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Kynna stefnu Fljótsdalshéraðs

Aðalskipulagsgerð – í vinnslu

Friðlýst svæði – tákn eða tækifæri?



Framtíðarsýn og stefna Fljótsdalshéraðs

Framtíðarsýn og stefna Fljótsdalshéraðs var samþykkt í 
bæjarstjórna 2007

Sveitarfélagið vill vera góð fyrirmynd og eiga virkt 
samstarf við íbúa og fyrirtæki



Markmiðin með framtíðarsýninni og stefnunni

Skýra línurnar 

Gera vinnubrögð og ákvarðanir stjórnsýslunnar skilvirkari

Mikilvæg yfirlýsing fyrir íbúa, bæjarstjórn og ríkisvald

Leiðarvísir og rammi fyrir nefndir sveitarfélagsins 
– Leiðir að markmiðum stefnunnar eiga að koma fram í starfs- og 

fjárhagsáætlunum nefnda

Nefndir og starfsfólk þurfa m.a. að hugsa sín verkefni út frá markmiðum 
stefnunnar og framtíðarsýnar og með tilliti til hugmyndafræðinnar um 

sjálfbæra þróun



Gildi og sýn

Gildi
framsækni 
virðing  

Þessi gildi eru leiðarljós í allri starfsemi sveitarfélagsins

Sýn
Það eiga alla tíð að vera sérstök og eftirsóknarverð lífsgæði að búa á
Fljótsdalshéraði, njóta þeirrar fögru náttúru og örugga umhverfis sem þar er og
taka þátt í að búa núverandi og komandi kynslóðum fyrirmyndarsamfélag.



Í framtíðarsýn Fljótsdalshéraðs er horft til ársins 2027

Skýr stefna og metnaðarfull verkefni hafa þá treyst lífsgæði íbúanna og mótað framsækið
og vaxandi sveitarfélag sem skilar íbúum og íslensku þjóðfélagi margþættum ávinningi á 

sviði þekkingar, þjónustu, velferðar og umhverfismála.

Stefnan byggir á  fjórum stoðum



ÞEKKING

ÞJÓNUSTA

VELFERÐ

UMHVERFI



Umhverfi

• Það er stefna Fljótsdalshéraðs að vera öðrum fyrirmynd með því að sýna ábyrgð 
gagnvart umhverfi og komandi kynslóðum. Í starfsemi sveitarfélagsins er litið á 
umhverfismál sem framtíðartækifæri.

• Það er stefna Fljótsdalshéraðs að stuðla að og efla þá sérstöðu sveitarfélagsins 
sem felst í grænni ímynd. Græna ímyndin er auðlind og byggir á náttúru svæðisins, 
fjölbreyttum landbúnaði, samfélaginu og samspili dreifbýlis og þéttbýlis.

• Það er stefna Fljótsdalshéraðs að standa vörð um fjölbreytni svæðisins hvað 
varðar lífríki og landslag.



ÁHERSLUR

Árið 2027 er Fljótsdalshérað samfélag þar sem:

virðing fyrir umhverfi og samfélagi er einkennandi 

auðlindanotkun er í takt við hringrás náttúrunnar



Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs

2007 – 2027



a

Fljótsdalshérað býr yfir fjölbreytni í náttúru og lífríki sem er 
mikilvæg á landsvísu.

Á Fljótsdalshéraði hafa tvö svæði verið friðlýst á grundvelli 
náttúruverndarlaga:

Hvannalindir í Krepputungu
Kringilsárrani

16 svæði á náttúruminjaskrá

Vatnajökulsþjóðgarður



Náttúruverndarsvæði verða  skilgreind í aðalskipulaginu 
með hliðsjón af Náttúruverndaráætlun. 

Umhverfis- og náttúrverndarnefnd Fljótsdalshéraðs hefur 
fjallað um friðlýsingatillögur Umhverfisstofnunar.

Helgi Hallgrímsson til ráðgjafar. 



Að lokum:

Friðlýst svæði eru tákn 

og tækifæri fyrir Fljótsdalshérað
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