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 Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 

 1.1  Um umhverfismatið 
 I� þessari skýrslu er sett fram umhver�ismat tillögu að Svæðisskipulagi 
 Austurlands 2022-2044, ı ́samræmi við lög um umhver�ismat 
 framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. 

 Tilgangur umhver�ismats er að stuðla að þvı ́að tekið sé tillit til 
 sjál�bærrar þróunar við stefnumótun og áætlunargerð. 

 Drög að umhver�ismatsskýrslunni voru kynnt og send til umsagnar með 
 svæðisskipulagstillögu á vinnslustigi ı ́samræmi við 2. mgr. 23. gr. 
 skipulagslaga nr. 123/2010 ı ́mars 2022.  Jafnframt 
 fékkSkipulagsstofnun drögin til umsagnar ı ́samræmi við 14. gr. laga um 
 umhver�ismat framkvæmda og áætlana. 

 Ge�inn var �jögurra vikna frestur til að koma á framfæri  umsögnum eða 
 athugasemdum við tillöguna og drög að umhver�ismatsskýrslu. Að fresti 
 liðnum varunnið úr ábendingum og athugasemdum sem bárustog 
 svæðisskipulagsnefnd sbr. fundargerð nefndarinnar dags. 28.4.2022 . 

 Svæðisskipulagstillagan og umhver�ismatsskýrslan voru ı ́kjölfarið 
 afgreidd til  Skipulagsstofnun til athugunar ı ́samræmi við 3. mgr. 23. gr. 
 skipulagslaga. Stofnuninn veitti umsögn um tillöguna ı ́júnı ́2022 gerði 
 ekki athugasemdir við auglýsingu hennar. Tillagan ásamt 
 umhver�ismatsskýrslu var auglýst þann 7. júlı ́2022 með 6 vikna 
 athugasemdafresti ı ́samræmi við 24. gr. skipulagslaga og 15. gr. laga um 
 umhver�ismat framkvæmda og áætlana. Að a�loknum þeim fresti var 
 unnið úr athugasemdum sem borist höfðu og gengið frá tillögu til loka 
 samþykktar nefndar og sveitarstjórna og staðfestingar 
 Skipulagsstofnunar ı ́september 2022. 

 1.2  Nálgun við umhverfismatið 
 Umhverfisviðmið 

 Umhver�isáhrif svæðisskipulagstillögunnar eru metin m.t.t. 
 umhver�isþátta sem tilgreindir eru ı ́lögum um umhver�ismat 
 framkvæmda og áætlana. Umhver�isþættirnir samsvara skilgreiningu á 
 umhver�i ı ́lögunum en þar er þvı ́lýst sem „Samheiti fyrir samfélag, 
 heilbrigði manna, dýr, plöntur, lıf́fræðilega �jölbreytni, jarðveg, 
 jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir, menningarar�leifð, þ.m.t. 
 byggingarsögulegar og fornleifafræðilegar minjar, og landslag og 
 samspil þessara þátta.“ 

 Fyrir hvern umhver�isþátt eru tilgreind umhver�isviðmið. Með 
 hugtakinu umhver�isviðmið er átt við þau markmið sem stefnumið 
 áætlunar eru borin saman við, til að geta tekið afstöðu til þess hvort 
 viðkomandi stefnumið sé talið hafa jákvæð, óveruleg, neikvæð eða óviss 
 á  umhver�isþáttinn. 

 Til að meta hvort svæðisskipulagstillagan stuðlar að sjál�bærri þróun 
 voru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna notuð sem umhver�isviðmið. 
 Höfð var hliðsjón af nálgun ı ́umhver�ismati tillögu að viðauka við 
 Landsskipulagsstefnu 2015-2026.  Þá voru markmið 1

 Landsskipulagsstefnu 2015-2026 og tillögu að viðauka við hana einnig 
 höfð til hliðsjónar við matið, þar sem skipulagsáætlunum sveitarfélaga 
 er ætlað að framfylgja henni. Lıḱt og ı ́umhver�ismat tillögu að 
 landsskipulagsstefnu voru einnig notuð viðmið sem byggja á 
 Landslagssamningi Evrópu (ELS). 

 1  Tillaga að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026  (febrúar 2021). 
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 Heimsmarkmiðin, sem hvert hafa sitt númer og lit, eru �lokkuð undir þrjú svið sjál�bærrar þróunar; 	umhver�i	 , 	efnahag	 og 	samfélag	og	menningu	 . 
 Einungis eru tilgreind þau Heimsmarkmið sem eru talin eiga við svæðisskipulagsstillöguna: 

	Númer	og	heiti	Heimsmarkmiða	 	Heimsmarkmið	

	UMHVERFI	

 6   Vatn og hreinlætisaðstaða  Tryggja sjál�bæra  nýtingu og aðgengi allra að hreinu vatni. 

 7   Sjál�bær orka  Tryggja aðgengi allra að áreiðanlegri og sjál�bærri orku á viðráðanlegu verði. 

 11  Sjál�bærar borgir og samfélög  Borgir og bæir umfaðmi alla þjóðfélagshópa, séu örugg og sjál�bær og með viðnámsþol gagnvart breytingum. 

 13  Loftslagsmál  Grıṕa til aðgerða til að berjast gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra. 

 14  Lıf́ ı ́vatni  Varðveita umhver�i hafsins og auðlindir þess og nýta á sjál�bæran hátt. 

 15  Lıf́ á landi  Vernda, endurheimta og styðja sjál�bæra nýtingu vistkerfa á landi. 

 ELS  Landslag  Vernda, nýta, greina og skipuleggja landslag. 

	EFNAHAGUR	

 2   Ekkert hungur  U� trýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjál�bærum landbúnaði. 

 8   Atvinna og hagvöxtur  Stuðla að sjál�bærum hagvexti og góðum atvinnutækifærum fyrir alla. 

 12 Neysla og framleiðsla  Tryggja sjál�bæra neyslu og framleiðsluaðferðir. 

	SAMFÉLAG	OG	MENNING	

 3   Heilsa og vellıð́an  Stuðla að heilbrigðu lıf́erni og vellıð́an fyrir alla frá vöggu til grafar. 

 4   Menntun  fyrir alla  Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms alla ævi. 

 9   Nýsköpun og uppbygging  Byggja viðnámsþolna innviði og styðja nýsköpun. 

 17 Samvinna um markmiðin  Styðja leiðir til samstarfs um sjál�bæra þróun. 
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 Matsspurningar 

 I� tö�lunum á næstu blaðsıð́um eru tilgreind þau 	undirmarkmið	 hvers 
 Heimsmarkmiðs sem talin eru eiga við svæðisskipulagstillöguna. Einnig 
 er gátlisti y�ir 	umhver�isþætti	 sem Heimsmarkmiðið  snertir. 

 Sıð́an eru skilgreindar 	matsspurningar	 út frá: 

 ●  Heimsmarkmiðunum (HM). 
 ●  Markmiðum Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (LSK). 
 ●  Markmiðum ı ́tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnuna 

 (VLSK). 
 ●  Markmiðum ı ́Landslagssamningi Evrópu (ELS). 

 Viðmiðin eru merkt með framangreindum skammstöfunum ı ́kö�lum 
 sem á eftir koma. 

 Mat á samræmi við umhverfisviðmið 

 I�  kö�lum 8.3, 8.4 og 8.5 eru dregin fram þau markmið 
 svæðisskipulagstillögunnar sem talin eru varða viðkomandi 
 Heimsmarkmið og vera ı ́samræmi við umhver�isviðmið þess. 

 Vıśað ı ́númer viðeigandi markmiða svæðisskipulagsstillögunnar, en þau 
 eru samsett úr einum bókstaf og einum tölustaf. 

 Eftirfarandi tákn eru notuð til að lýsa hvort svæðisskipulagstillagan, ı ́
 heild sinni,  telst ı ́ samræmi eða ósamræmi við viðkomandi 
 Heimsmarkmið: 

	++	  Tillagan er metin ı ́	samræmi	 við viðmið fyrir viðkomandi 
 Heimsmarkmið og ekki voru greind frávik. 

	+	  Tillagan er metin ı ́	samræmi	 við viðmið fyrir viðkomandi 
 Heimsmarkmið en með frávikum. 

	-	  Tillagan er metin ı ́	ósamræmi	 við viðmið fyrir viðkomandi 
 Heimsmarkmið, með frávikum. 

	--	  Tillagan er metin ı ́	ósamræmi	 við viðmið fyrir  viðkomandi 
 Heimsmarkmið, án frávika. 

	?	  Er�itt er að segja til um samræmi þar sem það er  háð útfærslu á 
 sıð́ari áætlunar-/ skipulagsstigum eða annarri óvissu. 

 I� skýringum við matið er vıśað ı ́viðeigandi viðmið með 
 skammstöfununum HM, LSK, VLSK og ELS. 
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 1.3  Samræmi við viðmið fyrir umhverfi 
 I� þessum ka�la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı ́samræmi við viðmið á sviði umhver�is. 

	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Heimsmarkmið	6:	Vatn	og	hreinlætisaðstaða	

	Markmið:	
 ●  Tryggja sjál�bæra  nýtingu og aðgengi allra að hreinu vatni. 

	Umhver�isþættir:	
 ●  Vatnsgæði 
 ●  Vatns�læði/ vatnsbúskapur 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Aukin vatnsgæði með þvı́ að draga úr mengun? (HM 6.3) 
 ●  Viðhald og endurheimt vatnstengdra vistkerfa, þ.m.t. �jalllendi, 

 skógar, votlendi, ár, grunnvatn og stöðuvötn? (HM 6.6) 

 Stefna um orku, �jarskipti og fráveitu 
 ●  B.4 Fráveitur standist kröfur laga og reglugerða. 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þéttbýli. 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni 
 ●  E.1 Vistker�i haldist heilbrigð og �jölbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist. 

 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 
 ●  I�.1  Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 

 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 
 Stefna um uppbyggingu skógarauðlindar 

 ●  K.1 U� tbreiðsla vel staðsettra sjál�bærra skóga með margvı́slega gagnsemi, aukist 
 og náttúruskógar viðhaldist og stækki. 

 ●  K.4 Skógrækt nýtist til að draga úr hugsanlegu tjóni vegna náttúruvár. 
 ●  K.5 Varnir gegn gróðureldum styrkist. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	:	

 ●  Markmið sem snúa að vistkerfum, lı́ffræðilegri �jölbreytni, matvælum og skógum styðja við varðveislu vatnsgæða (HM 6.3) og viðhald vatnstengdra vistkerfa 
 (HM6.6). 

 ●  I� stefnu um loftslagsmál er hvatt til aukinnar bindingar kolefnis m.a. með endurheimt og verndun votlendis sem styður við viðmið um endurheimt vatnstengdra 
 vistkerfa (HM 6.6). 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Heimsmarkmið	7:	Sjál�bær	orka	

	Markmið:	
 ●  Tryggja aðgengi allra að áreiðanlegri og sjál�bærri orku á 

 viðráðanlegu verði. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Jarðhiti 
 ●  Vatnsorka 
 ●  Vindorka 
 ●  Orkuvinnslusvæði 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Aukin hlut endurnýjanlegrar orku? (HM7.2) 
 ●  Orkumannvirki og örugga a�hendingu raforku ı́ sátt við náttúru og 

 umhver�i? (LSK 2.5) 

 Stefna um raforku og �jarskipti 
 ●  B.1 Orkulindir nýtist til e�lingar byggðar ı́ landshlutanum. 
 ●  B.2 Flutnings- og drei�iker�i raforku séu örugg og gæði orkua�hendingar góð. 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 

 atvinnulı́fs og samfélags. 

	Mat	á	samræmi:		+		?	
	Skýringar:	

 ●  Markmið sem snúa að raforku  og loftslagsmálum eru til þess fallin að auka hlut endurnýjanlegrar orku (HM 7.2). Einnig miðar markmið D.1 að orkuskiptum. 
 ●  Markmið B.2 miðar að fullnægjandi tengingu Austurlandsker�isins við megin�lutningsker�i I�slands en  ekki  er tekin  afstaða til legu �lutningsmannvirkja og þvı́ 

 óvı́st  um áhrif á náttúru og umhver�i (LSK 2.5). 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Heimsmarkmið	11:	Sjál�bærar	borgir	og	samfélög	

	Markmið:	
 ●  Borgir og bæir umfaðmi alla þjóðfélagshópa, séu örugg og sjál�bær 

 og með viðnámsþol gagnvart breytingum. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Samgöngur 
 ●  I�búðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði 
 ●  O� nnur mikilvæg mannvirki 
 ●  Byggðarmynstur 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Fullnægjandi og öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir alla? 
 (HM 11.1) 

 ●  O� rugga, sjál�bæra og aðgengilega ferðamáta, þ.m.t bætt 
 umferðaröryggi og almenningssamgöngur? (HM 11.2) 

 ●  Verndun náttúru- og menningarar�leifðar heimsins? (HM 11.4) 
 ●  Að beina vexti ı́ drei�býli að þeim kjörnum sem fyrir eru? (LSK 2.1) 
 ●  Greiðar samgöngur innan skilgreindra vinnusóknar- og 

 þjónustusvæða meginkjarna? (LSK 2.6) 
 ●  Skilgreinigu meginkjarna ı́ landshlutanum og vinnusóknar- og 

 þjónustusvæði þeirra. Einnig uppbyggingu samgangna þannig að 
 hún sé til þess fallin að styrkja kjarnana sem sjál�bæra burðarása 
 viðkomandi nærsamfélags? (LSK 3.1) 

	Stefnutillögur	sem	varða	viðmið:	
 Stefna um byggðarmynstur 

 ●  A.1 Þéttbýlisstaðir styrkist sem ö�lugar einingar ı́ sterku �jölkjarna samfélagi 
 þéttbýlis og drei�býlis. 

 ●  A.2 Samfélag ı́ drei�býli styrkist með möguleikum til búsetu þar án tengsla við 
 búskap. 

 ●  A.3 Byggðarmynstur ı́ þéttbýli styðji við virka og um leið vistvæna ferðamáta. 
 ●  A.4 Byggðarmynstur ı́ þéttbýli styðji við �jölbreytta húsakosti. 
 ●  A.5 Þróun byggðar taki mið af náttúruvá og miði að öruggu og hreinu umhver�i. 

 Stefna um samgöngur 
 ●  A� .1 Vegaker�i Austurlands styrkist og byggi á �jórum megineiningum. 
 ●  A� .2 Stofnvegir úr landshlutanum til norðurs og suðurs séu greiðfærir og öruggir 

 allan ársins  hring. 
 ●  A� .3 Nauðsynlegar samgöngubætur ı́ landshlutanum raungerist. 
 ●  A� .4 Almenningssamgöngur innan landshlutans styrkist. 
 ●  A� .5 A� ætlunar�lug til og frá landshlutanum sé öruggt og reglulegt allan ársins hring 

 og aðstaða til sjúkra�lugs sem best. 
 Stefna um loftslagsmál 

 ●  D.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 
 atvinnulı́fs og samfélags. 

 ●  D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þéttbýli. 
 Stefna um minjar og sögu 

 ●  G.1 Verðmætar menningarminjar varðveitist. 
 ●  G.2 Saga og menningararfur nýtist ı́ auknum mæli. 

	Mat	á	samræmi:	 	+	
	Skýringar:	

 ●  Stefna um �jölbreytta húsakosti styður við húsnæði fyrir alla (HM 11.1). Stefna um byggðarmynstur, samgöngur og loftslagsmál styður við örugga, sjál�bæra og 
 aðgengilega ferðamáta (HM 11.2) og greiðar samgöngur (LSK 2.6).  Stefna um minjar og sögu styður við verndun ar�leifðar heimsins (HM 11.4.). 

 ●  Stefna um �jölkjarnasamfélag og mögulega nýja ı́búðar- og þjónustukjarna ı́ drei�býli er ı́ nokkru ı́  ósamræmi  við viðmið LSK 2.1 um að beina vexti að þeim 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

 kjörnum sem fyrir eru og viðmið LSK 3.1 um skilgreiningu meginkjarna ı́ hverjum landshluta. Sjá nánar ı́ samantekt ı́ ka�la 8.6. 

	Heimsmarkmið	13:	Loftslagsmál	

	Markmið:	
 ●  Grı́pa til aðgerða til að berjast gegn loftslagsbreytingum og áhrifum 

 þeirra. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Loftslag 
 ●  Veðurfar 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Aðgerðir vegna loftslagsbreytinga? (HM 13.2) 
 ●  Bætt loftgæði ı́ þéttbýli? (LSK 11.6) 
 ●  Að dregið sé úr loftslagsáhrifum samgangna, með áherslu á virka 

 ferðamáta og almenningssamgöngur.? (VLSK 5.1) 
 ●  Að minnka kolefnisspor samfélagsins og e�la hringrásarhagker�ið 

 með áherslu á loftslagsvæna mannvirkjagerð, sjál�bæra 
 auðlindanýtingu og bætta meðhöndlun úrgangs með tilliti til 
 loftslagsáhrifa? (VLSK 5.2) 

 ●  Sjál�bæra nýtingu lands, vernd lı́ffræðilegrar �jölbreytni og 
 varðveislu og bindingu kolefnis ı́ jarðvegi og gróðri? (VLSK 5.3). 

 ●  Að e�la viðnámsþrótt byggðar og samfélags gagnvart a�leiðingum 
 loftslagsbreytinga? (VLSK 5.4) 

 Stefna um byggðamynstur 
 ●  A.1 Þéttbýlisstaðir styrkist sem ö�lugar einingar ı́ sterku �jölkjarna samfélagi 

 þéttbýlis og drei�býlis. 
 ●  A.3 Byggðarmynstur ı́ þéttbýli styðji við virka og um leið vistvæna ferðamáta. 
 ●  A.5 Þróun byggðar taki mið af náttúruvá og miði að öruggu og hreinu umhver�i. 

 Stefna um samgöngur 
 ●  A� .4 Almenningssamgöngur innan landshlutans styrkist. 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 

 atvinnulı́fs og samfélags. 
 ●  D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist. 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni 
 ●  E.2 Gróður styrkist og jarðvegseyðing stöðvist. 

 Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun og hornsteina atvinnulı́fs 
 ●  H.1 Vöxtur ı́ atvinnulı́�i Austurlands byggist á sjál�bærri nýtingu �jölbreyttra 

 auðlinda Austurlands  og út frá áherslum hringrásarhagker�is. 
 ●  I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjávarútvegur, landbúnaðar 

 og iðnaður, viðhaldist og styrkist. 
 ●  I.2 Nýrri hornsteinar styrkist á næstu áratugum til að e�la  atvinnulı́f Austurlands, 

 treysta búsetugæði og aðdráttara�l landshlutans og til að takast á við hnattrænar 
 umhver�isbreytingar. 

 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 
 ●  I�.5 Tillagan stuðlar að þvı́ að milda og takast á við áhrif loftslagsbreytingar með 

 markmiðum um græna innviði ı́ þéttbýli. 
 Stefna um uppbyggingu skógarauðlindarinnar 

 ●  K.1 U� tbreiðsla vel staðsettra sjál�bærra skóga með margvı́slega gagnsemi, aukist 
 og náttúruskógar viðhaldist og stækki. 

 ●  K.2 Skógrækt stuðli að landgræðslu og góðum ræktunarskilyrðum. 
 ●  K.3 Skógar og skógrækt á Austurlandi gegni lykilhlutverki við að stuðla að 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

 kolefnishlutleysi landshlutans. 
 ●  K.4 Skógrækt nýtist til að draga úr hugsanlegu tjóni vegna náttúruvár. 
 ●  K.5 Varnir gegn gróðureldum styrkist. 

	frh.	
	Heimsmarkmið	13:	Loftslagsmál	

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar:	

 ●  Stefna um byggðamynstur og samgöngur miðar að virkum ferðamátum ı́ þéttbýli (HM 13.2, VLSK 5.1). 
 ●  Stefna um loftslagsmál, náttúruvá, hornsteina atvinnulı́fs, matvæli, skóga og vistker�i styðja við varðveislu og bindingu kolefnis ı́ gróðri og jarðvegi og sjál�bæra 

 nýtingu lands og auðlinda (HM 13.2 og VLSK 5.3). Þau miða einnig að auknu viðnámsþoli gagnvart a�leiðingum loftslagsbreytinga  (VLSK 5.4). 
 ●  Stefna um e�lingu almenningssamgangna og vistvænna ferðamáta miðar að minni loftslagsáhrifum samgangna (VLSK 5.3). 
 ●  Stefna um að vöxtur ı́ atvinnulı́�i byggist á sjál�bærri nýtingu �jölbreyttra auðlinda  og út frá áherslum hringrásarhagker�is er ı́ samræmi við viðmið VLSK 5.2. 
 ●  Stefna um græna innviði og hreint umhver�i styður við viðmið LSK 11.6 um loftgæði. 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Heimsmarkmið	14:	Líf	í	vatni	

	Markmið:	
 ●  Varðveita umhver�i hafsins og auðlindir þess  og nýta á sjál�bæran 

 hátt. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Vistgerðir, búsvæði 
 ●  Gróður og dýr 
 ●  Lı́ffræðileg �jölbreytni 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Góðri umgengni um vistker�i sjávar og stranda og sjál�bærri 
 verndun þeirra? (HM 14.2) 

 ●  Aðgerðir gegn súrnun sjávar? (HM14.3) 
 ●  Fjölbreytta nýtingu á haf- og strandsvæðum (LSK 4.1)? 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 

 atvinnulı́fs og samfélags. 
 ●  D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist. 
 ●  D.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þéttbýli. 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni. 
 ●  E.1 Vistker�i haldist heilbrigð og �jölbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist. 
 ●  E.2 Gróður styrkist og jarðvegseyðing stöðvist. 

 Stefna um hornsteina atvinnulı́fs 
 ●  I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjávarútvegur, landbúnaðar 

 og iðnaður, viðhaldist og styrkist. 
 ●  I.2 Nýrri hornsteinar styrkist á næstu áratugum til að e�la  atvinnulı́f Austurlands, 

 treysta búsetugæði og aðdráttara�l landshlutans og til að takast á við hnattrænar 
 umhver�isbreytingar. 

 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 
 ●  I�.1 Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 

 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 
 ●  I�.2 Fiskeldi og ö�lun hefðbundinna og nýrra hráefna úr sjó styrki 

 matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar. 

	Mat	á	samræmi:		+	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um hornsteina atvinnulı́fs og framleiðslu matvæla styður við viðmið um góða umgengni um vistker�i sjávar og stranda, sjál�bærri verndun þeirra (HM 
 14.2) og �jölbreytta nýtingu á haf- og strandsvæðum (LSK 4.1). 

 ●  Stefna um loftslagsmál er til þess fallin að styðja við aðgerðir gegn súrnun sjávar (HM 14.3) en  ekki  er beint �jallað um það vandamál. 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Heimsmarkmið	15:	Líf	á	landi	

	Markmið:	
 ●  Vernda, endurheimta og styðja sjál�bæra nýtingu vistkerfa á landi. 

	Umhver�isþættir:	
 ●  Vistgerðir, búsvæði 
 ●  Gróður og dýr 
 ●  Lı́ffræðileg �jölbreytni 
 ●  Jarðvegur 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Varðveislu, endurheimt og sjál�bæra nýtingu vistkerfa á landi og ı́ 
 ferskvatni og þjónustu þeirra, sérstaklega skóga, votlendis, 
 �jalllendis og þurrlendis ı́ samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar? 
 (HM 15.1) 

 ●  Sjál�bæra stjórnun skóga af öllu tagi, stövun eyðingar skóga, 
 endurheimt skóg og aukna skógrækt? (HM 15.2) 

 ●  Aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun, endurheimt hnignandi lands og 
 jarðvegs og sjál�bæra gróðurframvindu? (HM 15.3) 

 ●  Aðgerðir til að vernda og draga úr hnignun búsvæða og 
 lı́ffræðilegrar �jölbreytni og koma ı́ veg fyrir  útrýmingu tegunda ı́ 
 hættu? (HM 15.5) 

 ●  Aðgerðir gegn landnámi og áhrifum ágengra framandi tegunda á 
 vistker�i á landi og ı́ vatni? (HM 15.8) 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 

 atvinnulı́fs og samfélags. 
 ●  D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist. 
 ●  D3 Grænir innviðir styrkist ı́ þéttbýli. 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni. 
 ●  E.1 Vistker�i haldist heilbrigð og �jölbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist. 
 ●  E.2 Gróður styrkist og jarðvegseyðing stöðvist. 

 Stefna um uppbyggingu skógarauðlindar 
 ●  K.1 U� tbreiðsla vel staðsettra skóga með marvı́slega gagnsemi aukist og 

 náttúruskógar viðhaldist og stækki. 
 ●  K.2 Skógrækt stuðli að landgræðslu og góðum ræktunarskilyrðum. 
 ●  K.3 Skógar og skógrækt á Austurlandi gegni lykilhlutverki við að stuðla að 

 kolefnishlutleysi landshlutans. 
 ●  K.4 Skógrækt nýtist til að draga úr hugsanlegu tjóni vegna náttúruvár. 

 Stefna um framleiðslu matvæla og auðlindasköpun 
 ●  I�.1 Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 

 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 
 ●  I�.2 Fiskeldi og ö�lun hefðbundinna og nýrra hráefna úr sjó styrki 

 matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar. 

	Mat	á	samræmi:		+	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um loftslagsmál, vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni styður við viðmið HM 15.1, 15.2 og 15.3. 
 ●  Stefna um skóga styður við viðmið HM 15.2 og 15.3 og 15.5. 
 ●  Ekki  eru sett fram beinar aðgerðir gegn landnámi og  áhrifum ágengra framandi tegunda á vistker�i á landi og ı́ vatni (HM 15.8). 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	Evrópski	landslagssáttmálinn	

	Markmið:	
 ●  Vernda, nýta, greina og skipuleggja landslag. 

	Umhver�isþættir:	
 ●  Náttúrulegt landslag 
 ●  Aðrar náttúruminjar 
 ●  Menningarlandslag 
 ●  Fornleifar 
 ●  Aðrar menningarminjar 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Almenna meðvitund og þekkingu á landslagi? (ELS) 
 ●  Greiningu á sérkennum og verðmæti landslags og mótun stefnu um 

 landslag? (ELS) 
 ●  Viðhald sérkenna og náttúrugæða miðhálendisins með áherslu á 

 verndun vı́ðerna hálendisins, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða 
 og gróðurlenda og verðmætra menningarminja?  (LSK 1.1) 

 ●  Varðveislu náttúru- og menningargæða sem hafa staðbundið, eða 
 vı́ðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða menningu? (LSK 2.2) 

 ●  Varðveislu og e�lingu landslagsgerða og staðaranda? (VLSK 6.1) 
 ●  Að skipulag byggðar skapi góða umgjörð um mannlı́f á hverjum stað 

 með vandaðri og viðeigandi hönnun byggðar og almenningsrýma? 
 VLSK 6.2) 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni 
 ●  E.1 Vistker�i haldist heilbrigð og �jölbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist. 

 Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði 
 ●  E� .1 Þekking á landslagssérkennum, landslagsheildum og landslagsgæðum 

 Austurlands aukist, sem og skilningur á þýðingu þeirra fyrir lı́frı́ki, lýðheilsu, 
 búsetugæði og atvinnulı́f. 

 ●  E� .2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist. 
 ●  E� .4 Hálendissvæði Austurlands nýtist ı́ auknum mæli sem auðlind ı́ 

 ferðaþjónustu. 
 ●  E� .5 Hálendissvæði Austurlands haldi sérkennum sı́num. 
 ●  E� .6 Svæði sem teljast verðmæt á svæðis-, lands- eða heimsvı́su vegna náttúrufars 

 og/eða landslags varðveitist sem best. 
 Stefna um staðarmótun 

 ●  F.1 Falleg landslags- og mannvirkjahönnun einkenni áfangastaði ferðamanna. 
 ●  F.2 Miðbæir og önnur almenningsrými þéttbýlisstaðanna fegrist. 
 ●  F.3 Mannvirki falli vel að landslagi. 

 Stefna um minjar og sögu 
 ●  G.1 Verðmætar menningarminjar varðveitist. 
 ●  G.2 Saga og menningararfur nýtist ı́ auknum mæli. 

 Stefna um uppbyggingu skógarauðlindar 
 ●  K.1 U� tbreiðsla vel staðsettra sjál�bærra skóga með margvı́slega gagnsemi, aukist 

 og náttúruskógar viðhaldist og stækki. 
 Stefna um auðlindir og innviði ferðaþjónustunnar 

 ●  O.1 Auðlindir ferðaþjónustunnar sem felast ı́ náttúru, landslagi, minjum og 
 menningu svæðisins nýtist til verðmætasköpunar. 

 ●  O.2 Sérkenni landslags nýtist til að draga fram og byggja upp �jölbreytta 
 möguleika til að upplifa ólı́kar hliðar Austurlands. 

 Stefna um miðbæjarlı́f 
 ●  Þ.2 Unnið verði að þvı́ að styrkja staðaranda og sérhæ�ingu hvers 

 miðbæjar/aðalgötu. 
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	Viðmið	fyrir	sjál�bært	UMHVERFI	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	umhver�i	

	frh.	
	Markmið	Evrópska	landslagssáttmálans	

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um aukna þekkingu á landslagssérkennum og landslagsgæðum Austurlands er ı́ samræmi við markmiða Evrópska landslagssamningsins. 
 ●  Stefna um að unnin verði landslagsgreining fyrir Austurland með hliðsjón af �lokkunarverkefni og leiðbeiningum Skipulagsstofnunar (leið að markmið E.1) 
 ●  Stefna um að hálendi Austurlands haldi sérkennum sı́num styður við viðmið LSK 1.1. um viðhald sérkenna og náttúrugæða miðhálendisins með áherslu á 

 verndun vı́ðerna hálendisins, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða og gróðurlenda og verðmætra menningarminja?  (LSK 1.1) 
 ●  Stefna um vistker�i, landslagsgerðir, verndarsvæði, staðarmótun, miðbæjarlı́f og minjar og sögu styður við viðmið LSK 2.2 um varðveislu náttúru- og 

 menningargæða sem hafa staðbundið, eða vı́ðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða menning og einnig við viðmið VLSK 6.1 um varðveislu og e�lingu 
 landslagsgerða og staðaranda. 

 ●  Stefna um staðarmótun og miðbæjarlı́f styður við viðmið VLSK 6.2 um að skipulag byggðar skapi góða umgjörð um mannlı́f á hverjum stað með vandaðri og 
 viðeigandi hönnun byggðar og almenningsrýma. 
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 1.4  Samræmi við viðmið fyrir efnahag 
 I� þessum ka�la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı ́samræmi við viðmið á sviði efnahags. 

	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	Heimsmarkmið	2:	Ekkert	hungur	

	Markmið:	
 ●  U� trýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að 

 sjál�bærum landbúnaði. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Heilsufar ı́búa 
 ●  O� ryggi, náttúruvá 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Sjál�bærni ı́ matvælaframleiðslu og aukna  framleiðni og 
 framleiðslu ı́ landbúnaði, sem viðheldur vistkerfum, dregur úr 
 hættu af völdum loftslagsbreytinga, veðurofsa, þurrka, �lóða og 
 annarra hamfara og bætir land og jarðveg til lengri tı́ma litið (HM 
 2.4) 

 ●  Að byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem eru verðmæt til 
 landbúnaðar eða vegna náttúruverndar? (LSK 2.2.) 

 ●  Heilnæmt og öruggt umhver�i? (VLSK 7.4) 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist. 

 Stefna um vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni 
 ●  E.1 Vistker�i haldist heilbrigð og �jölbreytni vistgerða viðhaldist eða aukist. 

 Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði 
 ●  E� .2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist. 
 ●  E� .5 Hálendissvæði Austurlands haldi sérkennum sı́num. 
 ●  E� .6 Svæði sem teljast verðmæt á svæðis-, lands- eða heimsvı́su vegna náttúrufars 

 og/eða landslags varðveitist sem best. 
 Stefna um hornsteina atvinnulı́fs 

 ●  I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjávarútvegur, landbúnaðar 
 og iðnaður, viðhaldist og styrkist. 

 ●  I.2 Nýrri hornsteinar styrkist á næstu áratugum til að e�la  atvinnulı́f Austurlands, 
 treysta búsetugæði og aðdráttara�l landshlutans og til að takast á við hnattrænar 
 umhver�isbreytingar. 

 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 
 ●  I�.1  Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 

 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 
 ●  I�.2 Fiskeldi og ö�lun hefðbundinna og nýrra hráefna úr sjó styrki 

 matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar. 
 ●  I�.3 Stuðlað verði að ræktun bú�jár og matjurta af miklum gæðum til aukinnar 

 fullvinnslu. 
 ●  I�.4 U� rvinnsla og fullvinnsla hráefna aukist sem og verðmætasköpun. 
 ●  I�. 5 Matarúrgangur minnki og nýtist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hráefni ı́ nýja 

 vöru. 
 Stefna um drei�ingu, innkaup og neyslu matvæla 
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	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	frh.	
	Heimsmarkmið	2:	Ekkert	hungur	

 ●  J.4 Flutningur á aust�irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur. 
 ●  J.5 Tengsl framleiðenda, söluaðila og kaupenda styrkist. 

 Stefna um uppbyggingu skógarauðlindar 
 ●  K.1 U� tbreiðsla vel staðsettra sjál�bærra skóga með margvı́slega gagnsemi, aukist 

 og náttúruskógar viðhaldist og stækki. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um loftslagsmál, vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni, hornsteina atvinnulı́fs, framleiðslu matvæla og uppbyggingu skóga styður við viðmið HM 2.4 um 
 sjál�bærni ı́ matvælaframleiðslu og aukna  framleiðni og framleiðslu ı́ landbúnaði, sem viðheldur vistkerfum, dregur úr hættu af völdum loftslagsbreytinga, 
 veðurofsa, þurrka, �lóða og annarra hamfara og bætir land og jarðveg til lengri tı́ma litið. 

 ●  Stefna um vistker�i, landslagsgerðir og verndarsvæði styður við viðmið LSK 2.2 um að byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem eru verðmæt til landbúnaðar eða 
 vegna náttúruverndar. 

 ●  Stefna um loftslagsmál, vistker�i og lı́ffræðilega �jölbreytni, landslagsgerðir og verndarsvæði og uppbyggingu skóga styður við viðmið VLSK 7.4 um heilnæmt og 
 öruggt umhver�i. 
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	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	Heimsmarkmið	8:	Atvinna	og	hagvöxtur	

	Markmið:	
 ●  Stuðla að sjál�bærum hagvexti og góðum atvinnutækifærum fyrir 

 alla. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Efnahagur 
 ●  Atvinnulı́f 
 ●  Eignir 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Að viðhalda hagvexti á hvern einstakling ı́ samræmi við aðstæður? 
 (HM 8.1) 

 ●  Aukna framleiðni ı́ atvinnulı́�i með �jölbreytni, tækninýjungum og 
 nýsköpun? (HM 8.2) 

 ●  Bætta nýtingu auðlinda til neyslu og framleiðslu og að draga úr 
 hagvexti sem gengur á umhver�ið ? (HM 8.4) 

 ●  Sjál�bæra ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á 
 staðbundna menningu og varning? (HM 8.9) 

 ●  Búsetu og samfélag ı́ drei�býli? (LSK 2.1) 
 ●  Fjölbreytta og hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands ı́ sátt við 

 umhver�ið? (LSK 2.3) 
 ●  E�lingu ferðaþjónustu ı́ drei�býli um leið og gætt er að þvı́ að 

 varðveita þau gæði sem eru undirstaða ferðaþjónustu? (LSK 2.4) 
 ●  Skilgreiningu ferðaleiða? (LSK 2.6) 
 ●  Samkeppnishæfni og e�lingu samfélags og atvinnulı́fs? (LSK 3.4) 
 ●  Uppbyggingu atvinnulı́fs til framtı́ðar, með áherslu á gæði ı́ hinum 

 byggða umhver�i og ö�lugum innviðum? (LSK 3.4) 

 Stefna um byggðarmynstur 
 ●  A.1 Þéttbýlisstaðir styrkist sem ö�lugar einingar ı́ sterku �jölkjarna samfélagi 

 þéttbýlis og drei�býlis. 
 ●  A.2 Samfélag ı́ drei�býli styrkist með möguleikum til búsetu þar án tengsla við 

 búskap. 
 Stefna um samgöngur 

 ●  A� .1 Vegaker�i Austurlands styrkist og byggi á �jórum megineiningum. 
 ●  A� .2 Stofnvegir úr landshlutanum til norðurs og suðurs séu greiðfærir og öruggir 

 allan ársins  hring. 
 ●  A� .3 Nauðsynlegar samgöngubætur ı́ landshlutanum raungerist með 

 umferðaröryggi og styttingu vegalengda að leiðarljósi. 
 ●  A� .4 Almenningssamgöngur innan landshlutans styrkist. 
 ●  A� .5 A� ætlunar�lug til og frá landshlutanum sé öruggt og reglulegt allan ársins hring 

 og aðstaða til sjúkra�lugs sem best. 
 ●  A� .6 Egilsstaða�lugvöllur e�list sem alþjóða�lugvöllur. 
 ●  A� .7 Seyðis�jarðarhöfn styrkist sem aðalhlið I�slands fyrir farþega�lutninga á sjó, auk 

 þess að gegna mikilvægu hlutverki sem vöru�lutningahöfn. 
 ●  A� .8 Mjóeyrarhöfn ı́ Reyðar�irði styrkist sem ein aðal vöru�lutningahöfn landsins. 

 Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun 
 ●  H.1 Vöxtur ı́ atvinnulı́�i Austurlands byggist á sjál�bærri nýtingu �jölbreyttra 

 auðlinda Austurlands  og út frá áherslum hringrásarhagker�is. 
 ●  H.2 Tækniþekking, verkkunnátta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi nýtist og 

 styrkist. 
 ●  H.3 A� hrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og búsetugæði skýrist og magnist. 

 Stefna um hornsteina atvinnulı́fs 
 ●  I.1 Hefðbundnir hornsteinar atvinnulı́fs Austurlands; sjávarútvegur, landbúnaðar 

 og iðnaður, viðhaldist og styrkist. 
 ●  I.2 Nýrri hornsteinar styrkist á næstu áratugum til að e�la  atvinnulı́f Austurlands, 

 treysta búsetugæði og aðdráttara�l landshlutans og til að takast á við hnattrænar 
 umhver�isbreytingar. 
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	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	frh.	
	Heimsmarkmið	8:	Atvinna	og	hagvöxtur	

 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 
 ●  I�.1 Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 

 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 
 ●  I�.2 Fiskeldi og ö�lun hefðbundinna og nýrra hráefna úr sjó styrki 

 matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar. 
 ●  I�.3 Stuðlað verði að ræktun bú�jár og matjurta af miklum gæðum til aukinnar 

 fullvinnslu. 
 ●  I�.4 U� rvinnsla og fullvinnsla hráefna aukist sem og verðmætasköpun. 
 ●  I�. 5 Matarúrgangur minnki og nýtist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hráefni ı́ nýja 

 vöru. 
 Stefna um  drei�ingu, innkaup og neyslu matvæla 

 ●  J.4 Flutningur á aust�irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur. 
 ●  J.5 Tengsl framleiðenda, söluaðila og kaupenda styrkist. 

 Stefna um skógarnytjar og verðmætasköpun 
 ●  L.1 Atvinnustarfsemi tengd skógum aukist. 
 ●  L.2 Nýsköpun ı́ vinnslu skógarafurða aukist. 
 ●  L.3 Markaður fyrir skógarafurðir frá Austurlandi stækki. 

 Stefna um auðlindir og innviði ferðaþjónustunnar 
 ●  O.1 Auðlindir ferðaþjónustunnar sem felast ı́ náttúru, landslagi, minjum og 

 menningu svæðisins nýtist til verðmætasköpunar. 
 ●  O.2 Sérkenni landslags nýtist til að draga fram og byggja upp �jölbreytta möguleika 

 til að upplifa ólı́kar hliðar Austurlands. 
 ●  O.3 Samgönguker�i ýti stoðum undir heilsársáfangastað. 

 Stefna um vörur og þjónustugæði 
 ●  O� .1 Sérkenni Austurlands nýtist æ meira ı́ vöruþróun og markaðssetningu. 
 ●  O� .2 Unnið verði að þvı́ að styrkja upplifanir og aðstöðu þar sem náttúran er ı́ 

 forgrunni. 
 ●  O� .3 Unnið verði að þvı́ að styrkja og þróa árstı́ðabundnar upplifanir. 
 ●  O� .4 Ferðaþjónusta á Austurlandi einkennist af fagmennsku og gæðum. 

 Stefna um umhver�i nýsköpunar 
 ●  T.1 Nýsköpunargeta samfélagsins styrkist. 
 ●  T.2 Aðgengi sprotafyrirtækja og einstaklinga að sjóðum batni. 

 19 

https://docs.google.com/document/d/1N_PUaygefTPeH0kX5wSsQk2SyQgwTq5GN0pMdkkMn80/edit#heading=h.9l7wsylu567n


 Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 

	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	frh.	
	Heimsmarkmið	8:	Atvinna	og	hagvöxtur	

 ●  T.3 Markaður fyrir aust�irskt hugvit stækki. 
 Stefna um ferðaauðlindir 

 ●  V.1 Fjölbreytt landslag Austurlands nýtist sem best til e�lingar búsetugæða og 
 ferðaþjónustu, um leið og staðinn er vörður um sérkenni þess. 

 ●  V.2 Samgöngu-, veitu- og �jarskiptaker�i nýtist sem best og styrkist ı́ samhengi við 
 ferðamennsku jafnt sem búsetu. 

 ●  V.3 Vörur, þjónusta og menningarlı́f landshlutans nýtist og styrkist jafnt fyrir ı́búa ı́ 
 landshlutanum sem ferðafólki. 

 Stefna um ferðaleiðir 
 ●  X.1 Net ferðaleiða fyrir �jölbreytta ferðamáta, með söguþráðum og áfangastöðum, 

 þróist um allan landshlutann. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun, hornsteina atvinnulı́fs, matvæli, skóga og ferðaþjónustu styður við viðmið HM 8.1 um aukinn hagvöxt ı́ samræmi við 
 aðstæður. Einnig við viðmið LSK 2.1 um búsetu og samfélag ı́ drei�býli og viðmið LSK 2.3 um �jölbreytta og hagkvæma nýtingu landbúnaðarlands ı́ sátt við 
 umhver�ið. Hún er einnig til þess fallin að styðja við samkeppnishæfni og e�lingu samfélags og atvinnulı́fs (LSK 3.4). 

 ●  Framangreind stefna ásamt stefnu um  byggðarmynstur, samgöngur, staðarmótun og miðbæjarlı́f styður við viðmið LSK 3.4 um uppbyggingu atvinnulı́fs til 
 framtı́ðar, með áherslu á gæði ı́ hinum byggða umhver�i og ö�lugum innviðum. 

 ●  Stefna um nýsköpun styður við viðmið HM 8.2 um aukna framleiðni ı́ atvinnulı́�i með �jölbreytni, tækninýjungum og nýsköpun. 
 ●  Stefna um ferðaþjónustu styður við HM 8.9 og LSK 2.4 sjál�bæra ferðaþjónustu með áherslu á staðbundna menningu og varning og varðveislu þeirra gæða sem eru 

 undirstaða ferðaþjónustu. 
 ●  Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun og um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun styður við viðmið HM 8.4. um bætta nýtingu auðlinda til neyslu og 

 framleiðslu og að draga úr hagvexti sem gengur á umhver�ið.. 
 ●  Stefna um ferðaauðlindir og ferðaleiðir er ı́ samræmi við viðmið LSK 2.6 um skilgreiningu ferðaleiða 
 ●  Stefna um byggðamynstur og samgöngur styður við viðmi LSK 3.4 um uppbyggingu atvinnulı́fs til framtı́ðar, með áherslu á gæði ı́ hinum byggða umhver�i og 

 ö�lugum innviðum. 
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	Viðmið	fyrir	EFNAHAG	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	efnahag	

	Heimsmarkmið	12:	Neysla	og	framleiðsla	

	Markmið:	
 ●  Tryggja sjál�bæra neyslu og framleiðsluaðferðir. 
	Umhver�isþættir:	
 ●  U� rgangur 
	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 
 ●  Sjál�bæra stjórnun og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda? (HM 12.2) 
 ●  Sjál�bært verklag við opinber innkaup? (HM 12.7) 
 ●  E�lingu hringrásarhagker�isins með áherslu á loftslagsvæna 

 mannvirkjagerð og bætta meðhöndlun úrgangs með tilliti til 
 loftslagsáhrifa.? (VLSK 5.2) 

 Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun 
 ●  H.1 Vöxtur ı́ atvinnulı́�i Austurlands byggist á sjál�bærri nýtingu �jölbreyttra 

 auðlinda Austurlands og út frá áherslum hringrásarhagker�is. 
 ●  H.2 Tækniþekking, verkkunnátta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi nýtist og 

 styrkist. 
 Stefna um framleiðslu matvæla og verðmætasköpun 

 ●  I�.1 Ræktun og ö�lun hráefna til matvælaframleiðslu einkennist af virðingu fyrir 
 auðlindum, sjál�bærri og ábyrgri nýtingu þeirra. 

 ●  I�.2 Fiskeldi og ö�lun hefðbundinna og nýrra hráefna úr sjó styrki 
 matvælaframleiðslu Austurlands og hliðargreinar hennar. 

 ●  I�.3 Stuðlað verði að ræktun bú�jár og matjurta af miklum gæðum til aukinnar 
 fullvinnslu. 

 ●  I�.4 U� rvinnsla og fullvinnsla hráefna aukist sem og verðmætasköpun. 
 ●  I�. 5 Matarúrgangur minnki og nýtist ı́ auknum ı́ auknum mæli sem hráefni ı́ nýja 

 vöru. 
 Stefna um  drei�ingu, innkaup og neyslu matvæla 

 ●  J.4 Flutningur á aust�irskum matvælum, innan svæðis og utan, sé auðveldur. 
 ●  J.5 Tengsl framleiðenda, söluaðila og kaupenda styrkist. 

 Stefna um skógarnytjar og verðmætasköpun 
 ●  K.1 Atvinnustarfsemi tengd skógum aukist. 
 ●  K.1 Nýsköpun ı́ vinnslu skógarafurða aukist. 
 ●  K.1 Markaður fyrir skógarafurðir frá Austurlandi stækki. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun, matvæli og skóga styður við viðmið HM 12.2 um sjál�bæra stjórnun og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda og við 
 viðmið VLSK 5.2 um el�ingu hringrásarhagker�is. 

 ●  Stefna um að  stafrænar og vistvænar lausnir einkenni opinbera þjónustu á Austurlandi, þ.m.t. sjál�bær opinber innkaup, styður við viðmið HM 17.7. 
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 1.5  Samræmi við viðmið fyrir samfélag og menningu 
 I� þessum ka�la er metið hvort svæðisskipulagstillagan er ı ́samræmi við viðmið á sviði samfélags og menningar. 

	Viðmið	fyrir	SAMFÉLAG	OG	MENNINGU	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	samfélag	og	menningu	

	Heimsmarkmið	3:	Heilsa	og	vellíðan	

	Markmið:	
 ●  Stuðla að heilbrigðu lı́ferni og vellı́ðan fyrir alla frá vöggu til 

 grafar. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Heilsufar ı́búa 
 ●  O� ryggi, náttúruvá 
 ●  Heilbrigðisþjónusta 
 ●  U� tivist og tómstundir 
 ●  Menning 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Forvarnir gegn lı́fsstı́lstengdum sjúkdómum og ótı́mabærum 
 dauðsföllum, geðheilbrigði og almenna vellı́ðan? (HM 3.4) 

 ●  Að draga úr �jölda dauðsfalla og alvarlega slasaðra vegna 
 umferðarslysa?  (HM 3.6) 

 ●  Heilsuvæna og ferðamáta og hrey�ingu ı́ daglegu lı́�i? (VLSK 7.1) 
 ●  Gott aðgengi að �jölbreyttri útivist ı́ nánd við náttúru? (VLSK 7.2) 
 ●  O� ryggi almennings gagnvart náttúruvá og loftslagsbreytingum? 

 (LSK 2.8) 

 Stefna um byggðarmynstur 
 ●  A.3 Byggðarmynstur ı́ þéttbýli styðji við virka og um leið vistvæna ferðamáta. 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.2 Þanþol gagnvart loftslagsbreytingum aukist. 

 Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði 
 ●  E� .2 Verðmætt landslag varðveitist og landslagsgæði aukist. 

 Stefna um aðgengi og útivist ı́ skógum 
 ●  M.1 U� tivistarmöguleikar ı́búa og gesta ı́ skógum Austurlands aukist. 
 ●  M.2 Skógrækt innan og ı́ grennd við þéttbýli aukist. 

 Stefna um �jölbreytni og �jölmenningu 
 ●  R.1 I�búum �jölgi og jafnvægi náist ı́ aldurssamsetningu og kynjaskiptingu 

 mann�jöldans á Austurlandi. 
 ●  R.2 Fjölmenning blómstri á Austurlandi. 

 Stefna um grunnþjónustu 
 ●  U.1 Bætt aðgengi að góðri grunnþjónustu. 
 ●  U.2 Stafrænar lausnir einkenni opinbera þjónustu á Austurlandi 
 ●  U.3 Heilbrigðisþjónusta ı́ landshlutanum styrkist. 

 Stefna um heilsue�lingu 
 ●  U� .1 Lı́kamleg, andleg og félagsleg vellı́ðan ı́búa Austurlands eykst. 

 Stefna um menningarlı́f 
 ●  Y�.1 Gróskumikið og �jölbreytt menningarlı́f vaxi og dafni. 
 ●  Y�.2 Menningarmiðstöðvar e�list. 
 ●  Y�.3 Menningararfur nýtist sem auðlind til atvinnusköpunar. 
 ●  Y�.4 Framboð á húsnæði og útirýmum til listsköpunar aukist. 
 ●  Y�.5 Menningarhátı́ðir og menningarviðburðir landshlutans e�list. 
 ●  Y�.6 U� tilistaverkum �jölgi. 

 Stefna um miðbæjarlı́f 
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	Viðmið	fyrir	SAMFÉLAG	OG	MENNINGU	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	samfélag	og	menningu	

	frh.	
	Heimsmarkmið	3:	Heilsa	og	vellíðan	

 ●  Þ.1 Aðalgötur og miðbæir Austurlands e�list sem þjónustu- og 
 menningarmiðstöðvar með aðlaðandi, heilsue�landi og lifandi miðbæjarumhver�i. 

 ●  Þ.2 Unnið verði að þvı́ að styrkja staðaranda og sérhæ�ingu hvers 
 miðbæjar/aðalgötu. 

 Stefna um almenn útivistarsvæði 
 ●  Æ.1 Aðstaða til heilsuræktar utandyra sé �jölbreytt ı́ þéttbýli og grennd þess. 
 ●  Æ.2 Gott aðgengi að svæðum ı́ drei�býli veiti möguleika á útivist ı́ nánd við náttúru. 
 ●  Æ.3 Möguleikum til að stunda strand- og vatnasport �jölgi. 
 ●  Æ.4 Möguleikar til að stunda frı́stundaveiðar á landi og sjó viðhaldist og styrkist. 

 Stefna um útivistar- og ı́þróttasvæði til sérnota 
 ●  O� .1 Aðstaða fyrir almennt ı́þróttastarf og keppnisı́þróttir sé �jölbreytt og til 

 fyrirmyndar. 
 ●  O� .2 Sérstaklega  verði hugað að uppbyggingu svæða þar sem ı́búar og gestir geta 

 lagt stund á vetrarı́þróttir. 
 ●  O� 3 I�þróttamót styrkist og hreystiverkefnum ýmiskonar �jölgi. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um byggðarmynstur, aðgengi og útivist ı́ skógum, �jölbreytni og �jölmenningu, grunnþjónustu, heilsue�lingu, menningarlı́f, miðbæjarlı́f, almenn  útivistar- 
 og ı́þróttasvæði til sérnota, styður við viðmið  HM  3.4  um forvarnir gegn lı́fsstı́lstengdum sjúkdómum og  ótı́mabærum dauðsföllum, geðheilbrigði og almenna 
 vellı́ðan. 

 ●  Stefna um byggðarmynstur ı́ þéttbýli og samgöngur styður við viðmið HM 3.6 um að draga úr dauðsföllum og slysum vegna umferðarslysa. Einnig við viðmið 
 VLSK 7.1 um heilsuvæna og ferðamáta og hrey�ingu ı́ daglegu lı́�i. 

 ●  Stefna um landslagsgerðir og verndarsvæði,  miðbæjarlı́f,  almenn útivistarsvæði og  útivistar- og ı́þróttasvæði til sérnota styður við viðmið VLSK 7.2 um gott 
 aðgengi að �jölbreyttri útivist ı́ nánd við náttúru. 

 ●  Stefna um loftslagsmál styður við viðmið LSK 2.8 um öryggi almennings gagnvart náttúruvá og loftslagsbreytingum. 
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	Viðmið	fyrir	SAMFÉLAG	OG	MENNINGU	 	Stefnutillögur	í	svæðisskipulaginu	sem	varða	viðmið	fyrir	samfélag	og	menningu	

	Heimsmarkmið	4:	Menntun	fyrir	alla	

	Markmið:	
 ●  Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að 

 tækifærum allra til náms alla ævi. 
	Umhver�isþættir:	

 ●  Menntun, þekking 
	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Fjölgun ungmenna og fullorðinna með hagnýta kunnáttu, þar á 
 meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt 
 viðeigandi störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað 
 frumkvöðlastarfsemi? (HM 4.4) 

 ●  Að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess 
 að ýta undir sjál�bæra þróun, meðal annars með menntun sem er 
 ætlað að e�la sjál�bæra þróun og sjál�bæran lı́fsstı́l, með þvı́ að 
 hlúa að friðsamlegri menningu, með mannréttindum, 
 kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri 
 �jölbreytni og framlagi menningar til sjál�bærrar þróunar? (HM 
 4.7) 

 Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun 
 ●  H.2 Tækniþekking, verkkunnátta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi nýtist og 

 styrkist. 
 ●  H.3 A� hrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og búsetugæði skýrist og magnist. 

 Stefna um �jölbreytni og �jölmenningu 
 ●  R.1 I�búum �jölgi og jafnvægi náist ı́ aldurssamsetningu og kynjaskiptingu 

 mann�jöldans á Austurlandi. 
 ●  R.2 Fjölmenning blómstri á Austurlandi. 

 Stefna um nám og nýsköpun 
 ●  S.1 Möguleikum �jölgi til að stunda grunn- og framhalds- og háskólanám óháð 

 búsetu. 
 ●  S.2 A� hersla á þekkingarleit,  skapandi hugsun og nýsköpun einkenni starf 

 menntastofnana landshlutans. 
 ●  S.3 Samfélag nemenda ı́ framhaldsnámi styrkist. 
 ●  S.4 Nýsköpunarsamfélag styrkist. 

 Stefna um umhver�i nýsköpunar 
 ●  T.1 Nýsköpunargeta samfélagsins styrkist. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun �jölbreytni og �jölmenningu, nám og nýsköpun og umhver�i nýsköpunar styður við viðmið HM 4.4. um �jölgun 
 ungmenna og fullorðinna með hagnýta kunnáttu og viðmið HM 4.7 um að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að ýta undir sjál�bæra 
 þróun. 
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	Heimsmarkmið	9:	Nýsköpun	og	uppbygging	

	Markmið:	
 ●  Byggja viðnámsþolna innviði og styðja nýsköpun. 

	Umhver�isþættir:	
 ●  Samgöngumannvirki 
 ●  Aðrir innviðir og opinber þjónusta önnur en heilbrigðisþjónusta 
 ●  Eignir 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Trausta innviði sem eru sjál�bærir og með viðnámsþol gagnvart 
 breytingum og sem styðja við efnahagsþróun og velferð? (HM 9.1) 

 ●  E�lingu vı́sindarannsókna, tæknigetu atvinnugreina og nýsköpun? 
 (HM 9.5) 

 ●  Bætt aðgengi að upplýsinga- og �jarskiptatækni? (HM 9.C) 
 ●  Trygg �jarskipti ı́ sátt við umhver�ið? (LSK 2.7) 

	frh.	
	Heimsmarkmið	9:	Nýsköpun	og	uppbygging	

 Stefna um samgöngur: 
 ●  A� .1 Vegaker�i Austurlands styrkist og byggi á �jórum megineiningum. 
 ●  A� .2 Stofnvegir úr landshlutanum til norðurs og suðurs séu greiðfærir og öruggir 

 allan ársins  hring. 
 ●  A� .3 Nauðsynlegar samgöngubætur ı́ landshlutanum raungerist. 
 ●  A� .4 Almenningssamgöngur innan landshlutans styrkist. 
 ●  A� .5 A� ætlunar�lug til og frá landshlutanum sé öruggt og reglulegt allan ársins hring 

 og aðstaða til sjúkra�lugs sem best. 
 ●  A� .6 Egilsstaða�lugvöllur e�list sem alþjóða�lugvöllur. 
 ●  A� .7 Seyðis�jarðarhöfn styrkist sem aðalhlið I�slands fyrir farþega�lutninga á sjó, auk 

 þess að gegna mikilvægu hlutverki sem vöru�lutningahöfn. 
 ●  A� .8 Mjóeyrarhöfn ı́ Reyðar�irði styrkist sem ein aðal vöru�lutningahöfn landsins. 

 Stefna um raforku og �jarskipti 
 ●  B.1 Orkulindir nýtist til e�lingar byggðar ı́ landshlutanum. 
 ●  B.2 Flutnings- og drei�iker�i raforku séu örugg og gæði orkua�hendingar góð. 
 ●  B.3 Sı́ma- og netsamband sé gott um allan landshlutann. 

 Stefna um loftslagsmál 
 ●  D.1.1 Kolefnishlutleysi náist sem fyrst á sem �lestum sviðum umhver�is, 

 atvinnulı́fs og samfélags. 
 ●  D.1.2 Viðnámsþróttur gegn a�leiðingum loftslagsbreytinga aukist. 
 ●  D.1.3 Grænir innviðir styrkist ı́ þéttbýli. 

 Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun 
 ●  H.2 Tækniþekking, verkkunnátta og hugvit sem er til staðar á Austurlandi nýtist og 

 styrkist. 
 ●  H.3 A� hrif lista- og menningarlı́fs á atvinnulı́f og búsetugæði skýrist og magnist. 

 Stefna um nám og nýsköpun 
 ●  S.1 Möguleikum �jölgi til að stunda grunn- og framhalds- og háskólanám óháð 

 búsetu. 
 ●  S.2 A� hersla á þekkingarleit,  skapandi hugsun og nýsköpun einkenni starf 

 menntastofnana landshlutans. 
 ●  S.3 Samfélag nemenda ı́ framhaldsnámi styrkist. 
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 ●  S.4 Nýsköpunarsamfélag styrkist. 
 Stefna um umhver�i nýsköpunar 

 ●  T.1 Nýsköpunargeta samfélagsins styrkist. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um samgöngur, raforku og �jarskipti styður við viðmið HM 9.1 um trausta innviði sem eru sjál�bærir og með viðnámsþol gagnvart breytingum og sem 
 styðja við efnahagsþróun og velferð. Einnig við viðmið um HM 9.C um bætt aðgengi að upplýsinga- og �jarskiptatækni, svo og viðmið LSK 2.7um trygg �jarskipti ı́ 
 sátt við umhver�ið. 

 ●  Stefna um lykiláherslur við atvinnuþróun, nám og nýsköpun og umhver�i nýsköpunar styður við viðmið HM 9.5 um e�lingu vı́sindarannsókna, tæknigetu 
 atvinnugreina og nýsköpun. Einnig viðmið um HM 9.C um bætt aðgengi að upplýsinga- og �jarskiptatækni. 

	Heimsmarkmið	17:	Samvinna	um	markmiðin	

	Markmið:	
 ●  Styðja leiðir til samstarfs um sjál�bæra þróun. 

	Umhver�isþættir:	
 ●  Samvinna 

	Matsspurningar:	
 Styður tillagan við: 

 ●  Skilvirkt samstarf opinberra aðila, einkaaðila og almennra 
 borgara? (HM 17.17) 

 ●  Tækifæri til áhrifa um mótun nærumhver�is (VLSK 7.5) 

 Stefna um samvinnu sveitarfélaga og samfélagsins 
 ●  P.1 Sterk samvinna einkenni áfram allt starf sveitarfélaga á Austurlandi. 
 ●  P.2 Virkt samráð við ı́búa og aðra hagsmunaaðila einkenni starf sveitarfélaganna og 

 stofnana þeirra. 

	Mat	á	samræmi:		++	
	Skýringar	við	mat:	

 ●  Stefna um samvinnu sveitarfélaga sı́n á milli og samráð við ı́búa og hagsmunaaðila ı́ star�i sveitarfélaganna styðja við viðmið HM 17.17 um samstarf opinberra 
 aðila, einkaaðila og almennra borgara um að vinna að Heimsmarkmiðum. Einnig við viðmið VLSK 7.5 um tækifæri almennings til áhrifa um mótun 
 nærumhver�is. 
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 1.6  Niðurstaða umhverfismats 

 Svæðisskipulagstillagan er ı ́öllum aðalatriðum metin ı ́samræmi við 
 umhver�isviðmið. Tillagan er þvı ́talin hafa jákvæð áhrif á umhver�i, 
 efnahag og samfélag. 

 Greind voru nokkur atriði þar sem tillagan er ekki ı ́fullu samræmi við 
 tiltekin viðmið eða ekki tekið á öllum þáttum sem viðmiðið nær til. Það 
 á við um eftirfarandi: 

 ●  Stefna um �jölkjarnasamfélag og mögulega nýja ıb́úðar- og 
 þjónustukjarna ı ́drei�býli er ı ́nokkru ı ́ósamræmi við viðmið LSK 
 2.1 um að beina vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru og viðmið LSK 
 3.1 um skilgreiningu meginkjarna ı ́hverjum landshluta. I� 
 skýringum við stefnu um byggðarmynstur ı ́
 svæðisskipulagstillögunni segir:  „I� landsskipulagsstefnu er lögð 
 áhersla á að styrkja samfélög með þvı ́að beina vexti að þeim 
 kjörnum sem fyrir eru og skilgreina meginkjarna ı ́hverjum 
 landshluta. Tilgangurinn er að nýta innviði sem best og stuðla að 
 þvı ́að til verði vinnusóknar- og þjónustusvæði sem geta staðið 
 undir �jölbreyttri þjónustu.  A�  Austurlandi er ekki  talið æskilegt að 2

 leggja höfuðáherslu á einn kjarna umfram aðra þar sem á svæðinu 
 eru margir rótgrónir byggðarkjarnar, langt á milli sumra þeirra og 
 torfært á vetrum. Þvı ́er lögð áhersla á að styrkja alla kjarna með 
 einum eða öðrum hætti og bæta samgöngur á milli þeirra. 
 Sérstaklega verður lögð áhersla á að bæta grunnþjónustu ı ́
 nærsamfélagi  og vinna að þvı ́að unnt verði að aka  að stærstu 3

 þéttbýliskjörnunum á innan við 60 mıńútum, allan ársins hring. 

 3  Sbr.  Byggðaáætlun 2018-2024  . 

 2  Landsskipulagsstefna 2015–2026  . 

 ●  Markmið B.2 miðar að fullnægjandi tengingu Austurlandsker�isins 
 við megin�lutningsker�i I�slands en ekki er tekin afstaða til legu 
 �lutningsmannvirkja og þvı ́óvıśt um áhrif á náttúru og umhver�i 
 (LSK 2.5). 

 ●  Stefna um loftslagsmál er til þess fallin að styðja við aðgerðir gegn 
 súrnun sjávar (HM 14.3) en ekki er beint �jallað um það vandamál. 

 ●  Ekki eru sett fram beinar aðgerðir gegn landnámi og áhrifum 
 ágengra framandi tegunda á vistker�i á landi og ı ́vatni (HM 15.8). 

 27 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/byggdamal/byggdaaaetlun/byggdaaaetlun-2018-2024/
https://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf

