
Náttúruverndarnefnd 
Akureyrar

Hvað gera 
náttúruverndarnefndir?

Ársfundur Náttúruverndarnefnda 
Kjarvalsstöðum 17. nóv. ´05

Ingimar Eydal



Meginhlutverk
Verkefni 
samkvæmt lögum
Tillögur um verndun
Umsagnir um 
skipulagsmál
Almenn atriðið t.d. 
varðandi útivist og 
opin svæði.

Staðardagskrá 21
Fyrsti hluti 2001-
2005 lauk um sl. 
áramót.
Annar hluti 2006-
2010 nánast 
tilbúinn til umræðu í 
bæjarstjórn.



Úr leiðarljósi fyrir árið 
2005

Sjálfbærara samfélag
Náttúrulegt umhverfi skerðist ekki
Atvinnulíf í sátt við umhverfið
Verndarsvæðin gegni hlutverki sínu.



Ráðgjöf um náttúruvernd
Tillögur um náttúruvernd
– Náttúruverndaráætlun
– Bæjarstjórn

3 tegundur verndunar
– Lögformleg Krossanesborgir
– Aðalskipulag Glerárgil
– Svæðisskipulag Óshólmar Eyjafjarðarár

Önnur verndun s.s. gróðurfar, dýralíf, 
jarðmyndanir og fl. Mikilvægi vöktunar ! 



Umsagnir um skipulag
Umsagnir um skipulag og efnistöku
Aðeins í nokkrum tilfellum þar sem um 
beina tengingu við verndun á sér stað.
Hefur þó verið að aukast, en betur má 
ef duga skal.
Nefndin á orðið beina tengingu við 
endurskoðun aðalskipulags.



Almenn atriði
Ýmis verkefni s.s.
– Umsagnir um skógrækt
– Tengsl og samstarf við heilbrigðiseftirlit, 

s.s. vegna mengunar, sinubruna og fl.
– Samstarf við aðra aðila, s.s. aðliggjandi 

sveitarfélög v. svæða sem liggja saman.
– Útivist, svæði og skipulag, starfshópur



Staðardagskrá 21
Mikilvægasta stjórntæki í 
umhverfismálum sem 
Náttúruverndarnefndir hafa fengið.
Snýst ekki bara um umhverfismál !
1. Útgáfu lokið.  2. Útgáfa á 
lokasprettinum.



SD 21. Meginatriði
Heildarsýn og þverfagleg hugsun 
Virk þátttaka íbúanna 
Hringrásarviðhorf 
Tillit til hnattrænna sjónarmiða 
Áhersla á langtímaáætlanir 



SD 21. Fyrsta útgáfa
Viðamikil, kannski 
einum of.
19 kaflar
44 markmið
70 verk
Þar af 56 tímasett til 
31. des. 2004. 

Þar af hlutu:
40 einhverja 
umfjöllun, ýmist 
afgreiðslu eða ekki
Áætlun um 8 til 
viðbótar 
8 síðustu þarfnast 
endurmats



Dæmi um verk úr 1.útg.
Settur á fót vinnuhópur um endurvinnsluiðnað, sem 
samdi greinargerð um málið
Stofnaður starfshópur um útivist, sem sýnir góða 
virkni.
Skipulögð umhverfisfræðsla í fullorðinsfræðslu, þ.e. 
Menntasmiðju, sem síðan hefur verið í gangi
Settar reglur um umhverfisviðurkenningar
Tekinn saman fróðleikur fyrir fyrirtæki um 
umhverfisstjórnun og kynnt á fundi fyrir fyrirtæki
Hafist handa við að setja á fót hverfisnefndir, en 
þegar hafa 3 nefndir verið settar 



Breytingar í umhverfi.
Fjölskyldustefna sem samþykkt var 2002 
tekur að nokkru á sömu atriðum og 
Staðardagskráin enda eru báðar áætlanir að 
fjalla um velferð komandi kynslóða
Lög um meðhöndlun úrgangs frá 2003 
kveða m.a. á um svæðisáætlun skuli gerð 
um meðhöndlun úrgangs
Og síðast en ekki síst var verkefnið 
“Akureyri í öndvegi” 2004 en það tók að 
nokkru upp vinnulag Staðardagskrárstarfs, 
t.d. að leita með mjög virkum hætti eftir 
hugmyndum íbúa



Hrísey
Sameining við Hrísey 2004, þar liggur fyrir 
samþykkt Staðardagskrá 21 fyrir Hrísey 
Þar er unnið að því að koma upp sjálfbæru 
samfélagi skv. sérstöku verkefni sem unnið 
er í samvinnu við umhverfis- og 
iðnaðarráðuneytið.
Hefur tekið drjúgan tíma sl. ár  en er 
spennandi og skemmtilega verkefni.



SD 21. 2. Útgáfa
Færri kaflar
Færri verkefni
Getur tekið meira á 
“hliðarverkefnum”
Aðalverkefni komin 
í farveg !
Hrísey áfram sem 
sérstakt verkefni.

Aðalkaflar
Lífstíll
Líffræðileg fjölbreytni
Umhverfisstjórnun
Fræðsla
Jöfnun lífskjara
Lýðræði



Framtíðarsýn
Hugsanleg frekari sameining nefnda 
eða sveitarfélaga
Áframhaldandi verkefni í SD 21.
Frekari friðun lands sem landnýting.  
Taka frá svæði sem “óspillt” 
Nauðsyn á náttúruupplifun og fræðslu
Sjálfbær þróun eina leiðin til framtíðar!
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