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...Skal verndun svæðisins miða að 
því að auðvelda almenningi aðgang 
að náttúru og tengdum 
menningarminjum í nánd við 
þéttbýli til útivistar, 
náttúruskoðunar og fræðslu... 
                                         52. gr. Náttúruverndarlaga 





Leiðarljós deiliskipulagsvinnu 

• Miðstöð fjölbreyttrar útivistar, göngustígar, reiðstígar 
og 27 holu golfvöllur  

• Verndun náttúruminja tryggð 

• Góð tenging við Urriðaholt, Heiðmörk og Búrfell 

• Náttúrufræðsla fyrir skólabörn og almenning 

• Lifandi skólastofa frá Urriðaholti að Búrfellsgjá og 
Búrfelli 



Framtíðarsýn - StLO  
 

Urriðavatnsland  
verði friðlýstur fólkvangur,  

þar sem útivist og fræðsla fara saman  
við vernd einstakrar náttúru,  
menningarminja og landslags 

 

Þar verði gott aðgengi fyrir almenning,  
öflugt stígakerfi með góðum tengingum  

við nærliggjandi svæði,  
vönduð fræðsluskilti, 

aðstaða til umhverfisfræðslu og  
aðstaða til golfiðkunar á heimsmælikvarða 



Getur fólkvangur og 
golfiðkun farið saman? 



Getur fólkvangur og golfiðkun farið saman?  

• Svar Umhverfisstofnunar við fyrirspurn Garðabæjar  

• ...heimilt að friðlýsa landsvæði til útivistar og almenningsnota sem fólkvang.  

• Skal verndun svæðisins miða að því að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og 
tengdum menningarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar, náttúruskoðunar og 
fræðslu 

• Áhersla á að viðhalda samspili manns og náttúru 

• Miðað við að fólkvangar séu útivistarsvæði 

• ... skv. núgildandi löggjöf geti svæði sem helguð eru útivistaríþróttum  
s.s. skíðum og golfi, vel rúmast innan friðlýstra fólkvanga 

• Tryggja þarf að hagsmunir mismunandi útivistar rekist ekki á 

• Tryggja þarf að verndargildi svæðisins sé ekki ógnað 

 



Mat á verndargildi 
Urriðavatnslands 
 
Einnig mat á 
áhrifum tillögudraga 
StLO á verndargildi 
 
Og leiðbeining um 
mögulegar leiðir til 
þróunar í 
Urriðakotshrauni 

Náttúrufræðistofnun 
Íslands 



Fyrstu drög tillögu – EKKI LENGUR – Önnur mikið breytt tillaga eftir skoðun NÍ  



Hugmyndir StLO 
endurmótaðar á grunni 
leiðbeininga frá 
Náttúrufræðistofnun 
Íslands 





Skipulagsskilmálar  
í landi StLO í 
endurskoðuðu 
aðalskipulagi 
Garðabæjar  
2016 - 2030 








