Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun

Sérrit 2015 – Um útinám
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
►► Yfirlit greina

Grein birt 31. desember 2015

Mynd 1 – Útivistarsvæði eru fjölbreytt og gegna margþættu hlutverki.

Ævar Aðalsteinsson og Jakob Frímann Þorsteinsson

Útivist í þéttbýli
Saga, gildi og tækifæri
Vaxandi áhugi er meðal almennings á útivist og aukin áhersla er á útinám í tómstunda- og skólastarfi. Vettvangur þess er oft og tíðum útivistarsvæði í og við
þéttbýli. Í greininni er fjallað um sögu og þróun útivistarsvæða og rýnt í hlutverk
þeirra, gildi og notkun í fortíð, nútíð og framtíð. Útivistarsvæði í og við þéttbýli
eru fjölbreytt og gegna mikilvægu og fjölþættu hlutverki sem nauðsynlegt er að
skilja og meta.
Í greininni er sagt frá rannsóknum er tengjast útivist, útilífi og útvistarsvæðum.
Þær benda til fjölbreyttra áhrifa, meðal annars á heilsu og samfélag, auk þess sem
útivistarsvæðin eru sett í sögulegt og félagslegt samhengi. Fjögur ólík útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis eru skoðuð sérstaklega og þau greind og rædd.
Meginniðurstaða greinarinnar er sú að útivistarsvæðin eigi sér félagslega forsögu
og gegni fjölþættu hlutverki sem hefur þróast og breyst eftir því sem samfélagið
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breytist. Svæðin eru vettvangur fyrir æ fjölbreyttari útivist almennings, vaxandi
útilíf, og uppeldislegt gildi þeirra er mikilvægt fyrir þróun útináms í nærumhverfi
barna í frístunda- og skólastarfi. Huga þarf betur að vaxandi straumi fólks sem
nýtir útivistarsvæðin og mæta betur fjölþættum þörfum samtímans jafnframt því
sem tekið verði markvisst á þeim árekstrum sem aukin og fjölbreyttari notkun
svæðanna leiðir af sér.
Útivistarsvæðin eru oft sú líflína sem er á milli náttúrunnar og upplifunar barna á
henni. Mikilvægt er að efla þverfaglegt samstarf við þróun svæðanna og í greininni
er vakin athygli á mikilvægu framlagi tómstunda- og félagsmálafræðinga í því samstarfi, sem sérfræðingum í tómstundum allra aldurshópa. Í greininni er fléttað saman fræðilegum heimildum og reynslu höfunda af útivist og útinámi í frístunda- og
skólastarfi.
Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) er nemandi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og verkefnastjóri útináms við frístundamiðstöðina
Gufunesbæ í Reykjavík. Jakob Frímann Þorsteinsson (jakbof@hi.is) er aðjúnkt
á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og stýrir þar námsbraut í tómstunda- og
félagsmálafræði.
Outdoor Activities in Urban Areas: History, Value and Opportunities
In recent years, public interest in outdoor activities has grown and an increased
emphasis has been placed on outdoor learning within schools and leisure
centers. The venue for these activities is often outdoor recreational areas in
and around urban areas. This paper discusses the history and development of
out-door recreational areas and examines the role, value and use of those areas
in the past, present and future. Outdoor recreational areas in and around urban
areas are diverse and play a number of important roles.
The paper discusses research related to outdoor activities, outdoor life and
outdoor recreational areas, with outdoor areas placed in a historical and social
context. Four different urban recreational areas are specifically examined,
analysed and discussed. Findings indicate a variety of effects they have, including effects on individual health and the local community.
The main conclusion of this paper is that outdoor recreational areas result from
social causes and have multifaceted functions that have evolved and changed
in relation to changes in society. These areas are the sites of increasingly
diverse outdoor activities and are therefore of great pedagogical value which
needs to be taken into consideration when developing outdoor learning in the
immediate environment of schools and leisure centers.
Focus should be directed towards the rising influx of people who use outdoor
areas in order to meet the increasingly varied needs of modern society. Moreover, ways must be sought to minimize potential conflicts that might arise as a
result of these diverse interests.
Outdoor recreational areas are often the lifeline between nature and children’s
experience of nature. It is important to bolster interdisciplinary cooperation in
developing outdoor recreational areas. This paper will highlight significant
ways in which leisure specialists and social pedagogues have collaborated in
that development as experts in the leisure of all ages. The paper combines
academic resources as well as the author’s experience of outdoor activities in
educational contexts.
Ævar Aðalsteinsson (aevar.adalsteinsson@reykjavik.is) studies at the
University of Iceland, School of Edcuation and manages outdoor learning at
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Gufunesbær After School Center in Reykjavik. Jakob Frímann Thorsteinsson is
adjunct at the University of Iceland, School of Education, where he directs a
study program on leisure studies and social education.

Inngangur
Á haustdögum 2014 var haldin að Laugum í Sælingsdal alþjóðleg ráðstefna á sviði útináms. Ráðstefnan bar heitið Under the open sky – Supporting healthy lifestyle and relationship to nature and society through outdoor engagement in youth work og var hún
kærkominn viðburður til að efla íslenskt fræðasamfélag á sviði útináms. Þar voru flutt
fjölbreytt erindi sem tengdust útinámi, útilífi og útivist á ýmsan hátt.
Þessari grein er ætlað að fylgja eftir þeirri góðu umræðu sem kviknaði á ráðstefnunni.
Tilgangur greinarinnar er að fjalla um útivistarsvæði með áherslu á hlutverk þeirra sem
vettvangs útináms og útivistar í frístunda- og skólastarfi. Útinám og útivist er samofin því
umhverfi sem það fer fram í. Útivistarsvæði í og við þéttbýli eru fjölbreytt og gegna mikilvægu og fjölþættu hlutverki – þau tengja saman frístunda- og skólastarf. Með hverju ári
eflist áherslan á útinám í tómstunda- og skólastarfi og útivist almennings eykst. Því er
mikilvægt að rýna í það umhverfi sem oft og tíðum er vettvangurinn, sjálf útivistarsvæðin.
Í greininni eru útivistarsvæðin skoðuð í sögulegu ljósi, þau eru sett í samhengi við gildi
útilífs og ljósi varpað á sögu almenningsgarða og þróun útivistarsvæða. Leitast er við að
greina og ræða það hlutverk sem þau gegna í samfélaginu og hvaða gildi þessi grænu,
opnu svæði hafa í okkar daglega lífi.
Fjallað er um nokkur útivistarsvæði í Reykjavík og nágrenni og leitast við að meta gildi
þeirra, upphaflegan tilgang, breytingar á notkun nú og í framtíðinni og hvaða þörfum þau
mæta. Reynt er að greina verðmæti þessara svæða í víðum skilningi og rök eru færð fyrir
mikilvægi þeirra varðandi þroska og menntun barna og ungmenna. Sérstök athygli er
vakin á hlutverki fagfólks er sinnir uppeldi barna í því að nýta svæðin með markvissum
hætti. Á tímum hraða, mikils áreitis og skjávæðingar er mikilvægara en nokkru sinni fyrr
að styrkja tengsl barna við náttúruna og þar gegna útivistarsvæðin, foreldrar og fagfólk
lykilhlutverki.

Saga og samfélag
Þróun útivistarsvæða er forvitnileg saga. Hægt að rekja hana aftur í fornöld, en þróun útivistarsvæða og almenningsgarða í hinum vestræna heimi hefst á skeiði upplýsingarinnar
á 18. öld. Á 19. öld hefst síðan umræða og átök um friðlýsingar í beinu samhengi við náttúruvernd og varðveislu náttúrufyrirbæra fyrir komandi kynslóðir. Eyðing skóga og iðnaðarog virkjunarstarfsemi fékk fólk til að staldra við. Í borgarskipulagi var aftur á móti meira
horft til aðgengis almennings að opnum svæðum með tilliti til heilbrigðis og hreyfingar.
Það er um miðja 18. öld sem hægt er að greina grænar bylgjur sem hafa áhrif á skipulagða veru fólks úti undir berum himni þar sem hvatt er til þess að vistast annaðhvort við
manngerðar eða náttúrulegar aðstæður. Þessar grænu bylgjur hafa haft samfélagslega
þýðingu og áhrif á líf fólks í hinum vestræna heimi. Útivistarsvæðin hafa þar gegnt mikilvægu hlutverki í að auka aðgang almennings að náttúrulegu umhverfi, bæði á manngerðum svæðum og í ósnortinni náttúru, til dæmis í friðlöndum og þjóðgörðum.

Notkun hugtaka
Í greininni er leitast við að fjalla annars vegar um útivistarsvæðin í sögulegu ljósi, og rýnt í
tilgang þeirra og notkun, og hins vegar eru þau spegluð í fræðilegri umræðu um útinám
og útilíf. Markmiðið er að draga fram gildi útivistarsvæðanna fyrir menntun og tómstundir
og að greina þau tækifæri sem felast í markvissri þróun þeirra og nýtingu.
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Fræðileg skrif um útivistarsvæði eru vandasöm því að þau einkennast bæði af notkun
orða og hugtaka úr daglegu máli, svo og hugtaka úr fræðilegri orðræðu. Útskýringar á
hugtökum eru nauðsynlegur þáttur í allri fræðilegri umfjöllun og rannsóknum. Skilningur
á því hvað hugtök merkja er mikilvægur fyrir kenningarlega uppbyggingu, og þessi skilningur gerir okkur kleift að skilja og túlka rannsóknir (Howe og Rancourt, 1990). Það væri
að æra óstöðugan að skilgreina öll þau hugtök sem notuð eru í þessari grein en ekki
verður hjá því komist að setja fram skilgreiningar, byggðar á skilningi höfunda, á lykilhugtökum í greininni, sem eru útivist, útilíf, útivistarsvæði og útinám.
Samkvæmt orðabók merkir útivist (1) dvöl undir beru lofti, það að vera úti – flakk, flandur
(2) sjóferð, vera á sjó eða (3) fjarvera (Árni Böðvarsson, 2002). Hugtakið er nú almennt
notað um ýmiss konar veru fólks úti og um lengri eða styttri dvöl fólks í náttúrunni í frístundum. Í hugum fólks á Íslandi hefur útivist margs konar merkingu og hugtakið er notað
bæði um stutta veru úti og um ferðir á jeppum eða vélsleðum á fjöll svo og krefjandi
gönguferðir. Því er að vissu leyti erfitt að nota hugtakið í afmarkaðri merkingu, einkum
þegar vísað er til alþjóðlegrar orðræðu og stefnumörkunar. Að þessu leyti er hugtakið
útivistarsvæði ef til vill ekki nægilega heppilegt, en það hefur fest sig í sessi í málinu og
er því notað hér.
Til að dýpka skilning á veru okkar úti er vænlegt að líta til nágranna okkar. Í norrænni
umræðu er hugtakið friluftsliv (útilíf) kjarnahugtak og hefur að minnsta kosti þrjár víddir:
(1) Útilíf sem samfélagslegt fyrirbæri og rannsóknarefni, (2) útilíf sem viðfangsefni stjórnmálalegrar og hugmyndafræðilegrar umræðu og (3) útilíf sem persónuleg og uppeldisfræðileg aðferð (Bentsen, Andkær og Ejbye-Ernst, 2009, bls. 14). Nokkur vandi er að
þýða hugtakið á íslensku en í orðabók er það þýtt sem útilíf (Hrefna Arnalds, Ingibjörg
Johannessen og Halldóra Jónsdóttir, 1992). Hugtakið útilíf hefur einnig verið notað af
skátum í almennri og fræðilegri umræðu um starf þeirra en þýðingin útivist er meðal annars notuð af Ferðafélaginu Útivist (Útivist, e.d).
Norðmenn hafa opinbera skilgreiningu á útilífi sem er á þessa leið:
Útilíf er dvöl og líkamleg virkni utandyra í frítímanum með það að markmiði að
komast í nýtt umhverfi og upplifa náttúruna. (Miljøverndepartementet, 2001)
Í þessari skilgreiningu er áhersla meðal annars lögð á líkamlega virkni og að upplifa náttúruna. Sterk vitund er á Norðurlöndum um þann ramma sem er um útilíf, og akstur á vélknúnum ökutækjum er til dæmis ekki flokkaður sem útilíf. Í greininni eru hugtökin útivist
og útilíf ýmist notuð samhliða eða annaðhvort hugtakið notað. Mikilvægt er að íslensk
stjórnvöld fari að fordæmi nágranna okkar og skýri þá stefnumótun, reglugerðir og lög
sem tengjast útivist því að hugtakið útivist er of margrætt. Ein leið að þeirri skilgreiningu
er að nota hugtakið útilíf með markvissum hætti.
Hugtakið útivistarsvæði vísar í þessari grein til afmarkaðs svæðis innan þéttbýlis eða
utan. Þessi svæði ganga undir ýmsum heitum, m.a. grænt svæði, opið svæði, borgargarður, almenningsgarður, skrúðgarður, og síðan eru sérskilgreiningar á friðuðum
svæðum.
Hugtakið útinám er notað í greininni um notkun útivistarsvæðanna í þágu tómstunda eða
menntunar. Annar höfundur þessarar greinar setti fram þessa skilgreiningu í bókinni Að
leika, læra og þroskst úti. Hér er hún þróuð nánar, og í stað þess að tala um náms- og
kennsluaðferð er talað um námsaðferð og nálgun.
Útinám er námsaðferð og nálgun með áherslu á nám undir berum himni þar
sem öll skynfæri eru virkjuð með þátttöku í beinum upplifunum og reynslu.
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Markmiðið er að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl milli
einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins. (Jakob F. Þorsteinsson, 2012,
bls. 33)
Munurinn á útinámi og öðru námi felst fyrst og fremst í því hvar það fer fram og þeirri
nálgun sem beitt er. Nálgunin byggist meðal annars á því að sá sem leiðbeinir eða kennir
skapar farveg fyrir nám en umhverfið og/eða náttúran eru hinn eiginlegi „kennari“ eða
uppspretta náms. Hlutverk þess er leiðir felst í að skapa viðfangsefni, lóðsa (e. facilitate)
þátttakendur og nýta þau námstækifæri sem eru til staðar eða verða til í samskiptum milli
fólks og við umhverfið. Mikilvægt er að vinna í anda reynslumiðaðs náms (e. experiential
learning) sem felst meðal annars í því að vekja þátttakendur til vitundar um það hvað þeir
skynja um sjálfa sig, aðra og umhverfið. Örvun skynfæranna er styrkur útináms en skynfærin eru „upptökutæki“ reynslunnar og geta stuðlað að dýpra og merkingarbærara námi.
Markvisst útinám á útivistarsvæðum, þar sem nýtt er blönduð nálgun tómstundafræða og
kennslufræða, er kjörin leið til að brúa bilið á milli formlegs og óformlegs náms.
Skylt hugtakinu útinám er hugtakið útikennsla og í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum fjalla höfundar um það. Útikennsla „vísar til náms og kennslu utan veggja skólans.
Kennarinn skipuleggur og framkvæmir útikennslu í þeim tilgangi að nemandi læri ákveðin
atriði sem höfð eru í huga við skipulagningu kennslunnar“ (Inga Lovísa Andreassen og
Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15). Þá láta höfundar bókarinnar hugtakið útinám taka til alls
þess sem nemendur læra utan veggja skólans, bæði úti við og inni, til dæmis á söfnum.
Þessar skilgreiningar eru mjög almennar og segja lítið annað en það að kennsla er flutt út
fyrir veggi skólans en segja til að mynda ekkert um þá nálgun sem er nauðsynleg og
fjallað er um hér að framan. Ekki er heldur gert ráð fyrir því að nám utanhúss sé nýtt af
öðrum en skólum, svo sem í tómstundastarfi. Greinarhöfundar telja að rétt sé að nota
hugtakið útikennsla í þröngri merkingu, til dæmis um það þegar kennsla í námsgreinum
er flutt út fyrir kennslustofuna og varast beri að nota það í mjög víðri merkingu.
Útinám er yfirhugtak sem tekur meðal annars til þess sem í tómstunda- og skólastarfi er til
að mynda kallað ferðalög, útilegur, vettvangs- og útivistarferðir, umhverfisnám, grenndarnám og útikennsla.

Saga útilífs og útivistarmenningar
Allt frá því að hinn upprétti maður, homo erectus, kom fram í Afríku fyrir um tveimur
milljónum ára hafa útivera og ferðalög verið mikilvægur þáttur í lífsbaráttu mannsins og
þáttur í daglegu lífi fólks. Þeir sem rannsakað hafa sögu útilífs hafa greint ákveðnar
breytingar í samræmi við samfélagsþróunina (Bentsen o.fl., 2009).
Rómantíska stefnan, sem á rætur að rekja til 18. aldar, hafði gríðarleg áhrif, meðal annars á ferðalög fólks, útilíf og útivist í ýmsum myndum. Bentsen og félagar segja að frá
þeim tíma sé hægt að greina ákveðnar breytingar á útivistarhegðun sem kallaðar hafa
verið grænar bylgjur. Í þeirri fyrstu urðu heimspekingar, skáld og listamenn rómantíska
tímans virkir þátttakendur og hvöttu til útivistar í ósnortinni náttúru. Í annarri grænu bylgjunni upp úr miðri 19. öld réð félagsleg þróun á tímum iðnbyltingarinnar mestu þegar
borgarmenning og skipulagður vinnutími og tómstundir urðu þáttur í daglegu lífi fólks á
Vesturlöndum. Í þriðju grænu bylgjunni um 1970 voru umhverfismál og friðun náttúrunnar
síðan efst á baugi (Bentsen, o.fl., 2009, bls. 28–34). Þessar grænu bylgjur verða þess
valdandi að menn líta ekki einungis á landkosti, náttúru og landslag með landbúnað í
huga (Bentsen o.fl., 2009, bls. 24). Bylgjurnar eru merkir áfangar í þeirri sögu sem hér um
ræðir og nú er útivist orðin ein vinsælasta frístundaiðja sem stunduð er í heiminum. Ísland
er þar engin undantekning, en þróunin hér á landi var í byrjun mun hægari og átti sér
talsvert síðar stað en í þeim löndum Evrópu sem voru uppspretta upplýsingarinnar og
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hinna rómantísku áhrifa. Þó varð í byrjun 20. aldar vart áhuga á umhverfi og útivist
borgarbúa í Reykjavík. Bæði í sambandi við skipulagsmál og uppeldis- og kennsluaðferðir
var bent á heilnæmi opinna svæða og sömuleiðis góð áhrif útikennslu og útináms. Til
dæmis skrifaði Guðmundur Hannesson, læknir og skipulagsfrömuður, bókina Um skipulag bæja árið 1916, og fjallaði þar um staðsetningu íbúðarhúsa á lóðum og um almenningsgarða. Árið 1919 skrifaði Magnús Helgason, fyrsti skólastjóri Kennaraskólans, bókina
Uppeldismál til leiðbeiningar barnakennurum og heimilum þar sem hann lagði áherslu á
að nota nærumhverfið.
Útivistarmenning, það er þau áhrif sem útivist hefur á samfélagið, kann við fyrstu sýn ekki
að vera ýkja augljós á Íslandi. En þegar betur er að gáð hafa erlendir straumar og áhrif
haft mikið að segja í þjóðfélagi okkar, bæði hvað varðar einstaklinga og samfélag. Má þar
nefna sem dæmi þann arf sem Ferðafélag Íslands og önnur útivistarfélög hafa fært íslenskum ferðamönnum með uppbyggingu skála og skipulagningu ferðamála, aðstöðu og
umgengni um óbyggðir og hálendi Íslands. Friðun lands og útivistarsvæði eru eru veigamiklir þættir í útivistarmenningunni og því er forvitnilegt að skoða hvernig þetta tvennt hefur þróast hér á landi. Upp vakna áhugaverðar spurningar eins og: Hvaðan komu áhrifin
og hvaða gildi hafa útivistarsvæðin fyrir okkur nú á tímum? Er hægt að meta afurðir útivistarsvæða og bera þær jafnvel saman við afurðir af hefðbundinni notkun lands, svo
sem í landbúnaði eða annarri ræktun?

Samfélagsleg þróun og aukinn áhugi á útilífi
Til eru forn dæmi um það hvernig maðurinn notaði náttúruna og umhverfi sitt til að bæta
líf sitt og heilsu með skipulagðri útivist. Nefna má hengigarðana í Babýlon frá því um 600
f.Kr. og garða Forn-Egypta sem trúðu því að mikill gróður væri guðunum þóknanlegur.
Meðal Grikkja og Rómverja til forna þekktust svokallaðir atríumgarðar undir berum himni
og voru þeir oft þungamiðja heimilisins (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010).
Þá má nefna að í borgarskipulagi Forn-Grikkja voru skipulögð sérstök útivistarsvæði til
menntunar, líkamsræktar og hreyfingar, og voru kölluð Gymnasium. Heilbrigð sál í hraustum líkama. Í endurreisninni sækja menn til dæmis í þennan horfna heim og enn í dag er
stuðst við hugmyndir Forn-Grikkja um borgarskipulag og garða.
Greinilegt er að fólk sem bjó í þéttbýli hefur snemma sótt í náttúrulegt umhverfi í leit að
slökun og jafnvægi. Því má spyrja hvort menn hafi jafnvel í fornöld fundið fyrir jákvæðum
áhrifum náttúrunnar á heilsu og líðan sérstaklega á þeim stöðum þar sem náttúrutenging
var mikil. Í ljósi þeirrar vitneskju eða hugmyndar hlýtur góður aðgangur að náttúrulegu
útivistarumhverfi að teljast meðal grundvallarlífsgæða í okkar daglega lífi. Reyndar hafa
mörg sveitarfélög og bæjarstjórnir sett slík gildi á oddinn í því skyni að fjölga íbúum í
bæjarfélögum.
Iðnbyltingin sem hófst í Englandi seint á 18. öld hafði í för með sér margvíslegar breytingar, bæði efnahagslegar og félagslegar. Fólk sem unnið hafði landbúnaðarstörf flutti úr
sveitum til borga og daglegt líf milljóna manna breyttist á skömmum tíma. Hinar margslungnu breytingar 18. og 19. aldar fólu meðal annars í sér samfélagslega kröfu um uppeldi þegnanna. Almenn skólaganga varð algeng og hugtakið frítími sást fyrst í skrifum
fræðimanna og heimspekinga á borð við Rousseau og fleiri. Mánuðum, vikum og sólarhringum var skipt niður í vinnutíma, hvíldartíma og seinna nýjar dagstundir sem kallaðar
voru frítími eða tómstundir. Þá komu á þessum tíma fram ákveðnar skipulagstillögur sem
höfðu þann megintilgang að gera almenningsgarða aðgengilegri. Má þar nefna Haussmann-skipulagið í París (Horn, 2012). Það var unnið á árunum 1853–1870 og borgin
endurskipulögð með þarfir íbúanna fyrir opnari rými, garða og torg í huga. Hönnun og
uppbygging Central Park 1857 í New York er líka ákveðinn áfangi í þessari þróun.
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Eins og Gestur Guðmundsson (2012) lýsir í bók sinni Félagsfræði menntunar gat efnameira fólk og millistéttin nýtt sér þessar breytingar í byrjun en smám saman tók að gefast
tími meðal almennings til margs konar tómstundaiðju, meðal annars íþrótta, útilífs og útivistar, og skemmtiferðalög komust á dagskrá. Hin svokallaða einstaklingsvæðing (e. individualization) leiddi til þess að einstaklingurinn varð í vaxandi mæli viðmið einstaklingsbundinna og félagslegra athafna. Með nútímavæðingu samfélagsins uxu borgirnar hömlulítið og íbúar þeirra losnuðu smám saman úr viðjum arfgengra félagstengsla.
Ýmsar þjóðir hafa skilgreint hvað felst í hugtakinu útilíf, samanber skilgreiningu Norðmanna hér að framan. Norðmenn hafa líka sett lög um útilíf og útivistarsvæði sem kallast
Lov om friluftslivet. Tilgangur þeirra er að vernda útivistarsvæði og tryggja rétt almennings
til að ferðast. Þessi lagasetning segir okkur að útilíf er orðið snar þáttur í nútímasamfélagi
sem gera þarf ráð fyrir og skilgreina sérstaklega. Hnattvæðingin hefur líka gert það að
verkum að greiðari samgöngur og samskipti manna á meðal hafa auðveldað allt útilíf í
víðasta skilningi. Jafnframt aukast kröfur til samfélagsins með nútímavæðingunni, bæði
til ríkis- og sveitarstjórna, um að skapa og stuðla að uppbyggingu útivistaraðstöðu og útivistarsvæða. Dæmi um ný viðhorf í skipulagsmálum er grænt skipulag eða græna netið
(e. green stucture) sem hefur þekkst síðan á tíunda áratugnum. Það fjallar um tengingu
milli opinna grænna svæða á þéttbýlisstöðum. Göngu- og hjólastígar hafa verið kallaðir
rauði þráðurinn í græna netinu.
Almannarétturinn á sér langa hefð á í íslenskum rétti og helgast af því viðhorfi að náttúra
Íslands sé sameiginleg gæði landsmanna sem öllum sé jafnfrjálst að njóta (Aagot V.
Óskarsdóttir, 2011). Í nýjum náttúruverndarlögum frá 2015 eru ákvæði sem fjalla um almannarétt, umgengni og útivist. Þar segir að öllum sé heimilt að fara um landið og njóta
náttúru þess, svo fremi að gengið sé vel um og þess gætt að spilla engu. Heimilt er að
fara um óræktuð eignarlönd án sérstaks leyfis. Rétthöfum lands er heimilt að takmarka
með merkingum ferðir manna um eignarlönd. Lönd í eigu ríkisins, svo sem náttúruverndar- og skógræktarsvæði, eru öllum opin með fáum undantekningum. Hægt er að
takmarka umferð tímabundið, svo sem yfir varptíma eða vegna gróðurverndar (Lög um
náttúrunefnd nr. 109/2015; Umhverfisstofnun, e.d.).
Á Íslandi hefur almenningur stundað útilíf og útivist í sívaxandi mæli síðustu áratugi. Fram
eftir 20. öld voru það helst einstaka fræðimenn og sérvitringar sem viku af alfaraleiðum
enda átti almenningur ekki kost á slíku fyrr en talsvert síðar. Önnur útivist í formi fjölbreyttrar tómstundastarfsemi í frítíma, svo sem ýmsar íþróttir, siglingar, hestamennska
og skógrækt, hefur einnig aukist gríðarlega með þátttöku almennings. En hvaðan kemur
þessi aukni áhugi og hverjar eru helstu ástæður hans? Ekki er hægt í stuttri grein að fjalla
um öll svið útilífsins heldur er ætlunin sú, eins og áður sagði, að huga að sögu og þróun
almenningsgarða og útivistarsvæða, bæði í þéttbýli og í dreifbýli, og reyna að meta gildi
þeirra, breytingar á notkun nú og til framtíðar litið og hvaða þörfum þau mæta. Leitast er
við að greina verðmæti þessara svæða í víðum skilningi og rök eru færð fyrir mikilvægi
þeirra varðandi þroska og menntun barna og ungmenna. Þá hefur skilningur á útinámi og
aukin áhersla skólastjórnenda á það haft áhrif á notkun útivistarsvæða.

Útivistarsvæði og almenningsgarðar
Upphaf útivistarsvæða og þróun þeirra á Íslandi
Hægt er að rekja sögu almenningsgarða og útivistarsvæða á Íslandi aftur til 19. aldar og
er forvitnilegt að skoða hvernig þessi þáttur mannlífsins hefur haft áhrif á þau lífsgæði
sem við viljum flest njóta og orðið órjúfanlegur þáttur í þeim. Eins og áður hefur komið
fram eiga almenningsgarðar og opin græn svæði á meginlandi Evrópu sér mun lengri
sögu en hér á landi. Flestir þeirra rekja upphaf sitt til einkagarða eða veiðilendna aðals-
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fólks eða garðarnir voru skipulagðir þegar borgir tóku að teygja sig út fyrir hina fornu
múra sem víðast hvar afmörkuðu borgir miðalda.
Ýmsan fróðleik er að finna um sögu almenningsgarða í sögu þéttbýlis á Vesturlöndum,
ekki síst í Norður-Evrópu. Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson (2006) segja í
ritinu Garðasaga Íslands að í kjölfar frönsku byltingarinnar hafi mörgum einkagörðum verið breytt í almenningsgarða. En garðarnir nutu oft líka fjárstuðnings frá almenningi og
þóttu mikil félagsleg upplifun á 19. öld. Almenningsgarðarnir og útivistarsvæðin þróuðust
oft á tvo vegu. Annars vegar voru þeir skipulagðir og reknir af sveitarfélögum eða félagasamtökum og hins vegar voru svæði sem voru ósnortin náttúra og farið var að skilgreina
sem útivistarsvæði með auknu aðgengi almennings.
Garðarnir voru oftast staðsettir þannig að almenningur gat notið þeirra í næsta nágrenni
við heimili sín, þar var hægt að safnast saman og njóta útiveru því að fæstir höfðu eigin
garð til ráðstöfunar. Í mörgum tilvikum urðu almenningsgarðar og útivistarsvæði til vegna
þess að íbúar hverfis eða bæjarfélags tóku höndum saman og hófu framkvæmdir eða
félagasamtök ákváðu að rækta garð eða girða af ákveðið svæði. Víða var þessi starfsemi
styrkt eða greidd að nokkru leyti af viðkomandi sveitarfélagi eða bæjarsjóði enda svæðið
oftast innan marka þess. Því bendir margt til þess að menn hafi oftast reynt að nálgast
sameiginlega hagsmuni með garðyrkjunni eða skipulagningu útivistarsvæðisins í því skyni
að þjóna félagslegum, efnahagslegum og umhverfislegum markmiðum. Þessi garðyrkja
varð að sjálfsögðu ákveðin tegund útivistar sem veitti fólki ánægju.
Borgir og bæir, þorp og kauptún eiga sér ekki langa sögu á Íslandi ef borið er saman við
önnur lönd. Þéttbýlismyndun á Íslandi var öldum saman afar smá í sniðum og jafnvel
reynt að koma í veg fyrir hana með lagaboðum og reglum um fardaga og vinnuhjúaskildaga. Snemma á öldum var fólki bannað að stofna heimili án þess að eiga jarðnæði og
búfé til að lifa á, og hindraði þetta bann myndun þéttbýlis og það að hægt væri að hafa
fiskveiðar að aðalatvinnu. Í Grágás, safni íslenskra laga frá 13. öld, er þetta ákvæði:
Búðsetumenn skulu engir vera, þeir er búfjárlaust búi, nema hreppsmenn lofi.
En ef hreppsmenn lofa búðsetuna, þá eru þeir skyldir að annast hann eða færa
til framfærslu ef hann má eigi sjálfur bjargast.
Samfélagsleg þróun, sem birtist til dæmis í menntun, atvinnuháttum og félagslegum aðstæðum, var öldum saman afar hæg á Íslandi. Eins og tilvitnunin hér að ofan sýnir voru
kjör landsmanna oft bundin í lög og reglur sem hindruðu framþróun og eðlilegar félagslegar umbætur.
Útivistarsvæði og skipulag þeirra er oftast bundið skipulagi þéttbýlissvæða. Á Íslandi varð
sú þróun afar hæg og gerðist mun seinna en í öðrum Evrópulöndum og því er saga almenningsgarða og útivistarsvæða ekki gömul ef litið er til nágrannaþjóða okkar.
Með breyttri samfélagsgerð og byggðaþróun hérlendis tekur að myndast þéttbýli á nokkrum stöðum. Með breyttum atvinnuháttum og flutningi fólks úr sveitum landsins tóku
byggðakjarnar að myndast og smám saman að stækka þegar kom fram á 19. öld. Greinilegt er að fyrstu merki um almenningsgarða og útivistarsvæði eru tengd stærri og öflugri
bæjarfélögum eins og Reykjavík, Hafnarfjörður og Akureyri bera vitni um. Af grein Einars
E. Sæmundsen (1998) má ráða að garðarnir hafi í fyrstu verið hugsaðir til að fegra umhverfið og rækta tré og plöntur, og að nokkru leyti sem kálgarðar, en einnig – og það er
ekki síður athyglisvert – til að gefa almenningi kost á að njóta náttúrulegs umhverfis.
Á fyrri öldum Íslandsbyggðar fer fáum sögum af garða- eða útivistarmenningu. Það er
ekki fyrr en með tilkomu borgarastéttar á 19. öld að þetta tekur að breytast. Í riti Einars og
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Samsonar (2006) segir að saga almenningsgarða og opinna grænna svæða og útivistarsvæða hér á landi sé nokkuð frábrugðin því sem gerðist í Evrópu þar sem garðar voru
einkum í eigu valdastétta. Á Íslandi urðu þessi svæði hins vegar einkum til fyrir tilstuðlan
einstaklinga, bæði erlendra og innlendra, sem kynnst höfðu görðum og útivistarsvæðum
annarra landa.
Á útivistarsviðinu eins og mörgum öðrum sviðum taka erlendir straumar að hafa áhrif á
Íslandi. Hingað koma erlendir menn til fræðistarfa og landmælinga svo og Íslendingar
sem sneru heim eftir að hafa komist í kynni við útivistarmenningu, ferðir og útilíf í öðrum
löndum. Fyrstu merki um friðunarumræðu á stærri svæðum er að finna árið 1870 þegar
Sigurður Guðmundsson málari lagði til friðun landsins sem nú heitir Heiðmörk, ofan
Reykjavíkur. Ekkert varð þó af því fyrr en löngu síðar, um 1950, þegar Heiðmörk var
friðuð og opnuð almenningi sem útivistarsvæði. Fyrstu almenningsgarðar og minni útivistarsvæði hérlendis urðu að veruleika fyrir tilstuðlan ýmissa félaga, einkum kvenfélaga
og ungmennafélaga, sem skipulögðu þau og ráku, svo sem í Hafnarfirði, Borgarnesi og
á Akureyri.
Þó að örfáir einstaklingar hafi gert garða við hús sín á fyrri hluta 19. aldar var það ekki
fyrr en um aldamótin 1900 að fyrstu garðarnir þar sem almenningur gat notið útivistar litu
dagsins ljós hér á landi. Garðarnir voru til prýði og oft stolt bæjarbúa enda iðulega samkomustaðir við hátíðleg tækifæri. Má álykta að fyrstu íslensku almenningsgarðarnir og
útivistarsvæðin þar sem skógrækt var stunduð og landið girt af hafi verið ákveðin birtingarmynd þjóðfélagsbreytinganna og uppfyllt vissa félagsleg þörf á leið íslensku þjóðarinnar til sjálfstæðis.
Að horfa á landið með öðrum augum en til ræktunar og landbúnaðar var á þessum tíma
fjarlæg hugmynd. Almenningsgarða og útivistarsvæði þekktu þeir einir sem höfðu búið í
öðrum löndum eða ferðast til útlanda. Það má velta því fyrir sér hvort hægt sé að líta á
fyrstu garðana á Íslandi, sem örfáir einstaklingar gerðu við hús sín, sem eins konar undanfara fyrstu almenningsgarðanna sem síðan urðu vísir að útivistarsvæðum í þéttbýli.

Fyrstu útivistarsvæðin og aldamótaskrautgarðurinn
Með róttækum breytingum á atvinnuháttum landsmanna í lok 19. aldar og byrjun þeirrar
tuttugustu fór tómstundum að fjölga og farið var að skipta sólarhringnum í vinnutíma,
frítíma og svefntíma. Opin svæði til tómstundaiðkunar í frístundum þekktust varla enda
voru slíkar stundir fáar og öll alþýða hafði fram undir þetta unnið sleitulaust allan sinn
vökutíma. Ekki eru til miklar heimildir um fyrstu tómstundir landsmanna en þó má finna
heimild um úthlutun svæðis til íþróttaiðkunar á Melunum í Reykjavík frá árinu 1840. Þá
gaf Stefán Gunnlaugsson bæjarfógeti út eftirfarandi auglýsingu:
Fimmtudaginn 19. þ.m. verður á Skildinganesmelum frá kirkjugarðinum og suður undir sjó, og fyrir sunnan Sauðagerði, skotið með byssukúlum til frækleiks,
hvörs vegna allir óviðkomandi menn aðvarast að koma ekki nærri þeim stað á
tjeðum tíma. (Gísli Halldórsson, e.d.)
Með tímanum komu svo fleiri svæði til sögunnar, bæði til íþróttaiðkunar og almennrar
útivistar. Á 19. öld varð líka til fyrsta útivistarsvæðið hér á landi, Austurvöllur í Reykjavík,
sem ætlað var að prýða bæinn og vera samkomustaður við hátíðleg tækifæri. Nú er mörg
íþrótta- og útivistarsvæði að finna í Reykjavík og nágrenni sem hafa ákveðnu hlutverki að
gegna. Þessi svæði eiga það sameiginlegt að þar fer fram mjög ólík starfsemi. Það er því
forvitnilegt að velta fyrir sér hvort ekki verði árekstrar eða truflun milli útivistargreina sem
skapi raunverulega hættu og þurfi að hafa í huga við skipulagningu svæðanna.
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Áratugirnir fyrir og eftir aldamótin 1900 voru miklir umbrotatímar í þjóðlífinu. Sjálfstæðisbaráttan var á lokastigi og margir stjórnmála- og hugsjónamenn létu að sér kveða. Þessi
gróska fór um allt þjóðfélagið og birtist í ótal myndum, meðal annars í garðrækt, ferðamennsku og almennum útivistaráhuga. Í fyrrnefndri grein Einars E. Sæmundsen (1998)
segir að margir helstu forystumenn í þjóðlífinu hafi gerst brautryðjendur í ræktunarmálum
og garðrækt. Það einkennir sögu þeirra garða sem varðveittir eru frá fyrstu árum aldarinnar, aldamótaskrautgarðanna, að þeim er öllum ætlað ákveðið hlutverk áður en hafist
er handa við gerð þeirra. Þeir eiga að vera til fyrirmyndar fyrir aðra, þeir eru flestir verk
áhugamanna og eru gerðir fyrir samtakamátt þeirra. Þessir garðar voru draumur hugsjónafólks sem vildi fegra og bæta umhverfi sitt og láta aðra njóta með sér. Einar nefnir
enn fremur nokkra garða víðar um land sem síðan hafa þróast sem útivistarsvæði fyrir
almenning. Þetta eru til dæmis Skrúður í Dýrafirði, Lystigarðurinn á Akureyri, Hellisgerði
í Hafnarfirði, Simsonsgarðurinn á Ísafirði, Skallagrímsgarður í Borgarnesi og mótun umhverfisins við Tjörnina í Reykjavík. Segja má að umhverfi Tjarnarinnar sé röð af görðum
og opnum svæðum sem hafa verið í mótun allt fram á okkar daga. Þessi stutta upptalning
sýnir svo ekki er um villst að almenningur hefur haft mikil áhrif og verið sá kraftur sem
þurfti til að gera þessi svæði að raunverulegum útivistarsvæðum. Eftir að félagsleg
byggðaþróun hófst á Íslandi sinntu hin fyrstu félagasamtök mörgum samfélagsmálum.
Almenningsgarðarnir voru aðeins eitt af þeim þjóðþrifaverkum sem félögin tóku að sér
og með þeim fékk fólk aðgang að sameiginlegum skrúðgarði og fallegu svæði úti í náttúrunni sem það átti kost á að njóta með fjölskyldu sinni og félögum.

Hlutverk útivistarsvæða og rannsóknir
Fyrr á öldum fóru félagsleg samskipti fram á markaðstorginu eða við bæjarbrunninn en
nú geta menn mætt nánast öllum slíkum þörfum heima fyrir. Hér geta opin, græn svæði
skipt miklu máli. Opin svæði í borgum geta stuðlað að bættu mannlífi og betri borgum og
með því að efla félagslegt samneyti fólks, upplifun, skynjun og jákvætt viðhorf til grænna
svæða (Steinunn Garðarsdóttir, 2014). Til eru fjölmargar rannsóknir sem fjalla um þennan
mikilvæga þátt og í þessum kafla er fjallað um rannsóknir á þessu sviði og ýmsar hugmyndir reifaðar.
Mikilvægi svæðanna er ekki einungis bundið við það sem við sjáum í náttúrunni heldur
kemur virði þeirra fram í notkun þeirra og því hvaða aðgang almenningur hefur að þeim.
Þó að svæðin virðist við fyrstu sýn einungis vera nýtt til afþreyingar og útivistar getur tilvist
þeirra einnig stuðlað að hverfisanda og að íbúarnir venjist því að leita þangað, tengist
svæðunum tilfinningaböndum og finnist þeir tilheyra þeim. Þau geta þannig stuðlað að
bættri félagsheild. Slíkt getur örvað félagsleg samskipti og komið í veg fyrir ýmiss konar
andfélagslega hegðun. Þetta á líka við þegar um atvinnustarfsemi er að ræða. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli gæða umhverfis og þess að laða hátæknifyrirtæki og
nýja starfsmenn í þekkingariðnaði til svæðisins. Box og Harrison (1993) segja að græn,
opin svæði í nágrenni íbúðahverfa hafi líka jákvæð áhrif á verð fasteigna og þeirra er oft
getið í fasteignaauglýsingum. Þeir skilgreina náttúruleg græn svæði þannig:
Svæðið þarf að hafa land, vatn eða jarðfræðileg einkenni þar sem villtar
plöntur vaxa og villt dýr er að finna, og þar sem stór hópur íbúa hefur aðgang
að svæðinu fótgangandi (Box og Harrison, 1993. bls. 231).
Í MS-ritgerð Hildar Gunnlaugsdóttur (2012) sem ber heitið Opin svæði í þéttbýli: Notkun,
viðhorf og flokkun segir að græn opin svæði hafi einnig náttúruvæn áhrif, sérstaklega
þar sem skógur er fyrir hendi. Þau vinna gegn áhrifum mengunar, gróðurinn dregur í sig
koltvíoxíð, svæðið dregur í sig vatn og moldin hreinsar og síar vatnið. Svæðin geta líka
dregið úr hávaða og veitt skjól gegn vindum og veðrum.
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Ólík hverfi kunna líka að hafa mismunandi þarfir sem ekki er hægt að yfirfæra á heila
borg. Þá kunna menn líka að líta opin græn svæði ólíkum augum. Kaplan og Kaplan
(1989) benda á að það sem einum sérfræðingi finnst henta gæti öðrum fundist vera
neikvætt. Oft meti sérfræðingar þessi svæði frá þröngu sjónarhorni, í ljósi sinnar sérgreinar, en aðrir hafi annað í huga. Hér er um mismunandi afurðir svæðisins að ræða
og athyglisvert er að velta því fyrir sér hvaða hugmyndafræði skipulagsyfirvöld vinni eftir
þegar land er brotið og nýtt til ólíkra þarfa. Þá má ekki gleyma þekkingu íbúa á svæðum
sem þeir hafa lengi búið á og rekst oft á við hugmyndir annarra manna um nýtingu svæða
og landareigna, svo sem í þágu samgangna og virkjanaframkvæmda. Þá er vert að huga
að öryggi svæðanna með tilliti til andfélagslegrar hegðunar notenda því að fáfarin opin
svæði geta valdið fólki öryggisleysi og streitu vegna hræðslu við glæpi. Ef svæðunum er
vel við haldið eykst virðing fólks fyrir þeim, skemmdarverk verða fátíðari og umgengni
betri.
Erlendis hafa verið gerðar margar rannsóknir og margt verið ritað um áhrif útivistar og
útivistarsvæða á líf fólks. Þá eru þessi svæði þýðingarmikil í skipulagi þéttbýlis. Margt
sem varðar útivistarsvæðin er í raun ómeðvitað en skiptir miklu máli. Fjarlægðir skipta
miklu máli þegar kemur að notkun opinna, grænna svæða og rannsóknir sýna að fólk
ferðast einfaldlega ekki langar leiðir til þess að nýta sér opin, græn svæði í þéttbýli. Það
örvar því fólk til útivistar ef slík svæði finnast í nágrenni íbúðahverfa og aðgengi þangað
er auðvelt og óhindrað, svo sem malbikaðar gönguleiðir, hjólastígar, bílastæði og strætisvagn (Lawson, 2004). Í nýju svæðisskipulagi Reykjavíkurborgar eru komin ný viðmið um
aðgengi, fjarlægð íbúa og tengingar milli útivistarsvæða. Dæmi um þetta er Bláþráðurinn,
sem fylgir strandlengjunni og Græni trefillinn sem liggur ofan byggðar.
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum heilsu og grænna svæða. Í fyrrnefndri
ritgerð Hildar Gunnlaugsdóttur (2012) er skýrt frá nokkrum rannsóknum. Hollensk rannsókn sýndi að jákvæð fylgni var milli þess hversu mikið var af grænum, opnum svæðum
annars vegar og heilsu fólks í rannsókninni hins vegar. Rannsókn á eldri borgurum í
Tokyo 2002 sýndi að þeir sem bjuggu nálægt opnum, grænum svæðum, þar sem hægt
var að ganga um, lifðu lengur en þeir sem bjuggu ekki nálægt slíkum svæðum. Þá fannst
fylgni milli tíðni heilablóðfalla og fjölda opinna, grænna svæða í rannsókn sem gerð var í
þéttbýlum hverfum í Flórída. Því fleiri slík svæði, þeim mun færri heilablóðföll. Þá má
nefna aðra hollenska rannsókn á viðhorfum manna sem sýndi að 95% þátttakenda töldu
það mjög gagnlega leið til að vinna á streitu að vera úti í náttúrunni (Berg, Hartig og
Staats, 2007). Í sænskri rannsókn, sem gerð var meðal íbúa í níu borgum og bæjum, voru
þátttakendur spurðir hvaða ráðleggingar þeir myndu gefa áhyggjufullum og streitufullum
vini sínum. Í ljós kom að flestir kváðust myndu ráðleggja viðkomandi að fara í skógarferð
í von um að draga mætti úr þessum neikvæðu einkennum (Grahn og Stigsdotter, 2003).
Að lokum má nefna rannsóknir sem nú er unnið að á sviði umhverfissálfræði, en þær
benda til þess að fólki líði betur í náttúrulegu umhverfi en manngerðu og að það geti
dregið úr streitu (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2014).

Virði Heiðmerkur
Það kemur eflaust mörgum spánskt fyrir sjónir að hægt sé að meta virði ósnortinnar náttúru og útivistarsvæða til afurða rétt eins og landbúnaðarafurðir eða afurðir sjávarfangs.
Þetta er samt hægt að gera með því að meta áhrif náttúrunnar á líf fólks sem hefur aðgang að óskertri eða manngerðri náttúru og öðlast þar með aukin lífsgæði.
Í bandarískri rannsókn sem gerð var 1997 var reynt að meta beinar og óbeinar afurðir eða
það sem kallað var þjónusta náttúrunnar (e. ecosystem services), nánar tiltekið þjónusta
vistkerfa (Costanza o.fl. 1997). Beinar afurðir eru til dæmis veiðinytjar og orka en óbeinar
nytjar eru binding kolefnis, jarðvegsmyndun, hreinsun og miðlun vatns og viðhald líffræði-
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legs fjölbreytileika. Allir þjónustuþættir voru verðmetnir og heildstætt mat fundið sem er
samanlagt gildi allra þjónustuþátta. Niðurstaðan var sú að þjónusta náttúrunnar væri
að meðaltali 33 þúsund miljarðar dollara á ári. Til samanburðar sama ár var heimsframleiðslan 25 þúsund milljarðar dollara.
Hvernig lítum við á svæðin? Landslagsarkitektar líta ólíkum augum á svæðin og með
ákveðna notkun í huga. Aðgengi og nálægð, skoðanir íbúa og fjölbreytni svæðisins eru
þættir sem ráða miklu um gildi ósnortinna útivistarsvæða. Hér kemur hugtakið þjónusta
náttúrunnar við sögu.
Árið 2013 lauk rannsókn á virði Heiðmerkur sem Brynhildur Davíðsdóttir (2010) fjallar
um. Rannsóknin var mjög viðamikil og tók til lífríkis svæðisins, umferðar og notkunar og
menningartengingar svæðisins á mjög breiðum grundvelli. Nokkrar greinar hafa birst um
virði Heiðmerkur og erindi flutt á ráðstefnum, en í gögnum og upplýsingum sem höfundar
þessarar greinar höfðu aðgang að kemur fram að endanlegar niðurstöður liggja ekki fyrir.
Rannsóknin sýndi meðal annars fram á það að okkur hættir til að taka ýmsum gæðum
náttúrunnar sem sjálfsögðum hlut og metum þau ekki til fjár þegar hugað er að verðmæti
staða eða kostnaði vegna framkvæmda. Heiðmörk veitir ýmsa þjónustu náttúrunnar og
fjölbreytta möguleika á útivist. Þar er hægt að fara gangandi, hjólandi, ríðandi, skíðandi
og akandi. Hún veitir skjól og fegurð og mörgum finnst einber tilvist hennar mikils virði þar
sem hægt er að koma þangað og njóta kyrrðarinnar. Einnig eru heimsóknir skólabarna
mjög ákjósanlegar víða í Heiðmörk, svo og aðstaða til útináms. Niðurstöður rannsókna
benda til þess að heildstætt virði náttúrunnar í Heiðmörk sé verulegt og sýni að friðun og
nýting landsins í sínu upphaflega ástandi hafi mikil verðmæti í för með sér. Enn er unnið
að endanlegum niðurstöðum og von er á fleiri greinum um þetta efni á næstu árum.

Viðhorf Garðbæinga til útivistarsvæða
Könnun var gerð meðal íbúa Garðabæjar árið 2006 (Garðabær, e.d.) um áhrif útivistarsvæða á daglegt líf fólksins í bæjarfélaginu og notkun þess á þeim. Könnuð voru viðhorf
til gæða náttúrulegra útivistarsvæða í Garðabæ, notkun svæðanna og þarfir fyrir náttúrutengda útivist. Spurt var um þekkingu íbúa á útivistarsvæðunum, sem voru 15 að tölu, og
hversu víðfeðm þau væru. Þá var spurt um notkun íbúa á svæðunum og hvað það væri
helst sem vekti athygli og drægi fólk til sín. Niðurstöður rannsóknarinnar voru síðan hafðar til hliðsjónar þegar unnið var að heildarskipulagi bæjarlandsins árið 2013 þar sem fjallað var um öll útivistarsvæði Garðabæjar. Þetta var í fyrsta sinn sem slík rannsókn var
gerð hér á landi og er framtak Garðbæinga öðrum sveitarfélögum gott fordæmi, þar sem
kannaður er hugur íbúanna áður en teknar eru ábyrgar ákvarðanir og lagt í kostnaðarsamar framkvæmdir sem alltaf þarf að forgangsraða. Niðurstöður rannsóknarinnar, sem
enn eru nýttar, voru settar þannig fram að þær geti nýst vel til stefnumótunar- og skipulagsvinnu á mismunandi skipulagsstigum.

Flokkun fyrir græn opin svæði
Að flokka og skilgreina opin græn svæði í þéttbýli svo og önnur útivistarsvæði hefur ekki
verið gert á skipulegan hátt á Íslandi. Í MS-ritgerð Hildar Gunnlaugsdóttur (2012) er fjallað
um þessar skilgreiningar. Þar rýndi Hildur í erlend flokkunarkerfi fyrir græn, opin svæði
og bar þau saman við það sem hún taldi ófullkomið flokkunarkerfi Reykjavíkurborgar sem
er unnið eftir norskum fyrirmyndum. Í ritgerðinni kemur fram að flokkunarkerfi fyrir opin
svæði eru notuð til að öðlast yfirsýn yfir hin ýmsu notkunarsvið, mismunandi gerðir svæða
og enn fremur til að unnt sé að samræma gagnasöfnun. Þá kom það fram í niðurstöðum
ritgerðarinnar að slík flokkun gagnast vel í stefnumótandi vinnu sveitarfélaganna til framtíðar litið. Hvað íslenskar aðstæður varðar þá kannaði Hildur með viðtalsrannsókn viðhorf
íbúa til opinna svæða í Reykjavík ásamt því að gera tillögu að nýju flokkunarkerfi sem
endurspeglaði notkun og viðhorf fólks til þessara svæða. Með tímanum hefur notkun
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svæðanna komið inn sem sérstakur flokkur í stað landfræðilegra sérkenna. Það er þróun
í rétta átt að mati Hildar en ljóst megi vera að huga þurfi að nýju kerfi sem byggist á rannsóknum og sýni notkun og viðhorf íbúa.

Gildi útivistarsvæða fyrir menntun og tómstundir
Á síðustu áratugum hafa verið skipulögð fjölmörg útivistarsvæði í þéttbýli og í nágrenni
þéttbýlisstaða. Þau eru misjöfn að stærð og gerð og eru ýmist innan bæjarmarka eða í
dreifbýli. Fjöldi þeirra hefur aukist eftir því sem bæir og borgarhverfi hafa vaxið og þróast,
og krafan um aðgengi að góðum útivistarsvæðum hefur fylgt þeirri þróun. Þá hefur almennur áhugi á útilífi og útivist aukist verulega og umferð fólks um útivistarsvæðin, gangstíga og hjólabrautir stóraukist. Nýting almennings á útivistarsvæðum í þéttbýli er ef til vill
einn besti mælikvarðinn til að meta þátttöku almennings í útilífi og útivist. Með aukinni
útivist almennings hefur hlutverk og mikilvægi útivistarsvæða í þéttbýli stóraukist. Flest
útivistarfólk kýs að vistast og vera úti í ósnortinni eða manngerðri náttúru og því eru útivistarsvæði jafn nauðsynleg útivistarfólki eins og sundlaugar eru sundfólki, knattspyrnuvöllur knattspyrnumönnum og skíðasvæði skíðafólki.
En hvernig eru útivistarsvæðin nýtt í menntunarlegum tilgangi? Lengi hefur tíðkast að fara
með börn á skólaaldri í vettvangsferðir. Þekktir eru útivistardagar eða stutt skólaferðalög
sem oft þykja skemmtileg tilbreyting frá venjubundnu skólastarfi. Jordet (1998) skrifar að
græn opin svæði séu mikilvæg leið til að kenna yngstu kynslóðinni að virða og meta náttúruna. Víða erlendis á útinám sér langa hefð og á grænum opnum svæðum má víða finna
útinámssvæði sem nýtt eru af skólum í nágrenninu. Leik- og grunnskólar hafa mjög mismunandi aðstöðu til útikennslu á skólalóðum sínum og því er æskilegt að hægt sé að fara
með nemendur á öruggan stað í nágrenni skólans. Það reynist kennurum oft erfitt að taka
þetta fyrsta skref, að fara út með skólabekkinn. Því er nauðsynlegt fyrir þá að hafa aðgang að útivistarsvæði sem þeir þekkja og geta vitjað reglulega. Þá eflist öryggi þeirra og
nemendanna í útinámi.
Ekki er langt síðan farið var að skipuleggja sérstök svæði innan útivistarsvæðanna, svo
sem grenndarskóga eða grenndarsvæði, sem nýta má til útináms. Nokkur sveitarfélög
og skólar hafa gert samning þar að lútandi og eru til dæmis í Reykjavík um 30 slík svæði
í umsjón grunn- og leikskóla. Grenndarsvæðin eru merkileg viðbót við önnur útivistarsvæði og gera ætti þau að lið í almennu skólastarfi. Með því móti kynnast börnin því að
fara út og upplifa umhverfið og náttúruna á eðlilegan og óþvingaðan hátt með fjölbreyttri
tengingu við margs konar kennslugreinar. Áhugavert er að rýna í reynsluna af Grenndarskógaverkefninu.
Á vegum Skógræktar ríkisins árið 2001 hófst í Reykjavík verkefnið Lesið í skóginn og
síðan var gerður samningur um allmörg svæði í nágrenni skólanna sem kölluð voru
grenndarskógur. Þetta er í raun íslensk útgáfa af útinámssvæði þar sem kennarar og
nemendur fá sameiginlegt forræði yfir ákveðnu svæði sem er oftast í göngufæri við skólann. Samningur um grenndarskóg gefur viðkomandi skóla formlegri aðgang að tilteknu
skógarsvæði og ákveðið rými til að taka ákvarðanir um nýtingu þess og tengingu við allar
námsgreinar og skólastig. Í samningnum eru yfirleitt ákvæði um það hvenær þurfi að leita
samþykkis landeigenda en það geta verið atriði er varða uppbyggingu á aðstöðu, svo og
aðgerðir sem tengjast því að fella tré svo dæmi séu tekin (Skógrækt ríkisins, e.d.). Útinám
hvetur til fjölbreytni í skólastarfi og kennslustundin á að fela í sér námsleg markmið eins
og aðrar kennslustundir. Hér er á ferðinni mikilvæg viðbót við almenna notkun útivistarsvæða.
Ferð á útivistarsvæðið býður upp á ýmislegt annað starf á vegum skólans í grenndarskóginum, svo sem viðburði af ýmsum toga. Þetta geta verið skólasetning og -slit, afmæli, sýn-

13

Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun:
Sérrit 2015 – Um útinám

ingar, viðburðir og verkefni sem tengjast samstarfi við aðila í nærumhverfinu, til dæmis
foreldrafélög og aðila í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Á þeim árum sem liðin eru frá því að
fyrstu grenndarskógarnir voru teknir í notkun hefur hugmyndin um þá einnig teygt sig til
íbúa í hverfinu sem geta nýtt grenndarskóginn til tómstunda, útivistar og yndis og fyrir
viðburði í fjölskyldunni, svo sem barnaafmæli. Þannig gegnir grenndarskógurinn ákveðnu
uppeldislegu hlutverki sem hvetur til útiveru í nærumhverfi með persónulegum viðburðum
sem tengja íbúana sterkar við nærumhverfi sitt í gegnum náttúrutengda upplifun (Skógrækt ríkisins, e.d.).

Lýsing og greining á nokkrum útivistarsvæðum
Viðfangsefni útivistarfólks þróast og áhrif frá öðrum löndum, nýjar greinar og ný þekking
berst til Íslands. Til þess að útivistarsvæði verði alltaf vel sótt og lögð sé áhersla á nýtingu
þeirra en þau verði ekki stór mannlaus svæði þarf að líta á málin frá víðu sjónarhorni.
Skipulagið þarf að taka mið af þörfum fólks, ólíkum útivistargreinum, aðgengi og áhugamálum. Í stuttu máli sagt – það þarf að gera útivistarsvæðin þannig úr garði að fólk vilji
koma þangað og njóta náttúrunnar út frá áhugamálum sínum eða í hvíld. Því er líka nauðsynlegt að huga betur að tengingu milli frístunda og skólastarfs með því að hafa útinámshugtakið til hliðsjónar. Útinámið getur dýpkað og hvatt til markvissrar og uppbyggilegrar
notkunar á útivistarsvæðum, samanber þróun grenndarsvæðanna sem að framan
greinir.
Þessi þróun er í raun stutt á veg komin á Íslandi og til að gefa lesendum hugmynd um
fjölbreytnina og viðleitni skipulagsyfirvalda eða sveitarfélaga þá fara hér á eftir stuttar
lýsingar á fjórum ólíkum útivistarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Svæðin eru manngerð
í mismiklum mæli. Sumum hefur verið umbylt og þau hönnuð af mönnum, eins og Gufunes, önnur eru stikaðar leiðir í ósnortnu landi, eins og Mosfellsheiði. Líta má á svæðin
sem fulltrúa ákveðinnar gerðar af útivistarsvæðum, og fjallað verður fyrst um þau svæði
sem eru mest manngerð en síðan um þau sem eru nánast ósnert af manna höndum.

Mynd 2 – Frístundamiðstöðin Gufunesbær státar af fjölbreyttu útivistarsvæði.
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Gufunes
Frístundamiðstöðin Gufunesbær var stofnuð haustið 1998 og er rekin af Skóla- og
frístundasviði Reykjavíkur. Eitt af upphaflegum markmiðum í starfi Gufunesbæjar var að
stuðla að samheldni íbúanna í hverfinu og taka þátt í samstarfi og samskiptum við ýmsa
aðila, bæði innan og utan hverfis. Aðstæður í „sveitinni“ í Gufunesi eru mjög góðar til
iðkunar útivistar. Svæðið í heild er skilgreint sem borgargarður í skipulagi Reykjavíkur.
Á svæðinu er meðal annars gamli bóndabærinn í Gufunesi, hlaðan og súrheysturninn
sem nýttur er til veggjaklifurs og auk þess er folfvöllur á túnunum við Gufunesbæ og hjólabrettapallar. Þá er þar strandblakvöllur með ósviknum skeljasandi og í undirbúningi eru
rugby-völlur og athlaupsbraut. Þá er þar nýbyggður klifurkastali og góð aðstaða til útieldunar. Túnin og umhverfi Gufunesbæjar eru tilvalin til leikja og íþróttaiðkunar. Uppbygging
þjónustu í tómstundum er ein af kröfum nútímans og því vill Gufunesbær sinna. Þar á að
vera vettvangur tómstunda, menntunar, menningar og uppeldis undir handleiðslu hæfra
starfsmanna (Gufunesbær, e.d.).

Mynd 3 – Í Öskjuhlíð eru ævintýralegir stígar (ljósmynd: ferill.is).

Öskjuhlíð
Öskjuhlíð er skilgreind sem borgargarður samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur og er
áhugavert útivistarsvæði með fjölbreytilegu náttúrufari, merkilegum jarðminjum, mikilli
skógrækt og einstökum jarðmyndunum og mannvistarminjum frá stríðsárunum. Öskjuhlíðin er afar vinsælt útivistarsvæði sökum nálægðar sinnar við miðbæ Reykjavíkur og
í og við Öskjuhlíð fer fram fjölbreytt tómstundastarf. Þar má nefna siglingastarfsemi
og aðstöðu til sjósunds í Nauthólsvík, reglulegar rathlaupsæfingar um skógarsvæðin,
hjólreiðaþrautir og fjölbreyttar hlaupaleiðir, auk þess sem Öskjuhlíðin er vettvangur
fuglaáhugamanna. Þá eru í Öskjuhlíð fimm grenndarskógarsvæði fyrir útinám (Reykjavíkurborg, e.d.b).

Elliðaárdalur
Á vef Reykjavíkurborgar er Elliðaárdalur einnig skilgreindur sem borgargarður og er eitt
stærsta græna náttúrusvæðið innan þéttbýliskjarna Reykjavíkur. Hann er jafnframt eitt
vinsælasta svæðið til útivistar, leikja og íþróttaiðkunar af ýmsu tagi. Dalurinn einkennist af
fjölbreyttu umhverfi, landslagi og gróðurfari en þungamiðjan er Elliðaárnar sem dalurinn er
kenndur við. Elliðaár falla úr Elliðavatni í norður og vestur milli Breiðholts og Seláss og Ártúnsholts í tveimur kvíslum. Segja má að þær skipti borginni í tvennt við Elliðaárósa. Lax
gengur upp í árnar og eru þær með vinsælli laxveiðiám á suðvesturhorni landsins. Elliðaár voru virkjaðar árið 1921 og er stærsta stíflan nálægt gamla Árbæjarbænum. Í Elliðaárdal hefur verið stunduð skógrækt en þar má einnig finna margs konar náttúrulegt gróðurlendi. Fuglalíf er mjög auðugt í dalnum og meðal áhugaverðra staða sem eru í Elliðaárdal
eða í jaðri hans eru Árbæjarsafn, Minjasafn Orkuveitu Reykjavíkur og hesthúsahverfið í
Víðidal. Þá er almenningssundlaug og stórt íþróttasvæði í dalnum auk fjögurra grenndar-
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Mynd 4 – Elliðaárdalur er fallegt náttúrulegt útivistarsvæði.

skógasvæða fyrir útikennslu og útinám. Vinsælt er að hlaupa eða hjóla um dalinn og malbikaðir stígar eða malarstígar eru merktir inn á upplýsingakort sem víða er að finna. Reykvíkingar fóru að fara í lautarferðir í Elliðaárdal snemma á 19. öld og er dalurinn því sennilega eitt fyrsta útivistarsvæði sem sögur fara af hér á landi. Þegar bílaöld gekk í garð vildu
menn komast lengra og lítið var um heimsóknir í dalinn. Síðan breytist hann aftur í vinsælt
útivistarsvæði á ofanverðri 20. öld. Nauðsyn á friðun og verndun Elliðaárdals var mönnum
ekki ljós framan af. Íbúðabyggð í Árbæjarhverfi frá því um 1970 liggur nálægt ánum en
síðan hefur íbúðabyggð verið beint frá dalnum og tilvist hans tryggð sem útivistarsvæði
(Reykjavíkurborg, e.d.a).

Mynd 5 – Í næsta nágrenni Mosfellsbæjar er útivistarsvæði með fellum og dölum.

16

Útivist í þéttbýli: Saga, gildi og tækifæri

Mosfellsbær – fellin og dalirnir
Mosfellsbær er 9500 manna sveitarfélag í útjaðri Reykjavíkur þar sem möguleikar til útivistar og afþreyingar eru margvíslegir. Mikill munur er á svæðunum hér og þeim sem fyrr
eru nefnd, til dæmis vegna eignarhalds og hagsmuna landeiganda sem taka þarf tillit til.
Víða í bæjarlandinu er hægt að njóta útivistar, og nálægð við ósnortna náttúru og fallega
staði veitir Mosfellsbæ sérstöðu. Skólastarf í bænum nýtur þess með góðu aðgengi að
útinámi. Auknum áhuga á að stunda útivist og hvers kyns íþróttir hefur verið svarað með
markvissri uppbyggingu útivistarsvæða fyrir íbúa bæjarins, bæði í bænum sjálfum og í
bæjarlandinu. Hestamennska er rótgróin útivistargrein ásamt almennri hreyfingu þar sem
göngu- og hlaupaleiðir njóta vinsælda. Í bæjarlandi Mosfellsbæjar eru fjölmargar stikaðar
gönguleiðir, sumar auðveldar, aðrar erfiðar, og gefið hefur verið út ókeypis göngukort
(Mosfellsbær, e.d.).

Greining á útivistarsvæðum
Útivistarsvæðin sem hér hafa verið nefnd eru dæmi um fjölbreytt og vel nýtt útivistarsvæði. Forvitnilegt er að velta fyrir sér nokkrum atriðum sem tengjast þeim og ýmsum
séreinkennum þeirra. Öskjuhlíð og Elliðaárdalur eru gömul útivistarsvæði og þar hefur
orðið mikil breyting á skipulagi, stígagerð og fleiru á liðnum áratugum. Gufunesbær er
aftur á móti nýrra svæði, byggt á gömlu öskuhaugunum, og á Mosfellsbæjarsvæðinu
er víða um að ræða ósnortið land. Á þessum útivistarsvæðum er umferð vélknúinna
ökutækja bönnuð að mestu. Umferð gangandi fólks og hlaupandi er langalgengust en
hjólreiðar eru þó leyfðar og hafa aukist mikið. Hér á eftir vilja höfundar gera tilraun til
að greina og túlka hlutverk og notkun þessara ólíku svæða. Stuðst er við fyrrnefndar
heimildir um svæðin.
Gufunesbær er dæmi um manngert útivistarsvæði þar sem möguleiki er á fjölbreyttri afþreyingu. Þar er umferð vélknúinna ökutækja bönnuð, til dæmis vélhjóla, og hestar fá ekki
að fara um svæðið, en leyfilegt er að vera á reiðhjólum á stígunum. Staðurinn er hannaður með það að markmiði að bjóða upp á fjölbreytta aðstöðu til útivistar án þess að ólíkar
greinar trufli hver aðra. Þar má nefna boltaíþróttir, leikvallatæki, folfbraut, hjólabretta- og
BMX-garð, útieldunaraðstöðu og klifurvegg svo dæmi séu tekin. Hér er í þróun staður
sem gæti orðið öflug útivistarmiðstöð þar sem hægt væri að stunda hinar fjölbreyttustu
útivistargreinar án truflunar. Enn er nóg af ónýttu landi og skipulag svæðisins í mótun.
Öskjuhlíð er mjög heppileg til útivistar enda fjölsótt. Þar hefur skógurinn mikið aðdráttarafl
og nálægð við sjóinn eykur á fjölbreytni svæðisins. Þar er bílaumferð takmörkuð og eykur
það nándina við náttúruna, og stígakerfi svæðisins er skemmtilega flókið. Engin hestamennska er leyfð í Öskjuhlíð. Þá eru á svæðinu aðsetur félagasamtaka þannig að mikil
umferð er um það, auk þess sem margir fara um hjóla- og göngubraut sem liggur á bökkum Fossvogs og sér það til þess að stöðugur straumur fólks er inn á svæðið. Á þröngum
stígum hafa hjólreiðamenn þurft að vara sig á gangandi fólki og víða mætti eftirlit og umhirða vera betri í skóginum.
Í Elliðaárdal er mjög fjölbreytt mannlíf og margs konar frístundastarfsemi. Íþróttafélag og
hestamannafélag hefur þar aðsetur auk þess sem mikill fjöldi fólks stundar þar gönguferðir, hlaup og hjólreiðar. Talsverð hætta er á árekstrum þar sem í ánum er stunduð veiði
sem krefst ákveðinnar tillitssemi og hjólreiðamenn geta auðveldlega truflað útreiðar ef
óvarlega er farið. Í Elliðaárdalnum þarf tillitssemi og gagnkvæm virðing útivistarfólks að
ríkja svo að allir geti stundað þær útivistargreinar sem leyfðar eru á svæðinu. Hestamenn
hafa haldið sig í efri hluta dalsins í nágrenni við hesthúsahverfin og reiðleiðir liggja líka um
Heiðmörk, en hlauparar og hjólreiðamenn halda sig í neðri hluta dalsins. Þetta virðist vera
ágætt skipulag en eflaust verða þar árekstrar þó að flestir virðist vera sáttir og geta stundað sína útivist óáreittir. Ofan Elliðaárdals taka síðan við Elliðavatn og Heiðmörk þar sem
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komið er á víðáttumikið útivistarsvæði. Elliðaárdalur hefur því margar tengingar og er dýrmætt útivistarsvæði sem vernda þarf sérstaklega vel.
Stikaðar gönguleiðir í Mosfellsbæ eru ágætt dæmi um samstarf frjálsra félagasamtaka og
sveitarfélags. Annar höfundur greinarinnar, Ævar Aðalsteinsson, hefur stýrt uppbyggingu
stikaðra gönguleiða á Mosfellsheiði fyrir hönd Skátafélagsins Mosverja og þekkir vel til
þess verkefnis. Þar var farin sú leið að virkja krafta félagasamtaka, í þessu tilfelli skátafélagsins, til að vinna að uppbyggingu gönguleiðanets sem nú er rúmlega 80 km. Auk þess
hafa verið settir upp vegprestar við vegamót og upplýsingaskilti við gönguleiðirnar. Tilurð
verkefnisins má rekja til ársins 2006, þegar vart varð við aukinn áhuga á útivist og bæjarstjórn vildi bregðast við því með bættu aðgengi að fjölbreyttum og víðáttumiklum svæðum
innan bæjarlandsins. Markmiðið með lagningu stikaðra gönguleiða var því að auðvelda
almenningi aðgang að ósnortinni náttúru í bæjarlandi Mosfellsbæjar.
Ekki var því um að ræða afmarkað útivistarsvæði heldur stórt svæði þar sem landeigendur voru fjölmargir og alls konar starfsemi var í gangi á mörgum jörðum. Margir þættir
stuðluðu að því að verkefnið hefur að flestra dómi tekist vel. Ráðinn var verkefnastjóri
sem hafði í samvinnu við tæknideild bæjarins umsjón með framkvæmdum. Lögð var
áhersla á umsögn og leyfi landeiganda og að allri hönnunarvinnu skyldi vera lokið áður
en til framkvæmda kæmi. Þá var verkið unnið á nokkrum árum og í góðri samvinnu við
heimamenn svo að nægur tími hefur verið til að laga leiðirnar að ýmsum þörfum.
Umferð gangandi fólks hefur stóraukist á svæðinu eftir að gönguleiðirnar voru stikaðar og
göngukortið var gefið út. Stikuðu gönguleiðirnar hafa án efa hvatt almenning til hreyfingar
og gönguferða um heimaslóðir. Þær hafa líka talsvert gildi í þá veru að kynna íbúum í
Mosfellsbæ landsvæði í nágrenni bæjarins og styðja þá stefnu bæjaryfirvalda að vera
náttúru- og umhverfisvænt bæjarfélag. Þá hefur verkefnið haft talsvert markaðslegt gildi
fyrir litla skátafélagið sem hefur styrkt mjög ímynd sína og fengið jákvæða umsögn bæjarbúa með vinnu sinni við stikuðu gönguleiðirnar. Hér má segja að uppbygging á útivistarog frístundamarkaðnum nýtist öllum. Sveitarfélagið styður verkið fjárhagslega, frjáls félagskraftur vinnur verkið á ódýran og einfaldan hátt undir eftirliti tæknideildar bæjarins og
íbúarnir eiga kost á útivistarsvæðum í bæjarlandinu sem allir styðja, hvar í flokki sem þeir
standa.

Niðurstaða og umræður
Hér verða dregnir saman nokkrir helstu þættir í því sem rakið hefur verið hér að framan.
Annars vegar er sett fram túlkun og ályktanir er tengjast sögu og þróun svæðanna og hins
vegar þær ályktanir sem tengjast hlutverki, notkun og gildi svæðanna. Í undirfyrirsögnum
er getið um tiltekin álitamál og þau síðan rædd nánar.

Saga og þróun
Samtakamáttur og einstaklingsframtak varðar leiðina
Ætla má að skipulagning fyrstu trjágarðanna á Íslandi sé það frækorn sem síðar leiddhafi
verið undanfari almenningsgarða og útivistarsvæða, og það er athyglisvert að þessi fyrstu
merki um skipulagða garða voru oftast í höndum einstaklinga og félagasamtaka. Garðarnir hvöttu almenning til útivistar og ræktunarstarfa og til þess að dvelja úti undir berum
himni við náttúrulegar aðstæður. Þeir eru því án efa upphaf þeirrar þróunar sem síðar
leiddi til skipulagðra náttúrulegra útivistarsvæða svo og hannaðra garða í bæjum landsins.
Ólíkt útivistar- og almenningsgörðum í borgum og bæjum á meginlandi Evrópu urðu
almenningsgarðar á Íslandi til í alþýðlegu samfélagi og fyrir samtakamátt almennings.
Það voru oft einstaklingar eða félagasamtök sem tóku fyrstu skrefin á þessari braut og
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stóðu fyrir framkvæmdum í byrjun en nú eru það fyrst og fremst opinberir aðilar, svo sem
sveitarfélög og ríki, sem standa að skipulagi almenningsgarða, opinna grænna svæða
og stærri útivistarsvæða svo og framkvæmdum þar í samvinnu við félagasamtök og verktaka. Þó ekki hafi farið fram miklar rannsóknir á áhrifum útivistarsvæða á Íslandi bendir
margt til þess að almenningsgarðar og útivistarsvæði hafi átt drjúgan þátt í þróun útivistar
á Íslandi og aukið lífsgæði almennings, auk þess sem þau hafa haft mikið gildi fyrir þéttbýlisstaði og verið þýðingarmikil fyrir mörg sveitarfélög. Víða voru þessir garðar stolt og
prýði þorpa og bæja og fegruðu mjög nánasta umhverfi. Þannig þróuðust mörg svæði
með samfélagslegum hætti. Tilurð þeirra og uppbygging á sér félagslega forsögu og tengingu við ákveðnar útivistargreinar með skipulagningu bæði stórra og smærri útivistarsvæða.
Þegar þessi saga er skoðuð vekur það athygli að oftast áttu félagasamtök og einstaklingar þarna hlut að máli. Skógræktarfélög, kvenfélög, ungmennafélög og íþróttafélög hafa
unnið að þessum málum með stuðningi bæjarfélaga og sveitarstjórna.
Félagslegur samtakamáttur og stuðningur sveitarfélags getur í sameiningu komið miklu til
leiðar. Um það vitnar sagan en einnig nýleg dæmi, eins og í Mosfellsbæ. Skipulagið getur
líka haft atvinnuskapandi áhrif, einsog á Siglufirði og á Ísafirði, þar sem öflug útivistarsvæði hafa orðið aflvaki nýrra atvinnugreina og laðað að fjármagn. Nægir þar að nefna
uppbyggingu skíðasvæða og aðra útivistartengda ferðaþjónustu víða um land.
Fjölbreytni einkennir útivistarsvæðin
Öll mannkynssagan lýsir miklum breytingum á samfélagi manna. Á meginlandi Evrópu
og í Bandaríkjunum, sem við berum okkur gjarnan saman við, hafa orðið miklar breytingar
á nýöld. Nýi heimurinn, franska byltingin og síðar iðnbyltingin gjörbreyttu öllu hinu vestræna samfélagi. Áður höfðu Grikkir og Rómverjar náð langt í fornöld og fornminjar sýna
háþróaða samfélagsgerð á litlum svæðum sem ekki var ósvipuð mörgu því sem við nú
búum við.
Útivistarsvæðin eru mjög fjölbreytt og það sem lýsir fjölbreytninni er hinn mikli munur á
þeim svæðum sem hægt er að skilgreina sem svæði til útivistar, það er opin svæði og útivistarsvæði. Nefna má einkagarða við íbúðarhús, almenningsgarða í þéttbýli, óskipulögð
opin svæði í þéttbýli, skipulögð opin svæði í þéttbýli, friðuð útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis, ósnortin svæði sem opin eru almenningi í nágrenni þéttbýlis, friðlýst svæði, þjóðgarða, friðlönd og ósnortin víðerni Íslands frá fjöru til fjalls.
Það er löngu viðurkennt og vitað að ósnortin náttúra, gróður og garðar hafa góð áhrif á
manninn, bæði andlega og líkamlega. Því lögðu forn þjóðfélög áherslu á uppbyggingu og
skipulagningu útivistarsvæða og jafnvel mannvirkja sem auðvelduðu íbúum að nýta sér
útivist og skýrir það útlit þeirra, notkun og forsögu.
Hin síðari ár og áratugi hafa sveitarstjórnir með deiliskipulagsreglum skipulagt stór svæði
sem ætluð eru til frístunda og útivistar. Útivistarsvæði geta því verið mjög ólík og eru oft
hönnuð eða skipulögð með ákveðið hlutverk í huga. Þá skiptir aðgengi að hverju svæði
miklu máli og hvaða væntingar notendur og tilvonandi gestir hafa til svæðisins. Þá kemur
oft í ljós augljós munur á notkun svæðanna og smám saman þróast og breytist yfirbragð
þeirra.

Hlutverk, notkun og gildi útivistarsvæða
Breytt hlutverk útivistarsvæða – árekstrar og umferð
Fjölbreyttar útivistargreinar eru stundaðar á fjölmörgum ólíkum svæðum. Mikið ber á
göngu- og hlaupafólki, hestamenn eru víða, siglingar eru stundaðar og ýmsar íþróttir, svo
sem strandblak og folf. Þá má nefna klifur og fjallgöngur, og skógrækt og grasagarðar eru
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víða á útivistarsvæðum í þéttbýli. Af þessari upptalningu má sjá að fjölbreytnin er mikil og
er þá síður en svo allt upp talið. Hvað skipulögð svæði varðar virðist fyrirfram ákveðið
hlutverk svæðisins skipta miklu máli í ákvarðanatöku um notkun þess.
Þá má nefna verkefni við friðun lands og vinnu við skógrækt og aðra ræktun, gistiþjónustu
og menningartengda ferðaþjónustu. Einnig eru útivistarsvæðin sums staðar vettvangur
hestamennsku. Skíðaíþróttir koma hér líka við sögu, svo og hlaup, rathlaup, siglingar og
golf. Þá eru leiksvæðin nýtt til leikja og til samkomu- og hátíðahalda, svo nokkuð sé nefnt.
Þar sem margar ólíkar útivistargreinar eru stundaðar á sama svæði getur verið mikil
hætta á árekstrum og ýmsum óþægindum. Hildur Gunnlaugsdóttir (2012) segir frá rannsókn sem sýndi að þar sem almenningsgarðar laða til sín ungt fólk forðast oft eldra fólk
að koma þangað vegna hegðunar unga fólksins. Þá má nefna mismunandi notkun á
göngu-, hjóla- og reiðleiðum. Hestamenn kjósa að forðast þá sem fara um á vélknúnum
farartækjum en hafa síst á móti göngufólki. Hjólreiðar geta verið hættulegar á mjóum
göngustígum og hávaðasöm farartæki trufla þá kyrrð og friðsæld sem aðrir sækjast eftir.
Þá eiga langar jökulgöngur ekkert sameiginlegt með blöðrujeppaakstri og siglingar á
vélbátum geta truflað kvöldkyrrðina við Hafravatn, svo dæmi séu tekin.
Margt bendir til þess að það sé einkum friður og ró sem fólk sækist eftir á útivistarsvæðum, þau eigi að vera staðir til að slaka á og hvílast. Svæðin eru griðastaður fyrir suma en
aðrir koma þangað í markvissum tilgangi, svo sem til æfinga og þjálfunar, gönguferða eða
annarrar líkamlegrar hreyfingar. Sumir nýta útivistarsvæðin til stefnumóta eða til að hitta
fólk á förnum vegi. Sumir sækja á opnu svæðin til að rjúfa reglufestu daganna og komast
í náttúrulegt umhverfi. Jafnvel þeir sem aldrei leita á opin svæði vilja vita af þeim og eiga
möguleika á að sækja þangað eða njóta útsýnis yfir þau.
Ljóst má vera að með auknum áhuga landsmanna á útivist hefur álag á útivistarsvæði
aukist og víða má sjá verulega fjölgun gesta. Ferðaþjónusta hefur stóraukist á síðustu
árum og hefur aðsókn og umferð margfaldast á vinsæl útivistarsvæði og í þjóðgarða
Íslands. Þessu hefur fylgt nokkur vandi sem reynt hefur verið að bregðast við með bættri
aðstöðu og eftirliti, stígagerð og byggingu salerna.
Taka þarf tillit til þessara fjölbreyttu þarfa ólíkra hópa og einstaklinga við hönnun, skipulag
og rekstur svæðanna svo hægt sé að lágmarka árekstra og tryggja öryggi. Sumir þeirra
sem nýta svæðin eiga sér ekki málsvara í formlegum hópi og því þarf að leita sértækra
leiða til að fá fram ólík sjónarmið og þarfir. Því er nauðsynlegt að koma á einhvers konar
flokkun, sem raunar er þekkt aðferð erlendis. Með flokkuninni eru svæðin greind og skerpt
á hlutverki þeirra og notkun.
Það er skoðun höfunda að slíkt muni efla og styrkja þróun þessara svæða og gera góð
útivistarsvæði enn betri. Þá er líka hægt að skipuleggja gömul svæði að nýju með breytta
notkun og nýjar útivistargreinar í huga. Áherslur breytast á þessu sviði eins og öðrum.
Uppeldislegt gildi útvistarsvæðanna
Skólar og ýmsir aðilar sem sinna tómstundastarfi nýta útivistarsvæði sem vettvang fyrir
nám barna og ungmenna. Þó svo að þær leiðir sem kennarar eða tómstundafræðingar
fara við að nýta útivistarsvæðin séu ólíkar um margt eru markmiðin oft þau sömu, að
skapa ánægjulega og lærdómsríka reynslu fyrir þátttakendur. Ríkuleg tækifæri felast í
markvissri notkun útivistarsvæðanna í tómstunda- og skólastarfi. Útinám á útivistarsvæðum getur virkað sem brú á milli tómstunda- og skólastarfs og stuðlað að þverfaglegri samvinnu.
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Auka þarf notkun útivistarsvæðanna í uppeldislegum og menntunarlegum tilgangi með
markvissum stuðningi og þjálfun fagfólks, bæði þeirra sem starfa innan stofnana, félaga
og fyrirtækja og þeirra sem veita þjónustu á útivistarsvæðunum sjálfum. Um er að ræða
þverfaglega nálgun sem miðar að því að skapa tengsl á milli manns og náttúru og leggja
mikilvægan grunn að menntun til sjálfbærni. Tómstunda- og félagsmálafræðingar sem
menntaðir eru til að vinna með frístundir allra aldurshópa eiga að hafa forsendur til að
vinna í þessum anda í samvinnu við aðrar fagstéttir.

Lokaorð
Niðurstöður margra, sem rannsakað hafa notkun og skipulag útivistarsvæða, benda til
þess að beina þurfi betur sjónum að þörfum fólks og hugðarefnum á þessum svæðum.
Margt bendir til þess að útivistarsvæði í þéttbýli ættu að tengjast almennri tómstundastarfsemi í ríkari mæli en nú er. Hér gæti verið um að ræða skipulagsbreytingu á yfirstjórn
svæðanna eða að tómstunda- og uppeldismenntað fólk kæmi meira að rekstri, stefnu og
áherslum vinsælla útivistarsvæða. Þessi svæði eru nú nýtt af ýmsum hópum. Samspil og
samþætting þessara svæða við starfsemi á vettvangi frítímans og skólastarfs er mikilvæg.
Hægt er að sjá slíka þróun í Grenndarskógaverkefnunum sem hafa gefið góða raun á
nokkrum svæðum. Þá er það vel þekkt að þar sem frjáls félagasamtök fá aðgang eða
koma að skipulagi svæða verða þau lifandi vettvangur, þau þróast og verða betri eftir því
sem árin líða og jafnvel breiðari hóp útivistarfólks nýtir sér þau. Álykta má að þetta gerist
þegar áhugi og metnaður fer saman við uppbyggingu sem studd er af sveitarfélagi eða
landeigendum.
Útivistarsvæðin breytast í tímans rás og notkun þeirra líka. Alls konar tískustraumar koma
þar við sögu, svo sem stóraukinn áhugi á hjólreiðum á undanförnum árum. Þá má nefna
sjósund sem rekst á við siglingar báta og jafnvel áform um samgöngur og brúargerð.
Skort hefur umræðu um skipulag og framtíðarstefnu í málefnum útivistarsvæða. Spyrja
má til dæmis hvort tiltekin útivistarsvæði eigi að þjóna ákveðnum þörfum eða hvort hægt
sé að skipuleggja öll svæði þannig að allir geti verið sáttir og komist verði hjá árekstrum.
Útivistarsvæðin eru mörg mjög falleg og vel skipulögð þar sem tekið er mið af hugmyndum um landslag og landmótun en hvaðan kemur sú þekking sem helst getur glætt og
skipulagt heppilega notkun þessara mikilvægu svæða? Þörf er á þverfaglegri nálgun við
þróun gamalla svæða og uppbyggingu nýrra svæða þar sem kallað er til dæmis eftir þverfaglegri samvinnu skipulagsfræðinga, landslagsarkitekta, skógfræðinga, tómstundafræðinga og skólafólks.
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