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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 

hefur hvorki, að hluta né í heild, verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
 

Verndun náttúru og náttúrugæða er í sífelldri þróun samhliða aukinni þekkingu mannkyns á 

ferlum hennar og áhrifum sem hún verður fyrir vegna athafna mannsins.  Bæði náttúruleg 

framvinda, sem og inngrip mannsins í vistkerfi, eru síbreytilegir og kvikir ferlar.  Lengi vel áttu 

menn erfitt með að tengja saman náttúrulega framvindu og áhrif sín á hana.  Með sífjölgandi 

verndarsvæðum, þjóðgörðum, friðlöndum og öðrum friðlýstum náttúruminjum, óx áhugi 

stjórnenda á því að finna leiðir til að meta sérstöðu og gildi svæða og hanna skilvirkar aðferðir til 

þess að skila svæðunum og sérstöðu þeirra til framtíðar.   

Mikil samkeppni er um landsvæði til ýmissa nota og oft verða árekstrar milli mismunandi 

notenda.  Að taka frá land til verndar átti lengi vel, og á jafnvel enn, undir högg að sækja, ekki 

síst þar sem erfitt er að greina sýnilegan efnahagslegan ávinning af slíkri aðgerð umfram mörg 

önnur not.  Verðmiði verndarsvæða er oft óljós.   

Því hefur stjórnendum verndarsvæða og stofnana þeirra lengi verið ljóst að hanna þyrfti verkfæri 

sem aðstoðaði þá við að setja eins konar verðmiða á verndarsvæði og sanna tilvist þeirra umfram 

önnur landnot.  Umrætt verkfæri er gerð skilvirkra verndaráætlana.  Þær eru leið til að fylgjast 

með og þekkja breytingar á náttúrufari verndarsvæða, jafnt af manna völdum sem öðrum og finna 

og þekkja leiðir til að bregðast við þeim.  Þær eru lærdómsferli, inngrip og úrræði sem byggjast á 

þekkingu á þeim vistkerfum sem um ræðir.  Þær geta aukið sýn og skilning almennings og 

hagsmunaaðila og eflt sátt um verndarsvæði.  Jafnframt geta þær aukið vitund almennings um 

náttúruvernd og nauðsyn hennar.  

Í ritgerð þessari eru skoðuð helstu verkfæri verndaráætlana, virkni þeirra og not.  Umrædd fræði 

eru minna þekkt hérlendis en víða erlendis, þótt ýmsar verndaráætlanir hafi verið unnar, oft 

samkvæmt forskrift erlendis frá.  Brýnt er hins vegar að Íslendingar þrói verkfæri til eigin nota og 

kynni þau fyrir almenningi.  Aukin vitund þjóðarinnar um vernd og viðhald náttúrulegra gæða er 

í raun forsenda þess að búa í sátt við landið og auðlindir þess.   
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1. Inngangur 
 

Rúm 100  ár liðu frá stofnun fyrsta þjóðgarðs veraldar, Yellowstone  þjóðgarðsins, árið 1872, þar 

til stjórnendur þjóðgarða og verndarsvæða, svo og samtök þeirra, hófu að hanna stefnumótandi 

áætlun til þess að leiðbeina við stjórn  slíkra svæða og meta  árangur af starfsemi þeirra (Hendee 

og Dawson 2002).  Slíkar áætlanir meta gildi verndarsvæða, setja markmið um stefnu og stjórnun 

og koma með aðferðir til að mæla árangur.  Þær hafa gjörbreytt stjórn þeirra svæða þar sem 

umræddar áætlanir hafa verið teknar upp og aukið gildi þeirra og mikilvægi (Stolton, 2008).  

Umræddar áætlanir ganga hérlendis undir nafninu “verndaráætlun” (management plan) og eru í 

raun áætlun um stefnumótun þess svæðis sem áætlunin á við.   

Maðurinn hefur haft umtalsverð áhrif á náttúrufar, svo og ásýnd jarðarinnar, og er í raun 

afkastamesta breytingaraflið í dag (TNC, 2007).  Stórum hluta af þurrlendi jarðar hefur verið 

breytt til þess að mæta þörfum mannkyns, með miklum vistkerfabreytingum.  Breytingar hafa 

bæði verið á landslags- sem vistkerfaskala.  Með aðgerðum sínum hefur maðurinn ógnað 

fjölmörgum tegundum og margar tegundir hafa þurft að víkja vegna ágangs mannsins með 

tilheyrandi minnkun líffræðilegrar fjölbreytni.  Auðlindanýting hefur síður tekið tillit til annarra 

lífvera en þarfa mannsins. Maðurinn er þó sífellt að gera sér betur grein fyrir neikvæðum áhrifum 

sínum á náttúrufar jarðar og ógnunum sem steðja að mannkyni vegna þeirra.   

Friðun er ein þeirra leiða sem nýtt er til að aðstoða vistkerfi, tegundir eða búsvæði á þróun sinni, 

ekki síst þar sem slík svæði/tegundir eiga erfitt uppdráttar vegna athafna mannsins.  Jafnframt er 

friðun leið til að forða tegundum frá útrýmingu eða stórfelldri hnignun, enda eiga margar tegundir 

og búsvæði í miklum tilvistarerfiðleikum þegar í dag (Dudley, 2008). 

Markmið verndarsvæða eru mismunandi, m.a. frá lífríkisvernd, verndun jarðminja, 

menningarminja, búsetulandslags og/eða svæða með sögulega helgi eða tákn.  Sum svæði eru 

friðuð vegna stakra vistkerfa og einnig eru stór vistkerfi friðuð í heild sinni. Mörg þessara svæða 

eru mikilvæg og veita þjónustu sem maðurinn hefur gagn af og er honum nauðsynleg (TNC, 

2007).  
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Friðlýst svæði hafa bæði mikla þýðingu fyrir næríbúa sem og fólk fjarri svæðunum. Áhugi fyrir 

náttúruvernd eykst stöðugt og náttúruverndarsvæðum í hinni mannmörgu og þéttbýlu veröld 

fjölgar jafnt og þétt (Hockings, 2007).  Flest slík svæði eru rekin af almannafé og studd með 

lögum.  

Í dag er um 12% af yfirborði jarðar friðað með einhverju móti (Dudley, 2008).  Fjöldi svæða eru 

þó án stjórnunar eða stefnu og jafnvel án lagastoðar, sem skapar óvissu um framtíð slíkra svæða.  

Jafnframt eru gildi friðlýstra svæða oft lítt greind og árekstrar við önnur not tíð.  Á síðari árum 

hafa þó fjölmörg náttúruverndarsamtök, stofnanir og einstaklingar lagt áherslu á að finna aðferðir 

til þess að greina gildi náttúruverndarsvæða og finna leiðir til þess að setja þeim stefnu sem 

tryggir framgang og þróun þeirra.  Jafnframt hafa stjórnvöld flestra landa sett sér stefnu í 

málefnum náttúruverndarsvæða og alþjóðasamþykktir styðja við rekstur margra svæða.  Þekking 

manna á náttúrulegum ferlum, þjónustu vistkerfa og gildum náttúruverndarsvæða eykst jafnframt, 

svo og skilningur á nauðsyn þess að viðhalda slíkum svæðum, ekki síst vegna mannkynsins 

sjálfs.  Á sama máta hefur þekking á stjórn og stefnumótun náttúruverndarsvæða aukist og æ 

fleiri svæði eru skilgreind og stefnumótuð til framtíðar t.d. með verndaráætlunum (Hockings, 

2007). 

Í ritgerð þessari verður fjallað um ferla í gerð verndaráætlana og mikilvægi þeirra fyrir 

náttúruverndarsvæði. 
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1.1. Aðferðir  

 

Ýmsar aðferðir og verkfæri hafa verið hönnuð við gerð skilvirkrar stefnumótunar 

náttúruverndarsvæða og er stuðst við þær helstu hér.  Nær allar aðferðir eru byggðar upp á 

grunnhugmyndum Alþjóða Náttúruverndarsamtakanna IUCN. Þá er stuðst við hérlend lög og 

reglur er snerta náttúruvernd og náttúruverndaráætlanir. Einnig er stuðst við ný fræðirit og bækur 

sem fjalla um gerð verndaráætlana.  

 

Í ritgerðinni eru dregnir saman helstu áhrifaþættir verndarsvæða enda brýnt að þekkja til þeirra 

þátta sem setja ramma utan um vinnuna.  Jafnframt er ferlum verndaráætlunar lýst, þ.e. hvernig  

slík áætlun er byggð upp.  Skoðuð eru módel ýmissa verndarsamtaka og verkfæri sem þau hafa 

mótað að sínum svæðum.  
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2. Stjórnun náttúruverndarsvæða og hlutverk 
verndaráætlana 

2.1. Náttúruvernd og viðmið 

Náttúruminjar eru fyrirbæri í náttúrunni sem hafa vistfræðilegt, menningarlegt og félagslegt- sem 

og vísindalegt gildi og ástæða er talin til að vernda (María Harðardóttir o.fl. 2003).  

Náttúruminjar geta verið lífverur eða stofnar, búsvæði, sjaldgæfar vistgerðir, tegundarík svæði, 

fágætar jarðminjar, landslag og náttúrufyrirbæri með sérstakt vísindagildi.  Náttúruminjar eru 

verndaðar á forsendum eðlis þeirra og ógna sem að þeim steðja. Verndun náttúruminja hefur  

lagalegt gildi og varðar við lög að spilla þeim.  Jafnframt þarf leyfi fyrir hvers kyns raski eða 

framkvæmdum af manna völdum og skulu stærri framkvæmdir á verndarsvæðum ávallt fara í mat 

á umhverfisáhrifum.  Ríkið hefur forkaupsrétt á minjum á náttúruminjaskrá eftir lögerfingjum og 

sveitarfélagi (Árni Bragason, 2005). 

Náttúruvernd kemur fram í ýmsum alþjóðasamningum sem Íslendingar eru aðilar að. Má þar 

nefna samning um vernd líffræðilegrar fjölbreytni og Bernarsamninginn um verndun villtra 

plantna og dýra (www.ust.is, skoðað 2009).  Þá kemur náttúruvernd einnig fram í stefnu 

stjórnvalda hverju sinni s.s. í stefnu um sjálfbæra þróun „Velferð til framtíðar“ 

(www.umhverfisraduneyti.is, skoðað 2009) og í ýmsum lögum og reglum.  Alþjóðasamningar 

um náttúruvernd, sem Íslendingar eru aðilar að, leggja áherslu á skráningu, vernd og 

uppbyggingu náttúrulegra vistkerfa, tegunda og búsvæða.  Þá eru ýmsar tilskipanir frá 

Evrópusambandinu sem Íslendingar eru aðilar að, s.s. fugla- og vistgerðatilskipun og 

búsvæðatilskipunin Natura 2000, en þar eru tilgreind viðmið náttúruminja (tegundir og 

vistgerðir) sem ástæða er talin til að vernda (www.ust.is, skoðað 2009).  Vinna við skilgreiningu 

náttúruminja er tímafrek og kallar á rannsóknir og samstarf fjölmargra aðila innan ólíkra 

fræðigreina.  Flokkun vistgerða er t.d. mikilvæg undirstaða svæðisbundinnar náttúruverndar og 

hafa Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur víða um land unnið ötullega að slíkri flokkun 

og gagnasöfnun undanfarin ár (www.ni.is, skoðað 2009).  
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Samkvæmt náttúruverndarlögum er lögð fram náttúruverndaráætlun hérlendis fimmta hvert ár og 

byggir sú áætlun meðal annars á alþjóðlegum skuldbindingum, verndarviðmiðum og 

alþjóðastöðlum (María Harðardóttir o.fl. 2003).  Þar er lögð til verndun ýmissa náttúruminja og 

landsvæða, að undangenginni rannsókn og mati á umræddum náttúrustökum.  Jafnframt er tekið 

tillit til menningarminja og sögulegrar arfleifðar.   

2.2. Flokkun friðlýstra verndarsvæða og þróun flokkunarkerfa    

Framan af var engin flokkun til sem hægt var að notast við til að meta gildi náttúruverndarsvæða. 

Svæði voru einfaldlega friðlýst eða þjóðgarðar stofnaðir án þess að svæðin þyrftu að uppfylla viss 

skilyrði.  Flokkun svæða var óljós og handahófskennd sem olli því að stjórn þeirra og framtíð var 

ómarkviss (Dudley, 2008).   

Ýmsar leiðir hafa verið valdar til þess að meta gildi friðlýstra svæða og lýsa þeim og greina.  

Gildi landsvæða hefur lengi vel verið metið út frá auðlindanotkun og gagnsemi sem fólk hefur af 

umræddum svæðum (Hendee og Dawson, 2002).  Verndun hefur þ.a.l. oft átt erfitt uppdráttar, 

enda flókið að setja verðmiða  á hana.  Þá hefur verndun ekki síst verið byggð á huglægu mati, 

s.s. vegna áhrifa sem gestir verða fyrir á náttúruverndarsvæðum.  Bændur í Þingvallasveit áttu 

þ.a.l. erfitt með að skilja friðun Þingvalla 1928-1930, enda mátti beita þar hátt í 1000 fjár og 

auðvelt var að framreikna verðgildi slíkrar auðlindar.  Gildin lágu hins vegar út frá sögulegri 

helgi staðarins sem var huglæg og erfitt að meta til fjár (Páll Líndal, 1984).  Á sama hátt er 

tiltölulega auðvelt að framreikna tekjur af uppbyggingu og rekstri virkjana á hálendi Íslands en 

mun erfiðara að finna verðmiða á huglægt gildi hálendisins og áhrif þess á þá gesti sem það sækja 

heim.   Vissulega hefur verið gerð tilraun til að meta fjárhagsleg gildi verndasvæða m.a. út frá 

fjölda ferðamanna og tekjum sem þeir skapa. Slíkur samanburður er þó ómarkviss enda er 

markmið með verndun ýmissa landsvæða eða tegunda ekki fjölgun ferðamanna eða auknar tekjur 

heldur að viðhalda náttúrulegri þróun á forsendum náttúrunnar sjálfrar.  Hins vegar er flestum 

svæðum það sammerkt að fólki er heimilt að sækja þau heim og njóta þeirra.   

Fyrsta tilraun til að flokka svæði og lýsa verndarsvæðum var gerð á alþjóðaráðstefnu verndar-

svæða í London 1933 (Dudley, 2008).  Fjórir flokkar svæða voru greindir, þjóðgarðar, friðlönd, 

gróðurverndarsvæði og svæði þar sem veiðar og söfnun voru bannaðar (búsvæðavernd, og/eða 

griðlönd tegunda).  
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Árið 1948 voru Alþjóða Náttúruverndarsamtökin IUCN (International Union for Conservation of 

Nature) stofnuð í Frakklandi og hófst með þeim alþjóðlegt samstarf um náttúruvernd og friðun 

land- og hafsvæða (Stolton, 2008). Jafnframt var hafin skráning friðlýstra svæða. 

Í upphafi var mikið ósamræmi um verndarviðmið, jafnt milli landa sem verndarsvæða.  Eiginleg 

flokkun var ekki til og skilgreiningar voru oft handahófskenndar og ómarkvissar.  Á vegum 

samtakanna var því hafin vinna við flokkunarkerfi verndarsvæða sem byggir á mismunandi 

markmiðum og vægi þeirra í verndun svæða.  Leit sú flokkun fyrst ljós árið 1973 (Dudley, 2008).  

Á næstu árum komu ýmsar útfærslur á flokkun verndarsvæða sem leiddu á endanum til 

verndarflokka IUCN 1994. Verndarflokkarnir eru fyrst og fremst leiðbeinandi um flokka 

friðlýstra svæða; eftir sem áður geta einstök lönd lagað flokkana að sínu verndarkerfi. Kerfið er í 

sífelldri þróun og nýjasta útgáfa verndarflokka IUCN er frá árinu 2008 (Dudley, 2008).   

Verndarflokkar IUCN eru nú útbreiddasta  kerfi sinnar tegundar á heimsvísu og eru flest 

verndarsvæði flokkuð samkvæmt því (Dudley 2008).  Jafnvel hafa sum lönd sett flokkunina í 

löggjöf náttúruverndarsvæða sinna, eða styðjast við flokkunina, sbr. íslensk stjórnvöld.  Flokkun 

IUCN á friðlýstum svæðum er því eitt þeirra verkfæra sem styðjast má við er stefnumótun 

friðlýstra svæða er unnin (sjá viðauka 1, Skilgreiningar IUCN á friðlýstum svæðum).  

2.3. Hvað er verndaráætlun 

Lengi vel voru áætlanir um stjórn og framgang verndarsvæða fremur óljósar, jafnvel þótt 

flokkunarúrræði IUCN væru til staðar (Dudley, 2008).  Gildi verndarsvæða voru lítt metin svo og 

þekking á náttúrulegum ferlum innan svæðanna eða skilningur á nauðsyn þess að viðhalda þeim. 

Stuðningur við verndarsvæði var jafnframt lítill, jafnt fjárhagsstuðningur sem samfélagslegur og 

svæðin jafnvel litin hornauga.  Þau áttu mörg erfitt með að sanna sig (Sue Stolton og Nigel 

Dudley, samtal 26. september 2008).  Sú leið, sem stjórnendur hafa valið til að meta tilgang og 

gildi friðlýsinga og móta framtíð og stefnu náttúruverndarsvæða, er gerð skilvirkrar 

verndaráætlunar. Í dag búa um 30% friðlanda í heiminum að slíkri áætlun (Stolton 2008). Þar 

sem slíkar áætlanir hafa verið unnar á skilvirkan máta hefur skilningur á svæðum eflst verulega 

svo og gildi þeirra og stuðningur almennings og stjórnmálamanna.   

Verndun náttúru og náttúrugæða er í sífelldri þróun samhliða aukinni þekkingu mannkyns á 

ferlum náttúrunnar og þeim áhrifum sem hún verður fyrir vegna athafna mannsins (TNC 2007).  
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Náttúruleg framvinda sem og inngrip mannsins í vistkerfi eru síbreytilegir og kvikir ferlar.  

Verndaráætlun er leið til að fylgjast með og þekkja breytingar á náttúrufari,  jafnt af manna 

völdum sem öðrum og að finna og þekkja leiðir til að bregðast við.  Í raun er verndaráætlun 

lærdómsferli, inngrip og úrræði sem byggir á þekkingu á þeim vistkerfum sem um ræðir.   

Söfnun upplýsinga og kortlagning náttúrufars á verndarsvæðum er brýn og í raun fjárfesting sem 

nauðsynlegt er að fara í áður en vinna við verndaráætlun hefst eða sem upphafsvinna við gerð 

verndaráætlunar (Less og Middleton, 2003).  Verndaráætlun er ferli sem er í sífelldri þróun og 

tekur breytingum líkt og viðfangsefni hennar.  Hún er oft flókið verkefni, ekki síst fyrsta áætlun 

sem unnin er fyrir verndarsvæði.  Hún þarf að hafa sveigjanleika og geta tekið snöggum 

breytingum, enda fjalla verndaráætlanir um síkvikt kerfi sem fyrr segir.  Niðurstöður geta orðið 

óvæntar og oft gloppóttar vegna upplýsingaskorts. Óvissa í upplýsingaöflun má þó ekki stöðva 

vinnu við verndaráætlun (Less og Middleton, 2003).   

Skilgreina má verndaráætlun sem mikilvægan þátt til að draga úr áhrifum vegna athafna 

mannsins, leið til að koma í veg fyrir rangar ákvarðanatökur í stjórnun verndarsvæða og aðferð til 

að auka þekkingu og virðingu fyrir slíkum svæðum (Alexander, 2008).  Verndaráætlun skapar 

samfellu í stjórnun verndarsvæða.  Án áætlunar er hætt við að verndarsvæði verði berskjölduð 

gagnvart handahófskenndri stjórnun sem dregur úr verðmæti og gildum verndarsvæðisins.  Oft er 

miklum tíma eytt í stjórnun verndarsvæða án þess að nokkrum leiðbeiningum eða áætlunum sé 

fylgt um vernd og framtíð svæða. Samskipti eru oft óljós, þekkingarskortur til staðar og vandamál 

illgreinanleg.  Tortryggni skapast jafnvel milli verndarsvæðis, næríbúa og hagsmunaaðila 

(Alexander, 2008).   

Þrátt fyrir mikilvægi verndaráætlana eru um 2/3 verndarsvæða heimsins án stuðnings slíkra 

áætlana.  Jafnvel svæði með unnar áætlanir fara ekki eftir þeim vegna vankanta á undirbúningi og 

vinnu við gerð þeirra (Stolton, 2008).  

Því þurfa stjórnendur verndarsvæða að kynna sér efni verndaráætlana og tileinka sér aðferðir við 

gerð þeirra.  Verndaráætlun er í raun stefnumótun líkt og almenn fyrirtæki og stofnanir setja sér, 

og lögmálin að mörgu leyti svipuð.  Hins vegar eru áherslur ólíkar vegna sérstöðu verndarsvæða, 

hins síkvika lifandi umhverfis og ólíkra skoðana og væntinga fjölmargra einstaklinga sem verða 

fyrir áhrifum af vernd einstakra svæða.   
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2.4. Hlutverk og tilgangur verndaráætlana sem stjórntækis 

Í mörgum löndum er verndaráætlun lagaleg skylda, t.d. í Bretlandi en einnig geta lögin verið 

vísvitandi tvíræð, s.s. í mörgum Evrópulöndum, þar sem vinna skal verndaráætlun ef hennar er 

þörf  (Alexander, 2008).  Hérlendis hefur Umhverfisstofnun verið falið, samkvæmt 

náttúruverndarlögum, að undirbúa friðlýsingu svæða, hafa umsjón með gerð verndaráætlana fyrir 

náttúruverndarsvæði og að sjá um skráningu náttúruminja (Náttúruverndarlög, 1996)  Hins vegar 

segir ekki í lögunum að stofnuninni sé skylt að gera verndaráætlanir.   

Talið er mikilvægt að vernda svæði fyrir komandi kynslóðir.  Slík svæði eru oft nýtt til útivistar, 

rannsókna, náms, veiða o.s.frv. Auk þess hafa mörg þeirra sterka sögu og menningu og jafnvel 

sögulega helgi. Stjórnendur og skipuleggjendur slíkra svæða þurfa að hafa víðtæka þekkingu og 

samstarfsvilja til að takast á við ólík sjónarmið og væntingar sem fólk gerir til verndarsvæða. Því 

er brýnt að ná fram sameiginlegri sýn margra við stefnumótun og framtíð slíkra svæða (Kristveig 

Sigurðardóttir, 2007).   

Þrátt fyrir lagalega skyldu er aðeins lítill hluti verndarsvæða á heimsvísu með áætlun og mörg 

búa jafnvel að óskilvirkri áætlun. Ástæðan liggur að hluta til í því að margir stjórnendur hafa 

beina eða óbeina reynslu af lélegum og dýrum verndaráætlunum sem skila nær engu eða sem þeir 

hafa litla trú á (Alexander, 2008).  Einnig ber við þekkingarskorti á slíkum áætlunum, hvernig 

þær eru unnar og hverju þær eiga að skila.   

Verndaráætlun sem stjórntæki er í raun aðferð til að setja ásættanlegan verðmiða á 

náttúruverndarsvæði og réttlæta um leið friðun þess gagnvart öðrum notum (Stolton, 2008).  

Jafnframt eykur áætlunin skilning fólks á nauðsyn friðunar og skapar frið og virðingu fyrir henni.  

Aðferðin sem notuð er til að ná árangri er að fá alla þá sem svæðið varðar að borðinu og láta þá 

meta gildi svæðisins (náttúrulegt, sögulegt, menningarlegt, félagslegt o.s.frv.) (Alexander, 2008).  

Þannig verður til útbreidd þekking á ástæðum friðunar og sátt um hana.  Af fyrrgreindum 

ástæðum verða verndaráætlanir einnig ólíkar milli svæða og erfitt getur reynst að færa áætlun af 

einu svæði yfir á annað.  Hins vegar gagnast flest verkfæri verndaráætlana við gerð ramma þeirra.   
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Verndaráætlun fjallar um hvað gerir verndarsvæðið einstakt og ólíkt öðrum svæðum.  Hún þarf 

að vera auðlesin og höfða til breiðs hóps lesenda en vera um leið ítarlegt skjal um aðgerðir og 

eftirfylgni. Líkt og stefnumótanir fyrirtækja eða stofnana innihalda verndaráætlanir fimm lykil-

spurningar (Alexander, 2008): 

 Hvers vegna erum við hér? 

 Hverju höfum við áorkað? 

 Hvað er mikilvægt / áríðandi? 

 Hvað viljum við (þörfnumst)? 

 Hvað verðum við að gera? 

Jafnframt má spyrja hver tilgangur verndaráætlunar sé og hvers vegna sumar verndaráætlanir 

bregðast. Skilvirk verndaráætlun fyrir náttúruverndarsvæði á að (Alexander, 2008):   

 Skilgreina lagaumhverfi sitt og opinbera stefnu sem áhrif hefur á framkvæmdir og 

afrakstur svæðisstjórnunar 

 Deila ákvarðanatökum hvenær sem færi gefst til þeirra sem málið varðar (samfélags, 

hagsmunaaðila o.s.frv.) 

 Bera saman (flokka, skipuleggja) upplýsingar sem máli skipta um svæðið og sérkenni 

þess 

 Skilgreina og fræða um helstu sérkenni náttúru svæðisins (dýralíf, gróður o.s.frv.) 

 Skilgreina og fræða um menningarsérkenni svæðis, sögu, fornleifar, trú, landslag o.s.frv. 

 Að setja markmið vegna náttúrulegrar sérstöðu svæðisins 

 Að setja markmið vegna menningaminja o.fl. 

 Skilgreina möguleika svæðisins til útivistar, afþreyingar, ferðamennsku o.s.frv. fyrir gesti 

 Skilgreina vöktunarferla og eftirlitsþátt og tryggja með því að stjórnendur séu meðvitaðir 

um stöðu svæðisins og þjónustugæða þess 

 Tryggja að þjónusta taki tillit til stefnu svæðisins 

 Skilgreina og réttlæta öll nauðsynleg úrræði sem grípa þarf til, jafnt út frá mannlegum 

sem hagrænum gildum  

 Sameina ofangreint í virkt ferli 
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Ef stefnumótun uppfyllir öll ofangreind skilyrði getur áætlunin (Alexander, 2008):   

 Aðstoðað við lausn innri og ytri vandamála 

 Tryggt áframhald virkrar stjórnunar 

 Sýnt fram á að stefnan sé raunhæf og virk 

 Sett verðmiða á náttúruauðlindina 

 Hvatt til virks samráðs stjórnenda og hagsmunaaðila svo og milli verndarsvæðis og 

yfirstjórnar þess  

Samkvæmt skilgreiningum Alþjóða Náttúruverndarsamtakanna IUCN leiðir verndaráætlun sem 

stjórntæki til þess að (Less og Middleton, 2003): 

 Stjórnunarákvarðanir eru byggðar á þekkingu á verndarsvæðinu, tilgangi þess og gildum. 

 Settar eru fram leiðbeiningar jafnt um daglega stjórn verndarsvæðis sem 

langtímastjórnun. Þær veita stjórnendum svæða langtímasýn á þróun verndarsvæðisins, 

taka á daglegum vandamálum, meta markmið stjórnunar og forgangsröðun þeirra.  Þær 

greina áhættuþætti og veikleika verndarsvæðis og taka af vafa um stjórnunarleiðir.  

 Samþykkt verndaráætlun tryggir áframhald stjórnunar og leiðbeinir nýjum starfsmönnum 

um markmið og stjórnunarþætti verndarsvæðisins.  Sérstaklega er það mikilvægt á 

fámennum svæðum, að ekki sé talað um einmenningssvæðum, til að tryggja áfram-

haldandi virkni áætlunar og stjórnunar. 

 Setja fram leiðir til að þekkja og skilgreina virkni stjórnunar.  Ef markmið áætlunarinnar 

eru vel framsett og nákvæm má nýta þau sem grundvöll ákvarðana um hvort áætlunin 

skili árangri eða hvort þörf sé á því að breyta áherslum í stjórnun.   
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2.5. Leiðbeiningar um gerð verndaráætlana 

Um langt skeið áttu stjórnendur friðlýstra svæða erfitt með að meta árangur starfs síns og áhrif 

þess á hið friðlýsta svæði. Leiðbeiningar um rekstur slíkra svæða voru fáar, rekstur fremur 

handahófskenndur og gildi starfseminnar óljós (Stolton, 2008).  Það er ekki fyrr en um 1990 sem 

skilvirkar stjórnunaraðferðir fóru að ná fótfestu.  Árið 1992 hófu Alþjóða Náttúruverndar-

samtökin IUCN vinnu við leiðbeiningar um gerð stefnumótandi áætlana, verndaráætlana 

(management plan).  Leiðbeiningarnar fjölluðu ekki síst um vöktun verndarsvæða og skilgreinda 

útkomu á stjórnun þeirra.  Árið 2000 gáfu samtökin út fyrstu leiðbeiningarnar um gerð 

verndaráætlana, unnar út frá rannsóknum, þróunarvinnu og tilraunum á verndarsvæðum. 

Endurbættar leiðbeiningar komu út árið 2006 (Stolton, 2008).   

Samhliða unnu ýmsar stofnanir að sambærilegum leiðbeiningum fyrir sín svæði, svo og 

þjóðgarðastofnanir ýmissa þjóða að fyrirmynd IUCN.  Af þeim má t.d. nefna World Heritage, 

WWF, Ramsar svo og fjölmörg sérsamtök friðlýstra svæða (Stolton, 2008).     

Þó svo ferlar í gerð verndaráætlana væru líkir, gat verið mikill munur á milli friðlýstra svæða sem 

aftur kallaði á sérhæfingu á hverju svæði fyrir sig.  Þannig getur reynst flókið að færa 

verndaráætlun af einu svæði á annað án þess að staðfæra hana að nýja svæðinu.  Þá eru svæði og 

áherslur innan þeirra mjög ólíkar, s.s. hvort um svæði til útivistar sé að ræða, vernd lífríkis, 

jarðsögu eða menningarminjar.  Mælingar, vöktun og stjórnun geta því verið mismunandi milli 

svæða.  Fjölmargir aðrir þættir hafa einnig mikil áhrif á verndaráætlunargerðina, s.s. lagaleg staða 

svæða, stefna stjórnvalda, fjárhagur o.m.fl. sem verður til umfjöllunar síðar (Alexander, 2008).  

2.6. Hvers vegna bregðast sumar verndaráætlanir  

Fremur algengt er að verndaráætlanir bregðist og virki ekki sem skilvirkt stjórntæki.  Slíkar 

áætlanir eru í raun pappírsáætlanir, settar á prent en skila engum árangri.  Ein meginástæðan er sú 

að stefnan á að vera drifin af markmiðum en ekki reglum eða lögum líkt og oft vill verða 

(Alexander, 2008).  Áætlunin þarf að vera raunhæf, læsileg og það þarf að vera samhengi í henni.  

Verndaráætlun mun ávallt verða fyrir áhrifum af fólki og öfugt.  Hún má ekki vera yfirhlaðin og 

tengsl þurfa að vera á milli innihalds hennar. 
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Þrjá þætti ber að varast við gerð verndaráætlana (Alexander, 2008): 

1. Kerfisbundin áætlun, tilbúin, skilyrt og oft bundin óraunhæfum markmiðum sem erfitt eða 

ómögulegt er að ná. Frekar er horft á það að ná vissum fjölda áætlana en gæðum og 

virkni.  Áætlun er oft unnin áætlunarinnar vegna, jafnvel af tilskipunum eða lagalegum 

ásetningi en ekki svæðalegum. 

2. Skortur á sýn og trú stjórnenda á verndaráætlun eða að þeir eru ósamþykkir verndaráætlun 

sem þeim er skilyrt að vinna eftir, þar sem aðrir hafa unnið áætlunina án samráðs við 

hlutaðeigendur.  Svæðastjórnandinn á jafnframt að vera sá sem skipuleggur svæði sitt og 

kemur að gerð verndaráætlunar, enda ber hann ábyrgð á því að unnið sé eftir áætluninni 

og að hún sé metin og endurskoðuð.   

3. Skortur á samráði og stuðningi hagsmunaaðila og nærsamfélags. Of fáir vinna áætlunina 

og fyrir lokuðum tjöldum.  Jafnvel getur skyndiaðkoma einstaklinga að áætluninni, sem 

hafa enga sýn eða þekkingu á henni, leitt til breytinga á síðustu stundu og dregið um leið 

úr gildi verndaráætlunarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

3. Rammar og áhrifaþættir verndaráætlana  

Fjölmargir þættir hafa áhrif á starfsemi og stefnumótun náttúruverndarsvæða. Meta þarf og taka 

tillit til þeirra strax í upphafi áætlunargerðar. Stærsti áhrifaþátturinn er svæðið sjálft og ástæða og 

markmið friðunar, enda er sú gjörð einnig ástæða fyrir gerð verndaráætlunar. Sú gjörð er studd af 

lögum og reglugerð svæðisins (Alexander, 2008). Margir aðrir þættir hafa einnig eða geta haft 

bein áhrif, s.s. alþjóðasamningar sem snerta starfsemi á svæðinu, opinberar tilskipanir ef 

einhverjar eru og heildarstefna stjórnvalda í málaflokknum.  Jafnframt stefna þeirra stofnunar 

sem svæðið heyrir undir og fjármagn sem sett er til rekstrar verndarsvæða.   

Stjórnsýsla sveitarfélags, sem verndarsvæði heyrir undir, hefur einnig sín áhrif, ekki síst 

skipulags sveitarfélaga (svæðaskipulag, aðalskipulag, deiliskipulag).  Jafnframt þarf að taka tillit 

til stefnu sveitarfélags, sem snertir verndarsvæði.    

Byggingar og framkvæmdir á verndarsvæðum og landnotkun í grennd verndarsvæðis, s.s. 

skógrækt eða landbúnaður, geta haft sín áhrif á starfsemi svæðisins (Alexander, 2008).     

Eignarhald setur sannarlega sínar skorður, sem og flokkun friðlýsingar. Til dæmis getur verið 

munur á stjórn þjóðgarða og friðlanda eða einstakra náttúruminja.  

Íbúar nærsamfélags, landeigendur, ferðaþjónusta og aðrir hagsmunaaðilar hafa áhrif starfsemi og 

stefnu verndarsvæðis, enda skipta viðhorf þeirra og sýn miklu máli.  Samskipti starfsmanna 

verndarsvæðis er einnig mest við fyrrgreinda aðila og samráð nauðsynlegt (Alexander, 2008).   

Stjórn og starfsemi á náttúruverndarsvæði er sannarlega stór áhrifaþáttur í þróun og framför 

svæðisins.  Verndaráætlun fjallar ekki síst um þennan hluta, enda áhrifamesta verkfærið sem 

verndarsvæðið hefur.  Stefna og framtíðarsýn, sem kemur fram í áætluninni, er á ábyrgð þeirra 

sem starfa á svæðinu.   

Meðal þess sem fellur undir stjórnunarrammann er mat á sérkennum og gildi verndarsvæðis, 

viðhald þess og verndun, mat á árangri verndunar, áherslur í starfi, friðun o.fl.  Fjallað verður um 

þennan þátt í næsta kafla.  
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Hér eru helstu áhrifaþættir teknir saman og gerð tilraun til að flokka og setja þá saman í eins 

konar ramma sem heldur utan um starfsemina (sjá mynd nr. 1). 

 

 

Mynd 1, rammar náttúruverndarsvæða, þeir þættir sem hafa mikil áhrif á uppbyggingu og 

stjórnun þeirra. 
 

Grunnurinn að góðri og skilvirkri verndaráætlun liggur einmitt í því að þekkja bakgrunn 

svæðisins, jafnt náttúrulegan sem samfélagslegan, lagalegan o.s.frv. enda mynda umræddir þættir 

ramma utan um starfsemi verndarsvæðisins.  

3.1. Opinber rammi og stjórnsýsluleg úrræði hérlendis 

Stjórnsýsluúrræði er stór áhrifavaldur í mótun verndarsvæða (Árni Bragason 2005). Meðal þeirra 

úrræða eru: 

 Lög og reglur sem styðja við svæðið, s.s. náttúruverndarlög, reglugerð viðkomandi 

verndarsvæðis, umhverfismat áætlana o.fl. 

 Skipulags- og byggingarlög sem móta landnotkun og stærri framkvæmdir á 

verndarsvæðum   
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 Alþjóðasamningar sem Íslendingar eru aðilar að og hafa áhrif á rekstur svæðisins 

 Tilskipanir, t.d. EU eða aðrar sem hafa áhrif á reksturinn  

 Opinber stefna stjórnvalda í málefnum friðlýstra svæða og þjóðgarða svo og 

stefnuyfirlýsing ríkisstjórna þar sem mikilvægi verndarsvæða er tilgreint (s.s. 

náttúruverndaráætlun).  T.d. getur verið stefna hjá stjórnvöldum að flokka svæði eftir 

verndargildum IUCN. 

 Yfirstjórn svæðis, stjórnsýslustofnun, markmið hennar og leiðir, fjárráð og skipurit 

 Fjármagn og rekstrarfé sem varið er í innra starfs svæðis  

3.1.1 Þróun verndarlaga 

Upphafleg friðun og stofnun þjóðgarða var ekki beinlínis af náttúrufarslegum ástæðum eða vegna 

nauðsynlegrar vistkerfaverndar, heldur voru svæði tekin frá fyrir almenning sem 

almenningsgarðar eða þjóðgarðar (Hendee & Dawson, 2002).  Meginástæðan fólst í upplifun 

fólks af viðkomandi landi.  Eftir sem áður var auðlindanýting mikil á umræddum svæðum, s.s. 

skógarhögg, veiðar, námagröftur o.fl. Árekstrar voru tíðir á milli mismunandi notenda og 

hagsmunahópa.  Slíkt leiddi til þess að notendur þurftu að ná samkomulagi um vissa 

landnotkunarþætti, s.s. tjaldsvæði, verndun einstakra náttúruminja o.s.frv.  Fyrstu 

landnotkunardrögin voru því samkomulag og síðar reglur sem settar voru um hið friðlýsta svæði.   

Upp úr 1930 hófu Bandaríkjamenn að setja lög og reglugerðir til að tryggja framtíð og þróun 

verndarsvæða. Fylgdu lagasetningar í kjölfarið, enda ljóst að lög voru ein áhrifamesta leið til að 

ná varanlegri sátt um framtíð og stjórn náttúruverndarsvæða og þjóðgarða (Hendee og Dawson, 

2002). Í dag eru lög helsti stuðningur flestra verndarsvæða.  Lög sem stjórnsýsluúrræði eru 

svæðum mikilvæg og eiga í raun að taka af vafa um aðferðir við stjórnun (Árni Bragason, 2005). 

Íslendingar voru tiltölulega fljótir að tileinka sér friðun með lögum.  Þannig voru Þingvellir 

friðlýstir sem helgistaður allra Íslendinga 1930 (www.thingvellir.is, skoðað 2009).     

Á sama hátt er stjórnun verndarsvæðis jafnframt háð löggjöf þess og verndaráætlanir þurfa að 

innihalda kafla um löggjöf svæðisins og stefnu.  Lögin mynda umgjörð og stuðning utan um 

áætlunina og eru oft leiðbeinandi um gerð hennar.  Jafnframt er stjórnendum svæða mikilvægt að 

þekkja þá löggjöf sem hefur hvort sem er bein eða óbein áhrif á rekstur og stjórn verndarsvæðis. 
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 Lög geta verið jafnt staðbundin landslög sem alþjóðalög eða samningar sem eru skuldbindandi 

fyrir viðkomandi þjóðríki.  Áhrif lagasetninga á verndaráætlun eru margs konar, jafnt bein áhrif 

þar sem svæðin eru friðlýst með lögum, eða óbein áhrif sem ýmis lög hafa á rekstur 

verndarsvæða, s.s. heilbrigðislög, byggingarlög, skipulagslög, stjórnsýslulög o.s.frv.  Loks eru 

ýmsar friðanir, s.s. plöntu- eða dýra-, studdar lögum.  

3.1.2 Náttúruvernd í íslenskum lögum 

Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 er í raun heildarlöggjöf á sviði náttúruverndar og í þeim koma 

fram markmið stjórnvalda í málaflokknum, s.s. varðandi náttúruvernd og friðlýst svæði (María 

Harðardóttir o.fl. 2003).  Í lögunum er lögð áhersla á samskipti manns og umhverfis, þannig að 

hvorki spillist líf né land og leitast skal við að varðveita náttúru landsins í sinni eðlilegu og 

upprunalegu mynd. Tryggja skal eftir föngum þróun náttúrunnar eftir eigin lögmálum. Þá skal 

auðvelda  þjóðinni umgengni og kynni af náttúru landsins og menningarminjum og stuðlað skal 

að vernd og skynsamlegri nýtingu náttúruauðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar.  

Í lögunum er gert ráð fyrir að umhverfisráðherra láti vinna náttúruverndaráætlun og leggi fyrir 

Alþingi eigi sjaldnar en á fimm ára fresti (Náttúruverndarlög nr. 44/1999). Í áætluninni er sett 

fram yfirlit yfir náttúruminjar sem talin er þörf á að vernda samkvæmt íslenskum og alþjóðlegum 

viðmiðum.   

Í lögunum er hlutverk Umhverfisstofnunar einnig skilgreint, svo og yfirstjórn umhverfisráðherra 

með málaflokknum. 

Skipta má lögum, sem áhrif hafa á stjórn og starfsemi verndarsvæða, í tvo meginþætti hérlendis, 

þ.e. lög sem fjalla beinlínis um náttúru- og dýravernd, s.s. náttúruverndarlög og sérfriðanir, svo 

og lög, sem hafa áhrif á stjórn verndarsvæða (t.d. lög um hollustu og megnunarvarnir o.s.frv.) (sjá 

viðauka 2, Lög og reglur).  

3.1.3 Stefna stjórnvalda í málefnum verndarsvæða 

Opinber stefna er hins vegar í formi yfirlýsingar um tilgang og markmið verndarsvæðis. Stefna 

stjórnvalda hefur einnig mikil áhrif á verndarsvæði, rekstur þeirra og tilgang (Alexander, 2008).  

Sama gildir um stefnu þeirrar yfirstofnunar sem fer með umsjón / umráð verndarsvæðis. Opinber 

stefna mótar oftar starfstefnu svæðisins, yfirstofnunar og málaflokksins í heild.   
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Ríkisstjórn Íslands hefur sett sér ýmsar stefnur í náttúruverndarmálum s.s. “Velferð til framtíðar”, 

stefnu stjórnvalda í sjálfbærri þróun, en í þeirri stefnu er tekið á náttúruvernd, heilnæmu og 

öruggu umhverfi, sjálfbærri þróun og hnattrænum viðfangsefnum, þáttum sem stjórnendur 

verndarsvæða þurfa að kynna sér (www.umhverfisraduneytid.is, skoðað 2009).  

Starfsemi verndarsvæða er mjög háð rekstrarfé sem til þeirra er lagt og/eða tekjum sem svæði 

geta aflað sér með aðgangseyri, sölu minjagripa eða þjónustu og öðru slíku (WWF, 2007). 

Rekstur verndarsvæða getur verið all kostnaðarsamur, ekki síst ef álag á svæði er mikið, virkir 

vöktunarferlar eiga sér stað innan þeirra og þar fer fram uppbygging til framtíðar.  Jafnvel 

kostnaður við gerð verndaráætlunar er allnokkur (Alexander, 2008).  Hérlendis eru verndarsvæði 

að mestu háð opinberu fjármagni og þarf að laga starfsemina að því fé sem til svæða er veitt 

hverju sinni.   

3.1.4 Alþjóðasamningar sem Íslendingar eru aðilar að 

Íslendingar eru aðilar að ýmsum alþjóðlegum umhverfissamningum um náttúru- og dýravernd.  

Þeir eru (www.ust.is, skoðað 2009).   

 Alþjóðasamþykkt um fuglavernd 

 Ramsarsamningur um votlendi 

 Bernarsamningur um villtar plöntur og dýr 

 Samningur um líffræðilega fjölbreytni 

 CITES samningur 

 Samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun 

 Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum 

 Evrópusamningur um vernd dýra í landbúnaði  

Taka þarf tillit til þeirra við gerð verndaráætlunar.  Þar má sérstaklega nefna Alþjóðasamþykkt 

um vernd villtra fugla, Ramsarsamninginn um vernd votlenda, þá sérstaklega sem búsvæðis 

votlendisfugla, Bernarsamninginn um vernd villtra dýra og plantna á lífssvæðum þeirra og 

samningur um vernd líffræðilegrar fjölbreytni.   

 

 

http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/98
http://www.umhverfisraduneyti.is/ramsar
http://www.umhverfisraduneyti.is/bernarsamningur
http://www.umhverfisraduneyti.is/fjolbreytni
http://www.umhverfisraduneyti.is/cites
http://www.umhverfisraduneyti.is/ccd
http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/53
http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/123
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3.2. Nærsamfélagslegur rammi 

 Eignarhald 

 Landnotkun  

 Stefna sveitarfélags  

 Skipulag svæðis 

o Svæðiskipulag  

o Aðalskipulag 

o Deiliskipulag 

Eignarhald innan verndarsvæða getur verið margbreytilegt.  Til að mynda er ríkiseign algengasta 

eignarform á landsvæðum þjóðgarða á Íslandi (Árni Bragason, 2005).  Verndarsvæði innan 

þjóðgarða eru undir stjórn opinberra stofnana en einnig má gera samning við sveitarfélög, samtök 

eða einstaklinga um rekstur þeirra (Náttúruverndarlög nr. 44/1999).  Sveitarfélög hafa 

skipulagsvald á  verndarsvæðum, en þurfa jafnframt að taka tillit til verndunarlaga.  Allar stærri 

framkvæmdir, s.s. línulagnir, vegagerð, virkjanastæði o.s.frv. eru  háðar leyfi hlutaðeigandi 

sveitarstjórna að undangengnu umhverfismati.  Hérlendis er það gert með sérstakri skipulags- og 

byggingarlöggjöf.  Með skipulagi er landsvæði afmarkað til mismunandi nota, s.s til byggingar, 

samgangna og þjónustu.  Framsetningin er einkum á formi uppdrátta af skipulagssvæðinu og 

greinargerð.  Ef verndarsvæði fellur undir tvö eða fleiri sveitarfélög er hægt að samræma á milli 

sveitarfélaganna í svæðiskipulagi (Árni  Bragason, 2005).    

Landnotkun á einstökum svæðum innan verndarsvæðis er síðan skilgreind með deiliskipulagi.  

Leita þarf umsagnar Umhverfisstofnunar við gerð skipulagsáætlana og getur stofnunin komið 

fram sjónarmiðum sínum telji hún skipulag innan verndarsvæðis stríða gegn hagsmunum og 

verndargildum svæðisins.  Jafnframt er tekið fram í bygginga- og skipulagslögum að stuðla skuli 

að skynsamri og hagkvæmri nýtingu lands, tryggja varðveislu náttúru- og menningarminja og 

koma í veg fyrir umhverfisspjöll (Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997).  Leyfi 

Umhverfisstofnunar þarf fyrir framkvæmdum á verndarsvæðum og er nánar kveðið á um það í 

reglugerð þeirra.   
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Stefna sem sveitarfélag mótar sér í aðalskipulagi getur því haft talsverð áhrif innan verndarsvæðis 

og er stjórnendum svæða brýnt að kynna sér aðalskipulagið og stefnu þess sveitarfélags sem snýr 

að verndarsvæðinu.  

3.3. Innri stjórn náttúruverndarsvæðis 

Með innri stjórn er átt við stjórnun og ílagi verndarsvæðis: 

 Stjórn svæðis  

o Stefna og skipulag (stefnumótun, verndaráætlun) 

o Starfsmenn (hæfni, menntun) 

o Fjármagn til rekstrar 

o Samstarfsaðilar (náttúrufræðistofur, sveitarfélag, aðrir...) 

 Aðrar áætlanir  (fræðsluáætlun, öryggisáætlun, vöktunaráætlun o.s.frv.) 

 

Skilyrði, sem stjórnendum verndarsvæðis eru sett, hafa mikil áhrif á framvindu og mótun 

svæðisins.  Virkni stjórnunar og fjármagns, sem sett er í rekstur verndarsvæðis, setur því 

jafnframt eins konar ramma eða skilyrði til að vinna eftir.  Framtíð svæðisins er mjög háð 

umræddum þáttum.  Um stjórn verndarsvæða, stefnumótun, aðrar áætlanir, vöktun og eftirfylgni 

er fjallað í kafla 4. 

3.4. Samfélagslegur rammi  

Starfsemi verndarsvæða getur haft mikil áhrif á nærsamfélög sín og einnig orðið fyrir áhrifum frá 

þeim.  Umræddur rammi skiptir verulega miklu máli fyrir framtíð og viðgang verndarsvæða. 

 Íbúar 

o Væntingar, þarfir og sýn  

o Þekking og skilningur á svæðinu  

o Tilfinning, ábyrgð og virðing fyrir svæðinu og friðun þess  

 

 Hagsmunaaðilar / sýn, þekking, samráð  

o Landeigendur 

o Ferðaþjónusta 

o Almenningur  
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Að mörgum verndarsvæðum kemur fjöldi aðila og margir verða fyrir áhrifum vegna 

friðunarinnar.  Skapa þarf náin tengsl og skilning milli stjórnenda og starfsmanna verndarsvæða 

og þeirra sem hagsmuna hafa að gæta.  Með aðkomu þeirra að stefnu verndarsvæðisins er hægt 

að skapa sameiginlega sýn margra á gildum svæðisins.  Fjallað er nánar um aðkomu 

hagsmunaaðila og almennings að stefnu verndarsvæða í kafla 3.  

4. Verkfæri verndaráætlana  

4.1. Grunnþættir við gerð verndaráætlunar 

Með verndaráætlun er lagt mat á verndarsvæði, gildi þeirra og stjórnun. Jafnframt er gerð stefna 

og markmið verndarsvæðis sem tekur tillit til svæðisins sem og samfélagsins. Þar kemur að 

hinum eiginlegu verkfærum sem hönnuð hafa verið til að leiðbeina stjórnendum verndarsvæða 

um gerð verndaráætlana og stjórn svæðanna.   

4.1.1 Matsverkfæri IUCN 

Alþjóða Náttúrverndarsamtökin IUCN hönnuðu samræmt matsverkfæri til að meta virkni og 

stjórn verndarsvæða (Hockings o.fl. 2007).  Metin er hæfni stjórnunar og hvernig gengið hefur að 

ná hinum ýmsu markmiðum.  Verkfærin nýtast til að greina verðgildi verndarsvæða og setja 

markmið verndunar og hrinda þeim í framkvæmd svo og til að leggja mat á árangur.  Jafnframt 

eru lagðar fram leiðir til vöktunar svæðanna.   

Horft er á verndaráætlun sem síkvikt hringferli, þar sem stöðugt er lagt mat á einstaka þætti 

stjórnunar og markmiða (sjá mynd 3).  Ferlarnir leiðbeina stjórnendum verndarsvæða að leggja 

mat á stjórn sína og endurskoða hana út frá markmiðum og gildum verndarsvæðis (Hockings 

o.fl.2007).   
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Mynd 2, matsferlar IUCN til stuðnings við stjórnun verndarsvæða (Hockings o.fl. 2007).      

Verkfærin skiptast í sex aðalverkfæri, sem aftur skiptast í fjölmörg smærri verkfæri innan hvers 

aðalverkfæris.  Fyrstu þrjú verkfærin, aðstæður, stefna og ílag (þ.e. fjármagn og starfsmenn) fjalla 

um gerð verndaráætlana. Fjórða verkfærið, ferlar, eru verkefni sem hrint er af stað á 

verndarsvæðinu til að ná markmiðum þess. Síðustu tvö verkfærin, afrakstur og niðurstaða, fjalla 

um vaktanir og endurmat á stjórnun, samanborin við markmið verndarsvæðis.  Einstök 

verkfæri/þættir fjalla um (Hockings o.fl.2007): 

 Aðstæður / samhengi:  Meta þarf gildi verndarsvæða með söfnun ýmissa gagna og 

bakgrunnsupplýsinga og greina um leið sérstöðu þeirra.  Matið þarf að vera í samhengi 

við verndarsvæðið sjálft, tækifæri og ógnanir sem að því snúa, samskipti við almenning 

og hagsmunaaðila,  stjórnskipulag og opinbera stefnu sem snertir friðlandið o.s.frv.  Lagt 

er mat á stöðu svæðisins.  
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 Stefna:  Með friðlýsingu verndarsvæða setur löggjafinn yfirleitt visst markmið með 

löggjöf svæðisins, s.s. vernd vegna náttúrulegrar sérstöðu, fugla- og dýralífs, menningar, 

sögu o.s.frv.  Hins vegar er ekki farið í nákvæma skilgreiningu á því hver sérstaða 

svæðisins er og þarf að meta hana samhliða söfnun grunngagna.  Með greiningu á 

verndarsvæðinu er mat lagt á gildi þess og ógnanir og tækifæri sem að því steðja. Út frá 

þeim upplýsingum er síðan hægt að skilgreina markmið svæðisins og setja svæðinu nánari 

stefnur og markmið til að viðhalda gildum þess og jafnvel auka.  Samhliða er mótuð 

framtíðarsýn og varðaðar leiðir til framtíðar, þ.e. hvert viljum við stefna með 

verndarsvæðið og hvernig náum við þangað? 

 Ílag: Eru þau verkfæri, fjármagn og mannafli sem við þurfum til að ná settum 

markmiðum.  Í raun stendur og fellur stefnan með því að leggja stuðning í formi 

fjármagns eða mannafla til svæðisins, enda byggist þróun og viðhald svæðisins á því.  

Mat er lagt á hvaða ílag svæðið þarfnast til að ná fram settum markmiðum.  Rekstrar- og 

fjárhagsáætlanir heyra undir þennan þátt.  

 Ferlar: Eru unnir út frá því ílagi sem svæðið fær, svo og stefnu.  Forgangsraða þarf 

verkefnum og störfum innan friðlýsta svæðisins,  leggja mat á áhersluþætti í stjórnun 

o.s.frv.  Ferlar eru unnir með starfs- og framkvæmdaáætlunum.   

 Afrakstur: Er mat á velgengni stjórnunar, svo sem hvort hún nái takmarki sínu, virkni 

hennar og stöðu gagnvart markmiðum verndarsvæðis.   Unnar aðferðir eru metnar svo og 

afrakstur þeirra.   

 Niðurstaða: Er lokamat á stjórnunarstefnu verndarsvæðis.  Metinn er afrakstur og borinn 

saman við sett markmið.  Ef ætlaður árangur næst ekki þarf að endurskoða umrædda 

verkferla.   
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4.2. Fjölþjóðlegt verkfæri 

Fjölmörg samtök verndarsvæða og þjóðgarðastofnana hafa samhæft verkfæri IUCN að sínum 

starfssvæðum.  Þannig má benda á að Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna byggir  meðal annars á 

umræddum verkfærum og hefur mótað sínar starfsaðferðir af þeim.  Lögð er áhersla á einfaldar 

aðgengilegar upplýsingar um undirstöðuatriði verndarsvæða og gildi þeirra (NPS, 2008) og 

samfélagslega aðkomu og aðgengi almennings að upplýsingum. Verndaráætlanir skal vinna með 

verkefnahóp og sérfræðingum á sviði náttúruvísinda og annarra fræða eftir því sem við á.  Með 

bakgrunnsupplýsingum er metið hvaða vitneskja er til um verndarsvæðið og hvaða vitneskju 

vantar. Lögð er  áhersla á vel ritaða áætlun sem byggð er á því ástandi sem þekkt er á 

verndarsvæðinu.    

Formleg yfirlýsing er gefin út um hvað er mikilvægast varðandi verndarsvæðið, tilgang þess og 

þýðingu fyrir framtíðina. Þá er auðlindum svæða lýst, ríkjandi stöðu, tækifærum og ógnunum. 

Metin er stjórnsýslulegur stuðningur og tilskipanir sem snerta verndarsvæði.  

Bakgrunnsupplýsingum er safnað á svipaðan hátt og í flestum löndum, s.s. umfang verndarsvæðis 

og þjónustu innan þess, náttúrufar, saga og menning, áhugi almennings og hagsmunaaðila svo og 

skoðanir þeirra og upplifun, eigindi (hegðun) gesta o.s.frv. Þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna 

leggur ekki síst áherslu á ábyrgð stjórnenda friðlýstra svæða er kemur að verndaráætlunargerð s.s. 

 Stjórnendur verndarsvæða þurfa að taka erfiðar og flóknar ákvarðanir um (NPS, 2008): 

o Leiðir til að varðveita náttúru- og menningu verndarsvæðis, ekki síst fyrir 

komandi kynslóðir og almenning til þess að njóta 

o Forgangsröðun fjármagns, starfsemi og störf á verndarsvæði 

o Að skilgreina ólíkar væntingar almennings og hagsmunaaðila og greina hvað er 

mikilvægast  

 

 Stjórnendur þurfa að hafa rökrétta og rekjanlega aðferð til að: 

o Skilgreina vitneskju um auðlindir og gildi svæðisins  

o Meta samskipti og samstarf við almenning 

o Þekkja markmið og leiðir sem auka vægi svæðisins og upplifun gesta 

o Framkvæma ábyrgar stjórnunaraðgerðir og ákvarðanir 
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Í raun eiga þessar áherslur við stjórnendur allra verndarsvæða hvar sem er í veröldinni og 

verkfæri og ferlar leiðbeina einmitt um aðgerðir sem stjórnendur geta stuðst við. 

4.3. Upphaf verndaráætlunarvinnu 

Fyrsta skrefið í gerð verndaráætlunar er að taka ákvörðun um slíka framkvæmd (Hockings, 

2007).  Víða er slík ákvörðun bundin í lögum eða stefnu stjórnvalda eða yfirstofnunar 

verndarsvæðis.  Í mörgum löndum er þó stjórnendum gefinn kostur á að meta hvenær slíkra 

áætlana er þörf.   Oft eru því verndaráætlanir unnar eftir að vandamál hefur komið upp á 

verndarsvæðum sem nauðsynlegt er að taka á eða fyrirsjáanlegt er að geti komið upp innan 

skamms.  Eftir að ákvörðun hefur verið tekin eru valdir fulltrúar til að sitja í framkvæmdanefnd 

verndaráætlunar og metið hvaða upplýsingum þurfi að safna til að meta gildi verndarsvæða og 

setja stefnu.  Tími áætlunargerðar er ákveðinn, framsetning áætlunarinnar og aðkoma almennings 

með fundum og kynningum.  

Í kjölfarið hefst söfnun grunnupplýsinga um svæðið, s.s. lagalega stöðu verndarsvæðis, stefnu 

stjórnvalda eða yfirstofnunar, náttúrufar, gesti og hegðun þeirra og aðrar þær upplýsingar sem að 

gagni koma.  Er umrædd söfnun eitt stærsta og mannfrekasta ferli áætlunarinnar, með aðkomu 

sérfræðinga og ráðgjöf utanaðkomandi aðila (Hockings, 2007).    

4.3.1 Markmið vinnu við verndaráætlun 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um gerð verndaráætlunar þarf að meta núverandi stöðu 

svæðisins, s.s markmið og hvernig gengur að uppfylla þau, meta hvaða gögn um verndarsvæðið 

eru þegar til og aðgengileg og hvað vantar og hefja söfnun vænlegra gagna. Oft standa 

stjórnendur verndarsvæða frammi fyrir ónógum upplýsingum og gögnum til að styðjast við og 

getur það hreinlega tafið eða jafnvel stöðvað verndaráætlunargerð ef grunngögn liggja ekki fyrir 

(Lee og Middleton, 2003). Meðal vænlegra gagna má telja ársskýslur verndarsvæðis, talningar og 

viðhorfskannanir meðal gesta, stjórnskipulega stöðu verndarsvæðis og annað slíkt. Leggja þarf 

mat á hvaða gögn skal vinna með og hefja þegar söfnun gagna sem vantar  (sjá mynd 4).    

Samhliða því að kanna stöðu gagna og þekkingar á verndarsvæði er gott að setja sér markmið eða 

leiðarljós með vinnunni (hvað vil ég með verkefninu).  Jafnframt þarf að velja þau verkfæri sem 

svæðisstjórn vill vinna með (Hocings, 2007).   
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Mynd 3, söfnun og mat á gögnum (Hockings o.fl. 2007). 

4.3.2 Hverjir koma að áætlunarferlinu 

Verkefnið er upphaflega framkvæmt með sérvöldum einstaklingum sem mynda framkvæmda-

nefnd eða starfshóp verndaráætlunar.  Algeng samsetning slíks hóps eru starfsmenn og stjórnandi 

verndarsvæðis, helstu hagsmunaaðilar eða fulltrúi þeirra, starfsmenn yfirstofnunar,  sérfræðingar 

um náttúrufar og ferla hins friðlýsta svæðis og aðrir þeir sem brýnt er að fá til vinnu við frumdrög 

áætlunarinnar.  Hópurinn kýs sér verkefnastjóra og semur starfsreglur þar sem fram koma 

leiðarljós með starfinu og starfsáætlun (Alexander, 2008).  

4.3.2.1 Samfélagsleg aðkoma  

Ferlum við stefnumótun verndarsvæða má skipta í tvo jafnmikilvæga hluta, þátttöku almennings 

og tæknilega stefnumótunarferla (Kristveig Sigurðardóttir, 2007).   Fjölmargir verða fyrir 

áhrifum beint og óbeint vegna verndaráætlunar, ekki síst nágrannar verndarsvæðis, landeigendur 

og aðrir hagsmunaaðilar (Alexander, 2008).  Brýnt er að greina og þekkja væntingar þeirra og 

viðhorf, byggja upp traust og gott samskiptaform og forðast misskilning og úlfúð.  Jafnframt þarf 

að kortleggja þau áhrif sem almenningur verður fyrir með svæðavernd, hvaða skyldur hvíla á 

almenningi og hver er réttur hans innan verndarsvæðis.   
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Samráðsferlið og samráðsaðilar þurfa að liggja að mestu fyrir í upphafi vinnunnar skv. 

samráðsáætlun.  Þegar verndaráætlun liggur fyrir þarf jafnframt að kynna umræddum aðilum 

verkið og fá fram álit þeirra, skoðanir og ábendingar ef eitthvað má betur fara.  Verndaráætlun er 

í raun lærdómsferli. Því fleiri sem koma að vinnu við gerð hennar, því fleiri koma að öflun og 

miðlun upplýsinga. Þar með eykst skilningur á verndarsvæðinu, svo og á gildum þess, og 

stuðningur almennings eflist (Alexander, 2008).  Jafnframt eykst eftirlit og eftirfylgni með 

framgangi áætlunarinnar, þ.e. hún verður skilvirk.  

4.3.3 Framsetning verndaráætlunar   

Verndaráætlun þarf að vera aðgengileg öllum sem hafa áhuga eða eiga hagsmuna að gæta á 

verndarsvæðinu (Alexander, 2008).  Hún þarf að vera auðlesin og á málfari sem allir skilja.  

Höfundar verndaráætlana hafa stundum fallið í þá gildru að skreyta skýrslu með þungu og tyrfnu 

málfari um náttúrufar og aðra þætti sem eingöngu fólk með sérmenntun á umræddu sviði skilur.  

Lesendahópur verður þá mjög lítill og skýrslan í raun óaðgengileg.  Verndaráætlun fjallar fyrst og 

fremst um miðlun upplýsinga til mjög víðs hóps lesenda.  Málfar þarf að vera einfalt og beint, en 

þó ber að varast að láta málfar stýra áætluninni, þ.e. að leggja ekki ofurkapp á einfaldleikann á 

kostnað upplýsingagildis. Vissulega koma inn kaflar með flóknum útskýringum og þarf að vinna 

sérstaklega úr þeim, jafnvel setja þyngra viðfangsefni í viðauka með verndaráætlun.  Í upphafi 

þarf því að gera sér grein fyrir því fyrir hverja verndaráætlunin er og hverjir lesa hana.  Með 

læsilegri skýrslu er fleirum gefinn kostur á þátttöku, miðlun gilda og tilfinninga og ástríðu þeirra 

sem svæðinu stjórna.   

4.3.4 Tíma- og verkplan  

Verndaráætlun er tímafrekt ferli, ekki síst upphafsverk hennar, söfnun upplýsinga og mat á 

gildum verndarsvæðis (Alexander, 2008).  Áætla má að gerð verndaráætlunar spanni á tímabilinu 

18 til 24 mánaða, skemmri tími fyrir minni svæði og lengri fyrir stærri og flóknari svæði.  Það fer 

þó eftir umfangi og stærð svæða, aðgengilegum og tilbúnum grunngögnum um svæðið og notkun 

þess, hve langan tíma þarf að áætla í verndaráætlunargerðina.  Mörg verndarsvæði setja upp 

tímaáætlun og er hér gerð tilraun til að setja upp áætlun fyrir gerð verndaráætlunar (sjá mynd 4). 
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Mynd 4, tíma- og verkáætlun fyrir tilbúið verndarsvæði. 
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4.3.5 Grunnupplýsingar 

Söfnun bakgrunnsupplýsinga er mikilvægt ferli í gerð verndaráætlana.  Allir þættir sem skipta 

máli er vegnir og metnir og staðsettir í verndaráætlunarferlinu.  Upplýsingarnar á þessu stigi eru 

eingöngu í formi hlutlægra.  Meðal upplýsinga sem safnað er (Alexander, 2008): 

 Grunnupplýsingar. Staðsetning, stærð, staða svæðis, tengsl við önnur svæði / áætlanir, 

núverandi stjórnunarhættir, skipulag svæðis, myndir og kort, lagaleg staða, stefna 

stjórnvalda o.fl.  

 Umhverfisupplýsingar. Ólífrænar, veður, vatn, jarðvegur og jarðfræði. Líffræðilegar, 

gróður, dýralíf, sveppir, fléttur, fuglar, sjávar / fjörulíf. Landslag (lýsing -sérstaða dregin 

fram, hæðir, fjöll, hús í landslagi o.s.frv.) 

 Menningarlegar. Fornleifar, fyrri landnot, menningarlandslag, tún, núverandi landnot, 

fyrri stjórnun náttúruverndarsvæðisins 

 Almenningur, hagsmunaaðilar og gestir (talning, þróun, ferðamöguleikar, framboð 

þjónustu o.s.frv.)  

 Fræðsla og  fræðsluáætlun. Upplýsingagjöf, fræðsla til skólahópa, umhverfistúlkun til 

gesta o.fl.  Staða og nýting 

 Rannsóknir og aðstaða (möguleikar rannsóknaraðila) 

 Bókasafn, skýrslur, útgefið efni, greinar í blöðum o.s.frv./  skjalasafn (nauðsynlegt 

utanumhald)  

4.3.5.1 Söfnun bakgrunnsupplýsinga 
 

Grunnupplýsingar fjalla um verndarsvæðið sjálft, staðsetningu þess og mörk, stærð, 

ábyrgðaraðila svæðis,  aðkomuleiðir, næstu byggð eða borg, sveitarfélag, lögsögu o.s.frv. Þá eru 

hnit verndarsvæða skráð og kort gerð af svæðinu (Alexander, 2008). 

Umráðaréttur stjórnenda verndarsvæða þarf að vera skýr.  Oft er hann studdur með lögum og 

reglugerðum (sjá kafla 2.1).  Brýnt er að öllum sé ljóst hver réttur og hlutverk stjórnar 

verndarsvæðis er, jafnt stjórnendum, starfsmönnum sem hagsmunaaðilum.  
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Ef svæðið er ekki í opinberri eign þarf að skrá (Alexander, 2008): 

 Eignarhald svæðis (landeigendur),  nöfn aðalfulltrúa landeigenda, landeigendafélaga eða 

átthagafélaga.  Dagsettir samningar sem gerðir hafa verið við fyrrgreinda aðila og 

tímalengd slíkra samninga. Leigusamningar ef slíkir eru eða afnotasamningar af landi.  

Aðstaða á verndarsvæði sem hefur áhrif á eignarétt og getur jafnvel verið íþyngjandi fyrir 

landeigendur, þar má nefna uppbygging þjónustumiðstöðvar á einkalandi og í grennd 

sumarhúsa.  Lagalegur réttur eigenda, nýting og aðgangur þeirra að svæðinu svo og réttur 

annarra til nota s.s. veiðar.  Forkaupsréttarákvæði innan svæðis og á milli hverra þá, svo 

og forkaupsréttarákvæði rekstraraðila (opinber).  Skuldbindingar og ábyrgð stjórnenda 

eða stofnunar sem umráðarétt hefur yfir verndarsvæðinu (Alexander, 2008).  

Allar þjónustuleiðir að verndarsvæði þurfa að vera skráðar, s.s. akvegir, reiðstígar, göngustígar, 

siglingaleiðir, flugvellir, rafmagnslínur, vatnslagnir, framræsluskurðir (dren), manngerðar 

vatnaleiðir o.s.frv.  Einnig réttur stjórnenda til viðhalds slíkra leiða (Alexander, 2008). 

Saga og staða verndarsvæðis, einnig lýsing á því hvernig verndun fór fram, þróun þjónustu, 

ferðamennsku og rannsókna svo og  greinar sem fjalla um verndarsvæðið og aðrar staðreyndir.  

Tengsl við aðrar áætlanir, plön eða stefnu þarf að greina, jafnt alþjóðlega samninga, áætlanir 

stjórnvalda eða nærsamfélags, aðal- og svæðaskipulag svo og aðrar þær áætlanir sem áhrif hafa á 

gerð verndaráætlunar og rekstur svæðis (Alexander, 2008). 

Stjórnunarhættir svæðis og yfirstofnunar þurfa að vera skýrir, s.s. skipurit og áherslur stofnunar, 

ábyrgð starfsmanna á verndarsvæðum, þekking þeirra og hæfni og starfsáherslur. 

Uppbyggingu innan svæðis þarf að lýsa, s.s. byggingum og öðrum mannvirkjum (hafnir, 

flugvellir o.s.frv.).  Einnig tilgangi umræddra mannvirkja, hentugleika og ástandi þeirra.  Hér eru 

t.d. nefndar gestastofur, þjónustumiðstöðvar, salerni, smiðjur og aðrar byggingar sem þjónusta 

gesti.  Kort með staðsetningu umræddra bygginga er brýnt.   

Samhliða byggingum sem þjónusta ferðamenn eru önnur mannvirki einnig skráð s.s. einkahús, 

sumarbústaðir o.s.frv. (Alexander, 2008). 
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Kort af verndarsvæðinu geyma ákveðnar upplýsingar. Safna ber öllum unnum kortum af svæðinu 

og meta viðbætur. Kort geta verið almenn upplýsingakort, göngu- og þjónustukort, jarðfræði- eða 

gróðurkort, landupplýsingakort o.s.frv.  Dæmi um breytingar sem sjá má á kortum geta verið 

náttúrufarslegar, s.s. breytingar á strandlínu eða gróðurfari og sögulegar s.s. aflagðir vegir, bæir 

og tóftir, allt upplýsingar sem geta verið gagnlegar vegna fyrri aðstæðna á svæðinu og mati á 

komandi aðstæðum eða breytingum (Alexander, 2008).  

Ljósmyndir eru einnig gagnlegar og þarft að safna, jafnt gömlum sögulegum myndum sem 

myndum af náttúrufari sem nota má við vöktun á svæðinu til að bera saman breytingar milli ára. 

Myndir geta jafnframt verið sögulegar, nýtilegar við kennslu eða kynningu á svæðinu svo og til 

margra annarra hluta.  Skynsamlegt er að koma upp myndagrunni verndarsvæðis (Alexander, 

2008). 

4.3.5.2 Umhverfisupplýsingar 

Umhverfisupplýsingar geta oft verið flóknustu bakgrunnsupplýsingarnar sem safnað er svo og 

tímafrekastar.  Einnig þarf aðkomu sérfræðinga til að mæla og meta marga þætti náttúrugæða 

verndarsvæðis.  Mjög brýnt er að safna slíkum upplýsingum og halda þeim til haga og uppfæra 

reglulega t.d. með vöktun, enda eru oft ríkustu gildi friðunar bundin þeim þáttum (Alexander, 

2008). 

 

 Náttúrufarslegar upplýsingar 

o Veðurfar er mikilvægur þáttur, skráning veðurfars um langt tímabil eru gagnlegar 

upplýsingar svo og skráning á núverandi veðurgildum og breytingum (þ.e. 

hnattræn hlýnun t.d.)  

o Jarðfræði og landmótun 

o Jarðvegi er lýst á einfaldan hátt og sett fram jarðvegskort.  Gott að þekkja helstu 

jarðvegstegundir innan verndarsvæðis  

o Vatnshagur og vatnsvernd er algeng á mörgum verndarsvæðum, ekki síst erlendis, 

og vatnasviðum verndarsvæða því lýst, ekki síst ef landnotkun getur haft áhrif á 

þau. Þar má nefna skráningu á votlendi, ám og lækjum, stöðuvötnum, flæðiengjum 

o.s.frv. 
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o Landslag skiptir æ meira máli í sjálfsvitund fólks og gegnir þýðingarmiklu 

hlutverki, jafnt fyrir lífríki verndarsvæða sem almenna gesti (Alexander, 2008). 

Hluti af vernd svæðisins er jafnframt landslagsvernd.  Stjórnendur þurfa að gera 

sér grein fyrir mikilvægi landslags, ljósmynda og skrá fjölbreytt stök þess og meta 

áhrif sem landslag verður fyrir t.d. af skógrækt eða annarri landnotkun. 

 Lífrænar upplýsingar 

o Gróðurfar er skráð og þurfa slíkar skráningar að endurskoðast reglulega, enda sjást 

breytingar t.d. í veðurfari einna fyrst á gróðurframvindu, tegundasamsetningu o.fl.  

Jafnframt er það oft gróður sem verður fyrst fyrir raski af manna völdum s.s. 

vegna álags af ferðamönnum. Skráð er m.a. (Alexander, 2008): 

 Gróðursamfélög/ búsvæði 

 Gróðurtegundir  

 Háplöntur  

 Mosi 

 Fléttur 

o Sveppir 

o Dýraríki er metið og líkt og með gróður er það viðkvæmt fyrir hvers konar raski af 

manna völdum.  Reynt er að meta stofnstærð, lifnaðarhætti, tegundasamsetningu 

og áhrif ferðamanna á mismunandi tegundir.  

 Spendýr 

 Fuglar 

 Skriðdýr 

 Froskdýr 

 Fiskar 

 Hryggleysingjar  

Framandi ágengar tegundir og skaðvalda þarf að skrá s.s. innfluttar ágengar plöntur eða 

dýrategundir sem geta haft skaðvænleg áhrif í för með sér á aðrar tegundir. Hérlendis má sjá 

viðmið um hvað teljast erlendar, framandi tegundir í reglugerð nr. 538/2000.  
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4.3.5.3 Menningarminjar 

Menningarlegar upplýsingar og upplýsingar um áhrif mannsins á verndarsvæðið um langt skeið 

og í nútíð eru metnar og skráðar, svo og menningarleg saga verndarsvæðis (Alexander, 2008): 

 Fornleifar eru verndaðar samkv. lögum í flestum tilvikum.  Safna þarf saman 

upplýsingum um staðsetningu og ástand fornleifa á verndarsvæðinu.   

 Fyrri landnotkun (búsvæði) er metin og skráð áhrif hennar á verndarsvæðinu, s.s. fyrri 

túnrækt, skógrækt, breytingar á vatnavegum o.s.frv. 

 Núverandi landnotkun er einnig skráð og flokkuð.  Hérlendis gerist það yfirleitt samhliða 

gerð aðalskipulags þess sveitarfélags sem verndarsvæðið er innan.   

4.3.5.4 Almenningur og hagsmunaaðilar  

Væntingar almennings, viðhorf og heimsóknir í friðlandið eru metin og skráð, líkt og mögulegt er 

(ástæður komu).  Þessum hópi tilheyra gestir, næríbúar, hagsmunaaðilar, ferðamenn, og 

áhugafólk um verndarsvæðið (Alexander, 2008): 

 Hagsmunaaðilar eru allir þeir sem verða fyrir áhrifum af verndun svæðisins, s.s. 

landeigendur, ferðaþjónustuaðilar, aðrir landnotendur o.fl.  Viðhorf þeirra og væntingar 

eru metin og aðkoma þeirra að verndarsvæðinu fyrr og nú.  

 Aðgangur, aðkomuleiðir og ferðamennska. Meðal upplýsinga, sem safna þarf, eru: 

o Fjöldi gesta, s.s. heildarfjöldi yfir árið, dreifing á tímabil, meðalfjöldi yfir árabil 

o.s.frv. 

o Eigindi ferðamanna s.s. aldur, þjóðerni,  kyn, atvinna, menntun og ferðatilhögun.  

Jafnframt stærð hópa sem ferðast saman, fjölskyldur, hópar á vegum 

ferðaskrifstofa, vinahópar og annað slíkt.  

o Eigindi heimsókna, meta hve lengi ferðamenn dvelja á verndarsvæðinu, á hvaða 

tímabili ársins þeir koma, hvort munur sé á ferðamönnum milli árstíða o.s.frv. 

o Aðgengi fólks innan svæðis. Þar er skráð og mat lagt á aðkomuleiðir, akvegi, 

bílastæði, göngustíga, slóða, erfiðleikastig mismunandi gönguleiða, brýr, vöð á ám 

o.s.frv.  Ef vélaumferð er heimil innan svæðis eru þær leiðir einnig skráðar svo og 

reiðstígar, hjólreiðastígar o.fl. 
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o Aðstaða fyrir gesti og uppbygging er metin og skráð s.s. magn og gæði upplýsinga 

innan svæðis (skilti, bæklingar), þjónustuhúsnæði (gestastofa, salerni, skýli), 

öryggisleiðbeiningar, tjaldsvæði, húsbílastæði, losunarstaðir fyrir þrær, þvottaplön 

og annað slíkt.  Jafnframt er tekin saman verðskrá fyrir þjónustu ef hún er til 

staðar (tjaldstæðagjald t.d.) 

o Ástæða þess að fólk sækir svæðið heim er fundin með viðhorfskönnunum, 

umræðum o.fl. Algeng viðmið geta verið náttúra, dýr og gróður eða önnur gæði 

sem fólk sækir í s.s. þögn, upplifun, hughrif, hvíld o.s.frv. 

o Útivistarmöguleika innan friðlands þarf að skoða og meta, enda hafa þeir áhrif á 

svæði vegna aukins álags.  Skrá þarf og finna mismuninn á útivist sem stuðlað 

hefur verið að innan svæðis, útivist sem er látin viðgangast og útivist án allra 

afskipta. 

o Núverandi og fyrri sátt um svæðið er metin svo og tilslakanir t.d. á stjórn 

svæðisins ef einhverjar eru.  Þetta á ekki síst við um deildar framkvæmdir.  

o Áhugi hagsmunaaðila á verndarsvæðinu þarf að vera ljós svo og væntingar þeirra 

til svæðisins.   

o Tengsl verndarsvæðis á breiðari grunni, þ.e. kortleggja þarf framboð á vöru og 

þjónustu í grennd verndarsvæðis og byggja síður upp þjónustu innan 

verndarsvæðis ef hún er þegar til í nágreninu. Meta þarf hvað nærsamfélagið getur 

veitt verndarsvæðinu og gestum þess. 

4.3.5.5 Rannsóknir og fræðsla 

Fræðsla til almennings og notenda um verndarsvæðið og gildi náttúruverndar gerist æ stærri 

þáttur í starfsemi margra verndarsvæða (Alexander, 2008): 

 Rannsóknir sem eru stundaðar á verndarsvæðinu eru skráðar og framhald þeirra. 

Jafnframt er metin aðstaða til rannsókna, áhugi o.fl.  

 Fræðsluáætlun er unnin innan margra verndarsvæða í kjölfar verndaráætlunar. Þar eru 

gestir uppfræddir á gildum og markmiðum svæðisins.  Umhverfistúlkun er nýtt á mörgum 

verndarsvæðum sem hluti af framkvæmd verndaráætlunar. Metinn er afrakstur hennar og 

þátttaka gesta.  
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 Not verndarsvæðis til menntunar.  Skráður er fjöldi skólahópa eða annarra menntunarhópa 

sem svæðið sækja.  Metið er hvað svæðið býður slíkum hópum upp á, s.s. rannsóknarefni, 

aðstaða og aðstoð starfsmanna.   

4.3.5.6 Heimildaskrá verndarsvæðis 

Heimildaskrár eru verndarsvæðum nauðsynlegar.  Þær geta innihaldið rit, bækur, bæklinga, 

skýrslur, rannsóknarefni, sögur og sagnir af svæðinu, ljósmyndir o.fl.  Skipta má heimildum í tvo 

flokka, annars vegar útgefið efni um svæðið og/eða tilvísanir um það svo og óútgefið efni s.s. 

skýrslur, minnisblöð o.fl. (Alexander, 2008). 

4.3.6 Álag og ógnanir   

Þegar mat á sérstöðu og gildum verndarsvæða liggur fyrir er næst lagt mat á ógnanir sem gætu 

steðjað að þeim og áhrif þeirra til framtíðar.  Einnig er leitað leiða til að draga úr áhrifum af þeim. 

Þar sem verndaráætlun snýst um framtíðina þarf að meta sýnilegar og áætlaðar ógnir og spá fyrir 

um áhrif þeirra til langs tíma.  

Ógnanir eða þrýstingur á verndarsvæðið geta verið bæði mannlegar sem náttúrulegar og eiga 

upptök sín jafnt innan sem utan verndarsvæðis (Hochings, 2007).  Oft skapast samfélagslegur 

þrýstingur vegna hagrænna þátta, s.s. aukin ferðamennska, virkjanir eða önnur landnotkun sem 

eykur álag á verndarsvæði.   

Álag er athafnir eða atburður sem getur haft skaðleg áhrif innan verndarsvæðis (t.d. skaðað 

líffræðilegan fjölbreytileika) og veikt stöðu þess og gildi (Ervin, 2003). Það getur verið jafnt af 

völdum löglegs sem ólöglegs athæfis og skapast vegna beinna áhrifa af álagsvöldum.  Ógnanir 

eru hugsanlegur eða yfirvofandi atburður sem á sér stað nú þegar eða getur átt sér stað í 

framtíðinni.   
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Dæmi um álagsvalda sem geta ógnað stöðu verndarsvæðis eru m.a. (Ervin, 2003): 

 

 Skógarhögg (jafnt löglegt sem ólöglegt) 

 Breytingar á landnotkun (s.s vegir, byggingar o.s.frv.) 

 Námur  

 Beit búpenings 

 Stíflugerð samhliða virkjunum 

 Veiðar  

 Söfnun, s.s. steinar (holufyllingar), plöntur o.s.frv. 

 Ferðamennska, s.s. ganga, tjöldun, jeppa- eða vélsleðaferðir, fjórhjól, torfæruhjól, 

hestamennska o.fl. 

 Losun úrgans, sorps eða skaðlegra efna 

 Áhrif á náttúrulega þróun s.s. notkun skordýraeiturs, manngerður sinubruni og aðrar 

athafnir sem geta haft áhrif á vistkerfi og náttúru verndarsvæðis 

 Utanaðkomandi áhrif sem geta skaðað verndarsvæði, s.s. mengun, áburðarnotkun, áveitur 

og/eða manngerð flóð o.m.fl.  

 Innflutningur ágengra framandi tegunda, sem geta haft veruleg áhrif á líffræðilegan 

fjölbreytileika svæðis 

Samhliða því að meta álagsvaldinn þarf að greina umfang hans og uppsprettu.  Ytri álagsvaldar 

s.s. landbúnaður geta haft áhrif innan verndarsvæðis. Innri álagsvaldar skapast hins vegar oftast 

af landnotkun innan verndarsvæðis, s.s. ferðamennsku, jafnvel verið þvingaðar ef umráðaréttur 

liggur ekki fyrir á svæðinu.   Fylgjast þarf með og vakta ógnanir eða álagsvalda og leita leiða eða 

úrbóta. 

Útivist og ferðamennska reyna oft mjög á vistkerfi verndarsvæða en umrætt álag hefur þó lítt 

verið rannsakað eða metið (Hammit og Cole1,998).  Áhersla í slíkum rannsóknum hefur t.d. verið 

á gönguferðir, tjöldun, reiðtúra, utanvegaakstur, hjólreiðar og framkvæmdir á svæðum. Helst eru 

metin áhrif umræddra þátta á jarðveg og plöntur, en rannsóknir á áhrifum á dýralíf hafa verið í 

mun minna mæli þótt sá þáttur fari vaxandi. Eftir sem áður hafa rannsóknir fyrst og fremst beinst 

að álagsrannsóknum á jarðveg og gróður, enda hægust heimatök þar (Liddle, 1997).  
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Þegar álag á land er skoðað þarf að meta marga, en jafnframt mismunandi þætti, s.s. (Liddle, 

1997): 

 Fjölda gesta á tímaeiningu 

 Tegund ferðamennsku, akandi, gangandi, hjólandi, bakpokaferðamenn, létt ganga o.s.frv. 

 Hæð yfir sjó 

 Heildarþekju gróðurs og magn lífmassa 

 Breiddargráðu 

 Veðurfar, hita og úrkomu 

 Tímabil ferðamennsku, vetur, vor, haust (blaut tíð t.d. þegar frost er að fara úr jörðu) 

 Lengd sumars og sumarhita (vaxtarskeið gróðurs)  

 Landslag, brekkur, bratti 

 Þéttni jarðvegs, vatnshag, vatnssig 

Vissulega fer það eftir svæðum og umfangi innan þeirra hve miklum breytingum má búast við 

vegna notkunar.  Yfirleitt eru mestar breytingar á vistkerfum innan verndarsvæða af 

náttúrufarslegum ástæðum (Lee og Middleton, 2003).  Hins vegar getur álag á verndarsvæði 

aukist s.s. vegna fjölgunar ferðamanna. Ekki er þó ávallt ljóst hver álags- eða áhrifavaldur 

breytinga er.   

4.3.7 Mat lagt á gildi verndarsvæða 

Greining gilda og sérstöðu verndarsvæða skiptir miklu máli fyrir vernd svæðisins og framtíð 

þess.  Sérstaða getur t.d. legið í  vistkerfum verndarsvæðis s.s. samskipti lífvera, samfélaga sem 

lifa innan sömu landslagsheildar/ sjávarheildar og  eru tengdar saman umhverfislega (Hockings, 

2007).  Einnig getur hún legið í einstökum lífverum eða lífveruhópum og þá ekki síst hópum eða 

tegundum sem eru fágætar að ekki sé talað um tegundir í útrýmingarhættu.  Svæði geta jafnvel 

verið mikilvæg á heimsvísu vegna fágætra tegunda eða þróunar sem á sér stað, sbr. vísindalegt 

gildi Surtseyjar.  Sérkenni geta einnig legið í landslagi eða jarðmyndunum, eða vegna sögu og 

menningar viðkomandi svæða sbr. sögulega helgi Þingvalla.  Gildi svæða geta líka verið 

efnahagsleg, þ.e. haft mikla efnahagslega þýðingu fyrir samfélag sitt/ þjóð (Hockings 2007).   
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Mikil gestasókn og tekjur samhliða henni getur því verið einn mælikvarða eða vistkerfaþjónusta 

sem nærsamfélag nýtur góðs af, s.s. vatnsvernd eða bætt loftgæði og liggur þá sérstæða slíkra 

svæða í því.     

4.3.7.1 Íslensk viðmið við mat á sérstöðu og gildum  

Hérlendis hafa verið sett fram viðmið í náttúruverndaráætlun 2004-2008,  til að meta verndargildi 

einstakra málaflokka innan sem utan verndarsvæða (María Harðardóttir o.fl. 2003).   

Viðfangsefninu er skipt í annars vegar viðföng og hins vegar viðmið.  Til viðfanga teljast 

jarðmyndanir, vatnafar, lífverur, búsvæði, vistkerfi, landslag, víðerni og menningar- og sögu-

minjar. Viðmið eru hins vegar mat á sérstöðu og verndargildi mismunandi viðfanga innan hvers 

verndarsvæðis.   

Við gerð verndaráætlunar eru viðföng skýrð.  Þau eru meðal annars (María Harðardóttir o.fl. 

2003) : 

 Jarðfræðileg fjölbreytni.  Margar jarðmyndanir á Íslandi eru sjaldgæfar á heimsvísu, t.d. 

dyngjur, goshryggir og móbergsfjöll svo og öskulög, jökulset, áreyrar, jökulgarðar, sandar 

og malarásar. Vísinda- og fræðslugildi berggrunnsins er mikið og verndargildi hátt. 

 Vatnafar. Ísland er eitt af grunnvatnsauðugustu löndum jarðar. Fallvötn eru fjölbreytt s.s. 

jökulár, lindár og dragár og farvegir þeirra oft enn í mótun. Þessi atriði hafa því vísinda-, 

upplýsinga- og fræðslugildi, auk þess sem fossar hafa margir hátt sjónrænt gildi. Vatn er 

grunnur að vistkerfum og hefur oft hátt verndargildi vegna fjölbreyttra nytja, t.d. sem 

neysluvatn.  Stöðuvötn skapa grunn að einstökum vistkerfum. 

 Líffræðileg fjölbreytni.  Gildi svæða vex með aukinni tegundafjölbreytni og auknum  

fjölda sjaldgæfra tegunda. Svæði sem hýsa fáar tegundir geta einnig verið mjög mikilvæg 

þar sem viðkomandi tegundir hafa ekki um marga kosti að velja s.s. fuglabjörg, selalátur, 

fellistaðir gæsa o.s.frv. Fjöldi vistkerfa hefur eyðilagst í aldanna rás og er mikilvægt að 

vinna að endurgerð og endurheimt þeirra. Slík svæði geta auk þess haft töluvert vísinda- 

og upplýsingagildi.  

 Landslag.  Svæði með sjaldgæfar, óvenju fjölbreyttar eða stórar og samfelldar 

landslagsgerðir hafa hátt verndargildi.  Einstök, áberandi eða þekkt fyrirbæri í landi, t.d. 

fossar eða drangar, hafa einnig mikla þýðingu.  
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 Víðerni.  Svæði sem eru lítt eða ósnortin og sem næst upprunalegu ástandi. Þau eru án 

mannvirkja og að mestu eða alveg án ummerkja um umsvif mannsins. Slík svæði eru 

fágæt, a.m.k. í Evrópu, en þau hafa mikið gildi fyrir þróun lífríkis, rannsóknir, útivist og 

upplifun fólks. 

 Menningar- og söguminjar. Staðir sem hafa þýðingu vegna stórra atburða í sögunni eða 

svæði þar sem sjá má ummerki um athafnir liðinna tíma, s.s. menningarminjar og 

menningarlandslag. 

 

Verndarviðmið eru notuð til að lýsa verndargildi tiltekinna viðfanga eða náttúrufyrirbæra, 

sérstöðu og eðli þeirra. Til þeirra teljast m.a. (María Harðardóttir o.fl. 2003): 

 

 Sjaldgæfar tegundir eða tegundir í útrýmingarhættu, svo og náttúruminjar, hafa sérstakt 

verndargildi, því brottfar þeirra er endanlegt.   

 Óvenju tegundarík svæði eða svæði viðkvæm fyrir röskun.  Tegundarík svæði eru 

verðmæt vegna þess að þau hýsa hátt hlutfall líffræðilegrar fjölbreytni á lands- eða 

heimshluta.  

 Svæðið er nauðsynlegt til að viðhalds sterkra stofna, mikilvægra tegunda og til viðhalds 

náttúrulegum þróunarferlum.  Stór og samfelld svæði eru mikilvæg til viðhalds 

náttúrulegra þróunarferla og fyrir afkomu stórra hryggdýra.   Hér er t.d. lagt mat á hvort 

svæðið sé mikilvægt fyrir viðhald sterkra stofna, t.d. stóran hóp ákveðinnar fuglategundar.  

 Svæðið hefur verulegt vísinda- félags- efnahags- eða menningarlegt gildi. Svæði geta haft 

mikið fræðslugildi vegna nágrennis við þéttbýli t.d., hátt efnahagslegt gildi s.s. 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn, hátt vísindalegt gildi, t.d. þróunarlega (sbr. Surtsey, bæði 

jarðfræðilega og vegna framþróunar lífríkis) og menningarleg gildi, svæði sem tengjast 

náið menningu og starfi þjóðarinnar. 

 Alþjóðlegt náttúruverndargildi. Svæði, eða annað, sem hefur alþjóðlegt náttúru-, verndar- 

eða menningarlegt gildi samkvæmt viðmiðum eða skuldbindingum í alþjóðasamningum 

sem Ísland er aðili að.  

 Einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta. Svæði sem hafa hátt eða áberandi 

hlutfall af einkennislandslagi landshlutans, t.d. leirur á Suðvesturlandi, eða svæði sem 

hýsa þekktar og áberandi náttúruminjar, t.d. umhverfi Heklu. 
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4.4. Stefnumótun og hönnun verndarsvæðis 

Annað verkfæri við gerð verndaráætlunar og stjórn verndarsvæða er hönnun verndarsvæðisins, 

þ.e. að móta markmið og stefnu þess.  Þegar mat hefur verið lagt á aðstæður á verndarsvæðinu, 

gildi þess og sérstaða greind er leitað leiða til að viðhalda þeim. Sett er fram stefna 

verndarsvæðisins sem er í raun hin eiginlega verndaráætlun (Alexander, 2008).   

 Markmiðin þurfa að vera í samhengi við sérstöðu verndarsvæðisins og takmörk stjórnunar 

til framtíðar. Þau þurfa að vera mælanleg og skýrt framsett.  Útkoma verndarsvæðis er 

það ástand sem við viljum sjá að ákveðnum tíma liðnum (framtíðarsýn) og er æskilegt 

fyrir svæðið, s.s. umhverfi, náttúrufar, innviðir, stjórnun, þjónusta o.fl.    

 Stefna þarf að vera skýr.  Hún er opinbert gagn sem hefur áhrif á fjölmarga einstaklinga 

sem þurfa að hafa skilning á stefnunni.  Því þarf hún að vera auðlesin og einföld í 

framsetningu. Nákvæmar lýsingar á náttúrufari, tegundum eða búsvæðum eiga síður 

heima í stefnuyfirlýsingunni.  Slíkar lýsingar eru settar fram sem viðhengi með áætlun og 

fremur ætlaðar fyrir starfsmenn og fræðimenn.  Stefnan þarf að höfða til víðs hóps 

lesenda og því fleiri sem þeir eru, því meiri líkur eru á því að áætlunin verði virk og henni 

hrint í framkvæmd.  

 Mikilvægt er að stefnan innihaldi nákvæma skrá yfir athafnir og rannsóknir. Skilyrði er að 

allar athafnir og störf á svæðinu séu skráð og aðgengileg.  Skráin þarf að vera með 

nákvæmum og réttum upplýsingum og þarf að geta staðist rannsókn eða gilt sem heimild.  

Þannig þurfa t.d. talningar að vera réttar og rétt unnar, aðferðir við rannsóknir greindar og 

forðast að nota huglægt mat. Skráðar upplýsingar eiga að byggja á staðreyndum.  

Óhentug aðferð eða viðhorf til stefnumótunar sem forðast ber er (Alexander, 2008):   

 Skriffinnska (áætlun vill fara fram úr sjálfri sér)  

 Erfiðleikar við að fara eftir áætlun, skilvirkni lítil eða engin  

 Skortur á sameiginlegum stuðningi, markmiðum og sýn 

 Skilningur ófullnægjandi á verndarsvæðinu t.d. vegna skorts á bakgrunnsupplýsingum   
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4.4.1 Uppsetning stefnu  

Markmið þurfa að vera miðlæg, rituð í nútíð, með sýn á framtíðina, sýn á verndarsvæðið og 

breytingum innan þess, jafnt kvikum sem hægum (Alexander, 2008). 

Markmiðin móta hvert stefnir, hvað viljum við sjá og hvernig ætlum við að ná þangað. Oft þarf 

að setja einstök markmið fyrir einstök gildi.  Meta þarf mikilvægasta hluta áætlunarinnar út frá 

gildum svæðisins, s.s. líffræðilegt umhverfi, náttúrufar, jarðfræðiminjar o.fl.  

Markmið þurfa að vera, raunhæf, nákvæm, mælanleg og tímasett.  

4.4.2 Hin mörgu markmið verndarsvæða 

Fjöldi verndarsvæða hefur þegar markmið með vernd sinni og stjórnun.  Oft eru markmið sett 

samhliða lagalegri stofnun verndarsvæðis, jafnvel út frá stefnu stjórnvalda eða yfirstofnunar 

(Hockings 2007).  Yfirleitt eru markmiðin stigskipt, þannig eru viss yfirmarkmið sett, stefnur og 

leiðir (sjá mynd 4).  Hins vegar geta komið fram atriði sem mönnum yfirsást er tekin var 

ákvörðun um vernd svæðisins, eða miklar breytingar orðið á svæðinu sem kalla á endurskoðun á 

aðalmarkmiðum svæðis og jafnvel endurskoðun verndunarákvæða og laga viðkomandi svæðis.  

 

Mynd 5, stigskipt markmið verndarsvæða, áhrifamest efst (Lee og Middleton, 2003). 
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Aðalmarkmið verndarsvæða liggur yfirleitt í reglugerðum þeirra.  Við undirbúning friðlýsingar 

eru verndarsvæði tekin út af sérfræðingum og metin og verndarmarkmið sett (Lee og Middleton 

2003), þ.e. forsenda verndunar, viðföng og viðmið.  Hérlendis eru markmið verndarsvæða sett 

fram í náttúruverndaráætlun, þar sem t.d. er metinn fjölbreytileiki tegunda á verndarsvæði, 

sjaldgæfni, landslag, jarðmyndanir o.s.frv (María Harðardóttir o.fl. 2003).  Aðalmarkmið 

verndarsvæða kemur því fram í undirbúningi friðlýsinga og eru aðalmarkmið settra verndunar-

laga.  Jafnframt koma önnur lög að aðalmarkmiðunum s.s. náttúruverndarlög, alþjóðasamningar  

og önnur lög sem hafa bein áhrif á starfsemi á verndarsvæðið.   

Önnur markmið verndarsvæðis eru stefnumarkandi áætlanir sem hafa áhrif á verndarsvæðið s.s. 

stefna stjórnvalda í málefnum friðlýstra svæða (ekki lögbundin), stefna yfirstofnunar, stefna á 

starfssvæði eða samfélagsleg stefna sem snertir svæðið o.s.frv.  

Stefna um landnotkun sem sveitarfélag setur sér er eitt af markmiðum verndarsvæða. Hún er þó 

ekki beinlínis stefnumarkandi þar sem samþykki yfirstjórnar verndarsvæða þarf til að 

landnotkunaráætlun taki gildi.  Hins vegar er hún ríkjandi sem markmið eftir að hún hefur verið 

samþykkt.  

Að ofangreindum skilyrðum uppfylltum geta nú stjórnendur verndarsvæða sett sér sína sérstefnu, 

þ.e. svæðastefna sem er í raun hin eiginlega verndaráætlun.  Sú stefna er unnin líkt og fyrr segir 

með hagsmunaaðilum og út frá mati á gildum verndarsvæðisins.  Hér er tekin ákvörðun um 

einstakar stjórnunaraðgerðir og stefnumarkandi þætti innan verndarsvæðis, s.s. uppbygging 

innviða (gestastofa, salerni, bílastæði og annað slíkt), áherslur í stjórnun, leiðir til endurmats o.fl. 

(Lee og Middleton, 2003). 

Hliðaráætlanir sem styðja við verndaráætlunina eru yfirleitt skammtímaáætlanir, árlegar áætlanir 

s.s. rekstraráætlun eða áætlanir sem endurskoða þarf á skemmri tíma en verndaráætlun (sjá næsta 

kafla). 

Framkvæmda- og starfsáætlanir varða leiðina sem fara skal til að ná fram settum markmiðum. 

Endurmat, vaktanir og endurskoðum á markmiðum hafa mest áhrif á þennan þátt, þ.e. þær leiðir 

sem stjórnendur hafa valið sér.   
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4.4.3 Sveigjanleg stjórnun  

Náttúruverndarsvæði eru yfirleitt síkvik, breytileg og færanleg vistkerfi.  Taka þarf tillit til þess er 

verndaráætlun er sett fram og gæta þess að áætlunin hafi vissan sveigjanleika sem tekur tillit til 

hins síkvika umhverfis (Alexander, 2008).   Erfitt getur verið að ætla sér að festa umhverfið út frá 

vissri áætlun eða stöðu og einnig kostnaðarsamt.  Við búsvæðavernd t.d. getur reynst erfitt að 

verja visst svæði, enda geta búsvæði auðveldlega færst til.  Svæði getur verið verndað vegna 

gróður-samfélaga, dýralífs og fugla, en slík vistkerfi geta hæglega fært sig til innan svæðis eða út 

af því.   

Stjórnun er einnig síkvikt ferli sem þarf stöðugt endurmat.  Þess brýnna ef viðfangsefnið er 

síkvikt líkt og vistkerfi flestra verndarsvæða.  Aðlögunarhæf stjórnun miðast út frá þessum 

þáttum, þ.e. getur brugðist við óvæntum atriðum og gefur stjórnendum visst svigrúm og frelsi til 

athafna.  Stjórnun og stefna þarf því að vera sveigjanleg og endurskoðast reglulega.   

4.4.4 Mörk ásættanlegra breytinga 

LAC (limits of acceptable change) er stjórnunarkerfi sem greinir ásættanlegt álag á vistkerfi frá 

óásættanlegu (Lee og Middleton, 2003).  Þetta á þó aðeins við þegar árekstrar verða milli 

mismunandi notenda eða markmiða.  Í mörgum tilvikum er auðvelt að taka á álagsvaldi en ef 

álagið er vegna hagsmuna af notum þarf að sameina ólík sjónarmið um hvað er ásættanlegt. Því 

þarf að setja ásættanleg viðmið á rask af manna völdum (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6, mörk ásættanlegra breytinga (Hammit og Cole, 1998).   
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Draga þarf að bakgrunnsupplýsingar og þekkingu á svæðinu og ferlum innan þess og meta 

samhliða hagsmunanotum.  Samráð er haft um vænlega framtíðarsýn og mörk ásættanlegra 

breytinga (sjá mynd 7).  Ferlið er vaktað og síkvikt.  Ef markmið nást ekki þarf að endurskoða 

þau og endurgera.  

 

Mynd 7, mat og vöktun  á ásættanlegum breytinga (Hammit og Cole, 1998).   

4.4.5 Notkun annarra áætlana  

Verndaráætlun getur orðið mjög ítarleg og yfirgripsmikil.  Ein leið til að draga úr umfangi hennar 

er að deila hluta af efni hennar í smærri aðskildar áætlanir sem verndaráætlunin vísar síðan til 

(Lee og Middleton, 2003).  Umræddar áætlanir geta jafnframt verið unnar fyrir skemmri tíma en 

verndaráætlunin og haft meiri sveigjanleika og verið efnismeiri.  T.d. yrði erfitt að vinna 

rekstraráætlun fyrir næstu 10 ár verndarsvæðis, fremur er vinna áætlun þess efnis árlega.  Meðal 

áætlana má nefna öryggisáætlun og áhættumat verndarsvæðis, umhverfisstefnu sem starfsemi 

verndarsvæðis setur sér og daglegar starfsáætlanir og reglur.  Fjöldi áætlana sem tilheyra 

verndaráætlun fer eftir áherslum stjórnenda og yfirstofnunar hvers svæðis fyrir sig.   
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Meðal ýmissa aðskildra áætlana má nefna (Lee og Middleton, 2003): 

 Starfsáætlun. Áætlun sem skilgreinir hvernig og hvenær einstakir þættir stjórnunar fara 

fram.  Slíkar áætlanir eru ekki síst þarfar á stórum og flóknum svæðum.  Starfsáætlun er 

yfirleitt með skemmri tímaáætlun en verndaráætlun enda tekur hún fremur til daglegra 

starfa innan verndarsvæðis (nánari umfjöllun í kafla 4.6). 

 Stofnanaáætlun. Er í raun rekstraráætlun fyrir rekstrarstofnun friðlýsta svæðisins, s.s. 

þjóðgarðastofnanir.  Í þeirri áætlun er útskýrt hvernig stofnunin virkar, markmið hennar 

og forgangsröðun, verkferlar, skipurit, leiðarljós og  stefna stofnunar í málefnum 

friðlýstra svæða sem undir hana heyra.   

 Rekstraráætlun. Fjallar um fjármál verndarsvæðisins s.s. fjárhags- og 

stofnkostnaðaráætlun.  Jafnframt hvernig rekstrarfjár er aflað, með framlagi frá 

móðurstofnun, tekjum innan svæðis af sölu minjagripa, korta og annað slíkt, svo og tekjur 

af tjaldsvæðum.  Rekstraráætlun fjallar þannig um rekstur og þjónustusölu á 

verndarsvæðinu (nánari umfjöllun í kafla 4.6).  

 Svæðaáætlun.  Oft er verndarsvæðum skipt niður  í fleiri svæði (hólf) með mismunandi 

áherslum og verkferlum innan hvers svæðis.  Umfang og landamæri svæðanna og 

stjórnun hvers svæðis fyrir sig er skilgreind nánar í svæðaáætlun.  Eftir sem áður er 

svæðaáætlun skilgreind í verndaráætlun svæðisins.  Sem dæmi um einstök svæði má 

nefna móttökusvæði gesta með gestamiðstöð, bílastæðum og annarri þjónustu eða 

búsvæði t.d. fuglavarp með mikilli friðun og skertum aðgangi.  Á gestamiklum 

verndarsvæðum er oft þörf á öflugri stjórnun, svo sem við náttúrufyrirbæri sem draga 

marga gesti að sér.   

 Sviðsáætlanir. Oft eru settar upp einstakar áætlanir um áhersluþætti innan svæðis, s.s. 

fræðsluáætlun, vernd einstakra tegunda innan verndarsvæðis, stjórnun gesta (gönguleiðir, 

þjónustuframboð) o.s.frv.  Umræddar áætlanir eru einnig í verndaráætluninni, hins vegar 

geta sviðsáætlanir verið ítarlegri.   
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 Þróunaráætlun. Fjallar um þróun í uppbyggingu verndarsvæðis og er leiðbeinandi um 

fjárfestingar og verkferla.  Umfjöllunin er um innviði og innri uppbyggingu s.s. 

gestastofa, salerni, akvegir o.s.frv.   

 Minjavernd/fornleifaáætlun.  Leiðbeinandi áætlun um vernd og viðhald minja innan 

verndarsvæðis.  Í áætluninni er tekið á minjum sem liggja undir álagi og sagt til um 

hvernig vernd sé best háttað.    Áætlunin er ekki síst unnin á svæðum með sögulegar 

minjar og menningu en henta einnig blönduðum svæðum, s.s. náttúru- og 

menningarverðmæti.   

4.5. Ílag  

Með ílagi er átt við allan þann stuðning sem svæðið þarf til þess að ná markmiðum sínum.  

Stuðningurinn er í formi rekstrarfjár, tækja, verkfæra og innri uppbyggingar verndarsvæðis, 

stuðnings yfirstofnunar eða stjórnsýslu, stuðnings nærsamfélags, þekkingar og hæfni starfsmanna 

til þess að stjórna svæðinu o.fl. Framtíð svæðisins mótast sannarlega af því ílagi sem til þess 

leggst enda standa og falla markmið verndarsvæðis með því. Ílag er því mikilvægur þáttur 

verndaráætlunar.  Þegar stefna liggur fyrir þarf að svara þremur grundvallarspurningum 

(Hockings, 2006): 

 Hve mikið fjármagn þarf til að ná fram markmiðum svæðisins 

 Hve mikið fjármagn fær svæðið (hefur svæðið fjármagn til þess að ná markmiðum) 

 Hvernig er núverandi fjármagn nýtt 

4.5.1 Greining stjórnunar og rekstrar  

Meta þarf hvernig rekstri er háttað og hve arðsamur hann er.  Lögð er áhersla á að starfsemi á 

verndarsvæði sé skilvirk og rekstrarfé vel nýtt. Meðal þess sem kanna þarf er (Hockings, 2007): 

 Er besta stjórn viðhöfð og stjórnunarleiðbeiningum fylgt  

 Er samþykktri stefnu og verklagi fylgt 

 Má, og þá hvernig, bæta stjórnun 

Stjórnun skiptir hér miklu máli, þ.e. hvort stjórnendur og starfsmenn verndarsvæðis hafa næga 

þekkingu á rekstri verndarsvæðisins og þeim ferlum sem eiga sér stað á svæðinu og hvort þeir 
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hafi tækifæri til þess að bæta hæfni sína.  Mannauður verndarsvæðis er ekki síður mikilvægur en 

fjármagn eða annað ílag sem svæðið þarf.  Verndaráætlanir gefa oft út hvers megi vænta á 

verndarsvæðinu, gildi þess og sérstöðu.  

Ekki er auðvelt að sjá hvaða innlag væntanleg markmið/stefna þarfnast.  Meta þarf áherslur í 

starfsemi svæðisins og hvar áhersluatriði liggja.  Á breiðum grunni geta þau legið í (Hockings, 

2007): 

 Náttúru svæðisins, stjórn og vöktun 

 Menningarminjum og sögu 

 Ferðamennsku og útivist 

 Samskiptum við hagsmunaaðila og heimamenn 

4.5.2 Hve skilvirk er verndin í dag / hvar þarf að grípa inn í núna   

Samhliða fyrrgreindu mati á greiningu stjórnunar og reksturs er núverandi skilvirkni 

verndarsvæðis metin og ef finnast veikleikar á henni þarf að ákveða til hvaða úrræða megi grípa 

(Hockings, 2007).   

Metin er saman sú krafa sem gerð er til stjórnenda svæðisins og þess árangurs sem þeir eiga að ná 

og það ílag sem svæðinu er ætlað (sjá mynd 8).  Kröfur sem gerðar eru til stjórnunar svæðisins 

eru greindar, s.s. hvernig gengur að vinna eftir markmiðum verndarsvæðis og gildum, samskipti 

við hagsmunaaðila, gestastjórn o.fl.   

Samhliða er athugað hvort unnið sé að vernd og viðhaldi sérstaða svæðisins.  Jafnframt því að 

meta stjórnunarkröfur svæðis er metið það ílag sem til svæðisins er veitt í formi fjármuna, 

starfsmanna, styrkja og/eða tekna sem verða til á svæðinu, hvaða innviðir eru til staðar og 

gagnsemi þeirra gagnvart kröfum o.s.frv. (Hockings, 2006): 
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Mynd 8, mat á kröfum til stjórnunar verndarsvæða og ílags sem til þeirra er lagt 

(Hockings, 2006)  

4.6. Starfsáætlun og ferlar stjórnunar 

Starfsáætlun verndarsvæða er skilgreind, kerfisbundin áætlun sem inniheldur lýsingu á öllum 

helstu störfum sem innt eru á verndarsvæðum til að mæta þörfum og markmiðum þeirra.  Hvert 

einstakt verk eða verkferlar eru skráðir og lýst á fullnægjandi hátt fyrir þeim aðila sem ber ábyrgð 

á hverju verkefni fyrir sig.  Sett er fram breið starfsáætlun fyrir starfsmenn þar sem tekið er á 

flestum störfum verndarsvæðisins í formi ársáætlunar, árstíðaáætlunar (t.d. vorverk), 

langtímaáætlunar, fjárhagsáætlunar o.s.frv. Verk innan áætlana eru skipulögð og forgangsraðað 

og oft kostnaðargreind (Alexander, 2008). 

Rekstur svæða er vissulega mismunandi út frá verndargildum svæða, stærð og umfangi, fjölda 

ferðamanna o.s.frv.  Þannig getur verið mikill áherslumunur annars vegar á milli fjölsóttra svæða 

með mörgum starfsmönnum og miklu álagi á vistkerfi og  hins vegar á lítt sóttu verndarsvæði 

með fáum starfsmönnum að ekki sé talað um einmenningssvæði.  Eftir sem áður þarf að setja 

starfsmarkmið á öllum svæðum og meta hver tilgangur starfseminnar er.   
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Hornsteinn starfsáætlunar eru vel skilgreindir og skipulagðir verkferlar (Alexander, 2008).  Fjöldi 

starfa er unninn innan verndarsvæða og sannarlega nokkuð ólík út frá sérstöðu og áherslu hvers 

svæðis fyrir sig.  Hins vegar eru mörg grunnstörf hin sömu á flestum svæðum.  Víða erlendis hafa 

yfirstofnanir verndarsvæða sett fram skilgreind viðmið þeirra starfa sem unnin eru á 

verndarsvæðum undir þeirra stjórn, s.s. Þjóðgarðastofnun Bretlands, sem býr að öflugri 

starfsáætlun fyrir sín undirsvæði (Alexander, 2008).   

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að verkefni innan verndarsvæða eru markmiðastýrð. Sett 

er upp lýsing á öllum þeim verkefnum sem vinna skal og metið hvernig þau styðja við markmið 

og stefnu verndarsvæðis.   Tveir kostir fylgja því, annars vegar er hægt að kostnaðargreina 

markmiðin (hvað kostar að ná þeim) og hins vegar tryggir það að tilgangur er með öllum verkum 

sem dregur aftur úr handahófskenndri stjórnun (Alexander, 2008).   

Endurskoða þarf verkefni reglulega og forðast verkefni sem eru eingöngu unnin af vana, oft 

hönnuð fyrir mörgum árum við aðrar aðstæður og eiga ekki við lengur.    

Stundum tengjast verkefni við fleiri en eitt markmið,  t.d. getur barátta við veiðiþjófa einnig 

tengst fuglavernd eða fjölgun varpfugla í friðlandi o.s.frv.  Hver tegund eða búsvæði hefur sín 

sérkenni sem kalla á mismunandi markmið sem eitt og sama verkefnið getur þó stutt.  Hvert 

markmið hefur sinn mælikvarða sem þarf að vakta og fylgjast með.  Þannig má skilgreina 

verkefnastjórnun innan verndarsvæða sem mat á frammistöðu verndunarmarkmiða (Alexander, 

2008).  

Í starfsáætlun þarf því að meta hvernig einstakt verkefni tengist markmiðum verndarsvæðis og 

hve brýnt verkefnið er.  Með því réttlæta stjórnendur gjörðir sínar og upplýsa aðra um verk sín.  Í 

stjórnun þarf stundum að taka ákvarðanir um framkvæmdir sem geta haft áhrif á tegundir eða 

þróun innan verndarsvæðis.  Þetta á ekki síst við ef taka þarf sérstaklega á vernd einnar tegundar 

eða búsvæðis sem hefur um leið bein áhrif á önnur lífkerfi.  Þannig getur t.d. vernd fágætra 

plantna leitt til þess að fækka þurfi samkeppnisplöntum eða ágengum plöntum í samfélagi.  Því 

þarf stundum að taka ákvarðanir sem gætu jafnvel strítt gegn megin markmiðum 

verndarsvæðisins (Alexander, 2008). 
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Fjölmörg verkefni eru unnin á verndarsvæðum yfir árið og geta þau verið misvirk.  Þannig má 

skilgreina viss vor- eða haustverkefni, heilsársverkefni s.s. rekstur gestastofu og ýmis 

skammtímaverkefni hluta árs.  Starfsáætlun er yfirleitt unnin til einhverra ára, oft fimm ára í senn.  

Erfitt getur reynst að setja fram starfsáætlun til lengri tíma.  Hafa þarf í huga síkvikt umhverfi 

verndarsvæðis við áætlunargerðina, setja inn mælikvarða á frammistöðu stjórnunar og áætlun um 

vöktunarþætti á verndarsvæðinu sem mælikvarða á framgang markmiða (Alexander 2008).   

Rekstraráætlun er einn mikilvægasti hluti starfsáætlunar.  Hún tilgreinir í raun hve mikið 

fjármagn eða hversu marga starfsmenn þarf til að sinna nauðsynlegum verkefnum.  Þegar 

verkefni og einstök störf á verndarsvæði hafa verið greind er rekstraráætlun unnin sem forsenda 

væntanlegrar fjárhagsáætlunar og umsókna um rekstrarfé.  Ef rekstrarfé er fyrirliggjandi til 

einhverra ára, viss árleg upphæð, nýtist rekstraráætlun til að forgangsraða verkefnum innan 

verndarsvæðis og skilgreina nauðsynleg verkefni frá gæluverkefnum (Lee og Middleton, 2003).    

Stjórnendur verndarsvæða þurfa að þekkja útgjöld svæða sinna og geta kostnaðargreint hvert 

verkefni fyrir sig.   Yfirleitt sér yfirstofnun verndarsvæðis um fjármál allavega smærri 

verndarsvæða og þarf að tryggja aðgang stjórnenda að rekstraryfirliti svæða sinna og skapa þeim 

góða þekkingu og tilfinningu fyrir útgjöldum og tilkostnaði.  

Starfsmenn eru stór hluti af starfsáætlun, enda setur hún fram verkefni þeirra, tíma og ábyrgð. Til 

starfsmanna teljast launamenn og sjálfboðaliðar.  Starfsmannaskortur er fremur algengt 

vandamál, en með áætlun þarf að tryggja góðan starfsárangur án þess þó að rýra öryggi eða heilsu 

starfsmanna eða að starfsmannafæð dragi úr öryggi gesta (Alexander, 2008).   

Það getur reynst þrautin þyngri að ljúka öllum tilfallandi verkefnum á verndarsvæðum,  

árstíðarbundin útiverkefni eru háð umhverfisþáttum s.s. veðri,  fjárhagur verndarsvæðis hefur 

áhrif á framkvæmdaþátt og setur mörk á hve mikið er hægt að framkvæma o.s.frv.  Ávallt má 

reikna með að einhverjum verkefnum þurfi að fresta eða hætta við vegna  aðstæðna sem upp 

kunna að koma.  Því er brýnt að forgangsraða verkefnum.  Sum verkefni, s.s. lagaleg skylda, 

mæta forgangi á vöktunarverkefni sem aftur hafa forgang á t.d. fræðsluáætlun svæðis o.s.frv.  Á 

sama  grundvelli þurfa stjórnendur svæðaskiptra verndarsvæða að forgangsraða verkefnum innan 

hvers svæðis út frá mikilvægi þeirra.   
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Rekstur svæða er vissulega mismunandi út frá verndargildum svæða, stærð og umfangi, fjölda 

ferðamanna o.s.frv.  Þannig getur verið mikill áherslumunur milli fjölsóttra svæða með mörgum 

starfsmönnum og miklu álagi á vistkerfi og lítt sóttu verndarsvæði með fáum starfsmönnum að 

ekki sé talað um einmenningssvæði.  Eftir sem áður þarf að setja starfsmarkmið á öllum svæðum 

og meta hver tilgangur starfseminnar er  (Alexander, 2008).   

4.7. Afrakstur og niðurstöður  

Þegar verndaráætlun liggur fyrir og samþykkt starfsáætlun er tilbúin til notkunar geta starfsmenn 

verndarsvæðis hafið störf samkvæmt henni (Lee og Middleton, 2003).  Hér er hinni eiginlegu 

verndaráætlunarvinnu  lokið og starfsemi tekur nú mið af henni.   Með vöktun og endurmati 

ýmissa verkþátta er virkni verndaráætlunar metin.  Tilgangur slíks mats er að kanna  hvort 

áætlanirnar séu skilvirkar og hvort markmið verndarsvæðis hafi náðst og að laga stjórnun að 

niðurstöðum slíks mats.   Niðurstöður af afrakstri verndar- og starfsáætlanna, bornar saman við 

markmið verndarsvæða er hin sanna raunniðurstaða um stjórn verndarsvæðis.    

Afrakstur metur hvort verndaráætlun hafi verið notuð og hver niðurstaða eða afrakstur 

áætlunarinnar er.  Nýta má leiðbeinandi vöktunaráætlanir til mælinga á afrakstri, m.a. með söfnun 

upplýsinga í formi áætlana og skýrslna og endurmati á stefnu og stjórnun um hver áramót (Lee og 

Middleton, 2003). 

Tilgangurinn með mati á árangri er að sjá stjórnendum og samfélagi fyrir upplýsingum um 

innleiðingu verndaráætlunar eða annarra stjórnunaráætlana og þá jafnt á einstökum sem 

almennum hlutum áætlana. Upplýsingar um innleiðingu má skrá á tvo vegu, annars vegar með 

lýsingu á framkvæmdri vinnu með verkfærum verndaráætlunarinnar og einnig með því að flokka 

framvindu eftir stöðu innleiðingar samkvæmt neðangreindum flokkum (Lee og Middleton, 2003): 

 Vinna við verndaráætlun og stjórnunarferla er lokið, stefna er til staðar og ferli framfylgt 

 Það gengur vel að koma aðgerðum í gang á öllum stöðum, þ.e. stefnu og áætlunum er 

lokið, innleiðing í gangi og búið að útvega fjármagn og starfsmenn  

 Hluti vinnunar er í gangi á öllum eða sumum sviðum áætlunarinnar, innleiðing í gangi og 

búið að útvega fjármagn og starfsmenn 

 Stefna og áætlanagerð er búin en hefur ekki verið innleidd 

 Áætlunargerð er í vinnslu, starfsmenn og fjármagn til staðar 
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 Vinna er losaraleg og ekki eftir áætlun. Ekki búið að tryggja rekstrarfé 

 Engar aðgerðir eru í gangi  

4.7.1 Framkvæmd vöktunaráætlanna  

Í stjórnun er brýnt að safna vissum upplýsingum um framgang áætlana og halda þeim til haga.  

Slíkar upplýsingar nýtast við gerð verndaráætlana, hvort sem um fyrstu áætlun er að ræða, 

endurskoðun starfandi áætlunar eða undirbúningur að nýrri áætlun.  Án slíkra upplýsinga er vart 

hægt að setja fram verndaráætlun (Alexander, 2008).   

Til að meta árangur af starfinu þarf að setja því einhverja mælikvarða sem geta gefið vitneskju 

um árangur stjórnunar.  Þeir mælikvarðar eru yfirleitt vissir vöktunarferlar á ýmsa þætti innan 

verndarsvæðisins og hannaðir með hliðsjón af markmiðum þess (Lee og Middleton, 2003). 

Vaktanir geta verið í formi kannana, talninga á fjölda gesta eða á viðhorfi þeirra til 

verndarsvæðisins svo og vöktun á náttúrufari svæðisins, viðgangi einstakra tegunda, búsvæða, 

vistkerfa og annarra mikilvægra þátta.  Vöktun getur einnig verið á innri starfsemi og á einstaka 

hlutum starfsáætlana, hvort verk séu unnin, hvort þau séu innan ramma fjárheimilda, laga og 

annað slíkt (Alexander, 2008).   

4.7.2 Tímaplan og endurskoðun 

Lokaskrefið í skipulagsferlinu er að taka ákvörðun um endurskoðun og uppfærslu 

verndaráætlunar.  Í mörgum tilvikum eru tímamörk sett af löggjafanum eða yfirstofnun 

verndarsvæðis (Lee og Middleton, 2003).  Algengt er að áætlanir endurskoðist á fimm, sjö eða tíu 

ára fresti.  Ákvörðun um endurskoðun þarf að taka áður en starfandi verndaráætlun lýkur.  Ef 

verndaráætlanir eru flóknar, s.s. aðkoma margra hagsmunaaðila og tímafrekt samráð við 

almenning  með löngu kynningarferli, getur verið nauðsynlegt að byrja vinnu að nýrri 

verndaráætlun eigi síðar en tveimur árum áður en starfandi áætlun fellur úr gildi.  Í einfaldri 

áætlunarvinnu er ferlið skemmra, þó vart minna en eitt ár.   

Hluti af lokaverki verndaráætlunar er að tryggja endurgjöf þegar vinna við nýja áætlun hefst.  

Gæta þarf þess að öll gögn séu til staðar og að hafist sé handa tímanlega við rannsóknir og mat á 

upplýsingum sem vantar svo ekki verði töf á vinnu við endurnýjaða verndaráætlun. 
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Yfirleitt eru verndaráætlanir með tímamörkum, það er gildistími til einhverra ára.  Það hefur þó 

borið við að áætlanir hafi engan lokadag.  Slík áætlun getur haldið lagalegu gildi sínu en ólíklegt 

er að raunverulegt gildi sé til staðar, hvað þá til eilífðar.  Það ætti því að vera jafn mikilvægt 

markmið hverrar yfirstofnunar, svo og stjórnenda verndarsvæða, að endurskoða verndaráætlun 

svæðis síns með reglulegu millibili fremur en að vinna eftir úreltri eða engri verndaráætlun (Lee 

og Middleton, 2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

5. Umræður  
 

Á ársráðstefnu friðlýstra svæða í Evrópu (Eurparc Federation) s.l. haust var talsverð umræða og 

fyrirlestrar um gerð skilvirkra verndaráætlana og gagnsemi þeirra.  Fulltrúar breskra þjóðgarða 

bentu m.a. á að þjóðgarðar þar í landi hafi búið við lítinn skilning á starfsemi verndarsvæða lengi 

vel og óvisst rekstrarumhverfi, sem hefði gjörbreyst eftir að þeir tóku upp á samræmdri vinnu 

allra þjóðgarða og friðlýstra svæða um verndaráætlunargerð.  Í stuttu máli töldu þeir að með 

verndaráætlunum hefðu umrædd svæði sannað sig, skilningur á gildum þeirra hafi aukist svo og 

áhugi almennings sem stjórnmálamanna á starfsemi þeirra og þörfum.   

Fulltrúar finnskra þjóðgarða bentu á að þekking á ferlum friðlýstra svæða hafi eflst þar í landi við 

gerð verndaráætlana.  Þeir ræddu um verndaráætlanir sem lærdómsferli, jafnt starfsmanna og 

stjórnenda verndarsvæða, aðalskrifstofu, sem landeigenda og nærsamfélags.  Starfsferlið við gerð 

verndaráætlana hafi jafnvel verið verðmeira en sjálft lokaskjalið.  Það hafi opnað augu fjölmargra 

fyrir þekkingu sem aðeins stöku vísindamenn höfðu búið yfir áður.     

Auknar áhyggjur eru meðal erlendra fagstjórnenda um að mörg verndarsvæða séu að missa tiltrú 

vegna stefnuleysis og ná ekki fram sátt um gildi sitt og verðmæti.  Þau ná ekki að sanna sig, 

hvorki fyrir eigin stjórnendum, samfélagi, hagsmunaaðilum, fjárveitingavaldi eða 

stjórnmálamönnum eða skapa þekkingu og vissu á eigin gildum.  Hætt er við að ósátt verði um 

ýmis verkefni tengd slíkum svæðum og jafnvel úlfúð milli mismunandi hagsmunaaðila, 

stjórnenda og rekstrarstofnana.  Allt leiðir það til þess að erfiðara er að ná fram sátt um 

friðlýsingu nýrra svæða og verndun.  Nauðsyn mats á stjórnun og stefnu er því æ brýnna á 

heimsvísu. Flest samtök verndarsvæða hafa því sett sér markmið um virka stjórnun og mat á 

henni meðal sinna félagssvæða. 

Gæti hugsast að þetta sé einmitt raunin hérlendis?  Í dag (maí 2009) eru reknir þrír þjóðgarðar á 

Íslandi, 39 friðlönd svo og tvær sérfriðanir (Breiðafjörður/ Mývatn og Laxá).  Auk þeirra 35 

friðlýst náttúruvætti, 16 fólkvangar og ein búsvæðavernd (sjá viðauka 3).  Alls eru fjórar 

aðskildar stofnanir rekstraraðilar umræddra svæða fyrir utan sveitarfélög sem reka fólkvanga.  

Samvinna og samskipti eru lítil milli umræddra stofnana um rekstur og framgang svæðanna.   

Umhverfisráðuneytið rekur með sérstofnun Vatnajökulsþjóðgarð og Breiðafjörð með 

Breiðafjarðarnefnd.  
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Umhverfisstofnun sér um friðlönd og einn þjóðgarð (Snæfellsjökul) og Þingvellir heyra undir 

Forsætisráðuneytið.  Þá eru ýmsar aðrar stofnanir, sem tengjast náttúruvernd beint eða óbeint, 

reknar án samvinnu við rekstrarstofnanir verndarsvæða.  Samhengi í rekstri verndarsvæða er því 

frekar lítið, á sama tíma og mikil áhersla er lögð á þennan þátt erlendis.  

 

Stjórnsýsluleg úrræði verndarsvæða felast í lögum og reglum sem styðja beint eða óbeint við 

svæðin.  Jafnframt er opinberri stefnu lýst s.s. í áætluninni um „Velferð til framtíðar“ og í 

Náttúruverndaráætlun 2004 - 2008.  Hins vegar virðist sem stefna og lagaleg úrræði séu fáum 

kunn  og er lítt haldið á lofti.  Stefna stjórnvalda er jafnvel frekar óljós og fáir meðvitaðir um 

hana, jafnvel þeim sem með valdið fara.  Þá virðist ríkja tvíræðni í sumum reglum og lögum, 

þannig að túlka má sama þáttinn á tvo vegu.  Þess utan virðast sumar reglur laga um náttúruvernd 

ekki taka af tvímæli.  Dæmi: Í þriðja kafla laganna er tekið á almannarétti og í fjórða kafla á 

rekstri náttúruverndarsvæða.  Meðal annars er rekstraraðilum verndarsvæða heimilt að setja á 

sérstakar reglur um umferð manna á náttúruverndarsvæðum þrátt fyrir ákvæði þriðja kafla, en 

slíkt hefur þó reynst erfitt vegna sterkrar stöðu almannaréttar.   

 

Aðkoma almennings að stjórn og stefnumótun verndarsvæða hérlendis er mjög takmörkuð.  

Reyndar hefur ekki mikið reynt á hana þar sem tiltölulega fá svæði búa að verndaráætlun.  

Aðkoma hefur að mestu verið í formi einstakra almenningsfunda svo og heimild almennings til 

að setja fram athugasemdir við verndaráætlun áður en hún hlýtur samþykki.  Hins vegar hafa 

mjög fáir þekkingu og innsýn í slíka áætlun, enda ekki beinir þátttakendur í gerð hennar, auk þess 

sem verndaráætlanir vilja verða þungar í framsetningu sem heldur almennum lesenda frá lestri 

þeirra og myndun skoðana á framsettum ferlum og áætlunum.    

 

Þar sem fáar verndaráætlanir hafa verið unnar hérlendis eru markmið fjölda verndarsvæða óljós 

almenningi og stjórnendum.  Jafnvel þótt stefnan komi fram í lögum og reglugerðum svo og 

stefnu stjórnvalda, er hún fáum kunn og flókið að lesa sér til um hana.   
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Fjármagn til rekstrar náttúruverndarsvæða á Íslandi er lítið og vart í samræmi við fjölda þeirra og 

umfang. Innan við tuttugu heilsársstarfsmenn starfa við verndarsvæði í dag (maí 2009) og aðeins 

þrír þeirra utan þjóðgarða (þ.e. á friðlýstum svæðum).  Landverðir eru í tímabundnu starfi yfir 

sumartímann.  Fjármagn til uppbyggingar innviða á verndarsvæðum er einnig af skornum 

skammti.  Þegar harðnar á dalnum er yfirleitt fljótlega dregið úr fjármagni til þessa geira, 

landvarðarvikum fækkað og einstökum verkefnum innan verndarsvæða frestað.  Síður er horft til 

langtímamarkmiða við rekstur og uppbyggingu, fremur reynt að þrauka hvert einstakt ár. 

Þekking á almennum rekstri og stefnumótun verndarsvæða virðist einnig lítil, þ.e. fáir Íslendingar 

hafa sótt sér menntun á þessu sviði og þekking virðist takmörkuð á mörgum sviðum.  Þrátt fyrir 

margra ára reynslu af rekstri náttúruverndarsvæða, virðist sem þekking skili sér lítt til framtíðar.  

Verðmæti liggja ekki síst í góðum starfsmönnum og þekkingu margra heimamanna á 

verndarsvæðum, en þau verðmæti hafa lítt verið greind og nýtt.  

 

Við vinnu þessarar ritgerðar voru fjölmörg verkfæri og aðferðir við gerð verndaráætlanna skoðuð.  

Nær öll verkfæri styðjast við aðferðir og verkfæri Alþjóða Náttúruverndarsamtakanna, IUCN.  

Önnur verkfæri, s.s. Heimsminjaskrá Unesco (World Heritage), Ramsar (votlendisvernd), 

Alþjóða náttúruverndarsjóðurinn WWF (RAPPAM) svo og flest önnur samtök náttúruverndar-

svæða auk þjóðgarðastofnanna ýmissa landa byggja sín verkfæri á grunnverkfæri IUCN, en 

staðfæra þau að aðstæðum í eigin landi og/eða verndarsvæðum.  Brýnt er fyrir íslensk stjórnvöld 

að staðfæra slíkt verkfæri til nota við verndaráætlunargerð hérlendis, auk þess að samræma 

yfirstjórn náttúruverndarsvæða og tryggja réttarstöðu þeirra.  Samhliða þarf að setja fjármagn í og 

hefja vinnu við gerð verndaráætlanna friðlýstra náttúruverndarsvæða og tryggja þar með stöðu 

þeirra og framtíð.  Jafnframt þarf að fjölga menntuðu fólki á starfssviði friðlýstra svæða og flytja 

til landsins þá þekkingu sem þegar er til staðar um stjórn og verndun slíkra svæða.  
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6. Niðurlag 
 

Þegar ferlar í gerð verndaráætlana eru metnir er greinilegt að viss meginatriði og aðferðir skipta 

höfuðmáli. Þar er ekki síst sú áhersla sem lögð er á aðkomu fjölmargra aðila að áætluninni og að 

sátt sé milli þeirra um hana.  Verndarsvæði geta ekki verið einkamál þeirra sem reka þau eða 

yfirstofnana.  Því fleiri eigendur sem eru að slíkri áætlun, því verðmeiri verður hún.  Jafnframt 

ölast almenningur sýn á gildi og sérkenni náttúruverndarsvæða og nauðsyn friðunar og verndar 

fágætra náttúruminja.  Líklegra er að heimamenn fyllist stolti til slíkra svæða fremur en agnúast 

út í einstaka þætti í starfsemi þeirra.  Með útgáfu samræmdrar áætlunar um gerð verndaráætlana 

fyrir íslensk náttúruverndarsvæði og aukins samhengis í rekstri slíkra svæða, má gjörbreyta 

viðhorfum Íslendinga til náttúruverndar um leið og gildi slíkra svæða aukast.     
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8. Viðaukar 
 

8.1. Viðauki 1,  

Skilgreining IUCN á friðlýstum svæðum 

Alþjóða Náttúruverndarsamtökin, IUCN, skilgreina friðuð svæði sem „Land eða hafsvæði 

sérstaklega ætlað til verndar og viðhalds líffræðilegri fjölbreytni og náttúruauðlindum ásamt 

menningu sem því tengist og er skýrt með löggjöf eða á annan haldbæran máta“ 

(Umhverfisráðuneytið 2006).  

Til að falla inn í flokkunarkerfi IUCN þarf m.a. að fullnægja ofangreindri skilgreiningu.  

Verndarflokkar samtakanna eru alls 6.  Þeir eru: 

Flokkur I:   

1.a: Friðland.  Ströng friðun, náttúrufriðland / friðlýstar óbyggðir: Verndað svæði sem höfð er 

umsjón með vegna vísindalegs mikilvægis eða til að vernda óbyggðir. 

Ib:  Friðlýst víðerni, óbyggðir. Svæði einkum til verndar óbyggðum 

Flokkur II: 

Þjóðgarður:  Einkum til að vernda vistkerfi og svæði fyrir útivist. 

Flokkur III. 

Náttúruvætti: Verndun sérstæðra náttúruminja sem eru sögulega, menningarlega 

eða fagurfræðilega mikilvæg. 

Flokkur IV: 

Verndarsvæði lífríkis (vistkerfa og búsvæða): Vernd tegunda og vistgerða með virkri stýringu í 

þeim tilgangi að tryggja viðhald kjörlendis og/eða til að uppfylla þarfir tiltekinna lífvera. 

Flokkur V: 

Verndarsvæði landslag: Verndað svæði sem umsjón er höfð með, einkum til að varðveita 

landslag / sjávarsvæði og fyrir tómstundaiðkun (fólkvangur). 

Flokkur VI: 

Verndarsvæði landnýtingar: Verndað svæði sem höfð er umsjón með, einkum fyrir sjálfbæra 

nýtingu náttúrulegs vistkerfis. 
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8.2. Viðauki 2.  

Lög og reglur 

Helstu lög og reglugerðir sem fjalla um málefni náttúruverndar á Íslandi með beinum eða 

óbeinum hætti.  
 

Lög nr. Heiti laga 

44/1999 Náttúruverndarlög 

90/2002 Lög um Umhverfisstofnun 

73/1997 Skipulags- og byggingarlög 

105/2006 Lög um umhverfismat 

15/1994 Lög um dýravernd 

64/1994 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum 

36/1974 Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu 

59/1928 Lög um friðun Þingvalla  

54/1995 Lög um vernd Breiðafjarðar 

60/2007 Lög um Vatnajökulsþjóðgarð 

17/1965 Lög um landgræðslu 

3/1955 Lög um skógrækt 

23/2006 Lög um upplýsingarétt og umhverfismál 

58/1998 Lög um þjóðlendur 

15/1923 Vatnalög 

60/1992 Lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur 

18/1996 Lög um erfðabreyttar lífverur 

7/1998 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir 

123/1940 Lög  um bann gegn jarðrask 
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Reglugerð nr. Heiti reglugerðar 

205/1973 Reglugerð um náttúruvernd  

61/1990 Reglugerð um landverði 

359/1993 Reglugerð um þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum 

371/1997 Reglugerð fyrir Friðlýsingarsjóð skv. lögum um náttúruvernd 

583/2000 Reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu útlenskra 

568/2001 Reglugerð um þjóðgarðinn Snæfellsjökul 

879/2004 Reglugerð um Skaftafellsþjóðgarð 

528/2005 Reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands  
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8.3. Viðauki 3 

Friðlýst svæði og Þjóðgarðar  á Íslandi í maí 2009 samkvæmt upplýsingum Umvherfisstofnunar 

(www.ust.is , skoðað 1. Maí 2009). 

Nafn friðlands Friðlýst 
Stærð/ 
ferkm. 

Ástjörn 1978 0,3 

Bakkatjörn 2000 0,2 

Blautós 1999 2,8 

Búðahraun 1977 11,2 

Dyrhólaey 1978 2,9 

Eldey 1940 14,1 

Esjufjöll 1978 289 

Flatey 1975 0,8 

Friðland að Fjallabaki 1979 443 

Friðland í Svarfaðardal 1972 5,3 

Geitland 1988 123 

Grótta 1974 0,3 

Grunnafjörður í Borgarfirði  1994 13,4 

Guðlaugstungur  2005 401 

Gullfoss 1979 1,6 

Herdísarvík 1988 39,2 

Herðubreiðarfriðland 1974 161 

Hornstrandir 1975 611 

Hólmanes 1973 2 

Hrísey 1977 2,2 

Húsafellsskógur í Borgarfirði  1974 4,4 

Ingólfshöfði 1974 1,1 

Kasthúsatjörn og aðliggjandi fjara, Álftanesi 2002 0,5 

Kringilsárrani 1975 74,6 

Kverkfjöll og Hvannalindir  1973 53,6 

Lónsöræfi í Stafafellsfjöllum 1977 337 

Melrakkaey 1971 16,1 

Miklavatn í Skagafirði 1977 15,5 

Oddaflóð 1994 5,8 

Pollengi og Tunguey 1994 6,5 

Salthöfði og Salthöfðamýrar  1977 3,2 

Skrúður 1995 2,3 

Ströndin við Stapa og Hellna við utanvert Snæfellsnes 1979 1,3 

Surtsey í Vestmannaeyjum 1965 24,2 

Varmárósar norðan Mosfellsbæjar  1980 0,1 

Vatnsfjörður 1975 193 

Vestmannsvatn á mörkum Aðaldals og Reykjadals 1977 9,1 

Vífilsstaðavatn og nágrenni í Garðabæ 2007 3,2 

Þjórsárver 1981 353 

Samtals 
 

3228,8 km2 
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Fríðlýst náttúruvætti Friðlýst 
Stærð/ 
ferkm. 

Askja í Ódáðahrauni 1978 62,2 

Árnahellir í Leitarhrauni 2002 0,1 

Bárðarlaug í Breiðuvík 1980 0,7 

Borgir í Kópavogskaupstað 1981 
 Dettifoss, Selfoss og Hafragilsfoss og nágrenni í Öxafjarðarhreppi  1996 4,9 

Díma í Lóni, Austur-Skaftafellssýslu 1975 0,2 

Dverghamrar á Síðu, Vestur-Skaftafellssýsla 1987 
 Dynjandi, Fossar í Dynjandisá í Arnarfirði 1981 6,9 

Eldborg í Bláfjöllum 1974 0,3 

Eldborg í Hnappadal 1974 1,4 

Eldborg undir Geitahlíð, Grindavík 1987 0,8 

Fossvogsbakkar 1999 0,2 

Gervigígar í Álftaveri 1975 34,4 

Grábrókargígar í Norðurárdal  1962 1,3 

Hamarinn í Hafnarfirði 1984 
 Háalda, Austur-Skaftafellssýsla 1975 0,4 

Háubakkar við Elliðavog, Reykjavík 1983 
 Helgustaðanáma, Suður-Múlasýsla 1975 
 Hraunfossar og Barnafoss í Hvítá, Borgarfirði 1987 0,3 

Hverstrýtur í Eyjafirði 2001 0,1 

Hverastrýtur á botni Eyjafarðar, norður af Arnarnesnöfum  2001 0,1 

Hveravellir á Kili 1960 5,3 

Jörundshellir í Lambahrauni við Hlöðufell 1985 0,1 

Kattarauga við Kornsá í Vatnsdal, A-Húnavatnssýslu 1975 
 Kirkjugólf á Kirkjubæjarklaustri  1987 
 Lakagígar, Vestur-Skaftafellssýsla 1971 168,2 

Laugarás í Reykjavík 1982 
 Skógafoss undir Eyjafjöllum 1987 1,7 

Skútustaðagígar, Suður-Þingeyjarsýsla 1973 0,7 

Steðja á Skeiðhól í Hvalfirði 1974 
 Surtabrandsgil, Barðaströnd 1975 1,1 

Teigahorn við Berufjörð, Suður-Múlasýsla 1975 2,1 

Tröllabörn í Lækjarbotnum, Kópavogi 1983 
 Víghólasvæðið, Kópavogi 1983 
 Valhúsahæð, Seltjarnarnesi 1998   

 
Samtals 293,5 km2 
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Nafn þjóðgarðs Friðlýst 
Stærð/ 
ferkm. 

Vatnajökulsþjóðgarður 2007 12000 

Snæfellsjökull 2001 170 

Þingvallellir 1930 93 

Samtals 
 

12263 km2 

   
Fólkvangar Friðlýst 

Stærð/ 
ferkm. 

Álfaborg í Borgarfirði eystri 1976 0,1 

Ásfjall 1996 0,9 

Bláfjallafólkvangur 1973 90,4 

Böggvistaðafjall, Dalvík 1994 2,9 

Einkunnir, Borgarbyggð 2006 2,6 

Hrútey í Blöndu, Austur-Húnavatnssýsla 1975 0,1 

Hlið, Sveitarfélagið Álftanesi 2002 0,4 

Hólmanes og hluti Hólmaháls (fólkvangur og friðland)  1973 2 

Hraun í Öxnadal 2007 10 

Kasthúsatjörn og aðliggjandi fjara á Álftanesi 2002 0,2 

Krossanesborgir, Akureyri Eyjafjarðarsýslu  2005 0,8 

Neskaupstaður 1972 4 

Ósland Hafnarkauptúni, Austur-Skaftafellssýslu 1982 0,2 

Rauðhólar, Reykjavík 1974 1,4 

Reykjanesfólkvangur  1975 292,6 

Spákonufellshöfði, Austur-Húnavatnssýsla 1980 0,4 

 
Samtals 409 km2 

   
Búsvæðavernd Friðlýst 

Stærð/ 
ferkm. 

Hvanneyri 2002 1,7 km2 

   
Sérfriðanir Friðlýst 

Stærð/ 
ferkm. 

Auk þess er Breiðafjörður (hafsvæði) friðlýstur m. sérlögum 1975 200 km2 

Mývatn og Laxá 2004 37 km2 

   Samtals heildarflatarmál friðlýstra svæða á Íslandi 
 

16196 km2 
 

 


