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Útdráttur 

 

Greinargerð þessi er lögð fram ásamt heimildarmyndinni Lömbin tvö sem lokaverkefni 

til MA prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hér er fjallað um 

borgarbúskap (e. urban farming) og hann skoðaður sem möguleg leið til aukinnar 

sjálfbærni borga. Einkenni þess konar búskapar eru rannsökuð og leitast er við að skilja 

betur inntak og möguleika hans. Viðhorf yfirvalda og almennings verða skoðuð en 

einnig verður fjallað um nokkur dæmi af borgarbúskap í Reykjavík og borgum Evrópu. 

Jafnframt eru takmarkanir borgarbúskapar útlistaðar og þau vandamál sem tengd eru 

búskap í borgum. Miðlunarleiðin er skoðuð út frá þeirri nálgun að fara ljóðræna eða 

skapandi leið í sjónrænni miðlun. Jafnframt er fjallað um mikilvægi þess sjónræna til 

þess að vera hvati fyrir vitundarvakningu og innblásturs fyrir almenning.   
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Abstract 

 

This thesis is presented together with the documentary film The two ewes as a final 

project for a MA degree in Applied Studies in Culture and Communication from the 

University of Iceland. Urban farming is discussed here and examined as a possible way 

for more sustainable cities. The characteristics of this type of farming will be discussed 

and an attempt is made to understand better its concepts and attributes. Examples both 

from Reykjavík and elsewhere in Europe are observed along with attitudes of 

authorities and public are examined. Limitations and problems concerning urban 

agriculture are also viewed. The decision to make a creative documentary film is 

discussed as for the importance of visual stimulus to raise awareness and inspire people.  
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Inngangur 

Það virðist sem manneskjan sé að verða að einskonar borgardýri þar sem ákveðin þróun 

hefur verið að eiga sér stað. Í dag er um helmingur jarðarbúa sem býr borgum eða þéttbýli 

en áætlað er að árið 2050 muni hlutfallið verða um tveir þriðju hlutar mannkyns.1 Það 

væri því hægt að draga þá ályktun að borgir séu að verða að „náttúrulegu umhverfi“ 

mannsins. Vitanlega eru borgir manngerðar og því fjarstæða að halda öðru fram. Það má 

greina ákveðna firringu í þessu borgarumhverfi okkar sem nauðsynlegt er að bregðast við. 

Eftir iðnbyltinguna varð gífurleg breyting á þróun og uppbyggingu borga. Þær voru ekki 

lengur háðar ákveðnum staðháttum eins og greiðum sjóleiðum eða nálægð við 

landbúnaðarframleiðslu. Með tilkomu járnbrautarinnar var það ekki til trafala að flytja 

matvöru langar leiðir og hélt sú þróun áfram samhliða tækniframförum.  

Borgarumhverfi okkar í dag er afsprengi þessarar þróunar. Hverjum hefði dottið í 

hug hér áður fyrr að mögulegt og auðvelt yrði fyrir hvern sem er að kaupa sér sólríka 

lárperu í dimmasta skammdeginu hér í Reykjavík? Hvað þá að geta notið þess að gæða 

sér á nautasteik frá Argentínu, sitjandi í eldhúsi í Seljahverfinu. Flestir taka þessum 

hlutum sem sjálfsögðum og hugsa ekki mikið út í þetta langa ferðalag sem matvara þess 

hefur farið í. Almennt er það áhyggjuefni hvernig samband margra við mat er í dag. Matur 

er fyrir flesta hlutur, söluvara sem keyptur er úti í búð, innpakkaður og merktur seinasta 

söludegi. Það gleymist oft í þessu umhverfi að matur er líf sem við neytum til þess að 

viðhalda eigin lífi. Einnig virðast margir ekki gera sér grein fyrir uppruna matar og skortur 

er á virðingu almennings fyrir mat. Þetta hefur leitt til lélegs matarlæsis (e. food literacy) 

meðal almennings en jafnframt er matarsóun orðið alvarlegt vandamál.  

Borgir hafa frá upphafi staðið frammi fyrir því krefjandi hlutverki að fæða borgarbúa 

og í dag er það verkefni enn erfiðara vegna aukinnar íbúafjölgunar. Yfirvöld í dag hafa 

sett fæðuöryggi sem eitt af málefnum er varðar þjóðaröryggi en stefnt er að aukinni 

sjálfbærni borga og ríkja heims. Farið er að horfa til borgarbúskapar (e. urban agriculture) 

sem mögulega leið til aukinnar sjálfbærni en sífellt fleiri rannsóknir um þessa tegund 

búskapar eru gerðar og gefnar út.2 Áhugi almennings er sífellt að vaxa en það tengist 

þeirri vitundarvakningu sem er að eiga sér stað í heiminum um sjálfbæra og 

umhverfisvæna ræktun.  

 
1 “Urbanization, Our World in Data.” 
2 McEldowney, J.“Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 



 

 6 

 

 

Búskapur í borgum er ekki nýtt fyrirbæri heldur hefur hann fylgt borgum frá upphafi 

og þrátt fyrir iðnvæðingu mátti ávallt finna einhver dæmi um búskap. Reykjavík er dæmi 

um þetta en það eru ekki nema nokkrir áratugir síðan að algengt var að fólk stundaði 

einhverskonar búskap í bakgörðum sínum. Matjurtarækt var algeng en einnig voru 

fjölmörg dæmi um að fólk væri með búfénað eins og hænur eða kindur.3 Borgarbúskapur 

getur tekið á sig margvísleg form en einkennandi er að það er ákveðinn sameiginlegur 

hvati og hugmyndafræði sem liggur til grundvallar þeim sem hann stunda.  

Hér verður borgarbúskapur tekinn fyrir og skoðaður með þá spurningu í huga hvort 

þessi tegund búskapar sé leið til aukinnar sjálfbærni borga. Dæmi verða tekin frá nokkrum 

Reykjavík og öðrum borgum í Evrópu. Tækifæri og takmarkanir verða útlistaðar í þessu 

samhengi og stefna yfirvalda skoðuð. Miðlunarhluti þessarar greinargerðar er 

heimildarmyndin Lömbin tvö sem fjallar um Ólaf R. Dýrmundsson, búvísindamann og 

seinasta fjárbóndann í Reykjavík. Hann er dæmi um mann sem hefur í um sextíu ár 

stundað borgarbúskap í Reykjavík. Hann stendur því fyrir veröld sem var en teygir sig 

einnig yfir til framtíðar. Kvikmyndaformið sem miðlunarleið verður til skoðunar hér og 

sú ákvörðun að nálgast heimildarmyndaformið á listrænan hátt verður rædd.  

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Bækur og staðir: „Sveitin í sálinni.“ 
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1 Borgarbúskapur 

Borgarbúskapur er smækkuð mynd af hverskonar landbúnaði sett inn í borg eða þéttbýli. 

Þá er átt við ræktun, vinnslu og dreifingu matvæla innan eða við borgarmörk til 

verðmætasköpunar fyrir einstaklinga, samfélög eða fyrirtæki.4 Hér er því bæði átt við 

sjálfsþurftar- eða tómstundabúskap einstaklinga, hópa og félagasamtaka en einnig 

hverskonar landbúnaðarframleiðslu, bæði með búfénað, nytjagróður og jafnvel blóm. 

Þessi tegund landbúnaðar er ekki ný heldur hefur hann fylgt borgarumhverfinu frá upphafi 

þéttbýlismyndunar en á undanförnum áratugum hefur áhuginn aukist umtalsvert í 

vestrænum ríkjum heims. Það sem liggur þar að baki tengist að hluta til ákveðinni 

vitundarvakningu sem hefur verið að eiga sér stað um umhverfismál og sjálfbærni. Farið 

er að horfa til borgarbúskapar sem leið til þess að styðja við fæðuöryggi sem er eitt af 

mikilvægari málefnum yfirvalda heims í dag.  

Borgarbúskapur er nær undantekningarlaust lífrænn eða umhverfisvænn. Mikil 

meðvitund er um þann samfélagslega ávinning sem borgarbúskapur getur haft sem birtist 

til dæmis í bættri lýðheilsu og aukinni samkennd meðal borgarbúa. Margvíslegar tegundir 

eru til af borgarbúskap en hann getur til dæmis birst sem smábúskapur í formi stórra 

sekkja á göngustígum borga, samfélagsleg gróðurræktun á landi milli fjölbýlishúsa, 

framleiðsluræktun í stórum gróðurhúsum eða þá neðanjarðar vatnsræktun (e. 

hydroponics) sem virkjuð er með ljósbúnaði. Framleiðslubúin eru þó ávallt smærri en 

hefðbundin iðnaðarbú og því getur reynst erfitt að keppa við afurðir þeirra á markaðnum. 

Hér verður fjallað um einkenni borgarbúskapar og þá  hugmyndafræði sem liggur þar að 

baki. Tækifæri tengd borgarbúskap verða skoðuð en einnig þær takmarkanir eða 

vandamál sem geta komið upp tengdum þess konar búskap. Skoðuð verða dæmi bæði frá 

Reykjavík og nokkrum öðrum borgum í Evrópu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
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1.1 Einkenni og hugmyndafræði 

Til þess að skilja til hlítar um hvað borgarbúskapur snýst er áhugavert að skoða 

þessa tegund búskapar í samhengi við hefðbundinn stórlandbúnað. Landbúnaður þróaðist 

samhliða þeim tækniframförum sem iðnbyltingin hafði í för með sér. Með tilkomu 

járnbrautarinnar breyttist borgarumhverfið á þann hátt að þéttbýlið var ekki lengur háð 

baklandi sínu, nágrannasveitinni sem var matarkarfa borganna. Hægt var að flytja 

matvæli langar leiðir á skilvirkan hátt sem gerði það að verkum að borgir þöndust út og 

voru ekki lengur háðar staðháttum. Samgöngur þróuðust, borgir stækkuðu, 

landbúnaðarframleiðslan óx og svokallaður verksmiðjubúskapur varð til. Þegar farið var 

að rækta korn til búfjárræktunar varð mögulegt að auka matvælaframleiðsluna umtalsvert. 

Með því umbyltist matvælaiðnaðurinn og hugmyndin um ódýra fjöldaframleidda matvöru 

varð til sem þó var ekki sérstaklega holl eða hrein afurð.5 Tengsl borgarbúa við mat 

breyttist smám saman, samhliða breyttum neysluvenjum. Matur var áður sýnilegri í 

borgarumhverfi þar sem matarmarkaðir voru á torgum borganna og allt iðaði af lífi. Þar 

var búfénaður seldur ásamt mjólkurvörum, eggjum, grænmeti og öðrum nytjajurtum. 

Almenningur var í nánari tengslum við matvæli sín og uppruna þeirra. Með 

stórvöruverslunum verður matur að hlut sem er innpakkaður, merktur með verði og 

seinasta söludegi. Matarsóun (e. food waste) er eitt af stærstu vandamálum samtímans. 

Fólk treystir síður sínu eigin hyggjuviti og skynfærum þegar matur er metinn en horfir 

þess í stað fremur á merkingar með seinasta söludegi.  

Þar sem landbúnaður í borgum er mun smærri í sniðum en hefðbundinn 

landbúnaður þá er töluverður munur á vöruverði. Umfang framleiðslunnar er eitt af því 

helsta sem skilur borgarbúskap frá stórbúskap. Á sama tíma eru borgarbýli (e. city farms) 

oft háð styrkjum eða stuðningi frá yfirvöldum til þess að lifa af á markaðnum. Þessir 

eiginleikar gera hins vegar það að verkum að samband framleiðanda við neytendur er 

sterkt og mikil nánd getur skapast í þessu viðskiptasambandi. Með því að vera beinlínis í 

bakgarðinum hjá neytendum þá eiga framleiðendur auðveldara með að greina þörf og 

neysluhætti þeirra. Borgarbúskapur tengist jafnframt umræðunni um staðbundna 

matvælaframleiðslu sem er einnig umhverfisvæn. Hún skilar sér ekki aðeins í nánara 

viðskiptasambandi heldur einnig í minni matarsóun og kolefnisfótspori (e. carbon 

 
5 Steel, C. “How Food Shapes Our Cities.” 



 

 9 

 

 

footprint). Jafnvel eru þess dæmi um að framleiðendur hjóli með afurðir sínar beint til 

viðskiptavina sinna.6  

 Orðræða um fæðuöryggi er að verða sífellt sýnilegri meðal yfirvalda og 

almennings. Aukin meðvitund er á þeirri staðreynd að það skortir nægt ræktunarrými til 

að mæta þörfum sífellt vaxandi fjölda jarðarbúa. Fæðuöryggi er ekki lengur bundið við 

fátækari lönd heims heldur hafa vestrænar þjóðir skilgreint það sem mál er varðar 

þjóðaröryggi. Margir hafa horft til ræktunar og landbúnaðar í borgum sem leið til þess að 

auka matvælaframleiðslu heimsins. Á meðan hefðbundinn landbúnaður er einungis á 

landsvæðum sem eru hugsuð til matvælaframleiðslu þá er landbúnaður í borgum á 

svæðum sem þjónað hafa öðrum tilgangi. Oftar en ekki hafa mörg landsvæðanna einungis 

þjónað þeim tilgangi að vera auð rými á milli fjölbýlishúsa. Þess er krafist af þeim sem 

stunda borgarbúskap að vera lausnamiðuð, að sjá nýja möguleika í umhverfinu og nýta 

þá. Því er algengt að tengja þetta við frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun þar sem 

tækniframfarir eru nýttar í þessum tilgangi. Það er ekki einungis verið að endurnýta 

landsvæði heldur einnig byggingar en þá er algengt að ræktun sé á þökum eða innandyra, 

oft í formi svokallaðra lóðréttrar ræktunar (e. vertical farming). Lóðrétt ræktun notast við 

vatnsrækt líkt og algengt er í gróðurhúsum. Svokölluð samrækt (e. aquaponics) er einnig 

að verða vinsæl en þar er vatn úr fiskeldi endurnýtt til vatnsræktunar á matjurtum (Mynd 

1). Það sem er einkennandi fyrir borgarbúskap er nauðsyn þess að horfa til nýrrar tækni á 

sviði matvælaframleiðslu til þess að geta nýtt framleiðslurýmin á sem skilvirkasta hátt. Í 

 
6 “Urban Farming in the German Capital.” 

Mynd 1. Samræktun (e. aquaponics) 

Tekið af: ag.purdue.edu/envision/the-big-idea-hydroponics-aquaponics/ 
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stórbúskap er yfirleitt notast við hefðbundnari aðferðir. Borgarbúskapur er nær ávallt 

lífrænn eða umhverfisvænn. Hefðbundinn búskapur er sífellt að fara meir í þessa átt en 

það fylgir þeirri þróun sem yfirvöld heims eru að stefna að er varðar sjálfbærni.7  

Hvað varðar bakgrunn þeirra sem stunda borgarbúskap þá er hann oft mjög 

fjölbreyttur og yfirleitt ekki tengdur landbúnaði. Það eru frekar dæmi um að fólk hafi 

vegna ástríðu og hugsjónar farið þessa leið. Einstaklingar sjálfir leita sér þekkingar og 

læra með ástundun sinni. Á meðan hafa flestir hefðbundnir bændur menntun á þessu sviði 

auk áratuga langrar reynslu. 

En þar sem bakgrunnur 

borgarbænda er þverfaglegur 

og fjölbreyttur þá hefur verið 

sýnt fram á að styrkleikar 

þeirra liggja oft á sviðum 

tengslamyndunar, 

markaðsetningar og ýmissar 

frumkvöðlastarfsemi sem 

virðist ekki liggja eins vel 

fyrir mörgum hefðbundnum 

bændum.8 

Borgarbúskapur birtist á 

margbreytilegan hátt og oftar 

en ekki sem sjálfsþurftar 

búskapur fjölskyldna í 

bakgörðum, svölum eða 

þökum fjölbýlishúsa. Eins og hefur verið rætt hér þá birtist hann einnig sem 

landbúnaðarframleiðsla í borgum eða á borgarmörkum (Mynd 2). Algengt er að 

borgaryfirvöld bjóði upp á garðlönd sem íbúar geta leigt til einkanota. Mörg dæmi eru um 

að skólar séu með matjurtargarða sem eru til þess gerðir að fræða börn og unglinga. 

Einnig eru ýmis félaga- og góðgerðarsamtök sem standa fyrir samfélagslegum 

matjurtagörðum með það að leiðarljósi að bæta lýðheilsu.9 Samfélagsleg ábyrgð er sterkur 

þráður hjá aðilum sem stunda borgarbúskap, einnig hjá þeim sem stunda hann í 

 
7 McEldowney, J.“Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
8 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
9 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 

Mynd 2. Birtingarmyndir borgarbúskapar, R.Santo, A.Palmer 

og B. Kim. 
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viðskiptaskyni. Það má því greina ákveðna hugmyndafræði sem liggur að baki 

borgarbúskapar í dag sem tengist viðleitni til aukinnar sjálfbærni. Það er því hægt að 

tengja þennan hvata fólks til landbúnaðar í borg við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun sem voru samþykkt árið 2015 af fulltrúum aðildaríkja. Saman mynda 

markmiðin jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar sem eru efnahagsleg, 

félagsleg og umhverfisleg.10 Markmiðið er að skila umhverfinu í betra ástandi fyrir 

komandi kynslóðir en einnig að stuðla að réttlátara og betri lífsskilyrðum fyrir almenning. 

 

1.2 Borgarbúskapur í Evrópu 

Löng hefð er í Evrópu fyrir garðlöndum (e. allotment gardens), landsvæðum innan 

borgarmarka sem yfirvöld bjóða almenningi upp á að leigja gegn vægu gjaldi til 

sjálfsþurftarbúskapar. Garðlöndin urðu algeng í kringum heimsstyrjaldirnar en þau voru 

hugsuð sem úrræði fyrir almenning til þess að mæta fæðuskorti og stuðla að betra 

fæðuöryggi.11 Enn í dag eru þessi garðlönd vinsæl og oft má finna þau í þungamiðju 

borga, afgirt og skipulögð. Reynslan hefur sýnt að áhugi manna á að nýta sér þessi 

garðlönd vex og dvínar í samhengi við efnahagslegt ástand hverju sinni og málefni sem 

eru fyrirferðamikil í samfélaginu. Í dag er farið að horfa til garðlanda sem leið til þess að 

umbreyta matvælaframleiðslunni og stuðla að kolefnislausri framtíð.12 Ástæður fólks 

fyrir að leigja garðlönd er ekki aðeins tengdar því að lækka kostnað við matarinnkaup 

heldur fylgist að áhugi á garðrækt, umhverfisvernd og útiveru. Fyrir marga er þetta leið 

til þess að finna fyrir núvitund (e. mindfullness) og tengjast náttúrunni. Nú á tímum 

Covid-19 heimsfaraldursins má sjá aukningu í áhuga á garðlöndum en biðlistinn eftir 

slíkum hefur aukist, til dæmis í London.13  

 
10 „Heimsmarkmið,“ Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 
11 “Brief History of Allotments” 
12 Acton, L. “Allotment Gardens: A Reflection of History, Heritage, Community and Self,” 46–58. 
13 Smithers, R. “Interest in Allotments Soars in England During Coronavirus Pandemic,” 10. Ágúst 2020.  
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Á undanförnum árum hefur sprottið upp fjöldi nýrra fyrirtækja og sprotafyrirtækja 

sem tengja borgarbúskap við nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi. Þar er algengt að sjá 

tækninýjungar nýttar til matvælaframleiðslu og auk þess hafa flest fyrirtækin 

samfélagslega stefnu sem varðar sjálfbærni og eflingu á umhverfisvitund. Infarm er dæmi 

um frumkvöðla fyrirtæki sem hefur vaxið á skömmum tíma.14 Fyrirtækið var stofnaði í 

Berlín fyrir um sjö árum og selur ferskar matjurtir. Það var fyrst til þess að koma á lóðréttri 

ræktun í matvöruverslunum. Fyrirtækið setur upp lóðrétt býli (e. vertical farms) inni í 

verslunum sem starfsmaður Infarm sinnir og neytandinn getur þar með fylgst með 

ræktunarferlinu (Mynd 3). Þessi leið skilar sér í ferskara hráefni sem ræktað er á staðnum. 

Smábýli fyrirtækisins eru nú 1220 talsins sem finna má í matvöruverslunum víðsvegar 

um Evrópu,Bandaríkjunum og nú nýlega í Japan.15 Heimasíða þeirra er notendavæn og 

aðgengileg en þar má finna tölfræðilegar upplýsingar settar fram á myndrænan hátt.  

 
14 “Infarm.” 
15 “Infarm.” 

 

Mynd 3. Lóðrétt býli Infarms í matvöruversluninni Edika. Ljósmynda: Uwe Eichhorn fyrir Infarm. 
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Eftirtektarvert er að stofnendur fyrirtækisins höfðu enga reynslu eða menntun á sviði 

landbúnaðar heldur hefur einungis ástríða þeirra drifið þau áfram. Sterk umhverfisvitund 

og meðvitund um mikilvægi aukinnar sjálfbærni eru kjarni í þeirra starfsemi en þau eru 

að mæta þörfum neytenda sem vilja ferskari og sjálfbærari afurðir. Matjurtir eru ræktaðar 

á umhverfisvænan hátt með því að notast við vatnsræktun. Í markaðssetningu þeirra er 

lagt áherslu á að hér er um sjálfbært fyrirtæki að ræða. Jafnframt eru öll smábýli 

fyrirtækisins 

tengd við 

internetið og 

upplýsingum er 

deilt á skýi. 

Þannig er 

sérhvert býli 

sérstakt vistkerfi 

sem stjórnað er á 

þennan 

tæknilega hátt en í ferlinu er notast við vélrænt nám (e. machine learning) til að skilja 

betur ferlið og læra af mistökum. Þannig reynist auðveldara að sjá fyrir um vandamál sem 

gætu komið upp í ferlinu.16 

BIGH er svokallað þakbýli (e. rooftop farm) sem er eitt af stærstu borgarbýlum í 

Evrópu (Mynd 4). Hér er um að ræða samrækt á fiski og matjurtum staðsett á þaki 

Foodmet sem er matarmarkaður í hjarta Brussel. Hér á sér stað fiskeldi samhliða 

matjurtar- og grænmetisræktun þar sem affallsvatn er endurnýtt ásamt úrgangi.17 Unnið 

er út frá hugmyndafræði svokallaðs hringrásarhagkerfis (e. circular economy) sem snýst 

um að halda auðlindum innan hagkerfisins sem lengst með því að endurnýta, 

endurframleiða, deila og endurvinna (Mynd 5).18  

 
16 O'Hear, S. “Infarm Wants to Put a Farm in Every Grocery Store – TechCrunch,” 26. júní 2017. 
17 “BIGH Farms.” 
18 „Umhverfisstofnun.“ 

Mynd 4. BIGH býlið í Brussel. Tekið af: instagram.com/bighfarming/ 
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 Áberandi er meðal þeirra 

landbúnaðarfyrirtækja sem starfa 

innan borgarmarka eins og þau sem 

hér hafa verið skoðuð, að notast er 

yfirleitt við vatnsræktun eða 

samræktun. Hugsunin á bak við þessa 

leið er að draga úr jarðvegsnotkun til 

ræktunar og endurnýta frekar rými 

borganna. Einnig er leitast við að 

endurnýta auðlindir líkt og gert er í 

samræktun þar sem vatn úr fiskeldi er 

nýtt til matjurtaræktunar ásamt því 

verður til lífrænn áburður í ferlinu. 

Það virðist sem landrými í borgum séu frekar nýtt til ræktunar fyrir einstaklinga en að 

undanförnu hafa komið upp ný samtök sem byggja á hugmyndum garðlandanna sem færð 

eru í nýjan búning. Sem dæmi er verið að rækta í sekkjum í Helsinki í Finnlandi á vegum 

samtaka sem kalla sig Dodo. Um er að ræða umhverfisverndarsamtök sem stofnuð voru 

1995 sem starfa út frá þeirri hugmynd að umhverfisvandi sé leystur í borgum. Samtökin 

hófu að rækta matjurtir í sekkjum á svæðum milli járnbrautarteina árið 2009 en hafa síðan 

stækkað umfang sitt og starfsemi (Mynd 6). Það sem ræktun í sekkjum hefur fram yfir 

ræktun í jörð er að hægt er 

að stunda slíka ræktun 

hvar sem er. Gangstéttir 

milli húsa og ónýtt 

bílastæði eru gott dæmi 

um staði undir sekki en 

auk þess er fólk öruggt 

um að moldin sem notuð 

er til ræktunar sé óspillt. 

Jarðvegsmengun er eitt af 

vandamálum sem 

borgarbúskapur stendur 

frammi fyrir sem skoðað 

verður í næsta kafla. 

Mynd 5. Hringrásarhagkerfið. Tekið af:  

ust.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-

frett/2018/01/17/Timamot-i-endurnytingu-urgangs/ 

Mynd 6. Dodo býli í Helsinki, ræktun í sekkjum. Tekið af: 

kaupunkiviljely.fi/brief-in-english/ 
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Dodo-býlin hvetja almenning til að yfirtaka sameiginleg svæði í borgum undir ræktun og 

stuðla þannig að heilbrigðara borgarumhverfi. Með starfsemi sinni er leitast við að hvetja 

almenning til þess að stunda búskap í borgum og auka á matarlæsi með því að gera 

ræktunina sýnilega fyrir almenning.19 

 Samfélagsleg sjónarmið eru eins og áður hefur verið nefnt sterkur þráður hjá þeim 

sem stunda borgarbúskap bæði til sjálfsþurftar og í viðskiptalegum tilgangi. Ávinningur 

á samveru og garðvinnu hefur óumdeilanlega áhrif á lýðheilsu. Einnig er leitast við að 

gera borgir grænni og bæta þannig vistkerfi þeirra sem skilar sér beint í aukinni vellíðun 

hjá borgarbúum. Í Berlín er gott dæmi um hvernig náðst hefur að umbreyta yfirgefnu 

iðnaðarsvæði í gróskumikinn garð. Prinzessinnengarten er samfélagsgarður sem 

stofnaður var 2009 í 

Berlín (Mynd 7). 

Áhersla er lögð á að 

garðurinn sé opinn 

öllum þeim sem 

hafa áhuga á ræktun 

í borginni en eitt af 

markmiðum þeirra 

er að fræða 

almenning um 

lífræna ræktun á 

nytjajurtum. Staðið 

er fyrir ýmisskonar 

smiðjum eða námskeiðum sem eru opin öllum en samhliða því eru skipulagðir fundir um 

málefni tengt starfseminni. Matarmarkaður er haldinn relgulega í garðinum og einnig er 

starfrækt kaffihús þar sem boðið er upp á afurðir sem ræktaðar eru á staðnum. Að auki er 

mikið lagt upp úr samveru bænda og reglulega er eldað saman þar sem uppskeran er 

notuð. Samvera er mikilvæg þar sem skipst er á þekkingu og tengslamyndun á sér stað. 

Markmið þeirra er að almenningur öðlist aftur virðingu fyrir mat og þeirri orku sem fólgin 

er í ræktun og framleiðslu á matvælum.20  

 
19 “Dodo’s Urban Farmers.” 
20 “Prinzessinnengarten Kollektiv Berlin.” 

Mynd 7. Prinzessinengarten í Berlín. Tekið af: www.bz-berlin.de/artikel-

archiv/was-wird-aus-dem-prinzessinnengarten. 
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 Hér hafa einungis verið nefnd örfá dæmi um borgarbúskap í Evrópu sem 

endurspegla hugmyndafræði sem býr að baki starfseminni bæði hjá þeim sem stunda 

borgarbúskap í viðskiptalegum tilgangi sem og í formi sjálfsþurftar eða 

samfélagsbúskapar. Þetta sýnir ákveðna vitundarvakningu meðal almennings sem og 

ákveðna tilhneigingu í markaðssetningu sem mætti jafnvel kalla tísku. Evrópusambandið 

hefur verið að horfa til borgarbúskapar til þess að auka á sjálfbærni borga. Sífellt er verið 

að gefa út rannsóknir um þessa tegund landbúnaðar en ekkert heildstætt gagnasafn liggur 

fyrir þar sem hægt er að sjá umfang borgarbúskapar. COST, sem eru Evrópusamtök í 

vísindum og tækni, styrktu verkefnið Action Urban Agriculture Europe sem var 

yfirgripsmikil og þverfagleg rannsókn á borgarbúskap í Evrópu og sú fyrsta sem hefur 

verið gerð.21 Á heimasíðu verkefnisins er hægt að fá hugmynd um hversu margir stunda 

borgarbúskap en þó er listinn ekki tæmandi. Nánar verður fjallað um viðleitni yfirvalda 

til borgarbúskapar síðar í greinargerðinni.  

 

1.3 Borgarbúskapur í Reykjavík 

Um miðbik tuttugustu aldar byggðist Reykjavík hratt upp og að stórum hluta af fólki sem 

flutti úr sveitinni í leit að vinnu. Höfuðstaðurinn var staður nýrra tækifæra en á um þrjátíu 

ára tímabili, frá 1940 til 1970, fjölgaði Reykvíkingum um rúmlega fimmtíu þúsund 

manns.22 Algengt var að fólk tæki með sér hluta af sveitinni í formi einhverskonar 

landbúnaðar sem það stundaði í borginni. Ræktun á matjurtum var mikil en einnig var 

algengt að fólk hefði einhvern búfénað eins og kindur eða alifugla í bakgörðum sínum og 

jafnvel bílskúrum. Það voru einnig fjölmörg lögbýli í Reykjavík, til dæmis í Laugardal 

en það var starfrækt fram til ársins 1990. Borgarumhverfið á þessum tíma var ólíkara því 

sem við þekkjum í dag. Mikil gróðursæld var í borginni og fór um fjórðungur af 

kartöfluframleiðslu landsins framm í Reykjavík á þessum tíma.23 

 
21 “COST-Action Urban Agriculture Europe.  
22 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni: búskapur í Reykjavík og myndun borgar, 12. 
23 Bækur og staðir: „Sveitin í Sálinni.“ 
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Ólafur R. Dýrmundsson, 

búvísindamaður, var aðeins 

þrettán ára gamall þegar hann 

hóf fjárbúskap sinn í 

Reykjavík árið 1957 í 

Vogahverfinu. Á um sextíu 

ára tímabili sem borgarbóndi 

hefur hann upplifað miklar 

breytingar og með því tengir 

hann gamla tímann við 

samtímann. Hann er dæmi 

um hvernig hægt er að stunda 

borgarbúskap samhliða daglegri vinnu og hvernig hann getur virkað í nútíma 

borgarumhverfi. Heimildarmyndin Lömbin tvö, sem er miðlunarhluti þessarar 

greinargerðar, leitast við að fanga andrúmsloftið í kringum þessa iðju hans með því að 

fylgjast með og sýna hann í umhverfi sínu sem borgarbónda. Ólafur á í dag tólf kindur 

sem hann hefur í fjárhúsi í bakgarði sínum í Jóruseli í Reykjavík. Samhliða fjárhaldi er 

hann með lífræna matjurtaræktun bæði í bakgarði sínum og í sumarbústaðarlandi 

fjölskyldunnar rétt fyrir utan Reykjavík. Þar eru kindurnar einnig á vorin áður en þær fara 

á afrétt og eftir að þær koma úr réttum á haustin. Ólafur horfir einnig til aðferðarfræði 

vistræktunar (e. permaculture) en hann endurnýtir hluti eða umbreytir í nýja og er 

jafnframt meðvitaður um mikilvægi sjálfbærni. Hann hefur unnið út frá þessum 

sjónarmiðum frá upphafi, frá því hann endurnýtti við til þess að byggja kofa sem hann 

hafði fyrir fyrstu tvö lömbin sín. Nánar verður fjallað um heimildarmyndina og þá nálgun 

sem farin var við gerð hennar í þriðja kafla.   

Skólagarðar eru dæmi um starfsemi sem flokkast undir borgarbúskap en þeir tóku til 

starfa árið 1948.24 Meginmarkmið þeirra var að kenna ungdómnum grundvallaratriði 

ræktunar en einnig var talið að þeir myndu hafa mannbætandi áhrif á börn í sífellt vaxandi 

þéttbýli.25 Mikilvægt var að rækta vinnusemi í börnum og einnig að halda tengingu þeirra 

við náttúruna (Mynd 8). Vinsældir garðanna uxu mikið á næstu áratugum og voru þeir 

starfræktir í helstu hverfum Reykjavíkur. Með aukinni byggð þurftu margir skólagarðar 

 
24 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni: búskapur í Reykjavík og myndun borgar, 150. 
25 Eggert Þór Bernharðsson, Sveitin í sálinni: búskapur í Reykjavík og myndun borgar, 160. 

 

Mynd 8. Um 1956, skólagarðar í Reykjavík, hús við Háteigsveg í 

baksýn. Ljósmynd: Gunnar Rúnar Ólafsson (1917-1965). 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  
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að víkja en þó spruttu yfirleitt nýir vegna þrýstings frá borgarbúum. Mikil meðvitund var 

alla tíð meðal almennings um mikilvægi þeirra en áhugi manna á þeim óx samhliða því 

að minna var um það að börn færu í sveit. Af einhverjum ástæðum dvínaði áhugi á 

starfseminni en þeir voru lagðir niður árið 2011 í sparnaðarskyni.26  

Áhugi á ræktun jókst að einhverju leyti í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og fóru 

borgaryfirvöld að bjóða íbúum upp á að leigja garðlönd eða matjurtargarða oft á 

landsvæðum skólagarðanna.27 

Matjurtargarðarnir eru í dag á 

fimm stöðum í Reykjavík; í 

Vesturbæ, Fossvogi, 

Laugardal, Árbæ og í 

Grafarvogi.28 Vatn er 

aðgengilegt á svæðunum en 

annað, eins og garðáhöld, 

plöntur og útsæði þarf fólk að 

útvega sjálft. Það er engin 

starfsemi eða hópur í kringum 

þessi lönd þannig að notendur 

garðanna eru einyrkjar sem getur leitt til þess að fólk flosnar upp úr starfsseminni, 

sérstaklega ef um byrjendur er að ræða.29 Garðyrkjufélag Íslands sér þar að auki um 

rekstur matjutargarða við Stekkjarbakka og í Grafarvogi en á þeirra vegum er boðið upp 

á fræðslu því tengdu.  

Seljagarður eru félagasamtök sem standa fyrir samfélagsgarði, á svæði þar sem áður 

var skólagarður á vegum Reykjavíkurborgar, í Jaðarseli í Breiðholti. Hópurinn stefnir að 

því að búa til almenningsrekið borgarbýli og eru einkunnarorð félagsins: fræðsla, 

samvinna og sjálfbærni. Ólíkt garðlöndunum sem Reykjavíkurborg býður upp á er hér um 

að ræða samfélagsgarð þar sem allir aðilar starfa með hag garðsins í huga. Auk þess er 

stjórn sem sér um garðsins, heldur utanum ýmsa skipulagða starfsemi og býður auk þess 

uppá fræðslu fyrir byrjendur í garðrækt sem reynslan hefur sýnt að leiðir til þess að fleiri 

haldast í starfseminni.30 Þar er einnig góður félagsandi sem hefur jákvæð áhrif á 

 
26 Eggert Þ. Bernharðsson, Sveitin í sálinni: búskapur í Reykjavík og myndun borgar, 159. 
27 Eggert Þ. Bernharðsson, Sveitin í sálinni: búskapur í Reykjavík og myndun borgar, 159. 
28 „Matjurtagarðar 2020,“ Reykjavíkurborg. 
29 Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir, munnleg heimild, 14. október 2020. 
30 Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir, munnleg heimild, 14. október 2020. 

Mynd 9. Seljagarður við Jaðarsel í Reykjavík. Tekið af: 

seljagardur.is/author/seljagardur/page/2/ 
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tengslamyndun. Auk þess fær fólk stuðning frá hvort öðru og hvatningu. Einungis er 

boðið upp á langtímaleigu á útireitum eða svæðum inni í gróðurhúsum en leitast er við að 

ræktun sé öll lífræn og í anda vistræktunar.31  

  Seljagarður voru 

stofnaðir árið 2014 af hópi 

hugsjónamanna um 

borgarbúskap með það fyrir 

augum að auka tækifæri 

borgarbúa til þess að rækta 

sinn eigin mat. Húsnæði fyrir 

fræðslu og aðrar samkomur 

er á staðnum, einnig 

gróðurhús, almennings-

gróðurreitir og 

eldhúsaðstaða. Ákveðin 

firring getur fylgt 

borgarumhverfi sem birtist 

til dæmis í félagslegri 

einangrun og því einu að 

þekkja ekki nágranna sína. Seljagarður hefur með starfsemi sinni myndað samfélag aðila 

sem koma saman og rækta garða sína. Uppskeruhátíð er haldin ár hvert og einnig standa 

þau fyrir mörkuðum þar sem fólk getur selt afurðir sínar. Aðilar garðsins geta með beinum 

hætti mótað starfsemina en í dag eru nokkrir reitir notaðir fyrir verkefnið ÍJörð, sem er 

samstarfsverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar og Þóru Hinriksdóttur þar sem unnið er með 

hælisleitendum (Mynd 10). Garðurinn hefur því einnig félags- og fræðslugildi með bættri 

lýðheilsu að leiðarljósi.32 Áhuginn jókst gífurlega í kjölfar heimsfaraldursins Covid-19 

líkt og gerðist erlendis í sambærilegum görðum.33  

 
31 Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir, munnleg heimild, 14. Oktober 2020.  
32 „Seljagarður.“ 
33 Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir, munnleg heimild, 14. Oktober 2020. 

Mynd 10. Verkefnið Íjörð í Seljagarði við Jaðarsel í Reykjavík. 

Tekið af: https://www.instagram.com/seljagardur. 
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 Hér má sjá enn á ný endurtekin stef sem liggja hugmyndafræðilega á bak við 

flestan borgarbúskap. Sjálfbærni, umhverfisverndarsjónarmið og samfélagsleg ábyrgð 

eru málefni sem sífellt eru að verða fyrirferðarmeiri í orðræðunni. Frumkvöðlafyrirtækið 

Bambahús vinnur út frá 

þessum hugmyndum og 

framleiðir svokölluð 

samfélagsleg gróðurhús með 

því að endurnýta 1000 lítra 

IBC tanka sem kallast bambar. 

Þó svo að hér sé ekki um 

beinan borgarbúskap að ræða 

þá snertir starfsemi og 

hugmyndafræði Bambahúsa á 

orðræðunni um slíkan 

landbúnað. Fyrirtækið selur 

gróðurhús til einstaklinga og 

fyrirtækja sem eru gerð úr 

bömbum. Stefna þeirra er að 

koma fyrir bambahúsum í alla leik- og grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu (Mynd 11). Á 

þann hátt er verið að mennta komandi kynslóðir sem mun skila sér í breyttum viðhorfum 

þeirra til matar sem mun þá smita út frá sér og út í samfélagið. Einnig er vilji hjá 

fyrirtækinu að útvega elliheimilum og sambýlum hús en hugsunin sem liggur að baki 

bambahúsa er að auðvelda almenningi að stunda borgarbúskap og stuðla að sjálfbærni en 

jafnframt að minnka kolefnisfótspor. Þessir bambar sem um ræðir myndu myndu annars 

fara í förgun hér á landi þar sem ekki er unnt að endurnota þá líkt og gert er til dæmis í 

Evrópu.34 

 Tvö landbúnaðarfyrirtæki eru starfandi í dag innan borgarmarka sem framleiða 

salat sem vel er hægt að kalla borgarbýli. Annars vegar er það Lambhagi sem hefur frá 

1979 framleitt salat með aðferðum vatnsræktunar í gróðurhúsum sínum í Reykjavík. Það 

hefur sterka stöðu á markaðnum og nálægð við borgina hefur skilað sér í ferskum afurðum 

og minna af kolefnisfótspori. Ræktunin er umhverfisvæn og fyrirtækið vinnur að 

 
34 Kjartan Almar Kárason. munnleg heimild, 7. Desember 2020. 

Mynd 11. Leikskóli fær bambahús afhent. Tekið af: 

https://www.instagram.com/bambahus. 
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sjálfbærri þróun en í 

stefnu fyrirtækisins er 

fyrirhugað að greina 

nánar þætti 

starfseminnar sem 

tengjast umhverfi, 

félagslegum þáttum, 

stjórnarháttum og 

áhrifum á 

heimsmarkmið 

Sameinuðu 

þjóðanna.35  

Vaxa er nýlegt landbúnaðarfyrirtæki staðsett innan borgarmarka Reykjavíkur og er 

fyrsta lóðrétta býlið á Íslandi (Mynd 12). Það framleiðir salat og kryddjurtir en þvílík býli 

eru algeng til dæmis í Japan þar sem góð landnýting er mikilvæg. Áhugavert í því 

samhengi er að sjá að um einn þriðji af matvælaframleiðslu landsins kemur úr 

borgarbúskap.36 Slíkur lóðréttur landbúnaður hefur aukist umtalsvert í heiminum 

síðastliðinn áratug en það sem er aðlaðandi við þessa framleiðsluaðferð er að með honum 

gefst tækifæri til að nýta byggingar til landbúnaðarframleiðslu á hagkvæmnari hátt. 

Hugmyndafræði fyrirtækisins snýr að þeirri hugsun að stuðla að fæðuöryggi, framleiða 

heilnæm matvæli á umhverfisvænan hátt og færa matvælaframleiðslu nær neytendum.37 

Þegar landslagið er skoðað í Reykjavík, hvað varðar búskap, má sjá að það býður upp á 

marga ónýtta möguleika en augljós áhugi er fyrir hendi. Í næsta kafla verða þessir 

möguleikar skoðaðir betur auk þess sem nánar verður rannsakað hvort borgarbúskapur 

geti leitt til aukinnar sjálfbærni borga.  

 

 

 
35 „Lambhagi Ehf.“ 
36 Moreno-Peñaranda, R. “Japan’s Urban Agriculture: Cultivating Sustainability and Well-being,” 23. 

september 2011. 
37 Vilmundur Hansen, „Hátækniræktun innanhúss,“ 4. mars 2019.   

Mynd 12. Salatræktun í Vaxa. Tekði af: .bbl.is/frettir/hataekniraektun-

innanhuss 

 



 

 22 

 

 

2 Borgarbúskapur og sjálfbærni 

Með sjálfbærni er átt við þá hugmynd að skila umhverfinu á þann hátt til framtíðar 

kynslóðanna án þess að draga úr möguleikum þeirra til að mæta þörfum sínum. Þegar 

hugtakið sjálfbærni birtist í Brundtland-skýrslunni sem kom út árið 1987 hafði það 

umtalsverð áhrif. Þar var leitast við að sýna fram á nauðsyn þess að snúa við þeirri þróun 

að einblína einungis á efnahagslegan vöxt án þess að huga að því að hann fari saman við 

samfélagslega og umhverfislega sjálfbærni.38 Á þeim tíma sem skýrslan kom út var 

orðræðan farin að beinast að þeim neikvæðu áhrifum sem stóriðnaður og efnahagslegur 

vöxtur hafði á umhverfið. Áhyggjur af mengun í jarðvegi, lofti og vatni hafði aukist þar 

sem afleiðingarnar voru farnar að sýna sig. Einnig hafði kjarnorkuváin áhrif og aukin 

meðvitund var orðin hjá almenningi um að náttúruauðlindir heimsins væru tæmandi.39 

Aukinn efnahagsvöxtur hafði sett mark sitt á jörðina sem reyndi á þanþol náttúrunnar.  

Sjálfbærni snýst fyrst og fremst um að að skapa jafnvægi þannig að nútímasamfélög 

geti vaxið án þess að þau hafi neikvæð áhrif á jörðina til framtíðar.40 Horft er til þriggja 

máttarstólpa sjálfbærni sem eru efnahagslegir, samfélagslegir og umhverfislegir. Aukin 

meðvitund er orðin um mikilvægi þess að koma á jafnvægi á milli þeirra. Sjálfbærni er 

eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt voru árið 2015.41 

Nauðsynlegt er að endurhugsa matvælakerfi heimsins en með matvælakerfi er átt við alla 

þá þætti sem tengjast matvælaframleiðslu eins og framleiðsla, framboð, dreifing, vinnsla, 

neysla og förgun. Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur lagt áherslu á að leið til 

sjálfbærni liggi mögulega í því að gera breytingar á þeim þáttum sem hafa óbein áhrif á 

innviði matvælakerfisins.42 Dæmi um þetta er ef yfirvöld settu ákveðna stefnu hvað 

varðar umhverfisvæna orku eða ef bann væri sett á jarðefnaeldsneyti. Þvílíkar aðgerðir 

hefðu veruleg áhrif á matvælakerfið sem myndi þurfa að aðlaga sig að nýjum aðstæðum. 

Horft er mikið til umhverfissjónarmiða þegar kemur að umræðu um sjálfbærni í tengslum 

við matvælaframleiðslu. Það ber að vernda náttúruauðlindir, finna sjálfbærari orku til 

notkunar og minnka álag á landsvæði. Mikilvægt er að sporna gegn eyðingu skóga og 

varðveita fjölbreytileika í náttúrunni.  

 
38  Kono, N. “Brundtland Commission (World Commission on Environment and Development).” 
39 Wheeler, S. “Sustainable Development.” 
40 “Learn About Sustainability.” 
41 „Heimsmarkmið, Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.“ 
42 “Food 2030.” 
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Yfirvöld eru farin að horfa meir á borgarumhverfið sem mögulegan stað fyrir 

matvælaframleiðslu framtíðar. Nauðsynlegt er að finna lausn á þeim vanda sem við 

stöndum frammi fyrir hvað varðar fólksfjölgun og borgarvæðingu en framleiðslugeta 

þeirra landsvæða sem í dag eru notuð duga ekki til. Einungis væri hægt að auka 

framleiðslu um 12 prósent en til þess að mæta ört vaxandi fjölda jarðarbúa þyrfti 

aukningin að verða að minnsta kosti um 70 prósent.43 Á undanförnum árum hafa fleiri 

rannsóknir á borgarbúskap verið gerðar og með aukinni orðræðu um sjálfbærni hefur 

aukning orðið á aðilum sem stunda búskap í borgum eða þéttbýli, bæði til sjálfsþurftar 

sem og í viðskiptalegum tilgangi.   

2.1 Ávinningur og áskoranir 

Þegar horft er til borgarbúskapar með tilliti til efnahagslegra ávinninga má sjá að 

almenningur leitar mikið í sjálfsþurftarræktun þegar einhverskonar erfiðleikar í 

samfélaginu steðja að líkt og í dag á tímum heimsfaraldursins Covid-19. Sögulega séð er 

framlag borgarbúskapar til matvælaframleiðslu ótvírætt en það sýndi sig á tímum 

heimsstyrjaldanna með Victory Gardens í Bandaríkjunum og Bretlandi.44 Í dag hafa 

sérfræðingar horft á útjaðra borga (e. urban fringe) sem stað til matvælaframleiðslu en 

fyrir tíma iðnbyltingarinnar var það matarkarfa borga. Að einhverju leyti er farið að horfa 

til fortíðar til þess að finna lausnir á vandamálum samtímans, einnig með tilkomu samtaka 

eins og Slow Food. Þá er gert ráð fyrir grænum svæðum sem hugsuð eru fyrir 

einhverskonar matvælaframleiðslu og byggðin er blönduð. Það má sjá dæmi um þetta í 

nýju skipulagi Reykjavíkurborgar.45 

Farið er að rannsaka græn svæði ýmissa borga með landbúnað í huga sem 

mögulega gætu aukið landbúnaðarframleiðslu um tuttugu og fimm prósent.46 COST – 

Action Urban Agriculture Europe verkefnið, sem Evrópusambandið styrkti, er þverfagleg 

og yfirgripsmikil rannsókn á borgarbúskap í Evrópu, sú fyrsta sinnar tegundar en þar er 

leitast við að rannsaka hvernig borgarbúskapur getur átt þátt í að auka á sjálfbæra þróun 

evrópskra borga.47 Þar er hægt að fá vísbendingu um umfang og þær tegundir 

borgarbúskapar sem stundaðar eru í Evrópu en þó er listinn alls ekki tæmandi. Þar kemur 

fram að tækifæri fyrir smærri gerðir af matvælaframleiðslu er góð og í raun er hér um að 

 
43 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
44 “Brief History of Allotments.” 
45 „Reykjavíkurborg.“  
46 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
47 “COST-Action Urban Agriculture Europe.” 
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ræða óplægðan akur með tækifærum. Sú starfsemi sem er í gangi er oft tengd einhvers 

konar frumkvöðlastarfsemi þar sem unnið er með þær takmarkanir sem borgarbúskapur 

stendur frammi fyrir á skapandi hátt. Hér er til dæmis átt við minni framleiðslugetu 

borgarbýla miðað við hefðbundin býli sem sett er fram á jákvæðan hátt. Framleiðandinn 

er í nálægð við neytandann sem gerir viðskiptasambandið einstakt. Einnig eru 

flutningsleiðir afurðanna mun styttri og jafnvel eru notuð umhverfisvænar fluttningsleiðir 

en báðar leiðir minnka kolefnisfótspor til muna. Borgarbýli vinna oft markvisst með 

sérstöðu sína með því að bjóða upp á ýmis konar starfsemi samhliða matvælaframleiðslu 

sinni og skapa þannig arð, bæði efnahagslegan og samfélagslegan. Sem dæmi um þetta 

er svokölluð landbúnaðarferðamennska (e. agro-tourism) orðin vinsæl en einnig er mikið 

um starfsemi sem tengd er félagslegri og samfélagslegri þjónustu. Þetta er gott dæmi um 

það hvernig fyrirtæki leitast við að stuðla að sjálfbærri þróun borga með því að koma 

jafnvægi á máttarstólpana þrjá sem nefndir voru hér að framan.  

 Þörf er á ítarlegum rannsóknum á hagrænni hlið borgarbúskapar en hann stendur 

frammi fyrir þeim veruleika að sökum smæðar sinnar getur hann átt í erfiðleikum með að 

keppa við afurðir sem fjöldaframleiddar eru. Þannig er vöruverðið mun hærra á afurðum 

borgarbúskapar en þá er oft brugðið á það ráð að markaðssetja þær á þann veg að skapa 

ímynd og draga fram sérkenni landbúnaðarins. Yfirleitt eru matvælafyrirtæki sem staðsett 

eru í borgum háð styrkjum borgaryfirvalda og stuðningi, sérstaklega þegar verið er að 

koma starfseminni af stað. Mikill upphafskostnaður fylgir hátæknilegum búskap eins og 

vatnsræktun eða lóðréttum landbúnaði sem er mun meiri en í hefðbundnum landbúnaði.48 

Allt þetta hefur áhrif en mögulega væri hægt að finna lausnir á þessu með einhverskonar 

afskiptum yfirvalda. 

 Eins og fram hefur komið er augljós ávinningur af því að hafa matvælaframleiðslu 

í borgum hvað varðar flutning sem sýnir sig í minna kolefnisfótspori. Einnig eru 

lýðheilsulegur ávinningur sem hefur verið nefndur. Jafnframt getur borgarbúskapur 

dregið úr matarsóunn því gífurlegt magn af mat glatast í framleislu og flutningi, 

sérstaklega þegar hann er fluttur langar leiðir.49 Bent hefur verið á þann augljósa ávinning 

af því að auka ræktun í borgum sem snýr að auknum líffjölbreytileika (e. biodiversity), 

auk þess sem það bætir loftgæði með kolefnisbindingu, vinnur gegn svokölluðum 

borgarhitahólma (e. urban heat island) og auk þess fylgir borgarbúskap oft mikil 

 
48 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
49 “Food Waste FAQs, USDA.” 
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endurnýting.50 Í vatnsræktun er hlutfallslega notað minna vatn til framleiðslu en í 

hefðbundnum landbúnaði. Einnig er möguleiki á að rækta með þeirri aðferð inni í rýmum 

sem annars væru tóm eða illa nýtt í borgum. Lóðrétt ræktun tekur minna pláss og þannig 

er minni landnotkun. Einnig er algengt að affalls- eða rigningarvatn sé hreinsað og 

endurnýtt til framleiðslu á matvælum. En á sama tíma þá geta mörg vandamál fylgt ræktun 

og búskapi innan borga sem mikilvægt er að skoða.  

Borgarbúskapur stendur frammi fyrir ýmiskonar áskorunum sem þarf að rannsaka 

til þess að fá betri vitund um hvaða ávinning hann getur boðið upp á. Út frá 

umhverfissjónarmiðum er rétt að nefna fyrst að í borgum, þá sérstaklega stórborgum, 

getur mengun verið mjög alvarlegt vandamál sem hefur áhrif á gæði þeirra matvæla sem 

ræktuð eru í þeim aðstæðum, þá sérstaklega hvað varðar jarðvegsmengun. Mengun 

jarðvegs er sem dæmi algengt vandamál í gömlum iðnaðarsvæðum en brugðist hefur verið 

við þeim vanda með til dæmis ræktun í sekkjum og færanlegum körum. Grænni borgir 

stuðla hins vegar að betri loftgæðum sem gerir umhverfið mun heilsusamlegra fyrir 

borgarbúa. Ekki hefur verið nægilega rannsakað hvort matjurtir, ræktaðar í þessum 

aðstæðum, séu heilsusamlegar fyrir neytendur. Sem dæmi má nefna að málmengun í 

grænmeti, sem ræktað var í miðri Berlín, fannst í mun meira magni en í því grænmeti sem 

í boði var í matvöruverslunum.51 Einnig hefur verið horft með gagnrýnum augum á 

landbúnað innanhúss þar sem notast er við vatnsræktun og lóðrétta ræktun. Þörf er á 

gögnum um áhrif þess konar búskapar á til dæmis losun gróðurhúsalofttegunda og 

kolefnisfótspor á framleiðsluferli orkugjafa þvílíkra búa. Margir hafa sett í spurn hvort 

kolefnisfótspor afurða ræktaða á þennan hátt sé í raun minna en þeirra sem hefðbundinn 

búskapur framleiðir. Í tengslum við þessar áhyggjur hafa fyrirtæki eins og Infarm í 

Þýskalandi styrkt rannsóknir á þessum þáttum ræktunarinnar til þess að tryggja að 

starfsemi þeirra sé sjálfbær.52 Málefni er varða landnýtingu og eignarhald landsvæða eru 

líkt og í dreifbýlum mikilvæg þegar kemur að borgarbúskap. Landsvæði í borgum eru dýr 

og eftirsóknarverð en algengt er til dæmis að samfélagsgarðar missi landsvæði sín út af 

fyrirhuguðum byggingarframkvæmdum. Einnig eru fjölmörg dæmi um að háhýsi séu reist 

í nágrenni borgarbýla sem skyggja þá á matjurtagarða. Þessi dæmi sýna að borgir þurfa 

að hafa skýra stefnu hvað varðar græn svæði og ræktun í borgum. Tilviksrannsókn var 

gerð á borgarbúskap í Gent og Varsjá árið 2016. Þar kom fram hversu mikilvægt það er 

 
50 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
51 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
52 “Infarm.” 
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fyrir þróun borgarbúskapar að borgaryfirvöld hefðu skýra stefnu sem varðar þessi 

málefni. Auk þess skipti miklu máli tengslanet talsmanna borgarbúskapar en einnig 

viðhorf borgarbúa til þvílíkrar starfssemi.53 Áhugaleysi eða neikvætt viðhorf gagnvart 

borgarbúskap hefur tvímælalaust áhrif á stöðu hans í borgarumhverfinu. Oft er um að 

ræða leifar af hugsunarhætti fortíðar gagnvart matjurtarræktun í borgum en þá var hún 

tengd fátækt og neyð. Þó er algengara í dag að almenningur sé jákvæður gagnvart 

borgarbúskap þó svo að áhugi á iðkun hans sé ekki endilega til staðar. En hér hefur 

orðræða innan samfélaga gífurleg áhrif og mótar viðhorf almennings.  

2.2 Staða Evrópusambandsins gagnvart borgarbúskap 

Evrópuþingið hefur á undanförnum árum vakið athygli á málefnum er varða 

borgarbúskap sem birtast til dæmis í auknum fyrirspurnum til framkvæmdastjórnar ESB 

um viðfangsefnið. Viðbrögð við þeim fyrirspurnum sýna að horft er jákvæðum augum til 

borgarbúskapar með tilliti til sjálfbærni. Það eru þó engar beinar stefnur til eins og er sem 

snúa að borgarbúskap. Þess í stað er hægt að finna stefnur sem hafa óbein áhrif sem snerta 

á málefnum tengdum matvælaframleiðslu og neyslu. Þetta eru stefnur sem snerta á 

dreifbýlisþróun, úrgangsstjórnun, vatnsauðlindastjórnun og sjálfbærum og fjölvirkri 

landnotkun.54 Þær stefnur sem hafa mestu þýðingu fyrir borgarbúskap eru 

landbúnaðarstefnur þar sem unnið er að sjálfbærari notkun á náttúruauðlindum, aðgerðum 

í loftslagsmálum og koma á jafnvægi í jarðnotkun. COST, Urban Agriculture Europe 

rannsóknin, sem nefnd var hér að framan, bendir á að borgarbúskapur er jaðarsettur í 

sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins.55 Gagnrýnt hefur verið að settar 

stefnur séu of þröngar sem gerir það að verkum að borgarbúskapur fellur oft ekki undir 

skilyrði fyrir fjármögnun á vegum Evrópusambandsins.56 Það er þá aðallega vegna 

smæðar búskaparins sem gerir honum erfitt fyrir að vera styrktur af landbúnaðarstefnu 

Evrópusambandsins. Einnig hefur það áhrif að landbúnaðarframleiðsla í borgum er ekki 

bundin við jarðnotkun (hér er átt við vatnsrækt og samræktun) sem hefur jafnframt áhrif 

á stöðu borgarbúskapar innan Evrópusambandsins.  

 
53 McEldowney, J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
54 Curry, N., Reed, M., Keech, D., Maye, D., Kirwan, J. “Urban Agriculture and the Policies of the European 

Union: the Need for Renewal.” 
55 “COST-Action Urban Agriculture Europe.” 
56 Curry, N., Reed, M., Keech, D., Maye, D., Kirwan, J. “Urban Agriculture and the Policies of the European 

Union: the Need for Renewal.” 
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Í mars árið 2017 samþykkti 

stjórnarsvið landbúnaðarmála og 

dreifbýlisþróunar að staðið væri fyrir 

rannsókn sem myndi styrkja 

gagnasöfnun um borgarbúskap og 

varpa betra ljósi á hvaða þættir hefðu 

áhrif á þróun hans.57 Fljótlega varð til 

ný stefna Food 2030, sem 

framkvæmdastjórn ESB setti á en hún 

er rannsóknar- og nýsköpunarstefna 

sem á að umbreyta matvælakerfinu og 

stuðla að fæðuöryggi.58 Stefnan tengir 

saman ólíka þætti matvælaframleislu, 

bæði ræktun í jarðvegi og vatnsrækt. Stefnan snertir á þáttum eins og matvælavinnslu, 

smásölu, dreifingu, innpökkun, losun úrgangs, endurvinnslu og  neyslu. Þessi tímabæra 

stefna horfir á matvælakerfið á heildrænan hátt með skilning á hversu flókið og marglaga 

það er. Tilgangur stefnunnar er að mæta þeim áskorunum sem matvælakerfið stendur 

frammi fyrir með rannsóknum og nýsköpun.59 Markmið stefnunnar er fjórþætt og stefnir 

að því að tryggja almenningi aðgengi að heilsusamlegum matvælum, skapa 

umhverfisvænt matvælakerfi, stuðla að hringrás í nýtingu auðlinda og valdeflingu 

samfélaga með nýsköpun. Stefnan viðurkennir borgarbúskap sem leið til þess að ná 

þessum markmiðum og hægt er að sækja um styrk til verkefna því tengdu. Hér er í fyrsta 

sinn sem borgarbúskapur er tilgreindur í stefnu ESB og hann viðurkenndur sem hluti af 

matvælastefnu sambandsins.  

 Verkefnið Fit4Food2030 styður framkvæmdastjórn ESB við framkvæmd 

Food2030 stefnunnar sem leitast við að skapa sjálfbærara matvælakerfi. Lagt er áhersla 

á að horft sé á matvælakerfið á heildrænan hátt en einnig að rannsóknir og nýsköpun sé 

stunduð af ábyrgð. Hér er vettvangur fyrir sérfræðingahópa og hagsmunaaðila til þess að 

mynda tengslanet. Sérstök stefnumótunarstofa (e. policy lab) er starfrækt þar sem 

rannsóknir og nýsköpun á sér stað á sviði fæðuöryggis. Einnig eru svokallaðar 

 
57 McEldowney,J. “Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies.” 
58 “Food 2030.” 
59 “Food 2030.” 

 

Mynd 13. Einkunarorð Food2030 stefnunnar. Tekið 

af: fit4food2030.eu/   
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borgarstofur (e. city labs) starfræktar í fjórtán borgum þar sem fræðslutengd starfsemi á 

sér stað fyrir almenning. Þannig er unnið að því að tengja saman rannsakendur, 

sérfræðinga, stefnumótendur og borgara af öllum stigum með því að standa fyrir 

vinnufundum eða málstofum (e. workshops) um málefni Food2030. Markmiðið er að 

stuðla að vitundarvakningu meðal almennings sem skapar samfélag sem skilur og 

umbreytir matvælakerfinu. Þessi starfsemi á sér stað í vísindamiðstöðum, 

vísindaverslunum og söfnum borganna. Markmiðið er að móta sameiginlega sýn á 

matvælakerfi framtíðar og finna út hvaða leiðir þarf að fara til þess að nálgast þá 

framtíðarsýn.60 

2.3 Staða borgaryfirvalda í Reykjavík gagnvart borgarbúskap 

Borgarbúskapur er ekki auðsjáanlegur í borgarumhverfi Reykjavíkur í dag miðað við það 

sem áður var. Það er þó sífellt að aukast áhugi manna á ræktun en líkt og í Evrópu er 

umræðan um sjálfbærni að aukast. Eftirspurn eftir garðlöndum á vegum 

Reykjavíkurborgar eykst sífellt. Það er orðið algengara að almenningur stundi 

einhverskonar búskap í bakgörðum sínum. Einnig hefur aukist að leikskólar komi sér upp 

ræktunarkörum eða gróðurhúsum til notkunar í starfi með börnum. Borgarbúskapur er að 

einhverju leyti á byrjunarreit hér og möguleikarnir eru margir en ekki er til nein stefna 

sem snertir búskap í borg. Borgarlandslagið í dag er ólíkt því sem var til dæmis á sjötta 

áratugnum þar sem víðast hvar mátti finna dæmi um búskap. En að undanförnu hefur 

orðið vakning líkt og annars staðar í heiminum um sjálfbærni, borgarbúskap og þörfina á 

að endurskoða á matvælaframleiðslu.  

Aðalskipulag Reykjavíkur fyrir 2010-2030 leitast við að gera borgina sjálfbærari en 

þar er sérstök stefna sem kallast Græna borgin. Hún gengur út á það að þétta byggð með 

blöndun byggðarmunsturs á umhverfisvænan hátt. Auk þess á að efla gróðursæld og 

stuðla að bættri lýðheilsu. Þar kemur einnig fram að unnið er að mótun að stefnu um 

borgarbúskap sem tengist þeim markmiðum Reykjavíkurborgar um málefni er varða 

loftslagsmál og kolefnishlutleysi. Einnig er verið að koma til móts við aukinn áhuga 

borgarbúa á ræktun og lífrænni matvælaframleiðslu. Markmið stefnunnar verður að nýta 

land og auðlindir á hagkvæman hátt auk þess að bæta lýðheilsu og gæði umhverfisins. 

Unnið verður að því að tryggja aðgang borgarbúa að ferskum og hollum matvælum. 

Borgarbúum verður gert kleift að rækta matjurtir til sjálfsþurftar með því að bjóða upp á 

 
60 “FIT4FOOD2030.” 
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garðlönd í öllum borgarhlutum. Bændamarkaðir verða víðsvegar í borginni og þar sem 

aðstæður leyfa verður heimilt að hafa hænsni til eggjaframleiðslu. Einnig verða gerðar 

reglugerðir hvað varða býflugnaræktun til hunangsframleiðslu. Í aðalskipulaginu kemur 

fram að leitað verði til Orkuveitu Reykjavíkur til að nýta affallsvatn sem varmagjafa í 

ræktun. Einnig hefur borgin aukið ræktun á berjarunnum á útivistarsvæðum og 

leiksvæðum barna en það má einnig finna ávaxtatré í auknum mæli.61 Í nýju 

hverfisskipulagi Breiðholts sem er í vinnslu hefur verið gert ráð fyrir borgarbúskap á 

tveimur stöðum, annars vegar á svæði norðan við Stekkina og hins vegar á opnu svæði 

við Jaðarsel þar sem nú er Seljagarður. Þar yrðu heimildir rýmri en annarsstaðar á 

borgarlandi fyrir borgarbúskap. Það væri um samfélagslega garða að ræða þar sem leyfi 

væri fyrir að byggja gróðurhús eða garðhús og tenging væri fyrri vatns- og 

rafmangslagnir.62 

Í matarstefnu Reykjavíkurborgar 2018 til 2022, sem er sú fyrsta sinnar tegundar, er 

leitast við að gera borgina sjálfbærari og auka aðgengi á næringarríkum matvælum fyrir 

almenning. Loftslagsmál eru í brennidepli auk þess er orðin meiri meðvitund um að draga 

úr plastnotkun og minnka matarsóun. Unnið er að því að auka virðingu almennings fyrir 

mat og stuðla að betra matarlæsi sem hefur þá jafnframt áhrif á matarsóun. Aukinn 

borgarbúskapur er eitt af markmiðum stefnunnar og er hann séður sem aðferð til þess að 

stytta leið matvæla frá framleiðanda til neytenda og gera hana sýnilegri. Farið verður í 

aðgerðir til að fjölga borgargörðum en boðið verður upp á stuðning ef áhugi er til ræktunar 

fyrir leikskóla og félagsmiðstöðvar. Matjurtargörðum á fjölbýlishúsalóðum verða einnig 

fjölgað.63   

 
61 „Reykjavíkurborg.“ 
62 „Breiðholt -Fjölbreyttari Hverfi.“ 
63 „Reykjavíkurborg.“ 
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  Reykjavíkurborg gaf út leiðbeiningabækling um hvernig megi nýta 

skipulagsheimildir hverfisskipulags um borgarbúskap. Ef áhugi er fyrir hendi að hálfu 

íbúa að hefja stund á búskap þá liggur það hjá þeim að sækja um heimildir og standa fyrir 

íbúafundum. Sótt er um leyfi til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og þurfa 

íbúar sjálfir að koma með hugmyndir að staðsetningu og útfærslum. Í 

leiðbeiningabæklingnum koma fram hugmyndir að nýtingu borgarlands með dæmum um 

útfærslur (Mynd 14). Af því að dæma má sjá að unnið er að því að hvetja almenning til 

þessarar iðju og því má greina jákvæðni gagnvart borgarbúskap. Nýlega var hænsnahald 

leyfilegt en sækja þarf um sérstakt leyfi hjá heilbrigðisnefnd með skriflegu samþykki 

nágranna sem eiga aðliggjandi lóðir. Í leiðbeiningabæklingnum er settur fram möguleiki 

á að hafa hænur á fjölbýlishúsalóðum og nýta úrgang þeirra sem áburð í ræktun. Gátlisti 

Mynd 14. Hverfismiðja í Efra-Breiðholti. Ímyndað dæmi um aukinn borgarbúskap. Tekið af: 

skjol.hvsk.is/leidbeiningar/Leidb-Hvsk-Borgarbuskapur.pdf 
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er einnig í bæklingnum sem auðveldar almenningi við að koma sér af stað í 

borgarbúskap.64 Það verður áhugavert að sjá hvernig þróunin verður í Reykjavík en 

hugsanlega er þörf á að gera þennan möguleika sýnilegri.  

3 Raunveruleiki og heimildarmyndir 

Skynjun okkar á heiminum er háð túlkun okkar sem við byggjum á margvíslegum þáttum 

eins og skoðunum, reynslu eða venjum. Við leitum eftir því að skilja upplifanir okkar og 

umhverfi með því skoða staðreyndir og mynda röksemdafærslur út frá þeim. Ákveðinn 

vandi liggur í hugmyndinni um óhlutdrægni og sannleika sem mannsandinn hefur glímt 

við frá örófi alda. Margvísleg tæki eru notuð til þess að nálgast staðreyndir á sem 

hlutlausastan hátt. Oft virðist sem það sé tilhneiging hjá fólki til að trúa betur beinni eða 

óbeinni upplifun. Þá virðist sem ritaðar heimildir hafi önnur áhrif á fólk en þær sjónrænu, 

hér er átt við ljósmyndir eða hreyfimyndir. Það sem skynjað er verður að óbeinni reynslu 

eða upplifun innra með viðtakanda og getur blekkingarmáttur hins myndræna verið það 

sterkur að minning verður til. Nýlega var gerð rannsókn á samskiptum á 

samfélagsmiðlum sem ganga út á það að skoða myndrænan samskiptamáta í tengslum við 

einmanaleika. Þar kom í ljós að fólk sem notaði myndrænan samskiptamáta á 

samfélagsmiðlum fann mun minna fyrir einmanaleika heldur en þeir sem skrifuðu texta í 

samskiptum sínum.65 Í þessu samhengi má sjá eðli sjónrænnar miðlunar og möguleika 

hennar á að hafa djúpstæð áhrif á almenning.  

 

 
64 „Fundargerðarsíða, Ráð og nefndir.“ 
65 Pittman. M, Reich, B, “Social Media and Loneliness: Why an Instagram Picture May Be Worth More 

Than a Thousand Twitter Words.”  
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Skynjun okkar á veruleikanum breyttist með tilkomu ljósmyndarinnar sem án efa 

er ein af merkustu uppfinningum sem gerðar hafa verið. Áður var það málaralistin sem 

færði okkur aðra sýn á raunveruleikann og fékk almenning til þess að horfa á hann með 

öðrum augum. Ljósmyndin hefur frá upphafi verið notuð til heimildaröflunar og sem 

skrásetningartæki á raunverulegum atburðum. Á sama tíma var þeirri notkun ögrað með 

því að vinna með blekkingarmátt miðilsins og samband hans við viðtakendur. Margar 

þekktustu fréttaljósmyndir heims voru í raun sviðsettar, uppstilltar og leikstýrðar en á 

þeim tíma er þær birtust voru þær settar fram sem frosin augnablik af raunverulegum 

atburðum eins og þeir áttu sér stað á þessu tiltekna augnabliki. Eitt frægasta dæmi er 

ljósmynd Yevgeny Khaldei af hermanni sem flaggar sovéska fánanum á Reichstag í 

Berlín í lok heimsstyrjaldarinnar síðari árið 1945 (Mynd 15).66 Því er auðvelt að spyrja 

sig, hvernig er hægt að vita með vissu hvað átti sér raunverulega stað og að það hafi gerst 

á þann hátt sem sýnt er? Þetta er vandi sem ásækir heimildarmyndina, það er að segja 

spurningin um hvað er raunverulegt og hvað er tilbúningur eða skáldskapur. 

Heimildarmyndir eru skapandi meðferð á raunveruleikanum, kvikmyndaður 

raunveruleiki sem lætur áhorfandann sjá hlutina í nýju ljósi.67  Um er að ræða skrásetningu 

 
66 “Rare Historical Photos.” 
67 Cowie, E. Recording Reality, Desiring the Real, 19. 

Mynd 15. 1945, Berlin. Raising a Flag over the Reichstag, Yevgeny Khaldei  
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á staðreyndum í formi tuttugu og fjögurra ramma á sekúndu en er þar um sannleika að 

ræða líkt og staðhæft var í Le Petit Soldat, kvikmynd Jean-Luc Godards? ("La 

photographie, c'est la vérité, et le cinéma, c'est vingt-quatre fois la vérité par seconde").68 

Ef við undanskilum umfjöllun um hvort hlutleysi sé eitthvað sem yfirhöfuð er 

hægt að nálgast, þá útilokar kvikmyndaformið sjálft að hægt sé að miðla hlutlaust 

myndrænu efni því margvíslegir þættir hafa áhrif á miðlunina. Myndhöfundur stjórnar 

því hvað sýnt er, á hvaða hátt það er gert, hvernig atriðin eru sett saman í klippiferlinu og 

hvaða hljóð heyrast í myndinni auk margra annarra þátta. Allt þetta hefur áhrif á hvernig 

áhorfendur skynja og túlka myndina. Gerðar hafa verið margvíslegar tilraunir með 

heimildarmyndaformið til þess að bregðast við vandanum um sannleiksbyrði. Ein þeirra 

er svokölluð sannleiksmynd (e. cinéma vérité) eða athugunarmynd (e. observational film) 

en hugmyndafræðin á bak við þennan stíl snýst um að myndhöfundurinn leitast við eftir 

bestu getu að sýna hlutina fordómalaust og forðast hlutdrægni.69 Tilgangurinn er að sýna 

fólk í hversdagsleikanum og opinbera á þann hátt félagslegar aðstæður þess. Þessi 

 
68 Jean-Luc Godard, Le Petit Soldat, 1963. „Ljósmyndin er sannleikur, og kvikmyndin er sannleikur tuttugu 

og fjórum sinnum á sekúndu“ Þýðing höfundar. 
69 Hassard, J og Holliday, R. Organization-Representation: Work and Organizations in Popular Culture, 

44. 

Mynd 16. Stilla úr Chronique d‘un Été, Jean Rouch og Edgar Morin, 1961.  
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hugmyndafræði er sprottin af samstarfi mannfræðingsins Jean Rouch og 

félagsfræðingsins Edgar Morin sem notfærðu sér kvikmyndaformið líkt og Lumière 

bræður ætluðust til þess að það yrði notað, þá sem rannsóknartæki.70 Þegar 

heimildarmynd þeirra Chronique d‘un Été kom út árið 1961 olli hún straumhvörfum í 

heimildarmyndagerð (Mynd 16). Þar var 16mm kvikmyndatökuvél notuð og einfaldur 

hljóðupptökubúnaður til þess að taka upp viðbrögð og svör almennra borgara Parísar. Þeir 

voru spurðir að því hvort þeir væru hamingjusamir en þessi einfalda spurning vakti mikil 

viðbrögð sem áhorfandinn fylgist með úr fjarlægð. Hann var jafnframt meðvitaður um að 

hann væri að fylgjast með því þegar venjulegt fólk var tekið upp og þannig var reynt að 

fjarlægja allan blekkingarleik.  

Með Dicrect Cinema sem þróaðist út frá þessum hugmyndum var gengið enn 

lengra og markvisst átti að forðast þá hluti sem hefðu áhrif á sannleiksgildi myndarinnar 

líkt og handrit eða söguþráð (e. plot). Sóst var eftir því að fanga atburði eins og þeir 

gerðust um leið og þeir áttu sér stað en það sem tekið var upp stjórnaðist af viðfanginu 

sjálfu. Áhorfandinn átti að upplifa kvikmyndina líkt og um beina upplifun væri að ræða. 

Engar spurningar áttu að vera lagðar fyrir viðfangsefni myndanna né áttu samtöl að vera 

fyrirfram skipulögð. Þegar hér var komið við sögu voru kvikmyndatökuvélar og 

hljóðupptökutæki orðin meðfærilegri sem gaf möguleika á annarri nálgun á viðfangsefni 

sem voru oft persónulegri. Einnig var lagt upp úr því að útlit myndanna væri hrátt án 

einhverra listrænna ákvarðana og þannig væri myndin nær raunverulegri skrásetningu á 

atburðum. Þessar stefnur urðu frá upphafi mjög umdeildar og dregið var í efa hvort 

möguleiki væri á því að miðla á hlutlausan hátt en jafnframt hvort sú leið myndi leiða 

áhorfandann nær einhverskonar sannleika.71  

Þýski kvikmyndaleikstjórinn og heimildarmyndargerðarmaðurinn Werner 

Hertzog hefur frá upphafi ferils síns verið ötull gagnrýnandi á Cinema Verité. Hann 

dregur í efa að kvikmynduð staðreynd geti innihaldið einhvern sannleika og segir að 

kvikmyndagerð snúist ekki um það.72 Hann álitur að margar heimildarmyndir séu á 

villigötum hvað varðar hugmyndina um staðreyndir og sannleika. Það er að hans mati 

óhugsandi að hægt sé að nálgast sannleikann á auðveldan hátt, aðeins með því að taka 

upp kvikmyndatökuvél og reyna að vera hreinskilinn, líkt og hann segir að Cinema Verité 

 
70 Hassard, J og Holliday, R. Organization-Representation: Work and Organizations in Popular Culture, 

41. 
71 Hassard, J og Holliday, R. Organization-Representation: Work and Organizations in Popular Culture, 

44. 
72 “Dialogues & Film Retrospectives: Werner Herzog.”  
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staðhæfi. Skortur er á djúpstæðum sannleika því einungis er hægt að nálgast yfirborðið 

með þessum hætti. Í rauninni er verið að rugla saman staðreyndum við sannleika. Á 

meðan sannleikurinn upplýsir mann þá mynda staðreyndir viðmið sem eru þó einnig 

mikilvæg. En kvikmyndalistin býður upp á fleiri möguleika því hún getur leitt áhorfendur 

nær sannleikanum með ljóðrænu ef unnið er markvisst með eiginleika miðilsins. Því er 

nauðsynlegt að vera hugvitssamur, búa til sögur, stílisera og vinna með blekkingarmátt 

hins myndræna.73 Hann leikstýrir raunveruleikanum til þess að nálgast sannleikann. Hans 

leið er að taka heimildarmyndina og kalla hana „aðeins kvikmynd“ en með  þessari nálgun 

er verið að veita henni ákveðið frelsi.74 Heimildarmyndagerðarfólk öðlast einnig með 

þessarri nálgun listrænt frelsi en áhorfendum er jafnframt treyst að skynja og túlka það 

sem þeim ber fyrir augum. Því allt er háð túlkunum en þrátt fyrir það er hægt að nálgast 

ákveðin sannleika sem getur verið ræddur og skoðaður á meðvitaðan hátt.  

3.1 Skapandi og ljóðræn nálgun á heimildarmyndina 

Heimildarmyndir birtast á margvíslegan hátt og kvikmyndagerðarmenn nálgast formið út 

frá ýmsum stílum sem Bill Nichols greindi í bók sinni Introduction to Documentary sem 

kom út árið 2001. Hann var með fyrstu sem greindi heimildarmyndaformið en 

meginflokkar hans byggja á ólíkri aðferð við framsetningu á viðfangsefni myndanna. 

Þessir flokkar eru skýringarmyndir (e. expository mode), athugunarmyndir (e. 

observational mode), þátttökumyndir (e. participatory mode) og sjálfhverfarmyndir (e. 

reflexive mode).75 Algengara er þó í dag að samruni eigi sér stað og jafnvel að það beri á 

áhrifum frá öðrum greinum eins og myndbandslist (e.  video art). Má í því samhengi 

nefna hina lettnesku Lailu Pakalninu en verk hennar eru oft á mörkum þess að vera 

 
73 “Dialogues & Film Retrospectives: Werner Herzog.” 
74 McCreadie, M. Documentary Superstars: How Today's Filmmakers Are Reinventing the Form, 82. 
75 Nichols, B. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, 99. 
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myndbandsverk og heimildarmynd í athugunarmyndastíl. Hún nær með þessarri nálgun 

að færa heimildarmyndaformið á annað stig og vísa þær oft út fyrir sjálfa sig. Hún notar 

einnig tungumál kvikmyndalistarinnar til hins ýtrasta en í kvikmyndum hennar eru hvorki 

talandi hausar (e. talking heads) né talað yfir þær (e. voice over). Ákveðinn sjónrænn stíll 

er á hverri kvikmynd og hugsað er út í kvikmyndatöku, klippingu, hljóðheim auk annarra 

þátta. Það er í höndum áhorfandans að skynja og bregðast við því sem fyrir augum ber og 

þeim hugrenningartengslum sem myndast innra með þeim. Nýjasta heimildarmynd 

Pakalninu, Spoon sem er frá 2019 er gott dæmi um hvernig hún nálgast miðilinn (Mynd 

16). Myndin er stílræn, svarthvít og rammar hennar eru fagurlega uppstilltir.76 Myndefnið 

er samt sem áður hversdagslegt og raunverulegt. Viðfang myndarinnar er plastskeiðin og 

fylgjumst við með „lífsferli“ hennar. Plastskeiðin er framleidd í verksmiðju, pökkuð inn 

og hún er svo notuð af fólki þegar það gæðir sér á skyndibitamat og endar því næst í 

ruslinu. Með þessari listrænni nálgun nær hún að vekja upp hugsanir um málefni er varða 

til dæmis umhverfisvernd, matar- og neyslumenningu. Með ljóðrænu og listrænni sýn 

verður heimildarmyndin að samfélagslegri rannsókn án orða en á þann hátt ögrar hún 

áhorfendum á annan hátt en til dæmis fréttamynd (e. newsreel). Myndræna miðlunin 

verður vaki fyrir orðræðu í tengslum við myndina  og fær mann til þess að horfa á heiminn 

á annan hátt. Hér heyrum við hvorki staðreyndir um plastnotkun almennings og þau 

neikvæðu áhrif sem plast hefur á umhverfið né tölfræðilegar upplýsingar um magn plasts 

í hafinu. Hins vegar er orkað á tilfinningar áhorfandans með því að nota listræna nálgun 

sem hefur önnur áhrif á fólk en staðreyndir sem settar eru röklega fram. Þessi aðferð 

 
76 Laila Pakalniņa, “Spoon_trailer.” 

 

Mynd 16. Stilla úr Spoon, Laila Pakalninu, 2019.  
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virkar því á annan hátt á áhorfendur heldur en til dæmis skýringarmyndin þar sem 

blákaldar staðreyndir flæða yfir áhorfendur.  

Rússneski leikstjórinn Andrey Tarkovsky taldi mikilvægt að þröngva ekki 

einhverri skoðun um tiltekið málefni upp á áhorfendum. Mikilvægara væri að sýna þeim 

lífið sem hver og einn myndi vinna úr og mynda sér skoðun um.77 Þrátt fyrir að hann hafi 

verið í þessu samhengi verið að tala um kvikmyndir þá er vel hægt að tengja þessar 

hugmynd við heimildarmyndir. Þá er verið að treysta áhorfandanum til þess að upplifa og 

skilja eitthvað nýtt. Að einhverju leyti er þessi aðferð áhrifameiri þar sem innri vakning 

verður hjá fólki af sjálfsdáðum í stað áróðurs eða upplýsingaflóðs. Ljóðræna er notuð til 

þess að nálgast sannleikann á annan hátt sem leiðandi afl í gegnum lífið. Hér er um 

ákveðna aðferð að ræða til þess að tengjast raunveruleikanum og skynja heiminn út frá 

tilfinningum. Með þessari nálgun er möguleiki á að fara út fyrir þær takmarkanir sem eru 

á röklegri nálgun á staðreyndum og lífið er rannsakað djúpt undir yfirborðinu. 

Þegar ég vann að gerð heimildarmyndar minnar um borgarbóndann Ólaf R. 

Dýrmundsson, Lömbin tvö, nálgaðist ég miðilinn á listrænann eða ljóðrænan hátt í 

athugunarmyndastíl (Mynd 17). Undirbúningsvinnan fól í sér heimildarvinnu um Ólaf 

með því að lesa fjölda blaðagreina sem tengjast honum, bæði sem hann hefur skrifað 

sjálfur og viðtöl sem hafa verið tekin við hann. Sem landbúnaðarráðunautur og 

búvísindamaður með sérhæfingu í sauðfjárrækt er fjöldi greina tengdar honum. Hann var 

 
77 Tarkovsky, A. Sculpting in Time: Reflections on the Cinema, 152. 

Mynd 17. Ólafur R. Dýrmundsson, búvísindamaður og borgarbóndi. Ljósmynd Rakel Jónsdóttir 2020.  
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auk þess virkur baráttumaður í hinu svokallaða Sauðfjárstríði á sjöunda áratugnum þegar 

fjáreigendur stóðu í ströngu við borgaryfirvöld að fá að hafa fé sitt í Fjárborg eins og 

þeim var lofað. Í þessum greinum gerir maður sér grein fyrir hversu ástríðufullur Ólafur 

er, hversu mikla þekkingu hann hefur á málefnum er varða sauðfjárrækt og borgarbúskap 

en einnig endurspeglast persónueinkenni hans. Við lögðum einnig mikið upp úr því að 

vera í reglulegum samskiptum í öllu framleiðsluferlinu og hittumst nokkrum sinnum fyrir 

upptökur til þess að kynnast betur. Sjónrænn stíll myndarinnar var einnig mótaður í því 

ferli en gerðar voru tilraunir með því að nota mismunandi linsur þegar tökustaðir voru 

skoðaðir og ljósmyndaðir. Á þennan hátt kynntist ég umhverfinu og viðmælanda mínum 

náið sem var mikilvægt þegar unnið var að gerð handrits og söguborðs (e.story board). 

Þetta er hefbundið vinnulag hjá mér en í þetta sinn er það notað í fyrsta sinn fyrir 

heimildarmynd. Það veitir manni öryggi þegar komið er á tökustað að vinna á þennan hátt 

sem er mikilvægt þegar kvikmyndamiðillinn er notaður á skapandi hátt. Þannig er hægt 

að taka betur eftir umhverfinu, fanga augnablik, bregðast við óvæntum breytingum og 

finna lausnir á mögulegum vandamálum sem geta komið upp.  

Hversdagsleikinn er heillandi á sinn einfalda en þó margræða hátt en hann er 

einnig að einhverju leyti ósýnilegur fyrir marga. Fólk lifir lífi sínu að miklu leyti fram í 

tímann, það er ætíð á leiðinni eitthvert og því alltaf nokkur skref á undan sjálfum sér. Það 

staldrar ekki alltaf við eða dvelur lengi í núinu og oft þarf það sífellt á einhverskonar áreiti 

að halda. Endurtekning einkennir hversdaginn sem margir hverjir hafa jafnvel að 

einhverju leyti óbeit á. En það eru ákveðnir töfrar fólgnir í hversdagsleikanum sem er í 

höndum heimildargerðamanna að fanga og sýna almenningi. Þegar á tökustað var komið 

var ég meðvituð um það sem ég tók eftir og á hvaða hátt ég skynjaði það. Það má líkja 

þessu ferli við að semja hækur (e. haikku) en Andrey Tarkovsky tengdi þessi tvö form 

saman á þann hátt hvernig staðreyndir voru settar fram með athugun, einfaldri og beinni. 

Augnablik eru fönguð og þau eru sett fram með nákvæmri lýsingu. Líkt og gerist í 

klippiferlinu er ólíku augnabliki stillt upp við annað augnarblik sem sýnir annað 

viðfang.78 Með þessu er verið að beina athygli áhorfandans meðvitað í ákveðna átt og fá 

hann til þess að taka eftir oft hversdagslegum hlutum. Það er gert á annan hátt en til dæmis 

í fréttamyndum þar sem staðreyndir eru settar fram á röklegri hátt. Hér er verið að vinna 

 
78 Tarkovsky, A. "Sculpting in TIme, Reflections on the Cinema." 77. 
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með tilfinningar og innsæi áhorfandans sem opnar fyrir fleiri möguleika til þess að mynda 

hugrenningatengsl.  

Lömbin tvö byrjar á rólegu eftirmiðdegi, síðsumars í garði Ólafs í Jóruseli þar sem 

hann er að sýsla við heyskap. Hann sýnir okkur ræktun sína og fjárhúsið sem á þessum 

tíma er tómt því kindur hans eru á afrétti. Hér ríkir kyrrð og ró en óljóst má heyra umferðar 

niðinn sem gefur til kynna að maður er staddur í borgarumhverfi. Næsta atriði er tekið 

upp í Fossvallarétt að hausti til og við fylgjumst bæði með fjáreigendum, þar á meðal 

Ólafi og kindum sem á að fara reka inn í réttir. Hér má sjá hvernig klippingin er notuð á 

meðvitaðan og skapandi hátt til þess að örva áhorfandann til að mynda hugrenningatengsl. 

Myndefni er stillt saman í klippingunni á ákveðinn hátt sem ýtir undir túlkun og tengingu 

sem er í höndum áhorfandans að vinna með. Í þessu atriði eru einungis umhverfishljóð 

notuð en auga kvikmyndatökuvélarinnar beinist jafnt að kindum sem fólki. Langar tökur 

eru notaðar til þess að fanga augnablik með athugunarmyndastíl þannig verða til 

sjónrænar hækur. Kindur eru dregnar í dilka, samræður eiga sér stað sem við greinum 

með tjáningarríkum svipbrigðum, hundur hleypur inn í rammann og eigandinn á eftir 

honum með hann í bandi og virðist ráða ílla við hann. Lífið er að eiga sér stað.  

Næst erum við komin í Þrastahól sem er sumarbústaður Ólafs og fjölskyldu sem 

er rétt fyrir utan Reykjavík. Hann er þar með kindur sínar á vorin áður en þær fara á afrétt 

en einnig á haustin eftir að þær eru nýkomnar úr réttum. Hér er andrúmsloftið rólegt og 

friðsælt. Við finnum fyrir kyrðinni og einfaldleikanum sem er kærkomið andsvar við 

áreiti nútímalífs. Hann spjallar vingjarnlega við kindur sínar og segir okkur frá fjárhaldi 

Mynd 18. Stilla úr Lömbin tvö, Rakel Jónsdóttir, 2021.  
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sínu og ræktun. Hér fáum við betur að kynnast Ólafi í því umhverfi þar sem honum líður 

hvað best í. Hann er að búa sig undir það að flytja kindurnar til Reykjavíkur í fjárhúsið í 

Breiðholti þar sem þær munu vera yfir vetrarmánuðina fram á næsta vor. Í lokin fáum við 

að fylgjast með honum í Jóruseli að vetri til þar sem kindurnar eru úti við fjárhúsið og við 

heyrum niðinn í borginni. Hann segir okkur frá því hvernig dagurinn gengur fyrir sig hjá 

honum varðandi umönnun á kindunum. Iðja hans hefur frá upphafi náð að samlagast 

daglegu lífi hans, einnig þegar hann var í krefjandi vinnu og námi. Þetta hefur hann náð 

að gera með skipulagningu og áræðni. Við gerum okkur grein fyrir þeim ávinningum sem 

búskapur hans hefur fyrir hann ekki síst hvað varðar það að vera búbót fyrir heimilið 

heldur einnig þeim andlega ávinning sem hann fær af starfi sínu.  

Við gerð heimildarmyndarinnar Lömbin tvö  leitaðist ég eftir því að miðla því sem 

ég upplifði á þann hátt eins og það birtist mér (Mynd 18). Ég notaði aðferðir 

kvikmyndalistarinnar á skapandi hátt og lagði markvisst upp úr því að nota aðallega 

myndrænu, ásamt hljóði, stíliseringu og klippingu til miðlunar. Það má finna fyrir 

ákveðinni núvitund í kringum fjárhald Ólafs en það er hugtak sem er mikið í orðræðunni 

í dag. Það sést oftast í tengslum við málefni til dæmis hugleiðslu og jógafræðum en þó er 

vel hægt að upplifa það einungis með hversdagslegum athöfnum líkt og í þeirri starfsemi 

sem tengd er borgarbúskap. Þar má greina ákveðinn einfaldleika og endurtekningu í 

hversdagslegum athöfnum en tíminn verður áþreifanlegur. Með þessari aðferðarfræði sem 

ég notaðist við er ég að reyna að endurskapa þessar tilfinningar og andrúmsloft sem er í 

kringum búskap Ólafs, innra með áhorfendum. Í stað þess að vinna heimildarmyndina á 

hefðbundnari hátt þá með beinum viðtölum þar sem staðreyndir voru settar fram, kaus ég 

að fara þessa skapandi eða ljóðrænu leið og vonast ég eftir því að það yrði til þess að 

ákveðin innri vakning myndi verða hjá áhorfendum. Ólafur verður að ákveðinni 

fyrirmynd eða dæmi um mann sem fer sína eigin leiðir sem eru óhefðbundnari en gerist 

og gengur. Með því að bjóða áhorfendum að upplifa með mér hans daglega líf tengd 

fjárhaldi hans verður til óbein upplifun sem getur orðið þeim innblástur til þess að 

endurhugsa sitt eigið líf. Hér er verið að nota myndrænt efni til þess að verða aflgjafi fyrir 

vitundarvakningu innra með áhorfendum. Vakning sem mögulega gæti hvatt fólk til þess 

að lifa sjálfbærara lífi og jafnvel hefja stund á lífrænum búskap innan borgarmarka.  
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4 Niðurstöður 

Það er að eiga sér ákveðin þróun í heiminum sem mikilvægt og nauðsynlegt er að bregðast 

við. Borgir eru sífellt meir að verða helsti bústaður mannsins sem skapar ýmis vandamál 

en þá sérstaklega hvað varðar fæðuöryggi. Eftir um þrjátíu ár er reiknað með að um sjötíu 

prósent mannkyns muni búa í borgum. Fæðuöryggi er því nú þegar orðið að einu af 

stærstu vandamálum sem yfirvöld heims standa frammi fyrir og er skilgreint sem eitt af 

málefnum sem varða þjóðaröryggi. Það skortir landsvæði til ræktunar á matvælum fyrir 

þennan sífellt vaxandi fjölda fólks í heiminum en þar sem neysluvenjur heims eru sífellt 

að verða vestrænni er sérstaklega búfjárræktun að aukast. Það leiðir til þess að skógar eru 

ruddir í meira mæli til þess að búa til akurlönd en auk þess er ekki nóg pláss af 

ræktunarlandi í boði. Því er farið að horfa til borganna sem mögulegs staðar til ræktunar 

til þess að mæta þessum kröfum.  

 Borgarbúskapur hefur frá upphafi verið hluti af borgarmyndinni en þó í 

mismunandi miklu magni bæði eftir tímabilum og staðsetningu. Tilhneiging hefur þó 

verið í vestrænum borgum að gera ekki ráð fyrir þvílíkum búskap í borgarskipulagi heldur 

frekar að aðskilja borgina frá sveitinni. Hins vegar er farið að bera meira á því á seinustu 

áratugum að gert sé ráð fyrir einhverskonar ræktun innan borgarmarka. Arkitektar og 

skipulagsfólk horfa jafnvel til eldri hugmynda eins og Garðborga (e. Garden Cities) 

Ebenezar Howards frá því um aldamótin nítjánhundruð sem innblástur fyrir nýjar 

hugmyndir. Hugmyndafræði þessara Garðborga var að gera borgir sjálfbjarga varðandi 

matvælaframleiðslu og iðnað með því að gera ráð fyrir ræktunarsvæðum innan 

borganna.79 Auk þess er í auknum mæli farið að nota nýjungar á sviði landbúnaðar eins 

og lóðrétta ræktun til matvælaframleiðslu í borgum sem sett er upp inni í rýmum sem 

þjóðna hafa áður öðrum tilgangi.  

En lausnin á þessu stóra vandamáli er varðar fæðuöryggi liggur ekki einungis í 

því að finna nýjar aðferðir við matvælaframleiðslu eða auka ræktunarsvæði heimsins. 

Viðhorfsbreytinga er þörf á hvernig horft er á mat og skortur er á virðingu sérstaklega 

meðal almennings í vestrænum löndum heims. Með tilkomu iðnaðarbýlanna sem buðu 

upp á í fyrsta sinn fjöldaframleidda og ódýra matvöru var farið að horfa á mat sem 

neysluvöru sem keypt var í stórvöruverslunum. Fjöldi vandamála má tengja við þessa 

þróun og tengjast einnig málefnum sem varða einnig lýðheilsu. Lífsstílssjúkdómar má 

 
79 “Garden Cities Of To-morrow.” 
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rekja til óheilnæmrar fæðu sem mikið framboð er á í dag, sérstaklega í vestrænum ríkjum 

heims. Jafnframt er matarsóun alvarlegt vandamál þar sem mikið magn matvæla glatast 

bæði í framleiðsluferlinu en eins hjá neytendum sem henda mat eða láta hann skemmast. 

Alvarleikinn snýr ekki einungis að þeirri orku sem tapast sem annars gæti farið í að fæða 

fjölda fólks heldur einnig í því metangasi sem matarafgangar framleiða við urðun. Einnig 

er mikið af matvælum sem er fargað þrátt fyrir að vera enn í lagi en ástæður þess eru til 

dæmis villandi merkingar á innpakkaðri matvöru og neytandinn treystir ekki eigin 

skynsemi til þess að meta ástand þess. Einnig þurfa framleiðendur oft að farga matvælum 

sem eru til dæmis ekki útlitslega ásættanleg fyrir markaðinn. Þessi málefni eru mikilvæg 

til þess að stuðla að sjálfbærni sem er eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 

Yfirvöld heims hafa í auknum mæli farið að horfa á borgarbúskap sem mögulega leið til 

aukinnar sjálfbærni borga sem myndi bæði geta stuðlað að bættri lýðheilsu en eins aukið 

matvælaframleiðslu heimsins.  

 Hér hefur verið fjallað um einkenni og möguleika borgarbúskapar með þá 

spurningu í huga hvort hann geti leitt til aukinnar sjálfbærni borga. Kom þar í ljós að 

möguleiki var á að auka matvælaframleiðslu með ræktun í borgum en þörf er á auknum 

rannsóknum hvað það varðar. Einnig þarf að huga að málefnum í þessu samhengi sem 

snerta umhverfissjónarmið en augljós ávinningur er á því að gera borgir grænni sem bætir 

lífsgæði borgarbúa. Hins vegar er skortur á rannsóknum á gæði þeirra matvæla sem 

framleidd eru í borgum hvað varðar mengun sem og þeim orkugjafa sem notaður er í 

ræktun innanhúss. Hér er átt við kolefnisfótspor afurða sem ræktaðar eru með vatnsrækt 

og samrækt en þar er þörf á verksmiðjuframleiddum orkugjafa eins og ljósabúnaði. 

Borgarbúskapur hefur hins vegar þegar á heildina litið jákvæð áhrif á samfélagið og eru 

ávinningarnir marglaga.  

Þegar matarkörfur borganna verða staðsettar í bakgarði þeirra, torgum eða á 

þökum bygginga þá verður matvælaframleiðsla hluti af daglega lífi borgarbúa. Skapast 

þá aftur tenging við náttúruna og uppruna þess sem almenningur neytir. Á þann hátt öðlast 

almenningur aftur virðingu fyrir mat og aukin meðvitund verður um mikilvægi hans. En 

til þess að nálgast þennan veruleika þarf að gera ráð fyrir þvílíkum svæðum í 

borgarskipulagi og umbreyta því borgarumhverfi sem nú þegar er til staðar. Jafnframt 

þyrfti að vera auðvelt fyrir borgarbúa að leggja stund á búskap í borgum og mögulega 

þyrftu að vera styrkir á vegum borgaryfirvalda til þess að auðvelda matvælafyrirtækjum 

að vera starfrækt í borgum allavega til að byrja með. Almennt séð er þörf á 

matvælabyltingu til þess að bregðast við íbúaþróun heimsins og þeim vandamálum sem 
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yfirvöld heims þurfa að bregðast við. Fjöldi verkefna eru nú þegar í gangi sem vinna að 

því að umbreyta matvælakerfinu og auka borgarbúskap en fjallað var um nokkur þeirra í 

öðrum kafla þessarar greinargerðar. Jafnframt er mikilvægt að virkja hinn almenna 

borgara til þessarar iðkunar þar sem hvatinn til breytinga liggur þar hjá almenningi. 

Viðhorfsbreytinga er þörf meðal almennings gagnvart borgarbúskap því enn ber á 

gömlum hugmyndum frá stríðsárunum þar sem ræktun í borgum var tengd nauðsyn og 

fátækt.  

 Í þessu samhengi er myndræn miðlun mikilvæg til þess að hafa áhrif en hún getur 

haft mótandi áhrif á viðhorf almennings. Það hefur verið sýnt fram á að við vinnum á 

annan hátt út úr sjónrænu efni en rituðu og það orkar jafnframt á annan hátt á mann. Því 

er mikilvægt að gera borgarbúskap sýnilegri í samfélaginu samhliða aukinni orðræðu. 

Fyrirmyndir gegna í þessu samhengi mikilvægu hlutverki en þær hafa áhrif á smekk og 

viðhorf almennings. Þegar horft er til Reykjavíkur er mikil þörf fyrir að gera 

borgarbúskap sýnilegri í orðræðunni og jafnframt í menningarumhverfi borgarinnar. Sá 

hópur sem stundar ræktun eða búskap innan borgarmarka er tiltölulega falinn og ræktunin 

ekki á fjölförnum stöðum líkt og gerist til dæmis í borgum í Evrópu. Því nýtti ég 

kvikmyndaformið í miðlunarhluta þessarar greinargerðar. Heimildarmyndin Lömbin tvö 

sýnir Ólaf R. Dýrmundsson borgarbónda sem fyrirmynd og dæmi um einstakling sem 

hefur náð á einfaldan hátt að samhæfa búskap í borg við daglegt líf og vinnu. Sú leið að 

nálgast kvikmyndaformið á skapandi eða ljóðrænan hátt var farin til þess að orka á 

tilfinningar áhorfenda og leitast var eftir því að sú nálgun myndi veita þeim innblástur til 

þess að taka upp sambærilega iðju.  

 Þegar kemur að borgarbúskap þá sitjum við á óplægðum akri tækifæra sem 

nauðsynlegt er að rannsaka og nýta á sem hagkvæmnastan hátt. Þegar horft er til 

Reykjavíkur þá eru möguleikarnir ótvíræðir þá sérstaklega hvað viðkemur þáttum sem 

snúa að notkun á hreinni orku en einnig loft- og jarðvegsgæða. Mikið er um illa nýtt 

almenningsrými á höfuðborgarsvæðinu sem vel væri hægt að vinna með á skapandi og 

sjálfbæran hátt. Greina mátti aukinn áhuga meðal Reykvíkinga en það virðist sem það 

þurfi að eiga sér stað markviss starfsemi til þess að hvetja bæði almenning sem og 

fyrirtæki til þess að hefja stund á borgarbúskap fyrir alvöru. Þegar horft er almennt til 

borgarbúskapar þá er þörf á auknum rannsóknum sem tengjast búskapnum en auk þess 

þarf að endurhugsa landbúnaðarstefnu í heild sinni til þess að skapa betri aðstæður fyrir 

búskap í þéttbýli. Það er augljós ávinningur sem hlýst af aukinni landbúnaðarframleiðslu 

í borgum og þéttbýli en borgir heims munu þó ekki geta framfleytt sér að eingöngu sjálfar. 
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Þær munu ávallt vera háðar baklandi sínu en þó myndi aukin landbúnaðarframleiðsla 

innan borgarmarka styðja við fæðuöryggi þeirra en jafnframt auka lífsgæði borgarbúa. 

Hinn almenni borgari getur tekið þátt í því að stuðla að aukinni sjálfbærni borga einungis 

með því að hefja sjálfsþurftabúskap af hvaða mælikvarða sem er. Þörf er á 

matvælabyltingu til þess að bregðast við þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir en 

byltingar hefjast gjarnan í setustofum almennra borgara. Matarkörfur framtíðar verða ef 

til vill staðsettar í bakgörðum, kjöllurum eða á húsþökum okkar borgaranna.  
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