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Vinnublað 1  

Kort 1:   Skiptið svæðinu í nokkrar stórar 

landslagseiningar, þ.e. svæði sem eru lík 
m.t.t. landslags og þið skynjið sem 

ákveðna heild.  Mörk milli eininga þurfa 

ekki að vera nákvæm. 

Kort 3:   Berið kortin saman og gerið eitt kort 

sem sameinar hin tvö, þ.e. afmarkið svæði 
út frá bæði landslagi og samfélagi.   
 

Gefið endanlegum svæðum nöfn og ræðið  

• hvaða skipulagsmál eru mest aðkallandi 

á hverju þeirra  

• hvar samræmd stefna um þau mál, eitt 

eða fleiri, myndi skila betri árangri, 

samfélagslega og/eða umhverfislega.  
 

Skráið niður punkta um helstu einkenni og 

skipulagsmál á hverju svæði. 

Kort 2:   Skiptið svæðinu í nokkrar stórar 

samfélagseiningar, þ.e. svæði sem þið 
skynjið sem ákveðna samfélagsheild. 

Mörk milli eininga þurfa ekki að vera 

nákvæm. 



Vinnublað 2  

Ræðið hvaða viðfangsefni á þessum lista 

ætti að fjalla um í svæðisskipulagi út frá 

svæðisbundnu mikilvægi þeirra og út frá 

umræðu áðan um skipulagseiningar og 

skipulagsmál á þeim. 

 

Eru önnur svæðisbundin viðfangsefni en 

þau sem eru tilgreind hér? 

 

Hvað af þessum viðfangsefnum  

• kallar á samræmda stefnu fyrir landshlutann í 
heild? 

• kallar á frekari stefnumótun (en er í 
sóknaráætlun) á sviði atvinnulífs, menntunar 
eða markaðssetningar? 

Skráið niður punkta úr umræðunum. 

Merkið gjarnan á kortið staði, svæði og leiðir sem 
ykkur finnst hafa svæðisbundið mikilvægi. 

Samgöngur Ferðaþjónusta Matvæla-
framleiðsla 

Orkuframleiðsla Nýting annarra 
auðlinda 

Stofnvegir Ferðaleiðir 
- þemaleiðir 

Verðmæt 
landbúnaðarlönd 

Vindorka Vatnsnám 
Vatnsvernd 

Tengivegir Stærri áfangastaðir 
í dreifbýli 

Svæði fyrir 
umfangsmikla 
ræktun 

Vatnsorka Efnisnám 

Slóðar Strandlengjan Jarðhiti Náttúruvernd 

Sumarhúsabyggð 

Hjólaleiðir og -
stígar 

Karaktersvæði - 
Þemasvæði 

Sjávarföll Úrgangur 

Reiðleiðir og - 
stíagar 

Ímynd 



S 
Samantekt og fundarslit 



Punktar frá borðum 

• Til hvaða svæðis á svæðissk. að taka? 

• Á hvaða viðfangsefnum á það að taka? 

• Til hvaða sviða á stefnumótunin að ná?  

• Hefur þessi fundur verið gagnlegur?  

• Á að halda umræðunni áfram? 




