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Er Ísland land 

eða 

haf? 

 









Miðið við efniviðinn, ættu 10 

ára börn ekki að hafa æði fyrir 

fiskum?  



Veiða meira  

eða  

vita meira?  













EDDA 



 







Miðað við efniviðinn  

þá ættu öll 10 ára börn  

á Íslandi 

að vilja verða miðaldafræðingar 

og börn erlendra gesta 

 sömuleiðis 





Er Ísland heild eða margar 

einingar í innbyrðis 

samkeppni? 

 

Er þessi hola í einhverju 

samhengi við Reykholt, Odda, 

Hlíðarenda, Möðruvelli, Skarð 

og Ísafjörð eða Akureyri?  

 

Getur verið að að vegleg 

umgjörð um Eddu og handritin 

myndi efla alla sögustaði 

landsins?  



Er menningararfurinn  

kostnaður eða grunnstoð 

jafnvel uppspretta atvinnu 

og gjaldeyris? 

(fyrir þá sem þurfa efnahagslega 

mælikvarða) 

Og hvaða upplýsingum á að miðla 

ef grunnrannsóknum er ekki sinnt?  

 





Samferða heilbrigðiskerfinu?  



 

 

 

Hryggspengingar 

Brjósklosaðgerðir 

Endurhæfing 

Hjartaþræðing 

Brjóstaskoðun 

Ristilspeglun 

Nasaholuvíkkun 

Kúluliðaskipti 

Gallsteinatökur 

 



  

Mun 

heilbrigðiskerfið  

halda okkur uppi? 



Hvaða hugmyndir eru ekki í umræðunni? 

Hvaða innviði myndum við vilja sjá en 

höfum ekki látið okkur detta í hug að 

biðja um eða leggja fram? Þar sem 

ferðamenn og við gætum verið 

samferða?  



Myndi það gagnast öllum 

ef fleiri flugvélar lentu á Egilsstöðum 

og Akureyri?  





Hvernig væri malbikaður hjólastígur frá 

Hveragerði til Víkur í Mýrdal?  

Hvernig myndi hann breyta 

viðkomustöðum, dreifa fólki, ,,hægja” á 

ferðamönnum. 

Ísland er fjöllótt en suðurlandið er flatara 

en Holland. 





Er orkustefnan samferða okkur eða erum 

við almennt fyrir henni 

er ákveðið fegurðarskyn og gildismat  

ógnun við stefnuna?  



5 smelters in 2015? 







 



 



 



 



 









 



 





Við veiðum c.a 2% af öllum fiski sem 

mannkynið veiðir 

 

Við höfum virkjað um fimm sinnum meira 

en þjóðin nýtir 

 

Framleiðum 3% af öllu áli í heiminum.  

  

Við fáum fleiri ferðamenn á mann en 

flestar þjóðir. 

Áhyggjur? Framtíðarsýn? 

 





 



 



 



 



Á skóli að undirbúa börn undir 

atvinnulífið?  

 
En vitum við hvernig atvinnulífið 

verður?  



Gæti náttúrugripasafn  

haldið okkur uppi? 

Gæti Konungsbók haldið okkur uppi? 

Gæti eitthvað sem afleiðing af einhverju 

haldið okkur upp?  



 



Hvaða núlifandi listamaður 

hefur mest áhrif á 

borgarmyndina og þar af 

leiðandi líf okkar og lífsgæði 

í framtíðinni?  





Íslenski  

ósigurboginn 

í borgarskipulagi 



 



 



 



 











 



 



 



2093 

 

2120 

 
Framtíð jöklanna miðað við að 

jörðin hlýni ekki meir … 



År: 2000 



År: 2020 



År: 2040 



År: 2060 



År: 2080 



År: 2100 



År: 2120 



År: 2140 



År: 2160 



År: 2180 



Framtíðarsýn: 

 

2130? 



Við veiðum c.a 2% af öllum 

fiski sem mannkynið veiðir 

Við höfum virkjað um fimm 

sinnum meira en þjóðin nýtir 

Við fáum fleiri ferðamenn á 

mann en flestar þjóðir. 

Áhyggjur?  


