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i 

ÚTDRÁTTUR 

Eftirfarandi ritgerð er unnin sem meistaraverkefni í skipulagsfræði og samgöngum í tækni- 
og verkfræðileild við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin fjallar um borgarbúskap (e. urban 
agriculture) í fjölbýlishúsagörðum. 

Reykjavík er ekki þéttbyggð og hefur tiltölulega stór svæði sem eru grasblettir og græn 
svæði. Sum þessara svæða eru garðar fjölbýlishúsa sem byggð voru í kringum sjöunda 
áratug síðustu aldar. Vitað er að borgarbúskapur getur stuðlað að bættri lýðheilsu og ýmiss 
konar umhverfis- og samfélagsbótum. Einnig hefur sannast að hann er efnahagslega 
raunhæfur kostur sem hjálpar borgum að verða sjálfbærari. 

Markmiðið með rannsókninni, sem þessi ritgerð fjallar um, er í fyrsta lagi að greina 
ávinning og hindranir borgarbúskapar og tengja við matvælakerfið og skipulag borga. Í 
öðru lagi að skoða mismunandi fjölbýlishúsasvæði innan Reykjavíkur og mæla stærðir 
fjölbýlishúsagarða og áætla ræktunarrými. Í þriðja lagi að kanna núverandi notkun íbúa á 
fjölbýlishúsagarðinum og viðhorf þeirra gagnvart því að nýta garðinn undir 
matjurtaræktun. Auk þess er athugað hvort íbúar eru tilbúnir að leggja fjármagn í garðrækt 
og hvort þeir eru tilbúnir að leigja út garðinn til þeirra sem hafa áhuga á borgarbúskap. 

Fræðilegar heimildir voru skoðaðar ásamt því að tvö viðtöl voru tekin. Síðan voru 9 svæði 
valin í jafnmörgum hverfum Reykjavíkur og stærð garðana mæld og stærð ræktunarrýmis 
áætluð. Spurningalisti var borinn út í 450 íbúðir á svæðunum og niðurstöður könnunarinnar 
greindar. 

Margs konar ávinning er hægt ná fram með borgarbúskap en hann hefur einnig sínar 
hindranir. Matvælakerfið myndi verða fyrir nokkrum áhrifum ef borgarbúskapur eykst og 
þá er hægt að fullyrða að það væri sjálfbærara. Mælingarnar sýna að fjölbýlishúsagarðarnir 
eru rúmgóðir og hver íbúð hefur frá tæpum 40 m2 og allt upp í rúma 100 m2 eftir því hvar 
hún er staðsett í borginni. Könnunin gefur vísbendingar um að fjölbýlishúsagarðarnir eru 
oftar en ekki mjög lítið notaðir ásamt því að þátttakendurnir voru frekar áhugasamir að 
taka þátt í matjurtaræktun í garðinum. Þátttakendurnir voru einnig áhugasamir um að 
leggja fé í matjurtaræktun en ekki eins áhugasamir um að leigja garðinn út til þeirra sem 
hefðu áhuga á ræktun. 

 

Lykilorð: Borgarbúskapur, matvælakerfi, fjölbýlishúsagarður, vannýtt borgarland, 
skipulag. 
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ABSTRACT 

The following paper is done as a thesis for MSc in Transport and Urban Planning at 
Reykjavík University, School of Science and Engineering. The paper is about urban 
agriculture in apartment building’s lawns. 

Reykjavík is not a densely built city and has relatively large areas of lawns and green 
spaces. Some of these lawns belong to apartment buildings that were built in the modernist 
era around the 60’s. Urban agriculture is known to promote public health, ecological 
benefits and social equity. It has also proven to be economically viable and it may help 
cities become more sustainable.  

The objective of this research was first of all to identify the benefits as well as the 
obstacles of urban agriculture and connect that to the food system and the planning of 
cities. Secondly to examine different areas of apartment buildings inside Reykjavík and 
measure their size and the possible area for cultivation. Thirdly to investigate the actual 
usage of apartment building’s lawns and if the residents of the buildings were interested in 
using it for urban agriculture. Among other objectives were to find out if the residents were 
willing to crowd-source farming projects or if they were interested in renting out the lawn 
for such a project. 

Scholarly sources were reviewed and two interviews were conducted. Then nine areas 
were chosen in different neighborhoods/districts of Reykjavík and the size of the lawns 
were measured and the possible cultivation area estimated. A questionnaire were carried 
out to 450 apartments homes and the outcome analysed. 

Benefits of urban agriculture are of different kinds but there are also few obstacles. The 
food system gets affected by increased urban agriculture and most notably more 
sustainable. The measurements shows that the lawns are large and each apartment home 
has from close to 40 m2 to more than 100 m2 all based on location. The research suggests 
that these areas are indeed underused by most residents. Also that many of those who 
participated were enthusiastic about urban agriculture. The participates were also interested 
to crowd-source but less interested to rent out the garden. 

 

Keywords: Urban agriculture, food system, apartment building lawn, underused city 
spaces, planning. 
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SKÝRINGAR 

Aðgengi að matvælum (e. 
access to food) 

Aðgengi að matvælum snýr að því hversu auðvelt það er 
fyrir fólk að nálgast matvæli í borgum, bæði hvað varðar 
nálægð og fjármagn til innkaupa og möguleika á 
framleiðslu til eigin neyslu. 

Borgarbúskapur (e. urban 
agriculture) 

„Borgarbúskapur er framleiðsla sem fer fram innan eða í 
jaðri bæja, þéttbýliskjarna, borga eða stórborgarsvæða, 
þar sem fjölbreytt matvæli og aðrar vörur eru ræktaðar 
eða aldar, unnar og þeim dreift og sem endurnýtir að 
mestu leyti manngerðar og náttúrulegar auðlindir og nýtir 
vörur og þjónustu innan eða í nánd við viðkomandi 
þéttbýlissvæði og sjá í staðinn svæðinu fyrir manngerðum 
og efnislegum auðlindum, vörum og þjónustu“ (Mougeot, 
2000, bls. 11). 

Fæðueyðimörk (e. food 
desert) 
 

Fæðueyðimörk er þéttbýlissvæði þar sem ákveðinn 
fólksfjöldi býr án þess að hafa aðgengi að ódýrum og 
hollum matvælum (Wrigley, 2002). 

Fæðuöryggi (e. food security) 
 

Fæðuöryggi ríkir þar sem fólk hefur aðgengi að nægum, 
öruggum og næringarríkum matvælum þannig að það geti 
lifað heilsusamlegu lífi. Fæðuöryggi er byggt á þremur 
stoðum, það er: nægu framboði af matvælum, aðgengi að 
heilsusamlegri fæðu og notkun (viðeigandi notkun miðað 
við þekkingu á næringu ásamt nægu vatni og hreinlæti) 
(WHO, e.d.). 

Hagrænir þættir (hér) 
 

Þegar fjallað eru um hagræna þætti í þessari ritgerð er átt 
við ávinning og hindranir borgarbúskapar varðandi 
hagræna þætti. Það eru áhrif á efnahag, fjármagn 
einstaklinga og stofnana, hagræna hvata o.s.frv. 

Hefðbundin fjölbýlishús 
 

Hér er átt við fjölbýlishús sem flest risu í kringum árin 
1955-65. Þau byggja á hugsjónum fúnksjónalismans 
(nytja- eða notagildisstefnunnar) þar sem áherslan var á 
að sólar og útsýnis nyti jafnt við í öllum íbúðum. Þess 
vegna verður byggðin ekki samfelld heldur sundurslitnar 
einingar (Pétur H. Ármannsson, 1987). 

Landnotkunarflokkar 
 

Flokkar sem skilgreina mismunandi ráðstöfun lands til 
mismunandi nota svo sem undir íbúðir, frístundahús, 
iðnað, verslun, útivist og landbúnað (Skipulagslög 
nr.123/2010). 

Lýðheilsa (hér) 
 

Þegar fjallað eru um lýðheilsu í þessari ritgerð er átt við 
ávinning og hindranir borgarbúskapar varðandi lýðheilsu. 
Það eru áhrif á heilsu og vellíðan einstaklinga, bæði 
andlega og líkamlega. 

Matarlæsi (e. food literacy) 
 

Matarlæsi er hæfni einstaklinga til að taka ákvarðanir um 
fæðu og næringu á hverjum degi á ákveðinn, ábyrgan og 



xi 

ánægjulegan hátt (Raja, Born og Kozlowski Russell, 
2008). 

Matvælakerfi (e. food system) 
 

Matvælakerfi er samfelld röð athafna og ferla sem 
tengjast framleiðslu matvæla, vinnslu þeirra, dreifingu, 
aðgengi, neyslu og loks úrgangi. Þetta er ferli matvæla 
frá framleiðslu þangað til að þau ná á disk neytandans og 
allt sem gengur af við það ferli (Pothukuchi og Kaufman, 
2000). 

Moltun 
 

Moltun er þegar lífrænn úrgangur (matarleifar og 
garðúrgangur) er jarðgerður eða umbreyttur yfir í 
dýrindis mold sem nota má sem áburð á garðinn 
(„Náttúran.is“, e.d.). 

Ræktunarrými  
 

Hér er ræktunarrými notað um auða grasblettinn sem er í 
sameiginlega fjölbýlishúsagarðinum. Það er að segja 
hugsanlegt garðrými til ræktunar. 

Samfélagsleg áhrif (hér) 
 

Þegar fjallað eru um samfélagsleg áhrif í þessari ritgerð 
er átt við ávinning og hindranir borgarbúskapar varðandi 
samfélagið. Það eru áhrif á samfélagslega þætti eins og 
félagsauð, samkennd, félagslegt réttlæti o.s.frv. 

Sjálfbærni (e. sustainability) 
 

Sjálfbærni er að mæta þörfum samtímans án þess að 
draga úr möguleikum kynslóða til að mæta þörfum 
sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum gæðum 
verður að haldast í hendur við vernd umhverfisins og 
grunngæða jarðar (Skipulagslög nr.123/2010). 

Sjálfbært samfélags og 
svæðisbundið matvælakerfi 
(e. sustainable community 
and local food system) 

Sjálfbært samfélags- og svæðisbundið matvælakerfi 
stuðlar að því að bæta umhverfi, efnahag, samfélag og 
lýðheilsu á tilteknu svæði (Raja o.fl., 2008). 

Umhverfisleg sjónarmið 
(hér) 
 

Þegar fjallað eru um umhverfisleg sjónarmið í þessari 
ritgerð er átt við ávinning og hindranir borgarbúskapar 
varðandi umhverfið. Það eru áhrif á lífríkið, vistkerfið, 
loftgæði o.s.frv. 

Vistfræðilegt fótspor (e. 
ecological footprint)  
 

Vistfræðilegt fótspor er það frjósama land og vatn sem 
nýtt er og sem þarf til að framleiða aðföng sem neytt er af 
ákveðnum íbúafjölda og það land sem þarf til að taka við 
sorpi sem kemur frá þessum íbúafjölda, hvar sem það 
land (og vatn) er í heiminum (Rees 1997). 
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1 INNGANGUR 

1.1 BAKGRUNNUR 

Hefðbundna matvælakerfið, eins og það er almennt á Vesturlöndum, hefur ekki á allan 
hátt reynst jafn heilsusamlegt á síðustu áratugum og vænta mætti. Við höfum ekki sömu 
vitund og fyrr um hvaðan fæðan kemur sem við borðum og leggjum okkur því fleira til 
munns en það sem hollt getur talist. Margir nútíma lífsstílssjúkdómar sem herja á 
mannkynið eru afleiðingar óhollra matarvenja og ofáts (Frumkin, 2004). WHO1 hrinti af 
stað verkefninu Heilbrigðar borgir (e. Healthy Cities) árið 1986. WHO skilgreindi þá 
heilbrigða borg sem „þá sem stöðugt býr til og bætir hið áþreifanlega og hið félagslega 
umhverfi og styrkir um leið samfélagsauðinn sem gerir einstaklingum kleift að styðja 
hver annan í daglegu lífi þannig allir nái sinni mestu getu“2 (Hancock og Duhl, 1986, 
bls. 24, höfundur þýddi). Þannig að heilbrigt umhverfi og heilbrigð borg felur ekki 
aðeins í sér góða heilbrigðisþjónustu. Umhverfið þarf að gera íbúunum kleift að lifa 
heilbrigðu lífi og veita þeim þannig tækifæri til að vera við góða heilsu. Hancock og 
Duhl (1986) telja að heilsa mannkynsins velti á því að borgir sjái okkur fyrir tækifærum 
og umhverfi þar sem við getum dafnað og þróast án þess að ganga á vistkerfi jarðar sem 
að lokum ræður því hvort mannkynið yfirleitt lifir af.  

Deelstra og Girardet (2000) telja að áskorunin sem við stöndum frammi fyrir sé að 
borgir þurfi að umbreyta sér og verða sjálfbærar, ekki aðeins varðandi innri virkni 
heldur einnig varðandi samband þeirra við umheiminn. Er möguleiki á að gera borgir 
sjálfum sér nægar og lífvænlegar til langtíma litið? Svarið við þessari spurningu er 
mikilvægt fyrir framtíð jarðarinnar og mannkynsins.  

Einn helsti fræðimaður um borgir síðari ára, Kevin Lynch (1984), líkir þeim við flókna 
lífveru með fjölmörg líffæri. Hann segir að styrkurinn liggi í fjölbreytninni, 
sjálfstæðinu, hagkvæmri notkun orku og endurnotkun efna. Hann bendir ennfremur á að 
mikilvægt sé að tryggja nægt framboð af fæði, orku, vatni og lofti sem og viðeigandi 
losun á sorpi. Lynch kallar þetta „viðurværi“ (e. sustenance) íbúanna í þeirri vídd 
borgarinnar sem hann kallar „lífsþrótt“ (e. vitality) en hún tengist heilsu og vellíðan 
íbúanna, náttúrunnar og vistkerfisins í heild. 

Borgir eru háðar miklum aðflutningi á mat, orku og öðrum vörum frá fjarlægum 
svæðum og útflutningi á eigin úrgangi. Hugtakið vistfræðilegt fótspor (hér eftir vistspor) 
borga er notað til að átta sig á hvernig dreifbýlið og náttúran verður fyrir áhrifum frá 
eftirspurn borga (Deelstra og Girardet, 2000). Vistspor borga á norðurhveli jarðar nær 
yfir alla jörðina (Rees, 1997) og gæti, til framtíðar litið, gengið of nærri 
 

                                                
1 World Health Organization 
2  „One that is continually creating and improving those physical and social envirnoments and 
strengthening those community resources which enable people to mutually support each other in 
performing all the functions of life and achieving their maximum potential.“ 
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vistkerfum jarðar (Mougeot, 2006). Fræðimenn velta stöðugt fyrir sér hvað er til ráða til 
að auka sjálfbærni borga og Deelstra og Girardet (2000) segja að: 

Það er viðurkennt að nútíma borgir nota of mikið af náttúruauðlindum og framleiða 
of mikið af úrgangi. Vistspor borga hrekja margar dýrategundir frá búsvæðum 
sínum. Áhrif borga teygja sig langt út yfir borgarmörkin. Ennfremur standa borgir 
frammi fyrir sívaxandi fólksfjölda og þar af leiðandi auknum fjölda fólks sem þarf 
að fæða. Borgarbúskapur ásamst öðrum aðgerðum á því mikilvægan þátt í að 
stuðla að sjálfbærni borga til framtíðar3 (Deelstra og Girardet, 2000 bls. 45, 
höfundur þýddi). 

Evrópusambandið setti sér stefnu um sjálfbærar borgir árið 1996 og þar kemur meðal 
annars fram að koma þurfi upp litlum matjurtagörðum í borgum til að gera borgir 
grænni og stuðla að fræðandi, menntandi og þroskandi umhverfi. Talsmenn 
Evrópusambandsins halda því fram að íbúar borga og þá sérstaklega börn viti 
takmarkað um vistkerfi og hvaðan matvæli koma. Stjórnvöld geta gert borgirnar 
heilbrigðari og vakið íbúana til vitundar um náttúrleg vistkerfi með því að styðja við 
borgarbúskap grundvallaðan á vistvænum aðferðum (European Commission, 1996).  

Allt fram að aldamótunum síðustu veittu skipulagsfræðingar matvælakerfinu litla 
athygli (Pothukuchi og Kaufman, 2000). Innan skipulagsfræðinnar einbeittu menn sér 
að því að bæta lífskilyrði okkar með því að hafa grunnþarfir mannsins, loft, vatn og 
skjól í huga en oft gleymdist fæði. Í framhaldi af því hefur verið bent á að skaði muni 
hljótast af ef skipulagsfræðingar eru ekki meðvitaðir um matvælakerfið. 

Afsökunin fyrir því að matvælakerfið hafi ekki verið innan sviðs borgarskipulags hefur 
oft snúist um að landbúnaður hafi verið flokkaður sem eitthvað sem einungis fer fram í 
dreifbýli. Kevin Morgan (2009) telur að tvær ástæður séu fyrir því að þessi afsökun 
teljist ekki gild. Í fyrsta lagi er matvælakerfið umfangsmikið og hefur áhrif á ýmis önnur 
atriði sem skipulagsfræðingar hafa verið áhugasamir um eins og lýðheilsu, félagslegt 
réttlæti, orku, vatn, landnotkun, samgöngur og þróun efnahags. Í öðru lagi hefur 
borgarbúskapur aldrei horfið alveg úr borgum á suðurhveli jarðar eða þar sem meiri 
fátækt hefur ríkt. Einnig hefur borgarbúskapur sprottið aftur upp í ríkari borgum 
norðursins til að auka sjálfbærni. Raja o.fl. (2008) telja að lélegt eða ekkert aðgengi að 
hollum og ferskum matvælum geti stuðlað frekar að ósjálfbærni borga þar sem íbúarnir 
þurfa að ferðast langar vegalengdir til að nálgast matvæli. 

Áður fyrr var matvælakerfið mikilvægur hluti af skipulagi borga og það endurspeglast 
vel í hugmyndum Ebenezer Howards frá árinu 1898. Þær verða útskýrðar í kafla 3.2 
ásamt öðrum svipuðum hugmyndum. Síðan þá hafa borgir hinsvegar breyst gríðarlega. 
Á einni öld hefur mannkynið flust að verulegu leyti úr dreifbýli og í þéttbýli. Einnig 

                                                
3 „It is recognised that cities nowadays use too many natural resources and produce too much waste. The 
ecological footprints of cities are stamping out the habitat of many species. The city’s impact stretches far 
beyond its physical boundaries. Moreover cities are confronted with an increasing number of people and, 
therefore, an increasing number of mouths to feed. Along with other initiatives and activities, urban 
agriculture therefore has an important role in contributing to the future sustainability of cities.“ 
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hefur fólksfjöldinn í heiminum farið úr um 1,5 milljörðum í rúmlega 7 milljarða 
(Engelman, 2013).  

Spurningin er hvað það er sem hefur breyst núna á síðustu árum sem hefur gert það að 
verkum að matvælakerfið er aftur orðið málefni sem vert er að hafa í huga við skipulag 
borga. Morgan og Sonnino (2010) telja að stjórnmálamenn hafi þrýst á að 
matvælakerfið verði tekið alvarlega vegna breyttra aðstæðna varðandi matvæla-
framleiðslu og markaði í heiminum eða því sem kallað hefur verið „the new food 
equation“ en fimm helstu atriðin sem hafa áhrif á þessa nýju stöðu eru:  

1. Mikil hækkun á matvælaverði á árunum 2007-2008 þar sem verð á hveiti 
tvöfaldaðist næstum og verð á hrísgrjónum næstum þrefaldaðist. Hækkunin 
hefur haft mikil áhrif á mataröryggi um tveggja milljarða manna. 

2. Fæðuöryggi er orðið að þjóðaröryggismálefni eftir hækkun matarverðs en það 
hefur komið af stað óeirðum í yfir 60 löndum og þvingaði leiðtoga G8 ríkjanna 
til að halda fyrstu ráðstefnuna um matvæli árið 2009. 

3. Loftslagsbreytingar þar sem hlýnun jarðar og hækkandi vatnsyfirborð hafa 
eyðilagt og eiga eftir að eyðileggja vistkerfi enn frekar. Áætlað er að það hafi 
mest áhrif á fátækustu löndin. 

4. Deilur um land eru vaxandi vandamál vegna þess að rík lönd, sem eiga í 
erfiðleikum með eigin framleiðslu á matvælum, til dæmis Sádi-Arabía og Suður-
Kórea, leitast við að kaupa upp frjósöm landsvæði í Afríku til að tryggja eigið 
fæðuöryggi.  

5. Ör þéttbýlisþróun þýðir að borgaryfirvöld þurfa að verða meðvitaðri um 
hvernig þau fæða íbúa sína. 

En hverjir eiga að skipuleggja mætvælakerfið? Á ráðstefnu sem hópurinn Sustainable 
Food Planning Group 4  hélt í október 2009 var sett fram víð skilgreining á 
matvælaskipuleggjendum (e. food planners) sem eru: „hver sem vinnur í eða fæst við 
matvælakerfið með það að markmiði að gera það sjálfbærara með tilliti til 
samfélagslegra, hagrænna og umhverfislegra áhrifa“5 (Morgan, 2009, bls. 342, höfundur 
þýddi).  

Skipulagsfræðingar eru nú farnir að hafa mikil áhrif á stefnumótun um matvælakerfi 
sem samræmist betur samfélagslegum viðmiðum um lýðheilsu, vistfræðileg sjónarmið 
og félagslegt réttlæti (Morgan, 2013). Þessi þróun rímar ágætlega við markmið 
skipulagslaga nr. 123/2010 en þau eru:  

a. að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við 
skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir 
landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi og  

                                                
4 Starfshópur innan samtaka evrópskra skipulagsfræðideilda AESOP 
5 „Anyone who is working in, or engaged with, the food system with the aim of rendering it more 
sustainable with respect to its social, economic and ecological effects.“ 
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b. að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja 
vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir 
umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi (Skipulagslög 
nr.123/2010). 

1.2 VIÐFANGSEFNIÐ 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er sameiginlegi fjölbýlishúsagarðurinn í Reykjavík og 
nýting hans. Skoðað verður hvernig þessir garðar eru nýttir nú og hvernig hugsanlega 
mætti nýta þá í framtíðinni fyrir borgarbúskap. Í víðu samhengi er viðfangsefnið í raun 
betri nýting á borgarlandinu - að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og 
landgæða. Borgarbúskapur er þess vegna brotinn til mergjar og áhrif hans á lýðheilsu, 
samfélagið, hagræna þætti og umhverfi skoðuð ítarlega. 

Hugmyndin um þetta verkefni þróaðist út frá sameiginlegu görðunum við hefðbundnu 
fjölbýlishúsin frá 6. og 7. áratugnum. Fyrst var áherslan aðeins á þá en umfang 
rannsóknarinnar víkkaði síðan. Grunur leikur á að sameiginlegi fjölbýlishúsagarðurinn 
sé yfirleitt ekki mikið notaður og þess vegna eru stór svæði innan borgarmarkanna 
vannýtt. Það vekur augljóslega upp spurningar um hvort hægt væri að nýta betur þessi 
„grænu“ svæði. 

Það eru mörg tækifæri til nýtingar á þessum svæðum innan borgarinnar og 
möguleikarnir ýmsir, sérstaklega þegar horft er á öll vandamálin sem borgir um heim 
allan standa frammi fyrir. Höfundi fannst rétt að skoða alvarlega hvort hægt væri að 
nýta garðana til borgarbúskapar vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem slíkt getur haft en um 
borgarbúskap og áhrif hans er fjallað um í fjölmörgum greinum og nokkrum nýlegum 
og eldri heimildarmyndum6. Það er augljóst að einnig hér á landi er vaxandi áhugi á 
borgarbúskap ef eitthvað er að marka mikla eftirspurn eftir matjurtagörðum í Reykjavík. 
Margir eru á biðlistum eftir plássi og íbúar hafa til dæmis sóst eftir að breyta róluvelli í 
matjurtagarð (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013; Sigríður Dögg 
Auðunsdóttir, 2013; „Vaxandi áhugi á grænmetisrækt“, 2009).  

 
Mynd 1. Yfirlit yfir völdu fjölbýlishúsasvæðin innan hverfa Reykjavíkur. Svæðin eru lituð rauð.  

                                                
6 City Farmers (Joseph, 1997), Gardening for the End of the Oil Age (Curnow, 2006), Think Global : Eat 
Local (Gamble og Raymond, 2008), The urban farms of today (The Economist, 2010), Urban Roots 
(Conners, MacInnis og Schmid, 2011) og Edible City (Hasse og Grether, 2012) 
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Rannsóknin nær til allra hverfa Reykjavíkurborgar nema Kjalarness. Það eru 9 hverfi 
eða Miðborg, Hlíðar, Vesturbær, Háaleiti og Bústaðir, Laugardalur, Árbær, Breiðholt, 
Grafarvogur og Grafarholt og Úlfarsárdalur. Valið var eitt fjölbýlishúsasvæði innan 
hvers hverfis. Hverfin eru afmörkuð og svæðin eru merkt með rauðum lit á mynd 1. 
Kjalarnes var ekki valið vegna þess að þar er ekki fjölbýlishús og byggðin þar er 
umkringd landbúnaðarsvæðum. 

Borgarbúskapur hefur lítið sem ekkert verið rannsakaður hér á landi. Þó er rétt að geta 
um skýrslu sem Eva Margrét Reynisdóttir skipulagsfræðingur ásamt hópi sérfræðinga 
og fræðimanna gerði í samstarfi við þróunarfélagið Kadeco árið 2009. Skýrslan var 
unnin í tengslum við uppbyggingu á fyrrverandi herstöðvarsvæðinu á Keflavíkur-
flugvelli eða Ásbrú eins og það heitir nú. Í tillögu hópsins að umhverfisbótum var sett 
áhersla á vistvænt og heilsteypt samfélag til að stuðla að heilbrigði og góðri líðan fólks í 
grænu umhverfi. Eva Margrét lagði til að plássið milli húsanna yrði nýtt fyrir ræktun og 
gróðurhús og íbúum þannig gert kleift að verða sjálfum sér nógir með eigið grænmeti 
(sjá mynd 2) (Eva Margrét Reynisdóttir, 2010).  

 
Mynd 2. Hugmynd Evu Margrétar um ræktun og gróðurhús á milli húsa á Ásbrú. Mynd: Eva Margrét Reynisdóttir, 2010, 
bls. 42. 

Einnig má nefna verkefni sem unnið var í samvinnu Listaháskóla Íslands og 
Landbúnaðarháskóla Íslands um endurhönnun höfuðborgarsvæðisins þar sem ein 
sviðsmyndin sneri að fæðu7. Innan þessa verkefnis fór til dæmis fram endurhönnun á 
Hafnarfjarðarhöfn í átt til borgarbúskapar8. 

Auður I. Ottesen hefur verið ötull talsmaður þess að stunda matjurtaræktun í 
fjölbýlishúsagörðum og hefur meðal annars hvatt íbúa fjölbýlishúsa til að hafa samband 
við sig og landslagsarkitekt til að fá aðstoð og ráðleggingar (sjá mynd 3) (Auður I. 
Ottesen, 2009). 
                                                
7 http://scibereykjavik.wordpress.com/2013/03/15/endurhonnun-hofudborgarsvaedisins/  
8 http://lab-plus.lhi.is/2011/verkefni/skipulag/borgarrannsokn/hafnarfjardarhofn  



6 

 
Mynd 3. Fjölbýlishúsagarður í Breiðholti þar sem Margrét Backman sýnir hugsanlega nýtingu undir matjurtaræktun í 
formi tíu 30 m2 garða. Mynd: Auður I. Ottesen, 2009, bls. 54.  

Meira hefur verið rannsakað og skrifað hér á landi um matvælakerfi og samspil 
skipulags og aðgengi að fæðu. Fyrst ber að nefna grein eftir Trausta Valsson (2011) í 
Bændablaðinu um „Fæðuöryggi og skipulagningu sjálfbærs landbúnaðar á Íslandi“. 
Annað dæmi um verkefni tengt matvælakerfinu er rannsóknarverkefni Einars Jónssonar 
(2010) við Háskólann í Reykjavík um „Staðsetningu matvöruverslana í Reykjavík og 
áhrifaþátta á ferðavenjur, umferð og lífsgæði“. Niðurstaða Einars var sú að 
matvöruverslunum hefur fækkað töluvert seinustu ár og þær færst út úr íbúðahverfum 
yfir í iðnaðarhverfi. Þetta byggir meðal annars á fyrri rannsóknum Bjarna Reynarssonar 
(2001) og Ásdísar Hlakkar Theódórsdóttur (1994) og styður við fræðilega umfjöllun um 
„fæðueyðimörk“. 

Eins og kom fram hér að ofan þá eru skipulagsfræðingar erlendis og þeir sem sinna 
stefnumótun fyrir borgir farnir að sinna matvælakerfinu en þetta hefur að einhverju leyti 
vantað hér á landi. Dæmi um það má nefna stefnumótunarskýrsluna (Staðardagskrá 21) 
„Reykjavík í mótun. Stefnumótun í átt að sjálfbæru samfélagi í Reykjavík til 2015“. Af 
107 leiðum eða tillögum að verkefnum til að ná fram markmiðum skýrslunnar er aðeins 
eitt sem snýr að matvælum (Reykjavíkurborg, 2006). Mörgum af 130 meginmark-
miðunum mætti ná, eða að minnsta kosti hjálpa við að ná, með borgarbúskap. Ekki er 
heldur minnst beint á matvælakerfið í stefnu Reykjavíkurborgar í átt að vistvænni borg, 
Grænum skrefum (Reykjavíkurborg, 2007). Til samanburðar inniheldur Staðardagskrá 
21 frá Akureyrarbæ þó nokkuð í sinni skýrslu um matjurtaræktun, lífræn matvæli 
o.s.frv. (Akureyrarbær, 2010). 

Vandamálið er að áætlanir, verkefni og frumkvöðlastarfsemi í sambandi við 
borgarbúskap hafa oft mætt hindrunum eða stöðvast vegna skorts á opinberri stefnu sem 
styður stjórnarfarslega og lagalega við borgarbúskap og samfélagstengd matvælakerfi 
(Raja o.fl., 2008). Sjálfbærnisjónarmið eru hinsvegar sífellt að verða meira áberandi í 
stefnumótun sveitarfélaga og því hafa borgaryfirvöld víða fengið aukinn áhuga á 
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borgarbúskap til að efla lýðheilsu, styðja við efnahags- og samfélagsþróun og til að bæta 
borgarumhverfið (Mukherji og Morales, 2010). 

Það er ljóst að það er aukin áhersla á borgarbúskap hjá umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar ef marka má drög að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Þar 
skrifar Salvör Jónsdóttir kafla um málefnið og samkvæmt drögunum er stefna 
borgarinnar til dæmis að skapaðar verði aðstæður til að efla matjurtarækt innan 
borgarmarkanna og í því skyni verði gert ráð fyrir sameiginlegum matjurtagörðum og 
bændamörkuðum í öllum hverfum borgarinnar (Reykjavíkurborg, e.d.). Stefna 
borgaryfirvalda um að efla borgarbúskap ætti að vera hvetjandi fyrir íbúa til að nýta 
sameiginlega fjölbýlishúsagarðinn til borgarbúskapar. 

1.3 TILGANGUR OG MARKMIÐ 

Tilgangur verkefnisins er að kanna möguleika á nýtingu sameiginlega fjölbýlishúsa-
garðsins fyrir borgarbúskap en eins og hefur komið fram hér að ofan getur það stuðlað 
að heilbrigðari einstaklingum og samfélagi og aukið verðmætasköpun og sjálfbærni. 
Tilgangurinn er einnig að sjá fyrir sér betri nýtingu á borgarlandinu. 

Með því að rýna gildi þess að stunda borgarbúskap og benda á möguleikana til að auka 
hann gæti verkefnið hugsanlega leitt til aukins borgarbúskapar í fjölbýlishúsagörðum. 
Aukinn borgarbúskapur ætti síðan að leiða af sér betri nýtingu á borgarlandinu og aukna 
verðmætasköpun í matvælaframleiðslu auk þess sem atvinnutækifæri gætu skapast. Þar 
að auki ætti borgarbúskapur að geta eflt samfélagsleg viðmið um lýðheilsu, vistfræðileg 
sjónarmið og félagslegt réttlæti. 

Markmið verkefnisins eru í fyrsta lagi að kanna stöðu þekkingar á málefninu, það er á 
borgarbúskap og matvælakerfinu. Skoða það sem ritað hefur verið um borgarbúskap, 
ávinning og hindranir hans sem og að skoða mismunandi framleiðslu og framkvæmd. 
Skoða á sögu og framtíð í því samhengi. Skoða einnig það sem ritað hefur verið um 
matvælakerfið og tengingu þess við skipulag borga og borgarbúskap. Skoða á sögu og 
framtíð í því samhengi. Tvær spurningar voru hafðar að leiðarljósi í sambandi við þetta: 

• Hver er ávinningur og hverjar eru hindranir í vegi borgarbúskapar, hvað er 
hægt að framleiða og hvernig við þær aðstæður sem eru í 
fjölbýlishúsahverfum? 

• Hvernig má bæta núverandi matvælakerfi með eflingu borgarbúskapar í 
fjölbýlishúsagörðum? 

Í öðru lagi að skoða mismunandi fjölbýlishúsasvæði innan Reykjavíkur og mæla stærðir 
fjölbýlishúsagarða og áætla ræktunarrými. Í þriðja lagi að kanna núverandi notkun íbúa 
á fjölbýlishúsagarðinum og viðhorf þeirra gagnvart því að nýta garðinn undir 
matjurtaræktun. Auk þess er athugað hvort íbúar eru tilbúnir að leggja fjármagn í 
garðrækt og hvort þeir eru tilbúnir að leigja út garðinn til þeirra sem hafa áhuga á 
borgarbúskap. 
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1.4 RANNSÓKNARSPURNINGAR 

Rannsóknin, sem hér segir frá, er í grófum dráttum tvíþætt. Í fyrsta lagi eru garðarnir 
mældir upp og ræktunarrými fyrir hverja íbúð áætlað samkvæmt því. Í öðru lagi er 
notkun íbúa á garðinum og áhugi íbúanna á matjurtaræktun kannaður með 
viðhorfskönnun Rannsóknarspurningarnar eru:  

1. Hversu stórir eru garðarnir við fjölbýlishúsin og hversu stór ræktunarrými 
eru fyrir hverja íbúð?  

2. Hver er núverandi notkun á fjölbýlishúsagarðinum og er áhugi á að nýta 
hann fyrir borgarbúskap? 
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2 AÐFERÐIR 

Við vinnslu ritgerðarinar var ýmsum aðferðum beitt. Í fyrsta lagi voru fræðilegar 
heimildir um viðfangsefnið skoðaðar og tekin tvö viðtöl (sjá kafla 2.1.1 og 2.1.2). Í öðru 
lagi var stærð fjölbýlishúsagarðanna mæld til að svara rannsóknarspurningu eitt (sjá 
kafla 2.2). Í þriðja lagi var gerð könnun á fyrrnefndum fjölbýlishúsasvæðum til að svara 
rannsóknarspurningu tvö (sjá kafla 2.3). Verkefnið er því bæði megindleg og eigindleg 
rannsókn en takmörkunum við gerð þess verður lýst í kafla 2.4. 

2.1 FRÆÐILEGAR HEIMILDIR 

2.1.1 RITAÐAR HEIMILDIR 

Fræðilegar heimildir voru skoðaðar til að varpa ljósi á eðli borgarbúskapar, annarsvegar 
tengsl hans við matvælakerfi og hinsvegar tengsl við skipulag borga.  

Fyrst er sagt frá skipulagi fjölbýlishúsahverfa og eins hvað réði skipulagi þeirra hér í 
Reykjavík en þetta er nauðsynlegur inngangur að rýni á hugsanlegri notkun 
fjölbýlishúsagarðsins fyrir borgarbúskap.  

Matvælakerfið er síðan útskýrt með hliðsjón af skipulagsfræðum. Sjónum er sérstaklega 
beint að hefðbundnu matvælakerfi og það borið saman við sjálfbært samfélags- og 
svæðisbundið matvælakerfi. Hlutverki borgarbúskapar í því samhengi er velt upp. 
Fjallað er um sögu og framtíð matvælakerfisins og hvers vegna áhugi hefur aukist á því 
innan skipulagsfræðinnar. Skilgreining matvælakerfisins er skoðuð og einstaka þættir 
kynntir. 

Þá eru skilgreiningar á borgarbúskap rýndar, sagan og framtíðarsýn skoðuð. Fjallað er 
um einstaka eiginleika borgarbúskapar (staðsetningu og stærð, starfsemi og afurðir, 
framleiðslutækni og -þætti og hagrænan tilgang) en hann getur verið fjölbreyttur. 
Nokkur dæmi um mismunandi framleiðslutækni eru skoðuð sem og tilgangur með tilliti 
til hagrænna þátta. Að lokum er fjallað um ávinning og hindranir borgarbúskapar með 
tilliti til lýðheilsu, samfélags, hagrænna þátta og umhverfis. 

2.1.2 MUNNLEGAR HEIMILDIR 

Tekið var viðtal við tvo aðila. Í fyrsta lagi var tekið viðtal við norðmanninn Christian 
Anton Smedshaug höfund bókarinnar „Feeding the world in the 21st century“. Hann 
kom til landsins á vegum Bændasamtaka Íslands til að halda fyrirlesturinn „Hver á að 
framleiða matinn okkar“ á Hótel Sögu.9 Viðtalið fór fram 15. apríl 2013. Hitt viðtalið 
var 30. apríl 2013 við Kristínu Soffíu Jónsdóttir sem er fulltrúi í umhverfis- og 
skipulagsráði Reykjavíkurborgar og formaður heilbrigðisnefndar borgarinnar. 

Í báðum viðtölunum var notast við opið viðtalsform (e. semi-structured) þar sem 
notaður var ákveðinn viðtalsrammi (sjá viðauka A) með ýmsum spurningum. Það var 
                                                
9 http://www.bondi.is/pages/55/newsid/2161  
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gert til þess að viðmælendur fengju tækifæri til að koma áherslum sínum og 
hugmyndum á framfæri en þessi atriði voru einmitt ein helsta ástæðan fyrir að þessir 
viðmælendur urðu fyrir valinu. Í svona viðtölum er mikilvægt að spurningarramminn sé 
ekki háður viðhorfi spyrjandans til að verjast því að svörin litist af því viðhorfi. Bæði 
viðtölin voru tekin upp með diktafón og markverðustu punktarnir úr umræðunni 
skrifaðir niður. 

Með viðtalinu við Smedshaug gafst höfundi tækifæri til að ræða við þekktan fræðimann 
um borgarbúskap í alþjóðlegu samhengi með áherslu á fæðuöryggi. Einnig var fjallað 
um framtíðarsýn hans á matvælaframleiðslu og matvælakerfi. 

Rætt var við Kristínu Soffíu til að fá upplýsingar og sýn hennar á málefnið frá 
sjónarhóli Reykjavíkurborgar. Einnig var hún valin af því að hún hefur mikinn áhuga á 
málefninu og því tilvalið að fá hennar eigin sýn á stöðu borgarbúskapar í Reykjavík.  

2.2 SVÆÐIN OG MÆLINGAR 

Til að afla upplýsinga um hversu stórir garðarnir við fjölbýlishúsin eru og hvað af þeim 
gæti nýst til borgarbúskapar var notast við mælingar út frá loftmyndum. 

Svæðin eru, eins og fyrr segir, innan allra hverfa Reykjavíkurborgar nema á Kjalarnesi. 
Þetta eru 9 hverfi eða Miðborg, Hlíðar, Vesturbær, Háaleiti og Bústaðir, Laugardalur, 
Árbær, Breiðholt, Grafarvogur og Grafarholt og Úlfarsárdalur. Rannsóknin nær því til 
allra hverfa Reykjavíkur sem tengjast landfræðilega saman. Tekið var tillit til stærðar, 
staðsetningar og nálægðar við þjónustu, skóla eða stóra vinnustaði við val á svæðunum. 
Reynt var að velja samfellt svæði af fjölbýlishúsum í svipaðri stærð. Nálægð við 
þjónustu, skóla eða stóra vinnustaði er æskileg því hún gefur möguleika á því að hefja 
samstarf. Vissulega eru svæðin mismunandi en leitast var við að velja áþekk svæði 
innan hverfanna hvað varðar fyrrnefnda eiginleika en í vissum tilfellum eru 
eiginleikarnir ýmiss konar og hugsanlega ekki fyrir hendi. 

Svæðin eru eftirfarandi: 

• Svæði 1, Miðborg, er við Barónsstíg, Egilsgötu, Eiríksgötu, Þorfinnsgötu og Leifsgötu. 
Þetta svæði er frábrugðið hinum svæðunum, enda elst þeirra, en hentar einna best til 
borgarbúskapar af þeim fjölbýlishúsasvæðum sem eru í miðborginni, því til dæmis eru 
nánast engin garðrými við húsin í Skuggahverfinu. Nálægð við Landspítalann og 
Austurbæjarskóla skipti einnig máli. 

• Svæði 2, Hlíðar, er við Eskihlíð og er næstelsta svæðið. Þar eru stórir vinnustaðir vestan 
við svæðið en einnig er Fjölskylduhjálp Íslands við endann á götunni. 

• Svæði 3, Vesturbær, er við Meistaravelli, Reynimel og Kaplaskjólsveg. Nálægð við 
Melabúðina er kostur en einnig er annað verslunarhúsnæði á svæðinu. 

• Svæði 4, Háaleiti og Bústaðir, er við Álftamýri en liggur einnig upp við 
Kringlumýrarbraut. Í þessu hverfi eru hvað flest hefðbundin fjölbýlishúsasvæði. Þetta 
svæði var valið vegna nálægðar við götu með mikinn umferðarþunga til að sjá hvort 
viðhorfið væri annað en hjá þeim sem búa á rólegri svæðum. Álftamýrarskóli og 
verslunarhúsnæði við Starmýri eru einnig við svæðið. 
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• Svæði 5, Laugardalur, er við Álfheima. Fjölskyldugarðar Reykjavíkurborgar eru við 
hliðina á svæðinu til norðurs og því athyglisvert að sjá hvort hér sé meiri áhugi vegna 
nálægðar við garðrækt. Við norð-austurenda svæðisins er Langholtsskóli og 
verslunarkjarni. Einnig er Glæsibær við enda svæðisins. 

• Svæði 6, Árbær, er við Hraunbæ og Rofabæ. Atvinnu- og opin svæði eru allt í kringum 
svæðið. 

• Svæði 7, Breiðholt, er í Fellahverfi. Það var valið meðal annars vegna lítilla 
verslunakjarna á svæðinu. Einnig var það valið vegna sérstöðu í byggðamynstri en 
svæðið er þéttbyggt og garðarnir skiptast í litla hluta milli bílastæða.  

• Svæði 8, Grafarvogur, er í Engjahverfi við Gullengi og Fróðengi. Þetta er næstyngsta 
svæðið og byggðamynstrið er nokkuð dreift. Það eru ekki mörg eða stór 
fjölbýlishúsasvæði í Grafarvogi en þetta svæði lá einna best við vegna nálægðar við 
Spöngina og Borgarholtsskóla. 

• Svæði 9, Grafarholt og Úlfarsárdalur, er við Andrésbrunn, Katrínarlind og 
Marteinslaug. Svæðið er það yngsta og er sérstakt hvað varðar byggðamynstur, miðað 
við hin svæðin, en það er ekki nálægt neinu verslunar- eða þjónustusvæði. Það lýsir 
hinsvegar vel hugsjónum í skipulagi í kringum aldamótin hér á landi, það er algerri 
aðgreiningu landnotkunarflokka. 

Gagnaöflunin fólst í því að mæla garðana á loftmyndum en einnig voru íbúðirnar á 
rannsóknarsvæðunum taldar til að meta hversu margir fermetrar af garðrými væru fyrir 
hverja íbúð að meðaltali. 

Mælingarnar út frá loftmyndum fóru fram á vefsvæði borgarvefsjár þar sem stærð 
garðanna var metin. Garðrými var skilgreint sem allt samfellt óbyggt svæði á lóðinni að 
frátöldum bílastæðum og innkeyrslum. Svæðið var ekki mælt ef ekki sást jörð fyrir 
trjágróðri en ef eitt tré var á stóru opnu svæði var það tekið með. Malarsvæði innan 
garðrýmisins með rólu, sandkassa eða öðrum leiktækjum var sleppt úr mælingunum en 
ef svæðið var stórt með til dæmis einum sandkassa var það tekið með í mælingarnar því 
þá gæti það nýst undir gróðurhús eða hænsnahús o.s.frv. Malarsvæði eða malbikað 
svæði var mælt og talið með þegar ekki var hægt að greina þar nein leiktæki. Garðrýmið 
er í flestum tilfellum sameiginlegt en oft er smá landkriki við neðstu hæðina þar sem 
byggður hefur verið pallur til afnota fyrir íbúa fyrstu hæðar, enda hafa þeir yfirleitt ekki 
aðgang að svölum. Það var dregið frá ef búið var að byggja pall.  

Fjöldi íbúða var tekinn saman af vef Þjóðskrár Íslands undir Fasteignaskrá (skra.is) en 
þar fékkst einnig byggingarár fjölbýlishúsanna. Þetta var allt skráð og reiknað í 
Excelskjölum, til dæmis ræktunarrými á hverja íbúð. Önnur úrvinnsla á gögnunum fór 
þannig fram að fyrst var gert kort sem sýndi afmarkaða svæðið og stutt lýsing gerð á 
staðháttum til að auðvelda lesandanum að staðsetja sig. Þá var gerð tafla fyrir hvert 
svæði sem innheldur helstu niðurstöður úr mælingunum, það er fjöldi íbúða, 
byggingarár, fjöldi íbúða á hektara, heildarstærð svæðisins, stærð hugsanlegs 
ræktunarsvæðis, hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð og ræktunarrými fyrir hverja 
íbúð. Í lokin voru síðan teknar saman niðurstöðurnar úr öllum svæðunum til að bera þau 
saman. 
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2.3 VIÐHORFSKÖNNUN 

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni um hver væri núverandi notkun á 
fjölbýlishúsagarðinum og hvort áhugi væri á að nýta hann í borgarbúskap var gerð 
könnun á fyrrnefndu svæðunum.  

Könnunin var þverskurðarkönnun (e. cross-sectional) sem byggð var á spurningalista 
(sjá viðauka B). Það þýðir að þverskurður er tekinn af íbúum svæðanna og 
upplýsingarnar sem fást túlkaðar á vissum tímapunkti. Á hverju svæði voru 2-4 
fjölbýlishús valin af handahófi og 50 bréfum (sjá viðauka C) með beiðni um þátttöku 
dreift í póstkassa. Venjulega voru þetta því 4-7 stigagangar á hverju svæði og í heildina 
450 bréf. Þannig fékkst úrtakið fyrir könnunina.  

Grunur leikur á því að núverandi notkun í fjölbýlishúsagarðinum sé mjög lítil. Þau atriði 
sem gætu hugsanlega haft áhrif á notkun garðsins eru því frumbreytur við úrvinnslu 
könnunarinnar en núverandi notkun fylgibreyta. Sem dæmi má nefna frumbreytur sem í 
þessu tilfelli gætu verið notkun á svölum, það að vilja einkagarð og fjöldi íbúa í hverri 
íbúð. Hugmyndin er að íbúarnir finni ekki fyrir eins mikilli þörf á að nota garðinn ef 
þeir nota svalirnar. Ef íbúarnir vilja einkagarð gæti það táknað að þeir kjósi síður að 
deila sameiginlegum garði. Stórar fjölskyldur nota líklega frekar garðinn því það er 
þröngt um íbúana í lítilli íbúð í fjölbýlishúsi. 

Áhugi á að nýta garðinn felst í persónubundnu áliti og því er notast við ákveðna fasta 
eða bakgrunnsbreytur í spurningalistanum eins og aldur, eignarhald, matarvenjur o.s.frv. 
Aukaspurningarnar eru mikilvægar eins og hvort og hvernig íbúarnir væru til í 
fjármagna eigin matjurtagarð, vilji íbúanna til að hafa hænur í garðinum eða leigja út 
garðinn til borgarbúskapar. Grunurinn var sá að líkur væru á að þeir sem hafa stundað 
garðrækt, borða mikið grænmeti og flokka sorp séu frekar til í að rækta garðinn og 
leggja fé í verkefnið en aðrir. Fylgibreytan er viljinn til að stunda garðrækt og leggja fé í 
garðrækt. Frumbreytur eru: hugsað um að stunda garðrækt, hefur stundað garðrækt, 
hversu mikið grænmeti er borðað og áhugi á flokkun sorps.  

Önnur hugmynd er að þeir íbúar sem borða mörg egg á viku vilji frekar hafa hænur í 
garðinum en aðrir. Þá er stutt að sækja eggin og það væri ódýrari kostur. Fylgibreyta er 
hvort íbúarnir vilji hafa hænur í garðinum. Frumbreytan er hversu mörg egg íbúarnir 
borða að meðaltali á viku.  

Eins og fyrr segir voru bréf sett í póstkassa íbúða sem valdar voru af handahófi á völdu 
svæðunum. Bréfið útskýrði megininntak rannsóknarinnar og þátttakendur voru beðnir 
að fara inn á netslóðina ibuakonnun.blogspot.com en þar var að finna krækju inn á 
sjálfan spurningalistann. Spurningalistanum var svarað á vefsvæði docs.google.com. 
Þátttakendurnir svöruðu spurningunum í gegnum sérhannað spurningaform. Mikilvægt 
er að hafa slíka spurningalista stutta og einfalda. Spurningalistinn var því einnig settur 
upp með fjölvalsspurningum sem gerir bæði þátttakandanum og greiningunni 
auðveldara fyrir. Einnig var gefinn möguleiki á athugasemdum í lokin þar sem 
viðkomandi gat bætt við upplýsingum og ábendingum. Spurningalistinn var nafnlaus. 
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Til að ítreka beiðni um þátttöku í könnuninni var aftur farið í fjölbýlishúsin og bréf (sjá 
viðauka C) hengt upp í stigagöngunum þar sem bréfin höfðu áður verið borin út. Í því 
bréfi var þeim, sem höfðu þegar tekið þátt, þakkað fyrir þátttökuna. Svörin voru síðan 
færð yfir í Excel-skjal þar sem unnið var úr þeim öllum. 

2.4 TAKMARKANIR 

Þær takmarkanir sem snúa að fræðilegu heimildunum er takmörkuð vitneskja um 
málefnin, enda viðfangsefnið tiltölulega nýtt innan skipulagsfræða. En aðeins var horft á 
málefnið frá sjónarhóli skipulagsfræðinnar. Íslenskt efni um málefnið er ekki mikið 
þannig að notast var að mestu leyti við heimildir frá Norður-Ameríku og því þurfti að 
skoða það sérstaklega með tilliti til þess hvað ætti við í umfjöllun um íslenskt verkefni. 

Takmarkanir varðandi viðtölin eru ef til vill helstar þær að það var aðeins tekið viðtal 
við einn aðila á vegum Reykjavíkurborgar. Umræddur aðili er hinsvegar áhugamaður 
um málaflokkinn, sem er til umfjöllunar, og gegnir bæði hlutverki formanns 
heilbrigðisnefndar og situr í umhverfis- og skipulagsráði. 

Könnunin er háð ýmsum takmörkunum. Dræm þátttaka er ein af megin takmörkununum 
og því eru niðurstöðurnar ekki marktækar. Hins vegar gefa þær vísbendingar um 
skoðanir fólks í Reykjavík og þá einkum þeirra sem hugsanlega láta sig borgarbúskap 
varða. Það var hvorki fjármagn né tími til að gera aðra eða umfangsmeiri könnun þannig 
að notast verður við það sem fékkst út úr könnuninni sem hér er kynnt. Tilbúinn 
spurningalisti hefur líka takmarkanir en það hefði verið óskandi að fá áþreifanlegri 
upplýsingar frá íbúunum varðandi til dæmis áhuga á að nýta garðinn í borgarbúskap. 
Með viðtölum hefði hinsvegar verið hægt að ná til mun færri íbúa heldur en með 
rafrænni könnun. Því var talið að meiri árangur næðist með spurningalista en með því 
að tala við íbúa beint. 

Mælingin á stærð svæðanna og garðrýmisins hefði tæknilega séð verið betri út frá 
nákvæmum kortagrunni en ekki einungis út frá loftmyndum. Það hefði hinsvegar ekki 
breytt útkomunni mikið. Svæðin voru valin eftir þekkingu höfundar á tilteknum 
hverfum og getur því verið að önnur fjölbýlishúsasvæði séu heppilegri vegna 
staðsetningar og byggðarmynsturs. Þá bera að hafa í huga að allt garðrými 
fjölbýlishúsanna er mælt upp en svæðin voru ekki rannsökuð með tilliti til 
ræktunarskilyrða. Þannig getur vel verið að svæði, sem eru ekki sérstaklega vel fallið til 
ræktunar, hafi verið mæld upp en þá bera að hafa í huga að á slíkum svæðum getur verið 
möguleiki að byggja til dæmis gróðurhús eða hæsnahús.  
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3 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

3.1 FJÖLBÝLISHÚS OG GARÐRÝMI 

Fjölbýlishúsasvæðin, sem fjallað er um í þessari rannsókn, eru byggð upp á mismunandi 
tímabilum en þó flest í kringum 7. áratug síðustu aldar. Í lok sjötta áratugarins voru 
fyrstu íbúðarháhýsin reist hér á landi. Þá var notuð tækni sem var þróuð í Evrópu til að 
mæta þeim mikla húsnæðisskorti sem þar varð í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Það 
voru notuð svokölluð skriðmót sem gerði mönnum kleift að fjöldaframleiða mikið magn 
íbúða með litlum tilkostnaði á skömmum tíma. Dæmi um þetta eru fjölbýlishúsin við 
Gnoðarvog og Ljósheima. Mikil uppbygging íbúðarhúsnæðis var á þessum tíma, sem 
var svar við húsnæðisvanda borgarinnar, en íbúum Reykjavíkur hafði fjölgað úr 46.578 
íbúum í 72.270 frá stríðlokum og fram til ársins 1960. Rétt fyrir 1960 var ráðist í 
skipulagsvinnu þar sem danirnir Peter Bredsdorff arkitekt og Anders Nyvig 
verkfræðingur voru fengnir til að gera nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík, Aðalskipulag 
Reykjavíkur 1962-1983. Skipulagið byggðist á ákveðinni hugmyndafræði þar sem 
horfið var frá samfelldri borgarbyggð og í staðinn reist úthverfi sem tengd voru með 
umferðarmannvirkjum. Miðað var við að fjölbýlishús yrðu ekki hærri en þrjár hæðir og 
allir hefðu aðgang að eigin garði. Neðra-Breiðholt og Árbær voru fyrstu úthverfin sem 
byggð voru eftir skipulaginu (Ágústa Kristófersdóttir, 2002; Pétur H. Ármannsson, 
1987).  

Það hefur hinsvegar ekki verið talið sérstaklega eftirsóknarvert að setjast að í 
fjölbýlishúsum hér á landi. „Íslendingar hafa löngum litið á blokkaríbúðina sem 
bráðabirgðahúsnæði, stutta viðdvöl á leiðinni í draumahúsið, sem í hugum flestra er 
stórt einbýlishús í friðsælu úthverfi“ (Pétur H. Ármannsson, 1987, bls. 7).  

Flest fjölbýlishúsasvæðin byggjast á hugsjónum fúnksjónalismans þar sem áherslan var 
á að sólar og útsýnis nyti jafnt við í öllum íbúðum. Hinni viðteknu hugmynd um 
fyrirmyndarborgina, að meðfram götum skyldi reisa samfelldar húsaraðir, var hafnað og 
í staðinn átti byggðin vera sundurlaus og fjölbýlishúsin stakstæð með opnum svæðum 
umhverfis. Því hafa flestar íbúðirnar stofuglugga og svalir með útsýni yfir 
sameiginlegan garð sólarmegin hússins. Á mörgum fjölbýlishúsum er þó sá megingalli 
að inngangurinn er á skuggahliðinni og því er aðgengi í garðinn ógreiður fyrir þá sem 
vilja nýta hann (Pétur H. Ármannsson, 1987). Þetta á ekki við allstaðar en þar sem þetta 
er getur það hindrað þá sem vilja nýta garðinn til ræktunar, því aðgengi að vatni og 
geymslu er ekki gott (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013). 

Gæði fjölbýlishúsagarða voru rannsökuð sérstaklega með tilliti til stærðar þeirra og rætt 
við íbúa um notkun á þeim í doktorsritgerð frá Svíþjóð. Kristensson (2007) telur að 
fjölbýlishúsagarðurinn geti skipt sköpum fyrir íbúa í þröngum og litlum íbúðum. 
Garðurinn getur haft áhrif á hvernig íbúarnir hugsa um híbýli sín og þar af leiðandi 
verið ákveðið tákn fyrir íbúana. Hann hefur áhrif á sjálfsímynd íbúa þar sem þeir geta 
verið stoltir af vel hirtum garði og fallegu umhverfi. Kristensson komst að þeirri 
niðurstöðu að stærð garða skiptir máli. Því stærri sem garðarnir eru, því meira pláss er 
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til að koma mismunandi starfsemi fyrir í þeim og hvert rými nær að njóta sín betur. En 
þá verður að gera ráð fyrir að hvert rými sé afmarkað og vel hannað en ekki einfaldlega 
auður grasblettur.  

Björn Jóhannsson landslagsarkitekt telur að einkenni vel heppnaðra fjölbýlishúsalóða 
séu góð bílastæði, öruggar gangstéttir, breiðir stígar, spennandi leiksvæði, notaleg 
dvalarsvæði og samræmd heildarmynd í gróðri. Í grein í fasteignablaði Morgunblaðsins 
árið 2003 segir hann að mismunandi sjónarmið geti verið ríkjandi meðal íbúa varðandi 
not fjölbýlishúsalóða. Hann tekur síðan einnig fram að:  

Þótt ræktun grænmetis geti verið erfið á lóð þar sem umferð er mikil eru nytjajurtir 
eins og rabarbari, stikilsber og sólber auðræktaðar. Staðsetja má safnkassa fyrir 
lífrænan úrgang heimilanna á lóðinni, auk þess sem koma má upp sameiginlegri 
aðstöðu til flokkunar á sorpi. Þetta virðist kannski óraunhæft í dag, en með auknum 
áhuga almennings á umhverfismálum skapast tækifæri fyrir stuðning ríkis og 
sveitarfélaga við verkefni af þessu tagi (Björn Jóhannsson, 2003). 

Kanadísk rannsókn sem gerð var 2001 sýndi fram á að nýjungagjarnir fasteignaeigendur 
komust að því að það var ódýrara að bjóða leigjendunum tækifæri til að rækta í 
garðinum en að borga landslagsarkitekt fyrir að móta garð sem enginn af leigjendunum 
fannst þeir eiga nokkuð í hvort sem var. Möguleikinn á garðræktinni virtist hafa góð 
áhrif á leigjendurna og leiddi til minni leigjendaveltu (Roberts, 2001).  

Moshe Safdie, kanadískur arkitekt, segir það vera vinsæla grundvallarreglu verktaka (e. 
developers’ axiom) að því einfaldari sem massi hússins sé og því meira sem það líkist 
kassa, því hagkvæmara sé það í uppbyggingu. Hann segir að allir eigi rétt á útsýni og 
garði og það sé tæknilega mögulegt í fjölbýlishúsi. Þó svo að upphafskostnaður við 
slíkar vandaðar byggingar geti verið mikill telur Safdie það til langtíma litið hagkvæmt 
frá félagslegu og pólitísku sjónarhorni, þar sem skerðing á persónulegu og sameiginlegu 
rými og grænum svæðum hafi neikvæð áhrif sem eru samfélaginu dýr (Roberts, 2001). 
Þessari grundvallarreglu, sem Safdie nefnir, hefur ekki alltaf verið fylgt á 
höfuðborgarsvæðinu því að sum af nýjustu fjölbýlishúsunum þar eru ekki með grænum 
garði eins og til dæmis í Skuggahverfinu.  

3.2 MATVÆLAKERFIÐ OG SKIPULAG 

Eins og kom fram í innganginum þá hafa ákvarðanir varðandi matvæli mikil áhrif og 
geta í raun átt þátt í að móta umhverfi okkar. Matavælakerfið skipar stóran sess í 
efnahagslífinu. Störf tengd matvælaiðnaðinum eru í kringum 15% af heildarvinnuafli í 
mörgum samfélögum. Sala þjónustu sem tengist matvælum, til dæmis í matvöru-
verslunum, veitingastöðum og kaffihúsum, getur talið allt að fjórðungi af heildarveltu 
smá- og heildsölu í samfélaginu (Pothukuchi og Kaufman, 1999). 

Ákvarðanir, sem borgarbúar taka í sambandi við matvæli, geta haft áhrif á 
borgarumhverfið hvort sem hefðin er að fá sér skyndibita í verslunarmiðstöð eða fara á 
göngugötu þar sem er boðið er upp á fjölbreytt úrval af matvælum ræktuðum í 
nágrenninu. Þetta gildir einnig hvort sem fólk ekur langar vegalengdir í stórar 



16 

vöruskemmur eða gengur í hverfisverslunina til að fá ferskt hráefni beint frá bændum. 
Það má áætla að 20% af allri sölu verslunar, 20% af öllum þjónustustörfum, 10% af 
iðnaðarstörfum, 20% af öllum bílferðum, 20% af öllum langvarandi sjúkdómum, 25% 
af loftmengun og notkun jarðefnaeldsneytis og 80% af skólpi varði matvæli og svona 
mætti lengi telja (Roberts, 2001). 

Að greina matvælakerfið niður í flokka eða þætti (framleiðslu, vinnslu, dreifingu, 
aðgengi, neyslu og úrgang) gerir okkur kleift að skilja og skipuleggja kerfið á skilvirkan 
hátt, allt frá framleiðslu matvæla og þangað til að leifar lenda í ruslatunnunni eða í 
moltugerð. Matvælakerfið hefur áhrif á efnahag eins og fyrr segir en einnig á náttúru og 
samfélag á hverjum stað (Pothukuchi og Kaufman, 1999). Matur er einnig órjúfanlegur 
hluti af menningu (e. cultural identity) sem hluti af hefð, trú, loftslagi, þjóðerni og list 
(Cassidy og Patterson, 2008). 

Eins og kom fram í innganginum átti matvælakerfið lengi vel ekki sess innan 
skipulagsfræða. Það breyttist hins vegar og áhuginn endurvaknaði meðal 
skipulagsfræðinga þegar farið var að rannsaka mismunandi aðgengi að matvælum í 
borgum og hversu mikla orku og tíma það tæki að flytja matvæli frá framleiðslustað til 
neytenda.  

Árið 2005 hélt American Planning Association sitt fyrsta málþing um matvælakerfið á 
árlegri ráðstefnu sinni. Ári síðar var stofnuð nefnd til að auka vitund skipulagsfræðinga 
um matvælakerfið og samþætta það hefðbundinni skipulagsgerð. Þessi nefnd hefur 
síðan þá gefið út leiðbeiningarrit til að efla svæðis- og samfélagsbundin matvælakerfi en 
aðaláherslan er á að styðja við heilbrigðar matarvenjur og aðgengi að hollum matvælum 
(Raja o.fl., 2008).  

Þessi vitund um mikilvægi matvælakerfisins og samband þess við borgarumhverfið er 
hins vegar ekki ný af nálinni. Í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar höfðu áhrifavaldar á 
skipulag borga (blaðamenn, arkitektar og fleiri) metnaðarfullar hugmyndir um hvernig 
matvælin myndu tengjast borgunum (Donofrio, 2007). Sem dæmi má nefna hugmynd 
Ebenezer Howards (1850-1928) um Garden City eða „garðborgina“ en hann vildi færa 
borgina út í dreifbýlið og gefa borgurunum tækifæri til að vinna við landbúnað og um 
leið að losna frá yfirfullum og menguðum borgum. 

Hugmyndir Ebenezer Howards voru gríðarlega áhrifamiklar og við búum við áhrif 
þeirra enn þann dag í dag. Howard gaf út ritið „To-morrow: a peaceful path to real 
reform“ árið 1898 (betur þekkt sem „Garden Cities of To-morrow“) þar sem hann 
rökstuddi ágæti „garðborgarinnar“. Hugmyndir hans voru meðal annars um aðgreiningu 
landnotkunarflokka, mikilvægi náttúrunnar í hinu byggða umhverfi, „græna beltið“ og 
uppbyggingu sjálfstæðra úthverfa eða „new towns“ og voru byltingarkenndar á sínum 
tíma. Þetta má segja að hafi lagt grundvöllinn að nútíma borgarhönnun og við sjáum 
áhrif þessa vel á höfuðborgarsvæðinu þar sem við höfum græna beltið og mismunandi 
úthverfi sem eru eins og sjálfstæðar einingar. Hugmyndafræðin náði útbreiðslu bæði í 
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Evrópu og Bandaríkjunum en það voru helst Patrick Geddes og Lewis Mumford sem 
stuðluðu að því.  

Það er áhugavert að skoða hugmynd Howards í sambandi við matvælakerfið. Hann 
gerði ávallt ráð fyrir rúmlega 2.000 hektara landbúnaðarlandi sem myndi sjá úthverfinu 
(um 400 hektarar) fyrir matvælum (sjá mynd 4) (Howard, 2007). Þessi þáttur náði 
hinsvegar ekki að fylgja með í heimsútbreiðslu hugmyndafræðinnar. 

     
Mynd 4. Ebenezer Howard tók það skýrt fram að þetta væri einungis skýringarmynd af garðborginni og að skipulagið væri 
teiknað þegar staðsetning væri ákveðin. Mynd: „Garden Cities“, e.d., „Outlook Tower“, e.d. . 

Landbúnaður fékk einnig sess í annarri byltingarkenndri hugmynd eins þekkasta 
arkitekts Bandaríkjanna, Frank Lloyd Wright. Hugmyndin Broadacre city kom fram í 
New York árið 1935 en samkvæmt henni áttu íbúarnir að fá að minnsta kosti 4.000 m2 
lóð hver þar sem heimilið átti að vera grundvöllur siðmenningar. Wright teiknaði einnig 
litla búgarða inn á skipulagsuppdráttinn sinn. Hann trúði því að frelsi og reisn fólks 
mundi aukast ef það eignaðist sitt eigið land sem myndi leiða til félagslegs samlyndis og 
útrýma átökum milli stétta. Þessi hugmynd hafði gríðarleg áhrif og varð síðar þekkt sem 
upphaf að þróun úthverfa í Bandaríkjunum (Wright, 2007). Eins og í garðborg Howards 
fylgdi landbúnaðurinn ekki með í útbreiðslu hugmyndafræðinnar. 

Þrátt fyrir þessar að mörgu leyti áhrifamiklu hugmyndir hugsuða eins og Howards og 
Wrights breyttist matvælakerfið ekki eins og þeir höfðu líklega vonað. Til New York 
fóru að berast matvæli frá fjarlægum heimshornum uppúr 1900 og verð á matvælum fór 
hækkandi, ekki aðeins vegna vegalengdanna sem matvælin ferðuðust til að komast til 
New York heldur vegna þeirra vegalengda sem matvælin ferðuðust innan borgarinnar. 
Svokallaðir milliliðir réðu miklu um verð matvælanna. Áhyggjur af matvælaverði og 
vantraust á matvælakerfinu endurspeglast vel á mynd 5 sem er frá árinu 1913 (Donofrio, 
2007). Viðskiptamódeli landbúnaðarins, eins og það hefur verið sett upp frá 
iðnbyltingunni, er ekki ætlað að færa mannkyninu næga næringu. Það snýst allt um 
magn og hagkvæmni, það er að segja að selja nægt magn af matvælum til að það skili 
hagnaði (Peemoeller, Slama og Morgan, 2008). 
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Mynd 5. Skopmyndir eins og þessi endurspegluðu áhyggjur af matvælaverði og vantraust á matvælakerfinu þegar árið 1913. 
Mynd: Donofrio, 2007, bls. 34.  

Eins og kom fram í innganginum þá eru nokkrar ástæður til þess að matvælakerfið er 
tekið alvarlega nú. Raja o.fl. (2008) telja að ástæðan fyrir auknum áhuga á 
matvælakerfinu innan skipulagsfræða sé í fyrsta lagi vaxandi áhyggjur af offitu og 
öðrum lífstílssjúkdómum. Tenging matvælakerfisins og heilbrigðs lífernis hefur verið 
rannsökuð með tilliti til borgarumhverfis. Í öðru lagi er það almenn vitneskja og 
upplýsingaflæði um heilsusamlegt og hollt mataræði og aukinn áhugi fólks á að vita 
hvað það borðar og hvaðan maturinn kemur. Síðan í þriðja lagi er verðhækkun á 
orkugjöfum og matvælum sem felur í sér að það verður ennþá dýrara en áður að kaupa 
hollan mat. Eftirtalin atriði eru einnig talin hafa gert það að verkum að 
skipulagsfræðingar eru meðvitaðari en áður um matvælakerfið:  

• Viðurkenning á því að matvælakerfið tekur mikið pláss í borgum og nánasta 
umhverfi þeirra. 

• Vitund um að skipulagsfræðingar geti haft mikil áhrif til að koma í veg fyrir 
annarsvegar hungur og hinsvegar offitu. 

• Skilningur á umfangi og mikilvægi matvælakerfisins sem hluta af efnahagskerfi 
svæða. 

• Vitund um að matvæli eru víða háð mikilli notkun jarðefnaeldsneytis við 
framleiðslu, úrvinnslu, flutning og sorphirðu. 

• Skilningur á því að afköstum í matvælaframleiðslu hrakar vegna taps á 
landbúnaðarlandi í nágrenni við borgir. 

• Skilningur á að ofnotkun á áburði og skordýraeitri getur mengað bæði grunn- og 
yfirborðsvatn og þar með drykkjarvatn og haft gríðarleg áhrif á náttúruna. 

• Vitund um að lélegt aðgengi að hollum matvælum í lágtekjuhverfum er vaxandi 
vandamál og að borgarbúskapur getur verið hluti af úrlausninni. 

• Viðurkenning á ýmsum jákvæðu áhrifum frá öflugra samfélags- og 
svæðisbundnu matvælakerfi (American Planning Association, 2007). 
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Eitt gleggsta dæmið fyrir hinn almenna borgara um samspil matvælakerfisins og 
skipulags borga er staðsetning matvöruverslana. Aðgengi að matvælum í borgum er 
nauðsynlegt til að nútímamaðurinn geti aflað sér fæðu. Eins og kom fram í innganginum 
hafa matvöruverslanir víða horfið út úr hverfunum. Risavaxnar verslanir með stóru 
bílastæðaflæmi hafa komið í staðinn og þeim er oftast komið fyrir á jaðri byggðar eða 
inni í iðnaðarhverfum. Í þessar verslanir kemst hinn almenni borgari ekki með góðu 
móti nema á einkabíl. Kostnaðurinn við þær ferðir eru oft hindranir fyrir fátækustu 
fjölskyldurnar, sem til dæmis kaupa frekar matvæli sem geymast lengi og eru oft ekki 
eins holl og fersku matvælin (Conservation Law Foundation og CLF Ventures, 2012; 
Raja o.fl., 2008). 

Staðsetning stórverslana er ákveðin í aðalskipulagi sveitarfélaga en þær grafa undan 
smærri verslunum í íbúðahverfum. Í tímamótarannókn Morland, Wing og Roux (2002) 
var sýnt fram á að borgarskipulag hefur mikil áhrif á matarvenjur fólks. Neysla á 
ávöxtum og grænmeti meðal íbúa jókst allt að 32% fyrir hverja nýja matvöruverslun á 
því svæði sem rannsóknin fór fram. Reykjavíkurborg hefur ákveðið að hverfa frá stórum 
matvöruverslunum í jaðri byggðar og setja þá hugsanlega stærðar-takmarkanir á 
matvöruverslanir (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013). 

Eins og fram hefur komið geta skipulagsfræðingar haft mikil áhrif á stefnumótun og í 
leiðinni á það borgarumhverfi sem snýr að matvælakerfinu (Raja o.fl., 2008). Eins og er 
hefur mætvælakerfið ekki verið fléttað inn í gerð aðalskipulaga sveitarfélaga hér á landi 
en á því verður þó breyting ef marka má drög að nýju Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-
2030 þar sem gert verður ráð fyrir matjurtagörðum í hverfum borgarinnar ásamt fleiru 
tengdu borgarbúskap (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013; 
Reykjavíkurborg, e.d.; Salvör Jónsdóttir, 2012). 

3.2.1 SKILGREINING 

Þar sem umfjöllun um matvælakerfi í skipulagi er ekki komin langt á veg hér á landi er 
mikilvægt að skilgreina hvað átt er við með matvælakerfi. Ennfremur þarf að skilgreina 
hvað er átt við með sjálfbæru samfélags- og svæðisbundnu matvælakerfi. Nokkrar 
mismunandi skilgreiningar eru notaðar í fræðigreinum en munurinn liggur einkum í því 
hvernig þættir matvælakerfisins eru flokkaðir. Matvælakerfi hefur verið skilgreint af 
Pothukuchi og Kaufman (2000) sem samfelld röð athafna og ferla sem tengjast 
framleiðslu matvæla, vinnslu þeirra, dreifingu, neyslu og loks úrgangi. Aðgengi að 
matvælum er stundum talið sérstakur flokkur en annars talið innan dreifingarflokksins. 
Þá er úrgangur stundum flokkaður með neyslu en rétt er að taka fram að úrgangur 
verður til í öllum þáttum eða flokkum matvælakerfisins. Úrgangur verður hér talinn sem 
sérstakur flokkur. Hér verða því eftirfarandi sex flokkar eða þættir matvælakerfisins 
skilgreindir: framleiðsla, vinnsla, dreifing, aðgengi, neysla og úrgangur (sjá töflu 1).  
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Tafla 1. Þættir matvælakerfisins og dæmi um málefni innan hvers þáttar. 

Þættir Dæmi um málefni 

Framleiðsla 

Landbúnaður 
Ræktun 
Fiskveiðar 
Veiðar 

Vinnsla 

Meðhöndlun/Úrvinnsla 
Pökkun 
Geymsla  
Heildsala 

Dreifing Samgöngur 
Flutningar 

Aðgengi 
Verslun/Smásala 
Fæðuöryggi 
Samgöngur 

Neysla Kaup 
Matreiðsla 

Úrgangur 
Endurvinnsla 
Urðun 
Moltun 

(heimild: Cassidy og Patterson, 2008; Pothukuchi og Kaufman, 2000; Raja o.fl., 2008) 

Í raun eru þetta allt þættir sem lúta að því að fæða mannkynið, hringrás allt frá því að 
rækta eða vinna hráefni þangað til afgangar af matardisknum lenda í ruslatunnunni eða í 
moltun. Þessir þættir matvælakerfisins eru háðir hver öðrum, aðgerðir í einhverjum 
flokknum hafa áhrif á hina flokkana (American Dietetic Association, 2007).  

Fræðimenn deila kerfinu oft niður í hið hefðbundna kerfi og samfélags- og 
svæðisbundið matvælakerfi. Innan hins hefðbundna matvælakerfis er litið á 
framleiðsluna og vinnsluna sem iðnað sem treystir á framgang í líftækni og gerir 
jafnframt ráð fyrir að hægt sé að flytja matvælin langar vegalengdir. Þáttur úrgangs í 
þessu kerfi felur í sér mikla urðun á umbúðum og fleiru. Í þessu kerfi er neytandinn 
yfirleitt tekinn úr sambandi við uppruna matarins. Fræðimenn telja reynsluna hafa sýnt 
að hefðbundna matvælakerfið hafi neikvæð áhrif á náttúruna og efnahag sem og 
lýðheilsu (Raja o.fl., 2008).  

Samfélags- og svæðisbundna matvælakerfið er nokkuð ólíkt hinu hefðbundna vegna 
þess að það leggur áherslu á að styrkja og gera sýnilegar tengingarnar á milli 
framleiðslunnar, vinnslunnar, dreifingarinnar og neytendanna. Samfélags- og 
svæðisbundna matvælakerfið á að stuðla að því að bæta umhverfi, efnahag, samfélag og 
lýðheilsu á tilteknu svæði. Það getur verið lítið svæði eins og til dæmis hverfi eða borg 
eða jafnvel heil héruð. Við framleiðslu, vinnslu og dreifingu er leitast við að nota 
vistvænar lausnir. Með því að hvetja til staðbundinnar dreifingar er notkun 
jarðefnaeldsneytis lítil. Áhersla á sem minnstar umbúðir og það að setja matarleifar í 
moltun dregur úr umfangi urðunarstaða. Samfélags- og svæðisbundna matvælakerfið 
hvetur til góðs aðgengis að heilsusamlegum, ódýrum og menningarlega viðurkenndum 
matvælum hvenær sem er, sem sagt hvetur til fæðuöryggis (Raja o.fl., 2008; Wilkins og 
Eames-Sheavly, 2003).  
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Síðan getur matvælakerfið verið sjálfbært en þá mynda þættirnir í töflu 1 lokaða 
hringrás. Áherslur í sjálfbæra matvælakerfinu eru að mestu leyti þær sömu og í 
samfélags- og svæðisbundna matvælakerfinu. Aðaláherslan er á umhverfissjónarmið 
eins og endurvinnslu sorps og að ganga ekki á endanlegar auðlindir jarðar. Félagslegu 
sjónarmiðin snúa aðallega að jafnrétti og gæta þess að hagur af matvælaframleiðslu 
dreifist sem víðast til þess að hagræn áhrif safnist ekki á of fáa hagmunaaðila innan 
matvælakerfisins (American Dietetic Association, 2007). 

3.2.2 ÞÆTTIR MATVÆLAKERFISINS 

Eins og fram kom áður þá er matvælakerfinu hér skipt upp í sex þætti: Framleiðslu, 
vinnslu, dreifingu, aðgengi, neyslu og úrgang. Hér á eftir verður fjallað stuttlega um 
hvern þátt og hið hefðbundna matvælakerfi borið saman við sjálfbæra samfélags- og 
svæðisbundna matvælakerfið og borgarbúskap.  

FRAMLEIÐSLA 

Framleiðsla er grunnurinn að matvælakerfinu. Uppskeru er safnað með handafli eða 
vélarafli, búfénaður alinn og honum slátrað, sjávarfangs aflað. Hér verða hráefnin til eða 
þeirra aflað úr villtri náttúru. Munurinn á hinu hefðbundna matvælakerfi og sjálfbæra 
samfélags- og svæðisbundna matvælakerfinu er þónokkur. Í því síðarnefnda er oftast 
notast við vistvænar aðferðir, til dæmis er skordýraeitur síður notað og einnig er 
framleiðsla oftast ekki iðnvædd. Með borgarbúskap færist framleiðslan í bakgarðinn hjá 
fólki og því eyðast næstu tveir flokkar út úr matvælakerfinu (Cassidy og Patterson, 
2008). 

VINNSLA 

Hráefnin eru meðhöndluð og unnin frekar þangað til þau eru hæf til manneldis. Pökkun 
og geymsla hjá heildsölum telst innan þáttarins. Þegar borgarbúskapur á í hlut er þessi 
þáttur veigalítill eða enginn eins og fyrr segir. Hráefnin sem framleidd eru koma oft 
beint úr framleiðslu til neytendans og eru því fersk. Þá er oft gert eins lítið úr 
pökkuninni og hægt er (Cassidy og Patterson, 2008). 

DREIFINGIN 

Dreifing á sér stað milli allra þátta matvælakerfisins. Hráefnin eru oftar en ekki flutt frá 
framleiðslustað að vinnslustað, jafnvel þaðan í vöruskemmur og síðan til 
matvöruverslana langar vegalengdir en til einföldunar er fjallað um þennan þátt 
sérstaklega. Oftast er talað um dreifinguna sem flutning matvæla frá framleiðslu og 
vinnslu til neytandans. Í Bandaríkjunum ferðast matvæli að meðaltali um 2.400 
kílómetra frá uppruna þangað til þau eru komin á disk neytandans (Cassidy og 
Patterson, 2008). Í sjálfbæra samfélags- og svæðisbundna matvælakerfinu styttist 
vegalengdin töluvert. Þessi þáttur þurrkast nánast út ef neytendur komast í beint 
samband við bændur og bændamarkaðir eru gott dæmi um það. Dreifing afurða 
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borgarbúskapar til verslana, veitingastaða og skóla í grenndinni er vistvæn og skapar 
tengsl sem auka samheldni í samfélaginu (Conservation Law Foundation og CLF 
Ventures, 2012). 

AÐGENGI 

Aðgengi snýr að því hversu auðvelt er fyrir fólk að nálgast matvæli. Aðgengi að 
matvælum í borgum er misjafnt. Oft eru langar vegalengdir á staði þar sem fólk getur 
nálgast holl matvæli á viðráðanlegu verði og svokölluð fæðueyðimörk verður til. Fólk 
kaupir eða fær matinn sinn á margskonar stöðum. Flestir kaupa matvæli í matvöru-
verslunum eða á veitingastöðum en sumir þurfa að reiða sig á matargjafir eða 
neyðaraðstoð (Cassidy og Patterson, 2008). Í sjálfbæra samfélags- og svæðisbundna 
matvælakerfinu stórbatnar aðgengi að hollum matvælum með bændamörkuðum o.s.frv. 

NEYSLA 

Þessi þáttur snýr að neytandanum og matarvenjum hans. Sumir kjósa hollt fæði meðan 
aðrir njóta óhollari kosta. Upplýsingar um næringu og þekking á matvælum hafa áhrif á 
slíkar ákvarðanir en oftast ráða venjur, trú, siðferði, menning, markaðsetning, ofnæmi 
o.s.frv. því hvaða matvæla við neytum. Aðgengi að hollum matvælum getur haft mikil 
áhrif á matarvenjur og borgarbúskapur getur hjálpað þar mikið (Cassidy og Patterson, 
2008).  

ÚRGANGUR 

Sorp fellur til í öllum þáttum matvælakerfisins. Allir fimm ofangreindir þættir mynda 
úrgang. Dæmi um úrgang á mismunandi stigum matvælakerfisins eru óætir hlutar af 
plöntum, affallsvatn við þrif og pökkun á matvælum, gróðurhúsalofttegundir sem 
myndast við dreifingu matvæla, vörur sem skemmast í matvöruverslunum og síðast en 
ekki síst afgangs matvæli sem neytendur henda í ruslið (Cassidy og Patterson, 2008). 
Áætlað er að um þriðjungur af öllu sorpi, sem verður til í borgum, sé tengdur 
matarneyslu. Borgarbúskapur skapar eftirspurn eftir lífrænum úrgangi til að búa til 
moltu þar sem fólk getur hent matvælaafgöngum (American Planning Association, 
2007; Roberts, 2001). Í sjálfbæra samfélags- og svæðisbundna matvælakerfinu mynda 
þættirnir lokaða hringrás. Reynt er að minnka allan úrgang og endurvinna eða endurnota 
það sem myndast. 

3.2.3 FRAMTÍÐARSÝN Á MATVÆLAKERFIÐ 

Fræðimenn, fagfélög og stofnanir fjalla nokkuð um framtíð matvælakerfisins og reyna 
gjarnan að setja upp ákveðna sýn eða stefnu um framtíð þess. Í því samhengi er oft horft 
til skilgreiningarinnar á sjálfbæra samfélags- og svæðisbundna matvælakerfinu sem 
felur til dæmis í sér að allir hafi aðgang að menningarlega viðurkenndum, ódýrum og 
næringarríkum matvælum og að eftirspurn eftir matvælum verði svarað án þess að 
ganga á auðlindir jarðar en einnig að almenningur skilji matvælakerfið. Hér að neðan 
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eru atriði sem tekin eru úr nokkrum stefnum um matvælakerfi en markmiðin varða 
margskonar viðfangsefni: 

Heilsuefling (e. health-promoting) 
• Minni hætta á matvælatengdum langvinnum sjúkdómum. 
• Aukin ánægja almennings með matvæli. 
• Næringarfræðsla. 
• Bætt líkamleg og andleg heilsa almennings. 
• Tekið er tillit til áhrifa á heilsu á öllum stigum matvælakerfisins. 

Umhverfisleg sjónarmið 
• Lokuð hringrás úrgangs. 
• Minni notkun á jarðefnaeldsneyti vegna styttri vegalengda sem matvæli ferðast. 
• Hreinna loft, vatn og jarðvegur. 
• Varðveisla, verndun og endurnýjun náttúruauðlinda, landsvæða og lífræðilegs fjölbreytileika. 
• Eftirspurn vegna núverandi matvæla- og næringarþarfar mætt án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða. 
Aðlögunarhæfni/stöðugleiki (e. resilient) 

• Stöðug framleiðsla þrátt fyrir miklar hindranir eins og til dæmis óútreiknanlegt veðurfar, aukið 
þol gagnvart plágum og minnkandi vatns- og orkulindir sem fara hækkandi í verði. 

• Árstíðabundnar matarvenjur sem fara eftir framboði hvers staðar á hverjum tíma.  
Fjölbreytileiki 

• Felur í sér margbreytilega framleiðslu matvæla, úrvinnslu, dreifingu, markaðsetningu, aðgengi, 
neyslu og úrgangsmál varðandi stærð og umfang. 

• Landfræðilegur breytileiki sem tekur mið af staðháttum, náttúruauðlindum, veðurfari, venjum og 
arfleifð. 

• Menningarlegur breytileiki sem metur og hvetur til fjölbreytileika í menningu og lífstíl hvers 
samfélags. 

• Mikið úrval af hollum matvælum. 
Sanngirni (e. fair) 

• Bætt aðgengi fyrir alla hópa samfélagsins að hollum og ódýrum matvælum. 
• Tillit er tekið til menningarheilda (e. cultural integrity). 
• Sanngirni og jafnræðis er gætt í samfélaginu. 
• Hvatt er til þátttöku almennings í stefnumótun varðandi matvæli og landbúnað til að efla 

staðbundna framleiðslu, dreifingu og aðgengi.  
Hagrænt jafnvægi 

• Sterkari svæðisbundinn efnahagur sem leiðir til atvinnusköpunar og til þess að fjámunir haldast 
betur innan samfélagsins. 

• Betri tækifæri fyrir frumkvöðla. 
• Meira jafnvægi milli landshluta og aðkoma fleiri hagsmunaaðila. 
• Hvatt er til þess að bændur og verkafólk á öllum stigum matvælakerfisins fái mannsæmandi 

laun. 
Gegnsæi 

• Bein tenging milli framleiðenda og neytenda. 
• Aukinn skilningur almennings á matvælakerfinu. 
• Bætt tækifæri bænda, verkafólks og neytenda til að bæði miðla og afla upplýsinga um hvernig 

matur er framleiddur og unninn, honum dreift o.s.frv. 
• Hvatt er til þátttöku bænda, vinnufólks og neytenda í ákvörðunum í öllum þáttum 

matvælakerfisins. 

Framtíðarsýnin á sjálfbæra samfélags- og svæðisbundna matvælakerfið leggur áherslu á 
að styrkja og gera sýnilegri tengingarnar á milli þátta matvælakerfisins og eiginleika 
kerfisins (heilsuefling, umhverfisleg sjónarmið, aðlögunarhæfni/stöðugleiki, fjölbreyti-
leiki, sanngirni, hagrænt jafnvægi og gegnsæi) (APA, ADA, ANA og APHA, 2010; 
Cassidy og Patterson, 2008; Wilkins og Eames-Sheavly, 2003).  
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Christian Anton Smedshaug (munnleg heimild, 15. apríl 2013) telur mikilvægt til 
framtíðar litið að endurvekja svæðisbundið matvælakerfi, til dæmis með hverfisverslun, 
úrvinnslu lífræns úrgangs og að allar daglegar bjargir verði aðgengilegar fyrir 
fótgangandi o.s.frv. Það er í raun liður í því að samfélagið verði sjálfbærara. 

Svæðisbundið matvælakerfi getur haft marga kosti en það þarf að athuga að það leysir 
ekki allan vanda. Born og Purcell (2006) vekja athygli á því að skipulagsfræðingum 
hætti til að setja of mikið vægi á staðbundna framleiðslu matvæla. Þeir telja að 
matvælakerfi sem eru stór í umfangi geti verið sjálfbær og staðbundin framleiðsla þurfi 
ekki alltaf að vera sjálfbær eða félagslega réttlát en það fari allt eftir framkvæmdinni. 

3.3 BORGARBÚSKAPUR 

Samkvæmt tölum frá 1993 var áætlað að 800 milljónir manna á heimsvísu stunduðu 
borgarbúskap og þeir framleiddu um 15% af matvælum heimsins (Smit, Nasr og Ratta, 
2001). Það má gera ráð að mun fleiri stundi borgarbúskap núna, meðal annars vegna 
fjölgunar í fátækrahverfum í þriðja heiminum og breytts hugarfars í vestrænum ríkjum. 
Hinvegar fundust ekki nýrri tölur. 

Borgarbúskapur er ekki nýtt fyrirbæri heldur á í raun rætur að rekja allt til upphafs 
landbúnaðarbyltingunnar. Landbúnaður og matjurtaræktun voru nátengd borgum allt 
fram að iðnbyltingunni. Eftir iðnbyltinguna var borgarbúskapur enn stundaður að 
einhverju marki í borgum en átti undir högg að sækja vegna þess að framleiðslan gat 
ekki keppt við iðnvæddan landbúnað varðandi verð og gat ekki svarað vaxandi 
eftirspurn vegna fjölgunar mannkyns (Hodgson, Campbell og Bailkey, 2011).  

Laura J. Lawson greinir þrjár bylgjur í sögu matjurtaræktunar í samfélagsgörðum (e. 
community gardens) í Bandaríkjunum en hún á sér hliðstæður á öðrum Vesturlöndum. 
Fyrstu tvær bylgjurnar eiga sammerkt það viðhorf gagnvart borgarbúskap að þetta sé 
eitthvað fyrir þá sem minna mega sín. Fyrsta bylgjan átti sér stað frá 1890-1917 og 
Lawson telur hana einkennast af því sem hún kallar nauðþurftargarða (e. subsistence 
gardens) en þeir voru þrennskonar: ræktun á auðum borgarlóðum, skólagarðar og 
áhersla á ræktun matjurta í almenningsgörðum. Næsta bylgja að mati Lawson var á 
tímum stríðs og kreppu frá 1917 til 1945. Skipulagðir voru svonefndir sjálfstæðis-garðar 
(e. Independence gardens) fyrri heimstyrjaldarinnar og sigur-garðar (e. Victory gardens) 
seinni heimstyrjaldarinnar ásamt hjálpar-görðum (e. relief gardens) sem komið var upp 
í kreppunni miklu. Áherslur þessarar bylgju voru á þjóðrækni, sjálfboðaliðastarf, 
starfsþjálfun og atvinnubótavinnu. Garðyrkja var notuð sem leið til að komast í gegnum 
kreppuna og stríðsárin. Borgarbúskapur var leið fyrir almenning til að vera síður háður 
góðgerðarstarfi. Verkefnið sá þátttakendum fyrir því sem til þurfti svo sem fræjum, 
útsæði, landi og vatni (Lawson, 2005). Efnhagsvöxtur og úthverfaskipulag ýtti 
landbúnaði síðan enn lengra frá borgum og um miðja 20. öld var landbúnaður ekki 
lengur einn af landnotkunarflokkunum innan borgarskipulags (Hodgson o.fl., 2011). En 
þá kom í raun síðasta bylgjan sem Lawson greinir en hún er kölluð garðrækt fyrir 
samfélagið. Þar er minni áhersla lögð á nauðsynleg matvæli og meiri áhersla á félagsleg 



25 

tengsl, sameiginlegt átak innan samfélagsins, viðleitni til að stuðla að bættum 
matarvenjum, fegra nánasta umhverfi, sjá fyrir aðgengi að náttúru og stuðla að almennri 
hreyfingu (Lawson, 2005).  

Saga matjurtagarða á Íslandi er augljóslega ekki eins og sú í Bandaríkjunum. Fyrstu 
íbúar Reykjavíkur tóku með sér þekkingu og hefð úr sveitunum í kartöflurækt og fyrstu 
almennings matjurtagarðarnir voru settir á laggirnar í kringum árið 1900 (Páll Líndal, 
1986). Í bók Guðmundar Hannessonar (1916) er því einmitt lýst vel hvernig ræktun 
matjurta getur verið stór hluti af lífi fólk á þessum tíma: 

Í nýtískubæjunum kemur og annað atriði mjög til greina: að lóðin sje svo stór, þar 
sem því verður komið við, að hún sje hæfilegur blettur til garðræktar handa 
fjölskyldunni, sem í húsinu býr, en hæfilega stór er sá blettur talinn, sem hún getur 
í frístundum komist yfir að rækta vel. Þessi garðrækt bæjarbúa þar er mjög 
þýðingarmikið mál, því úr görðum sínum fá þeir eigi eingöngu allskonar garðmeti 
til allra þarfa, heldur selja svo mikið, að drjúgu nemur (Guðmundur Hannesson, 
1916, bls. 81). 

Matjurtaræktun hefur í raun verið stunduð alla tíð í Reykjavík og fram að sjöunda 
áratugnum var að finna hefðbundin landbúnaðarbýli innan borgarinnar. Árið 1948 voru 
skólagarðarnir stofnaðir í Reykjavík til að bæta matarvenjur barna og auka útiveru 
(„Skólagarður fyrir Reykjavíkurbörn“, 1948). Áhugi á matjurtaræktun minnkaði mikið 
fyrstu ár 21. aldar en eftir efnahagshrunið 2008 hefur áhugi aftur vaxið meðal borgarbúa 
(Salvör Jónsdóttir, 2012). Mikil matvælaframleiðsla fer enn fram í landi 
Reykjavíkurborgar en utan við borgina sjálfa. Það er aðallega iðnaðarlandbúnaður, þar á 
meðal svína- og hænsnarækt. Hinsvegar eru einnig nokkur gróðurhús innan og í jaðri 
Reykjavíkur sem rækta fyrir markað (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. 
apríl 2013; Salvör Jónsdóttir, 2012). 

Skólagörðunum var breytt í fjölskyldugarða árið 2011 og Reykjavíkurborg leigir út 
sexhundruð 20 m2 garða í Breiðholti, Árbæ, Vesturbæ, Fossvogi, Laugardal og 
Grafarvogi. Auk þessa leigir borgin út tvöhundruð 100 m2 garða í Skammadal 
(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013). Reykjavíkurborg gerir þetta að 
eigin frumkvæði enda hefð fyrir görðunum. Danir eru hinsvegar komnir lengra í þessari 
þróun því að Danmörk hefur sett lög um matjurtagarða en þar gilda lög frá 2007. 
Samkvæmt þeim verður að gera íbúum kleift að nýta svokallaða „koloni-have“ til 
frístundastarfsemi (LBK 2007 790). 

Eins og fram hefur komið var borgarbúskapur ekki í „tísku“ á síðari hluta 20. aldar á 
þeim svæðum þar sem efnahagsástand var gott og fremur litið á hann sem 
mótsagnakennt hugtak en breyting varð víða á þessu á níunda áratug síðustu aldar og á 
Vesturlöndum er þetta nú orðið eins konar lífsstíll (Madaleno, 2001; Smit o.fl., 2001). 
Síðustu tvo áratugina hefur borgarbúskapur verið að sækja verulega á sem hugsanleg 
lausn á matvælaþörf í vaxandi borgum og á það sérstaklega við um þróunarríkin. Þar á 
sér nú stað gríðarlegur flutningur fólks úr dreifbýli til borganna. Þangað til um miðja 20. 
öld bjó fólk í þróunarríkjunum meira og minna í dreifbýli en þá bjuggu innan við 20% 
fólks í borgum og bæjum. Um lok aldarinnar hafði þessi prósentutala hækkað um 
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helming og borgirnar uxu gríðarlega hratt. Þessum hraða vexti fylgir oft mikil fátækt og 
þá er matur nánast lúxusvara. Í þróunarríkjunum eyðir fólk allt að 80% tekna sinna í 
matvæli og í mörgum borgum borða fjölskyldur bara eina máltíð á dag. Á þessum 
stöðum getur borgarbúskapur verið mikilvæg búbót (Mougeot, 2006). 

Í ríkari borgum vesturlanda er borgarbúskap oft stjórnað af borgaryfirvöldum eða 
jafnvel stofnunum/félögum eins og til dæmis grenndargarðarnir í Reykjavík (stjórnað af 
Garðyrkjufélaginu en Reykjavíkurborg leggur til land). Einnig eru dæmi um verkefni 
fyrir börn og unglinga þar sem kennt er um matvæli og næringu, auk þess að rækta, en 
þannig hafa skólagarðar lengst af verið reknir á Íslandi. Í þesskonar verkefnum er 
þátttakendum oftast séð fyrir verkfærum, fræjum, landi, vatni og öðrum nauðsynjum til 
að rækta á auðum svæðum. Síðan eru líka dæmi um frumkvöðlastarfsemi innan borga 
þar sem framleidd eru matvæli sem ætluð eru til sölu á markaði (Hodgson o.fl., 2011).  

3.3.1 SKILGREINING 

Til eru nokkrar skilgreiningar á borgarbúskap en þær eru flestar svipaðar. Sameinuðu 
þjóðirnar viðurkenndu árið 1996 í fyrsta skipti að borgarbúskapur hefði jákvæð áhrif á 
heilsu og vellíðan sívaxandi hluta mannkyns í þéttbýli (Bellows, Brown og Smit, 2003) 
og þá skilgreindu UNDP10 borgarbúskap sem „starfsemi sem framleiðir, vinnur og 
markaðssetur matvæli og aðrar vörur á láði og legi innan og í jaðri þéttbýlis, beitir 
virkum framleiðsluaðferðum og (endur-)nýtir náttúrulegar auðlindir og úrgang frá 
borgum til þess að skila fjölbreyttri uppskeru og búfénaði“11 (UNDP, 1996, höfundur 
þýddi). Mougeot (2000) setti fram samþættari og víðari skilgreiningu:  

Borgarbúskapur er framleiðsla sem fer fram innan eða í jaðri bæja, þéttbýliskjarna, 
borga eða stórborgarsvæða, þar sem fjölbreytt matvæli og aðrar vörur eru ræktaðar 
eða aldar, unnar og þeim dreift og sem endurnýtir að mestu leyti manngerðar og 
náttúrulegar auðlindir og nýtir vörur og þjónustu innan eða í nánd við viðkomandi 
þéttbýlissvæði og sjá í staðinn svæðinu fyrir manngerðum og efnislegum 
auðlindum, vörum og þjónustu12 (Mougeot, 2000, bls. 11, höfundur þýddi).  

Flestar skilgreiningar sem snúa að borgarbúskap eru nokkuð víðfeðmar. Þær tiltaka oft 
sérstaklega staðsetningu og/eða stærð, starfsemi og afurðir, framleiðsluþætti og tækni og 
síðast en ekki síst taka sumar skilgreiningarnar fram hagrænan tilgang með búskapnum. 
Því er ekki einungis verið að fjalla um ræktun grænmetis í hefðbundnum beðum heldur 
getur borgarbúskapur verið margt fleira (Kaufman og Bailkey, 2000; Quon, 1999; 
Veenhuizen, 2006).  

                                                
10 United Nations Development Programme 
11 „Activity that produces, processes, and markets food and other products, on land and water in urban 
and peri-urban areas, applying intensive production methods, and (re)using natural resources and urban 
wastes, to yield a diversity of crops and livestock.“ 
12 „Urban Agriculture is an industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban) of a town, 
an urban centre, a city or metropolis, which grows or raises, processes and distributes a diversity of food 
and non-food products, reusing mainly human and material resources, products and services found in 
and around that urban area, and in turn supplying human and material resources, products and services 
largely to that urban area.“  
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Það er ekki til neinn dæmigerður borgarbóndi. Í mörgum löndum eru það oft konur sem 
stunda borgarbúskap og rækta þá grænmeti og ala búfénað til þess að fæða fjölskyldu 
sína. Þær byggja afkomu sína á því að selja til samfélagsins. Aftur á móti stunda líka 
efnaðri framleiðendur borgarbúskap í ágóðarskyni og selja framleiðslu sína oft til 
veitingastaða. Loks eru einnig til helgarbændur sem selja vörur sínar við þjóðveginn og 
svona má lengi telja (Smit o.fl., 2001). 

3.3.2 EIGINLEIKAR BORGARBÚSKAPAR  

Bjartsýni einkennir oft þá sem stunda borgarbúskap og þeir hafa þróað og aðlagað ýmsa 
tæknikunnáttu sem snýr að ræktun, uppskeru, markaðsetningu o.s.frv. Borgarbúskapur 
er nátengdur borgarrýmunum sem gerir hann frábrugðinn hefðbundnum landbúnaði. 
Borgarbúskapur notar auðlindir (ónotuð og illa nýtt svæði, lífrænan úrgang), þjónustu 
(tæknilega, viðskiptalega og dreifingu) og vörur (áburð, verkfæri) sem finnast í borgum 
og býr í staðinn til auðlindir (græn svæði, nærviðri (e. micro-climate), moltun), þjónustu 
(veitingar, afþreyingu, meðferðarstarfsemi) og vörur (blóm, grænmeti, ávexti) fyrir alla 
borgina eða tiltekið svæði (Mougeot, 2006). Hvort sem borgarbúskapurinn er stundaður 
í ágóðaskyni eða til eigin neyslu eru eiginleikar hans fjölbreyttir. Til dæmis er ýmist 
ræktað í jarðvegi eða notast við vatnsrækt, stundum er hann stundaður í gróðurhúsum 
eða í vöruskemmum á gömlum iðnaðarsvæðum og margskonar búfénaði er haldið í 
borgum eins og kúm, hænum, snákum og silkiormum (Kaufman og Bailkey, 2000; 
Mougeot, 2006). Hér að neðan verður fjallað nánar um atriði sem skilgreina betur 
eiginleika borgarbúskapar. 

STAÐSETNING OG STÆRÐ 

Borgarbúskapur fer fram innan borgarmarka eða í jaðri þéttbýlis. Hann getur verið í 
miðbæjum eða í úthverfum og hvort sem er í iðnaðar-, verslunar- eða íbúðarhverfum. 
Ónotað eða illa nýtt land, hvort sem það er í einka- eða almennings eigu, getur verið 
nýtt í borgarbúskap. Borgarbúskap er hægt að stunda nánast hvar sem er, á stórum 
opnum svæðum þar sem landi er skipt upp eða á litlum svæðum eins og húsþökum (sjá 
mynd 6), svölum, litlum húsagörðum, á grindverkum og veggjum, gluggasyllum, 
vegköntum, undir háspennulínum, á árbökkum eða í bröttum brekkum, á auðum lóðum, 
iðnaðarlóðum, skóla-, spítala-, fangelsis- og öðrum stofnanasvæðum eða jafnvel í 
kjöllurum. Umfang borgarbúskaparins getur líka verið margskonar, bæði hvað varðar 
fjölda starfsfólks og það fjármagn sem þarf til að reka búskapinn (Hodgson o.fl., 2011; 
Kaufman og Bailkey, 2000; Mougeot, 2006). 
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Mynd 6. Ræktun upp á þaki fjölbýlishúss í St. Pétursborg í Rússlandi. Mynd: Gavrilov og St Petersburg Urban Gardening 
Club, 2000. 

STARFSEMI OG AFURÐIR 

Starfsemin og lokaafurðirnar geta verið gríðarlega fjölbreyttar. Borgarbúskapur getur 
falið í sér ræktun til manneldis (grænmeti, ávextir o.fl.), skrúðgarðyrkju (plöntur, blóm 
o.fl.), fiskeldi, dýrahald o.s.frv. Sveppi er hægt að rækta innandyra í bökkum. Fiskeldi 
er stundað í tönkum eða tilbúnum tjörnum. Naggrísir þurfa lítið rými, vatn og fæði. 
Silkiormar geta búið til verðmætar afurðir. Lækningarjurtir er hægt að rækta í ílátum og 
vinna úr þeim á heimili og svona má lengi telja. Önnur dæmi um dýrahald getur til 
dæmis byggst á fuglum (kjöt og egg), geitum (ostur og mjólk) og býflugum (hunang) 
(sjá mynd 7). Starfsemin getur falið í sér moltun, geymslu og vinnslu á afurðunum. 
Afurðirnar geta líka verið nýttar áfram í sjálfan borgarbúskapinn eins og til dæmis 
jarðvegur eftir moltun á lífrænum úrgangi (Hodgson o.fl., 2011; Mougeot, 2006).  

 
Mynd 7. Býflugnarækt sumarbústaðareiganda í Sléttuhlíð ofan Hafnarfjarðar. Mynd: Pjetur, 2013. 
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FRAMLEIÐSLUTÆKNI OG -ÞÆTTIR 

Framleiðsluþættir skýra út staðsetningu í matvælakerfinu hvort sem um er að ræða 
ræktun og uppskeru, úrvinnslu, markaðsetningu og aðgengi eða dreifingu. Dæmi um 
framleiðsluþætti geta verið samfélagseldhús (e. community kitchen), áskriftarbúskapur 
(e. community supported agriculture), bændamarkaðir o.s.frv. Framleiðslutæknin snýr 
að því hvernig framleiðslan fer fram sem getur verið hefðbundin garðrækt, upphækkuð 
beð, gróðurhús, vatnsrækt o.s.frv. (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000). 
Hér verða tekin þrjú dæmi um mismunandi tækni við ræktun, það er upphækkuð beð, 
vatnsrækt og gróðurhús. Þessi framleiðslutækni kemur einna helst til greina í 
fjölbýlishúsagörðum hér á landi vegna þess að ekki er vitað hversu hreinn jarðvegurinn 
sem er fyrir og möguleikanum á ræktun allan ársins hring. Einnig verða tekin þrjú dæmi 
um mismunandi framleiðsluþætti en það eru samfélagsgarðar, bændamarkaðir og 
áskriftarbúskapur sem snýr að framleiðslu, markaðsetningu, dreifingu og aðgengi 
matvæla. 

Upphækkuð beð – Ef ekki er ljóst hversu hreinn jarðvegurinn er á staðnum er oft gripið 
til þess ráðs að rækta grænmeti í upphækkuðum beðum. Þá eru litlir kassar fylltir af 
hreinum jarðvegi. Það er oft þægilegra að vinna við uphækkuð beð en hefðbundnu 
beðin. Upphafskostnaður við að flytja að jarðveg getur verið umtalsverður en samt 
minni en til dæmis upphafskostnaður við vatnsrækt eða þakrækt (Conservation Law 
Foundation og CLF Ventures, 2012). 

 
Mynd 8. Dæmi um upphækkuð beð. Mynd: Hodgson, 2011, bls. 99. 

Gróðurhús – Gróðurhús fanga hitann af sólinni eða nýta hita frá til dæmis heitu vatni 
sem gerir ræktun allan ársins hring mögulega. Gróðurhúsin geta verið úr gleri eða 
einfaldlega plasti. Ódýrasta gerðin eru líklega braggahúsin þar sem mjúkt plast eða 
akrýldúkur er dreginn yfir einfalda grind (sjá mynd 9). Ræktunin inni í gróðurhúsunum 
getur síðan verið hefðbundin, í upphækkuðum beðum eða vatnsrækt (Conservation Law 
Foundation og CLF Ventures, 2012). 
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Mynd 9. Ódýr gerð af gróðurhúsi. Mynd: Hodgson, 2011, bls. 106. 

Vatnsrækt – Í vatnsrækt er ekki notast við jarðveg heldur er allt ræktað í vatni með 
viðbættum næringarefnum (sjá mynd 10). Vatnsrækt er hægt að stunda nánast hvar sem 
er þar með talið í plast- eða glergróðurhúsum. Vatnsrækt er sérstaklega notuð þegar 
vitað er að jarðvegurinn á staðnum er mengaður, til dæmis á gömlum iðnaðarlóðum. 
Vatnsrækt hefur nokkra kosti framyfir notkun á jarðvegi. Þar tekur hver planta minna 
pláss, vatn er endurnýtt og ræktun fer fram allt árið um kring. Þó hefur komið í ljós að 
við vatnrækt vantar nokkuð upp á bragð af ýmsum plöntum auk þess sem svona ræktun 
getur kostað mikla orku, fjármagn og vinnu (Conservation Law Foundation og CLF 
Ventures, 2012). 

 
Mynd 10. Vatnsrækt. Mynd: Hodgson, 2011, bls. 15. 

Samfélagsgarðar – Samfélagsgarðar eru opin svæði sem eru notuð til ræktunar. 
Yfirvöld leggja til landið en hvaða íbúi sem er getur þá óskað eftir að fá smá landskika 
fyrir sig til að rækta á. Þetta er í raun sama fyrirkomulag og er á fjölskyldugörðunum í 
Reykjavík (sjá mynd 11). Samfélagsgarðar eru eins og almenningsgarðar að því leyti að 
þeir eru hluti af grænum svæðum og náttúru inni í borginni en þeir eru ólíkir að því leyti 
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að þeim er viðhaldið af íbúunum sjálfum en ekki yfirvöldum. Því geta samfélagsgarðar 
eflt umhverfis- og samfélagsvitund íbúanna, stuðlað að bættri heilsu og hollara 
mataræði, þjálfað upp starfskunnáttu, aukið matvælalæsi þátttakenda, búið til 
matvælatengda starfsemi, tengingu við veitingastaði í nágrenninu o.s.frv. (Raja o.fl., 
2008; Wilkins og Eames-Sheavly, 2003) 

 
Mynd 11. Fjölskyldugarðarnir í Reykjavík. Mynd: Reykjavíkurborg, e.d.. 

Bændamarkaðir – Bændamarkaðir eru skilgreindir sem síendurteknir markaðir á 
föstum stöðum þar sem vörur eru seldar beint frá bændum. Þetta tengir neytendur við 
uppruna matvælanna og gerir þeim kleift að hafa samskipti við bændurna og aðilar geta 
skipst á skoðunum og lært hver af öðrum. Við þetta þurrkast út hlekkir í 
matvælakerfinu, svokallaðir milliliðir, og þar af leiðandi verður kerfið sjálfbærara, 
gegnsærra og nátengdara samfélaginu. Á bændamörkuðum geta neytendurnir nálgast 
ferska og holla vöru sem er ræktuð á svæðinu og oft er einnig hægt að fá þar handunna 
muni, bakaðar vörur o.s.frv. (sjá mynd 12) (Raja o.fl., 2008; Wilkins og Eames-
Sheavly, 2003). 

 
Mynd 12. Bændamarkaður í Boston, Massachusetts. Mynd: Conservation Law Foundation og CLF Ventures, 2012, bls. 10. 
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Áskriftarbúskapur – Áskriftarbúskapur virkar þannig að borgarbúar eru áskrifendur að 
verðandi uppskeru og gegn því að fjárfesta í búskapnum fær fólk fersk matvæli, til 
dæmis einu sinni í viku allt uppskerutímabilið. Þannig fækkar milliliðum í 
matvælakerfinu og jafnframt tryggir þetta fyrirkomulag fjármagnsgrundvöll búskaparins 
þar sem þátttakendurnir taka á sig hluta af áhættunni ef uppskeran verður lítil. Þar sem 
milliliðirnar detta út er líklegt að matvælin geti verið ódýrari en venjulega (Raja o.fl., 
2008; Wilkins og Eames-Sheavly, 2003). 

HAGRÆNN TILGANGUR 

Tilgangurinn með borgarbúskap getur verið margskonar en borgarbúskapur er oft 
flokkaður með tilliti til hagrænna eiginleika, það er að segja í þrjá flokka: ekki í 
ágóðaskyni (e. noncommercial/nonprofit), í ágóðaskyni (e. commercial/for-profit) eða 
bland af þessu tvennu. Annars getur búskapurinn verið til einkaneyslu, námskeiðs- eða 
kennsluhalds, til að bæta umhverfi eða efnahag ákveðins svæðis, vegna heilsubætandi 
áhrifa, til sölu eða styrktar eða blanda af einhverju fyrrnefndu (Hodgson o.fl., 2011). 
Hér á eftir er fjallað um þessa mismunandi hagrænu eiginleika og sem sjá má á mynd 
13. 

 
Mynd 13. Flokkun borgarbúskapar miðað við hagræna eiginleika og dæmi um mismunandi garða. Mynd: Hodgson 2011, 
bls. 18, höfundur íslenskaði. 
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Ekki í ágóðaskyni – Borgarbúskapur sem er ekki stundaður í ágóðaskyni felur í sér 
einkaræktun, samfélags-, stofnana- og kennslugarða. Hann getur einnig falist í 
tómstundahaldi á hænum til eggjaframleiðslu og býflugnarækt til hunangsframleiðslu, 
allt til eigin neyslu eða gjafa. Þessi formgerð setur eflingu á lýðheilsu, samfélaginu og 
umhverfinu ofar hagrænum markmiðum með framleiðslunni. Þess vegna er þessi 
starfsemi oft minni í sniðum en sú sem er stunduð í ágóðaskyni. Reynsla erlendis hefur 
sýnt að það er erfiðara að tryggja rekstur borgarbúskapar sem er ekki í ágóðaskyni til 
langtíma litið en auðveldara er að greina áhrif hans á nærsamfélagið. Það getur verið 
einfaldara að fá aðgang að borgarlandi fyrir þess konar starfsemi en fyrir búskap sem er 
stundaður í ágóðaskyni (Conservation Law Foundation og CLF Ventures, 2012; 
Hodgson o.fl., 2011).  

Í ágóðaskyni – Borgarbúskapur í ágóðaskyni felur oftast í sér stærri einingar og er 
jafnan einhæfari starfsemi en sá sem er ekki stundaður í ágóðaskyni. Á staðnum er oft 
möguleiki á úrvinnslu afurðanna og hugsanleg bein sala frá starfseminni eða þá að 
bændurnir sjá sjálfir um dreifingu, annaðhvort í matvöruverslanir, á bændamarkaði, 
veitingastaði eða beint til neytenda eins og stundum er gert í áskriftarbúskap. 
Ávinningur af borgarbúskap í ágóðaskyni er meðal annars atvinnusköpun (Conservation 
Law Foundation og CLF Ventures, 2012; Hodgson o.fl., 2011).  

Blandað – Þegar starfsemin er blönduð eða í samstarfi er hægt að nýta það besta úr 
báðum flokkunum. Þegar vel tekst til með slíka blöndun getur búskapurinn skapað 
hagnað fyrir eigendurna og einnig aukið þekkingu samfélagsins á búskap, svæðis-
bundnum matvælum og stuðlað að bættri heilsu. Þetta gæti verið stofnanarekinn 
búskapur með samfélagsmiðuð markmið en launaða starfmenn eða kennslugarðar fyrir 
atvinnulausa sem selja síðan afurðirnar (Conservation Law Foundation og CLF 
Ventures, 2012; Hodgson o.fl., 2011).  

3.3.3 FRAMTÍÐ BORGARBÚSKAPAR 

Samvæmt heimildum eru til margar hugmyndir um framtíð borgarbúskapar og í raun 
eru þær samofnar hugmyndum um framtíðarborgir heimsins. Eins og fram hefur komið 
munu borgir heimsins halda áfram að vaxa og einhvern veginn þarf að fæða alla þessa 
nýju íbúa. Ein af þessum hugmyndum er hugmynd Richard Registers um Ecocity eða 
„vistborg“ (sjá mynd 14) sem er borg sem þrífst í algjörlega lokuðu vistkerfi. 
Hugmyndin, sem á rætur að rekja til níunda áratugar síðustu aldar, er af sumum talin 
öfgakenndari en hugmyndir Le Corbusier um The Compact City. „Vistborgin“ felst í 
manngerðu landslagi á mörgum hæðum. Lóðréttur miðbæjarkjarni á að teygja sig upp 
70 hæðir og íbúafjöldi þar er áformaður um 250 þúsund. Allar daglegar nauðsynjar eru 
aðgengilegar fyrir gangandi eða með lyftu. Borgarbúskapur er á hverri hæð til að 
minnka fjarlægð milli matvælaframleiðslu og heimilanna.  
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Register tekur fram að „vistborgin er hönnuð til að varðveita orku og efni á meðan hún 
umbreytir úrgangi í auðlindir … og endurreisir náttúruleg hýbýli, þá minnkar vistsporið 
í ákjósanlega stærð“13 (Register, 2006 bls. 36, höfundur þýddi). 

 
Mynd 14. Ecocity. Mynd: „Ecocity Builders“, e.d..  

Þessi hugmynd hefur síðan haft áhrif á nýrri hugmyndir sem eru ekki síður öfgakenndar. 
Ein þeirra er hin útópíska Pig City eða „svínaborg“ eftir hollensku arkitektastofuna 
MVRDV. Hugmyndin er sprottin af skorti á landrými fyrir matvælaframleiðslu og í 
þessu tilfelli svínarækt. Þar eru svínabúin reist upp á rönd (sjá mynd 15) (Fehrenbacher, 
2006). 

 
Mynd 15. Pig City. Mynd: Fehrenbacher, 2006. 

Þessar framtíðarhugmyndir bera með sér vilja til að leita lausna við margskonar 
vandamálum, meðal annars að tryggja fæðuöryggi og bæta umhverfið. 

Borgarbúskapur getur sannarlega gegnt stóru hlutverki og náð yfir stór svæði og 
töluverðan tíma fólks í borgum framtíðarinnar. Ávinningurinn sést best í bættri 
lýðheilsu vegna neyslu hollra og ferskra matvæla sem og í auknum líkamlegum 
athöfnum úti í náttúrunni (Deelstra og Girardet, 2000; Madaleno, 2001; Morgan, 2013). 
Það er fjallað nánar um margvíslega ávinninga í kafla 3.4. 

Christian Anton Smedshaug (munnleg heimild, 15. apríl 2013) er sammála mörgum 
þessum fræðimönnum og telur að það sé erfitt að dæma hversu stóran þátt 
borgarbúskapur getur átt í að fæða jarðarbúa til framtíðar. Hann nefnir sérstaklega að 
það sé lítið til af tölfræðilegum upplýsingum um núverandi stöðu borgarbúskapar í 
samanburði við hefðbundinn landbúnað og matvælaiðnaðinn í heild. Hann telur engu að 

                                                
13 „The city is designed to conserve energy and materials while turning wastes into resources … and 
restoring natural habitats, the ecological footprint shrinks to an optimal.“ 
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síður að borgarbúskapur geti verið mikilvægur í framtíðinni og þá sér í lagi þar sem 
kemur upp hættuástand og fæðuöryggi verður mikilvægt fyrir ákveðin svæði. 
Smedshaug telur að með uppbyggingu í borgarbúskap færist matvælaframleiðsla nær 
íbúunum, ekki aðeins í bókstaflegum skilningi heldur að fólk fái aukna þekkingu á 
landbúnaði og það geti skilað sér í auknum pólitískum vilja til að styðja við og auka enn 
frekar á borgarbúskap. 

Kaufmann og Bailkey (2000) töldu að borgarbúskapur horfði fram á tvær mismunandi 
sviðsmyndir til framtíðar. Sú bjartsýnni sýnir aukna sátt og skilning almennings, fleiri 
verkefni munu ganga vel, fjölbreyttum verkefnum mun fjölga og fjármagn eykst. 
Svartsýnni sviðmyndin sýnir litlar framfarir, fleiri verkefni leggjast af og sú skoðun 
verður útbreidd að borgarbúskapur muni engu breyta í samfélaginu. Höfundur heldur að 
það sé ljóst að hin síðari ár hafi bjartsýnni sviðmyndin orðið ofan á. Hins vegar veltur 
mikið á borgaryfirvöldum nú hvort þau sjá borgarbúskap sem mikilvæga landnotkun og 
vænlegan kost til matvælaframleiðslu eða hvort litið verður á hann sem tómstundaiðju 
sem muni aftur dragast saman þegar næsta efnahagsuppsveifla á sér stað. 

Spár gera ráð fyrir að mannkynið muni halda áfram að fjölga sér og straumur fólks í 
borgir muni halda áfram, sérstaklega í fátækari borgum. Finna þarf fjölbreyttar leiðir til 
fæða mannkynið eftir sem áður. Með sívaxandi borgum verður borgarbúskapur 
mikilvægari og varla hægt að hunsa hann áfram. Hinsvegar geta borgir líklega aldrei 
orðið alveg sjálfbærar hvað matvæli varðar en þær geta orðið grænni, hreinni, 
heilbrigðari og sjálfbærari með hjálp borgarbúskapar (Mougeot, 2006).  

3.4 ÁVINNINGUR AF BORGARBÚSKAP 

Ávinningur af borgarbúskap hefur verið talsvert rannsakaður á síðasta áratug og 
rannsakendur flokka hann venjulega niður í nokkra þætti. Oftast er hann flokkaður í 
fjóra flokka sem samsvara þremur stoðum sjálfbærrar þróunar: samfélagslegan, 
hagrænan og umhverfislegan, ásamt lýðheilsu. Hér að neðan verður fjallað nánar um 
hvern flokk. Í lokin verður síðan gerð samantekt.  

3.4.1 LÝÐHEILSA 

Fræðimenn hafa komist að því að borgarbúskapur getur haft mikil áhrif á heilsu 
einstaklinga. Ávinningurinn getur verið margs konar en jákvæð áhrif hans geta verið 
líkamleg, andleg og félagsleg (Bellows o.fl., 2003).  

Það hefur sýnt sig að borgarbúskapur bætir aðgengi að hollum matvælum. Þetta skiptir 
mestu máli í hverfum þar sem meirihluti fólks er lágtekjufólk og engar matvöruverslanir 
er að finna. Þar fyrir utan er borgarbúskapur einnig mikilvægur þáttur í að auka hollt 
mataræði almennt (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000). Beint samband 
neytenda við framleiðendur eða bændur eins og í tilviki bændamarkaða hvetur til 
aukinnar neyslu á ferskum ávöxtum og grænmeti (Bellows o.fl., 2003).  
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Það að stunda borgarbúskap getur haft mikil áhrif á matarvenjur. Það að sá, uppskera, 
þekkja mismunandi plöntur, þekkja ræktunartíma, eldunar- og geymsluaðferðir hefur 
góð áhrif á matarvenjur. Með öðrum orðum eykst „matarlæsi“ og skilningur á 
næringarfræði hjá þeim sem stunda borgarbúskap. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem 
stunda borgarbúskap í samfélagsgörðum borða meira af ávöxtum og grænmeti en þeir 
sem stunda ekki garðrækt (Bellows o.fl., 2003; Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og 
Bailkey, 2000). Litt o.fl. (2011) fundu að 56% af þeim sem stunda borgarbúskap í 
samfélagsgörðum ná ráðlögðu takmarki um fimm ávaxta- eða grænmetiskammta á dag 
samanborið við aðeins 25% af þeim sem stunda ekki borgarbúskap. Alaimo, Packnett, 
Miles og Kruger (2008) komust að svipaðri niðurstöðu en þeir sem rækta í 
samfélagsgörðum borðuðu 1,4 sinnum fleiri ávaxta- og grænmetisskammta á dag en 
þeir sem ekki tóku þátt í ræktun og voru ræktendurnir 3,5 sinnum líklegri til að borða að 
minnsta kosti fimm skammta á dag.  

Mikilvægi ferskra matvæla er óumdeilt. Ferskleiki og hollusta tengist, til dæmis missa 
sum matvæli allt að 50% af næringargildi ef 5-10 dagar eru á milli framleiðslu og 
neyslu (Bellows o.fl., 2003). Þá er þekkt að fullnægjandi neysla á ávöxtum og grænmeti 
getur dregið úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum, offitu og sykursýki svo eitthvað sé 
nefnt (Conservation Law Foundation og CLF Ventures, 2012).  

Heilbrigt borgarumhverfi getur verið stór þáttur í endurhæfingu fyrir fólk sem á við 
lífsstílssjúkdóma að etja og borgarbúskapur er viðurkenndur hluti að því (Frumkin, 
2004). Eins og fram kom hér að ofan þá hafa þeir sem stunda ræktun oftast hollari 
matarvenjur en það er ekki bara mataræðið sem hjálpar í baráttu við sjúkdóma. 
Borgarbúskapur er góð líkamsrækt og útivera. Margir hafa hinsvegar vanmetið gildi 
hreyfingar við það að stunda borgarbúskap (Bellows o.fl., 2003). Það getur verið 
töluvert líkamlegt álag að rækta sitt eigið grænmeti en uppskeran er ekki bara matvæli 
heldur fylgir því oft aukið sjálfstraust, stolt og ánægja (Hanna og Oh, 2000; Lewis, 
1979; Mougeot, 2006). Sólarljós getur einnig haft góð áhrif og rannsóknir hafa sýnt að 
samhengi er milli garðræktar á sumrin og lægra kólestreróls í blóði (Bellows o.fl., 
2003). 

Þá er þekkt að vinna við garðrækt og útivera hefur góð áhrif á geðheilsu og eykur 
almenna vellíðan (Hodgson o.fl., 2011). Borgarbúskapur er því notaður í 
meðferðarskyni til að bæta félagslega hæfni og efla sjálfstraust enda hafa rannsóknir 
sýnt að umgengni við plöntur hefur jákvæð áhrif á stress, ótta, reiði og blóðþrýsting og 
virkar oft sem afslöppun (Bellows o.fl., 2003). 

3.4.2 SAMFÉLAG 

Samfélög blómstra þegar þeim er gert kleift að rækta sín eigin matvæli, hvort sem það 
er gert sem einstaklings- eða hópverkefni. (Peemoeller o.fl., 2008) Samfélagslegur 
ávinningur af borgarbúskap er tengdur bættri lýðheilsu. Bætt aðgengi að matvælum, auk 
fyrrnefndra atriða, hefur almennt góð áhrif á fæðuöryggi. Borgarbúskapur getur tryggt 
öruggt framboð á matvælum sem getur til dæmis komið sér vel ef náttúruhamfarir ríða 
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yfir mikilvægt landbúnaðarland. Einnig felst samfélagslegur ávinningur í því að þeir 
sem stunda garðrækt eru líklegir til að deila afurðunum með sér (Bellows o.fl., 2003). 

Borgarbúskapur getur verið mjög mikilvægur meðal þeirra sem minnst mega sín í 
samfélaginu. Sem dæmi má nefna rannsókn þar sem bornir voru saman samfélagsgarðar 
í lágtekjuhverfum annars vegar og millistéttarhverfum hins vegar. Þar kom í ljós að þeir 
íbúar sem tóku þátt í samfélagsgörðunum í lágtekjuhverfunum voru fjórfalt líklegri til 
að bjóða fram sitt framlag í samfélagsþjónustu til annarra úrbóta í hverfinu en íbúarnir í 
millistéttarhverfunum (Armstrong, 2000). Borgarbúskapur hefur einnig sýnt sig geta 
bætt ímynd slæmra hverfa (Kaufman og Bailkey, 2000). 

Borgarbúskapur veitir tækifæri til afþreyingar sem hefur tilgang og upplýsir fólk um 
bæði heilsu og umhverfi. Hann á þátt í að bæta samfélagið þar sem samskipti fólks 
aukast og fólk verður líklegra til að vilja deila með sér. Ræktun í samfélagsgörðum 
getur leitt til aukinna samskipta milli ólíkra samfélagshópa þar sem ólíkt fólk á öllum 
aldri getur tekið þátt í ræktuninni. Þetta getur því til dæmis haft góð áhrif á einstaklinga 
eða hópa sem eru félagslega einangraðir (Bellows o.fl., 2003; Hodgson o.fl., 2011; 
Madaleno, 2001).  

Bein tenging neytenda við framleiðendur er mikilvæg og stuðlar að vissu efnahagslegu 
öryggi í samfélaginu. Borgarbúskapur getur því meðal annars byggt upp traust, 
tilfinningu um öryggi, þægindi og vináttu sem getur þýtt meiri samheldni innan 
hverfisins. Þar að auki er fólk, sem hugsar almennt vel um heilsuna, líklegra til að gerast 
þátttakendur í samfélagslegum störfum (Bellows o.fl., 2003; Hodgson o.fl., 2011; 
Kaufman og Bailkey, 2000).  

Borgarbúskapur getur einnig haft áhrif á glæpatíðni í hverfum. Með því að virkja ónotuð 
svæði stuðlar búskapurinn að aukinni virkni í samfélaginu (e. community engagement) 
og þar með verða fleiri „augu á götunni“14. Þá getur borgarbúskapur einnig hindrað eða 
minnkað losun sorps á götunum, fækkað unglingaafbrotum, byggt upp félagsauð (e. 
social capital), þjálfað upp starfshæfileika hjá þátttakendum og svo mætti lengi telja 
(Bellows o.fl., 2003; Brown og Jameton, 2000; Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og 
Bailkey, 2000; Veenhuizen, 2006).  

3.4.3 HAGRÆNIR ÞÆTTIR 

Borgarbúskapur getur á margvíslegan hátt stutt við efnahag svæða. Hagræn áhrif geta 
meðal annars verið minni kostnaður við viðhald á opinberum svæðum, fleiri 
atvinnutækifæri, auknar tekjur, bætt nýting á borgarlandinu, aukið verðmæti fasteigna 
og aukin atvinna við greinar tengdar borgarbúskap (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og 
Bailkey, 2000; Veenhuizen, 2006). Einnig getur ræktun og vinnsla matvæla skapað 
mörg bein störf í borgum (Mougeot, 2006; Peemoeller o.fl., 2008).  

                                                
14 orðtak sem Jane Jacobs (1961) bjó til og lýsir glæpavörn sem afleiðingu þess þegar íbúarnir sjálfir fara 
að líta betur eftir svæðinu í kringum þá. 
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Gefið er upp að hver Íslendingur borði 24,4 kg af innfluttu grænmeti á ári en um 21 
kg af íslensku grænmeti. Af því innflutta eru 16 kg af tegundum sem eru ræktaðar 
hér nú þegar. Talið er að það mætti spara 1,6-1,7 milljarða í gjaldeyri á ári með því 
að auka ræktun á því sem við ræktum hér. Það er því þjóðhagslega hagkvæmt að 
rækta meira grænmeti og eftir hverju er þá verið að bíða (Eva Margrét Reynisdóttir, 
2010, bls. 43). 

Ekki er aðeins hægt að spara með því að minnka innflutning til landsins, heldur getur 
borgarbúskapur gefið vel af sér. Til dæmis getur meðalþátttakandi í borgarbúskap 
þrjátíufaldað það fjármagn sem hann leggur út með (Brown og Jameton, 2000). 
Rannsókn frá árinu 1996 sýndi að um 1.900 matjurtagarðar á 12 hekturum framleiddu 
afurðir að andvirði rúmlega 915.000 USD á einu ári (Patel, 1996). Önnur rannsókn 
sýndi að fimm árum eftir opnun samfélagsgarða hafði fasteignaverð á svæðinu í kring 
hækkað um 9,4% (Voicu og Been, 2008). 

Með því að stunda moltun meðfram borgarbúskap er hægt að spara mikið fjármagn í 
sorphirðu. Venjulegt heimilssorp er um 30-35% lífrænn úrgangur og það kostar 
sveitarfélög að meðaltali um það bil 100 krónur að urða hvern venjulegan poka af 
heimilissorpi („Náttúran.is“, e.d.). 

3.4.4 UMHVERFI 

Umhverfislegur ávinningur af borgarbúskap er meðal annars notkun á vannýttum og 
stundum menguðum lóðum. Þar sem borgarbúskapur leiðir til aukins gróðurs og grænna 
svæða getur hann hjálpað við stjórnun affallsvatns, bætir loftgæði, eykur líffræðilegan 
fjölbeytileika í borgum og ver dýr sem eru í hættu (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og 
Bailkey, 2000; Veenhuizen, 2006). Einnig getur borgarbúskapur bætt jarðveginn á 
tilteknum stöðum (Bellows o.fl., 2003; Peemoeller o.fl., 2008). 

Borgarbúskapur leiðir til bættra loftgæða í nærumhverfinu, til dæmis minnkar 
koltvísýringur og ósón í andrúmsloftinu með ræktun. Einnig leiðir hann til þess að 
matvæli þurfa að ferðast mun styttri vegalengdir. Hann er því bæði hagkvæmur í 
orkunotkun og mengar minna (Bellows o.fl., 2003; Kaufman og Bailkey, 2000).  

Matjurtagarðar laða að ýmiss konar skordýr, fugla og önnur dýr. Garðarnir geta verið 
mikilvæg búsvæði fyrir fugla og fiðrildi til að viðhalda stofninum (Bellows o.fl., 2003). 
Lífrænan úrgang má endurvinna og gera úr honum moltu og þar með minnka eftirspurn 
eftir urðunarstöðum (Kaufman og Bailkey, 2000). Lífrænn úrgangur er í raun stór og 
vannýtt auðlind en auk þess sem hægt er að nota hann sem áburð fyrir matvæla-
framleiðslu er hægt að nýta hann til framleiðslu metangass (Mougeot, 2006). Þetta er 
eitt af því sem Reykjavíkurborg horfir mikið til í framtíðinni (Kristín Soffía Jónsdóttir 
munnleg heimild, 30. apríl 2013). 

Í skýrslu um borgarbúskap voru tekin saman atriði sem hjálpa til við að minnka 
útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þar kom fram að góður jarðvegur tekur betur við 
koltvísýringi en lélegri jarðvegur og þess vegna er skynsamlegt að framleiða moltu í 
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stað þess að henda lífrænum úrgangi á urðunarstaði (Conservation Law Foundation og 
CLF Ventures, 2012).  

Um þriðjungi af heimsframleiðslu matvæla er hent í ruslið eða um 1,3 milljörðum tonna 
samkvæmt FAO15. Í iðnríkjunum jafngildir þetta um 680 milljörðum USD. Matvælum 
er hent á öllum stigum matvælakerfisins en hver íbúi í Norður-Ameríku og Evrópu 
hendir að meðaltali 95-115 kg. af matvælum í ruslið árlega. Mestu er þó hent, eða það 
rýrnar, áður en neytandinn kemst í tæri við matvælin. Um þriðjungur af matvælunum, 
sem er hent, tapast á leið frá framleiðslu til verslunar (FAO, e.d.). Borgarbúskapur getur 
því haft góð áhrif á þetta vandamál þar sem vegalengdir frá framleiðanda til neytanda 
styttast töluvert.  

Viðbótarávinningur er að matjurtagarðar gera hverfið fallegra en ella og skapa umhverfi 
þar sem fólk er líklegt til að vilja dvelja í frístundum (Prevention Institute, 2008). 

3.4.5 SAMANTEKT 

Í töflu 2 má sjá dæmi um ávinning af borgarbúskap innan hvers flokks.  

Tafla 2. Dæmi um ávinning af borgarbúskap. 

Flokkar Dæmi um ávinning 

Lýðheilsa 

Betra aðgengi að hollum matvælum. 
Aukið matarlæsi. 
Hollari matarvenjur. 
Hreyfing. 
Góð áhrif á andlega heilsu/geðheilsu. 

Samfélag 

Fæðuöryggi og betri næring. 
Minni fátækt. 
Félagsleg samheldni (e. inclusion). 
Aukinn félagsauður.  
Vörn gegn glæpum. 

Hagrænir þættir 

Uppbygging svæðisbundins efnahags.  
Aukin verðmæti fasteigna. 
Atvinnusköpun.  
Auknar tekjur fyrir þáttakendur. 

Umhverfi 

Vistspor borga minnka. 
Aukin lífræðileg fjölbreytni. 
Bætt loftgæði. 
Dregur úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. 
Endurvinnsla lífræns sorps. 
Afþreying og tómstundir. 
Fegrun borgarumhverfisins. 

 

 

 

 

                                                
15 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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3.5 HINDRANIR Í VEGI BORGARBÚSKAPAR 

Þrátt fyrir alla kostina, sem borgarbúskapur hefur, eru ýmsar hindranir í veginum sem 
flokka má með ýmsum hætti. Kaufman og Bailkey rannsökuðu sérstaklega þær 
hindranir sem þeir sem stunduðu borgarbúskap þurftu að horfast í augu við. Þeir 
flokkuðu hindranirnar niður í fjóra flokka tengda: staðsetningu/lóð, stjórnvöldum, 
aðferðum/verklagi og skynjun/skilningi. Til einföldunar munu hindranirnar verða 
flokkaðar hér á sama hátt og ávinningurinn eða í fjóra kafla, það er lýðheilsu, samfélag, 
hagræna þætti og umhverfi. Hér að neðan verður fjallað nánar um hvern flokk. 

3.5.1 LÝÐHEILSA 

Sá ávinningur sem fæst af borgarbúskap felur í sér ýmsar hindranir og þær sem snúa að 
lýðheilsu eru margs konar. Þó ber að nefna að ekki má oftúlka þessa áhættu og óttast 
borgarbúskap því hindranirnar varða jafnvel allan landbúnað (Veenhuizen, 2006). 

Vatnsþörf og -notkun getur verið áhyggjuefni í borgarbúskap. Stundum er mengað vatn 
notað til vökvunar en það er oftast í fátækum löndum sem hafa ekki mikið vatn fyrir. 
Afurðirnar geta þá sýkst vegna vökvunar með menguðu vatni eða vegna óþrifalegrar 
meðhöndlunar í uppskeru, dreifingu og vinnslu á ferskum vörum (Mougeot, 2006; Smit 
o.fl., 2001; Veenhuizen, 2006).  

Einnig getur verið áhætta falin í notkun á áburði. Ofnotkun á skordýraeitri getur verið 
hættuleg, þá geta neytendur orðið berskjaldaðir fyrir sýkingum. Þetta á við um allan 
landbúnað en borgarbúskapur notast oftast við vistvænar ræktunaraðferðir og notar því 
síður skordýraeitur (Mougeot, 2006).  

Búfé getur aukið líkur á sjúkdómum sem smitast frá skepnum í menn (til dæmis 
fuglaflensan). Þetta geta einnig verið sjúkdómar frá skordýrum eða dýrum sem lifa á 
úrgangi. Á mjög þéttbýlum svæðum geta slíkir sjúkdómar verið fljótir að dreifast. 
Mikilvægt er að meðhöndla allt búfé með aðgát en áhættan er vitaskuld meiri í 
þróunarlöndunum (Mougeot, 2006; Smit o.fl., 2001; Veenhuizen, 2006).  

3.5.2 SAMFÉLAG 

Borgarbúskapur stendur frammi fyrir ýmiss konar samfélagslegum hindrunum. 
Skemmdarverk eru dæmi um þætti sem sem hindra borgarbúskap víða. Margir garðar 
eru sjáanlegir frá götu. Því er möguleikinn á ýmsum skemmdarverkum alltaf fyrir hendi 
og sérstaklega í rökkri þegar óvandað fólk á það til að hnupla grænmeti, traðka á 
plöntum, eyðileggja eða stela skiltum og henda rusli, sprautunálum eða bjórdósum inn á 
svæðið svo dæmi séu tekin (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000). Í 
rannsókn Kaufman og Bailkey (2000) þótti flestum þó skemmdarverkin ergjandi frekar 
en hindrun. 

Í sumum tilfellum á hindrunin við um sjálfa þátttakendurna eða þá sem stjórna 
framkvæmdinni. Kaufman og Bailkey (2000) tóku fram að þeir sem stjórna séu oftast 
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nær orkumikið fólk en það vanti oft stjórnunar- eða viðskiptaþekkingu til að reka 
borgarbúskap í ágóðaskyni. Oft vantar líka mikið upp á samstarf á milli aðila sem 
stunda borgarbúskap og stundum kemur upp ágreiningur á milli þeirra. Einnig gleymist 
oft heildarmarkmiðið og aðaltilgangurinn með borgarbúskapnum þegar miklum tíma, 
peningum og vinnu hefur verið varið í garðinn. Þá getur áhugaleysi í samfélaginu verið 
hindrun og borgarbúskapur þrífst ekki ef nærsamfélaginu stendur á sama um afdrif 
búskaparins. Íbúunum þarf að finnast þess virði að hafa garða eða að vinna í þeim. Ef 
mikil þörf er á öðrum hlutum eins og nýju húsnæði, íþróttasvæðum, bílastæðum o.s.frv. 
er hætt við að borgarbúskapur færist neðar í forgangsröðina (Kaufman og Bailkey, 
2000). 

Fyrirstaða eða skortur á vilja hjá stjórnvöldum geta verið erfiðar hindranir. Þær sem 
tengjast sveitarfélögum snúast oft um stefnu og hagsýni, viðhorf og hugmyndafræði, til 
dæmis hvort borgarbúskapur sé hagkvæmasta notkun á landi. Borgaryfirvöld horfa oft 
of mikið til hagrænna þátta. Landbúnaðarráðuneytinu getur þótt samfélagsgarðar góð 
hugmynd en veita þeim ekki nægilega athygli vegna þess hversu smá í sniðum 
verkefnin eru. Áhugaleysi innan hverfaráða getur haft sitt að segja og aðrir hlutir hafa 
oft forgang fram yfir borgarbúskap. Ef málið snýst um matvæli þá er baráttumálið oftast 
að fá matvöruverslun aftur inn í hverfið (Kaufman og Bailkey, 2000). 

Borgarbúskapur nær bestum árangri ef sátt er um hann í hverfinu eins og áður hefur 
komið fram. Það getur þó verið áskorun að sýna íbúunum fram á kosti matjurtagarða og 
leyfa sem flestum að vera með og prófa. Ólykt, dýrahljóð, mold, óhreinindi og lífrænn 
úrgangur er sumt af því sem hinn almenni íbúi kærir sig hugsanlega ekki um við hliðina 
á húsinu sínu. Talað er um að borgarbúskapur þurfi svokallað „félagslegt leyfi til að 
starfa“ (e. social license to operate) eða njóta samþykkis borgarbúa. Þeir sem stunda 
borgarbúskap þurfa að bera kennsl á helstu hagsmunaðila í samfélaginu annarsvegar til 
upplýsa um helstu hindranirnar og hinsvegar sýna fram á ávinninginn (Conservation 
Law Foundation og CLF Ventures, 2012).  

Aðrar hindranir fyrir borgarbúskap er hugarfar fólks. Í sumum tilfellum er litið niður á 
þá sem stunda borgarbúskap. Sumir líta þannig á að landbúnaður eigi alls ekki heima í 
borgum og að matvælaframleiðsla eigi bara að vera í dreifbýli (Kaufman og Bailkey, 
2000). 

3.5.3 HAGRÆNIR ÞÆTTIR 

Hagrænir þættir setja borgarbúskap nokkrar takmarkanir. Fyrst má nefna árekstur við 
aðra landnotkunarflokka eða það sem má kalla baráttuna um land. Þar sem 
borgarbúskapur er yfirleitt ekki sérstakur landnotkunarflokkur í skipulagsáætlunum 
hefur hann oft þurft að færa sig um set eða láta sig hverfa þegar „alvöru“ uppbygging 
sem skilar tekjum á sér stað (Cassidy og Patterson, 2008; Kaufman og Bailkey, 2000). 
Roberts (2001) segir hinsvegar að engin ástæða sé til þess að borgarbúskapur og 
húsnæði ættu að berjast um sama svæði þar sem hægt er að stunda borgarbúskap nánast 
hvar sem er. Því séu margir möguleikar til að tvöfalda eða þrefalda uppskeru á 
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matvælum án þess að stigið sé á tærnar á öðrum landnotkunarflokkum sem einnig stuðla 
að þéttari og fjölbreyttari borg.  

Skortur á landi getur verið hindrun í þéttbyggðum borgum en það gildir þó ekki um 
Reykjavík. Skipulag og skilgreining á landnotkunarflokkum getur þýtt að ekki sé 
leyfilegt að stunda borgarbúskap á svæðum sem virðast vera á lausu (Mougeot, 2006). 
Þá getur einnig verið skortur á lóðum með langtímaleigu eða kauprétti fyrir 
borgarbúskap og það óöryggi er mikil hindrun fyrir borgarbúskap og sérstaklega fyrir þá 
sem vilja rækta í markaðsskyni (Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000; 
Mougeot, 2006).  

Hár upphafskostnaður getur reynst erfiður ljár í þúfu samtaka sem starfa ekki í 
ágóðaskyni og vilja hefja borgarbúskap. Töluverður kostnaður getur legið í að gera 
lóðina klára, kanna mengun jarðvegsins, byggja gróðurhús og kaupa allskonar 
nauðsynlegan tækjabúnað (Kaufman og Bailkey, 2000). Hindranir tengdar beinu 
fjármagni eru frekar miklar hvað varðar borgarbúskap. Almennt er skortur á reglulegu 
flæði fjármagns vandamál í rekstri og það sama gildir um borgarbúskap en venjulega 
eru fjármunir af skornum skammti hvað þetta varðar. Samfélagsgarðar eru auðvitað 
frábrugðnir þessu því þeir byggja á hjálp sjálfboðaliða og frjálsum framlögum. Þá getur 
reynst erfitt að láta borgarbúakap standa undir sér ef hann er lítill í sniðum. Einnig getur 
reynst erfitt að fá fjárfesta og/eða stjórnvöld til að fjármagna borgarbúskap þar sem 
upphafskostnaður er hár og ekki er víst að búskapurinn verði fjárhagslega sjálfbær. Eins 
og fram kom í ávinningskaflanum getur ágóðinn hins vegar orðið umtalsverður. Erfitt er 
að festa fingur á „mjúka“ eða ómælanlega ávinningnum af samfélagsuppbyggingu 
(Hodgson o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000). Rétt er að hafa í huga að vörur frá 
borgarbúskap sem rekinn er í ágóðaskyni og annarri vistvænni ræktun eiga það til að 
kosta meira þar sem búskapurinn er smærri í sniðum og starfsmenn fá gjarnan meira 
borgað en í hefðbundinni framleiðslu (Cassidy og Patterson, 2008).  

Þátttakendur og starfsfólk er mikilvægur hluti af borgarbúskap sem nokkrar hindranir 
tengjast. Í fyrsta lagi verður að finna hæft starfsfólk eða áhugasama þátttakendur og það 
verður að halda þessu starfskröftum við efnið til langs tíma litið (Adam, 2011; Kaufman 
og Bailkey, 2000). Einnig er mikilvægt að geta útskýrt auðveldlega fyrir sjálfboðaliðum 
um hvað starfið snýst því þeir eru oft reynslulitlir. Þótt fólkið sem stundar borgarbúskap 
sé metnaðarfullt vantar það oft viðskiptaþekkingu til að láta borgarbúskap, sem 
stundaður er í ágóðaskyni, ganga upp. Mikilvægt er að þeir sem stunda slíkan búskap 
geti gert áreiðanlegar viðskiptaáætlanir, sjái fyrir það sem framundan er og geti verið 
viðbúnir því sem upp kann að koma (Kaufman og Bailkey, 2000).  

3.5.4 UMHVERFI 

Hindranir tengdar umhverfinu varða heilsu náttúrunnar og vistkerfisins. Það er 
mikilvægt fyrir borgarbúskap að vera í sátt og samlyndi við náttúrulíf á staðnum (Adam, 
2011). Þannig er yfirleitt nauðsynlegt að hafa nægilegt sólarljós og gott aðgengi að vatni 
til að framleiða matvæli í þéttbýli. Ein helsta forsendan fyrir vel heppnaðri 
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matjurtaræktun er hreinn jarðvegur. Hreinn, næringarríkur jarðvegur gefur hágæða 
uppskeru. Ef einhverjar líkur eru á að jarðvegurinn sé mengaður þarf að rannsaka hann 
áður en hafist er handa við að rækta matjurtir (Peemoeller o.fl., 2008). Eiturefni í 
jarðvegi geta verið ein helsta hindrun fyrir ræktun matjurta en jarðvegurinn getur til 
dæmis verið mengaður eftir fyrri notkun á lóðinni. Í „hreinni“ íbúðabyggð getur meðal 
annars verið blý og kadmíum í jarðveginum en í nágrenni við iðnað geta verið margs 
konar efni, allt eftir því hver starfsemin er, til dæmis bensín, díselolía, asbest, 
þungmálmar, þynnar, smurolía, sýrur og polychlorinated biphenyl (PCB) (Hodgson 
o.fl., 2011; Kaufman og Bailkey, 2000; Smit o.fl., 2001). Almennt er talið að of 
tæknilega erfitt eða of dýrt sé að rækta á lóð ef jarðvegurinn er mengaður. En til eru 
margar leiðir til að rækta án þess að nota jarðveginn sem fyrir er, til dæmis upphækkuð 
beð með nýjum jarðvegi eða vatnsrækt (Kaufman og Bailkey, 2000). Einnig er 
möguleiki á að mengun úr lofti, til dæmis með svifryki, nái til matjurtaræktunar sem er 
ofanjarðar og úti. Þetta þarf auðvitað að mæla á hverjum stað (Smit o.fl., 2001). 

Einnig er hægt að snúa dæminu við þar sem borgarbúskapur getur hugsanlega mengað 
út frá sér. Jarðvegur og vatn mengast aðallega þegar skordýraeitur er notað. Í flestum 
tilfellum er þó notast við vistvænar aðferðir við borgarbúskap og því litlar líkur á slíkri 
mengun. Meiri hætta getur verið á ferð þar sem búfénaður á í hlut. Þar getur affallsvatn 
verið mengað ef um sýkingar er að ræða en það getur verið hættulegt fyrir vistkerfið ef 
þær komast út í grunnvatnið (Smit o.fl., 2001; Veenhuizen, 2006).  

Úrvinnsla lífræns úrgangs getur falið í sér áskorun fyrir borgarbúskap. Borgarbúskapur 
getur ekki nýtt allan lífrænan úrgang frá stórri borg en þarf helst að eiga kost á að fá 
lífrænan úrgang til moltugerðar. Reykjavíkurborg hyggst fara með lífrænan úrgang sem 
hún flokkar, í úrvinnslustöð til að vinna metangas sem eldsneyti (Kristín Soffía 
Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013). 
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3.5.5 SAMANTEKT 

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir dæmi um hindranir innan hvers flokks í töflu 3. 

Tafla 3. Dæmi um hindranir bogarbúskapar. 

Flokkar Dæmi um hindranir 

Lýðheilsa 
Mengað vatn notað til vökvunar. 
Notkun á skordýraeitri. 
Sjúkdómar sem smitast frá dýrum í fólk. 

Samfélag 

Öryggi og skemmdarverk. 
Lítil stjórnunar- og viðskiptaþekking. 
Ágreiningur milli ræktenda, tilgangur getur 
gleymst. 
Áhugaleysi íbúa og skortur á þekkingu. 
Fyrirstaða, vilja- og áhugaleysi hjá stjórnvöldum. 
Skortur á samþykki borgarbúa. 
Hugarfar íbúa. 

Hagrænir þættir 

Samkeppni um land. 
Skortur á landi eða langtímaleigu. 
Fjármagn (mikill upphafskostnaður, lítið flæði 
fjármagns, lágar tekjur). 
Reynsluleysi og lítið viðskiptavit þátttakenda. 

Umhverfi 

Náttúrulíf. 
Aðgangur að vatni og sólarljósi. 
Mengaður jarðvegur. 
Loftmengun. 
Mengun út frá borgarbúskap. 
Lífrænn úrgangur. 

 

3.6 SAMANTEKT 

3.6.1 BÆTT MATVÆLAKERFI 

Hvernig má bæta núverandi matvælakerfi með eflingu borgarbúskapar í 
fjölbýlishúsagörðum? 

Borgarbúskapur getur á ýmsan hátt bætt núverandi matvælakerfi. Í fyrsta lagi er 
framleiðslan, vinnslan og pökkunin oftast grundvölluð á vistvænum aðferðum þegar 
borgarbúskapur er stundaður í mörgum litlum fjölbýlishúsagörðum og því mun 
umhverfisvænni. 

Í borgarbúskap færist framleiðsla matvæla nær neytendum sem þýðir að matvæli þurfa 
að ferðast styttri vegalengdir og þurfa þar af leiðandi minni jarðefnaeldsneyti og menga 
minna. Dreifingarflokkurinn tekur hvað mestum breytingum. Með matjurtaræktun í 
fjölbýlishúsgörðum væri ekki þörf á að flytja jafn mikið af grænmeti og ávöxtum til 
landsins og nú er gert. En eins og Born og Purcell (2006) vöruðu við þá verðum við líka 
að gæta þess að falla ekki í þá gryfju að ætlast til að Íslendingar borði bara innlend 
matvæli því þá væru kartöflur og rófur uppistaðan í fæðinu. Fólk vill geta fengið sér 
appelsínur og kaffi. Það skiptir meira máli hvernig það, sem er borðað, er framleitt en 
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hvaðan það kemur. Til dæmis tekur það 25 sinnum meiri orku að framleiða eina kaloríu 
úr nautakjöti en eina kaloríu úr korni (Ladner, 2011).  

Borgarbúskapur tengir fólk betur beint við framleiðendurna eins og á bændamarkaði. 
Milliliðum fækkar þá sem gerir matvælakerfið sjálfbærara. Aðgengi að hollum og 
ferskum vörum eykst og sér í lagi innan hverfisins. 

Borgarbúskapur hefur mikil áhrif á neyslu fólks eins og kom fram í umfjöllun um 
ávinning tengdan lýðheilsu. Matarlæsi eykst og matarvenjur batna svo dæmi séu tekin. 

Það fellur mun minna til af úrgangi þegar borgarbúskapur er stærri hluti af 
matvælakerfinu því eins og fyrr segir er framleiðslan í bakgarðinum, vörur ferðast 
skemmri vegalengdir, færri vörur verða útrunnar í verslunum, engar umbúðir og það 
sem gengur af eftir matseld fer í moltun. 

3.6.2 BORGARBÚSKAPUR Í FJÖLBÝLISHÚSAGARÐINUM 

Hver er ávinningur og hverjar eru hindranir í vegi borgarbúskapar, hvað er hægt 
að framleiða og hvernig við þær aðstæður sem eru í fjölbýlishúsahverfum? 

Eins og fjallað var um í köflunum hér á undan getur borgarbúskapur verið fjölbreyttur 
og haft ýmiss konar ávinning en einnig hindranir. Hér verður því svarað hvernig best 
væri að standa að borgarbúskap við þær aðstæður sem eru í fjölbýlishúsahverfum og 
einnig verður gerð samantekt um helsta ávinning og hindranir. 

Það hefur komið fram að fjölbýlishúsagarðar eru í flestum tilfellum stórir auðir 
grasblettir sem auðveldlega væri hægt að nýta í borgarbúskap og í leiðinni endurvekja 
menningararfleifð frá þeim tíma þegar kartöflur voru ræktaðar í mörgum görðum í 
Reykjavík. Matjurtagarðarnir þurfa auðvitað ekki að taka yfir allan garðinn. Nóg er að 
nýta hluta garðsins undir borgarbúskap og hinn hlutann fyrir sameiginlegt útivistarsvæði 
þar sem til dæmis má koma fyrir leiktækjum. 

Það væri í rauninni hægt að rækta hvað sem er í garðinum. Það væri einfaldast að byrja 
á hefðbundinni grænmetisræktun. Það væri einnig hægt að reisa gróðurhús og rækta 
ávexti og jafnvel setja upp fiskikar og vera með fiskeldi. Það eru nánast endalausir 
möguleikar í boði og það besta við að vera með marga litla matjurtagarða er sú 
fjölbreytni sem þá verður til. Í garðinum gæti einnig verið moltunarstöð fyrir lífrænan 
úrgang og það væri einnig hægt að sjá fyrir sér einhverja aðra starfsemi en ræktun, til 
dæmis bændamarkað eða miðstöð fyrir áskriftarbúskap. Framleiðslutæknin gæti verið 
margs konar en upphækkuð beð væru líklega besta leiðin til að byrja borgarbúskap í 
fjölbýlishúsagörðunum. Upphafskostnaður við nýjan jarðveg getur verið umtalsverður 
en samt lægri en til dæmis við vatnsrækt. Með jarðvegsræktun væri að mestu leyti bara 
hægt að rækta á sumrin en ef íbúarnir vilja uppskera allt árið um kring þá þyrfti að koma 
upp vatnsræktun eða gróðurhúsum.  
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Að mati höfundar vegur ávinningurinn sem fæst af borgarbúskap þyngra en þær 
hindranir sem þeir standa frammi fyrir sem vilja stunda hann. Borgarbúskapur eykur 
aðgengi að hollum mat, eykur matarlæsi, bætir matarvenjur og hefur góð áhrif á 
líkamlega og andlega heilsu. Borgarbúskapur skapar fæðuöryggi og er sérstaklega 
mikilvægur þeim sem minna mega sín í samfélaginu, til dæmis fátækum, einangruðum, 
atvinnulausum og fólki með andleg vandamál. Borgarbúskapur getur einnig haft góð 
áhrif á efnhag svæðisins og setur matvælakerfið aftur í hendurnar á fólkinu. Aukin 
verðmæti fasteigna, atvinnusköpun og tekjur til þátttakenda og borgarinnar eru dæmi 
um hagrænan ávinning af borgarbúskap. Borgarbúskapur getur síðan aukið líffræðilega 
fjölbreytni innan borgarinnar, bætt loftgæði, dregið úr útblæstri gróðuhúsalofttegunda 
og fegrað borgarumhverfið, auk þess að vistspor borga geta dregist saman. 

Eins og fyrr segir standa þeir sem stunda borgarbúskap frammi fyrir ýmsum hindrunum. 
Sumar þeirra sem fjallað var um í kafla 3.5 eiga við um þróunarlönd en aðrar eiga við 
hvar sem borgarbúskapurinn er stundaður. Það eru oft unnin skemmdarverk á 
matjurtagörðum og búnaði eða afurðum stolið. Áhugaleysi og skortur á þekkingu getur 
hindrað framgang borgarbúskapar sem og lítil stjórnunar- og viðskiptaþekking. Ef 
fyristaða, vilja- og áhugaleysi er hjá stjórnvöldum getur verið erfitt að hefja 
borgarbúskap en einnig þarf samþykki og sátt að ríkja í samfélaginu.  

Hugarfar íbúa gæti verið ein helsta hindrun borgarbúskapar í Reykjavík. Fólk er ef til 
vill ekki hrætt við hugmyndina sjálfa heldur það versta sem mögulega gæti komið út úr 
henni (Kristín Soffía Jónsdóttir munnleg heimild, 30. apríl 2013). Annað sem vert er að 
hafa í huga er samkeppni um landsvæði og þá sérstaklega þar sem stefna 
Reykjavíkurborgar er að þétta byggð. Þetta verkefni fjallar aðeins um 
fjölbýlishúsagarðinn og hér þarf því ekki að gera ráð fyrir þeirri hindrun. Mengaður 
jarðvegur, svifryksmengun og veðurfar eru dæmi um helstu umhverfislegar hindranir. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Hér verða niðurstöður verkefnisins kynntar. Leitast er við að svara rannsóknar-
spurningunum tveim í eftirfarandi undirköflum. 

4.1 STÆRÐ SVÆÐANNA 

1. Hversu stórir eru garðarnir við fjölbýlishúsin og hversu stór ræktunarrými eru 
fyrir hverja íbúð?  

Hér verða helstu niðurstöður úr mælingum svæðanna greindar og rannsóknarspurningu 
þrjú svarað. Einnig verður staðsetningu svæðanna lýst örstutt og gerð grein fyrir helstu 
staðháttum hvers svæðis.  
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4.1.1 SVÆÐIN 

1. MIÐBORG 

 
Mynd 16. Svæði 1, Miðborg. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið.  

Svæðið er að vissu leyti frábrugðið hinum svæðunum vegna þess að þar er ekki að finna 
fjölbýlishús með stórum grasflötum. Það orsakast af því hversu snemma þetta svæði 
byggðist upp en þetta er elsta svæðið, byggðist upp á árunum 1925-1950.  

Svæðið afmarkast af Barónsstíg í norðri, Egilsgötu í austri, Eiríksgötu í vestri og 
Þorfinnsgötu í suðri. Leifsgata gengur svo þvert í gegnum svæðið frá suðri til norðurs 
(sjá mynd 16). Svæðið liggur upp að Landspítalanum og Austurbæjarskóla og því gætu 
íbúar samið við þessar stofnanir um sölu á afurðum ef þeir rækta umfram eigin notkun.  

Svæðið er það næst þéttbyggðasta af svæðunum 9, með 74,69 íbúðir á hektara (sjá töflu 
4). 

Tafla 4. Svæði 1, Miðborg. 

Íbúðafjöldi: 238 
Byggingarár: 1925-1950 
Fjöldi íbúða á hektara: 74,69 
Heildarstærð svæðis: 3,20 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 1,03 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 32,2% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 43,4 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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2. HLÍÐAR 

 
Mynd 17. Svæði 2, Hlíðar. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Svæðið er næstelsta svæðið og standa fjölbýlishúsin við Eskihlíð. Þetta svæði er 
hefðbundin fjölbýlishúsabyggð þar sem hvert hús er skásett á lóðina og garðurinn stór 
til vesturs (sjá mynd 17). Hér var ein besta þátttakan í könnuninni sem getur gefið til 
kynna áhuga á málefninu. Á þessu svæði eru nokkrir möguleikar ef íbúarnir rækta 
umfram eigin neyslu. Fyrst ber að nefna stóra vinnustaði vestan við svæðið eða við 
Skógarhlíð, til dæmis slökkvistöð þar sem íbúar gætu selt afurðirnar. En áhugaverður 
kostur er líka Fjölskylduhjálp Íslands sem er við endann á Eskihlíð. Þar væri möguleiki 
á einskonar matarstöð og gætu fjölskyldur sem minna mega sín sótt ferskan og hollan 
mat þangað sem ræktaður væri á svæðinu. 

Þetta er minnsta svæðið sem var mælt eða 2,68 hektarar og einnig með fæstum íbúðum 
eða 175 (sjá töflu 5). 

Tafla 5. Svæði 2, Hlíðar. 

Íbúðafjöldi: 175 
Byggingarár: 1946-1957 
Fjöldi íbúða á hektara: 65,30 
Heildarstærð svæðis: 2,68 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 0,97 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 36,2% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 55,2 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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3. VESTURBÆR 

 
Mynd 18. Svæði 3, Vesturbær. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin á svæðinu standa við Meistaravelli, Reynimel og Kaplaskjólsveg. Á 
svæðinu snúa garðarnir í vestur og flestallir eru auðar grasflatir. Við nokkra garðana 
hafa verið reist lítil raðhús við norðurendann (sjá mynd 18). Í miðju svæðisins er 
verslunarhúsnæði og stórt bílastæði sem gæti hugsanlega nýst sem bændamarkaður með 
samþykki íbúanna. Þá er Melabúðin einnig í nágrenninu.  

Hugsanlegt ræktunarrými á móti heildarstærð og fyrir hverja íbúð er næst minnst hér 
eða 27% af heildarstærð (meðaltalið er 34,79%) og 39 m2 fyrir hverja íbúð (meðaltalið 
er 56,3 m2) (sjá töflu 6). 

Tafla 6. Svæði 3, Vesturbær. 

Íbúðafjöldi: 411 
Byggingarár: 1957-1967 
Fjöldi íbúða á hektara: 69,43 
Heildarstærð svæðis: 5,92 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 1,60 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 27% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 39,0 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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4. HÁALEITI OG BÚSTAÐIR 

 
Mynd 19. Svæði 4, Háaleiti og Bústaðir. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin standa við Álftamýri en liggja einnig að Kringumýrarbraut (sjá mynd 
19). Það var greinilegt á athugasemdum þátttakenda könnuninnar að fólk hafði vissar 
áhyggjur af mengun frá mikilli umferð á Kringlumýrarbraut og Miklubraut. 
Álftamýrarskóli er við hliðina á svæðinu og einnig verslunarhúsnæði við Starmýri en 
þar mætti selja umfram afurðir. 

Svæðið er það þéttbyggðasta af þeim 9 sem mæld voru með 76,55 íbúðir á hektara (sjá 
töflu 7). 

 Tafla 7. Svæði 4, Háaleiti og Bústaðir. 

Íbúðafjöldi: 271 
Byggingarár: 1961-1966 
Fjöldi íbúða á hektara: 76,55 
Heildarstærð svæðis: 3,54 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 1,22 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 34,5% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 45,2 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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5. LAUGARDALUR 

 
Mynd 20. Svæði 5, Laugardalur. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin eru við Álfheima en húsin standa á stórum lóðum og garðurinn snýr í 
suð-vestur (sjá mynd 20). Samfélagsgarður (fjölskyldugarðar Reykjavíkurborgar) er við 
hliðina á svæðinu til norðurs. Við norð-austurenda svæðisins er Langholtsskóli og 
verslunarkjarni. Við suð-vesturenda svæðisins er stór verslunarkjarni, Glæsibær, en 
umframræktaðar afurðir gætu til dæmis farið til veitingastaðareksturs þar. 

Svæðið hefur næsthæsta hlutfall ræktunarsvæðis á móti heildarstærð og á hverja íbúð, 
eða 38,5% og 65,1 m2 (sjá töflu 8). 

Tafla 8. Svæði 5, Laugardalur. 

Íbúðafjöldi: 240 
Byggingarár: 1958-1961 
Fjöldi íbúða á hektara: 59,26 
Heildarstærð svæðis: 4,05 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 1,56 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 38,5% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 65,1 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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6. ÁRBÆR 

 
Mynd 21. Svæði 6, Árbær. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin sem standa við Hraunbæ og Rofabæ hlykkjast í svokölluð U í kringum 
garðrými annars vegar og bílastæði hinsvegar (sjá mynd 21). Við norð-vesturenda 
svæðisins er atvinnusvæði. Við suðurhlið svæðisins er einnig verslunarhúsnæði og stór 
opin svæði sem væru tilvalin fyrir bændamarkað. 

Svæðið er næststærsta svæðið eða 6,97 ha og hefur einnig næstfæstar íbúðir á hvern 
hektara eða 56,38 (sjá töflu 9). 

Tafla 9. Svæði 6, Árbær. 

Íbúðafjöldi: 393 
Byggingarár: 1966-1969 
Fjöldi íbúða á hektara: 56,38 
Heildarstærð svæðis: 6,97 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 2,17 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 31,1% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 55,1 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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7. BREIÐHOLT 

 
Mynd 22. Svæði 7, Breiðholt. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin standa við Fannarfell, Gyðufell, Iðufell, Jórufell, Kötlufell, Möðrufell, 
Nönnufell, Rjúpufell, Torfufell, Unufell og Völvufell. Húsin liggja bæði frá suðri til 
norðurs og frá vestri til austurs (sjá mynd 22). Fellaskóli er norð-vestan við svæðið og 
verslunarhúsnæði er bæði vestan við svæðið og innan svæðisins austanmegin. Einnig er 
leikskóli innan svæðisins. 

Svæðið er það stærsta sem var mælt eða 9,34 hektarar. Þar eru jafnframt flestar íbúðir 
eða 692 og minnsta ræktunarrýmið á hverja íbúð eða 38,4 m2 (sjá töflu 10). 

Tafla 10. Svæði 7, Breiðholt. 

Íbúðafjöldi: 692 
Byggingarár: 1972-1974 
Fjöldi íbúða á hektara: 74,01 
Heildarstærð svæðis: 9,34 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 2,66 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 28,5% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 38,4 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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8. GRAFARVOGUR 

 
Mynd 23. Svæði 8, Grafarvogur. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin standa við Gullengi og Fróðengi (sjá mynd 23). Innan svæðisins er 
leikskóli og leiksvæði sem tengist ekki neinni lóð og það skýrir að einhverju leyti lágt 
hlutfall ræktunarsvæðis af heildarsvæði. Flest húsin á svæðinu eru ekki eins og 
hefðbundnu fjölbýlishúsin á hinum svæðunum heldur svokölluð punkthús með garði allt 
í kringum húsið, enda byggist þetta svæði töluvert á eftir hinum svæðunum fyrir utan 
Grafarholtið. Borgarholtsskóli er við hliðina á svæðinu til norðurs en stór verslunar-
kjarni er við Spöngina norð-vestur af svæðinu.  

Á þessu svæði eru fæstar íbúðir á hektara eða 36,42 og minnsta hlutfall ræktunarsvæðis 
á móti heildarsvæði eða 23,5% en aftur á móti næst mesta ræktunarrými á hverja íbúð 
eða 64,5 m2 (sjá töflu 11). 

Tafla 11. Svæði 8, Grafarvogur. 

Íbúðafjöldi: 177 
Byggingarár: 1991-1997 
Fjöldi íbúða á hektara: 36,42 
Heildarstærð svæðis: 4,86 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 1,14 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 23,5% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 64,5 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 
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9. GRAFARHOLT OG ÚLFARSÁRDALUR 

 
Mynd 24. Svæði 9, Grafarholt og Úlfarsárholt. Mynd: Samsýn, höfundur rammaði inn svæðið. 

Fjölbýlishúsin standa við Andrésbrunn, Katrínarlind og Marteinslaug og snúa öll austur-
vestur með garðrými sunnan megin (sjá mynd 24). Leikskólinn Reynisholt og 
Sæmundarskóli eru sunnan við svæðið svo íbúarnir gætu farið í ræktunarsamstarf við 
skóla ef áhugi væri fyrir hendi. 

Svæðið er það yngsta og hefur stærsta hlutfall ræktunarsvæðis af heildarstærð eða 
61,6% og stærsta ræktunarrými fyrir hverja íbúð eða 100,9 m2 (sjá töflu 12). 

Tafla 12. Svæði 9, Grafarholt og Úlfarsárholt. 

Íbúðafjöldi: 247 
Byggingarár: 2003-2006 
Fjöldi íbúða á hektara: 61,14 
Heildarstærð svæðis: 4,04 ha 
Stærð hugsanlegs garðrýmis til ræktunar: 2,49 ha 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildarstærð: 61,6% 
Ræktunarrými fyrir hverja íbúð: 100,9 m2 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 

4.1.2 SAMANTEKT 

Hér verður gerð samantekt yfir öll svæðin sem eru misstór og misfjölmenn (sjá töflu 
13). Í fyrsta lagi er rétt að minna á að byggingarár húsanna eru misjöfn þótt flest 
hefðbundnu fjölbýlishúsasvæðin hafi byggst upp á árunum 1946-1967 (svæði 2-5). 
Svæði 1 (Miðborg) er elsta svæðið en svæði 2 (Hlíðar) er fyrsta svæðið sem byggðist 
upp með hefðbundna sniðinu. Svæði 3-5 (Vesturbær, Háaleiti og Bústaðir og 
Laugardalur) eru öll með þessu hefðbundna sniði og voru byggð á árunum 1957-67. 
Svæði 6 (Árbær) og svæði 7 (Breiðholt) eru örlítið frábrugðin. Svæði 8 (Grafarvogur) 
og 9 (Grafarholt og Úlfarsárdalur) eru síðan töluvert frábrugðin enda eru það yngstu 
svæðin og aðrar áherslur ríkjandi við skipulag en voru áður fyrr, til dæmis áhersla á 
einkabílinn, dreifingu byggðar og stór opin svæði. 
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Á svæði 7 eru flestar íbúðir eða 692 og það er einnig stærsta svæðið eða 9,34 hektarar. 
Næstflestar íbúðir hefur svæði 3 eða 411 íbúðir og næststærsta svæðið er svæði 6 sem er 
6,97 hektarar. Fæstar íbúðir eru á svæði 2 og 8 en 175 íbúðir eru á svæði 2 og 177 á 
svæði 8. Svæði 2 er minnsta svæðið en það er um 2,68 hektarar. Svæði 4 er 
þéttbyggðasta svæðið með 76,55 íbúðir á hektara og svæði 8 hefur fæstar íbúðir á 
hektara eða 36,42. Samtals eru 2845 íbúðir á öllum svæðunum og heildarstærð er 44,6 
hektarar. Stærð hugsanlegs garðrýmis sem gæti nýst til ræktunar er venjulega í kringum 
þriðjung af heildarstærð svæðisins en meðaltalið er um 34,79%. Minnst er landrýmið á 
svæði 2 eða um 0,97 hektarar og stærst er svæði 7 eða um 2,66 hektarar. Lægsta hlutfall 
hugsanlegs ræktunarrýmis er á svæði 8 eða um 23,5% en næst kemur svæði 3 með um 
27%. Langhæsta hlutfallið er á svæði 9 eða um 61,6% en næst er svæði 5 með 38,5%. 
Hugsanleg ræktunarrými fyrir hverja íbúð eru að meðaltali um 56,3 m2 en minnstu 
rýmin eru á svæði 7 eða 38,4 m2 og svæði 3 eða 39 m2. Á svæði 9 er langstærsta 
ræktunarrýmið fyrir hverja íbúð en það er um 100,9 m2, næst kemur svæði 8 með 64,5 
m2. Frekari umfjöllun um svæðin er í umræðukaflanum. 

Tafla 13. Samantekt yfir öll svæðin og flokkað eftir stærð ræktunarrýmis fyrir hverja íbúð. 

Svæði Fjöldi 
íbúða 

Bygginga-
ár 

Fjöldi 
íbúða/
ha 

Heildar 
stærð 
svæðis 
(ha) 

Stærð 
ræktun-
arrýmis 
(ha) 

Hlutfall 
ræktunar-
rýmis af 
heildar 
stærð  

Ræktunar
-rými 
fyrir 
hverja 
íbúð (m2) 

9 Grafarholt og 
Úlfarsárdalur 

247 2003-2006 61,14 4,04 2,49 61,6% 100,9 

5 Laugardalur 240 1958-1961 59,26 4,05 1,56 38,5% 65,1 
8 Grafarvogur 177 1991-1997 36,42 4,86 1,14 23,5% 64,5 
2 Hlíðar 175 1946-1957 65,30 2,68 0,97 36,2% 55,2 
6 Árbær 393 1966-1969 56,38 6,97 2,17 31,1% 55,1 
4 Háaleiti og 

Bústaðir 
271 1961-1966 76,55 3,54 1,22 34,5% 45,2 

1 Miðborg 239 1925-1950 74,69 3,20 1,03 32,2% 43,4 
3 Vesturbær 411 1957-1967 69,43 5,92 1,60 27% 39,0 
7 Breiðholt 692 1972-1974 74,01 9,34 2,66 28,5% 38,4 
Samtals 2845   44,60 14,84   
Meðaltal    4,95 1,69 34,79% 56,3 

(heimild: „Borgarvefsjá“, e.d., „Þjóðskrá Íslands“, e.d.) 

4.2 NOTKUN OG ÁHUGI 

4. Hver er núverandi notkun á fjölbýlishúsagarðinum og er áhugi á að nýta hann 
fyrir borgarbúskap? 

Gerð var könnun meðal íbúa í fjölbýlishúsum í Reykjavík til að svara þessum 
spurningum. Hér verða helstu niðurstöður úr könnuninni greindar til að gefa 
vísbendingar um svör við rannsóknarspurningu fjögur. 

Hér ber að taka skýrt fram að niðurstöður könnunarinnar eru ekki marktækar sökum 
dræmrar þátttöku en þær gefa þó ákveðnar vísbendingar um afstöðu íbúanna og gætu 
nýst við ítarlegri könnun á viðfangsefninu.  
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Af þeim 450 íbúðum í úrtakinu bárust svör frá 59 sem er um 13% svarhlutfall. Hæsta 
svarhlutfallið var í Hlíðunum (16/50) og Laugardal (12/50) en lægst var það í Árbæ 
(3/50) og Breiðholti (2/50). Þátttakendur voru flestir á bilinu 40-66 ára eða um 53% og 
39% þátttakenda voru á bilinu 25-39 ára en annars voru 2% yngri en 25 ára og 7% 67 
ára eða eldri. Í 83% tilfella voru þátttakendur eigendur íbúðanna en 17% þeirra voru 
leigjendur. 

4.2.1 NOTKUN 

Notkun fjölbýlishúsagarðsins er lítil en eins og sjá má á mynd 25 þá segjast 56% 
þátttakenda aldrei nota garðinn, 15% nota garðinn mjög sjaldan og 19% stundum. Í 10% 
tilfella nota þátttakendur garðinn oft eða mjög oft.  

 
Mynd 25. Notkun á sameiginlega fjölbýlisgarðinum. Hversu mikið notar þú/þið garðinn? 

Rúmlega 60% af þeim sem nota svalirnar oft eða mjög oft nota garðinn ekkert á meðan 
dreifingin er jafnari meðal þeirra sem nota svalirnar ekkert, mjög sjaldan, stundum eða 
eru ekki með svalir (sjá mynd 26). 

 
Mynd 26. Notkun á sameiginlega fjölbýlishúsagarðinum samanborið við notkun á svölum.  
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Svalirnar eru mun meira notaðar en garðurinn en 44% þátttakenda sögðust nota 
svalirnar oft og 10% mjög oft. Þátttakendur sögðust nota svalirnar stundum í 19% 
tilvika, 17% þátttakenda mjög sjaldan og 2% ekkert. Þeir sem voru ekki með svalir voru 
8% þátttakenda. 

Ekki er hægt að segja með vissu að notkun garðsins fylgi vilji til að eignast einkagarð 
(sjá mynd 27). Um 61% þátttakenda myndu vilja einkagarð, 25% var alveg sama og 
14% sögðust ekki vilja einkagarð.  

 
Mynd 27. Notkun á sameiginlega fjölbýlishúsagarðinum samanborið við áhuga á að eignast einkagarð.  

Fjöldi íbúa í hverri íbúð sem svöruðu könnuninni eru: einn í íbúð 27%, tveir í íbúð 31%, 
þrír í íbúð 15%, fjórir í íbúð 22% og fimm eða fleiri 5%. Á mynd 28 sést samanburður á 
milli fjölda íbúa í íbúð og notkunar á garðinum. Þar sést að hátt í 80% þátttakenda þar 
sem eru 1-2 íbúar í íbúð nota garðinn ekkert á meðan tæp 30% þar sem eru fleiri en 2 í 
íbúð. Aftur á móti eru 40% þátttakenda þar sem 2 eða fleiri eru í íbúð sem nota garðinn 
stundum. 

 
Mynd 28. Notkun á sameiginlega fjölbýlishúsagarðinum samanborið við fjölda íbúa í hverri íbúð.  

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Ekkert Mjög sjaldan Stundum Oft eða mjög 
oft 

H
lu

tf
al

l s
va

re
n

d
a 

Notkun á garðinum 

Þeir sem vilja 
einkagarð 

Alveg sama eða 
vilja ekki 
einkagarð 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Ekkert Mjög sjaldan Stundum Oft eða mjög 
oft 

H
lu

tf
al

l s
va

re
n

d
a 

Notkun á garðinum 

>2 íbúar í íbúð 

1-2 íbúar í íbúð 



60 

4.2.2 ÁHUGI 

Spurt var sérstaklega um áhuga íbúa á því að nota garðinn undir matjurtaræktun. 
Kannað var hvort áhugi væri á sameiginlegum matjurtagarði eða gróðurhúsi í garðinum. 
Áhuginn reyndist umtalsverður eins og sjá má á mynd 29. Það voru 44 þátttakenda sem 
sögðust vilja rækta þar sjálfir og 28 voru tilbúnir til að hjálpa til við að sjá um verkefnið. 
Þeir sem sögðust vilja gefa það sem væri ræktað (til skóla eða hjálparsamtaka) voru 5 
og þeir sem sögðust vilja fá ágóðann af því sem væri selt (ef starfs- og söluleyfi fengist) 
voru einnig 5. Þátttakendur, sem var alveg sama, voru 14 og þeir sem sögðust vera á 
móti því voru 3. Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn valmöguleika. 

 
Mynd 29. Áhugi eða vilji þátttakenda ef það væri sameiginlegur matjurtagarður eða gróðurhús í garðinum. 

Þátttakendur sýndu einnig áhuga á því að fjármagna matjurtaræktun eins og mynd 30 
sýnir. Þá voru 51% þátttakenda tilbúnir til að setja fé í verkefnið og fá grænmeti í 
staðinn. Um 15% þátttakenda voru ekki tilbúnir til að leggja fé í verkefnið og 29% voru 
óvissir og sögðust hugsanlega leggja til fé. Síðan sögðust 5% þátttakenda vilja kaupa 
hlut í starfseminni og fá ágóðann (ef starfs- og söluleyfi fengist). 

 
Mynd 30. Áhugi á að leggja fé í sameiginlegan matjurtagarð eða gróðurhús í garðinum. 
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Áhuginn var ekki afgerandi þegar kom að því að leigja garðinn til þeirra sem hefðu 
áhuga á að nýta hann til matjurtaræktunar (sjá mynd 31). Meirihluti eða 52% 
þátttakenda voru á móti því að leigja garðinn út en 36% voru samþykkir því en 12% var 
alveg sama. 

 
Mynd 31. Áhugi á að leigja út garðinn til þeirra sem hefðu áhuga á að nýta hann til matjurtaræktunar. 

Áhugi á garðrækt meðal þátttakenda var umtalsverður en 81% þátttakenda gátu hugsað 
sér að stunda garðrækt en 19% gátu ekki hugsað sér það. Um 46% þátttakenda höfðu 
aldrei stundað garðrækt, um 41% höfðu stundað garðrækt en gera það ekki lengur og um 
14% stunda garðrækt enn. Mynd 32 sýnir að samband virðist vera á milli þess að hafa 
stundað garðrækt og hafa áhuga á garðrækt í sameiginlega garðinum. Þeir sem höfðu 
ekki stundað garðrækt og voru á móti garðrækt í sameiginlega garðinum eða var alveg 
sama voru hlutfallslega mun fleiri en þeir sem höfðu stundað garðrækt. Enginn sem 
stundar enn garðrækt var á móti því eða var alveg sama. 

 
Mynd 32. Áhugi á garðrækt í sameiginlega garðinum samanborið við reynslu þátttakenda af garðrækt.  
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Samkvæmt könnuninni borðuðu 58% þátttakenda grænmeti á hverjum degi, 29% 4-6 
sinnum í viku og um 14% sögðust borða grænmeti 3 sinnum í viku eða sjaldnar. 
Sambandið milli þess hversu oft þátttakendur borða grænmeti og viljans til að taka þátt í 
sameiginlegri ræktun í garðinum má sjá á mynd 33. Þeir sem borða grænmeti 6 sinnum í 
viku eða sjaldnar höfðu síður áhuga á matjurtaræktun í garðinum en þeir sem borða 
grænmeti á hverjum degi en þeir síðarnefndu voru frekar til í að rækta sjálfir.  

 
Mynd 33. Áhugi á garðrækt í sameiginlega garðinum samanborið við hversu oft íbúarnir borða grænmeti.  

Á mynd 34 sést áhugi á garðrækt í sameiginlega garðinum samanborið við hversu 
marga íbúa þátttakendurnir þekkja í fjölbýlishúsinu. Um 29% þátttakenda þekktu einn 
eða engan, um 31% þekktu 2-5 og um 41% þekktu fleiri en fimm. 

 
Mynd 34. Áhugi á garðrækt í sameiginlega garðinum samanborið við hversu marga íbúa þátttakendurnir þekkja í 
fjölbýlishúsinu.  
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4.2.3 ANNAÐ 

Áhugi á hænsnahaldi var misjafn. Samkvæmt könnuninni voru 35% þátttakenda á móti 
því að hafa hænur í garðinum en 34% þátttakenda voru samþykk því. Um 29% 
þátttakenda var alveg sama en 2% svöruðu ekki. Það er vísbending um fylgni milli þess 
að borða egg og vilja hænur í garðinum. Mynd 35 sýnir að þeir sem borða að meðaltali 
0-2 egg á viku voru frekar mótfallnir því að hafa hænur í garðinum en þeir sem borðuðu 
fleiri en 2 egg að meðaltali á viku voru frekar samþykkir því að hafa hænur í garðinum. 

 
Mynd 35. Samband milli áhuga fyrir því að hafa hænur í garðinum og eggjaneyslu þátttakenda.  

4.2.4 SAMANTEKT 

Um 56% þátttakenda sögðust ekkert nota garðinn og aðeins 10% nota garðinn oft eða 
mjög oft. Það virtist vera að þeir sem nota svalirnar séu líklegri til að nota garðinn 
sjaldnar. Notkun á garðinum virtist fara eftir fjölda íbúa í hverri íbúð. Þar sem voru 
færri í íbúð var garðurinn notaður minna. 

Áhugi á matjurtaræktun í garðinum var almennt góður meðal þátttakenda. Aðeins 3 
voru á móti því að nota garðinn til matjurtaræktunar og 14 voru hvorki með eða á móti. 
Hinir voru áhugasamir, annað hvort að rækta sjálfir (44) eða hjálpa til við að sjá um 
garðinn (28). Einhverjir vildu líka gefa afurðirnar (5) eða selja (5). Þátttakendur voru 
einnig viljugir að setja fé í verkefnið eða 51% þátttakenda en 15% voru á móti því að 
fjármagna matjurtaræktunina á einhvern hátt. Þá voru 52% þátttakenda á móti því að 
leigja garðinn út til þeirra sem hefðu áhuga á að nýta hann í matjurtaræktun en 36% 
voru því fylgjandi að leigja garðinn. 
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5 UMRÆÐUR 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um borgarbúskap í víðum skilningi. Hér að neðan 
verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar og mælinganna. Fyrst verður fjallað um 
lærdóm frá fræðilegu umfjölluninni. 

Fjölbýlishúsagarðarnir í Reykjavík, eins og þeir eru nú, eru lítið notaðir. Engu síður eru 
þeir mikilvægir fyrir íbúana og því ætti að leggja áherslu á að nýta þá betur til dæmis 
með því að endurvekja borgarbúskap. Vænlegast væri að hafa borgarbúskapinn sem 
fjölbreyttastan, það er að segja upphækkuð beð, gróðuhús og vatnsrækt, samfélags- og 
einkagarðar, bændamarkaði og áskriftarbúskap og í öllu þessu ætti að nýta hagrænu 
kosti búskaparins. 

Hugmyndir Howards og Wrights fólu í sér þætti til að styðja við borgarbúskap en þeir 
fylgdu ekki með í útbreiðslu hugmyndafræðinnar. Matvælakerfið hefur breyst töluvert 
frá þeim dögum og þróuninni verður ekki snúið við á fáum árum heldur mun það taka 
langan tíma. Milliliðirnir réðu matvælaverðinu og gera að einhverju leyti ennþá. 
Framtíðarstefna í matvælakerfinu hér á landi ætti að taka mið af þeim áherslum sem 
voru kynntar í kafla 3.2.3. Hugmyndir um framtíð borgarbúskapar eru aftur á móti 
nokkuð stórtækar og sumar hverjar útópískar. Það verður til dæmis seint gert hér á landi 
að reisa svínabú upp á hliðina. Engu að síður mun ræktun matjurta og framleiðsla 
ýmissa matvæla að öllum líkindum aukast innan borgarmarkanna í framtíðinni en stóra 
spurningin er hversu mikið. 

KÖNNUNIN 

Það er ítrekað hér að sökum dræmrar þátttöku er könnunin, sem gerð var, ekki marktæk 
en það þýðir ekki að hún hafi ekki komið að neinu gagni þar sem að hún getur gefið 
ákveðnar vísbendingar um skoðanir fólks og áhuga á borgarbúskap.  

Dræma þátttöku í könnuninni má líklega helst skýra með skorti á eftirfylgni en hvorki 
var tími né fjármagn til að ganga á eftir þeim sem valdir voru í úrtakið og biðja þá að 
svara. Eins er hugsanlegt að einhverjir í úrtakinu hafi ekki aðgang að tölvu og þá 
kunnáttu sem þurfti til að svara spurningalista á netinu. Annars má ætla að þátttakendur 
séu að mestu leyti þeir sem hafa áhuga á málefninu. Þeir sem svöruðu ekki hafa líklega 
minni áhuga og því ekki séð tilgang í að taka þátt. Það má samt einnig ætla að þeir sem 
eru á móti því að sameiginlegi garðurinn sé nýttur í borgarbúskap hafi tekið þátt því þá 
gætu þeir komið þeirri skoðun á framfæri. 

Grunur lék á að fjölbýlishúsagarðurinn væri almennt ekki mikið notaður en margir 
þættir gætu haft áhrif á það, meðal annars aldurssamsetning íbúa fjölbýlishússins, 
aðstaða í garðinum, félagsauður, samvinna íbúanna og veðurfar. Sumum íbúum finnst 
þeir ekki eiga neitt í garðinum þegar margir eiga í hlut en samkennd og 
„sameignarhugsun“ virðast oft eiga erfitt uppdráttar á Íslandi. Önnur ástæða gæti verið 
erfiðleikar við að ná samkomulagi um breytingar á garðinum og því hafa íbúar „valið“ 
að hafa bara slétta grasflöt. Enn öðrum finnst ekki taka því að gera eitthvað fyrir 
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garðinn. Loks er meira en hugsanlegt að íbúum hafi einfaldlega ekki dottið í hug að 
hægt væri að nýta garða fjölbýlishúsa til að rækta annað en gras. Þetta er ekki 
viðfangsefni verkefnisins og eru í raun aðeins getgátur. 

Eins og kom fram í niðurstöðunum var garðurinn ekki mikið notaður af íbúunum. Þeir 
sem nota svalirnar oft eða mjög oft virtust vera líklegri til þess að nota ekki garðinn og 
það samsvarast því sem haldið var fram í byrjun. Það var erfitt að sjá samband milli 
þess að vilja eignast einkagarð og notkunar garðsins. Aftur á móti var hægt að sjá 
vísbendingu um samband milli þess hve margir íbúar voru í hverri íbúð og notkunar 
garðsins. Því fleiri sem voru í hverri íbúð, því líklegra var að þeir notuðu garðinn. Þeir 
sem voru 1-2 í íbúð notuðu garðinn hlutfallslega minna en þeir sem voru 3 eða fleiri í 
íbúð. Það má álykta að fjöldi barna í hverri íbúð ráði einhverju um þessa útkomu. 

Þeir sem stunda enn eða hafa stundað garðrækt höfðu frekar áhuga á að nota garðinn en 
þeir sem hafa ekki stundað garðrækt áður. Þeir sem höfðu ekki stundað garðrækt voru 
frekar á móti því að stunda matjurtarækt í sameiginlega garðinum eða þeim var alveg 
sama. Neysla grænmetis virðist hafa einhver áhrif á áhugann á því að taka þátt því þeir 
sem borða að meðaltali 6 sinnum eða sjaldnar grænmeti á viku höfðu síður áhuga á að 
nýta garðinn en hinir sem borða grænmeti að jafnaði á hverjum degi en þeir voru frekar 
til í að rækta sjálfir. Þeir sem könnuðust við einn eða engan í blokkinni voru frekar 
áhugalausir en þeir sem könnuðust við fleiri en fimm voru frekar tilbúnir að rækta 
sjálfir. Reyndar var ekki mikill munur á þessum hópum. Það sem kom hvað mest á óvart 
var hve margir þátttakendur voru tilbúnir að leggja fjármagn í matjurtaræktunina. 
Rúmlega helmingur vildi setja fjármagn í verkefnið og tæpur þriðjungur sagðist 
hugsanlega vilja það.  

Mikilvægt var að fá athugasemdir frá þátttakendum og þær voru misjafnar eins og gefur 
að skilja. Einn þátttakandinn sagði að umfangið myndi auðvitað skipta máli í 
fjármögnun. Eins og í flestu öðru þá skiptir umfangið miklu máli og viðhorf geta breyst 
ef umfangið verður of mikið og/eða of dýrt. Sumir taka fram að mikilvægt sé að hafa 
leiktæki fyrir börnin á lóðunum og að ræktunin megi ekki taka yfir allan garðinn heldur 
aðeins hluta. Aðrir þátttakendur höfðu áhyggjur af mengun frá umferð og sögðu að hún 
valdi því að íbúarnir hafi ekki áhuga á matjurtarækt. Það eru réttmætar áhyggjur þar sem 
svifryk er töluvert en hinsvegar gæti gróðurhús auðveldlega komið til móts við þá 
hindrun. 

Áhuginn á að leigja garðinn út til þeirra sem hefðu áhuga á að nýta garðinn til matjurta-
ræktunar var misjafn eins og kom fram í niðurstöðukaflanum. Ástæðan fyrir því er 
meðal annars sú að íbúarnir vilja frekar sjálfir taka þátt í ræktuninni en að leigja út 
garðinn. Þannig er ekki hægt að ganga út frá því að hægt verði að leigja garðinn út til 
áhugasamra aðila ef ekki fæst sátt meðal íbúa um matjurtaræktun í garðinum. Ræktun í 
garðinum veltur á að sátt náist um nýtingu meðal íbúanna. Einnig leiddi könnunin í ljós 
að sumir þátttakendur eru einfaldlega sáttir við tóman grasblett og aðrir halda að það 
verði ónæði og hávaði af umgangi um garðinn. 
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SVÆÐIN 

Samanlögð heildarstærð svæðanna er um 45 hektarar og hugsanlegt ræktunarrými um 
15 hektarar. Ræktunarrýmið samsvarar því öllu Klambratúni eða Tjörninni ásamt 
Hljómskálagarðinum. 

Fjölbýlishúsasvæðin voru, eins og fram kom í samantektinni, margskonar. Það kemur á 
óvart hversu vel svæði 1 (Miðborg) kemur út úr mælingunum en fyrir fram var talið að 
þar væri ekki nógu mikið pláss til að rækta. Það kom síðan í ljós að ræktunarrýmið var 
32,2% af heildarstærð svæðisins og 43,4 m2 fyrir hverja íbúð, hvort tveggja undir 
meðaltali en engu að síður ásættanlegt. Svæði 9 (Grafarholts og Úlfarsárdals) kom 
einnig að óvart en það er einna best fallið til borgarbúskapar (ræktunarrýmið 61,6% af 
heildarstærð og 100,9 m2 fyrir hverja íbúð) og það hefur einnig nokkuð margar íbúðir á 
hektara eða 61,14.  

Þar sem var minnsta ræktunarrýmið á hverja íbúð (38,4 m2) gæti hver íbúð samt sem 
áður haft tæplega 20 m2 skika til að rækta og haft hálfan garðinn eftir sem sameiginlegt 
útivistarsvæði. Það er jafnstórt svæði og er hægt að leigja hjá Reykjavíkurborg á 4.200 
kr. á ári (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013). Flest svæðin eru rýmri 
en það og gætu verið með 21-32 m2 skika fyrir hverja íbúð og samt haft hálfan garðinn 
auðan. Íbúar á svæði 9 gætu haft 50 m2 skika án þess að taka upp hálfan garðinn.  

Eins og fyrr segir þá byggist svæði 1 fyrst upp af þessum svæðum og hefur töluvert 
frábrugðið byggðarmynstur. Svæði 2-5, sem byggjast upp á árunum 1946-67, eru öll 
frekar áþekk í útliti og byggðarmynstri en eru þó mismunandi hvað varðar ræktunarrými 
og fleira. Öll nema svæði 3 (27%) hafa ræktunarrými sem er 34,5-38,5% af 
heildarstærð. Svæði 3 hefur einnig minnst ræktunarrými fyrir hverja íbúð af þessum 
svæðum eða 39 m2 á meðan svæði 5 hefur 65,1 m2 fyrir hverja íbúð. Aftur á móti hefur 
svæði 5 fæstar íbúðir á hektara af þessum svæðum eða 59,26 og þéttbyggðasta svæðið er 
svæði 4 með 76,55 íbúðir/ha.  

Svæði 6 og 7 byggjast síðan upp næst og þar má greina nýjar hugmyndir í hönnun á 
borgarumhverfinu. Þessi svæði eru bæði ólík hvað varðar útlit og byggðarmynstur og 
eiginleika fyrir borgarbúskap. Svæði 6 hefur tiltölulega fáar íbúðir á hektara og er með 
meðalstórt ræktunarrými á meðan svæði 7 er þéttbyggt og með minnsta ræktunarrýmið 
fyrir hverja íbúð. Nýrri svæðin, það er svæði 8 og 9, eru einnig ólík hvað varðar útlit og 
byggðarmynstur. Þau bæði hafa frekar stór ræktunarrými fyrir hverja íbúð miðað við öll 
hin svæðin en eru misþéttbyggð og hafa misstór ræktunarrými af heildarstærð. 

Það hefði verið áhugavert að tengja könnunina og svæðin saman en vegna fárra svara á 
vissum svæðum var það ekki gert. Það er því ekki hægt að segja hvort staðhættir á 
mismunandi svæðum hvetja til meiri áhuga eða notkun á garðinum. Mesta þátttakan var 
í svæði 5 (Laugardal) og svæði 2 (Hlíðunum) en þau komu bæði vel út úr mælingunum. 
Hlutfall ræktunarrýmis af heildasvæðinu var 38,5% á svæði 5 og 36,2% á svæði 2 og 
ræktunarrými fyrir hverja íbúð var 65,1 m2 á svæði 5 og 55,2 m2 á svæði 2. Þar sem 
minnsta þátttakan var eða á svæði 6 (Árbæ) og svæði 7 (Breiðholti) kom einnig ekki vel 
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úr mælingunum. Hlutfall ræktunarrýmis af heildasvæðinu var 31,1% á svæði 6 og 
28,5% á svæði 8 og ræktunarrými fyrir hverja íbúð var 55,1 m2 á svæði 6 og 38,4 m2 á 
svæði 7. Þetta getur gefið vísbendingar en það verður að gera ráð fyrir að aðra breytur 
hafi áhrif líka. Hugsanlega eru hverfin rótgrónari og þar af leiðandi íbúar sem hafa búið 
lengi á svæðinum á móti hverfum sem eru yngri þar sem íbúar hafa jafnvel ekki 
jafnsterkar rætur til. Þetta var ekki skoðað í könnuninni og getur því jafnvel verið öfugt 
farið. 

Í skýrslu sem var gerð um borgarbúskap í Boston var gert ráð fyrir milli tveggja (2,6) og 
fimm (4,5) beinum störfum á hverja ekru (um 4.000 m2) sem lögð var undir 
borgarbúskap (Conservation Law Foundation og CLF Ventures, 2012). Það þýðir að 
ræktunarrýmið á völdu svæðunum í þessari rannsókn gætu skapað 96-166 bein störf við 
borgarbúskap. Þessi áætlun á við þegar borgarbúskapur er stundaður í ágóðaskyni og á 
þá því ekki við í þessu verkefni, þar sem gert var fremur ráð fyrir að íbúar fjölbýlishúsa 
stundi matjurtarækt í garðinum án áherslu á ágóða. Þetta er þó kynnt hér til að gefa 
hugmynd um hvernig borgarbúskapur getur haft áhrif á efnhag svæðisins, engu að síður 
þarf að taka öllum erlendum tölum um borgarbúskap með vissum fyrirvara. 
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6 LOKAORÐ 

Tilgangur verkefnisins var að kanna möguleika á nýtingu sameiginlega fjölbýlishúsa-
garðsins fyrir borgarbúskap. Ástæðan fyrir því að nota borgarbúskap sem lausn til að 
nýta borgarlandið betur er að af honum getur verið margvíslegur ávinningur sem fjallað 
var um hér að framan. Hins vegar eru ýmis ljón í vegi borgarbúskapar sem sigrast þarf á 
til að ná fram öllum þeim góðu áhrifum sem borgarbúskapur getur haft. 

Reykjavíkurborg getur í raun ekki stutt borgarbúskap í fjölbýlishúsagörðum betur en 
með því að setja fram stefnu til að efla vitund og þekkingu. Það ætlar borgin að gera 
samkvæmt drögum að nýju aðalskipulagi, samanber það sem þar segir um grenndagarða 
og bændamarkaði í öll hverfi sem og lög um hænsnahald (Reykjavíkurborg, e.d.). Efling 
borgarbúskapar er undir frjálsum félagasamtökum og stofnunum komið að hluta til að 
mati höfundar. Mismunandi félög og stofnanir þurfa að vita af og líta á borgarbúskap 
sem ákveðna lausn og hluta af því að ná fram margskonar markmiðum. Þegar kemur að 
fjölbýlishúsagörðum er allt undir íbúunum komið. Samþykki og sátt þarf að ríkja í 
samfélaginu og þar gæti ríki eða sveitarfélög komið að vitundarvakningu og 
hugarfarsbreytingu með upplýsingagjöf og einhvers konar herferð. Það þyrfti síðan að 
fylgja því eftir með aðhaldi og eftirliti, þá sér í lagi ef dýrahald eykst innan 
borgamarkanna. Það snýst allt um að gera fólki sjálfu kleift að gera hlutina, 
hugarfarsbreytingu og smá aðhald frá hinu opinbera. 

Það virðist svo vera að íbúar fjölbýlishúsa séu áhugasamir að nota garðinn en þrátt fyrir 
það nýta þeir hann almennt ekki. Það orsakast hugsanlega af því að það þarf samþykki 
allra í fjölbýlishúsinu til að gera breytingar á garðinum. Raunin virðist oft vera að erfitt 
sé að fá samþykki fyrir breytingum og það er letjandi fyrir áhugasama íbúa. 

FREKARI RANNSÓKNIR 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var einungis að fjalla um borgarbúskap í 
fjölbýlishúsagörðum. Við vinnslu verkefnisins vöknuðu hugmyndir að frekari 
rannsóknum tengdum borgarbúskap. Hér á eftir eru dæmi um rannsóknir á 
borgarbúskap sem gera mætti í íslensku samhengi: 

• Frekari rannsókn á helstu áskorunum og hindrunum í íslensku umhverfi 
(náttúrufari, lagaumhverfi, viðhorfi o.s.frv.). Einnig þyrfti að fjalla um hvaða 
skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að borgarbúskapur gæti gengið sem best upp. 

• Setja fram ráðleggingar og tillögur á stjórnsýslustigi til að efla borgarbúskap. 
• Kortleggja núverandi borgarbúskap innan þéttbýlis. 
• Kortleggja þéttbýlissvæði til að finna æskilega staði og svæði til þess að stunda 

borgarbúskap. Hægt væri að taka tillit til stærðar, staðsetningar og nálægðar við 
þjónustu, skóla eða stóra vinnustaði við matið. 

• Rýna skipulagsáætlanir, stefnumótunurskýrslur o.s.frv. til að bera saman og 
fjalla um hvað er gert í sambandi við matvælakerfið. Þá væri hægt að gera 
tillögur að sjálfbærari matvælakerfi. 
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FRAMTÍÐARSÝN HÖFUNDAR 

Höfundur sér fyrir sér mikla aukningu á borgarbúskap næstu ár. Draumurinn væri að öll 
ónýttu svæðin í borginni fengju eitthvert hlutverk og fjölbýlishúsagarðarnir verði þar á 
meðal. Höfundur sér fyrir sér borgarbúskap í flestum görðum þar sem hluti hvers garðs 
færi undir ræktun. Gróðurhús væri góð lausn í garðinn og gæfi möguleika á ræktun allan 
ársins hring. Gróðurhúsið gæti verið hitað upp með affallsvatni frá fjölbýlishúsinu. Skúr 
fyrir lífrænan úrgang og moltugerð væri einnig góður kostur. Með þessum lausnum væri 
hringrás auðlinda næstum lokuð og því nánast sjálfbært kerfi. 
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VIÐAUKI A 

VIÐTAL VIÐ SMEDSHAUG 

Viðtal við Christian Anton Smedshaug 15. apríl 2013. 

• How do you see the role of urban agriculture, in feeding the world in 21st 
century? 

o And would this apply to Reykjavík as well? 
• Do you have any opinion on the current food system (and food system 

planning)? 
o Would you recommend some other trends in food system planning?  

• The food crisis is a huge problem, does urban agriculture make a difference? 

VIÐTAL VIÐ KRISTÍNU SOFFÍU  

Viðtal við Kristínu Soffíu Jónsdóttur 30. apríl 2013. 

• Er verið að skoða heildar matvælaskipulag í Reykjavík, væri áhugi meðal 
núverandi meirihluta að vinna að slíku? Eða öllu heldur að setja matvæli sem 
hluta af nýju aðalskipulagi (annað en stefnan um borgarbúskap eftir Salvöru)? 

• Hvar sér skipulagsráð/borgin fram á að grípa inn í við borgarbúskap? Er það 
bara grenndargarðar og bændamarkaðir eða á að gera eitthvað meira?  

• Er almennt sátt í borgarstjórn um borgarbúskap? 
• Hefur umhverfis-og skipulagssvið mannafla til að vinna eftir stórri 

borgarbúskaps stefnu? 
• Sérðu það gerast í nánustu framtíð að borgarbúskapur verði landnotkunarflokkur 

innan þéttbýlismarka aðalskipulagsins? 
• Er hugsanlegt að skipulagsráð/borgin muni styðja við íbúa fjölbýlishúsa sem 

vilja rækta á sinni stóru lóð ef að þeir hafa áhuga á slíku? 
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VIÐAUKI B 

SPURNINGALISTINN Á NETINU 
1. Heimilsfang? 
2. Aldur? 

a. Yngri en 25 ára 
b. 25-39 ára 
c. 40-66 ára 
d. Eldri en 67 ára 

3. Eignarhald? 
a. Ég leigi 
b. Ég á íbúðina 

4. Hvað búa margir í íbúðinni? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
f. >5 

5. Hvað þekkir þú/þið marga í 
húsinu/blokkinni? (Fólk sem þú kallar 
kunningja og talar reglulega við) 

a. Engann 
b. 1 
c. 2-3 
d. 4-5 
e. >5 

6. Hversu mikið notar þú/þið svalirnar? (Ef 
þú ert á jarðhæð og með afmarkað svæði 
þá túlkast það sem svalir) 

a. Ekki með svalir 
b. Ekkert 
c. Mjög sjaldan 
d. Stundum 
e. Oft (á sumrin) 
f. Mjög oft (bæði sumar og vetur) 

7. Myndir þú vilja einkagarð? 
a. Já 
b. Alveg sama 
c. Nei 

8. Hefur einhver á heimilinu stundað 
garðrækt? 

a. Já, en ekki lengur 
b. Já og gerir enn 
c. Nei 

9. Myndir þú/þið geta hugsað þér/ykkur að 
stunda garðrækt? 

a. Já 
b. Nei 

10. Flokkar þú sorp? 
a. Já 
b. Nei 

11. Hversu oft að meðaltali þú/þið grænmeti á 
viku? 

a. Á hverjum degi 
b. 4-6 sinnum í viku 
c. 2-3 sinnum í viku 

d. Sjaldnar en 2 sinnum í viku 
e. Aldrei 

12. Hversu mörg egg að meðaltali/á mann 
borðar þú/þið á viku? 

a. 0-2 
b. 3-4 
c. 5-6 
d. >6 

13. Hversu mikið notar þú/þið garðinn? 
a. Ekkert 
b. Mjög sjaldan 
c. Stundum 
d. Oft (á sumrin) 
e. Mjög oft (bæði sumar og vetur) 

14. Ef það væri sameiginlegur matjurtagarður 
eða gróðurhús í garðinum, myndir þú/þið 
þá ... (Má merkja við meira en einn reit) 

a. ...vera á móti því 
b. ...vera alveg sama 
c. ...vilja gefa það sem væri ræktað 

(til skóla eða hjálparsamtaka) 
d. ...vilja fá ágóðan af því sem væri 

selt (ef starfs- og söluleyfi 
fengist) 

e. ...rækta þar sjálf/ur 
f. ...hjálpa til við að sjá um það 

15. Hefðir þú áhuga á að leggja fé í 
sameiginlegan matjurtagarð eða gróðurhús 
við húsið/blokkina? 

a. Nei 
b. Kannski 
c. Ég myndi vilja kaupa hlut í 

starfseminni og fá síðan ágóðan 
(ef starfs- og söluleyfi fengist) 

d. Ég myndi setja pening í 
verkefnið og fá grænmeti í 
staðinn 

16. Værir þú með eða á móti því að hafa 
hænur í garðinum? 

a. Með því 
b. Á móti því 
c. Alveg sama 

17. Værir þú með eða á móti því að garðurinn 
væri leigður út til þeirra sem áhuga hefðu 
á að nýta hann til matjurtaræktunar? 

a. Með því 
b. Á móti því 
c. Alveg sama 

18. Þakka þér kærlega fyrir að ljúka við að 
svara þessari könnun. (Ef þú hefur 
einhverjar athugasemdir mátt þú endilega 
skrifa þær hér.) 
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VIÐAUKI C 

FYRRA BRÉFIÐ 

Kæri íbúi 
Ég heiti Arnþór Tryggvason og er nemi við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 
meistaraverkefni við Umferðar og skipulagsdeildina sem snýr að borgarbúskap (e. 
urban agriculture), sem er í einföldu máli matvælaframleiðsla sem talið er ásættanlegt 
að stunduð sé innan borgarmarka.  
Tilgangur verkefnisins er að kanna hvernig gæti verið staðið að borgarbúskap í 
Reykjavík og hvort slíkt er talið áhugavert. Markmiðið er að kanna áhuga íbúa á 
ákveðnum svæðum í 9 hverfum Reykjavíkur á því að stunda garðrækt í sameiginlegum 
görðum, við fjölbýlishús. 
Þú/þið og nágrannar þínir/ykkar fá samskonar bréf, vegna þess að húsið ykkar stendur á 
einu af þeim svæðum sem valið var til að kanna sérstaklega í þessu verkefni.  Það væri 
mér mikils virði að fá álit þitt/ykkar á þessu málefni og ég vona innilega að þú 
getir séð af 5 mínútum til að svara nokkrum laufléttum spurningum.  
Gert er ráð fyrir að verkefnið verði kynnt borgaryfirvöldum, þannig að með því að svara 
könnuninni komast viðhorf íbúanna á framfæri. Rétt er að taka fram að könnunin er 
nafnlaus, svo að ekki er hægt að rekja svörin til þáttakenda könnunarinnar. 
Könnunin er rafræn svo vinsamlegast sláið eftirfarandi slóð inn á vefinn:  
ibuakonnun.blogspot.com 

Með fyrirfram þakklæti og kærri kveðju, 
Arnþór Tryggvason 

SEINNA BRÉFIÐ 

Kæru íbúar, 
Ég sendi ykkur bréf fyrir rúmlega tveimur vikum síðan varðandi könnun um 
borgarbúskap (e. urban agriculture). Mig langar til að þakka þeim sem tóku þátt og í 
leiðinni hvetja alla sem ekki svöruðu könnunni að gera það núna. Það er ekki of 
seint og ég met það mjög mikils (tekur innan við 5 mínútur). 
Það er mikilvægt að fá sérhvert álit um efnið svo hægt sé að draga rétta mynd af vilja 
borgarbúa. Ef þú hefur engan áhuga á garðrækt eða ef þú notar garðinn mikið nú þegar, 
þá er mikilvægt að það komi í ljós í þessari könnun. 
Gert er ráð fyrir að verkefnið verði kynnt borgaryfirvöldum, þannig að með því að svara 
könnuninni komast viðhorf íbúanna á framfæri. Rétt er að taka fram að könnunin er 
nafnlaus, svo að ekki er hægt að rekja svörin til þáttakenda könnunarinnar. 
Könnunin er rafræn svo vinsamlegast sláið eftirfarandi slóð inn á vefinn:  
ibuakonnun.blogspot.com 

Með fyrirfram þakklæti og kærri kveðju, 
Arnþór Tryggvason 


