
 

         Skipulag og hönnun 

 
 
    

 

MS – ritgerð       September 2021 
 

 

 

 

 

Straumvötn í þéttbýli 
Staða Glerár og virði fyrir samfélagið á Akureyri 

 
María Markúsdóttir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MS – ritgerð       September 2021 

 

 

 

 

 

 

Straumvötn í þéttbýli 
Staða Glerár og virði fyrir samfélagið á Akureyri 

 

 

María Markúsdóttir 

 

 

30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í skipulagsfræði 

 

 

Ábyrgðarmaður Landbúnaðarháskóla Íslands: 

Dr. Bjarki Jóhannesson 

 

 

Leiðbeinendur:  

Dr. Bjarki Jóhannesson og  

Dr. Ása Lovísa Aradóttir 

 

 

Skipulag og hönnun 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri, september 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Íslenskur titill: Straumvötn í þéttbýli. Staða Glerár og virði fyrir samfélagið á Akureyri. 
Enskur titill: Urban rivers. The value of Glerá river for the municipality of Akureyri. 
30 eininga lokaverkefni sem hluti af Magister Scientiarum 
 
Höfundarréttur © 2021 María Markúsdóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
Skipulagsfræði 
Skipulag og hönnun 

Landbúnaðarháskóli Íslands 
Hvanneyri 
311 Borgarnes 
Sími: 433 5000 
 
 
 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
María Markúsdóttir, 2021, Straumvötn í þéttbýli. Staða Glerár og virði fyrir samfélagið á Akureyri. MS 
ritgerð, Skipulagsfræði, Landbúnaðarháskóli Íslands, 118 bls. 



i 
 

 

  



ii 
 

Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af 

mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.   

 

 

                                                                                       María Markúsdóttir 

  



iii 
 

Ágrip 

Í þessari rannsókn var leitast við að meta virði straumvatns í þéttbýli út frá sjónarhorni 
umhverfis og samfélags.  Rannsóknin beindist að Glerá sem rennur í gegnum þéttbýlið á 
Akureyri.  Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt; annars vegar að skoða landslagseinkenni 
og landnotkun meðfram Glerá og hins vegar að kanna hagrænt virði árinnar í hugum íbúa á 
Akureyri.   

Landslag meðfram Glerá var greint og flokkað með aðferðafræði landslagsgreiningar (e. 
landscape character assessment) en aðferðin byggir á þeirri skilgreiningu að landslag er allt 
umhverfi okkar, bæði manngert og náttúrulegt.  Rannsóknarsvæðinu var skipt í sjö 
einkennissvæði sem hvert um sig var flokkað og greint m.t.t. landslagsþátta í því skyni að 
greina núverandi stöðu og þróunarmöguleika svæða og voru niðurstöður flokkaðar með 
SVÓT greiningu.  Niðurstöður landslagsgreininga sýndu að svæði meðfram Glerá voru 
almennt vel gróin en samfella grænna svæða var rofin af umferðargötum og 
athafnasvæðum.  Rannsóknarsvæðið var nánast allt manngert og raskað og ógegndræpt 
yfirborð ríkjandi á neðsta hluta þess.  Þá voru umferðargötur jafnframt áberandi 
landslagsþáttur á nánast öllu svæðinu.  Skjólleysi var einkennandi og gil og gljúfur árinnar 
stuðluðu að náttúrufegurð svæðisins.   

Með aðferðum umhverfishagfræðinnar var leitast við að leggja hagrænt mat á virði Glerár 
fyrir íbúa.  Notast var við skilyrt verðmætamat (e. contingent valuation), þar sem 
spurningakönnun var lögð fyrir úrtak íbúa á Akureyri og þeir spurðir hvort og þá hversu 
mikið þeir voru reiðubúnir að greiða fyrir tiltekna uppbyggingu sem myndi leiða til aukins 
aðgengis að Glerá og bökkum hennar fyrir íbúa.  Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru 
reiðubúnir að greiða að jafnaði tæplega sjö þúsund krónur fyrir slíka uppbyggingu, sem 
þýðir um eitt hundrað milljónir króna fyrir alla skattgreiðendur í sveitarfélaginu.  Þá leiddu 
niðurstöður jafnframt í ljós að þann ágóða sem samfélagið á Akureyri nýtur frá Glerá má 
fella undir bæði notagildi og gildi óháð notkun.  Notagildi er töluvert, bæði fyrir innviði 
sveitarfélagsins sem og íbúa og atvinnulíf.   

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um virði svæða meðfram Glerá fyrir 
samfélagið á Akureyri.  Þær upplýsingar og gögn sem rannsóknin aflar um ána og umhverfi 
hennar má nýta við skipulagsvinnu og ákvarðanatöku varðandi landnotkun meðfram ánni.  
Jafnframt getur rannsóknin skapað grundvöll fyrir áherslubreytingar við skipulagsgerð og 
jafnvægi milli manngerðs og náttúrulegs umhverfis meðfram Glerá.  Þá getur almenningur 
notið góðs af niðurstöðum rannsóknarinnar með aukinni þekkingu á þeim náttúrugæðum 
sem til staðar eru í nærumhverfinu.   

 

Lykilorð:  Þéttbýlisstraumvötn, Glerá, landslagsgreining, skilyrt verðmætamat, virði 
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Abstract  

[Urban rivers. The value of Glerá river for the municipality of Akureyri.] 

The purpose of the present work was to assess the value of an urban river based on 
environmental and social factors.  The research focused on Glerá river which flows through 
the town of Akureyri in North Iceland.  The main goal of the study was twofold; to look at 
landscape patterns and land use along the Glerá river and to assess the economic value of 
the river for the residents of Akureyri.   

The landscape along Glerá was analyzed and grouped using landscape character 
assessment, in which landscape is defined as our entire environment, both manmade and 
natural. The research area was divided into seven characteristic areas, each one was 
classified and analyzed with respect to landscape components to evaluate its present state 
and development potential. The results were grouped using SWOT classification method. 
Results from the economic evaluation revealed that the areas adjacent to Glerá were 
generally rich in vegetation but the continuity of green areas was interrupted with roads 
and various land-use. The research area was almost entirely manmade and a disturbed, 
impermeable surface was dominant downstream. Transportation routes were also a 
prominent  part of the landscape in almost the entire area. Lack of shelter was 
characteristic, and ravines and canyons contributed to the scenic beauty of the area. 

The economic value of Glerá for the residents was estimated using environmental 
economics. Contingent valuation was utilized, where the residents of Akureyri were asked 
to participate in a questionnaire, asking them how much they were willing to pay for a 
specified development which would improve people’s access to the banks of Glerá. The 
economic value of Glerá was then estimated from the results from the questionnaire using 
contingent valuation, indicating that the participants in a survey were willing to pay the 
average amount of nearly 7000 ISK for the development in question, which amounts to 
about one hundred million ISK total for Akureyri’s taxpayers. The results revealed that the 
value of Glerá to Akureyri’s society can be classified as both use value and non-use value. 
The use value is considerable, both for the infrastructure of the community as well as for 
the residents and economic activity. 

The results of this research give an indication of the value of areas adjacent to Glerá for the 
society of Akureyri. The information and evidence that the research provides about the 
river and its environment can be used in planning and decision-making concerning land-
use along the river. The research can create a basis for a new emphasis in planning and 
balance between manmade and natural environment along Glerá. Moreover, the public 
can benefit from the results of the research by increasing their knowledge of the natural 
qualities present in the microenvironment. 

Key words: Urban rivers, Glerá, landscape character assessment, contingent valuation, 
 value  
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Orðalisti 

Aðalskipulag Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem 
fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, 
byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og 
þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu.   

Deiliskipulag Skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan 
sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður 
nánar á um útfærslu þess.  Ákvæði um deiliskipulag 
eiga jafnt á við um þéttbýli og dreifbýli.   

Eingreiðsluskattur  Skattur greiddur í einni greiðslu, óháður tekjum.   

Einkennissvæði  Landsvæði sem einkennist af ákveðinni landslagsgerð.   
(e. character area)  

Gegndræpt yfirborð Yfirborðsþekja sem hleypir yfirborðsvatni ofan í 
jarðveg.   

Greiðsluvilji  Hámarksfjárhæð sem einstaklingur er reiðubúinn að  
(e. willingness to pay) greiða fyrir tiltekna þjónustu eða náttúrugæði sem 

eykur velferð hans.   

Grænir innviðir Skipulagt net náttúrulegra, hálfnáttúrulegra og 
grænna svæða sem hönnuð eru til að skapa 
vistkerfisþjónustu og renna stoðum undir sjálfbærni 
samfélags.   

Grænn trefill Græn og gróðurrík svæði sem ætlunin er að nái 
umhverfis byggðina á Akureyri.   

Hagrænt mat Efnahagslegt eða fjárhagslegt mat, þ.e. virði einhvers 
sett fram í peningum.   

Hagsmunaaðilar Einstaklingur eða hópar sem geta haft áhrif á eða 
verða fyrir áhrifum vegna tiltekinnar stefnu eða 
aðgerða.   

Landnotkun Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir 
íbúðir, frístundahús, iðnað, verslun, útivist og 
landbúnað.   

Landslag (e. landscape) Svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna náttúru-
legra og/eða mannlegra þátta og samspils þar á milli.  
Landslag tekur þannig til daglegs umhverfis, 
umhverfis með verndargildi og umhverfis sem hefur 
verið raskað.  Undir landslag fellur m.a. þéttbýli, 
dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn og hafsvæði.   
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Landslagsgerð Ákveðin gerð landslags sem hefur tiltölulega 
(e. character type) einsleit einkenni.   

Landslagsgreining (e. landscape Aðferð til að skilgreina sérstöðu og draga fram  
character assessment)  einkenni landsvæða á kerfisbundinn hátt.   

Landslagseinkenni  Ákveðið mynstur þátta sem koma oft fyrir í  
(e. landscape character) ákveðinni gerð landslags.   

Landslagsþáttur Hver sá hluti náttúrunnar eða landslags sem á sér  
(e. landscape form)  afmarkaða skilgreiningu, t.d. fjall, á eða stöðuvatn.  

Með öðrum orðum, þeir þættir sem saman mynda 
yfirborð landsvæðis.   

Landsskipulagsstefna Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára 
sem ráðherra lætur vinna og leggur fyrir Alþingi.   

Likert kvarði (e. Likert scale) Svarkvarði sem gjarnan er notaður í spurninga-
könnunum sem meta viðhorf fólks þar sem huglægt 
mat er grunnur að svari.  Kvarðinn mælir viðhorf með 
tilteknum fullyrðingum sem þátttakandi tekur afstöðu 
til með svarkostunum mjög sammála, fremur 
sammála, hvorki né, fremur ósammála, mjög 
ósammála.   

Menningarlandslag Landslag þar sem ummerki mannsins sjást, þ.á.m.  
(e. cultural landscape) þéttbýlislandslag.   

Miðlunarlón Stöðuvatn sem er manngert að öllu leyti eða hluta og 
rennsli er stýrt í og/eða úr.   

Náttúrugæði Náttúruauðlind, náttúruverðmæti eða önnur gæði 
sem falin eru í náttúrulegu umhverfi, bæði 
áþreifanleg og óáþreifanleg.   

Ógegndræpt yfirborð Yfirborðsþekja sem hleypir litlu eða engu ofanvatni 
niður í jarðveg.   

Rammahluti aðalskipulags Sá hluti aðalskipulags þar sem útfærð eru ákveðin 
afmörkuð svæði sveitarfélags með það að markmiði 
að ákvarða nánar landnotkun, svo sem um 
meginþætti þjónustukerfa og að afmarka 
byggingarsvæði eða áfanga deiliskipulagsáætlana.   

Skilyrt verðmætamat Aðferð sem fellur undir tjáð val.  Til þess að leggja mat  
(e. contingent valuation)  á umhverfiskostnað eru spurningar lagðar fyrir hóp 

þátttakenda um hversu háa fjárhæð þeir eru 
reiðubúnir að greiða fyrir tiltekin umhverfisgæði.   
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Skyntúlkun (e. perception) Sálfræðileg viðbrögð við áreiti landslags á sjónskynjun 
og hugsanlegt gildi slíkra viðbragða.   

Straumvatn Árvatn, yfirborðsvatn sem í er greinilegur straumur 
þegar enginn vöxtur er í því.   

Svæðisskipulag Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar 
sem sett er fram sameiginleg stefna um byggðaþróun 
og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf á að 
samræma vegna sameiginlegra hagsmuna 
hlutaðeigandi sveitarfélaga.   

Tjáð val (e. stated preference) Aðferð umhverfishagfræði til að meta hagrænt virði.  
Aðferðin byggir á yfirlýsingum fólks varðandi 
greiðsluvilja fyrir tiltekin umhverfisgæði.   

Vatnasvið Aðrennslissvæði straumvatns, stöðuvatns, grunn-
vatnsstraums eða vatnsbóls.   

Vatnsfall Árvatn, rennandi vatn í afmörkuðum farvegi sem 
rennur undan þyngdaraflinu. 

Viðtaki Svæði sem tekur við mengun og þynnir eða eyðir.   

Virði (e. value)   Verðmæti, mikilvægi einhvers.   

Vistheimt Það ferli að koma vistkerfum, vistkerfisferlum, 
eiginleikum vistkerfa og vistkerfisþjónustu í það horf 
að vistkerfið nái að þróast án hnignunar.   

Vistkerfi Samspil á milli samfélaga plantna, dýra og örvera sem 
lifa á afmörkuðu svæði og ólífrænir þættir í umhverfi 
þeirra.   

Vistkerfisþjónusta Ábati sem menn njóta af vistkerfum náttúrunnar, svo 
sem fæða, vatn, útivist og útsýni.   

Þéttbýli Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og 
fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra.  
Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í aðalskipulagi 
sveitarfélags.   

Þéttbýlisá Á eða árhluti sem á upptök sín eða rennur um 
þéttbýlissvæði.   
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1. Inngangur 

Náttúrufar hefur haft áhrif á mótun byggðar frá örófi alda og um leið hefur sívaxandi 

þéttbýli mótað umhverfi og landslag.  Tæknileg og félagsleg þróun hefur gert samfélögum 

kleift að yfirstíga margar af þeim hindrunum sem náttúran hefur sett þeim og úr landslagi 

þéttbýlisins má gjarnan lesa þróun þess og hvaða landfræðilegu þættir hafa mótað það í 

tímans rás (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004; 2019).  Í dag er hugtakið landslag notað yfir allt 

okkar umhverfi, bæði manngert og náttúrulegt.  Landslag er þannig hluti af götunni okkar, 

hverfinu og bænum sem við búum í.  Straumvötn eru áberandi landslagsþáttur sem algengt 

er að finna í þéttbýli á Íslandi og víðar um heim.  Þau geta veitt íbúum borga og bæja 

margvísleg tækifæri til útivistar, náttúruupplifunar og fræðslu (Yli-Pelkonen o.fl., 2006).  Við 

þéttbýlismyndun hefur oft á tíðum lítið tillit verið tekið til straumvatna í tengslum við 

ráðstöfun lands og lengi vel voru straumvötn í þéttbýli vanmetin sem mikilvægur hluti af 

grænum innviðum og vistkerfisþjónustu þéttbýlisins (Bolund og Hunhammar, 1999).  Hefur 

þéttbýlismyndun einmitt verið álitin ein helsta orsökin fyrir hnignun margra vatnsfalla með 

aukningu á ógegndræpu yfirborði, breytingu á farvegum og losun mengunarefna (Findlay 

og Taylor, 2006; Grimm o.fl., 2008; Pickett o.fl., 2011).  Á undanförnum árum hafa 

rannsóknir beinst að samspili lýðheilsu og náttúrulegra svæða í þéttbýlisumhverfi (t.d. 

Lindal og Hartig, 2015; Staats o.fl., 2016; Kim, 2018).  Meðal annars hafa rannsóknir á 

gæðum almannarýmis (Gehl, 2011) rutt brautina fyrir nýja hugsun í tengslum við 

landnýtingu og lífsgæði (e. liveability) í borgum og bæjum.  Undir þeim formerkjum hafa 

umbætur á straumvötnum í þéttbýli og umhverfi þeirra verið að ryðja sér til rúms víða um 

heim.   

Þrátt fyrir að náttúrulegt landslag sé talið eitt af megineinkennum Íslands þá hefur 

aðferðafræði við flokkun og mat á gildi landslags ekki verið sett fram hér á landi fyrr en 

nýlega (Anna Rut Arnardóttir o.fl., 2020).  Vegna þess hve virði náttúrunnar er í eðli sínu 

óáþreifanlegt er ákveðin hætta á að hún verði afskipt við ákvarðanatöku um landnotkun.  

Með aðferðum umhverfishagfræðinnar er hinsvegar mögulegt að leggja hagrænt mat á 

virði þeirra gæða sem náttúran veitir.  Um leið og við þekkjum verðmæti þeirra 

náttúrugæða sem við vinnum með eru meiri líkur á að útkoma þeirrar vinnu verði til 

hagsbóta fyrir samfélagið.   



2 
 

1.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að meta virði Glerár sem rennur í gegnum þéttbýlið á 

Akureyri með aðferðum umhverfishagfræðinnar.  Glerá er einkennandi landslagsþáttur á 

Akureyri.  Áin veitir ákveðna vistkerfisþjónustu eins og útsýni, tækifæri til útivistar og 

viðhald líffræðilegs fjölbreytileika auk þess sem hún hefur í gegnum tíðina verið vettvangur 

fyrir raforkuvinnslu og efnisnám svo nokkuð sé nefnt.  Í tímans rás hefur margskonar 

athafna- og iðnaðarstarfsemi byggst upp á bökkum Glerár og í tengslum við þá starfsemi 

hefur ýmis konar úrgangi verið veitt í ána auk þess sem hún hefur verið notuð sem 

losunarsvæði fyrir snjó af götum bæjarins.  Samhliða þessari þróun hefur umgengni um 

svæði meðfram ánni oft verið ábótavant.  Í ljósi þróunar síðustu ára varðandi umbætur á 

umhverfi straumvatna í þéttbýli þótti áhugavert að skoða stöðu Glerár m.t.t. umhverfis og 

samfélags.   

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn var kanna möguleika þverfaglegs mats á náttúrugæðum 

í þéttbýli í tengslum við skipulagsgerð.   

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

 Hver er skipulagsleg staða Glerár? 

 Hver eru einkenni landnotkunar meðfram ánni?  

 Í hverju felast styrkleikar og þróunartækifæri svæða meðfram Glerá? 

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

 Hvers virði er aukið aðgengi að svæðum meðfram Glerá í hugum íbúa á Akureyri?  

1.3 Rannsóknaraðferð 

Tvenns konar nálgun var beitt við gagnaöflun.  Annars vegar var landslag meðfram ánni 

greint í því skyni að greina núverandi stöðu og þróunarmöguleika svæða og voru 

niðurstöður flokkaðar með SVÓT greiningu.  Hins vegar var notast við spurningakönnun til 

að meta hagrænt virði svæða meðfram Glerá í hugum íbúa.  Við úrvinnslu gagna var notuð 

fjölþátta aðhvarfsgreining.   
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Í könnuninni voru lagðar fram ímyndaðar forsendur um tiltekna uppbyggingu á svæðinu og 

þátttakendur spurðir hvort og þá hversu mikið þeir voru reiðubúnir að greiða fyrir aukið 

aðgengi að Glerá.  Skilyrt verðmætamat (e. contingent valuation) var notað til þess að leggja 

hagrænt mat á virði svæða meðfram ánni.  Greining og flokkun á landslagsþáttum var unnin 

samkvæmt aðferðafræði landslagsgreiningar (e. landscape character assessment).   

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um virði svæða meðfram Glerá fyrir 

samfélagið á Akureyri.  Þá dregur rannsóknin saman upplýsingar og gögn sem liggja fyrir 

um ána og umhverfi hennar sem má svo nýta frekar við skipulagsvinnu.  Niðurstöðurnar 

geta jafnframt nýst skipulagsyfirvöldum við ákvarðanatöku varðandi landnotkun meðfram 

ánni og skapað grundvöll fyrir áherslubreytingar við skipulagsgerð og jafnvægi milli 

manngerðs og náttúrulegs umhverfis meðfram ánni.  Þá getur almenningur notið góðs af 

niðurstöðum rannsóknarinnar með aukinni þekkingu á þeim náttúrugæðum sem til staðar 

eru í nærumhverfinu.  Rannsóknin getur þannig verið hvati fyrir íbúa að mynda sér skoðun 

á slíkum gæðum og tengslum þeirra við lífsgæði samfélagsins.   
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2 Staða þekkingar 

2.1 Straumvötn í þéttbýli 

2.1.1 Skilgreiningar 

Skilgreining á þéttbýlisá (e. urban river) er nátengd skilgreiningu á þéttbýli.  Hugtakið 

þéttbýli hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, allt frá víðtækri túlkun sem „tiltölulega stórt, 

þéttbyggt landsvæði sem einkennist af iðnaði, athafnasvæðum og íbúðarsvæðum“ (Yli-

Pelkonen og Niemelä, 2005b) yfir í þrengri túlkun sem „svæði með yfir 2500 íbúa þar sem 

þéttleiki er a.m.k. 1000 íbúar á hverja fermílu1 á miðsvæði og a.m.k. 500 íbúa á hverja 

fermílu í aðliggjandi hverfum“ (Pickett o.fl., 2011).  Hér á landi er þéttbýli skilgreint í 2.gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 sem „þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð 

milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra.  Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í 

aðalskipulagi sveitarfélags.“  Ein skilgreining sem sett hefur verið fram á þéttbýlisá er 

einfaldlega „á eða árhluti sem á upptök sín á eða rennur um þéttbýlissvæði“ (Yue, 2012).  

Önnur og nokkuð ítarlegri skilgreining hefur verið sett fram af Findlay og Taylor (2006) sem 

„á þar sem hluti vatnasviðsins samanstendur af svæði þar sem samanlagt flatarmál 

ógegndræps yfirborðs eins og húsþaka, vega og malbikaðs yfirborðs er 10% eða meira af 

vatnasviðinu“.   

2.1.2 Hlutverk 

Þróun byggðar 

Mörg af stærstu þéttbýlissvæðum heimsins hafa byggst upp á vatnasviðum straumvatna 

vegna nálægðarinnar við ferskvatnið sem var grundvöllur fyrir fæðuöflun og aðgengi að 

neyslu- og áveituvatni, flutningsmiðill fyrir hráefni og úrgang og uppspretta orku fyrir iðnað 

(Wilson, 1969; Von Eckardt, 1981; Baschak og Brown, 1995; Grimm o.fl., 2008).  Víða 

þjónuðu ár jafnframt sem náttúruleg varnarvirki eða farartálmi og var jafnvel veitt að 

þéttbýlissvæðum í þeim tilgangi.  Í grein Sigríðar Kristjánsdóttur fjallar hún um að kenningar 

landfræðingsins Conzen (1960, eins og vísað er til í Sigríði Kristjánsdóttur, 2005) um 

jaðarbelti (e. fringe belt) sem myndast vegna hægrar framþróunar byggðar út frá 

 
 

1 Ein fermíla jafngildir 2,59 km2  
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landfræðilegum hindrunum, megi heimfæra upp á ár og vötn.  Hlutverk straumvatna í 

þróun byggðar getur þannig færst frá því að vera forsenda fyrir búsetu manna yfir í að vera 

hindrun fyrir áframhaldandi vöxt þéttbýlisins, þ.e. þar til tækniframþróun gerir mönnum 

kleift að yfirstíga þessa hindrun.  Í þeim tilvikum aðlagar byggðin sig að ánni eða þá að áin 

er mótuð eftir þörfum byggðarinnar.   

Samfélag 

Samfélagslegt mikilvægi straumvatna er mismunandi eftir því hvaða hagsmunaaðili á í hlut 

(Yli-Pelkonen o.fl., 2006).  Skipulagsyfirvöld, íbúar, stjórnvöld og náttúruunnendur geta haft 

ólíka sýn á slík náttúrugæði og þann ávinning sem af þeim getur hlotist.  Vatnsföll eru 

gjarnan mikilvægur þáttur í ásýnd þéttbýlisins sem þau renna um.  Þau eiga ekki síður sess 

í hugum íbúa.  Í bók sinni The Image of the City fjallar Lynch (1960) um að eitt af helstu 

einkennum Boston borgar í hugum íbúa sé áin Charles River sem rennur í gegnum borgina.  

Samkvæmt Lynch myndar áin skil (e. edges) í borgarlandslaginu sem geta virkað bæði sem 

farartálmi á milli svæða eða sameiningartákn og aðdráttarafl á milli sömu svæða.   

Bakkar straumvatna þjóna oft mikilvægu hlutverki sem almenningsrými og 

afþreyingarsvæði (Findlay og Taylor, 2006; Everard og Moggridge, 2012; Mačiukėnaitė og 

Povilaitienė, 2013; Wlodarczyk og Mascarenhas, 2016) og hafa þannig umtalsvert félagslegt 

gildi (Von Eckardt, 1981).  Í rannsókn Yli-Pelkonen o.fl. (2006) notuðust höfundar við viðtöl 

og vistfræðileg gögn til að leggja mat á vistfræðilegt og samfélagslegt mikilvægi árinnar 

Rekolanoja sem rennur í gegnum borgina Vantaa í Finnlandi.  Niðurstöður voru á þá leið að 

áin og umhverfi hennar sköpuðu búsvæði fyrir fjölmargar lífverur og voru jafnframt 

mikilvæg fyrir lýðheilsu og félagslega velferð íbúa (Yli-Pelkonen o.fl., 2006).  Þá eru 

straumvötn í þéttbýli oftar en ekki vettvangur fyrir ýmiskonar rannsóknir sökum nálægðar 

við þekkingarsamfélag og menntastofnanir (t.d. Gísli Már Gíslason o.fl., 2007).   

Grænir innviðir 

Vatnsföll eru mikilvægur hluti af grænum innviðum2 (e. green infrastructure) þéttbýlisins 

(Yli-Pelkonen o.fl., 2006; Everard og Moggridge, 2012).  Gróðurrík svæði meðfram 

árfarvegum mynda oft á tíðum grænan þráð eða samfellu (e. corridor) sem gera lífverum 

 
 

2 Með grænum innviðum er hér átt við jafnt græn og blá svæði, þ.e. gróður og vatn.   
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kleift að ferðast um og nýtast jafnframt sem almenningsrými (Baschak og Brown, 1995).  

Þessi samfella er hinsvegar oftar en ekki rofin af gatnakerfum, byggingum eða öðrum 

manngerðum hindrunum og þannig myndast græn „eyja“ í staðinn (Yli-Pelkonen o.fl., 

2006).   

2.1.3 Áskoranir 

Umhverfisstofnun Evrópu (European Environment Agency) hefur gefið út skýrslu um ár og 

vötn í evrópskum borgum og helstu áskoranir sem slík vistkerfi hafa staðið frammi fyrir og 

koma til með að standa frammi fyrir í framtíðinni (European Environment Agency, 2016).  

Samkvæmt skýrslunni er úrgangslosun í straumvötn vandamál í mörgum borgum og bæjum 

álfunnar og eimir þar eftir frá gamalli tíð þar sem straumvötn voru gjarnan í hlutverki 

flutningsmiðils fyrir hráefni og úrgang af ýmsu tagi (Von Eckardt, 1981; Yli-Pelkonen o.fl., 

2006).  Á þann hátt hefur þéttbýlismyndun oftsinnis leitt til hnignunar straumvatna, jafnvel 

upp að því marki að þau geta ekki lengur veitt þá þjónustu sem var forsenda fyrir byggð í 

upphafi (Grimm o.fl., 2008).   

Í kjölfar iðnbyltingarinnar hóf verksmiðjuframleiðsla að ógna vatnasviðum heimsins (Von 

Eckardt, 1981).  Bílamenningin óx hratt í Evrópu á tuttugustu öldinni, vegir voru byggðir 

meðfram ám, grænum svæðum var breytt í bílastæði og tengslin á milli vatns og samfélags 

týndust í þéttbýlinu (Gehl, 2011).  Í dag þegar meira en helmingur mannkyns býr í borgum 

og bæjum eru helstu áskoranir fyrir þéttbýlisár aukning á ógegndræpu yfirborði samfara 

þéttingu byggðar (Gurnell o.fl., 2007; Grimm o.fl., 2008; European Environment Agency, 

2016).  Ógegndræpt yfirborð veldur m.a. auknu afrennsli út í vatnsföll sem aftur getur leitt 

til rofs á bökkum, breytinga á farvegi og misræmi í næringarefnastyrk vatnsins (Everard og 

Moggridge, 2012) ásamt losun mengunarefna af götum (Pickett o.fl., 2011).  Þá hefur 

árfarvegum víða verið breytt og ár settar í stokk til þess að koma í veg fyrir flóð og skapa 

landsvæði fyrir aukin umsvif í sívaxandi þéttbýli (Wilson, 1969).   

Mynd 1 lýsir nokkrum af þeim dæmigerðu breytingum sem eiga sér stað þegar byggð tekur 

að myndast meðfram straumvötnum.  Byggðamyndun hefur áhrif á straumvötn í tveimur 

megin skrefum, þ.e. fyrst með myndun dreifbýlis og síðar þéttbýlis.  Í fyrra skrefinu er 

vatnasviði breytt frá óröskuðu landi yfir í dreifbýlissvæði, oft í tengslum við landbúnað, þar 

sem lítilsháttar umbreyting á bökkum á sér stað í þeim tilgangi að minnka líkur á flóðum og 

tryggja betri landnýtingu.  Í seinna skrefinu er vatnasviðinu breytt enn frekar með þéttingu 
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byggðar og breyttri landnotkun.  Í stað gróðurþekju kemur ógegndræpt yfirborð sem leiðir 

til aukins afrennslis út í árnar (Vietz o.fl., 2016).   

 
Ósnortið svæði 

 
I) Dreifbýli 
Gróðurþekja minnkar 
Aðgengi beitardýra 
Umbreyting farvegar hafin 

II) Þéttbýli 
Lítil sem engin gróðurþekja 
Mikil umbreyting farvegar 
Lítið svigrúm fyrir aukið rennsli 

Mynd 1. Algengar breytingar á árfarvegum til framgangs þéttbýlismyndun (Vietz o.fl., 2016.  Aðlagað af 
höfundi). 

Walsh o.fl. (2005) hafa notað hugtakið urban stream syndrome til að lýsa vistfræðilegri 

hnignun straumvatna sem renna um þéttbýli.  Slík hnignun felur meðal annars í sér 

aukningu á næringarefnum3, lífrænum og ólífrænum mengunarefnum og breytingar á 

tegundafjölbreytileika (Pickett o.fl., 2011; Everard og Moggridge, 2012).  Víða er 

yfirborðsvatn, þar á meðal straumvötn, notað sem neysluvatnsuppspretta fyrir íbúa og 

atvinnustarfsemi.  Samkvæmt áðurnefndri skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu getur 

mengun í slíkri uppsprettu haft gríðarleg áhrif á lífsgæði fólks, landnýtingu og efnahag borga 

og bæja (European Environment Agency, 2016).   

2.1.4 Tækifæri 

Í skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu kemur fram að undanfarin ár hafa ár og vötn fengið 

aukið vægi við ákvarðanatöku stjórnvalda er varðar vistkerfi, græna innviði, 

almenningsrými og aðlögun að loftslagsbreytingum í evrópskum borgum.  Segja má að 

grunnurinn að þessu hafi verið lagður með tilkomu vatnatilskipunar Evrópusambandsins 

(Vatnatilskipun Evrópusambandsins 2000/60/EB, um vernd vatnavistkerfa) en síðan hún 

tók gildi árið 2000 hefur þróun vatnamála verið í átt að uppbyggingu vatnavistkerfa í 

 
 

3 Köfnunarefni (N) og fosfór (P). 
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samræmi við þarfir samfélagsins eins og segir í kynningarbæklingi um tilskipunina 

(Umhverfisstofnun, 2012).  Vatnatilskipunin var innleidd hér á landi með lögum árið 2011 

(Lög um stjórn vatnamála nr. 36, 2011).  Þeim er ætlað að vernda vatn og vistkerfi þess og 

hindra frekari rýrnun vatnsgæða ásamt því að bæta ástand vatnavistkerfa, eins og segir í 1. 

gr.  Liður í að uppfylla umrædd ákvæði laganna er stefnumótun um vatnsvernd og í því skyni 

hefur verið unnin tillaga að vatnaáætlun fyrir Ísland 2022-2027, en það mun verða fyrsta 

vatnaáætlun sem unnin hefur verið hér á landi (Umhverfisstofnun, e.d.).   

Ýmis tækifæri felast í því að bæta ástand vatnavistkerfa til hagsbóta fyrir samfélagið.  

Vistheimt (e. ecological restoration) er eitt af þeim, en þar er um að ræða ferli sem stuðlar 

að endurreisn vistkerfa sem hafa hnignað, skemmst eða eyðilagst (Standish o.fl., 2013; 

Gann o.fl., 2019).  Gann o.fl. (2019) hafa lýst samfellu endurheimtar (e. restoration 

continuum) þar sem fyrsta stigið felst í minnkun á áhrifum mannsins og það síðasta í 

viðsnúningi hnignaðs vistkerfis yfir í form sem er náttúrulegt í öllum meginþáttum.  Áður 

en ráðist er í aðgerðir til vistheimtar í umhverfi straumvatna þarf að vera fyrir hendi 

fullnægjandi þekking á ástandi þeirra og þeim þáttum sem hafa áhrif á það, svo og hvaða 

kostir til vistheimtar eru hentugir í hverju tilviki (Findlay og Taylor, 2006).  Áherslur og 

væntingar mismunandi aðila varðandi árangur af vistheimt geta verið ólíkar.  Til þess að 

útkoman stuðli að eflingu lífsgæða í anda sjálfbærrar þróunar þarf að gæta þess að 

félagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg sjónarmið nái fram að ganga (Findlay og Taylor, 

2006) og mikil áhersla er lögð á samráð og aðkomu ólíkra hagsmunaaðila (Gann o.fl., 2019).  

Á Íslandi er aðkoma almennings að skipulagsmálum bundin í lög og þannig má nota 

skipulagsferla hér á landi til að skilgreina hagsmunaaðila og væntingar þeirra til einstakra 

svæða.  Umhverfisstofnun Evrópu leggur áherslu á að ákvarðanir í sambandi við 

uppbyggingu náttúrulegra svæða í þéttbýli eigi ekki að vera teknar ofan frá (e. top-down) 

heldur frá grasrótinni (e. bottom-up), þar sem skoðanir og þátttaka almennings eru ráðandi 

þáttur í ferlinu (European Environment Agency, 2016).   

Eins og Grimm o.fl. (2008) hafa bent á er fullkomin endurheimt þéttbýlisstraumvatna í 

flestum tilvikum óraunhæfur möguleiki þar sem óafturkræf áhrif á vatnasviðið hafa að 

öllum líkindum átt sér stað með breyttri landnotkun samfara þéttbýlismyndun.  Um leið 

hafa þau bent á að vistheimt í tengslum við almenna uppbyggingu svæða sé líklega það ferli 

sem telja má að sé ákjósanlegast fyrir flest sveitarfélög.  Slíkt ferli getur haft marga kosti í 
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för með sér og skapað aðlaðandi almenningsrými og náttúrulegra þéttbýlislandslag.  Sá 

ávinningur sem fæst með þesskonar aðgerðum felst í auknum möguleikum íbúa til 

afþreyingar og náttúruupplifunar, bættri ásýnd, flóðavörnum, aðlögun að 

loftslagsbreytingum og auknu þanþoli (e. resilience) svæðisins (Veról o.fl., 2020), aukningu 

og viðhaldi líffræðilegrar fjölbreytni, aukinni tengingu milli búsvæða lífvera og viðnámi gegn 

ágengum tegundum (European Environment Agency, 2016).  Fjölmörg dæmi eru um 

endurheimt þéttbýlisvatnsfalla að einhverju marki og verður hér stuttlega fjallað um þrjú 

slík.   

Akerselva í Osló  

Fram til upphafs níunda áratugar síðustu aldar voru margar ár í Osló í bágbornu 

ásigkomulagi, þar á meðal áin Akerselva sem rennur í gegnum borgina til suðurs.  

Samkvæmt Mikolajska og Haupt (2019) var áin jaðarbelti fyrr á tímum þar sem hún skipti 

Osló í tvo hluta, austur- og vesturhluta.  Uppbygging meðfram ánni einkenndist af 

verksmiðjum og athafnasvæðum og myndun þéttbýliskjarnans var sterkari á vestari 

árbakkanum á meðan efnaminna fólk settist að á þeim eystri.  Samkvæmt 

Umhverfisstofnun Evrópu endurspeglaðist bágborið ástand Akerselva meðal annars í 

fábreyttu botndýralífi og því að fiskur var horfinn úr ánni (European Environment Agency, 

2016).  Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar voru markvissar aðgerðir settar í gang í lok 

áttunda áratugarins til að takmarka losun frá iðnaði, mengunaróhöpp og afrennsli frá 

borginni út í vatnasvið árinnar sem leiddi til umtalsverðra endurbóta á vatnsgæðum.  Þær 

leiddu svo aftur til meiriháttar breytinga á botndýralífi og endurheimt fiskistofna í ánni.  

Atlantshafslax (Salmo salar) sem hafði ekki sést í ánni síðan um 1850 sneri til að mynda 

aftur í hana árið 1983.  Laxinn ásamt urriða (Salmo trutta) hrygnir nú á neðra svæði árinnar 

og áin styður við ungviði þessara tegunda.  Þá var jafnframt farið í að færa hluta árinnar úr 

stokkum og yfir í opinn farveg og byggja þannig blágrænan trefil í gegnum borgina 

(European Environment Agency, 2016).  Einnig voru aflögð iðnaðarsvæði glædd lífi með 

breyttri landnotkun, þar sem yfirgefnar verksmiðjubyggingar voru endurbyggðar sem 

veitingastaðir, listasmiðjur og söfn og gróðursæl svæði sköpuð inn á milli þeirra (Mikolajska 

og Haupt, 2019).   
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Isar áin í Munchen  

Áin Isar rennur um 14 km leið í gegnum þýsku borgina Munchen.  Í kjölfar rennslisbreytinga 

sem gerðar voru á ánni á tuttugustu öldinni tók vistkerfum og vatnsgæðum að hnigna 

(European Environment Agency, 2016).  Þessar umbreytingar leiddu jafnframt til aukinna 

flóða með tilheyrandi eignatjóni, ásamt takmörkuðu aðgengi fólks að ánni.  Til að snúa 

þessari þróun við var aðgerðaáætlun sett á laggirnar í kringum síðustu aldamót og fólst hún 

meðal annars í vistheimt og landslagshönnun sem miðaði að auknu afþreyingargildi.  Í dag 

hefur 8 km löngum kafla árinnar verið breytt í náttúrulegt búsvæði plantna og dýra og 

vinsælt afþreyingarsvæði fyrir íbúa og aðra gesti borgarinnar (European Environment 

Agency, 2016).   

Århus áin 

Á fjórða áratug síðustu aldar var áin Århus, sem rennur í gegnum samnefnda danska borg, 

gríðarlega menguð af skólpi og öðrum mengunarefnum (European Environment Agency, 

2016).  Til að bæta ásýnd borgarinnar og efla innviðauppbyggingu tóku borgaryfirvöld þá 

ákvörðun að setja ána í stokk og leggja akbraut yfir, líkt og gert var við Lækinn í Lækjargötu 

í Reykjavík á sínum tíma (Guðjón Friðriksson, 2021).  Um síðustu aldamót var áin leyst úr 

viðjum á ný og umhverfi hennar breytt í opið svæði fyrir fólk (European Environment 

Agency, 2016).  Jan Gehl (2011) nefnir Århus ána gjarnan sem dæmi um vel heppnaða 

vistheimt þar sem umhverfi árinnar varð vinsælasta afþreyingarsvæði borgarinnar í kjölfar 

þessara breytinga.   

2.1.5 Rannsóknir 

Fjölmargar fræðigreinar hafa verið ritaðar um þéttbýlisár, virði þeirra (Bolund og 

Hunhammar, 1999; Findlay og Taylor, 2006; Everard og Moggridge, 2012; Vollmer o.fl., 

2015) og áhrif sem þær verða fyrir af þéttbýlismyndun (Paul og Meyer, 2001; Walsh o.fl., 

2005; Grimm o.fl., 2008; Pataki o.fl., 2011; Pickett o.fl., 2011; María Markúsdóttir o.fl., 

2013, Vietz o.fl., 2016) ásamt hlutverk þeirra í skipulagi borga og bæja (t.d. Yli-Pelkonen 

o.fl., 2006).   

Rannsóknir á íslenskum þéttbýlisvatnsföllum hafa að mestu leyti miðast við líffræðilega og 

eðlisfræðilega þætti eins og lífríki, straumhraða og efna- og örverumengun.  Þær rannsóknir 

sem hafa farið fram á Glerá fram að þessu hafa að mestu leyti beinst að örverulífríki árinnar 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 1987; Helgi Hallgrímsson, 1999; María Markúsdóttir o.fl., 2013) og 
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eðlisefnafræðilegum eiginleikum (Sigurjón Rist, 1956; Halldór G. Pétursson, 1991).  Í 

tengslum við vinnu við deiliskipulag fyrir Glerárvirkjun II á Glerárdal (Landslag, 2014) var 

unnin umhverfisskýrsla sem m.a. tekur til áhrifa virkjunarframkvæmda á gróðurfar, lífríki 

Glerár og landslag meðfram ánni.  Í rannsókn höfundar frá 2013 koma t.a.m. fram 

vísbendingar um áhrif sigvatns frá aflögðum urðunarstað á bakteríuflóru í botnseti árinnar 

(María Markúsdóttir o.fl., 2013).  Í þeirri rannsókn kemur fram að Glerá þykir henta vel til 

samanburðarrannsókna þar sem hún rennur um tiltölulega ósnortið svæði á Glerárdal áður 

en hún rennur í gegnum þéttbýli.   

2.2 Landslag 

2.2.1 Skilgreiningar 

Hugtakið landslag hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, svo sem að það sé „bakgrunnur hins 

daglega lífs sem skapar tengslin á milli fólks og staðar“ (Swanwick, 2002) og að í því felist 

„grunnurinn að búsetugæðum byggðar og vellíðan fólksins sem þar býr“ (Auður 

Sveinsdóttir, 2014).  Evrópski landslagssamningurinn4 (e. European Landscape Convention) 

skilgreinir landslag sem „svæði sem fólk skynjar að hafi ákveðin einkenni sem eru tilkomin 

vegna virkni eða samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta“ (Council of Europe, 2000; 

Anna Rut Arnardóttir o.fl., 2020).  Samkvæmt 2. gr. skipulagslaga merkir landslag  

 Svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna náttúrulegra og/eða manngerðra þátta 
 og sampils þar á milli.  Landslag tekur þannig til daglegs umhverfis, umhverfis með 
 verndargildi og umhverfis sem hefur verið raskað.  Undir landslag fellur m.a. 
 þéttbýli, dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn og hafsvæði.(Skipulagslög nr.123, 2010).   

Í tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2020) er tekið 

fram að með landslagi sé jafnt átt við borgarlandslag (e. cityscape), bæjarlandslag (e. 

townscape), menningar- eða búsetulandslag í dreifbýli (e. cultural landscape), og hið 

náttúrulega landslag.  Landslag innifelur því bæði náttúrufarslega og menningarlega þætti 

og skynjun okkar á þeim (Skipulagsstofnun, 2020), óbyggð svæði, sem og svæði sem 

einkennast af áhrifum mannsins eins og dreifbýli og þéttbýli (Auður Sveinsdóttir, 2014).   

 
 

4 Evrópusamningur um landslag, ETS 176.   
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2.2.2 Opinber stefnumótun  

Allt landslag hefur þann eiginleika að breytast, sumt hratt og annað hægt og eru orsakir 

þeirra breytinga margar og mismunandi.  Helstu hvatar (e. drivers) að landslagsbreytingum 

eru náttúrulegir þættir eins og rof, eldgos og bráðnun jökla en einnig ákvarðanir og athafnir 

þeirra sem fara með yfirráð yfir landi (Stahlschmidt o.fl., 2017).  Opinber stefnumótun 

markar línur fyrir tækniframfarir, markaðsviðskipti, þéttbýlismyndun og fleiri þætti sem eru 

hvatar að umhverfisbreytingum.  Síðan skýrsla Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

(United Nations, 1987) kom út fyrir hartnær 35 árum hafa áherslur hennar í auknum mæli 

verið festar í löggjöf og um leið hefur þjóðum heims verið gert skylt að bregðast við þannig 

að markmið sjálfbærrar þróunar verði hluti af stefnumótun þeirra.   

Ákvæði evrópska landslagssamningsins segja til um að landslag sé sameiginleg auðlind 

álfunnar, bæði hið náttúrulega og fágæta landslag, en einnig hið manngerða og 

hversdagslega (Council of Europe, 2000).  Með fullgildingu samningsins árið 20205 hafa 

íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að gera landslag að gildandi þætti við ákvarðanatöku 

um landnotkun.  Í samræmi við áherslur samningsins hefur nýverið verið lögð fram 

þingsályktunartillaga til Alþingis að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 þar sem 

sett er fram stefna um skipulagsmál með tilliti til loftslags, landslags og lýðheilsu 

(Skipulagstofnun, 2020).  Tillagan miðar m.a. að því að stjórnvöld vinni að skipulagsmálum 

í samræmi við staðarmótun og landslagsvernd og heilsuvæna byggð og landnotkun.  

Landsskipulagsstefnu er fyrst og fremst framfylgt í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga, 

þar sem mótuð er stefna um byggðaþróun, landnotkun og uppbyggingu innviða þannig að 

skapa megi góða umgjörð um mannlíf, umhverfi og lýðheilsu.  Við skipulagsgerð leynast 

þannig ýmis tækifæri til að varðveita og nýta þau gæði sem felast í landslagi, staðarmótun 

og landslagsvernd í þéttbýli (Skipulagsstofnun, 2020).   

Á vegum Countryside Agency og Scottish Heritage Museum á Bretlandseyjum, þar sem löng 

hefð er fyrir skipulagsgerð m.t.t. landslags, hefur verið gefið út leiðbeiningarit fyrir 

 
 

5 Samningurinn var samþykktur í Flórens á Ítalíu árið 2000 en tók gildi hér á landi þann 1.apríl 2020 (Skipulagsstofnun, 
2020).   
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landslagsgreiningar þar sem undirstrikað er að landslag samanstendur af fjölmörgum 

samtengdum þáttum umhverfis og samfélags (Swanwick, 2002; mynd 2).   

 

Mynd 2. Samsetning landslags úr hinum mörgu þáttum náttúru, menningar, skynjunar og fagurfræði.  Mynd 
fengin úr tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2020.  Aðlagað frá 
Swanwick, 2002). 

Hér á landi tóku lög um mat á umhverfisáhrifum fyrst gildi árið 1993.  Í þeim er m.a. kveðið 

á um að í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda skuli tilgreina á viðeigandi hátt þau áhrif 

sem framkvæmdir og fyrirhuguð starfsemi kunni að hafa á landslag (Lög um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 63, 1993).  Í kjölfar gildistöku laganna hefur umfjöllun um landslag í 

tengslum við ákvarðanatöku fengið aukið vægi (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010), m.a. í 

skipulagslögum og náttúruverndarlögum6.  Í skipulagslögum er verndun landslags til að 

mynda skrifuð sem eitt af meginmarkmiðum laganna (Skipulagslög nr. 123, 2010) en 

markmið náttúruverndarlaga er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á 

meðal landslags (Lög um náttúruvernd nr. 60, 2013).   

2.2.3 Flokkun og mat á landslagsþáttum 

Farsælar ákvarðanir varðandi landnotkun byggjast á þekkingu á því hvernig landslag er 

uppbyggt, hvernig það virkar og breytist með tíð og tíma (Selman, 2006; Stahlschmidt o.fl., 

 
 

6 Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 
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2017).  Samkvæmt Selman (2012) er greining á aðstæðum oftast undanfari einhvers konar 

aðgerða og flokkun og mat á landslagi fellur undir slíka greiningu þar sem landslagið er 

skoðað í þeim tilgangi að móta stefnu, skipulag eða einstakar framkvæmdir.  Flokkun og 

mat á landslagi eru þá gjarnan notuð í tilvikum þar sem talið er að í landslaginu séu atriði 

sem skipta máli við skipulagsgerð eða mótun umhverfis (Ólafur Árnason, 2005).  Ýmsar 

aðferðir hafa verið þróaðar í þessum tilgangi en almennt má segja að markmið þeirra sé að 

greina sérstöðu staðar og gera hana sýnilega til styrktar samfélagi eða svæði.  Með flokkun 

og mati á landslagsþáttum eru þættir í landslagi aðgreindir, skráðir og metnir.  Ávinningur 

slíkra aðferða er margvíslegur eins og Auður Sveinsdóttir (2014) hefur bent á.  Vinnan getur 

dregið fram þætti eins og menningarminjar, vistfræðilegan og jarðfræðilegan breytileika, 

rýmismyndun og ýmsa aðra sjónræna þætti.  Aðferðafræðin getur þannig aukið þekkingu 

fólks á umhverfinu og jafnvel dregið úr ágreiningi við ákvarðanatöku varðandi landnýtingu.   

Samkvæmt Þóru Ellen Þórhallsdóttur o.fl. (2010) eiga greiningar á íslensku landslagi sér 

fremur stutta sögu.  Fram til ársins 2005 hafði lítil þróun átt sér stað varðandi aðferðafræði 

við flokkun á landslagi og mati á gildi þess hér á landi.  Almennar upplýsingar um 

landslagsgerðir höfðu ekki verið teknar saman og engin almenn aðferðafræði hafði verið 

skilgreind eða tekin í notkun við flokkun landslags eða mat á gildi þess.  Árið 2005 kom út 

skýrslan Aðferðir við mat á landslagi (Ólafur Árnason, 2005), þar sem sett var fram yfirlit 

yfir þá erlendu aðferðafræði við mat á gildi landslags sem gæti nýst við frekari þróun slíkrar 

vinnu á Íslandi.  Verkfræðistofan Efla, í samvinnu við Land Use Consultants í Skotlandi, gaf 

svo nýlega út skýrsluna Landslag á Íslandi – flokkun og kortlagning landslagsgerða á 

landsvísu (Anna Rut Arnardóttir o.fl., 2020) þar sem sett er fram flokkunarkerfi fyrir 

íslenskar landslagsgerðir í fyrsta sinn.  Sú skýrsla var unnin samhliða tillögu að viðauka við 

landsskipulagsstefnu 2015-2026 og var jafnframt liður í að uppfylla ákvæði evrópska 

landslagssamningsins.   

Aðferðum við flokkun og mat á landslagsþáttum hefur verið skipt í tvo meginflokka (Ólafur 

Árnason, 2005); sérfræðigreiningar (e. expert approach) og skyntúlkunaraðferðir (e. 

perception-based approach).  Eins og nafnið gefur til kynna byggir fyrrnefndi flokkurinn á 

sérfræðiþekkingu þess sem skoðar landslagið en skyntúlkunaraðferðir byggja hinsvegar á 

viðbrögðum fólks og upplifun af einstökum þáttum þess (Daniel, 2001).  Skoðanakannanir 

eða viðtöl eru algengar aðferðir við rannsóknir af því tagi og algengt er að notast við 
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ljósmyndir en jafnframt líka að kanna gildi landslags á vettvangi (sjá t.d. Arriaza o.fl., 2014; 

Edda R.H. Waage og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2019).  Sérfræðigreiningar notast við 

skráningu, flokkun og mat á gildi landslags út frá eðlisrænum þáttum og sérfræðiþekkingu.  

Ólafur Árnason (2005) hefur greint frá því að þessi aðferðafræði hafi víða verið notuð við 

mat á umhverfisáhrifum, stjórnun náttúruauðlinda og við skipulagsgerð og að undir hatti 

sérfræðigreininga hafi nokkrar aðferðir verið þróaðar, þar á meðal skráningaraðferðir (e. 

descriptive inventories).  Samkvæmt Swanwick (2002) byggja forsendur skráningaraðferða 

á þeirri skilgreiningu að landslag er allt okkar umhverfi, bæði manngert og náttúrulegt.  

Swanwick skiptir þessum aðferðum í þrjá undirflokka, þ.e.  

 Form- og fagurfræðileg líkön (e. formal aesthetic models) 

 Landslagsgreiningu (e. landscape character assessment)  

 Vistfræðileg landslagslíkön (e. ecosystem approach) 

Samkvæmt Ólafi Árnasyni (2005) er mest áhersla á sjónræna þætti landslags í form- og 

fagurfræðilegum líkönum en vistfræðileg líkön tengja landslagsgæði með beinum hætti við 

ástand náttúru eða vistkerfa.  Þar eru mestu landslagsgæðin metin fyrir náttúruleg svæði 

sem eru ósnortin af mannanna verkum.   

Landslagsgreining byggir á flokkun og greiningu á náttúrulegum og manngerðum þáttum 

landslags (Swanwick, 2002).  Þessi aðferð er líklega þekktust af þeim greiningaraðferðum 

sem eru við lýði (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o.fl., 2010) og mikil reynsla er komin á hana, m.a. 

í Bretlandi og víðar þar sem hún hefur verið notuð við kortlagningu og flokkun landslags á 

lands- eða svæðisvísu (Swanwick, 2002).  Swanwick hefur lýst aðferðinni þannig að hún 

felist í skiptingu svæða eftir landslagseinkennum (e. landscape character) og 

landslagsþáttum (e. landscape elements).  Landslagseinkenni mætti þá skilgreina sem 

einkennandi mynstur í landi sem skilur eitt svæði frá öðrum og landslagsþætti mætti 

skilgreina sem einstaka þætti sem saman mynda yfirborð landsvæðis (mynd 3).  Þá geta 

drættir í landslagi (e. features) verið áberandi þættir eins og til dæmis kirkjuturn eða stórt 

tré (Swanwick, 2002).   
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Mynd 3.  Dæmi um landslag þar sem landslagseinkenni er flatlendi og straumvatn landslagsþáttur.  
Ofarlega til vinstri á myndinni má greina drátt í landslagi; fjallið Súlur.  (Mynd: höfundur).   

2.2.4 Íslenskar landslagsrannsóknir 

Eitt fyrsta verkefnið um mat á íslensku landslagi og fegurð þess var unnið af Rut 

Kristinsdóttur (2004).  Þar leitaði hún m.a. svara við því hvernig fólk skynjar og upplifir 

íslenskt landslag og hvort hægt sé að tengja mat og viðbrögð fólks við ákveðna 

landslagsþætti.  Niðurstöður Rutar sýna m.a. að landslagsmyndir sem innihalda vatn, 

gróður og fjölbreytni í ásýnd eru marktækt hærra metnar en myndir án þessara þátta.  Í 

rannsókn sem Kjartan Davíð Sigurðsson (2012) gerði á notkun landslagsgreininga í 

skipulagsvinnu á Íslandi kom fram að landslagshugtakið í skipulagsáætlunum hefur þróast 

frá náttúrufarslegum þáttum og náttúruvernd yfir í náttúru- og menningarlega þætti ásamt 

því að tengjast ólíkum landnotkunarflokkum.  Þá er vert að minnast á íslenska 

landslagsverkefnið sem unnið var af Þóru Ellen Þórhallsdóttur o.fl. (2013) í tengslum við 

rammaáætlun7 í þeim tilgangi að þróa aðferðir til að lýsa og flokka landslag eftir eðlisrænum 

og sjónrænum eiginleikum sem hægt væri að nota til að fá fram grófa en heildstæða flokkun 

fyrir landið allt.  Í sambandi við rammaáætlun hafa Edda R.H. Waage og Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir (2019) jafnframt nýlega gefið út skýrslu um fagurferðilegt8 gildi landslags 

 
 

7 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða.  
8 Höfundar leggja til að hugtakið fagurferði sé notað sem hluti af fræðasviðinu fagurfræði, rétt eins og hugtakið siðferði 
rúmast innan fræðasviðsins siðfræði.  
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við Þjórsá og á Reykjanesskaga.  Markmið þeirrar vinnu var að þróa aðferðafræði við „mat 

á fagurfræðilegu-, upplifunar- og tilfinningalegu gildi íslensks landslags“ (bls. 9).   

2.3 Virði náttúrunnar 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar er allt sem eykur velferð mannsins skilgreint sem 

ávinningur eða verðmæti (Harris og Roach, 2018).  Í grein sinni The Value of Nature and the 

Nature of Value, fjalla Daily o.fl. (2000) til að mynda um tengsl vistkerfa (náttúru) og virðis 

(e. value).  Samkvæmt þeim er náttúran verðmæti (e. capital asset) sem hafa oftar en ekki 

verið vanrækt og hefur það í mörgum tilvikum leitt til hnignunar þeirra.   

Hagfræðingar hafa þróað flokkunarkerfi til að lýsa hinum ýmsu tegundum virðis sem við 

leggjum á náttúruna og umhverfið.  Samkvæmt því er virði flokkað sem annaðhvort 

notagildi (e. use value) eða gildi óháð notkun (e. non-use value) (Harris og Roach, 2018).   

2.3.1 Notagildi 

Sá áþreifanlegi ávinningur sem mannkynið nýtur frá náttúrunni er nefndur notagildi eða 

vistkerfisþjónusta (Costanza, 1997; Bolund og Hunhammar, 1999; Kremen, 2005).  

Notagildið hefur verið flokkað frekar í beint notagildi (e. direct use value) og óbeint notagildi 

(e. indirect use value) (Harris og Roach, 2018).   

Brynhildur Davíðsdóttir o.fl. (2013) hafa greint frá því að þegar einstaklingur tekur 

meðvitaða ákvörðun um að nýta sér tiltekin náttúrugæði nýtur hann ávinnings sem flokkast 

undir beint notagildi.  Slíkur ávinningur getur fengist frá virkjun, skógarhöggi eða ræktun 

matvæla á formi fjárhagslegs ágóða, en líka af annarskonar beinni nýtingu eins og fjallgöngu 

eða sjósundi þótt erfiðara sé að meta þess konar ávinning til fjár.  Beint notagildi getur 

þannig fengist frá náttúrunni þótt hún sé látin tiltölulega ósnert af manna völdum.  Sá 

ávinningur sem einstaklingur nýtur frá náttúrunni án nokkurrar fyrirhafnar af eigin hálfu 

flokkast hinsvegar sem óbeint notagildi.  Sem dæmi um það má nefna vatnsmiðlun, 

flóðavarnir og frævun.  Umhverfisstofnun Evrópu hefur flokkað vistkerfisþjónustu 

samkvæmt CICES flokkunarkerfinu (e. Common International Classification of Ecosystem 

Services) í fjóra flokka (tafla 1):  
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Tafla 1. Flokkun vistkerfisþjónustu Jarðar samkvæmt CICES flokkunarkerfinu (Harris og Roach, 2018) 

Flokkur Dæmi 

Aðföng og afurðir (e. provisioning services) Vatn, timbur, orka 
Stuðningsþjónusta (e. supporting services) Vatnsmiðlun og hreinsun, jarðvegs-

myndun, árframburður, viðhald líf-
fræðilegs fjölbreytileika 

Stýriþjónusta (e. regulating services) Dreifing mengunar, kolefnisbinding 

Menningarþjónusta (e. cultural services) Upplifun, útivist, tómstundir, útsýni 

Vistkerfi veita þannig margvíslega þjónustu sem stuðlar að velferð mannsins og hafa 

Costanza o.fl. (1997) bent á að þar af leiðandi séu vistkerfi hluti af heildar efnahagslegu virði 

Jarðar.  Niðurstöður þeirra benda til þess að þjónusta náttúrunnar sé virði að meðaltali 33 

trilljóna Bandaríkjadala árlega.  Í uppfærðri rannsókn Costanza o.fl. (2014) er meðalvirði 

vistkerfisþjónustu Jarðar metið á um 125 trilljónir Bandaríkjadala.  Þar kemur einnig fram 

að tap á þjónustu náttúrunnar vegna breyttrar landnotkunar er á bilinu 4-20 trilljónir 

dollara árlega.   

2.3.2 Gildi óháð notkun 

Samkvæmt Harris og Roach (2018) er sá óáþreifanlegi ávinningur sem fæst frá náttúrunni 

óháður notkun.  Hægt er að reikna slíkan ávinning út í peningum ef fólk er reiðubúið að 

greiða fyrir tiltekin náttúrugæði.  Gildi óháð notkun getur verið þrenns konar (Brynhildur 

Davíðsdóttir o.fl., 2013; Harris og Roach, 2018): 

 Valkostagildi (e. option value), sem er það virði sem fólk er reiðubúið að greiða fyrir 

náttúrugæði vegna þess að það getur hugsað sér að nota þau í framtíðinni. 

 Arfleifðargildi (e. bequest value), sem er það virði sem fólk leggur á náttúrugæði 

vegna þess að það vill að gæðin verði til staðar fyrir komandi kynslóðir. 

 Tilvistargildi (e. existence value), sem er það virði sem einstaklingur er reiðubúinn 

að greiða fyrir vitneskjuna um að tiltekin náttúrugæði séu til staðar þó svo 

viðkomandi hafi engin áform um að nýta sér þjónustu þeirra nokkurn tímann.   

2.3.3 Hagrænt mat á virði náttúrunnar 

Umhverfishagfræðin hefur skilgreint ýmsar aðferðir til að meta hagrænt virði náttúrunnar.  

Í vestrænni markaðsfræði hefur kostnaðar/ábatagreining (e. cost/benefit analysis) gjarnan 
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verið notuð til að meta áhrif náttúrugæða á velferð samfélags (McAllister, 1980; Gómez-

Baggethun o.fl., 2010).  Ábati eða ávinningur og kostnaður eru reiknuð út frá mannhverfu 

(e. anthropocentric) sjónarhorni, þ.e. hvaða áhrif tiltekin framkvæmd hefur á velferð 

mannsins.  Ávinningur er þá metinn sem allt það sem eykur mannlega velferð og kostnaður 

er allt sem dregur úr velferð mannsins (McAllister, 1980).  Kostir kostnaðar/ábatagreiningar 

eru þeir að virði kemur beint fram í peningalegum einingum, sem eru auðskildar og 

alþjóðlegar.  Þar sem náttúrugæði eru ekki seld á hefðbundnum mörkuðum þá er 

nauðsynlegt að skilgreina einhvers konar flokkunarkerfi fyrir þau þar sem hægt er að leggja 

mat á efnahagslegt virði þeirra.  Á tíunda áratug síðustu aldar fóru rannsóknir á hagrænu 

virði náttúrugæða að aukast mjög (Gómez-Baggethun o.fl., 2010).  Vísindamenn höfðu þá í 

allnokkurn tíma haft áhyggjur af þróun mála varðandi hnignun vistkerfa Jarðarinnar og tap 

á líffræðilegum fjölbreytileika og þeim áhrifum sem það hafði á velferð mannkyns (Costanza 

o.fl., 1997).  Með því að sýna fram á efnahagslegt virði náttúrugæða varð loks mögulegt að 

tengja vistkerfi við pólitíska stefnumótun þar sem kostnaður við tap á náttúrugæðum var 

veginn á móti ávinningi af viðhaldi þeirra.   

Eins og Harris og Roach (2018) hafa skýrt frá hefur aðferðum hagfræðinnar til að meta 

verðmæti umhverfisgæða verið skipt í tvo flokka; afhjúpað val (e. revealed preference) og 

tjáð val (e. stated preference).   

Afhjúpað val 

Út frá hegðun einstaklinga má finna út hvers virði tiltekin náttúrugæði eru viðkomandi 

aðilum.  Slík aðferðafræði kallast afhjúpað val, þar sem hún afhjúpar raunverulegar 

markaðsákvarðanir (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2013).  Undir afhjúpað val fellur m.a. 

ferðakostnaðaraðferð (e. travel cost model) og eignavirði (e. hedonic pricing) (Brynhildur 

Davíðsdóttir o.fl., 2013; Harris og Roach, 2018).  Ferðakostnaðaraðferð má t.d. nota til að 

leggja mat á verðmæti svæðis út frá þeirri upphæð sem fólk greiðir fyrir ferð til svæðisins.  

Eignavirðisaðferð byggir á þeirri hugmyndafræði að náttúrugæði geta haft áhrif á 

markaðsvirði fasteigna og ýmiskonar þjónustu.  Til dæmis mætti reikna út hvort tilvist 

vatnsfalla í nágrenninu myndi hækka verð fasteigna á tilteknu svæði.  Hér á landi hafa verið 

gerðar tilraunir til að meta hvort náttúrugæði hafi áhrif á fasteignaverð.  Má þar nefna 

niðurstöður Sigurðar Jóhannessonar (2003) sem benda til þess að útsýni til Esjunnar sé 3-

10% af verði fasteigna í Reykjavík, sem jafngildir 1-3 milljónum króna fyrir fasteign sem 
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metin er á 30 milljónir.  Samkvæmt Fasteignamati 2020 (Þjóðskrá Íslands, 2019) eru þættir 

eins og útsýni og nálægð við sjó raunverulega metnir til hækkunar á fasteignamati.  Einnig 

hefur ferðakostnaðaraðferð verið beitt til að leggja mat á þann kostnað sem gestir 

útivistarsvæðisins í Heiðmörk greiddu til þess að komast þangað (Daði Már Kristófersson 

og Kristín Pétursdóttir, 2010).   

Tjáð val 

Tjáð val er það virði sem einstaklingur lýsir yfir að hann leggi á tiltekin náttúrugæði 

(Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2013; Harris og Roach, 2018).  Þessi aðferðafræði notast við 

ímyndaðan markað til að skoða þau verðmæti sem fólgin eru í gæðum náttúrunnar.  

Aðferðir tjáðs vals eru nokkrar, þ.á.m. skilyrt verðmætamat (e. contingent valuation), skilyrt 

röðun (e. contingent ranking) og samhliða greining (e. conjoint analysis).  Þessar aðferðir er 

hægt að nota fyrir allt virði náttúrunnar.  Í skilyrtri röðun eru þátttakendur beðnir um að 

raða tilteknum valkostum frá því sem metið er versti kosturinn til þess besta (Brynhildur 

Davíðsdóttir o.fl., 2013) og í samhliða greiningu er virði svæðis metið út frá fleiri en einum 

þætti (Farber og Griner, 2000).   

Sú aðferð sem varð fyrir valinu í þessari rannsókn er skilyrt verðmætamat sem er algengasta 

aðferðin við að mæla tjáð val (Portney, 1994; Wills, 1998).  Aðferðin er vel þekkt innan 

umhverfishagfræðinnar og hefur verið notuð til að meta margs konar náttúrugæði (Carson 

o.fl., 2001; Harris og Roach, 2018).  Harris og Roach (2018) hafa lýst aðferðinni á þann veg 

að hún feli í sér notkun spurningakönnunar sem lögð er fyrir tiltekið úrtak (e. sample) 

rannsóknar.  Þátttakendur eru beðnir um að svara því hvort og þá hversu mikið þeir eru 

tilbúnir að greiða fyrir tiltekna ímyndaða sviðsmynd sem lögð er fram í könnuninni.  

Spurningar í slíkri könnun er hægt að leggja fram sem annað hvort vilja til að þiggja greiðslu 

(e. willingness to accept) fyrir tap á náttúrugæðum eða greiðsluvilja (e. willingness to pay) 

fyrir slík gæði.   

Uppbygging spurningakannana 

Samkvæmt greiningum Arrow o.fl. (1993), Carson o.fl. (2001) og Zainudin o.fl. (2016) 

innihalda vel undirbúnar spurningakannanir kynningarkafla og sviðsmynd, ítarlega lýsingu 

á þeim umhverfisgæðum sem þátttakandi á að greiða fyrir, skilgreiningu á því stjórnvaldi 

sem mun útvega umrædd náttúrugæði, lýsingu á greiðsluaðferð, eftirfylgnispurningar og 
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spurningar um viðhorf og þekkingu á umhverfismálum auk lýðfræðilegra (e. 

sociodemographic) upplýsinga.   

Tilgangur kynningarkaflans er að byggja upp sviðsmynd sem er raunhæf, trúverðug og 

skiljanleg þátttakendum.  Sviðsmyndin aftur á móti lýsir þeim náttúrugæðum sem 

þátttakendum er boðið að greiða fyrir.  Fræðimenn eins og Brynhildur Davíðsdóttir o.fl. 

(2013) og Zainudin o.fl. (2016) hafa lagt áherslu á að þær upplýsingar sem settar eru fram 

þurfi að vera nægilega ítarlegar og skýrar til þess að þátttakendur átti sig á hvað þeir eigi 

að gera og hvaða framkvæmd stendur fyrir dyrum en um leið þurfi að gæta þess að kaffæra 

þá ekki í tæknilegum smátriðum sem skipta ekki máli í stóra samhenginu.   

Greiðsluaðferðin (e. payment vehicle) segir til um á hvaða formi greiðsla er innt af hendi.  

Val á greiðsluaðferð er einn mikilvægasti þátturinn í hönnun spurningakannana fyrir skilyrt 

verðmætamat þar sem hún getur haft áhrif á það hvernig þátttakendur svara könnuninni 

(Arrow o.fl., 1993; Zainudin o.fl., 2016).  Almennir eða sértækir skattar, aðgangsgjöld og 

frjáls framlög má nefna sem dæmi um greiðsluaðferð sem hægt er að nýta í þessu tilliti.  

Samkvæmt Green og Tunstall (1991) ætti að miða við þá reglu að greiðsla sé á formi 

eingreiðsluskatts (e. one-time lump sum tax) þegar framkvæmdin er í ætt við fjárfestingu.  

Ef framkvæmd snýr hinsvegar að úrbótum á umhverfi sem myndu hverfa ef greiðslur 

myndu stöðvast, segjum til dæmis hreinsun vatns, þá leggja þau til að greiðslur séu 

endurteknar yfir tilgreint tímabil.   

Framsetning upphæða (e. elicitation method) er svo annar mikilvægur hluti 

spurningakannana (Carson o.fl., 2001; Zainudin o.fl., 2016; Harris og Roach, 2018).  Nokkrar 

aðferðir eru við lýði þar sem notast er við annaðhvort lokaðar (e. close-ended) eða opnar 

(e. open ended) spurningar, þar sem þátttakendur eru ýmist beðnir um að tilgreina sjálfir 

þá upphæð sem þeir geta hugsað sér að greiða eða svara „já“ eða „nei“ við þeim valkostum 

sem settir eru fram.  Í þessari rannsókn var notast við svokallaða greiðslukortaaðferð (e. 

payment card) (Carson o.fl., 2001; Zainudin o.fl., 2016).  Greiðslukortaaðferð setur 

upphæðir fram á tilteknu greiðslubili, t.d. 1-1.000 krónur, 1.001-2.000 krónur, 2.001-3.000 

krónur o.s.frv.  Þátttakendur eru svo beðnir um að velja eitt bil, t.d. 2.001-3.000 krónur, 

sem þá svarar til hámarks greiðsluvilja viðkomandi aðila fyrir tiltekin náttúrugæði.  Miðgildi 

tiltekins bils er svo notað við útreikninga á heildar greiðsluvilja.  Samkvæmt Voltaire o.fl. 

(2015) eru kostir þess að nota greiðslukortaaðferðina umtalsverðir.  Fyrir það fyrsta er hægt 
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að ákvarða greiðsluvilja beint úr upprunalegum gögnum og í öðru lagi hneigjast 

þátttakendur til að tilgreina gildi sem þeir treysta sér raunverulega til að greiða.   

Upplýsingar um lýðfræði úrtaks gefa til kynna hvort hópur þátttakenda sé dæmigerður fyrir 

þýðið (e.population) (Zainudin o.fl., 2016).  Með notkun aðhvarfsgreiningar (e. regression 

analysis) er mögulegt að tengja greiðsluvilja við ýmsa lýðfræðilega þætti eins og tekjur, 

búsetu og aldur þátttakenda.   

Áreiðanleiki svara 

Svörun úr skilyrtu verðmætamati er útlögð fyrir ýmiskonar skekkjum og aðferðin hefur oft 

á tíðum verið umdeild (Arrow o.fl., 1993).  Hins vegar hafa fjölmargar rannsóknir fjallað um 

hvernig bæta megi aðferðafræði hennar (t.d. Arrow o.fl., 1993; Carson o.fl., 2001; Lindhjem 

og Navrud, 2011; Zainudin o.fl., 2016).  Samkvæmt Brynhildi Davíðsdóttur o.fl. (2013) er 

einn helsti galli aðferðarinnar tengdur heiðarleika þátttakenda, þ.e. það er engin leið að 

staðfesta að þátttakandi sé raunverulega tilbúinn til að greiða þá upphæð sem hann gefur 

upp í spurningakönnuninni.  Slík staðfesting myndi hinsvegar koma fram í aðferðum 

afhjúpaðs vals.  Harris og Roach (2018) hafa bent á að kænskubjögun (e. stratetic bias), 

þegar þátttakandi gefur vísvitandi upp ranga fjárhæð til þess að stuðla að ákveðinni 

útkomu, og meðvirkni (e. yea-saying), þar sem þátttakandi samþykkir að greiða tiltekna 

upphæð þar sem hann telur það vera viðeigandi eða það sem spyrillinn vill heyra, eru 

algengar skekkjur í skilyrtu verðmætamati.  Skekkjur af þessu tagi leiða gjarnan til of hás 

verðmats á umhverfisgæðum.  Ennfremur hafa Arrow o.fl. (1993) bent á hættuna á að 

þátttakendur veiti svör sem eru í ósamræmi við raunveruleikann, að þeir skilji ekki hvað 

það er sem þeir eru beðnir að leggja mat á og að þeir taki ekki spurningarnar alvarlega 

vegna þess að niðurstöður könnunarinnar eru ekki bindandi.  Ábyrgð þess sem hannar slíka 

spurningakönnun er því talsverð.  Spurningar þarf að orða og setja fram á þann hátt að þær 

hvetji ekki ekki til fyrirfram gefinna svara (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2013).  Stjórnandi 

könnunar þarf jafnframt að gæta þess að hans eigin sjónarmið skíni ekki í gegnum 

sviðsmynd eða kynningarefni könnunarinnar.   

Svarleysi (e. non-response bias) er önnur skekkja þar sem úrtakið er ekki einkennandi fyrir 

það þýði sem könnunin beinist að (Harris og Roach, 2018).  Slíka skekkju er hægt að 

lágmarka með því að fá sem mesta svörun.  Carson o.fl. (2001) hafa ennfremur bent á 

mótmælasvör (e. protest bids), sem er skekkja sem verður þegar þátttakandi lýsir yfir 
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neikvæðum greiðsluvilja (0 krónur) þar sem hann er mótfallinn sviðsmyndinni af 

einhverjum orsökum, og að líklega megi alltaf búast við slíkum svörum í könnun sem 

þessari.  Hinsvegar skapa þau ákveðin vandræði við úrvinnslu gagna, þar sem sum þessara 

svara endurspegla ekki þá staðreynd að viðkomandi sé ekki aflögufær með greiðslu, heldur 

það að hann er einfaldlega mótfallinn því að greiða yfir höfuð (Carson o.fl., 2001).  Mælt 

hefur verið með því að mótmælasvör séu ekki tekin með í útreikninga á heildargreiðsluvilja 

vegna þeirrar skekkju sem þau valda (Rankin og Robinson, 2018).  Því er nauðsynlegt að 

bera kennsl á slík svör og aðgreina þau frá raunverulegum núll svörum.  Meyerhoff og Liebe 

(2006) hafa fjallað um mótmælasvör og hugsanlegar ástæður þeirra.  Samkvæmt þeim er 

mögulegt að greina mótmælasvör með því að setja inn eftirfylgnispurningar þar sem 

þátttakendur eru spurðir um ástæður þess að þeir svara eins og þeir gera.  Stundum afhjúpa 

svör við slíkum eftirfylgnispurningum raunverulega jákvæðan greiðsluvilja og gefa þannig 

til kynna að upphaflegu viðbrögðin voru vakin af einhverjum þáttum í könnuninni sjálfri.  

Það getur til dæmis verið að þátttakandi hafi ekki nægilega þekkingu á viðfangsefni 

könnunarinnar, telji spurningarnar ekki samræmast siðferðilegum gildum eða vera of 

ágengar eða jafnvel óréttlátar.  Mótmælasvör gefa þannig til kynna að þátttakandi sé 

mótfallinn einhverjum hluta könnunarinnar af einhverjum ástæðum á meðan raunveruleg 

núll svörun, þ.e. greiðsluvilji núll krónur, gefur til kynna að þátttakandinn samþykki 

sviðsmyndina sem lögð er fram en hafi enga raunverulega þörf fyrir umhverfisgæðin sem 

greiða á fyrir (Meyerhoff og Liebe, 2006).   

Dreifing spurningakönnunar 

Viðtöl í eigin persónu og póstkannanir (spurningalisti sendur í pósti) voru lengi vel 

algengustu aðferðirnar við skilyrt verðmætamat (Carson o.fl., 2001).  Eins og Arrow o.fl. 

(1993) hafa bent á eru viðtöl í eigin persónu yfirleitt áreiðanlegri m.t.t. samsetningar 

úrtaksins heldur en póstkannanir þar sem þátttakendur sem svara póstkönnunum eru 

líklegri til að hafa meiri áhuga á viðkomandi náttúrugæðum heldur en þeir sem svara ekki.  

Viðtöl í eigin persónu gefa jafnframt kost á skýrari framsetningu gagna eins og mynda, korta 

og munnlegra útskýringa.  Póstkannanir eru hinsvegar yfirleitt mun ódýrari en viðtöl í eigin 

persónu samkvæmt Arrow o.fl. (1993).  Persónuleg viðtöl á sjálfu rannsóknarsvæðinu er 

aðferðafræði sem einnig hefur verið notuð (t.d. Marta-Pedrosoa o.fl., 2007).  Slík aðferð 

getur hinsvegar verið mjög tíma- og mannaflafrek, sérstaklega ef rannsóknarsvæðið er 
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stórt.  Internetið býður upp á mikla möguleika í sambandi við spurningakannanir og notkun 

þess í tengslum við hagrænt mat á náttúrugæðum hefur farið vaxandi á síðustu árum 

(Marta-Pedrosoa o.fl., 2007; Lindhjem og Navrud, 2011).  Internetkönnun gerir kleift að ná 

til fleiri þátttakenda á styttri tíma heldur en persónuleg viðtöl á rannsóknarstað eða í síma.  

Þá fást svör á mun skjótari hátt en svör sem send eru með pósti.   

2.3.4 Íslenskar rannsóknir 

Tiltölulega fáar rannsóknir hafa verið gerðar á hagrænu virði náttúrunnar hérlendis.  Þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar eru flestar nýlegar og hafa að mestu beinst að verndun 

náttúrugæða.  Í rannsókn sem unnin var af Cook o.fl. (2018a) og fjallaði um hagrænt virði 

jarðhitasvæða, sýndu niðurstöður fram á að þátttakendur í spurningakönnun voru 

reiðubúnir að greiða að meðaltali um 8.000 krónur fyrir verndun jarðhitasvæðisins Eldvarpa 

og um 7.000 krónur fyrir verndun Hverahlíðar.  Cook o.fl. (2018 b) hafa ennfremur skoðað 

hagrænt virði Heiðmarkar, vinsæls útivistar- og skógræktarsvæðis í útjaðri 

höfuðborgarsvæðisins.  Niðurstöður þeirra benda til þess að Íslendingar telja Heiðmörk 

hafa umtalsvert gildi, þar sem þátttakendur voru reiðubúnir að greiða að meðaltali 17.000 

til 24.000 krónur til að tryggja verndun svæðisins.  

Þá hefur mat einnig verið lagt á hagrænt virði hvalaskoðunar í Faxaflóa (Cook o.fl., 2020), 

þar sem hvalaskoðunarferðamenn voru inntir eftir því hvort og þá hversu mikið þeir hefðu 

verið reiðubúnir að greiða umfram uppsett fargjald fyrir ferðina.  Meðalgreiðsluvilji reyndist 

tæplega 800 krónur.  Þá greinir rannsókn Malinauskaite o.fl. (2020) frá því að greiðsluvilji 

Íslendinga fyrir stækkun hvalafriðunarsvæðisins í Faxaflóa sé um 1.300 milljónir króna eða 

um 5.000 krónur að meðaltali fyrir þátttakendur í spurningakönnun.   

Í rannsóknarverkefni Katrínar Svönu Eyþórsdóttur (2014) fyrir Reykjavíkurborg gerir hún 

tilraun til að leggja hagrænt mat á þjónustu vistkerfa í Elliðaárdal.  Katrín Svana notast við 

vistkerfisnálgun í rannsókn sinni, þar sem þjónusta vistkerfa og sá ávinningur sem hlýst af 

þeim er metinn.  Niðurstöður hennar sýna fram á að Elliðaárdalur veitir vistkerfisþjónustu 

af margvíslegum toga og að virði þeirrar þjónustu er frá tæplega 400 til rúmlega 500 

milljóna króna.  Halla Margrét Jóhannesdóttir (2010) notast við samskonar aðferðafræði í 

rannsókn sinni þar sem hún leggur mat á hagrænt virði vistkerfisþjónustu Elliðavatns og 

Vífilsstaðavatns, sem reyndist vera um 90 milljónir króna fyrir Elliðavatn og tæplega 6 

milljónir fyrir Vífilsstaðavatn.    
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3 Rannsóknarsvæði 

Rannsóknin náði yfir Akureyri, með áherslu á Glerá og nærumhverfi hennar (mynd 4).  Efri 

mörk rannsóknarsvæðisins voru við svæði sem skilgreint er á aðalskipulagi Akureyrar 2018-

2030 sem AT13 og neðri mörk voru við ósa Glerár í Eyjafirði.   

 

Mynd 4. Yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu, sem nær yfir þéttbýlið á Akureyri.  Kortið uppi til vinstri sýnir 
staðsetningu rannsóknarsvæðisins á Norðurlandi. (Mynd: höfundur. Loftmynd: Loftmyndir ehf., 2020). 

Akureyri er fjölmennasta sveitarfélagið á Norðurlandi og annað stærsta þéttbýlissvæði 

landsins utan höfuðborgarsvæðisins.  Íbúafjöldi þann 1. janúar 2021 var 19.219, þar af 

14.651 átján ára og eldri (Hagstofa Íslands, e.d.)  Sveitarfélagið samanstendur af þremur 

byggðakjörnum; Akureyri, Hrísey og Grímsey.  Flatarmál sveitarfélagsins er um 130 km2, þar 

af eru Hrísey og Grímsey samanlagt um 13 km2 (Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030) og 

þéttbýlið á Akureyri um 10 km2.  Akureyri er staðsett innarlega í vestanverðum Eyjafirði.  

Samkvæmt aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 einkennist byggðamynstur af hefðbundnu 

þéttbýli með blöndu íbúðarsvæða, þjónustu- og athafnastarfsemi.  Opin, græn svæði eru 

víða innan þéttbýlisins og trjágróður er áberandi þáttur í ásýnd bæjarins.  Í botni Eyjafjarðar 

er ósasvæði Eyjafjarðarár, um 70 km langrar dragár.   
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Glerá á upptök sín á hálendinu ofan Glerárdals, þaðan sem hún rennur um 19 km leið um 

Glerárdal og loks um 3 km í gegnum Akureyri þar til hún fellur til sjávar í botni Eyjafjarðar.  

Áin rennur frá suðvestri til norðausturs í gegnum norðurhluta bæjarins og er áberandi 

landslagsþáttur á því svæði sem hún rennur.  Hún er vel sýnileg frá fjölförnum 

umferðargötum, göngustígum og íbúðarbyggð.  Samkvæmt Sigurjóni Rist (1956) er 

vatnasvið árinnar tæplega 100 km2 með nokkrum smájöklum (mynd 5).  Skipta má 

vatnasviði Glerár í tvo hluta; annars vegar efri hluta sem nær yfir Glerárdal og aðliggjandi 

fjalllendi, og hins vegar neðri hluta sem fellur um þéttbýlislandslag Akureyrar.  Samkvæmt 

vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar Íslands er efri hluti vatnasviðsins nokkuð vel 

gróinn, einkum vesturhlíðar Glerárdals þar sem gróðurfar einkennist m.a. af vistgerðum 

sem eru á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir með hátt og mjög hátt 

verndargildi eins og runnamýravist, língresis- og vingulsvist og starungsmýravist 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2016).   

 

Mynd 5. Vatnasvið Glerár.  Áin á upptök sín á hálendinu ofan Glerárdals og fellur um 19 km leið um Glerárdal 
og loks í gegnum þéttbýli Akureyrar til sjávar í Eyjafirði. (Mynd: höfundur. Kortaþekja: Landmælingar Íslands). 



27 
 

Í mynni Glerárdals hefur Glerá myndað mikil gljúfur, sem og neðar og innan 

þéttbýlismarkanna þar sem eru þröng klettagil.  Þau kallast einu nafni Glerárgil og skiptast 

í efra gil og neðra gil (Steindór Steindórsson, 1993).  Efra gil hefst í mynni Glerárdals í um 

200 m hæð yfir sjávarmáli og lýkur við Réttarhvamm við efri mörk rannsóknarsvæðisins.  

Neðra gilið, sem er mun smærra í sniðum, er litlu neðar.  Það er um 2 km langt og opnast 

fram að Gleráreyrum í um 20 m hæð yfir sjávarmáli.  Þar sem vatnasvið Glerár er fremur 

bratt og farvegur árinnar víða í giljum eða mjög afmörkuðum farvegi þá er áin nokkuð stríð.  

Sigurjón Rist (1956) mældi meðalrennsli um 3 m3/sek; minnst á veturna 0,5 m3/sek og mest 

á sumrin um 300 m3/sek.  Eins og Tumi Tómasson (2012) hefur lýst ber áin einkenni dragár, 

lindár og jökulár og fer það eftir árstíma og veðurfari hvernig samsetning hennar er.  Í 

leysingum á vorin og miklum rigningum er áin brún á lit þar sem hún ber með sér mikinn 

jarðveg og á sumrin er jökulvatn áberandi og þá einkennist litur árinnar af gráum jökulleir.  

Á veturna er rennslið hinsvegar minnst og er áin þá jafnframt tær.  Glerá getur þannig verið 

æði misjöfn ásýndum innan þéttbýlisins, allt eftir veðri og árstíðum.   

Í drögum að vatnaáætlun fyrir Ísland 2022-2027 (Umhverfisstofnun, e.d.) er Glerá skipt í 

tvö vatnshlot9, Glerá 1 (innan þéttbýlismarka) og Glerá 2 (ofan þéttbýlismarka).  Vatnshlotið 

Glerá 1 er flokkað Í óvissu vegna hugsanlegs leka mengunarefna frá aflögðum urðunarstað 

ofan við þéttbýlið.   

3.1 Saga landnotkunar meðfram Glerá 

Í heimildum um sögu Akureyrar kemur fram að bærinn hóf að byggjast upp sem 

verslunarstaður snemma á fimmtándu öld, á lítilli eyri sem myndast hafði af framburði 

Búðarlækjar innarlega í Eyjafirði (Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 

1995).  Nokkru norðar í firðinum hafði framburður Glerár í tímans rás myndað aðra eyri; 

Oddeyri (Páll Líndal, 1982; Steindór Steindórsson, 1993).  Samkvæmt frásögn Steindórs 

Steindórssonar (1993) um sögu Akureyrar er talið líklegt að skjólgóðar aðstæður fyrir 

skipalægi þar innarlega í firðinum hafi ráðið því að Akureyrin byggðist fyrst frekar en önnur 

svæði, til að mynda Oddeyrin.  Sjálf var Oddeyrin skjóllítil auk þess sem Gleráin kvíslaðist 

um eyrina og gerði hana óhentuga til byggðar.  Klakastíflur gátu jafnframt myndast í ánni 

 
 

9 Vatnshlot er afmörkuð stjórnsýslueining sem fær tiltekið raðnúmar innan stjórnar vatnamála.  Til dæmis 
getur eitt stöðuvatn verið eitt vatnshlot, eða tiltekinn hluti straumvatns. 
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og valdið miklum flóðum sem flæmdust um eyrina og gerðu aðstæður til landnýtingar 

erfiðar.  Um miðja 19. öldina þegar landleysi var farið að standa framþróun Akureyrar fyrir 

þrifum varð Oddeyri hinsvegar hluti af kaupstaðnum.  Upp frá því markaði Glerá norður- og 

vesturmörk bæjarlandsins þar til þau voru útvíkkuð um 1950.  Vísir að byggð hóf að myndast 

norðan við ána í kringum 1880.  Byggðin var í daglegu tali kölluð Glerárþorp og samanstóð 

af torfbæjum efnaminna fólks sem hafði ekki tök á að reisa hús af því tagi sem þá voru tekin 

að rísa á Akureyri, þ.e. timbur- og steinhús.  Frá árinu 1905 var auk þess bannað að reisa 

torfbæi á Akureyri samkvæmt byggingarsamþykkt bæjarins.  Glerárþorp var svo sameinað 

Akureyri í kringum 1950 og við það var Gleráin komin inn fyrir mörk kaupstaðarins.  Byggðin 

fékk þá nafnið Glerárhverfi en hefur jafnan gengið undir nafninu „Þorpið“ allar götur síðan.  

Glerárhverfi fór að byggjast upp á skipulagðan hátt upp úr 1960 (Steindór Steindórsson, 

1993).   

Glerá hefur komið talsvert við sögu iðnþróunar á Akureyri.  Árið 1897 reis ullarverksmiðja 

á Gleráreyrum, þar sem verslunarmiðstöðin Glerártorg stendur nú.  Varð það upphafið að 

umtalsverðri iðnaðarstarfsemi sem var starfrækt á svæðinu allt fram á sjötta áratug síðustu 

aldar (Jón Hjaltason, 1994).  Í kjölfar hugmynda um raflýsingu Akureyrarkaupstaðar um 

aldamótin 1900 var tekin ákvörðun um að virkja Glerá og var Glerárvirkjun byggð árið 1922 

þar sem virkjuð var 15 m fallhæð Glerárfoss í neðra gili (Gísli Jónsson, 1999).  Samkvæmt 

frásögn Bjarka Jóhannessonar, fyrrum skipulagsstjóra á Akureyri, hófu steypustöðvar 

starfsemi sína ofar í landi kaupstaðarins, við Réttarhvamm og þar niður með, í kringum 

1950.  Forsendur þess hafa væntanlega verið þær að á þeim tíma voru þessi svæði utan við 

þéttbýlið, aðgengi að efni til malarvinnslu var gott og áin til staðar sem hentugur viðtaki 

fyrir úrgang og uppspretta fyrir vatn til starfseminnar.  Þá var farvegi Glerár um Oddeyri 

breytt um miðjan sjötta áratug síðustu aldar í því skyni að skapa aukið landrými fyrir 

athafna- og iðnaðarsvæði (Bjarki Jóhannesson, munnleg heimild, 30. apríl 2021).   

3.2 Skipulagsleg staða Glerár 

Eldri skipulagsáætlanir 

Með skipulagslögum sem tóku gildi árið 1921 (Lög um skipulag kauptúna og bæjarþorpa nr. 

55/1921, eins og vísað er til af Páli Líndal, 1982) urðu allir þéttbýlisstaðir á Íslandi með fleiri 

en 500 íbúa skipulagsskyldir.  Með breytingu laganna með lögum nr. 64/1938 var þetta 
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lágmark fært niður í 200 íbúa.  Fyrsti eiginlegi skipulagsuppdrátturinn af Akureyri var gerður 

nálægt aldamótunum 1900 og árið 1927 var fyrsta aðalskipulag bæjarins staðfest (Páll 

Líndal, 1982).  Aðalskipulagsáætlun var næst unnin árið 1944 en þar var ekki fjallað um 

Glerá eða svæði meðfram henni og skipulagið einungis sett fram á uppdrætti (Guðný 

Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1995).  Í Aðalskipulagi Akureyrar 1972-1993 

var staðfest að austasti hluti Oddeyrar skyldi nýttur fyrir hafnar- og iðnaðarstarfsemi 

(Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1995).  Í þeirri skipulagsvinnu voru 

samfélagslegir þættir teknir með þar sem gerð var könnun á meðal íbúa um hugmyndir 

þeirra um framtíðarskipulag svæðisins (Trausti Valsson, 2002).   

Næst var unnið aðalskipulag fyrir Akureyri 1990-2010.  Í þriðju útgáfu þess sem gilti 1998-

2018 er sett sem eitt af markmiðum að varðveita lífríki í og við vatnasvæði og styrkja 

þýðingu lækja- og ársvæða fyrir útivist og frístundaiðju og sem hluta af bæjarmyndinni.  Ekki 

er þó fjallað sérstaklega um Glerá í því tilliti.  Þá er þar markmið um að sérkennandi 

landslagseinkenni bæjarlandsins verði varðveitt og staðsetning og hönnun mannvirkja taki 

mið af staðháttum og landslagi.  Miðlunarlón Glerárstíflu er þar skilgreint sem náma, þ.e. 

efnistökusvæði, þar sem stefnt er að vinnslu til framtíðar (Aðalskipulag Akureyrar 1998-

2018).  Þessi markmið haldast svo óbreytt í Aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018.   

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 

Í Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024 er mörkuð stefna um byggðaþróun og tiltekna og 

afmarkaða hluta landnotkunar.  Stefnt er að því að gæði strandsjávar í Eyjafirði verði í hæsta 

flokki miðað við ákvæði reglugerða og að vötn og ár verði í flokki A (ósnortið vatn) miðað 

við flokkun í reglugerð nr. 796/1999, um varnir gegn mengun vatns10.  Tekið er fram að 

vatnsgæði vatnsfalla og stöðuvatna skipti máli fyrir atvinnulíf og íbúa og að markmið 

svæðisskipulagsins þar að lútandi séu talin augljóslega til hagsbóta fyrir umhverfi, íbúa og 

atvinnulíf (Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024).   

 

 
 

10 Í 10. gr. reglugerðarinnar er flokkun A (ósnortið vatn) skilgreind eftirfarandi: “engar eða litlar vísbendingar eru um 
áhrif frá mannlegri starfsemi á lífríki eða á efna- og eðlisfræðilegt umhverfi þess.  Lífríki og efna- og eðlisfræðilegar 
breytur eru í samræmi við náttúruleg ástand eða skilgreind bakgrunnsgildi”.   
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Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 

Í núgildandi Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 er Glerá flokkuð í landnotkunarflokkinn 

vötn, ár og sjór (V) (mynd 6): „Vatnsfletir núverandi og fyrirhugaðra vatna, fallvatna og 

sjávar, þar með talin lega þeirra vegna stíflna, breytingu á árfarvegum og landfyllinga“. 

(Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030, bls. 66).  Í sömu málsgrein segir jafnframt að 

samkvæmt lögum um náttúruvernd sé óheimilt að setja niður girðingu á vatns-, ár- eða 

sjávarbakka þannig að hindri umferð gangandi manna og að hverskonar mengun í ár og 

vötn frá iðnfyrirtækjum eða af öðrum sé óheimil innan skipulagssvæðisins (Aðalskipulag 

Akureyrar 2018-2030, bls. 66).   

Um landnotkunarflokkinn V7 – Glerá segir: „All straumþung á sem rennur í gljúfrum frá 

Glerárdal niður í uppistöðulón Glerárvirkjunar eldri, og þaðan í byggð til sjávar.  

Deiliskipulagt að hluta.“ (Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030, bls. 66).   

Þá eru landræmur meðfram Glerá skilgreindar sem óbyggð svæði (ÓB):   

 Undir þennan flokk falla stærri svæði með útivistargildi, þar sem aðeins er gert ráð 
 fyrir mannvirkjagerð í tengslum við útivist, öryggismál og fjarskipti.  Ekki er gert 
 ráð fyrir búsetu eða atvinnustarfsemi.  Heimilt er þó að nota þegar byggð hús á 
 svæðinu til íbúðar, en ekki er gert ráð fyrir nýbyggingum á svæðunum. 
 (Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030, bls. 65).  

og uppistöðulón Glerárvirkjunar eldri er flokkað sem efnistöku- og efnislosunarsvæði (E):   

 Svæði þar sem ráðgert er að taka, vinna eða losa jarðefni.  Efnistökusvæði eru svæði 
 á landi, í sjó, ám eða vötnum þar sem fram fer eða fyrirhuguð er efnistaka eða 
 efnisvinnsla, svo sem malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám.  
 Efnislosunarsvæði eru svæði á landi, í sjó, ám eða vötnum þar sem fram fer eða 
 fyrirhuguð er landfylling eða losun jarðefna, sem eru hrein og ómenguð, svo sem 
 jarðefni sem til falla vegna byggingarframkvæmda. (Aðalskipulag Akureyrar 2018-
 2030, bls. 55).   

Um landnotkunarflokkinn E1 segir eftirfarandi: 

 Dammurinn, lónið ofan Glerárstíflu.  Stærð 0,8 ha.  Innan svæðis á náttúruminjaskrá.  
 Efnistaka úr uppistöðulóni Glerárvirkjunar.  Nýttur framburður Glerár sem 
 botnfellur í lóninu.  Deiliskipulagt.  Efnistaka markast við hreinsun lónsins af 
 framburði Glerár, u.þ.b. 2000 m3 á ári. (Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030, bls. 55).   
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Mynd 6.  Hluti af Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem sýnir landnotkunarflokka og náttúru--
verndarsvæði meðfram Glerá. (Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030).  

Innan rannsóknarsvæðisins er eitt friðlýst svæði og tvö svæði sem falla undir C-hluta 
náttúruminjaskrár11 (tafla 2).   

Tafla 2. Verndunarákvæði í Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem ná yfir rannsóknarsvæðið (Aðalskipulag 
Akureyrar 2018-2030, bls. 76-77) 

Svæði Lýsing Verndun 

Glerárdalur Friðlýst sem fólkvangur.  
Deiliskipulagt að hluta.  

Friðlýst sem fólkvangur 

Glerárgil (ÖN1) Svæði milli Hlíðarbrautar og 
Borgarbrautar.   
Deiliskipulagt að hluta.   

C-hluti náttúruminjaskrár 

Glerárgil (ÖN2) Svæði frá Borgarbraut að 
Bandagerðisbrú.  Deiliskipulagt að 
hluta.   

C-hluti náttúruminjaskrár 

Samkvæmt Lögum um menningarminjar nr. 80/2012 teljast fornminjar vera hvers kyns 
mannvistarleifar og lausamunir sem eru 100 ára og eldri.  Samkvæmt Minjastofnun Íslands 
felst friðlýsing fornminja í friðhelgun svæðis í 100 m radíus frá minjum en friðun felur í sér 
afmörkun svæðis í 15 m radíus (Minjastofnun Íslands, e.d.).  Engar friðlýstar fornminjar eru 
skráðar innan rannsóknarsvæðisins en friðaðar fornminjar finnast aftur á móti á nokkrum 
stöðum innan þess.   

 

 
 

11 Samkvæmt 3.tl. 2.mgr. 33.gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013: „Aðrar mikilvægar náttúruminjar sem ástæða þykir 
til að friðlýsa eða friða“.  
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Rammahluti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030, Oddeyri 

Rammahluti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030, Oddeyri – í daglegu tali nefnt 

Rammaskipulag Oddeyrar - var fyrst unnið sem hluti Aðalskipulags Akureyrar 2005-2018 og 

er hluti af núverandi aðalskipulagi.  Í rammaskipulaginu er sett sem markmið að gengið 

verði frá umhverfi Glerár með göngustígum beggja vegna árinnar og gróðri sem dragi úr 

innsýn á athafnalóðir sunnan megin (mynd 7).   

  

Mynd 7. Núverandi (t.v.) og framtíðar (t.h.) landnotkun samkvæmt rammaskipulagi Oddeyrar.  Grænn litur 
meðfram Glerá (rauður hringur, viðbót frá höfundi) merkir opið svæði þar sem ætlunin er að ganga frá 
umhverfi Glerár með göngustígum og gróðri (Rammahluti Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030, Oddeyri, 
bls. 41-42).   
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Deiliskipulagsáætlanir 

Í töflu 3 má sjá lista yfir þær deiliskipulagsáætlanir sem ná yfir Glerá og næsta umhverfi 

hennar.  

Tafla 3. Deiliskipulagsáætlanir sem ná yfir Glerá og næsta nágrenni  

Deiliskipulagsáætlun Gildistaka (ár) Megin viðfangsefni 

Deiliskipulag athafna-, verslunar- og 
þjónustusvæðis við Miðhúsabraut, 
Súluveg, Þingvallastræti 

2013 Hreinsi- og áfyllingarstöð fyrir metangas.  
Athafnasvæði steypustöðvar og fleiri fyrirtækja.   

Deiliskipulag fyrir virkjun á Glerárdal 2014 Stöðvarhús Glerárvirkjunar, göngustígar og virkjun 
á Glerárdal.   

Deiliskipulag Glerárvirkjunar 2004 Vatnsaflsvirkjun innan verndarsvæðis.   

Deiliskipulag Glerár frá stíflu til sjávar 2010 Efling ársvæðis sem útivistarsvæðis, aðgreining frá 
aðliggjandi lóðum, sérstaklega athafna- og 
iðnaðarlóðum.   

Deiliskipulag Óseyrar sunnan 
Krossanesbrautar 

2012 Bygging skemmu við Óseyri.   

Deiliskipulag hafnarsvæðis sunnan 
Glerár 

2008 Tryggja aðstöðu og rekstrarskilyrði 
hafnarstarfsemi á Akureyri.   

Deiliskipulag Sandgerðisbót - 
smábátahöfn 

2009 Bæta innsiglingu í smábátahöfn í Sandgerðisbót. 
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Landslagsgreining 

Notast var við aðferðafræði landslagsgreiningar sem byggir á flokkun og mati á 

náttúrulegum og manngerðum eiginleikum landslags eins og lýst var í kafla 2.2.3.   

Tekið var mið af vinnuferli sem þróað var af Swanwick (2002) fyrir greiningar á 

dreifbýlislandslagi á Bretlandseyjum (mynd 8).  Annars vegar felst vinnuferlið í skilgreiningu 

á landslagseinkennum sem inniheldur fjögur skref; skilgreiningu á umfangi, heimildavinnu, 

vettvangsvinnu og flokkun og lýsingu.  Hins vegar felst það í ákvörðun um nálgun við mat á 

gildi landslags og loks sjálfu matinu (2 skref).  Vinnuferlið var aðlagað að forsendum 

rannsóknarinnar og er meginviðfangsefnum innan hvers skrefs lýst hér á eftir.   

 

 

 



35 
 

 

Mynd 8. Vinnuferli fyrir greiningu og flokkun á landslagseinkennum (Ólafur Árnason, 2005.  Aðlagað frá 
Swanwick, 2002).   
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Skref 1 – skilgreining á umfangi 

Áður en vinna við greiningu og flokkun hófst var umfang rannsóknarsvæðisins afmarkað og 

því skipt niður í einkennissvæði.  Eins og áður hefur komið fram voru efri mörk 

rannsóknarsvæðisins miðuð við svæði sem merkt er AT13 á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-

2030 og neðri mörk við ósa Glerár.  Til þess að afmarka svæðið nánar var skilgreint 200 m 

breitt jaðarsvæði meðfram ánni beggja vegna.  Verkefnið var unnið út frá fyrirliggjandi 

gögnum, þ.e. landupplýsinga- og skipulagsgögnum en jafnframt var gagna aflað í 

vettvangsferðum.  Aðkoma almennings eða annarra hagsmunaaðila var ekki skilgreind á 

þessu stigi verkefnisins þar sem seinni hluti rannsóknarinnar miðaðist við þátttöku íbúa á 

svæðinu.   

Skref 2 – heimildavinna 

Heimildavinna fólst í rýni fyrirliggjandi gagna eins og nefnt var hér að framan.  Fyrirliggjandi 

gögn voru Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 og loftmyndir af Akureyrarbæ fengnar af 

kortasjá sveitarfélagsins12.   

Landslagsþáttum svæðisins var skipt í náttúrulega þætti og félagslega/menningarlega 

þætti.  Stuðst var við þá flokka sem taldir eru upp á mynd 8 að mestu leyti en þó var 

einhverjum flokkum breytt til samræmis við þarfir og áherslur rannsóknarinnar.  Í töflu 4 er 

gefið yfirlit yfir þá flokka sem notaðir voru fyrir greiningar.  Út frá þessum flokkum var 

rannsóknarsvæðinu skipt niður í sjö einkennissvæði sem hvert um sig fengu númer á bilinu 

frá 1 upp í 7 (efsta svæðið fékk númerið 1 og neðsta svæðið númerið 7).  Hverju svæði var 

jafnframt gefið stutt heiti til frekari auðkenningar.   

 

 

 

 

 
 

12 https://www.map.is/akureyri/ 
    Gögn í eigu Loftmynda ehf.  
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Tafla 4.  Flokkar landslagsþátta sem notaðir voru við landslagsgreiningar og skýringar á þeim 

                                 Náttúrulegir þættir                  Félagslegir / menningarlegir þættir 

Landform  Lögun lands, helstu form í landi Landnotkun og 
byggðamynstur 

Landnotkunarflokkar samkvæmt 
Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 
Gerð bygginga, þéttleiki, gatnakerfi, 
einkenni lóða 

Farvegur og bakkar Gerð farvegs, breidd, 
hæðarmunur í rennsli (fossar), 
gerð og ástand árbakka 

 

Yfirborð   Yfirborðsgerð, gegndræpi, 
röskun   

Umlyking Afmörkun svæðis, skjólmyndun 

Aðgengi Hindranir af völdum 
landnotkunar eða af 
landfræðilegum toga 

Sérstakt gildi Verndunarákvæði, fornminjar, saga 

Gróðurfar Gróðurþekja og helsti 
einkennisgróður; tré, kjarr, 
grasflatir, raskgróður  

Upplifun Upplifun af svæði þegar dvalið er í 
landslaginu eða horft á það 

Skref 3 – vettvangsvinna 

Heimildavinna var staðfest með vettvangsferðum og ljósmyndum.  Vettvangsferðir voru 

farnar á mismunandi árstíma í þeim tilgangi að skrá árstíðabundnar breytingar á 

einkennissvæðum, eins og skermun vegna gróðurs og aðgengi vegna snjósöfnunar.  Farið 

var á hvert og eitt einkennissvæði þar sem teknar voru myndir og lýsingar á umhverfi 

skráðar.   

Skref 4 – flokkun og lýsing 

Lýsing á einkennissvæðum og lykilþáttum í landslagi var sett fram í töflum ásamt 

ljósmyndum af hverju svæði fyrir sig.   

Skref 5 og 6 – ákvörðun um nálgun og mat á gildi landslags 

Í þessari rannsókn var ákveðið að leggja áherslu á flokkun landslags fremur en mat á gildi 

þess.  Í stað þess var framkvæmd SVÓT greining þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnir og 

tækifæri voru greind fyrir hvert og eitt einkennissvæði.   

4.2 SVÓT greining  

SVÓT greining var notuð til að greina styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri 

einkennissvæða.  Notast var við skilgreiningu sem Aydin Türk (2007) hefur sett fram á 

aðferðinni þar sem segir að styrkleikar og veikleikar svæðis tengjast innri gerð þess en ógnir 

og tækifæri eru tengd utanaðkomandi öflum.  Niðurstöður SVÓT greininga voru settar fram 

í töflum ásamt lýsingu á einkennissvæðum og lykilþáttum í landslagi.    
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4.3 Hagrænt mat  

Notast var við skilyrt verðmætamat (e. contingent valuation) til þess að leggja hagrænt mat 

á virði aukins aðgengis að svæðum meðfram Glerá fyrir íbúa á Akureyri.  Við hönnun 

spurningakönnunar var notast við aðferðafræði sem sett er fram í leiðbeiningum Alþjóða 

haffræði- og veðurstofnunarinnar (National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA)) (Arrow o.fl., 1993).  Jafnframt var stuðst við fyrri rannsóknir (Carson o.fl., 2001; 

Zainudin o.fl, 2016, Cook o.fl, 2018a, 2018b, 2020) en sú aðferðafræði sem þar kemur fram 

byggir einnig á leiðbeiningum NOAA.  Könnunin í heild sinni er sett fram í Viðauka 1.   

4.3.1 Uppbygging spurningakönnunar 

Spurningakönnuninni var skipt í þrjá hluta.  Í fyrsta hluta voru þátttakendur upplýstir um að 

könnunin væri nafnlaus og forsendur hennar og viðfangsefni kynnt.  Þess var gætt að hafa 

forsendur nægilega ítarlegar og skýrar til þess að þátttakendur gætu áttað sig á hvaða 

tilgangi könnunin þjónaði.  Ljósmyndir og kort af rannsóknarsvæðinu voru settar fram til 

skýringar.  Þá var jafnframt tilgreindur sá tími sem áætlað var að tæki að svara könnuninni.  

Glerá, viðfangsefni könnunarinnar, var kynnt með eftirfarandi lýsingu:  

 Glerá rennur í gegnum þéttbýli Akureyrar.  Áin er stórt náttúrufyrirbæri innan 
 bæjarins og setur svip á landslag hans.  Innan Akureyrar er ásýnd og umhverfi 
 Glerár nokkuð fjölbreytt og aðgengi fólks að ánni er jafnframt misgott.  Farvegur 
 Glerár innan þéttbýlisins er fjölbreytilegur, þar sem skiptast á gljúfur, sléttlendi og 
 manngerðir grjótgarðar til varnar ágangi árinnar.  Landnotkun meðfram ánni 
 einkennist af skipulögðum athafnasvæðum eins og aflögðum urðunarstað, 
 steypustöð, umferðarmannvirkjum, bílaþvottastöð og geymslusvæðum, en inn á 
 milli fellur hún um gróin svæði og svæði sem skilgreind eru sem útivistarsvæði.  
 Áin hefur verið notuð til úrgangslosunar, sérstaklega fyrr á tímum, ásamt því að 
 umgengni um ákveðin svæði meðfram ánni hefur oft á tíðum verið ábótavant.  Í 
 dag rennur talsvert af ofanvatni frá gatnakerfi bæjarins út í ána.  Á vetrum er snjó 
 af götum mokað út í ána og hún þannig nýtt sem hluti af innviðum sveitarfélagsins.   

Spurt var um þekkingu og viðhorf þátttakenda til Glerár og umhverfis hennar og 

umhverfismála almennt.  Settar voru fram átta spurningar sem hver hafði 2-6 

svarmöguleika.  Fyrsta spurningin: „Hvernig upplifir þú gæði umhverfisins meðfram Glerá á 

skalanum frá „sáralítil gæði“ til „framúrskarandi gæði“?“ var sett fram til þess að fá fram 

mynd af heildarsýn þátttakenda á Glerá og umhverfi hennar.  Fjórar spurningar tengdust 

notkun svæða meðfram Glerá; „Hversu oft hefur þú farið að Glerá síðustu 12 mánuði?“, „Á 
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hvaða árstíma ferðu helst að Glerá?“, „Hver er tilgangur heimsókna þinna að Glerá?“ og 

„Hefur þú einhvern tímann losað úrgang í Glerá eða á bakka hennar, hvort sem er á eigin 

vegum eða í tengslum við starfsemi?“.  Þá komu þrettán staðhæfingar með svarmöguleika 

á fimm punkta Likert kvarða frá „mjög sammála“ til „mjög ósammála“:   

 „Glerá hefur mikið gildi fyrir fólk eins og mig”  
 „Það er mikilvægt að viðhalda sessi Glerár fyrir komandi kynslóðir”  
 „Ég tel mig vera umhverfissinna”  
 „Ég nýt þess að stunda útivist”  
 „Mér finnst mikilvægt að hafa aðgang að útivistarsvæði nálægt heimili mínu”  
 „Ég er meðvituð/aður um heilsufarslegan ávinning af náttúru í þéttbýli“ 
 „Ég er meðvituð/aður um heilsufarslega áhættu af mengun í umhverfinu”  
 „Árvatn í þéttbýli stuðlar að bættu mannlífi og aukinni vistkerfisþjónustu“ 
 „Opinberar framkvæmdir eru nauðsynlegar meðfram Glerá vegna  umhverfis-
 vandamála”  
 „Akureyrarbær ætti að verja meira fé til uppbyggingar og viðhalds meðfram Glerá”  
 „Ég er reiðubúin/n að greiða fyrir viðhald náttúrusvæða á Íslandi sem ég nýti”  
 „Ég er reiðubúin/n að greiða fyrir viðhald náttúrusvæða á Íslandi sem ég heimsæki 
 sjaldan eða aldrei”  
 „Ég er reiðubúin/n að greiða hærra fasteignaverð fyrir fasteign sem staðsett er 
 nálægt árvatni”  

Í kjölfarið var sviðsmynd könnunarinnar kynnt til sögunnar:   

 Skipulagsyfirvöld á Akureyri fyrirhuga breytingar á skipulagi á nokkrum svæðum 
 meðfram Glerá.  Í því felst breytt landnotkun sem miðar að því að auka daglegt 
 aðgengi íbúa að svæðum meðfram ánni.  Áætlað er að gera breytingar á núverandi 
 skipulagi þannig að engin athafna- eða iðnaðarstarfsemi verði staðsett meðfram 
 ánni en í stað þess komi þar ný íbúðarbyggð, kaffihús og útivistarsvæði.  Áherslan 
 verður á að íbúar geti dvalið sem næst ánni og notið hennar allt árið um kring.  
 Íbúðarbyggð og kaffihús verða færð nær ánni og jafnvel alveg að bökkum hennar 
 þar sem það er mögulegt og þannig mynduð einskonar síkjastemming innan 
 bæjarins.  Lögð verður áhersla á að áin verði sameiningartákn en ekki ferðatálmi og 
 í því skyni verður göngubrúm yfir ána fjölgað verulega.  Gróðurfar meðfram stígum 
 verður jafnframt aukið þannig að upplifun fólks verði sú að viðkomandi sé staddur í 
 náttúrulegu, friðsælu umhverfi þrátt fyrir að vera í miðju þéttbýlis.  Ef þessi 
 framkvæmdaáætlun verður að veruleika mun hún leiða til minni mengunar í og við 
 Glerá og auka tækifæri íbúa til búsetu, leiks og starfa nær ánni en hingað til hefur 
 verið mögulegt.  Til þess að framkvæmdin geti orðið að veruleika er aukin 
 skattheimta áformuð á íbúa á Akureyri.  Skatturinn verður á formi eingreiðslu, þ.e. 
 skattur sem er innheimtur í einungis eitt skipti, og verður lagður á alla íbúa 
 Akureyrar, 18 ára og eldri.  Skatturinn verður lagður á í upphafi verkefnisins og mun 
 renna óskertur til þess.   
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Annar hluti könnunarinnar fjallaði um greiðsluvilja, greiðsluaðferð og áreiðanleika úrtaks.  

Ákveðið var að notast við greiðsluvilja (e. willingness to pay), þar sem sviðsmyndin var sett 

fram sem uppbygging svæða og aukið aðgengi að náttúrugæðum.  Hinn valkosturinn hefði 

verið að þiggja bætur fyrir töpuð umhverfisgæði, þ.e. hversu háa fjárhæð fólk væri tilbúið 

að þiggja í staðinn fyrir afnot af þessum svæðum.  Sá valkostur þótti hins vegar ekki gefa 

raunsæja mynd þar sem sum svæði meðfram Glerá hafa lítið verið nýtt af almenningi og því 

ekki um eiginlegan missi að ræða ef ekkert yrði að gert.   

Ákveðið var að greiðsluaðferð yrði á formi eingreiðsluskatts.  Slíkan skatt er hægt að leggja 

á alla skattgreiðendur, 18 ára og eldri, án tillits til fjárhagslegrar innkomu.  

Eingreiðsluskattur er jafnframt fyrirkomulag sem er vel þekkt með íslenskra skattgreiðenda, 

og má þar nefna afnotagjöld ríkisútvarpsins sem dæmi.  Þá hafa ýmsar sambærilegar 

rannsóknir hérlendis notast við eingreiðsluskatt sem greiðsluaðferð (Cook o.fl., 2018a, 

2018b; Einarsdóttir o.fl., 2018).  Þátttakendur voru beðnir að tilgreina þá fjárhæð sem þeir 

voru reiðubúnir að greiða á formi eingreiðsluskatts til þess að standa straum af kostnaði 

sveitarfélagsins við fyrirhugaðar framkvæmdir.  Sett var fram spurningin: „Hversu háa 

upphæð ertu reiðubúin/n að greiða á formi eingreiðsluskatts (skattur innheimtur í einungis 

eitt skipti) til þess að auka aðgengi íbúa að Glerá og bökkum hennar?“.   

Gefnir voru upp tólf svarmöguleikar þar sem upphæðir voru settar fram sem greiðslubil í 

hækkandi röð þar sem fyrsti valmöguleiki var „0 krónur“.  Eftir það voru greiðslumöguleikar 

settir fram með 2.000 króna millibili: „1-2.000 krónur“, „2.001-4.000 krónur“ og svo 

framvegis, og upp í 20.000 krónur.  Síðasti svarmöguleikinn var „Meira en 20.000 krónur“.   

Þeir sem merktu við svarmöguleikann „0 krónur“ voru beðnir um að svara einungis einni af 

eftirfarandi staðhæfingum:  

„Ég tel ekki mikilvægt að auka aðgengi íbúa að Glerá og bökkum hennar“ 
„Ég tel aðrar opinberar framkvæmdir mikilvægari en uppbygging svæða meðfram 
Glerá“ 
„Ég sé ekki ástæðu fyrir því að ég greiði fyrir uppbyggingu svæða meðfram Glerá þar 
sem ég heimsæki svæðið sjaldan eða aldrei“ 
„Ég hef ekki efni á að greiða hærri skatta“ 
„Mér finnst ekki sanngjarnt að ég þurfi að greiða fyrir uppbyggingu svæða meðfram 
Glerá“ 
„Ég treysti því ekki að greiðslan verði nýtt í uppbyggingu svæða meðfram Glerá“ 
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Tilgangurinn með þessari spurningu var að greina mótmælasvör frá raunverulegum núll 

svörum.  Neðstu tveir svarmöguleikarnir voru skilgreindir sem mótmælasvör og voru þau 

svör ekki tekin með í útreikninga á heildargreiðsluvilja.  Þeir sem sýndu aftur á móti 

jákvæðan greiðsluvilja (reiðubúnir að greiða > 0 krónur) voru spurðir: „Ef þú ert reiðubúin/n 

að greiða skatt til uppbyggingar meðfram Glerá, hver af eftirfarandi fullyrðingum á best við 

um ástæður þínar?“.  Svarmöguleikar voru eftirfarandi: 

„Aukið aðgengi að Glerá er mikilvægt í mínum huga“ 
„Uppbygging svæða meðfram Glerá er mikilvæg vegna ásýndar bæjarins“ 
„Ég vil leggja mitt af mörkum til að bæta lífsgæði í því samfélagi sem ég bý í“ 
„Ég hefði áhuga á að búa nær Glerá ef það væri í boði“ 

Til þess að kanna skilning þátttakenda á forsendum könnunarinnar var spurt „Hversu oft er 

áætlað að skatturinn til uppbyggingar svæða meðfram Glerá verði innheimtur?“.  

Áreiðanleiki svara var prófaður með þessum hætti.   

Í þriðja hluta könnunarinnar var spurt um ýmsar lýðfræðilegar breytur.  Tilgangur með 

slíkum upplýsingum var að meta annars vegar hvort úrtakið væri lýsandi fyrir 

íbúasamsetninguna, þ.e. þýðið, og hins vegar hvort einhverjir lýðfræðilegir þættir hefðu 

áhrif á greiðsluvilja eins og Zainudin o.fl. (2016) hafa fjallað um.  Settar voru fram þrettán 

spurningar þar sem spurt var um aldur, kyn, heildartekjur, menntunarstig, stöðu á 

vinnumarkaði, búsetulengd á Akureyri, húsnæðisstöðu, fjölskylduform, stjórnmálaskoðanir 

og stuðning við íþróttafélög bæjarins.  Aldur og menntun eru breytur sem skipta talsverðu 

máli þar sem skoðanir fólks breytast gjarnan með aldri og menntunarstigi.  Breyturnar 

tekjur og staða á vinnumarkaði voru hafðar með til að fá mynd af greiðslugetu úrtaksins.  

Búsetulengd á Akureyri er breyta sem var höfð með þar sem líklegt þótti að þeir sem höfuð 

búið lengst á Akureyri væru reiðubúnir að greiða hærri upphæð en þeir sem höfðu búið 

skemur á svæðinu.  Stuðningur við íþróttafélag og póstnúmer búsetu voru breytur sem 

áhugavert þótti að skoða í því samhengi hvort Glerá stuðlaði að samfélagslegri skiptingu til 

viðbótar við landfræðilega skiptingu svæðisins.   

Í lokin var ítrekað að forsendur könnunarinnar voru ímyndaðar og eingöngu settar fram til 

þess að fá betri skilning á því hvernig íbúar á Akureyri meta Glerá og hvers virði uppbygging 

meðfram ánni er í þeirra augum.  Þá var þátttakendum boðið að skilja eftir athugasemdir.   
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4.3.2 Þýði og úrtak 

Skilgreining á viðeigandi þýði eða markhóp fyrir skilyrt verðmætamat getur verið áskorun, 

sérstaklega ef ávinningur af umhverfisgæðum dreifist á hópa sem erfitt er að afmarka 

(Arrow o.fl., 1993).  Í þessu tilviki var um að ræða uppbyggingu meðfram þéttbýlisá þar sem 

margir geta notið ágóðans; íbúar í sveitarfélaginu, aðrir landsmenn sem og erlendir 

ferðamenn sem eiga leið um Akureyri.  Íbúar í aðliggjandi sveitarfélögum, t.d. 

Eyjafjarðarsveit og Hörgársveit, búa nálægt þéttbýlinu á Akureyri og ferðast margir hverjir 

daglega til og innan bæjarins þar sem þeir hafa aðgang að ánni og umhverfi hennar.  Þar 

sem greiðsluaðferð var valin sem skattlagning af hálfu sveitarfélagsins var hinsvegar 

ákveðið að íbúar annarra sveitarfélaga yrðu ekki skilgreindir sem markhópur.  Þýðið var því 

skilgreint sem allir íbúar í sveitarfélaginu Akureyri, 18 ára og eldri, þar sem skatturinn myndi 

koma til með að leggjast á þá.  Samkvæmt Mitchell og Carson (1989) er ákjósanleg 

lágmarksstærð úrtaks í skilyrtu verðmætamati 200 – 2500 þátttakendur.  Til þess að tryggja 

marktækni niðurstaðna var ákveðið að stærð úrtaks í þessari rannsókn yrði í kringum 250 

þátttakendur að lágmarki.  Þannig mátti gera ráð fyrir einhverjum ógildum svörum án þess 

að þau hefðu áhrif á lágmarksstærð úrtaksins.   

4.3.3 Dreifing könnunar 

Í þessari rannsókn var ákveðið að dreifa spurningakönnuninni á netinu.  Þótti það vera 

fljótlegra og hentugra en viðtöl í eigin persónu og póstkannanir þar sem höfundur var einn 

að störfum við rannsóknina.  Viðtöl við fólk á vettvangi þóttu ekki koma til greina þar sem 

rannsóknasvæðið var fremur stórt, aðkomuleiðir að því voru margar og ljóst að erfitt yrði 

um vik að ná til allra sem notuðu svæðið.  Þá gerðu samkomutakmarkanir og 

heimsóknarbann af völdum heimsfaraldurs Covid-19 það að verkum að viðtöl í eigin 

persónu þóttu ekki raunhæfur kostur.  Þá þótti jafnframt líklegt að með því að framkvæma 

könnunina á netinu en ekki á staðnum væru meiri líkur á því að ná til einstaklinga sem 

sjaldan eða aldrei heimsækja Glerá eða umhverfi hennar en meta þó svæðið nægilega mikið 

til þess að vera reiðubúnir að greiða fyrir uppbyggingu á svæðinu.  Samkvæmt nýlegum 

tölum frá Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, nota um 99% Íslendinga á aldrinum 16-

74 ára internetið reglulega (Eiga metið í netnotkun, 2021) og því var talið líklegt að 

könnunin næði til breiðs aldurshóps.   
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Könnunin var unnin í Google Forms og lögð fram á Facebook síðu höfundar dagana 15.-

27.október 2020 með ósk um að lesendur myndu deila tengli á könnunina á eigin Facebook 

síðum og auka þannig útbreiðslu hennar.  Jafnframt var könnunin birt á Facebook síðum 

hverfisnefnda Síðu-, Gilja-, Glerár- og Lundarhverfis.  Fleiri hverfisnefndir eru starfandi í 

byggðakjörnum sveitarfélagsins en höfundur hafði ekki aðgang að Facebook síðum þeirra á 

þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir.  Samskiptaforritið Yahoo Messenger var einnig 

notað til þess að óska eftir þátttöku og dreifingu könnunarinnar.  Könnunin var einungis birt 

á íslensku.  Áður en könnunin var lögð fram í endanlegri mynd var hún lögð fyrir 10 manna 

tilraunahóp (e. pilot study) sem valinn var af höfundi.  Viðkomandi voru beðnir að svara 

könnuninni og boðið að gera athugasemdir við forsendur, innihald, framsetningu og 

dreifingaraðferð, sem voru svo nýttar til að móta endanlega útgáfu könnunarinnar.   

4.3.4 Tölfræðiúrvinnsla 

Kí-kvaðrat próf fyrir mátgæði (e. goodness of fit) voru notuð til að kanna hvort og að hvaða 

leiti svör þátttakenda við fullyrðingum um þekkingu og viðhorf til Glerár og umhverfismála 

almennt voru marktækt frábrugðin tilviljanadreifingu.  Til að draga úr hættu á að 

niðurstöður sem ekki voru marktækar yrðu ákvarðaðar sem slíkar var miðað við að frávik 

fyrir hvern svarmöguleika teldist aðeins marktækt ef reiknað frávik hans (hluti af heildar kí-

kvaðrat gildi) væri a.m.k. jafnstórt og marktækt viðmiðunargildi (kí-kvaðrat) fyrir 

viðkomandi spurningu.  Meðalgreiðsluvilji þátttakenda var reiknaður út frá jöfnunni  

 
þar sem X jafngildir miðgildi greiðsluvilja og N jafngildir stærð úrtaks.  Meðalgreiðsluvilja 

var þannig hægt að reikna út með því að deila í summu miðgilda fyrir uppgefinn greiðsluvilja 

með stærð úrtaksins.  Fjölþátta aðhvarfsgreining (e. multiple regression) var notuð til að 

skoða samspil á milli greiðsluvilja og skýribreytanna aldurs, kyns, lengdar búsetu, 

póstnúmers, fjarlægðar heimilis frá Glerá, tekna, viðhorfs til gæða umhverfis meðfram ánni 

og fjölda heimsókna að ánni.  Þessar breytur voru valdar í því skyni að skoða hvort marktækt 

samband væri á milli greiðsluvilja, viðhorfs þátttakenda og heimsóknafjölda að Glerá og 

einnig hvort nálægð búsetu við ána hefði áhrif þar að lútandi.   

Reikniforritið Microsoft Excel var notað við útreikninga á Kí-kvaðrat prófi og fjölþátta 

aðhvarfsgreiningu.    
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5 Niðurstöður 

5.1 Afmörkun einkennissvæða  

Skipting rannsóknarsvæðisins í einkennissvæði er sýnd á mynd 9  Einkennissvæðum voru 

gefin númer frá 1 til 7, frá því efsta (við svæði AT13) til þess neðsta (við ósa Glerár).  Hverju 

einkennissvæði var að auki gefið nafn til frekari auðkenningar (mynd 9).  Gerð er grein fyrir 

niðurstöðum landslags- og SVÓT greininga fyrir hvert einkennissvæði í töflum 5-11 og 

helstu einkennum þeirra á myndum 10-23.   
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Mynd 9. Skipting rannsóknarsvæðisins í einkennissvæði.  Svæðin voru númeruð frá 1 (mynni Glerárdals, neðst 
til vinstri) upp í 7 (ósar Glerár, efst til hægri).  Afmörkun einkennissvæða er sýnd með gulum hring.  Á loftmynd 
er afmarkað 200 m jaðarsvæði meðfram Glerá.  Gráar línur sýna gatnakerfi Akureyrar. (Mynd: höfundur.  
Loftmynd: Loftmyndir ehf., 2020).   
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Tafla 5. Einkennissvæði 1 – fólkvangur.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform 
 
 
Yfirborð 
 
Farvegur 
 
Gróðurfar 
 
 
Umlyking 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 
 
Upplifun 
 
Aðgengi 
 
Sérstakt gildi 

Melar, ásar með djúpum gilskorningum.  Flatarmál svæðis um 12 
ha.   

Náttúrulegt yfirborð, lítið raskað.  Gegndræpt, lítillega grýtt.   

Gljúfur og gil, bratt eða þverhnípt.  Breidd frá 2 m upp í 10 m.   

Graslendi, mólendi (víðikjarrvist og mosamóavist), moslendi 
(hraungambravist).   

Opið og víðsýnt svæði, skjóllítið nema í dældum og gljúfri. .   

Óbyggt svæði, athafnasvæði.   
Útivistarstígur, reiðvegur, umferðargata.   

Víðátta, náttúra, friðsæld.   

Erfitt vegna landfræðilegra aðstæðna.   

Friðlýst sem fólkvangur.   

Styrkleikar 
 
 
 
 
Veikleikar 
 
 
Ógnir 
 
 
 
Tækifæri 

Friðlýsing svæðisins er styrkur fyrir náttúrulegt 
landslag þess.  Nálægð við byggð eykur aðgengi að 
svæðinu ásamt því að byggðar hafa verið upp 
gönguleiðir að svæðinu og um það.   

Nálægð við athafnasvæði er helsti veikleiki 
svæðisins.   

Mengun frá starfsemi í nágrenni, umgengni þeirra 
sem nýta svæðið, umferð vélknúinna ökutækja um 
viðkvæm gróðursvæði.   

Útivist. Ósnortin náttúra, tenging við fólkvanginn á 
Glerárdal.   
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Mynd 10. Horft yfir athafnasvæði á einkennissvæði 1.  Glerárgil til hægri á mynd.  
Greina má breytingar á gróðurfari í bökkum gilsins vinstra megin á myndinni, undan 
athafnasvæði, þar sem raskgróður hefur tekið sér bólfestu.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 11. Útivistarstígur á einkennissvæði 1.  Greina má ljósastaura meðfram öðrum 
stíg ofar á myndinni fyrir miðju.  Land er lítillega grýtt en gróðurþekja er samfelld 
fyrir utan mela og klappir.  (Mynd: höfundur).   
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Tafla 6. Einkennissvæði 2 – Réttarhvammur.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform 
 
 
Yfirborð 
 
 
Farvegur 
 
 
 
Gróðurfar 
 
 
 
Umlyking 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 
 
 
 
Upplifun 
 
 
Aðgengi 
 
 
Sérstakt gildi 

Tiltölulega flatlent svæði sem að hluta hefur verið grafið út úr hæð ofar í 
landinu.  Flatarmál svæðis um 30 ha.   

Mikið raskað svæði en lítið um ógegndræpt yfirborð eins og steypu og 
malbik.  Yfirborðsþekja er að mestu leyti möl.   

Grunnur farvegur, náttúrulegur að einhverju leyti en greinileg áhrif af 
umsvifum mannsins, t.a.m. losun og uppsöfnun úrgangs í árfarvegi.  
Hálfgrónir malarbakkar, steyptur kantur að hluta.  Breidd um 10-15 m.   

Gróðurþekja er nokkuð samfelld á landræmum meðfram ánni og á vestari 
hluta svæðisins.  Hverfandi þekja á athafnasvæði austan megin.  Kjarr og 
trjágróður á stöku stað í jöðrum svæðisins.   

Opið og skjóllítið svæði.   

Athafnasvæði austan megin.  Landfrek starfsemi, stórar byggingar, lítill 
þéttleiki.  Vestan megin er iðnaðarsvæði og skógræktar- og 
landgræðslusvæði.  Fjölfarnar umferðargötur afmarka svæðið á þrjá vegu.  
Útivistarstígur liggur meðfram ánni vestan megin.   

Upplifun af svæðinu er neikvæð þar sem lausamunir og efnishaugar eru 
áberandi.   

Aðgengi er gott vestan megin frá en starfsemi á bökkum austan megin 
hindrar aðgengi almennings og getur skapað hættu.   

Hluti svæðisins fellur undir fólkvang, fornminjar.   

Styrkleikar 
 
Veikleikar 
 
 
Ógnir 
 
 
 
Tækifæri 

Svæðið er vel sýnilegt og aðgengi að því auðvelt.   

Tiltölulega einangrað frá íbúðabyggð og 
þjónustustarfsemi.  Ásýnd svæðisins er neikvæð.   

Flóð í Glerá, loft-, vatns- og jarðvegsmengun frá starfsemi 
á árbökkum.  Landfræðileg einangrun getur leitt til frekari 
hnignunar svæðisins.   

Svæðið getur skapað tækifæri til að efla tengingu á milli 
bæjarhluta og við fólkvanginn á Glerárdal.   
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Mynd 12. Horft yfir einkennissvæði 2.  Athafnasvæði vestan megin Glerár með mikið röskuðu yfirborði 
þar sem lausamunir og efnishaugar eru áberandi.  Fornminjar (steypuklumpur) neðarlega til vinstri á 
myndinni.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 13. Horft yfir eystri bakka Glerár á einkennissvæði 2.  Stöðvarhús 
Glerárvirkjunar II er eina byggingin á þessum hluta svæðisins.  Svæðið er mjög 
vel gróið og gróður er nokkuð fjölbreyttur; gras, kjarr- og trjálundir ásamt 
talsverðum raskgróðri.  Sjá má greinileg ummerki um úrgangslosun í 
bakkanum hægra megin á myndinni.  (Mynd: höfundur).   
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Tafla 7. Einkennissvæði 3 – Kotárborgir.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform 
 
 
Yfirborð 
 
Farvegur 
 
Gróðurfar 
 
 
 
Umlyking 
 
 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 
 
 
Upplifun 
 
 
Aðgengi 
 
 
Sérstakt gildi 

Tiltölulega flatlent svæði sem hækkar upp til vesturs og austurs.  
Klapparásar austan megin.  Flatarmál svæðis um 80 ha.   

Nokkuð raskað en náttúruleg ásýnd.  Gegndræpt að mestu leyti.  

Þröngt gil, breidd frá 2 m upp í 10 m.   

Samfelld þekja.  Ræktaður skógur er áberandi í landslaginu 
vestan megin árinnar.  Grassvæði og trjárækt á fyrri stigum 
einkenna austari árbakkann.   

Skógræktarsvæði lokar fyrir útsýni yfir ána vestan megin.  
Austan megin er svæðið opið og skjóllítið nema einna helst 
undir rótum klapparásanna.   

Óbyggt svæði, samfélagsþjónusta, verslun og þjónusta.  
Göngustígur liggur í gegnum skógræktarsvæðið á vestari 
bakkanum en handan þess er fjölfarin umferðargata.   

Upplifun er bæði innilokun, kyrrð og náttúra en líka skjólleysi og 
óspennandi landslag.   

Aðgengi að árgilinu er auðvelt á eystri bakkanum en 
illmögulegt á þeim vestri vegna skógarþykknis.    

C-hluti náttúruminjaskrár.   

Styrkleikar 
 
 
Veikleikar 
 
 
 
Ógnir 
 
 
Tækifæri 

Skógur í þéttbýli með tengingum við stígakerfi og tækifærum til útivistar.  
Svæðið hefur verið nýtt til fræðslu á vegum menntastofnana.   

Aðgengi að ánni er hindrað af trjágróðri, slysahætta af gili.  Aflokun 
svæðisins getur skapað óöryggi fyrir vegfarendur á skógarstígum.  
Úrgangslosun fram af klapparásum er áberandi í ásýnd svæðisins.   

Ágengar tegundir sem ógna staðargróðri, aukin úrgangslosun og 
starfsemi með neikvæða ásýnd, glæpir.  

Útivist, fræðsla, sálfræðileg endurheimt, skjól, grænn trefill.  
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Mynd 14. Horft upp eftir einkennissvæði 3.  Glerá rennur í þröngu 
klettagili um þetta svæði.  Árbakkar eru grónir, mólendisþekja og trjábelti 
einkennandi.  Á árbakkanum vinstra megin á myndinni er skógrækt komin 
mun skemur á veg heldur en hægra megin árinnar, þar sem skógur er 
hávaxinn og þéttur.  Uppi í vinstra horni myndarinnar má sjá byggingu 
sem tilheyrir svæði fyrir þjónustustofnanir en í efra hægra horninu má 
greina fjölbýlishús ofan við trjátoppana.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 15. Horft til vesturs yfir miðbik einkennissvæðis 3.  Kotárborgir í forgrunni, farvegur Glerár 
fyrir miðri mynd.  Efst grillir í íbúðabyggð og þar fyrir neðan liggur fjölfarin umferðargata.  
Svæðið er opið og skjóllítið á þessum kafla, sérstaklega sunnan megin árinnar (neðan frá á 
mynd).  Í efra horninu vinstra megin má sjá hvar skógarbelti vex meðfram ánni.  Fyrir miðri mynd 
er æfingasvæði fyrir hjólaíþróttir og efnisvinnslusvæði.  Um miðja síðustu öld var steypustöð 
starfrækt á þessu svæði og má sjá leifar hennar fyrir miðri mynd lengst til hægri.  (Mynd: 
höfundur).   
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Tafla 8. Einkennissvæði 4 – miðlunarlón.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform 
 
 
Yfirborð 
 
 
Farvegur 
 
Gróðurfar 
 
 
Umlyking 
 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 
 
 
 
Upplifun 
 
 
 
Aðgengi 
 
 
Sérstakt gildi 

Dæld sem hækkar bratt upp til vesturs.   
Flatarmál svæðis um 7 ha.   

Raskað yfirborð en gegndræpt að mestu fyrir utan umferðargötur 
og útivistarstíga.   

Miðlunarlón, um 8500 m2.  Stöðugt vatnsyfirborð.  

Samfelld þekja; grastegundir, kjarr, raskgróður og stök tré 
umhverfis lónið.  Grónir einkagarðar í íbúðabyggð.   

Opið, víðsýnt svæði, skjóllítið.  Umferðargötur skera svæðið í 
sundur.   

Efnistöku- og efnislosunarsvæði, íbúðabyggð með stórar lóðir og  
einbýlishús.  Góð tenging við göngustígakerfi bæjarins og 
göngubrú yfir stíflu við enda lónsins.  Umferðargötur á þrjá vegu. 
Losunarsvæði fyrir snjó.   

Vatnsflöturinn dregur að sér athygli vegfarandans en umhverfið 
býður ekki upp á að viðkomandi staldri við öðruvísi en að ferðast 
framhjá því eða í gegnum það.   

Mjög aðgengilegt svæði en lítið landrými þar sem umferðargötur 
skera það í sundur.   

Svæði á C-hluta náttúruminjaskrár.   

Styrkleikar 
 
 
 
Veikleikar 
 
 
 
 
Ógnir 
 
 
Tækifæri 

Svæðið er mjög vel sýnilegt frá umferðargötum, nálægri byggð og 
útivistarstígum í nágrenninu.  Svæðið er auk þess mjög aðgengilegt 
landfræðilega séð.  Vatnsyfirborð er stöðugt.   

Takmarkað landrými, skjóllítið svæði.  Fábreytt gróðurfar og 
raskgróður áberandi, sérstaklega á svæðum þar sem snjólosun fer 
fram.  Umferð vinnuvéla í tengslum við efnisnám kemur í veg fyrir að 
gróður nái sér á strik.  Stíflan skapar hættu. 

Mengun og hávaði frá bílaumferð, flóð í Glerá, árfamburður fyllir smám 
saman upp í lónið.   

Tækifæri felast í nálægð við íbúðabyggð, íþróttasvæði, skóla og 
verslunarkjarna.     
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Mynd 16. Séð yfir miðlunarlón á einkennissvæði 4.  Íbúðarbyggð á vinstri hönd 
og svæði fyrir þjónustustarfsemi þar framan við.  Fyrir miðju lónsins sést 
spegilmynd af göngubrú sem tengist stígakerfi bæjarins.  Gróðurfar á myndinni 
samanstendur af grasflöt og raskgróðri.  Neðst á myndinni sést móta fyrir 
bröttum bakka sem rís upp frá farveginum.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 17. Einkennissvæði 4 séð í átt að Glerárgili sem opnast út í miðlunarlónið.  
Umferðargötur liggja yfir gilið á brú og ofan við lónið hægra megin á myndinni.  Gróðurfar 
er fjölbreyttara meðfram suðurenda lónsins þar sem kjarr og lágvaxin tré setja svip á 
landslagið.  Malarrifið framan við gilmunnann sýnir hvernig árframburður safnast upp í 
lóninu og neðst á myndinni má greina hjólför eftir vinnuvélar í tengslum við efnisnám úr 
því.  Hægra megin á mynd má sjá leifar af snjóhaugum sem safnað er upp á svæðinu á 
vetrum.  (Mynd: höfundur).   
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Tafla 9. Einkennissvæði 5 – Glerárvirkjun.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform Klapparholt sem Glerá hefur grafið sig í gegnum í þröngu gljúfri.  
Flatarmál svæðis um 12 ha.   

Styrkleikar 
 
 
 
Veikleikar 
 
 
Ógnir 
 
 
Tækifæri 

Náttúruperla í miðju þéttbýli, svæðið er vel sýnilegt og aðgengilegt.  
Gróðursælt svæði.  Nálægð við þjónustustofnanir á borð við 
grunnskóla.   

Takmarkað rými þar sem umferðargötur skera svæðið í sundur.  Hávaði 
frá bílaumferð.  Slysahætta í gili.   

Loftmengun frá bílaumferð, ágengar tegundir á borð við lúpínu sem 
ógna núverandi gróðurfari.    

Svæðið býður upp á tengingu milli neðri og efri hluta 
rannsóknarsvæðisins.   

Yfirborð Náttúruleg ásýnd.  Gegndræpt yfirborð.   

Farvegur Þröngt klettagil sem opnast fram á áreyrar Glerár.  Breidd frá 1 m 
upp í 12 m, 15 m hár foss. Gróinn hólmi með kjarri og trjám í 
farvegi.   

Gróðurfar 
 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 

Gróðurríkt gil með trjálundum og kjarri.  Ofan á holtinu er 
blönduð þekja af mólendisgróðri, grastegundum, kjarri og trjám.  

Óbyggt svæði, iðnaðarsvæði, íbúðabyggð, þjónustustofnanir.  
Stöðvarhús Glerárvirkjunar er staðsett ofan í gilinu.  
Útivistarstígar liggja um svæðið sem er afmarkað af 
umferðargötum.   

 

Upplifun Upplifun er ýmist frá sjónarhorni áhorfandans sem fer hratt yfir á 
umferðargötu og sér yfir svæðið eða þess sem dvelur neðar í 
landslaginu og ferðast hægar um á göngustígum.  Fegurð 
svæðisins er skynjuð í báðum tilvikum.   

Aðgengi Aðgengi er auðvelt eftir stígum og tröppum.  Landfræðilegar 
aðstæður skapa þó hættu, sbr. gil.   

Sérstakt gildi C-hluti náttúruminjaskrár. Saga rafvæðingar Akureyrar er 
nátengd svæðinu og er haldið á lofti með Glerárvirkjun.   
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Mynd 18. Séð yfir einkennissvæði 5 – Glerárvirkjun.  Gilið er gróðurríkt og hefur náttúrulega 
ásýnd.  Ljósastaurar standa meðfram fjölfarinni umferðargötu ofarlega til hægri á myndinni.  
Neðst í hægra horni myndarinnar sést ofan á þak stöðvarhúss Glerárvirkjunar.  Fyrir miðri 
mynd sér í íbúðarbyggð í jaðri svæðis 6.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 19. Horft yfir efsta hluta einkennissvæðis 5 frá göngubrú 
á mörkum svæða 4 og 5.  Vinstra megin á myndinni er 
göngustígur sem liggur að stöðvarhúsi Glerárvirkjunar ofan í 
gilinu.  Ofarlega til vinstri á myndinni mótar fyrir íbúðarbyggð.  
(Mynd: höfundur). 
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Tafla 10. Einkennissvæði 6 – Glerárhverfi.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

Landform 
 
 
Yfirborð 
 
 
 
Farvegur 
 
Gróðurfar 
 
 
 
Umlyking 
 
 
Landnotkun og 
byggðamynstur 
 
 
 
Upplifun 
 
 
 
Aðgengi 

 
Sérstakt gildi 

Efri hluti áreyra Glerár, flatt svæði sem hækkar upp í háa brekku.  
Flatarmál svæðis um 28 ha. 

Almennt mikið raskað svæði.  Sunnan megin Glerár er ríkjandi 
ógegndræpt yfirborð eins og malbik og steypa en norðan megin er 
yfirborð að mestu gegndræpt.   

Manngerður að einhverju leyti, grjótvörn sem þrengir að ánni. Í 
farveginum eru grónir hólmar með kjarri og trjám.  Breidd 10-30 m.   

Samfelld gróðurþekja norðan megin árinnar; grasflatir, kjarr, stöku 
hávaxin tré.  Á syðri árbakkanum er gisin gróðurþekja áberandi neðst á 
svæðinu og raskgróður í vegköntum.   

Opið og víðsýnt svæði, skjóllítið.  Íbúðarbyggð afmarkar svæðið að 
norðan og umferðargata að sunnan.   

Norðan megin er íbúðarbyggð með stórum lóðum, fjölbýlishúsum og 
einbýlishúsum.  Sunnan megin er verslunar- og þjónustusvæði og 
íbúðarbyggð ofar og fjær ánni.  Víðáttumikil bílastæði einkenna 
verslunar- og þjónustusvæði.  Fjölfarnar umferðargötur liggja meðfram 
ánni og yfir hana.  Snjólosunarsvæði við ána.   

Sunnan árinnar er upplifun frá sjónarhorni áhorfanda sem fer hratt 
framhjá í bíl.  Útsýni beinist að ánni og útivistarstíg.  Norðan árinnar er 
upplifunin þess sem dvelur í landslaginu og ferðast hægar um.  Útsýni 
þeim megin frá beinist að ánni og bílaumferð handan hennar.   

Gott aðgengi, helstu hindranir eru umferðargötur.   

Fornminjar í árfarveginum sem tengjast Iðnsögu Akureyrar.  Eru 
ómerktar og lítt áberandi.   

Styrkleikar Svæðið er miðsvæðis og er áberandi í bæjarmyndinni.  Grónir 
hólmar í ánni og kjarr- og trjágróður á efri hluta svæðisins gefa 
því aðlaðandi ásýnd.  Aðgengi að ánni er gott og hún er grunn 
á þessu svæði í hefðbundnu árferði.   

Stórar umferðargötur eru farartálmi, lítið skjól, hávaði frá 
bílaumferð.  Gróðurfar er einsleitt á norðurhluta svæðisins, 
mest grasflatir sem þarfnast mikils viðhalds og eru lítið nýttar 
af íbúum.  Skortir tengingu frá Glerárhverfi yfir ána.   

Flóð, loftmengun, bílaumferð, hávaði, ágengar tegundir.   

Tenging Glerárhverfis við miðsvæði með göngubrúm yfir ána.  
Svæði undir brekkurótinni er hentugt sem samkomusvæði.  
Með því að rækta upp á kjarr- og trjábelti meðfram ánni má 
framlengja græna trefilinn, þ.e. skógræktarbelti sem liggur í 
jaðri byggðarinnar, og flétta hann inn í sjálft þéttbýlið.  Þannig 
má skapa mótvægi við streituvaldandi umhverfi eins og 
verslunarmiðstöð og stórar umferðargötur.  Bætt og breytt 
nýting fjölbýlishúsalóða getur eflt lýðheilsu og fært íbúa 
saman.   

Veikleikar 
 
 
 
 
Ógnir 
 
Tækifæri 
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Mynd 20. Horft yfir neðsta hluta einkennissvæðis 6 til suðausturs.  Einkennandi 
gróðurþekja er gras meðfram göngustígum og götum.  Verslunar- og þjónustusvæði 
einkennir landnotkun á þessum huta svæðisins, ásamt fjölförnum umferðargötum og 
víðáttumiklum bílastæðum.  Svæðið er skjóllítið og opið.  Farvegur Glerár er styrktur með 
grjóthleðslu og er jafnframt breiðastur á þessum hluta rannsóknarsvæðisins.  (Mynd: 
höfundur).   

Mynd 21. Séð yfir nyrðri árbakka Glerár, neðarlega á einkennissvæði 6.  
Íbúðabyggð Glerárhverfis einkennir landnotkun hér.  Útivistarstígur liggur 
meðfram árbakkanum og tengist jafnframt við íbúðabyggðina eins og sést fyrir 
miðri mynd.  Gróðurþekja er mikil á svæðinu, mest grasþekja og kjarrgróður 
ásamt stöku trjám.  (Mynd: höfundur).   
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Tafla 11. Einkennissvæði 7 – Glerárósar.  Flokkun og mat á landslagsþáttum og SVÓT greining.  Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar voru landform, yfirborð, farvegur, 
gróðurfar, umlyking, landnotkun og byggðamynstur, upplifun, aðgengi og sérstakt gildi.  SVÓT greining fól í sér mat á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum svæðisins 

Flokkun og mat á landslagsþáttum SVÓT greining 

 
Landform 

 
Flöt eyri sem myndast hefur af árframburði Glerár.  Landfylling að 
hluta.  Flatarmál svæðis um 28 ha.   

Styrkleikar Landfræðilega aðgengilegt svæði með útsýni til allra átta.  Staðsett 
við sjó og mjög sýnilegt frá byggð og hafi.  Mannvirki til staðar sem 
hægt er að nýta í breyttum tilgangi.   

Yfirborð Mikið raskað yfirborð sem einkennist af ógegndræpum svæðum og 
möl sem er gegndræp að ákveðnu marki.   

Veikleikar Skjóllítið svæði með mikið af ógegndræpu yfirborði.  Neikvæð 
ásýnd, vanhirða, gróðurleysi. 

Farvegur Manngerður farvegur sem þrengir að ánni.  Kvíslaðist áður fyrr um 
svæðið en hefur verið beint í einn farveg með grjótgarði að hluta.  
Hálfgróinn malarbakki að öðru leyti.  Breidd 10-20 m.   

Ógnir Starfsemi á árbökkum og losun úrgangs í og við ána.  Flóð, 
jarðvegsmengun, hugsanleg hækkuð sjávarstaða í kjölfar 
loftslagsbreytinga.   

Gróðurfar Hverfandi þekja, mestmegnis raskgróður meðfram árbakka og kjarr- 
og trjágróður á stöku stað í árfarveginum.  Trjábelti sem afmarkar 
íbúðabyggð, stöku grasflatir.  

Tækifæri Nálægð við strandlengju og miðbæjarsvæði skapar tækifæri til 
uppbyggingar svæðis þar sem mannlíf er í fyrirrúmi.  Svæðið er nú 
þegar mikið raskað og því tækifæri til að nýta þá innviði sem til 
staðar eru, til að mynda byggingar og samgönguæðar.   

Umlyking Opið og víðsýnt svæði, skjóllítið.   
  

Landnotkun og 
byggðamynstur 

Athafnasvæði, hafnarsvæði, iðnaðarsvæði.  Stór bílastæði og 
geymslusvæði, stórar byggingar með smærri mannvirkjum inn á milli.  
Útivistarstígur norðan megin árinnar.  Fjölfarnar umferðargötur liggja 
yfir ána á brúm.  Snjólosunarsvæði í og við ána.   

  

Upplifun Upplifun af svæðinu er að það er vanhirt og fremur ætlað ökutækjum 
en fólki.   

  

Aðgengi Gott aðgengi landfræðilega séð en starfsemi á árbökkum skapar 
hindrun og á sumum stöðum beinlínis hættu.   

    

Sérstakt gildi Tenging við Eyjafjörð og strandlengju.     
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Mynd 22. Horft yfir ósa Glerár og út Eyjafjörð af einkennissvæði 7.  Á árbakkanum 
hægra megin sjást byggingar sem eru einkennandi fyrir svæðið.  Ökutækjum er lagt 
fram á árbakkann og för almennings þannig hindruð meðfram ánni.  Við árósana efst 
fyrir miðju á myndinni má sjá efnishauga sem þrengja að farvegi árinnar.  Raskgróður 
og stöku kjarr hefur náð sér á strik í árfarveginum en að öðru leyti er svæðið 
tiltölulega gróðursnautt.  Farvegur Glerár hefur verið styrktur með grjóthleðslu að 
hluta eins og sjá má vinstra megin á myndinni.  (Mynd: höfundur).   

 
Mynd 23. Neðri hluti einkennissvæðis 7, séð úr suðri.  Myndin sýnir útivistarstíg sem 
liggur meðfram norðurbakka Glerár.  Mörk athafnalóða liggja upp að stígnum.  
Gróðurfar einkennist af raskgróðri.  Talsvert magn af lausamunum, vinnuvélum og 
bílum setja mikinn svip á þennan hluta svæðisins.  Ofarlega til hægri á myndinni sést 
glitta í umferðargötu sem liggur yfir ána á brú.  (Mynd: höfundur).   
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5.1.1 Samantekt landslagsgreininga  

Landform 

Rannsóknarsvæðið teygði sig frá ósum Glerár upp í mynni Glerárdals í um 200 m hæð yfir 

sjávarmáli.  Landform færðist frá því að vera flöt malareyri við Glerárósa (myndir 22-23) 

upp í mela og klapparása í mynni Glerárdals (myndir 10-11).  Glerá var áberandi þáttur í 

landformi, sér í lagi gil og gljúfur á efri einkennissvæðum (myndir 10, 12, 14, 18-19) og 

miðlunarlón (myndir 16-17).   

Yfirborð 

Yfirborð var raskað að einhverju leyti á öllu rannsóknarsvæðinu (myndir 9-23).  Ógegndræpt 

yfirborð á borð við malbik og steypu einkenndi eystri hluta neðstu svæðanna tveggja 

(myndir 9 og 20) og gatnakerfi og göngustíga sem lágu meðfram ánni á rannsóknarsvæðinu, 

að svæðum 1 og 3 þó einna helst undanskildum.   

Farvegur 

Áhrifa mannsins á farveg Glerár gætti að einhverju leyti á öllu rannsóknarsvæðinu og var 

farvegurinn allt frá því að vera alveg manngerður á einkennissvæðum 4, 6 og 7 (myndir 16-

17 og 20-22) yfir í að vera lítt raskaður á einkennissvæðum 1, 3 og 5 (myndir 10, 14, 18-19).   

Gróðurfar 

Rannsóknarsvæðið var almennt mjög vel gróið fyrir utan syðri hluta einkennissvæða 2 og 6 

og allt svæði 7 (myndir 9-23).  Samfella grænna svæða meðfram ánni var þannig klippt í 

sundur af gróðurlausum svæðum ofarlega og neðst á rannsóknarsvæðinu.  Gróðurfar 

einkenndist af náttúrulegum gróðri á efsta hluta rannsóknarsvæðisins (myndir 10-12 og 18-

19) sem hörfaði smám saman fyrir ræktuðum gróðri og raskgróðri þegar neðar dró (myndir 

13-17 og 20-23).  Raskgróður var mest áberandi meðfram stígakerfi, umferðargötum og 

athafnasvæðum.  Ræktaður gróður einkenndist af grasflötum, trjá- og runnagróðri og 

skógræktarsvæði.   

Umlyking 

Rannsóknarsvæðið var almennt opið og skjóllítið (myndir 10-13, 15-17, 20-23).  

Undantekning var skógræktarsvæði austan megin á svæði 3 (mynd 14) og Glerárgil á svæði 
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5 (myndir 18-19).  Húsbyggingar mynduðu ákveðna umgjörð um neðstu svæðin, þ.e. svæði 

6 og 7 (myndir 20-23) og svæði 4 (mynd 16).   

Aðgengi 

Aðgengi að ánni var almennt gott.  Helstu takmarkandi þættir varðandi aðgengi voru 

annarsvegar landfræðilegir þættir, þ.e. gilin og gljúfrin sem áin hefur grafið sig í (myndir 10, 

14, 18-19), og hinsvegar atvinnustarfsemi á bökkum árinnar, einna helst á eystri hluta 

svæðis 2 (myndir 12-13) og á stærstum hluta svæðis 7 (myndir 22-23).  Jafnframt hindraði 

þéttur skógur á kafla aðgengi og útsýni að ánni á svæði 3 (mynd 14-15).  Takmarkanir í 

tengslum við atvinnustarfsemi fólust í umferð vinnuvéla og stórra ökutækja sem sköpuðu 

hættu fyrir almenning, auk ýmiskonar lausamuna sem byrgðu sýn, sköpuðu slysahættu og 

töfðu för almennings um svæðin.  Bílaumferð takmarkaði einnig aðgengi á sunnanverðu 

svæði 6.  Þeir þættir sem einna helst auðvelduðu aðgengi að ánni voru flatlendir bakkar, 

grunnur farvegur og tengingar við útivistarstíga bæjarins (myndir 13, 16-17 og 20-23).   

Landnotkun og byggðamynstur 

Byggðamynstur var hvergi þétt meðfram Glerá.  Íbúðabyggð var í jaðri svæða 4 og 6 (myndir 

16 og 21).  Athafnasvæði einkenndu efstu og neðstu hluta rannsóknarsvæðisins (myndir 9, 

12-13 og 20-23) og verslun og þjónusta einkenndi svæði 6 (mynd 20).  Helstu einkenni 

athafnasvæða voru landfrek starfsemi, bílar og vinnuvélar, ýmiskonar lausamunir, 

efnishaugar og jarðrask.  Að efsta svæðinu undanskildu voru fjölfarnar umferðargötur 

einkennandi fyrir allt rannsóknarsvæðið (mynd 9).   

Upplifun 

Upplifun af rannsóknarsvæðinu var bæði jákvæð og neikvæð.  Náttúrufegurð Glerárgils 

(myndir 10, 18-19) og gróðursæl svæði (myndir 11, 14 og 21) voru skynjuð sem jákvæðir 

þættir.  Neikvæð upplifun var af skjólleysi, bílaumferð, gróðurleysi og raskgróðri og 

uppsöfnun lausamuna og efnishauga (myndir 12-13, 20, 22-23).   

Upplifun rannsóknarsvæðisins var mismunandi eftir því hvort ferðast var um svæðið eftir 

umferðargötum eða á göngustígum.  Á umferðargötum var upplifun af hálfu áhorfanda sem 

horfði yfir svæðin en á göngustígum var upplifun af hálfu þess sem dvaldi í landslaginu og 

upplifði hluta hvers svæðis í einu.   
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Sérstakt gildi 

Sérstakt gildi rannsóknarsvæðisins fólst í tengingu við náttúrulegt landslag og sögu 

svæðisins.  Tenging við náttúrulegt landslag fólst í nálægð við fólkvanginn á Glerárdal 

(einkennissvæði 1), Kotárborgir (einkennissvæði 3) og Eyjafjörð (svæði 7).  Minjar um sögu 

Akureyrar voru til staðar á svæðum 5 og 6, þ.e. stöðvarhús Glerárvirkjunar í Glerárgili (svæði 

5) og göngubrú og vatnsstokkur ofarlega á svæði 6 (Glerárhverfi).   

SVÓT greining 

Samkvæmt niðurstöðum SVÓT greininga (töflur 5-11) fólust helstu styrkleikar 

rannsóknarsvæðisins í sýnileika og góðu aðgengi en helstu veikleikar voru skjólleysi og 

klipping svæðanna í sundur með umferðargötum og landnotkun.   

Helstu ógnir sem taldar voru steðja að svæðinu í heild sinni voru flóð í Glerá, aukin 

bílaumferð og mengun samfara henni, ágengar tegundir og áframhaldandi þróun 

landnotkunar í átt að landfrekri starfsemi, ógegndræpu yfirborði og neikvæðri ásýnd.  Þau 

tækifæri sem talin voru til staðar fólust í auknu aðgengi að ánni, tengingu grænna svæða 

og uppbyggingu dvalarsvæða við ána.   
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5.2 Niðurstöður spurningakönnunar 

Alls fengust 257 svör úr spurningakönnuninni, sem jafngildir 1,7% af íbúum Akureyrar eldri 

en 18 ára.  Flest svör bárust fyrsta sólarhringinn, eða tæplega helmingur heildarsvara (mynd 

24).  Eftir það fækkaði svörum hratt en fjölgaði aftur tímabundið í kjölfar þess að könnunin 

var endurbirt (e. refreshed) á Facebook síðu höfundar.  Síðasta svarið barst þann 25.október 

og tveimur dögum síðar var lokað fyrir þátttöku í könnuninni.   

 
Mynd 24. Svörun við spurningakönnun 15.-27.október 2020. *Könnunin var endurbirt á Facebook síðu 
höfundar 18.október.   

Lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendur eru birtar í Viðauka 2.  Konur voru í 

talsverðum meirihluta (62%) miðað við karla (38%).  Aldursdreifing var nokkuð jöfn fyrir 

aldursbilið 26-65 ára, með 18-29% af svörunum í hverjum aldurshóp en samtals um 10% 

af svörunum voru úr öðrum aldurshópum, þ.e. 18-25 ára, 66-75 ára og 76-85 ára (mynd 

25).  Enginn þátttakandi var eldri en 85 ára.   
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Mynd 25. Aldursdreifing þátttakenda.  Enginn þátttakandi var í aldurshópnum 86 ára eða eldri og einungis 
tveir í aldurshópnum 76-85 ára.   

Nærri 80%  þátttakenda höfðu tekjur á bilinu 250.000-1.000.000 krónur á mánuði fyrir skatt 

(mynd 26).  Þar af var fjölmennasti hópurinn með tekjur á bilinu 500.000-750.000 og sá 

næstfjölmennasti var með tekjur á bilinu 250.000-500.000.   

 
Mynd 26. Heildartekjur þátttakenda á mánuði fyrir skatt.   

Flestir þeir sem svöruðu könnuninni höfðu búið lengur en 25 ár á Akureyri (61%) en aðeins 

1% bjó tímabundið á svæðinu.  Þá bjó meirihluti þátttakenda (69%) í póstnúmeri 603 sem 

er vestan og norðan við Glerá, 29% þátttakenda bjó í póstnúmeri 600 sunnan og austan við 

ána og aðrir þátttakendur bjuggu í öðrum póstnúmerum (2%).   

Flestir þátttakendur, eða 95%, bjuggu innan við 4 km frá Glerá, þar af bjuggu rúmlega þrír 

fjórðu innan við 2 km frá ánni (mynd 27).  Dreifingin var hinsvegar meiri varðandi fjarlægð 
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vinnustaðar frá Glerá, þar sem 47% unnu í innan við 2 km fjarlægð frá ánni, 21% í 2-4 km 

fjarlægð og 14% lengra frá.   

 
Mynd 27. Svarhlutfall þátttakenda við spurningunni „Hversu langt er Glerá frá heimili þínu?“   

Stuðningsmenn íþróttafélagsins Þórs voru í meirihluta svarenda (36%) en stuðningsmenn 

KA voru mun færri (13%).  Tæp 32% sögðust styðja bæði félögin og tæp 20% svarenda 

studdu hvorugt.  Þá var það álit meirihluta þátttakenda að Glerá skipti Akureyri í tvennt 

(68%) fremur en að hún væri sameiningartákn (32%).   

Aðeins 16% þátttakenda upplifðu gæði umhverfis meðfram Glerá sáralítil eða lítil (mynd 

28), sem er marktækt færri en búast mætti við samkvæmt tilviljanadreifingu (X2=126, 

p<0,001).  Rúmlega 50% upplifðu gæðin hinsvegar mikil eða framúrskarandi sem er 

marktækt umfram tilviljanadreifingu (X2=126, p<0,001).   

 

Mynd 28. Svör þátttakenda við spurningunni „Hvernig upplifir þú gæði umhverfisins meðfram Glerá á 
skalanum frá „sáralítil gæði“ til „framúrskarandi gæði“?“.  Röðunin er frá 1=sáralítil gæði upp í 
5=framúrskarandi gæði.   
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Dreifing heimsókna að ánni var nokkuð jöfn.  Flestir þátttakenda höfðu farið þangað 

reglulega undanfarna 12 mánuði, þar af höfðu 34% farið vikulega og 22% mánaðarlega.  

Fæstir höfðu farið daglega, eða 18%.  Þeir sem höfðu farið sjaldnar en einu sinni í mánuði 

undanfarna 12 mánuði voru 26%.  Gera má ráð fyrir að þessi jafna dreifing heimsóknartíðni 

sýni fram á áreiðanleika í samsetningu úrtaksins og að ekki voru einungis „stórnotendur“ 

svæðisins sem lögðu sig fram um að svara könnuninni.   

Tæp 90% heimsókna að Glerá voru valfrjálsar, þ.e. þátttakendur kusu að eyða tíma við ána, 

miðað við niðurstöður könnunarinnar og einungis 33% voru nauðsynlegar eins og sjá má á 

mynd 29.  Nauðsynlegar heimsóknir voru t.a.m. á leið til vinnu, í skóla, í búðina, strætó 

o.s.frv.  Hvatinn til heimsókna að ánni var því marktækt frábrugðinn tilviljanadreifingu 

(X2=235, p<0,001).   

 
Mynd 29. Tilgangur heimsókna að Glerá.  Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn svarmöguleika.   

Í töflu 12 má sjá dreifingu svara varðandi viðhorf og þekkingu á umhverfismálum miðað við 

tilviljanagreiningu.  Í öllum spurningum nema tveimur voru þátttakendur marktækt meira 

sammála viðkomandi fullyrðingu en búast mátti við samkvæmt tilviljanadreifingu.  Svör 

þátttakenda við fullyrðingunum „Ég er reiðubúinn að greiða fyrir viðhald náttúrusvæða sem 

ég heimsæki sjaldan eða aldrei“ og „Ég er reiðubúinn að greiða hærra fasteignaverð fyrir 

fasteign sem staðsett er nálægt árvatni“ reyndust ekki marktækt frábrugðin 

tilviljanadreifingu.   

Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur höfðu jákvætt viðhorf til árinnar og umhverfismála 

almennt.  Marktækt fleiri en búast mátti við samkvæmt tilviljanadreifingu töldu að áin hefði 
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mikið gildi fyrir þá og mikilvægt væri að viðhalda sessi hennar fyrir komandi kynslóðir.  Með 

því sýndu þeir fram á arfleifðargildi hennar.  Þá voru marktækt fleiri en búast mátti við sem 

töldu að opinberar framkvæmdir væru nauðsynlegar meðfram ánni vegna 

umhverfisvandamála og að Akureyrarbær ætti að verja meira fé til uppbyggingar og 

viðhalds meðfram ánni.  Þá reyndust þátttakendur vera meðvitaðir um þann ágóða sem 

árvatn í þéttbýli veitir til umhverfis og samfélags og jafnframt um heilsufarslega áhættu af 

umhverfismengun.   

Tafla 12. Niðurstöður spurningakönnunar fyrir viðhorf og þekkingu á umhverfismálum.  Svarmöguleikar sem 
valdir voru marktækt oftar en búast mætti við samkvæmt tilviljanadreifingu eru merktir með plús (+) merki, 
svarmöguleikar sem valdir voru marktækt sjaldnar eru merktir með mínus (-) merki og aðrir svarmöguleikar 
eru merktir sem ekki marktækt frábrugðnir frá tilviljanadreifingu (em).  Sýnd eru Kí-kvaðrat og p-gildi fyrir 
viðkomandi greiningar   

** Marktækar niðurstöður miðað við 99% öryggismörk 
* Ekki marktækar niðurstöður miðað við 90% öryggismörk 

 

 

 

  Sammála Hvorki né Ósammála 
Kí-kvaðrat (Χ2) 

df=2, N=257 

”Glerá hefur mikið gildi fyrir fólk eins og mig” + - - 79,5 ** 

”Það er mikilvægt að viðhalda sessi Glerár fyrir komandi 
kynslóðir” + - - 197,1 ** 

”Ég tel mig vera umhverfissinna” + - - 146,3 ** 

”Ég nýt þess að stunda útivist” + - - 188,1 ** 

”Mér finnst mikilvægt að hafa aðgang að útivistarsvæði 
nálægt heimili mínu” + - - 278,7 ** 

”Ég er meðvituð/aður um heilsufarslegan ávinning af náttúru í 
þéttbýli” + - - 263,8 ** 

”Ég er meðvituð/aður um heilsufarslega áhættu af mengun í 
umhverfinu” + - - 235,7 ** 

”Árvatn í þéttbýli stuðlar að bættu mannlífi og aukinni 
vistkerfisþjónustu” + - - 126,2 ** 

”Opinberar framkvæmdir eru nauðsynlegar meðfram Glerá 
vegna umhverfisvandamála” 

+ em - 19,7 ** 

”Akureyrarbær ætti að verja meira fé til uppbyggingar og 
viðhalds meðfram Glerá” 

+ - - 113,1 ** 

”Ég er reiðubúin/n að greiða fyrir viðhald náttúrusvæða á 
Íslandi sem ég nýti” + em - 31,7 ** 

”Ég er reiðubúin/n að greiða fyrir viðhald náttúrusvæða á 
Íslandi sem ég heimsæki sjaldan eða aldrei"  

em em em 1,0 * 

”Ég er reiðubúin/n að greiða hærra fasteignaverð fyrir 
fasteign sem staðsett er nálægt árvatni” 

em em em 6,8 ** 
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Tafla 13 sýnir greiðsluvilja þátttakenda.  Af 257 þátttakendum voru 203 (79%) reiðubúnir 

að greiða skatt til að auka aðgengi íbúa að Glerá og bökkum hennar (greiðsluvilji >0 

krónur) en 54 þátttakendur voru ekki tilbúnir að greiða (greiðsluvilji = 0 krónur).  Úr 

töflunni má lesa að um 70% þeirra upphæða sem þátttakendur voru reiðubúnir að greiða 

voru undir 12 þúsund krónum.   

Tafla 13. Greiðsluvilji þátttakenda 

  Tíðni Hlutfall (%) 

0 krónur 54 21 
1-2000 krónur 36 14 
2001-4000 krónur 35 14 
4001-6000 krónur 38 15 
6001-8000 krónur 11 4 
8001-10.000 krónur 29 11 
10.001-12.000 krónur 27 11 
12.001-14.000 krónur 4 2 
14.001-16.000 krónur 4 2 
16.001-18.000 krónur 1 0* 
18.001-20.000 krónur 6 2 
Meira en 20.000 krónur 12 5 
Alls 257 100 

* 0,4% 

Af þeim 54 svörum með greiðsluvilja = 0 krónur voru 29 skilgreind sem mótmælasvör (M) 

og 25 sem raunveruleg núll (RN) svör (tafla 14).  Mótmælasvör voru því 54% þeirra sem 

sýndu neikvæðan greiðsluvilja í könnuninni og var nokkuð jafnt hlutfall milli þeirra sem 

vantreystu skipulagsyfirvöldum til að nýta greiðsluna rétt (26%) og þeirra sem fannst 

ósanngjarnt að þeir þyrftu að borga brúsann (28%).  Athygli vakti að flestir þeir sem féllu 

í RN flokkinn töldu ekki þörf á því að auka aðgengi í búa að Glerá, eða um 20%.  Það bendir 

til þess að viðkomandi hafi verið sáttir við umhverfi árinnar eins og það var eða höfðu ekki 

áhuga á auknu aðgengi að henni.   

Ástæður þátttakenda fyrir því að vilja ekki greiða skattinn eru gefnar upp í töflu 14.  Tveir 

þátttakendur gáfu ekki útskýringu á því hvers vegna þeir vildu ekki greiða skattinn.  Svör 

þeirra voru meðhöndluð sem raunveruleg núll svör þar sem ekki lágu fyrir upplýsingar 

sem gátu réttlætt að þessi svör væru fjarlægð úr útreikningum á hagrænu virði.   
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Tafla 14. Ástæður, tíðni og hlutfall neikvæðs greiðsluvilja þátttakenda fyrir aukið aðgengi að Glerá.  Svör eru 
flokkuð í mótmælasvör (M) og raunveruleg núll (RN) svör  

Kóði Ástæður fyrir því að vilja ekki greiða skatt Tíðni  Hlutfall af neikvæðum greiðsluvilja (%) 

RN Ég hef ekki efni á að greiða hærri skatta 5 9 

RN 
Ég tel aðrar opinberar framkvæmdir mikilvægari 
en uppbygging svæða meðfram Glerá 6 11 

RN 
Ég tel ekki mikilvægt að auka aðgengi íbúa að 
Glerá og bökkum hennar 

10 19 

RN 
Ég sé ekki ástæðu fyrir því að ég greiði fyrir 
uppbyggingu svæða meðfram Glerá þar sem ég 
heimsæki svæðið sjaldan eða aldrei 

2 4 

RN Svaraði ekki spurningunni 2 4 

M 
Ég treysti því ekki að greiðslan verði nýtt í 
uppbyggingu svæða meðfram Glerá 14 26 

M 
Mér finnst ekki sanngjarnt að ég þurfi að greiða 
fyrir uppbyggingu svæða meðfram Glerá 

15 28 

Þá vakti það athygli að alls svöruðu 84 þátttakendur þessari spurningu, þrátt fyrir að henni 

hafi eingöngu verið beint að þeim sem vildu ekki greiða skattinn.  Svör við þessari 

spurningu hefðu því ekki átt að vera fleiri en 54.  Þessar niðurstöður benda til þess að 

þátttakendur hafi ekki lesið spurninguna nægilega vel áður en þeir svöruðu henni.   

Heildarfjöldi svara sem notaður var við útreikninga á greiðsluvilja fyrir aukið aðgengi að 

svæðum meðfram Glerá var 228.  Af þeim sýndu 203 þátttakendur jákvæðan greiðsluvilja, 

þ.e. þeir voru reiðubúnir að greiða skattinn.  Helstu ástæður fyrir jákvæðum greiðsluvilja 

voru þær að viðkomandi vildi leggja sitt af mörkum til að bæta lífsgæði í samfélaginu (49%) 

og að uppbygging svæða meðfram Glerá væri mikilvæg vegna ásýndar bæjarins (33%) (tafla 

15).  Þrír þátttakendur sem voru reiðubúnir að greiða skattinn svöruðu ekki spurningunni 

og níu þátttakendur sem höfðu áður sýnt neikvæðan greiðsluvilja svöruðu spurningunni 

samt sem áður.  Líkt og í tilviki neikvæðs greiðsluvilja, þar sem mun fleiri svöruðu en til var 

ætlast, bendir þetta til þess að þátttakendur hafi ekki lesið spurninguna nægilega vel.   

Tafla 15. Ástæður, tíðni og hlutfall jákvæðs greiðsluvilja þátttakenda 

Ástæður fyrir jákvæðum greiðsluvilja Tíðni  Hlutfall  (%) 

Aukið aðgengi íbúa að Glerá er mikilvægt í mínum huga 32 16 
Ég hefði áhuga á að búa nær Glerá ef það væri í boði 2 1 
Ég vil leggja mitt af mörkum til að bæta lífsgæði í því samfélagi sem ég bý í  99 49 
Uppbygging svæða meðfram Glerá er mikilvæg vegna ásýndar bæjarins 67 33 

Í kjölfar spurninga um greiðsluvilja var áreiðanleiki svara kannaður með 

eftirfylgnispurningunni „Hversu oft er áætlað að skatturinn til uppbyggingar svæða 

meðfram Glerá verði innheimtur?“.  Rétta svarið við spurningunni var „Einu sinni“ og kom 
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það fram hjá 85 þátttakendum eða einungis 33% (tafla 16).  Þá svöruðu 30% þátttakenda 

þessari spurningu með „Árlega“.  Þrátt fyrir að það svar sé rangt þá gefur það vísbendingu 

um að þessir þátttakendur hafi hugsanlega verið opnir fyrir skattheimtu til lengri tíma.  

Jafnframt er þetta enn ein vísbendingin um að þátttakendur hafi ekki lesið forsendur 

könnunarinnar nægilega vel áður en þeir svöruðu henni.   

Tafla 16. Svör þátttakenda við eftirfylgnispurningu sem kortleggur áreiðanleika svara.   
Fjöldi réttra svara hafði einungis 33% hlutfall af heildarfjölda svara  

  Tíðni Hlutfall (%) 

Árlega 76 30 
Annað hvert 
ár 

17 6 

Einu sinni  85 33 
Ég veit ekki 79 31 
Alls 257 100 

Meðalgreiðsluvilji þátttakenda var reiknaður 6.829 krónur út frá miðgildi greiðslubila.  

Miðað við það var framreiknaður greiðsluvilji fyrir allt þýðið, þ.e. íbúa á Akureyri 18 ára og 

eldri, rétt rúmar 100 milljónir króna (tafla 17).  Þessi niðurstaða fékkst þegar miðað var við 

alla þátttakendur, þ.e. bæði þá sem voru reiðubúnir að greiða og þá sem voru það ekki 

(N=228).  Ef miðað var eingöngu við þá þátttakendur sem voru reiðubúnir að greiða skattinn 

(N=203) þá fékkst meðalgreiðsluvilji 7.670 krónur.  Þar sem síðasta spurningin um 

greiðsluvilja var án efri marka („Meira en 20.000 krónur“) var hæsta gildi hennar áætlað 

50.000 krónur og miðgildið 30.000 krónur.  Það þótti hæfileg upphæð í samhengi við þær 

upphæðir sem boðið hafði verið upp á fram að því.   

Meðalgreiðsluvilji þátttakenda og framreiknaður greiðsluvilji fyrir þýðið fyrir lægstu og 

hæstu upphæðir í greiðslubilum voru jafnframt reiknuð og koma þær niðurstöður fram í 

töflunni.  Þannig má gera ráð fyrir að þátttakendur í þessari könnun hafi verið reiðubúnir 

að greiða að lágmarki 5.509 krónur og að hámarki 8.763 krónur fyrir uppbyggingu svæða 

meðfram Glerá og aukið aðgengi að ánni.   

 

 

 

 



71 
 

Tafla 17. Greiðsluvilji þátttakenda í krónum.  a) Greiðsluvilji reiknaður út frá lægri upphæð í greiðslubili, b) 
greiðsluvilji reiknaður út frá miðgildi greiðslubils og c) greiðsluvilji reiknaður út frá hærri upphæð í greiðslubili.  
Dálkar merktir „N=203“ sýna upphæðir einungis fyrir þátttakendur sem sýndu jákvæðan greiðsluvilja (> 0 
krónur) en dálkar merktir „N=228“ sýna upphæðir fyrir alla þátttakendur utan mótmælasvara (greiðsluvilji ≥ 
0 krónur)  

      a) Lægsta gildi (krónur)          b) Miðgildi (krónur)     c) Hæsta gildi (krónur) 

 N=203 N=228 N=203 N=228 N=203 N=228 
Útreiknaður greiðsluvilji 
þátttakenda (krónur) 6.187 5.509 7.670 6.829 9.842 8.763 
Framreiknaður 
greiðsluvilji þýðis  
(þús. krónur) 

90.646 80.712 112.379 100.057 144.195 128.387 

Niðurstöður fjölþátta aðhvarfsgreiningar (F=3,1; p=0,003; aðlagað R2=0,07) sýndu ekki fram 

á marktæk áhrif af tekjum á greiðsluvilja en hins vegar reyndust vera marktæk áhrif af 

stýribreytunum kyn, aldur, póstnúmer og lengd búsetu (tafla 18).   

Tafla 18. Niðurstöður fjölþátta aðhvarfsgreiningar þar sem F=3,1; p=0,003 og aðlagað R2=0,07.  p-gildi minni 
en 0,05 sýndu fram á marktæk áhrif af viðkomandi stýribreytu (*) á greiðsluvilja þátttakenda.  Hallatala fyrir 
stýribreytuna lengd búsetu var neikvæð en hallatölur fyrir breyturnar póstnúmer, kyn og aldur voru jákvæðar 

Stýribreytur  Hallatala t-gildi p-gildi 

Gæði umhverfis  -479 -0,9 0,357 
Tekjur  -174 -0,6 0,546 
Lengd búsetu * -453 -2,0 0,049 
Heimili  222 0,6 0,529 
Póstnúmer * 1499 2,0 0,050 
Kyn * 2091 2,6 0,009 
Aldur * 633 2,1 0,039 
Heimsóknir  -727 -1,9 0,060 

Karlar reyndust líklegri til að sýna hærri greiðsluvilja samkvæmt þessum niðurstöðum, en 

stýribreytan kyn sýndi fram á sterkustu fylgnina við greiðsluvilja með hallatölu 2091 og p-

gildi 0,009.  Greiðsluvilji eftir póstnúmeri fór hækkandi samkvæmt röðuninni 600 > 603 > 

annað.  Valmöguleikinn „Annað“ var meðal annars hugsaður fyrir íbúa í Hrísey og Grímsey 

en var einungis valinn af tveimur þátttakendum þannig að óvíst er hvort sú niðurstaða eigi 

við í þessu tilviki.  p-gildið fyrir þessa breytu var 0,050 þannig að áreiðanleika þessarar 

niðurstöðu má hugsanlega draga í efa þar sem p > 0,05 gefur til kynna að breytingar á 

stýribreytu séu ekki í marktækum tengslum við breytingar á svarbreytu.  Þá fór greiðsluvilji 

hækkandi með hækkandi aldri og var samsvörun þar sterk við greiðsluvilja, eða hallatala 

633 og p = 0,039.  Hallatala fyrir stýribreytuna lengd búsetu hafði neikvætt gildi, sem gaf til 

kynna að greiðsluvilji fari lækkandi með lengd búsetu.  Samkvæmt þessu reyndist búseta 

skemur en 5 ár á Akureyri sýna marktækt samband við hækkandi greiðsluvilja.   
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Eins og kom fram í töflu 13 hér að framan var greiðsluvilji 70% þátttakenda 12.000 krónur 

eða minna.  Þátttakendur í lægsta tekjuhópnum, þ.e. tekjur innan við 500.000 krónur á 

mánuði, voru í meirihluta þeirra sem voru reiðubúnir að greiða upp að 6.000 krónum og 

jafnmargir þeim úr næsta tekjuhópi fyrir ofan sem voru reiðubúnir að greiða 6.001-8.000 

krónur (mynd 30).  Þátttakendur með tekjur á bilinu 500.000 til 1.000.000 krónur sýndu 

mesta dreifingu m.t.t. greiðsluvilja.  Tekjuhæsti hópurinn, með heildartekjur yfir 1.000.000 

krónur á mánuði, sýndi minnstu dreifingu í vali á greiðslubilum og flestir úr þessum hópi 

voru reiðubúnir að greiða 1-2.000 krónur í eingreiðsluskatt.   

 
Mynd 30. Samband greiðsluvilja og heildartekna þátttakenda á mánuði fyrir skatt.  *Skýringar á 
framsetningu greiðsluvilja: 0=0 krónur, 1=1-2.000 krónur, 2=2.001-4.000 krónur, 3=4.001-6.000 krónur, 
4=6.001-8.000 krónur, 5=8.001-10.000 krónur, 6=10.001-12.000 krónur, 7=12.001-14.000 krónur, 8=14.001-
16.000 krónur, 9=16.001-18.000 krónur, 10=18.001-20.000 krónur, 11= meira en 20.000 krónur.  Súlurnar 
sýna heildartekjur þátttakenda á mánuði í krónum.   

Það sem vakti mesta athygli við þessar niðurstöður var dreifing svara fyrir þátttakendur í 

lægsta og hæsta tekjuhópnum.  Eins og sjá má í töflu 19 hér að neðan var prósentuhlutfall 

neikvæðs greiðsluvilja (greiðsluvilji = 0 krónur, RN svör) svipað hjá öllum tekjuhópum, eða 

10-13%.  Dreifing jákvæðs greiðsluvilja (>0 krónur) var svipuð fyrir lægsta og hæsta 

tekjuhópinn, sem vakti athygli.  Flestir þátttakendur í þessum hópum voru reiðubúnir að 

greiða á bilinu 1-6.000 krónur.  Enginn í þessum hópum var reiðubúinn að greiða 12.001-

18.000 krónur en svipað hlutfall þátttakenda voru reiðubúnir að greiða meira en 18.001 

krónur, eða 4-7%.  Þá vakti jafnframt athygli að stærstur hluti þátttakenda sem höfðu tekjur 

0 10 20 30 40 50 60 70

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fjöldi þátttakenda

G
re

ið
sl

uv
ilj

i (
kr

ón
ur

)*

> 1.000.000 500.000-1.000.000 < 500.000



73 
 

500.000-1.000.000 krónur á mánuði (66%) var reiðubúinn að greiða eingreiðsluskatt að 

upphæð 8.001-12.000 krónur og að greiðsluvilji þeirra dreifðist tiltölulega jafnt á önnur 

greiðslubil.   

Tafla 19. Greiðsluvilji þátttakenda eftir tekjuhópum   

Greiðsluvilji 
(krónur) 

Fjöldi í 
tekjuhóp 
<500.000 

Hlutfall af 
tekjuhóp 

(%) 

Fjöldi í tekjuhóp 
500.000 -1.000.000 

Hlutfall af 
tekjuhóp 

(%) 

Fjöldi í 
tekjuhóp 

>1.000.000 

Hlutfall af 
tekjuhóp 

(%) 

0 8 10 13 11 4 13 
1-2.000 14 17 4 3 6 20 
2.001-4.000 18 22 4 3 5 17 
4.001-6.000 12 15 6 5 5 17 
6.001-8.000 3 4 3 3 1 3 
8.001-10.000 10 12 61 53 3 10 
10.001-12.000 10 12 15 13 2 7 
12.001-14.000 0 0 4 3 0 0 
14.001-16.000 0 0 2 2 0 0 
16.001-18.000 0 0 1 1 0 0 
18.001-20.000 4 5 0 0 2 7 
Meira en 20.000 3 4 3 3 2 7 
Alls 82 100 116 100 30 100 
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6 Umræður og ályktanir  

6.1 Virði Glerár 

6.1.1 Hagrænt virði 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hagrænu virði náttúrugæða hér á landi hafa flestar 

miðast við verndun eða viðhald slíkra gæða.  Ekki er vitað til þess að skilyrt verðmætamat 

hafi verið skoðað hérlendis út frá sambærilegum forsendum og hér eru kynntar til 

sögunnar, þ.e. aukins aðgengis að svæðum samfara uppbyggingu, og því skortir þann 

möguleika að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við sambærilegar rannsóknir.  Í 

þessari rannsókn var sviðsmyndin kynnt á þann veg að skipulagsyfirvöld hyggðust breyta 

landnotkun meðfram Glerá á þann veg að engin athafna- eða iðnaðarstarfsemi yrði þar 

staðsett en í stað þess kæmi íbúðarbyggð, kaffihús og útivistarsvæði með göngubrúm yfir 

ána og auknum gróðri meðfram henni.  Niðurstöður könnunarinnar gáfu til kynna að 

þátttakendur voru reiðubúnir að greiða að meðaltali minnst 5.509 krónur og mest 8.763 

krónur í eingreiðsluskatt fyrir þessa sviðsmynd.  Framreiknað á íbúa Akureyrar eldri en 18 

ára þýðir það á bilinu ríflega 80 milljónir til tæplega 130 milljónir króna.  Fyrir rekstur 

sveitarfélags er slík upphæð ekki há í stóra samhenginu og myndi að öllum líkindum ekki 

hafa mikið að segja fyrir framgang slíkra uppbyggingaráforma.  Í þessu tilviki ber að hafa í 

huga að niðurstöður skilyrts verðmætamats gefa ekki eingöngu vísbendingar um 

efnahagslegt virði heldur eru þær einnig eins konar myndlíking fyrir mikilvægi náttúrugæða 

í hugum íbúa.   

Af þeim íslensku rannsóknum sem notast hafa við skilyrt verðmætamat í tengslum við 

náttúrugæði mætti einna helst bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við 

niðurstöður Malinauskaite o.fl. (2020).  Í rannsókn þeirra eru skoðaðar forsendur fyrir 

tiltekinni uppbyggingu, þ.e. stækkun hvalafriðunarsvæðis á kostnað svæðis þar sem 

hvalveiðar eru heimilaðar.  Niðurstöður Malinauskaite og félaga geta nýst við 

skipulagsvinnu, nánar tiltekið fyrir haf- og strandsvæðaskipulag svæðisins, samsvarandi 

niðurstöðum þessarar rannsóknar sem geta nýst fyrir framtíðarskipulag svæða meðfram 

Glerá.   

Alls voru 21% þátttakenda í spurningakönnuninni sem voru ekki reiðubúnir að greiða 

skattinn og af þeim töldu flestir það ekki mikilvægt að auka aðgengi íbúa að Glerá, sem 
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gefur til kynna að viðkomandi hafi verið sáttir við stöðuna eins og hún er eða hafi ekki áhuga 

á auknu aðgengi að ánni.  Hlutfall neikvæðs greiðsluvilja í öðrum íslenskum rannsóknum 

hefur verið mismunandi – allt upp í 81% (Cook o.fl., 2020) og forsendur ólíkar og því 

óraunhæft að bera þessar niðurstöður saman.  Áhugaverð viðbót við þessa rannsókn hefði 

verið að leggja sambærilega könnun fyrir íbúa þar sem forsendur hefðu verið verndun 

Glerár í stað uppbyggingar og aukins aðgengis og bera þær niðurstöður saman við 

niðurstöður annarra rannsókna sem fjalla um verndun náttúrugæða.   

Innan við 30% þátttakenda í þessari rannsókn sögðust reiðubúin að greiða hærra verð fyrir 

fasteign nálægt árvatni.  Þrátt fyrir að þær niðurstöður hafi ekki reynst marktækar þá þóttu 

þær áhugaverðar í ljósi þess að fasteignavirði er m.a. reiknað út frá nálægð við náttúrugæði 

(Þjóðskrá Íslands, 2019) og að sýnt hefur verið fram á að náttúrugæði hafa raunverulega 

áhrif á fasteignaverð, sbr. niðurstöður Sigurðar Jóhannessonar frá árinu 2003, auk þess sem 

fólk metur vatn sem landslagsþátt mikils eins og kemur fram í niðurstöðum Rutar 

Kristinsdóttur (2004).   

Líkt og í fleiri rannsóknum (Cook o.fl., 2020; Malinauskaite ofl., 2020) sýndu niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar að tekjur höfðu ekki marktæk áhrif á greiðsluvilja þátttakenda.  

Hinsvegar voru það breyturnar kyn, aldur, lengd búsetu og póstnúmer sem reyndust hafa 

marktæk áhrif þar á.  Athyglisvert var að sjá að lengd búsetu var í öfugum tengslum við 

greiðsluvilja, þ.e. búseta lengur en 5 ár á Akureyri sýndi fram á lægri greiðsluvilja.  Þær 

niðurstöður væri áhugavert að skoða nánar, m.a. til þess að kanna hvort þeir sem hafa 

nýlega flust til Akureyrar hafi meiri þekkingu á þeim umhverfisgæðum sem eru til staðar í 

þeirra nærumhverfi og hvort þeir hafi annað viðhorf til Glerár en þeir sem hafa búið lengur 

á svæðinu.   

6.1.2 Viðhorf og samfélagslegur ávinningur  

Þann ágóða sem samfélagið á Akureyri nýtur frá Glerá má fella undir flest virði, þ.e. 

notagildi og gildi óháð notkun.  Samkvæmt niðurstöðunum var notagildi árinnar umtalsvert, 

bæði fyrir innviði sveitarfélagsins sem og íbúa og atvinnulíf.  Tvær vatnsaflsvirkjanir eru í 

ánni, önnur hefur uppsett afl 3,3 MW og er staðsett í fólkvanginum á Glerárdal (Fallorka, 

e.d.b).  Hin er mun smærri eða 290 kW og er staðsett innan þéttbýlisins (Fallorka, e.d.a).  

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif rennslisvirkjana eru röskun á rennsli, setflutningum og 
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vistkerfum vatnsfalla og vatnshelgunarsvæði (Álvarez o.fl., 2020).  Set safnast upp í lónum 

og minna af því berst til sjávar, sem getur haft áhrif á strandmyndun og framleiðni á 

árósasvæðum.  Virkjun í Glerá var reist á þriðja áratug síðustu aldar án skipulagsgerðar eða 

rannsókna og greininga á náttúrufari og hugsanlegum áhrifum virkjunar á þau.  Því er erfitt 

að áætla þau áhrif sem virkjunin hefur haft á vistkerfi árinnar og umhverfi hennar frá 

upphafi en í rannsókn Álvarez o.fl. (2020) kemur fram að litlar rennslisvirkjanir (3-13 MW) 

hafa ekki umtalsverð áhrif á efna- og eðlisfræðilega þætti árvatns eða tegundasamsetningu 

fiska- og plöntusamfélaga í þeim ám sem þær nýta.   

Framburður Glerár hefur verið nýttur og er efnisnám í miðlunarlóni (svæði 4) þar sem 

heimilt er að taka um 2000 m3 á ári af árframburði samkvæmt ákvæðum Aðalskipulags 

Akureyrar 2018-2030.  Einnig er efnisnám við ósa Glerár þar sem heimilt er að taka allt að 

49.000 m3 af möl af sjávarbotni til notkunar við hafnarframkvæmdir (Aðalskipulag 

Akureyrar 2018-2030).  Þá má ekki gleyma byggingarlandinu sem framburður Glerár 

myndaði og varð forsendan fyrir framþróun sveitarfélagsins þegar byggð tók að færast frá 

Akureyri yfir á Oddeyri á nítjándu öld, þótt vissulega hafi áin líka verið ástæðan fyrir því að 

byggð hóf að myndast þar svo seint.   

Þekkt er að Glerá hefur verið notuð sem viðtaki fyrir úrgang frá athafnastarfsemi á bökkum 

árinnar, sérstaklega fyrr á tímum.  Þegar ullarverksmiðjurnar voru í rekstri á Gleráreyrum 

fram á miðja síðustu öld var frárennsli frá ullarþvotti og litun veitt út í ána sem bar einkenni 

af því eins og segir í gamalli vísu:  

Hver er þessi eina á 
sem aldrei frýs? 

Gul og rauð og græn og blá, 
gerð af SÍS13 

(Höf. Pétur B. Jónsson) 

Í dag eru enn brögð að þessu þótt losun úrgangs í ána sé óheimil samkvæmt ákvæðum 

Aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 og reglugerðar um varnir gegn mengun vatns14.  Snjór 

af götum bæjarins er losaður út í ána á veturna en á snjóþungum vetrum fyllast opin svæði 

 
 

13Samband íslenskra samvinnufélaga.  Stofnað árið 1902 utan um út- og innflutning íslenskra atvinnurekenda.  Var 
öflugasta viðskiptaveldi Íslands þar til það leið undir lok á tíunda áratugnum.   
14 Sbr. ákvæði í Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030, bls. 66 og ákvæði 5.gr. reglugerðar nr. 796/1999, um varnir gegn 
mengun vatns.   
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bæjarins gjarnan af slíkum snjóhaugum sem rutt hefur verið af götum, stígum og 

bílastæðum.  Umhverfisáhrif snjólosunar af götum hafa verið rannsökuð víða (sjá t.d. Kinzel 

o.fl., 2007; Seleznev o.fl., 2019).  Þungmálmar eins og blý, kadmíum, zink og kopar ásamt 

klóríði og svifögnum eru algengir mengunarvaldar í afrennsli og snjó af götum og geta 

safnast upp í botnseti og haft áhrif á lífríki áa og umhverfis þeirra.  Ekki er vitað til þess að 

fræðilegar rannsóknir hafi verið gerðar á áhrifum snjólosunar í Glerá m.t.t. þessara þátta 

en full ástæða er til þess að skoða þessa þætti nánar.  Hugsanlega mætti skoða þann 

möguleika að takmarka losun á snjó í ána og losa hann fremur á afmörkuð svæði til bræðslu, 

þar sem bræðsluvatnið er svo hreinsað áður en það er leitt í fráveitukerfi bæjarins („Helsinki 

is testing…“, 2021).   

Í könnuninni var spurning sem miðaði að því að kanna viðhorf þátttakenda gagnvart losun 

úrgangs í ána og var einungis einn þátttakandi sem svaraði því til að hann hefði einhvern 

tímann gert slíkt.  Þá kom fram ein athugasemd varðandi það að stöðva þyrfti efnalosun í 

ána.  Áhugavert væri að gera könnun á meðal rekstraraðila meðfram ánni, aðila í 

snjómokstri, sveitarfélagsins og fleiri aðila varðandi viðhorf til árinnar og þekkingar á 

umhverfismálum og bera slíkar niðurstöður saman við raunverulega framkvæmd í rekstri, 

t.a.m. varðandi losun úrgangs.   

Fiskveiði var í Glerá áður fyrr eins og Tumi Tómasson (2012) hefur fjallað um í áliti sínu á 

fiskræktarmöguleikum í ánni.  Sú veiði var þó líklega hvorki mikil né fiskarnir stórir 

samkvæmt samtölum hans við gamla Akureyringa sem rakti minni til, enda áin stutt, 

straumhörð og köld.  Ávinningur af veiðum hefur því líklega að mestu verið á formi 

afþreyingargildis fyrir þá sem spreyttu sig á slíku.  Hugmyndir um fiskrækt í Glerá eru 

samkvæmt áliti Tuma ekki raunhæfar við núverandi skilyrði, þar sem áin er of köld til að ná 

að fóstra urriða og lax og of skjóllítil til að sjálfbær bleikjustofn nái sér á strik.   

Vistkerfisþjónusta Glerár var af ýmsum toga (tafla 20).   

Tafla 20. Dæmi um vistkerfisþjónustu samkvæmt CICES flokkunarkerfinu sem gera má ráð fyrir að Glerá veiti 

Flokkur Vistkerfisþjónusta 

Aðföng og afurðir Raforka 

Stuðningsþjónusta Landmótun, framburður 

Stýriþjónusta Dreifing mengunar, vatnsmiðlun 

Menningarþjónusta Útsýni, útivist, fræðsla, upplifun  
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Gildi óháð notkun samsvarar því viðhorfi sem einstaklingar hafa gagnvart tilteknum 

náttúrugæðum.  Þátttakendur í könnuninni sýndu greinilegan vilja til þess að Glerá yrði til 

staðar fyrir komandi kynslóðir og sýndu þannig fram á arfleifðargildi hennar.   

Þátttakendur í þessari rannsókn greindu langflestir frá því að tilgangur heimsókna þeirra að 

Glerá væri valfrjáls, þ.e. þeir kusu að eyða tíma við ána.  Þeir sem sögðust fara að ánni 

einungis þegar nauðsyn bæri til voru mun færri.  Séu þessar niðurstöður settar í samhengi 

við kenningar Gehl (2011) um tengslin á milli gæða almannarýmis og athafna fólks má lesa 

út úr þeim að þátttakendur í könnuninni mátu gæði umhverfis meðfram Glerá mikils.  

Samkvæmt Gehl má skipta athöfnum fólks utandyra í þrjá flokka; nauðsynlegar athafnir, 

valfrjálsar athafnir og félagslegar athafnir.  Nauðsynlegar athafnir fela í sér dagleg erindi 

sem þarf að sinna án tillits til ytri aðstæðna eins og umhverfisgæða, veðurs og árstíma.  

Valfrjálsar athafnir aftur á móti eru þær sem fólk velur þegar ytri aðstæður eru hagstæðar.  

Rannsóknir Gehl (2011) hafa sýnt fram á að þegar umhverfisgæði eru lítil þá sinnir fólk 

mestmegnis nauðsynlegum erindum í slíku rými og staldrar ekki við lengur en það þarf til 

að ljúka erindi sínu.  Þegar gæði umhverfis eru mikil þá sinnir fólk sömu erindum en velur 

að eyða til þess meiri tíma, þ.e. staldrar við og dvelur í rýminu.   

Eins og Lynch (1960) og Hipp o.fl. (2014) hafa bent á geta straumvötn bæði verið tákn 

sameiningar fyrir íbúa en einnig skil í landslaginu sem virkar sem farartálmi milli svæða.  

Viðhorf þátttakenda í þessari rannsókn var að Glerá skiptir Akureyri í tvennt fremur en að 

hún sameini bæjarhluta.  Ef farið væri í uppbyggingu svæða meðfram ánni væri áhugavert 

að leggja þessa spurningu aftur fyrir íbúa í kjölfarið og skoða hvort og þá hvernig viðhorf 

þeirra hafi breyst gagnvart ánni.   
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6.2 Landslag meðfram Glerá 

Einkennandi var hversu opið og skjóllítið rannsóknarsvæðið var heilt yfir ásamt því hversu 

áberandi landslagsþáttur umferðargötur voru á nánast öllum einkennissvæðum nema 

svæðum 1 (fólkvangur) og 3 (Kotárborgir).  Þá sýndu niðurstöður landslagsgreininga 

jafnframt að græn svæði voru klippt í sundur af athafnasvæðum ofarlega á 

rannsóknarsvæðinu og við árósa.  Þannig slitnaði græni þráðurinn meðfram ánni og grænar 

eyjur voru ríkjandi form sem er í samræmi við það sem Yli-Pelkonen o.fl. (2006) hafa bent 

á og er algengt víða meðfram þéttbýlisám.  Trjágróður er áberandi í ásýnd Akureyrar og 

bærinn hefur löngum verið tengdur við gróðursæld enda hófst ýmis konar ræktun þar á 

 
Mynd 31.  Yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu ásamt einkennissvæðum. 



80 
 

fyrstu árum búsetu eins og Steindór Steindórsson (1993) og Jón Hjaltason (1994) hafa greint 

frá í skrifum sínum um sögu Akureyrar.  Svæðin meðfram Glerá hafa hinsvegar orðið 

útundan í þessari þróun og voru fyrir vikið skjóllítil og berangursleg, að undanskildu 

trjábeltinu á svæði 3 og gróðurríku Glerárgilinu á svæði 5 (Glerárvirkjun).   

Land meðfram Glerá skiptist í sjö ólík einkennissvæði á þeim 3 km sem rannsóknarsvæðið 

lá yfir og náði stysta svæðið yfir tæplega 200 m (svæði 4, miðlunarlón) og það lengsta yfir 

tæpan kílómetra (svæði 6, Glerárhverfi).  Misleitni í notkun svæða og ásýnd þeirra ásamt 

umgjörð umferðargatna stuðlaði öðru fremur að því að rannsóknarsvæðið var ekki upplifað 

sem ein heild en mun frekar sem nokkur aðskilin og ólík svæði.  Í því samhengi má benda á 

rannsókn Hipp o.fl. (2014) þar sem áhrif umhverfisþátta á samheldni samfélags (e. social 

porosity) eru skoðuð.  Umhverfisþættirnir straumvötn og umferðargötur eru skilgreind sem 

skil (e. wedges) í landslaginu og almenningsgarðar og iðnaðarlóðir sem eyður (e. social 

holes).  Niðurstöður rannsóknarinnar gefa meðal annars til kynna að umferðargötur hafa 

neikvæð áhrif á grenndarupplifun íbúa (e. neighboring) og samheldni samfélags, og 

jafnframt að aukning á lengd fallvatna um hverja 700 m innan þéttbýlis dregur úr slíkri 

grenndarupplifun.  Fjórar göngubrýr lágu yfir Glerá á um það bil 2 km kafla ofan við svæði 

6 (Glerárhverfi) og tengdust þær göngustíga- og reiðvegakerfi bæjarins15.  Stysta vegalengd 

á milli göngubrúa var um 250 m en lengst um 1200 m í beinni loftlínu.  Það má því segja að 

tenging ársvæðisins við stígakerfi bæjarins á þessum hluta rannsóknarsvæðisins hafi verið 

nokkuð góð á köflum.  Á milli svæða 2 (Réttarhvammur) og 3 (Kotárborgir) var 

göngustígatenging rofin af umferðargötum.  Meðfram umferðargötum sem lágu yfir ána 

neðan svæðis 6 var aðgengi til staðar, misjafnlega öruggt þó, fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur á gangstéttum.  Ef horft er yfir rannsóknarsvæðið á loftmynd (mynd 31) má sjá 

að göngustígatengingar yfir ána á svæði 6 og efsta hluta svæðis 7 (Glerárósar) gætu 

auðveldað aðgengi íbúa að miðsvæði og verslun og þjónustu sunnan og austan megin 

árinnar til muna.  Í ljósi niðurstaðna Hipp o.fl. (2014) sem minnst var á hér að framan gæti 

fjölgun gönguleiða yfir ána jafnframt vegið á móti þeim neikvæðu áhrifum sem lengd 

straumvatna hefur á upplifun íbúa af samheldni samfélagsins.   

 
 

15 Að auki var ein brú til viðbótar ofarlega á svæðinu sem hefur verið lokað af öryggisástæðum. 
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Aðgengi að Glerá stýrðist einkum af tvennu, þ.e. landfræðilegum aðstæðum og landnotkun 

á einkennissvæðum.  Á öllum svæðunum var mögulegt að komast að ánni - það hafði 

hinsvegar í för með sér mismikla fyrirhöfn og áhættu.  Þær landfræðilegu aðstæður sem 

takmörkuðu helst aðgengi voru fyrst og fremst gil og gljúfur Glerár, þótt reyndar væri hægt 

að komast fram á brún þeirra á öllum svæðum nema þar sem skógur hindraði aðgengi á 

svæði 3 (Kotárborgir).  Í athugasemdum þátttakenda við spurningakönnun kom fram 

staðfesting á því að ýmsir telja ána vera hættulegan stað og að aukið aðgengi að henni sé 

ekki æskilegt.  Umræður hafa skapast á meðal almennings í einhverjum tilvikum þar sem 

bent hefur verið á gáleysi einstaklinga sem farið hafa að tilteknum svæðum við ána, til 

dæmis miðlunarlóninu á svæði 4 (sjá t.d. Aníta Estíva Harðardóttir, 2019).  Hvergi hafa þó 

verið settar fram opinberar leiðbeiningar eða tilmæli um hvernig almenningur skuli 

umgangast þetta svæði eða önnur svæði meðfram ánni.   

Sú landnotkun sem hindraði för að ánni fólst í starfsemi á athafnasvæðum og bílaumferð á 

götum.  Það var því einna helst slysahætta sem stóð í vegi fyrir aðgengi á þessum svæðum.  

Eins og bent hefur verið á eru ákvæði í Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 sem segja að 

óheimilt sé að hindra umferð gangandi manna um árbakka, þótt reyndar sé talað um 

girðingar í því tilliti.  Hinsvegar má fullyrða að með því að stilla upp lausamunum og 

ökutækjum fremst á árbakkanum sé búið að mynda sambærilega hindrun fyrir för gangandi 

manna og girðing myndi valda.   

Flokkun og mat á landslagsþáttum meðfram Glerá voru bæði unnin út frá ásýnd og íveru í 

landslaginu og upplifun af rannsóknarsvæðinu var mismunandi eftir því hvort 

rannsakandinn ferðaðist um svæðið í bíl eða fótgangandi.  Í bíl var upplifun svæðisins frá 

sjónarhorni áhorfandans sem stóð utan við rýmið en upplifun á gönguhraða var sú að 

rannsakandinn væri þátttakandandi í landslaginu.  Það er í samræmi við kenningar Gehl 

(2011) sem hefur sagt að skynjun þéttbýlis miðist við ferðahraða.  Því hraðar sem ferðast 

er um þéttbýlið, því stærri mælikvarða er þörf.  Jákvæð upplifun tengdist gróðursælum 

svæðum og náttúrufegurð, hvort heldur sem ferðast var um á gönguhraða eða í bíl.  

Hinsvegar var neikvæð upplifun tengd við berangur, bílaumferð og lágt umhirðustig.  

Upplifun af sjálfri ánni var ólík eftir vatnsmagni og lit vatnsins en eins og komið hefur fram 

er Glerá blanda af dragá, lindá og jökulá og getur verið mjög misjöfn ásýndum eftir árstíma 

og veðurfari.   
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Á málþingi Skipulagsstofnunar um skipulag og hönnun í landslagi sem haldið var á 

haustmánuðum 2020 undir yfirskriftinni „Lífið í landslaginu“ kom fram að auðlind 

landslagsins felst ekki einungis í ásýnd þess, heldur fremur í því hvernig okkur líður í 

landslaginu (Ólafur Árnason, munnleg heimild, 26.ágúst 2020).  Þessu til viðbótar hafa verið 

ritaðar fjölmargar fræðigreinar um líðan fólks í náttúrulegu umhverfi innan þéttbýlis.  Má 

þar nefna rannsókn Cheesbrough o.fl. (2019) þar sem fram kemur að nálægð við náttúruleg 

svæði í þéttbýli hvetur til fleiri heimsókna á svæðið, sem aftur leiðir til þess að viðkomandi 

myndar tengsl við svæðið og líður eins og hann sé utan þéttbýlis þrátt fyrir að vera í því 

miðju, sem hefur endurnærandi áhrif á líkama og sál.  Keniger o.fl. (2013) hafa greint frá 

því að tenging við náttúru getur haft jákvæð áhrif á tilfinningar og hegðun, til að mynda 

stuðlað að auknu sjálfstrausti, betra skapi og minni reiði og þannig stuðlað almennt að 

andlegri vellíðan.  Sérstakt gildi rannsóknarsvæðisins var einmitt talið felast í tengingu við 

náttúrulegt umhverfi og sögu svæðisins.  Mikilfengleg gljúfur Glerár í fólkvanginum á 

Glerárdal eru í göngufjarlægð frá þéttbýlinu og árgilið sjálft innan þéttbýlisins er áberandi 

náttúruperla í miðri byggð.   

6.3 Skipulagsleg staða 

Skipulagsáætlanir hafa í gegnum tíðina fjallað lítið um Glerá.  Markmið hafa vissulega verið 

skilgreind á svæðis- og aðalskipulagsstigi varðandi vatnafar og vatnsgæði en þau hafa verið 

almenns eðlis og ekki miðast við tiltekin vatnakerfi.  Það var ekki fyrr en með deiliskipulagi 

Glerár frá stíflu til sjávar sem staðfest var árið 2010 að fjallað var um eflingu ársvæðisins til 

hagsbóta fyrir íbúa.  Fram að því og jafnvel eftir það hefur áhersla deiliskipulagsáætlana 

verið á uppbyggingu athafnasvæða meðfram ánni.  Þrátt fyrir að liðinn sé rúmur áratugur 

frá gildistöku deiliskipulags Glerár frá stíflu til sjávar þá hafa markmið þess ekki öll komið til 

framkvæmda, t.d. varðandi fjölgun göngubrúa yfir Glerá og gerð dvalarsvæðis á svæði 6 

(Glerárhverfi).  Með rammaskipulagi Oddeyrar hefði verið tækifæri til að beina athyglinni 

að því að efla neðsta hluta ársvæðisins meira en gert hefur verið hingað til en það tækifæri 

hefur ekki verið nýtt.  Eins og bent hefur verið á byggjast farsælar ákvarðanir varðandi 

landnotkun á þekkingu á landslaginu, gerð þess og virkni (Selman, 2012; Stahlschmidt, 

2017).  Með landslagsgreiningum hefði mátt stýra þróun landnotkunar meðfram ánni í átt 

að þeirri forsendu að áin sjálf væri þáttur sem vert væri að draga fram, hagnýta eða vernda.  

Þannig hefði jafnframt mátt skapa sterkari staðaranda fyrir svæðið.  Í raun og veru má halda 
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því fram að Glerá hafi að mörgu leyti verið vanmetin sem náttúrugæði í gegnum tíðina og 

hlutverk hennar sem mikilvægur þáttur í landslagi Akureyrar hafi farið fyrir ofan garð og 

neðan.  Áin sem hluti af lífsgæðum samfélagsins hefur ekki hlotið mikið vægi við 

ákvarðanatöku varðandi landnotkun fram til þessa.  Nú, þegar íslensk stjórnvöld hafa 

staðfest ákvæði evrópska landslagssamningsins og lagt fram tillögu að viðaukum við 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026, er hinsvegar von til þess að þeirri þróun verði snúið við.   

6.4 Tækifæri til uppbyggingar 

Ýmis tækifæri eru til uppbyggingar á svæðum meðfram ánni.  Heilt yfir eru tækifæri til að 

auka kjarr- og trjágróður meðfram ánni verulega til að auka skjól og samfellu grænna 

svæða.  Trjágróður meðfram umferðargötum getur dregið úr loftmengun samkvæmt 

Nowak og Crane (2002) auk þess sem hann veitir hvíld frá sjónrænu áreiti stöðugrar 

bílaumferðar.  Þar getur jafnframt leynst tækifæri fyrir bæjaryfirvöld að marka sér stefnu 

um forgangsröðun í skógrækt, t.d. að nýta innlendar tegundir eins og kostur er og um leið 

sporna við útbreiðslu framandi ágengra tegunda.  Aukin trjárækt er jafnframt skref í þá átt 

að Íslendingar nái þeim markmiðum sem sett hafa verið fram í Aðgerðaáætlun í 

loftslagsmálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018) varðandi eflingu nýskógræktar 

til kolefnisbindingar.   

Einkennissvæði 1 (fólkvangur), 3 (Kotárborgir) og 5 (Glerárvirkjun) voru þau svæði sem þörf 

var talin minni á úrbótum en þar fólust samt sem áður tækifæri til uppbyggingar.  Svæði 1 

bauð upp á beina tengingu við fólkvanginn á Glerárdal en var jafnframt í nálægð við þéttbýli 

og tengdi þessi svæði saman.  Ein af þeim athugasemdum sem bárust frá þátttakendum í 

spurningakönnun varðaði viðhald Kotárborga, klettaborganna á eystri hluta svæðis 3, sem 

nokkurs konar miðgarð Akureyrar þar sem möguleikar til útikennslu og útivistar væru nýttir.  

Þá bjó svæði 5 yfir náttúrufegurð og gróðursæld ásamt því að veita skjól þegar ofan í gilið 

var komið.   

Samkvæmt niðurstöðum landslagsgreininga voru einkennissvæði 2 (Réttarhvammur), 4 

(miðlunarlón) og 7 (Glerárósar) þau svæði sem voru minnst aðgengileg fyrir íbúa vegna 

landnotkunar.  Öll voru svæðin mikið manngerð og röskuð en landfræðilegt aðgengi að 

Glerá frá þeim var hinsvegar mjög gott.  Svæði 2 mætti hugsa sér að byggja upp í þeim 

tilgangi að tengja betur saman byggð beggja vegna árinnar og þar með efla félagslega 
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tengingu og grenndarupplifun íbúa, til að mynda með kaffihúsum og útivistarsvæðum.  

Svæði 4 liggur í jaðri íbúðarbyggðar en er þrátt fyrir það ekkert nýtt af íbúum eða öðrum 

þeim sem leið eiga um svæðið.  Lítið landrými umhverfis miðlunarlónið takmarkar mjög 

möguleika á uppbyggingu þessa svæðis en einn valkostur væri að nýta það tækifæri sem 

felst í stöðugu yfirborði lónsins til uppbyggingar á dvalarsvæði sem væri byggt út í vatnið, 

til dæmis á flotbryggjum.  Ábendingar komu jafnframt frá þátttakendum í spurningakönnun 

varðandi það að setja hólma í lónið í því skyni að auka fuglalíf.  Eins og fram hefur komið er 

svæðið deiliskipulagt sem efnistökusvæði þar sem framburður Glerár myndi alla jafna fylla 

upp í lónið ef ekkert yrði að gert.  Því væri eftirsóknarvert að finna leiðir til þess að 

hagsmunir beggja aðila gætu farið saman við slíka uppbyggingu, þ.e. íbúa til nýtingar 

svæðisins til eflingar lífsgæða og sveitarfélagsins til viðhalds á lóninu.   

Við íbúðabyggð á svæði 6 (Glerárhverfi) voru víðáttumiklar grasflatir sem hafa hátt 

umhirðustig og voru lítið nýttar af íbúum.  Þar gætu leynst tækifæri til uppbyggingar á 

gróðursælum svæðum, til dæmis trjálundum eða matvælarækt á vegum íbúa til eflingar á 

sjálfbærni samfélagsins.  Áhugavert gæti verið að byggja upp þetta svæði sem mótvægi við 

verslunarmiðstöð, en sýnt hefur verið fram á að slíkt umhverfi er einn af mörgum 

streituvaldandi þáttum þéttbýlisins (Staats o.fl., 2016).  Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram 

á möguleikann á sálfræðilegri endurheimt í náttúrulegu umhverfi til móts við streituvalda 

þéttbýlisins (t.d. Lindal og Hartig, 2015).   

Einkennissvæði 7 (Glerárósar) var lakast að gæðum m.t.t. gróðurfars og landnotkunar.  

Svæðið er að hluta til byggt á landfyllingu á ósasvæði Glerár og því óljóst hversu vel það 

gæti hentað til ræktunar á trjálundum og öðrum skjólmyndandi gróðri.  Með viðsnúningi í 

landnotkunarstefnu meðfram ánni mætti nýta þá innviði sem nú þegar eru til staðar á 

svæðinu líkt og gert hefur verið meðfram Akerselva í Osló (Mikolajska og Haupt, 2019) og 

byggja þar upp menningar- og þjónustustarfsemi eins og söfn og veitingastaði innan um 

græn og blá svæði og skapa þannig valkost til viðbótar við miðbæjarsvæði Akureyrar.  Einnig 

mætti búa þannig að núverandi landnotkun að hún félli betur að umhverfi árinnar.  Slíkt 

væri líklegra til að komast í framkvæmd innan ásættanlegs kostnaðar- og tímaramma 

sveitarfélagsins.   

Möguleikar til vistheimtar meðfram Glerá eru margvíslegir.  Eins og Grimm o.fl. (2008) hafa 

bent á er vistheimt samhliða almennri uppbyggingu líklegust til árangurs fyrir sveitarfélög.  
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Þar má notast við samfellu endurheimtar eins og lýst hefur verið af Gann o.fl. (2019), þar 

sem mögulegt er að minnka áhrif mannsins í misstórum skrefum.  Þá geta tækifæri falist í 

markmiðasetningu fyrir vatnsgæði Glerár samhliða innleiðingu Vatnaáætlunar 2022-2027, 

til að mynda með því að draga úr eða jafnvel stöðva alveg snjólosun og afrennsli af götum 

út í ána.   

Breyttum viðmiðum í landnotkunarstefnu meðfram ánni geta fylgt margvísleg tækifæri.  

Hugsanlega væri hægt að lengja dvöl ferðamanna á Akureyri og beina straumi þeirra víðar 

með því að bæta aðstöðu og draga athygli að gönguleiðum og stórkostlegri náttúru 

svæðisins.  Betri göngustígar og fleiri göngubrýr yfir ána geta jafnframt stytt ferðaleiðir og 

þannig dregið úr bílaumferð og mengun.  Það myndi jafnframt samræmast stefnu 

Akureyrarbæjar í umhverfis- og loftslagsmálum (Akureyrarbær, e.d.) og 

skipulagshugmyndinni um 20 mínútna bæinn, sem hefur það að markmiði að stytta 

ferðatíma og auka aðgengi að þjónustu í nærumhverfi og gera sem flestum kleift að sinna 

helstu erindum gangandi eða hjólandi (Skipulagsstofnun, 2020).  Bætt umgengni á 

athafnasvæðum og jákvæð ásýnd þeirrar starfsemi sem þar fer fram getur ennfremur 

dregið að nýja þjónustu sem styrkir mannlíf á svæðinu.  Sem dæmi má nefna þá jákvæðu 

uppbyggingu sem verið hefur á Örfirisey í Reykjavík á síðustu árum, þar sem veitingarekstur 

og ferðaþjónusta hefur náð að festa sig í sessi innan um fjölbreytta hafnarstarfsemi.   

Sú hugsun að vatnsföll í íslensku þéttbýli séu einhvers virði fyrir búsetugæði er alls ekki ný 

af nálinni, þótt hún hafi lengi vel ekki verið áberandi.  Guðmundur Hannesson benti á þessa 

staðreynd fyrir rétt tæpum hundrað árum í riti sínu Um skipulag bæja (Guðmundur 

Hannesson, 1926 / 2017).  Hann sá fyrir sér að hvar sem á eða lækur rynni væri hentugt að 

útbúa grænt svæði til hagsældar fyrir íbúana, sem vissulega hefur verið framsýn hugsun á 

þeim tímum þar sem lítill tími gafst aflögu fyrir frístundir og útivist til skemmtunar, að 

minnsta kosti fyrir venjulegt alþýðufólk.  Guðmundur fullyrti að „hversu lítill sem lækur væri 

þá gæti hann orðið til mikillar prýði ef vel væri á honum haldið“ (bls. 115).  Í tillögu hans að 

skipulagi íslensks sjávarútvegsbæjar leggur hann til „að ef svo vel vill til að á eða lækur er 

til staðar nálægt bænum þá er lægðin meðfram honum bæði skjólsælasti og álitlegasti 

staðurinn fyrir lystigarð og skógrækt“ (bls. 126).  Guðmundur gengur jafnframt svo langt í 

framsýni sinni að gera ráð fyrir göngustígum, bekkjum, trjágróðri, stíflu og tjörn sem hægt 

sé að skauta í.  Fram af stíflu félli lækurinn svo „að sjálfsögðu í fossi, sem væri til mikillar 
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prýði…“ (bls. 127).  Hluti af þessari sýn Guðmundar hefur ræst með útivistarstígum, stíflu 

og lóni í Glerá.  Forvitnilegt væri að hugsa til þess hvernig Akureyri liti út í dag ef 

skipulagsyfirvöld hefðu tekið sér tillögur hans til fyrirmyndar og gróðursett fyrir lystigarði á 

áreyrum Glerár í stað þess að reka þar ullarverksmiðjur.  Á hinn bóginn verður að hafa það 

hugfast að Akureyri myndi án efa vera annar og smærri bær í dag ef verksmiðjurnar hefðu 

ekki risið við ána á sínum tíma.   

6.5 Þáttur Glerár í þróun byggðar og samfélags  

Landslag meðfram Glerá er hefðbundið bæjarlandslag sem ber sterk einkenni af áhrifum 

mannsins.  Helstu hvatar að breytingum á þessu landslagi hafa verið ákvarðanir varðandi 

landnotkun í vaxandi þéttbýli fremur en náttúrulegir þættir.  Út frá kenningum Conzen 

(1960, eins og vísað er til í Sigríði Kristjánsdóttur, 2005; 2019) má áætla að land meðfram 

Glerá hafi á sínum tíma þróast sem jaðarbelti, þ.e. belti sem myndast í jaðri þéttbýlis þegar 

vöxtur þess hægist eða takmarkast vegna landfræðilegra takmarkana.  Jaðarbelti 

einkennast af blandaðri landnotkun sem hýsir starfsemi sem á ekki fyllilega heima í 

byggðinni sem fyrir er og er því fundinn staður í útjaðrinum, til dæmis verksmiðjur, móttaka 

úrgangs og önnur landfrek starfsemi.  Saga landnotkunar meðfram Glerá einkennist að 

nokkru leyti af þessu.  Í grein Sigríðar Kristjánsdóttur frá árinu 2005 rýnir hún í hvernig 

náttúrufarslegar forsendur eins og ár, tjarnir og mýrlendi hafa haft áhrif á búsetu og 

byggðamynstur í Reykjavík í gegnum tíðina.  Áhugavert gæti verið að beita samskonar 

aðferðafræði til að skoða þróun byggðar í átt að Glerá og meðfram henni.  Í dag hefur 

Akureyri dreift úr sér þannig að Glerá markar ekki lengur útmörk þéttbýlisins heldur er hún 

rétt norðan við miðbik þess.  Í því ljósi gæti sú niðurstaða könnunarinnar að 70% 

þátttakenda töldu að Glerá skipti Akureyri í tvennt á meðan einungis 30% töldu að áin 

sameinaði bæjarhluta bent til þess að áin stuðli að ákveðinni samfélagslegri skiptingu til 

viðbótar við þá landfræðilegu.   

Á sínum tíma myndaðist byggð efnaminna fólks norðan Glerár þar sem í dag er Glerárhverfi 

og fjallað hefur verið um samskonar þróun í Osló (Mikolajska og Haupt, 2019) þar sem 

byggð meðfram ánni Akerselva þróaðist á sama hátt þar sem áin markaði skil á milli 

efnaminna fólks og þeirra efnameiri.  Enn í dag er landið norðan Glerár kallað Þorpið í 

daglegu tali, sem er arfleifð frá myndun Glerárþorps á 19. öld.   
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Landnotkun meðfram Glerá hefur fylgt þeirri hugmyndafræði sem hefur verið í gangi á 

hverjum tíma varðandi skipulagsmál.  Iðnbyltingin leiddi af sér verksmiðjustarfsemi þar sem 

vatnsföll voru uppspretta orku og hráefnis fyrir vinnslu en einnig viðtaki fyrir úrgang frá 

starfseminni.  Viðhorf og þekking þess tíma voru á þann veg að árnar og hafið tækju við 

úrgangi og færðu hann úr augsýn.  Í dag er allt annað uppi á teningnum hvað varðar 

þekkingu á umhverfismálum og tengslum á milli náttúru og lýðheilsu.  Áherslur í nútíma 

skipulagsgerð eru á nægilegt framboð af náttúrulegum svæðum til að efla lífsgæði íbúa og 

að vernda og viðhalda þeim gæðum sem felast í náttúrulegu landslagi.  Á sama tíma er 

eftirsóknarvert að finna jafnvægi á milli atvinnusvæða og náttúrugæða, þar sem 

jaðarsetning þeirra fyrri og aðskilnaður frá íbúðarsvæðum getur haft neikvæð 

umhverfisáhrif í för með sér, t.d. samfara aukinni bílaumferð.   

Sjá má sambærilega þróun landnotkunar meðfram fleiri íslenskum þéttbýlisám.  Meðfram 

Elliðaánum í Reykjavík var sem dæmi starfrækt ullarvinnsla fyrr á öldum þar sem 

vatnskraftur ánna var nýttur við framleiðslu á þæfðri og litaðri ull.  Jafnframt voru árnar 

stíflaðar til raforkuframleiðslu um svipað leyti og Gleráin (Reykjavíkurborg, 2016) og var hið 

sama uppi á teningnum við Varmá í Mosfellsbæ (Umhverfisstofnun, 2013).  Meðfram 

Búðará á Reyðarfirði má sjá sambærilega landnotkun og er til staðar meðfram Glerá í dag.  

Áreyrar Búðarár eru eyrnamerktar hafnar- og iðnaðarstarfsemi og megin umferðaræðar 

þéttbýlisins þvera ána á brúm á því svæði.  Þar ofan við tekur við íbúðarbyggð með 

landræmum meðfram ánni sem skilgreindar eru sem opin svæði til sérstakra nota 

(Aðalskipulag Fjarðabyggðar 2007-2027).  Þar hefur verið komið upp útivistarstígum og 

grónum svæðum.  Efsti hluti Búðarár einkennist af giljum og náttúrufegurð, líkt og háttar til 

í efri hluta Glerá.  Sá hluti árinnar var einnig stíflaður til raforkuframleiðslu á þriðja áratug 

síðustu aldar (Fjarðabyggð, e.d.).   

6.6 Þátttaka almennings í skipulagsákvörðunum 

Eitt af markmiðum skipulagslaga er að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð 

skipulagsáætlana.  Þá er í evrópska landslagssamningnum kveðið á um aukna meðvitund 

um landslag meðal almennings og faglega hæfni sérfræðinga.  Við ákvarðanatöku um 

landnotkun er stjórnvöldum því skylt að leita álits bæði sérfræðinga og almennings.  Innan 

fræðaheimsins hefur verið lögð áhersla á að ákvarðanir varðandi landnotkun séu teknar í 
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grasrótinni.  Ýmsir fræðimenn hafa ritað um aðkomu almennings að skipulagsmálum (t.d. 

Yli-Pelkonen og Kohl, 2005a; Cross, 2019).  Í rannsókn Cross (2019) var þekking almennings 

(e. citizen science) notuð til að efla stöðu þéttbýlisár í London.  Gögnum var aflað með 

sjálfboðavinnu íbúa og þau notuð til grundvallar ákvarðanatöku varðandi ána.  Rannsóknin 

sýndi fram á að þessi gögn reyndust áreiðanleg og verðmæt viðbót við gögn vísindamanna.  

Niðurstöður Yli-Pelkonen og Kohl (2005a) sýna að almenningur og aðrir hagsmunaaðilar 

telja mikilvægt að þeirra sjónarmið og þekking fái notið sín við skipulagsgerð, sérstaklega 

ef skipulagsvinnan er ætluð til hagsbóta fyrir íbúa.   

Samkvæmt Selman (2012) upplifa mismunandi aðilar landslag á mismunandi hátt.  

Sérfræðingar sjá landið gjarnan frá sjónarhorni gestkomandi (e. outsider) en íbúar frá 

sjónarhóli staðkunnugra (e. insider).  Selman telur landslagsgreiningaferli þannig vera 

dæmigert gestkomandi ferli, þar sem byggt er á stöðluðum vísindalegum aðferðum sem oft 

á tíðum hindra aðkomu almennings vegna sérhæfni aðferðanna.  Vísindaaðferðin hafi því 

tilhneigingu til að vera mótuð í stein á meðan samsetning staðkunnuga hópsins breytist, 

t.a.m. með hækkandi meðalaldri, og þar með þær væntingar sem hann hefur til 

skipulagsgerðar í sínu samfélagi.  Selman hefur einnig bent á að völd eru falin í landslagi, til 

að mynda í gegnum landeigendur, stórfyrirtæki og lagaboð stjórnvalda, en með því að 

tryggja aðkomu almennings má koma í veg fyrir að kröfur eins hagsmunahóps hafi forgang 

yfir kröfur annars (Selman, 2012).  de Bell o.fl. (2018) hafa skoðað hlutverk náttúrusvæða í 

þéttbýli á Bretlandi og borið saman sjónarmið íbúa, vísindamanna og yfirvalda.  Þau komust 

að þeirri niðurstöðu að almennt kusu íbúar fremur villt og hefðbundin náttúruleg svæði og 

voru mótfallnir niðurrifi á mannvirkjum sem höfðu sögulegar tengingar við svæðin.  

Vísindamenn reyndust vera á svipuðu máli en yfirvöld voru hinsvegar ekki alltaf meðvituð 

um þessa forgangsröðun íbúa.  Stjórnvöld eru oftar en ekki bundin af stífum ramma um 

rekstur sveitarfélags þar sem kröfur um fjárhagslega hagræðingu ýta undir að gengið sé á 

opin svæði til þéttingar byggðar og þar með aukast líkur á að horft sé fram hjá annars konar 

verðmætum sem íbúar hefðu kosið að halda í.   

Í þessari rannsókn var ekki farið djúpt ofan í þekkingu þátttakenda á vistkerfisþjónustu 

rannsóknarsvæðisins en sjónum fremur beint að viðhorfi til svæðisins og umhverfismála 

almennt.  Í athugasemdum þátttakenda við spurningakönnunina (Viðauki 3) komu þó fram 

ýmis atriði sem lýstu þekkingu, viðhorfum og óskum samfélagsins varðandi Glerá.  
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Áhugavert gæti verið að gera frekari rannsóknir á þekkingu almennings á náttúrugæðum 

svæðisins og þeirri þjónustu sem þau veita, í tengslum við ákvarðanir varðandi 

skipulagsvinnu á svæðinu.  Í norrænu samstarfsverkefni sem ber heitið Aðlaðandi norrænir 

bæir (Ascher o.fl., 2019) og fjármagnað er af Norrænu ráðherranefndinni er miðpunkturinn 

litlir og meðalstórir norrænir bæir þar sem stefnan hefur verið sett á að byggja upp lífsgæði 

í anda sjálfbærrar þróunar.  Þar hefur m.a. verið lögð áhersla á að valdefla samfélagið á 

hverjum stað á þann hátt að mögulegt sé að framselja almennum borgurum ákveðnar 

valdheimildir í sambandi við ákvarðanatöku opinberra aðila.  Orðið samsköpun var notað 

yfir þetta ferli, þ.e. hvorki grasrótarhreyfing né ofansækin (e. top-down) stjórnunaraðferð.  

Þetta er ein aðferð til að nálgast aðkomu almennings að skipulagsmálum sem vert væri að 

huga að.   

6.7 Val á aðferðafræði 

Við val á aðferðafræði vöknuðu spurningar um hvaða aðferð ætti best við fyrir greiningu á 

landslagi meðfram Glerá.  Á málþinginu „Lífið í landslaginu“ sem áður hefur verið minnst á 

kom fram að flokkunaraðferðir landslags fara eftir tilgangi og mælikvarða.  

Landslagsverkefni Eflu og Land Use Consultants, þar sem notast er við landslagsgreiningu, 

miðast til að mynda við greiningar á stórum svæðum í litlum mælikvarða, þ.e. svæðum á 

landsvísu (Ólafur Árnason, munnleg heimild, 26.ágúst 2020).  Í þessari rannsókn var sjónum 

beint að svæðum á staðarvísu í mun stærri mælikvarða, eða allt niður í 1:1.  Því vöknuðu í 

upphafi spurningar um hvort landslagsgreining væri viðeigandi aðferð.  Sú hugmynd kom 

upp að notast frekar við aðferðafræði Cullens (1961) fyrir greiningu á bæjarlandslagi (e. 

townscape assessment), þar sem hann greinir landslagið út frá raðsýn16 þess sem ferðast 

um það, staðsetningu áhorfandans í umhverfinu og innihaldi bæjarlandslagsins, þ.e. lit, 

áferð, staðaranda, hlutföllum, gerð o.fl.  Einnig velti höfundur fyrir sér að notast við 

aðferðafræði Lynch (1960) um rýmisgreiningu þar sem áherslan er á að greina mót, mörk, 

línur, svæði og kennileiti í sjónlínum borgarlandslags.  Eftir nokkra íhugun þótti aðferð Lynch 

ekki henta fyrir þessa rannsókn þar sem hún er fyrst og fremst hugsuð út frá stærra þéttbýli 

eins og borgum og sömuleiðis afréð höfundur að falla frá aðferðafræði Cullens þar sem 

 
 

16 Upplifun fótgangandi vegfaranda þegar hann ferðast um manngert landslag.  Sýn viðkomandi er breytileg frá einu 
andartaki til annars eftir því sem þættir í umhverfinu koma í ljós eða hverfa sjónum.   
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rannsóknarsvæðið var ekki skoðað sem ein heild heldur skipt niður í nokkur einkennissvæði.  

Hinsvegar væri áhugavert að vinna greiningu á bæjarlandslagi Akureyrar samkvæmt 

umræddri aðferðafræði.   

Við val á aðferðafræði fyrir hagrænt mat kom upp sá möguleiki að nota aðferðafræði 

eignavirðis þar sem fasteignaverð í nágrenni við ána væri skoðað.  Á endanum þótti sú 

aðferð hinsvegar ekki raunhæf þar sem íbúðarbyggð er ekki þétt meðfram ánni og því líkur 

á að niðurstöður yrðu ekki marktækar.  Slík könnun gæti hinsvegar verið áhugaverð viðbót 

við þessa rannsókn, samanber niðurstöður Sigurðar Jóhannessonar (2003) sem minnst var 

á í kafla 2.3.3, sem sýndu fram á áþreifanlegt markaðsvirði Esjunnar.  Rannsókn sem gerð 

var í Perth í Ástralíu sýndi ennfremur fram á að fasteignaverð eigna í nágrenni við vatnsfall 

þar sem vistheimt hafði farið fram hækkaði um 17% miðað við aðrar fasteignir á svæðinu 

(Torre og Hardcastle, 2004).  Fyrir fasteign sem kostar 40 milljónir jafngildir það hækkun 

um 6,8 milljónir króna.  Í þessu samhengi gæti verið athyglisvert að skoða sérstaklega þau 

svæði þar sem íbúðabyggð er í námunda við ána, eins og til dæmis svæði 4 (miðlunarlón) 

og 6 (Glerárhverfi).   

6.8 Annmarkar  

6.8.1 Dreifing spurningakönnunar 

Erfitt var að leggja beint mat á þátttökuhlutfall í spurningakönnuninni þar sem henni var 

dreift á netinu en hún ekki send til skilgreinds fjölda þátttakenda, til dæmis í tölvupósti eða 

bréfpósti.  Könnunin var einungis birt á íslensku og með því má gera ráð fyrir að ákveðinn 

hluti þýðisins, þ.e. íbúar sem skilja ekki tungumálið, hafi misst af tækifæri til þátttöku.   

Það getur verið ókostur að deila könnun af þessu tagi á óformlegum Facebooksíðum.  

Sýnileiki könnunar verður minni með tímanum og því þarf að ítreka tilkynningu um 

könnunina reglulega.  Þá var dreifing könnunarinnar jafnframt háð því að aðrir aðilar sem 

annað hvort sáu tilkynninguna eða tóku þátt í könnuninni væru tilbúnir að dreifa henni 

áfram í gegnum eigin Facebook síður.  Til þess að fá áreiðanlegri dreifingu væri æskilegt að 

birta könnun sem þessa á opinberum síðum eins og heimasíðu / Facebooksíðu sveitarfélags, 

til viðbótar við dreifingu á síðum einstaklinga.  Þá mætti safna svörum yfir lengri tíma en 

hér hefur verið gert.   
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Hugsanlega mætti ná betur til tveggja elstu hópanna með viðtölum í síma eða í eigin 

persónu.  Í framtíðinni verður það þó væntanlega ekki vandamál þar sem þær kynslóðir sem 

eru að eldast verða færari á net- og samskiptamiðla en undangengnar kynslóðir.  Eins og 

fram kemur í skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 2017 um aldursþróun hefur mannfjöldi 60 

ára og eldri tvöfaldast frá árinu 1890 og búist er við að hann muni hafa tvöfaldast á nýjan 

leik árið 2050 og jafnframt að íbúafjöldi yfir áttræðu muni þrefaldast fram til ársins 2050 

(United Nations, 2017).  Skortur á svörun frá yngsta aldurshópnum, þ.e. 18-25 ára, verður 

tæplega skýrður með skorti á notkun eða þekkingu á netmiðlum.  Frekar má leiða að því 

líkur að þessi aldurshópur sé ekki á Facebooksíðum hverfisnefnda og hafi minni áhuga á 

málefninu almennt.   

6.8.2 Framsetning könnunar 

Vísbendingar eru um að sú sviðsmynd sem kynnt var til sögunnar í upphafi 

spurningakönnunarinnar hafi verið of víðtæk og ekki gefið nægilega skýra mynd af því 

hvaða svæði meðfram ánni stóð til að betrumbæta.  Þar sem svæði meðfram Glerá eru afar 

ólík var erfitt að setja þau öll undir sama hatt og hugsanlega hefur það valdið því að 

þátttakendur hafi haft eitt svæði í huga fremur en annað þegar þeir svöruðu könnuninni.  

Með því að setja sviðsmyndina fram myndrænt hefði mátt gefa skýrari mynd af þeirri 

framkvæmd sem þátttakendur voru beðnir að greiða fyrir.   

Þá voru spurningar í könnuninni sem reyndust ekki nægilega vel ígrundaðar.  Spurningin 

„Hve langt er Glerá frá heimili þínu?“ hafði svarmöguleikana 0-1 km, 1-2 km, 2-3 km, 3-4 

km og meira en 4 km.  Þar sem óvíst er hvernig þátttakendur túlkuðu fjarlægðir hefði 

hugsanlega mátt umorða þessa spurningu yfir í „Í hvaða hverfi býrð þú?“ ellegar setja fram 

myndræna skýringu með áðurnefndum svarmöguleikum þar sem vegalengdir væru sýndar 

á korti.   

Í athugasemdum þátttakenda við spurningakönnunina kom fram sú skoðun að skattbyrði á 

íbúa sveitarfélagsins væri nú þegar nægileg og ekki ætti að rukka íbúa fyrir uppbyggingu 

meðfram Glerá eins og hún var kynnt í sviðsmynd könnunarinnar.  Þátttakendur voru inntir 

eftir greiðsluvilja með spurningunni „Hversu háa upphæð ertu reiðubúin(n) að greiða á 

formi eingreiðsluskatts til þess að auka aðgengi íbúa að Glerá og bökkum hennar?“.  Því má 

halda fram að orðalag spurningarinnar sé ekki í nægilega miklu samræmi við sviðsmyndina 
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og geti þannig dregið úr skilningi þátttakenda á eðli þeirra framkvæmdar sem stendur fyrir 

dyrum.  Spurningin „Hversu háa upphæð ertu reiðubúin(n) að greiða á formi 

eingreiðsluskatts til þess að stuðla að breyttri landnotkun og uppbyggingu svæða meðfram 

Glerá?“ hefði hugsanlega átt betur við í þessu tilviki.   

6.8.3 Svörun 

Hugsanlega gæti það veikt niðurstöður rannsóknarinnar að flestir þátttakendur voru þeir 

sem búa næst ánni, eða innan við 2 km.  Innan þess radíuss er til að mynda nær allt 

póstnúmer 603 en nánast allt Nausta- og Hagahverfi, þar sem mikil uppbygging hefur átt 

sér stað á síðustu misserum, fellur utan marka þessa radíuss.  Raunveruleg áhrif þessa á 

niðurstöður könnunarinnar eru þó ekki augljós og í öllu falli væri ástæða til að skoða þetta 

atriði nánar.   

Nokkurt áhyggjuefni var hversu illa þátttakendur virtust hafa lesið eftirfylgnispurningar sem 

settar voru fram til að staðfesta mótmælasvör og jákvæðan greiðsluvilja.  Það gefur tilefni 

til að áætla að aðrar spurningar hafi hugsanlega verið misskildar eða ekki nægilega vel 

lesnar.  Margir af þeim sem sýndu jákvæðan greiðsluvilja töldu að skatturinn yrði 

innheimtur árlega.  Slík svör gefa tilefni til að áætla að viðkomandi hefði verið reiðubúinn 

að greiða hærri upphæð ef hann hefði gert sér grein fyrir að skatturinn átti að innheimtast 

einungis einu sinni.  Í öllu falli er ljóst að ef könnunin verður endurtekin þarf að að ítreka 

vandlega fyrir þátttakendum tilteknar forsendur eins og þær sem hér um ræðir til þess að 

minnka líkur á skekkjum í útreikningum á greiðsluvilja.   

6.9 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna möguleika þverfaglegs mats á náttúrugæðum í 

þéttbýli í tengslum við skipulagsgerð.  Bent hefur verið á mikilvægi þverfaglegrar aðkomu 

fræðigreina þegar kemur að ákvarðanatöku um landnýtingu, meðal annars í skrifum Eddu 

R.H. Waage og Guðbjargar R. Jóhannesdóttur (2019) um þróun aðferðafræði í rannsóknum 

við mat á landslagi.  Aðferðafræði eins og hér hefur verið notast við mætti nota á tveimur 

stigum skipulagsvinnu, annars vegar með greiningu á aðstæðum þar sem gögnum varðandi 

núverandi stöðu landslags er safnað, og hinsvegar með greiningu sem undanfara aðgerða 

þar sem skoðanir hagsmunaaðila eru lagðar til grundvallar hugsanlegum framkvæmdum.  

Með þverfaglegri nálgun má greina ólík sjónarmið á fyrstu stigum skipulagsvinnu eins og 
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gert hefur verið hér, annars vegar með landslagsgreiningum þar sem Glerá var skilgreind 

sem þáttur sem vert væri að skoða nánar fyrir gæði umhverfis og búsetu, og hinsvegar með 

spurningakönnun þar sem hagsmunaaðilum gafst tækifæri til aðkomu að vinnunni mun fyrr 

en hefðbundnir skipulagsferlar gera ráð fyrir og er bundin í skipulagslög.   

Nýmælin í þessari rannsókn felast í notkun tveggja aðferða sem báðar eru fremur nýjar af 

nálinni hérlendis.  Það er mat höfundar að vel hafi tekist til að draga fram sérstöðu 

rannsóknarsvæðisins með niðurstöðum landslagsgreiningar.  Með því að aðlaga 

aðferðafræðina að smærri svæðum má draga fram marga af þeim þáttum sem byggja upp 

landslag þéttbýlisins og upplifun fólks af þeim.  Í þessari rannsókn var áherslan lögð á 

flokkun landslags fremur en mat á gildi þess.  Aðkoma gildismats var á hinn bóginn frá 

íbúum í gegnum spurningakönnunina.  Ef til stæði að endurtaka rannsóknina myndi það 

jafnvel gefa sterkari niðurstöður að byggja sviðsmynd könnunar á einu ákveðnu svæði eða 

nokkrum skýrt afmörkuðum, og gera jafnframt landslagsgreiningar fyrir hin sömu svæði.  Á 

þann hátt myndu þessar tvær aðferðir ná að vinna betur saman og gefa skýrari mynd af 

virði svæða frá ólíku sjónarhorni þeirra sem að ferlinu koma.   

Mikilvægi landslags fyrir íbúa þéttbýlisins hefur sjaldan verið mikilvægara þar sem 

meirihluti mannkyns býr í slíku umhverfi í dag og þróunin mun halda áfram í þá átt á næstu 

árum og áratugum (Grimm o.fl., 2008).  Á alþjóðlegan mælikvarða er Akureyri ekki stórt 

þéttbýlissvæði en Glerá hefur samt sem áður glímt við samskonar áskoranir og mörg 

vatnsföll í stórborgum.  Því má ætla að aðferðafræði og niðurstöður þessarar rannsóknar 

geti gagnast öðrum þéttbýlissvæðum, óháð stærðargráðu og óháð því hvers konar 

náttúrugæði eiga í hlut.   

Með því að meta stöðu þéttbýlislandslagsins má finna leiðir til þess að betrumbæta lífsgæði 

og sjálfbærni þéttbýlisins.  Skipulagsyfirvöld þurfa að hafa þekkingu á þeim náttúrugæðum 

sem til staðar eru hverju sinni og nýta þá þekkingu til þess að hugsa til framtíðar og taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi samspil manns og umhverfis, eða eins og Guðmundur 

Hannesson orðaði það: „Slingur maður getur notað hvern læk og hverja einkennilega klöpp 

eða hraunborg til þess að prýða bæinn, en list er þetta sem enginn getur leikið, nema hann 

hafi bæði sjerþekkingu og hæfileika í þessa átt.“ (Guðmundur Hannesson, 1926 / 2017, bls. 

135).    
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Viðauki I – spurningakönnun 

 

 

 

 

 
 

 



106 
 

 

  

  

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 



114 
 

 
 

 
 

 
 

  



115 
 

Viðauki 2 - lýðfræði 

 

  
Fjöldi Hlutfall (%) 

Aldur   
18-25 ára 9 4 
26-35 ára 46 18 
36-45 ára 63 25 
46-55 ára 75 29 
56-65 ára 49 19 
66-75 ára 13 5 
76-85 ára 2 1 
86 ára og eldri 0 0 
Alls 257 100 
Kyn   
Kona 159 62 
Karl 98 38 
Annað 0 0 
Alls 257 100 
Hjúskaparstaða   
Einhleyp/ur 44 17 
Gift/ur eða í sambúð 185 72 
Í sambandi 28 11 
Alls 257 100 
Tekjur   
250.000 eða minna 20 8 
250.000-500.000 67 26 
500.000-750.000 87 34 
750.000-1.000.000 48 19 
1.000.000-1.250.000 20 8 
1.250.000-1.500.000 9 4 
Meira en 1.500.000 6 2 
Alls 257 100 
Menntun   
Grunnskólapróf eða minna 26 10 
Stúdentspróf, verknámspróf eða sambærilegt 
á framhaldsskólastigi 74 29 
Grunnnám í háskóla 91 35 
Framhaldsnám í háskóla 60 23 
Doktorspróf 6 2 
Alls 257 100 
Staða á vinnumarkaði   
Í launuðu starfi 205 80 
Atvinnulaus 11 4 
Öryrki 18 7 
Eftirlaunaþegi 12 5 
Ekki á vinnumarkaði 11 4 
Alls 257 100 
 
 
    
  

Fjöldi Hlutfall (%) 
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Lengd búsetu á Akureyri 
Tímabundin búseta 2 1 
Innan við 5 ár 14 5 
5-10 ár 14 5 
10-15 ár 18 7 
15-20 ár 24 9 
20-25 ár 29 11 
Lengur er 25 ár 156 61 
Alls 257 100 
Póstnúmer   
600 74 29 
603 178 69 
Annað 5 2 
Alls 257 100 
Húsnæði   
Eigið húsnæði 235 91 
Leiguhúsnæði 22 9 
Alls 257 100 
Gerð húsnæðis   
Einbýli 89 35 
Tvíbýli 42 16 
Fjölbýli 124 48 
Ósamþykkt 1 0 
Þjónustuhúsnæði 1 0 
Alls  257 100 
Fjöldi barna   
Engin 97 38 
1 52 20 
2 73 28 
3 30 12 
4 5 2 
5 eða fleiri 0 0 
Alls  257 100 
Stuðningur við íþróttafélag   
KA 34 13 
Þór 93 36 
Bæði KA og Þór 81 32 
Hvorki KA né Þór 49 19 
Alls  257 100 
Stjórnmálaskoðanir   
B 18 7 
D 33 13 
L 15 6 
M 13 5 
S 47 18 
V 22 9 
Ekkert af ofantöldu 109 42 
Alls  257 100 
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Viðauki 3 – athugasemdir þátttakenda 

 

Varðandi umhverfi og viðhorf 

 Það þarf að bæta umgengni fyrirtækja sem hafa lóðir við Glerá 
 Það þarf að stoppa efnalosun í ána okkar og hreinsa til á vinnusvæðum í kringum 

hana. 
 Glerá er einfaldlega hluti af Akureyri, sundrar hvorki né sameinar. 
 Það sem gert hefur verið fyrir Glerána (stígarnir bæði í bænum og upp á Glerárdal) 

er dásamlegt en umhverfið neðan við Hörgárbraut er hræðilegt og þyrfti að bæta 
 Láta Glerá í friði eins og hún er núna 
 Það mætti huga að því varðandi ánna ef í einhverjar framkvæmdir yrði farið að hún 

er hættuleg. Það hafa drukknað börn í henni. 
 Glerá er engin nátturperla, og með auknu aðgengi nærri henni, eða umhverfis hana 

er hættan á slysum í kringum hana stóraukin. 
 Fyrir mér er Gleráin hættuleg, mætti vera snyrtilegra meðfram árbökkum en fólk 

þarf ekki að hafa sérstakt aðgengi 
 Skógarsvæðið milli Glerár og Giljahverfis hefur verið notað sem kennslusvæði 

Giljaskóla í nokkur ár og nemendur hafa unnið þar að bættu aðgengi auk annarra 
mannvirkja. Áhugi er á að nýta það áfram . Smíðakennsla í Giljaskóla notar eingöngu 
grisjunarvið til kennslu, meðal annars úr nefndum skógi. 

 Mikilvægt er að viðhalda Kotárborgum sem grænu óbyggðu svæði - sem miðdepill 
bæjarins um ókomna framtíð, Cental park. Nýta það um leið til útikennslu í náttúru 
og umhverfisgreinum fyrir grunnskóla. 

 Fá hólma í lónið fyrir ofan stíflu sem fuglar gætu nýtt 
 Það væri gaman að fá góðan göngustíg upp með ánni inn Glerárdal upp að Lamba. 
 Legg til að gert verði fallegt lón 
 Hugmynd að uppbyggingu sem bærinn mætti alvarlega huga að, snilldar hugmynd 

að nýta Þær fá betur. Í stað skattgreiðslu ætti frekar að hagræða rekstur, gera bæinn 
eftirsóknaverðari fyrir aðkomu fólk og unga fólkið sem flytur í borgina vegna aukina 
möguleika í starfi og afþreyingu. Gera Akureyrarsvæðið launahærra með auknum 
sérmenntunarstörfum og eftir sókn fyrirtækja til að starfa á svæðinu. Þannig auka 
kaupmátt einstaklinga og virði aukningu bæjarins sem skilar sér í auknum tekjum 
fyrir bæinn 

 Allar stórborgir eru byggðar í kring um ár. 
 Heilstætt stígakerfi beggja vegna Glerár, allt frá árósum, er lykilatriði og opnar mikla 

möguleika á nýtingu til útivistar. 
 Glerá er orðin lítill lækjarfarvegur. 
 Bjó í 600 og ólst upp sem KA maður, en barnið mitt æfir með Þór og er stuðningur 

því kominn þangað yfir. 
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Varðandi framkvæmd og uppsetningu könnunar: 

 Skalinn í sammála/ósammála spurningunum er öfugt, gæti gefið skakka niðurstöðu 
 mér finnst spes að hafa mjög sammála = 1 og mjög ósammála = 5, ég hefði snúið 

þessu við. 
 Var ekki hægt að merkja við framhaldsnám í háskóla 
 Vantar að geta valið tvo möguleika í atvinnuhlutanum, er bæði i vinnu og öryrki. 
 Sérstakt að er maður er mjög sammála einhverju að það skuli skora 1 stig?? Sumar 

spurningarnar ekki alveg nóg vel ígrundaðar. En verkefnið er þarft og flott að einhver 
sýni Gleránni þennan áhuga sem hún á skilið! :) 

 Mér finnst ekki nóg að hafa bara valmöguleika eigið eða leiguhúsnæði. Margir, 
þ.á.m. ég búa í foreldrahúsum. Eins þykir mér vanta valmöguleika að vera bæði í 
námi og í vinnu, ekki bara annað hvort eða 

 Mjög fagleg og hnitmiðuð könnun. 

Varðandi greiðsluvilja: 

 skattgreiðendur eiga ekki að þurfa borga fyrir uppbyginguna þetta er alfarið 
sveitafélagið að borga ÞVÍ ÞEIR EIGA ÞJÓNUSTA OKKUR EKKI VIÐ ÞAÐ svo það sé 
algjörlega á hreinu 

 ,,Skattinn" mætti innheimta með fasteignagjöldunum þ.e ekki eingreiðslu. 
Skemmtileg könnun! 

 Mér finnst sjálfsagt að útsvarið mitt sé nýtt í uppbyggingu við Glerá en ég myndi 
ekki greiða auka skatt til þess. Það eru ýmsar framkvæmdir sem bærinn þarf að fara 
í og treysti ég kjörnum bæjarfulltrúum til að forgangsraða þeim. Eins vil ég benda á 
að iðnaður við ána er mjög misjafn, við erum örugglega sammála um að það er engin 
prýði af steypustöðinni eða aðstöðu Möl og sands en hinum megin við ána 
framleiðir Fallorka raforku, sem eykur ekki bara raforkuöryggibæjarins heldur hefur 
framkvæmdin einnig stóraukið aðgengi að ánni, til að mynda með 7 km löngum 
göngustíg meðfram ánni upp að stíflu. Því er ekki hægt að setja allan iðnað undir 
sama hatt. 

 Ég vil hafa náttúrulegt svæði við Glerá, alls ekki mikla uppbyggingu. Væri til í að 
greiða yfir 20.000 kr eingreiðslu til að tryggja það 

 Skattlagning vegna Glerár sérstaklega er fáránleg. Þetta á að vera hluti af þeim 
sköttum sem við erum nú þegar að greiða og eru notaðir til að gera bæinn aðlaðandi 
fyrir okkur sem búum hér. 

 Að gera umhverfi Glerár íbúavænna á að vera sjálfsagt, er lengi búin að bíða eftir 
því. Það á að nota skattheimtu okkar til að gera slíkt, etv. hækka hana á tekjuhærri. 

 


