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Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
Ákveðin markmið sem svæðisskipulag Snæfellsness uppfyllir 

Hér sést hvaða heimsmarkmið svæðisskipulagið uppfyllir. Nánari upplýsingar um markmið 
svæðisskipulagsins má sjá hér.  
 
Sjá nánar stöðuskýrslu Íslands um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 
 

Tengingar við eftirfarandi markmið.  
 

 
 
1.3  Innleidd verði viðeigandi félagsleg kerfi í hverju landi öllum til handa, þ.m.t. 
lágmarksframfærsluviðmið, sem styðji frá og með árinu 2030 allverulega við fátæka og 
fólk í viðkvæmri stöðu. 

 
2.4 Eigi síðar en árið 2030 verði sjálfbærni í matvælaframleiðslu tryggð og teknir upp 
starfshættir sem auka framleiðni og framleiðslu í landbúnaði, sem viðheldur vistkerfunum. 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1xXPskMAtqfLTfhwwS5rRZWnpf9u6q7p2FSHzD884FHU/edit#heading=h.ldeovpcflb6t
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14565f37-7dd6-11e8-942c-005056bc530c


 
 
3.8 Komið verði á heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð fjárhagslegri stöðu, aðgengi veitt að góðri 
og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og að öruggum, virkum og nauðsynlegum lyfjum og bóluefni 
á viðráðanlegu verði fyrir alla. 
 

 
 
4.1 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allar stúlkur og drengir ljúki góðri grunnskólamenntun 
á jafnréttisgrundvelli án endurgjalds til að öðlast viðeigandi og gagnlega menntun. 
 
4.3 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum konum og körlum tryggður jafn aðgangur að góðu 
tækni-, starfs- og framhaldsnámi, þar á meðal á háskólastigi, á viðráðanlegu verði. 
 
4.A Byggð verði upp og endurbætt aðstaða til menntunar fyrir börn, óháð kyni, svo að allir geti 
lært í öruggu og friðsamlegu umhverfi án aðgreiningar, fatlaðir sem aðrir.  
 

 
 
5.5 Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við 
ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórn- og efnahagsmála sem og á opinberum vettvangi. 

 



 

 
 
6.4  Eigi síðar en árið 2030 verði vatn nýtt mun betur á öllum sviðum. Sjálfbær 
vatnsnotkun verði tryggð í því skyni að koma í veg fyrir vatnsskort. Jafnframt verði 
dregið verulega úr fjölda þeirra sem þjást af vatnsskorti. 
 
6.2 Eigi síðar en árið 2030 hafi allir jafnan aðgang að fullnægjandi hreinlætisaðstöðu og 
enginn þurfi að ganga örna sinna utan dyra.  
 

 
 
7.1  Eigi síðar en árið 2030 verði nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls 

staðar í heiminum á viðráðanlegu verði. 

 

7.2  Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum 

heimsins aukist verulega. 

 

 



 
 
8.2 Aukinni framleiðni í atvinnulífinu verði náð með fjölbreytni, tækninýjungum og 
nýsköpun. 
 
8.9 Eigi síðar en árið 2030 hafi verið mótuð og innleidd stefna í því skyni að stuðla að 
sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á staðbundna menningu og 
framleiðsluvörur.  
 

 
 
9.1 Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er staðbundnir 
eða yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velmegun þar sem lögð 
verði áhersla á jafnt aðgengi á viðráðanlegu verði fyrir alla. 
 
9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði innviðir styrktir og atvinnugreinar endurskipulagðar til 
að gera þær sjálfbærar, nýting auðlinda verði skilvirkari og í auknum mæli innleiði hvert 
og eitt land tækni og umhverfisvæna verkferla eftir getu. 
 
9.2 Stuðlað verði að sjálfbærri iðnþróun fyrir alla 
 
9.C  Aðgengi að upplýsinga- og fjarskiptatækni verði aukið verulega og lagt kapp á að 
almenningur hafi aðgang að netinu á viðráðanlegu verði í þeim þróunarlöndum sem eru 
skemmst á veg komin.  

 



 
 
10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi og hafa afskipti 
af efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, 
þjóðernis, uppruna, trúarbragða, efnahags eða annarrar stöðu. 
 

 
 
11.4 Blásið til sóknar til þess að vernda og tryggja náttúru- og menningararfleifð 

heimsins. 

 

11.7 Eigi síðar en árið 2030 verði græn svæði gerð örugg og aðgengileg fyrir 

almenning, einkum konur og börn, aldraða og fatlað fólk.  

 

11.A Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla 
svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á 
landsvísu og innan svæða. 
 

 

 



 
12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda 
náð. 
 
12.5 Eigi síðar en árið 2030 hafi forvarnir, minni úrgangur, aukin endurvinnsla og 
endurnýting dregið verulega úr sóun. 
 
12.8 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að fólk um allan heim sé upplýst og meðvitað um 
sjálfbæra þróun og hvernig það getur lifað í sátt við náttúruna. 
 
12.B Þróuð verði tæki til þess að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á ferðaþjónustu sem 
leiðir af sér störf og ýtir undir staðbundna menningu og framleiðslu. 
 

 
 
13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, stefnumótunum og 
skipulagi. 
 

 

14.2 Eigi síðar en árið 2020 verði gengið um vistkerfi sjávar og stranda og þau vernduð á 
sjálfbæran hátt til að koma í veg fyrir veruleg neikvæð áhrif. 
 
14.A   Vísindaleg þekking verði aukin og vísindarannsóknir þróaðar ásamt tækniþekkingu í 
haffræðum, að teknu tilliti til viðmiðunarreglna Alþjóðahaffræðinefndarinnar um hvernig nýta má 
þekkingu í sjávarútvegi til framþróunar í þróunarlöndunum, einkum þeim sem eru smáeyríki og 
þeim sem eru skemmst á veg komin, í því skyni að vernda hafið og líffræðilega fjölbreytni þess. 
 

 



 
 
15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í ferskvatni vernduð og stuðlað að 
sjálfbærri nýtingu þeirra og endurheimt. 
 

 
 

16.6 Byggðar verði upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum sviðum sem hafa gagnsæi að 
leiðarljósi. 
 
16.7  Teknar verði ákvarðanir á öllum sviðum þar sem brugðist er við aðstæðum og víðtæk 
þátttaka tryggð 
 

 
 
17.1 Úrræði heimamanna verði styrkt, meðal annars með alþjóðlegum stuðningi við 
þróunarlönd, til að bæta skattkerfið og aðra tekjuöflun. 

 


