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Abstract 

In September 2010 the Icelandic Parliament authorized a new planning act which for 

the first time included a new chapter with provision for national planning.  After that 

the Icelandic National planning Agency started making the new national plan and one 

of three emphasis from the minister for the Environment was planning for marine- and 

coastal areas.   

From the beginning of the century utilisation of the sea and the bottom of the sea has 

changed and so has cage aquaculture increased and is still increasing.  Local 

government´s master plans only reach 115 meters out to the sea from the low spring 

tide and further out in the sea 3-4 ministries have authority of the sea.  The cage 

aquaculture farmers believe that the administration takes long time and lot of effort 

and is not efficient enough. 

The act that includes national planning did not manage to go through the Icelandic 

parliament in spring 2013 so that national planning will not change cage aquaculture 

for now.  That is unfortunate because the national planning is so late in planning 

history of Iceland that local government are using other methods to have control on 

coast area in their neighborhood.  On the other hand have bin pointed out how the 

administration can be improved and that includes better oversight and co-operation 

over these matters, better access to information, clearer direction for marine- and 

coastal areas, clearer responsibility over the same matter, sharpen and simplify law, 

clarify words and concepts and reorganize where to plan and who should plan on 

marine- and coastal areas.  This matters and new national planning will wait for new 

Minister for the Environment and Natural Resources. 

 

 

Keywords: National planning, marine- and cost area, cage aquaculture, 

administration, ministry. 
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Útdráttur 

Í september 2010 voru samþykkt á Alþingi ný skipulagslög sem í fyrsta skipti 

innihéldu ákvæði um landsskipulag.  Í kjölfarið var farið að vinna nýja 

landsskipulagsstefnu hjá Skipulagsstofnun og að tilmælum umhverfisráðherra var 

byrjað á þremur áherslupunktum.  Einn af þeim var skipulag á haf- og strandsvæðum 

en slíkt skipulag hefur ekki verið gert áður.   

Frá aldamótum hafa hugmyndir um nýtingu sjávar og hafsbotns breyst mikið og hefur 

sjókvíaeldi verið í örum vexti en einnig eru uppi áform um enn meiri stækkun.  

Skipulagsskylda sveitarfélaga nær þó aðeins 115 metra út frá stórstraumsfjöru og þar 

fyrir utan fara 3-4 ráðuneyti með forsjá hafsins.  Leyfisveitingaferli þykja löng og 

þung og skilvirkni ekki nægjanleg. 

Þar sem ekki tókst að leggja fram þingsályktunartillögu um landsskipulagsstefnu 

2013-2024 verður ekki séð að breytingar verði á stöðu sjókvíaeldis í bráð.  Er það 

bagalegt þar sem vísbendingar eru um að landsskipulag hafi verið lögleitt of seint og 

sveitarfélög grípi til annarra leiða til að stjórna strandsvæðum á sínu svæði.  Hins 

vegar hafa komið fram ábendingar í ferlinu um hvernig megi bæta stjórnsýslu haf- og 

strandsvæða og þar á meðal eru tilmæli um að bæta yfirsýn og samráð innan 

málaflokksins, bæta aðgengi að gögnum, marka skýrari stefnu um haf- og strandsvæði, 

skýra ábyrgð á málaflokknum, skerpa og einfalda lagasetningu, skýra orð og hugtök 

og endurskoða forræði og forsendur skipulags á haf- og strandsvæðum.  Þessi 

úrlausnarefni og nýtt landsskipulag bíða nýs umhverfis- og auðlindaráðherra. 

 

Lykilorð: Landsskipulag, haf-og strandsvæði, sjókvíaeldi, stjórnsýsla, ráðuneyti. 
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1 Inngangur 

Árið 2010 voru Skipulagslög nr. 123/2010 samþykkt og þar er kveðið á um að 

Umhverfisráðherra feli Skipulagsstofnun að vinna tillögu að landsskipulagsstefnu sem 

síðan er grunnur að tillögu til þingsályktunar.  Það var gert með bréfi dagsettu 30. 

september 2011 og þar fylgdu með þrír áherslupunktar frá ráðherra en einn af þeim var 

skipulag haf- og strandsvæða.   

Á sama tíma hafa íbúar á Vestfjörðum haft vaxandi áhyggjur af aukinni ásókn í 

vestfirska firði undir hvers konar atvinnustarfsemi.  Skipulagsskylda sveitarfélaga nær 

þó aðeins 115 metra út fyrir stórstraumsfjöru og íbúar og sveitarfélög því vanmáttug í 

að stýra þessari ásókn.  Þessu hefur verið mætt með tilraunaverkefninu nýtingaráætlun 

fyrir strandsvæði Arnarfjarðar sem sveitarfélög á Vestfjörðum standa að en það er þó 

aðeins stefnumörkun sem ekki hefur lögformlegt gildi.   

Út frá þessu tveimur punktum kom hugmyndin að lokaritgerðinni og 

rannsóknarspurningunni sem snýr að stöðu sjókvíaeldis í landsskipulagi á Íslandi 

2013.  Sjókvíaeldi er hér valið sem táknmynd fyrir starfsemi í hafinu en vöxtur þess 

hefur verið mikill á síðustu árum og ekki hvað síst í Arnarfirði.  Sjókvíaeldi getur 

einnig verið umfangsmikið og mengandi ef ekki er varlega farið en á móti kemur að 

töluverð reynsla er komin á alla ferla eins og leyfi og eftirlit.  Eins má segja að hafi 

landsskipulag stefnumótandi breytingu í för með sér gagnvart sjókvíaeldi þá ætti sú 

breyting einnig að hafa sambærileg áhrif á aðra atvinnustarfsemi á haf- og 

strandsvæðum.  Þetta ber að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar þó að hún útskýri að 

sjálfsögðu eingöngu hlið sjókvíaeldisins. 

Ekki þarf að rýna lengi í sögu skipulags á Íslandi til að átta sig á því að 

skipulagsstefnur hafa verið settar frá hinu smáa skipulagi til hins stóra,  það er að fyrst 

var lögleitt deili- og aðalskipulag, síðan svæðisskipulag og nú síðast landsskipulag.  

Meðfram rannsóknarspurningunni verður því skoðað hvað valdi þessu, hvort þetta sé 

heppilegt og hvort af þessu hljótist skaði.  Getur verið að með þessum lögum sé verið 

að þróa skipulag samhliða óhjákvæmilegri þróun nýrra atvinnutækifæra á haf- og 

strandsvæðum eða að hafa hemil á og takmarka þá starfsemi sem getur og á eftir að 

geta blómstrað á þessum svæðum. 

Á þessum atriðum verður tekið í niðurstöðukaflanum í lok ritgerðar. 
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Hér á eftir er því ætlunin að greina hvað landsskipulag er, rýna í forsaga þess og 

lagaramma ásamt reynslu annarra landa.  Tekin verður saman greinargerð um eðli 

sjókvíaeldis, umfang þess og stöðu hvort heldur er á sjó eða í stjórnsýslunni.  Þá 

verður farið yfir hvernig sjókvíaeldi og landsskipulag fléttast saman og hvernig hægt 

er að vinna hafskipulag út frá vinnuaðferðum, reynslu innan lands og utan og breyttri 

stjórnsýslu á Íslandi með forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta 

í Stjórnarráði Íslands nr. 100/2012 og hvaða tækifæri felast í því. 

Til stóð að leggja fram tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu á vorþingi 

2013 en þar sem kosningar til Alþingis styttu vorþingið er ljóst að stefnan var ekki 

afgreidd frá Alþingi á vordögum árið 2013.   
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2 Landsskipulag 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir landsskipulagi, upphaf þess á Íslandi rakið og 

þróun til þess dags er landsskipulag var lögfest.  Þá verða lögin greind með tilliti til 

landsskipulags og fjallað um hvernig landsskipulag virkar í raun og veru þegar það 

kemur til framkvæmda.  Loks verður horft til reynslu nágrannalanda af landsskipulagi 

og hvernig þau nálgast málefni hafsins í sínum skipulagsáætlunum. 

2.1 Af hverju landskipulag 

Landsskipulag er ekki nýtt af nálinni þó að það hafi ekki farið hátt í íslensku samfélagi 

á síðustu áratugum.  Aðdraganda landsskipulags má þó rekja með einum eða öðrum 

hætti langt aftur í tilburðum ráðamanna til að stýra búsetu og staðsetningu skóla og 

stjórnsýslu.  Í bók Trausta Valssonar og Birgis Jónssonar, sem ber nafnið Ísland hið 

nýja, er dregin sú ályktun að fyrstu undirstöður landsskipulags sé að finna á 17. öld.  Á 

þeim tíma voru gerðir út leiðangrar um Ísland en afrakstur þeirra voru bæði manntöl 

og ferðabækur sem gáfu nokkra mynd af stöðu mála í landinu.  Á 18. öld komst Skúli 

fógeti Magnússon til valda og í krafti valds síns vann hann þetta áfram, skipaði 

landsnefndir sem síðan ákváðu fyrstu kaupstaðina og fyrsta höfuðstaðinn (Trausti 

Valsson og Birgir Jónsson, 1997). 

Af þessu má sjá að þó nafnið landsskipulag sé ungt í hugum fólks þá á það sér dýpri 

rætur og marga fleti sem fólk þekkir undir öðrum nöfnum.  Má þar nefna byggðaþróun 

og hagræna þætti ásamt félags- og landfræðilegum þáttum.  Það er því vert að skoða 

þennan aðdraganda betur til að skilja hvað býr að baki landsskipulagi. 

2.1.1 Sagan 

Eins og áður er getið gáfu ferða- og reisubækur ásamt manntölum og rannsóknum úr 

hinum ýmsu leiðöngrum á 17. og 18. öld upplýsingar sem nýttust til að stíga næstu 

skref í þróun byggðar.  Þannig hélt þróunin áfram því hvort sem stjórnvaldið var stórt 

eða lítið þá voru upplýsingar notaðar til að styðja ákvarðanatöku til hagsbóta fyrir land 

og þjóð.  Regluverkið lét þó á sér standa en samkvæmt grein Stefáns Thors frá 1982, 

var fyrsta byggingarnefndin skipuð 1839.  Þó að það sé seint miðað við önnur lönd, þá 

er það í samræmi við þróun þéttbýlis á Íslandi enda Ísland dreifbýlla og seinna til en 

önnur lönd.  Það er svo ekki fyrr en eftir 1900 sem umræða og rit um skipulagsmál 
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leiða til þess að árið 1921 eru samþykkt skipulagslög á Alþingi.  Þar skal skipuleggja 

kauptún og þorp með 500 íbúa og fleiri en 1938 er viðmiðinu breytt í 200 íbúa og 

fleiri.  Við það tækifæri var stofnað til skipulagsstjóra í fyrsta sinn.  1964 var 

skipulagsskyldan dreginn við 50 íbúa og fleiri en fram kemur að í lögunum hafi verið 

ákvæði sem heimilaði sameiginlegt skipulag tveggja eða fleiri sveitarfélaga og þá allt 

eins af tilhlutan skipulagsstjórnar (Stefán Thors, 1982).  Er þetta upphafið að 

svæðisskipulaginu sem í dag á sinn sess í Skipulagslögum (Skipulagslög nr. 

123/2010).  

Það var svo í árslok 1978 sem sú stóra breyting tók gildi að allt landið ætti að vera 

skipulagsskylt.  Í pistli sem áðurnefndur Stefán Thors skrifaði sem skipulagsstjóri 

ríkisins á vef Skipulagsstofnunar kemur fram að breytingin hafi verið ómarkviss og 

áhrif hennar lítil og seinvirk þar sem lögbýli voru undanskilinn skipulagsskyldu 

(Stefán Thors, e.d.).   

Eftir þetta fóru hlutirnir á skrið, sumarbústaðir og fjallaskálar spruttu upp, jafnvel án 

leyfa og skýrslur frá Skipulagi ríkisins og ráðuneytum hvöttu til lagasetningar um 

landsskipulag.  Það var þó ekki fyrr en 1993 sem sú breyting varð á skipulagslögum að 

hægt var að skipa samvinnunefnd miðhálendisins, sem gert var en hún var skipuð aftur 

árið 1994 í breyttri mynd.  Afraksturinn var staðfesting svæðisskipulags 

miðhálendisins í maí 1999.  Lítið bólar á ákvæðum um landsskipulag, jafnvel þó 

gerðar hafi verið rótækar breytingar á skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997.  En 

strax í kjölfarið hófst endurskoðum á þessum lögum sem leiddi til þess að 1. janúar 

2011 tóku gildi ný skipulagslög sem innihalda sér kafla um landsskipulag og ákvæði 

tengd honum (Skipulagslög nr. 123/2010). 

2.1.2 Þörfin 

Á öllum tímum hefur verið þörf fyrir upplýsingar af einhverju því tagi sem hér hefur 

verið nefnt á undan, þó ekki væri nema til upplýstrar ákvarðanatöku í stórum sem 

smáum málum innan stjórnsýslunnar.  Nálgunin getur þó verið margbreytileg eins og 

kemur í ljós hér á eftir.   

Það var veturinn 1960-61 sem hugmyndin um landsskipulag komst í hámæli þegar 

Unnar Stefánsson (1960) lagði fram þingsályktunartillögu um heildarskipulag 

Suðurlandsundirlendisins.  Unnar lagði málið fram aftur árin 1961-62, 1962-63 og 

1966-67 en hlaut ekki náð fyrir augum þingmanna.  Þó var árið 1964 gerð sú breyting 

á skipulagslögum að heimila gerð svæðisskipulags eins og getið er hér að framan.  Í 
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greinargerð með frumvarpi Unnars var bent á að möguleika svæðisins og þörfina á að 

meta möguleika og þróun svæðisins til lengri tíma.  Jafnframt var bent á að þetta geti 

orðið aðeins fyrsta skrefið og dýrmæt reynsla við heildarskipulagningu landsins alls 

(Unnar Stefánsson, 1960).  Það tækifæri er þó ekki nýtt á þeim tímapunkti. 

Árið 1972 kom Trausti Valsson til Íslands úr námi og fór þá fljótlega að setja fram 

hugmyndir um landsskipulag  (Trausti Valsson og Birgir Jónsson,1997).  Hugmyndir 

Trausta voru þó með þeim hætti að gera þyrfti kort fyrir helstu þætti byggðarþróunar, 

kosti og galla byggðarlaga, hagræna þætti og svo framvegis.  Með þessu fengist mynd 

af því hvar vænlegt væri að treysta byggð og hvar ekki og þar af leiðandi væri hægt að 

gera markvissari áætlanir og nýta fjármuni betur til lengri tíma litið.  Þá væri 

fyrirsjáanlegt að stórverkefnum eins og háspennulínum og vegum færi fjölgandi á 

sama tíma og náttúra og útivist fengju meira vægi.  Þessi aðferð væri þó ekki einhlít, 

bæði vegna þess að ekki næst að vinna hana í tíma og eins vegna þess að ekki er alltaf 

auðvelt að sjá alla hluti fyrir.  Því væri það oftar en ekki ill nauðsyn sem ræki menn til 

verka og væru snjóflóð, eldgos og aðrar náttúruhamfarir skýr merki um það.  Eins má 

benda á sögu skipulagslaga hér að framan en þar virðast margar lagabreytingar vera 

gerðar af þörf frekar en fyrirhyggju og stefnumótun.  Því má spyrja hvort kaflinn um 

landsskipulag í nýjustu skipulagslögum sé gerður til að slökkva elda frekar en varpa 

ljósi á framtíðinna. 

2.1.3 Hugmyndafræðin 

Í skrifum Trausta Valssonar er bent á það að í raun réttri ætti landsskipulag að vera eitt 

það fyrsta sem skipulagt er og aðrir þættir skipulagslaga ættu að taka mið af því stig af 

stigi.  Þar með væri sett stefna sem svæðis-, aðal- og deiliskipulag taka tillit til hvert á 

sinn hátt (Trausti Valsson og Birgir Jónsson,1997).  Undir þetta tekur Stefán Thors í 

sínum pistli á vef Skipulagsstofnunar og bendir á að þarna eigi að finna stefnumörkun 

ríkisins á landnotkun (Stefán Thors, 2012).  Almennt hafa nokkrar hugmyndir verið 

ríkjandi varðandi landsskipulagsgerð í heiminum í gegnum árin.  Um síðustu aldamót 

var gerð rannsókn í 10 löndum með misjafnan bakgrunn en þróaða aðferðafræði í 

landsskipulagi.  Meðal þess sem þar kom fram þá má nefna tilraunir með að skapa 

þjóðarsamstöðu um uppbyggingu samfélaga, að draga úr svæðisbundnum mismun 

milli svæða innan viðkomandi lands, að auka skipulag vegna hvatningar 

Evrópubandalagsins, að móta stefnu og miðla málum í viðkvæmri stöðu, að bregðast 
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við þrýstingi um byggingarframkvæmdir og takast á við erfiða tíma sem reyna á 

samfélagið (Alterman, 2001).   

Án efa er misjafnt milli landa hvernig þessu er háttað og hve mikil fyrirhyggja er með 

í för.  En í grunninn gengur hugmyndafræðin út á það að fyrst komi heildarstefnur í 

landsskipulagi sem setji mörk á flesta vegu og sveitarstjórnir vinni síðan með það í 

sínu svæðisskipulagi.  Einnig taka þær mið af landsskipulagi við gerð aðalskipulags og 

það verður síðan forsenda deiliskipulags á svæðinu.  Af sögunni hér að framan má 

vera ljóst að þessu er nákvæmlega öfugt farið á Íslandi og skipulagsstigið fyrir ofan 

það síðasta gjarnan sett og þróað til að bregðast við aðsteðjandi vanda.  Þannig er þetta 

nær örugglega líka með landsskipulagið þar sem stefnir í árekstra bæði á haf- og 

strandsvæðum sem og á miðhálendinu.  Á báðum svæðum er vaxandi 

ferðamannastraumur og einnig vaxandi vilji til aukinnar nýtingar.  Því er 

landsskipulagi ætlað að setja nauðsynlegar skorður á þessum svæðum.  Nú má 

auðvitað segja sem svo að það sé engum ætlandi að setja stefnu til framtíðar þannig að 

ekki þurfi að bregðast við neinu óvæntu á einhverjum tímapunkti.  Það er aldrei svo.  

Hins vegar getur stefnumótun varðað leiðina og dregið fram til hvers er ætlast og hvers 

ekki ásamt því að mynda heilsteyptari umgjörð um verkefnin.  Nánari skilgreiningar 

eru svo alltaf nauðsynlegar ásamt því að bregðast við breytingum í umhverfi frá einum 

tíma til annars.  Til lengri tíma er það vænlegra frekar en að bæta lögum á lög og 

reglugerð á reglugerð eins og oft vill verða þegar ekki næst að hugsa til framtíðar. 

2.2 Landsskipulag í skipulagslögum 

Hér á eftir er ætlunin að renna í gegnum skipulagslög og greina ákvæði um 

landsskipulag og helstu þætti sem það varðar. 

2.2.1 Almennt 

Í Skipulagslögum nr. 123/2010, 1. grein, eru markmið laganna skilgreind sem þróun í 

þágu almennings með heilbrigði og öryggi að leiðarljósi, að stuðla að skynsamlegri 

nýtingu og vernd með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, að tryggja jafnan rétt þegnanna til 

jafns við heildarhagsmuni, að tryggja samráð og áhrif almennings á 

skipulagsáætlanagerð og faglegan undirbúning framkvæmda (Skipulagslög nr. 

123/2010).  Með þessu er stefnan sett og önnur ákvæði skipulagslaga þannig um búin 

að þau stuðli að þessu.  Eins og sjá má er markmiðin almenns eðlis og vísa til 

almennaheilla umfram annað.   
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Í 2. grein skipulagslaga eru skilgreiningar en í 14. lið hennar er landsskipulagsstefna 

skilgreind sem samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára sem ráðherra lætur 

vinna og leggur fyrir Alþingi (Skipulagslög nr. 123/2010).  Þarna er verið að 

skilgreina þá vinnu sem fer fram við gerð landsskipulags.  Nánar er vikið að 

landsskipulagi og landskipulagsstefnu í sér kafla hér á eftir. 

Í II. kafla skipulagslaga er fjallað um hver fer með stjórn skipulagsmála.  Nánar er svo 

kveðið á um þetta í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 þar sem tilgreint er að 

Umhverfisráðherra fari með yfirstjórn skipulagsmála og Skipulagsstofnun honum til 

aðstoðar.  Í II. kafla eru einnig tilgreind helstu hlutverk Skipulagsstofnunnar og þar á 

meðal er að sjá um að upplýsingar um áætlanir um landnotkun á landsvísu séu fyrir 

hendi og gera tillögu að landsskipulagsstefnu ásamt því að framfylgja ákvæðum laga 

um mat á umhverfisáhrifum. 

Af fyrra atriðinu er ljóst að Skipulagsstofnun er framkvæmdaraðili vinnu við 

landsskipulagsstefnu og aflar nauðsynlegra upplýsinga og heldur utan um þau gögn 

sem nýtast við þá vinnu.  Afrakstur þeirrar vinnu og fyrirliggjandi upplýsingar er 

grunnur að tillögu Skipulagsstofnunnar að landsskipulagsstefnu fyrir hönd ríkisins.  

Seinna atriðið er haft hér með til að benda á að eitt af lögbundnum hlutverkum 

Skipulagsstofnunar er að halda utan um mat á umhverfisáhrifum, hvort sem um er að 

ræða framkvæmdir eða áætlanir.  Því er það samkvæmt þessu á hendi 

Skipulagsstofnunar að framfylgja matsferli á tillögu um landsskipulagsstefnu. 

2.2.2 Landsskipulagskaflinn 

III. kafli Skipulagslaga nr. 123/2010 ber yfirskriftina landsskipulag og fjallar um þann 

hluta skipulagslaga.  Kaflinn hefst á 10. grein en hún fjallar um 

landsskipulagsstefnuna.  Þar er tilgreint að innan tveggja ára frá kosningum til 

Alþingis skuli ráðherra leggja fram þingsályktunartillögu um landsskipulagstefnu til 

tólf ára.  Í þeirri tillögu eigi að felast endurskoðun á fyrri stefnu og greinargerð um 

stöðu mála í skipulagsmálum.  Með þessu á að nást fram markviss endurskoðum og 

eftirfylgni því að þó stefnan sé til tólf ára þá er hún endurskoðuð á minnst fjögurra ára 

fresti en oftar í ótryggu stjórnarástandi.  Síðan er tilgreint nánar hvað geti verið 

innifalið í landsskipulagsstefnu og má þar nefna samþættar áætlanir opinberra aðila 

um málaflokka sem varða landnotkun og hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Til 

grundvallar eru höfð markmið laganna auk gerðra áætlana ásamt því að hafa svæðis- 

og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til hliðsjónar (Skipulagslög nr. 123/2010). 
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Þar með er skilgreint að allar áætlanir er varða landnýtingu skulu vera hluti 

landskipulagsstefnu og að hverju skuli miða.  Nánari skilgreiningu er svo að finna í 3. 

mgr. 10 greinar. 

„Landsskipulagsstefna skv. 2. mgr. getur tekið til landsins alls, einstakra landshluta og 

efnahagslögsögunnar. Í henni skal ávallt vera uppfærð stefna um skipulagsmál á 

miðhálendi Íslands.“ (Skipulagslög nr. 123/2010). 

Þarna er mögulegt umfang skilgreint en það er athyglisvert að það skuli bundið í lög 

að í hverri einustu endurskoðun skuli stefnan um miðhálendið vera endurskoðuð.  Það 

gildir ekki nauðsynlega um önnur svæði og sýnir þá áherslu sem hálendið og ósnortin 

náttúra hefur fengið í seinni tíð.   

10. grein lýkur svo með málsgrein um skyldu sveitarstjórna til að taka mið af 

landsskipulagsstefnu í sínum skipulagsáætlunum þannig að samræmi verði innan 

fjögurra ára frá samþykkt stefnunnar.  Þó geta sveitarstjórnir vikist undan þessu en 

þurfa þá að senda rökstuðning til Skipulagsstofnunar með skipulagsáætluninni sem 

samræmist ekki landsskipulagsstefnu.  Ekki er þó ljóst hvort og þá hvernig yrði tekið á 

því.  Jafnvel væri hægt að skoða slík tilfelli við næstu endurskoðun landsskipulags en 

það er ekki nánar tilgreint í Skipulagslögum. 

11. grein skipulagslaga fjallar um málsmeðferð landsskipulagsstefnu og hefst á því að 

ráðherra feli Skipulagsstofnun að gera hana en skipi jafnframt sjö manna 

ráðgjafanefnd til ráðgjafar við gerð landsskipulags. Þar er einnig kveðið á um að 

Samband íslenskra sveitarfélaga skuli eiga fulltrúa í ráðgjafanefndinni ásamt fagfólki í 

skipulagsmálum í opinberum stofnunum sem og annars staðar.  Nánar er þetta 

skilgreint í reglugerð um landsskipulagsstefnu.  Með þessu er líkast til ætlunin að fá 

þversnið þeirra aðila sem fara með skipulagsmál og lifa og hrærast í heimi skipulags 

en þá verður auðveldara að greina þróunina frá einni endurskoðun til þeirrar næstu.   

Í næstu málsgrein 11. greinar er útskýrt hvernig skuli vinna landsskipulag.  Er 

Skipulagsstofnun þar skylt að gera eins konar áætlun þar sem verkið er skipulagt, 

forsendur kynntar, kynningar skipulagðar og vinnan kortlögð.  Áætlun þessi er kölluð 

lýsing á gerð landsskipulagsstefnu og er unnin í samvinnu Skipulagsstofnunar og 

ráðgjafanefndarinnar sem nefnd var í hér að framan, ásamt öðrum þeim er málið kann 

að varða.  Lýsing þessi skal auglýst opinberlega og þar með er mörkuð sú stefna að 

ferlið sé opinbert og á öllum stigum hafi almenningur möguleika til að koma sinni 

skoðun á framfæri.  Þetta er einnig nauðsynlegt því eins og áður er getið þá er það 

Skipulagsstofnun sem alla jafna heldur um þræði umhverfismats áætlana en þegar hún 
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sjálf er höfundur landsskipulags þá þarf ferlið að vera hafið yfir vafa.  Þessu til áherslu 

þá tekur 3 mgr. 11. greinar af allan vafa um þessa málsmeðferð með því að festa 

skyldu ráðherra til að bera ábyrgð á gerð umhverfismats fyrir landsskipulagsstefnu og 

að ráðuneytið taki hlutverk Skipulagsstofnunar þegar landsskipulagsstefna fer í 

umhverfismat áætlana.  

Í næstu málsgreinum þar á eftir er kveðið á um að Skipulagsstofnun hafi aðgang að 

áætlunum og hafi einnig samráð við þau sveitarfélög sem gætu þurft að breyta sínum 

áætlunum vegna landsskipulagsstefnu.  Þá er farið nokkuð ítarlega yfir hvernig skuli 

auglýsa endanlegar tillögur að landsskipulagsstefnu og hvaða athugasemdafrestir skuli 

auglýstir.  Eftir þessa fresti skal Skipulagsstofnun gefa umsagnir um þær athugasemdir 

sem bárust og skila til ráðherra með tillögu að landsskipulagsstefnu.  Ráðherra tekur 

þessi gögn til skoðunar og gerir tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu en 

getur á þeim tíma haft samráð sveitarfélög og ráðuneyti.  Með þessu lýkur þessum III. 

kafla skipulagslaga um landsskipulag en við taka önnur ákvæði almenns eðlis eða um 

aðra þætti skipulags og verður vikið að því sem varðar landsskipulag hér á eftir. 

2.2.3 Önnur ákvæði 

Í 12. grein Skipulagslaga nr. 123/2010 1.mgr. er fjallað um skipulagsskyldu og þar 

segir: „Skipulagsskylda nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaga.“  Ekki er það 

skilgreint nánar í skipulagslögum enda sveitarfélagamörk víðast frágengin á landi en 

þó óljósari á sjó.  Í gögnum Skipulagsstofnunar eru gjarnan nefndir 115 metrar frá 

stórstraumsfjöru og á sú skilgreining sér stoð í Jónsbók frá 1281 sem nútíma 

lögfræðiskýring á því sem þar stendur.  Síðan má velta fyrir sér hversu vel 

stórstraumsfjara er skilgreind, hvort það er mesta mælda fjara eða jafnvel breytileg frá 

einum tíma til annars.  Mörk sveitarfélaga og skipulagskylda þeirra í sjó er því ekki 

alveg bundin við nákvæma staðsetningu og gæti því skapað árekstra þegar hafið 

verður skipulagt í auknum mæli.  Þarna kemur einnig til sögu eignar- og nytjaréttur 

sjávarjarða og því gæti skapast stórt úrlausnarefni fyrir dómstóla þegar skera þarf úr 

hvar þessi lína liggur þegar hagsmunir beggja vegna hennar togast á. 

Í 7. mgr. 12. greinar er tekið á því hvaða skipulagsáætlun er rétthærri en önnur og 

síðan stendur: „Við gerð nýrra skipulagsáætlana eða breytinga á skipulagsáætlunum 

skulu sveitarstjórnir taka mið af gildandi landsskipulagsstefnu.“ (Skipulagslög nr. 

123/2010).  Þar með er tekið af skarið með að landsskipulagsstefna er rétthærri en 

aðrar skipulagsáætlanir og skuli vinna eftir því.  Þetta er samhljóma 10. greininni sem 
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fjallað var um í kafla 2.2.2. og gaf sveitarstjórnum svigrúm til að víkjast undan 

landsskipulagsstefnu með viðhlítandi rökstuðningi.  Málsmeðferðin verður þó engu 

skýrari við þetta ákvæði. 

Næst er borið niður í 13. grein Skipulagslaga, 2.mgr. en þar stendur:  

„Öll efnistaka á landi, úr ám, vötnum og af eða úr hafsbotni innan netlaga er háð 

framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar í samræmi við ákvæði laga nr. 44/1999 

um náttúruvernd.“ (Skipulagslög nr. 123/2010). 

Þarna er minnst á hafsbotn innan netlaga en það er það sama og unnið var úr Jónsbók 

og skilgreint sem 115 metrar frá stórstraumsfjöru.  Þetta svæði er á forræði 

sveitarfélaga, skipulagsskylt á þeirra skipulagsáætlunum og krefst framkvæmdaleyfis 

þeirra ef eitthvað á að framkvæma þar.  Það er því nokkuð vel skilgreint hvernig fara á 

með þetta svæði þó ytri línan sé nokkuð óljós.  Í 8. mgr. sömu greinar er svo þessi 

viðbót:  

„Sé sótt um framkvæmdaleyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu frá netlögum skal 

leyfisveitandi leita umsagnar viðeigandi sveitarfélaga áður en leyfið er veitt.“ 

(Skipulagslög nr. 123/2010). 

 Þarna er því skilgreint eins konar öryggissvæði þó ytri mörk þess séu jafn óljós og ytri 

mörk netalaga.  Það kemur þó varla að sök því allar framkvæmdir sem geta talist á 

þessu svæði fara fyrir viðeigandi sveitarstjórn og þar með er hægt að meta áhrif á 

aðstæður sem eru vel út fyrir netalög eða eins langt og þurfa þykir innan þessa svæðis.  

Það ætti því að tryggja upplýsta ákvarðanatöku og andmælarétt ef þannig háttar til. 

VI. kafli fjallar um svæðisskipulagsáætlanir og þar er tekið til þess að svæðisskipulag 

skuli vera í samræmi við landsskipulagsstefnu, hafa sömu markmið og vera sett til 12 

ára eins og landsskipulagsstefnan.  Með þessu er þessar tvær gerðir áætlana gerðar 

háðar hvor annarri enda á svipuðum stað í skipulaginu eins og sjá má á meðfylgjandi 

mynd sem fengin er af vef Skipulagsstofnunar (http://www.landsskipulag.is/um-

landsskipulagsstefnu/ ) 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999044.html
http://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/
http://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/
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Mynd 1. Skipulag skipulagsáætlana (Skipulagsstofnun, 2013a). 

 

Samþætting þessara áætlana ætti því að mynda samstæða heild stefnumótunnar þar 

sem allir aðilar stefna í sömu átt.  Á sama hátt er VII. kafli sem fjallar um 

aðalskipulagsáætlanir en þar kemur fram að taka skuli tillit til landsskipulagsstefnu og 

svæðisskipulags sem þá þegar hefur miðast við landsskipulagsstefnu.  Aðalskipulag 

skal sett til 12 ára eins og hin skipulögin en skal endurmetið eftir hverjar 

sveitarstjórnarkosningar og þá meðal annars út frá landsskipulagsstefnu. 

Kafli IX er um skipulagsreglugerð, eignarnám og fleira og þar er kveðið er á um 

reglugerð sem fjallar ýtarlegar um gerð skipulagsáætlana og framkvæmdaleyfi.  Í 

næstu málsgrein er tilgreind skipulagsreglugerð sem fjallar nánar um landsskipulag, 

málsmeðferð hennar, hlutverk og starfshætti ráðgjafanefndar, gerð skipulagsáætlana 

og lýsinga skipulagsverkefna ásamt nauðsynlegum gögnum og málsmeðferð 

skipulagsáætlana almennt.  Mörg fleiri ákvæði eru undir þessari grein og varða 

skipulagsreglugerð en koma ekki við sögu hér.  Hitt er athygliverðara hvernig unnið 

var úr þessu því að sú skipulagsreglugerð sem er í gildi árið 2013 er nr. 400 frá 1998 

og varla minnst á landsskipulag enda er það ekki komið í lög fyrr en árið 2010.  Hins 

vegar er til reglugerð um landsskipulagsstefnu nr. 1001 frá 2011 og þar er tekið á þeim 

þáttum sem varða landsskipulagsstefnuna.  Þetta er frekar misvísandi þar sem 

skipulagslögin vísa í skipulagsreglugerð en ekki í reglugerð um landsskipulagsstefnu.  

21. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu nr.1001/2011 vísar hins vegar á 2. mgr. 
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45. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem segir að skipulagsreglugerð kveði nánar á 

um landsskipulagsstefnu.  Neðanmáls er þó að finna vísun í réttu reglugerðina en að 

öðru leiti er þetta villandi og til þess fallið að auka flækjustigið í annars stórum 

málaflokki. 

Í lok IX. kafla er fjallað um bætur og tekið til þess að ef fasteignir lækka eða 

nýtingarmöguleikar minnka og hægt að sýna fram á það, þá getur sveitarsjóður eða 

ríkissjóður vegna landsskipulagsstefnu, verið bótaskyldur eða þurft að leysa til sín 

viðkomandi fasteign.  Þetta er í raun nauðsynlegt þar sem landsskipulagsstefnan í það 

minnsta er sett í kjölfar mikillar byggðarþróunar og ekki ólíklegt að einhver 

framkvæmd hafi farið lengra en ný viðmið gera ráð fyrir eða eru tilbúin að gefa 

fordæmi fyrir.  Þetta er einn af ókostum þess að gera stefnu eftirá í stað þess að setja 

rammann til framtíðar og áður en reynir á hann. 

2.3 Framvinda landsskipulags 

Eins og fram kom í III. kafla skipulagslaga um landsskipulag þá er rakið hvernig vinna 

skuli landsskipulagsstefnu.  Þetta er svo gert enn betur í reglugerð um 

landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011.  Í reglugerðinni er rakið lið fyrir lið hvernig ferlið 

gengur fyrir sig allt frá því að ráðherra felur Skipulagsstofnun að gera 

landsskipulagsstefnu ásamt því að setja fram áherslur sínar og allt til þess að tillaga til 

þingsályktunar um landsskipulagsstefnu er samþykkt.  Áður en fjallað verður betur um 

þetta ferli er rétt að varpa fram skýringarmynd sem er að finna á vef 

Skipulagsstofnunar 

( http://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/umhverfismatid/ ).   

http://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/umhverfismatid/
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Mynd 2. Ferli landsskipulags og tengdir viðburðir ( Skipulagsstofnun,2013b). 

 

Eins og sjá má af mynd 2 þá er þetta langt og á köflum flókið ferli, ekki síst fyrir 

ókunnuga og þá sem vinna þetta í fyrsta sinn.  Reynslan á þó eftir að kenna 

starfsmönnum Skipulagsstofnunar, hinu opinbera og almenningi hvernig best verður 

að standa að slíkri stefnumótun og vinnubrögðin munu eflaust slípast með tíð og tíma. 

Samkvæmt Skipulagslögum er ráðherra skylt að leggja fram tillögu til þingsályktunar 

innan tveggja ára frá alþingiskosningum og það þýðir að ferlið þarf að hefjast nokkuð 

fljótt eftir kosningar.  Nýskipaður ráðherra þarf að senda Skipulagsstofnun boð um að 

vinna landsskipulagsstefnu ásamt því að setja fram þá áherslupunkta sem hafa skal að 

leiðarljósi við gerð landsskipulagsstefnu.  Við gerð fyrstu landsskipulagsstefnu fyrir 

árin 2013-2024 voru áherslupunktarnir þrír samkvæmt bréfi ráðuneytis til 

Skipulagsstofnunar dagsettu 30. september 2011.  Þeir voru stefna um skipulagsmál á 

miðhálendi Íslands, búsetumynstur – dreifing byggðar og skipulag á haf- og 

strandsvæðum (Skipulagsstofnun, 2012c).  Þessi síðasti áherslupunktur gæti verið 

vendipunktur fyrir sjókvíaeldi en það er einmitt umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 
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Jafnhliða því að hefja vinnu við landsskipulag og gefa upp áherslupunkta þarf ráðherra 

að skipa ráðgjafanefnd sem er til stuðnings og ráðgjafar við allt ferlið.  Einnig er 

ráðherra skylt að leita álits nefndarinnar ef hann er ósammála tillögu 

Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu.  Skipulagsstofnun hefur sína vinnu á því 

að taka saman lýsingu á verkefninu og gera matslýsingu fyrir verkið en matslýsingin 

er undanfari umhverfismats.  Lýsingin og matslýsingin fara í almenna kynningu en þá 

á Skipulagsstofnun að vera búin að koma upp samráðsvettvangi þar sem eru fulltrúar 

sveitarfélaga, opinberra stofnana, náttúruverndar, almennings og annarra er málið 

varðar samkvæmt 6. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu (Reglugerð um 

landsskipulagsstefnu nr.1001/2011).  Þessi samráðsvettvangur hefur mikilvægu 

hlutverki að gegna og fylgir ferli landsskipulagsstefnu frá upphafi til enda.   

Á meðan á þessu stendur vinnur Skipulagsstofnun að skilgreiningu valkosta vegna 

tillögu að landsskipulagsstefnu ásamt umhverfismati þeirra.  Því næst eru teknar þær 

athugasemdir sem fram komu í kynningunni ásamt umhverfismetnum valkostum og 

mótuð tillaga að landsskipulagi.  Jafnframt er unnið umhverfismat samræmdar 

landsskipulagsstefnu sem byggir að töluverðu leiti á umhverfismati valkosta en er í 

samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  Tillagan og umhverfismatið 

eru síðan kynnt samráðsvettvanginum og ráðgjafanefndinni áður en opinber auglýsing 

fer fram.  Með því gefst öllum landsmönnum tækifæri til að koma sínum 

athugasemdum á framfæri og hafa áhrif á tillöguna.   

Þegar athugasemdatíma lýkur gefur Skipulagsstofnun umsögn um framkomnar 

athugasemdir og sendir ásamt tillögu um landsskipulagsstefnu til ráðherra.  Jafnframt 

sendir Skipulagsstofnun svör til þeirra sem gerðu athugasemdir.  Það er svo ráðherra 

að vega þetta og meta þannig að hægt sé að ganga frá tillögu til þingsályktunar um 

landsskipulagsstefnu en hafa skal í huga að vilji ráðherra víkja frá tillögu 

Skipulagsstofnunar þá ber honum að leita álits hjá ráðgjafanefndinni samanber 6. gr. 

reglugerðar um landsskipulagsstefnu (Reglugerð um landsskipulagsstefnu 

nr.1001/2011).  Eftir þetta er málið í höndum Alþingis en landsskipulagsstefna tekur 

ekki gildi fyrr en Alþingi hefur samþykkt hana. Með tillögunni fylgir greinargerð 

Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum og svörum við þeim.  Jafnframt fylgir 

umhverfisskýrsla tillögu að landsskipulagsstefnu. 
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2.4 Helstu tæki landsskipulags 

Nú er rétt að líta til baka og skoða hvað af framansögðu er til þess fallið að hafa áhrif á 

framvindu mála.  Hvort að í þessum lögum séu einhver þau úrræði eða tæki sem hafa 

afgerandi áhrif á umsóknarferli og leyfisveitingar.  Í fljótu bragði er ekki auðvelt að 

koma auga á afgerandi þröskulda eða boð og bönn en á móti má segja að stefnur á 

landsvísu geti verið frekar almenns eðlis og matskennt hvar mörkin liggja.  Það er því 

hægara sagt en gert að setja slíka ramma þannig að þeir dugi til langrar framtíðar.  En 

þá er nærtækt að grípa til annarra ráða eins og gert var í vinnslu landsskipulagsstefnu.   

Fyrst ber að nefna það hlutverk Skipulagsstofnunar að halda utan um allar 

skipulagsáætlanir og fylgjast með, bæði á eigin vegum og í gegnum umhverfismat 

áætlana, hvort þar sé samræmi á milli.  Í 10. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 

105/2006 stendur: 

10. gr. Mat á vægi umhverfisáhrifa. 

Þegar metið er hvort líklegt er að umhverfisáhrif skipulags- og framkvæmdaáætlana 

verði veruleg skal taka mið af eftirfarandi viðmiðum:  

   a. Eiginleikum áætlunar, sérstaklega: 

   1. hversu nákvæm skilyrði áætlunin setur fyrir tilteknum framkvæmdum, svo sem 

með stefnumiðum eða skilmálum um staðsetningu framkvæmda, eðli framkvæmda, 

stærð þeirra eða starfsemi eða um nýtingu tiltekinna auðlinda, 

   2. hversu nákvæm skilyrði áætlunin setur annarri áætlanagerð sem fylgir í kjölfar 

hennar, 

   3. mikilvægi áætlunarinnar við að samþætta umhverfissjónarmið, sérstaklega með 

tilliti til sjálfbærrar þróunar, 

   4. umhverfisvandamálum sem varða áætlunina, 

   5. mikilvægi áætlunarinnar við að framfylgja stefnumörkun um umhverfismál. 

   b. Eiginleikum áhrifa og þeirra svæða sem verða fyrir áhrifum, sérstaklega varðandi: 

   1. líkur, tíðni og varanleika áhrifa, 

   2. samlegð og sammögnun áhrifa, 

   3. hvort áhrifa gætir yfir landamæri, 

   4. hættur fyrir heilbrigði manna eða umhverfi, svo sem vegna slysa, 

   5. stærð og landfræðilegt umfang áhrifa, svo sem stærð landsvæðis og fjölda fólks 

sem líklegt er að verði fyrir áhrifum, 

   6. gildi og eiginleika þess svæðis sem verður fyrir áhrifum vegna sérstaks 

náttúrufars eða menningarminja, vegna umhverfis- eða viðmiðunarmarka eða vegna 

umfangs landnýtingar, 

   7. áhrif á svæði eða landslag sem viðurkennt er að hafi verndargildi á landsvísu eða 

alþjóðavettvangi (Lög um umhverfismat áætlana nr.105/2006). 

 

Með þessum viðmiðum ætti að vera auðveldara að meta verkefnið og finna hvaða 

þætti þarf að skoða sérstaklega.  Hjá Skipulagsstofnun á því að skapast bæði þekking 
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og yfirsýn til að takast á við þetta verkefni en jafnframt leiðir til að virkja 

hagsmunaaðila og almenning eftir öðrum úrræðum.   

Ráðgjafanefnd landsskipulagsstefnu hefur mikilvægu hlutverki að gegna og á að fylgja 

vinnuferlinu frá upphafi til enda.  Hún skal vera til ráðgjafar og samráðs á hverjum 

tíma og er álitsgjafi ráðherra ef hann hefur hug á að breyta tillögu Skipulagsstofnunar 

að landsskipulagsstefnu.  Nánar er þetta skilgreint í 4. gr. reglugerðar um 

landsskipulag nr. 1001/2011 en í 3. gr. er vikið að skipun nefndarinnar og er hún 

skipuð átta fulltrúum, 4 úr ráðuneytum, 2 frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og 2 án 

tilnefningar frá umhverfisráðherra.  Annar fulltrúa umhverfisráðherra skal vera 

fagaðili í skipulagsmálum og jafnframt skal formaður nefndarinnar vera annar fulltrúa 

ráðherra.  Þessi nefnd hefur vítt sjónarhorn og fleiri tengingar ásamt því að hún hefur 

góða möguleika á að hafa áhrif á ferlið og niðurstöður stefnunnar.  

Samráðsvettvangur er sérlega gagnlegt tæki og mikilvægt aðhald við jafn viðamikla 

vinnu og landsskipulag er.  Vettvangurinn er settur upp af Skipulagsstofnun og í 

honum eru hagsmunaaðilar sem starfa á landsvísu hvort heldur er í opinberum störfum 

eða ekki.  Skipulagsstofnun óskar eftir ábendingum um fulltrúa og svo er hægt að óska 

eftir að vera í samráðsvettvanginum. Þarna er því hópur sem er algerlega opinn og 

getur innihaldið allt frá atvinnumönnum til áhugamanna í stefnumótun og 

hagsmunagæslu.  Þannig skapast  breiður grunnur álitsgjafa með fjölbreytta þekkingu 

og margvísleg sjónarhorn sem aðeins ætti að bæta þá vinnu sem fram fer við mótun 

landsskipulags.  Starf samráðsvettvangsins getur farið fram með fundum, netpóstum 

og álitsgjöfum. 

Eftir sem áður er á ákveðnum tímapunktum auglýst eftir athugasemdum almennings 

og þeim gefinn kostur á að setja fram sínar skoðanir og athugasemdir.  Í ferli 

landsskipulagsstefnu gerist þetta við kynningu lýsingar og matslýsingar, umhverfismat 

samræmdrar landsskipulagsstefnu og auglýsingu tillögu til landsskipulagsstefnu.  Það 

má því segja að ferlið sé eins opið og hægt er að hugsa sér og vandséð hvernig má 

opna það meira.  Það er á sama tíma gríðarlegt aðhald og getur auðveldlega með 

samstilltu átaki orðið vendipunktur í umræðum og ákvarðanatöku.  

Að lokum má gera ráð fyrir að Alþingi leiti álits víða þegar tillaga til þingsályktunar 

um landsskipulagsstefnu verður tekin til afgreiðslu en líklegt má þó telja að það verði 

að megninu til sömu aðilar og áður hafa komið við sögu. 
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2.5 Reynsla annarra þjóða – yfirlit 

Eins og vikið var að í kafla 2.1. þá var þróun þéttbýlis, og þá einnig skipulags, töluvert 

seinna á ferðinni á Íslandi heldur en í nálægum löndum.  Það á einnig við um 

landsskipulag eða sambærilegar lausnir sem nágrannaríkin hafa skapað.  Hér á eftir 

verður farið lauslega yfir þessa þróun og lausnir á Norðurlöndunum en þó sérstaklega 

hvernig nálgun þessara þjóða er á haf- og strandsvæði, líkt og horft verður til í næstu 

köflum. 

2.5.1 Noregur 

Líkt og annars staðar hafa skipulagslög í Noregi verið lengi í þróun.  Það er þó ekki 

fyrr en upp úr 1970 sem lögin þróuðust í átt til landsskipulags þegar fylkjaskipulag var 

gert skylt.  Má túlka það sem eins konar svæðisskipulag en þá skal taka áætlanir ríkis, 

fylkja og sveitarfélaga og samræma fylkjaskipulaginu (Stefán Thors, 1982).  Norsk 

skipulags- og byggingarlög kveða á um að ekki megi framkvæma á 100 metra belti 

landmegin við ströndina en eigi að síður hafa sveitarfélög  skipulagsvald eina sjómílu 

út fyrir grunnlínu.  Þá geta fylkisstjórnir gert svæðisskipulag sem nær það langt að 

helsta starfsemi nærri landi er innan þess.  Norska ríkið ber þó alltaf ábyrgð á öllum 

framkvæmdum er varða olíuleiðslur og rafstrengi hvar sem er í sjó (Skipulagsstofnun, 

2012b). 

Í norskum lögum er ekki kveðið á um hafskipulag sem slíkt þó fylkjaskipulag geti 

teygt sig þangað.  Það var því norska ríkisstjórnin sem lagði árið 2002 tillögu fyrir 

Stórþingið um að vinna áætlun um nýtingu og vernd hafsvæða Noregs.  Var það 

samþykkt og árið 2006 var hafskipulag fyrir Barentshaf og nágrenni Lofoten 

samþykkt.  Árið 2009 var hafskipulag fyrir Noregshaf samþykkt og til stendur að ljúka 

hafskipulagi fyrir Norðursjó og Skagerak árið 2013, en í millitíðinni var fyrsta 

hafskipulagið endurskoðað og samþykkt 2011 (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Þverfagleg vinna einkenndi gerð hafskipulaganna þar sem stýrihópur með breiða 

þátttöku ráðuneyta og stofnanna samþætti og stýrði vinnunni.  Þrír hópar unnu svo 

skipulagið, fagráð undir stjórn norsku pólstofunnar, vöktunarhópur undir stjórn norsku 

hafrannsóknarstofunnar og hættumatshópur undir stjórn norsku 

siglingarmálastofnunarinnar.  Auk þess var eins konar samráðsvettvangur 

hagsmunaaðila og annarra er málið varðar  (Skipulagsstofnun, 2012b). 
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2.5.2 Danmörk 

Það var árið 1973 sem fyrstu ákvæði um landsskipulag voru sett í lög í Danmörku með 

lögum um lands- og svæðisskipulag.  Útfærslan var sú að ráðherranefnd undir forystu 

Umhverfisráðherra, heldur utan um og samræmir áætlanir í svæðisskipulagi.  

Markmiðið er að styðja við byggðaþróun, stýra landnýtingu með minni loftmengun að 

leiðarljósi og samræma áætlanir.  Landinu og sveitarfélögunum er svo skipt í 11 svæði 

sem hvert hefur sitt svæðisskipulag (Stefán Thors, 1982). 

Skipulagsskylda danskra sveitarfélaga nær aðeins til lands en samkvæmt 

náttúruverndarlögum eru takmarkanir á framkvæmdum 300 metra landmegin frá hafi 

og samkvæmt skipulagslögum eru aðeins heimil mannvirki sem háð eru hafi á 3 

kílómetra svæði frá sjó.   

Annars er ekki sérstakt hafskipulag að finna í Danmörku en þar sem Danir eru hluti af 

ESB þá hefur ríkið stjórnsýslu hafsins og tekur þar mið af hafréttarsamningum og 

vatnatilskipun Evrópusambandsins.  Einnig vinna Danir að fleiri verkefnum tengdum 

haf- og strandsvæðum, í gegnum ESB.  Stjórnsýsla hafsins er nokkuð dreifð um 

stjórnkerfið en er samræmd með mati á umhverfisáhrifum eða samráði stofnanna 

(Skipulagsstofnun, 2012b). 

2.5.3 Svíþjóð 

Allt frá 1960 hefur sænska ríkið staðið að landsskipulagi þar sem skilgreindir eru 

hagsmunir varðandi nýtingu á land- og vatnasvæðum.  Skipulag ríkisins hefur séð um 

þessa vinnu í samráði við hagsmunaaðila en lénin  sem eru fulltrúar ríkis hafa aðstoðað 

sveitarfélögin við að framfylgja skyldum sínum í skipulagsmálum (Stefán Thors, 

1982). 

Hvað varðar skipulag hafsvæða þá hefur það lögum samkvæmt einnig verið á forræði 

sveitarfélaga.  Á það við alla landhelgina en hefur ekki virkað sem skildi og því skilið 

þessi svæði eftir frekar varnarlaus.  Árið 2009 hófst vinna við að breyta þessu og komu 

fram tillögur að breyttum vinnubrögðum er varða hafið.  2011 var sett á stofn haf og 

vatnastofnun sem tók yfir málefni hafsins og á hennar vegum verður unnið hafskipulag 

sem gæti litið dagsins ljós árið 2016.  Er hugmyndin að skipta hafsvæðinu í þrennt, 

Helsingjabotn, Eystrasalt og Jótlandshaf (Kattegat) frá einni sjómílu utan grunnlínu til 

landhelgislínu (Skipulagsstofnun, 2012b). 
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2.5.4 Finnland 

Heildrænt landsskipulag virðist vera skammt á veg komið í Finnlandi þó að um langt 

skeið hafi lén og ráðuneyti staðið að áætlunum á svæðis- og landsvísu (Stefán Thors, 

1982).  Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum sem tóku gildi árið 2000 þá nær 

skipulagskylda sveitarfélaga út að landhelgislínu þó ríkið fari alfarið með stjórnsýslu 

hafsins.  Stefnumótun skipulagsmála er á hendi umhverfisráðherra og svæðisskipulög 

sveitarfélaga eru háð samþykki hans þannig að tök stjórnvalda á skipulagi landsins eru 

nokkuð þétt.   

Sérstakt hafskipulag er ekki til staðar í Finnlandi en Finnar eru aðilar að samstarfi um 

hafskipulag við annars vegar Svíþjóð um Helsingjabotn og hins vegar 

Eystrasaltsþjóðirnar um Eystrasaltið.  Inn í þetta blandast svo Evrópusambandið með 

styrkjum til Eystrasalts verkefnisins og samþykktum sem Finnar undirgangast líkt og 

Danir (Skipulagsstofnun, 2012b). 

2.5.5 Skotland 

Árið 2010 voru samþykkt tvískipt lög fyrir Skosku landhelgina en þau lög voru byggð 

á breskum lögum um hafsvæði.  Skiptist hafskipulagið annars vegar í landhelgina alla, 

eins konar landsskipulag, og hins vegar í eintök hafsvæði, svæðisskipulag.  Á hinn 

bóginn nær hafskipulagið frá stórstraumsfjöru til marka landhelginnar og er markmið 

þess að stýra vernd, nýtingu og viðbrögðum við breytingum á hafinu.  Í þessum 

tilgangi var ný stofnun sett á laggirnar og undir hana öll opinber Skosk 

sjávarstarfsemi.  Stofnunin heitir Marine Scotland og þar er unnið að fyrsta 

hafskipulaginu sem áætlað er að verði lokið árið 2013 (Skipulagsstofnun, 2012b). 
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3 Sjókvíaeldi 

Í kaflanum um sjókvíaeldi verður gerð grein fyrir sögulegum aðdraganda, út á hvað 

eldið gengur, ytri mörk starfseminnar og helstu hættum í umhverfinu.  Þá verður skýrt 

út hver staða sjókvíaeldis er í íslensku stjórnkerfi. 

3.1 Forsaga sjókvíaeldis 

Saga sjókvíaeldis á Norðurlöndum er ekki löng og eru fyrstu tilburðir Norðmanna frá 

því um 1950 en ekki fyrir alvöru fyrr en á 7. áratugnum.  Eftir það var þróunin hröð og 

breiddist út frá Noregi til Skotlands og Írlands. (Grøttum og Beveridge, 2007).  

Framan af snerist eldið um lax og regnbogasilung en síðar hófst eldi á þorski og einnig 

lúðu og jafnvel túnfiski.  Á Íslandi hófust tilraunir með sjókvíaeldi árið 1972 en fyrstu 

árin voru óhöpp algeng og gilti þá einu hvar borið var niður á landinu nema í Lóni í 

Kelduhverfi (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007).  Fjöldi stöðva í sjókvíaeldi var svo 

mjög sveiflukenndur fram að aldamótum, einkum vegna áfalla og óhagkvæmni enda 

var framleiðslugeta þessara stöðva allt að sex sinnum meiri en framleiðslan sjálf.  

Væntingarnar voru því miklar en bæði reynslu og þekkingu skorti ásamt því 

markaðsstarfi sem til þurfti.  Á árunum fyrir aldamót hófst tilraunaeldi á þorski en þó 

að það færi víða fram var það í litlum mæli á meðan þróun eldisins stóð (Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2007).   

Á fyrstu árum nýrrar aldar kom síðan kippur í laxeldið og tvöfaldaðist það á þremur 

árum.  Á sama tíma var þorskeldi í vexti en með aukinni reynslu og þekkingu þá hefur 

stöðvum í þorskeldi fækkað en þær stækkað til muna enda áhættan minnkað í takt við 

þekkinguna (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007).  Drifkraftur þessarar þróunar voru 

sjávarútvegsfyrirtæki sem fjármögnuðu reynslutímann en bjuggu svo að reynslunni og 

eru stórir þátttakendur í lax og þorskeldi á Íslandi.  Þá hefur ríkisvaldið stuðlað að 

þorskeldi með útgáfu kvóta í lifandi þorski enda þurfti að veiða lifandi þorsk í upphafi 

og ala hann.  En þetta var tímabundið og hafði ekki úrslitaáhrif á þeim tíma.  Það voru 

hagsmunir fyrirtækjanna að finna hvort hagkvæmt væri að ala þorsk og ná tökum á 

seiðaeldi þorska en síðan er það framtíðin sem á eftir að segja til um hvernig það fer 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007). 
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Samkvæmt grein í Fiskeldisfréttum frá því í desember 2012 eru ellefu fyrirtæki sem 

stunda sjókvíaeldi á Íslandi en þau framleiddu undir 2.000 tonnum samanlagt.  Er þetta 

mun minna en eitt fyrirtæki framleiðir alla jafna í nágrannalöndunum en til eru dæmi 

þess að eitt fyrirtæki þar framleiði að jafnaði um 30.000 tonn á ári, (Staða sjókvíaeldis 

á Íslandi, 2012). 

3.2 Eðli sjókvíaeldis 

Til að átta sig á hvað sjókvíaeldi gengur út á er rétt að fara yfir nokkur atriði.  Í þessum 

kafla verður byrjað á þáttum sem snúa að beinum rekstri sjókvíastöðva og þeim 

atriðum sem tengjast rekstrinum en eru á mannlegu valdi og háð daglegum athöfnum.  

Í næstu köflum verður svo fjallað um hvar sjókvíaeldi má vera, utanaðkomandi hættur 

og stjórnsýslulega umgjörð sjókvíaeldis á Íslandi. 

Þær tegundir sem einkum eru ræktaðar í sjókvíum eru Atlantshafslax, 

regnbogasilungur, þorskur og ýsa.  Atlantshafslaxinn er í sínu villta umhverfi í norður 

Atlantshafi og er allt að 5 árum í ferskvatni en fer svo til sjávar í allt að 3 árum og snýr 

þá aftur til að hrygna (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2002).  Í sjókvíum er hann hins 

vegar alinn í sláturstærð og er þá slátrað.  Hætta er talin á ferðum ef eldislax sleppur en 

ekki eru þó allir á eitt sáttir um þetta.  Noregur er stærsti framleiðandi eldislax með um 

72% framleiðslunnar.  Regnbogasilungur hefur lengstum verið alinn í sjó á Íslandi þó 

hann sé líkt og laxinn að hluta ferskvatnsfiskur.  Árangur af eldi regnbogasilungs hefur 

verið góður og er hann jafnvel stærri en sambærilegur villtur fiskur.  Í þessari tegund 

er Noregur einnig langstærsti framleiðandinn (Grøttum og Beveridge, 2007). Þorskur 

var fyrst tekinn til eldis við Ísland árið 1992 en þá fyrst villtur til áframeldis og í 

tilraunaskyni. Eftir það hefur verið reynt að koma upp seiðaeldi og stöðugri hringrás í 

gegnum eldisferlið.  Þetta hefur nú tekist að mestu (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007).  

Næstu skref voru að þróa eldið og er það langtíma verkefni sem byggist á kynbótum 

sem miða að örari vexti og minni afföllum (Norræn þorskeldisráðstefna, 2011).  Ýsa 

hefur verið reynd í sjókvíaeldi á Íslandi en er enn aðeins á tilraunastigi og framleiðsla 

lítil enn sem komið er (Grøttum og Beveridge, 2007).  Seiðaeldi og sala er annar angi 

eldisbúskapar en vegna þess hve fáir sjúkdómar eru í fiskum á Íslandi þá er töluverður 

markaður fyrir seiði í öðrum löndum en um leið verður hættan meiri ef þessir fiskar 

sleppa í framandi umhverfi og hafa áhrif á staðbundna stofna (Grøttum og Beveridge, 

2007).  Nokkuð hefur verið um þetta rætt á Íslandi líka og sitt sýnist hverjum.  Þó 

hefur afstaða yfirvalda verið sú að taka sem minnsta áhættu eins og kemur fram í 
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auglýsingu nr. 460/2004 um friðunarsvæði, þar sem eldi laxfiska í sjókvíum er 

óheimilt en nánar er fjallað um það í kafla 3.3.  Einnig er til skýrsla frá embætti 

Veiðimálastjóra sem gerð var 2002 af Valdimari Inga Gunnarssyni og heitir 

Hugsanleg áhrif eldislaxa á náttúrulega laxastofna. Í skýrslunni er varað við blöndun 

laxastofna og sýnt með erlendum rannsóknum að blöndun geti haft neikvæð áhrif á 

náttúrulega stofna jafnvel þó að í litlum mæli sé (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2002).  

Til starfrækslu sjókvíaeldisstöðvar þarf sjókvíar til að halda utan um þá fiska sem í 

eldi eru.  Í grundvallaratriðum hafa þær lítið breyst í útliti en stærð þeirra og efni hefur 

þróast mikið.  Lögunin er hringlaga, ferhyrnd eða sexhyrnd og neðan í þessum 

römmum hangir netpoki.  Netpokinn byggist á því að þyngdarkraftur haldi honum 

opnum og í réttri lögun.  Í einhverjum tilfellum hafa netþræðirnir verið styrktir með 

koparþræði til að gera netið stífara og til að minnka áhrif sólarljóss á netið.  Það hefur 

þó leitt til koparmengunar og verið bannað í einstaka löndum. Kvíarnar voru í upphafi 

vega úr timbri en breyttust í stál og plast (Grøttum og Beveridge, 2007) og voru 

Íslendingar í fararbroddi með að gera fyrstu plastkvíarnar sem voru úr tvöfaldri röð 

plaströra sem fest voru saman með járngjörðum (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2002).  

Stærð kvía hefur líka breyst mikið og sem dæmi má nefna kvíar sem höfðu þvermálið 

40 m og dýptina 4 m en nú má finna kvíar sem eru með þvermálið 157 m og dýptina 

30 m en rúmmálsbreytingin er frá 510 m
2
 til 59000 m

2 
(Grøttum og Beveridge, 2007).  

Stærðarvalið ræðst þó mest af aðstæðum en ljóst má vera að kvíar fara stækkandi með 

aukinni framleiðslu og samhliða því koma upp vandamál vegna ásæta eins og þara og 

kræklinga sem þvo þarf af kvíunum.  Lítið hefur verið um þetta á Íslandi en þó ekki 

óþekkt (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2002).  Sjókvíar hafa einnig verið útfærðar á 

marga vegu fyrir mismunandi aðstæður og mismunandi eldi.  Sem dæmi má nefna 

margar sambyggðar kvíar og kvíar með flatan botn þar sem eru breiðar súlur alsettar 

hillum fyrir flatfisk eins og lúðu.  Tæknin hefur því gert mögulegt að takast á við 

margbreytilegri aðstæður og fjölbreyttari fisktegundir í miklu stærri hlutföllum enn 

áður (Grøttum og Beveridge, 2007). 

Lítið gerist í sjókví fullri af fiski ef ekkert er fóðrið og þar er um að ræða stóran lið í 

rekstri sjókvíaeldisstöðvar.  Í því eins og öðru hafa orðið miklar framfarir en í upphafi 

samanstóð fóðrið af ódýrum fiski, hveitimjöli og vítamín/steinefnablöndu.  Mikið af 

þessu fóðri var framleitt hjá stöðvunum sjálfum og var háð fersku hráefni en 

niðurstaðan var oftar en ekki lítil gæði og mengað vatn hjá fiskunum.  Um 1980 var 
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farið að verksmiðjuframleiða kögglafóður með háu próteini og lágri fitu.  Þessi 

breyting bætti fóðrið mikið og skilaði greininni miklu.  Frá því um 1993 hafa verið 

framleiddir mun þéttari kögglar með lengri endingu sem gefur möguleikann á 

markvissari samsetningu og auknum meltanleika fóðursins.  Við þetta eykst vöxtur 

fisksins til muna, fóðurkostnaður lækkar hlutfallslega og mun minna fer út í umhverfið 

(Grøttum og Beveridge, 2007).  Möguleg hliðarverkun af þessu og ekki alveg óþekkt á 

Íslandi er mengun af völdum brennisteinsvetnis (H2S).  Það gerist þegar stutt er á botn 

og straumur lítill en þá safnast úrgangur fiskanna undir kvíunum og áður fyrr meiri 

fóðurleifar.  Njóti ekki súrefnis verður til brennisteinsvetni og skapist þær aðstæður að 

það stígi upp drepur það þá fiska sem fyrir verða.  Vegna þessa er farið að velja kvíum 

stað þar sem meira dýpi er og meiri viðráðanlegan straum er að finna (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2002).  Betur er fjallað um öldur, straum og hafrót í kafla 3.4.   

Eitt af vandamálunum sem fylgir ört stækkandi sjókvíaeldisstöðvum er ofauðgun 

sjávar.  Það gerist þannig að köfnunarefni og fosfór frá stöðinni verður til í of miklu 

magni þannig að það safnast upp í stað þess að lífverur í nágreninu nái að vinna það 

niður.  Sé ekki hugað að þessu í tíma getur skaði hlotist af en ráð við þessu er að hvíla 

svæði sem svona er ástatt fyrir og það getur jafnað sig á 3-5 árum eftir því hve öflugt 

lífríkið er (Grøttum og Beveridge, 2007).  Ekki er vitað til að þetta hafi verið 

vandamál á Íslandi enn sem komið er en með aukinni framleiðslu er vert að vera á 

varðbergi gagnvart þessum vágest.   

Sjúkdómar eru fylgifiskar fiskeldis og sjókvíaeldi er ekki undanskilið í því samhengi.  

Vel hefur þó tekist til með varnir við þessum sjúkdómum á Íslandi en árið 1991 var 

ráðinn nýr dýralæknir fisksjúkdóma og tölur frá honum sýna að lyfjanotkun árið 1992 

var 0,15 kg sýklalyf á slátrað tonn en var komið niður í 0,007 kg sýklalyf á slátrað 

tonn árið 2011.  Einungis 12 sjúkdómatilfelli komu upp árið 2011 í öllu fiskeldi á 

Íslandi og tókst að ráða bót á því með ekki meira efni en getið er hér að framan.  Það 

gefur til kynna að fiskurinn sé næmur fyrir þeirri lyfjagjöf sem hann fær enda ekki í 

snertingu við lyf alla jafna.  Helsta vopnið í baráttunni við sjúkdóma er bólusetning og 

eru notaðar allt að sex tegundir bóluefnis á Íslandi (Gísli Jónsson, 2012).  Árangurinn 

er góður eins og kom fram hér að framan í umfjöllun um seiðaeldi og sölu. 

Laxalús hefur ekki valdið erfiðleikum á Íslandi ennþá en sú hætta vofir yfir með 

vaxandi eldi og stærri einingum.  Erlendis hefur lúsin verið vandamál um nokkurt 

skeið og er undir stífu eftirliti.  Meðhöndlunin er lúsabað í þar til gerðum efnum eins 
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oft og þarf (Grøttum og Beveridge, 2007).  Efnin virðast ekki skaða fiskinn sjálfan en 

ljóst er að tíð meðhöndlun eykur aföll fiska og því eru áhrifin afar neikvæð á eldið. 

Að lokum er rétt að geta þess að í fiskeldisiðnaðinum gera viðskiptavinir stífar kröfur 

um öryggi, rekjanleika, dýravelferð og allt hefur þetta jákvæð áhrif á markaðsverð ef 

vel tekst til (Grøttum og Beveridge, 2007). 

3.3 Umfang sjókvíaeldis 

Nú er rétt að gera grein fyrir því hvað ræður umfangi og dreifingu sjókvía á Íslandi.  Í 

grunninn er tvennt sem ræður því og það er annars vegar hvar má setja slíka starfsemi 

niður og hins vegar hvar umhverfisaðstæður bjóða upp á slíkt. 

Ef fyrra atriðið er skoðað þá kveða lög á um að sjókvíaeldisstöðvar þurfi rekstrarleyfi 

til að hefja starfsemi og er það á hendi Fiskistofu að veita og hafa eftirlit með slíku.  Í 

því felst þó ekki bein takmörkun heldur kallar það á ákveðnar forsendur eins og mat á 

því hvort framkvæmdin er háð matsskyldu og miðast það við að ársframleiðsla sé 200 

tonn eða meira (Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 með áorðnum 

breytingum).  Það sem hins vegar takmarkar útbreiðslu sjókvíaeldis umhverfis landið 

er auglýsing nr. 460 frá 2004 um bann við eldi laxfiska í sjókvíum.  Það bann nær yfir 

Faxaflóa frá Garðskaga að Malarrifi á Snæfellsnesi, Breiðafjörð frá Hellissandi að 

Látrabjargi, Húnaflóa og Skagafjörð frá Geirólfsgnúpi að Siglunesi, Skjálfanda frá 

Bjarnarfjalli að Tjörnestá og Norðausturland frá Hraunhafnartanga um Font á 

Langanesi að Glettinganesi  (Auglýsing nr. 460/2004 um friðunarsvæði þar sem eldi 

laxfiska í sjókvíum er óheimilt).  Af mynd 3 má sjá að starfsemi sjókvíaeldisstöðva 

þjappast einkum á tvö svæði en það eru Vestfirðir og Austfirðir auk Rifóss í 

Kelduhverfi. 

 

Mynd 3.  Mynd yfir dreifingu sjókvíaeldis í apríl 2012. Auk þessa er Rifós í Kelduhverfi 

(Skipulagsstofnun, 2012b). 
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Á Vestfjörðum er heldur að aukast sjókvíaeldi á suðurfjörðum en möguleg er aukning 

í Ísafjarðardjúpi á meðan aðstæður leyfa.  Síðan er vel mögulegt að eldisbændur fari 

að renna hýru auga til Jökulfjarða nyrst á Vestfjörðum enda er það ekki bannað 

samkvæmt fyrrgreindri auglýsingu.  Þess ber þó að geta að Jökulfirðir eru í sterkum 

tengslum við friðlandið á Hornströndum og nánast órjúfanlegur hluti þess þannig að 

það er sýnd veiði en ekki gefin að ætla sér sjókvíaeldi þar.  Samkvæmt auglýsingu nr. 

332/1985 um friðland á Hornströndum þá hefur Umhverfisstofnun umsjón með 

svæðinu norðvestan Skorarheiðar og 115 metra út fyrir stórstraumsfjöru en ekki 

sunnan Jökulfjarða og Skorarheiðar (Auglýsing nr. 332/1985 um friðland á 

Hornströndum).  Utan þessara 115 metra er ónumið land sem er á forræði ráðuneyta.  

Ef sjókvíaeldi á Íslandi vex svo mikið að svæði undir sjókvíar vanti þá gætu 

Jökulfirðir orðið bitbein milli aðila nema hafskipulag komi til. 

Á Austfjörðum er starfsemi sjókvíaeldistöðva óðum að þéttast þó enn sé rými fyrir 

fleiri.  Þar eins og annars staðar snýr spurningin að því hvað náttúrulegar aðstæður 

leyfa og hversu mikið er hægt að leggja á hvern fjörð.  Ekki verður þó séð að hætta sé 

á viðlíka árekstrum á Austfjörðum eins og búast má við á Hornströndum. 

Af öðrum svæðum sem til greina koma án þess að beint bann liggi við má nefna 

Eyjafjörð, Öxarfjörð og Vestmannaeyjar.  Öxarfjörður er stuttur en breiður með langri 

sandfjöru og talsvert ólíkt þeim svæðum sem helst eru þekkt fyrir sjókvíaeldi.  Enda er 

þessi eina stöð sem er í Öxarfirði staðsett í sjávarlóni sem er vestast á sandinum við 

mjög hagstæð náttúruleg skilyrði og hefur verið stafrækt samfellt frá 1976 (Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2007).  Aðrir staðir í Öxarfirði geta ekki talist líklegir til 

sjókvíaeldis.  Í Eyjafirði hefur sjókvíaeldi af ýmsu tagi verið reynt þó ekkert sé þar 

staðsett árið 2012 samanber mynd 3.  Margir aðilar hafa reynt sig og mörg svæði innan 

Eyjafjarðar hafa verið reynd í eldi á nokkrum tegundum.  Að mestu leyti hefur gengið 

vel en stök áföll hafa oftar en ekki sett strik í reikninginn og fyrirtækin hætt starfsemi í 

kjölfarið.  Eins hefur í gegnum tíðina þótt hentugt að hafa tilraunaeldi á svo 

aðgengilegum stað og má þar nefna þorsk og ýsu sem dæmi um þetta (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2007).  Ekkert bann er fyrir öllu Suðurlandi en þar er lítið um heppilegar 

aðstæður þó að töluvert hafi verið reynt.  Einna helst hefur sjókvíaeldi verið reynt á 

Reykjanesi og í Vestmannaeyjum en illa gengið og áföll tíð.  Sjókvíaeldi hefur meira 

verið reynt í Vestmannaeyjum en þar hefur eldið verið bundið við Klettsvík á 

Heimaey.  Eigi að síður er hafrót þar mikið og svæðið lítið þannig að starfsemin nær 
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ekki þeirri stærð og hagkvæmni sem þarf og hefur iðulega lognast útaf (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2007).  Eldi annarra fiska en laxfiska eru ekki þessar þröngu skorður 

settar en bæði er að náttúrulegar aðstæður allra sjókvíaeldisfiska eru svipaðar og eins 

að hagkvæmara er fyrir fyrirtæki að hafa eldi mismunandi fiska á sama á sama stað.  

Það veldur því að ásóknin verður áfram á Austfirði og Vestfirði þó að í framtíðinni 

verði nauðugur einn kosturinn að færa eldi annarra fiska en laxfiska út af þessum 

svæðum.  Hinar náttúrulegu aðstæður eru því ráðandi þáttur í staðsetningu sjókvía og 

markast einkum af utanaðkomandi hættum sem sjókvíum er búin og verður fjallað um 

þær í kafla 3.4 

3.4 Helstu hættur sjókvíaeldis 

Þó fiskur sé kominn í kví undan ströndu þá er ekki öll sagan sögð.  Annars vegar þarf 

að rækta fiskinn og hins vegar þarf að verjast hættum og velja stað þar sem það er 

viðráðanlegt.  Varðandi þá staðsetningu er að nokkru að hyggja og hér verður minnst á 

þau helstu. 

Sjávarhiti er lykilatriði í að fiskur í sjókví vaxi og dafni.  Á fyrstu árum sjókvíaeldis 

urðu nokkur afföll vegna lágs sjávarhita og var það leyst með því að færa kvíarnar utar 

í heitari sjó.  Í seinni tíð hefur þekking á sjávarhita aukist og kuldasveiflur minnkað en 

á móti kemur að vart hefur orðið við hitasveiflur síðla sumars sem valdið hafa 

afföllum.  Þar sem sjókvíar eru mjög staðbundnar ólíkt fiskitorfum þá getur breytilegt 

hitastig komið mjög illa við lax og silung.  Þorskur og ýsa eru ekki jafn viðkvæm fyrir 

slíku og lítið hefur orðið um afföll en á móti kemur að hægt er að nýta kaldari svæði 

fyrir eldi á þeim tegundum.  Talið er að í framtíðinni fylgi sjávarhiti lofthita og 

þróunin verði því hagstæð sjókvíaeldi (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007). 

Haf- og lagnaðarís getur valdið miklum usla í sjókvíum og skemmt þær svo á 

skömmum tíma að allur fiskur sleppi út.  Svæði eru mis viðkvæm fyrir hafís og verða 

Norðurland og Austfirðir helst fyrir barðinu á hafís frá Grænlandi en einnig getur hafís 

borist á Vestfirði þó færri dæmi séu um slíkt.  Lagnaðarís getur hins vegar víða 

myndast og þó helst innst í fjörðum og víkum eða á sjávarlónum.  Berst ísinn ávalt 

með sjávarstraumum og eru dæmi þess í Eyjafirði að hafís hafi rekið inn fjörðinn 

vestan megin og lagnaðarís af Pollinum á Akureyri út fjörðinn austan megin.  Í báðum 

tilfellum er sjókvíum hætta búinn og afföll á fiski fyrirsjáanleg.  Einnig eru dæmi um 

að sjávarlón geti alveg lagt en þegar bráðnun hefst og ísinn skríður af stað þá aflagar 

hann kvína það mikið að allur fiskur sleppi.  Reynt hefur verið að sökkva sjókvíum 
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undir lagnaðarís, hafa þær innstreymismegin í fjörðum, brjóta ísinn með bátum, ýta 

ísflekum með bátum og færa kvíar hlémegin við eyrar.  Hagstæðast er þó líklega að 

komast hjá slíkum aðgerðum ef þess er nokkur kostur.  Það er eins með ísinn og 

sjávarhitann að hættan ætti að fara minnkandi á næstu árum vegna hlýnandi veðurfars 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007). 

Öldur, straumar og hafrót geta haft mikil áhrif á sjókvíaeldi ef ekki er að því hugað í 

tíma.  Það ásamt rétta eldisbúnaðinum getur skilið á milli þess hvort sjókvíaeldisstöð 

lifir af eða ekki.  Á fyrstu dögum sjókvíaeldis á Íslandi var notast við erlendan búnað 

sem hentaði engan vegin íslenskum aðstæðum.  Síðan þá hafa verið þróaðar mun 

sterkari kvíar sem þola betur stórviðri og strauma ásamt því að leita uppi þá staði sem 

fara betur með kvíarnar.  Áður hefur verið nefnt dæmi um óvægið hafrót í Klettsvík á 

Heimaey.  Það er því ljóst að búnaðurinn einn og sér fær ekki ráðið við verstu 

aðstæðurnar heldur þarf að meta strauma og ölduhæð á væntanlegum sjókvíaeldisstað.  

Eftir sem áður gilda strangar reglur um búnað fiskeldisstöðva hvort heldur er á landi 

eða sjó og er það bundið í reglugerð um fiskeldi nr. 401 frá 2012.  Reynslan hefur líka 

sýnt að með betri búnaði og aukinni þekkingu á straumum og öldum og staðsetningum 

því tengdu þá hefur slysasleppingum og áföllum stórfækkað (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2007). 

Brennimarglyttur hafa einar gert skaða í íslensku sjókvíaeldi þó aðrar 

marglyttutegundir séu þekktir skaðvaldar í sjókvíaeldi erlendis.  Skaðinn getur þó 

orðið verulegur þrátt fyrir að um aðeins eina tegund sé um að ræða.  Skaðinn verður er 

marglyttan gefur frá sér eitrað prótein þegar hún snertir eða rekst á eitthvað.  Er þetta 

partur af varnar- og veiðiviðbrögðum hennar og getur því framkallast í töluverðu 

magni auk þess sem þær eru sjaldnast einar á ferð.  Afleiðingin er brunasár á roði og 

augum og skemmdir á tálknum en því fylgja sýkingar sem bæði trufla loftskipti og 

sundhæfileika fisksins.  Við það fer fiskurinn að synda á nótina, fá roðskemmdir og 

vandi hans eykst þar til hann fer að fljóta við yfirborð og drepst í kjölfarið.  Á Íslandi 

virðist vandamálið frekar sveiflukennt og jafnvel staðbundið.  Þannig virðast 

Vestfirðir vera lausir við þennan skaðvald en tjón þekkt í nokkrum fjörðum á 

Austfjörðum.  Flest tjón vegna marglytta hafa orðið í Mjóafirði, hvort sem þar er meira 

um marglyttur eða umfang eldis svo mikið að auknar líkur séu á árekstrum.  Þá virðist 

misjafnt milli ára hve ágengar marglyttur eru og einnig hvenær ársins þær eru 

skæðastar.  Flest tjón vegna marglytta á Íslandi hafa orðið í ágúst og september en ekki 

liggur fyrir hvað veldur því að þær gerist ágengar á yfirborði.  Við strendur Noregs eru 
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marglyttur taldar koma upp þegar vindur stendur af landi og djúpsjór streymir upp en 

rannsóknir hér á landi virðast ekki liggja fyrir.  Gerðar hafa verið tilraunir með að 

verjast marglyttum með varnargirðingum eða reknetum en hvorugt virðist ná afgerandi 

árangri (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2007). 

Svifþörungar hafa valdið skaða í Íslensku sjókvíaeldi og er um nokkrar tegundir að 

ræða.  Svifþörungarnir valda slímmyndun, setjast á tálkn, binda súrefni og mynda eitur 

en afleiðing þessa er oft köfnun, blæðing úr tálknum, eitrun, skemmdir á tálknum, 

seltuójafnvægi og sýkingar í líkingu við það sem marglyttur valda.  Greining og 

skráning affalla var að líkindum takmörkuð á fyrstu dögum sjókvíaeldis og þá einungis 

stærri afföll skráð.  Í seinni tíð hefur skráning batnað og þá koma í ljós fleiri tilfelli 

sem valda minni skaða.  Allur skaði, þó lítill sé, er of mikill og nú er í gangi vöktun á 

nokkrum stöðum sem miðar að því hvort skeldýr séu neysluhæf.  Þar á meðal eru 

Eyjafjörður og Mjóifjörður en þær mælingar nýtast einnig aðilum á sjókvíaeldi sem 

viðvörun þannig að hægt sé að takmarka hugsanlegan skaða og eru mælingarnar 

aðgengilegar á http://www.hafro.is/voktun/ .  Af þessu má vera ljóst að staðarval er 

mjög mikilvægt atriði fyrir sjókvíaeldisstöð og þar af leiðandi er mikilvægt að 

rannsóknir liggi fyrir um þau svæði sem til greina koma (Valdimar Ingi Gunnarsson, 

2007). 

Afræningjar sem ásælast fiskinn í kvíunum hafa valdið skaða og slysasleppingum.  

Nokkrar tegundir er hægt að nefna við strendur Íslands en öflugastir virðast þó selirnir.  

Þeir ýmist vinna fiskunum mein í gegnum netpokann án þess þó að skemma hann eða 

bíta gat á pokann til að komast nær fiskinum.  Einnig er mögulegt að selir klóri fisk 

með hreifunum í gegnum netpokann en ekkert af þessu er talið alvarlegt vandamál í 

íslensku sjókvíaeldi.  Erlendis er þetta þekktara og til dæmis talið vandamál í Skosku 

sjókvíaeldi.  Minkur hefur sótt sér æti í sjókvíaeldisstöðvar en það er í litlum mæli og 

telst ekki til tjónavalda á Íslandi þó að það þekkist erlendis.  Villtur þorskur hefur 

nagað smá göt á netpoka en sennilega óvart þar sem fóðurleifar eða dauðir fiskar hafa 

verið við netmöskvann.  Slysasleppingar hafa ekki orðið vegna þessa en erlendis hefur 

fiskurinn háfur valdið tjóni og er talinn hættulegastur fiska utan við netpokann.  Af 

fuglum er skarfurinn hvað skæðastur og olli tjóni á fyrstu árum sjókvíaeldis.  

Mávategundir hafa einnig komið við sögu en þá einkum varðandi nýútsett seiði.  Í 

seinni tíð hefur þetta vandamál verið leyst með neti yfir kvíunum og með því verið úr 

sögunni.  Almennt gildir um afræningja að þeir láta sjá sig þegar starfsmenn eru ekki 

nærri og af þeim sökum þá er réttur búnaður eina lausnin til að verjast afræningjunum.  

http://www.hafro.is/voktun/
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Um réttan búnað sjókvíaeldisstöðva er fjallað í reglugerð um fiskeldi nr. 401 frá 2012 

og auk þess hefur Valdimar Ingi Gunnarsson ritað grein um þetta sem heitir 

„Slysasleppingar: Áhættuþættir og verklagsreglur fyrir sjókvíaeldisstöðvar“ (Valdimar 

Ingi Gunnarsson, 2007). 

3.5 Staða sjókvíaeldis í stjórnkerfinu 

Fram til 1. september 2012 voru það fjögur ráðuneyti og ellefu stofnanir innan þeirra 

sem fóru með málefni hafsins án þess þó að nokkurt þeirra hefði yfirumsjón með 

málaflokknum (Skipulagsstofnun, 2012).  Þann 1. september 2012 tók gildi 

forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands 

nr. 100 frá 2012 og þar var ráðuneytum fækkað og verkefni þeirra endurskipulögð.  

Eftir breytinguna er það því atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með 

málefni fiskeldis en undirstofnun þess er Fiskistofa og gefur hún rekstrarleyfi til 

fiskeldisstöðva en að undangengnum ákveðnum kröfum.  Nánar er kveðið á um 

rekstrarleyfið í lögum um fiskeldi nr. 71/2008.   

Á mynd 4 er sýnt hvernig umsókna- og leyfisferlið gengur fyrir sig og er það einnig 

rakið hér á eftir.  Í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er í 2. viðauka 

fjallað um framkvæmdir sem meta þarf hverju sinni út frá viðauka 3 og þar er nefnt að 

fiskeldi með ársframleiðslu sem nemur 200 tonnum eða meira skuli metinn.  Það er 

því fyrsta skref að fá slíkt mat hjá Skipulagsstofnun fyrir það svæði sem hugsað er sem 

eldissvæði en í því ferli geta komið umsagnir frá Umhverfisstofnun, sveitarfélögum, 

heilbrigðisnefndum, Matvælastofnun og öðrum umsagnaraðilum er málið varðar.  Eftir 

það getur umsögn Skipulagsstofnunar verið ýmist jákvæð, neikvæð eða háð skilyrðum 

sem taka þarf tillit til á seinni stigum.  Sé framkvæmdin undir viðmiðunarmörkum 2. 

viðauka er hún hins vegar ekki matsskyld, telst minniháttar og heilbrigðisnefnd 

viðkomandi sveitarfélags gefur út starfsleyfi fyrir stöðina (Fiskistofa, 2012). 

Þegar búið er að fá jákvæða niðurstöðu úr umhverfismati eða staðfestingu þess að 

framkvæmd sé ekki háð mati gefur Umhverfisstofnun út starfsleyfi sem er forsenda 

fyrir rekstrarleyfi.  Einnig hefur Umhverfisstofnun eftirlitsskyldu með hreinsibúnaði 

og mengandi þáttum þegar starfsemin er hafinn.  Að fengnu starfsleyfi, hvort heldur 

sem framkvæmdin var matsskyld eða ekki, þarf að sækja um rekstrarleyfi hjá 

Fiskistofu.  Á heimasíðu Fiskistofu er að finna þar til gert eyðublað sem hægt er að 

fylla út og skila rafrænt.  Með umsögninni þarf að fylgja starfsleyfi og álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum þegar það á við (Fiskistofa, 2012).  
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Að auki má geta þess að í lögum um fiskeldi og á umsóknareyðublaði um rekstrarleyfi 

er farið fram á fylgiskjöl sem samanstanda af starfsleyfi, áætlun um fjármögnun 

mannvirkja og annars búnaðar, rekstraráætlun fyrir yfirstandandi og næsta ár, skipt 

niður á mánuði, staðfesting endurskoðanda á að ofangreindar áætlanir séu réttar miðað 

við gefnar forsendur, afstöðumynd af stöð (staðsetning á landakorti), áætlun um 

reglubundið eftirlit og viðhald, leyfi til mannvirkjagerðar, ef við á og skilríki um afnot 

lands, vatns og sjávar, ef við á (Lög um fiskeldi nr. 71/2008). 

 

 

 

Mynd 4.  Umsóknarferli fyrir framkvæmdir í fiskeldi og hafbeit (Fiskistofa, 2012). 

 

Að fengnu rekstrarleyfi er ekki öll sagan sögð því eins og getið var hér á undan hefur 

Umhverfisstofnun eftirlit með hreinsibúnaði og mengun, Fiskistofa hefur eftirlit með 

eldinu sjálfu og eldisbúnaði og Matvælastofnun hefur fisksjúkdómaeftirlit (Fiskistofa, 

2012).  Það eru því miklar kröfur gerðar á þá aðila sem taka sér sjókvíaeldi fyrir 

hendur og víst að nokkrir fjármunir fari í þetta ferli. 
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Í blöðum hafa fiskeldismenn borið sig illa yfir umsóknarferlinu og telja að það sé of 

langt og of flókið.  Betra væri að leyfisveitingar væru á einni hendi þannig að við eina 

stofnun væri að eiga.  Í frétt einni er það orðað svo að fiskeldi sé meðhöndlað eins og 

stóriðja enda sé fiskeldi í stórum stíl mengandi (Helgi Bjarnason, 2013).  Síðan er birt 

mynd yfir ferlið sem er mun fjölþættari og flóknari en mynd 4 hér að ofan.  Þarna er 

þó um sama ferlið að ræða og er munurinn fólginn í birtingarmynd fiskeldismanna 

annars vegar og Fiskistofu hins vegar.  Það er því um sinn hvorn sjónarhólinn að ræða 

og ólík sjónarmið á ferlinu. 

Vandséð er hvernig megi stytta ferlið og óljóst hvort ein stofnun réði við það.  Þvert á 

móti gæti hún þurft að leita fleiri umsagna sem gæti tafið ferlið og flækt málið.  Hvort 

leyfa mætti forvinnu flestra leyfanna á meðan unnið er að því fyrsta gæti verið leið en 

þá er betra að ekki þurfi að endurtaka neinn hluta ferlisins. 
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4 Sjókvíaeldi í landsskipulagi 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir hvað landsskipulag er annars vegar og hvað 

sjókvíaeldi er hins vegar.  Eftir er að sjá hvernig þetta tvennt fléttast saman og það 

verður gert hér á eftir.  Fyrst verður skilgreindur sá rammi sem landsskipulagi haf- og 

strandsvæða er settur með regluverki eins og lögum, alþjóðasamningum og stefnum 

sem settar hafa verið um haf- og strandsvæði.  Því næst verður gerð grein fyrir hvaða 

nýju möguleikar skapast til að hafa áhrif á haf- og strandsvæði, til að mynda með 

erlendum fyrirmyndum, innlendum tilraunum og fl.  Að lokum verður gerð tilraun til 

að sjá inn í framtíðina og í hvaða farveg þetta ferli fer miðað við fyrirliggjandi gögn og 

áætlanir. 

4.1 Rammi haf- og strandsvæðaskipulags 

Til að setja stefnu til framtíðar verður að líta á það sem komið er og verður áfram.  Í 

því augnamiði var sett fram sú áhersla á fyrsta fundi samráðsvettvangs 3. febrúar 

2012, að opinberar stofnanir og sveitarfélög þurfi að safna saman gögnum um haf- og 

strandsvæði og geyma á miðlægum grunni þar sem allir sem málið varðar geta skoðað 

(Skipulagsstofnun, 2012a).  Í kjölfar fundarins var safnað upplýsingum um alla helstu 

alþjóðasamninga, erlendar og innlendar stefnur og lög sem varða haf- og strandsvæði á 

Íslandi og eru þessar þær helstu. 

Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna, samþykktur1982, fullgiltur af Íslands hálfu 

1985 og tók gildi 1994.  Mikilvægur samningur um öll réttindi sem varða hafið í 

stærra samhengi (Gunnar G. Schram, 2001).   

OSPAR-samningurinn, samþykktur 1992, Ísland gerðist aðili 1997 og tók gildi 1998.  

Tekur til verndunar hafrýmis Norðaustur Atlantshafsins og aðgerða til þess (Gunnar G. 

Schram, 2001).  Umhverfisráðuneytið hefur umsjón með samningnum. 

MARPOL-samningurinn, samþykktur 1973, Ísland gerðist aðili 1985 en tók gildi 

1983.  Markmið samningsins er að draga úr losun mengandi efna frá skipum hvers 

konar og er hann á forræði Umhverfisstofnunar (Gunnar G. Schram, 2001). 

Alþjóðahafrannsóknarráðið er bandalag 20 strandríkja við Norður Atlantshafið.  

Hefur þann tilgang að rannsaka hafsvæðið og stuðla að samþættum rannsóknum innan 

þess (Skipulagsstofnun, 2012b). 
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni, samþykktur 1992 og 

tók gildi á Íslandi 1994.  Í samningnum felst skuldbinding til að vernda líffræðilega 

fjölbreytni og stýra aðgengi með sjálfbæra nýtingu í huga og öllum til hagsbóta.  Hefur 

áhrif innan efnahagslögsögunnar (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Ramsar- samningurinn, samþykktur 1971 en Ísland gerist aðili að honum 1977.  

Fjallar um votlendi, vernd og skynsamlega nýtingu þess (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Tilskipanir Evrópubandalagsins eins og um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, 

lögleidd á Íslandi árið 2000, um umhverfismat áætlana, lögleidd á Íslandi árið 2006 og 

vatnatilskipun Evrópubandalagsins, lögleidd á Íslandi árið 2011.  Þær tvær fyrstu fjalla 

um skipulagðar aðferðir til að meta áhrif framkvæmda eða áætlana en vatnatilskipunin 

kveður á um að viðhalda góðu ástandi vatns eða bæta það (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Af innlendum vettvangi er af nógu að taka, bæði hvað varðar stefnur og ekki síður lög.  

Hér á eftir verður farið yfir helstu stefnur er snerta haf- og strandsvæði og þar á eftir 

verður minnst á þau lög um haf- og strandsvæði sem gætu snert sjókvíaeldi og slíka 

starfsemi. 

Hafið, stefna íslenskra stjórnvalda, var samþykkt í ríkisstjórn Íslands árið 2004.  Um 

er að ræða alhliða stefnumótun um málefni hafsins þvert á ráðuneyti sem tekur mið af 

alþjóðasáttmálum og lögum sem miða að hugmyndafræðinni um sjálfbæra þróun.  

Nálgunin er fjórþætt og lýtur að eðlisþáttum, mengun og loftslagsbreytingum, lífríki 

og sjálfbærri nýtingu, hafsbotni, siglingum og ferðaþjónustu og að lokum 

þróunarsamvinnu.  Öll stefnumiðun miðar að því að villtir stofnar og vistkerfi séu 

sjálfbær og bíði ekki tjón af starfsemi á viðkomandi svæðum.  Í skýrslunni er bent á 

vaxandi skörun og árekstra í nýtingu á haf- og strandsvæðum í framtíðinni.  Því þurfi 

að auka rannsóknir á vistkerfum og bæta aðgengi að þeim upplýsingum.  Þannig megi 

koma í veg fyrir árekstra og skaðlegar breytingar á vistkerfum eins og t.d. ofauðgun 

eitraðra þörunga sem áður hefur verið getið.  Varðandi fiskeldi í sjó þá er sérstaklega 

til þess tekið að tryggja þurfi framtíð þess en um leið gera þær kröfur sem tryggja að 

ekki verði tjón á nálægu vistkerfi.  Í því skyni þurfi að endurskoða lagaumhverfi 

greinarinnar í heild með þetta að leiðarljósi (Hafið, 2004). 

Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi – áherslur 2010-2013, upphaflega samþykkt árið 

2002 en er endurskoðuð á fjögurra ára fresti.  Er stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í 

sjálfbærri þróun til 2020 (Umhverfisráðuneytið, 2010). 
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Líffræðileg fjölbreytni – stefna íslenskra stjórnvalda um líffræðilega fjölbreytni frá 

árinu 2008.  Áætlun um framkvæmd stefnunnar var samþykkt árið 2010 og miðar að 

því að standa vörð um lífríki innan íslenskrar lögsögu (Skipulagsstofnun, 2012b).   

Náttúruverndaráætlun er lögformleg leið til að tryggja verndun svæða á landi og sjó.  

Á þessum lista eru nokkur strandsvæði og einnig heilir firðir en þess utan nýtur 

Breiðafjörður sérstakrar verndar með lögum (Skipulagsstofnun, 2012b).  Á grundvelli 

65. gr. náttúruverndarlaga hefur frá 1999 verið unnið að rammaáætlun um nýtingu 

vatnsafls og jarðvarma en sú áætlun er á landsvísu stefnumótandi fyrir þessa 

málaflokka (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999). 

Lög og reglur eru sterkasta vopn stjórnvalda og hafa úrslitavægi við stjórnun og 

nýtingu auðlinda.  Tæplega fjörutíu lög tengjast haf- og strandsvæðum og einnig 

mikill fjöldi reglugerða.  Hér verður tekinn sá kostur að nefna þau lög sem hafa áhrif á 

sjókvíaeldi eða athafnasvæði þess á lýsandi hátt og er upptalningin fengin úr 

Greinargerð um stöðu haf- og strandsvæða sem skipulagsstofnun gerði árið 2012 í 

tengslum við gerð landsskipulagsstefnu. 

Jónsbók (netlög) frá 1281, gerir ljós mörk eignarréttar landeigenda.  Tilskipun um 

veiði á Íslandi 20. júní 1849, um rétt sjávarjarða til að veiða innan netlaga.  Lög um 

beitutekju nr. 39/1914, um rétt til beitutekju innan netlaga jarða.  Lög um ostrurækt nr. 

21/1939, um heimildir til ostruræktar og friðlýsinga vegna ostruræktar.  Lög um bann 

við losun hættulegra efna í sjó nr. 20/1972, um bann við losun í sjó á hættulegum 

efnum eða efnasamböndum.  Lög um náttúruvernd nr. 44/1999, um samskipti manns 

og umhverfis þannig að líf, land, sjór, vatn og andrúmsloft verði óspillt.  Lög um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og 

mögulegum mótvægisaðgerðum áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmdum.  Lög um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006, um umhverfismat á áætlunum og mögulegar 

mótvægisaðgerðir.  Lög um fiskeldi nr. 71/2008, um skilyrði fiskeldis og vernd villtra 

nytjastofna.  Skipulagslög nr. 123/2010, um skipulagða þróun byggðar og 

landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  Lög um stjórn vatnamála nr. 

36/2011, um vernd vatns og vistkerfa vatnasvæða á landi en einnig á árósum og 

strandsvæðum (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Af þessari upptalningu má vera ljóst að það er að mörgu að hyggja þegar málefni 

hafsins eru annars vegar.  Þau lög sem hér voru talin upp að framan voru á forræði 

tveggja ráðuneyta og eru það enn eftir breytinguna sem gerð var 1. september 2012 

(Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði Íslands 
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nr. 100/2012).  Það eru Umhverfis- og auðlindaráðuneyti annars vegar og 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti hins vegar.  Málefni hafsins í heild voru á 

hendi fjögurra ráðuneyta en eftir áðurnefnda breytingu eru þau á hendi þriggja.  Það 

eru þau tvö sem áður voru nefnd auk Innanríkisráðuneytis.  Að auki eru það svo um 

ellefu undirstofnanir þessara ráðuneyta sem koma að framkvæmd og eftirliti með 

þessum lögum og reglugerðum sem þeim fylgja (Skipulagsstofnun, 2012b). 

4.2 Ný nálgun 

Nýjar hugmyndir geta víða komið að en hér á eftir verður fyrst litið á það sem nýta má 

erlendis frá og síðan verður skoðuð athygliverð íslensk tilraun sem hefur verið í þróun 

á Vestfjörðum. 

4.2.1 Erlend áhrif 

Líkt og áður er getið í kafla 2 kom Trausti Valsson úr námi árið 1972 og fór fljótlega 

upp úr því að kortleggja Reykjavík í vinnu sinni á Þróunarstofnun Reykjavíkurborgar.  

Síðar eða um 1979 fékk hann styrk til að reyna þetta á landsvísu og notaðist þá við 

svokallaða glæruaðferð þar sem aðeins eitt atriði er tekið fyrir á hverri glæru og þær 

svo lagðar saman til að sjá heildarmyndina.  Þetta er einmitt sama aðferð og danskir 

skipulagsfræðingar notuðu við gerð aðalskipulags Reykjavíkurborgar á 7. áratugnum 

(Trausti Valsson og Birgir Jónsson, 1997).  Af þessu má vera ljóst að þarna voru 

aðferðir að þróast erlendis og þeir sem fóru þangað komu heim með hugmyndir sem 

þó var takmörkuð eftirspurn eftir.  Í tímanna rás hefur tækninni fleygt fram en í 

gruninn er aðferðin sú sama, að draga fram útbreiðslu einstakra áhrifaþátta og setja þá 

saman til þess að átta sig á heildarmyndinni.  Þessa aðferðafræði er einnig hægt að 

nota til að kortleggja haf- og strandsvæði og það er hin nýja nálgun sem 

landsskipulagið getur gefið. 

Eins og fram kom í kafla 2.5.4. þá hafa Finnar verið í samstarfi við önnur 

Eystrasaltsríki með skipulagningu Eystrasaltsins og hlotið til þess styrk frá 

Evrópubandalaginu.  Evrópubandalagið hefur þó lagt til meira í þessa vinnu því árið 

2008 gaf það út handbækur annars vegar um viðmið við gerð hafskipulags og hins 

vegar um hvernig skuli vinna hafskipulag (Skipulagsstofnun, 2012b).  Árið áður hafði 

UNESCO gefið út leiðbeiningar um hvernig skuli standa að nálgun við vistkerfið í 

hafskipulagi (Skipulagsstofnun, 2012b). 
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Í formála leiðbeininga UNESCO kemur fram að engan hafi órað fyrir hve hröð 

þróunin yrði eftir vinnufund þeirra um hafskipulag árið 2006.  Þörfin hafi því verið 

fyrir hendi og ófá ríki tekið til við þessa vinnu.  Seinna í leiðbeiningunum er sett upp 

ferli þar sem stig af stigi er farið í gegnum greiningar og nálganir, horfur og framtíð 

þeirra svæða sem um er að ræða.  Líkt og á landi eru gerðir uppdrættir ýmist með 

hverjum áhrifaþætti eða mörgum saman og gerðar hagsmunagreiningar þar sem 

einstaka þættir eru settir upp í töflu þar sem fram kemur hvernig þeir eiga saman 

(Ehler og Douvere, 2009). 

Leiðbeiningar Evrópubandalagsins eru af svipuðum toga og taka mið af vinnu 

fjölmargra landa við skipulagningu hafsvæða.  Þar er farið yfir helstu alþjóðasamninga 

og helstu stefnur Evrópubandalagsins er varða hafsvæði (COM(2008) 791 final - 

Roadmap for Maritime Spatial Planning: Achieving Common Principles in the EU, 

2008).  Í hinni eiginlegu handbók Evrópubandalagsins um hafskipulag er farið ýtarlega 

í það hvernig standa skuli að hafskipulagi allt frá undirbúningi og út í gegnum ferlið.  

Þar er sett upp átta skrefa vinnuferli sem byggist á því að setja verkinu ramma, setja 

markmið til framtíðar, gagnaöflun, hagsmunagreining, finna lausnir á hagsmuna-

árekstrum, setja upp kort, birta stefnu og gera árangursmat (Schultz-Zehden, Gee og 

’Scibior, 2008). 

4.2.2 Innlend tilraun 

Ljóst má vera að evrópskar leiðbeiningar og reynsla annarra þjóða er eitthvað sem má 

nýta við gerð skipulags haf- og strandsvæða á Íslandi.  En í stað þess að fara dýpra í 

Evrópskar vinnuaðferðir er rétt að skoða eina íslenska en það er nýtingaráætlun fyrir 

strandsvæði Arnarfjarðar 2012-2020.  Áætlunin á sér rætur aftur til 2006 þegar 

Fjórðungssamband Vestfjarða ákvað að hefja gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði.  Sú 

vinna dagaði uppi en þeim hluta sem laut að haf- og strandsvæðum var fram haldið 

árið 2009 og þá undir yfirskriftinni nýtingaráætlun.  Fyrst í stað var upplýsingum 

safnað á öllu svæðinu en haustið 2010 var ákveðið að takmarka verkið við Arnarfjörð 

og klára það í fyrsta hluta.  Markmið nýtingaráætlunarinnar eru að samræma stjórnun 

og nýtingu þessa svæðis og bæta nýtingarmöguleika svæðisins ásamt því að stuðla að 

sjálfbærni í nýtingu þannig að samfélag, umhverfi og efnahagur svæðisins hagnist 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga o.fl., 2012).   

Nýtingaráætlunin er hugsuð þannig að hún geti nýst sveitarstjórnum í afgreiðslu mála 

og gefi þannig yfirsýn yfir málefni þess hafsvæðis sem um er að ræða.  Verði misræmi 
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sé það svæðisnefndar viðkomandi svæðis að taka á því og þar með taka það 

vandasama verkefni úr höndum heimamanna.  Þannig verði hagsmunum umhverfis og 

sjálfbærni gert hærra undir höfði í stað sérhagsmuna sem gætu orðið ofan á í 

fámennari hópi heimamanna.  Á móti kemur að nýtingaráætlunin er ekki lögbundin 

skipulagsáætlun og svæðisskipulag samkvæmt skipulagslögum gildir mjög takmarkað 

á haf og strandsvæðum.   

Í nýtingaráætluninni er vitnað í aðferðafræði Evrópubandalagsins og UNESCO og að 

miklu leiti farin sama leið við að vinna áætlunina þó vissulega séu vinnubrögð og 

aðferðir staðfærð.  Skipuð var verkefnastjórn sem hélt utan um verkið, sveitarfélög 

mynduðu nefnd sem gæti verið ígildi svæðisskipulagsnefndar, skipaður var bakhópur 

fagstofnanna sem veitti ráðgjöf og upplýsingar og loks var hópur hagsmunaaðila sem 

voru fulltrúar fyrirtækja eða félaga sem yrðu mögulega fyrir áhrifum af gerð 

nýtingaráætlunar en hefðu þó fjölþættara sjónarhorn (Fjórðungssamband Vestfirðinga 

o.fl., 2012).   

Vinnuferlið var í grófum dráttum þannig að í upphafi var dregið fram allt það sem ætti 

að vera og ætti að gera í nýtingaráætluninni.  Því næst var gögnum safnað um alla 

nýtingu og starfsemi ásamt mögulegri starfsemi á svæðinu og þessu gerð skil á einu 

korti af Arnarfirði.  Að þessu leyti var Arnarfjörður heppilegur fyrsti hluti því bæði 

voru til margvísleg rannsóknargögn um fjörðinn en ekki síður sú staðreynd að í 

Arnarfirði er nýting hvað fjölbreyttust á Vestfjörðum.  Þá var komið að því að setja 

fram stefnur, leiðarljós og markmið en þetta var ýmist til í skipulagsstefnum, lögum og 

reglugerðum eða þurfti að setja fram.  Var þetta gert í samhengi við þekkta nýtingu og 

möguleika svæðisins þannig að ekki verði skaði af til framtíðar litið 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga o.fl., 2012).  Allt var þetta gert fyrir opnum tjöldum, 

birt á heimasíðum Fjórðungssambands Vestfirðinga og viðkomandi sveitarfélaga 

ásamt íbúafundum um málið á ýmsum stigum þannig að athugasemdir áttu greiða leið 

inn í ferlið og þar með var orðin til nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar.   

Verkefnið um nýtingaráætlun Vestfjarða var unnið að frumkvæði heimamanna á 

Vestfjörðum en með stuðningi nokkurra ráðuneyta og undirstofnanna þeirra og var í 

þeim ramma hugsað sem tilrauna- og þróunarverkefni um hvernig ætti að vinna slíka 

áætlun.  Það er sterkur samhljómur með þessari áætlun og bæði þeim verkferlum sem 

settir hafa verið fram í Evrópu og við gerð landsskipulags á Íslandi.  Það má því segja 

að þarna sé kominn bæði sterk og reynd hugmynd að því hvernig má nálgast 

landsskipulag á haf- og strandsvæðum við Ísland.  Þetta vinnuferli má svo þróa og 
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slípa betur eins og reyndar stendur til á Vestfjörðum á næstu árum með 

nýtingaráætlunum fyrir fleiri svæði á Vestfjarðakjálkanum.  Einnig má segja að þarna 

sé komin sú fyrirmynd sem Unnar Stefánsson hafði hugsað Suðurlandsundirlendið í 

þingsályktunartillögu sinni árið 1960 og árin þar á eftir (Unnar Stefánsson, 1960).  Það 

tækifæri var ekki nýtt þá til þróunar aðferðafræði við heildarskipulag og er nú fimmtíu 

árum síðar í megin atriðum tekið upp úr handbók frá Evrópubandalaginu. 

4.3 Breytt stjórnsýsla 

Eins og áður hefur komið fram er forræði yfir málefnum hafsins á hendi margra 

ráðuneyta og undirstofnanna þeirra.  Þetta er stutt með skýrslu nefndar sem skipuð var 

af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í september 2010.  Hlutverk nefndarinnar var 

að gera úttekt á lagaumhverfi haf- og strandsvæða og gera tillögur um úrbætur.  

Nefndin skilaði niðurstöðum ári síðar eða í september 2011 og taldi vanta betri yfirsýn 

og samráð ráðuneyta og stofnana, betra aðgengi að gögnum og upplýsingum um haf- 

og strandsvæði, stefnu yfirvalda fyrir haf- og strandsvæði og loks þurfi ábyrgð 

málaflokksins að vera á einni hendi en því gæti þurft að breyta með lagasetningu 

(Skýrsla nefndar um úttekt á gildandi lögum og reglum um framkvæmdir og athafnir 

með ströndum landsins og í efnahagslögsögunni, 2011).   

Í tillögu að greinargerð með nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar er vikið að 

mögulegum úrbótum varðandi stjórnsýslu haf- og strandsvæða.  Þar er bent á þá 

hnökra að ekki sé neinum skipulagsáætlunum á strandsvæðum Vestfjarða til að dreifa, 

að það skorti heildar yfirsýn yfir nýtingu og stjórnun svæðisins og að sveitastjórnir 

hafi til þess að gera lítið með haf- og strandsvæði að gera þó þær séu um margt háðar 

þeim afkomulega.  Einnig er sögð samstaða um að skráning á nýtingu og upplýsingum 

þurfi að vera aðgengileg á hverjum tíma, að auka þurfi skilvirkni í leyfisveitingum og 

samskiptum stofnanna, að endurskoða þurfi lagasetningu um nýtingu og skipulag haf- 

og strandsvæða og að sveitarfélög verði að hafa skýra aðkomu að ákvarðanatöku um 

nýtingu strandsvæða.  Hins vegar sé ágreiningur um það hver eigi að hafa 

skipulagsvald á strandsvæðum, hversu mikilvægt það sé fyrir sveitarfélögin, hversu 

stórar skipulagseiningarnar eigi að vera og hversu langt á haf út eigi að skipuleggja.  

Þá þurfi að skilgreina betur hugtök eins og netlög, stórstraumsfjöru  o. fl. 

(Fjórðungssamband Vestfirðinga o.fl., 2012). 

Þann 1. september 2012 gekk í gildi forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna 

milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.  Með honum var ráðuneytum fækkað og 
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verkefni færð á milli ráðuneyta (Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli 

ráðuneyta í stjórnarráði Íslands nr. 100/2012).  Ekki verður af honum séð að málefni 

haf- og strandsvæða séu færð á herðar ákveðins ráðuneytis en þó má sjá að í 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti eru viðamikil verkefni tengd hafinu, vistkerfum þess 

og auðlindum ásamt því að fóstra stofnanir eins og Umhverfisstofnun og 

Skipulagsstofnun.  Það sem er þó mest til marks um að áhersla málaflokksins hafi 

færst á hendi Umhverfis- og auðlindaráðuneytis er skipurit ráðuneytisins sem sýnir að 

ein af skrifstofum þess er skrifstofa hafs, vatns og loftslags (Skipurit Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytis, 2013).  Ekki verður séð að lengra verði komist að sinni. 

Í greinargerð um stöðu haf- og strandsvæðaskipulags er hins vegar áeggjan til 

stjórnvalda um að taka ákvarðanir sem lúta að einföldun mála og skýrari stjórnsýslu 

haf- og strandsvæða.  Ekki sé vænlegt að engin taki ábyrgð og hafi yfirsýn yfir 

málaflokknum á sama tíma og hann er skipulagður með það fyrir augum að 

sveitarfélög og almenningur fari eftir því skipulagi (Skipulagsstofnun, 2012b). 

Það er svo af þingsályktunartillögu um landsskipulagsstefnu 2013 -2024 að segja að 

henni var útbýtt á Alþingi þann 28. febrúar 2013 en hlaut ekki þinglega meðferð og 

ekki tókst að mæla fyrir tillögunni fyrir þinglok (Alþingi - Ferill máls 623. - 141. lþ, 

2013).  Það bíður því þess Umhverfis- og auðlindaráðherra sem situr að loknum 

alþingiskosningum vorið 2013 að ákveða framhald málsins. 
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5 Niðurstöður 

Þegar Skipulagslög nr. 123/2010 voru samþykkt þann 22. september 2010 var rúmt ár 

liðið af kjörtímabili sitjandi ríkisstjórnar en kosið var til Alþingis vorið 2009.  Einu ári 

síðar eða þann 30. september 2011 var Skipulagsstofnun falið af umhverfisráðherra að 

gera landsskipulag 2013-2024.  Á þeim tímapunkti var því kjörtímabil sitjandi 

Alþingis rúmlega hálfnað og aðeins eitt og hálft ár til stefnu fyrir Skipulagsstofnun og 

umhverfisráðherra að vinna landsskipulagið yfir í tillögu til þingsályktunar og fá 

samþykki Alþingis.  Skipulagsstofnun var því vandi á höndum að leysa verkefnið á 

réttum tíma en gafst á sama tíma tækifæri til að reyna aðferðafræðina og finna út 

hvernig hún raunverulega var í vinnslu.  Skipulagslögin voru ný á þessum tímapunkti 

og þó að þau væru að megninu til þau sömu og áður þá var kaflinn um landsskipulag 

nýr og óreyndur.  Það var því spennandi verkefni sem beið starfskrafta 

Skipulagsstofnunar þann 30. september 2011. 

5.1 Af landsskipulagi 

Eins og fram hefur komið hér að framan var staða haf- og strandsvæða nokkuð sérstök 

þegar ráðist var í gerð landsskipulags.  Málaflokkurinn hafði ekki fallið undir 

Skipulagslög áður og var dreifður um stjórnkerfið án þess að eitthvað eitt stjórnvald 

hefði yfirstjórn með honum.  Það var því ekki hægt að taka upp þráðinn frá eldri vinnu 

heldur þurfti að skilgreina vinnuna við haf- og strandsvæðin frá upphafi til enda.  Það 

hefur því komið sér vel hve opið ferli landsskipulags var frá upphafi og margir hópar 

með breiðan grunn sem að vinnunni komu.  Sjö manna ráðgjafanefnd frá fyrsta degi, 

samráðsvettvangur hagsmunaaðila eða annarra þeirra sem óska eftir að vera í hópnum 

og auglýsingar bæði á umhverfisskýrslu umhverfismats áætlana og 

landsskipulagstillögunni ásamt utanumhaldi Skipulagsstofnunar ættu að tryggja breiða 

samstöðu og mikla yfirsýn við gerð landsskipulags haf- og strandsvæða.   

Vissulega hefði verið fróðlegt að sjá hvernig tekið hefði verið á landsskipulagi árið 

1960 og því brautryðjendastarfi  sem þá hefði þurft að vinna en nú á tímum er hægt að 

sækja í reynslu annarra landa og fá fleiri en eina útgáfu af handbókum um hvernig best 

má vinna slíka vinnu.  Aðstæður á haf- og strandsvæðum hafa mikið breyst frá 1960 

og atvinnusókn aukist mjög mikið á þessum svæðum.  Það er því án efa skynsamlegt 

að nálgast verkefnið af varfærni til að ganga ekki nærri neinni starfsemi að óþörfu.  
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Bæði þróuð aðferðafræði og opið ferli ættu því að auka líkur á þeirri sátt sem þarf að 

vera um landsskipulagsstefnu á hverjum tíma. 

En þá er vert að hugleiða hvers vegna landsskipulag er fyrst að skjóta upp kollinum 

árið 2010 þegar starfsemi á sjó hefur stóraukist og er orðin mun fjölbreyttari á fáum 

árum.  Að einhverju leyti má hugsa sér að andvaraleysi hafi ríkt í samfélaginu og 

athyglin beinst að sjósókn og mikilvægi hennar.  Með kvótakerfi í fiskveiðum og 

vandamálum því tengdu verður breyting á og fjölbreytnin eykst.  Upp úr aldamótum 

fer margt að gerast á skömmum tíma, lög um mat á umhverfisáætlunum nr. 106 voru 

fyrst sett árið 1993 og endurskoðuð árið 2000 en lög um umhverfismat áætlana nr. 105 

voru sett 2006 í kjölfar Evróputilskipanna um sama efni.  Árið 1999 hófst vinna við 

Rammaáætlun um nýtingu vatnsorku og jarðvarma og stóð til ársins 2011.  Er hún 

byggð á 65. grein laga um náttúruvernd nr. 44/1999 en þar er ráðherra gert skylt að 

láta gera náttúruverndaráætlun á landsvísu á fimm ára fresti (Lög um náttúruvernd nr. 

44/1999).  Án efa hefur þetta ýtt á eftir ráðamönnum að koma svo viðamiklum 

áætlunum í ákveðinn farveg frekar en að samþykkja eina áætlun í einu og hugsanlega á 

mismunandi hátt eða á mismunandi forsendum.  Einnig hefur þróunin verið sú að gera 

stærri áætlanir og á landsvísu þannig að samræma þurfi þær og brýnt að skapa farveg 

fyrir þessi ferli þannig að þau séu opin og aðgengileg til athugasemda og fyrir 

umhverfismat. 

Á sama tíma hefur áhugi beinst í auknum mæli að haf- og strandsvæðum og þeim 

nýtingarmöguleikum sem auðlindir þeirra hafa að bjóða auk þeirra sem takmarka 

notkun.  Má þar nefna fiskeldi, veiðar, hlunnindanýtingu, efnistöku í fjöru og á 

hafsbotni, samgöngur, sjóstangveiði, hvalaskoðun, verndarsvæði, minjasvæði, 

útivistarsvæði og fleira.  Til dæmis liggja hjá Orkustofnun drög að leyfi frá 2012 til 

leitar og rannsókna á málmum á hafsbotni við suðurströnd Íslands og við Héraðsflóa 

en þessi svæði við suðurströndina eru á mikilvægum hrygningarsvæðum loðnu, síldar, 

þorsks, ýsu og skarkola (Skipulagsstofnun, 2012b).  Þá má velta fyrir sér hvort 

kyrrlátur vestfirskur fjörður þakinn sjókvíum er það sem ferðamaðurinn sækist eftir á 

ferð sinni um landið.  Því má vera ljóst að mikið getur verið í húfi þegar skörun verður 

af þessu tagi og þó að sum dæmi séu snúnari en önnur þá verður án efa alltaf vandi að 

finna hið rétta jafnvægi í leyfisveitingum hvort heldur er fyrir sjókvíaeldi eða annað á 

viðkvæmum svæðum.  Það verður þó að reyna og er orðið brýnt til að ein tegund 

starfsemi skaði ekki aðra eins og dæmin hér á undan gefa möguleika á og benda til. 
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Aðferð Vestfirðinga við að gera nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar er eitt 

dæmi þess hvernig má nálgast hagsmunaárekstur á skynsamlegan hátt en það verkefni 

segir okkur einnig að þörfin á landsskipulagi haf- og strandsvæða hafi verið orðin 

knýjandi.  Svo knýjandi að Fjórðungssamband Vestfjarða brá á það ráð að nota 

óhefðbundnar aðferðir í skipulagsmálum og gera áætlun sem á sér enga fyrirmynd í 

lögum eða reglugerðum.  Verður það að teljast frekar sérstakt af opinberum aðila en 

bendir eindregið til að landsskipulag hafi verið full seint á ferðinni til að taka á 

málefnum haf- og strandsvæða.  Einnig má benda á að svæðisskipulag Vestfjarða var 

einangrað við haf- og strandsvæði árið 2009 og takmarkað við Arnarfjörð haustið 2010 

eða á svipuðum tíma og Skipulagslög nr. 123/2010 voru samþykkt frá Alþingi með 

nýjum landsskipulagskafla.  Ef horft er til þess að nýtingaráætlun fyrir strandsvæði 

Arnarfjarðar var tilrauna- og þróunarverkefni með stuðningi ráðuneyta og 

undirstofnana þeirra þá má telja líklegt að áætlunin hafi verið hvatning til að festa 

landsskipulagskaflann í Skipulagslög og jafnvel verið hvatinn til að gera skipulag haf- 

og strandsvæða að einum áherslupunkti landsskipulagsstefnu 2013-2024.   

5.2 Af sjókvíaeldi 

Sjókvíaeldi er eins og flest starfsemi á sjó háð duttlungum náttúruafla og útsjónarsemi 

þeirra sem hana stunda.  Aukin þekking og reynsla hafa gert greininni kleift að takast á 

við ný og stærri verkefni til þess að ná meiri hagræðingu og bættri afkomu.  Áhættan 

er þó alltaf fyrir hendi og fjárfestingin mikil svo ekki má mikið út af bera svo illa fari.  

Landsamband fiskeldisstöðva hefur gagnrýnt þá löngu leið sem fara þarf til að fá öll 

leyfi fyrir fiskeldisstöð og mælst til að leyfisveitingar verði færðar á eina hendi (Helgi 

Bjarnason, 2013).  Á sama tíma eru mikil áform uppi um fjölgun sjókvía og jafnvel 

meiri en svæði eins og Arnarfjörður getur borið.  Vitað er að sjókvíaeldi getur verið 

mengandi og því full ástæða til að vera á varðbergi þegar einingarnar stækka og massi 

fiska eykst á litlu svæði.  Hið langa leyfis- og eftirlitskerfi sem fiskeldisaðilar fetta 

fingur út í er hluti af þessari varúðarreglu sem vert er að hafa um verðmætar auðlindir 

og er ekki svo mjög frábrugðið því ferli sem aðrar greinar þurfa einnig að 

undirgangast.  Ferlið verður lengst með matsskýrslu, þá starfsleyfi og loks rekstrarleyfi 

en á öllum stigum er auglýsinga- og athugasemdafrestur fyrir almenning og 

hagsmunaðila áður en niðurstaða fæst.  Það er hæpið að finna sambærilega starfsemi 

sem þarf færri leyfi áður en starfsemi hefst og tæplega rök fyrir að fækka þeim ef horft 

er á eðli starfseminnar.  Fiskeldisaðilar hafa stungið upp á því að leyfisveitingar verði 
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á hendi einnar stofnunar en óvíst er að það stytti ferlið nokkuð þar sem leyfin eru háð 

hvert öðru.  Starfsleyfi er háð áliti Skipulagsstofnunar, rekstrarleyfi er háð starfsleyfi 

og á hverjum stað er ákveðið ferli sem fara þarf eftir.  Eftir sem áður þyrfti að gera 

allar athuganir og umsagnir  og auglýsa eftir athugasemdum um þær á hverjum stað.  

Það sem gæti flýtt þessu ferli hjá fiskeldisfólki er að geta óskað eftir flýtimeðferð sem 

fæli í sér að um leið og lögð er inn skýrsla um mat á umhverfisáhrifum þá væri hægt 

að sækja um rekstrar- og starfsleyfi sem væru unnin að því marki sem hægt er án álits 

Skipulagsstofnunar eða annara forsendna.  Rétt væri þó að gera ríkari kröfur til 

framkvæmda í þessari leið með því að leggja á auka gjald ef forvinna leiddi ekki til 

leyfis eða þyrfti að vinna aftur.  Einnig væri æskilegt að hafa miðlægan grunn þar sem 

allir aðilar málsins hefðu aðgang og gætu brugðist við nýjum áföngum í málinu jafn 

óðum og þeim er náð. 

Annað sem gæti gert fiskeldismönnum og öðrum sem starfa á haf- og strandsvæðum 

lífið léttara er að skerpa regluverkið og skýra betur grundvallaratriði.  Er þar átt við að 

skýra stjórnsýslulega ábyrgð, markvissari löggjöf, jafnvel ný lög um skipulag haf- og 

strandsvæða og meiri skilvirkni í leyfisveitingum.  Rannsaka þarf grunnatriði vistkerfa 

þessara svæða og skýra hugtök eins og stórstraumsfjöru og þá netlög og sjómílu utan 

netlaga en þær fjarlægðir sem takmarkast við stórstraumsfjöru eru jafn óvissar og 

stórstraumsfjaran sjálf.  Möguleg lausn á þessu vandamáli væri að færa 

skipulagsskyldu sveitarfélaga út í grunnlínu landsins en notast er við beinar grunnlínur 

sem þvera firði og flóa (Gunnar G.Schram, 2001).  Þar er um að ræða skilgreinda 

punkta á alþjóðavísu og auðvelt að nota aðferðir Hafréttarsáttmálans til að skipta 

hafsvæðinu milli sveitarfélaga.  Þessi aðferð þekkist á Norðurlöndunum og nær sum 

staðar til 12 mílna.  Getur þetta skapað betri tengingu og heilsteyptari starfsemi í 

byggðarlögum á haf- og strandsvæðum.  Eftir er þó að vita hvort íslensk stjórnvöld eru 

tilbúin að láta helstu flóa og firði af hendi þó ekki væri nema skipulagslega séð.   

Að lokum er rétt að benda á að þó mikil vinna sé að baki er enn meiri vinna eftir í að 

útfæra stefnur stjórnvalda og vinna úttektir á vistfræði haf- og strandsvæða þannig að 

hægt sé að meta burðarþol þeirra.  Það er án efa kostnaðarsöm aðgerð sem ekki er 

auðvelt að fjármagna eða þá vinna jafn hratt og þörf væri á.  Með hliðsjón af lögum og 

reglum um hafið og lögsögu Íslands þá væri það Ríkissjóðs að framkvæma þessar 

athuganir án þess þó að það þýði að fjármagnið fáist. 
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5.3 Samantekt niðurstaðna 

Þar sem að ekki tókst að leggja fyrir þingsályktunartillögu um landsskipulagsstefnu 

2013-2024 á vorþingi 2013 þá verður ekki séð að miklar breytingar verði á stöðu 

sjókvíaeldis árið 2013.  Reyndar tókst ekki vegna tímaskorts að vinna 

landsskipulagsstefnu fyrir haf- og strandsvæði heldur var unnin gríðarleg vinna við 

upplýsingaöflun og hagsmunagreiningu án þess að skipulagsáætlun eða hvað þá heldur 

umhverfismat áætlana hafi verið unnið.  Þessi vinna verður þó góður grunnur fyrir 

næstu skref og gefur glögga mynd af stöðunni á haf- og strandsvæðum og þeim 

vandamálum sem bæta mætti úr.   

Á meðal þess sem þarf að huga að er að skapa þarf betri yfirsýn og samráð yfir haf- og 

strandsvæði, bæta aðgengi að gögnum, marka skýrari stefnu um haf- og strandsvæði, 

skýra ábyrgð á málaflokknum, skerpa og einfalda lagasetningu, skýra orð og hugtök 

og endurskoða forræði og forsendur skipulags á haf- og strandsvæðum.  Þessi 

úrlausnarefni og nýtt landsskipulag bíða nýs umhverfis- og auðlindaráðherra. 

Ljóst er að landskipulag er full seint á ferðinni og tefst enn vegna kosninga vorið 2013.  

Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar 2012-2020 og frekari áform um 

nýtingaráætlanir á Vestfjörðum bendir til þess að stjórntæki vanti og það sé 

landsskipulag haf- og strandsvæða.  Þar sem farið er að horfa eftir þessum áætlunum 

þá er hætta á því að biðin virki hamlandi á mögulega starfsemi á þessum svæðum líkt 

og biðin eftir Rammaáætlun virkaði á þann málaflokk.  Þó ætti greinargerð um stöðu 

haf- og strandsvæðaskipulags og nýtingaráætlunar að gera stöðuna það ljósa að 

leyfisveitendur fari sér hægar og láti varúðarreglu vera í fyrirrúmi þannig að 

rannsóknir verði kapphlaupinu yfirsterkari. 
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