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Frétt af vef Reykjavíkurborgar um Vogabyggð, 
https://reykjavik.is/frettir/vogabyggd-breytist-i-ibudahverfi
Hluti úr aðalskipulagi Rangárþings ytra
Skýringarmyndir um landslag og skógrækt úr svæðisskipulagi Austurlands

Skipulagsgerð sveitarfélaga, lykilstjórntæki um nýtingu
lands í þéttbýli og dreifbýli, á láglendi og hálendi

https://reykjavik.is/frettir/vogabyggd-breytist-i-ibudahverfi


Viðfangsefni skipulagsgerðar í dreifbýli

Sjálfbær byggðaþróun og atvinnulíf

Búskapur ýmiskonar

Sjálfbær gróðurframvinda

Kolefnisbinding

Líffræðileg fjölbreytni

Landslag, staðbundin sérkenni og staðarandi

Akuryrkja (ræktun matvæla og fóðurs)

Skógrækt

Útivist og náttúruskoðun

Og fleira

Land er takmörkuð auðlind





https://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna2015-2026_asamt_greinargerd.pdf



Loftslag

LýðheilsaLandslag

https://www.althingi.is/altext/151/s/1184.html

LOFTSLAGSMIÐAÐ SKIPULAG
Skipulag byggðar, samgangna og landnotkunar stuðli að kolefnishlutleysi og efli
viðnámsþrótt byggðar og samfélags gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga

STAÐARMÓTUN OG LANDSLAGSVERND
Skipulag byggðar og landnotkunar varðveiti og efli gæði sem felast í landslagi og
sérkennum náttúru og byggðar á hverjum stað

HEILSUVÆN BYGGÐ OG LANDNOTKUN
Skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að heilsu og vellíðan

Um skógrækt, er sérstaklega rætt um að í skipulagi sveitarfélaga verði mörkuð stefna um 
skóga og skógrækt með það að markmiði að
- tryggja viðhald og útbreiðslu náttúruskóga
- vernda líffræðilega fjölbreytni
- auka bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi
Auk þess er rætt um mikilvægi þess að skógrækt taki mið af landslagsvernd og einnig
meðal annars bent á mikilvægi skóga sem útivistarsvæða

Almennt er í tillögunni áhersla á að leita lausna í skipulagi sem miða að margþættum
ávinningi, í loftslagstilliti og út frá landslagi og lýðheilsu. Meðal annars er bent á 
skipulagshugmyndina um 20 mínútna bæinn og að nýta græna innviði, eða
náttúrumiðaðar lausnir, í því samhengi.



Hvernig birtist stefna sveitarfélaga
um landnotkun í dreifbýli í skipulagsáætlunum þeirra?

Sveitarfélög flokka landbúnaðarland með tilliti til hæfni til akuryrkju

Flokkunin er lögð til grundvallar við mótun skipulagsákvæða um land í dreifbýli

Uppbyggingu og skógrækt er almennt frekar beint á svæði sem henta síður til akuryrkju

Mislangt gengið í að móta stefnu um skógrækt - staðarval, tegundir …

Greining á landslagi og stefna um landslag og landslagsvernd er almennt takmörkuð

Vísir að stefnu um verndun náttúrulegs skóglendis og um takmarkanir á ræktun ágengra og
hávaxinna tegunda, til dæmis í deiliskipulagi frístundabyggðarsvæða



Hvað þarf til að gera vel/betur í skipulagsgerð?

Skýr stefna af hálfu ríkisins

Öflun og miðlun upplýsinga til grundvallar skipulagsgerð

Efling skipulagsgerðar sveitarfélaga

Miðlun upplýsinga og þekkingar til borgaranna

Rannsóknir – þekkja stöðuna, álitaefnin og leiðir til úrbóta

Og velja leiðir með margþættum ávinningi, þegar þess er kostur


