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Inngangur
Skjal þetta er hluti af vinnu við Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Ísafjarðardjúps og Jökulfjarða.
Svarendur eru fulltrúar í skipulagshópi verkefnisins. Markmið greiningarinnar er að safna saman
grunnupplýsingum um svæðið og greina viðhorf og sýn þeirra sem koma að þessari vinnu. Svara
skal spurningunum út frá sjónarhóli þess hóps sem viðkomandi er fulltrúi fyrir.

Forsendur og grunnupplýsingar
Eftirfarandi grunngögn hafa verið hafhent fulltrúum skipulagshópsins og munu nýtast við
greininguna. Þau eru jafnframt aðgengileg á heimasíðu Fjórðungssambands Vestfirðinga:
www.vestfirdir.is.
 Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Ísafjarðardjúps og Jökulfjarða
- Lýsing áætlunarinnar
- Reglur skipulagshóps
- Skráning á núverandi nýtingu svæðisins (2010)
- Kynningarglærur (fyrsti fundur)
 Stefna stjórnvalda og sjálfbær þróun
- Hafið: Stefna íslenskra stjórnvalda
- Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi – stefnumörkun til
2020.
- Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi – Áherslur 2010-2013
- Landsskipulagsstefna 2013-2024 (tillaga)
- Landsskipulagsstefna: Greinargerð um stöðu haf- og strandsvæðaskipulags.
 Skipulagsáætlanir
- Aðalskipulag Bolungarvíkurkaupstaðar 2008-2020
- Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020
- Aðalskipulag Súðavíkurhrepps 1999-2018
- Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022
 Dæmi um nýtingaráætlanir á strandsvæðum og strandsvæðaskipulag
- Hjaltlandseyjar: http://nafc.ac.uk/SSMEI.aspx
- Massachusetts: http://www.unesco-iocmarinesp.be/msp_practice/united_states_massachusetts
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 Vefsíður stofnana
- Skipulagsstofnun: www.skipulag.is
- Umhverfisstofnun: www.ust.is
- Hafrannsóknarstofnun: www.hafro.is
- Orkustofnun: www.os.is
- Fiskistofa: www.fiskistofa.is
- Landhelgisgæslan: www.lhg.is
- Náttúrufræðistofnun Íslands: www.ni.is
- Náttúrustofa Vestfjarða: www.nave.is

Spurningar
Bakgrunnur
- Hvaða félag eða hóp er um að ræða?
- Hvaða gögn sem nýst geta í þessari vinnu vill félagið eða hópurinn benda á?
Áherslur
− Hver eru stærstu vandamálin varðandi nýtingu svæðisins?
− Hverjar eiga lykiláherslur nýtingaráætlunarinnar að vera (málefni / stefna)?
Stjórnsýsla og áætlanir
- Hvernig falla áætlanir sveitarfélaga og ríkisins að nýtingu félagsins / greinarinnar á
svæðinu? M.a. er átt við skipulagsáætlanir, landsskipulagsstefnu og áætlanir um málefni
hafsins og sjálfbæra þróun.
Nýting
-

Hvaða svæði í Arnarfirði nýtir félagið? Hvernig? (uppdráttur)
Eru önnur svæði sem áhugi er fyrir að nýta eða eru mikilvæg ? Hvaða?
Eru einhver svæði sem henta greininni ekki? Hvers vegna?
Er nýtingin breytileg eftir árstíma? Hvernig?

Innviðir
- Eru ástand og gæði innviða viðunandi í dag (veitur, samgöngur o.s.frv.)?
- samgöngukerfi og mannvirki viðunandi í dag? Ef ekki, hvaða leiðir eru til úrbóta?
Viðhorf
- Er nýting félagsins / greinarinnar í Arnarfirði sjálfbær? Útskýrið.
- Er Arnarfjörður í heild sinni nýttur á sjálfbæran hátt? Útskýrið.
- Hver er sérstaða Arnarfjarðar í heild sinni?
- Er hægt að nýta önnur svæði / aðra firði með sama árangri og með nýtingu í Arnarfirði?
Stefna
- Hver er framtíðarsýn félagsins almennt?
- Hvernig vill hópurinn sjá umhverfi og nýtingu Arnarfjarðar í framtíðinni?
- Hafa framtíðarhugmyndirnar neikvæð áhrif á aðra nýtingu? Hvaða? Hvernig?
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Áhrif
-

Hvaða svæði eða náttúrufyrirbrigði ber að leggja áherslu á að vernda í
nýtingaráætluninni?
Hvert er efnahagslegt mikilvægi greinarinnar fyrir svæðið og hvert er efnahagslegt
mikilvægi svæðisins fyrir greinina?
Hvernig má draga úr hagsmunaárekstrum í Arnarfirði?
Til viðbótar, fyllið vandlega í töflurnar á næstu blaðsíðu (greining á áhrifum).

Kynning og skil
Hver fulltrúi vinnur með sínu félagi eða hópi að greiningunni. Best er að senda niðurstöðurnar í
tölvupósti á netfangið gunnar@teiknistofan.is og skila uppdrætti á Teiknistofuna Eik Suðurgötu
12 Ísafirði. Síðasti skiladagur er föstudagurinn 11. október 2013. Ef nánari upplýsinga er óskað
má hafa samband við Gunnar Pál (gunnar@teiknistofan.is / 4560160), Aðalstein
(adalsteinn@vestfirdir.is / 4503000) eða Línu (lina@vestfirdir.is) .

3

Áhrif – lýsing
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*Einkunnakvarði
?
Óvissa. Ekki ljóst, t.d. vegna skorts á grunnupplýsingum eða vegna útfærslu á framkvæmd.
+ + Valkosturinn er líklegur til að hafa jákvæð áhrif á.
+
Valkosturinn er líklegur til að hafa nokkuð jákvæð áhrif.
0
Áhrif valkostsins eru óveruleg.
Valkosturinn er líklegur til að hafa nokkuð neikvæð áhrif.
-Valkosturinn er líklegur til að hafa neikvæð áhrif.

Lífríki (búsvæði
og vistkerfi)

Sýn og landslag

Aðgengi að náttúru

Menningarminjar

Samgöngur og
öryggi

Íbúaþróun

Atvinnulíf og
þjónusta

Umhverfisþættir

Tafla 1. Áhrif nýtingar á náttúru og samfélag.

Greining á áhrifum nýtingar

*Áhrif einkunn

Innviðir

Fornminjar

Efnisnám
Kalkþörunga

Rækjuveiðar

Fiskveiðar

Kræklingarækt

Fiskeldi

Hlunnindanýting
(veiði / dúntekja)

Siglingar

Útivist og
ferðaþjónusta

Nýting
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Tafla 2. Áhrif á aðra nýtingu. *Sami einkunnakvarði og í töflu 1.
*Áhrif –
einkunn

