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Umhverfisfræðsla
Unnið verði ötullega að útivistar- og grenndarkennslu og umhverfisfræðsla
fléttuð sem víðast í kennslu leik- og grunnskóla í samræmi við hverja árstíð.
• Nemendur og starfsfólk verði virkjuð í umhverfisvænum viðhorfum í
hugsun og verki í samræmi við hvert skólastig. Sama á við um aðra starfs
menn á vegum sveitarfélagsins, þeir kunni skil á umhverfismarkmiðunum,
tileinki sér þau og verði til fyrirmyndar
• Stuðlað verði að almennri þátttöku íbúa og rekstraraðila í umhverfis
vænum lífsstíl með fræðslu, hvatningu og verkefnum sem allir geta tekið
þátt í, þannig geti allir borið virðingu fyrir umhverfi og samfélaginu í
Húnavatnshreppi.

Auðlindir
Íbúar og rekstraraðilar kappkosti að nýta auðlindir vel og velji
endurnýjanlega orkugjafa umfram óendurnýjanlega sé þess
kostur. Sveitarfélagið og stofnanir þess viðhafi vistvæn innkaup,
stuðli að notkun umhverfisvottaðra aðfanga sem og versli
staðbundið. Stjórnsýslan kappkosti að vera pappírslaus.

Loftslagsmál
Sveitarfélagið stefnir á aukna kolefnisjöfnun og hvetur íbúa til þátttöku.

Framkvæmdir
Sveitarfélagið hafi sjálfbærni að leiðarljósi í framkvæmdum og gæti þess
að umhverfisvænar lausnir séu hafðar til grundvallar. Framkvæmdir taki
mið af landslagi. Gætt sé að lífríki á efnistöku- og framkvæmdasvæðum
og jarðefni nýtt á bestan máta.
Varðveisla landgæða, náttúru og fjölbreytileika lífríkisins séu ávalt höfð
að leiðarljósi við framkvæmdir í sveitarfélaginu. Þess sé gætt að ræktun
skerði ekki náttúrulegar vistgerðir sem teljast verndarþurfi. Útivist sé
stunduð þannig að neikvæð áhrif hennar á náttúru og lífríki séu í
lágmarki. Gætt sé sérstaklega að fjöru, ferskvatni og votlendi.

Skipulagsmál og manngert
umhverfi
Sveitarfélagið stuðli að fegrun umhverfis (ræktun til skjóls og
prýði) og vinni gegn útbreiðslu illgresis, einkum aðfluttra, ágengra
tegunda.
Gætt sé að útivistarsvæðum, aðgengi sé gott og þau merkt svo þau
nýtist íbúum og gestum sem best.
Vandað verði til nýbygginga, útlits og umhverfis og viðhaldi eldri
bygginga sinnt svo hvorki sé til lýtis né hætta stafi af, þannig verði
sjónræn áhrif vanhirtra bygginga, bifreiða, véla og tækja
lágmörkuð. Gætt sé að götulýsingu sem og útilýsingu, hún sé innan
skynsamlegra marka og þjóni tilgangi sínum.

Neysluvatn
Íbúar, stofnanir og rekstraraðilar hafi greiðan aðgang að hreinu
neysluvatni. Reglulegt eftirlit haft með vatnsverndarsvæðum.

Fráveitumál
Við fráveitumál í sveitarfélaginu verði umhverfisvænar lausnir
nýttar sem kostur er og unnið gegn umhverfismengun sem hlotist
getur. Rotþrær, fitugildrur og annað slíkt sem notað er við
hverskonar fráveitur uppfylli kröfur sem settar eru.

Atvinnulíf
Húnavatnshreppur er landbúnaðarsvæði og bændur nýta búfjáráburð
á tún sín, sem hafa áhrif á nærumhverfi sitt.
Ferðaþjónusta er vaxandi í sveitarfélaginu auk þess sem margskonar
atvinnufyrirtæki eru í sveitarfélaginu, mikilvægt er að rekstaraðilar sýni
nærumhverfi sínu tillitsemi.

Samgöngur
Möguleikar til vistvænna samgangna séu til staðar.
Sveitarfélagið hvetji til orkuskipta í samgöngum og geri
kleyft að hlaða rafmagnsbíla við opinberar byggingar.

Miðlun upplýsinga
Samtal og miðlun upplýsinga til íbúa og fyrirtækja séu virk þannig að
hvatning og samhugur verði í samfélaginu, vettvangur skapaður fyrir
íbúafræðslu, til skoðanaskipta og umræðu á þann veg að íbúar verði vel
upplýstir og meðvitaðir um mikilvægi þáttöku sinnar í umhverfisvernd
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