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Yfirlit

• Pólitískar pælingar

• Nefndir og ríkisstjórnir

• Hughrif gagna

• Niðurstaða og lærdómur



Pólitískar pælingar

• Umræða um sess og meðferð miðhálendisins ekki ný af nálinni

Svæðisskipulag miðhálendisins

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Skipulag á miðhálendi Íslands



Skipuð nefnd 14. júlí 2016

Verkefni nefndar:

• Kortlagning og greining á svæðinu innan miðhálendis Íslands

– náttúra og menningarminjar

– stefnumörkun stjórnvalda

– yfirlit yfir vernduð svæði og þjóðlendur

– helstu hagsmunir og nýting á svæðinu

– Löggjöf um þjóðgarða og stjórnfyrirkomulag

• Könnun á forsendum fyrir þjóðgarði á miðhálendinu 

• „Áætlun um frekari verndun miðhálendisins“



Ný ríkisstjórn 2017

• Áfangaskýrsla nefndar liggur fyrir

• Verkefninu haldið áfram: „Áætlun um frekari verndun 

miðhálendisins“



Kortlagning og greining

• Markmið að fá yfirsýn, um hvað er verið að tala, hvað er svona 

merkilegt, hvernig er verið að nýta?

• Mikið til af gögnum fyrir sama landið en liggja víða

• Greint hvaða gögn eru gagnleg 

• Samkomulag við Landmælingar Íslands að vera miðlæg söfnun og 

miðlun í vinnunni

• Sum gögn liggja hjá LMÍ, kallað eftir öðrum



Gögn og stofnanir

• Gögn í vefþjónustu

• Gögn „ekki alveg tilbúin“

• Gögn sem liggja hjá stofnunum

• Eignarhald á gögnum ekki alltaf fullkomlega ljóst



Byrjað að rýna í vefsjá



Lag á lag ofan



Þróun korta fyrir nefndina

Afmörkun viðfangsefnis

Stjórnsýsla og skipulag

Verndun



Verndargildi



Nýting, réttindi og eignarhald

Byggingar, vegir, virkjanir, háspennulínur
Þjóðlendur, gögn í vinnslu



Stefnumótun í vinnslu

• Náttúruminjaskrá

• Skilgreiningar á óbyggðum 

víðernum

• Rammaáætlun



Hughrif gagna

• Mat á stöðu – heildarmynd verður til

• Möguleikar og sviðsmyndir

• Hvað gæti orðið?



Sviðsmyndir

• Út frá grunngögnum og umræðum urðu til sviðsmyndir



Til umhugsunar

• Upplýsingar liggja mjög víða og erfitt fyrir „venjulegt fólk“ 

að hafa yfirsýn – miðlæg vefgátt mikilvæg 

• Landupplýsingagögn hjálpuðu til við að skerpa umræðu í 

nefnd, hver er staðan, velta upp valkostum og sjá kosti og 

galla

• Mjög gagnlegt til að miðla upplýsingum, t.d. í fjölmiðlum 

og nýtt áfram í þverpólitískri nefnd þingmanna



Til umhugsunar

• Á hvaða stigi má nota gögn sem eru ekki „tilbúin“ í 

stefnumótun stjórnvalda?

• „Kaupendaþekking“ stjórnvalda mjög mikilvæg til að nýta 

möguleikana 

• Vinna með grunngögn gerir vinnu við sviðsmyndir og 

mótun framtíðarsýnar mun auðveldari



Takk fyrir


