áhrif nýtingaráætlunar fyrir strandsvæði 

Vestfjarða á umhverfi, notendur og íbúa 

 
 
 
 
 

Þórir Örn Guðmundsson 
 
 
 
 
 
 

Advisor: Gunnar Páll Eydal 
 
 
 
 
 
 

University of Akureyri 
Faculty of Business and Science 

University Centre of the Westfjords 
Master of Resource Management: Coastal and Marine Management 

Ísafjörður, ágúst 2012 



 

 

Supervisory Committee 
 

 

Advisor: 

Gunnar Páll Eydal, MRM. 

 

 

 

 

Reader: 

Sigríður Kristjánsdóttir, Ph.D. 

 

 

 

 

Program Director: 

Dagný Arnarsdóttir, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þórir Örn Guðmundsson 

Föðurland vort hálft er hafið 

 

30 ECTS thesis submitted in partial fulfilment of a Master of Resource 

Management degree in Coastal and Marine Management at the University Centre of 

the Westfjords, Suðurgata 12, 400 Ísafjörður, Iceland 

 

Degree accredited by the University of Akureyri, Faculty of Business and Science, 

Borgir, 600 Akureyri, Iceland 

 

Copyright © 2012 Þórir Örn Guðmundsson 

All rights reserved 

 

Printing: Háskólaprent, Reykjavík, August 2012 

  



 

 

Declaration 
 

I hereby confirm that I am the sole author of this thesis and it is a product of my 

own academic research. 

 

 

 

__________________________________________ 

Þórir Örn Guðmundsson 



i 

 

Abstract 

In recent decades, it has become clear that stress on the world’s coastal areas has been 

poorly regulated and has led to their ecological decline. This development has taken place 

all over the world, and Iceland is no exeption (see Ólafsdóttir, 2008). The United Nations 

(UN) has taken the initiative in reversing the decline through integrated coastal zone 

management (ICZM). ICZM is often implemented, in part, through Marine Spatial Plans 

(MSP). Many countries and regions have formally introduced MSP, including Norway and 

the Shetland Islands. 

 In their resolutions, municipal councillors in the Westfjords region of Iceland have 

called for a transfer of coastal planning responsibilities in the region from the state to the 

municipalities. Stakeholders have called for integrated management and transparent 

regulation in order to avoid conflict between parties. There are many different Icelandic 

laws and regulations in force on coastal and marine issues, yet there is no an integrated 

regulatory platform. The European Union (EU) ratified the Water Framework Directive for 

member states in 2000. EU member states; including Iceland, which has a bilateral 

agreement with the EU; are required to harmonise their laws with European regulation. 

 As a result of the findings in this thesis, it is the author’s opinion that a coastal 

utilisation plan for the Westfjords, with integrated management and regulation at its core, 

is essential to ensuring sustainable utilisation, growth and economic security. 
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Útdráttur 

Á undanförnum áratugum hefur komið í ljós að stjórnlítið álag á strandsvæði heimsins 

hefur leitt af sér vistfræðilega hnignun þeirra. Þessi þróun á sér stað um allan heim og eru 

svæði á  Íslandi ekki undanskilin. Sigríður Ólafsdóttir (2008) lýsir þessu vandamáli í 

meistararitgerð sinni, Skerjafjörður, ástand, stjórnun og sjálfbær nýting. Sameinuðu 

þjóðirnar (SÞ) hafa haft forgöngu um hvernig snúa megi þróuninni við með gerð samþættra 

stjórnunaraðferða fyrir strandsvæði, Integrated Coastal Zone Management (ICZM), 

skammstafað SSS hér í ritgerðinni. SSS er oft útfærð með sérstöku skipulagi, Marine 

Spatial Planning (MSP) eða strandsvæðaskipulagi. Mörg lönd hafa innleitt hjá sér 

strandsvæðaskipulag og eru Noregur og Hjaltlandseyjar góð dæmi þar um. 

 Vestfirskir sveitarstjórnarmenn hafa ályktað um að skipulagsforræði strandsvæða 

Vestfjarða færist frá ríki til sveitarfélaga svæðisins. Hagsmunaaðilar kalla eftir samræmdri 

stjórnun og gagnsæju regluverki svo að koma megi í veg fyrir árekstra þeirra á milli. 

Íslensk lög og reglugerðir sem taka til málefna hafs og stranda eru mörg og ekki til neinn 

sameiginlegur vettvangur fyrir málaflokkinn. Evrópusambandið (ESB) setti árið 2000 

vatnatilskipun (Water Frame Directive) fyrir aðildarríki sín. Þau Evrópulönd, þar með talið 

Ísland sem hafa gert tvíhliða samninga við ESB, þurfa að samræma lög sín tilskipunum 

ESB. 

 Miðað við það sem fram kemur í ritgerðinni er það skoðun höfundur að 

nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða með samþættri stjórnun sé nauðsynleg til þess 

að tryggja sjálfbæra nýtingu, framþróun, atvinnuöryggi og búsetu svæðisins. 

 

Lykilorð: 

auðlindir - hagsmunaárekstrar - sjálfbær nýting - stjórnun strandsvæða – nýtingaráætlun 
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1. Inngangur 

1.1 Nýting strandsvæða 

Strandsvæðin og hafið umhverfis Ísland hafa verið samofin afkomu og menningu íslensku 

þjóðarinnar allt frá landnámi. 

  Föðurland vort hálft er hafið, helgað þúsund feðra dáð. 

  Þangað lífsbjörg þjóðin sótti þar mun verða stríðið háð. 

Þessar ljóðlínur eru sóttar í sálm alþýðuskáldsins Jóns Magnússonar, Líknargjafinn þjáðra 

þjóða (Jón Magnússon 1896-1944, 1940, bls. 6). Einkunnarorð Landhelgisgæslu Íslands, 

eru einnig sótt í upphafsorð sama sálms með skírskotun til mikilvægis stofnunarinnar sem 

og viðhorfa íslenskra stjórnvalda til hafsvæðanna umhverfis landið (Landhelgisgæsla 

Íslands, e.d.). 

 Strandsvæði Vestfjarða búa yfir mikilli auðlegð með ein gjöfulustu fiskimið í 

Norður-Atlantshafi. Þessar auðlindir ættu að vera undirstaða blómlegs mannlífs á 

Vestfjörðum (Ísafjarðarbær, 2002, bls. 9). Ekki er til staðar samþætt áætlun um stjórnun 

strandsvæða Vestfjarða og því skortir heildaryfirsýn á nýtingu þeirra. Frá síðustu 

aldamótum hefur áhugi á nýtingu strandsvæða Vestfjarða aukist. 

 Víða um heim hefur ofnýting á auðlindum strandsjávarins leitt til hnignunar 

vistkerfa hans (Sjávarútvegsráðuneyti, 1998). Margar þjóðir hafa mætt þessari þróun með 

gerð sérstaks strandsvæðaskipulags. Við gerð slíkra skipulaga er horft til allra þátta 

notkunar og fyrirfram ákveðið strandsvæði skipulagt sem ein heild út frá eiginleikum þess 

(Ehler og Douvere, 2009a). 

 Í ritgerðinni er fjallað um nýjar leiðir til að stjórna nýtingu strandsvæða Vestfjarða. 

Fjórðungssamband Vestfirðinga (FV) fól Háskólasetri Vestfjarða (HSVEST) og 

Teiknistofunni Eik á Ísafirði gerð nýtingaráætlunar fyrir strandsvæði Arnarfjarðar. Þróuð 

er aðferðafræði sem mun leiða til bættrar nýtingar á strandsvæðunum og stuðla að 

sjálfbærri nýtingu til hagsbóta fyrir samfélag, umhverfi og efnahag á Vestfjörðum sem og 

annars staðar á Íslandi (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012a). 
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1.2 Stjórnun strandsvæða 

Allt frá því að vélvæðing iðnbyltingarinnar náði til Íslandsstranda hefur ásókn í auðlindir 

sjávarins umhverfis Ísland aukist jafnt og þétt. Stjórnlausar fiskveiðar leiddu af sér 

ofnýtingu margra tegunda í Norðurhöfum (Norræna ráðherranefndin, 2007). Ofnýting 

náttúruauðlinda er víða vandamál og tengist oft því að samþætting við stjórnun á notkun 

þeirra er ekki til staðar og/eða lagaumhverfi ófullkomið. Nefnd sem skipuð var af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í september 2010 og hafði það hlutverk að gera 

úttekt á lögum og reglum um framkvæmdir og athafnir með ströndum landsins og í 

efnahagslögsögunni komst að eftirfarandi niðurstöðu: „Löggjöf tengd strandsvæðum sé 

ábótavant og fátt að byggja á um hana hérlendis“. Ennfremur: „... afar mikilvægt að 

stjórnvöld marki skýra stefnu um málefni hafsins og færi þá stefnu yfir í áætlanir um 

einstök þemu hafsins með tilliti til nýtingar og verndar ...“ (Ásta Einarsdóttir og fl., 2011a, 

bls. 4 og 5). 

 Mörg vandamál koma í ljós þegar kemur að nýtingu strandsvæða. Í skýrslunni um 

nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð eru vandamálin flokkuð í þrennt. Í fyrsta lagi eru engar 

skipulagsáætlanir í gildi fyrir strandsvæðið. Það getur leitt til hagsmunaárekstra og óvissu 

hjá íbúunum, dregið úr vilja hagsmunaaðila til að nýta svæðin eða gera langtímaáætlanir 

um notkun þeirra. Eins getur skipulagsleysi leitt af sér vannýtingu auðlinda svæðisins. Í 

öðru lagi er skortur á heildaryfirsýn og samræmingu og stjórnsýsla er flókin. Í þriðja lagi er 

aðkoma sveitarfélaga að ákvörðunartöku takmörkuð, þrátt fyrir að afkoma þeirra af notkun 

auðlindanna sé mikilvæg fyrir sveitafélögin (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012b, bls. 

56). 

 Til að stjórna strandsvæðum hafa margar þjóðir útfært sérstök skipulög sem byggja 

á hugmyndafræði um sjálfbæra þróun. ESB hefur gefið út tilskipanir fyrir aðildarlönd sín 

um samþætta stjórn strandsvæða (European Union 60/2000, 2000a; European Union, 

2007a). Í Bandaríkjunum er löng hefð fyrir verndarsvæðum í sjó þar sem nýting er leyfð á 

vistfræðilegum forsendum (Marine protected areas, 2008). 

 Árið 2008 gaf ESB út skýrsluna Plan Coast (2008) sem handbók um 

strandsvæðaskipulag (MSP). Þar er sagt frá hvaða ávinnings megi vænta af útfærslu MSP 

fyrir strandsvæði. Í skýrslunni segir að með betri þekkingu á núverandi ástandi, áætlaðri 

notkun og samræmingu megi tryggja bestu mögulega samvinnu við notkun auðlinda 

strandsvæða (Schultz-Zehden, Gee, Scibior, 2008a, bls. 11). 
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 Í dag falla málefni strandsvæða Íslands undir fjögur ráðuneyti sem aftur fela 

undirstofnunum sínum umsjón þeirra. Enginn formlegur samráðsvettvangur er 

skilgreindur. Ekki er gert ráð fyrir aðkomu sveitarfélaga að málaflokknum að öðru leyti en 

að gefa umsögn um staðsetningar nýrra starfstöðva. Bent hefur verið á að einfalda og 

samræma þurfi stjórnunina. Hagsmunaaðilar vilja að leyfisveitingar séu á einni hendi svo 

að forðast megi hagsmunaárekstra („Gæta þarf jafnræðis“, 2011a ; „Sakar Fiskistofu um 

yfirgang“, 2011a). 

 Á Vestfjörðum er hafin vinna við nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar. Er 

hún unnin eftir fyrirmynd MSP stjórnunar sem þekkt er bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. 

Umræða um skipulag haf- og strandsvæða varð nýlega á Alþingi er þingmaður beindi 

fyrirspurn til ráðherra um hvernig vinnu við undirbúning að skipulagi strandsvæða við 

Íslands miðaði og benti fyrirspyrjandi í því sambandi á frumkvæði Vestfirðinga (Alþingi, 

2012). 
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1.3 Markmið rannsóknar 

 Vegna hagsmunaárekstra notenda, skorts á samráði við útgáfu nýtingaleyfa og 

ófullkominnar löggjafar haf- og strandsvæða var ákveðið að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvernig fellur nýtingaráætlun fyrir strandsvæði
1
 Vestfjarða að núverandi 

stjórnsýslu og hver á að bera ábyrgð á áætlanagerðinni? 

2. Hvernig áhrif myndi slík áætlun og aukin samþætting við stjórnun þeirra hafa á 

umhverfi, notendur og íbúa? 

 

 Markmið með spurningunum er að meta hvaða áhrif nýtingaráætlun fyrir 

strandsvæði Vestfjarða geti haft á samfélögin þar. Nýting strandsvæða er þegar orðin 

fjölbreytt og ekki er ljóst miðað við núverandi fyrirkomulag hvernig stjórna á álagi á 

vistkerfi þeirra. Með nýtingaráætlun er stefnt á að fá skýrari framtíðarsýn á notkun 

strandsvæða Vestfjarða og þannig megi forðast hagsmunaárekstra. Þá er áætluninni ætlað 

að búa til ramma utan um aðkomu sveitarfélaga að ákvörðunartöku um nýtingu svæðisins 

(FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012c, bls. 8-10). 

 Núverandi fyrirkomulag stjórnsýslu hefur verið gagnrýnt, sagt flókið þegar að 

stjórnun strandsvæða kemur (Ásta Einarsdóttir og fl., 2011b, bls. 3). Nýtingaráætlun byggir 

á annarri aðferðafræði en stuðst er við í dag. Hún byggir á aðferðafræði sem notuð er við 

gerð strandsvæðaskipulags (MSP) þar sem vistfræðilegir eiginleikar strandsvæða eru 

rannsakaðir og notkun ákvörðuð með sjálfbærni að leiðarljósi (FV, HSVEST og 

Teiknistofan Eik, 2012d, bls. 13-15). 

  

                                                 

 
1
 Strandsvæði: Hér er átt við að samþætt nýtingaráætlun verði gerð fyrir strandsvæði Vestfjarða utan 

svokallaðra netlaga sem miða við 115 m. út frá stórstraumsfjöruborði lands (í dag er innan netlaga undir 

skipulagsforræði sveitarfélaga og utan þeirra óskipulagsskylt) að mörkum strandsjávar eina sjómílu utan 

grunnlínupunkta landhelginnar, sjá lög um stjórn vatnamála á Íslandi nr. 36/2011. 
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1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í ritgerðinni er skoðað hvaða áhrif nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða gæti haft 

fyrir samfélög á svæðinu. Kynntar eru aðferðir SÞ og ESB sem útfært hafa áætlanir um 

skipulag strandsvæða er byggja á hugmyndafræði um sjálfbæra þróun. Fjallað er um 

notkun strandsvæða Vestfjarða og þróun þeirra í gegnum tíðina til dagsins í dag. 

Lagaumhverfi skoðað og lýst hvernig aðrar þjóðir hafa staðið að innleiðingu 

strandsvæðaskipulags hjá sér. Farið er yfir spurningakönnun sem framkvæmd var við 

vinnslu ritgerðarinnar og niðurstöður kynntar og túlkaðar. Þá eru dregnar ályktanir af 

rannsóknarvinnunni og fengin svör við rannsóknarspurningunum. 

 Ritgerðin skiptist upp í sex kafla. 

 Í öðrum kafla er samantekt um Vestfirði fyrr og nú. Hafstraumarnir í 

Grænlandssundi sem liggja úti fyrir fjörðunum hafa frá öndverðu verið undirstaða fyrir 

auðlegð svæðisins. Samfélagsskipan og forn lög í ljósi sögunnar, hverjir máttu nýta 

strandsvæðin og hvers vegna. Skoðuð er íbúaþróun Vestfjarða sl. 100 ár og birt talnaefni 

um strandlengju svæðisins. Kynntar eru niðurstöðum nefndar sem fjallaði um gildandi lög 

og reglur tengd framkvæmdum og athöfnum með ströndum landsins. Þá er sagt frá lögum 

og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og tengjast málefnum hafsins. 

 Þriðji kafli fjallar um stöðu þekkingar. Kynnt er hvernig aðrar þjóðir hafa útfært 

MSP fyrir sín strandsvæði með aðferðafræði sem byggir á hugmyndafræði um sjálfbæra 

þróun. Þá er fjallað um hver mörk og áhrifasvæði strandsjávar NV-Evrópu ríkja eru og 

mörk strandsjávar Íslands. Skipulag strandsvæða er stjórntæki hjá mörgum öðrum þjóðum 

og sagt frá því hvernig Noregur og Hjaltlandseyjar hafa útfært stjórnun sinna strandsvæða. 

Aðferðir stjórnunar lands á Íslandi eru framkvæmdar með skipulagi. Að gerð 

svæðisskipulags koma tvö eða fleiri sveitarfélög sem er fyrirkomulag sem nýta má sem 

fyrirmynd við gerð strandsvæðaskipulags. Þá er fjallað um landsskipulagsstefnu sem getur 

tekið til landsins alls, einstakra landshluta og efnahagslögsögunnar. 

 Fjórði kafli fjallar um framkvæmd spurningakönnunar sem framkvæmd var meðal 

hagsmunaaðila á Vestfjörðum. Leitað var álits þeirra um hvernig standa skuli að stjórnun 

strandsvæða svæðisins. Sagt er frá hvernig hagsmunaaðilar voru valdir og þeim skipt upp í 

tvo hópa, fulltrúa sveitarstjórna og fulltrúa notenda. Lýst hvernig staðið var að framkvæmd 

könnunarinnar og meðferð gagna.  
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 Í fimmta kafla eru spurningarnar sem lagðar voru fyrir í spurningakönnuninni. Þá 

eru svörin við spurningunum skoðuð og dregin saman til frekari túlkana í lokakafla. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur og öll svör við þeim fylgja með í 

viðaukum nr. 2 og 3. 

 Ritgerðin endar á sjötta kafla er nefnist umræður. Þar eru niðurstöður úr könnuninni 

ásamt öðru ítarefni sem sett hefur verið fram í ritgerðinni túlkað og notað til að svara 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Að lokum verður sett fram tillaga um aðferð sem 

nota má við stjórnun, nýtingu og eftirlit strandsvæða Vestfjarða í framtíðinni. Tillagan 

byggir á niðurstöðum könnunarinnar ásamt öðrum gögnum sem skoðuð voru við vinnslu 

ritgerðarinnar. 
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2. Strandsvæði Vestfjarða, umhverfi, 
nýting og stjórnun 

2.1 Umhverfi og auðlindir strandsvæða 

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa hvatt til hófsemi við nýtingu auðlinda hafsins og að 

sjálfbærni verði höfð að leiðarljósi við nýtingu þeirra. Auðlindir heimshafanna eru ekki 

óþrjótandi og alþjóðasamningar um málefni hafsins hafa verið samþykktir á ráðstefnum SÞ 

(Agenda 21, 17. kafli, e.d.a). Ísland er aðili að flestum þessum samningum og hefur fullgilt 

þá með undirritun. Margir þeirra snúa að umhverfisþáttum hafs og stranda. Stjórnvöld fela 

UST umsjón með samningum er varða umhverfismál. Auðlindir í hafinu umhverfis landið 

og yfirráð Íslendinga yfir nýtingu þeirra eru undirstaðan fyrir þróun byggðar á Vestfjörðum 

sem og Íslandi öllu. 

2.1.1 Auðlindir hafanna eru ekki óþrjótandi 

SÞ hafa beitt sér fyrir hóflegri notkun auðlinda jarðarinnar og hvatt til að horft sé til 

sjálfbærni við nýtingu þeirra. Árið 1987 var gefin út á vegum stofnunarinnar skýrsla þar 

sem settar eru fram hugmyndir um sjálfbæra þróun samfélaga, Sameiginleg framtíð okkar 

(Our Common Future). Hugtakið sjálfbær þróun er mikið notað í skýrslunni. Er hugtakið 

útskýrt þannig að nýting hverrar kynslóðar á auðlindum jarðarinnar skuli ekki ganga á rétt 

næstu kynslóða er á eftir koma til að nýta sömu auðlindir. Jafnframt er hvatt til að hófsemi 

sé gætt við nýtingu auðlinda á þann hátt að þær nái að endurnýja sig (UN Documents, 

1987). Margar ráðstefnur hafa verið haldnar þar sem umhverfismálefni eru tekin fyrir s.s. 

um vernd vatnasvæða, Ramsar 1971 og loftslagsráðstefnur í Stokkhólmi 1972 og Ríó 1992. 

Umhverfisráðuneytið felur UST umsjón með samningum á sviði umhverfismála sem Ísland 

er aðili að (Umhverfisstofnun, e.d.a). 

 Í meistararitgerð Áslaugar Eirar Hólmgeirsdóttur er hún nefnir Samþætt stjórnun 

strandsvæða (2007) er sagt frá hvernig þjóðir heims koma sér saman um lausnir á 

umhverfismálum. Það er gert með rammasamningum í tengslum við alþjóðlegar 

lagasetningar á sviði umhverfismála. Þannig má koma á breyttu hugarfari, breyttum gildum 

og viðhorfum í kerfinu (Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, 2007). 

 Um langt árabil hefur mikil ásókn verið í auðlindir heimshafanna og sama hefur gilt 

um auðlindir í hafinu við Ísland. Í skýrslunni: Auðlindin Ísland og ESB frá árinu 2004, er 
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fjallað um fiskveiðiauðlindina. Þar segir að Íslendingar hafi um aldaraðir byggt tilveru sína 

að miklu leyti á sjávarútvegi. Framtíð hans er því að verulegu leyti háð því hvort unnt 

verður að nýta lifandi auðlindir hafsins á sjálfbæran hátt (Utanríkisráðuneytið, 2004). 

 Ragnar Árnason hagfræðiprófessor við Háskóla Íslands segir í grein um auðlindir 

heimsins er birtist í Fjármálatíðindum Seðlabanka Íslands (2004) að margar auðlindir séu 

án eignarréttar og nýtingu ekki stjórnað með sjálfbærni í huga. Þar segir að fjölmargar 

náttúruauðlindir, sem ýmist hafa mikil áhrif á vellíðan fólks eða gegna veigamiklu 

hlutverki í framleiðslu, séu án eignarréttar. Eins segir í greininni að misnotkun 

náttúruauðlinda sé trúlega eitt alvarlegasta efnahagsvandamál heimsins nú á dögum. Þær 

náttúruauðlindir sem taldar eru upp í grein Ragnars eru m.a. vatn og loft, fjölbreytilegt 

landslag, útsýni og landrými. Þessar auðlindir eru í meira magni á Íslandi en í flestum 

öðrum vestrænum ríkjum. (Ragnar Árnason, 2004, bls.17). 

2.1.2 Hafstraumar í norðurhöfum 

Það sem gerir hafsvæðið út af Vestfjörðum að einu gjöfulasta vistsvæði heimsins eru 

hafstraumarnir. Í sundinu milli Íslands og Grænlands mætast hlýjar tungur Golfstraumsins 

sem koma sunnan úr Atlantshafi og kaldur Austur-Grænlandsstraumurinn er kemur úr 

Norður-Íshafinu. Atlantshafið vestan og norðan við Ísland er frábrugðið öðrum höfum á 

norðurheimsskautssvæðinu að því leyti að það hefur heitara yfirborð en önnur hafsvæði í 

Norðurhöfum. Meginástæðan er talin vera að heitur seltulítill sjór streymir yfir Grænlands-

Íslands-Færeyjahrygginn inn í Noregshaf og Norður-Íshafið (Hansen og Østerhus, 2000). 

 Þar sem straumarnir mætast verður til líf í einfrumungum fyrir áhrif ljóstillífunar. 

Næringarefni berast úr dýpri lögum sjávarins og styðja framleiðsluna við yfirborðið. 

Hafstraumarnir styrkja þannig fæðukeðjuna í hafinu og án þeirra mætti búast við að hér 

væri ördeyða (Ábyrgð í sjávarútvegi, 2007). Þessi mikla framleiðsla lífs í hafinu er 

undirstaða auðlinda og auðlegðar strandsvæða Vestfjarða sem var svo mikil að fyrr á 

tímum var Breiðafirði líkt við matarkistu Evrópu (20/20, Flokkun sérstöðu og 

vaxtartækifæra þjóðfundar Vesturlands, 2010), og Ísafjarðardjúpi við gullkistu (Árni 

Gíslason, 1980). 

 Mynd nr. 1 sýnir hvernig hafstraumarnir sem merktir eru með mismunandi litum 

flæða um íslensk hafsvæði og sýnir vel hvar hlýr Golfstraumurinn (rauður) mætir köldum 

Austur-Grænlandsstrauminum (blár) í sundinu úti fyrir Vestfjörðum. Landstraumurinn 
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(gulur) á upptök sín við suðurströnd landsins vegna mikils magns ferskvatns sem verður til 

við bráðna jökla. Heitur og kaldur sjór (grænn) blandast saman fyrir austan Ísland. 

 

 

Mynd nr. 1. Hafstraumarnir umhverfis Ísland (Hafrannsóknarstofnun, 2011). 

 

Mynd nr. 2 sýnir Ísland og hafsvæðin í umhverfis landið og legu landsins á milli 

Grænlands, Færeyja Hjaltlandseyja og Skotlands. Einnig sýnir myndin dýpt sjávarins eftir 

mismunandi litum og hvernig einskonar renna er í sundinu milli Íslands og Grænlands. 

 

 

Mynd nr. 2. Hafið umhverfis Ísland og efnahagslögsagan, mælikvarði 1:5.000.000 

útgefandi Sjómælingar Íslands, 1997 (Landhelgisgæslan, 2012).  
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2.2 Nýting og stjórnun fyrr á tímum 

Allt frá landnámi eru til frásagnir af nýtingu strandsvæða Vestfjarða. Á Íslandi giltu lög 

bændasamfélagins allt frá stofnun Alþingis til upphafs tuttugustu aldarinnar. Notkun 

sjávarfangs var mikil í gegnum aldirnar og í anda sjálfbærrar nýtingar þar sem einföldum 

handverkfærum var beitt við öflunina. Þegar vélvæðing iðnbyltingarinnar náði til Íslands 

varð breyting á allri samfélagsgerð hér á landi. Vélar voru settar í fiskibáta og þéttbýli fór 

víða að myndast við sjávarsíðuna. Fiskvinnsla varð atvinnuvegur sem lagði grunninn að 

sjávarþorpum víða um land og þar á meðal á Vestfjörðum (Kjartan Ólafsson, 1999a, bls. 

139 og 152). 

2.2.1 Samfélagsskipan og lög 

Ekki eru til skráðar heimildir um hvernig lögum var háttað á landnámsöld en við lok 

hennar var ljóst að lög þurftu að vera í landinu. Árið 930 var Alþingi Íslendinga stofnað og 

sæst á að ein lög giltu fyrir allt Ísland, þ.e. lög frá Gula þingi í Vestur-Noregi. Árið 1281 

voru lögin skráð í eina bók sem nefnd var Grágás, Lagasafn íslenska þjóðveldisins 

(Grágás, 1992a). Eftir að prentverk kom til landsins voru lögin gefin út árið 1578 í riti sem 

nefnt var Jónsbók (Jónsbók, 2004). Í Grágás er netlögum lýst þar sem eignarhald 

sjávarjarða út til sjávarins var skilgreint: „... en þar eru netlög yst, er selnet stendur grunn 

20 möskva djúpt, að fjöru og koma þá flár upp.“ (Lúðvík Kristjánsson, 1980a, bls. 202-203; 

Grágás, 1992a, bls. 354). 

 Allt frá landnámi til loka 19. aldar voru lög um vistarband í landinu. Þeir sem ekki 

höfðu yfir jarðnæði að ráða urðu að ráða sig í vist hjá bændum til eins árs í senn. Bændur 

gátu látið vinnumenn sína stunda sjóróðra hvort sem var á eigin bátum eða ráðið þá í 

skipsrúm til annarra. Ef bændur áttu ekki land að sjó var hægt að skipta á aðstöðu til 

uppsáturs báts á móti beit fyrir sauði. Réttur til fjörunytjar og útræðis var verslunarvara. 

Vistarbandið var afnumið með lögum árið 1894 í kjölfar vaxandi sjósóknar í landinu 

(Kjartan Ólafsson, 1999b, bls. 166; Gísli Gunnarsson, 2002). 

2.2.2 Notkun íslensks sjávarfangs í gegnum tíðina 

Sjávar- og fjörunytjar við Íslandsstrendur hafa verið nýttar af íbúum landsins allt frá 

landnámi eins og lesa má um í Íslendingasögunum og skulu hér tilfærð nokkur dæmi. 

Gíslasaga segir frá því að Ingjaldur bóndi í Hergilsey á Breiðafirði rær hvern dag er byr 

gefur til fiskjar (Gísla saga Súrssonar, 1972, bls. 79). Fóstbræðrasaga segir frá þegar þeir 
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fóstbræður Þorgeir Hávarsson og Þormóður Kolbrúnarskáld berjast við þá Þorgils og 

félaga um hvalinn er kom á Almenninga á Ströndum (Fóstbræðrasaga, 1972, bls. 148-9). Í 

Egilssögu er sagt frá ráðsnilld Þorgerðar, dóttur Egils Skallagrímssonar á Borg, þegar hún 

fær föður sinn til að borða söl er hann í sorgum sínum eftir sonarmissi vildi svelta sig í hel, 

(Egilssaga, 1979, bls. 245). 

 Þeir sem stunduðu fiskveiðar lærðu fljótt að hægt var að þurrka fisk á ákveðnum 

tímum ársins er flugur lágu í dvala og geyma hann þurran um lengri tíma. Þannig var hægt 

að koma afurðinni á markað langt frá veiðistað. Þá voru hvalveiðar stundaðar eins og 

framast var hægt og ef nýdauðan hval rak á fjöru var það mikil búbót. Enn í dag er talað 

um mikinn happafeng sem hvalreka. Lúðvík Kristjánsson (1911-2000), varði drjúgum 

hluta ævi sinnar í að safna og skrásetja heimildir um allar fjöru- og sjávarnytjar sem kunnar 

voru við Íslandsstrendur. Við lestur bóka hans sést vel hve mikilvægar sjávarnytjar voru 

íslensku þjóðinni allt frá landnámi og til dagsins í dag (Lúðvík Kristjánsson I., 1980b, bls. 

348). 

 Ekki var meira tekið af sjávarfangi eða fjörunytjum en hægt var að afla með tínslu 

eða einföldum verkfærum. Fiskveiðar voru bundnar við handfæraveiðar og seinna útbeitta 

línu er á voru margir önglar. Sumar sjávarjarðir lágu betur við útræði en aðrar og 

mynduðust þar verstöðvar. Tóku eigendur þeirra svokallaðan vertoll fyrir uppsátur og 

fylgdi með lítið land til að reisa verbúð á og malarreitur til að breiða fisk til þurrkunar 

(Kjartan Ólafsson, 1999c, bls. 262). Bændur við sjávarsíðuna beittu sauðfé í fjörurnar yfir 

vetrartímann og enn í dag má sjá fé á beit í fjörum landsins. Þegar fjaran og sjórinn voru 

nær eingöngu nytjuð af íbúum er bjuggu við ströndina má segja að notkunin hafi verið í 

anda sjálfbærrar nýtingar. 

2.2.3 Breyttir þjóðfélagshættir 

Breyttir þjóðfélagshættir í kjölfar myndunar þéttbýlis við sjávarsíðuna gjörbreyttu allri 

samfélagsmynd Íslands. Nýir áhrifahópar komu fram, þéttbýlisbúar með kosningarétt fóru 

að verða áhrifamiklir í þróun samfélagsins og atvinnuháttum (Gunnar Karlsson, 2002). 

Samfara því gátu fleiri nýtt sér auðlindir strand- og hafsvæðanna. Af Jónsbók má ráða að 

sjórinn fyrir utan svokölluð netlög sé almenningur (Grágás, 1992b, bls. 353). Nú gátu allir 

sem höfðu yfir bát að ráða farið að sækja sjóinn og lagt upp hjá sjálfum sér eða öðrum. 

Með iðnbyltingunni kom gufuvélin til sögunnar og fljótlega var farið að setja hana í skip. 

Erlendir útgerðarmenn settu gufuvélar í fiskveiðiskip sín og veiðar á fjarlægum miðum s.s. 
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við Íslandsstrendur urðu almennar. Árið 1902 var vél fyrst sett í íslenskan fiskibát, Stanley 

á Ísafirði svo hann gæti sótt á fjarlægari mið. Vélvæðing íslensku fiskibátanna var hafin. 

Með tilkomu véla í skipum var hægt að nota vélaraflið til að draga veiðarfæri og veiðar 

með botnvörpu hefjast við Ísland (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 18-22). 

 Þegar saltið varð aðgengilegra kom fram ný aðferð við að verka fisk. Með tilkomu 

saltsins var hægt að vinna fisk allan ársins hring því að það varði hann skemmdum (Agnes 

Siggerður Arnórsdóttir, 2008, bls. 11). Verslunareigendur sáu að meira var upp úr 

fiskverkun að hafa en beinni verslun og voru ósparir á að láta eftir pláss á 

verslunarlóðunum undir hús sem kölluð voru þurrabúðir eða tómthús. Þéttbýli byrjaði að 

myndast víða við sjávarsíðuna og nýr þjóðfélagshópur varð til, fólk sem hafi lífsviðurværi 

sitt nær eingöngu af störfum tengdum veiðum og vinnslu (Kjartan Ólafsson, 1999b, bls. 

139 og 152). 

 Þegar tæknin við ísframleiðslu kom fram varð bylting í geymslu fisks, bæði um 

borð í fiskiskipum sem og í vinnslustöðvunum í landi. Með ísnum var hægt að kæla fiskinn 

bæði í lestum skipa og í vinnslustöðum í landi. Árið 1930 kom hraðfrystingin til sögunnar 

er Sænska-íslenska frystihúsið reis við Kalkofnsveg í Reykjavík (Guðjón Friðriksson, 

1991, bls. 61). Frosinn fisk er hægt að flytja heimshorna á milli án þess að gæði hans 

spillist. Á síðari árum hafa menn nýtt sér flugsamgöngur til að flytja fersk fiskflök beint á 

markað erlendis. 
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2.3 Nýting strandsvæða Vestfjarða og helstu 
hagsmunaaðilar 

Í dag eru margir hagsmunaaðilar að nýta strandsvæði Vestfjarða og nýting þeirra er 

fjölbreytt, allt frá kalkþörungavinnslu af hafsbotni til ræktunar þara í yfirborðssjónum 

(Hafkalk, e.d.,a). Nýting strandsvæðanna dreifist um öll svæði Vestfjarða og innan hvers 

hóps hagsmunaaðila eru mismunandi áherslur. Síðastliðin ár hafa meiri rannsóknir verið 

gerðar samhliða aukinni ásókn í að nýta svæðin. Þar má telja botn- og straumrannsóknir í 

Arnarfirði, botnrannsóknir í Dýrafirði og rannsóknir á kalkþörungaseti víða um Vestfirði 

(Orkustofnun e.d.a). 

2.3.1 Staðan í dag 

Í drögum að skýrslunni, Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar (2012) er sagt frá 

því hvernig hagsmunaaðilar sem nýta hafsbotninn og vatnshlotið í Arnarfirði eru 

skilgreindir. Þar kemur fram að helstu hagsmunaaðilar eru: Sveitarfélög, ferðaþjónusta, 

landeigendur, kræklingaræktendur, smábátasjómenn, stærri útgerðir, rekstraraðilar 

fiskeldis, leyfishafar vegna efnistöku, rækjuútgerðir og íbúar (FV, HSVEST og 

Teiknistofan Eik, 2012e, bls. 19). 

 Hagsmunaaðilar eru flokkaðir þannig að þeir sem eru með áþekka starfsemi eru 

settir í sama flokk. Innan hvers nýtingaflokks er oft fjöldi hagsmunaaðila þótt aðeins sumra 

þeirra sé getið í textanum. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir hverjum flokki fyrir sig. 

Sjávarútvegur: Í gegnum tíðina hafa fiskveiðar verið stundaðar í öllum fjörðum Vestfjarða 

þar sem víða eru gjöful fiskimið. Þá eru rækjuveiðar í Arnarfirði, Ísafjarðardjúpi, Húnaflóa 

og Steingrímsfirði. Í skýrslunni Byggðaráætlun fyrir Vestfirði (2002) sem fjallar um 

framtíðarþróun Vestfjarða segir m.a. að sjávarútvegur hafi verið undirstöðuatvinnuvegur 

Vestfirðinga frá upphafi byggðar. Einnig að flest önnur þjónustustarfsemi á svæðinu 

tengist honum á einn eða annan hátt. Því hljóti byggðaáætlun að byggja á honum, þeim 

grunni sem traustastur er (F.h. sveitarfélaga á Vestfjörðum Bæjarráð Ísafjarðarbæjar, 2002, 

bls. 9). 

Fiskeldi: Mikill vöxtur hefur verið í fiskeldi síðustu misseri. Hraðfrystihúsið Gunnvör í 

Hnífsdal og Álfsfell ehf. á Ísafirði eru með þorskeldi í fjörðum Ísafjarðardjúps. Þá er 

Fjarðarlax með laxeldi í Patreksfirði, Tálknafirði og Arnarfirði og Dýrfiskur með eldi á 

regnbogasilungi í Dýrafirði.  
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Þang og þörungar: Á Reykhólum hefur þang- og þaramjöl, aðallega úr klóþangi og 

hrossaþara verið unnið frá árinu 1976 (Þörungaverksmiðjan Reykhólum, 2011). 

Starfsmenn Þörungaverksmiðjunnar hafa nýtt sér afurðir verksmiðjunnar og þróað vörur á 

eigin forsendum. Árið 2001 kom á markað gróðuráburðurinn „Glæðir“ sem einn af 

starfsmönnum verksmiðjunnar þróaði (Glæðir, e.d.). Annar starfsmaður stofnaði fyrirtæki 

um framleiðslu og útflutning á þaratöflum („Flytur út þörungatöflur“, 2011). 

Kalkþörungar: Á Bíldudal hefur starfað frá árinu 2007 kalkþörungaverksmiðja sem nýtir 

kalkþörunga úr setlögum á botni Arnarfjarðar. Fyrirtækið Hafkalk sem er í einkaeign á 

Bíldudal nýtir sér afurðir verksmiðjunnar og framleiðir heilsuvöru undir nafni fyrirtækisins 

og hyggur á frekari starfsemi með vinnslu á beltisþara (Hafkalk, e.d.b). 

Ferðaþjónusta: Sjóstangaveiði er ferðaþjónusta sem hefur verið að festa sig í sessi á 

Vestfjörðum. Fyrirtæki hafa nú þegar komið sér upp starfsstöðvum víða á svæðinu allt frá 

Tálknafirði til Súðavíkur. Á öllum svæðum eru fyrirtæki sem m.a. bjóða siglingar með 

ferðamenn. Önnur afþreyingafyrirtæki bjóða kajakferðir, fuglaskoðun við Látrabjarg og 

margir veitingastaðir bjóða rétti úr hafinu. 

Kræklingarækt: Er stunduð á öllum svæðum Vestfjarða. 

Opinber þjónusta: Ýmis opinber þjónusta nýtir strandsjóinn s.s. póstþjónusta, 

ferjusiglingar og vöruflutningar og lagnir samskipta- og orkufyrirtækja. 

Hafnir og fráveitur sveitarfélaga: Öll sveitarfélög Vestfjarða reka hafnir og hjá sumum 

eins og t.d. Ísafjarðarbæ og Vesturbyggð eru þær margar. Þá er öllu skólpi frá 

þéttbýlisstöðum Vestfjarða veitt í sjóinn. 

Önnur notkun: Æðarrækt, fjörunytjar, t.d. tínsla sölva og kræklinga, rannsóknaraðilar, 

útivist o.s.frv. 

2.3.2 Áætlanir um nýtingu og rannsóknir 

Í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 (2010) er komið inn á möguleika fiskeldis. Þar 

segir: „Lögð er sérstök áhersla á það að fiskeldi í fjörðum sveitarfélagsins verði í tengslum 

við aðra starfsemi í landi. Eldið skal hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi og tryggja að 

jákvæð ímynd skerðist ekki.“ (Ísafjarðarbær, bls. 113). Í aðalskipulagi Vesturbyggðar 

2006-2018 er sagt að aukin áhersla á rannsóknir og þróunarstarf í sjávarútvegi séu ein af 

þeim leiðum sem vænlegar eru til að styrkja atvinnulífið í sýslunni (Yngvi Þór Loftsson, 

Óskar Örn Gunnarsson og Margrét Ólafsdóttir, 2006, bls.10). 
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 Náttúrustofa Vestfjarða (NAVE) hefur framkvæmt botnrannsóknir í Arnarfirði og 

Dýrafirði til að kanna vistkerfi fjarðanna áður en stórfellt laxeldi fer af stað í þeim 

(Náttúrustofa Vestfjarða, 2010a), (Náttúrustofa Vestfjarða, 2010b). Ennfremur hafa verið 

gerðar straummælingar í Arnarfirði fyrir fyrirtækið Arnarlax sem áformar laxeldi í 

firðinum (Náttúrustofa Vestfjarða, 2011c). 

 Rannsóknir á útbreiðslu kalkþörunga hafa verið gerðar víðar um Vestfirði sem sést 

í skrám Orkustofnunar yfir útgefin leyfi til rannsókna á sjávarbotninum umhverfis Ísland 

árin 2009-2010 (Orkustofnun e.d.b). Þessar upptalningar bera með sér að mikil ásókn er í 

að nýta strandsvæði Vestfjarða. 

 Bjarni Maríus Jónsson (2010) fjallar ítarlega um virkjanir sjávarfalla í 

meistararitgerð sinni; Harnessing tidal energy in the Westfjords. Í ritgerðinni eru birt 

frumdrög að virkjun í Þorskafirði með ársframleiðslu upp á 144 GWh (Bjarni M. Jónsson, 

2010, bls. 107). Á heimasíðu Orkubús Vestfjarða (OV) má sjá að Mjólkárvirkjun í 

Arnarfirði, eina stóra virkjunin á Vestfjörðum er með ársframleiðslu upp á 57 GWh 

(Orkubú Vestfjarða, án árs). Þá má í ársskýrslu OV fyrir árið 2010 sjá að orkusalan á 

Vestfjörðum það ár var 212,7 GWh (Orkubú Vestfjarða, 2011). Miðað við það sem kemur 

fram í ritgerð Bjarna M. Jónssonar gæti virkjun sjávarorku við Vestfirði verið álitlegur 

kostur. 

 Iðnaðarráðuneytið (2009) lét vinna skýrslu um virkjun vind- og sjávarorku fyrir 

Ísland. Í niðurstöðum skýrslunnar um sjávarfallavirkjanir kemur fram að ný gerð rafala 

þurfi ekki jafn mikinn straumhraða og eldri gerðir og henti því betur til virkjunar 

sjávarfalla. Þá segir m.a. í skýrslunni: „Sjávarvirkjun gæti reynst hagkvæmur kostur á 

fáeinum stöðum á Íslandi (kannski ekki síst í nágrenni Vestfjarða) ... Lagt er til að íslensk 

stjórnvöld fylgist vel með framþróun sjávarvirkjana og skoði nánar virkjanamöguleika af 

þessu tagi; sérstaklega uppsetningu sjávarfallavirkjunar við Breiðafjörð og möguleika á 

sjávarvirkjun á Vestfjörðum og/eða í Hrútafirði“ (Ketill Sigurjónsson, 2009, bls. 7). 

 Í greinargerð að nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar eru taldar upp helstu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í firðinum m.a. á, jarðfræði, öldufari, straumum, hita og 

seltu (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012f, bls. 36). Til að fjölbreytileg notkun geti 

farið fram á strandsvæðunum þarf skipulag. Í tilskipun ESB um innleiðingu samþættrar 

stjórnunar strandsvæða segir m.a að markmiðið sé að nýta framleiðslugetu strandsvæðanna 

án þess að raskað sé vistfræðilegum fjölbreytileika eða gengið sé á burðarþol þeirra en til 

að svo verði þurfi rannsóknir (European Union, 2007b).  
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2.4 Vestfirðir og vestfirsk sveitarfélög, talnaefni 

Vestfjörðum er oft skipt í þrjú svæði með samtals níu sveitarfélögum. Íbúafjöldi Vestfjarða 

er í dag tæplega 7.000 manns og flestir, eða um 4.800 þeirra búa á norðursvæðinu þar sem 

þéttbýli er mest. Þróun byggðar á Vestfjörðum síðastliðin eitt hundrað árin er kunn, fyrstu 

40 árin var  jafnvægi í íbúafjöldanum en á tíma seinni heimstyrjaldar fór að halla undan 

fæti. Síðan hefur íbúafjöldi Vestfjarða verið á niðurleið og nemur fækkunin rúmum 50%. 

Vestfirðir eru vogskornir og strandlengja svæðisins mikil, nærri þriðjungur allrar 

strandlengju Íslands er innan lögsögu vestfirskra sveitarfélaga. Við Breiðafjörð sem að 

stórum hluta telst til Vestfjarða er meira af fjörum en annars staðar við Ísland. 

2.4.1 Þróun íbúafjölda Vestfjarða síðustu 100 ár 

Íbúum jarðarinnar fjölgar jafnt og þétt og eru þeir nú um 7 milljarðar talsins (Unric, e.d.). 

Samkvæmt meðaltalsspá SÞ verða íbúar jarðarinnar kringum 9 milljarðar árið 2050. Sama 

spá gerir ráð fyrir því að Íslendingar verði í kringum 355 þúsund árið 2050 (Hannes G. 

Sigurðsson, 2007, bls. 11 - 15). Á Vestfjörðum eru í dag níu sveitarfélög með 6.965 íbúa 

samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 1. janúar 2012. Þau eru: Reykhólahreppur, 

Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungavíkurkaupstaður, 

Súðavíkurhreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, og Strandabyggð.  

 Vestfjörðum er oft skipt upp í þrjú svæði: suðursvæði, norðursvæði og austursvæði. 

Þess skal getið að Bæjarhreppur sameinaðist Húnaþingi vestra 1. janúar 2012. 

Bæjarhreppur var áður hluti af Vestfjörðum hvað stjórnsýslu varðar en sótti margskonar 

þjónustu til Húnaþings vestra. Í töflu nr. 1 að aftan eru upplýsingarnar frá Hagstofu Íslands 

er sýna mannfjölda á Vestfjörðum 1. janúar 2012 án íbúa Bæjarhrepps. Við skoðun á 

töflunni sést vel hve fámennir Vestfirðir eru í dag og að íbúafjöldi svæða er mjög misjafn. 

Þannig eru 4.836 eða um 69% á norðursvæði, 1.457 eða um 21% á suðursvæði og 672 eða 

um 10% á austursvæði (Hagstofa, e.d.a). 
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Tafla nr. 1. Íbúafjöldi Vestfjarða og skipting hans milli svæða fjórðungsins 31.12. 2011. 

Unnið upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands, árið 2010 haft með til samanburðar (Höfundur, 2012). 

Íbúafjöldi Vestfjarða við árslok 2011 

Sveitarfélag Svæði Fjöldi á svæði 31. 12. 2011. 31. 12. 2010. 

Reykhólahreppur Suðursvæði 

 

271 278 

Vesturbyggð 

 

(2010) 1474 910 890 

Tálknafjarðarhreppur 

 

1.457 276 306 

Ísafjarðarbær Norðursvæði 

 

3.755 3.824 

Bolungarvíkurkaupstaður 

 

(2010) 4904 899 888 

Súðavíkurhreppur 

 

4.836 182 192 

Árneshreppur Austursvæði 

 

52 52 

Kaldrananeshreppur 

 

(2010) 759 104 106 

Strandabyggð 

 

672 516 501 

Bæjarhreppur* 

   

100 

 

Íbúar 

Vestfjarða 6.965 6.965 7.137 

*1 janúar 2012 sameinaðist Bæjarhreppur Húnaþingi Vestra og er ekki lengur með í talnaefni Hagstofu 

Íslands. 

  

 Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands var íbúafjöldi Íslands 1. janúar 2012, 

319.575 og eru íbúar Vestfjarða tæplega 2,2% af íbúum landsins (Hagstofa Íslands, 2012). 

Mynd nr. 3 sýnir hvernig íbúaþróun Vestfjarða hefur verið síðast liðin hundrað ár. 

 

 

Mynd nr. 3. Unnið upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands 2012, mannfjöldi (Höfundur, 2012). 

 

 Myndin sýnir íbúaþróun Vestfjarða yfir 100 ára tímabil, árin 1911 til 2011 (Tölur 

frá 1.1.2012). Frá 1911 og fram til stríðsáranna má segja að íbúafjöldi svæðisins hafi verið 

í jafnvægi. Á stríðsárunum 1939-45 var mikla vinnu að fá á suðvesturhorni landsins vegna 
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umsvifa hernámsliðsins. Eftir stríð hélt brottflutningur áfram að undanskildum áratuginum 

1970-1980 en þá komu mjög öflug fiskveiðiskip, skuttogarar, til flestra byggðarlaga 

fjórðungsins. Á þeim tíma mátti veiða óheft úr fiskveiðiauðlindinni, kvótakerfið var 

innleitt árið 1984 (Þjóðhagsstofnun,1999) og fullvinnsla afla um borð í veiðiskipum var 

ekki hafin. Á þessu 100 ára tímabili hefur Vestfirðingum fækkað um 6.204 íbúa eða sem 

næst 53%. 

2.4.2 Strandlengja Íslands og Vestfjarða 

Mynd nr. 4 sýnir strandlengju og mörk vestfirsku sveitarfélaganna. Á henni má greina 

mikinn fjölda eyja og skerja á Breiðafirði, sýnt með bláum lit. Nánari upplýsingar eru í 

töflu nr. 2 hér að aftan. 

 

 

Mynd nr. 4. Myndin sýnir mörk vestfirskra sveitarfélaga og strandlengju þeirra. 

Eyjar og sker sýnd með bláum lit (Landmælingar Íslands, 2011). 
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 Strandlengja Íslands samkvæmt IS 50V grunni Landmælinga Íslands er 8.464 km. 

Þar af er fastalandið 6.088 km og eyjar og sker 2.376 km. Strandlengja Vestfjarða er 

2.980,5 km og þar af eru eyjar og sker 922,5 km (Bjarney Guðbjörnsdóttir, 2011a). 

 

Tafla nr. 2. Strandlengja Vestfjarða og einstakra sveitarfélaga fjórðungsins. 

Unnið upp úr gögnum frá Landmælingum Íslands (Höfundur 2012). 

Strandlengja Vestfjarða (allar lengdir í km) 
Sveitarfélag: Svæði: Svæði bæði Fasta Eyjar og Strandlengja 

  

eyjar og sker: landið: sker: alls: 

Reykhólahreppur Suðursvæði 

 

377 773 1150 

Vesturbyggð 

  

337 52 389 

Tálknafjarðarhreppur 

 

1581 41 

 

41 

Ísafjarðarbær Norðursvæði 

 

606 21 628 

Bolungarvíkurkaupstaður 

  

25 

 

25 

Súðavíkurhreppur 

 

893 229 11 240 

Árneshreppur Austursvæði 

 

157 19 175 

Kaldrananeshreppur 

  

74 24 97 

Strandabyggð 

  

159 11 170 

Bæjarhreppur* 

 

507 53 11 64 

Strandlengja Vestfjarða heild: 2981 2058 923 2981 

*1 janúar 2012 sameinaðist Bæjarhreppur Húnaþingi Vestra. 

   

 Mynd nr. 5 sýnir hlutfallslega skiptingu strandlengju Vestfjarða milli sveitarfélaga 

fjórðungsins. Á myndinni kemur vel fram hve strandlengjan við Breiðafjörð er mikil og 

innan lögsögu sveitarfélaga á suðursvæði Vestfjarða er að finna helming allrar strandlengju 

svæðisins. 

 

 

Mynd nr. 5. Hlutfallsleg skipting strandlengju Vestfjarða (Höfundur 2012). 
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 Þegar skoðuð er lengd strandar Vestfjarða sést að 33,8% af strandlengju Íslands er 

þar að finna og 38,8% af strandlengjunni þegar eyjar og sker eru talin með. Þegar 

heildarstrandlengja Íslands er skoðuð kemur í ljós að 35,2% af lengd hennar er innan 

lögsögu vestfirskra sveitarfélaga. Athyglisvert er að setja þessar tölur í samhengi við 

íbúafjölda svæðisins. Vestfirðir eru 9.1% af flatarmáli Íslands og eru með 35,2% af 

strandlengju landsins og íbúar svæðisins eru tæplega 2,2% þjóðarinnar. Ef íbúum 

Vestfjarða væri stillt upp með jöfnu millibili á strandlengju Vestfjarða (án eyja og skerja) 

væru 295 metrar á milli hvers og eins. Ef íbúum Íslands að Vestfirðingum undanskildum 

væri stillt upp á strandlengju Íslands (án eyja og skerja) utan Vestfjarða væru u.þ.b. 19 

metrar á milli hvers og eins. 

 Flatarmál Íslands með eyjum og skerjum er 102.712 km² og flatarmál án eyja og 

skerja 102.592m², þannig að flatarmál eyja og skerja er 120 km². Flatarmál Vestfjarða er 

9.356,8 km². Þar af eru eyjar og sker 21,5 km² (Bjarney Guðbjörnsdóttir, 2011b). Það er 

einnig rúmt um íbúa Vestfjarða, þar hefur hver og einn rúmlega 1,34 km
2
 (1.343.431m

2
) út 

af fyrir sig meðan hver íbúi Íslands utan Vestfjarða hefur 0,3km
2
 (298.037 m

2
) fyrir sig. 

2.4.3 Fjörur Breiðafjarðar 

Meiri hluti Breiðafjarðar tilheyrir Vestfjörðum. Hann var friðaður með sérlögum þar að 

lútandi árið 1995 að frumkvæði hagsmunaaðila og sveitarstjórna sem land eiga að firðinum 

(Lög um vernd Breiðafjarðar nr. 54/1995). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á lífríki 

Breiðafjarðar sem m.a. er getið í skýrslunni, Rannsóknir og vöktun á náttúru Breiðafjarðar 

(2007). Þar kemur fram að  Breiðafjörður er víðáttumesta grunnsævis- og fjörusvæði 

landsins með um 31% af flatarmáli grunnsævis á minna en 20 m dýpi við Ísland. 

Ennfremur að 56% af öllum fjörum landsins, og 40%, af leirum við Ísland séu í firðinum. 

Þá eru þar meiri sjávarföll og straumar en annars staðar við Ísland. Miklir þaraskógar eru í 

Breiðafirði og mikilvæg mið og/eða uppeldisstöðvar fyrir ýmsa nytjastofna, svo sem 

hörpudisk, þorsk og hrognkelsi (Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee og Kristinn 

Haukur Skarphéðinsson, 2008a). 

 Mynd nr. 6 sýnir hvernig grunnsævi og fjörur Íslands skiptast eftir landshlutum. 

Hvert svæði hefur sinn lit, þannig er Húnaflói táknaður með grænum lit, Norðurland með 

gulum lit, Austfirðir með rauðgulum lit, og Suðurland með rauðum lit. Aðrir litir eru 

skýrðir á myndinni. 
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Mynd nr. 6. Hlutdeild Breiðafjarðar í flatarmáli grunnsævis og fjara við Ísland (Agnar Ingólfsson 1975 og 

2006). 

 

Skammstafanir á myndinni vinstra megin tákna: Vf. = Vestfirðir, Hún. = Húnaflói, 

N. = Norðurland, Au. = Austfirðir og S. = Suðurland. 

2.4.4 Hafsvæði utan skipulagsmarka á forræði sveitarfélaga 

Að framan hefur verið komið inn á að mörk skipulags nái 115 metra út til sjávarins. Mörg 

sveitarfélög á Vestfjörðum, m.a. Ísafjarðarbær og Vesturbyggð hafa fengið hafsvæði 

umhverfis hafnir sínar skilgreind sem hafnarsvæði með sérstökum reglugerðum þar um 

(Hafnarreglugerð fyrir hafnir Ísafjarðarbæjar nr. 1190/2005; Hafnarreglugerð fyrir hafnir 

Vesturbyggðar, 989/2005). Með þessu hafa sveitafélög fengið með reglugerðarákvæðum 

yfirráð yfir stórum svæðum utan netlaga, eiginlegra skipulagsforráða sinna. Í hafnalögum 

nr. 61/2003 er höfn skilgreind á eftirfarandi hátt: „Höfn táknar í lögum þessum svæði á 

landi og sjó með mannvirkjum og tækjum til móttöku skipa, losunar og lestunar þeirra, 

geymslu vöru, móttöku og afgreiðslu þessarar vöru til áframhaldandi sjó- eða landflutninga 

og til móttöku og brottfarar farþega” og ennfremur „Skipulag hafnarsvæðis skal miðast við 

þarfir hafnar og er skylt að hafa samráð við hafnarstjórn og Siglingastofnun Íslands við 

gerð þess eins og hafnalög kveða á um“ (Hafnalög nr. 61/2003). Með þessum lögum og 

reglugerðum sem byggja á þeim er komið fordæmi um yfirráð sveitarfélaga yfir 

hafsvæðum sem eru utan netlaga. Skipulagslög kveða á um að skipulag sveitarfélaga nái 

115 metra til sjávarins eins og komið er inn á í kafla 2.6.2. 
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2.5 Vandamál nýtingar og ágreiningur 

Helstu niðurstöður nefndar er fjallaði um framkvæmdir og skipulag á hafinu voru þær að 

skortur er á samráði stofnana og ekki er heildaryfirsýn yfir málaflokkinn. Komið hafa í ljós 

vandamál við útgáfu starfsleyfa í Arnarfirði. Íbúar Bíldudals eru uggandi um sinn hag þar 

sem óvíst er hvar starfsstöðvar þeirra sem nýta strandsvæði Arnarfjarðar verða. Arnarlax 

sakast við Fiskistofu vegna synjunar um rekstrarleyfi í firðinum. Stjórnarformaður Íslenska 

kalkþörungafélagsins sakar Fiskistofu um yfirgang og dónaskap vegna útgáfu leyfis um 

staðsetningu á eldiskví yfir námusvæði félagsins. Landeigendur Sveinseyrar í Tálknafirði 

deila á að fiskeldiskvíar Þórodds ehf. séu á siglingaleið í Tálknafirði. Ýmsir aðrir benda á 

að stjórnun strandsvæða Íslands sé ábótavant. Sigríður G. Ólafsdóttir, Áslaug Eir 

Hólmgeirsdóttir og UST hafa bent á hættu á hagsmunaárekstrum þar sem ekkert skipulag 

sé til staðar. Til að leita lausna á vandanum hefur stjórn FV falið HSVEST og 

Teiknistofunni Eik á Ísafirði að gera nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð sem síðar mætti 

yfirfæra á önnur svæði Vestfjarða (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012g, bls 9). 

2.5.1 Um niðurstöðu nefndar um framkvæmdir og skipulag á hafinu 

Í kafla 1.3 var sagt frá skýrslu nefndar um úttekt á gildandi lögum og reglum um 

framkvæmdir og athafnir með ströndum landsins og í efnahagslögsögunni. Nefndin var 

skipuð fulltrúum allra ráðuneyta sem fara með málefni strandsvæða Íslands, m.a. sátu þar 

þrír lögfræðingar ráðuneyta ásamt tveimur fulltrúum ráðuneyta og fulltrúa sambands 

íslenskra sveitarfélaga. Þar að auki hafði nefndin sér til ráðgjafar hóp sérfræðinga eða 

fulltrúa frá Fiskistofu, Hafrannsóknarstofnun, Landhelgisgæslu Íslands, Matvælastofnun, 

Orkustofnun, Siglingastofnun, Skipulagsstofnun og UST, auk fulltrúa Fjórðungssambands 

Vestfirðinga. Helstu niðurstöður nefndarinnar voru m.a.: 

Helsti galli, að mati nefndarinnar, á regluverki um framkvæmdir og athafnir með 

ströndum landsins og í efnahagslögsögunni er skortur á samráði stofnana og um 

leið skortur á heildarsýn yfir starfsemi á umræddu svæði. Hluti skýringarinnar er sá 

að tæki og tól skortir til að veita yfirsýn yfir starfsemi og vernd svæða, og skortur 

er á samskiptum og samráði milli opinberra stofnana sem m.a. er falið lögbundið 

hlutverk til að heimila tiltekna starfsemi á haf- og strandsvæðum sem og að sinna 

lögbundnu eftirliti ... Löggjöf tengd strandsvæðum landsins er ábótavant og fátt að 

byggja á um hana hérlendis. (Ásta Einarsdóttir og fl., 2011, bls. 4b). 

 

 Niðurstöður nefndarinnar benda eindregið til þess að stjórnun strandsvæða við 

Ísland sé ábótavant og jafnframt að þörf sé fyrir samþætta stjórnun eða samráðsvettvang 

sem ekki er til staðar í dag. 
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2.5.2 Ágreiningur og áhyggjur hagsmunaaðila 

Nú þegar eru hagsmunaárekstrar farnir að koma í ljós við nýtingu strandsvæða Vestfjarða. 

Íbúar Bíldudals í Arnarfirði eru uggandi um sinn hag þegar kemur að veitingu leyfa til 

nýtingar í og á firðinum. Með undirskriftum sínum á áskorun til bæjarstjórnar 

Vesturbyggðar, fara íbúar Bíldudals fram á að bæjaryfirvöld hlutist til um að leyfi til 

fiskeldis verði skilyrt. Í áskoruninni er farið fram á að aðeins einum aðila verði veitt leyfi 

og skilyrt í því að öll vinna og vinnsla samfara starfseminni verði unnin á Bíldudal („Skora 

á stjórnvöld og Vesturbyggð“, 2010). 

 Forsvarsmenn Arnarlax í Vesturbyggð lýsa óánægju sinni með ákvörðun Fiskistofu 

um að synja þeim um rekstrarleyfi og krefjast þess að hún verði felld úr gildi. Saka þeir 

Fiskistofu um að gæta ekki jafnræðis við afgreiðslu umsóknar sinnar. Telja þeir að 

Fjarðalax hafi fengið leyfi fyrir staðsetningu eldiskvíar yfir virkri kalkþörunganámu en 

þeim synjað um staðsetningu fyrir eldiskvíar langt frá annarri starfsemi („Gæta þarf 

jafnræðis“, 2011a). 

 Annað dæmi um hagsmunaárekstur varð er hagsmunaaðila fannst annar troða sér 

um tær. Orkustofnun veitti Íslenska kalkþörungafélaginu nýtingar- og rekstrarleyfi til að 

dæla upp kalkþörungaseti af ákveðnum stöðum en seinna veitti Fiskistofa Fjarðalaxi leyfi 

fyrir fiskeldiskví á sama svæði. Stjórnarformanni Íslenska kalkþörungafélagsins þótti 

ákvörðun Fiskistofu vera yfirgangur og dónaskapur við sitt fyrirtæki og sagði m.a.: „Þeir 

hafa plantað kvíum fyrir framan svæðið þannig að það er ekki hægt að komast að því nema 

valda skemmdum á kvíum, akkerum og fóðurlögnum frá Fjarðalaxi.“ („Sakar Fiskistofu 

um yfirgang“, 2011b). 

 Fleiri dæmi eru um hagsmunaárekstur. Landeigendur Sveinseyrar við Tálknafjörð 

reyndu að fá starfsleyfi fyrir fiskeldi numið úr gildi. Lögð var fram stjórnsýslukæra um að 

tiltekin eldiskví væri fyrir siglingaleið stórskipa og fóru þeir fram á að starfsleyfi Þórodds 

ehf. fyrir kvíaeldisstöð yrði fellt úr gildi („Vildu fá fiskeldisleyfi numið úr gildi. 2011“). 

2.5.3 Vandamál við nýtingu haf- og strandsvæða Íslands 

Fulltrúar sveitarstjórna á Vestfjörðum hafa lengi fundið fyrir áhuga hagsmunaaðila til að 

nýta strandsvæði Vestfjarða. Engar skipulagsáætlanir eru til fyrir svæðin og nýting þeirra 

þar af leiðandi handahófskennd. Telja þeir að takmörkuð aðkoma þeirra að 

nýtingaráformum hafi hamlandi áhrif á byggðaþróun svæðisins. Eins telja þeir að gera 

þurfi heildstætt skipulag hliðstætt og gert er fyrir skipulag á landi. Á fundi FV árið 2006 
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var ákveðið að skipa starfshóp til að skilgreina framtíðarsýn er byggði á samspili nýtingar 

náttúru, þróun efnahags og samfélags á grunni hugmynda um sjálfbæra þróun. Hópurinn 

tók formlega til starfa árið 2009 (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012h). 

 Á heimasíðu UST er frétt um að brýnt sé að setja lög um skipulag haf- og 

strandsvæða. Vandamál vegna nýtingar á haf- og strandsvæðum stafa af því að hagsmunir 

hinna ýmsu aðila eru mismunandi og erfitt að fá yfirsýn yfir fyrirhugaða nýtingu. Erfitt er 

að meta til hvaða hagsmunaárekstra geti komið þar sem ekkert skipulag er til staðar. „Það 

er mat UST að brýn þörf sé á því að bregðast við þessu ástandi með sérstakri löggjöf um 

skipulag haf- og strandsvæða“ (Umhverfisstofnun, 2012). Átt er við lagasetningu sem 

ætluð er til að skera úr um það hver beri ábyrgð á því að skipuleggja nýtingu strand- og 

hafsvæða. 

 Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum vann skýrslu um 

sjávartengda ferðaþjónustu á Vestfjörðum árið 2010 fyrir sveitarfélögin í Vestur-

Barðastrandarsýslu. Þar er fjallað um nýtingu hagsmunaaðila á landsvæðum sem tilheyra 

sveitarfélögum viðkomandi svæðis og segir m.a: „Margir aðilar í ferðaþjónustu vilja fá 

aðgengi að landsvæðum sem tilheyra sveitar- eða bæjarfélögum. Oft eru þeir óöruggir um 

að ákvarðanir sem teknar eru af stjórnvöldum vari til langs tíma. Ótti þeirra fellst í því að 

nýir fulltrúar sem koma í sveitarstjórnir eftir kosningar geta tekið fyrri ákvarðanir til baka“ 

(Íris Hrund Halldórsdóttir og Guðrún Ásta Ólafsdóttir, 2010, bls. 5). 

 Í meistaraverkefni Sigríðar Ólafsdóttur (2008) um auðlindastjórnun, Skerjafjörður - 

Ásýnd, stjórnun og sjálfbær nýting er komið inn á óljósa stefnu íslenskra stjórnvalda um 

nýtingu strandsvæða og segir Sigríður m.a.: „Að í raun megi segja að íslensk stjórnvöld 

hafa ekki skoðað eða tileinkað sér heildstæða stefnumörkun um strandsvæði, einungis sett 

fram stefnuyfirlýsingu eða viljayfirlýsingu. Sjónarmið stjórnvalda um nýtingu strandsvæða 

eru hvorki skýr né heildstæð.“ (Sigríður Ólafsdóttir, 2008b, bls. 75). 

 Í meistaraprófsritgerð Áslaugar Eirar Hólmgeirsdóttur um auðlindastjórnun sem ber 

heitið Samþætt stjórnun strandsvæða er fjallað um stjórnun strandsvæða Íslands. Þar má 

lesa eftirfarandi: „STOFNANALEGIR innviðir íslenskrar stjórnsýslu eru ekki til þess 

fallnir að bera uppi samþætta stjórnun strandsvæða. Mikil vinna þarf að fara fram til þess 

að undirbúa slíka stjórnun hér á landi ...“ (Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, 2007). Sem leið til 

úrbóta bendir Áslaug á samþætta stjórnun. Hún hafi það að markmiði að lágmarka 

umhverfisáhrif, koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og úthluta auðlindum þannig að þær 

nýtist sem best.  
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2.6 Lagaumhverfi strandsvæða, íslensk lög og 
alþjóðasamningar 

Ísland er aðili að mörgum alþjóðasamningum er lúta að málefnum hafs og stranda. 

Umhverfisráðuneyti hefur falið UST að annast eftirlit með framkvæmd þeirra. 

Lagaumhverfi haf- og strandsvæða Íslands fellur undir fjögur ráðuneyti sem setja 

reglugerðir um málaflokkinn en lagarétturinn byggist á stjórnarskránni. Ellefu 

undirstofunum ráðuneytanna er falið að annast framkvæmd og eftirlit með að lögum sé 

framfylgt, útgáfu starfsleyfa og eftirlits. Nú eru komnar fram tillögur stjórnarskrárnefndar 

um breytingar á stjórnarskránni. 

2.6.1 Alþjóðlegir samningar 

Helstu samningar tengdir strandskipulagi sem Ísland er aðili að eru: OSPAR, samningurinn 

sem ætlað er að stuðla að verndun hafrýmis á Norðaustur-Atlantshafi, MARPOL, 

alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar frá skipum og LRTAP, samningur 

iðnríkja í Evrópu, Kanada og Bandaríkjunum um að hætta notkun ákveðinna þrávirkra 

lífrænna efna (Umhverfisstofnun, e.d.). Þá er Ísland aðili að viljayfirlýsingum s.s. Ríó 

yfirlýsingunni um sjálfbæra þróun. Þar sem í 17. kafla er kveðið á um Staðardagskrá 21, 

framkvæmdaáætlun um verndun hafsins (Agenda 21, e.d.). Þá eru lög m.a. um varnir gegn 

mengun hafs og stranda sem styðja við þá samninga sem Ísland er aðili að og tengjast 

málefnum hafsins og verndun þess gegn mengun (Lög um varnir gegn mengun hafs og 

stranda nr. 33/2004). Á heimasíðu UST má sjá að átta slíkir samningar eru í gildi sem UST 

hefur umsjón með (Umhverfisstofnun, e.d.). 

2.6.2 Lög og stjórnsýsla strandsvæða 

Ekki eru til ein lög fyrir strandsvæði Íslands. Stefna íslenskra stjórnvalda í málefnum 

hafsins er kynnt í skýrslunni, Hafið (2004), þar segir m.a.: „Grundvöllur stefnu Íslands í 

málefnum hafsins er að viðhalda heilbrigði hafsins og tryggja sjálfbæra nýtingu þess 

þannig að það geti áfram verið gjöful uppspretta heilnæmra afurða og verðmæta er standi 

undir hagsæld þjóðarinnar“ (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004). Stjórnsýsla strandsvæðanna er 

flókin því fjögur ráðuneyti fara með málefni hafs og stranda við Ísland. Ráðuneytin fela 

undirstofnunum sínum að fara með umsjón málefnanna eftir því hvaða málaflokki þau 

tilheyra. Þannig felur iðnaðarráðuneytið Orkustofnun að gefa út leyfi fyrir efnistöku , möl í 

steypu af sjávarbotni. Möl hefur verið dælt upp af botni Álftafjarða þrátt fyrir mótmæli 
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sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps („Leyfa ekki efnistöku í Álftafirði, 2011“). Sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðuneytið felur Fiskistofu að gefa út rekstrarleyfi fyrir fiskeldi svo dæmi 

sé tekið. Fiskistofu er ekki skylt að leita umsagnar sveitarfélaga nema ef fyrirhuguð 

starfstöð er innan við eina sjómílu frá landi. Ekki er til neinn sameiginlegur vettvangur 

ráðuneyta og stofnana þar sem öll málefni svæðisins eru skoðuð og samræmd í eina heild. 

 Í skýrslu nefndar um framkvæmdir og skipulag á hafinu kemur fram hvaða 

ráðuneyti eiga í hlut: 

 Umhverfisráðuneyti: Með Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun. 

 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti: Með Hafrannsóknarstofnun, Fiskistofu, 

Matís, Matvælastofnun og Veiðimálastofnun. 

 Innanríkisráðuneyti: Með Landhelgisgæslu Íslands, Siglingastofnun og 

Vegagerðina. 

 Iðnaðarráðuneyti: Með Orkustofnun. 

Sem dæmi um verkefni stofnana sem tengjast framkvæmdum á sjó má taka: 

 Fiskistofa: Rekstrarleyfi til fiskeldis (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti). 

 Hafrannsóknarstofnun: Umhverfis og fiskrannsóknir, ráðgjöf um auðlindanýtingu 

(sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti). 

 Umhverfisstofnun: Heilbrigðisnefndir, starfsleyfi til fiskeldis, friðlýsingar svæða í 

sjó (umhverfisráðuneyti). 

 Orkustofnun: Leyfi til efnistöku af hafsbotni (iðnaðarráðuneyti). (Ásta Einarsdóttir 

og fl., 2011, bls. 3c). 

 

 Af framansögðu má draga þá ályktun að mikil þörf sé á samræmdri stjórnun 

íslenskra strandsvæða. Það getur reynst erfitt fyrir notendur og leikmenn að átta sig á 

hvernig ferlar leyfisveitinga og eftirlits eru. Opinber miðlægur gagnagrunnur fyrir 

málaflokkinn fannst ekki við leit á heimasíðum ráðuneyta eða stofnana þeirra. 

 Í tillögu að greinagerð um nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð eru talin upp 38 

lagaákvæði er tengjast nýtingaráætluninni á einhvern hátt (FV, HSVEST og Teiknistofan 

Eik, 2012i, bls. 92-97). Þá eru ótaldar allar þær reglugerðir sem settar hafa verið á 

grundvelli gildandi laga um málefni hafs og stranda. Samráðsvettvangi vegna nýtingu 

strandsvæða Arnarfjarðar hefur verið komið á. Frá og með árinu 2011 eru haldnir 

samráðsfundir stofnana reglulega, þar sem markmiðið er að samræma vinnu þessara 

stofnana á strandsvæðunum (Gunnar Páll Eydal, 2012, munnlegar upplýsingar). 

 Árið 1849 voru sett lög um veiði, Tilskipun um veiði á Íslandi, sem skýra ítök jarða 

til sjávarins. Þar segir í fyrstu gr.: „Svo skulu og veiðiítök þau, er menn hafa fengið að 

lögum fyrir utan landareign sína, standa óröskuð að öllu“. Í 3. gr. laganna segir: „Ef jörð 

liggur að sjó, á eigandi veiði á haf út, 60 faðma frá stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög 
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hans“ (Tilskipun um veiði á Íslandi, 1849). Þessar greinar standa enn óbreyttar. Lögunum 

var síðast breytt er felldir voru úr þeim kaflar, er lögin Lög um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum voru sett árið 1994 (Lög um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994). 

 Árið 1999 fór umhverfisráðuneytið þess á leit við félagsmálaráðuneytið (í dag 

innanríkisráðuneytið) sem fór með málefni sveitarfélaga að það úrskurðaði um hvar mörk 

sveitarfélaga til sjávarins skyldu vera. Í úrskurði 19. október sama ár komst ráðuneytið að 

þeirri niðurstöðu að það sé í góðu samræmi við ákvæði íslenskra laga að lögsöguumdæmi 

sveitarfélaga nái á haf út innan netlaga, þ.e. 115 metra frá stórstraumsfjöruborði. Gildir 

þetta einnig um netlög við hólma og eyjar sem tilheyra bújörðum (Innanríkisráðuneytið, 

2011). 

 Í mörgum nýjum lögum varðandi skipulag, málefni strandsvæða og veiði er vitnað 

til netlaga sem lýst í Grágás (Grágás, 1992c) og hér að framan. Hugtakið netlög er líka 

skilgreint í lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsins, en þar segir: 

„Hugtakið netlög merkir í þeim lögum sjávarbotn 115 metra út frá stórstraumsfjöruborði 

landareignar“ (Lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins nr. 

73/1990b). Hvernig staðið skuli að útgáfu leyfa til fiskeldis og framkvæmdum þar að 

lútandi fer eftir lögum um fiskeldi (Lög um fiskeldi nr. 71/2008). 

 Í skipulagslögum frá árinu 2010 er kveðið á um að skipulagsskylda nái til lands og 

hafs innan marka sveitarfélaga og gera skuli skipulagsáætlun. Í henni skal kveða á um 

atvinnusvæði, náttúruvernd, vatnsvernd, samgöngur, landslag, náttúruvá og fleira. Þar skal 

einnig lýsa umhverfi og aðstæðum á skipulagssvæðinu við upphaf áætlunar og forsendum 

þeirrar stefnu sem hún felur í sér. Leita skal eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, 

viðkomandi stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun stefnu. 

Við gerð skipulagsáætlunar skal gera grein fyrir áhrifum einstakra stefnumiða hennar á 

umhverfið. Þá skal jafnframt hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þá segir í síðustu 

málsgrein 13. greinar laganna er fjallar um framkvæmdaleyfi að sé sótt um 

framkvæmdaleyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu (1852 m.) frá netlögum skal 

leyfisveitandi leita umsagnar viðeigandi sveitarfélaga áður en leyfið er veitt (Skipulagslög 

nr. 123/2010a). 

 Hafsvæðið kringum landið fellur undir lög um landhelgi Íslands. Í lögunum er 

kveðið á um hvar grunnlínupunktar landhelginnar eru settir. Miðast þeir við ystu annes, 

eyjar og sker. Allt hafsvæði innan grunnlínupunktanna og 12 sjómílur frá þeim út til 
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hafsins tilheyra landhelginni. Í sömu lögum er kveðið á um 200 sjómílna efnahagslögsögu 

landsins og miðar hún við sömu grunnlínupunkta. Landhelgin og allt hafsvæðið innan 

efnahagslögsögunnar falla undir þau lög (Lög um landhelgi Íslands nr. 41/1979). Nýtingu 

fiskistofnanna er stjórnað með lögum um stjórn fiskveiða (Lög um stjórn fiskveiða nr. 

116/2006). 

2.6.3 Yfirráð yfir auðlindum í hafinu við Ísland 

Til að lögfesta eignarrétt íslenska ríkisins á auðlindum hafsbotnsins utan netlaga voru sett 

lög þar um. Í 1. gr. laganna stendur: „Íslenska ríkið er eigandi allra auðlinda á, í eða undir 

hafsbotninum utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær samkvæmt 

lögum, alþjóðasamningum eða samningum við einstök ríki“. Þar er hugtakið auðlind 

skilgreint á eftirfarandi hátt: „Hugtakið auðlind samkvæmt lögum þessum tekur til allra 

ólífrænna og lífrænna auðlinda hafsbotnsins annarra en lifandi vera“ (Lög um eignarrétt 

íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins nr. 73/1990a). 

2.6.4 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands og tillögur stjórnlagaþings 

Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands var samþykkt á Þingvöllum við stofnun lýðveldisins 17. 

júní 1944. Á grundvelli hennar hafa verið sett lög er kveða á um eignarrétt ríkisins á 

fiskveiðiauðlindinni innan efnahagslögsögunnar, lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og 

um eignarrétt ríkisins á auðlindum, á, í eða undir hafsbotninum innan 

efnahagslögsögunnar, lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins nr. 

73/1990. 

 Árið 2010 skipaði Alþingi stjórnlagaráð til að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands. Í tillögum stjórnlagaráðs eru meðal annars ákvæði þar sem kveðið er skýrar á um 

eignarrétt íslenska ríkisins á auðlindum innan efnahagslögsögunnar. Við nýtingu auðlinda 

skuli hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi. Jafnframt að semja megi um 

nýtingu þeirra til ákveðins tíma en ekki megi framselja þær varanlega. (Stjórnlagaráð, 

2011b)  

2.6.5 Skipulag á Íslandi 

Sú aðferð sem notuð er við að stjórna notkun lands á Íslandi er skipulag. Skipulagsskylda 

nær til alls lands og 115m út til sjávarins, að mörkum netlaga sem vikið var að í kafla 

2.6.2. Markmiðið með skipulagi er þannig lýst í 1. gr. skipulagslaga: 
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 að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við 

skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir 

landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi, 

 að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd 

landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og 

ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, 

 að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og 

lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi,  

 að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að 

honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra 

áætlana. (Skipulagslög nr. 123/2010b). 

 

 Skipulagi er skipt upp í þrjá flokka og til viðbótar er landsskipulagsstefna. Við 

skipulagsgerð er land flokkað eftir eiginleikum þess og gerð, rýnt í hvaða starfsemi eða 

nýting hentar hverjum stað og hvaða notkunarflokkar falla saman og hvaða notendur geti 

deilt sama landsvæði. Á heimasíðu Skipulagsstofnunar eru mismunandi flokkar skipulags 

útskýrðir á eftirfarandi hátt: 

 Aðalskipulag: Það er skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélaga. Í 

aðalskipulagi birtist stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og 

þjónustukerfi, umhverfismál, þróun byggðar og byggðamynstur til a.m.k. 12 ára. Í 

aðalskipulagi eru forsendur fyrir gerð deiliskipulags. Aðalskipulag er háð samþykki 

sveitarstjórnar og staðfestingu Skipulagsstofnunar eða umhverfisráðherra þegar það 

á við 

 Deiliskipulag: Það er nánari útfærsla á aðalskipulagi fyrir afmarkað svæði eða reit. 

 Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er 

fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og sameiginlega hagsmuni. Skal 

taka til svæðis sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu og félagslegu tilliti. 

Sameiginleg stefna hlutaðeigandi sveitarstjórna til a.m.k. tólf ára tímabils. Við gerð 

svæðisskipulags skal byggt á markmiðum skipulagslaga og landsskipulagsstefnu. 

Svæðisskipulag getur tekið til alls lands hlutaðeigandi sveitarfélaga eða til 

tiltekinna þátta sem varðar sameiginlega hagsmuni sveitarfélaganna og mikilvægt 

þykir að marka sameiginlega stefnu um, s.s. þjónustukerfi og umhverfismál. 

Hlutaðeigandi sveitarstjórnir koma á fót svæðisskipulagsnefnd. (Skipulagsstofnun, 

e.d.). 

2.6.6 Landsskipulagsstefna 

Með skipulagslögum sem tóku gildi 1. janúar 2011 kom inn ákvæði um 

landsskipulagsstefnu. Þar kveður á um heimild til að skipuleggja hafsvæði og er skilgreint 

þannig í þriðja kafla, annarrar málsgreinar 9. greinar laganna: „Í landsskipulagsstefnu eru 

samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu 
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og aðra málaflokka sem varða landnotkun. ... Landsskipulagsstefna skv. 2. mgr. getur tekið 

til landsins alls, einstakra landshluta og efnahagslögsögunnar.“. Í lögunum segir ennfremur 

að umhverfisráðherra beri ábyrgð á að landsskipulagsstefna sé unnin og lögð fyrir Alþingi 

(Skipulagslög nr. 123/2010c). 

 Aðferðafræði svæðisskipulags er leið sem væri hægt að fara við gerð skipulags 

strandsvæða. Öll sveitarfélög sem hagsmuna eiga að gæta koma að gerð þess. Það er gert 

til lengri tíma, 12 ára hið minnsta, svo líkur á tortryggni í garð sveitarstjórna eins og lýst er 

í kafla 2.5.3 ættu að vera úr sögunni. Sú nýtingaráætlun sem verið er að útfæra fyrir 

strandsvæði Arnarfjarðar fellur vel að aðferðafræði svæðisskipulags..  
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3. Strandsvæði og staða þekkingar 

3.1 Skilgreining strandsvæða 

SÞ hafa skilgreint hafið og flokkað í svæði eftir fjarlægð frá landi og dýpt sjávarins. Hefur 

stofnunin látið gera kort sem sýna skiptingu hafsins (mynd 6). Á kortunum sést vel hvernig 

hafið skiptist í umráðasvæði eftir fjarlægðum frá strönd til úthafa sem og þversnið er sýnir 

hvernig hafinu er skipt í strandsvæði, grunnsævi og úthöf eftir dýpi. Á grundvelli sáttmála 

SÞ, UNCLOS, hafa ríki tekið sér hafsvæði til yfirráða, bæði með útfærslu á landhelgi og 

efnahagslögsögu. Mörg ríki NV-Evrópu hafa skilgreint strandsjó sinn samkvæmt 

UNCLOS samningnum. Íslensk yfirvöld hafa sett vatnalög (nr. 36/2011) og gefið út kort 

þar sem strandsjórinn er sýndur. Áhrifasvið strandsvæða inn til landsins fylgir vatnasviði 

viðkomandi landsvæða, það fylgir ám og lækjum allt til þess að landi hallar til næsta 

vatnasviðs (Cicin-Sain, og Knecht, 1998a). 

3.1.1 Alþjóðlegar skilgreiningar 

Ísland er aðili að Sameinuðu þjóðunum og jafnframt að alþjóða hafréttarsamningum, 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), sem samtökin innleiddu 

1982. Ísland gerðist aðili að samningnum 1985, fyrst Evrópuríkja. Samningurinn öðlaðist 

gildi 1994 er 60 þjóðir höfðu staðfest hann (Umhverfisstofnun, e.d.b). Í samningnum er 

kveðið á um réttindi strandríkja yfir hafsvæðinu frá ströndum þeirra og út til hafsins. 

Jafnframt að svæðin næst ströndinni lúti öðrum reglum en þau sem fjær eru og að 

strandríkin geti tekið sér efnahagslögsögu allt að 200 sjómílur frá ströndum þeirra. Nánari 

útskýringu má sjá á næstu tveimur myndum. 

 Mynd nr. 7 sýnir kort af þversniði landgrunnsins og hafsins. 

 

 

Mynd nr. 7. Þversnið af hafinu og skiptingu þess eftir dýpt sjávarins (UNCLOS, 1982). 
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 Mynd nr. 8 sýnir skiptingu hafsins í svæði eftir fjarlægð frá landi samkvæmt 

hafréttarsáttmálanum frá 1982. 

 

 
 

Mynd nr. 8. Skipting hafsins í svæði eftir fjarlægðum frá landi (UNCLOS, 1982). 

 

Nánari skilgreiningar á hugtökum mynda nr. 6 og 7: 

 Strandsjór (Internal waters): Svæði innan grunnlínupunkta landhelgi miðað við 

stórstraumsfjöruborð. Strandþjóðum er frjálst að setja lög og reglugerðir um alla 

notkun og nýta allar auðlindir strandsjávarins eins og um auðlindir á landi væri að 

ræða. 

 Landhelgin (Territorial waters): Svæðið frá grunnlínupunktum landhelgi og 12 

sjómílur (22,224 km), út til sjávarins. Svæði innan landhelgi tilheyra viðkomandi 

ríki en siglingar eru frjálsar um það eins og alþjóðasamningar kveða á um. 

 Verndarsvæði (Contiguoes zone) (24 sjómílur frá grunnlínupunktum): Hafsvæði 

sem nær 12 sjómílur (22,224 km), áfram út til hafsins frá mörkum landhelgi ríkja. 

Á því svæði geta strandríki beitt takmarkaðri stjórn til verndunar eða refsingar 

vegna ágangs hagsmunaaðila og efnahagslegra aðstæðna samkvæmt gildandi lögum 

og/eða reglugerðum sem gilda innan viðkomandi landhelgi eða verndarsvæðis. 

 Efnahagslögsagan (Exclusive economic zone): Ytri mörk áhrifasvæða ríkja að 

hámarki 200 sjómílur (370,4 km.), frá ströndum strandríkja. Strandríki hafa yfirráð 

yfir öllum auðlindum innan efnahagslögsögu sinnar að meðtöldum fiskveiðum, 

námuvinnslu, olíuleit og vinnslu og hafa stjórn á varnaraðgerðum ef mengun verður 

af starfseminni. 

 Þar utar eru hafsvæði sem merkt eru heimsálfum og enn utar alþjóðlegt hafsvæði. 

(United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), 1982). 
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3.1.2 Mörk strandsjávar landa í NV Evrópu 

Mjög misjafnt er hvernig mörkum strandsjávar er háttað enda um breytilegar aðstæður 

milli landa að ræða. Í grein Camion, Somma og Maes (2011) sem birtist í Environmental 

Sicence & Policy er fjallað ítarlega um strandsvæði Evrópu. Þar kemur fram að sum 

Evrópuríki skilgreina strandsjó sinn eftir vistfræðilegum eiginleikum eða efnahagslegu 

mikilvægi. Myndin nr. 9 sýnir hvernig lönd í NV Evrópu hafa útfært yfirráð yfir strandsjó 

sínum á mismunandi hátt (Camion, Somma og Maes, 2011a). 

 

 

Mynd nr. 9. Strandsjór NV Evrópulanda, (Camion, Somma og Maes, 2011). 

Strandsjór er sýndur ljósblár, áhrifasvæði árósa dökkblá (River Basin Districts, RBD) 

og sérstaklega efnahagslega mikilvæg svæði rauð (Exclusive Economic Zone, EEZ). 

 
1. Svalbarði og Noregshaf.      9. Gotland, Álandseyjar, Eistland, Finnland, 

2. N-Noregur, Troms og Noregshaf.         Litháen, Eystrasalt og Finnski flói. 

3. N-Noregur, Lófót og Noregshaf.   10. Ísland og Norður-Atlantshaf. 

4. V-Noregur, Noregshaf og Norðursjór.  11. kotland, Suðureyjar, Orkneyjar og Hjaltlandseyjar, 

5. S-Noregur, SV-Svíþjóð, Danmörk,    12. England, Skotland, Veils, Írland, Mön, 

    Færeyjar, Atlantshaf og Norðursjór.         Norðursjór og Írlandshaf. 

6. SA-Svíþjóð, Gotland, Pólland, Litháen,  13. Írland, Skotland, Veils, Mön, Írlandshaf og Atlantshaf. 

    Kaliningradskya, Lettland og Eystrasalt.  14. Írland, Veils, England, Mön, Frakkland, Írlandshaf, 

7. Mið-Svíþjóð, Finnland, Álandseyjar,          Atlantshaf, Ermasund og Norðursjór. 

    Eistland, Eystrasalt og Finnski flói.   15. England, Frakkland, Holland, Ermasund og Norðursjór. 

8. Finnland, Svíþjóð og Eystrasalt.   16. Frakkland, Ermasund og Biskajaflói og Norðursjór. 
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 Í greininni kemur einnig fram að mörk strandsjávar út til hafsins séu mjög misjöfn 

og fari eftir aðstæðum á hverjum stað, landfræðilegum eða vistfræðilegum og/eða nálægð 

við önnur lönd. Þannig eru mörkin í Norður-Noregi 3,5 km og við landamæri Noregs og 

Svíþjóðar 5 km. Litháen setur sín mörk við 12 km fjarlægð frá landi. Þá eru mörkin þrjár 

sjómílur (5,556 km) við Bretland, en ein sjómíla (1,852 km) við Skotland, Orkneyjar og 

Hjaltlandseyjar, en í Bristolsundi milli Skotlands, Englands og Írlands er miðað við 55 km 

út frá strönd Skotlands. Þá kemur fram að við Noreg er mest af strandsjó Evrópu. Eins að 

strandsjór Evrópu sé 553.817 ferkílómetrar og þar af eru 340.524 ferkílómetrar sem 

tilheyra 22 aðildarríkjum ESB (Camion, Somma og Maes, 2011b, bls. 340-524). 

3.1.3 Vatnasvið og áhrifasvæði strandsjávar Íslands 

Nýverið voru samþykkt á Alþingi lög um stjórn vatnamála á Íslandi (nr. 36/2011) sem taka 

mið af vatnatilskipun ESB. Í 30 grein laganna er tekið fram hvaða tilskipanir ESB skuli 

innleiða. Þar er m.a. talin upp tilskipun ESB nr. 60/2000 er fjallar um málefni vatns. Í 

tilskipuninni er kveðið á um að ríki Evrópusambandsins skuli gera áætlun um verndun allra 

gerða vatnshlota. Á grunni vatnatilskipunar eru aðrar tilskipanir ESB er lúta að málefnum 

settar. Í vatnatilskipunni er kveðið á um að öllum innleiðingum skuli lokið innan fimmtán 

ára frá útgáfu tilskipunarinnar, nema ef sérstakar aðstæður koma í veg fyrir það ( European 

Union 60/2000, 2000b, kafli 4). 

 Lögunum er ætlað að vernda vatn og vistkerfi þess svo að það haldi gæðum sínum 

og stuðla þannig að heildstæðri verndun vatnsauðlinda Íslands. Þessu á að ná með því að 

vinna vatnaáætlun þar sem settar eru fram aðgerðar- og vöktunaráætlun. Lögin kveða á um 

að Ísland allt ásamt árósum og strandsjó sé eitt vatnaumdæmi. Í lögunum er vatnasvið 

skilgreint á eftirfarandi hátt, aðrennslissvæði straumvatns, stöðuvatns, grunnvatnsstraums 

eða vatnsbóls. 

Íslensk lög segja ekkert til um hvar innri mörk strandsvæðanna eru, en skipulag lands tekur 

til alls lands og út til netlaga. Í lögunum er ekki mikið fjallað um málefni strandsjávarins 

annað en það sem kemur fram í 3. gr. sem fjallar um skilgreiningar: 

Strandsjór: Yfirborðsvatn landmegin við línu sem dregin er einni sjómílu utan 

grunnlínu landhelginnar og nær inn að ytri mörkum árósavatns. 

Yfirborðsvatn: Kyrrstætt eða rennandi vatn, straumvötn, stöðuvötn, lón, árósavatn 

og strandsjór, auk jökla. 

Árósavatn: Vatn í nágrenni ármynnis, ísalt vegna nálægðar við strandsjó en undir 

verulegum áhrifum af aðstreymi ferskvatns. 

Vatnshlot: Eining vatns, svo sem allt það vatn sem er að finna í stöðuvatni, á eða 

strandsjó.  
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Manngert vatnshlot: Vatnshlot sem hefur orðið til vegna athafna manna  

(Lög um stjórn vatnamála á Íslandi nr. 36/2011). 

 

 Strandsjór Íslands er mjög mismunandi, allt frá litlum víkum og vogum til stórra 

fjarða, vestan, norðan og austanlands til langrar sand- og malarstrandar Suðurlandsins. 

Víða eru eyjar og sker með miklum sjávarfitjum s.s. við landið vestanvert, sem stafar af því 

að þar er mestur munur flóðs og fjöru á Íslandi (Róbert A. Stefánsson, Menja von 

Schmalensee og Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2007b). 

 Á mynd nr. 10 sést hvernig strandsjór Íslands er ákvarðaður eina sjómílu frá 

grunnlínupunktum landhelginnar og þvert yfir víkur firði og flóa. Á kortinu eru árósasvæði 

eða svæði með efnahagslega mikilvægi ekki skilgreind eins og á korti Camion, Somma og 

Maes í kaflanum hér á undan. 

 

 

Mynd nr. 10. Ísland ásamt strandsjó. Kortið fylgir Vatnalögum nr. 36/2011 (Umhverfisráðuneytið 2010). 

 

  Í lögunum um stjórn vatnamála er ákvæði um vatnaráð sem skal vera ráðherra til 

ráðgjafar um málefni vatnsins. Vatnaráð hefur þegar hafið störf og stefnir á að ný 

heildstæð löggjöf um vatn verði lögð fram 2015 (Umhverfisstofnun, 2011b). 

 Þegar rætt er um strandsvæði er misjafnt eftir ríkjum hvar mörk þess inn til landsins 

eru talin liggja. Sum lönd og ríki hafa sett mörkin við innra fjöruborð stórstraumsfjöru og 

önnur í ákveðinni fjarlægð frá ströndinni. Í bók sinni um samþætta stjórn haf- og 

strandsvæða 1998, Integrated Costal Zone management, fjalla höfundarnir Cicin-Sain, og 

Knecht um þessi mörk. Færa þau þar rök fyrir því að til strandsvæðis eigi að telja allt það 
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land sem vatnasvið hefur til viðkomandi strandar vegna þess að áhrif langt inni í landi geta 

haft áhrif á lífríkið við ströndina, þannig að hin eiginlegu mörk séu við skil vatnasviða 

(Cicin-Sain, B. og Knecht, R. W., 1998, bls. 206b). Þá kemur fram hjá þeim að mörg ríki 

miða mörk strandsvæðis inn til landsins við vegalengdir, t.d. miðar Kalifornía við 1000 

yarda (914 m) frá ströndinni og í Massachusetts er miðað við veg þann er næst liggur 

ströndinni. Í grein sem ber heitið Best Practic for Marine Spatial Planning er fjallað um 

skipulag strandsvæða í Bandaríkjunum. Þar segir, að grundvallaratriði fyrir hvert 

strandsvæðaskipulag séu mörk þess. Nákvæm landfræðileg lýsing á hvað landsvæði er 

verið að taka fyrir og hvaða útkomu er verið að stefna að. Landfræðileg mörk verða að 

vera pólitísk ákvörðun eða lögsagnarmörk. Vegna þess að MSP er byggt á hugmyndafræði 

samstarfs og samvinnu verður að styðjast við laga-, félags- og líffræðilegar rannsóknir til 

að ákvarða mörkin. Jafnframt að vegna hagkvæmra þátta er mælt með að mörkin til 

landsins fylgi hæstu stöðu þar sem áhrifa salts gætir (NOAA, 2009a). 

 Áhugavert er að bera kortið hér að aftan, af vatnasvæði Íslands, saman við 

kenningar þeirra Cicin-Sain, og Knecht, til að átta sig betur á því hvernig efni geta borist 

með vatnasviði langt innan úr landi til strandar og geta haft áhrif á mörgum stöðum. Þannig 

gæti umhverfisslys í Vatnajökli nálægt vatnaskilum bæði borist til Skjálfandaflóa og 

Héraðsflóa sem og til suðurstrandarinnar og svo víðar með árósavatni og strandsjó.  

 Á mynd nr. 11 er kort sem sýnir vatnasvæði Íslands, svæði 1: Vestfirðir og 

Norðurland vestra, svæði 2: Norðurland eystra og Austurland, svæði 3: Suðurland og svæði 

4: Suðvesturland. 

 

Mynd nr. 11. Vatnasvæði á Íslandi (Umhverfisstofnun, 2011).  
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3.2 Aðferðir við stjórnun strandsvæða 

Erlendis hafa verið þróaðar aðferðir til að stjórna strandsvæðum. SÞ hafa gefið út 

leiðbeiningar um útfærslu samþættrar stjórnunar strandsvæða. Þar eru málefnum hafsins 

gerð skil í 17. kafla Staðardagskrá 21. Við innleiðingu á SSS eru vistfræðileg sjónarmið 

höfð að markmiði þegar nýting er ákveðin. ESB hefur gefið út tilskipun til aðildarlanda 

sinna um að þau innleiði SSS fyrir strandsvæði sín. Í Bandaríkjunum er löng hefð fyrir 

verndarsvæðum í sjó sem oft er útfært með sérstöku strandsvæðaskipulagi (MSP). Fleiri 

tegundir friðunar eru ennfremur þekktar s.s. þjóðgarðar í sjó og svæði sem friðuð eru vegna 

sérstöðu sinnar eða hafa  menningarsögulegt gildi. 

3.2.1 Stjórnun strandsvæða 

Erlendis er komin reynsla á stjórnun strandsvæða með sérstakri aðferðafræði sem nefnd er 

Integrated Coastal Zone Management, (ICZM), samþætt stjórnun strandsvæða (SSS). Í 

Bandaríkjunum voru árið 1972 sett lög um SSS, Coastal Zone Management Act of 1972. 

Þar segir í fyrstu grein: „Þjóðarhagsmunir eru fólgnir í skilvirkri stjórnun, hagkvæmri 

nýtingu, verndun og þróun strandsvæðanna“ (Integrated Costal Zone Management Act of 

1972, 1972). 

 Skilgreiningu ESB á ICZM stjórnun er að finna í tilskipun sambandsins frá árinu 

2000. Þar segir m.a í viðauka nr. 1, Stefnumótun fyrir Evrópu: 

Samþætt stjórnun strandsvæða (Integrated Coastal Zone Management) er 

kraftmikill, fjölbreytilegur og gagnvirkur ferill til að efla sjálfbæra stjórnun 

strandsvæða. Stjórnunin inniheldur allar upplýsingar skipulags í víðasta skilningi, 

ákvörðunartöku, stjórnun og útfærslu rannsókna. SSS upplýsir þátttakendur um 

samstarf við alla hagsmunaaðila til að meta félagsleg markmið á fyrirfram ákveðnu 

strandsvæði og vinnur að framgangi þessara markmiða. Með SSS er leitast við að 

til lengri tíma komist á jafnvægi milli umhverfis-, efnahags-, félags- og 

menningarþátta, þannig að náttúran njóti vafans (European Union 547/2000, 2000). 

 

 Alþjóða matvælastofnunin (FAO) hefur um árabil verið í forystu þeirra samtaka 

heimsins sem talað hafa fyrir samþættri stjórnun strandsvæða. Árið 2006 stóð FAO fyrir 

útgáfu bókar um stjórnun strandsvæða, Integrated Coastal Management law (2006). Eins 

og nafnið ber með sér fjallar hún mikið um stöðu og lagalegar hliðar samþættrar 

stjórnunar. Þar má m.a. lesa þessa skýringu á samþættri stjórnun strandsvæða: Samþætt 

stjórnun strandsvæða er markvisst ferli þar sem athyglinni er beint að notkun, þróun og 

verndun auðlinda strandsvæða, en ekki einungis horft til hráefnisöflunar. Það er gert með 

samvinnu hagsmunaaðila og yfirvalda, bæði svæðis og staðbundinna. Í skilgreiningu á 
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samþættri stjórnun, er tekið tillit til einstakra þátta notkunar, sem hluta af heildar skipulagi 

(Cullianam, 2006, bls. 5). 

 ESB lét vinna vatnatilskipun sem kynnt var árið 2000. Er hún stefnubindandi fyrir 

aðildarríkin og þau ríki sem hafa tvíhliða samninga við bandalagið eins og Ísland 

(European Union 60/2000, 2000c). Sama ár gaf ESB út tilskipun um útlistun á stjórnun 

strandsvæða (European Union 547/2000, 2000). Árið 2002 birti ESB tilskipun þar sem 

SSS er nánar útfært. Þar segir meðal annars í 3. gr. höfundar: „Kafli nr. 17 í Staðardagskrá 

21 (Agenda 21), sem inniheldur samþykktir umhverfisráðstefnu SÞ í Ríó 1992 um málefni 

strandsvæða heimsins skal felldur inn í vatnatilskipunina“ (European Union, 2002). Í 

kaflanum eru m.a. talin upp eftirfarandi atriði um hvað skuli felast í SSS: 

 Samþætt stjórnun og sjálfbær þróun strandsvæða þar með talin auðug svæði. 

 Verndun umhverfis sjávarins. 

 Sjálfbær nýting og verndun lifandi auðlinda í vatnshlotinu. 

 Sjálfbær nýting og verndun lifandi auðlinda innan landhelgi þjóða. 

 Tekist á við erfiðar breytingar í umhverfi sjávarins og loftlagsbreytingar. 

 Að styrkja alþjóðlega, og þá jafnframt svæðisbundna samvinnu og samhæfingu. 

 Sjálfbær þróun lítilla eyja (Agenda 21, 17. kafli, e.d.b). 

Ennfremur að tekið sé tillit til alþjóðasamninga eins og Hafréttarsáttmála SÞ (UNCLOS), 

alþjóðasamnings um varnir gegn mengun frá skipum (MARPOL) og samnings um verndun 

hafrýmis á Norður-Atlantshafi (OSPAR) þegar SSS er innleitt. 

3.2.2 Nánari útfærsla stjórnunar með strandsvæðaskipulagi (MSP) 

UNESCO hefur lagt mikla vinnu í að skilgreina hvernig standa skuli að gerð MSP 

hafsvæða og gefið út skýrslu þar að lútandi, Marine Spatial Planning, A Step-by-Step 

Approach (2009). Í skýrslunni er ítarlega fjallað um svæðisskipulag hafsvæða og 

spurningunni hvað felist í MSP er svarað þannig: 

Strandsvæðaskipulag er hagkvæm leið til að stuðla að skynsamlegri nýtingu 

sjávarsvæða. Þannig að jafnvægi verði milli þróunar á framboði og verndunar 

lífríkis sjávarins. Með því verða þarfir til félagslegra athafna og verðmæta sem best 

tryggðar á opinn og skipulagðan hátt (Ehler og Douvere, 2009b, bls. 18). 

 

 Ehler og Douvere (2009) minna jafnframt á að áríðandi sé að hafa það hugfast að 

það er eingöngu hægt að skipuleggja og stjórna athöfnum mannsins á hafinu, ekki sé hægt 

að stjórna vistkerfinu eða hluta þess. MSP gildi ekki fyrir ákveðið tímabil, það sé 

samfelldur gagnvirkur ferill sem er í stöðugri þróun. Þá varpa höfundar fram spurningunni 
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af hverju þörf sé fyrir MSP og telja síðan til svara eftirfarandi sem helstu ástæður: 

Hagsmunaárekstrar vegna mannlegrar notkunar, hvort sem það er innan sömu 

atvinnugreinar eða á milli atvinnugreina, árekstrar milli mannlegrar notkunar, 

atvinnugreina og umhverfis sjávarins. Eða hvaðeina sem getur leitt til umhverfisáhrifa sem 

veikja hafið til að viðhalda sjálfbærni sinni (Ehler og Douvere, 2009c). 

 Skýrslan, Plan Coast (Schultz-Zehden, Gee, Scibior 2008) einnig nefnd Integrated 

Maritime Spatial Planning (IMSP) var gefin út sem handbók um samþætt 

strandsvæðaskipulag. Þar segir að nota megi IMSP sem stjórnunartæki: „... samþætt 

strandsvæðaskipulag er grundvallaratriði fyrir sjálfbærri þróun sjávar- og strandsvæða“. Þá 

er þar fjallað um hve nauðsynlegt samþætt IMSP er við stjórnun strandsvæða og að þannig 

stjórnun sé grundvallaratriði fyrir áframhaldandi sjálfbæra þróun á vatnasvæðum ESB. 

Eins segir að það sé hlutlaust verkfæri til að fella gerðardóm í hagsmunaárekstrum, 

samkeppni notenda og/eða þeirra sem láta sig málefni sjávarins varða á annan hátt.“ 

(Schultz-Zehden, Gee, Scibior, 2008b, bls. 10). 

3.2.3 Aðrar útfærslur, þjóðgarðar og friðuð svæði í sjó 

Ein leið sem í dag er notuð til stjórnunar hafsvæða sem hafa mikla sérstöðu og eiga undir 

högg að sækja hvað varðar umhverfisþætti og sjálfbærni þeirra er að stofna þjóðgarða um 

viðkomandi svæði. Margir þjóðgarðar eru í sjó og líklega er Great Barrier Reef á 

kóralrifinu mikla við norðausturströnd Ástralíu einn sá þekktasti. Yfirvöld garðsins vilja 

vinna með samfélaginu við varðveislu svæðisins og stjórna því á vistvænan hátt (Russell 

Reichelt, e.d.). 

 Í Bandaríkjunum er mikið um verndarsvæði í sjó (MPAs) sem oft eru nefnd, 

Sanctuary, sem þýða má sem griðland eða verndarsvæði „... hafsvæði sem tekið hefur verið 

til friðunar af lands-, svæðis- eða staðaryfirvöldum og staðbundin lög eða reglugerðir sett 

um, til að vinna að framgangi verndunar á öllum náttúru- og menningarlegum auðlindum 

innan þeirra“ (Marine protected areas, 2008). Á heimasíðu National Marine Protected Area 

Center má lesa m.a. um markmið verndunar. Þar eru leiðbeiningar um hvernig núverandi 

MPA svæði, áætlanir og hagsmunaaðilar geta unnið saman að svæðis- eða landsbundnum 

friðunum á alþjóðlegum grundvelli með alhliða MPA áætlun (National Marine Protectet 

Area Center, e.d.). Í Bandaríkjunum er löng hefð fyrir þjóðgörðum í sjó. Sem dæmi skal 

nefndur Everglades National Park, stærsti hitabeltisgarður þar í landi, stofnaður 1947 til að 

friða meira en 100 sjómílna (185,2 km) strandlengju á Florida með fenjaskógi, 
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hitabeltisflóum og sjávargróðri. Í dag er garðurinn á Heimsminjaskrá SÞ (Everglades 

National Park, e.d.). 

 Með tilskipun nr. 13158, frá Bandaríkjaforseta, öðlast friðuð strandsvæði (MPA) í 

Bandaríkjunum sérstakt lagagildi (Presidents Documents nr. 13158, 2000). Til að skerpa á 

stefnu stjórnvalda var árið 2009 haldinn vinnufundur undir yfirskriftinni, Best Practices for 

Marine Spatial Planning. Í minnisblaði Obama forseta gefur hann fyrirmæli um 

aðgerðaáætlun um þróun MSP sem byggir á vistfræðilegum grunni, samþætt þar sem tillit 

er tekið til friðunar, nýtingar, árekstra milli hagsmunaaðila og sjálfbærrar notkunar. 

Niðurstöður fundarins um mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga við gerð MSP voru m.a. 

þessar: landfræðileg mörk skipulags, markmið skipulags og lausnir, söfnun gagna og 

stjórnun, fjölbreytt hlutverk skipulags þar með talið takmark og útkoma og gagnvirk 

rökstudd ákvarðanataka (NOAA, 2009b). 

 Ekki hefur verið stofnaður þjóðgarður í sjó við Ísland en komið hafa fram 

hugmyndir um þjóðgarð við Látrabjarg sem næði til sjávarins líka (Umhverfisráðuneyti, 

e.d.). Sigríður Kristinsdóttir sjávarlíffræðingur skrifaði meistararitgerð við Háskóla Íslands 

er hún nefnir, Þjóðgarðar í sjó? (2010). Í ritgerðinni tekur hún ekki efnislega afstöðu til 

stofnunar þjóðgarða í sjó við Ísland en bendir á fjögur svæði sem að hennar mati kæmu 

sterklega til greina sem slík: Svæðið vestur og suður af Reykjanesi að Vestmannaeyjum í 

austur, Breiðafjörður, Eldeyjarhafsvæðið (sem gæti verið hluti þess svæðis sem tilgreint er 

fyrst), strandsvæðin út af Látrabjargi og Hornbjargi (Sigríður Kristinsdóttir, 2010, bls. 64). 

 Þá eru mörg hafsvæði friðuð á grundvelli laga um náttúruvernd sem ná til sjávarins 

líka og talin eru upp í friðlýsingum hjá UST, s.s. hverastrýturnar í Eyjafirði, Surtsey og 

hafið umhverfis hana, ströndin við Stapa og Hellna og leirur og sjávarfitjar 

(Umhverfisstofnun, e.d.). Eins eru sérákvæði í lögum um fornleifar á strönd eða hafsbotni 

s.s. skipsflök og umhverfi þeirra (Þjóðminjalög, 9.gr., 107/2001).  
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3.3 Dæmi um stjórnun strandsvæða Noregs og 
Hjaltlandseyja 

Noregur og Hjaltlandseyjar hafa útfært SSS fyrir strandsvæði sín. Noregur sem EFTA-ríki 

tók fullt tillit til tilskipana ESB við útfærslu á sínu skipulagi. Hjaltlandseyjar lúta stjórn 

Skotlands, sem er eitt af aðildarríkjum ESB. Þær hafa sjálfræði í mörgum málum þar á 

meðal í málefnum strandsjávarins. Þeir hafa útfært strandsvæðaskipulag fyrir strandsjó 

eyjanna. Á mynd nr. 9 í kafla 3.1.2 er hægt að sjá umfang strandsjávar beggja landanna. 

Þar er vatnshlot Noregs skilgreint sem strandsjór samkvæmt skilgreiningum Camion, 

Somma og Maes. Vatnshlot Hjaltlandseyja er á hinn bóginn skilgreint sem efnahagslega 

mikilvægt svæði, af sömu aðilum. Þó svo að skilgreining strandsjávarins sé mismunandi 

milli þjóðanna hefur það ekki áhrif á útfærslu strandsvæðaskipulags. 

3.3.1 Stjórnun strandsvæða Noregs 

Norsk stjórnvöld hafa nýlega sett reglur um meðferð alls vatns þar sem tekið er tillit til 

stöðu Noregs sem EFTA ríkis með tilliti til tvíhliða samninga við ESB. Byggja reglurnar á 

vatnatilskipun ESB (European Union 60/2000, 2000d). Á heimasíðu Vannportalen má lesa 

eftirfarandi: vatnatilskipunin var tekin upp í norskri reglugerð um rammaáætlun fyrir stjórn 

vatnamála árið 2007. Í sérkafla um hafsvæði segir að yfirvöld norskra vatnamála fella 

vatnatilskipun ESB inn í norsk lög. Markmiðið er að gera góðan vistfræðilegan og 

efnafræðilegan staðal er tekur til alls vatnshlotsins fyrir árið 2021 (The Water Framework 

Directive in Norway, e.d.). Í vatnatilskipuninni er einnig farið nákvæmlega í gegnum 

skiptingu haf- og strandsvæða Noregs. 

 Á heimasíðu upplýsingaþjónustu norska ríkisins, www.regjeringen.no, er sagt frá 

að sett hafi verið heildstæð reglugerð til að stjórna strandsvæðum Noregs. Kerfið er byggt 

upp á hugmyndafræði SSS (ICZM) ætlað til að koma á heildstæðri samvinnu á öllum 

stigum með aðkomu alla hagsmunaaðila. Lagaleg staða þess er tryggð í skipulags- og 

byggingalögum frá 1985. Reglugerðin kveður á um samstarfsvettvang sem skuli settur til 

að auðvelda valddreifingu vegna skipulags- og byggingarmála milli staðbundinna og 

svæðisyfirvalda. Staðbundin yfirvöld svo sem sveitarfélög, geta tekið löglegar bindandi 

ákvarðanir svo lengi sem það stangist ekki á við landslög. Aðalmarkmið laganna er að 

tryggja sjálfbæra þróun auðlinda strandsvæðanna fyrir samfélagið í heild sinni 

(Government Administration Services, 2002). 
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 Nýlega birtist grein eftir Geir Ottersen og fleiri í tímaritinu Marine Policy, er 

nefnist Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine 

environment in the Norwegian Sea (2011). Í greininni fjalla höfundar um samþætta 

stjórnun Noregshafsins og strandsvæað þess. Sjónarmiðin þar að baki eru byggð eru á 

vistfræðilegum grunni. Forsendur að baki þessari útfærslu stjórnunar eru raktar í greininni 

og þar segir m.a. meginreglan að baki því að nálgast stjórnun á vistfræðilegan hátt er að 

stjórna athöfnum mannsins gagnvart þolmörkum vistkerfisins til að viðhalda framleiðslu 

og líffræðilegum fjölbreytileika þess (Ottersen G. og fl., 2011). 

 Mynd nr. 12 fylgir greininni og sýnir hvernig skipurit SSS fyrir Noregshaf er 

uppbyggt. Skipuritið er byggt upp af þremur þrepum. 1. þrep: Lýsing á umhverfi og lifandi 

auðlindum, stöðugreining allra flokka hagsmunaaðila og skýrsla um félagslegan ávinning 

og vandamál. 2. þrep: Mat umhverfisáhrifa vegna allra flokka. 3. þrep: Samþætt 

stjórnunaráætlun fyrir Noregshaf. 

 

 
 

Mynd nr. 12. Ferlið á bak við samþætta stjórnunaráætlun fyrir Noregshaf. Þ1: Skriflegar athugasemdir frá 

hagsmunaaðilum á áætlun um mat á umhverfisáhrifum, Þ2: Skriflegar athugasemdir frá hagsmunaaðilum um 

umhverfismat, Þ3: fundur með hagsmunaaðilum um áhrif umhverfismats (Ottersen G. og fl. 2011). 

 Lýsing á umhverfi 

og lifandi 

auðlindum 

Stöðugreining 

hagsmunaaðila 

Skýrsla um 

félagslegan ávinning 

og vandamál 1. þrep 

Umhverfismat áætlana eftir greinum hagsmunaaðila 

Sjóflutningar Olíuvinnsla Fiskveiðar Utanaðkomandi álag 

2. þrep 

Samræmd 

umhverfisvöktun, 

viðmiðunargildi og 

mörk 

Mat á vaxandi 
áhrifum, 

hagsmunaárekstrar og 

þörf fyrir frekari 

upplýsingasöfnun 

Veikleikar 

sérstaklega 

verðmætra 

svæða 

Samþætt stjórnun fyrir Noregshaf 

3. þrep 

Þ1 

Þ2 

Þ3 
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3.3.2 Stjórn strandsvæða Hjaltlandseyja 

Skotland hóf innleiðingu SSS árið 2003 og voru markmið að baki skipulaginu eftirfarandi: 

Stefnuvísir að sjálfbærri þróun og ströndin. Markmiðið með strandsvæðaskipulaginu er að 

stuðla að sjálfbærni strandsvæðanna. Leiðin að því markmiði er að stjórna nýtingu manna á 

auðlindunum sjávarins með sjálfbærni að leiðarljósi. Til að stjórna og viðhalda þessum 

stefnuvísum er frumskilyrði að hafa virkt eftirlitskerfi (Scottihs Government, 2001, bls. 9). 

 Strandsvæðaskipulag Hjaltlandseyja er unnið í kortagrunn sem er á stafrænu formi 

og nefnist landfræðilegt upplýsingakerfi, Geographic Information System (A Marine 

Spatial Plan for the Shetland Island, 2010 ; GIS, e.d.). Fyrst eru svæðin rannsökuð með 

tilliti til vistfræðilegra eiginleika og metið hvaða starfsemi gæti verið á hverju svæði með 

tilliti til umhverfissjónarmiða.  Grunnurinn er þannig uppbyggður, að 

grunnupplýsingar um vistfræði viðkomandi svæða hafa verið færðar inn á kort. Því næst er 

kortið skoðað af skipulagshópi þar sem helstu hagsmunaaðilar eiga fulltrúa í. Hópurinn 

gerir tillögur um notkun byggðar á óskum hagsmunaaðila. Hver nýtingarflokkur er skráður 

á sérkort með sömu grunnupplýsingum. Næst eru kortin lögð hvert ofan annað í lagskipta 

heild til að sjá hvort óskir hagsmunaaðila um nýtingu eða staðsetningar skarist. Ef um 

skörun á nýtingarsvæðum er að ræða kemur skipulagshópurinn sér saman um hvernig að 

samræmingu skuli staðið. Hvert kort hefur sinn lit og þegar öll kortin eru kölluð fram 

samtímis má sjá heildaráform um nýtingu eftir flokkum hvort sem um nýtingu eða friðun 

er að ræða. 

 Yfirvöld á Hjaltlandseyjum hafa sett sér skýr pólitísk markmið um hvernig fara 

skuli með málefni strandar og grunnsævis og má lesa um það á heimasíðu þeirra, Shetland 

Islands Council. Þar segir m.a.: 

Opinber stefna CST SP2 – Vegna ákvörðunar umsókna fyrir starfsleyfi munu 

yfirvöld taka tillit til eftirfarandi atriða: Skírskotun til fiskveiðihagsmuna. Þörfin til 

að tryggja öruggar siglingar. Núverandi fiskeldi í nærumhverfi. Einfalda 

uppbyggingu á allan hátt með nauðsynlegri skipulagsgerð og aðkomu 

einstaklingsins ásamt því að taka tillit til frístundanotkunar. Taka fullt tillit til 

mikilvægis umhverfisþátta og náttúruminja. (Shetland Islands Council, e.d.). 

 

Það sem gerir Hjaltlandseyjar einkar áhugaverðar til samanburðar við Vestfirði er að 

strandlengjur beggja landsvæðanna eru álíka langar. Heildarstrandlengja eyjanna sem er 

2.702 km er aðeins 278 km styttri en heildarstrandlengja Vestfjarða, sem er 2.980 km eins 

og fram kom í kafla 2.4.2.  
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3.4 Vestfirðir og skipulag strandsvæða 

Ekki er til skipulag fyrir strandsvæði Vestfjarða. Ásókn í að nýta strandsvæðin er vaxandi 

og hagsmunaárekstrar hafa átt sér stað. Fulltrúar sveitarfélaga á Vestfjörðum hafa ályktað á 

þingum sínum að skipulagsforræði strandsvæða fjórðungsins verði heima í héraði. 

 Á fjórðungsþingi vestfirskra sveitarfélaga árið 2006 var ályktað um nauðsyn þess 

að skipulagsforræði strandsvæða umhverfis Vestfirði færist til sveitarfélaga fjórðungsins. 

Til að fylgja málinu eftir fól stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga, Teiknistofunni Eik á 

Ísafirði og Háskólasetri Vestfjarða að vinna að framgangi málsins. Vinnan hófst með gerð 

nýtingaráætlunar fyrir Arnarfjörð, sem þannig er útskýrð í drögum að greinagerð: 

 

Í verkefninu felst nýsköpun sem felst í því að greina hvernig best verði staðið að 

nýtingaráætlun eða skipulagi á strandsvæðum með sérstakri áherslu á aðkomu 

hagsmunaaðila. Verkefnið leggur þannig grunn að nýtingaráætlun fyrir alla 

Vestfirði, sem vinna á í framhaldinu. (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012j, 

bls. 8 - 9). 

 

 Skipaður var starfshópur hagsmunaaðila sem hafði það hlutverk að kortleggja 

núverandi og fyrri nýtingu. Þannig var skipað í starfshópinn, að hagsmunaaðilar voru 

skilgreindir þeir aðilar sem geta haft áhrif á eða geta orðið fyrir áhrifum af framkvæmd 

nýtingaráætlunarinnar. Fulltrúar frá öllum hagsmunaaðilum voru tilnefndir í starfshópinn 

og hittast þeir reglulega á vinnufundum. Afrakstur vinnunnar er jafnóðum skráður í drög að 

nýtingaráætlun sem lögð verður fram í heild sinni þegar starfshópurinn hefur lokið 

störfum. 

 Í þriðja kafla Nýtingaráætlunar fyrir strandsvæði Arnarfjarðar, eru talin upp þau 

atriði sem áætlunin mun innihalda: 

 

 Yfirlit yfir núverandi nýtingu í Arnarfirði 

 Lýsing á staðháttum og öðrum forsendum í Arnarfirði 

 Framtíðarsýn og áætlun um nýtingu í Arnarfirði 

 Greining á stjórnsýslu strandsvæða og tillögum til úrbóta 

 Lýsing á aðferðafræði  

 

 Jafnframt að ávinningur verði margþættur m.a. 

 Gera sveitarfélögum á svæðinu kleift að efla svæðið með sameiginlegri 

stefnumörkun er byggi á styrkleikum og sérkennum svæðisins og fellur að þeim 

áætlunum og áherslum sem í gildi eru í dag. 

 Stuðla að sjálfbærri nýtingu strandsvæða Arnarfjarðar. 
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 Skilgreina aðferðafræði þar sem skipulega verður tekið á hagsmunaárekstrum og 

umhverfisáhrifum við ákvarðanatöku. Þetta á sérstaklega við ört vaxandi greinar, 

svo sem fiskeldi og ferðaþjónustu. 

 Auka verðmætasköpun vöru og þjónustu vegna skýrrar stefnumörkunar og 

markvissari söfnunar og miðlunar á upplýsingum. 

 Bæta upplýsingamiðlun um núverandi- nýtingu og framtíðarnýtingu á 

strandsvæðinu og þar með auka gæði í ákvarðanatöku. 

 Gera sveitarfélög og stjórnvöld betur í stakk búin til að takast á við breytta löggjöf 

og frekari áætlanagerð ríkisvaldsins, sem m.a. mun fela í sér kröfu um skipulag á 

strandsvæðum við Ísland. 

 Auka umhverfisvitund íbúa, gesta og sveitarstjórna á svæðinu. 

 Auka samvinnu þeirra aðila sem koma að verkefninu, m.a. stofnana og 

hagsmunaaðila. 

 Auðvelda heildarendurskoðun og hugsanlegar breytingar á löggjöf á þessu sviði. 

 Einfalda og auðvelda ákvarðanatöku vegna leyfisveitinga opinberra aðila með 

bakgrunnsupplýsingum og áherslum sveitarstjórna og hagsmunaaðila. 

 Draga úr neikvæðum samlegðaráhrifum, þ.e. áhrifum mismunandi stefnumiða 

áætlunar og áhrifum  vegna fleiri en einnar áætlunar eða framkvæmda. 

 Stuðla að nýsköpun á sviði umhverfis- og auðlindastjórnunar. 

 Efla Háskólasetur Vestfjarða og þá starfsemi og uppbyggingu sem þar fer fram með 

þátttöku kennara og nemenda í raunverulegum verkefnum og aukinni samvinnu 

viðfagaðila, einkum á svæðinu. (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 2012k, bls. 9). 

  

 Nýtingaráætlunin byggir á aðferðafræði MSP sem er lýst í skýrslu UNESCO, 

Marine Spatial Planning, A Step-by-Step Approach (2009). Þar segir að innleiðing þess sé 

hagkvæm leið til að skipuleggja notkun um leið og vistfræðilegum eiginleikum sjávarins sé 

viðhaldið, með félagsleg og efnahagsleg markmið að leiðarljósi. (Ehler og Douvere, 2009d, 

bls. 18). Þar sem MSP hefur ekki verið skilgreint sem slíkt hér á landi hefur það ekki 

lagalega stöðu. Um gildi áætlunarinnar fyrir vestfirsk samfélög segir í greinargerðinni að 

markmiðið sé að þróa aðferð sem leitt geti til betri nýtingar á strandsvæðunum og um leið 

og stefnt sé að sjálfbærri nýtingu þeirra til hagsbóta fyrir samfélag, umhverfi og efnahag 

bæði á Vestfjörðum sem og annars staðar á Íslandi (FV, HSVEST og Teiknistofan Eik, 

2012l, bls. 10). 

 Mynd nr. 13 hér á eftir fylgir nýtingaráætluninni og sýnir núverandi nýtingu í 

Arnarfirði. 
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Mynd nr. 13. Kortið sýnir núverandi nýting Arnarfjarðar (Teiknistofan Eik, febrúar 2012). 

Skýringar: línustrikað = fiskveiðar, stefna línu, tegund veiðarfæra, brúnt = efnisnám, dökkbrúnt = 

kalkþörunganám, ljósblátt = kræklingaeldi, grátt = hlunnindanýting, t.d. æðarvarp, dökkblátt = fiskeldi, 

ljósgrátt = önnur nýting, grænt = mismunandi útivist, svartar mismunandi línur = siglingaleiðir, flokkur eftir 

gerð línu og lagnir í sjó, rautt = menningarminjar. 

 

 Þegar kortið er skoðað sést að strandsjór Arnarfjarðar er nýttur á mismunandi hátt 

og að flest svæði hans eru eða hafa verið nýtt í gegnum tíðina. Þessi mikla ásókn í nýtingu 

hefur leitt af sér hagsmunaárekstra sem vikið er að í kafla 2.5.2. Af kortinu má ráða að lítið 

pláss sé fyrir nýja aðila sem vilja hefja starfsemi í Arnarfirði nema á svæðum sem áður 

hafa verið nýtt.  

Strandsvæði og strandsjór Arnarfjarðar 
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4. Aðferðafræði 

4.1 Rannsóknarefni og aðferðafræði 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að meta og reyna að sjá fyrir hvernig áhrif nýtingaráætlun 

fyrir strandsvæði Vestfjarða og aukin samþætting við stjórnun þeirra hafi á umhverfi, 

notendur og íbúa. Í framhaldi af því að skoða hvernig slík áætlun fellur að núverandi 

stjórnsýslu og hver á að bera ábyrgð á áætlanagerðinni. Rannsóknarspurningarnar eru 

kynntar í fyrsta kafla ásamt forsendum fyrir vali hennar. 

 Til að leita svara við þessum spurningum var annars vegar framkvæmd 

spurningakönnun meðal hagsmunaaðila á Vestfjörðum um hvernig þeir telja að standa eigi 

að nýtingu strandsvæða fjórðungsins. Hins vegar var skoðað hvaða aðferðir eru 

viðurkenndar af alþjóðasamtökum og ESB. Þá var einnig skoðað hvernig nágrannaþjóðir 

okkar hafa útfært strandsvæðaskipulag hjá sér. Við þessa vinnu var notuð 

heimildarsamantekt (literature review) (Hermann Óskarsson, 2000, bls. 56). 

Heimildasamantektin var fengin með lestri á fræðigreinum, bókum og skýrslum er tengjast 

strandsvæðaskipulagi og málefnum strandsjávarins. 

4.2 Spurningakönnun 

Til að fá fram skoðanir hagsmunaaðila á því hvernig stjórnun strandsvæða Vestfjarða verði 

best háttað til framtíðar var framkvæmd spurningakönnun. Úrtakinu var skipt í tvo hópa, 

annars vegar voru fulltrúar sveitarstjórna sem vilja fá skipulagsforræði yfir 

strandsvæðunum og hins vegar hagsmunaaðilar sem nýta vilja strandsvæði Vestfjarða á 

mismunandi vegu. Eftirleiðis, í könnuninni, úrlausnum og samantekt, verða 

hagsmunaaðilar sem nýta strandsvæði Vestfjarða kallaðir notendur. Samdar voru 

spurningar um nýtingu strandsvæða og skipulag og lagðar fyrir þá. Spurningarnar voru 

sendar til þeirra í tölvupósti og svörin bárust einnig í tölvupósti. 

 Spurningakannanir eru góð leið til að safna gögnum fyrir rannsóknir með stærri 

úrtök. Þannig má nálgast viðhorf stærri hóps en ef viðtöl eru notuð. Spurningakönnun er 

megindleg rannsókn þar sem rannsakandinn spyr kerfisbundið ákveðinn hóp fólks sömu 

spurninganna og skráir niður svör þeirra. Þannig notfærir hann sér spurningalista til að 

komast að skoðunum fólks um tiltekin málefni. Gögnin eru svo yfirleitt dregin saman og 
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túlkuð með gröfum, línuritum eða töflum og útskýrð með tölfræði (Aðferðafræði 1, e.d, 

bls. 4). Spurningakönnunin innihélt bæði opnar og lokaðar spurningar. 

4.2.1 Val á þátttakendum 

Alls var leitað til 60 hagsmunaaðila til að taka þátt í spurningakönnuninni, 39 þeirra 

tengjast sveitarstjórnamálum og 21 tengjast notkun strandsvæða. Alls bárust 36 svör við 

könnuninni eða um 60 % þátttaka. 

 Fulltrúar sveitarstjórna voru valdir frá öllum tíu sveitarfélögum Vestfjarða sem 

sameiginlega standa að FV (FV, e.d.). Árið 2011 voru 58 kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum 

Vestfjarða (Hagstofa e.d.b). Frá hverju sveitarfélagi voru valdir þrír fulltrúar eða fleiri. Var 

þess gætt að fulltrúar frá öllum framboðum sem áttu fulltrúa í sveitarstjórnum væru valdir. 

Þá voru ráðnir framkvæmdastjórar sveitarfélaga jafnframt með í úrtakinu. Þar sem 

óhlutbundin kosning var viðhöfð voru fulltrúar valdir á þann hátt að sá sem hafði flest 

atkvæði, sá sem hafði fæst atkvæði og sá sem var mitt á milli þeirra voru valdir. 

Markhópur sveitarstjórnarmanna samanstóð af fulltrúum í sveitarstjórnum, 

framkvæmdastjórum sveitarfélaga og fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga (SFS). 

 Fulltrúar notenda sem koma að nýtingu strandsvæða Vestfjarða voru valdir á þann 

hátt að frá flestum atvinnugreinum voru valdir tveir fulltrúar. Reynt var að velja þá þannig 

að þeir kæmu sem víðast frá svæðum Vestfjarða. Einnig að fulltrúar sömu nýtingarflokka 

kæmu frá mismunandi svæðum. Flestir voru þeir fyrir hagsmunasamtökum sinnar stéttar 

eða samtaka. Ógjörningur reyndist að finna alla hagsmunaaðila sem nýta strandsvæði 

Vestfjarða þar sem ekki eru til opinberar upplýsingar um þá í miðlægum gagnagrunni. 

4.2.2 Fulltrúar sveitarstjórna 

Vestfirskir sveitarstjórnarfulltrúar eru lykilmenn í umræðunni ef breyting verður á stjórnun 

og eftirliti með strandsvæðum Vestfjarða og það færist frá ríki til sveitarfélaga. Fulltrúar 

sveitarstjórna og samtaka þeirra sem valdir voru til að taka þátt í könnuninni voru 39. Einn 

fulltrúi frá Reykhólahreppi bættist við og fjórir fulltrúar eins sveitarfélags skiluðu inn 

sameiginlegu svari og eru svör þeirra þess vegna tekin sem eitt. Endanleg þátttaka varð því 

37 fulltrúar. Af þeim svaraði 21 sem gerir tæplega 57% þátttöku. Sex spurningum var beint 

til fulltrúa sveitarstjórna, tveimur af þeim, spurningum númer eitt og fimm var einnig beint 

til fulltrúa notenda. Í viðauka númer tvö eru spurningarnar sem beint var til fulltrúa 

sveitarstjórna ásamt svörum þeirra. 
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4.2.3 Fulltrúar notenda 

Alls var 21 þátttakandi frá fulltrúum notenda. Endanleg þátttaka varð 15 fulltrúar sem 

svöruðu eða rúmlega 71%. Þremur spurningum var beint til fulltrúa notenda. Fyrstu 

spurningunni var eingöngu beint til fulltrúa notenda en spurningum númer tvö og þrjú var 

einnig beint til fulltrúa sveitarstjórna (1. og 5. spurning til þeirra). Spurning númer 2 var í 

mörgum liðum, nokkrir þátttakendur merktu þar við fleiri en einn valmöguleika og eru svör 

þeirra ekki tekin með við úrvinnslu könnunarinnar. Í viðauka nr. 3 eru spurningar sem 

beint var til fulltrúa hagsmunaaðila ásamt svörum þeirra. 

4.2.4 Framkvæmd könnunarinnar 

Framkvæmd könnunarinnar fór fram með tölvupóstum, eftir að úrtakið hafði verið valið. 

Til að gæta fyllsta jafnræðis meðal þátttakenda var ekki haft samband við þá fyrirfram 

heldur leitað með hjálp netsins hvernig hægt væri að nálgast þá. Skoðaðar voru heimasíður 

sveitarfélaga og fyrirtækja og skráning í símaskrá og notuð þau tölvupóstföng sem þar voru 

gefin upp. Ef ekki var hægt að fá upplýsingar um viðkomandi á þennan hátt var könnunin 

ekki send. Ástæða þess að ekki var haft samband við þátttakendur símleiðis var að forðast 

að viðtalið yrði skoðanamyndandi. 

 Könnunin var lögð fyrir 4. og 5. október 2011. Frestur til að svara var ákveðinn 21 

dagur talið frá 5. október. Á þessu tímabili voru mikil fundahöld hjá fulltrúum 

sveitarstjórna á landsvísu svo að frestur til að svara var lengdur til miðnættis 31. október 

2011. Til að koma í veg fyrir að könnunin væri rekjanleg þannig að nöfn annarra 

þátttakenda kæmu fram í póstinum var hverjum þátttakenda sendur sérstakur póstur. Sami 

háttur var hafður á með eftirfylgni. Alltaf var haft beint samband við viðkomandi 

þátttakanda. Við skráningu svara og eftirfylgni var reynt að gæta fyllsta hlutleysis og þess 

sérstaklega gætt að þátttakendum væri ekki mismunað við eftirfylgni. Bréf til þátttakenda í 

könnuninni fylgir með í viðauka númer eitt. 

 Samhliða könnuninni var leitað álits fulltrúa þeirra stofnana sem veita ráðgjöf og 

umsögn við gerð skipulags af hálfu stjórnvalda, Skipulagsstofnunar og UST. Fulltrúi 

Skipulagsstofnunar var Stefán Thors Skipulagsstjóri og UST var Heiðrún Guðmundsdóttir 

fulltrúi á sviði umhverfisgæða. Svöruðu þau spurningum er til þeirra var beint í tölvupósti 

sem tengdust rannsóknarvinnunni og skipulagi haf- og strandsvæða. Eru svör þeirra notuð 

við samanburð á svörum úr könnuninni og í kaflanum um umræður. Spurningar til þeirra 

og svör eru í viðauka númer fjögur.  
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5. Spurningar og svör við 
spurningakönnuninni 

5.1 Spurningarnar 

Samdar voru sjö spurningar sem allar tengjast málefnum strandsvæða Vestfjarða. 

Spurningunum var ætlað að fá fram skoðanir helstu hagsmunaaðila, fulltrúa sveitarstjórna 

og notenda, á mismunandi atriðum er tengjast nýtingu og stjórnun strandsvæða. Af 

spurningunum voru fjórar eingöngu fyrir fulltrúa sveitarstjórna og ein eingöngu fyrir 

fulltrúa notenda. Tvær spurningar voru sameiginlegar fyrir báða hópana. Spurningalistarnir 

til beggja hópanna ásamt svörum við þeim eru í viðaukum númer tvö og þrjú. 

 Ennfremur var spurningum beint var til fulltrúa Skipulagsstofnunar og UST. Einni 

af spurningunum til fulltrúa skipulagsstofnunar var líka beint til fulltrúa sveitarstjórna, 

notenda og fulltrúa UST. Spurningum sem beint var til fulltrúa UST var einnig beint til 

fullrúa sveitarstjórna og notenda. Spurningalistar til fulltrúa Skipulagsstofnunar og UST 

ásamt svörum við þeim eru í viðauka númer fjögur. 

5.1.1 Staðsetning ákvörðunartöku 

Fyrsta spurning til fulltrúa sveitastjórna var sama og önnur spurning til fulltrúa notenda, en 

henni var einnig beint til fulltrúa UST, var: 

Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvarðanir vegna nýtingar og eftirlits með 

auðlindum strandsjávarins og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða eigi að vera? 

Svarmöguleikarnir voru: 

a. Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag. 

b. Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

c. Hjá þeim sveitarstjórnum með sameiginlegt land að vatnshloti (að firði eða vík). 

d. Hjá sveitarstjórnum, t.d. á Vestfjörðum sameiginlega? (Litið á strandsjóinn 

umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

e. Hjá stærri einingum? T.d. íslensk stjórnvöld í gegnum stofnanir sínar eða samflot 

landa t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið og Íshafið eitt vatnshlot). 

f. Fyrirtæki í samstarfi við yfirvöld með samráðshópi. 
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Sautján fulltrúar sveitarstjórna eða 81% svöruðu spurningunni og eru niðurstöðurnar 

sýndar á mynd nr. 14. 

 

 

Mynd nr. 14, svör hagsmunaaðila, fulltrúar sveitarstjórna (Höfundur 2012). 

 

 Fulltrúar sveitarstjórna skiptust nokkuð í afstöðu sinni til spurningarinnar. Nærri 

fjórðungur þeirra valdi óbreytt ástand, að ákvarðanataka og eftirlit verði hjá ráðuneytum og 

stofnunum þeirra. Einn valdi að ákvarðanataka væri hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

Fjórðungur valdi að ákvarðanataka væri hjá sveitarstjórnum með land að sameiginlegu 

vatnshloti. Nærri þriðjungur valdi að ákvarðanataka væri hjá sveitarstjórnum á 

Vestfjörðum sameiginlega. Engir völdu að íslensk yfirvöld í samfloti við önnur lönd, eða 

fyrirtæki í samstarfi við yfirvöld, færu með ákvarðanatöku um nýtingu strandsjávarins utan 

netlaga á Vestfjörðum. Þá valdi nærri fimmtungur fulltrúa sveitarstjórna að svara ekki 

spurningunni. 

Níu fulltrúar notenda svöruðu spurningunni og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd nr. 15. 
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D) Hjá sveitarstjórnum t.d á Vestfjörðum sameiginlega 

(litið á strandsjóinn umhverfis Vestfirði sem eitt … 

C) Hjá þeim sveitarstjórnum sem eiga sameiginlegt 

land að vatnshloti (að firði eða vík). 

B) Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

A) Hjá ráðunneytum og undirstofnunum þeirra, eins og 

er í dag. 

Fulltrúar sveitarstjórna 

Spurning nr. 1 til fulltrúa sveitarstjórna. 

Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvarðanir vegna 

nýtingar og eftirlits með auðlindum strandsjávarins 

24% 

5% 

24% 

29% 

19% 
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Mynd nr. 15, svör hagsmunaaðila, notendur (Höfundur 2012). 

 Fulltrúar notenda skiptust líka í afstöðu sinni til spurningarinnar. Tveir völdu 

óbreytt ástand, ákvörðunartaka og útgáfa starfs- og rekstrarleyfa hjá stofnunum ráðuneyta. 

Enginn valdi að hver og ein sveitarstjórn færi með ákvarðanatöku vegna nýtingar og 

eftirlits fyrir sínu landi. Fimmtungur valdi að þær sveitarstjórnir sem land eiga að 

sameiginlegu vatnshloti færu sameiginlega með ákvörðunartökuna. Tveir völdu að 

sveitarstjórnir á Vestfjörðum færu sameiginlega með ákvörðunartökuna. Einn valdi hvorn 

möguleika, stærri einingar s.s. íslensk stjórnvöld í samfloti með öðrum ríkjum og 

samráðshópur, yfirvalda og fyrirtækja hefði á höndum ákvörðunartöku og eftirlit með 

auðlindum strandsjávarins. Sex fulltrúar notenda völdu að svara ekki spurningunni. Að 

neðan er búið að sameina svörin í eitt súlurit. 

Á mynd nr. 16 er búið að sameina svör fulltrúa notenda og sveitarstjórna í eitt súlurit. 
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E) Hjá stæri einingum? T.d. íslensk stjórnvöld ígegnum 

stofnanir sínar eða samflot landa t.d. Norðurlöndin eða ESB. 

D) Hjá sveitarstjórnum t.d. Á Vestfjörðum sameiginlega? (Litið 

á strandsjóinn umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

C) Hjá sveitarstjórnum sem eiga sameiginlegt land að vatnshlot 

(t.d. Firði eða vík). 

B) Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig 

A) Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og í dag. 

Fulltrúar notenda 

2. spurning til fulltrúa notenda. 

Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvarðanir vegna  

nýtingar og eftirlits með auðlindum strandsjávarins  

og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða eigi að vera?  

13

20% 
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7% 

7% 
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Mynd nr. 16, svör við spurningum nr. 1 (fulltr. sveitastj.) og nr. 2 (notendur) borin saman (Höfundur 2012). 
 

 Nokkrir þátttakendur svöruðu spurningunni með þessum setningum: Ég skil ekki 

upp né niður í þessu. Það má eflaust færa rök fyrir því að þessi málefni verði á höndum 

sveitarstjórna. Er samt hugsi yfir því að sveitarstjórnarmenn á hverjum tíma eigi að fara að 

vasast í þessum málum. Sýnist menn eiga í fullu fangi með önnur mál svipaðs eðlis eins og 

t.d. byggðakvótann og endalaus hagsmunatengsl milli manna enda samfélagið lítið. 

 Fulltrúi UST svaraði spurningunni með að sanngjarnast væri að þær sveitarstjórnir 

sem ættu sameiginlegt land að vatnshloti færu sameiginlega með ákvörðunartökuna. 

5.1.2 Mörk skipulags 

Önnur spurning til fulltrúa sveitastjórna var: 

Ef breytingar verða á mörkum skipulags út til sjávarins, hvar telur þú að setja eigi 

mörk skipulags? 

Svarmöguleikarnir voru: 

a. Óbreytt, núverandi mörk, netlög. 

b. Grunnlínupunktar landhelginnar, við ystu annes og þvert yfir víkur, firði eða flóa. 

c. Mörk strandsjávar, eina sjómílu fyrir utan annes. 

d. Mörk landhelginnar, tólf sjómílur fyrir utan ystu annes. 

e. Önnur viðmiðun, t.d. svo langt sem sést frá landi út til hafsins eða annað. 

Sautján af tuttugu og einum þátttakenda svöruðu spurningunni og eru niðurstöður sýndar á 

mynd nr. 17. 
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D) Hjá sveitarstjórnum t.d á Vestfjörðum sameiginlega (litið á 

strandsjóinn umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

C) Hjá þeim sveitarstjórnum sem eiga sameiginlegt land að 

vatnshloti (að firði eða vík). 

B) Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

A) Hjá ráðunneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í 

dag. 

Fulltrúar sveitarstjórna 

Fulltrúar notendur 

1. spurning til fulltrúa sveitarstj. og 2. til fulltrúa notenda. 

Hjá hvaða yfirvöldum telur þú  að kvarðanir vegna nýtingar og 

eftirlits með auðlindum strandsjávarins og hafsbotnsins utan 

netlaga Vestfjarða eigi að vera? 
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Mynd nr. 17, svör hagsmunaaðila, fulltrúar sveitarstjórna (Höfundur 2012). 

 

 Þegar svörin eru skoðuð sést að fulltrúar sveitarstjórna hafa nokkuð ákveðnar 

skoðanir á hvar mörk skipulags út til sjávarins skuli vera. Tveir vilja að mörk skipulags 

miðist við grunnlínupunkta landhelginnar, við ystu annes. Nær helmingur svarenda, 10 

alls, velur að mörk skipulags strandsjávarins skuli fylgja mörkum strandsjávarins sem er 

ein sjómíla (1.852 m.) utan grunnlínupunkta landhelginnar. Þá velur nærri fjórðungu 

svarenda að skipulag skuli fylgja landhelginni 12 sjómílur frá grunnlínupunktum 

landhelginnar. Enginn velur óbreytt mörk eða óljós, eins og svo langt til hafsins sem sést 

frá landi. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að fulltrúar sveitarstjórna vilja að 

skipulagsforræði strandsvæðanna nái að minnsta kosti yfir allan strandsjóinn. 

 

5.1.3 Skipulagsforræði strandsjávarins 

Þriðja spurning til fulltrúa sveitastjórna var: 

Ef skipulagsforræði strandsjávarins flyst til sveitarfélaganna, hversu stórt telur þú 

að hvert vatnshlot eða nýtingarsvæði skipulags skuli vera? 

Svarmöguleikarnir voru: 

a. Hvert og eitt sveitarfélag með vatnshlot fyrir sínu landi. 

b. Sveitarfélög tvö eða fleiri sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti. 

c. Öll sveitarfélög á afmörkuðu landsvæði með sameiginlegt vatnshlot, hér 

sveitarfélög á Vestfjörðum. 

d. Ísland allt með eitt vatnshlot. 

4 

0 

5 

10 

2 

0 

0 2 4 6 8 10 12 

Svöruðu ekki spurningunni 

E) Önnur viðmiðun, t.d. svo langt sem sést frá landi út til 

hafsins eða annað. 

D) Mörk landhelginnar, tólf sjómílur fyrir utan ystu 
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C) Mörk strandsjávar, eina sjómílu fyrir utan annes. 

B) Grunnlínupunktar landhelginnar, við ystu annes og 

þvert yfir víkur, firði eða flóa. 

A) Óbreytt, núverandi mörk, netlög.  

Fulltrúar sveitarstjórna 

2. spurning til fulltrúa sveitarstjórna. 

Ef breytingar verða á mörkum skipulags út til  

sjávarins, hvar telur þu að setja eigi mörk  

skipulags? 
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e. Stærri eining eða samflot landa, t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið 

og Íshafið eitt sem vatnshlot. 

f. Annað. 

Nítján þátttakendur svöruðu spurningunni og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd nr. 18. 

 

 

Mynd nr. 18, svör hagsmunaaðila, fulltrúar sveitarstjórna (Höfundur 2012). 

 

 Þegar svörin eru skoðuð sést að þriðjungur fulltrúa sveitarstjórna velur að 

strandsjór Vestfjarða verði skilgreindur sem eitt vatnshlot og eitt nýtingarsvæði. Þá velja 

fimm þeirra að hvert sveitarfélag fyrir sig hafi skipulagsforræði yfir strandsjó undan sínu 

landi. Hér gætir ósamræmi í svörum þátttakenda. Í spurningu númer eitt valdi einn fulltrúi 

sveitarstjórna að hver sveitarstjórn fyrir sig færi með ákvarðanatöku fyrir sínu land. Sá 

var frá suðursvæði. Nú bætast við einn svarandi frá suðursvæði og þrír svarendur frá 

norðursvæði. Aðrir fimm velja að þar sem tvö eða fleiri sveitarfélög eiga land að 

sameiginlegum strandsjó verði það skilgreint sem eitt vatnshlot og eitt nýtingarsvæði. 

Tveir þátttakendur velja að strandsjór Íslands skuli vera eitt skipulagssvæði og aðrir tveir 

svara ekki spurningunni. 

5.1.4 Samþætt skipulag lands og sjávar 

Fjórða spurning til fulltrúa sveitastjórna var: 

Telur þú að skipulag lands og sjávar ætti að vera unnið samþætt þar sem öll áform 

um land og sjávarnýtingu komi fram sem ein heild, án tillits hvort nýtingaráform 

eru á landi, á sjávarbotninum í vatnshloti eða strandsjónum? 
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C) Öll sveitarfélög á afmörkuðu landsvæði með 

sameiginlegt vatnshlot, hér sveitafélög  á Vestfjörðum. 

B) Sveitarfélög tvö eða fleiri sem eiga sameiginlegt land 

að vatnshlot. 

A) Hvert og eitt sveitarfélag með vatnshlot fyrir sínu 

landi. 

Fulltrúar sveitarstjórna 

3. spurning til fulltrúa sveitarstjórna. 

Ef skipulagsforræði strandsjávarins flysts til 

Sveitarfélaganna, hversu stórt telur þú að hvert 
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Svarmöguleikar voru já eða nei. 

Einn þátttakandi merkti við báða möguleikana og annar valdi að svara ekki spurningunni 

og eru svör þeirra ekki tekin með við úrvinnslu svara. 

Nítján þátttakendur svöruðu spurningunni og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd nr. 19. 

 

 

Mynd nr. 19, svör hagsmunaaðila, fulltrúar sveitarstjórna (Höfundur 2012). 

 Mikill meirihluti fulltrúa sveitarstjórna eða sautján telja að skipulag eigi að vinnast 

sem ein heild þar sem öll notkun, bæði á strandsjó og landi komi fram heildstætt án tillits 

til staðsetningar. Tveir telja að það eigi ekki við. 

 Spurningunni var einnig beint til fulltrúa UST sem taldi að það væri óskastaðan að 

skipulag lands og sjávar væri unnið samþætt. 

5.1.5 Rök fyrir skipulagi strandsvæða 

Fimmta spurning til fulltrúa sveitastjórna var sama og þriðja spurning til fulltrúa notenda, 

en henni var einnig beint til fulltrúa Skipulagsstofnunar og UST, var: 

Telur þú að hægt sé að færa rök fyrir því að skipulag grunnsævisins og 

hafsbotnsins umhverfis Vestfirði leiði til markvissari nýtingar auðlindasjávarins 

og stuðli þannig að sjálfbærari nýtingu hans? 

Nítján fulltrúar sveitastjórna eða svöruðu játandi og enginn neitandi. Einn þátttakandi 

merkti við báða möguleikana og annar svaraði ekki og eru svör þeirra ekki tekin með. Allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd nr. 20. 
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Mynd nr. 20, svör hagsmunaaðila, fulltrúar sveitarstjórna (Höfundur 2012). 

 Allir fulltrúar sveitarstjórna sem svöruðu spurningunni töldu að hægt væri að færa 

rök fyrir því að skipulag á grunnsævi og hafsbotninum umhverfis Vestfirði myndi leiða til 

markvissari og sjálfbærari nýtingar strandsjávarins. Tveir fulltrúar sveitarstjórna völdu að 

svara ekki. 

 Tíu af fimmtán fulltrúa notendum svöruðu játandi, einn svaraði neitandi og fjórir 

völdu að svara ekki spurningunni og eru niðurstöðurnar sýndar á mynd nr. 21. 

 

Mynd nr. 21, svör hagsmunaaðila, notendur (Höfundur 2012). 

 

 Meirihluti fulltrúa notenda taldi að hægt væri að færa rök fyrir að skipulag á 

grunnsævi og hafsbotninum myndi leiða af sér markvissari notkun og sjálfbærari nýtingu 

hafsbotnsins. Einn þátttakandi taldi svo ekki vera og fjórir völdu að svara ekki 

spurningunni. Ekki er hægt að greina mun svara miðað við búsetu svarenda. 

 Þegar eingöngu er litið til þeirra sem svöruðu spurningunni telja 97% þátttakanda 

að skipulag skuli vera samþætt fyrir land og strandsvæði. Á mynd nr. 22 er búið að 

sameina svör fulltrúa notenda og sveitarstjórna í eitt súlurit. 
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Mynd nr. 22, svör spurninga nr. 5 fulltr. sveitast. og nr. 3 notendur borin saman (Höfundur 2012). 

 

 Spurningunni var einnig beint til fulltrúa Skipulagsstofnunar og UST. Fulltrúi 

skipulagsstofnunar taldi að hægt væri að færa rök fyrir spurningunni. Fulltrúi UST taldi 

það lík og benti á að ef til væri skipulag þá væri búin að fara fram umræða um hvaða 

atvinnustarfssemi svæðin bæru. 

5.1.6 Forgangsröðun 

Sjötta spurning til fulltrúa sveitastjórna, sem var einnig lögð fyrir fulltrúa UST, var: 

Hvaða áherslur telur þú að setja eigi í forgang ef farið verður í gerð samþætts 

skipulags um grunnsævi Vestfjarða. 

Hver þátttakandi svaraði með eigin setningum. 

 Fimm þátttakendur völdu að svara ekki spurningunni og sami fjöldi taldi að 

sjálfbær nýting ætti að vera höfð að leiðarljósi við nýtingu svæðisins. Svarendur nefndu 

mjög oft mikilvægi verndunar og að nýting ætti að koma íbúum svæðisins til góða. Eins 

töldu þeir að horfa bæri til uppbyggingar atvinnulífs en taka jafnframt mið af sjálfbærni og 

góðri umgengni um náttúruna. Hagsmunir byggðarlaganna á Vestfjörðum ættu að vera í 

forgangi. Margir fjölluðu um sama hlutinn en með mismunandi orðalagi. Nokkur svör fara 

hér á eftir: 

 Sjálfbær nýting og samvinna. Hagsmunir sveitarfélaga fyrir hönd íbúa þeirra. Að 

nýta náttúruauðlindirnar fyrir samfélögin. Nýta auðlindir fjarðanna og deiliskipulag fyrir 

strandsvæðin. Arður af auðlindum komi inn á svæðið. Að íbúar á Vestfjörðum fái kláran 

forgang að því að nýta þau gæði sem grunnsævið hefur upp á að bjóða, nýtingu fiskistofna 

og annarra nytjategunda ásamt öðru sjávarfangi, fiskeldi í fjörðum, þveranir og virkjun 
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sjávarstrauma og verndun náttúruperla. Hagsmunir byggða á svæðinu verði í forgangi. 

Hagsmunir byggðarlaganna á Vestfjörðum verða að vera í forgangi. 

 Þessi spurning var einnig lögð fyrir fulltrúa UST sem svaraði á eftirfarandi hátt: 

Það ætti að vera forgangsverkefni að koma á virkri samvinnu milli sveitarfélaganna á 

Vestfjörðum þegar fjallað er um skipulagsmál. Sveitarfélögin ættu einnig að auka samstarf 

við almenning og aðra hagsmunaaðila (notendur strandsjávarins) og gæta þess að þessir 

hópar hafi alltaf aðgang að áformum sveitarfélaganna. 

5.1.7 Staða núverandi fyrirkomulags 

Fyrsta spurning til fulltrúa notenda var: 

Hvort telur þú núverandi fyrirkomulag sem haft er við veitingu leyfa og eftirlit í 

strandsjó Vestfjarða vera jákvætt eða neikvætt með tilliti til stjórnsýslu, 

umhverfismála, hagsmunaárekstra, íbúaþróunar og fleira? 

 Spurningin var opin og má sjá svör hvers og eins í viðauka 3. Flestir þátttakendur 

töldu núverandi fyrirkomulag vera neikvætt eða mjög neikvætt. Einn taldi núverandi 

fyrirkomulag jákvætt með tilliti til umhverfisþátta. Annar taldi það neikvætt þar sem leyfin 

gætu orðið söluvara. Enn annar taldi ákvörðunartöku í nærumhverfi auka líkurnar á 

nágrannakryt og hrepparíg. 

5.1.8 Spurningar til fulltrúa Skipulagsstofnunar 

Fyrir fulltrúa Skipulagsstofnunar voru lagðar fjórar spurningar, ein varðaði rök fyrir 

skipulagi strandsvæða sem komið er inn á í kafla 5.6. Hinar þrjár voru sérstaklega ætlaðar 

Skipulagsstofnun, og fjölluðu um stjórnun og eftirlit strandsvæða og leyfisveitingar. Hann 

taldi stjórnun og eftirlit með strandsvæðum umhverfis Ísland óviðunandi og sagði að 

stofnun sín kæmi hvorki að útgáfu né umsögn um nýtingarleyfi á íslenskum hafsvæðum. 
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6. Umræður 

6.1 Strandsvæði Vestfjarða og þörf fyrir 
nýtingaráætlun 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um hvernig nýting strandsvæða Vestfjarða hefur þróast 

gegnum tíðina með aukinni ásókn í auðlindir sem þar er að finna. Það er svipuð þróun og á 

sér stað um allan heim. Þau lönd sem Ísland ber sig mest saman við í Vestur-Evrópu og 

Norður-Ameríku hafa mörg tekið málefni strandsvæða sinna föstum tökum og útfært 

samþætta stjórnun þeirra með strandsvæðaskipulagi. Skipulögð eru svæði sem líta má á 

sem eina heild út frá vistfræði og félagslegum aðstæðum. Svæðin eru kortlögð, auðlindir 

staðsettar, óskir hagsmunaaðila settar fram og nýting ákvörðuð með sjálfbærni í huga. Þar 

sem til er strandsvæðaskipulag verður eftirlit með umgengni og nýtingu strandsjávarins 

betra, strandsvæðaskipulag er grunnur að sjálfbærri þróun sjávar- og strandsvæða (Schultz-

Zehden, Gee, Scibior, 2008c). 

 Í skýrslunni, Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar (2012) er sagt frá stöðu 

strandsvæða Vestfjarða og forsendum að baki hennar. Helstu ástæður fyrir að farið var af 

stað við gerð nýtingaráætlunar voru áhyggjur fulltrúa sveitarstjórna af stöðu mála. Engar 

skipulagsáætlanir eru til fyrir strandsvæðin. Það hefur þegar leitt af sér hagsmunaárekstra í 

Arnarfirði. Óvissa dregur úr vilja fólks til að nýta svæðið þar sem óvíst er hvaða nýting 

verður leyfð á sama svæði t.d. námuvinnsla og fiskeldi eins og getið er um í kafla 2.5.2. og 

2.5.3. Skortur er á heildaryfirsýn yfir núverandi nýtingu og samræmingu á meðal stofnana 

sem fara með stjórnun strandsvæðisins. Stjórnsýslulegt umhverfi er almennt flókið á 

strandsvæðinu eins og kemur fram í skýrslu nefndar um úttekt á gildandi lögum og reglum 

um framkvæmdir og athafnir með ströndum landsins og í efnahagslögsögunni og sagt er 

frá í kafla 2.5.1. Þá hafa sveitarstjórnir takmarkaða aðkomu að ákvarðanatöku um nýtingu 

á strandsvæðinu. Þrátt fyrir það er afkoma margra sveitarfélaga nær algerlega háð 

auðlindum strandsvæðisins. 

6.2 Árangursríkar aðferðir við stjórnun strandsvæða 

Vegna hnignunar strandsvæða hafa margar þjóðir tekið málefni þeirra til mjög ítarlegrar 

skoðunar. Mörg ríki hafa útfært SSS og bundið í lög. Þannig hefur ESB gefið út tilskipun 

fyrir aðildarríki sín um innleiðingu SSS sem sagt var frá í kafla 3.2.1. Til frekari útfærslu á 
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SSS hefur verið unnið strandsvæðaskipulag. Hefur það verið að festa sig í sessi sem 

árangursrík aðferð við stjórnun strandsvæða. Margar þjóðir bæði austan og vestan hafs 

hafa innleitt það. Þá hefur Obama forseti Bandaríkjanna lýst því yfir að það þurfi lög þar í 

landi um samræmda rammaáætlun til að gera stefnu stjórnvalda skýra hvað varðar heildar 

áætlun um verndun og nýtingu auðlinda byggða á vistfræðilegum grunni. Hann kom á fót 

stofnun til að móta stefnu landsins í málefnum strandsvæða sem hefði marine spatial 

planning framework (strandsvæðaskipulag) sem hornstein (NOAA, 2009c). 

 Bæði Noregur og Hjaltlandseyjar hafa valið að skipuleggja notkun strandsvæða 

sinna með strandsvæðaskipulagi. Í Noregi er stjórnun strandsvæða beitt á vistvænan hátt án 

þess að fara ekki yfir þolmörkum vistkerfisins. Það er gert til að viðhalda framleiðslu og 

líffræðilegum fjölbreytileika þess. Á Hjaltlandseyjum er horft til sjálfbærni 

strandsvæðanna sem aðeins getur orðið ef vistkerfi og öðrum náttúrulegum auðlindum 

þeirra er stjórnað með sjálfbærni að leiðaljósi. 

6.3 Álit hagsmunaaðila 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður svara við spurningakönnuninni. Þegar svörin 

í könnuninni eru borin saman kemur fram að hagsmunaaðilar vilja að ákvarðanir vegna 

nýtingar og eftirlits strandsvæða Vestfjarða verði hjá sveitarstjórnum á svæðinu. Einnig að 

mörk skipulags til hafsins skuli fylgja mörkum strandsjávar. Þegar kemur að því að 

ákvarða stærð skipulagssvæðis til sjávarins velja flestir þátttakendur í 

spurningakönnuninni, eða þriðjungur, að strandsjór Vestfjarða verði eitt skipulagssvæði. 

Fjórðungur velur að sveitarfélög með sameiginlegt vatnshlot verði eitt skipulagssvæði og 

annar fjórðungur velur að sveitarfélag með vatnshlot fyrir sínu landi verði skipulagssvæði. 

Þá telja svarendur könnunarinnar að skipulag lands og sjávar skuli unnið sem ein heild. 

Flestir þátttakendur telja að hægt sé að færa rök fyrir að með skipulagi verði auðlindir 

svæðisins nýttar á markvissari hátt og stuðli þannig að sjálfbærari nýtingu. Eins vilja flestir 

svarendur sjá að sjálfbærni verði höfð að leiðarljósi er nýting er ákveðin og að hún eigi að 

koma íbúum svæðisins til góða. Þá telur mikill meirihluti fulltrúa notenda núverandi 

fyrirkomulag við veitingu leyfa til nýtingar vera neikvætt eða mjög neikvætt. Hér á eftir 

verða svörin skoðuð nánar, borin saman við Noreg og Hjaltlandseyjar eftir því sem við á 

og frekari ályktanir dregnar af þeim. 
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 Hagsmunaaðilar (allir þátttakendur í spurningakönnuninni) voru spurðir um, hjá 

hvaða yfirvöldum þeir teldu að ákvarðanir vegna nýtingar og eftirlits með auðlindum 

strandsjávarins og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða ætti að vera. 

 Svörin við spurningunni bera með sér að þátttakendur vilji að forræði vegna 

nýtingar á strandsjó Vestfjarða verði hjá sveitarstjórnum á svæðinu. Sjá má að fulltrúar 

sveitarstjórna treysta núverandi fyrirkomulagi betur en fulltrúar notenda þar sem nær 

fjórðungur þeirra velur óbreytt ástand á móti 13% fulltrúa notenda. Þegar svör 

hagsmunaaðila eru lögð saman sést að tæplega fimmtungur vill ekki sjá breytingar frá því 

sem er í dag. Nærri helmingur velur að sveitarstjórnir sameiginlega fari með 

ákvarðanatökuna og tæpur fimmtungur velur að svara ekki spurningunni. Ef aðeins er horft 

til þeirra sem tóku afstöðu þá velur rúmlega fjórðungur óbreytt ástand á meðan tæplega 

þriðjungur velur að sveitarstjórnir fari sameiginlega með ákvarðanatöku nýtingar og 

eftirlits með auðlindum strandsjávar Vestfjarða. 

 Þá svöruðu nokkrir fulltrúar notenda spurningunni einnig með setningum. Komu 

fram mismunandi skoðanir m.a. voru efasamdir um að málaflokkurinn ætti að vera hjá 

sveitarstjórnum. Það var vegna þess að málefnið yrði of pólitískt en einnig var bent á 

slæma reynslu af úthlutun byggðakvóta og hagsmunatengsl í litlum samfélögum. Annar 

taldi að náttúrustofur landsins ættu að koma að þessum málum því þar væru sérfræðingar 

sem þekktu sitt nærumhverfi best. Þær ættu að vinna vinnuna og leggja fyrir sveitarstjórnir 

sem eiga land að sameiginlegu vatnshloti. Síðan væri það UST sem tæki endalega 

ákvörðun eftir samráð við viðeigandi aðila t.d. Hafró (ef um fiskeldi er að ræða). Síðustu 

tvö svörin bera með sé að svarendur bera misjafnt traust til ríkisstofnana eins og 

náttúrustofanna og UST. 

 Þessari spurningu var einnig beint til fulltrúa UST sem taldi það vera sanngjarnast 

að ákvörðunartaka vegna nýtingar og eftirlits væri hjá viðkomandi sveitarstjórnum. Það 

væri jafnframt í anda nýju laganna um stjórn vatnamála sem byggir á vatnatilskipun ESB. 

 Í Noregi og á Hjaltlandseyjum eru skipulagshópar er koma að vinnu við gerð og 

eftirfylgni skipulags sem vatnaráð sett á stofn af ríkjunum veita forystu. 

 

 Fulltrúar sveitarstjórna voru spurðir um, ef breytingar verða á mörkum skipulags 

út til sjávarins, hvar ætti þá að setja mörk skipulags. 

 Nær helmingur svarenda valdi að fylgja skyldi mörkum strandsjávar sem eru ein 

sjómíla út frá grunnlínupunktum landhelginnar. Þá valdi nærri fjórðungur þátttakenda 
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mörk landhelginnar (12 sjómílur frá grunnlínupunktum). Í þessari spurningu mátti greina 

mun svarenda eftir því frá hvaða svæði þeir komu. Þannig svöruðu flestir frá norðursvæði 

spurningunni með að velja að skipulagsmörk til sjávarins fylgi mörkum landhelginnar. Við 

Noreg eru mörkin misjöfn, ein til þrjár sjómílur, og fer eftir gerð og vistfræðilegum 

eiginleika viðkomandi strandsvæða. Við Hjaltlandseyjar eru mörkin við eina sjómílu frá 

grunnlínupunktum. Hér er samræmi á milli þess sem kemur fram í könnuninni og hjá þeim 

löndum sem skoðuð voru. 

 

 Fulltrúar sveitarstjórna voru spurðir um hversu stórt þeir teldu að hvert vatnshlot 

eða nýtingarsvæði strandsvæða ætti að vera. 

 Hér dreifðust svörin nokkuð á þrjá vegu. Fjórðungur svarenda valdi að hvert 

sveitarfélag með vatnshlot fyrir sínu landi færi með forræðið, annar fjórðungur valdi 

sveitarfélög með sameiginlegt vatnshlot. Þriðjungur valdi að Vestfirðir væru eitt vatnshlot. 

Þegar svörin eru dregin saman sést að níu af hverjum tíu vildu skipulag fyrir ákveðin 

svæði, hér Vestfirði, og restin vildi að Ísland væri eitt skipulagsvæði. 

 Þegar strandsvæðaskipulag var unnið fyrir Noreg var strandsvæðunum skipt upp í 

sjö svæði eftir landfræðilegri legu þeirra. Strandsvæði Hjaltlandseyja eru aftur á móti 

skipulögð sem ein heild. 

 Athygli vekur að tæplega fjórðungur svarenda vill að hvert sveitarfélag hafi 

skipulagsforræði út af sínu landi. Það gæti haft í för með sér að mörg skipulög, jafnvel með 

mismunandi áherslur, gætu verið í gildi fyrir strandsvæði Vestfjarða á sama tíma og þá 

vaknar spurning um virkni slíks kerfis þegar reynir á. Þeir þátttakendur sem völdu að hvert 

sveitarfélag hefði skipulag yfir sínu strandsvæði komu frá sveitarfélögunum á norður- og 

suðursvæðum Vestfjarða sem stangast á við það sem kom fram í fyrstu spurningu og fyrr 

hefur verið vikið að. Á suður- og norðursvæði er mest ásókn til að nýta strandsvæðin og 

um leið mest fjallað um nauðsyn skýrra reglna til að fara eftir. 

 

 Fulltrúar sveitarstjórna voru spurðir um hvort skipulag lands og sjávar ætti að 

vera unnið sem eitt samþætt skipulag. 

 Mikill meirihluti þátttakenda taldi að svo ætti að vera. Fulltrúi UST taldi að það 

væri óskastaðan. Hann benti á að verið væri að vinna tillögu að tilskipun um 

strandsvæðastjórnun á vegum ESB og að aðalskipulag sveitarfélaga myndi þá í framtíðinni 

bera í sér nýtingu lands og sjávar, út að ytri mörkum strandsjávarins. 
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 Góður samhljómur er milli svara í könnuninni og skoðunar fulltrúa UST. Samþætt 

skipulag fellur einnig vel að rekstri fyrirtækja sem nýta auðlindir sjávarins þar sem flest 

þeirra hafa þjónustu- eða starfsstöðvar í landi. Bæði í Noregi og á Hjaltlandseyjum er 

strandsvæðaskipulagið unnið sem sérstakt skipulag. 

 

 Hagsmunaaðilar (allir þátttakendur í spurningakönnuninni) voru spurðir hvort 

hægt væri að færa rök fyrir því að skipulag grunnsævisins og hafsbotnsins umhverfis 

Vestfirði leiddi til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og stuðlaði þannig að 

sjálfbærari nýtingu þeirra. 

 Svörin eru nokkuð einsleit, allir þátttakendur nema einn sem svöruðu spurningunni, 

sögðust vilja sjá að sjálfbærni verði höfð að leiðarljósi. Ennfremur að hún eigi að koma 

íbúum svæðisins til góða. Nokkrir fulltrúar notenda svöruðu spurningunni einnig með 

setningum, þar var því varpað fram að Vestfirðingar ættu e.t.v. rétt á auðlindagjaldi fyrir 

nýtingu Vestfjarðamiða. Bent var á að mikilvægi langtímasjónarmiða við ákvarðanatöku 

og að læra af reynslunni í Arnarfirði þar sem vart hefur orðið við hagsmunaárekstra. 

Jafnframt var því haldið á lofti að skynsamlegt skipulag þar sem tillit er tekið til íbúanna 

gæti leitt til hagkvæmari nýtingar auðlindanna. 

 Þessi spurning var líka lögð fyrir fulltrúa UST sem svaraði spurningunni á 

eftirfarandi hátt: „Ef til er skipulag um strandsjóinn/grunnsævið, þá er búin að fara fram 

umræða um hvað þessi svæði geta borið af atvinnustarfsemi, án þess að skerða 

umhverfisgæði þeirra“. 

 Af svörunum má draga þá ályktun að meirihluti þátttakenda í könnuninni og fulltrúi 

UST séu sammála um að færa megi rök fyrir því að með skipulagi verði hægt að nýta 

strandsvæði Vestfjarða á markvissari hátt með sjálfbærni að leiðarljósi. Fer það þó 

vissulega eftir því hvernig staðið er að gerð skipulagsins. 

 Rök fyrir innleiðingu strandsvæðaskipulags í Noregi voru m.a. að með því mætti 

stjórna athöfnum mannsins gagnvart þolmörkum vistkerfisins til að viðhalda framleiðslu 

og líffræðilegum fjölbreytileika þess. Rökin fyrir strandsvæðaskipulagi á Hjaltlandseyjum 

voru m.a. þau að sjálfbærni strandsvæðanna geti aðeins orðið ef vistkerfi og öðrum 

náttúrulegum eiginleikum sem stjórna nýtingu manna á auðlindunum er stjórnað með 

sjálfbærni að leiðarljósi. Fullur samhljómur er á milli svara við könnuninni og þess sem 

Noregur og Hjaltlandseyjar segja um tilgang sinna strandsvæðaskipulaga. 
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 Fulltrúar sveitarstjórna voru spurðir um hvað ætti að setja í forgang ef farið yrði í 

gerð samþætts skipulags fyrir Vestfirði. 

 Svarendur voru nokkuð sammála um að horfa ætti til uppbyggingar atvinnulífs en 

taka jafnframt mið af sjálfbærni og góðri umgengni um náttúruna. Bent var á mikilvægi 

hagsmuna sveitarfélaga fyrir hönd íbúanna, það er að heimamenn ættu að fá forgang til að 

nýta þau gæði sem grunnsævið hefur að bjóða. 

 Fulltrúi UST benti á mikilvægi þess að koma á virkri samvinnu milli sveitarfélaga 

Vestfjarða: „Það ætti að vera forgangsverkefni að koma á virkri samvinnu milli 

sveitarfélaganna á Vestfjörðum þegar fjallað er um skipulagsmál. Sveitarfélögin ættu 

einnig að auka samstarf við almenning og aðra hagsmunaaðila (nýtendur strandsjávarins) 

og gæta þess að þessir hópar hafi alltaf aðgang að áformum sveitarfélaganna“. 

 Við gerð strandsvæðaskipulaga fyrir Noreg og Hjaltlandseyjar voru skipaðir 

vinnuhópar hagsmunaaðila til að koma að skipulagsvinnunni. Þannig áttu íbúar, notendur 

og sveitarstjórnir sína fulltrúa í vinnuhópunum og gættu hagsmuna nærsamfélagsins sem er 

í góðu samræmi við það sem kom fram í spurningakönnuninni. 

 

 Fulltrúar notenda voru spurðir um það hvort þeir teldu núverandi fyrirkomulag 

sem viðhaft er við veitingu leyfa og eftirlit með strandsjó Vestfjarða vera jákvætt eða 

neikvætt með tilliti til stjórnsýslu, umhverfismála, hagsmunaárekstra og íbúaþróunar. 

 Flestir sem svöruðu töldu núverandi fyrirkomulag vera neikvætt eða mjög neikvætt 

og töldu að leyfisveitingar væru ekki samþættar. Núverandi kerfi þjóni ekki fyrirtækjum 

eða íbúum svæðisins. Leyfi til nýtingar gæti orðið að söluvöru og að ákvörðunartaka í 

nærumhverfi yki líkurnar á nágrannakryt og hrepparíg. Eins töldu flestir að einfalt 

gagnsætt regluverk þyrfti að vera til staðar. Þá svöruðu nokkrir fulltrúar notenda 

spurningunni einnig með frekari skýringum en þar komu fram mismunandi skoðanir til 

spurningarinnar. M.a. að engin einn aðili bæri ábyrgð á eða hefði yfirsýn yfir þau leyfi sem 

gefa þyrfti út hverju sinni. Slíkt byði upp á hagsmunaárekstra. Fram kom að samráð skorti 

milli stofnana og ekki væri nógu gott að engin ein stofnun bæri ábyrgð á leyfisveitingum. 

Því var jafnframt haldið fram að fyrirkomulagið stuðlaði að brottfalli úr atvinnugreinum og 

brotthvarfi íbúa af svæðinu. Því var líka haldið fram að núverandi fyrirkomulag væri 

jákvætt fyrir stjórnsýslu og umhverfið. 

Öll svör þátttakenda í spurningakönnuninni eru í viðaukum númer tvö og þrjú. 
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 Skipulagsstofnun er sú stofnun sem skipulagsmál á landi falla undir. Þó svo að 

strandsvæði séu ekki skipulagsskyld tengjast þau á margan hátt nýtingaráformum á landi. 

Spurningum sem tengja má nýtingu og strandsvæðaskipulagi var beint til fulltrúa 

Skipulagsstofnunar. Taldi hann stjórnun og eftirlit með haf- og strandsvæðum umhverfis 

Íslands vera óviðunandi. 

6.4 Áhrif nýtingaráætlunar - niðurstaða rannsóknar 

Hugtakið strandsvæðaskipulag er ekki til í íslenskum lögum og því er hugtakið 

nýtingaráætlun notað í staðinn í ritgerðinni, en það byggir á sömu hugmyndafræði og 

strandsvæðaskipulag (MSP). 

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar eru settar fram rannsóknarspurningar sem leitað hefur 

verið svara við bæði með spurningarkönnun og heimildasamantekt (literature review). 

Niðurstöður könnunarinnar og rannsóknarinnar bera með sér að þörf sé fyrir 

nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða. Nýtingaráætlun sem byggði á því að viðhalda 

vistfræðilegum eiginleikum strandsvæðanna og nýtingu er byggist á hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar. Noregur og Hjaltlandseyjar telja að þeir megi til lengri tíma litið vænta 

betri umgengni um auðlindirnar og að vistfræði svæðanna verði betur viðhaldið. 

 

 Rannsóknarspurningarnar voru: 

1. Hvernig fellur nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða að núverandi 

stjórnsýslu og hver á að bera ábyrgð á áætlanagerðinni? 

2. Hvernig áhrif myndi slík áætlun og aukin samþætting við stjórnun þeirra hafa á 

umhverfi, notendur og íbúa? 

 

 Með innleiðingu nýtingaráætlunar fyrir strandsvæðin, samkvæmt þeirri 

aðferðafræði sem lýst er í Nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð (FV, HSVEST og Teiknistofan 

Eik, 2012m) mun stjórnun þeirra taka mið af vistfræðilegri gerð þeirra og nýting verða 

ákvörðuð með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Í nýtingaráætlun verður gert ráð fyrir 

fjölbreyttri nýtingu, allt frá friðun til námuvinnslu svo dæmi séu tekin. Með aukinni 

samþættingu þar sem gert er ráð fyrir aðkomu hagsmunaaðila þegar nýting er ákveðin 

verður stjórnun skilvirkari þar sem ákvarðanir eru teknar fyrir opnum tjöldum. Þar geta 

allir hagsmunaaðilar komið sínum skoðunum á framfæri. Þegar vitað er hvernig nýtingu 

strandsvæðanna er háttað geta fyrirtæki gert áætlanir um starfsemi er byggir á 
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nýtingaráætluninni. Við það munu skapast möguleikar á að ný og fjölbreyttari störf verði 

til, atvinnuöryggi eykst og tekjur verða stöðugri. Í kjölfarið má gera ráð fyrir að 

efnahagsleg hagsæld og búsetuskilyrði Vestfjarða verði betri. Í kafla 3.5 er komið inn á 

hvaða ávinnings er vænst af nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð. 

 Miðað við það sem þar kemur fram telur höfundur að nýtingaráætlun fyrir 

strandsvæði Vestfjarða með samþættri stjórnun sé nauðsyn þess að tryggja sjálfbæra 

nýtingu, framþróun, atvinnuöryggi og búsetu svæðisins. Þessi nýtingaráætlun gæti orðið 

meginkaflinn um vatnshlot í sjó í nýrri vatnaáætlun fyrir Ísland, en vinnu við hana á að 

ljúka árið 2015 (Umhverfisstofnun, 2011c, bls. 3). 

 Strandsvæðaskipulag almennt, þar með talin nýting, byggir í grunninn á lögmálum 

SSS eins og áður hefur verið fjallað um. Verulega skortir á að stjórnsýslan hér á landi sé í 

samræmi við þessi lögmál. Núverandi stjórnsýsla byggir á sérlögum og reglugerðum fyrir 

hvern nýtingarflokk og ákvarðanir heyra undir fjögur ráðuneyti og ellefu undirstofnanir 

þeirra. Hver umsókn um starfsleyfi er meðhöndluð sérstaklega og ekki gætt að því hvort 

önnur leyfi hafi verið gefin út á sama stað. Ráðuneyti og stofnanir þeirra eru nú jákvæð 

fyrir breytingum á núverandi fyrirkomulagi. Fylgjast þau vel með framvindu við gerð 

nýtingaráætlunar fyrir Arnarfjörð sem er ætlað að nýtast innan stjórnsýslunnar til að stuðla 

að aukinni samþættingu vegna ákvarðanatöku strandsvæða. Draga má þá ályktun að með 

tilkomu nýtingaráætlunarinnar verði jákvæðara viðhorf milli notenda innbyrðis sem og 

milli notenda og yfirvalda. 

6.5 Tillögur til úrbóta 

Í kafla 3.4.2 er fjallað um svæðisskipulag og hvernig sveitarfélög geta staðið að gerð þess. 

Skoða mætti þann möguleika að gert yrði svæðisskipulag fyrir strandssvæði Vestfjarða. 

Skipulagið yrði unnið sameiginlega af ríki og sveitafélögunum. Rök fyrir því eru að ríkið 

hefur eignarhald á öllum auðlindum utan netlaga og fiskveiðiauðlindinni hvort heldur sem 

er innan eða utan netlaga. Sem eigandi að auðlindunum er ekki óeðlilegt að ríkið komi að 

því hvernig þeim er ráðstafað. Strandsvæðin eru nátengd landinu sem liggur að strönd 

sveitarfélaganna og að hluta til undir þeirra skipulagsforræði. Nýtingarsvæði sömu 

auðlindar getur bæði verið á yfirráðasvæði sveitarstjórna og stofnana ríkisins. Sem dæmi 

þar um er efnisnáma á sjávarbotni, fiskeldiskví eða kræklingalínur. Fullt samkomulag þarf 

að vera milli ríkis og sveitarfélaga um hvernig nýtingu auðlinda strandsvæða verði háttað 
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til að forðast hagsmunaárekstra. Þannig fyrirkomulag gæti byggt á landsskipulagsstefnunni 

sem lögfest var með nýjum skipulagslögum (Skipulagslög nr. 123/2010). Þar sem 

landsskipulagsstefna hefur enn ekki litið dagsins ljós er á þessari stundu ekki ljóst hvernig 

áform um skipulagi strandsvæða falla að henni eða hvort gera þurfi breytingar á núverandi 

lögum til að gefa því lögformlegt gildi. 

 Ekki er kveðið á um hvernig fara skuli með framsal auðlinda ríkisins til annarra 

aðila í stjórnarskránni. Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á auðlindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar eru á þann veg að gera megi samninga um nýtingu auðlinda Íslands þó 

svo að framsal þeirra sé bannað. Því virðist ekkert vera sem bannar að skipulagsforræði og 

nýtingaráætlanir strandsvæðanna færist frá ríki til sveitarfélaganna með lagasetningu þar 

um. Nýtingaráætlun gæti verið gott fyrsta skref til að byrja á til að standa við 

alþjóðaskuldbindingar sem Ísland er aðili að og getið er um í Staðardagskrá 21, 17. kafla 

um sjálfbæra þróun strandsvæða heimsins. Ennfremur fellur nýtingaráætlunin að 

vatnatilskipun ESB og gæti verið fyrsta skrefið við innleiðingu hennar hér á landi eins og 

tvíhliða samningar Íslands og ESB kveða á um. 

 Nýtingaráætlunin á að vera sameiginlega á ábyrgð sveitarfélaga Vestfjarða sem 

staðaryfirvalda og ráðuneyta sem fulltrúa eigenda sem er íslenska þjóðin. Þessir aðilar 

komi sér saman um að nýting strandsvæða Vestfjarða verði skipulögð eftir þeirri 

aðferðafræði sem strandsvæðaskipulag byggir á og hér hefur verið fjallað um og taki mið 

af þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Þannig má gera sveitarstjórnir ábyrgari 

fyrir þróun strandsvæða fyrir sínu landi. Með sameiginlega ábyrgð á strandsvæðunum væri 

það þeirra hlutverk að fylgist með vistfræði og gæta þess að nýting verði ákveðin með 

sjálfbærni að leiðarljósi. Í nýtingaráætluninni verði kveðið á um það hverjir annist útgáfu 

nýtingarleyfa og hvernig umsjón og eftirliti með leyfishöfum verði háttað. 

6.6 Veikleikar og styrkleikar rannsóknar og könnunar 

Í rannsókninni var nýting og stjórnun strandsvæða Vestfjarða til skoðunar. Á Vestfjörðum 

hefur töluverð umræða farið fram um nýtingu strandsjávarins og margir hafa skoðanir á 

málefninu. Skoðanakönnun sem framkvæmd var um málefni strandsvæða svæðisins var 

vel tekið. Þátttaka var viðunandi og virtust þátttakendur áhugasamir um málefnið. Ekki var 

hægt að finna póstfang allra í úrtakinu og hjá tveimur þátttakendum voru tölvur bilaðar 

sem varð til þess að færri þátttakendur mynduðu þýðið en til stóð. Um tvo meginmarkhópa 
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var að ræða með ólíkan bakgrunn og því erfitt að bera þá saman. Mikið er til af ritum er 

fjalla um SSS og strandsvæðaskipulag, fjöldi greina hefur birst í vísindatímaritum og 

margar þeirra eru aðgengilegar á veraldarvefnum en ekki fundust greinar þýddar á 

íslensku. Lítið hefur verið skrifað um stjórnun strandsvæða við Ísland að undanskyldum 

þeim ritgerðum sem vísað er til í kafla 2.5.3. Það verður að teljast veikleiki fyrir rannsókn 

sem þessa að ekki fundust, þrátt fyrir töluverða leit, upplýsingar um reynslu eða árangur 

fyrir umhverfi íbúa eða efnahag sem rekja megi til tilkomu strandsvæðaskipulags í löndum 

þar sem það hefur verið innleitt. 

6.6.1 Fulltrúar sveitarstjórna 

Meðal helstu styrkleika könnunarinnar gagnvart fulltrúum sveitarstjórna er að umræða um 

nýtingu strandsvæða hefur farið fram á fundum FV. Þannig hafa þeir fengið sýn á málið 

sem ætti að hjálpa þeim að mynda sér skoðanir. Almennur áhugi virtist vera meðal fulltrúa 

sveitarstjórna á málefninu þótt sumir hafi ekki náð að kynna sér það vel en sögðust vera 

spenntir fyrir því. Þátttaka fulltrúa sveitastjórna var viðunandi, 21 svaraði af 37 fulltrúum 

eða um 57% svarhlutfall. 

 Meðal helstu veikleika gagnvart fulltrúum sveitarstjórna virtist vera að málefnið var 

ekki efst á baugi hjá þeim. Þeir feli oddvitum sínum að fylgjast með framvindu málsins og 

þeir feli aftur FV og Teiknistofunni Eik framkvæmdina. Þeir halda forsvarsmönnum 

sveitarfélaganna upplýstum um gang mála. Við eftirfylgni sögðust nokkrir þátttakendur 

ekki hafa haft tíma til að kynna sér málefnið til hlítar. Þá virtist ekki vera mikil þekking 

fulltrúa sveitastjórna á aðferðafræði samþættrar stjórnunar. Þá svaraði enginn af fulltrúum 

Bæjarhrepps, sem 1. janúar 2012 varð hluti af Húnaþingi vestra. 

6.6.2 Fulltrúar notenda 

Meðal helstu styrkleika könnunarinnar gagnvart fulltrúum notenda var góð þátttaka þeirra 

sem valdir voru. Alls svöruðu 15 af 21 fulltrúum þeirra eða um 71%. Jafnframt að svör 

bárust frá öllum 11 flokkum þeirra er nýta strandsvæði Vestfjarða og könnunin náði til. Þá 

virtust allir hagsmunaaðilar sem tóku þátt í könnuninni vera vel meðvitaðir um hvað í 

skipulagi strandsvæða felist. 

 Meðal veikleika könnunarinnar er að úrtakið var lítið sökum þess hve fáir aðilar eru 

starfandi í hverjum nýtingarflokki.  
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Lokaorð 

Á Vestfjörðum er vaxandi áhugi fulltrúa hagsmunaaðila bæði innan sveitarstjórna og 

meðal notenda á að skipulagsforræði strandsvæðanna verði hjá sveitarfélögum 

fjórðungsins. Skýrist áhugi þeirra m.a af því að sveitarstjórnir sem hafa viðkomandi 

auðlindir innan sinnar lögsögu muni skipuleggja betur aðgengi og umgengni um þær. 

Skipulag er áætlun um hvernig farið skuli með það sem skipulagt er og má ekki vera svo 

flókið að það valdi misskilningi þeirra sem fara eiga eftir því. Allt sem komið hefur fram í 

þessari ritgerð um stjórnun lands með nýtingaráætlun sem byggir á strandsvæðaskipulagi 

styrkir þá tilgátu höfundar, að með skipulagi megi stýra nýtingu strandsjávar svæðisins á 

sjálfbæran hátt. Skipulag hefur lengi verið notað við að ákveða nýtingu lands og 

aðferðafræði þess viðurkennd. Þá aðferð við skipulag sem nefnd er nýtingaráætlun 

(svæðisskipulag) og kynnt hefur verið í ritgerðinni mætti nota sem fyrirmynd að skipulagi 

strandsvæða Vestfjarða. Með því væri hægt að styrkja stoðkerfi sveitarfélaga fjórðungsins, 

treysta byggðir, skapa fjölbreyttari störf og þannig sporna við fækkun íbúa Vestfjarða. 
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Viðauki nr. 1 

Bréf vegna könnunar 

 

Þingeyri 4. október 2011 

 

Ágæti viðtakandi. 

Undirritaður Þórir Örn Guðmundsson 

er nemi í meistaranámi í Stjórnun haf- og strandsvæða við Háskólasetur Vestfjarða. 

 

Með þessu bréfi fer ég fram á að þú takir þátt í könnun um nýtingu strandsvæða Vestfjarða.  

 

Er rétt að ákvörðunartaka um nýtingu grunnsjávarins umhverfis Vestfirði, færist frá ríki til 

sveitarfélaganna sem eiga land að viðkomandi grunnsævi? Og ef svo er, þá hvers vegna? 

 

Leitað er svara við rannsóknarspurningunum hér að ofan og svörin úr könnuninni notuð í 

ritgerð sem er hluti af meistaranámi mínu í „Stjórnun haf- og strandsvæða“. Til að sjá hver 

vilji vestfirskra hagsmunaaðila er um hvernig staðið skuli að stjórn og eftirliti með nýtingu 

grunnsjávarins voru samdar spurningar þar að lútandi. Fer ég vinsamlegast fram á að þú 

svarir spurningunum sem fylgja með í sérstöku skjali. Til að könnunin gefi sem réttasta 

mynd af sýn hagsmunaaðila til málsins er mikilvægt að sem flestir sjái sér fært að svara 

könnuninni. 

 

Árið 2003 komu fyrst fram ályktanir á þingum Fjórðungssambands Vestfjarða um 

mikilvægi þess að vestfirsk sveitarfélög komi að ákvörðunum um nýtingu haf- og 

strandsvæða á Vestfjörðum. Til að fylgja málinu eftir og sýna fram á einhug vestfirskra 

sveitarstjórnarmanna fékk stjórn Fjórðungssambandsins Teiknistofuna Eik á Ísafirði og 

Háskólasetur Vestfjarða til að leiða umræðuna og gera nýtingaráætlun fyrir strandsvæði 

Arnarfjarðar. Áætlun sem getur orðið módel fyrir nýtingu strandsvæða fjórðungsins. 

 

Í ritgerðinni kemur fram hvernig nýtingu grunnsævis Vestfjarða hefur verið háttað til 

dagsins í dag. Hvar ákvörðunartaka um nýtingu er tekin, hver gefur út leyfi til nýtingar og 

hver fer með eftirlit. Þá verða birtar niðurstöður úr könnuninni og út frá þeim metið hvort 

breytinga er þörf og ef svo er, settar fram hugmyndir hverjar þær gætu verið?  

 

Könnunin fer fram með rafrænum hætti. Þátttakendur fá könnunina senda til sín, vista 

skjalið, fylla það síðan út og senda til baka. Farið verður með allar upplýsingar sem fram 

koma í könnunni sem trúnaðarmál utan niðurstaðna sem fjallað verður um í ritgerðinni.  

 

Með fyrirfram þökkum og kveðju, 

 

_________________________ 

470 Þingeyri  
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Viðauki nr. 2  

Spurningar og svör við könnun sem lögð var fyrir fulltrúa sveitarstjórna 

Spurningar til fulltrúa sveitarstjórna 

1. Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvarðanir vegna nýtingar og eftirlits með auðlindum 

strandsjávarins og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða eigi að vera? 

a. Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag. 

b. Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

c. Hjá þeim sveitarstjórnum sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti (að firði eða 

vík). 

d. Hjá sveitarstjórnum, t.d. á Vestfjörðum sameiginlega? (Litið á strandsjóinn 

umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

e. Hjá stærri einingum? T.d. íslensk stjórnvöld í gegnum stofnanir sínar eða samflot 

landa t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið og Íshafið eitt vatnshlot). 

f. Fyrirtæki í samstarfi við yfirvöld með samráðshópi. 

2. Með nýjum vatnalögum hefur strandsjór Íslands verið ákvarðaður 1 sjómíla frá 

grunnlínupunktum landhelginnar (ystu annes). Ef breytingar verða á mörkum skipulags út 

til sjávarins, hvar telur þú að setja eigi mörk skipulags? 

f. Óbreytt, núverandi mörk, netlög. 

g. Grunnlínupunktar landhelginnar, við ystu annes og þvert yfir víkur, firði eða flóa. 

h. Mörk strandsjávar, eina sjómílu fyrir utan annes. 

i. Mörk landhelginnar, tólf sjómílur fyrir utan ystu annes. 

j. Önnur viðmiðun, t.d. svo langt sem sést frá landi út til hafsins eða annað. 

3. Í nýjum skipulagslögum 123/2010 er gert ráð fyrir að sveitarfélög tvö eða fleiri geti 

staðið sameiginlega að skipulagi er nefnist svæðisskipulag. Þá ber þeim að stofna 

svæðisskipulagsnefnd sem fer með sameiginlegt skipulagsforræði. Ef skipulagsforræði 

strandsjávarins flyst til sveitarfélaganna hversu stórt telur þú að hvert vatnshlot eða 

nýtingarsvæði skipulags skuli vera? 

g. Hvert og eitt sveitarfélag með vatnshlot fyrir sínu landi. 

h. Sveitarfélög tvö eða fleiri sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti. 

i. Öll sveitarfélög á afmörkuðu landsvæði með sameiginlegt vatnshlot, hér 

sveitarfélög á Vestfjörðum. 

j. Ísland allt með eitt vatnshlot. 
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k. Stærri eining eða samflot landa, t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið 

og Íshafið eitt sem vatnshlot. 

l. Annað. 

4. Telur þú að skipulag lands og sjávar ætti að vera unnið samþætt þar sem öll áform um 

land- og sjávarnýtingu koma fram sem ein heild, án tillits til hvort nýtingaráform eru á 

landi, á sjávarbotninum í vatnshloti eða í strandsjónum? 

5. Telur þú að hægt sé að færa rök fyrir að skipulag grunnsævisins og hafsbotnsins 

umhverfis Vestfirði leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og stuðli þannig að 

sjálfbærari nýtingu hans? 

6. Hvaða áherslur telur þú að setja eigi í forgang ef farið verður í gerð samþætts skipulags 

um grunnsævi Vestfjarða? 

Svör fulltrúa sveitarstjórna eins og þau litu út á svarblöðunum. 

Fyrir hvern fulltrúa sveitarstjórna voru lagðar sex spurningum og eru svör hvers 

þátttakanda við öllum spurningunum höfð saman, spurning 1 - 6 hér að aftan. Spurningu 

númer sex svaraði hver þátttakandi með eigin setningu. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já, ekki spurning – einnig er spurning hvort að sveitarfélög á Vestfjörðum eigi 

rétt á auðlindagjaldi eða einhverju slíku fyrir nýtingu á auðlindum sjávar úti fyrir 

Vestfjörðum. 

Spurning 6. Sjálfbæra nýtingu auðlinda, samvinnu milli mismunandi nýtinga á svæðinu og 

uppbyggingu og nýtingu svæðanna. 

 

Spurning 1. A - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. A - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Skoða þarf áhrif dreginna veiðarfæra inn á fjörðum þó sérstaklega á 

innfjörðum. 
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Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. A - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Hagsmuni sveitarfélaganna, fyrir hönd íbúa þeirra, til þess að nýta 

staðbundnar auðlindir með sjálfbærum hætti. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. B - liður. 

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Ekki endilega. 

Spurning 5. Ekki endilega aðal atriðið er að búa til leikreglur þar sem horft er heildstætt á 

hlutina með langtímasjónarmið að leiðarljósi. 

Spurning 6. Nýtingaráætlanir fyrir firði.  

 

Spurning 1. Svarar ekki spurningunni.  

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Já, það er skynsamlegt. 

Spurning 5. Það er líklega hægt að færa rök fyrir því, já. 

Spurning 6. Að náttúruauðlindir svæðisins séu nýttar til að skapa sterkari samfélög. 

 

Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. Svarar ekki spurningunni. 

Spurning 3. B - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Svarar ekki spurningunni. 

 

Spurning 1. A - liður og C liður. 

Spurning 2. D - liður.- 
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Spurning 3. B - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já, tel það. 

Spurning 6. Nýtingu auðlinda fjarðanna og deiliskipulag fyrir strandsvæðin. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. B - liður. 

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Já teldi það gott fyrirkomulag. Átta mig ekki alveg á  hvernig við framkvæmum 

það. Taka verður tillit til þeirra laga sem gilda í dag. Hvert sveitarfélag hefur 

skipulagsvald á landi, þá myndum við yfirfæra þau lög yfir hafsvæðin ? Aðalskipulag að 

ystu mörkum annesja. 

Spurning 5. Já ég tel að rök hnígi í þá átt.  Við þurfum ekki annað en að horfa til 

Arnarfjarðarins í dag, þar sem fyrirtæki kæra hvert annað fyrir nýtingu á leyfum sem 

stofnanir hins opinbera hafa veitt. 

Spurning 6. Arður af nýtingum auðlinda hvaða nafni sem þær nefnast á Vestfjörðum á að 

renna til sveitarfélaganna. Horfa þarf til sérstöðu hvers staðar fyrir sig og atvinnu sem er í 

gangi.  Möguleika hvers svæðis til frekari nýtingar og gæta þarf að sjálfbærni.  Hvaða 

áhrif hefur nýting á einum þætti á viðgang annars.  Við hljótum að vilja horfa til þess að 

þessir firðir okkar skili okkur og komandi kynslóðum arði um ófyrirséða framtíð. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. D - liður.  

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Nei. 

Spurning 5. Spurning er of opin til að geta svarað henni með skýrum hætti. Eflaust er hægt 

að færa rök fyrir slíku en það er ekkert hægt að fullyrða um slíkt. 

Spurning 6. Að íbúar á Vestfjörðum fái kláran forgang að því að nýta þau gæði sem 

grunnsævið hefur upp á að bjóða. 

 

Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. C - liður.  

Spurning 3. B - liður. 
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Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já, það liggur í hlutarins eðli að með skipulagningu á nýtingu verður minni 

hætta á árekstrum hagsmunaaðila hvort sem þeir eru að starfa í sömu grein eða hafa 

ólíkar þarfir. 

Spurning 6. Hagsmunir byggðarlaganna á Vestfjörðum verða að vera í forgangi.  Horfa 

þarf til uppbyggingar atvinnulífs, en taka jafnframt mið af sjálfbærni og góðri umgengni 

um náttúruna. 

 

Spurning 1. B - liður. 

Spurning 2. D - liður. 

Spurning 3. A - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Svarar ekki spurningunni. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. C - liður og F -liður. Að skipulagssvæði sveitarfélaga t.d. á norðanverðum 

Vestfjörðum verðir allir firðir og víkur, þannig að djúpið verði allt undir skipulagssviði 

sveitarstjórna og ytri mörk verði mynni djúpsins milli Grænuhlíðar og Óshlíðar .  

a.  Á eins hátt verði miðað við djúpmynni hvers fjarðar þar sem það á við. 

b. Meðfram strandlengju t.d. á suðurlandi verði miðað við 1 sjómílu frá netlögum. 

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Hlutlaus, bæði formin gætu átt rétt á sér. 

Spurning 5. Já, tel svo vera. 

Spurning 6. Að taka saman á einn stað og gera sameiginlega opna gátt að upplýsingum um 

hvaða svæðum hafi verið úthlutað, til hverra og til hvaða nota og hvaða skilyrði þarf til að 

uppfylla leyfið. Að einn aðili sjái um að veita leyfi, hvort sem það er til efnistöku eða 

fiskeldis eða annað en það sé gert í samráði/samvinnu við hagsmunaaðila.  Að stuðla að 

faglegu hlutlausu og virku eftirliti með þeim leyfum sem út hafa verið gefin og tryggt að 

þeir sem hafi yfir að ráða úthlutuðum svæðum virði þær reglur sem settar eru við útgáfu 

leyfa. 
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Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. C - liður og D liður. 

Spurning 3. B - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já að því tilskyldu að utanað komandi eftirlitskerfi virki t.d. ráðuneyti, til að 

koma í veg fyrir ofnýtingu auðlinda og umhverfisslys. 

Spurning 6. Nýtingu fiskistofna og annarra nytjategunda ásamt öðru sjávarfangi, fiskeldi í 

fjörðum, þveranir og virkjun sjávarstrauma, verndun náttúruperla. 

 

Spurning 1. D - liður. 

Spurning 2. Svaraði ekki spurningunni.  

Spurning 3. C - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Sjálfbær nýting svæðisins. 

 

Spurning 1. B - liður. 

Spurning 2. D - liður. 

Spurning 3. A - liður. 

Spurning 4. Nei ég sé ekki ástæðu til þess. 

Spurning 5. Eflaust. 

Spurning 6. Að íbúar svæðisins fái notið gæðanna. 

 

Spurning 1. A - liður. 

Spurning 2. Svarar ekki spurningunni. 

Spurning 3. A - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. ?. 

 

Spurning 1. Svarar ekki spurningunni. 

Spurning 2. Svarar ekki spurningunni. 

Spurning 3. Svarar ekki spurningunni. 
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Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Svarar ekki spurningunni. 

 

Spurning 1. A - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. B - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Svarar ekki spurningunni. 

 

Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. B - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já.  

Spurning 6. Svarar ekki spurningunni. 

 

Spurning 1. A - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. D - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Sjálfbærni í hverju vatnshloti. 

 

Spurning 1. C - liður. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. D - liður. 

Spurning 4. Já. 

Spurning 5. Já. 

Spurning 6. Sjálfbæra nýtingu svæða. 
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Svör fulltrúa sveitarstjórna við spurningu nr. 6 færð saman 

Sjálfbæra nýtingu auðlinda, samvinnu milli mismunandi nýtinga á svæðinu og 

uppbyggingu og nýtingu svæðanna. 

 

Skoða þarf áhrif dreginna veiðarfæra inn á fjörðum þó sérstaklega á innfjörðum. 

 

Hagsmuni sveitarfélaganna, fyrir hönd íbúa þeirra, til þess að nýta staðbundnar auðlindir 

með sjálfbærum hætti. 

 

Nýtingaráætlanir fyrir firði. 

Að náttúruauðlindir svæðisins séu nýttar til að skapa sterkari samfélög. 

 

Svarar ekki spurningunni. 

 

Nýtingu auðlinda fjarðanna og deiliskipulag fyrir strandsvæðin. 

 

Arður af nýtingum auðlinda hvaða nafni sem þær nefnast á Vestfjörðum á að renna til 

sveitarfélaganna. Horfa þarf til sérstöðu hvers staðar fyrir sig og atvinnu sem er í gangi. 

 

Möguleika hvers svæðis til frekari nýtingar og gæta þarf að sjálfbærni.  Hvaða áhrif hefur 

nýting á einum þætti á viðgang annars.  Við hljótum að vilja horfa til þess að þessir firðir 

okkar skili okkur og komandi kynslóðum arði um ófyrirséða framtíð. 

 

Að íbúar á Vestfjörðum fái kláran forgang að því að nýta þau gæði sem grunnsævið hefur 

upp á að bjóða. 

 

Hagsmunir byggðarlaganna á Vestfjörðum verða að vera í forgangi. Horfa þarf til 

uppbyggingar atvinnulífs, en taka jafnfram mið af sjálfbærni og góðri umgengni um 

náttúruna. 

 

Svarar ekki spurningunni. 
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Að taka saman á einn stað og gera sameiginlega opna gátt að upplýsingum um hvaða 

svæðum hafi verið úthlutað, til hverra og til hvaða nota og hvaða skilyrði þarf til að 

uppfylla leyfið. Að einn aðili sjái um að veita leyfi, hvort sem það er til efnistöku eða 

fiskeldis eða annað en það sé gert í samráði/samvinnu við hagsmunaaðila. Að stuðla að 

faglegu hlutlausu og virku eftirliti með þeim leyfum sem út hafa verið gefin og tryggt að 

þeir sem hafi yfir að ráða úthlutuðum svæðum virði þær reglur sem settar eru við útgáfu 

leyfa. 

 

Nýtingu fiskistofna og annarra nytjategunda ásamt öðru sjávarfangi, fiskeldi í fjörðum, 

þveranir og virkjun sjávarstrauma, verndun náttúruperla. 

 

Sjálfbær nýting svæðisins. 

 

Að íbúar svæðisins fái notið gæðanna. 

 

Setur spurningamerki við spurninguna. 

 

Svarar ekki spurningunni. 

 

Svarar ekki spurningunni. 

 

Svarar ekki spurningunni. 

 

Sjálfbærni í hverju vatnshloti. 

 

Sjálfbæra nýtingu svæða.  
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Viðauki nr. 3 

Spurningar og svör við könnun sem lögð var fyrir fulltrúa notenda 

Spurningar til fulltrúa notenda strandsjávarins 

Þremur spurningum var beint til fulltrúa notenda. Spurningar nr. tvö og þrjú eru 

sameiginlegar spurningum nr. eitt og fimm hjá fulltrúum sveitarstjórna. 

1. Hvort telur þú núverandi fyrirkomulag sem haft er við veitingu leyfa og eftirlits í 

strandsjó Vestfjarða vera jákvætt eða neikvætt með tilliti til, stjórnsýslu, umhverfismála, 

hagsmunaárekstra, íbúaþróunar og fl.? 

2. Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvörðun vegna nýtingar og eftirlits með auðlindum 

strandsjávarins og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða eigi að vera? 

a. Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag. 

b. Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig. 

c. Hjá þeim sveitastjórnum sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti (t.d. að firði eða 

vík). 

d. Hjá sveitarstjórnum, t.d. á Vestfjörðum sameiginlega? (Litið á strandsjóinn 

umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

e. Hjá stærri einingum? T.d. íslensk stjórnvöld í gegnum stofnanir sínar eða samflot 

landa t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið og Íshafið eitt vatnshlot). 

f. Fyrirtæki í samstarfi við yfirvöld með samráðshópi. 

3. Telur þú að hægt sé að færa rök fyrir að skipulag grunnsævisins og hafsbotnsins 

umhverfis Vestfirði leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og stuðli þannig að 

sjálfbærari nýtingu hans? 

Svör fulltrúa notenda eins og þau litu út á svarblöðunum: 

Fyrir hvern fulltrúa notenda voru lagðar þrjár spurningum og eru svör hvers þátttakanda 

við öllum spurningunum höfð saman, spurningar 1 - 3 hér að aftan. Spurningu númer eitt 

svaraði hver þátttakandi með eigin setningu. Þá svöruðu nokkrir öðrum spurningum með 

setningum. 

Spurning nr. 1 

Núverandi fyrirkomulag er neikvætt af því að leyfisveitingar (hvort sem er á 

sveitastjórnarstigi eða hjá ríkisvaldinu) eru ekki samhæfðar. Engin einn aðili ber ábyrgð á 
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eða hefur yfirsýn yfir þau leyfi sem gefa þarf út hverju sinni fyrir ýmsar atvinnugreinar 

sem byggja starfsemi sína á strandsvæðunum. 

Spurning  2. C - liður. 

Spurning 3. Eins og fyrirkomulagið er í dag er ekki hægt að færa rök fyrir því að nýting 

auðlinda sjávar stuðli að sjálfbærni. Strandsvæðin þurfa að lúta einni skipulagseiningu 

eins og sveitarfélög fara með skipulagsvald á landi. 

 

Spurning 1. Jákvætt að því leyti að það skapar störf, en neikvætt að því leiti að sá sem 

kominn er með leyfi í hendurnar, telur sig vera með kominn með söluvöru í hendurnar. sbr. 

úthlutun sjókvíaeldis í Arnarfirði. 

Spurning 2. B - liður og C - liður. 

Spurning 3. Nei. 

 

Spurning 1. Ég tel núverandi fyrirkomulag vera mjög neikvætt fyrir alla þessa þætti. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. Já ég tel svo vera. 

 

Spurning 1. Jákvætt fyrir stjórnsýslu og umverfismál, tel að sér í lagi hvað varðar 

umhverfismál, þar hafa heimamenn oft á tíðum ekki þá víðsýni sem þarf til að taka 

rökréttar ákvarðanir sem varða almannaheill á landsvísu. 

Að hafa slíka ákvarðanatöku í nærumhverfi eykur líkurnar á nágrannakrytum og 

hrepparíg. 

Held að oft á tíðum gerum við okkur enga grein fyrir því hvað sé sjálfum okkur fyrir bestu. 

Spurning 2. A - liður og F - liður. 

Spurning 3. Já. 

 

Spurning 1. Núverandi fyrirkomulag er bara neikvætt. Stjórnsýslan er í molum. Það er 

engin stjórn varðandi umhverfismálin. Alvarlegir hagsmunaárekstrar eru daglegt brauð. 

Þetta hefur allt saman neikvæð áhrif á heilbrigða þróun byggðar í landinu. 

Spurning 2. A - liður - Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag Ath. 

Aðeins ein stofnun veiti leyfi til nýtingar auðlinda strandsvæða. Aðrar stofnanir hafi 

umsagnarrétt eftir því sem við á. Nýtingarrétti sé ekki úthlutað nema með samþykki 

viðkomandi sveitarfélaga sem eiga sameiginlegt land að „sjávarsíðu“ Allir 
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hagsmunaaðilar sem hafa nýtingarrétt eða starfsleyfi sem gefin hafa verið út og eru í gildi 

skulu hafa umsagnar og andmælarétt. Eftirlit vegna nýtingar þarf að vera í höndum 

viðeigandi fagaðila og fara eftir eðli nýtingarinnar. 

Spurning 3. Ég tel að auðvelt sé að færa rök fyrir því að skipulag grunnsævis og 

hafsbotnsins við Vestfirði leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og sé í raun 

forsenda fyrir sjálfbærari nýtingu hans. Skynsamlegt skipulag þar sem tekið er tillit til 

hagsmuna íbúa strandsvæðisins mun leiða til hagkvæmari nýtingar auðlindanna. Það mun 

leiða til uppbyggingar sem er afar nauðsynleg fyrir þjóðina alla. 

 

Spurning 1. Það er á allan hátt neikvætt og hefur í för með sér mismunun og stuðlar að 

brottfalli bæði úr atvinnugreinum og svo líka brotthvarf íbúa af svæðinu. 

Spurning 2. D - liður. 

Spurning 3. Já auðvelt að færa rök fyrir því að sameiginleg yfiráð og nýting grunnsævis 

fyrir Vestfjörðum mundi stuðla að sjálfbærri nýtingu og skipulögðu eftirliti. 

 

Spurning 1. Klárlega neikvætt eins og öll önnur afskipti höfuðborgarsvæðisins af 

landsbyggðinni. Þessu ber að stjórna af heimamönnum. 

Spurning 2. C - liður. 

Spurning 3. Klárlega, en hef ekki rökin handbær á þessari stundu. 

 

Spurning 1. Neikvætt með tilliti til stjórnsýslu, of margar stofnanir veita leyfi, vantar 

samþætta stjórnun. 

Spurning 2. C - liður og F - liður. 

Spurning 3. Já með það að markmiðið að nýting sé skynsamleg. 

 

Spurning 1. Ég tel að núverandi kerfi þjóni ekki vel þeim aðilum sem sækja um leyfi til 

reksturs. Að sumu leyti eru leyfisveitingar óskipulagðar og tilviljanakenndar. 

Spurning 2. Ég á erfitt með að meta hjá hverjum slík leyfi eiga að liggja, er nokkuð 

sannfærður um að það eigi ekki að vera hjá sveitastjórnum, slík stjórnvöld eru of pólitísk, 

Skipulagsstofnun eða Umhverfisstofnun eru frekar hæfari. 

Spurning 3. Já tvímælalaust, það er veruleg þörf á nánara skipulagi heldur en nú er og 

það er grundvallar atriði til áframhaldandi búsetu. 
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Svar: Ég renndi yfir þessar spurningar og verð bara hreinlega að viðurkenna að ég hef 

enga sérstaka skoðun á þessu efni og hef ekki kynnt mér efnið sem þú vísar til í bréfinu. 

Það má eflaust færa mörg rök fyrir því að þessi málefni eigi að vera á höndum 

sveitarstjórna. Er samt hugsi yfir því að sveitarstjórnarmenn á hverjum tíma eigi að fara 

að vasast í þessum málum. Sýnist menn eiga í fullu fangi með önnur mál svipaðs eðlis eins 

og t.d. byggðakvótann og endalaus hagsmunatengsl milli manna enda samfélagið lítið. Tel 

að með sömu rökum megi mæla gegn því að þetta vald verði fært til sveitarstjórna. Sé 

jafnframt nokkur rök með því að þetta sé á hendi nærumhverfis. Veit þú græðir lítið sem 

ekkert á mér en ég vil síður svara einhverjum spurningum nema vera búinn að mynda mér 

skoðun á efninu. 

 

Svar: Ég skil ekki upp né niður í þessu. 

 

Spurning 1. Mér skilst að staðan núna sé að sveitarfélög hafa nánast ekkert með það að 

gera hvaða starfsemi fær leyfi í strandsjónum kringum landið; hvort sem það er fiskeldi, 

efnistaka eða annað. Það er algjörlega ótækt og býður upp á hagsmunaárekstra. Eins að 

það sé ekkert samráð milli stofnana eða að engin ein opinber stofnun beri ábyrgð á 

leyfisveitingum er alls ekki nógu gott. 

Spurning 2. A – liður og C – liður. Ég merki við tvo flokka og tel að náttúrustofur í 

hverjum landshluta eigi að gegna þarna mikilvægu hlutverki. Þar eru sérfræðingarnir sem 

þekkja sitt nærumhverfi best. Allavega betur en starfsfólk Umhverfisstofnunar eða annarra 

stofnana ríkisins. Þær ættu að vinna vinnuna og leggja fyrir sveitarstjórnir sem eiga 

sameiginlegt land að vatnshloti. Síðan væri það Umhverfisstofnun sem tæki endanlega 

ákvörðun eftir samráð við viðeigandi aðila (t.d. Hafró ef um fiskeldi er að ræða). 

Spurning 3. Ekki spurning. Þarna eigum við að hafa forgöngu á Íslandi. Nýta þá þekkingu 

sem er að skapast með meistaranáminu og hjá Náttúrustofu Vestfjarða. Í raun ætti ekki að 

veita nein leyfi fyrr en slíkri skipulagsvinnu er lokið, svæðið kortlagt og allir möguleikar 

reifaðir. 

 

Spurning 1. Ég er hlynntur byggðakvóta sem sveitar- og bæjarstjórnir leigðu út og hefðu af 

tekjur. Að öðru leyti gildi núverandi aðferðir við úthlutun kvóta m.a. varðandi strandveiði. 

Spurning 2. Liðir (A) Sjá ofangreint. (B) Úthluti byggðakvóta. (C) Sjá ofangreint. (D) 

Varhugavert vegna togstreitu milli aðila. (E) Já, hvað varðar sameiginlega stofna. 



93 

 

(F) Nei. 

Spurning 3. Varla, samanber svar við spurningu d.  En æskilegt væri að Vestfirðingar sætu 

einir að Vestfjarðamiðum. 

 

Spurning 1. Teljum það vera neikvætt með tilliti til allra ofangreindra þátta. 

Spurning 2. Liður – D. 

Spurning 3. Nýting er í dag ansi markviss, en að okkar mati tekur hún ekki neitt tillit til 

nærsamfélagsins og nýtingu þess á því sem ætti að vera atvinnuskapandi auðlind svæðisins 

eins og gengur og gerist um önnur svæði sem búa yfir annarskonar auðlindum. Að því leyti 

er nýtingin ósjálfbær og líkist meira auðlindaböli. 

Svör fulltrúa notenda færð saman 

1. spurning, hvar þátttakandi svaraði með eigin setningum 

Núverandi fyrirkomulag er neikvætt af því að leyfisveitingar (hvort sem er á 

sveitastjórnarstigi eða hjá ríkisvaldinu) eru ekki samhæfðar. Engin einn aðili ber ábyrgð á 

eða hefur yfirsýn yfir þau leyfi sem gefa þarf út hverju sinni fyrir ýmsar atvinnugreinar 

sem byggja starfsemi sína á strandsvæðunum. 

  

Ég tel núverandi fyrirkomulag vera mjög neikvætt fyrir alla þessa þætti. 

 

 Jákvætt fyrir stjórnsýslu og umverfismál, tel að sér í lagi hvað varðar umhverfismál, þar 

hafa heimamenn oft á tíðum ekki þá víðsýni sem þarf til að taka rökréttar ákvarðanir sem 

varða almannaheill á landsvísu. Að hafa slíka ákvarðanatöku í nærumhverfi eykur líkurnar 

á nágrannakrytum og hrepparíg. Held að oft á tíðum gerum við okkur enga grein fyrir því 

hvað sé sjálfum okkur fyrir bestu. 

 

Núverandi fyrirkomulag er bara neikvætt. Stjórnsýslan er í molum. Það er engin stjórn 

varðandi umhverfismálin. Alvarlegir hagsmunaárekstrar eru daglegt brauð. Þetta hefur 

allt saman neikvæð áhrif á heilbrigða þróun byggðar í landinu. 

 

Það er á allan hátt neikvætt og hefur í för með sér mismunun og stuðlar að brottfalli bæði 

úr atvinnugreinum og svo líka brotthvarfi íbúa af svæðinu. 
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Klárlega neikvætt eins og öll önnur afskipti höfuðborgarsvæðisins af landsbyggðinni. 

Þessu ber að stjórna af heimamönnum. 

 

Neikvætt með tilliti til stjórnsýslu of margar stofnanir veita leyfi, vantar samþætta 

stjórnun. 

Ég tel að núverandi kerfi þjóni ekki vel þeim aðilum sem sækja um leyfi til reksturs. Að 

sumu leyti eru leyfisveitingar óskipulagðar og tilviljanakenndar. 

 

Mér skilst að staðan núna sé að sveitarfélög hafa nánast ekkert með það að gera hvaða 

starfsemi fær leyfi í strandsjónum kringum landið; hvort sem það er fiskeldi, efnistaka eða 

annað. Það er algjörlega ótækt og býður upp á hagsmunaárekstra. Eins að það sé ekkert 

samráð milli stofnana eða að enginn ein opinber stofnun beri ábyrgð á leyfisveitingum er 

alls ekki nógu gott. 

 

Varla, samanber svar við spurningu d. En æskilegt væri að Vestfirðingar sætu einir að 

Vestfjarðamiðum. 

 

Ég er hlynntur byggðakvóta sem sveitar- og bæjarstjórnir leigðu út og hefðu af tekjur. Að  

öðru leyti gildi núverandi aðferðir við úthlutun kvóta m.a. varðandi strandveiði. 

 

Teljum það vera neikvætt með tilliti til allra ofangreindra þátta. 

2. spurning 

Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag. Ath. aðeins ein stofnun veiti 

leyfi til nýtingar auðlinda strandsvæða. Aðrar stofnanir hafi umsagnarrétt eftir því sem við 

á. Nýtingarrétti sé ekki úthlutað nema með samþykki viðkomandi sveitarfélaga sem eiga 

sameiginlegt land að „sjávarsíðu“ Allir hagsmunaaðilar  sem hafa nýtingarrétt eða 

starfsleyfi sem gefin hafa verið út og eru í gildi skulu hafa umsagnar og andmælarétt.  

Eftirlit vegna nýtingar þarf að vera í höndum viðeigandi fagaðila og fara eftir eðli 

nýtingarinnar. 

Ég renndi yfir þessar spurningar og verð bara hreinlega að viðurkenna að ég hef enga 

sérstaka skoðun á þessu efni og hef ekki kynnt mér efnið sem þú vísar til í bréfinu. Það má 

eflaust færa mörg rök fyrir því að þessi málefni eigi að vera á höndum sveitarstjórna. Er 
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samt hugsi yfir því að sveitarstjórnarmenn á hverjum tíma eigi að fara að vasast í þessum 

málum. Sýnist menn eiga í fullu fangi með önnur mál svipaðs eðlis eins og t.d. 

byggðakvótann og endalaus hagsmunatengsl milli manna enda samfélagið lítið. Tel að 

með sömu rökum megi mæla gegn því að þetta vald verði fært til sveitarstjórna. Sé 

jafnframt nokkur rök með því að þetta sé á hendi nærumhverfis. 

Veit þú græðir lítið sem ekkert á mér en ég vil síður svara einhverjum spurningum nema 

vera búinn að mynda mér skoðun á efninu. 

Ég skil ekki upp né niður í þessu. 

 

Ég merki við tvo flokka og tel að náttúrustofur í hverjum landshluta eigi að gegna þarna 

mikilvægu hlutverki. Þar eru sérfræðingarnir sem þekkja sitt nærumhverfi best. Allavega 

betur en starfsfólk Umhverfisstofnunar eða annarra stofnana ríkisins. Þær ættu að vinna 

vinnuna og leggja fyrir sveitarstjórnir sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti. Síðan 

væri það Umhverfisstofnun sem tæki endanlega ákvörðun eftir samráð við viðeigandi aðila 

(t.d. Hafró ef um fiskeldi er að ræða). 

 

Ég er hlynntur byggðakvóta sem sveitar- og bæjarstjórnir leigðu út og hefðu af tekjur. Að 

öðru leyti gildi núverandi aðferðir við úthlutun kvóta m.a. varðandi strandveiði. 

a. Sjá ofangreint. 

b. Úthluti byggðakvóta. 

c. Sjá ofangreint. 

d. Varhugavert vegna togstreitu milli aðila. 

e. Já, hvað varðar sameiginlega stofna. 

f. Nei. 

3. spurning  

Eins og fyrirkomulagið er í dag er ekki hægt að færa rök fyrir því að nýting auðlinda 

sjávar stuðli að sjálfbærni. Strandsvæðin þurfa að lúta einni skipulagseiningu eins og 

sveitarfélög fara með skipulagsvald á landi. 

 

Nei. 

 

Já ég tel svo vera. 
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Já. 

 

Ég tel að auðvelt sé að færa rök fyrir því að skipulag grunnsævis og hafsbotnsins við 

Vestfirði leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og sé í raun forsenda fyrir 

sjálfbærari nýtingu hans. Skynsamlegt skipulag þar sem tekið er tillit til hagsmuna íbúa 

strandsvæðisins mun leiða til hagkvæmari nýtingar auðlindanna. Það mun leiða til 

uppbyggingar sem er afar nauðsynleg fyrir þjóðina alla. 

 

Já auðvelt að færa rök fyrir því að sameiginleg yfirráð og nýting grunnsævis fyrir 

Vestfjörðum mundi stuðla að sjálfbærri nýtingu og skipulögðu eftirliti. 

 

Klárlega, en hef ekki rökin handbær á þessari stundu. 

 

Já með það að markmiði að nýting sé skynsamleg. 

 

Já tvímælalaust, það er veruleg þörf á nánara skipulagi heldur en nú er og það er 

grundvallar atriði til áframhaldandi búsetu. 

 

Ég skil ekki upp né niður í þessu. 

 

Ekki spurning. Þarna eigum við að hafa forgöngu á Íslandi. Nýta þá þekkingu sem er að 

skapast með meistaranáminu og hjá Náttúrustofu Vestfjarða. Í raun ætti ekki að veita nein 

leyfi fyrr en slíkri skipulagsvinnu er lokið, svæðið kortlagt og allir möguleikar reifaðir. 

 

Varla, samanber svar við spurningu d.  En æskilegt væri að Vestfirðingar sætu einir að 

Vestfjarðamiðum. 

 

Nýting er í dag ansi markviss, en að okkar mati tekur hún ekki neitt tillit til 

nærsamfélagsins og nýtingar þess á því sem ætti að vera atvinnuskapandi auðlind 

svæðisins eins og gengur og gerist um önnur svæði sem búa yfir annarskonar auðlindum. 

Að því leyti er nýtingin ósjálfbær og líkist meira auðlindaböli. 
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Já. Ef til er skipulag um strandsjóinn/grunnsævið, þá er búin að fara fram umræða um 

hvað þessi svæði geta borið af atvinnustarfsemi, án þess að skerða umhverfisgæði þeirra. 

Dæmi sem nefna má er ofnýting Arnarfjarðar og samkeppnin um bestu eldissvæðin þar 

fyrir fiskeldi, fiskveiðar eða aðra nýtingu auðlinda hans. Þá yrði einnig tekið tillit til þess 

hvaða starfsemi getur þrifist saman og hver ekki, og hægt að koma í veg fyrir árekstra 

vegna nýtingaáforma. Eins og ástandið er í dag er ekki hægt að tala um sjálfbæra nýtingu 

Arnarfjarðar, ef öll áform um fiskeldi ganga eftir. Á ég þá ekki bara við um mengunarálag, 

heldur bætist einnig við álag og áhætta af fisksjúkdómum. Lykilatriði hér er góð opinber 

kynning fyrir íbúum og hagsmunaaðilum. 

Já, ekki spurning. En það er grundavallaratriði að nýtingarþolmörk fjarðanna verði 

ákveðin þar sem sjálfbærni nýtur vafans. 
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Viðauki nr. 4 

Spurningar til fulltrúa Umhverfis- og Skipulagsstofnunar og svör við þeim 

Spurningar og svör fulltrúa UST 

Til fulltrúa UST var beint fjórum spurningum. Spurningar eru sameiginlegar spurningum 

fulltrúa sveitarstjórna. Þannig eru spurningar númer eitt og fjögur þær sömu hjá báðum 

aðilum, spurning númer tvö er sama og spurning númer sex, spurning númer þrjú sama og 

spurning númer fimm. Spurningu nr. 3 var einnig beint Skipulagsstofnunar og allra 

hagsmunaaðila. 

1. Hjá hvaða yfirvöldum telur þú að ákvörðun vegna nýtingar og eftirlits með auðlindum 

strandsjávarins og hafsbotnsins utan netlaga Vestfjarða eigi að vera? 

a. Hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra, eins og er í dag? 

Svar: Ekki endilega, best væri að heimamenn í samvinnu við viðkomandi ráðuneyti 

og stofnanir komi sér saman um ákvarðanatöku um slíkt. 

b. Hjá hverri sveitarstjórn fyrir sig? 

Svar: Nei, þetta getur leitt til þess að ein sveitarstjórn veitir leyfi þvert ofaní 

leyfi/athafnir sem önnur sveitarstjórn hefur leyft/samþykkt, og valdið 

ósamkomulagi. 

c. Hjá þeim sveitastjórnum sem eiga sameiginlegt land að vatnshloti (t.d. að firði eða 

vík)? 

Svar: Já, það er sanngjarnast, og í anda nýju laganna um stjórn vatnamála sem 

byggir á vatnatilskipun ESB. Þá bera allar sveitarstjórnirnar ábyrgð, líka á 

frárennslismálum. Losun frárennslis í fjörð er ákveðin nýting strandsjávarins. 

d. Hjá sveitarstjórnum t.d. á Vestfjörðum sameiginlega? (litið á strandsjóinn 

umhverfis Vestfirði sem eitt vatnshlot). 

Svar: Nei, það yrði of viðamikið og flókið og myndi ekki endilega skila þeim 

árangri sem nýja vatnastjórnin felur í sér. En það mætti færa fyrir því rök að 

skilgreina strandsjóinn sem eitt vatnshlot EF ekkert álag væri á honum, en svo er 

ekki. Losun frá fiskvinnslu, fiskeldi og frárennsli gerir slíkt ómögulegt, þar sem 

mengunarálag er einn þátturinn sem ákvarðar skiptingu strandsjávar í vatnshlot. 

Sjá leiðbeiningarit ESB (guidance document no. 2) um skiptingu í vatnshlot. 

e. Hjá stærri einingum? t.d. íslensk stjórnvöld í gegnum stofnanir sínar eða samflot 

landa t.d. Norðurlöndin eða ESB (Norður-Atlantshafið og Íshafið eitt vatnshlot). 
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Svar: Nei, en horfa má til Norðurlandanna, Skotlands eða Írlands sem fyrirmyndir. 

Haftilskipunin (Marine Directive) notar skiptingu OSPAR samningsins sem grunn 

við svæðisskiptingu í Norður-Atlantshafinu, skoðaðu hugmyndafræðina þar. 

f. Fyrirtæki í samstarfi við yfirvöld með samráðshópi? 

Svar: Nei, þarna erum við komin útfyrir það sem íslensk lög og reglugerðir heimila. 

 

2. Hvaða áherslur telur þú að setja eigi í forgang ef farið verður í gerð samþætts skipulag 

um grunnsævi Vestfjarða? 

Svar: Það ætti að vera forgangsverkefni að koma á virkri samvinnu milli sveitarfélaganna 

á Vestfjörðum þegar fjallað er um skipulagsmál. Sveitarfélögin ættu einnig að auka 

samstarfs við almenning og aðra hagsmunaaðila (nýtendur strandsjávarins) og gæta þess 

að þessir hópar hafi alltaf aðgang að áformum sveitarfélaganna. 

 

3. Telur þú að hægt sé færa rök fyrir að skipulag grunnsævisins og hafsbotnsins umhverfis 

Vestfjarða leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og stuðli þannig að sjálfbærari 

nýtingu hans? 

Svar: Já. Ef til er skipulag um strandsjóinn/grunnsævið, þá er búin að fara fram umræða 

um hvað þessi svæði geta borið af atvinnustarfsemi, án þess að skerða umhverfisgæði 

þeirra. Dæmi sem nefna má er ofnýting Arnarfjarðar og samkeppnin um bestu eldissvæðin 

þar fyrir fiskeldi, fiskveiðar eða aðra nýtingu auðlinda hans. Þá yrði einnig tekið tillit til 

þess hvaða starfsemi getur þrifist saman og hver ekki, og hægt að koma í veg fyrir árekstra 

vegna nýtingaáforma. Eins og ástandið er í dag er ekki hægt að tala um sjálfbæra nýtingu 

Arnarfjarðar, ef öll áform um fiskeldi ganga eftir. Á ég þá ekki bara við um mengunarálag, 

heldur bætist einnig við álag og áhætta af fisksjúkdómum. 

Lykilatriði hér er góð opinber kynning fyrir íbúum og hagsmunaaðilum. 

 

4. Telur þú að skipulag lands og sjávar eigi að vera sameiginlegt þar sem öll áform um 

nýtingu koma fram sem ein heild. Án tillits til hvort nýtingaáform eru á landi, á eða í 

hafsbotninum í vatnsholtinu eða í strandsjónum? 

Svar: Já, það væri óskastaðan. Ég veit að verið er að vinna tillögu að tilskipun um 

strandsvæðastjórnun á vegum ESB. Ef hún gengur eftir, þá yrði hún til hagsbóta fyrir ríki 

ESB/EES sem eiga land að sjó. Aðalskipulag sveitarfélaga myndi þá í framtíðinni bera í 

sér nýtingu lands og sjávar, út að ytri mörkum strandsjávarins. 
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Spurningar og svör fulltrúa Skipulagsstofnunar 

Til fulltrúa Skipulagsstofnunar var beint fjórum spurningum. Spurningu nr. 4 var einnig 

beint til fulltrúa UST og hagsmunaaðila (fulltrúa sveitarstjórna og notenda). 

 

1. Telur stofnunin að stjórnun og eftirlit með haf- og strandsvæðum umhverfis Ísland sé? 

a. Gott. 

b. Viðunandi. 

c. Óviðunandi. 

d. Óvitað. 

Svar: Óviðunandi. 

2. Hefur Skipulagsstofnun komið að útgáfu nýtingarleyfa eða umsagna um þau á 

grunnsævinu? ef já, þá: með útgáfu leyfis, með umsögn. 

Svar: Nei. 

3. Eru leyfisveitingar á íslenskum hafsvæðum skoðaðar af Skipulagsstofnun með hliðsjón 

af lögum um skipulag? 

Svar: Nei. 

4. Telur þú að hægt sé færa rök fyrir að skipulag grunnsævisins og hafsbotnsins umhverfis 

Íslands leiði til markvissari nýtingar auðlinda sjávarins og stuðli þannig að sjálfbærari 

nýtingu hans? 

Svar: Já. 


