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            Inngangur 

1. Inngangur 

Framkvæmdaráð Snæfellsness var formlega stofnað í febrúar 2004. Því er 

ætlað að fylgja eftir þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið af 

sveitarfélögunum í tengslum við vottunarferli Green Globe. Sveitarfélögin 

Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær og Stykkishólmsbær skipuðu tvo fulltrúa 

hvert í ráðið en Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit og 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull einn fulltrúa hver.  

 
Fulltrúar á starfsárinu 2005-2006 voru:  

Fulltrúar  Snæfellsbæjar Varamenn 

Guðrún Bergmann Eyþór Björnsson 

Lydía Rafnsdóttir Smári Björnsson 

Fulltrúar  Grundarfjarðarbæjar Varamenn 

Hrafnhildur Jóna Jónasdóttir Ingibjörg T. Pálsdóttir 

Sigríður Finsen Gísli Ólafsson 

Fulltrúar Stykkishólmbæjar Varamenn 

Dagný Þórisdóttir Davíð Sveinsson 

Menja von Schmalensee/Róbert A. 

Stefánsson 

Ragnheiður Valdimarsdóttir 

Fulltrúi Helgafellssveitar Varamaður 

Hildibrandur Bjarnason Benedikt Benediktsson 

Fulltrúi Eyja- og Miklaholtshrepps Varamaður 

Ástþór Jóhannsson Hrefna Birkisdóttir 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull Varamaður 

Guðbjörg Gunnarsdóttir Margrét Valdimarsdóttir 

 

Guðrún Bergmann gegndi stöðu formanns og Menja von Schmalensee 

stöðu varaformanns þar til Róbert A. Stefánsson tók við af henni í maí 

2006. Lydía Rafnsdóttir var ritari og Dagný Þórisdóttir gjaldkeri. Undir 

stjórn Guðrúnar hélt Framkvæmdaráðið fimm fundi en hluti 

Framkvæmdaráðsins fundaði við ýmis önnur tækifæri með 

forsvarsmönnum sveitarfélaga og öðrum. 

 

Þórunn Sigþórsdóttir var ráðin umhverfisfulltrúi fyrir verkefnið frá 1. 

september 2005 og hefur unnið að verkefninu í 50% starfi.  
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                   Sjálfbærnistefna 

Sjálfbærnistefna Snæfellsness 
 

Í samræmi við staðal Green Globe hafa sveitarfélögin á Snæfellsnesi og 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull komið sér saman um stefnu um sjálfbæra 

þróun á svæðinu.  

 

Stefna Snæfellsness  í sjálfbærri þróun 
Sameiginleg stefna sveitarfélaga á Snæfellsnesi 

um sjálfbæra þróun í umhverfislegu og félagslegu tilliti 

 
Snæfellsnes er þekkt fyrir náttúrufegurð sína og fjölbreytni, með Snæfellsjökul sem helsta kennileiti. 

Sveitarfélögin á Nesinu hafa tekið forystu í svæðisbundnu starfi að sjálfbærri þróun á Íslandi. 

Sveitarfélögin Stykkishólmsbær, Helgafellssveit, Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Eyja- og 

Miklaholtshreppur svo og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hafa sett sér þessa sameiginlegu stefnu um 

sjálfbæra þróun með sérstaka áherslu á umhverfisvæna ferðaþjónustu á svæðinu. Stefnan var 

upphaflega samþykkt af öllum viðkomandi sveitarstjórnum og ráðgjafanefnd Þjóðgarðsins í janúar 

2004 og kynnt fyrir íbúum. Stefnan er endurskoðuð árlega. 

 

Stefna Snæfellsness tekur jafnan mið af innlendum og alþjóðlegum samþykktum og áætlunum um 

málefni sjálfbærrar þróunar, auk þess sem leitast er við að fylgja ákvæðum allra annarra laga, 

reglugerða, samninga og annarra samþykkta sem varða þessa þætti. Sveitarfélögin á Snæfellsnesi taka 

sérstaklega mið af siðareglum WTO (World Tourism Organisation’s Code of Ethics for Tourism) í 

stefnumótun sinni. 

 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi leggja áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir rýrnun 

náttúrulegra og félagslegra auðlinda, og hvetja fyrirtæki, einstaklinga, samtök og stofnanir á svæðinu, 

svo og aðra viðskiptaaðila til að fylgja því fordæmi. Sveitarfélögin gegna lykilhlutverki í að stuðla að 

ábyrgri þátttöku og bættri frammistöðu fyrirtækja, einstaklinga, samtaka, stofnana og stjórnvalda í öllu 

því sem lýtur að sjálfbærri þróun svæðisins, með sérstakri áherslu á lykilhlutverk ferðaþjónustunnar 

hvað þetta varðar.  

 

Sveitarfélögin hafa einsett sér að: 

Vinna stöðugt að úrbótum í umhverfislegu, efnahagslegu og félagslegu tilliti, með sérstakri áherslu á 

þá þætti sem ekki standast viðmið Green Globe um bestu frammistöðu. 

Vakta og tryggja þá þætti sem þegar standast sömu viðmið. 

Nýta vinnuafl, vörur og þjónustu af svæðinu. 

 

Á Snæfellsnesi er beitt samræmdum og þverfaglegum aðferðum til að ná framúrskarandi árangri í 

umhverfis- og félagsmálum. Haft er stöðugt samráð við almenning á svæðinu um aðgerðir í þessum 

tilgangi. Sveitarfélögin á Snæfellsnesi leggja áherslu á greiða miðlun upplýsinga og opin skoðanaskipti 

við alla hagsmunaaðila um starf sveitarfélaganna að sjálfbærri þróun. Í samræmi við þetta birta 

sveitarfélögin í sameiningu árlega skýrslu um þetta starf.  

 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi vinna sameiginlega og hvert í sínu lagi að uppbyggingu og eftirfylgni 

langtímaáætlunar um sjálfbæra þróun, Staðardagskrár 21, í samræmi við samþykktir Heimsráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó 1992.   

 

Stefna þessi var fyrst samþykkt í janúar 2004 

Síðast endurskoðuð í júlí 2006   
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             Árangur 

3. Árangur  
Viðmiðum Green Globe sem mæta þarf árlega var mætt í annað sinn á 

árinu 2006. Teljast þau vera annað þrepið í vottunarferlinu en það þriðja er 

vottunin sjálf. 

 

Á undanförnum árum hefur náðst umtalsverður árangur í sjálfbærri þróun 

umhverfis- og samfélagsmála á Snæfellsnesi. Kaflaskipting hér á eftir tekur 

mið af staðli Green Globe fyrir samfélög og nær til allra þeirra þátta sem 

þar eru tilgreindir.  

 

Í hverjum kafla eru tilgreindir þeir sjálfbærnivísar sem sveitarfélögin á 

Snæfellsnesi nota til að fylgjast með þróun mála í hverjum málaflokki fyrir 

sig, gert lauslega grein fyrir stöðu málaflokksins og greint frá leiðarljósi 

sveitarfélaganna í viðkomandi málaflokki. Flestir þeir sjálfbærnivísar sem 

sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa ákveðið að nota skv. framanskráðu eru 

jafnframt skylduvísar í vottunarkerfi Green Globe.  

Öll raforka sem notuð er á Snæfellsnesi kemur frá endurnýjanlegum 

orkugjöfum. Húshitun er ýmist með raforku eða hitaveitu, sem sömuleiðis 

er endurnýjanlegur orkugjafi. Losun gróðurhúsalofttegunda á svæðinu er 

því fyrst og fremst bundin við umferð og notkun ökutækja og vinnuvéla, 

vegna olíuhitunar sundlauganna í Ólafsvík og í Grundarfirði og vegna 

olíunotkunar Breiðafjarðarferjunnar Baldurs og farþegabáta sem gerðir eru 

út frá Stykkishólmi. Loks losnar töluvert af gróðurhúsalofttegundum frá 

fiskiskipaflota svæðisins.  

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda á svæðinu: 

 Losun koltvísýrings (CO2) í tonnum á persónuár*(skylduvísir skv. 

Green Globe) 

 

Núverandi staða 

Engin tök eru á að mæla losunina beint, heldur hefur verið reynt að nálgast 

hana út frá sölutölum fyrir olíu og bensín á svæðinu og út frá upplýsingum 

frá rekstraraðilum sundlauga og farþegabáta. Tölur um losun koltvísýrings 

árið 2005 voru þannig reiknaðar út frá orkunotkuninni. Samkvæmt þeim 

orsakaði orkunotkun á svæðinu losun upp á samtals 11.846 tonn af 

koltvísýringi á árinu 2005, eða 2,76 tonn á hvert mannár. Þessi 

frammistaða var langt yfir „framúrskarandi árangri“ eins og hann er 

skilgreindur af Earth Check. Reyndar ber að geta þess að inni í tölunum var 

ekki losun vegna fiskiskipaflotans það reyndist illmögulegt að fá 

upplýsingar um eldsneytisnotkun hans.  Auk heldur er erfitt að draga 

markalínur varðandi það hvaða bátar og skip skulu talin með, þar sem 

fjöldi aðkomubáta er gerður út frá höfnum svæðisins á sumum árstímum, 

og heimabátar eru með sama hætti staðsettir í öðrum byggðarlögum lengri 

eða skemmri tíma á ári hverju. 

 

Leiðarljós 

Að losun gróðurhúsalofttegunda verði sem minnst. 

 

Aðgerðir til framfara 

Skipt var úr olíukyndingu yfir í rafmagnskyndingu í íþróttamannvirkjum í 

Ólafsvík. Fjölgað var skiltum sem minna fólk á að skilja bíla ekki eftir í 

lausagangi.  

 

 
*Heildarfjöldi íbúa auk viðbótar í samræmi við fjölda ferðamanna 

 

3.1  Losun gróðurhúsalofttegunda 
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                                Árangur 

Skipta má orkunotkun á Snæfellsnesi í tvennt, annars vegar raforku sem 

keypt er úr dreifikerfi rafveitnanna og hins vegar orku sem fengin er á 

svæðinu, hvort sem um er að ræða raforku sem framleidd er á svæðinu, 

jarðhita eða eldsneyti fyrir bíla, landbúnaðartæki, bátaflota og annað. 

Upplýsingar um orkunotkun eru misaðgengilegar eftir uppsprettum og 

að sama skapi er misjafnt að hve miklu leyti sveitarstjórnirnar á 

Snæfellsnesi geta haft áhrif á nýtingu orkunnar. 
 

3.2 Orkunýting, orkusparnaður og stjórnun 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi þrjá sjálfbærnivísa til að 

fylgjast með þróun mála hvað varðar orkunýtingu, orkusparnað og stjórnun 

á svæðinu: 

 Orkunotkun í MJ á mannár (skylduvísir skv. Green Globe) 

 Endurnýjanleg orka sem hlutfall af heildarorkunotkun (valkvæður 

vísir) 

 Endurnýjanleg orka framleidd á svæðinu sem hlutfall af 

heildarorkunotkun (valkvæður vísir) 

 

Núverandi staða 

Á árinu 2005 var orkunotkun á Snæfellsnesi samtals 510.854.786 MJ, sem 

jafngildir 119.136 MJ á hvert mannár. Þar af voru 66,15% endurnýjanleg 

orka. 

 

Frammistaða svæðisins hvað orkunotkun varðar var langt yfir 

„framúrskarandi árangri“ eins og hann er skilgreindur af Earth Check. Rétt 

er þó að taka fram að olíunotkun fiskiskipaflotans er ekki innifalin í tölunum 

(sjá kafla 3.1). Sömuleiðis er veruleg óvissa í tölum um bensín- og 

olíunotkun farartækja en hana þurfti að áætla, þar sem hluti seljenda 

neitaði að veita upplýsingar um söluna vegna viðskiptahagsmuna. 

 

Á árinu 2005 voru framleidd samtals 125.500.468 MJ af endurnýjanlegri 

orku innan svæðisins, sem samsvarar 24,57% af heildarorkunotkuninni. 

 

Á svæðinu hafa verið starfræktar tvær rafstöðvar í nokkur ár. Sú þriðja, 

Múlavirkjun, var tekin í gagnið árið 2005. Hún og virkjunin í Ólafsvík selja 

orku inn á dreifinet Landsnets. Hins vegar er virkjunin í Syðri-Knarrartungu 

einungis fyrir heimanotkun. Við Stykkishólm er jarðhitahola, sem nýtt er til 

húshitunar í bænum.  

 

Leiðarljós 

Að orkunotkun á hvern íbúa á svæðinu verði sem minnst, að orkunýting 

verði eins góð og kostur er, að hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa verði sem 

hæst og að íbúar, fyrirtæki og opinberir aðilar verði meðvitaðir um leiðir til 

orkusparnaðar og beiti þeim eftir föngum. 

 

 

Aðgerðir til framfara 

Stofnanir Grundarfjarðarbæjar eru með það í stefnu sinni að skipta út 

venjulegum ljósaperum fyrir sparperur. Í Grunnskólanum í Grundarfirði 

hafa víða verið settir hreyfiskynjarar á ljós og til stendur að setja 

hreyfiskynjara í sameign íbúða aldraðra.  
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             Árangur 

Ferskt vatn er mikil auðlind á heimsvísu. Í flestum tilfellum er gnægð 

ferskvatns á Snæfellsnesi og meðal annars vegna þessa hefur lítið verið 

gert til að draga úr vatnsnotkun. Upplýsingar um vatnsnotkun eru bæði 

byggðar á mældum og áætluðum tölum.  

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísa til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar stjórnun ferskvatnsauðlinda á svæðinu: 

 Notkun neysluvatns í rúmmetrum á mannár (skylduvísir skv. Green 

Globe)  

 Einkunn fyrir aðgerðir til vatnssparnaðar (skylduvísir skv. Green 

Globe) 

 

Núverandi staða 

Árið 2005 er áætlað að notuð hafi verið 4.432.633 tonn af neysluvatni á 

Snæfellsnesi eða 1.033,73 tonn á mannár. Þetta telst viðunandi en ekki 

framúrskarandi árangur samkvæmt viðmiðum Green Globe. Vatnsmælar 

eru í sumum af þeim borholum sem þjóna þéttbýlisstöðunum. Tölur um 

vatnsnotkun eru byggðar á raunverulegum tölum og áætluðum, sem 

tæknideildir sveitarfélaganna hafa aflað á hverjum þéttbýlisstað. Fyrir 

dreifbýlið hefur notkunin verið áætluð út frá meðaltalstölum svipaðra 

samfélaga á Íslandi (700L /mann/dag; innifalið iðnaður, fiskvinnsla og 

landbúnaður. 

 

Í kerfi Green Globe er gert ráð fyrir mælingum eða mati á endurnýttu 

vatni. Þetta á ekki við íslenskar aðstæður, þar sem flest sveitarfélög hafa 

aðgang að nægu hreinu vatni. Rétt er þó að benda á að vatn sem rennur 

ónotað í gegnum lagnakerfið nýtist ekki vistkerfinu á sama hátt og það 

gerir fái það að renna óhindrað til sjávar. Mikill vatnsflutningur hefur líka í 

för með sér aukið álag á aðflutningskerfi og fráveitukerfi sveitarfélaganna.  

 

Leiðarljós 

Að notkun á neysluvatni verði sem minnst. 

3.3 Stjórnun ferskvatnsauðlinda 
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                                Árangur 

 
Nokkuð hátt hlutfall svæðisins er verndað og vegur þar þyngst 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Auk hans eru fleiri svæði undir einhvers 

konar vernd. 

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar verndun og stjórnun vistkerfa á svæðinu: 

 Stærð verndaðra svæða, sem hlutfall af heildarflatarmáli svæðisins,  

 (skylduvísir skv. Green Globe) 

 

Núverandi staða 

Í heild er svæðið 1.467 km2  að flatarmáli, samkvæmt upplýsingum frá 

Landmælingum Íslands. Þar af nær Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull yfir 167 

km2. Auk þess eru eftirtalin svæði friðuð:  

 Búðahraun og Búðir eru friðland. 

 Strandlengjan frá Arnarstapa að Hellnum er friðland og Bárðarlaug er    

friðlýst svæði. Þetta svæði, auk Búðahrauns er samtals um 30 km2. 

 Melrakkaey út af Grundarfirði er friðlýst svæði, u.þ.b. 0,15 km2 að 

stærð. 

 Aðrar eyjar út af Grundarfirði og Stykkishólmi, samtals um 5 km2, njóta 

verndar skv. lögum nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar. 

    Strandlengjan frá Vallabjargi í Álftafjörð (á norðanverðu Snæfellsnesi), 

heildarlengd áætluð 200 km, er vernduð skv. lögum nr. 54/1995 um 

vernd Breiðafjarðar. Meðalbreidd hennar er áætluð 30 m, þannig að 

flatarmál svæðisins í heild er um 6 km2. 

Í heild eru vernduð svæði því u.þ.b. 208 km2, sem eru 14% af 

heildarflatarmáli svæðisins sem telst framúrskarandi árangur. 

 

Leiðarljós: 

Að sérstæð og viðkvæm náttúra Snæfellsness verði vernduð með friðun og 

öðrum fyrirbyggjandi aðgerðum, um leið og heimamönnum og 

ferðamönnum er sköpuð aðstaða til að upplifa þessa náttúru. 

 

Aðgerðir til framfara 

Minkur er innflutt rándýr sem talið er að hafi valdið neikvæðum áhrifum á 

lífríki landsins. Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa árlega lagt fjármagn til 

minkaveiða til að stuðla að minna tjóni minks á lífríki. Sveitarfélögin hafa 

nú ákveðið að taka þátt í tilraunaverkefni umhverfisráðuneytisins um að 

útrýma mink á Snæfellsnesi á árunum 2007-2009 í þeirri von að 

aðgerðirnar stuðli að auknum líffræðilegum fjölbreytileika á svæðinu.  

Á árinu 2006 voru stofnaðar tvær nýjar náttúrurannsóknastofnanir á 

Snæfellsnesi, annars vegar VÖR, Sjávarrannsóknasetur við Breiðafjörð, 

sem staðsett er í Ólafsvík, en hins vegar Háskólasetur Snæfellsness í 

Stykkishólmi. Fyrir voru á svæðinu Náttúrustofa Vesturlands í Stykkishólmi 

og útibú Hafrannsóknastofnunarinnar í Ólafsvík. Auknar grunnrannsóknir á 

náttúru svæðisins eru mjög æskilegar og munu beint eða óbeint leiða til 

upplýstari ákvarðanatöku varðandi verndun og nytjar lands og sjávar.   

3.4.Verndun og stjórnun vistkerfa 
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Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa 

ferðaþjónustunnar:  

 Fjöldi vottaðra ferðaþjónustufyrirtækja sem hlutfall af heildarfjölda 

ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. (skylduvísir skv. Green Globe) 

 

Núverandi staða 

Í lok árs 2005 var einn af 75 ferðaþjónustuaðilum á Snæfellsnesi með 

umhverfisvottun eða 1,3%. Auk þessa hafa þrjú fyrirtæki gerst aðilar að 

Green Globe, þetta telst ekki viðunandi árangur. 

 

Leiðarljós 

Að á Snæfellsnesi sé rekin öflug ferðaþjónusta í sátt við umhverfi og 

samfélag. Vilji og metnaður ferðaþjónustufyrirtækja á þessu sviði sé 

staðfestur með óháðri vottun. 

 

Aðgerðir til framfara 

Hótel Hellnar í Snæfellsbæ var árið 2002 fyrsta hótelið hér á landi til að ná 

vottun Green Globe. Það hefur haldið vottun síðan. Suður-Bár í 

Grundarfirði og Ytri-Tunga í Snæfellsbæ eru í öðru þrepi vottunarferlis 

Green Globe fyrir gististaði. Þá er veitingahúsið Narfeyrarstofa í 

Stykkishólmi í fyrsta þrepi vottunar.  

 
 

             Árangur  

3.5 Stjórnun félagslegra og menningarlegra áhrifa 
ferðaþjónustunnar 



11 

 

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar skipulag og þróun svæða undir 

ferðaþjónustu: 

 Stærð grænna svæða sem hlutfall af heildarstærð svæðisins 

(skylduvísir skv. Green Globe). 

 

Þessi sjálfbærnivísir er skylduvísir skv. Green Globe, en á í raun ekki við 

um dreifbýl samfélög á borð við sveitarfélögin á Snæfellsnesi. Sú túlkun 

sveitarfélaganna hefur verið samþykkt af Green Globe. Með grænum 

svæðum er hér væntanlega átt við græn opin svæði í þéttbýli, svo sem 

almenningsgarða. 

 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi líta á skipulag og þróun svæða undir 

ferðaþjónustu sem gríðarlega mikilvægan þátt í starfi sínu að sjálfbærri 

þróun. Sveitarfélögin hafa því sett sér markmið á þessu sviði, þótt ekki sé 

unnt að mæla árangurinn með fyrirliggjandi sjálfbærnivísum. 

 

Núverandi staða 

Gengið hefur verið frá aðalskipulagi fyrir Stykkishólmsbæ, 

Grundarfjarðarbæ og Snæfellsbæ og unnið er að skipulagsgerð í 

Helgafellssveit og Eyja- og Miklaholtshreppi. Hins vegar er hvorki til 

heildstætt svæðisskipulag fyrir Snæfellsnes né heldur heildarskipulag um 

nýtingu svæðisins til ferðaþjónustu. 

 

Leiðarljós 

Að á Snæfellsnesi sé unnið eftir sameiginlegu heildarskipulagi um nýtingu 

svæðisins til ferðaþjónustu. Að merkingar verði bættar, m.a. með tilliti til 

þess að vísa ferðamönnum á í hvaða átt frá ákveðnum áfangastöðum sé 

styst til næstu byggðar lendi þeir í vanda. 

 

Aðgerðir til framfara 

Skógræktarsvæðið á Hellissandi var lýst „opinn skógur” en það var hluti af 

átaki Skógræktarfélags Íslands. Markmiðið með verkefninu „opinn skógur" 

er að opna skógræktarsvæði við alfaraleiðir sem eru í eigu og umsjón 

skógræktarfélaga. Áhersla verður lögð á að aðstaða og aðgengi verði til 

fyrirmyndar og á að miðla upplýsingum og fræðslu um lífríki, náttúru og 

sögu. Skógræktarfélag Heiðsynninga tók þátt í sama verkefni og er búið að 

vígja Hofstaðaskóg í Eyja- og Miklaholtshreppi sem opinn skóg.  

 
 

                                 Árangur 

3.6 Skipulag og þróun svæða undir ferðaþjónustu 
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Sjálfbærnivísar 

Ekki hafa verið skilgreindir sjálfbærnivísar fyrir þennan þátt. Enga slíka vísa 

er að finna meðal sjálfbærnivísa Green Globe. 

 

Núverandi staða 

Ferðaþjónustan hefur ört vaxandi áhrif á samfélag og efnahag á 

Snæfellsnesi. Þessi áhrif hafa ekki verið metin með heildstæðum hætti en 

skipting vinnuafls á svæðinu milli atvinnugreina gefur þó vísbendingu um 

þetta.  

 

Samsetning vinnumarkaðarins hefur breyst mikið á síðustu árum, m.a. með 

því að vaxandi þörf fyrir vinnuafl í ferðaþjónustu hefur verið mætt með 

ráðningu erlendra starfsmanna. 

 

Leiðarljós 

Að félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af ferðaþjónustu verði sem 

mestur, m.a. sem afleiðing af því að Snæfellsnes sé ákjósanlegur 

áfangastaður ferðamanna sem staldra lengur við en eina nótt og sækjast 

eftir upplifun sem tengist náttúru, menningu og sögu svæðisins. 

 

Aðgerðir til framfara 

Nýlega var Vaxtarsamningur Vesturlands staðfestur. Í samningnum felast 

ýmsar hugmyndir, tillögur og tækifæri sem, ef af verðurr geta aukið mjög 

félagshagfræðilegan ávinning Snæfellsness af ferðaþjónustu. 

 

Árangur 

3.7 Félagshagfræðilegur ávinningur svæðisins af 
ferðaþjónustu 
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Loftmengun og hávaðamengun eru víða um heim algeng og alvarleg vandamál. 

Almennt er talið að loftgæði séu mikil á Snæfellsnesi og hávaðamengun lítil og 

er mikilvægt að svo verði áfram. 

 
Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísa til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar verndun loftgæða og stjórnun hávaða:  

1. Losun köfnunarefnisoxíða (NOx) á hektara, (skylduvísir skv. Green      

Globe) 

2. Losun brennisteinsdíoxíðs (SO2) á hektara, (skylduvísir skv. Green 

Globe) 

 

Núverandi staða 

Engar mælingar hafa verið gerðar á loftgæðum á Snæfellsnesi, þ.e. 

mælingar á NOx, SO2 og PM10 í andrúmslofti, en þessar tölur eru áætlaðar 

af Green Globe út frá upplýsingum um farartækjaeign á svæðinu, tegund 

og umfang iðnaðar o.fl.  Fengnar voru upplýsingar frá Umferðarstofu um 

farartækjaeign í þremur fjölmennustu sveitarfélögunum, þar sem búa 

ríflega 95% íbúa á Snæfellsnesi. Tölur fyrir tvö fámennari sveitarfélögin 

voru áætlaðar eftir höfðatölu. Tölur um meðalakstur á ári og meðaleyðslu á 

hvern km byggjast á lauslegri áætlun, en samkvæmt því mælist 

Snæfellsnes með framúrskarandi árangur. 

 

Leiðarljós 

Að loftgæði á Snæfellsnesi verði með því besta sem gerist. 

 

Aðgerðir til framfara 

Fjölgað var skiltum í þéttbýli sem minna fólk á að drepa á bílum.  

3.8 Verndun loftgæða og stjórnun hávaða 

 

Árangur 
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Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar stjórnun fráveitumála og ofanvatns:  

 Vatnssýni sem standast gæðakröfur, sem hlutfall af öllum 

vatnssýnum sem tekin eru, (skylduvísir skv. Green Globe)  

 

Núverandi staða 

Neysluvatn á Snæfellsnesi er gott og stenst yfirleitt allar gæðakröfur sem til 

þess eru gerðar. Uppi eru áform um stórfelldan útflutning vatns af 

svæðinu.  

 

Ekki hefur verið fylgst reglulega með gæðum yfirborðsvatns á svæðinu, svo 

sem í ám og stöðuvötnum. Kerfi Green Globe gerir ráð fyrir að þetta sé 

gert.  

  

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa hafið undirbúning að því að uppfylla 

ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, sem sett var á 

grundvelli Evróputilskipunar um fráveitur. Fækka þarf útrásum og koma 

upp búnaði til grófhreinsunar eða a.m.k. síunar. Vonir standa til að þessu 

verki ljúki á allra næstu árum. Á þéttbýlisstöðunum eru hús tengd við 

sameiginlegar fráveitur, en í dreifbýli eru rotþrær sem eiga að uppfylla 

kröfur Umhverfisstofnunar.  

 

Leiðarljós 

Að allt yfirborðsvatn á Snæfellsnesi sé ómengað og ástand fráveitumála í 

samræmi við íslensk lög og reglugerðir. 

 

Aðgerðir til framfara 

Endurnýjaðar voru allar lagnir umhverfis Grunnskóla Grundarfjarðar. Þar að 

auki var endurnýjuð og lengd útrás sem tekur við frárennsli frá stærstu 

fiskvinnslufyrirtækjunum í Grundarfirði og þriðjungi bæjarins.  

Litlar útrásir við Maðkavík í Stykkishólmi voru samtengdar og 

frárennslisrörið lagt lengra út í viðtakann. 

Í Ólafsvík voru endurbættar lagnir og nýlagnir um 1600 metrar samtals. 

Á Hellissandi og Rifi hafa verið gerðar endurbætur og nýlögn sem nemur 

um 600 metrum. 

 

3.9 Stjórnun fráveitumála og ofanvatns 

 

Árangur 
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Núverandi staða 

Árið 2005 var magn urðaðs úrgangs af svæðinu 3.038,9 tonn, eða 708,7 kg 

á mannár. Þar af var 1.845,6 (60,7%) tonn heimilisúrgangur og 1.193,3 

(39,3%) tonn úrgangur frá fyrirtækjum. Þetta jafngildir 430,4 kg og 278,3 

kg á mannár í hvorum flokki um sig. Upplýsingar um magn heimilisúrgangs 

eru nokkuð áreiðanlegar, en magn fyrirtækjaúrgangs var áætlað út frá 

upplýsingum úr Stykkishólmi.  

 

Magn urðaðs úrgangs á mannár árið 2005 virðist hafa verið um 15% meira 

en árið 2003, en hins vegar er líklegra að magnið árið 2003 hafi verið 

vanáætlað vegna skorts á upplýsingum um magn urðaðs úrgangs frá 

fyrirtækjum.  

 

Einkunn fyrir endurvinnslu úrgangs er metin út frá gátlista sem Green 

Globe lætur í té. Þessi listi tekur til endurvinnslu á einstökum efnisflokkum, 

þ.e. gleri, pappír og pappa, járni og stáli, öðrum málmum, plasti, gúmmíi 

og garðaúrgangi. Á árinu 2005 taldist árangur Snæfellsness í þessu 

sambandi vera 54,0%, sem telst nokkurn veginn viðunandi. Í reynd hentar 

gátlistinn illa við íslenskar aðstæður, því að í fæstum tilvikum er úrgangur í 

raun flokkaður á þennan hátt. Þannig er stór munur á flokkun og 

meðhöndlunarleiðum fyrir annars vegar drykkjarumbúðir úr gleri og hins 

vegar rúðugler. Sömuleiðis spannar efnisflokkurinn „plast” afar vítt svið. 

Hentugra væri að byggja listann á flokkun t.d. í glerflöskur, 

drykkjarumbúðir, dagblöð og tímarit, bílhræ o.s.frv. 

 

Einkunn fyrir nýtingu pappírs er metin út frá gátlista sem Green Globe 

lætur í té. Hér er litið til hlutfalls umhverfismerkts pappírs af heildar 

pappírsinnkaupum sveitarfélaganna, nánar tiltekið skipt í skrifstofupappír, 

servíettur, bréfþurrkur, salernispappír og handþurrkur. Á árinu 2005 taldist 

árangur Snæfellsness í þessu sambandi vera 60,6%, sem er viðunandi en 

ekki framúrskarandi. 

 

Einkunn fyrir nýtingu hreinsiefna er metin út frá gátlista sem Green Globe 

lætur í té. Hér er litið til hlutfalls umhverfismerktra hreinsiefna af 

heildarnotkuninni. Skoðaðar eru gólfsápur, teppahreinsiefni, alhliða 

hreinsiefni til innanhúss nota, hreinsiefni til utanhúss nota, glerhreinsiefni, 

þvottaefni og sápur fyrir líkamsþvott. Á árinu 2005 taldist árangur 

Snæfellsness í þessu sambandi vera 55,4%, sem telst viðunandi. 

 

 

Árangur 

3.10 Lágmörkun úrgangs, endurnotkun og endurvinnsla 

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísa til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar lágmörkun úrgangs, endurnotkun og 

endurvinnslu:  

 Magn úrgangs til urðunar á hvert mannár, (skylduvísir skv. Green 

Globe) 

 Einkunn fyrir endurvinnslu úrgangs, (skylduvísir skv. Green Globe) 

 Einkunn fyrir nýtingu pappírsvöru, (skylduvísir skv. Green Globe) 

 Einkunn fyrir nýtingu hreinsiefna, (skylduvísir skv. Green Globe) 



16 

 

Leiðarljós 

Að úrgangsmyndun á Snæfellsnesi verði með því minnsta sem gerist, að 

efni séu endurnýtt og endurunnin eftir fremsta megni og að eingöngu séu 

keyptar umhverfismerktar vörur þegar mögulegt er. 

 

Aðgerðir til framfara 

Opnuð var ný gámastöð í Grundarfirði og endurbætur voru gerðar á 

gámastöðinni í Stykkishólmi. Móttaka er nú þegar á dagblöðum, fernum, 

málmum, garðaúrgangi, dekkjum, timbri og spilliefnum í Stykkishólmi og 

Grundarfirði. Unnið er að úrbótum að þessu leyti í Snæfellsbæ. 

Skv. nýju sorpútboði í Grundarfirði er gert ráð fyrir að verktaki í samstarfi 

við bæjarfélagið standi fyrir átaki í að kenna fólki að flokka sorp. Vonast er 

til að þetta leiði m.a. til þess að notendum safntunna fjölgi og að í kjölfarið 

megi fækka sorphirðudögum. 

 

Tuttugu heimili í Snæfellsbæ hafa safntunnur fyrir lífrænan úrgang, þrjátíu 

heimili í Grundarfirði og fimmtíu heimili í Stykkishólmi. Á árinu var gert 

átak til að fjölga safntunnum í Stykkishólmi, sem hafði í för með sér um   

70% fjölgun.  

Áfram er unnið að því að skipta yfir í umhverfismerktar hreinsivörur og 

auka hlut umhverfismerktra pappírsvara í öllum deildum sveitarfélaganna. 

 

Sjálfbærnivísar 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi nota eftirfarandi sjálfbærnivísi til að fylgjast 

með þróun mála hvað varðar geymslu og notkun efna sem eru skaðleg 

umhverfinu:  

 Notkun varnarefna, (skylduvísir skv. Green Globe) 

 

Núverandi staða 

Á árinu 2005 keyptu sveitarfélögin á Snæfellsnesi engin varnarnefni, en í 

þennan flokk falla skordýraeitur, nagdýraeitur, illgresiseyðir og 

sveppaeitur. Einkunn fyrir þennan þátt er metin út frá gátlista sem Green 

Globe lætur í té. Þar sem engin efni af þessu tagi voru keypt á árinu var 

einkunnin 100%. Hins vegar gefur hún ekki rétta mynd af raunverulegu 

ástandi því þótt varnarefnanotkun sé mjög lítil á vegum sveitarfélaganna 

sjálfra, þá sjá verktakar í einhverjum tilfellum um að halda meindýrum, 

t.d. á gróðri, í skefjum. Magn varnarefna sem þeir nota í þeim tilgangi er 

hins vegar óþekkt.   

 

Leiðarljós 

Að á Snæfellsnesi séu ekki notuð varnarefni nema í ýtrustu neyð. 

  

3.11 Geymsla og notkun efna sem eru skaðleg um- 
hverfinu 

 

Árangur 
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Sjálfbærnivísar 

Ekki hafa verið skilgreindir sjálfbærnivísar fyrir þennan þátt. Enga slíka vísa 

er að finna meðal sjálfbærnivísa Green Globe. 

 

Núverandi staða 

Minjavörður Vesturlands og Vestfjarða hefur aðsetur í Stykkishólmi. Ekki 

liggja fyrir skráðar upplýsingar um núverandi stöðu menningarminja aðrar 

en að fornleifaskráning er til fyrir Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, 

Stykkishólmsbæ og Grundarfjarðarbæ.  

 

Leiðarljós 

Að menningarminjar á Snæfellsnesi séu varðveittar núverandi og komandi 

kynslóðum til fræðslu og upplýsingar. 

 

Árangur 

3.12 Verndun menningarminja 
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Í upphafi verkefnisins voru haldnir fundir í öllum sveitarfélögunum, þar sem 

íbúar voru hvattir til að leggja fram tillögur að stefnumótun 

sveitarfélaganna. Þegar lengra leið á verkefnið var haldinn kynningarfundur 

um Green Globe  verkefnið fyrir aðila innan ferðaþjónustunnar. Einnig 

hafa verið haldnir fundir með forstöðumönnum deilda og stofnana 

sveitarfélaganna, ásamt fundum samkvæmt séróskum íbúa á ákveðnum 

svæðum á Snæfellsnesi. 

 

Almennar kynningar á Green Globe verkefninu hafa verið haldnar fyrir 

stofnanir sveitarfélaganna, skólahópa og félagasamtök. Greinar hafa verið 

skrifaðar í bæjarblöðin til að fræða íbúa um umhverfismál.  

 

Grundfirðingar héldu Umhverfis- og menningardag 20. maí 2006. Á dagskrá 

var m.a.  tiltekt í görðum og á opnum svæðum þar sem starfsmenn 

áhaldahúss fóru um bæinn og hirtu rusl utan lóða. Opið hús var í 

Sögumiðstöðinni þar sem m.a var kynning á “Vistvernd í verki”, jarðgerð 

og safnkössum. Markmið dagsins var að gera bæinn snyrtilegri. Í 

Stykkishólmi eru árlegir hreinsunardagar að vorlagi.  

 

Vinnuskóli er starfræktur á sumrin í Snæfellsbæ, Grundarfjarðarbæ og 

Stykkishólmsbæ þar sem unnið er að garðyrkju og gróðursetningu, 

hirðingu á lóðum og opnum svæðum og almennri fegrun bæjanna.  

 

Helgafellssveit fékk nemendur í 9. bekk Grunnskólans í Stykkishólmi til að 

gera hreinsunarátak meðfram þjóðveginum í fjáröflunarskyni.  

 

Stykkishólmsbær útbjó geymslusvæði ofan við gámastöðina fyrir gáma, 

bíla o.fl.   Átak var gert í Stykkishólmi í frágangi gatna, gangstétta og 

bílastæða.  

 

Umhverfishópur Stykkishólms 

Í Stykkishólmi starfar Umhverfishópur Stykkishólms, sem er félagsskapur 

áhugafólks um umhverfismál. Á vegum hópsins eru haldnir fundir 

mánaðarlega yfir vetrartímann og er á flestum fundum boðið upp á 

einhvers konar fræðslu og umræður um afmörkuð efni tengd 

umhverfismálum, bæði hnattrænum og staðbundnum. Í október 2006 var 

fjöldi félaga 58, sem eru um 5% af íbúum sveitarfélagsins. 

 

 

Árangur 

4. Umhverfismál í brennidepli – þátttaka 
samfélagsins 

 
Vistvernd í verki   

Bæjarstjórarnir Björg Ágústsdóttir Grundarfjarðarbæ, Kristinn Jónasson 

Snæfellsbæ, og Erla Friðriksdóttir Stykkishólmsbæ, undirrituðu þann 14. 

desember 2005 samning við Landvernd um verkefnið „Vistvernd í verki”, 

sem fól m.a. í sér að styrkja tvo aðila til að fara á leiðbeinendanámskeið 

hjá Landvernd. Þórunn Sigþórsdóttir úr Stykkishólmi og Ingibjörg Torfhildur 

Pálsdóttir úr Grundarfirði öfluðu sér réttinda til að leiðbeina á námskeiðum. 

Í kjölfarið voru stofnaðir tveir visthópar í Stykkishólmi og einn í 

Grundarfirði. Í verkefninu afla þátttakendur sér fróðleiks um umhverfismál 

og hvernig þeir geta sjálfir tekið upp umhverfisvænni lífshætti og um leið 

sparað náttúruauðlindir og peninga.  
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Grænfáninn 

Nokkrir skólar á Snæfellsnesi taka þátt í grænfánaverkefninu: 

 Lýsuhólsskóli í Snæfellsbæ er með Grænfánann. – Hefur fengið 

hann endurnýjaðan einu sinni. 

 Laugagerðisskóli í Eyja- og Miklaholtshreppi er með Grænfánann. 

 Leikskólinn í Grundarfirði er kominn á Græna grein.  

 Leikskólinn í Stykkishólmi er kominn á Græna grein.  

 Yngri deild Grunnskólans í Stykkishólmi er kominn á Græna grein.  

 Grunnskóli Snæfellsbæjar er kominn á Græna grein. 

   

Bláfáninn  

Stykkishólmshöfn endurnýjaði umhverfismerkið Bláfánann fjórða árið í röð.  

   

Fimm bæjarhátíðir eru haldnar á Snæfellsnesi:  

 

 Vor undir Jökli í Snæfellsbæ í maí 

 Færeyskir dagar í Snæfellsbæ í júlí 

 Á góðri stund í Grundarfirði í júlí 

 Sandaragleði í Snæfellsbæ í ágúst 

 Danskir dagar í Stykkishólmi í ágúst 

 

Hátíðirnar eru líflegar og setja skemmtilegan svip á bæjarfélögin. Þær 

skapa atvinnu og tekjur í heimabyggð og vekja athygli á svæðinu sem 

áfangastað fyrir ferðamenn.  

 

Árangur 

4.1  Umhverfismerki 

4.2  Bæjarhátíðir 

Stuðningur við skógrækt  

Grundarfjörður: Sumarið 2006 voru gróðursettar 200 aspir í bænum, við 

innkomuna báðum megin, meðfram Ölkelduvegi og á fleiri stöðum.   

Stykkishólmsbær styrkti Skógræktarfélagið með fjárframlögum og með 

vinnuframlagi.  

Snæfellsbær styrkti bæði skógræktarfélögin í sveitarfélaginu með 

fjárframlögum og síðastliðið sumar voru tveir starfsmenn lánaðir til að 

hjálpa til við þökulagningu og stígagerð.  
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Lokið var við að setja upp fræðsluskilti við Kirkjufell. Þar er á einu skilti 

kynnt jarðfræði þessa formfagra og þekkta fjalls en á öðru skilti er 

fuglafána svæðisins kynnt. Skiltin voru sett upp á nýju útskoti við veginn 

vestan við þéttbýlið í Grundarfirði en þaðan er gott útsýni að Kirkjufelli og 

fjölbreytt fuglalíf í fjörunni neðan við skiltin. 

 

Gerðir voru tveir nýir göngustígar í Grundarfirði í sumar, annar við 

ölkelduna og hinn niður með Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

Göngustígur var lagður í Stykkishólmi frá skógræktarsvæðinu á Grensási 

norður að Vík. Sjálfboðaliðar frá samtökunum Veraldarvinum unnu verkið.   

 

Framkvæmdaráð Snæfellsness sótti um styrk til að merkja gönguleiðina um 

Kambsskarð í Snæfellsbæ frá Stóra-Kambi að Fróðá. Pokasjóður veitti       

500.000 til verkefnisins og Ferðamálastofa 250.000 krónum. Verkefnið var 

undirbúið á árinu og um haustið stikuðu nemendur í Lýsuhólsskóla leiðina 

frá Stóra-Kambi að Múlavatni undir stjórn Sæmundar Kristjánssonar. 

Verkefnið tengdu þau við umhverfisvinnu sína og arfleifðar- og 

menningarhluta Comeniusarverkefnis sem þau taka þátt í. Kambsskarð er 

sögufræg leið úr Eyrbyggja sögu. Þar segir af Birni Breiðvíkingakappa, sem 

átti oft leið um Kambsskarð til að hitta Þuríði, húsfreyju á Fróðá. Krakkarnir 

hafa gert heimasíðu um verkefnið sem má finna á slóðinni http://

lysuholsskoli.ismennt.is/ 

 

Hafin var vinna við uppsetningu fuglaskoðunarskýlis við Rif. 

 

 

 

 

 

Árangur 

4.3   Merkingar gönguleiða og áfangastaða 

http://lysuholsskoli.ismennt.is/
http://lysuholsskoli.ismennt.is/
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Þjóðgarðurinn átti fimm ára afmæli á árinu og efndi að því tilefni til 

hönnunarsamkeppni um nýja þjóðgarðsmiðstöð. Eitt af markmiðum 

hönnunarinnar átti að vera að húsið undirstrikaði hlutverk þjóðgarðsins. 

Rekstrarhagkvæmni, orkusparnaður og vistfræðileg sjónarmið samrýmast 

vel ímynd náttúruverndar og máttu gjarnan koma fram í uppbyggingu, 

tæknilausnum og efnisvali. Umtalsverð uppbygging hefur átt sér stað í 

Þ jóðgarð inum Snæfel l s jök l i .  S já l fboða l i ðar  f rá  b resku 

sjálfboðaliðasamtökunum BTCV hafa m.a. komið árlega og unnið við 

uppbyggingu göngustíga og við almennt viðhald. Þá hafa vegir innan 

þjóðgarðsins verið lagaðir, landverðir hafa stikað gönguleiðir og lagað 

stíga, fræðsluskilti og önnur leiðbeinandi skilti hafa verið sett upp, 

Ferðamálaráð reisti salernishús við Djúpalónssand og göngubrýr hafa verið 

smíðaðar. Síðast en ekki síst var gestastofa á Hellnum opnuð sumarið 

2004, en þar má fræðast um náttúru og menningarminjar í þjóðgarðinum. 

 

Árangur 

Framkvæmdaráð Snæfellsness gaf út sameiginlegan markaðs- og 

kynningarbækling fyrir Snæfellsnes í tengslum við Green Globe verkefnið. 

Hann má m.a. finna á upplýsingamiðstöðvum á Vesturlandi og á heimasíðu 

Framkvæmdaráðsins, www.snaefellsnes.com. Í framtíðinni má á síðunni 

nálgast kynningarefni fyrir allt Snæfellsnes, bæði hvað varðar 

ferðaþjónustu og aðra þjónustu. 

 

 

5. Ferðaþjónusta og þróun markaðssetningar 

6. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull 

http://www.snaefellsnes.com/
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7. Áhrif á önnur sveitarfélög innanlands 
 
Nokkur önnur sveitarfélög á landinu íhuga nú að koma af stað undirbúningi 

vottunar eða eru þegar komin í vottunarferli Green Globe: 

 

Sveitarfélagið Álftanes hefur mætt viðmiðum Green Globe, fyrsta 

samfélagið á Íslandi á eftir Snæfellsnesi. 

 

Sveitarfélögin Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, 

Skaftárhreppur, Ásahreppur og Þjóðgarðurinn Skaftafelli eru komin í 

vottunarferli Green Globe og hafa stofnað byggðasamlag. 

 

Suðureyri við Súgandafjörð stefnir að því að gerast aðili að Green Globe 

með áherslu á verndun menningarverðmæta í tengslum við fiskveiðar. 

 

8. Úttekt 
 

 

Stan Rodgers, ástralskur úttektaraðili á vegum Green Globe, heimsótti 

Snæfellsnes dagana 11. – 14. mars 2006. Fljótlega í úttektarferlinu kom í 

ljós að sveitarfélögin myndu ekki standast úttekt. Stærstu þættirnir sem 

þarfnast lagfæringar snúa að endurgerð á stefnumótun og 

framkvæmdaáætlun sveitarfélaganna og nýrri sjálfbærnistefnu, svo og 

auknum sýnileika þess að verið sé að vinna í samræmi við stefnuna í 

sveitarfélögunum. Algengt er að samfélög standist ekki vottun í fyrstu 

tilraun, svo Snæfellingar halda ótrauðir áfram.   

 

Árangur 
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9. Lokaorð 
 

 

Sjálfbær þróun er hugtak sem verður sífellt mikilvægara og meira áberandi 

í almennri umræðu allra samfélaga. Veðurfarsbreytingar sem að miklu leyti 

má rekja til aukinna gróðurhúsalofttegunda verða sífellt meira áberandi og 

forsvarsmenn Sameinuðu þjóðanna kalla til íbúa heims að hafast eitthvað 

að áður en of seint sé að snúa ferlinu við. 

 

Með samstarfi sínu á sviði umhverfismála hafa sveitarfélögin á Snæfellsnesi 

tekið ábyrga stefnu og skipað sér í forystu í þessum málum á Íslandi. Sú 

forysta felur í sér sóknarfæri á mörgum sviðum auk þeirrar ábyrgðar sem 

fyrirmyndir þurfa alltaf að axla. Margt gott hefur áunnist en sum mál  

þarfnast úrbóta og verður unnið að því á komandi árum. 

 

Ljóst er að meðvitund og virk þátttaka íbúa Snæfellsness í bættri stöðu 

umhverfismála hefur aukist milli ára. Með því hafa Snæfellingar sýnt að 

þeir ætla að nýta sér meðbyr verkefnisins til að halda áfram af fullum krafti 

á þeirri braut sem mörkuð hefur verið. 

 

Gangi allar áætlanir eftir er stefnt að endurúttekt á árinu 2007 til að fá 

fullnaðarvottun. 

 

 

Snæfellsnesi í janúar 2007, 

 

Framkvæmdaráð Snæfellsness 

 

Guðrún Bergmann  

Róbert A. Stefánsson  

Guðbjörg Gunnarsdóttir 

Dagný Þórisdóttir  

Lydía Rafnsdóttir   

Hildibrandur Bjarnason 

Hrafnhildur Jóna Jónasdóttir 

Hrefna Birkisdóttir   

Sigríður Finsen 

 

 

Lokaorð  
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