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Svæðið einkennist af  vatnafari og vegna hlýnun 
jarðar mun vatnafar Borgarbyggðar aukast. Sam-
kvæmt mælingum verð ur rýrnun Langjökuls örari 
en stærri jökla Íslands og árið 209 0 verði rúmmal 
Langjökuls aðeins 15% af  því sem það var ár ið 
1990. Þessar mælingar sýna fram á það að hnat-
trænar loft slagsbreytingar munu hafa áhrif  á land-
notkun Borgarbyggða r í framtíðinni.

Svæðið mun þróast í takt við aðalskipulag Borgar-
byggðar. Á hersla er lögð á þéttbýlisvöxt í Borgar-
nesi og Hvanneyri. Þes sar breytingar hafa það í för 
með sér að fólk færir sig að þétt býli og dreyfbýlin 
fara í eyði.

Ekki er gert ráð fyrir því að miklar breytingar verði 
á Borgar byggð vegna ferðaþjónustu. Helstu breyt-
ingar verða á sérski ldum stöðum og bæjum þar 
sem ferðaþjónusta er nú þegar ti l staðar eins og í 
Reykholtsdal og Húsafell.

Óbreytt ástand Á versta veg Á besta veg

Hlýnun jarðar mun hækka gríðarlega á stuttum 
tíma. Jöklar bráðna og vatn úr jöklum flæðir yfir 
fjörðinn, byggingar skemmast og fólk tapar heimi-
lum sínum. Eftir flóðið reyna íbúar að byggja upp 
samfélagið en hitastig jarðar hækkar sífellt. Ekkert 
vatn er í Borgarfirði og jarðvegurinn
er snauður af  næringu. Samfélagið deyr vegna 
skorts á vatni og dalurinn situr eftir í ljósum logum.

Skórækt og gróður eykst, næring í jarðvegi og vat-
nafar dalsins mun dafn a í takt við jákvæðar veður-
farsbreytingar. Ferðaþjónusta nýtt á fleiri stöðum. 
Skipulag Borgarfjarðar myndi líkjast hugmyndum 
Ebenezer Howard (Garden city) sem
miðar að því að taka helstu kosti sveitaumhverfis og 
borgarumhverfis á sama tíma og forðast ókosti
beggja. Hlutfallslegt skipulag er fyrir búsetu, iðnað 
og landbúnað. Útivistarsvæði verða bætt og gön-
guleiðir merktar. Varðveita náttúrufegurð, ósnert 
svæði og menningarminjar.

Opið svæði, vindsamt, kalt (kalt loft kemur frá Langjökli) og vatnafar er ríkjan-
di. Í Flókadal eru þrjú stöðuvötn (Þrándarvatn, Bláfinnsvatn, Skógavatn) og 
ein tjörn (Laugu tjörn). Geirsá og Flókadalsá renna í gegnum dalin.

Sérstaða Hvað ætla ég að gera?

Markmið mitt er að rækta Flókadal. Ég vil bæta við skjólbelti, gróðrarstöð, 
hóteli og verslunum. 
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