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Strandsvæðisskipulag 

• Skipulagsstofnun vinnur að gerð strandsvæðisskipulags 
fyrir Austfirði og Vestfirði. 

• Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags var auglýst á 
vormánuðum.

• Samhliða kynningu lýsinganna var opnuð 
samráðsvefsjá þar sem þátttakendur gátu tekið þátt í 
vinnu við gerð strandsvæðisskipulags á svæðunum.

2



Hvað er strandsvæðisskipulag?

• Strandsvæðisskipulag er áætlun sem nær yfir afmarkað 
svæði á fjörðum og flóum.

• Í strandsvæðisskipulagi skal móta stefnu og ákvæði um 
ráðstöfun alls þess svæðis sem strandsvæðisskipulagið 
nær til. 

• Tekin er afstaða til nýtingar og verndar fjarða og flóa og 
til samspils ólíkrar nýtingar. 

- T.d. orkuvinnslu, mannvirkjagerðar, fiskeldis, efnistöku, 
samgangna, verndar, útivistar og ferðaþjónustu.

• Í skipulagsvinnunni er horft heildstætt á margvíslega 
hagsmuni og sjónarmið sem vega þarf saman við 
ákvörðun um framtíðarnýtingu viðkomandi fjarða og 
flóa. 

• Strandsvæðisskipulag skapar þannig umgjörð um 
starfsemi og vernd á skipulagssvæðinu í heild.
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Yfirsýn yfir nýtingu og vernd strandsvæða

• Strandsvæðin eru nýr vettvangur í skipulagsgerð 
hér á landi en lítil yfirsýn hefur verið yfir nýtingu 
strandsvæða. 

• Upplýsingar um umfang og staðsetningu  
leyfisskyldrar starfsemi og innviða eru yfirleitt 
aðgengilegar hjá viðkomandi stofnunum eða 
fyrirtækjum.

• Annað gildir um upplýsingar um hvernig 
almenningur og aðrir hagsmunaaðilar nýta svæðin 
til ferðaþjónustu, útivistar og annarra nytja. 

- s.s. skipulagðar ferðir ferðaþjónustuaðila, siglingar, kajak 
róður, brimbretti, náttúruskoðun, æðardúnstekja og 
veiðar.

• Samtal við staðkunnuga er því lykilatriði 
þegar kemur að slíkir upplýsingaöflun. 
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Stafrænt samráð
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https://app.maptionnaire.com/is/7572/


Markmið samráðsins

• Afla upplýsinga um hvernig íbúar og hagsmunaaðilar 
nýta strandsvæðin hvort sem er til útivistar, 
ferðaþjónustu eða nytja.

- Þátttakendur gátu merkt inn á kort hvaða útivist og 
ferðaþjónustu væri stunduð á svæðunum t.d. hvar væri hægt að 
skoða fugla, kafa, fara á brimbretti, róa kajak, hvar væri boðið 
upp á skoðunarferðir o.s.fv. 

- Þátttakendur gátu merkt inn á kort hvar og hvernig svæðin eru 
nýtt til ýmissa nytja s.s. til kræklingatínslu, veiða, þang- og 
þaratekju, nýting rekaviðar o.s.frv.  

• Fá fram sjónarmið um sérstöðu svæðisins, áskoranir og 
tækifæri. 

- Í hverju felst sérstaða svæðisins og helstu gæði þess?
- Hverjar eru helstu áskoranir á skipulagssvæðinu?
- Í hverju felast tækifæri svæðisins?
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Afrakstur samráðsins
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Vinnugögn



Önnur svipuð verkefni

• Íbúasamráð um uppbyggingu grænna svæða og göngu-
og hjólastíga í Sveitarfélaginu Hornafjörður.

• Íbúasamráð í tengslum við endurskoðun aðalskipulags 
t.d. í Dalabyggð, Bolungarvík og Eyja og 
Miklaholtshrepp. 
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Takk fyrir
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