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Ágrip 

Markmiðið með þessari ritgerð er að kynna og varpa ljósi á mikilvægi vel skipulagðra 

almenningsgarða í þéttbýli. Í borgarsamfélagi nútímans hefur maðurinn fjarlægst náttúruna og 

færri tækifæri bjóðast borgarbúanum til að kynnast náttúrulegu umhverfi. 

Skilningur er þó að aukast á mikilvægi þess að öllum íbúum sé hollt að upplifa og njóta 

náttúrunnar og fólk hafi aðgang að umhverfi þar sem náttúrulegir ferlar fá að þróast ótruflaðir. 

Fólk þarf að geta komist út úr hinu malbikaða og steypta umhverfi til að vera innan um 

fjölbreyttan gróður og dýralíf. Þess vegna er nauðsynlegt að þau svæði sem ætluð eru fyrir 

garða séu vel tengd íbúðar- og atvinnusvæðum og aðgengi að þeim sé auðvelt. Þau þurfa 

einnig að vera byggð upp þannig að þau laði til sín fólkið.   

Með því að greina þarfir íbúanna fyrir almenningsgarða og opin svæði fæst betri skilningur á 

því hvernig uppbyggingu skuli háttað og hönnunin verður markvissari. Þegar sjálfæbærni er 

þar að auki tekin sem eðlilegur hluti af hönnuninni og íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru 

hafðir með í ráðum skilar það sér bæði í fjárhagslega hagkvæmari garði og einnig í garði sem 

bætir samfélagið og styrkir lýðfræðilega þætti. En þar sem fjármagn til uppbyggingar og 

reksturs garða er takmarkað, er mikilvægt að virkja almenning og fyrirtæki til þátttöku og 

stuðla að aukinni þekking og áhuga þeirra á görðunum og þeirri aðstöðu sem þeir hafa upp á 

að bjóða til starfa, afþreyingar og fræðslu. 

Sjálfbærir garðar eiga jafnt við á Íslandi sem í öðrum löndum en uppbygging og rekstur þeirra 

tekur alltaf mið af aðstæðum á hverjum stað. Það er full ástæða til þess að hvetja til aukinnar 

sjálfbærni við uppbyggingu og reksturs garða hér á landi. Sveitarfélög þurfa að marka sér 

stefnu á þessu sviðið, átta sig á þörfum íbúanna og greina kosti þess að færa sig frá hinum 

hefðbundu görðum yfir í sjálfbæra garða. Að minnsta kosti til lengri tíma litið er af því 

fjárhagslegur ávinningur en með því að stíga skrefið og afla reynslu og þekkingar mun 

hagkvæmni aukast og samfélagslegur ávinningur eykst. 

Lykilorð: sjálfbær garður, sjálfbærni, almenningsgarður 
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Þakkir og tileinkun 

Ég vil þakka fjölskyldunni fyrir aðstoð og heitar máltíðir. Vinum mínum fyrir umburðarlyndi 

og stuðning og síðast en ekki síst leiðbeinanda mínum Samson B. Harðarsyni fyrir aðstoðina. 

Ég vil tileinka ritgerð þessari honum Tínó félaga mínum til margra ára.  
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1 Inngangur 

Ein ástæða þess að ég ákvað að taka fyrir þetta efni í ritgerð minni er sú að í sumarstarfi mínu 

hjá Reykjavíkurborg undanfarin ár hefur mér sýnst að á mörgum sviðum hefði mátt standa 

öðruvísi að málum og betur í skipulagi og rekstri garða borgarinnar. Í því sambandi hef ég 

velt því fyrir mér afhverju Reykjavíkurborg er ekki búin að marka skýrara stefnu um sjálfbæra 

almenningsgarða. Það er varla að fólk heimsæki marga garðana en ég er þess fullviss að þeir 

gætu verið iðandi af lífi ef hönnun og skipulag þeirra væri endurskoðað. Auk þess er sýnilegt 

að viðhaldi og umhirðu er ábótavant því og margir staðir í vinsælum görðum eru illa farnir. Í 

gegnum tíðina hef ég viðað að mér mörgum bókum sem fjalla um málefnið og þess vegna er 

eðlilegt að ég fjalli um sjálfbæra almenningsgarða í þéttbýli í þessari Bs ritgerð minni. Mitt 

mat er að enn er töluvert í land með að íslenskir garðar geti talist sjálfbærir, en með 

viljayfirlýsingu sveitarfélaga frá árinu 2000 hefur þó verið stigið skref sem nauðsynlegt er að 

fylgja eftir ákvörðunum í átt til sjálfbærni. Það ætti ekki að vera erfið ákvörðun fyrir 

sveitarfélög að innleiða nýja stefnu og hugsun í uppbyggingu og rekstri garða, því sjálbærir 

garðar eru bæði fjárhagslega og lýðfræðilega hagkvæmari en hefðbundir garðar. 

Almenningsgarðar skipta íbúa þéttbýlis miklu máli því þeir eru mikilvægir staðir fyrir íbúa 

nærliggjandi svæða til að koma saman á, stundað útivist, njóta náttúrunnar og til að næra 

líkama og sál. Í ljósi þess að fólk, a.m.k. í hinum vestræna heimi, er að fjarlægjast þau 

grunngildi sem felast í hugmyndafræði um „heilbrigða sál í hraustum líkama“ er mikilvægt að 

snúa við þeirri neikvæðu þróun sem átt hefur sér stað undanfarin ár eða áratugi. Offita er að 

verða sívaxandi vandamál, einkum meðal barna og unglinga, óyndi hefur aukist og fólk 

virðist eiga erfitt með að finna hamingjuna innra með sér. Ýmislegt virðist benda til þess að 

lífsmynstur sem leiðir af vaxandi fjarlægð frá náttúrinni sé stór þáttur í þessari neikvæðu 

þróun. Af þessum sökum skiptir miklu máli að íbúar þéttbýlis hafi aðgengi að náttúrunni t.d. 

með greiðum aðgangi að vel skipulögðum almenningsgörðum. Með almenningsgörðum, 

einkum þeim sem byggjast upp á náttúrulegum ferlum og því að sjálfbærni séu ráðandi þáttur, 

gefst almenningi færi á að nýta garðana til almennrar útivistar, hreyfingar og til að eiga 

samskipti við mann og annan og stuðla þannig að bættri lýðheilsu. Líffræðilegur 

fjölbreytileiki fer minnkandi í þéttbýli og oftar en ekki er unnið gegn náttúrulegum ferlum 

sem leiðir af sér óþarfa kostnað og skemmdir á umhverfinu.  

Hlutverk og tilgangur garða eru að breytast með vaxandi áherslu á sjálfbærni við 

stofnframkvæmdir og rekstur. Hugmyndafræði um sjálfbærni byggir m.a. á því að nýta og 
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endurnýta betur aðföng og að gæta að vistfræðilegu jafnvægi. Sjálfbærir garðar kalla á nýjan 

hugsunarhátt, allt frá hönnun til framkvæmda og reksturs.  

Verkefni þessarar ritgerðar er fara yfir þróun garða í átt að sjálfbærni og fjalla um hugmyndir 

nokkurra fræðimanna og sérfræðinga sem hafa haft mikilvæg áhrif á þá þróun.   

Á Vesturlöndum ekki síst í Bandaríkjunum hefur átt sér stað mikil vitundarvakning hvað þetta 

varðar, og margar hreyfingar og samtök hafa verið stofnuð sem taka á málefnum tengdum 

sjálfbærni. Í ritgerðinni er einkum litið til Bandaríkjanna og sjálfbærni skoðuð í sögulegu 

samhengi. Hugmyndir og skilgreiningar nokkurra fræðimanna og sérfræðinga, sem hafa 

kannað og fjallað um sjálfbærni í ræðu og riti, verða skoðaðar, kynntar og bornar saman.  

1.1 Markmið 

Reynt verður að varpa ljósi á hvað sjálfbær garður er og að gera grein fyrir þeim helstu 

þáttum sem skilgreina hann. 

Rannsóknarspurningin mín er: 

Hvaða þætti þurfa sjálfbærir garðar í þéttbýli að uppfylla og er hægt að yfirfæra þær 

forsendur yfir á íslenska garða. 

Einnig verður leitast eftir að svara: 

Hvað eru sjálfbærir (almennings) garðar? 

Hverjir hafa mótað hugmyndafræði og á hvaða grunni byggja þeir? 

Eru sjálfbærir garðar kostnaðarsamari en hefðbundnir garðar? 

2 Efni og aðferðir 

Rannsókn þessi byggir á bókunum Sustainable Site Design eftir Claudia Dinep og Kristin 

Schwab og Sustainable Landscape Management eftir Thomas W. Cook og Ann Marie 

VanDerZanden ásamt grein eftir Galen Cranz og Michael Boland, Defining the Sustainable 

Park: A Fifth Model for Urban Parks þar sem hugmyndafræði þeirra er rannsökuð og greind. 

Leitast var eftir því að finna út hvaða þætti höfundarnir telja nauðsynlegar forsendur til að 

skilgreina og útskýringa hvað fellst í sjálfbærum garði. Gerð er greining á þeim þáttum sem 

höfundarnir leggja áherslu á og gerður samanburður á því hvar hugmyndir þeirra fara saman 

og hvað skilur á milli. Bakgrunnur höfunda var kannaður ásamt því að greina og bera saman 

heimildir þeirra sem mótuðu hugmyndafræði höfunda. Í öllum megin atriðum er samhljómur í 
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niðurstöðum þeirra og ljóst að til þess að ná góðum árangri í því að gera garða sjálbæra þarf 

að vera samstarfs á milli allra hagsmunaaðila.  

3 Inngangur að sjálfbærni 

Hvaða merking felst í hugtakinu „sjálfbærni“ þegar það er skoðað í tengslum við garða? Til 

þess að skilja betur hvernig hugtakið hefur þróast og hvernig það hefur verið notað er 

nauðsynlegt að skoða sögu og þróun garða í gegnum tíðina og verk sérfræðinga eins og 

landslagsarkitekta, vistfræðinga, garðyrkjufólks o.fl. 

Grunnhugmynd baki sjálfbærra garða er sú að slíkir garðar er í vistfræðilegu jafnvægi og 

þurfa minna af utanaðkomandi efnum og orku í tengslum við framkvæmdir, umhirðu og 

rekstur en „hefðbundnir“ garðar. Skilgreiningin á hugtakinu sjálfbærni, eins og um það er 

fjallað í dag, má rekja til nokkurra mikilvægra viðmiða sem hafa verið sett (Ndubisi, 1997). 

Skipta má þeim viðmiðum niður í nokkrar kynslóðir.  

3.1 Forverar sjálfbærra garða 

Frederick Law Olmsted og Calvet Vaux stóðu fyrir gerð Central Park í New York en 

garðurinn var opnaður almenningi 1857. Garðurinn einkenndist af náttúrulíki, þ.e. svæðið er 

manngert að mestu en með fyrirmynd úr náttúrunni. Olmsted var þeirra skoðunnar, að fyrir 

borgarbúa væri gott að hafa náttúruleg svæði til að stunda útivist og upplifa náttúruna. 

Olmsted var því frumkvöðull á þessu sviði. 

Þegar nær dró 20. öldinni barðist John Muir, sjálflærður náttúrufræðingur, fyrir verndun 

náttúrunnar, sjálfrar hennar vegna. Í Bandaríkjunum var enn mikið um ónumin svæði, sem 

hægt var að líta á sem auðæfi og athafnafólk girntist. John Muir helgaði líf sitt til verndunar 

óspilltrar náttúru og áorkaði því að nokkur svæði í Bandaríkjunum urðu vernduð. Þar á meðal 

er Yosemite dalurinn í Kalíforníu. 

Aldo Leopold, bandarískur skógarvörður, setti fram í verki sínu „A Sand Country Almanac“ 

(1966), á 5. áratug 20. aldar kenningu sem kalla má „siðferði landsins“. Hann benti á að allt í 

náttúrunni væri tengt jarðveginum, plöntum og dýrum, en hann var samt ekki á móti 

skynsamlegri nýtingu landsins. Skrif hans beindust aðallega að óspilltri náttúru, en skilaboð 

hans voru skýr; Maðurinn hefur áhrif á landið og verður að gæta sín þegar hann gengur um 

það. Þessi skilaboð eiga einnig vel við um hið byggða land. 
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3.2 Fyrsta kynslóð 1960-1975 

Um miðja 20. öld voru miklar framfarir í vísindum og maðurinn hegðaði sér eins og hann 

væri konungur heimsins. Tækninýjungar voru kynntar og samþykktar af almenningi nær 

samstundis. Árið 1962 gaf Rachel Carson út bók sína Raddir vorsins þagna í kjölfar mikillar 

notkunar DDT skordýraeitursins. Eitur leysti öll heimsins vandamál hvort sem það var vegna 

skordýra, sveppa eða illgresis. Eitur var notað hugsunarlaust. Í bók sinni bendir Carson á 

hvernig maðurinn býr til vandamál vegna þess að hann skilur ekki hvaða áhrif úrlausnir á 

vandamálunum samtímans hafa. Eins og á við um óhóflega notkun á DDT. Carson sýndi fram 

á fiskidauða þar sem DDT safnast fyrir í lífverur og mengar fæðuna sem mannkynið þarfnast 

(Carson, 1962). Vegna skrifa Carson varð eiturefnið DDT bannað. Það má einnig þakka 

skrifum hennar að Umhverfisstofnun Bandaríkjanna var stofnuð ásamt mörgum 

náttúruverndarsamtökum s.s Grænfriðungum. Skömmu eftir útgáfu bókarinnar voru drög að 

nútíma náttúruverndarstefnu Bandaríkjanna lögð. Raddir vorsins þagna færir sönnur á að það 

þarf að rannsaka umhverfismál ofan í kjölinn áður en farið er af stað með lítt- eða óþekktar 

nýjungar og nauðsynlegt að taka lítt rannsökuðum og prófuðum nýjungum með fyrirvara 

(Carson, 1962). 

Á svipuðum tíma og Carson bendir á þann skaða sem  maðurinn veldur með tækninni kom Ian 

McHarg landslagsarkitekt, sem þekktur er sem faðir hins vistfræðilega skipulags, með nýja 

nálgun hvað varðar hið byggða umhverfi og hvernig manninum hefur mistekist að greina 

landslagið til hlítar og þar með boðið hættunni heim. Í bók sinni Design with Nature (1969) 

gerir Ian McHarg grein fyrir nálgun sinni. 

McHarg vill meina að hægt sé að koma í veg 

fyrir eyðileggingu vistkerfis og 

menningarminja samhliða því að hægt sé að 

halda uppbyggingu áfram. Hann þróaði 

aðferð þar sem gagnsæar filmur eru lagðar 

yfir grunnplan og mikilvægir þættir eru 

merktir inn á s.s. sögulegt gildi, jarðfræði, 

mýrar, skógar o.fl. Með þessari 

„lagkökuaðferð“ (sjá mynd 1) er hægt að 

finna bestu mögulegu svæðin til 

uppbyggingar á meðan viðkvæmari svæði og 

svæði sem þykir nauðsynlegt að vernda eru 
Mynd 1. „Lagkökuaðferð“ McHarg hefur þróast yfir í 

tölvutækt form, GIS. http://laep.ced.berkeley.edu 
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látin ósnert. McHarg taldi það hlutverk hönnuða að búa til fjölbreytt landslag sem ýtir undir 

líffræðilegan fjölbreytileika. Hefðbundnir garðar eru oftast gerðir þannig að svæði eru rudd og 

mótuð að nýju ásamt því að skipt er um jarðveg. Plöntum er plantað á svæðið án þess að hafa 

kannað hvort þær geti aðlagast umhverfinu. Garður sem gerður er á þennan hátt, sem líta má á 

sem heðfðbundna framkvæmd, er ekki sérlega sjálfbær.  

Með verkum sínum og umræðu varð almenn vakning og nýjar áherslur í görðum fóru að líta 

dagsins ljós. Fyrir tilstuðlan þessara manna varð fólk meðvitaðra um vistfræðilega nálgun.  

3.3 Önnur kynslóð 1975-1995 

Sú skilgreining sem við þekkjum hve best á hugtakinu „sjálfbær þróun“ kemur frá WCED, 

„Þróun sem mætir þörfum okkar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta 

þörfum sínum“ (World Commission on Environment and Developement, 1987). Síðan þá 

hefur hugtakið sjálfbær þróun náð að festa sig í hugum fólks og orðið grunnur að 

„umhverfisvitund“ og  þeirri sýn sem fólk hefur á þróun heimsins hvað varðar vistkerfið. 

Sjálfbær þróun á ekki einungis við um byggingar, vegi og auðlindir. Hún á m.a. líka við um 

hönnun garða. Skilgreining WCED er nokkuð óljós og vekur upp spurningar, sérstaklega hvað 

átt er við með hugtakinu „þörf“. Hvaða þörfum er verið að mæta? Hve stór er komandi 

kynslóð? Hvar á að draga línuna á milli þarfar og löngunar (Cook & VanDerZanden, 2011)? 

Á meðan stórvirkar vinnuvélar slétta umhverfið og nýjum plöntum er plantað er ákveðin 

goðsögn í gangi um að garðar séu náttúrulegir (Thompson & Sorvig, 2008). Goðsögnin getur 

verið hættuleg því fólk fer að trúa því að garðar séu náttúrulegir og heilbrigðir og því sé 

sjálfsagt að taka heilbrigt land og vistkerfi undir manngerðan garð. Hönnuðir þurfa að huga að 

tilgangi, gildi, merkingu og markmiði hönnunar og stuðla þannig að sjálfbærni. Þá er eðlilegt 

að spyrja hvort landslagsarkitektar hafi eitthvað fram að færa í málum er varða sjálfbærni og 

bera þeirra sjónarmið saman við sjónarmið skipulagsfræðinga sem almennt sérhæfa sig 

eingöngu í landnotkun (France, 2003). Margir telja að landslag eigi aðeins að vera til skrauts 

en aðrir ganga svo langt að segja að landslagsarkitektúr sé dauð grein (Hohmann & 

Langhorst, 2005). Á sama tíma hafa aðrir höfundar bent á leiðir til þess að bæta menntun og 

þróa aðferðir til þess að leysa umhverfisvandamál sem varða landslag með aðstoð 

landslagsarkitekta og annarra sérfræðinga. 

Landslagsarkitektar hafa sett fram skilgreiningu á hugtakinu „sjálfbærni“. The Council of 

Educators in Landscape Architecture (CELA) gaf skilgreininguna út árið 1988 og hún er enn í 

fullu gildi. Sjálfbært landslag;  
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Stuðlar að góðri líðan fólks meðan það er í sátt við hið náttúrulega umhverfi. Sjálfbært 

landslag skemmir hvorki né gengur á auðlindir annarra vistkerfa. Margt af því sem 

maðurinn hefur aðhafst hefur breytt náttúrulegum ferlum en með sjálfbæru landslagi er 

unnið með þeim. Verðmætar auðlindir s.s. vatn, næringarefni, jarðvegur og orka mun 

varðveitast. Fjölbreytni lífvera mun haldast við eða aukast (Thayer Jr. , 1989).  

Skilgreiningin sem slík er góð, en ef hún er tekin bókstaflega, getur hún stefnt líffræðilegum 

fjölbreytileika í hættu með því að auka við tegundir sem eiga ekki heima í vistkerfinu. 

Áhugasvið hönnuða þrengdust og ýmsar tæknilegar útfærslur voru prófaðar. Settar voru fram 

hugmyndir um að garðar þyrfti ekki eingöngu að nýta utanaðkomandi aðföng heldur gætu þeir 

einnig framleitt þau, s.s. að hreinsa vatn, framleiða afurðir til manneldis og framleiða rafmagn 

(Lyle, 1992). Afgangssvæði, svæði sem verða afgangs við skipulag þéttbýlis og svæði sem 

hætt var að nota skv. upphaflegu skipulagi, lögðu hönnuðir til að nýtt yrðu undir garða. Í því 

sambandi má nefna Freeway Park og Gaswork Park í Seattle sem opnaður var fyrir almenning 

1975, og miðast þessi kynslóð við það ártal. 

3.4 Þriðja kynslóð 1995- til dagsins í dag 

Landslagshönnuðir eiga að hanna og skipuleggja garða og svæði út frá hugmyndafræði um 

sjálfbærni. Menntun þeirra beinist m.a. að því að að koma í veg fyrir dulinn kostnað sem oft 

tengist því að sjá ekki heildarmyndina. Góð hönnun leiðir yfirleitt til minni kostnaðar og 

dregur fram sjálfbærni. Vert er að hugleiða hvort yfirleitt þurfi að búa til garða eða breyta 

landslagi. Landslagsarkitektar og fagfólk á umhverfissviði þarf að beina viðskiptavinum 

sínum í átt til sjálfbærni. Grunnurinn að því að vernda svæði svo hægt sé að skilgreina þau 

sem heilbrigð, er að átta sig á því að þau eru lifandi umhverfi, einstök og tengd nærliggjandi 

svæðum. Ef sá hugsunargangur fær að viðgangast að einstök svæði séu aðeins land sem eftir á 

að bæta eða umbreyta, má fullyrða að slíkt svæði mun liggja undir skemmdum. Stundum þarf 

ekki að útbúa nýjan garð frá grunni, heldur má gera nokkrar breytingar á því sem fyrir er og 

ná með því fram sömu markmiðum. Með því móti má spara viðskiptavinininm stórfé ásamt 

því að spara orku og aðföng. Það telst ekki til sjálftbærni að gera garð á kostnað náttúrulegra 

vistkerfa (Thompson & Sorvig, 2008). 

Maðurinn mun alltaf hafa neikvæð áhrif á náttúruna. Sérstaklega í þéttbýli. Í sumun tilvikum 

er það slæm hugmynd að fara í framkvæmdir, en maðurinn þarf skjól. Í Bandaríkjunum hefur 

nýr geiri sprottið upp sem kallast „grænar byggingar“ og tekur til samspils umhverfis og 

byggðar. Þekktasta dæmið þar mun vera LEED (Leadership in Energy and Environmental 
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Design). LEED kerfið virkar þannig að mannvirki skora tiltekinn punktafjölda í 

fyrirframákveðnum flokkum og fá stimpil út frá því hvort þau uppfylla skilyrði um „græna 

byggingu“ eða ekki. Margir landslagsarkitektar styðjast við LEED kerfið við hönnun en 

landslag og garðar sem slíkir fá ekki LEED viðurkenningu. LEED miðast eingöngu við 

byggingar. LEED staðallinn færir okkur á rétta braut, en það þarf einnig að huga að landslagi 

þegar byggt er samkvæmt vistvænum og sjálfbærum gildum. Árið 2009 var útbúinn staðall 

fyrir landslag af The Sustainable Sites Initiative. Þessi staðall er „LEED staðall“ 

landslagsarkitekta og tekur lítið sem ekkert til bygginga. Vitanlega hefði átt að vera samstarf 

milli landslagsarkitekta og arkitekta og útbúinn heildarstaðal fyrir hið byggða umhverfi í stað 

þess að hafa annars vegar staðal fyrir byggingar og hins vegar staðal fyrir land. 

Þriðja kynslóðin einkennist af góðum tölulegum upplýsingum sem er grunnur að því að hægt 

er að skipuleggja garða með sjálfbærni að markmiði. LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) og Sustainable Sites Initiative gefa hafa báðir ítarlega tékklista til þess 

að flétta saman hönnunarferli og sjálfbærni (Sustainable Sites Initiative, 2010). SER (Society 

for Ecological Restoration International) fjallar ítarlega um vistheimt, endurheimt vistkerfa 

sem hefur hnignað, og verkefni sem unnin hafa verið um heim allan (á. á.). SER gefur 

hönnuðum ráð um hvernig má stunda vistheimt á svæði og veita þeim aðgang að upplýsingum 

um hvernig það má takast. Þessi kynslóð markast við undanfara og útgáfu bókarinnar 

Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Plannig 1996 

(Dramstad, Olson, & Forman). 

3.5 Almennt um sjálfbærni 

Samvinna er mikilvæg við gerð sjálfbærra garða. Til að lýsa þeim hópi aðila sem þurfa að 

koma að málum þegar hönnun garða á í hlut má nota hugtak eins og landslagsfagaðilar. Þar á 

við landslagsarkitekta, verktaka, garðyrkjufræðinga o.fl. Margir fallegustu garðar heimsins 

eru þeir sem voru byggðir fyrir áratugum, jafnvel öldum og hefur verið sýnd alúð í umhirðu. 

Hluti af því að þeir hafa notið þessa aðdráttarafls er hve margir hafa komið að uppbyggingu 

og umhirðu þeirra og sýnt þeim þá athygli sem þeir verðskulda. Til þess að gera garð 

sjálfbæran þarf a.m.k. fjóra jafn mikilvæga hópa, viðskiptavininn (þann sem vill njóta 

garðsins sem gestur), þann sem hannar garðinn, þann sem framkvæmir vinnuna við að útbúa 

garðinn og þann sem sér um að viðhalda garðinum (sjá mynd 2) (Thompson & Sorvig, 2008).  
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Mynd 2. Breiður hópur fagaðila kemur að gerð sjálfbærs garðs (Thompson & Sorvig, 2008) 

Margar stofnanir í Bandaríkjunum, sem hafa með höndum umsýslu garða, hafa áttað sig á því 

að með góðu sambandi við verktaka og birgja er hægt að bæta árangur í sjálfbærni 

(Thompson & Sorvig, 2008). Í stað þess að taka alltaf lægsta tilboði er gerð krafa til þess að 

verktakar sýni fram á að vinna þeirra geti leitt af sér kostnaðarávinning þegar heildarmyndir 

er skoðuð. Með þessu er hægt að velja frekar úr þá verktaka sem sýna umhverfinu virðingu og 

hafa sjálfbærni sem grunngildi í stefnu sinni. Með því að setja fram mælanleg markmið er enn 

frekar hægt að ná góðri frammistöðu í málefnum um sjálfbærni. Við gerð garða þarf að kalla 

eftir sjónarmiðum almennings. Því miður kemur það fyrir að skemmdarverk eru unnin á 

görðum, sem rekja má til óvandaðrar hönnunar. Það er því andstætt hugmyndafræðinni um 

sjáfbærni að búa til garð sem er svo eyðilagður af þeim sem nota hann. Að reka garð eða 

halda úti garði sem ekki er notaður og uppfyllir þar með ekki markmið sín er ennfremur ekki 

hluti af hugmyndafræðinni um sjálfbærni. Auðlindum og aðföngum er þá sóað í garða sem 

ekki eru notaðir. Orka fer til spillis við gerð garðsins og við rekstur og umhirðu hans. 

Garðurinn hnignar sem getur leitt það af sér að nærliggjandi svæði drabbast niður.  

Bágur efnahagur íslensku þjóðarinnar um þessar mundir getur ýtt undir aukna sjálfbærni, t.d. 

með því að nota íslenskt efni í stað innflutts efnis. Það dregur úr atvinnuleysi og ýtir undir 

samhug fólks. En þó efnahagslægðin geti hjálpað okkur þá vofir yfir okkur sú ógn að 

loftslagsbreytingar og aðrar breytingar á umhverfi hafa áhrif. Sem dæmi má nefna að í Flórída 

í Bandaríkjunum eru sumur orðin mun heitari en áður þekktist og vetur kaldari. Þetta er talið 
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mega rekja til þess að ár voru settar í stokka, mýrar og votlendi þurrkað upp og trjám og 

runnum eytt. Vitað er að tré og runnar binda kolefni ásamt því að fanga og miðla vatni. Vegna 

allra þeirra fjölmörgu þátta sem hafa áhrif á umhverfi okkar er nauðsynlegt fyrir 

landslagshönnuði að huga að heildarmyndinni þegar þeir vinna að hönnun á grundvelli 

hugmyndafræði um sjálfbærni. 

Garðar í þéttbýli hafa oft og tíðum kallað eftir notkun hráefna sem eru af skornum skammti og 

þannig aukið á þau umhverfisvandamál sem fyrir eru. Þar má nefna notkun á fágætum 

harðviði í mannvirki ásamt notkun eitur- og næringarefna sem ýta undir vandamál í 

vistkerfunum og hnignun þeirra. Þegar að sjálfri hönunninni kemur eru flestir hönnuðir 

sammála um að notkun of margra tegunda plantna gerir hönnunina óheildstæða. Oft eru 

birgjar einnig einungis með fyrirfram ákveðnar vinsælar plöntur sem leiðir til þess að 

líffræðilegur fjölbreytileiki verður minni. Þegar kemur að umhirðu garðsins eru dauðar 

plöntur, lauf og greinar fjarlægðar, en þau eru heimkyni margra skordýra sem þar með er 

ógnað. Enn vantar góða og viðurkennda skilgreiningu á sjálfbærni og enn eru fáir sem annast 

viðhald garða menntaðir á sviði sjálfbærni. Mikilvægt er að þetta breytist og menntað fólk í 

skrúðgarðyrkju komi í auknum mæli að hönnun garða, í stað þess, eins og þekkt er í dag, að 

garðyrkjufólk fær fullhannaðan garð í hendurnar og á því erfitt með að koma athugasemdum 

sínum á framfæri varðandi gerð og umhirðu. Skrúðgarðyrkjufræðingar fær því garð í 

hendurnar, sem oft hefur verið kostað miklu til hvað varðar hönnun og frumgerð, en minna 

verið hugað að kostnaði við rekstur og umhirðu. Garðyrkjufólk þarf því oft að leysa úr 

vandarmálum sem leiða af skammsýni í hönnun og oftar en ekki á sér rætur í tísku (Cook & 

VanDerZanden, 2011). Útkoman verður öndverð við hugmyndafræðina um sjálfbærni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að manninum líður einna best í görðum sem hafa náttúrulegt 

yfirbragð (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998). En þarf sjálfbært að vera náttúrulegt? Ólíkar 

skoðanir eru á því. Rob Thayer (1989) er þeirra skoðunnar að það eigi að fela manngerða hluti 

með náttúrulegum útfærslum. Joan Nassauer (1995) bendir á að náttúrulegir garðar geta litið 

út fyrir að vera illa hirtir, en með því að búa til jaðar, t.d. slá jaðarinn á engi, kemst það til 

skila að engið er hluti af hönnuninni. Það má einnig benda á að garðar með náttúrulegu 

yfirbragði geta einnig verið ósjálfbærir, því oft er mikilli vinnu og orku er eytt í að slá, 

náttúrulegri framvindu er haldið niðri og miklum næringarefnum er dælt yfir tún og grasflatir. 

Sem dæmi má einnig spyrja hvort við þurfum að fela settjörn með náttúrulegri umgjörð til 

þess að hún þjóni sínum tilgangi. Spurningunni um af hverju eigi ekki að girða safnhauginn 

af, svarar John Lyle á þann veg „við viljum ekki girða hluti af heldur sjá þá“ (1992). Með því 
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að búa til jaðar og sýna fram á vistfræðilega ferla myndast skilningur fólks á vistkerfinu og 

því hvernig náttúran virkar. Þannig næst fram betri skilningur á sjálfbærni og því hvað litlir 

hlutir geta gert mikið.  

Hönnuðir og hugsuðir þurfa að koma því til skila að þrátt fyrir að margt smátt geri eitt stór 

þarf samt sem áður að hugsa hnattrænt þegar að sjálfbærni kemur. Það er ekki nóg að hugsa 

um eitt svæði í einu, heldur verður að tengja svæði saman og hugsa þau sem hluta af stærri 

heild. Það er óvíst að sjálfbærni náist nokkurn tímann að fullu, eða að því marki sem ég vil sjá 

hana, en það er mikilvægt að berjst fyrir henni og gefast ekki upp fyrir fram. 

4 Hugtakið “Sjálfbærni” skv. skilgreiningu fræðimanna og sérfræðinga 

Í köflunum hér á eftir verður gert grein fyrir skilgreiningu nokkurra fræðimanna og 

sérfræðinga á hugtakinu „sjálfbærni“ og hugmyndum þeirra um gerð og rekstur sjálfbærra 

garða. Dregnir verða fram þeir þættir sem falla að hugtakinu og skoðuð þróun í átt að 

sjálfbærni og bornar saman hugmyndir og heimildir.  

4.1 Greinin Defining the Sustainable Park: A Fifth Model for Urban Parks 

4.1.1 Inngangur 

Hér á eftir verður fjallað um kenningar og hugmyndir Galen Cranz & Michael Boland. 

Galen Cranz er lærður félgasfræðingur með Masters og PhD gráðu frá háskólanum í Chicago 

þar sem hún lagði áherslu á hvernig rými er notað af fólki. Hún starfar nú sem prófessor við 

University of California at Berkeley og kennir arkitektúr með félagsfræðilegum og 

menningarlegum áherslum. Hún hefur verið dómari í mörgun hönnunarkeppnum í 

Bandaríkjunum þ.á.m. keppnum sem snúa að sjálfbærni. Hún hefur skrifað margar greinar 

sem tengjast almenningsgörðum um allan heim.  

Michael Boland er með PhD í umhverfisskipulagi frá University of California at Berkeley, 

mastersgráðu í landslagsarkitektúr og skipulagsfræðum ásamt AB í arkitektúr.  

Cranz skrifaði og gaf út bók 1982 þar sem greindi garða um gjörvöll Bandaríkin og skipti 

þeim niður í fjóra flokka, the pleasure ground (1850-1900), the reform park (1900-1930), the 

recreational facility (1930 -1965) og the open space system (1965-?). Hver flokkur hefur sín 

einkenni og leysti tiltekin félagsleg vandamál. Í grein sem hún ritaði síðar leggur hún til 

fimmta flokkinn, sjálfbær garður í þéttbýi, sem á bæði að taka á félagslegum og 

vistfræðilegum vandamálum í þéttbýli.  
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Það sem mér finnst mikilvægasta við hvern flokk hef ég dregið saman í umfjöllun minni 

ásamt því að skoða og vísa til viðeigandi heimilda. 

Cranz & Boland skilgreina þrjá þætti sem þurfa að vera til staðar í garði svo hann geta falið 

undir skilgreiningu um sjálfbæran garð. 

 Garður sem er sjálfum sér nægur með aðföng. 

 Garður sem er hluti af heildarmynd þéttbýlis. 

 Garður sem útlistar fagurfræði á nýjan hátt. 

4.1.2 Sjálfbær garður – Garður sem er sjálfum sér nægur með aðföng 

Sjálfbær garður er garður sem framleiðir sjálfur þau aðföng sem hann þarf til að 

endurnýja sig og viðhalda sér en þarf ekki stöðuga íhlutun mannsins, þegar útvega þarf 

orku, næringarefni, nýjar plöntur, vinnuafl og vatn, eins og er venja við hefðbundna 

garða. Með íhlutun mannsins verða til óæskilegar afurðir frá garðinum eins og hávaði, 

eiturefni í yfirborðvatni, garðaúrgangur sem þarf að farga eða koma í burtu sem bæði 

kallar á tíma og fjármuni. Þannig þurfa hefðbundnir garðar mikið viðhald og 

utanaðkomandi fjármagn til þess að þeir viðhaldi sínu útliti. Central Park er gott dæmi 

um garð í þessu sambandi, en Olmsted, hönnuður garðsins, sá fyrir sér garð sem líkti 

eftir óspilltri náttúrunni hvað fagurfræðina varðar. Val á tegundum og vistfræðilegar 

forsendum hentuðu hins vegar ekki. Með tímanum og breyttum áherslum yfirvalda 

minnkaði fjármagn til Central Park og kom þá strax í ljós að ágengar tegundir, 

tegundir sem geta valdið tjóni á óspilltri náttúru eða ræktalandi, voru fljótar að hasla sér 

völl innan garðsins og komu honum úr því jafnvægi sem Olmsted hafði hannað. Í 

ósjálfbærum görðum verður til ákveðinn vítahringur þegar fjármagn til þeirra minnkar, 

sem leiðir til þess að viðhald minnkar, þeir fara í niðuríðslu og fólk hættir að heimsækir 

þá vegna ástands þeirra (Cranz & Boland, 2004). 

Ávinningur þess að endurnýta efni sem verður til í garðinum sést í dæmi frá Crissy 

Field, San Fransisco (sjá mynd 3), þar sem jarðvegur var grafinn upp til að 

endurheimta sjávarfitjar og var síðan notaður til þess að útbúa útivistarsvæði. Svæðið 

var áður herflugvöllur. Crissy Field sameinar þar vistfræðilega ferla sjávarfitjanna ásamt 

því að útbúa aðlaðandi svæði fyrir fólk til gönguferða og útivistar. 15.000 tonn af 

grjótmulningi var endurnýttur ásamt 110 hekturum af malbiki sem notað var í 

grunnstíga, bílastæði og húsagrunna. Allar nýbyggingar voru reistar með það að 



 

12 

 

markmiði að minnka áhrif þeirra á umhverfið s.s. að nota sólarljósið, byggingarefni úr 

endurnýjanlegu efni og nýta vindinn til kælingar (Cranz & Boland, 2004). 

 

Mynd 3.Endurheimt vistkerfi í Crissy Field og er nú aðlaðandi útivistarsvæði. http://nps.gov 

Við endurnýjun garða eru landslagshönnuðir farnir að nota sjálfbæra hönnun eins og 

t.d. í Central Park. Þar er hægt og bítandi verið að breyta skóglendi garðsins í 

endurnýjandi skóglendi þar sem ágengar tegundir eru fjarlægðar og hentugum plöntum 

plantað. Mýra- og fenjagróðri var plantað við jaðar margra tjarna til þess að koma inn 

vistfræðilegum ferlum. Með þessum framkvæmdum er verið að hagræða á þann hátt að 

náttúran sjálf sinnir mestri vinnunni en jafnframt miðuðust framkvæmdirnar við að 

halda sögulegu gildi garðsins og áhersla lögð á að afþreyingargildi hans rýrnaði ekki. 

Mikilvægt er að kynna þessar aðferðir fyrir skrúðgarðyrkjufræðingum og bjóða upp á 

námskeið í gerð sjálfbærra garða (Cranz & Boland, 2004).  

Sjálfbærir garðar mega ekki innihalda ágengar tegundir og lögð er áhersla á að nota 

aðeins óágengar tegundir og/eða innlendar tegundir. Margir garðar eru hannaðir til þess 

að líkja eftir náttúrinni en sjaldnast til þess að viðhalda eða endurheimta vistfræðilega 

ferla. Hönnuðir nota oft framandi plöntur sem geta oft og tíðum dreift úr sér út fyrir 

garðinn þar sem þær virða ekki mörk garðsins. Blóm eiga heima í sjálfbærum görðum 

enda eru þau hluti af náttúrunni. Í mörgum kínverskum görðum eru blómin nýtt sem 

lækningajurtir. Blóm eru einnig heimkynni margra skordýra s.s. býflugna sem eru 

ómissandi fyrir umhverfið. Hönnuðir geta vel notað fjölær blóm, innlend sem erlend til 

þess að ná fram markmiðum hönnunarinnar. Ef unnið er gegn náttúrulegum ferlum 

kallar það á aukna umhirðu og notkun áburðar og eiturefna. Það þarf líka að hugsa til 
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framtíðar og hönnunin þarf að taka mið af framvindunni og hvaða plöntur taki síðar við 

þeim sem plantað er í dag. Nota skal plöntur sem henta hverjum stað fyrir sig. Blautur 

jarðvegur, þurr jarðvegur eða næringarsnauður jarðvegur kallar á ólíkar tegundir. Til 

þess að koma nýplöntun almennilega á legg þarf oft og tíðum að vökva og reita illgresi 

fyrstu árin, en með þéttingu gróðurs verður það óþarfi og náttúrulegir ferlar taka við 

(Cranz & Boland, 2004). 

Slegnar grasflatir eru algengar í görðum og hægt er að sjá margar útfærslun af þeim í 

sjálfbærum görðum. Ef grasflatirnar eru notaðar til útivistar þarf oft og tíðum að slá, en 

þá skiptir máli hvaða tegund af grasi er notuð. Velja þarf grastegundir sem henta 

hverjum stað fyrir sig og best er að horfa til innlendra grastegunda sem eru aðlagaðar að 

aðstæðum. Í mörgum görðum eru ónotaðar grasflatir og til þess að spara sláttinn og 

leyfa náttúrinni að taka við er hægt að umbreyta slíkum flötum í engi. Engi taka betur 

við vatni og miðla því áfram meðan mikið slegnar flatir geta verið eins og malbik þar 

sem lítið sem ekkert vatn kemst í gegn og það flæðir ofan á grasfletinum. Þar sem 

engjum er leyft að vaxa er hægt að slá göngustíga um þá fyrir fólk, og gefa fólki þannig 

færi á að upplifa nýtt landslag í görðunum. Fólki þykir óslegið gras oft ósnyrtilegt, en til 

þess að koma því til skila að engi séu hluti af hönnuninni er hægt að slá kantinn á þeim 

svo fólk átti sig betur á því að þetta sé ekki leti hjá skrúðgarðyrkjumönnum heldur eigi 

þetta að vera svona (Cranz & Boland, 2004). 

Moltugerð er mikilvæg en með 

henni er garðaúrgangur 

endurnýttur innan garðsins og 

þannig ýtt undir heilbrigði 

hans. Þetta er m.a. gert í 

Central Park, þar sem öllum 

garðaúrgangi er breytt í moltu 

(sjá mynd 4) til þess að bæta 

jarðveginn og taka þannig út 

áburð. Auk þess eykur molta 

vatnsheldni jarðvegsins. Ef 

molta er unnin í görðum þarf ekki að kaupa hana annars staðar frá og allur 

garðaúrgangur er nýttur í hana. Kostnaður sem því fylgir að losa sig við garðaúrgang 

minnkar verulega eða hverfur alveg (Cranz & Boland, 2004).  

Mynd 4. Molta er næringarík og vatnsheldin. http://wikipedia.org 
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Cranz og Boland benda einnig á að sjálfbærni eigi ekki aðeins við um nýtingu aðfanga 

heldur á hún við um samfélagsgerðina og menningu okkar yfir höfuð. Fjármagn til þess 

að viðhalda görðum fer ört minnkandi og því þurfa yfirvöld og almenningur að taka 

höndum saman um að halda við almenningsgörðum. Farsæl dæmi má finna í 

Bandaríkjunum þar sem sjálfboðaliðar hjálpa til við að viðhalda Central Park, Golden 

Gate National Park o.fl. Með því að virkja almenning til þátttöku eykst skilningur 

fólks á náttúrulegum ferlum og virðing fyrir görðum breytist vegna þess að almenningur 

fær að koma að hönnun, uppbyggingu, viðhaldi og umsón með þeim. Með því að virkja 

sjálfboðaliða til þess að annast umsýslu og til framkvæmda er ekki lengur hægt að tala 

um 100% vistfræðilega sjálfbæran garð. Þrátt fyrir inngrips fólksins er garðurinn 

vistfræðilega sjálfbær að hluta til, ásamt því að uppfylla samfélagslega og 

menningarlega þörf fólks til að koma saman og vinna í görðum (Cranz & Boland, 

2004).  

4.1.3 Sjálfbær garður - Garður sem er hluti af stærri heild í þéttbýli. 

Segja má að fyrstu yndisgarðarnir hafi verið eins konar viðspyrna í þéttbýlinu til að gefa 

íbúunum tækifæri til að koma saman, njóta sólskins og útivistar og þeir gætu fundið sér 

þar stað til að anda að sér fersku lofti. Hugmyndafræði um sjálfbæran almenningsgarð 

má byggja á þessari hugmyndafræði, en sjálfbærir garðar í dag eru einmitt hannaðir til 

þess að leysa ýmis vandamál þéttbýlisins og stuðlað að bættum innviðum 

samfélagsins. Einnig er stuðlað að endurheimtu lands og bættri lýðheilsu (Cranz & 

Boland, 2004).  

Sjálfbær garður sem tekur tillit til innviða samfélagsins er opinn garður sem er opinn 

fyrir umferð fólks og notaður til hreyfingar. Þekkt dæmi um slíka hugmyndafræði er 

græni trefill Boston borgar, Emerald Necklace sem Olmstead og félagar lögðu grunn að, 

þar sem hlutverk hans er m.a. að hvetja fólk til hreyfingar og að fólk komist á milli 

staða innan trefilsins. Auk þessa hlutverks Emerald Necklace var hann einnig hannaður 

til að sía vatn og hann var byggður upp til að auka vatnsheldni innan borgarmarkanna. 

Með hönnun garða er hægt að hreinsa og halda í grunnvatn þéttbýlissvæða og nýta þá til 

að hreinsa regnvatn sem rennur í nærliggjandi læki og ár ásamt því að viðhalda 

búsvæðum dýra. Almenningsgarðar geta því hæglega verið notaðir til vatnshreinsunar 

og stuðlað að því að hreinu vatni verði veitt áfram í ár og læki áður en það rennur að 

lokum út í sjó. Sjálfbærir garðar geta líka aukið lífsgæði þar sem þeir eru notaðir sem 

aðgreining eða skil á milli mismunandi landnotkunar og myndað brú á milli 
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mismunandi notkunar á landi. Íbúðasvæði og atvinnusvæði geta verið sitt hvoru megin 

við almenningsgarð og íbúar geta gengið um garðinn á leið sinni til og frá vinnu (Cranz 

& Boland, 2004).  

Innan þéttbýlis geta oft orðið til svæði sem eru óheppileg eða jafnvel óæskileg til 

uppbygginga. Þar má nefna svæði sem hafa hýst gamla flugvelli, herstöðvar, 

sorpurðunarstaði og gömul iðnaðarsvæði. Ofast eru þessi svæði talin óheppileg til 

uppbyggingar fyrir íbúðar- eða atvinnusvæði vegna eiturefna sem sitja í jarðveginum, 

þungamálma og annars úrgangs. Þessi svæði geta hins vegar verið kjörin fyrir garð og 

verður garðurinn því eins konar tæki til þess að endurheimta búsvæði, annað hvort 

fyrir uppbyggingu í framtíðinni eða til þess að endurheimta gróðurlendi. Með því að 

klæða óæskileg svæði gróðri er þeim gefin nýtt gildi og verðmæti þeirra eykst sem 

jafnframt skilar sér til nágrennisins. Gróðurhula eykur einnig útivistargildi svæða ásamt 

því að örva framvindu og jarðvegsmyndun (Cranz & Boland, 2004).  

Garðar hafa lengi vel verið notaðir til þess að auka lýðheilsu íbúa í þéttbýli, til þess að 

rækta lækningajurtir og auka vellíðan sjúklinga. Í því sambandi má nefna Bottrop 

heilsugarðinn í Þýskalandi sem ýtir undir fljótari bata sjúklinga þar sem auðvelt aðgengi 

að garðinum hefur reynst stytta legutíma sjúklinga á sjúkrastofnunum. Sjálfbærir garðar 

geta þannig bætt bæði andlega og líkamlega líðan sjúklinga og er því hvati til þess að 

tengja betur garða sjúkrahúsum og þannig m.a. ýtt undir sjálfbærni þeirra (Cranz, 1982). 

Einangrun frá náttúrunni er vandamál þéttbýlis, en með sjálfbærum almenningsgörðum 

er reynt að sporna gegn því. Sjálfbærir garðar sem lúta sameiginlegri umsjá 

almennings og yfirvalda styrkja stoðið samfélagsins og hjálpa til við að draga úr því að 

íbúar einangrist frá náttúrunni (Franck & Schneekloth, 1994). Almenningur nær betra 

sambandi við umhverfið og náttúruna og skilingur íbúa á vistfræðilegum ferlum eykst 

ásamt því að stoðir samfélagsins styrkjast með þessu sameiginlega verkefni almennings 

og yfirvalda (Cranz & Boland, 2004). 

Menntun gegnir lykilhlutverki í bættum lífsgæðum og sjálfbærir garðar veita fólki nýja 

sýn á vistfræðilega ferla, hvetur til nýrra hugmynda og sýnir almenningi hvernig 

náttúran virkar. Með því að upplýsa almenning um þær hættur sem geta falist í notkun 

ágengra tegunda hefur eftirspurn eftir óágengum og innlendum tegundum aukist. Með 

aukinni þátttöku almennings í viðhaldi og uppbyggingu garða hafa íbúar sýnt meiri 

ábyrgðartilfinningu sem notendur garðanna. Með fræðslu í skólum ásamt því að gefa 

ungu fólki kost á að bjóða sig fram til vinnu í görðum verður ábyrgðartilfinning þeirra 
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meiri og umgengni betri. Mikilvægt er að fræðsla eigi sér stað í garðinum sjálfum, t.d. 

með því að setja upp skilti sem útskýrir tilgang hinna ýmsu þátta og ferla. Á þann hátt 

má fræða almenning um vistfræði sjálfbærra garða (Cranz & Boland, 2004).  

4.1.4 Sjálfbær garður - Garður, sem útlistar fagurfræði á nýjan hátt 

Sjálfbærir garðar eru að færast í nýja átt þar sem fagurfræðin endurspeglast í 

vistfræðilegri nálgun. Garðar standa þá ekki lengur í stað, heldur er þeim leyft að 

þróast náttúrulega (Mozingo, 1997), og um leið að fela ekki tæknina sem notuð er við 

framkvæmd og umhirðu garðsins heldur gera hana sýnilega (Thayer Jr. , 1989). 

Sjálfbærir garðar þurfa að vera með fjölbreytt landslag til þess að búa til sem 

fjölbreyttastar aðstæður fyrir ólíkar þarfir plantna og dýra. Í mörgum hefðbundnum 

görðum þar sem gangandi umferð er stýrt í gegn um garðinn myndast hagstæð búsvæði 

fyrir dýr. Fólk heldur sig óaðvitandi frá hreiðrum fugla þar sem runnar mynda veggi 

sem lokar það frá náttúrulegri svæðum innan garðsins. Ef aðeins hluti garða eru notaðir 

af fólki haldast dýr innan garðsins og eykur það þannig líffræðilegan fjölbreytileika. 

Aðkoma almennings að hönnun garða getur einnig veitt hönnuðum nýja sýn á það 

hvernig garðurinn verður notaður. Þannig geta garðar þróast og byggst upp á margra ára 

tímabili með aðkomu fólks. Garðurinn getur litið út eins og bútasaumsteppi fyrir vikið 

en samfélagið styrkist og samheldni myndast (Cranz & Boland, 2004).  

4.1.5 Niðurstöður 

Cranz & Boland vitna í 25 heimildir í grein sinni. Heimildirnar eru flestar frá níunda áratug 

síðustu aldar en greinin er gefin út 2004. Þau vitna í heimildir sem tengjast beint vistfræði og 

landslagsarkitektúr, ásamt tilvitnunum í nokkrar félagsfræðilegar heimildir. Cranz fjallar m.a. 

um rannsóknir sínar í bók sinni The Politics of Park Design: A History of Urban Parks in 

America frá árinu 1982. Í bókinni fjallar Cranz  um almenningsgarða víðsvegar í 

Bandaríkjunum og flokkar þá niður eftir félagslegum tilgangi þeirra. Eftir að hafa setið 

fyrirlestur hjá Cranz þann 23. mars 2011 á 100 ára afmæli Háskóla Íslands, tel ég að hún sé 

vandlát við val á heimildum og velji aðeins þær heimildir sem hún telur sig geta treyst og hafa 

verið rannsakaðar í þaula og hafi auk þess sannað sig.  
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Kökurit 1. Dreifing heimilda milli ára. 

Greinin er vel skrifuð og vel sett fram. Í greininni er sögu garða í Bandaríkjunum lauslega 

gerð skil og skilmerkilega er farið yfir þau einkenni sem hún telur að eigi viði um sjálfbæran 

garð. Cranz & Boland setja fram þrjá flokka garða, i) garð sem er sjálfum sér nægur með 

aðföng, ii) garð sem er hluti af heildarmynd þéttbýlis og iii) garð sem útlistar fagurfræði á 

nýjan hátt. 

Fyrsti flokkurinn, - garður sem er sjálfum sér nægur með aðföng. Þessi flokkur er skýrður  

vel út og útlistaður í greininni. Bent er á þann vítahring sem getur myndast við fjársvelti til 

garða því þeir þarfnast stöðugs viðhalds og umsýslu ef þeim er ekki sinnt. Með því að hugsa 

fram í tímann og skipuleggja garðinn út frá sjálfbærni er hægt að draga úr umsýslu því 

garðurinn hjálpar sér sjálfur. Við endurnýjun garða er lagt til að sjálfbærni sé höfð að 

leiðarljósi og útskýrt hvað má gera í þeim efnum og tekið dæmi frá Central Park. Bæði við 

endurnýjun og gerð nýrra garða er auðveldlega hægt að nýta það efni sem fyrir er, til 

landmótunum eða í grunn undir mannvirki. Ágengar tegundir eru fjarlægðar og plöntur 

gróðursettar sem koma af stað vistfræðilegum ferlum. Þessa ferla má sjá í engjum, moltugerð 

og í settjörnum. Framvinda gróðurs er líka mikilvæg en ef unnið er gegn henni kostar það 

tíma og orku en best er að gera langtímaplan til að fylgja eftir.  

Það er ekki einungis fræðandi að skilja sjálfbæra ferla heldur spara þeir líka fjármuni. Það 

sem þarf að slá og klippa er nýtt til moltugerðar. Greinar og gras eru lengi að breytast í moltu 

og því minna sem er slegið og klippt þeim mun minna plássi þarf ráðstafa á meðan það 

grotnar niður. 
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Dreifing 25 heimilda eftir árum í greininni 
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Val á gróðri, þar á meðal grasi, getur skipt sköpum. Plöntur hafa misjafnar þarfir og eru 

misharðgerðar. Ef almenningur notar ekki grasflatirnar má minnka viðhald með því að breyta 

þeim í engi. Hægt er að slá rásir í engin og gera stíga um engin svo fólk geti gengið um þau.  

Höfundar benda á mikilvægi vatnsins og verndun þess til nota í garðinum. Í stað þess að veita 

því í burt má veita því í settjarnir, það hreinsast þar með aðstoð gróðurs og búsvæði dýra 

verða til. Vatnið er síðan hægt að nota til vökvunar á þurrkatímum í staðinn fyrir að nota vatn 

frá vatnsveitukerfum. Með því að nota rigningarvatn og veita í setttjarnir er líka verið að 

stuðla að eðlilegri grunnvatnsstöðu. Þéttbýli eru oft með lága grunnvatnsstöðu þar sem öllu 

vatni er veitt í burtu frá þeim. 

Ekki er algengt á Íslandi að sjálfboðaliðar taki þátt í uppbyggingu og starfsemi garða, en 

þátttaka þeirra getur verið lykill að sjálfbærni. Það þarf að virkja almenning til þess að taka 

þátt í framkvæmdum og umhirðu á görðum, kynna fyrir almenningi virkni og ferla innan 

þeirra og skapa „betri“ notendur. Það er þekkt í Bandaríkjunum að sjálfboðaliðar gefa bæði 

vinnu og fjármuni til þess að reka garða. Hingað til hefur það verið hlutverk yfirvalda á 

Íslandi að reka almenningsgarða, en hugsanlega getur þátttaka almennings leitt til þess að þeir 

eignist hlutdeild í þeim. Cranz & Boland segja að með sjálfboðaliðum séu garðar ekki 100% 

sjálfbærir vegna inngripa þeirra (2004). Ég tel að fólk sem tekur virkan þátt í rekstri og 

umhirðu garða verði ábyrgari notendur, skilji betur út á hvað sjálfbærni gengur og geti unnið 

að útbreiðslu þekkingar sinnar og stuðlað að sjálfbærni innan samfélagsins. Höfundar benda á 

þörf fyrir að mennta skrúðgarðyrkjufræðinga í málefnum sem varða sjálfbærni, en ég tel að 

það þurfi að taka skrefið lengra og mennta alla þá sem koma að viðhaldi garða. Bæði ég og 

höfundar greinarinnar eru sammála um það að fólk sem býður fram vinnu sína í 

almenningsgörðum uppfylli samfélagslegar og menningarlegar þarfir sínar og að 

sjálfboðastarfið bæti lýðheilsu.  

Annar flokkur - garður sem er hluti af stærri heild í þéttbýli. Flokkurinn er ágætlegta 

útskýrður og útfærður. Cranz & Boland byggja á þeirri hugmynd að fyrstu garðarnir í þéttbýli 

á tímum iðnaðarbyltingarinnar hafi verið ætlaðir til þess að fólk kæmist út í náttúruna, gæti 

hreyft sig og andað að sér hreinu lofti. Í dag er þetta hlutverk eitt og sér ekki nægjanlegt því 

hreyfingarleysi og mengun er ekki eina vandamálið. Mörg vistfræðileg vandamál hafa skapast 

sem sjálfbærir garðar geta tekist á við.  

Sjálfbærir garðar geta hreinsað regnvatn áður en vatninu er veitt út í læki, ár og út í sjó. 

Íslendingar hafa lítið hugleitt afleiðingar vatnsskorts þar sem landið hefur hingað til haft nóg 
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af vatni. Við vitum ekki hvað áhrif loftslagsbreytingar hafa á komandi árum og ég tel það 

mikilvægt að Íslendingar byrja að skoða lausnir á hugsanlegum vanda.  

Garðar eiga að vera opnir öllum, öllum aðgengilegir og tengja saman nærliggjandi svæði. 

Fólk er tilbúið að verja frítima sínum í opnum og aðgengilegum görðum sem stuðla að bættri 

lýðheilsu. Með virkum notendum er hægt að nýta sjálfbæra garða til kennslu og fræðslu um 

virkni og ferla eins og áður hefur komið fram. Garðar hafa lengi verið notaðir sem tæki til 

þess að bæta vellíðan sjúklinga og stytta legutíma þeirra og spara fjármuni. Garðar sem gegna 

víðtæku hlutverki draga úr þörf fyrir landrými ásamt því að nýtast sem verðmætt fjölnota 

svæði. 

Garðar sem hafa víðtækt hlutverk draga úr þörf fyrir landrými. Ef garður getur hreinsað vatn, 

frætt fólk, hvatt til hreyfingar, bætt heilsu sjúklinga og tengt saman landsvæði, þá hefur orðið 

til fjölnota svæði sem um leið er orðið mjög verðmætt.  

Þriðji flokkur - garðar sem útlista fagurfræði á nýjan hátt. Cranz & Boland fjalla um þætti 

sem geta mótað útlit garða og leggja til að útlit þeirra stýrist af hlutverkinu ásamt því að reynt 

verði að sýna í garðinum alla virki, ferla og tækni sem þar er að finna.  

Ég er fylgjandi sjónarmiði höfunda að eðlilegt sé að sýna sem mest, en rök þeirra fyrir því að 

fela ekki starfsemina í garðinum ýtir undir skilning fólks á því hvað þarf til þess að reka 

garðinn. Moltugerð er ósnyrtileg og náttúran getur verið það líka. En með moltugerð sparast 

fjármunir og stuðlað er að heilbrigði garðsins.  

Mikilvægt er að fá almenning til þátttöku við gerð garða til að fá sjónarmið notendanna. 

Almenningur getur veitt hönnuðum nýja sýn á uppbyggingu garðsins en gera verður ráð fyrir 

því að gerð hans taki nokkur ár. Útkoman getur orðið sundurleit en það þarf ekki að vera 

slæmt, svo lengi sem garðurinn er ekki vanræktur.  

Flokkarnir þrír sem Cranz & Boland nota, taka á fjölbreyttum viðfangsefnum sem sett eru 

fram af fagmennsku, með dæmum og útskýringum. En til þess að skila hugmyndunum betur 

til lesenda hefði mátt skipta þessum flokkunum niður í undirflokka og ýta þannig undir 

möguleika til betri skilnings. Til dæmis að yfirflokkurinn,  

 Garður, sem er sjálfum sér nægur með aðföng 

Hafi undirflokka eins og, 

o Gróður 

o Áburður 
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o Vatn o.s.frv. 

Ástæðan fyrir því að flokkarnir eru nokkuð opnir er að mínu mati sú að að auðveldlega er 

hægt að bæta nýjum atriðum inn í þá. En með undirflokkun og betri framsetningu er 

auðveldlega hægt að útbúa gátista út frá hugmyndum þeirra í stað þess að þurfa að leita að 

einstaka atriðum með því að lesa greinina ítarlega aftur og aftur.  

4.2 Bókin Sustainable Site Design 

4.2.1 Inngangur 

Höfundar bókarinnar eru tveir, Claudia Dinep og Kristin Schwab.  Claudia Dinep er fyrrum 

starfsmaður hjá fyrirtækinu Rolf Sauer and Partners, sem starfar á sviði í landslagsarkitektúrs 

og skipulagi vistkerfa. Dinep starfar nú sem ráðgjafi og fyrirlesari auk þess að skrifa um 

sjálfbært umhverfi. Kristin Schwab er landslagsarkitekt og dósent við University of 

Connecticut. Báðar eru aðilar að American Society of Landscape Architects (ASLA).  

Dinep og Schwab skrifuðu saman bókina Sustainable Site Design en hún fjallar ítarlega um 

forsendur og ferli fyrir því að aðlaga stór og lítil hönnunarsvæði til sjálfbærni. Höfundar taka 

dæmi um hvernig það er hægt. Í bókinni er lýst þeim atriðum sem þurfa að vera til staðar til 

þess að landslag geti talist sjálfbært og tiltaka fimm megin atriði. Stærsti hluti bókarinnar 

fjallar um misstór hönnunarsvæði og höfundar máta þessi fimm megin atriði inn í hönnunina 

til þess að ákvarða hvort hún nái því að falla undir skilgreiningu um sjálfbærni.  

Það sem mér finnst mikilvægasta við hvern flokk hef ég dregið saman í umfjöllun minni 

ásamt því að skoða og vísa til viðeigandi heimilda. 

Þau fimm atriði sem Dinep og Schwab telja að þurfi að vera til staðar í sjálfbæru landslagi 

eru; 

 Tengsl 

 Inntak 

 Tilgangur 

 Nýtni 

 Umsjón 

4.2.2 Tengls 

 að tengja hönnun svæðis við umhverfið 

Við hönnun á garði þarf að hafa í huga tengsl hans við nærliggjandi svæði. Til að 

viðhalda ákveðnu mynstri er mikilvægt að taka tillit til tenglsa garðsins við byggðina 
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eða hverfið sem hann tengist. Þetta mynstur er yfirleitt ekki sýnilegt fólki nema það sé 

skoðað heildrænt. Með því að skoða hverfi eða borg í heild sinni er hægt að hanna garð 

sem tekur tillit til þarfa fólksins og umhverfisins (Dinep & Schwab, 2010).  

Mörg úthverfi borga eru ekki tengd borgarkjarnanum sjálfum eða þeirri þjónustu sem 

þar er í boði fyrir íbúana. Eina leiðin til að sækja sér þjónustu eða ferðast til og frá vinnu 

er með bílum. Hönnuðir og íbúar margra borga eru farnir að átta sig á því hversu röng 

þessi hugsun er (sjá mynd 5). Hönnun úthverfa þarf að vera unnin þannig að þau séu 

tengd við borgarkjarnann. Eðlilegt flæði þarf að myndast á milli úthverfisins og 

borgarinnar. Það sama á við um garðahönnun. Garðar eiga að vera aðgengilegir 

notendum sínum og laða til sín fólk. Garðurinn á að þjóna fólkinu og vera hluti af þeirri 

stóru heild sem byggðin er (Dinep & Schwab, 2010).  

 

Mynd 5. Úthverfin hafa færst langt frá byggðarkjarnaum í Chicago. http://wikipedia.org 

Svæðið sem er verið að hanna þarf því að skoða í tengslum við það umhverfi sem það er 

fellt inn í. Hægt er að nota garðinn til að byggja brýr á milli mismunandi svæða og 

skapa tengingar fyrir fótgangandi umferð (annað en bílaumferð). Hægt er að nota garð 

til þess að skapa rými, sem myndar samhljóm eða andstæður í hverfinu og tengir það 

við garðinn (Dinep & Schwab, 2010).  

 tengsl mannlegra og náttúrulegra kerfa 

Dinep & Schwab benda á tengsl milli mannlegra og náttúrulegra kerfa. Garðahönnun 

þarf að sameina þessi tengsl með því að nýta sér náttúrulega ferla. Almenningsgarðar 

geta allt í senn þjónað vistfræðilegu hlutverki, viðhaldið líffræðilegum fjölbreytileika, 

hreinsað vatn og virkjað næringarhringrásina (2010). Frederick Steiner (2002) leggur til 

að vistfræði sé tekinn inn í hönnunarferlið.  
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 tengsl á milli landslags og framvindu þess 

Það er rík hefð fyrir því að vernda mikilvæg kennileiti í hinu byggða umhverfi. Talsvert 

meiri orku þarf til þess að viðhalda görðum í kyrrstæðu formi. Garðar eru lifandi og 

breytast með tímanum. Oft er breytingin töluverð því í hringrás lífsins færast plöntur frá 

því að vaxa til þess að deyja. Ákveðin framvinda á sér stað í görðum sem oft er ekki 

hægt að sjá fyrir, bæði hvað varðar plönturnar sem og notkun hans. Gamlar og nýjar 

hugmyndir geta búið saman og ekki þarf alltaf að vernda það gamla í heild sinni, heldur 

sýna þróunina sem hefur átt sér stað í garðinum á sama tíma og nýjar hugmyndir eru 

framkvæmdar (Dinep & Schwab, 2010).  

4.2.3 Inntak 

 skynja áhrifin sem tiltekinn staður eða umhverfi hefur á fólk 

Áhrif sem fólk getur fundið fyrir þegar það kemur á einhvern tiltekinn stað getur stafað 

af karakter einkennum staðarins, hlutverki og sögunni sem er einkennandi fyrir svæðið. 

Ef tekið er tillit til þess anda sem ríkir á staðnum má næstum undantekningarlaust gera 

garð sem fellur að þörfum fólksins og stingur ekki í stúf við sitt nánasta umhverfi. 

Andstæða þess að taka tillit til þessara tilfinningalegu áhrifa er að skapa einsleitt 

umhverfi, sem mörg okkar þekkja, og útbúa garð sem tekur ekki tillit til menningar og 

vistkerfa í nánasta umhverf (Dinep & Schwab, 2010).  

 ýta undir skilning notenda garðsins á náttúrulegum ferlum og náttúrulegum 

fyrirbrigðum 

Skilningur notenda garða á umhverfi sínu eykst með því að sýna sem mest af þeim 

náttúrulegu ferlum sem eiga sér stað í garðinum. Fólk skortir of þennan skiling og það 

áttar sig jafnvel ekki á því að það sjálft er hluti af náttúrunni. Garðar gætu því allt eins 

fengið þann tilgang að sýna þá ferla sem eiga sér stað í náttúrunni, þ.e. hvernig 

garðurinn hreinsar vatnið, hvernig moltan verður til, hvernig plönturnar nýta næringuna 

úr umhverfinu o.fl. (Dinep & Schwab, 2010).  

4.2.4 Tilgangur 

 að umgangast landið sem lífgjafann í okkar umhverfi 

Almennt hefur fólk litið á landið sem eins konar undirstöðu fyrir það sem þarf að bæta 

eða svæði til að byggja mannvirki á. Land er ekki bara undirstaða heldur er það hluti af 

því heildarsvæði sem íbúarnir þurfa á að halda og hefur því eitt og sér mikilvægt gildi 

(Dinep & Schwab, 2010). 
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 skilgreina og draga fram menningarleg og vistfræðileg markmið 

Í skipulagi er skilgreining á landnotkun mjög þröng. Garðar í Bandaríkjunum eru 

flokkaðir sem „opin svæði til sértstakra nota“, sem í raun segir mjög lítið um hlutverk 

þeirra. Flokkurinn gefur ekki til kynna hvaða tilgangi svæðin eigi að þjóna eða hvort 

þau eigi yfir höfuð að þjóni einhverjum tilgangi. Víst er að garðar og opin svæði geta 

haft mismunandi tilgang sem ræðst af því hverjum sé ætlað að nýta svæðið. Garðar og 

opin svæði geta uppfyllt þau vistfræðilegu markmið sem sett eru ásamt því að uppfylla 

menningarlegar þarfir þeirra einstaklinga sem vilja nýta sér garðinn og njóta hans. T.d. 

með því að njóta þar samvista við annað fólk eða stunda útivist (Dinep & Schwab, 

2010).  

4.2.5 Nýtni 

 lítil sem engin utanaðkomandi aðföng til uppbyggingar og viðhalds 

Til þess að minnka aðföng við gerð eða uppbyggingu garðs þarf að athuga hvað hentar 

hverju sinni. Oft er stór þáttur í gerð garða að flytja að mikinn hluta þeirra efna sem þarf 

til gerðar hans, s.s. jarðveg, uppfylligarefni, vatn, efni til stígagerðar og ýmsan gróður 

sem hentar illa. Í stað þess að flytja að efni má bæta jarðveg á svæðinu með ýmsum 

leiðum. Gróðurtegundir sem voru í upphafi á svæðinu ásamt niturbindandi gróðri gera 

jarðveginn frjósamari og búa í haginn fyrir aðrar plöntur sem gerir þeim kleift að þrífast 

í garðinum. Ef jarðvegi er raskað þarf að passa upp á 

svarðlag (sjá mynd 6) hans því mesta lífræna virkni 

jarðvegsins er í svarðlaginu. Allur gróðurúrgangur er 

nýtanlegur til moltugerðar en moltuna er hægt að 

nýta til áburðar fyrir svæðið. Ef flytja þarf að efni til 

undirlags og jarðmótunar á að reyna að nálgast það 

sem næst garðinu eða vinna úr efni sem er til staðar á 

svæðinu. Oft er efni rutt og það síðan flutt í burt af 

svæðinu sem er verið að hanna. Slíkt er orkufrekt og 

dýrt. Betra er að nýta til jarðmótunar það efni sem 

fellur til á staðnum. Útigögn, s.s. bekkir, ljósastaurar 

o.fl., og byggingarefni sem notað er á svæðinu þurfa 

að vera úr efni sem þarf litla orku til að gera eða nota 

efni sem er endurunnið og síðar endurnýjanlegt. Ef illa er staðið að vali á gróðri getur 

það kallað á aukin aðföng til viðhalds. Við hönnunina þarf að greina vel ríkjandi 

Mynd 6. Svarðlag efsti hluti jarðvegs. 

Rit LBHÍ nr. 5: Aðferð við að lýsa 

jarðvegssniðum 
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aðstæður á svæðinu til að auðvelda ákvörðun um val á hentugum gróðri hverju sinni. 

Gróður gerir mismunandi kröfur til jarðvegs, vökvunar og hitafars. Með mótun landsins 

er svo hægt að veita vatni frá svæðum þar sem það telst óæskilegt, s.s. frá bílastæðum 

og öðrum mannvirkjum, og beina því að nærliggjandi gróðri þar sem yfirborðsvatnið 

hreinsast og skilast síðan í grunnvatnið (Dinep & Schwab, 2010).  

Enginn almenningsgarður er viðhaldslaus en mikilvægt er að huga að leiðum til að 

minnka umhirðu og viðhald. Mikill sláttur, áburðurargjöf og endurplöntun einkenna 

hefðbundna garða og felur í sér mikinn kostnað. Þar sem hver garður er einstakur þarf 

að útbúa gátlista vegna viðhalds og umhirðu sem hentar hverjum garði fyrir sig. Í 

stórum görðum er hægt að ákvarða að hluti garðsins sé hannaður með mikið viðhald í 

huga á meðan aðrir hlutar garðsins eru hafðir náttúrulegir og þar með viðhaldsminni. 

Kjarrlendi, votlendi og engi (sjá mynd 7) eru vistkerfi sem þarfnast lítils viðhalds og 

væri hægt að nota slíkt gróðurfar til að halda viðhaldskostnaði niðri. Með náttúrulegum 

gróðureindum eykst líffræðilegur fjölbreytileiki og búsvæði fyrir dýr verða til. Með 

þessu móti nást fram mörg markið sjálfbærni, umhirða minnkar, líffræðilegur 

fjölbreytileik eykst og gesti garðins geta betur skynjað fegurð náttúrunnar (Dinep & 

Schwab, 2010).  

 

Mynd 7. Kjarrlendi, votlendi og engi geta verið viðhaldsminni gróðureindir. Samsett mynd, http://wikipedia.org, 

http://nytjaland.is 

 að vera til efnahagslegra, lýðheilsu og samfélagslegra hagsbóta 

Upphaflegur kostnaður við gerð sjálfbærra garða getur verið meiri en við gerð 

hefðbundins garðs vegna þess hve lítil sérþekking er enn á sviði sjálfbærni. Þegar til 

lengri tíma er litið kalla hefðbundir garðar á meiri kostnað í formi viðhalds, 

orkunotkunar og endurplöntun. Sérþekking á sviði sjálfbærni er að aukast og kostnaður 

við gerð sjálfbærra garða fer minnkandi. Ríki og sveitarfélög ættu því í auknum mæli að 

fjárfesta í sjálfbærum görðum, þar sem kostnaður þeirra er minni til lengri tíma litið. 

Fasteignaverð er oftast hærra á svæðum sem eru nálægt almenningsgörðum, enda veita 

þeir skjól, ferskt loft og eru útivistasvæði (Dinep & Schwab, 2010).  

http://wikipedia.org/
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Sjálfbærir garðar auka ekki aðeins efnahagsleg gæði heldur bæta þeir líka lýðheilsu og 

eru lykilatriði þegar kemur að því að bæta hana. Í dag eru bæði börn og fullorðnir orðnir 

feitari og óhamingjusamari en áður var, m.a. vegna aukinnar setu fyrir framan tölvu og 

sjónvarp. Garðar eru því tilvaldir til þess að bjóða fólki á öllum aldri upp á möguleika til 

að auka hreyfingu og svæði til leikja sem jafnframt ýtir undir forvitni og sköpun 

(Dinep & Schwab, 2010).  

 fjölbreytt landnotkun 

Með fjölbreyttri landnotkun eykst nýting garða og sjálfbærni þeirra. Sem dæmi má taka 

um garð sem uppfyllir bæði samfélagslegar þarfir fólks og er einnig búsvæði ýmissa 

dýra. Annað dæmi má taka um settjarnir sem oft eru þannig staðsettar að þær þjóna 

engum öðrum tilgangi en að taka við vatni. Þá er hægt að sameina virkni settjarna og 

útivistarsvæða til að auka við nýtingu landsins s (Dinep & Schwab, 2010).  

4.2.6 Umsjón 

 auka þátttöku og samvinnu fagaðila og almennings við hönnun 

Vel heppnaður almenningsgarður verður til þegar almenningur, hagsmunaaðlilar og 

fagaðilar eru hafðir með í ráðum. Almenningur getur veitt hönnuðum upplýsingar um 

sögu staðarins og seinna sýnt aukinn áhuga á að taka þátt í rekstri og umhirðu garðsins 

(Dinep & Schwab, 2010). Þátttaka almennings í hönnun sjálfbærra almenningsgarða 

hefur til þessa sýnt fram á góða vistfræðilega útkomu og þátttöku almennings í rekstri 

og umsjón garða (Hester, 1990).  

 hvetja notendur garða til langtímaábyrgðar 

Með því að fá hagsmunaaðila til þátttöku strax í hönnunarferlinu hvetur það fólk til 

aukinnar ábyrgðar og meiri vilja til að taka að sér ýmiss verkefni tengd umhirðu og 

rekstri garða. Með fræðslu og kynningu á því hvernig sjálfbær garður virkar er ýtt enn 

frekar undir áhuga þess á að fylgjast með og rannsaka hvernig framvindu hans líður 

(Dinep & Schwab, 2010).  

4.2.7 Niðurstöður 

Dinep & Schwab vitna í 40 mismunandi heimildir í þeim köflum sem teknir voru fyrir þessari 

ritgerð. Bók þeirra Sustainable Site Design er gefin út árið 2010 og eru heimildir og tilvitnanir 

að mestu í greinar, bækur og rit á sviðum vistfræði og landslagsarkitektúrs.  
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Kökurit 2. Dreifing heimilda milli ára. 

Höfundar bókarinnar reyna að setja efnið skilmerkilega fram og útskýra hvern þátt fyrir sig. 

Hverjum þætti er síðan skipt niður í undirflokka til frekari útskýringar. Ástæðan fyrir því að 

ég segi að þær hafi reynt að setja efni sitt skilmerkilega fram er sú að textinn er torlesinn og 

líka oft illa útskýrður. Með því að fletta bókinni og skoða dæmin sem sett eru fram seinna í 

bókinni þá fyrst næst skilningur á því sem höfundar eru að reyna að útskýra. Að mínu mati 

hefði mátt hafa ítarlegri útskýringar og dæmi í textanum. 

Fyrsti þátturinn sem settur er fram fjallar um Tengsl. Tengslum er skipt niður í þrjá 

undirflokka: i) hvernig svæði tengist umhverfinu sjálfu, ii) hvernig svæðið tengist menningu 

og náttúru og iii) hvernig það tengist landslaginu. Sú þéttbýlis byggðastefna sem hefur verið 

hve vinsælust í Bandaríkjunum byggir á mikilli uppbyggingu úthverfa. Eitt af megin 

einkennum þessarar stefnu er skortur á þjónustu í hverfunum sjálfum, þannig að íbúar þurfa 

að nota bíla, þá aðallega einkabíla, og keyra til læknis, í skólann, í vinnuna, út í búð ofl. Þetta 

byggðarmynstur telst mjög óheilnæmt samfélaginu því þjóðfélagshópar einangrast, fólk 

dregur úr hreyfingu og heilsu hrakar. Byggðin þarf að vera tengd borgarkjarnaum svo eðlileg 

tengsl myndist á milli úthverfanna og kjarnans, þar sem fólk getur sótt sér þjónustu með því 

að fara fótgangandi eða með því að notast við almenningssamgöngum. Það sama á við um 

hönnun garða. Garðurinn þarf að vera aðgengilegur og lesanlegur, þ.e. að auðvelt sé að rata 

innan hans, svo fólk noti hann, ferðist um hann og að hann tengi saman hverfi. 

Almenningsgarður er frábært tæki til að binda saman nokkur hverfi í sama sveitarfélgi og 

jafnvel tengja saman sveitarfélög eins og Fossvogsdalurinn gerir. Íbúðarhverfi eru beggja 

vegna dalsins, í Reykjavík og Kópavogi og auðvelt aðgengi þeirra að garðinum. Það má 
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ganga svo langt að halda því fram að „sveitarfélaga rígur“ minnki við sameiginleg not. Þannig 

má gera ráð fyrir því að rígur minnki milli mismunandi þjófélagshópa sem búa í sömu borg og 

nota sama garðinn.   

Það þarf að byggja upp tengsl milli mannlegra og náttúrulegra ferla. Til þess að áorka því þarf 

að skoða þá menningu sem á sér stað í garðinum og tengja hana náttúrunni. Frederick Steiner 

leggur til að vistfræði verði tekin inn í hönnunarferlið (2002). Það er mjög góð hugmynd og 

hana má nota sem tæki til þess að vekja fólk til umhugsunar. Þá má einnig nýta sér 

menninguna og sjá afleiðingu hennar á vistkerfið, s.s áhrif rusls og almennrar umgengni á 

umhverfið  

Á sama hátt og umhverfi okkar breytist breytast garðar með tímanum en þegar kemur að 

gróðri eyðum við gríðarlegri orku í að láta garðinn standa í stað. Eðlislega eru garðar sífellt að 

breytast. Taka verður tillit til þess ef ekki á að eyða óþarfa orku í þá en um leið og orku er 

sóað er unnið gegn því að garðurinn verði sjálfbær. Vöxtur trjáa getur verið hægur og 

stundum tekur enginn eftir þeim fyrr en rósirnar sem var plantað undir trjánum eru hættar að 

blómsta og þær orðnar gisnar og ljótar. Á þá að fella trén rósanna vegna eða á að finna 

skuggþolnari plöntur til að planta undir trén? Best er að gera ráð fyrir þessum óhjákvæmilegu 

breytingum strax á hönnunar stigi, en stundum er það ekki hægt, eða það gleymist eða reynist 

erfitt. Höfundar tala um að það nýja og gamla geti búið saman og það þurfi ekki alltaf að 

halda í það gamla nema að hluta til. Ég er því sammála, en það þarf að fara varlega og ganga 

ekki of langt því sá andi og áhrif sem garðurinn hefur myndað má ekki hverfa. Það eru oft 

nokkrir staðir í hverjum garði sem binda hann saman og með því að breyta þeim er hætt við 

að jafnvægi og sjarmi garðsins hverfi.  

Annar þáttur sem settur er fram er Inntak. Inntaki er skipt niður í tvo undirflokka: i) hvernig 

fólk skynjar staði og ii) hvernig eigi að vinna að auknum skilningi fólks á náttúrunni. Eins og 

kom fram í kaflanum um tengsl geta verið nokkrir staðir eða eindir innan garðs sem eru hreint 

og beint ómissandi. Þessar eindir geta t.d. verið tré, grjót eða gamalt hús. Vel skipulagður 

garður tekur tillit til þessarra ómissandi einda. Út frá þessum eindum er hægt að gera einstaka 

og lifandi garða en andstæðan eru steingeldir einsleitir garðar sem þekkjast því miður víða. Í 

slíkum görðum er t.d. hent niður bekk og nokkur hríslum, landið þar í kring sléttað og torfi 

skellt yfir. Sjálfbær garður tekur tillit til bæði menningar og vistkerfa. Það er jú maðurinn sem 

vill njóta garðsins en á meðan á náttúran að sjá um hann.  
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Skilningur fólks á vistfræðilegum og náttúrulegum ferlum er mikilvægur. Fólk hefur að miklu 

leyti misst samband við náttúruna og það er tími til kominn að það nái aftur sambandi. Garðar 

eru tilvaldir staðir til þess að hjálpa fólki við það því í görðunum er hægt að sýna þá 

mikilvægu ferla sem eiga sér stað í náttúrunni. Fólki finnst skordýr oft ógeðsleg og 

moltuhaugurinn ósnyrtilegur, en þetta er hluti af náttúrunni og hluti af hringrás garðsins. Með 

því að fræða fólk um mikilvægi þess að molta sé gerð á staðnum og hvað sparast við það 

peningarlega og umhverfislega, þá öðlast fólk skilning og samþykir að hafa ósnyrtilegu 

moltuna fyrir augum í stað þess að krefjst þess að hún verði falin eða fjarlægð.  

Þriðji þátturinn er Tilgangur sem skiptist í tvo undirflokka: i) hvernig við umgöngumst 

landið og ii) hvert markmið garðsins er. Margir skynja ónýtt svæði eða óþróað land sem 

verðlausan landsskika þangað til það er búið að byggja á honum, notaða hann til beitar eða til 

ræktunar. Það er nauðsynlegt að sýna landinu grundvallar virðingu og leyfa náttúrunni að 

njóta vafans svo framvinda hennar geti verið eðlileg. Þegar talað er um almenningsgarð sjá 

fæstir fyrir sér holtagrjót eða birkikjarr. En ef það er fyrir í landinu er óþarfi að eyða því út og 

byrja frá grunni. Virðum það sem fyrir er, styrkjum gróðursamfélög sem eru til staðar og 

gróðursetjum aðeins nýtt að hluta til. Það er hægt að hanna garð og taka tillit til náttúrunnar 

sem fyrir er. Það þarf ekki að tæta allt í sundur. Sama á við með gamla garða, sem þarf að 

endurnýja og gera sjálfbæra. Þar er kjörið að nýta það sem fyrir er, styrkja gróðursamfélögin á 

staðnum en fjarlægja það sem er óæskilegt og ósjálfbært.  

Markmið með görðum eru oft óskýr. Svo virðist sem almenna skilgreiningin á garði sé skv. 

skipulagsuppdráttum „opin græn svæði til sérstakra nota“. Þetta á ekki bara við á Íslandi, um 

það vitna mörg dæmi frá Bandaríkjunum. Það er rétt sem höfundarnir benda á að þessi 

skilgreining segir okkur lítið því það er óljóst hvort skilgreiningin eigi við um garð, 

gróðursvæði, grasflöt eða eitthvað allt annað og miklu meira. Það er tímabært að skilgreina 

svæðin og markmið þeirra betur. Þau geta hæglega uppfyllt allar menningarlegar þarfir okkar 

samt því að ná vistfæðilegum markmiðum. Með því að skilgreina markmið fyrir svæði og 

gefa þeim tilgang er auðveldara að átta sig á því hvert á að stefna með þau, gera fyrir þau 

viðhaldsáætlanir og vernda þau gegn ágangi þeirra sem vilja nýta þau sem byggingasvæði. 

Fjórði þátturinn er Nýtni og honum er skipt niður í þrjá undirflokka: i) sem minnst af 

utanaðkomandi aðföngum, ii) til hagsbóta efnahagslega og samfélagslega og iii) fjölbreytt 

landnotkun. Við gerð garða er oft mikið af efni flutt inn í garðinn í stað þess að nýta það efni 

sem fyrir er. Jarðvegsskipti eiga sér oft stað við nýja framkvæmd, hún er kostnaðarsöm og oft 

óþörf. Með smá fyrirhyggju er hægt að bæta jarðveginn sem fyrir er með niturbindandi 
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plöntum eða nota harðgerðar plöntur sem þrífast við þessar aðstæður. Sjaldnast er gerð úttekt 

á því hvort jarðvegurinn sé næringarsnauður eða uppfullur af illgresi. Þegar framkvæmdir 

eiga sér stað er hægt að vernda efsta lag jarðvegsins, svarðlagið, og leggja það til hliðar og 

nota það svo síðan við lok framkvæmda við garðinn. Það sama á við um allan þann jarðveg 

sem þarf að keyra í burt vegna hönnunar. Best er að nota jarðveginn sem fellur til við 

framkvæmdir til landmótunar. Útigögn eru mikilvæg í görðum, s.s. bekkir og ljósastaurar og 

við val á þeim er æskilegt að velja endingargott efni, efni sem þarf litla orku við framleiðslu, 

endurunnið og síðar endurnýjanlegt. Íslendingar þekkja þær aðstæður í íslensku umhverfinu 

manna best og er því lang gáfulegast að versla við innlenda aðila. Fyrir utan efnahagslegan 

ávinning þá sparar það líka kostnað vegna aðfanga, s.s. orku vegna flutninga, sem þarf til að 

senda þessa hluti (útigögnin) til Íslands. Einnig er auðveldara er að fá aðila frá Íslandi til 

viðgerða og viðhalds. Í sumum tilfellum gengur þetta ekki en þá er best að kanna vandlega 

hvað er í boði áður en innkaup eru gerð.  

Aðstæður á svæðum sem skipulögð eru fyrir garða geta verið misjafnar. Þess vegna er ég 

sammála höfundunum um að ítarleg greining á svæðum margborgi sig áður en plöntur eru 

valdar. Gróður gerir misjafnar kröfur til jarðvegs, hita og ljóss og því skiptir máli hvað er 

valið. Hefðbundnir garðar kalla yfirleitt á mikið viðhald og með slæmu vali á gróðri getur 

verið um óþarfa slátt að ræða, klippingu eða áburðargjöf. Í gömlum görðum getur það borgað 

sig að endurplanta og breyta gróðursamsetningu að hluta til og reyna að minnka með því 

viðhald. Sá kostnaður sem fer í að endurplanta getur verið minni, þegar til lengri tíma er litið, 

en ef haldið er áfram hefðbundnu viðhaldi. Náttúrulegar garðeindir s.s. kjarrlendi, votlendi og 

engi þurfa lítið viðhald og slík svæði eru auk þess falleg. Hægt er að byggja upp garða með 

þessum viðhaldslitlu eindum að stórum hluta en halda eftir nokkrum litlum svæðum sem 

þarfnast meira viðhalds og umhirðu. Náttúrulegar garðeindir eru ekki einungir fallegar heldur 

laða þær að sér dýr og menn og auka við líffræðilegan fjölbreytileika þéttbýlisins. Dinep & 

Schwab gera sér grein fyrir því að garðar eru ekki viðhaldslausir, og því þarf að útbúa 

viðhaldslista sem hentar hverjum garði fyrir sig (2010). Gerð viðhaldslista er góð og einföld 

leið til þess að halda utan um það sem gera þarf á hverju svæði fyrir sig  

Kostnaður við gerð sjálfbærra garða getur verið meiri en við hefðbundna garða sem að hluta 

til má rekja til takmarkaðrar reynslu af gerð þeirra. Til lengri tíma litið er kostnaðurinn þó 

aðeins hluti af hefðbundnum garði og því þurfa yfirvöld að sýna af heilum hug vilja til að fara 

út í þessar framkvæmdir. Garðar geta leitt til aukins verðmætis fasteigna, sbr. fasteignir í nánd 

við Central Park, en þeir auka líka lýðheilsu íbúa. Þannig geta garðar verið til hagsbóta 
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efnahagslega og samfélagslega. Hlutverk garða í þéttbýli hefur aldrei verið brýnna þar sem 

offita, óyndi og geðdeyfð, sem m.a. má rekja til einhæfs lífernis, er vaxandi vandamál sem 

vofir yfir íslensku þjóðinni og heiminum öllum. Til þess að fólk nýtir sér garða þurfa þeir að 

ýta undir forvitni og sköpunargleði. Flennistórir grasfletir gera lítið meira fyrir íbúana en að 

gefa þeim færi á að stunda þar víðavangshlaup og hópleiki sem krefjast mikils pláss. Því þarf 

hönnun garða að vera þannig að garðurinn laði til sín sem breiðastan hóp af fólki og hvetji 

það til þess að kanna garðinn og njóta hans.  

Með fjölbreyttri landnotkun geta garðar uppfyllt þarfir okkar til samvista og hreyfingar en líka 

sem búsvæði dýra. Fjölbreytt landnotkun gerir garðinn um leið meira spennandi og hvetur 

fólk til þess að nota hann. Margir þjóðfélagshópar eiga að geta notað garðinn og fjölbreytni 

styrkir stoðir samfélagsins. Opin græn svæði eiga ekki aðeins að vera sem opin græn svæði, 

heldur líka svæði þar sem fólk fær tækifæri til að sjá hvernig vatn er hreinsað, svæði þar sem 

hjólabrettakrakkar athafna sig, svæði þar sem þrösturinn gerir hreiður eða svæði þar sem 

garðaúrgangur er endurunninn, svo dæmi séu nefnd.  

Fimmti þátturinn er umsjón sem er skipt niður í tvo undirflokka; i) auka samvinnu og ii) að 

gera notendur garðsins ábyrgari. Samvinna er hornsteinn að vel heppnuðum garði og því þurfa 

hönnuðir, skrúðgarðyrkjufræðinga og verktakar að vera í reglulegum samskiptum svo 

útkoman haldist góð, jafnvel eftir gerð garðsins. Aðkoma almennings er líka mikilvæg því 

hann verður notandi garðsins í framtíðinni. Sjálfbær garður stendur ekki auður og yfirgefinn 

heldur er hann iðandi af lífi. Það er tilgangslaust að halda uppi og reka garð sem enginn notar. 

Þess vegna er mikilvægt að gera þarfagreiningu. Almenningur þarf að koma að hönnun 

garðsins svo hönnuðurinn átti sig almennilega á hver markmið garðsins eiga að vera út frá 

sjónarhóli notendanna. Með því að hafa notendur með í ráðum eykst áhugi þeirra á 

verkefninu.  

Til þess að ná fram sameiginlegri ábyrgð á almenningsgörðum, þegar til lengri tíma er litið, 

þarf að fá hagsmunaðila og/eða almenning til þess að skuldbinda sig garðinum. Auka má 

áhuga með því að fá hagsmunaaðila til að taka á sig aukin verkefni. Hægt er að leita til 

fyrirtækja sem staðsett eru í nágrenni við garðinn og fólks sem býr í grennd við hann en það 

er oft viljugt til þess að sýna samfélagslega ábyrgð og taka að sér verkefni. Með því að virkja 

fólk til þátttöku er hægt að byggja upp þeirra eigin ábyrgðartilfinningu gagnvart garðinum og 

áhugi á frekara samstarfi getur vaknað. Sjálfbærir garðar eru vettvangur fyrir vísindi og 

rannsóknir. Því er hægt að byggja upp kerfi sem laðar til sín nemendur og skóla á öllum 

stigum til þátttöku í starfsemi garðsins og til þess að fræðast um sjálfbærni. 
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Landbúnaðarháskóli Íslands gæti t.d. tekið að sér að stýra verkefni í þróun sjálfbærra garða á 

Íslandi með aðstoð nemenda sinna.  

4.3 Bókin Sustainable Landscape Management  

4.3.1 Inngangur 

Höfundar bókarinnar eru Thomas W. Cook og Ann Marie VanDer Zanden. 

Thomas W. Cook var dósent í garðyrkju við Oregon State University en er nú kominn á 

eftirlaun. Hann heldur oft fyrirlestra á iðnaðarráðstefnum ásamt fyrirlestrum með áherslu á 

grasflatir og umhverfi. Ann Marie VanDerZanden PhD, er prófessor í garðyrkju við Iowa 

State University. Hún heldur einnig oft fyrirlestra á iðnaðarráðstefnum ásamt því að skrifa í 

ýmis tímarit. Hún er höfundur bókanna Mathematics for the Green industry og Landscape 

Design: Theory and Application.  

Bókin fjallar ítarlega um rekstur sjálfbærs umhverfis, allt frá hönnun þess, endurhönnun og 

hvernig má stuðla að sjálfbærri umhirðu, viðhaldi o.fl. Bókin er sett fram á skýran hátt, hún er 

auðlesin og mörg dæmi og myndir eru til útskýringar. Teikningar af því sem fjalla er um lýsa 

þeim aðferðum sem höfundar tala um.  

Það sem mér finnst mikilvægasta við hvern flokk hef ég dregið saman í umfjöllun minni 

ásamt því að skoða og vísa til viðeigandi heimilda. 

Höfundarnir setja fram 8 þætti sem stuðla að sjálfbæru svæði, en þeir eru eftirfarandi; 

1. Ferli við gerð sjálfbærra garða 

2. Val á plöntum til að auka sjálfbærni landslags 

3. Gerð fagurfræðilega fallegs svæðis 

4. Svæði með hlutverk 

5. Gerð svæðis sem uppfylla þarfir mannsins 

6. Hönnun sem lágmarkar viðhald 

7. Hönnun svæðis með það að markmiði að auka skammtíma og langtíma hagvæmni 

þess 

8. Flétta saman hönnun til þess að hámarka sjálfbærni á svæði til skemmri og lengri tíma 
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4.3.2 Ferli við gerð sjálfbærs svæðis 

Svo vel takist til þarf landslagshönnun að fara í gegn um eftirfarandi ferli (sjá mynd 8) 

en um leið þarf hönnuðurinn að kynna sér hönnunarsvæðið vel. Taka þarf út efnislegar 

og náttúrufarslegar aðstæður á hönnunarsvæðinu. Hönnuður þarf að taka tillit til 

framtíðar notkunar svæðisins og hanna garðinn út frá þeirri forsendu (Cook & 

VanDerZanden, 2011).  

 

Mynd 8. Ferli við gerð garðs 

Nauðsynlegt er að gera úttekt á efnislegum og náttúrufarslegum aðstæðum á 

hönnunarsvæðinu svo hægt sé að nota það sem fyrir er og fella það að hönnuninni. 

Nauðsynlegt er að gera úttekt á efnislegum og náttúrufarslegum aðstæðum á 

hönnunarsvæðinu svo hægt sé að nota það sem fyrir er og fella það að hönnuninni. Til 

þess að hönnun endist þarf að greina í þaula jarðvegsgerð, vindáttir og vindstyrkur, 

landslagsgreining, frárennsli og staðbundin skugga- og næviðrismyndun. Með góðri 

hönnun sem endist vel næst sjálfbærni. Greining þarf líka að eiga sér stað á nánasta 

umhverfi hönnunarsvæðisins, umferð ökutækja og gangandi vegfarenda, afrennsli frá 

mannvirkjum og hvort þörf sé á afgirtum svæðum. Til þess að geta greint 

hönnunarsvæðið rækilega þarf hönnuður að fara á staðinn og rissa upp hönnun sem 

Viðskiptavinur hefur samband við 
hönnuð 

Upplýsingar veittar um 
hönnunarsvæðið 

Skrifað undir samning við hönnuð 

Úttekt gerð á hönnunarsvæði 

Fyrstu drög að hönnun kynnt 

Lokahönnun kynnt 

Hafist handa við gerð garðs 

Vistfræðileg nálgun: Verktakar og 
skrúðgarðyrkjufræðingar gera athugasemdir 

Vistfræðileg nálgun: Verktakar og 
skrúðgarðyrkjufræðingar skilja markmið 

hönnunarinnar 
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leiðir hann áfram að nokkrum útfærslum sem hann getur kynnt fyrir viðskiptavininum 

(Cook & VanDerZanden, 2011).  

Hönnuðurinn setur fram ákveðna sýn eða tilgang með hönnun sinni. Tilgangur 

hönnunarinnar er yfirleitt að ná fram ákveðinni fagurfræði og virkni. Sem dæmi um 

tilgang með hönnun er að láta almenningsgarð mynda skugga á svæði sem annars væri 

of heitt en með slíkri hönnun er verið að láta garðinn sinna þjónustu við íbúana. 

Tilgangur hönnunar þarf að koma skýrt fram á teikningum og í textaskýringum svo 

hann sé öllum skiljanlegur. Annað dæmi um tilgang með hönnun er að gera ráð fyrir 

plöntum sem eiga að byrgja sýn að mannvirkjum. Upphaflegur tilgangur næst þó ekki 

alltaf og þá þarf að vera til staðar sveigjanleiki fyrir breytingar. Sem dæmi, ef 

plönturnar ná ekki þeim tilgangi að byrgja sýn eða fagurfræðileg útkoma með plöntun 

þeirra er óviðunandi, er möguleiki að klippa þær niður og finna aðrar lausnir. Til að ná 

fram markmiðum þurfa hönnuðir, verktakar og skrúðgarðyrkjufræðingar að vinna náið 

saman frá upphafi hönnunarferilsins (Cook & VanDerZanden, 2011). 

4.3.3 Val á plöntum til að auka sjálfbærni svæðis 

Þegar velja á plöntur á hönnunarsvæðið þarf að gera vandlega úttekt á svæðinu og 

greina hvaða plöntur geta þrifist á því. Einnig þarf að athuga nærliggjandi svæði og 

skoða þær plöntur sem lifa og þrífast í nágrenni hönnunarsvæðisins til þess að geta betur 

ályktað um val á plöntum. Við svona úttekt er gott að nota þriggja skrefa lista Dunnetts 

og Clayden: 

i. Kannaðu og hannaðu út frá því sem er nú þegar til staðar. Markmið með 

plöntun nýrra plantna er að auðga plöntusamfélagið á svæðinu. 

ii. Endurheimtu þau vistkerfi og búsvæði sem hafa hnignað. 

iii. Útbúðu ný vistkerfi og búsvæði þar sem við á og endurheimtu eða tengdu 

búsvæði saman. Tengingar þessar geta verið innan hönnunarsvæðis eða 

tengingar út á við til nærliggjandi svæði (Dunnett & Clayden, 2000). 

Jarðvegur og úrkoma er grundvöllur fyrir því að plöntur þrífist og því þarf að vera á 

hreinu að plöntur sem valdar eru til gróðursetningar henti úrkomumynstri viðkomandi 

staðar. Sól og skuggi spilar einnig stórt hlutverk í lífi plantna. Plöntur þurfa sól til þess 

að vaxa og dafna en plöntur þola sólina misvel. Hönnuður þarf því strax á hönnunarstigi 

að taka tillit til þeirra plantna sem eiga að mynda botngróður undir stærri trjám. Við 

útplöntun eru plöntur litlar og varpa því ekki strax skugga á botnplönturnar eins og gert 
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er ráð fyrir í lokahönnuninni. Því þarf að gera ráðstafanir og gera sér grein fyrir því að 

það getur verið nauðsynlegt að planta út oftar en einu sinni (Cook & VanDerZanden, 

2011).  

4.3.4 Gerð fagurfræðilega fallegs svæðis 

Markmið hönnuða er að búa til garða sem eru fallegir og sem flestir munu njóta. 

Fagurfræði snýst um þá ímynd sem eigendur garðsins vilja draga fram. Fyrirtæki hafa 

oft og tíðum verið með dýra og íburðamikla garða til þess að vekja hrifningu tilvonandi 

og núverandi viðskiptavina sinna. Undanfarinn áratug hafa mörg fyrirtæki þó farið í átt 

að sjálfbærni og dregið úr gróðri sem þarf mikið viðhald og áburð, og hafa 

viðskiptavinir þeirra verið ánægðir með breytinguna (Cook & VanDerZanden, 2011).  

4.3.5 Svæði með hlutverk 

Þegar talað er um hlutverk svæðis þarf að íhuga hverjir notendur svæðisins eru, hvernig 

umferð er um svæðið og hvernig aðgengi er fyrir þá sem sjá um viðhald þess. Það 

skiptir ekki máli hvort það sé almenningsgarður eða garður fyrirtækis og einstaklinga. 

Hönnuður þarf ávallt að hafa í huga hverjir eiga eftir að nota garðinn og í hvaða tilgangi 

hann verður notaður. Tilgangur almenningsgarðs getur t.d. verið að skapa svæði til 

samkomuhalds. Hópar fólks geta verið mismunandi að stærð, vinahópar, fjölskyldur, 

fólk í matarhléi eða að fólk noti garðinn til fjölda fundar. Þau svæði garðsins sem notuð 

eru í þessum tilgangi geta þurft annars konar efni en aðrir staðir garðsins þar sem gera 

má ráð fyrir meiri umgangi og því þarf efnisval að vera viðeigandi til að minnka slit og 

viðhald (Cook & VanDerZanden, 2011).  

Hlutverk grasflata á að vera skýrt. Grasflatir geta t.d. verið sem forgrunnur hönnunar 

meðfram vegum eða við mannvirki. Grasflatir þjóna líka hlutverki sem athafnasvæði 

fólks til leikja. Grasflatir hafa oft og tíðum verið eins konar afgangssvæði í hönnun. En 

um þær má setja reglu. Ef hönnunarsvæði er ekki hugsað til gönguferða eða að fólk geti 

sest þar niður, það er yfirfullt af hindrunum eða er í miklum halla, þá á ekki að gera 

ráð fyrir grasflöt í hönnuninni. Vel hönnuð grasflöt er sjálfbær, með góðu frárennsli og 

góðu aðgengi til sláttar og annarrar umhirðu. Hönnuðir eiga því að hafa samband við þá 

sem sjá um viðhald og fá upplýsingar um hvaða tæki eru notuð til sláttar og viðhalds. Þá 

geta hönnuðir breytt grasfletinum og gróðurbeðum sem liggja að þeim þannig að 

vinnutæki hafi gott pláss til að athafna sig (Cook & VanDerZanden, 2011).  
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Gróðurbeð er eitt af grunneiningum garða og mynda andstæður við slétta grasfleti og 

stíga. Gróðurbeð laða fólk einnig að garðinum allt árið um kring þar sem þau eru 

breytilegt eftir árstíðum. Til þess að gróðurbeð heppnist vel þarf að huga að nokkrum 

atriðum. Gott er að planta saman plöntum sem hafa svipaðar þarfir t.d. hvað varðar 

vökvun og áburðargjöf. Með þessu er hægt að koma í veg fyrir ofvökvun eða of mikla 

áburðargjöf. Einnig er hægt að hafa í huga það viðhald sem plöntur þurfa og hópa 

saman plöntum með sambærilegar þarfir. Þannig minnkar sá tími sem fer í viðhald á 

svæðinu. Blómabeð þurfa oft mikið viðhald og eru kostnaðarsöm í rekstri, en um leið 

eru þau talin mikilvæg til þess að lífga upp á garða. Ef garðar með blómabeðum eru 

sjálfbærir er oft tiltölulega lítill heildarkostnaður sem fer í viðhald og umhirðu þeirra. Út 

frá því sjónarmiði má líta á það sem hluta af sjálfbærni að beina kostnaði, viðhaldi og 

megin aðföngum að litlum afmörkuðum svæðum (Cook & VanDerZanden, 2011).  

Garðar þurfa að taka tillit til allra nútíma þarfa mannsins, þar á meðal ökutækja og því 

þarf að gera ráð fyrir bílastæðum, aðkomu bílaumferðar og viðhaldi gatna. Til þess að 

minnka viðhaldskostnað og skemmdir þarf að hanna í réttum hlutföllum aðkomu og 

svæði fyrir þau ökutæki sem sinna viðhaldi. Stór ökutæki geta valdið skemmdum þegar 

þau þurfa að snúa við, eða þegar þau rekast utan í gróður í kröppum beygjum. Frárennsli 

frá bílastæðum og stærri vegum getur einnig verið vandamál og því er hellulögn, steypa 

eða malbik sem hleypir vatni í gegn um sig tilvalið. Vatn skilar sér þá í grunnvatnið 

(Cook & VanDerZanden, 2011).  

Fyrir umferð fótgangandi fólks er gönguleiðum yfirleitt skipt í aðalstíga og hliðarstíga. 

Vel skilgreindur tilgangur stíga stuðlar því viðeigandi efni er valið í þá. Aðalstígar eru 

oftast skilgreindir í lögum og reglugerðum hvað varðar breidd þeirra, en mikilvægt er að 

hafa þá nægjanlega breiða til þess að ökutæki sem sinna viðhaldi og snjómokstri komist 

greiðlega um. Aðalstígar eiga að vera úr bundnu slitlagi svo auðvelt sé að ganga um þá, 

slitlagi sem þolir álag, er auðvelt að halda við og að stígarnir séu aðgengilegir í öllum 

veðrum. Efni sem hleypir vatni í gegn um sig er tilvalið í aðalstíga. Hliðarstígar eru oft 

stígar sem leiðir fólk í gegn um garða og eru notaðir til þess að gefa fólki færi á að 

upplifa sem mest af garðinum. Þeirra hlutverk er ekki að stuðla að greiðri umferð um 

garðinn, öfugt við aðalstíga. Hliðarstígar mega því vera mjórri og úr öðru efni s.s. möl 

eða trjákurli (Cook & VanDerZanden, 2011).  
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4.3.6 Gerð svæða sem uppfylla þarfir mannsins 

Bæði líkamlegar og andlegar þarfir mannsins hafa verið skilgreindar af Sustainable 

Sites Initiative. Þar er um að ræða þverfaglega nálgun sem gefin var út af ASLA 

(American Society of Landscape Architects), ásamt stofnunum Lady Bird Johnson 

Wildflower Center og United States Botanic Garden sem var komið á legg til að taka út 

og þróa landlagshönnun sem leiddi til sjálfbærni í gerð og viðhaldi garða (Sustainable 

Sites Initiative, 2010). Þær forsendur sem settar eru fram í Sustainable Sites Initiative 

leiða til aukins notagildis garðanna og gera þá sjálfbærari. Forsendurnar eru; 

1. Stuðla að réttlátri uppbyggingu hönnunarsvæðis 

2. Stuðla að réttlátri notkun hönnunarsvæðis 

3. Vernda og viðhalda einstöka menningarlega og sögulega staði 

4. Stuðla að fræðslu og skilning á sjálfbærni 

5. Tryggja hámarks aðgegni, öryggi og merkingar 

6. Tryggja möguleika á útivist 

7. Tryggja að sem mest af gróðri sé sýnilegur og rými sé til íhugunar og 

afslöppunar 

8. Tryggja rými til almennra samskipta 

9. Minnka ljósmengun 

(Sustainable Sites Initiative, 2009) 

Fyrstu þrjár forsendurnar eru efnahagslegs og samfélagslegs eðlis. Þær fjalla í raun um 

að með hönnunninni styður sjálfbær garður við fjölskyldur og fyrirtæki í nágrenninu.  

Fjórða forsendan lýtur að fræðslu um sjálfbærni og getur skipt sköpum varðandi notkun 

á garðinum og almennan skilning á sjálfbærni. Garðar geta veitt notendum sínum 

upplýsingar um hvað felst í hugtakinu sjálfbærni og hvernig hægt er að stuðla að 

sjálfbærni heima fyrir og í öðrum görðum.  

Fimmta forsendan snýr að aðgengi og öryggi. Garðar þurfa að vera aðgengilegir og 

öryggir því þá aukast líkurnar á því að notendur garðsins nýti sér hann til útivistar, til 

afslöppunar og samskipta (Sustainable Sites Initiative, 2009). Til þess að ná fram sem 

bestri hönnun hvað þetta varðar er gott að gera könnun á svæðinu og spyrja fólk að því 

hvernig það ætlar sér að nota garðinn. 
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Sjötta forsendan fjallar um hvernig garðar geta stuðlað að aukinni útivist. Hreyfing 

bætir heilsu og afköst fólks og sparar því fyrirtækjum og samfélaginu fjármuni (DeJong 

et al. 2003). 

Sjöunda forsendan hvetur til þess að fólk njóti gróðurs þar sem hann hefur róandi og 

heilandi áhrif (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998). Garðar geta því veitt fólki aðgang að 

náttúrunni með þeim gróðri sem þar er, góðu aðgengi, svæðum sem veita skjól frá veðri 

og bekkjum sem hægt er að setjast á til að hvílast.  

Áttunda forsendan hvetur hönnuði til að taka tillit til mismunandi stórra hópa fólks, 

sem vilja nota garðinn til funda eða samkomuhlds. Á þessum svæðum þarf að vera góð 

aðstaða s.s. bekkir og gott aðgengi að gróðri og að fólk fái notið hans.  

Níunda forsendan dregur fram þann vanda sem ljósmengun veldur. Ljósmengun virðist 

hafa slæm áhrif á heilsu margra dýra þ.á.m. manna. Því þurfa hönnuðir að draga úr 

óþarfa lýsingu og velja lýsingu sem veldur ekki mikilli mengun.  

4.3.7. Hönnun sem lágmarkar viðhald 

Við hönnun garða ber að huga að því viðhaldi og umhirðu sem honum fylgir. Með 

góðri hönnun er hægt að minnka efnisnotkun og vinnu við garðinn. Sjálfbær garður þarf 

minna af efni og vinnu en hefðbundinn garður en þarf samt sem áður viðeigandi umsjón 

(Cook & VanDerZanden, 2011).  

Stór hluti viðhaldsvinnu fer í slátt á grasflötum en hægt er að minnka þá vinnu með því 

að hanna grasflatir þannig að stærri og hagkvæmnari sláttuvélar komist að þeim. Meiri 

vinna fer í að slá grasflatir í halla og því þarf að hugleiða hvort annars konar gróður 

henti betur en gras á slíkum stöðum. Þá er hægt að velja gróður sem þarf lítið viðhald. 

Kantskurður fylgir oft grasflötum, hönnuðir þurfa að minnka þá fleti sem þurfa slíkt 

viðhald. Þar sem kantskurður er nauðsynlegur er hægt að setja upp tálma sem hindrar 

vöxt grass inn í gróðurbeð. Tálmanir þurfa að vera úr endingargóðu efni svo ekki þurfi 

að skipta oft um þá (Cook & VanDerZanden, 2011).  

Til þess að minnka viðhald og vinnu við klippingar og almenna umhirðu plantna þarf 

að vanda val á þeim (sjá mynd 9), réttar plöntur á réttan stað. Huga þarf að jarðvegi, 

birtustigi og raka en plöntur sem passa vel inn í umhverfi sitt þurfa minna viðhald en 

þær sem eru óhentugar. Því þurfa hönnuðir að kunna skil á plöntum og ólíkum þörfum 

þeirra áður ef þær eru valdar. Oft eru plöntur valdar á staði sem henta þeim illa. Plöntur 

sem verða of stórar fyrir það rými sem þeim er plantað í leiðir af sér mikla vinnu við 
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klippingu. Með því að velja viðeigandi plöntur fyrir hvert rými, t.d. plöntur sem vaxa 

hægt fyrir þröngt rými, má draga úr formklippingum og þannig vinnu og 

viðhaldskostnað.  

 

Mynd 9. Klipptir runnar og óklipptir runnar. Samsett mynd, http://www.wildaboutgardens.org, 

http://www.ehow.co.uk 

Mikil vinna fer í að reita illgresi og aðrar óæskilegar plöntur úr gróðurbeðum. Til þess 

að hindra að illgresi nái að spíra er hægt að gróðursetja plöntum þétt og fá þannig 

skugga á jarðveginn, en gæta þess þó að of þétt plöntun getur leitt af sér sjúkdóma. Því 

þarf að finna meðalveg (Cook & VanDerZanden, 2011).  

Notkun efna, er hluti af eðlilegu viðhaldi og umsýslu hefðbundinna garðar, s.s. 

áburðargjöf, eitrun og vökvunar. Þó markmið sjálfbærs garðs sé að minnka alla 

efnanotkun, þarf hann samt alltaf á lágmarks viðhaldi og inngripi að halda. Til þess að 

draga úr vatnsnotkun og nauðsynlegri vökvun er hægt að endurskoða plöntuval á 

viðkomandi stað. Rétt er þá að hópa saman plöntum með svipaða vatnsþörf. Oft ríkir sá 

misskilningur að plöntur þurfi stöðuga áburðargjöf til þess að lifa. Í jarðveginum er 

oftast næg næring til þess að stuðla að og viðhalda eðlilegum vexti plantna. Einnig er 

hægt að velja plöntur til gróðursetningar sem eru harðgerðar og þurfa litla næringu til 

þess að þrífast. Harðgerðar plöntur þola ágang skordýra oftast betur en aðrar plöntur og 

eru þeim oft óætar. Þannig er m.a. hægt er að minnka alla eitrun með réttu plöntuvali 

(Cook & VanDerZanden, 2011).  

4.3.8. Hönnun svæða með það að markmiði að auka skammtíma og langtíma 

hagvæmni þeirra 

Frá upphafi hönnunarferilsins þarf að huga að skammtíma og langtíma hagvæmni 

garðanna. Kostnaður við gerð garðs er yfirleitt fyrirséður og frá sjónarhóli 

viðskiptavinarins föst stærð. Viðhaldskostnaðurinn er hins vegar oft óviss og 

http://www.wildaboutgardens.org/
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viðskiptavinurinn veit ekki hvers hann má vænta. Þess vegna er góð hönnun, sem tekur 

bæði mið af skammtíma og langtíma hagkvæmni mikilvæg, því á líftíma garðsins getur 

viðhaldskostnaður numið 10-50 földum kostnaði  við gerð hans (Palmer, 2009).  

Hagkvæmni garðs til skamms tíma getur falið í sér að velja ódýr efni, ekki með því að 

minnka gæði þeirra, heldur bera saman mismunandi aðferðir og efni. Oft fer mikill 

kostnaður í að breyta hæðarlínum og vinna að landmótun. Til þess að minnka kostnað 

er hægt að vinna með landslaginu en ekki búa til nýtt landslag. Áður en farið er í 

framkvæmdir þarf að greina landið því margt óvænt getur komið í ljós ef það er ekki 

gert og margt hefði verið hægt að gera betur. Þar má nefna að með góðri landmótun eða 

breytingu á hæðarlínum er hægt að bæta frárennsli vatns eða veita því í tjörn. Með því 

að minnka halla er líka hægt minnka viðhaldskostnað á grasflötum og auka öryggi 

vegfarenda. Í stað þess að halda í hallann getur verið betra að búa til veggi og draga 

þannig úr honum. Annað dæmi er hvernig hægt er að útbúa vatnsfarveg sem tekur við 

vatni á rigningartímum og veitir því frá mannvirkjum og gróðurbeðum (Cook & 

VanDerZanden, 2011).  

Ef plöntur eru til staðar á hönnunarsvæði er hægt að draga úr kostnaði við plöntukaup 

með því að nota þær og fella inn í hönnunina. Það þarf að koma skýrt fram strax á 

undirbúningi svæðisins hvaða gróður á að halda sér svo hægt sé að koma í veg fyrir að 

gróður sem fyrir er skemmist við gerð garðsins. Þumalfingursreglan við val á trjágróðri 

sem fyrir er, er sú að gömul tré og runnar eiga erfiðara með að aðaðlaga sig nýjum 

aðstæðum á meðan ung tré og runnar aðlaga sig betur að þeim (Cook & VanDerZanden, 

2011).  

Allt fast efni á hönnunarsvæðinu, eins og grjót, hleðslur, malbik og steypu, er hægt að 

endurnýta. Með því að endurnota efni þarf ekki að ferja það á landfyllingu eða 

urðunarstað og kaupa nýtt í staðinn. Náttúrulegt efni s.s. grjót er hægt að nota í 

hönnunina og það getur stuðlað að því að viðhalda þeim áhrifum sem upprunalega 

svæðið hefur á fólk (Cook & VanDerZanden, 2011). 

Þegar til lengri tíma er litið þurfa hönnuðir að hanna garða svo þeir endist og viðhald 

þeirra verði ekki of mikið. Með notkun innlends og óágengs gróðurs er hægt að minnka 

viðhald og vinnu við garðinn svo um munar (Cook & VanDerZanden, 2011). 
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4.3.9. Flétta saman hönnun til þess að hámarka sjálfbærni á svæði til skamms og langs 

tíma 

Til þess að vel geti tekist til og að garður verði sjálfbær þarf að fella inn í hönnunina 

alla þá þætti sem auka sjálfbærni hans. Garður er ekki aðeins fyrir manninn heldur á 

hann að vera búsvæði dýra. Þarfir dýra er oft aðrar en manna. Fuglar nota runna og tré 

til hreiðurgerðar og fuglarnir þjónusta okkur með því að fanga skordýr (Cook & 

VanDerZanden, 2011).  

Mikilvægt er að velja sem mest af innlendum plöntum ásamt því að velja óágengar 

plöntur. Einnig er nauðsynlegt að blanda saman plöntum til að minnka líkurnar á 

sjúkdómum og skordýraplágu. Oft henta innlendar plöntur ekki í hið byggða umhverfi 

vegna nærveðurs og meiri hita og því þarf að nota plöntur sem búið er að aðlaga því 

umhverfi. Í því sambandi er hægt er að nota erlendar plöntur og laga þær að innlendum 

gróðursamfélögum (Cook & VanDerZanden, 2011).  

Með góðri hönnun er hægt að nota allt vatn sem safnast í garðinn. Með halla og setlaug 

í hönnun er hægt að safna vatni og hreinsa það áður en það skilar sér í grunnvatnið. 

Hægt er að veita öllu regnvatni sem safnast á bílastæðum og af mannvirkjum við 

garðinn, hreinsa það og minnka álag á skolpkerfið (Cook & VanDerZanden, 2011).  

4.3.10. Niðurstöður 

Cook & VanDerZanden vitna í 25 mismunandi heimildir í þeim köflum sem teknir eru fyrir í 

ritgerðinni. Bók þeirra Sustainable Landscape Management, er gefin út árið 2011. Cook & 

VanDerZanden nota markvisst heimildir frá öðrum og eru óhrædd að styðjast við viðurkennd 

vísindi og úttektir sem gerðar hafa verið af kollegum þeirra. Þau nota þverfaglegar heimildir 

til þess að komast að niðurstöðu. Margar tilvitnanir eru í greinar, skýrslur og bækur á sviði 

garðyrkju ásamt tilvitnunum í úttektir á lýðheilsu frá bandaríska ríkinu, ásamt nokkrum 

greinum og bókum á sviði vistfræði og landslagsarkitektúrs. Öll uppsetning gagna hjá þeim er 

góð og auðlesin.  
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Kökurit 3. Dreifing heimilda milli ára. 

Hvort sem verið er að hanna garð eða eitthvað annað þarf að fylgja ákveðnu ferli. Vinnuferlið 

(sjá mynd 8) segir okkur hversu mikilvægt það er að fá skrúðgarðyrkjufræðinga og verktaka 

að hönnunarferlinu. Mikilvægi þess liggur einkum í því að þau eru aðilar sem sjá um 

framkvæmdir og viðhald á garðinum. Eins og komið hefur fram er mikilvægt að allar 

aðstæður séu kannaðar, efnislegar og náttúrulegar, svo hönnunin verði sem best úr garði gerð. 

Það sem hönnuðurinn hefur í höndunum þegar hann byrjar vinnu sína, svæðið sjálft, getur 

verið með mismunandi aðstæðum. Jarðvegur misfrjór, vatn getur safnast fyrir á sumum 

stöðum, vindhviður og skuggamyndun. Hönnuðir eiga að stýra viðskiptavini sínum í þá átt að 

hvetja til þess að nota það sem fyrir er. Ef jarðvegurinn er blautur er t.d. hægt að forma landið 

þannig að það taki við meira vatni og hægt sé að gera tjörn með mýrargróðri. Garður í þéttbýli 

er oftast umkringdur húsum, stígum og vegum og því er nauðsynlegt að gera greiningu á því 

hvað þarf að eiga sér stað við aðstæður sem myndast af umferðar fólks, bæði akandi og 

gangandi. Með því að greina umferð er hægt að átta sig á því hvar inngangur garðsins á að 

vera, hvort það þurfi að skýla gestum garðsins fyrir umferðarhávaða o.s.frv.  

Mikilvægt er að tilgangur hönnunarinnar komi skýrt fram. Cook & VanDerZanden eru bæði 

prófessorar í garðyrkjufræðum og benda á mikilvægt þessa. Sem dæmi má nefna að tilgangur 

runna A er að mynda skil en runna B að varpar skugga o.s.frv. Hönnuðir eiga það til að vera 

svolítið innhverfir þegar kemur að því að vinna að skilmerkilegum skilgreiningum og bregðst 

illa við ef eitthvað bregst. En ef það er skiljanlegt öllum hver tilganginn á að vera, þá eru 

auknar líkur á því að grundvallar atriði hönnunarinnar haldist, og að garðurinn standist tímans 

tönn. 
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Í öllum görðum er gróður nauðsynlegur til þess að veita fólki og dýrum skjól ásamt því að 

vera yndisauki. Þegar plöntur eru valdar þarf að líta til baka til þeirrar greiningar sem var 

gerð á svæðinu og velja plönturnar vandlega m.t.t. þarfa þeirra hvað varðar jarðveg, birtu og 

vatn. Höfundar nota lista frá Dunnett og Clayden sem er gott að hafa til viðmiðunar þegar 

gróður er valinn. 

i. Kannaðu og hannaðu út frá því sem er nú þegar til staðar. Markmið með 

plöntun nýrra plantna er að auðga plöntusamfélagið á svæðinu. 

ii. Endurheimtu þau vistkerfi og búsvæði sem hafa hnignað. 

iii. Útbúðu ný vistkerfi og búsvæði þar sem við á og endurheimtu eða tengdu 

búsvæði saman. Tengingar þessar geta verið innan hönnunarsvæðis eða 

tengingar út á við til nærliggjandi svæði (Dunnett & Clayden, 2000). 

Þessi listi hvetur fólk til þess að velja plöntur sem þrífast vel á viðkomandi svæði. Hönnuður 

er hvattur til að skoða sig um, jafnvel líta í garða hjá fólki sem býr í nágrenninu til þess að sjá 

hvaða plöntur eru að þrífast vel hjá þeim. Plöntur stækka og breiða úr sér og því þarf að vinna 

út frá því hvernig plönturnar verða þegar þær ná fullri stærð.  

Sjálfbærir garðar geta verið fagurfræðilega fallegir en okkar algenga viðmið í dag eru þessir 

hefðbundnu, stífklipptu garðar. Reynsla okkar með sjálfbæra garða er enn lítil, og því þarf að 

prufa sig áfram í þróun þeirra. Mér þykir flest allur gróður fallegur, sama hvort hann er 

klipptur eða óklipptur. En hér á landi þarf að að byggja upp reynslu og prufa sig áfram í átt til 

sjálfbærni. Það þó ljóst að vitundarvakning er í málefnum tengdum sjálfbærni og ég er 

sammála Cook og VanDerZanden í því að fólk yrði ánægt með sjálfbærar breytingar. Jafnvel 

þótt það þýðir að görðum verði breitt með því að skipta yfir í harðgerðri plöntur sem ekki 

verða klipptar.  

Það er mikilvægt að skilgreina hlutverk svæðis eða garðs því þá fæst jafnframt skilgreining á 

því hverjir verða notendur garðsins. Hlutverk garðs getur verið margþætt, t.d. að skapa rými 

til samkomuhalds og þá þarf hönnuður að gera ráð fyrir því hlutverki strax í hönnuninni. 

Fjölbreyttni rýma getur skipt sköpun, rými þar sem fjöldi fólks hittist eða rými þar sem pör 

setjast niður og eyða tíma saman. Munurinn á rými til samkomuhalds og lítils rýmis til að 

setjast niður er mikill og því þarf efnisval að samsvara notkun. Því miður er allt of oft valið 

efni sem eyðist upp og hverfur og skemmir þannig garðinn.  

Grasflatir eru algengar í görðum á Íslandi og oft og tíðum hafa þær engu skilgreindu hlutverki 

að gegna. Það er jafn mikilvægt að skilgreina hlutverk grasflata eins og annars í garðinum 
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þannig að viðhald þeirra sé í samræmi við notkun. Regla Cook og VanDerZanden um hvenær 

á að sleppa grasflötum í garði er mjög góð, en þau leggja út frá því að ef hönnunarsvæðið er 

ekki hugsað til gönguferða eða að fólk geti sest þar niður, það er yfirfullt af hindrunum eða er 

í miklum halla á, þá á ekki að gera ráð fyrri grasflöt í hönnununni (2011). Til þess að hægt sé 

að fylgja þessari reglu þarf að greina svæðin vel svo jafnvægis sé gætt og ekki of lítið af 

svæðum til leikja, göngu og setu. Góður punktur er að hanna grasflatir út frá tækjum sem 

notuð eru til viðhalsd, s.s. slátturvélum, svo auðvelt sé að slá grasið, komast um flötinn o.s.frv  

Það sama gildir um gróðurbeðin, hlutverk þeirra þarf að vera skýrt. Gróðurbeð er eitt mesta 

aðdráttaraflið í garði. Runnar og tré lokka fólk að m.a. til þess að njóta og hlusta á þytinn í 

laufinu. Til þess að gróðurbeð heppnist vel og þurfi sem minnst af aðföngum og viðhaldi er 

gott að planta saman gróðri með svipaðar þarfir. Þannig er hægt að minnka tímann sem fer í 

klippingar, áburður fer aðeins á afmarkað svæði og ofvökvun á sér ekki stað. Cook og 

VanDerZanden eru ekki mótfallin blómabeðum, en þau leggja hins vegar til að þau séu 

minnkuð og höfð á áberandi stöðum (2011). Það er hægt að réttlæta alla þá vinnu, orku og 

tíma sem fer í blómabeð ef afgangurinn, stærsti hlutinn, af garðinum er sjálfbær. Þá fer aðeins 

lítill hluti af orku, aðföngum og vinnu í hann á meðan stærstur hluti hans er nánast 

viðhaldsfrír.  

Til að vernda garðinn frá skemmdum af völdum ökutækja þarf að passa upp á að aðkoma 

garðsins sé góð svo öll nauðsynleg ökutæki geti athafnað sig innan hans. Þröngar og krappar 

beygjur getur valdið því að löng ökutæki þurfa að keyra upp í beð eða ofan á kanta og valdi 

með því skemmdum. Svipað á við um skemmdir sem geta orðið vegna vatns þegar niðurföll 

stíflast. Því er betra að nota garðinn til þess að taka á móti öllu rigningarvatni og skila því í 

grunnvatnið. Umferð ökutækja innan garðsins þarf einnig að vera örugg því vinnufólk þarf að 

geta komist auðveldlega að ýmsum stöðum innan garðsins.  

Umferð fótgangandi er stýrt í gegn um garðinn með aðalstígum og hliðarstígum. Aðalstígar 

eru til þess hugsaðir að koma fólki í gegn um garðinn á meðan hliðarstígar eru notaðir til þess 

að fólk geti farið víða um og notið hans. Á Íslandi eru til staðlar yfir breidd stíga en mér finnst 

þeir oft mega vera ögn breiðari til þess að auðvelda umferð ökutækja og vinnufólks. 

Aðalstígar á Íslandi eru oftast mjög góðir, aðgengilegir og öruggir. Í votviðri eiga þó til að 

myndast pollar í þeim þar sem þeir hafa sigið en til þess að draga úr pollamyndun má notast 

við mismunandi efni. Notkun malbiks sem hleypir vatni í gegn um sig er ekki útbreidd á 

Íslandi og ég tel að það sé kominn tími á að reyna það (sjá mynd 10). Pollamyndun gæti þá 
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heyrt sögunni til, og þá er einnig hægt að nota þetta malbik á bílastæðum svo vatnið skili sér 

aftur út í umhverfið.  

 

Mynd 10. Malbik sem hleypir vatni í gegn um sig. http://alanizpaving.com 

Cook & VanDerZanden hafa unnið með gátlista Sustainable Sites Initiative til að hjálpa til við 

að þarfir mannsins séu uppfylltar í garðinum. Sustainable Sites Initiative er þverfaglegur 

hópur landslagsarkitekta og garðyrkjufræðinga sem hefur útbúið andsvar við LEED, en því er 

ætlað að votta grænar byggingar og til þess að hjálpa hönnuðum við að gera svæði sjálfbær.  

Þetta er góður gátlisti sem vert er að skoða nánar. Níunda forsendan í gátlistanum stingur 

nokkuð í stúf við aðrar forsendur. Með henni er sett markmið um að minnka ljósamengun á 

meðan hinar forsendunar snúa allar að rétti fólks til að nota svæði, hvernig svæði á að fræða 

fólk og auka lýðheilsu þess. Níunda forsendan gefur til kynna að þetta sé mikið vandamál 

víðast hvar en þennan lið mætti aðlaga betur að íslenskum aðstæðum þar sem myrkur ríkir 

flesta mánuði á Íslandi nema yfir hásumarið. Allar hinar forsendurnar eru góðar og vel 

framkvæmanlegar og gera ráð fyrir því markmiði með hönnun að tryggja sé að líkamlegar og 

andlegar þarfir mannsins séu uppfylltar. Það er sjálfsagður hlutur að allir hafi aðgang að garði, 

til samskipta við mann og annan og geti nýtt hann til útivistar.  

Allir garðar þurfa viðhald en það er hægt að lágmarka viðhald með góðri hönnun. Til þess 

að átta sig á því hvað góð hönnun er þarf að hugsa til alls sem er innan garðsins. Ef 

viðhaldslisti er ekki til er rétt að gera hann til að hægt sé að meta með auðveldari hætti 

hvernig hægt er að minnka viðhald. Eins og komið hefur fram áður, eru grasflatir 

viðhaldsfrekar, þær þarf oft að slá sem er tímafrekt, að ekki sé talað um ef þær eru 

óreglulegar. Best er að nota stórvirkar og hagkvæmar sláttuvélar og passa vel upp á alla kanta 

og jaðra svo að sláttuvélin komist auðveldlega að þeim. Kantskurður á grasflötum er eðlilegur 

en tímafrekur fylgifiskur. Til þess að draga úr honum þarf að vinna hönnun þannig að hann 
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verði gerður nánast óþarfur, en það er hægt með því setja upp tálma. Tálmar myndast þegar 

göngustígar eru hafðir milli grasflata og gróðurbeða, en í þeim tilfellum sem gras vex að 

gróðurbeðum er hægt að nota sérstaka tálma til þess að hindra vöxt grass inn í beðin. 

Mikilvægt er að þessir tálmar séu úr endingargóðu efni svo það þurfi ekki að skipta oft um og 

endurnýja.  

Ef plantað er plöntum sem verða stærri en beðið sem þeim er plantað í kallar það á sífellt 

viðhald. Plöntuval skiptir því gríðarlega miklu máli ef markmiðið er að minnka umhirðu. 

Hönnuðir þurfa því að fá aðstoð við val á plöntum ef þeir kunna ekki nægjanlega vel skil á 

þeim sjálfir. Plöntur vaxa oft út á og yfir göngustíga sem leiðir af sér klippingar, en það er 

hægt að komast hjá þessu með því að velja hentugri plöntur eða gefa plöntum meira pláss.  

Vinnuskólar og bæjarvinnur sveitarfélaga ráða til sín fjölmarga unglinga og ungt fólk yfir 

sumartímann og fer mikill tími hjá þeim í að reita illgresi og fjarlægja óæskilegar plöntur. 

Þetta leiðir hugann að plöntuvalinu og því hvort réttum plöntum hafi verið plantað. Einnig að  

þéttleika við útplöntun en þéttleiki og plöntuval getur hindrað spírun illgresis. Illgresi þríft 

best í röskuðum jarðvegi sem fær smá sól en þétt plöntun getur leyst hluta vandans eða 

minnkað spírun til muna. 

Cook & VanDerZanden benda réttilega á að allir garðar þarfnast viðhald og einhverskonar 

inngripa. Inngrip geta verið í formi áburðar, vökvunar eða eitrunar. Markmið sjálfbærs garðs 

er að minnka þessa notkun en ekki endilega að útiloka hana. Til þess að minnka alla 

efnanotkun er hægt að velja plöntur sem eru harðgerðar en til eru plöntur sem þurfa litla 

næringu, litla vökvun og plöntur sem veita skordýrum viðnám. 

Kostnaður við gerð garða er oft mikill og því þarf að hafa það að markmiði að auka bæði 

skammtíma og langtíma hagkvæmni garða. Rekstur og viðhald garða getur numið 10-50 

földum kostnaði m.v. gerð hans (Palmer, 2009). Ef gerð garðs kostar t.d. 100.000 kr má áætla 

að rekstur og viðhald verði á bilinu 1.000.000 – 5.000.000 yfir líftíma garðsins. Þetta eru háar 

tölur og því skiptir máli að garðurinn sé vel unninn, vel sé vandað til efna og rétt vinnubrögð 

viðhöfð. Landmótun er oft stór þáttur í gerð garðs en hægt er að draga úr landmótun eða finna 

hagkvæmari lausnir t.d. með því að byggja veggi ef hönnunin gerir ráð fyrir því að garðurinn 

sé að mestu sléttur  

Gróður og fast efni á svæðinu er hægt að endurnýta en við það sparast oft miklir fjármunir. 

Hellur, stígar, grjót, tré og runnar sem eru oft til staðar í eldri görðum er hægt að endurnýta 

við endurnýjun þeirra. Það þarf að vera öllum ljóst frá upphafi hvað á að nota aftur svo 
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verktakar og vinnufólk fargi því ekki. Gamall gróður er oft viðkvæmari fyrir miklu raski og 

því er betra að nota þann gróður sem er yngri.  

Með réttu efnisvali er hægt að draga mikið úr kostnaði. Gróður sem þar ekki að klippa, 

grasflatir sem eru sléttar og auðvelt er að slá, leiða af sér minni vinnu og viðhald og þar með 

sparnað þegar til lengri tíma er litið.  

Til að garður teljist sjálfbær þarf að flétta saman hönnun garðsins við aðra þætti sem auka 

sjálfbærni hans. Þar á m.a. við að garður er líka búsvæði dýra og það þarf að búa til svæði 

fyrir þau og hafa aðstæður þeim hagstæðar. Þegar talað er um sjálfbæra garða er oft lögð 

áhersla á að nota sem mest af innlendum plöntum en þær henta því miður oft ekki í 

manngerðu umhverfi. Mikill hiti getur t.d. myndast þar sem götutré eiga að standa. Þá henta 

tré betur sem eru aðlöguð þannig aðstæðum, þ.e. tré sem þola vel hita og þurfa minni vökvun.  

4.4 Samanburður 

Við gerð þessarar ritgerðar er aðeins getið um þær heimildir sem stuðst var við í viðkomandi 

köflum. Þegar heimildir þeirra þriggja rita sem ritgerðin byggir á eru bornar saman kemur í 

ljós að þær eru sóttar til mismunandi tímabila. Sustainable Landscape Management, Cook & 

VanDerZanden, er sú bók sem sækir flestar heimildir til tíma innan fjögurra ára frá útgáfu 

ritsins eða níu talsins (sjá línurit 1). Bókin Sustainable Site Design, Dinep & Schwab, og 

greinin Defining the Sustainable Park: A Fifth Model for Urban Parks, Cranz & Boland, deila 

þremum sameiginlegum heimildum. Sustainable Site Design og Sustainable Landscape 

Management deila sex sameiginlegum heimildum. Defining the Sustainable Park: A Fifth 

Model for Urban Parks og Sustainable Landscape Management hafa engar sameiginlegar 

heimildir. Í öllum ritunum er minnst á Frederick Law Olmstead sem var hönnuður Central 

Park en Olmsted er mikilvægur í hönnunarsögu almenningsgarða í Bandaríkjunum. Ian 

McHarg og Rachael Carson er getið í bókunum tveimur en ekki í greininni.  
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Línurit 1. Sýnir samanburð ritanna þriggja frá hvaða tíma heimildir eru sóttar.  

Í bókinni Sustainable Landscape Management er vitnar mest af þessum þremur fræðiritum í 

samtíma heimildir. Höfundar Sustainable Landscape Management eru bæði prófessorar í 

garðyrkjufræðum. Þau fræði krefjast meiri vísindalegra athuganna en hönnun og arkitektúr 

sem skýrir hvers vegna þau sækja sér nýrri heimildir.  

Samanburður á hugmyndafræði eða skilgreiningu um sjálfbærni er allur keimlíkur í þessum 

þremur ritum er en áherslumunar gætir.  

Í greinini Defining the Sustainable Park byggja Cranz & Boland á rannsókn sem Cranz birti 

árið 1982 í bók sinni A History of Urban Parks in America. Í bókinni notar Cranz aðferð sína 

til greiningar á görðum í Bandaríkjunum og dregur ályktanir út frá því um hvernig sjálfbær 

garður eigi að vera. Auðséð er að menntun Cranz í félagsfræði endurspeglast í greininni en  

áherslu á félagsfræði en mun meiri þar en í ritum hinna. Cranz og Boland eru einu 

höfundarnir sem fjalla beint um sjálfbæra almenningsgarða, en í bókum hinna er yfirleitt talað 

um hönnunarsvæði, e. site.  

Dinep & Schwab leggja mikla áherslu á það í bók sinni Sustainable Site Design að við gerð 

garðs sé tekið tillit til landsvæðisins sem hann er á. Höfundar móta aðferð sína með því að 

skoða hugmyndir fræðimanna á sviði landslagsarkitektúrs og vistfræði en vísa minna en hinir 

höfundarnir í vísindalegar heimildir. Bókin sjálf byggist að mestu upp á greiningarvinnu og 

sýnir sjónrænar úrlausnir með áherslum á landslag.  

Í bók sinni Sustainable Landscape Management eru Cook & VanDerZanden með mun 

praktískari áherslur en hinir höfundarnir þegar kemur að hönnun eða endurhönnun sjálfbærs 

garðs. Allir höfundarnir sækja hugmyndafræðigrunninn á svipaðar slóðir en Cook & 
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VanDerZanden sækja sér vísindalegar heimildir til stuðnings. Í því sambandi má nefna úttekt 

Skógræktar Oregon fylkis á ágengum plöntum og ágrip frá Michigan fylki um kostnað af 

völdum hreyfingarleysis eða minni hreyfingar almennings. Höfundar eru líka óhrædd við að 

fella inn í bók sína atriði og þætti frá öðrum höfundum sem snúa að sjálfbærni. Þar má benda 

á forsendur í Sustainable Sites Initiative um þarfir mannsins í sjálfbærum görðum  

Viðhorf gagnvart notkun á skordýraeitri og gróðureyði eru misjöfn eftir ritum. Lítið sem 

ekkert er fjallað um notkun þess í Sustainable Site Design, meðan almennt er fjallað um þau á 

neikvæðan hátt í Defining the Sustainable Park. Aftur á móti er á mjög praktískan hátt fjallað 

um notkun eiturefna í bókinni Sustainable Landscape Management, þar sem þeim er ekki 

úthýst, heldur talað um þau sem hluta af rekstri garða. Það sama á við um áburðargjöf. Bæði í 

Sustainable Site Design og Defining the Sustainable Park er áburðargjöf lýst með neikvæðum 

hætti á meðan Sustainable Landscape Management fjallar um ábyrga notkun á áburði.  

Allir höfundar eru sammála um mikilvægi þess að garðurinn uppfylli þarfir mannsins. Enda er 

ekki mikill tilgangur með sjálfbærum almenningsgarði ef hann verður ekki notaður. Fjallað er 

um mikilvægi þess að gera svæði sem uppfylla ólíkar þarfir fólks og finna leiðir til þess að fá 

mismunandi þjóðfélagshópa til þess að nota garðinn en um leið að taka tillit til þarfa þeirra. 

Höfundar eru líka sammála um mikilvægi aðkomu sjálfboðaliða en þátttaka þeirra getur verið 

lykillinn að sjálfbærri framtíð garða. Með aðkomu sjálfboðaliða er verið að reyna að koma 

umsjá garða sameiginlegri í hendur almennings og yfirvalda. Einnig benda allir höfundar á 

mikilvægi þess að hlutverk garða sé skilgreint. Hlutverk garðs gagnvart manninum, gagnvart 

lífríkinu og gagnvart vistkerfinu í heild sinni.  

Annað sem höfundar eru sammála um er að garðar þurfa að vera tengdir nærliggjandi 

svæðum. Greiðar gönguleiðir virka sem hvatning fyrir fólk til að nýta garðana til útivistar og 

hreyfingar. Gönguleiðir þurfa að vera einfaldar og augljósar og miða að því að leiða fólk í 

gegn um garðinn. Þá má hugleiða hvort garður sem er umkringdur umferðagötum sé vel 

tengdur sínu nánasta umhverfi. 

Allir höfundar eru sammála um mikilvægi þess að garðurinn uppfylli þarfir mannsins. Fjallað 

er um mikilvægi þess að búa til svæði fyrir misjafnar þarfir fólks og finna leiðir til þess að fá 

ólíka þjóðfélagshópa til þess að njóta garðsins og um leið að taka tillit til þarfa þeirra. 

Höfundar eru líka sammála um mikilvægi sjálfboðaliða en þátttaka þeirra getur verið lykillinn 

að sjálfbærri framtíð garða. Með innkoma sjálfboðaliða er verið að reyna að koma 

sameiginlegri umsjá garða í hendur almennings og yfirvalda. Einnig benda allir höfundar á 
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mikilvægi þess að hlutverk garða sé skilgreint. Hlutverk garðs gagnvart manninum, gagnvart 

lífríkinu og svo gagnvart vistkerfinu í heild sinni.  

Höfundar Sustainable Landscape Management fjalla í riti sínu um mikilvægi samvinnu ólíkra 

starfsstétta við hönnun og gerð garðs og hvernig megi sporna við óþarfa kostnaði. Sams konar 

umfjöllun er ekki að finna í ritum hinna höfundanna. Ólíkar starfsstéttir hafa mismunandi 

skoðanir á gerð garðs og það er mikilvægt að þær komi fram. Allir höfundar vilja aðkomu 

almennings að hönnunarferlinu. Í Sustainable Landscape Management eru settar fram 

hugmyndir og tekin dæmi um hvernig megi spara við gerð garða og fjallað um það að 

hönnuðir þurfi að taka tillit til umhverfisins við plöntun gróðurs og hvernig lögun grasflata 

eigi að vera til að auðvelda slátt o.s.frv.  

5 Niðurstöður og umræður 

Íslensk sveitarfélög hafa sýnt vilja til þess að stuðla að sjálfbærri þróun 

(Ólafsvíkuryfirlýsingin, 2000). Því er rökrétt að taka það skref að skoða og endurmeta 

almenningsgarða sveitarfélaganna út frá hugmyndafræði um sjálfbærni. 

Það er ljóst að mikill ávinningur felst í því að hanna og endurhanna garða og gera þá 

sjálfbæra. Þótt fjárhagslegur ávinningur til skemmri tíma virðist lítill munu sjálfbærir garðar 

til lengri tíma litið veða ódýrari í rekstri en hefðbundnir garðar, auk þess að stuðla að 

vistfræðilegu jafnvægi. 

Eftir að hafa rakið og skoðað hugmyndir fræðimanna og sérfræðinga varðandi þá þætti sem 

eru mikilvægir til að gera garð sjálfbæran, er niðurstaðan sú að þær falla vel að íslensku 

umhverfi. Íslendingum kann að koma spánskt fyrir sjónir sú ofuráhersla sem lögð er á 

verndun vatnsins. En það skal haft í huga að þó Íslendingar telji sig eiga nægan vatnsforða er 

forvörn besta vörnin og því mikilvægt að huga líka að þessum þætti strax í upphafi 

hönnunarferilsins.  

Með því að draga saman framangreindar hugmyndir set ég fram tillögu að megin þáttum sem 

þarf að hafa í huga við hönnun, endurhönnun, viðhald og umhirðu garða við íslenskar 

aðstæður. Val mitt á þessum þáttum byggist á fjórum meginforsendum. i) Hönnunarferlið, 

hönnuðir og skrúðgarðyrkjumenn þurfa að hafa yfirsýn og samvinnu að leiðarljósi frá upphafi 

til enda. Hönnunarferlið er ekki endanlegt, því við allar breytingar sem gerðar eru á garðinum 

þarf að taka tillit þessara þátta. ii) Viðhald og umhirða garðs helst í hendur við 

hönnunarferlið hvað varðar þá þætti sem lúta að því að minnka viðhald og umhirðu. iii) 
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Landnotkun snýr að þáttum sem auka gildi og hlutverk garðs í þéttbýli. Garður nýtir ekki 

einungis aðföng heldur skilar af sér afurðum í formi matvæla, endurvinnslu og hreinsun vatns. 

iv) Samfélagið, því almenningsgarðar eru fyrst of fremst fyrir fólk. Taka þarf tillit til 

mismunandi þarfa fólks, fjölda og áhugasviðs þeirra sem nota garðinn og búa til fjölbreytt 

rými þar sem maðurinn getur athafnað sig samhliða því að auðga dýralíf í garðinum.  

5.1 Hönnunarferlið 

 Samvinnu kaupenda, hönnuðar, verktaka og skrúðgarðyrkjufræðinga þarf til þess að 

búa til sjálfbæran garð, sbr. Thompson & Sorvig, Cook & VanDerZanden, Dinep & 

Schwab. 

 Tilgangur og hlutverk hönnunar sér skýr, á teikningum og í texta, sbr. Cook & 

VanDerZanden, Dinep & Schwab. 

 Skoða umhverfi garðsins heildrænt. Ekki er nóg að skoða eingöngu nærliggjandi 

svæði því tengingar garðsins við þéttbýlið eru mikilvægar, sbr. Dinep & Schwab.  

 Vernda og viðhalda einstökum menningarlegum og sögulegum stöðum og taka tillit til 

„anda staðar“, sbr. Sustainable Sites Initiative, Dinep & Schwab 

 Greina landið; skoða jarðveg, birtu og skugga, veðurfar, frárennsli, umferð ökutækja 

og gangandi vegfarenda og fleiri þætti sem koma hönnuninni við, sbr. Cook & 

VanDerZanden, Dinep & Schwab. 

 Huga að vistfræði samhliða hönnun, sbr. Steiner. 

 Nota land sem búið er raska, sbr. Cranz & Boland. 

 Hönnun á að taka mið af framvindu garðsins, sbr. Galen & Cranz, Cook & 

VanDerZanden. 

 Nota innlent efni og endurnota eins og hægt er það efni og gróður sem er fyrir er. Með 

því eykst hagkvæmni garðsins bæði til skemmri og lengri tíma, sbr. Cranz & Boland, 

Cook & VanDerZanden. 

 Nota innlendan gróður og nota ekki ágengar tegundir, sbr. Cranz & Boland, Dinep & 

Schwab, Cook & VanDerZanden.. 
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 Halda jarðraski í lágmarki og passa upp á svarðlag,efsta lag jarðvegsins, sbr Dinep & 

Schwab. 

 Nota jarðveg af staðnum til landmótunar í stað þess að flytja hann í burt, sbr. Cranz & 

Boland. 

 Huga að verndun og endurnýtingu vatns, sbr. Cranz & Boland. 

  Minnka ljósamengun sbr. Sustainable Sites Initiative. 

5.2 Viðhald og umhirða garðs 

 Vönduð vinnubrögð auka endingu garðs og þar með sjálfbærni hans, sbr. Cook & 

VanDerZanden. 

 Útbúa viðhaldslista fyrir garðinn og setja fram mælanleg markmið, sbr. Dinep & 

Schwab, Thompson & Sorvig 

 Gera frá upphafi ráð fyrir notkun á ökutækjum og annarra tækja og minnka þannig 

líkur á skemmdum við viðhaldsvinnu, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Búa til náttúrulegar gróðureindir, s.s. kjarr, engi og mýrar og ýta þannig undir að 

náttúran sjálf sjái um viðhaldið sbr. Dinep & Schwab. 

 Við nýplöntun verði lögð áhersla á að nota innlendan og óágengan gróður, Cranz & 

Boland, Dinep & Schwab, Cook & VanDerZanden. 

 Velja plöntur í gróðurbeð sem henta þeim s.s. út frá jarðvegi, ljósaskilyrðum og 

vökvun, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Hugsa vel um og leggja alúð við umhirðu nýrra plantna fyrstu árin því það dregur úr 

viðhaldsþörf í framtíðinni, sbr. Cranz & Boland. 

 Staðsetja plöntur með svipaðar þarfir á sama stað til að minnka vinnu við klippingar, 

vökvun og áburðargjöf, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Staðsetja plöntur í gróðurbeðum þannig að þær nái náttúrulegu formi og þurfi því 

minni klippingu, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Forðast að gera óþarfa grasflatir og umbreyta óþarfa flötum sem fyrir eru í engi til að 

draga úr umhirðu og slætti, Cook & VanDerZanden. 
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 Þar sem grasflatir eru skal velja grastegundir við hæfi miðað við notkun og miða við 

hægvaxta tegundir og tegundir sem þola vel ágang, sbr. Cranz & Galen. 

 Hanna grasflati þannig að auðvelt sé að koma að tækjum til sláttar og annarrar 

umhirðu. Það minnkar bæði vinnu og kostnað, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Hanna garð sem þarf lágmarks kantskurð, sbr. Cook & VanDerZanden. 

 Nota lífræna þekju s.s. trjákurl til að halda niðri spírun illgresis og viðhalda rakastigi 

jarðvegs, sbr. Cook & VanDerZanden. 

5.3 Landnotkun 

 Garður sé ekki notandi aðfanga heldur framleiði afurðir, s.s. matvæli, moltu og hreinsi 

vatn, sbr. Cranz & Boland. 

 Nota garðúrgang til moltugerðar og endurnýta úrganginn þannig innan garðsins, sbr. 

Cranz & Boland. 

 Mynda hagstæð skilyrði til myndunar búsvæða dýra, sbr. Cranz & Boland, Dinep & 

Schwab, Cook & VanDerZanden. 

 Að garðurinn stuðli að fjölbreyttri landnotkun fyrir ólíka hópa fólks; s.s. fólk á 

mismunandi aldri, fólk með mismunandi áhugamál, fólk með mismunandi 

þjóðfélagsbakgrunn, fólk af ólíkum menningaruppruna. 

 Garður sem tengir saman hverfi og byggir brýr á milli misjafnrar landnotkunar, sbr. 

Cran & Boland, Dinep & Schwab. 

 Safna regnvatni af svæðinu og hreinsa það innan garðsins, sbr. Cranz & Boland, Dinep 

& Schwab. 

5.4 Samfélagið 

 Fá sjálfboðaliða til starfa og uppfylla þannig samfélagslegar og menningarlegar þarfir 

fólks, sbr. Cranz & Boland. 

 Garður á að vera aðgengilegur fólki og hvetja fólk til hreyfingar og þ.a.l.bæta 

lýðheilsu, sbr. Cranz & Boland, Sustainable Sites Initiative. 
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 Sameiginleg umsjá almennings og yfirvalda styrkir stoðir samfélagsins og greiðir fyrir 

aðgangi fólks að náttúrunni, sbr. Cranz & Boland. 

 Sameiginleg umsjá almennings og yfirvalda stuðlar að meiri ábyrgð þeirra sem nota 

garðinn, sbr. Cranz & Boland, Dinep & Schwab. 

 Hvetja til gerðar útivistarrýma sem hægt er að nota á fjölbreyttan hátt og ýtir undir 

forvitni og sköpun, sbr. Sustainable Sites Initiative, Cranz & Boland, Dinep & 

Schwab. 

 Mynda rými fyrir misstóra hópa fólks, og velja sterkt undirlag á svæði sem verða 

mikið notuð, Cook & VanDerZanden, Sustainable Sites Initiative. 

 Stuðla að menntun og fræðslu á sjálfbærni og skilning á náttúrulegum ferlum, sbr. 

Cranz & Boland, Cook & VanDerZanden.  

 Hafa náttúrulega ferla sýnilega í garðinum, s.s. moltugerðina og settjörnina, sbr. Cranz 

& Boland, Cook & VanDerZanden, Sustainable Sites Initiative. 

 Skilgreina hönnunina með því að aðgreina mikið hirt og lítið hirt svæði t.d. með því að 

slá kantinn á engi og slá fyrir gönguleiðum sbr. Thayers.  

Enn er gerð sjálfbærra garða talin dýrari en gerð hefðbundinna garða sem einkum má rekja til 

skorts á þekkingu og reynslu. Til þess að öðlast þekkingu og skapa reynslu við gerð sjálfbærra 

garða þurfum við að reka okkur á, endurmeta og endurtaka áður en farsælar lausnir finnast. 

Hönnuðir þurfa að hugsa gerð garða upp á nýtt og vinna með náttúrulegum ferlum í stað þess 

að vinna gegn þeim. Oft og tíðum hefur vali á gróðri misheppnast og tegundum plantað sem 

hentar ekki aðstæðum og það leitt af sér ómælt viðhald og umhirðu. Hönnuðir og 

garðyrkjumenn þurfa að vinna saman við það að finna lausnir og taka ákvarðanir um að 

endurplanta eða fara í stórtækar aðgerðirs, t.d. með eitrun, til þess að endurvinna svæði og fá 

það gott til að draga úr efnis- og vinnukostnaði til lengri tíma litið. 

Sú þekking og reynsla sem ég hef m.a. áunnið mér sem flokkstjóri í garðyrkju hjá 

Reykjavíkurborg undanfarin fimm sumur hefur kennt mér að nauðsynlegt sé að fjölga 

sjálfbærum görðum, því þeir eru afar fátíðir. Mér er það ljóst að draga má verulega úr 

klippingu, slætti á grasflötum og nýta betur garðúrgang á svæðum og í ýmsum görðum. Með 

því að auka sjálfbærni garða í Reykjavíkurborg má draga úr vinnuálagi og nýta starfskrafta 

starfsfólks mun betur en nú er gert og fá meiri gæði af vinnu þeirra en nú þekkist. Að mínu 
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mati á að hætta allri söndun beða en nota trjákurl í stað sands. Bent hefur á skaðleg áhrif 

sandsins á stofna trjáa og runna og sandurinn hindrar einnig myndun nýs jarðvegs í beðum. 

En þá má spyrja, hvað verður þá um Vinnuskóla landsins ef allir garðar verða sjálfbærir? Við 

eigum ekki að þurfa að hafa neinar áhyggjur af þeim því í sjálfbærum garði er nóg að gera 

fyrir námsfúst ungt fólk. Í stað innihaldslítilla og endurtekinna verkefna sem lítt eru fallin til 

uppbyggilegrar menntunar er hægt að nýta tímann í fræðandi og notadrýgri verkefni. Þó arfa- 

og illgresistínsla fyrirfinnist varla í sjálfbærum görðum þá verða verkefni í moltugerð, við 

dreifingu á trjákurli í beð,og almenna fræðsla um garðvinnu og sjálfbærni mikilvægur þáttur í 

starfsemi vinnuskóla og nemendur skila sér þaðan sem ábyrgari garðnotendur í framtíðinni. 

Allir, óháð stöðu og menntun, þurfa að kunna skil á sjálfbærni og því hvað sjálfbær garður er. 

Þekkingin skilar sér í bættum vinnubrögðum starfsmanna. Með auknum skilningi kemur 

viljinn til að gera enn betur og því ættu allir þeir sem nota garðana að skilja þá náttúrulegu 

ferla sem eiga sér stað innan þeirra. Moltugerð innan stórra garða er gott dæmi um ferli sem 

allir ættu að kunna skil á en skilningur á henni getur ýtt undir moltugerð hjá fólki í eigin garði 

og aukinnar þekkingar á sjálfbærni. Með því að skoða vistkerfi sjálfbærra garða skapast 

tækifæri til umhverfisfræðslu á öllum skólastigum. Vistkerfi sjálfbærra garða geta því verið 

kjörin til vísindarannsókna innan háskóla landsins og grundvöllur til að byggja upp íslenskan 

grunn fyrir sjálfbærra garða, studdan af þeirri þekkingu sem þegar er til hér á landi og í öðrum 

löndum.   

Enginn er eyland. Samvinna fagaðlia er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að gerð sjálfbærra 

garða. Landslagsarkitektar, verktakar, skrúðgarðyrkjufræðingar og almenningur þurfa að 

vinna saman að gerð garðs ef vel á að takast til (Thompson & Sorvig, 2008) og hafa það 

hugfast að garður og það sem gerist í honum er hluti af líffræðilegu ferli. Garðar breytast með 

tíð og tíma og við þurfum að aðlaga okkur að þeim breytingum. Það er mikilvægt að 

sjálfbærir garðar hafi skýra stefnu hvað varðar skipulagt sjálfboðaliðastarf og hvernig þeir 

gefa fólki tækifæri að taka þátt í  uppbyggingu og vinnu við garðana. Íbúar fjölbýlishúsa sem 

ekki hafa aðgang að eigin garði fá þá í gegnum sjálfboðaliðastarfið tækifæri til að vinna í 

garðinum. Sameiginlegt markmið tengir ólíka þjóðfélagshópa og styrkir stoðir samfélagsins.  

Þegar litið er til garða og opinna svæða á höfuðborgarsvæðinu er áhugavert að spyrja hver 

tilgangurinn sé með „endalausum“ grasflötum. Að mínu viti er kominn tími á að skilgreina 

hlutverk og tilgang grasflata svo hægt sé leggja raunhæft mat á hvort ekki megi minnka þá 

vinnu og kostnað sem þeim fylgja. Í Reykjavík eru margir stórir garðar og svæði sem eru 

kjörnir til þess að þreifa sig áfram með notkun mismunandi grastegunda. Mörg þessara svæða 
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geta hentað vel undir hagkvæmari gróðursamfélög, t.d. engi og kjarrgróður, og myndað 

þannig ný áhugaverð svæði fyrir íbúana til að upplifa.  

Sjálfbær garður er fjölbreyttur og áhugaverður staður til að dvelja á. Markmið hans þarf að 

vera skýrt og koma fram á skipulagsúrdráttum. Hvaða þörfum er garðurinn að mæta og hvaða 

þjónustu á hann að veita íbúunum? Sjálfbærir garðar eiga vissulega heima á Íslandi eins og 

annars staðar á jörðinni. Það er kominn tími til að hefjast handa og stíga skrefið í átt að 

sjálfbærni. 

6 Ályktanir 

Mikil vitundarvakning um sjálfbærni á sér stað í heiminum og margar bækur og rit gefin út 

um efnið.  Mikilvægt er að landslagshönnuðir sýni vilja til að taka þátt í þessari þróun og séu 

móttækilegir fyrir nýjum hugmyndum og rannsóknum í sjálfbærni.  

Næstu skref sem þarf að taka á Íslandi til að færa almenningsgarða í sjálfbært horf er að fara í 

greiningarvinnu og gera úttekt á rekstri þeirra. Nauðsynlegt er að greina þá þætti sem eru að 

kosta óþarflega mikið í vinnu og efni. Með því að nota þættina sem settir voru fram í 

niðurstöðum og skoða þá í samanburði við kostnaðarsömu þættina sem koma út úr 

greiningunni, mun það auðvelda úrvinnsluna. Það hjálpar einnig að styðjast við þau atriði sem 

nefnd hafa verið til greiningar á notkun garðanna og skilgreina tilgang þeirra til að bæta 

landnotkun og stuðla að fjölgun notenda 
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