
NSS                

Náttúruverndarsamtök Suðurlands   

 

 

1 
 

 

Umhverfisstofnun 

Suðurlandsbraut 24 

108 Reykjavík 

netf. ust@ust.is 

 

 

Hveragerði, 16. júní 2020 

 

Athugasemdir við drög að stjórnar- og verndaráætlun vegna Friðlands að Fjallabaki 

 

Náttúruverndarsamtök Suðurlands (NSS) vísa til erindis Arons Geirs Eggertssonar og Hákonar Ásgeirssonar 

f.h. Umhverfisstofnunar, varðandi samráð um stjórnunar- og verndaráætlun (s&v) Friðlands að Fjallabaki, 

dags. 8. apríl sl.  Samtökin þakka erindið og hafa kynnt sér tillögu að téðri áætlun, sem auglýst er á vef 

Umhverfisstofnunar með athugasemdafrest t.o.m. 22. maí nk, en með tölvupóstum frá Hákoni var frestur 

var veittur t.o.m. deginum í dag. 

 

Samtökin fagna því mjög að löngu tímabær stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Friðland að Fjallabaki skuli 

vera að verða að veruleika og þakka samhliða fyrir þá vinnu sem af alúð hefur verið lögð í hana.  Von 

samtakanna er að vel takist til um áætlunina, en áríðandi er að sátt sátt ríki um niðurstöðuna og stýringu 

friðlandsins, vernd náttúrunnar og gestum svæðisins til heilla um komandi framtíð. 

 

NSS gera athugasemd við stöðu sína og annarra náttúru- og umhverfisverndarsamtaka í greiningu 

Umhverfisstofnunar á hagsmunaaðilum.  Nafn NSS vantar í þann lista, en virðist þó (fyrir 

misskilning/mistök) koma fram sem „nánari skýring“ á Eldvötnum, sem eru samtök um náttúruvernd í 

Skaftárhreppi.  Bæði NSS og Eldvötn hafa verndun náttúrunnuar að markmiði, svo sem önnur umhverfis- 

og náttúruverndarsamtök sem tiltekin eru, án þess að það komi fram í töflunni.  Lög NSS endurspegla vel 

tilgang samtakanna, er varða náttúru- og umhverfisvernd með Suðurland sem starfssvæði og 

Umhverfisstofnun á að vera fullkunnugt um tilvist þeirra.  NSS hafa verið mjög virk í m.a. gerð 

umsagna/athugasemda um náttúruverndarmál og ætlast til þess að þeim sé gert hærra undir höfði en raun 

ber vitni.  NSS harma mjög þá mismunun sem í töflunni gefur að líta.  Skv. henni er notendum svæðisins 

mjög hampað á kostnað hagsmunagæslumanna náttúrunnar, og mjög ójafnt gefið.  Forsvarsmönnum NSS 

hefðu þótt vænt um – og rétt – að hafa fengið boð um sérstakan fund um málefni friðlandsins í tilefni s&v-

vinnslunnar og óskað er eftir því að úr því verði bætt áður en frá áætluninni verður gengið. 

 

 

https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Fridlyst-svaedi/Fridland-ad-fjallabaki/Hagsmunaa%c3%b0ilagreining%20Fjallabak.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Fridlyst-svaedi/Fridland-ad-fjallabaki/Hagsmunaa%c3%b0ilagreining%20Fjallabak.pdf
https://natturuvernd.wordpress.com/um-samtokin/log-nss/
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Stjórn samtakanna hefur farið yfir tillöguna.  Hér fara á eftir ábendingar hennar varðandi nokkur atriði 

sem hún telur skoðunar þörf. 

 

Í tillögunni að s&v segir að megin landnotkun innan Friðlands að Fjallabaki sé ferðaþjónusta, útivist, 

sauðfjárbeit, fiskveiðar og skotveiðar.  NSS sakna þess að sjá náttúrvernd ekki nefnda í þessari upptalningu, 

en vernd er ein tegund nýtingar.  Auk þess benda samtökin á að þó að fyrir skotveiðum hafi verið heimild, 

þá er varla hægt að segja að hún hafi tíðkast að nokkru marki í friðlandinu gegnum tíðina.   

 

Í inngangi á bls. 6 segir: „Einn mest sótti viðkomustaður ferðamanna á hálendi Íslands“ og „“ein vinsælasta 

hálendisgönguleið landsins“.  Þarna mætti umbúðalaust segja að um lang fjölsóttasta viðkomustað 

ferðamanna á hálendi Íslands ræðir, sem og lang vinsælustu/mest gengnu hálendisgönguleið landsins. 

 

Verndarmarkmið 

Í inngangi á bls. 6 er fjallað um friðlýsingu Friðlands að Fjallabaki.  Segir þar: „Markmið friðlýsingarinnar er 

að vernda þessar sérstæðu jarðminjar, landslag, lífríki og ósnortin víðerni svæðisins.“ 

Markmiðið með vernduninni er ekki skilgreint í auglýsingu um friðlýsingu svæðisins í Stjórnartíðindum B 

nr. 47/1971, enda var slíkt ekki venja hérlendis á þeim tíma.  Í auglýsingunni er vísað til heimildar 21. gr. 

þágildandi náttúruverndarlaga, nr. 47/1971.  Er þar væntanlega um misritun að ræða og átt við 24. gr. 

laganna, þar sem segir: „Landsvæði, sem mikilvægt er að varðveita sakir sérstaks landslags, gróðurfars eða 

dýralífs, getur Náttúruverndarráð friðað í heild, og nefnast þau landsvæði friðlönd.“  Á þessum tíma 

tíðkaðist ekki að gera sérstaka grein fyrir verndarmarkmiðum, og hefur það háð nokkuð við stýringu þeirra 

náttúruverndarsvæða sem snemma voru friðýst hérlendis.  Úr þessu ber að bæta. 

 

NSS fagna áformum þeim sem fram eru sett s&v-tillögunni varðandi það að taka auglýsinguna í heild sinni 

til endurskoðunar, þá m.a. hvað varðar framangreint, en einnig fleiri annmarka sem vikið verður að síðar.  

Væri það mikill styrkur fyrir vernd hinna merku jarðminja og stjórnun svæðisins 

 

Verndargildi og verndarflokkun 

Í beinu framhaldi af þessu er augum beint að verndarflokkun og umfjöllun um hana.  Á bls. 8 í tillögunni að 

s&v segir að í aðdraganda friðlýsingar Friðlands að Fjallabaki hafi verið lagt til að annað hvort yrði stofnað 

friðland eða þjóðgarður. Ákvörðunin hafi orðið sú að friðland yrði stofnað, en með það að markmiði að 

stofna þjóðgarð í framtíðinni.  NSS benda á að grundvöllur ákvörðunar um friðland var sú að á þessum tíma 

mátti skv. gildandi lögum einungis lýsa það svæði þjóðgarð sem var í ríkiseign.  Í núgildandi 

náttúruverndarlögum er þetta breytt, og að auki hefur allt það svæði um ræðir verið lýst þjóðlenda.   

Er rík ástæða, að mati NSS (og raunar lagaskylda), til að horfa til endurskoðunar verndarflokkunar í takt við 

núgildandi náttúruverndarlög, í samræmi við flokkun Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN), s.s. rakið 

er hér á eftir. 
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Í kafla um verndargildi og verndarflokka, á bls. 11 í s&v-tillögunni, er komið inn á þær breytingar sem urðu 

á friðlýsingarflokkun við gildistöku núgildandi náttúruverndarlaga.  Flokkurinn „Friðlönd“ á nú fyrst og 

fremst við um vernd lífríkis og vistkerfa, en náttúruverndarsvæðið að Fjallabaki á betur heima í flokki II, 

„Þjóðgarðar“, svo sem ágætlega er lýst í tillögunni.  Sagt er að þeim flokki skv. náttúruverndarlögum nr. 

60/2013 svipi til flokks II um þjóðgarða hjá IUCN.  NSS benda á að við vinnslu hinna núgildandi 

náttúruverndarlaga, sem tóku gildi árið 2015, var lögð áhersla á að samræma íslenska verndarflokkun IUCN.  

Hún því meira en svipar til IUCN-flokkunarinnar, þ.e. þessar tvær eiga í dag að vera í nokkuð samhljóma.   

NSS fagna þeirri fyrirætlan Umhverfisstofnunar að endurskoða verndarflokkun Friðlands að Fjallabaki og 

taka heils hugar undir það sem fram er sett í S&V-tillögunni, að skilgreina svæðið í flokk II skv. IUCN.  Skv. 

gildandi náttúruverndarlögum skal svæðið þá friðlýst í samræmi við 47. gr. þeirra (auglýsingin tekin 

upp/endurskoðuð).  Fer náttúruverndarsvæðið þá á viðeigandi stall og gömlu markmiði náð.  Enda er 

bráðabirgðaákvæði í náttúruverndarlögum um endurskoðun verndarflokka, svo sem nánar verður vikið að.   

Að mati NSS er hins vegar fullkomnlega fráleitt að ætla að halda áfram að kalla svæðið „Friðland“, svo 

sem tillagan gerir ráð fyrir, enda skortir algerlega rök fyrir því.  Ekki hægt að ætlast til þess að almenningur 

skilji muninn ef ruglað er með heiti verndarsvæða á milli verndarflokka, en auk þess telja NSS óhætt að 

segja að sterkar vísbendingar séu um að heitið „þjóðgarður“ njóti almennt meiri virðingar. 

Í framaldi af framanrituðu vitna NSS til athugasemda Sifjar Konráðsdóttur lögfræðings við tillögu að 

stjórnunar- og verndaráætlun hellisins Jörundar við Hlöðufell, er sendar voru Umhverfisstofnun þann 21. 

mars sl. og taka undir þær. 

2. ENDURSKOÐUN FRIÐLÝSINGAR. Lög heimila ekki útgáfu stjórnunar- og verndaráætlunar án undangenginnar 

endurskoðunar ákvæða gildandi friðlýsingar […]. Helgast þetta af því að núgildandi náttúruverndarlög lögfestu algerlega 

nýja flokkun friðlýsinga frá því sem var í lögum nr. 44/1999 og þar áður 47/1971 […] [en friðlýsing Friðlands að fjallabaki 

var gerð í gildistíð laganna frá 1971; innsk. NSS]. Með núgildandi lögum voru verndarflokkar færðir til samræmis við 

alþjóðlega verndarflokka svo sem þeir eru skilgreindir af IUCN. Breytt kerfi verndarflokka tók því gildi 2015. Um leið tók 

gildi ákvæði er skyldar ráðherra til að láta endurskoða ákvæði gildandi friðlýsinga, til samræmis við þetta, og er það að 

finna í 3. tölulið bráðabirgðaákvæðis laganna (afritað neðst í erindinu). Ákvæðið geymir fortakslausa skyldu til 

endurskoðunar, en tímasetning endurskoðunar er sveigjanlegri. Skal samkvæmt lagaákvæðinu stefnt að því að slíkri 

endurskoðun sé lokið eigi síðar en í árslok 2021. Þá segir í athugasemdum með VIII. kafla frumvarps til laganna: “Í hvítbók 

er bent á nauðsyn þess að skipulega verði farið yfir ákvæði í gildandi friðlýsingum hér á landi m.a. til þess að meta hvernig 

markmið þeirra samræmist endurskoðaðri flokkun friðlýstra svæða samkvæmt nýjum lögum, sjá kafla 14.8.2.” Þar segir 

jafnframt að friðlýsing sé meginstjórntæki náttúruverndar og stefnt skuli að því að friðlýsing verði sem markvissust. Ljóst 

er þannig að vilji löggjafans stóð til þess að endurskoða eldri friðlýsingarskilmála áður en gerð yrði stjórnunar- og 

verndaráætlun vegna þeirra friðlýsinga, en frestur til gerðar þeirra líður ekki fyrr en í nóvember 2025 skv. 4. tölulið 

bráðabirgðaákvæðis náttúruverndarlaga. Umhverfisstofnun og ráðherra eru einnig bundin af þessum löggjafarvilja. Ekki 

verður ráðið af tillögunni að í þessa endurskoðun hafi verið ráðist að því er varðar […] [Friðland að Fjallabaki, innsk. NSS]. 

Á meðan svo er, er tillagan andstæð lögum að þessu leyti einnig.  

Óhjákvæmilegt er annað en að Umhverfisstofnun falli að svo stöddu frá áformum um að leggja tillögu að stjórnunar- og 

verndaráætlun skv. 4. tölulið bráðabirgðaákvæðis sbr. 81. gr. náttúruverndarlaga fyrir ráðherra til staðfestingar, eða 

þar til ákvæði friðlýsingar […] [Friðlands að Fjallbaki, innsk. NSS] hafa verið endurskoðuð eftir fyrirmælum 3. töluliðar 

bráðabirgðaákvæðis náttúruverndarlaga.  

Góðar leiðbeiningar um beitingu verndarflokka IUCN má finna í útgefnum ritum, svo sem leiðbeiningarriti 21 

https://portals.iucn.org/library/node/30018, og hefur Umhverfisstofnun að jafnaði vísað til þeirra í tillögum sínum að 

stjórnunar- og verndaráætlunum hingað til. 
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95. gr.  Ákvæði til bráðabirgða 

[…] 3. Ráðherra skal láta endurskoða ákvæði gildandi friðlýsinga og eftir atvikum endurmeta verndargildi þeirra minja 

sem standa á gildandi náttúruminjaskrá. Skal að því stefnt að verkinu verði lokið eigi síðar en í árslok [2021]. 

 

Hugmyndir um stækkun náttúruverndarsvæðisins 

NSS taka heils hugar undir fram komna umsögn Eldvatna – samtaka um náttúruvernd í Skaftárhreppi 

varðandi hugmyndir um stækkun hins friðlýsta svæðis, dags. 22. maí sl.; 

Til þessa hefur aðeins hluti Torfajökulseldstöðvarinnar verið friðlýstur, og tilheyrir sá hluti Friðlandi að Fjallabaki.  Þá eru 

fimm svæði á Torfajökulssvæðinu í verndarflokki 2. áfanga rammaáætlunar og þrjú þeirra nú í friðlýsingarferli á þeim 

forsendum.   

Sérstöðu eldstöðvarinnar og verndargildi eru ágæt skil gerð í stjórnunar- og verndaráætlunartillögunni, þar sem einnig 

er farið yfir stöðu svæðisins á náttúruminjaskrá – sem og skráningu Torfajökulseldstöðvar/innar árið 2013 á yfirlitsskrá 

heimsminja UNESCO.  Þar er hún í flokki með nafntoguðum náttúruverndarsvæðum á borð við Yellowstone National Park 

í Bandaríkjunum, Volcanoes of Kamchatca í Rússlandi og Tongario National Park á Nýja Sjálandi.  Af þessu má öllum ljóst 

vera hversu stórmerkar náttúrugersemar hér um ræðir. 

Í tillögunni að stjórnunar- og verndaráætlun vegna Friðlands að Fjallabaki segir að stefnt skuli að endurskoðun marka 

friðlandsins með þeim hætti að öll Torfajökulseldstöðin verði innan marka friðlandsins, sem og að áhugi sé fyrir 

áframhaldandi umsóknarvinnu um skráningu hennar á Heimsminjaskrá UNESCO. 

Þessu fagna Eldvötn [og NSS] og styðja heils hugar.  Samtökin telja rétt og eðlilegt að markvisst verði unnið að 

stækkun Friðlands að Fjallabaki (eða þjóðgarðar í þess stað), þannig að Torfajökulseldstöðin öll njóti friðlýsingar, svo 

sem vel hefur verið rökstutt.  Slíkt er enda í samræmi við verndarmarkmið náttúruverndarlaga nr. 60/2013 (3. gr. b); að 

vernda jarðmyndanir sem eru sérstakar eða einstakar álands- eða heimsvísu.  Þá falla áformin vel að hugmyndum um 

Hálendisþjóðgarð, sem markvisst hefur verið unnið að um árabil og er hluti stefnuyfirlýsingar núverandi ríkisstjórnar. 

 

Friðlandsnefnd 

Á bls. 8 í tillögu s&v er fjallað um fimm manna nefnd til ráðuneytis um stjórn friðlandsins, sem skipuð er 

skv. friðlýsingarauglýsingunni.  Í henni eigi sæti þrír fulltrúar Rangárþings ytra, einn frá Ferðafélagi Íslands 

og einn frá Umhverfisstofnun, sem sé formaður nefndarinnar.  Skipan nefndarinnar telja NSS ástæðu til að 

endurskoða, samhliða upptöku friðlýsingarauglýsingarinnar.  Ástæðan fyrir fjölda fulltrúa sveitarfélagsins 

er sú að árið 1979 var um þrjá hreppa að ræða; Landmannahrepp, Holtahrepp og Rangárvallahrepp, sem 

síðar hafa sameinast í Rangárþing ytra.  Hver þeirra átti sinn fulltrúa.  NSS telja rétt og eðilegt að 

sveitarfélagið hafi aðkomu að friðlandsnefndinni, en að þetta hátt hlutfall nefndarmanna eigi sér ekki stoð 

í nútímanum, enda hefur landsvæðið verið lýst þjóðlenda í millitíðinni.  Þá mætti hugsa það hvort 

Ferðafélag Íslands ætti eitt ferðaþjónustuaðila að eiga þar aðild.  NSS leggja til að auk fulltrúa 

Umhverfisstofnunar og Rangárþings ytra eigi sæti í friðlandsnefndinni fulltrúar náttúruverndarsamtaka, 

útivistarsamtaka og ferðaþjónustuaðila, og er það í samræmi við t.a.m. svæðisráð Vatnajökulsþjóðgarðs, 

þar sem áhersla er lögð á ríkt og virkt samráð við hagsmunaaðila.  Um fjölsóttasta ferðamannasvæði 

hálendinsins er að ræða; náttúruverndarsvæð á landi í ríkiseigu. 
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Leyfismál 

Skv. friðlýsingarskilmálum eru m.a. mannvirkjagerð, efnistaka og annað jarðrask á friðlandinu háð samþykki 

Umhverfisstofnunar.  Er það vel, að mati NSS, en sá hængur er þó á að í vissum tilfellum hefur stofnunin 

sjálf verið framkvæmdaraðili og setið beggja vegna borðs.  Því fyrirkomulagi er að mati NSS afar brýnt að 

breyta og leggja samtökin til að valdið flytjist í slíkum tilfellum til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins eða 

undirstofnana sem það myndi fela málið (t.a.m. Skipulagsstofnunar eða Náttúrufræðistofnunar Íslands). 

 

Skipulagsmál 

Í kafla 1.2, þar sem fjallað er um eignarhald og umsjón, segir réttilega að Friðland að Fjallabaki sé þjóðlenda 

innan marka sveitarfélagsins Rangárþings ytra.  Í framhaldinu er sagt að sveitarfélagið fari með 

skipulagsvald á svæðinu (feit- og skáletrun er okkar).  NSS benda á að betur fer á því að tala um 

skipulagsskyldu eða skipulagsábyrgð sveitarfélaga.  Sveitarfélögin bera ábyrgð á því að skipulagið innan 

marka þess fari að lögum og reglum, og m.a. leiðbeina landeigendum og öðrum umráðamönnum lands þar 

um. 

Í texta á bls. 27 segir að Umhverfisstofnun telji mikilvægt að farið verði yfir skipulagsáætlanir sem unnar 

hafa verið fyrir tíma s&v, með það að markmiði að samræma stefnu um verndun og uppbyggingu á 

svæðinu.  Undir þetta taka NSS. 

 

Stýring ferðamanna 

 „Umhverfisstofnun tekur undir mikilvægi þess að skapa aðstæður sem dragi úr álagi og tryggja öryggi, en 

telur að gaumgæfa þurfi vel hve marga gesti svæðið sem heild getur tekið á móti (þolmat), án þess að 

verndragildi svæðisins rýrni. […] Það er mat Umhverfisstofnunar að með fleiri göngustígum og breiðari 

uppbyggðum vegum muni til langs tíma verða aukið álag og rask á ósnortna náttúru hálendisins“.  Þessi orð 

eru bein tilvitnun í umsögn Umhverfisstofnunar vegna heildarendurskoðunar aðalskipulags Rangárþings 

ytra 2016-2028, dags. 16. nóvember 2018.  NSS taka heils hugar undir þessi orð, en benda um leið á að að 

mati samtakanna mætti tillagan að stjórnunar- og verndaráætlun þeirri sem hér er til umfjöllunar 

endurspegla þessa afstöðu skýrar, þótt taka beri fram að í sumu kemur þessi sýn þar ágætlega fram. 

Í kafla 3.6.1, Útivist, segir einmitt: „Til þess að hægt sé að vinna að verndarmarkmiðum friðlandsins og 

varðveislu óbyggðarupplifunar og kyrrðar er mikilvægt að stýring umferðar á svæðinu sé skýr. Stýring 

ferðamanna getur verið fólgin í því að takmarka fjölda, takmarka hópastærðir, gera einstefnu á 

gönguleiðum og vegum eða dreifa ferðamönnum á svæði sem geta borið meiri umferð fólks.“   

 

Hins vegar vara samtökin við þeirri hugmynd/sýn að stöðugt þurfi að byggja upp til að taka á móti fleiri 

gestum og spyrja í því samhengi að því hvort upplýst ákvörðun hafi verið tekin um rekstur 

fjöldaferðamannastaðar í Landmannalaugum.   

Rannsóknir sýna að við aukna uppbyggingu og hækkun þjónustustigs bægjast þeir ferðamenn sem sækja í 

lítt snortnustu náttúruna og víðernin frá, en almennari ferðamenn og þjónustusinnarðri sækja að í þeirra 

stað, með auknu álagi.  Auk þess að vera fleiri, þá valda hinir síðarnefndu almennt meira álagi á umhverfið; 

eru síður meðvitaðir um virðingu fyrir náttúrunni og viðeigandi umgengni.  Þessa þróun hafa m.a. 

rannsóknir Önnu Dóru Sæþórsdóttur á þolmörkum vegna ferðamennsku í Landmannalaugum sýnt fram á.  

https://ust.is/library/Skrar/Umsagnir/Skipulagstillogur/A%C3%B0alskipulag%20Rang%C3%A1r%C3%BEings%20ytra%202016%202028%20heildarendursko%C3%B0un%2016%20nov.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Umsagnir/Skipulagstillogur/A%C3%B0alskipulag%20Rang%C3%A1r%C3%BEings%20ytra%202016%202028%20heildarendursko%C3%B0un%2016%20nov.pdf
https://ust.is/library/sida/Nattura/Anna_D%c3%b3ra_%c3%9eolm%c3%b6rk%20fer%c3%b0amanna%20%c3%ad%20Landmannalaugum%20%c3%ad%2020%20ar.pdf
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Um alvarlegar viðvörunarbjöllur er að ræða, sem NSS benda á að taka þarf mark á og bregðast við á 

viðhlítandi hátt.  Ein leiðin er sú að takmarka leyfilegan gestafjölda hverju sinni, en til að byrja með er í öllu 

falli ráðlagt að halda í þá „flöskuhálsa“ sem til staðar eru og felast m.a. í tiltölulega erfiðu aðgengi að 

svæðinu.   

 

Í kafla 2.5.1.1 um viðhorf ferðamanna er vitnað í framannefnda þolmarkarannsóknir. Segir orðrétt: 

„Niðurstöður þolmarkagreiningarinnar frá 2019 benda til þess að flestir ferðamenn sem heimsækja svæðið 

telja ósnortin náttúruleg víðerni vera hluta af aðdráttarafli svæðisins. Stór hluti þeirra telja svæðið vera 

öruggt og þeir upplifðu mikla kyrrð. Þá telja ekki margir sig verða fyrir truflun af völdum fljúgandi umferðar. 

Nokkuð var um að gestir höfðu orðið varir við skemmdir í náttúrunni af völdum ferðamanna og ríflega 

fjórðungur hafði séð ummerki eftir utanvegaakstur. Stærstur hluti ferðamanna voru ánægðir með 

göngustíga, skilti og merkingar.“   

Þetta stendur allt heima, en þó er hér skautað fram hjá öðrum mjög markverðum niðurstöðum 

rannsóknarinnar, þ.e. að samsetning ferðamanna í Landmannalaugum hefur breyst á þeim tíma sem 

rannsóknirnar spanna, svo sem lýst var áður, en einnig að aukinn fjöldi telur ferðamenn vera orðna of 

marga (félagsleg þolmörk) og að marktækt hækkandi hluti tjáir að dróna- og þyrluflug trufli þá.  NSS hvetja 

til þess að með skipulagi svæðisins og umgjörð verði leitast við því að snúa þessari þróun.  Að 

fjöldaferðamennsku er hyggilegra að hlú á láglendinu, en styðja á hálendinu við óbyggðaupplifun í því 

eftirsóknarverðu aðstæðum sem við Íslendingar erum svo heppin að hafa enn aðgang að og berum ábyrgð 

á.  Skipulag á miðhálendinu á að mati NSS í stóru sem smáu að hlú að náttúruferðamennsku í öræfakyrrð 

víðernanna, en leggja upp úr því að beina hinum þjónustusinnaðri ferðamönnum annað. 

 

Skipulag í Landmannalaugum 

NSS ítreka áður fram komnar athugasemdir samtakanna við drög að tillögu að matsáætlun vegna mats á 

umhverfisáhrifum þjónustumiðstöðvar í Landmannalaugum, dags. 20. nóvember 2019.  Eftirfarandi er í 

því sambandi nefnt sérstaklega: 

Úttekt á áhrifum þess að stækka hið manngerða svæði þarf að gera; huga sérstaklega að verndargildi sem og mögulegri 

skerðingu víðerna. Þar skal sérstaklega nefna áhrif á röskun líparítáraura Jökulgilskvíslar, sem hafa hátt verndargildi á 

bæði lands- og heimsvísu, sbr. skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands nr. NÍ-14007. Segir þar orðrétt: Ljósir líparítaurar 

Jökulgilskvíslar eru hinir mestu sinnar tegundar á landinu. Lengd þeirra er um 15 km frá Kaldaklofi að Tungnaá og 

breiðastir eru þeir við Sólvang, um 1400 m. Aurarnir eru einn af grunnþáttum þess landslags sem Landmannalaugar eru 

rómaðar fyrir.  

 

Náttúruverndarsamtök Suðurlands vilja að endingu beina þeirri áskorun til Rangárþings ytra og Umhverfisstofnunar, 

sem umsjónarstofnunar svæðisins, að skoða betur – með opnum huga – þann möguleika að halda uppbyggingu innan 

þess svæðis sem þegar hefur verið raskað í Landmannalaugum. Að mati NSS er það langtum heillavænlegri kostur en að 

stækka hið manngerða svæði með tilheyrandi raski og bæri merki um virðingu fyrir náttúrunni og því einstaka svæði sem 

Torfajökulssvæðið í heild sinni er í jarðfræðilegu tilliti. 

 

Skilti, upplýsingagjöf 

NSS fagna því að stefnt skuli að bættri upplýsingagjöf til ferðamanna, m.a. í formi skilta, enda eru skýrar og 

góðar leiðbeiningar áríðandi við stýringu þeirra.  Samtökin vilja sérstaklega nefna nokkra þætti í þessu 

samhengi, til viðbótar við annars ágæta umfjöllun í s&v-tillögunni.  Fyrst það að áríðandi er að bæta 

https://natturuvernd.files.wordpress.com/2020/02/athugasemdir_nss_drc3b6g_tillc3b6gu_matsc3a1c3a6tlun_landmannalaugar_nc3b3v2019.pdf
https://natturuvernd.files.wordpress.com/2020/02/athugasemdir_nss_drc3b6g_tillc3b6gu_matsc3a1c3a6tlun_landmannalaugar_nc3b3v2019.pdf
http://utgafa.ni.is/skyrslur/2014/NI-14007.pdf
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aðkomuskiltin þar sem komið er inn í friðlandið; fjarlægja mjög illa farin gömul skilti og setja ný endurbætt  

upp í þeirra stað.  Aðkomuskiltin sjálf þurfa að vera á réttum stöðum, en samtökin fagna þeirri fyrirætlan 

að hafa svo ögn innar áningarstaði með frekari upplýsingagjöf; slíkt hefur t.a.m. komið vel út innan 

Vatnajökulsþjóðgarðs.  Áríðandi er að gestir hafi góðan aðgang að réttum og skýrum upplýsingum um 

friðlandið; umgengni, grunnreglur og þjónustu/gistingu.  Auk þess að færa aðkomuskiltin við Bjallavað og 

Laufafell, sem eru rangt staðsett, mætti gjarnan merkja friðlandsmörkin á Laugaveginum, ofan Jökultungna, 

þ.e. mjög fjölfarið er þar um. 

Þessu að auki benda NSS á að þörf er á því að taka vegamerkingar á svæðinu í gegn og samræma þær, með 

það að marki að þær verði sem best leiðbeinandi og til sóma.  Bogin/skemmd skilti verði þannig endurnýjuð 

og bætt eftir þörfum.  Sérstaklega er hér nefnt skilti á Fitjum á Dómadalsleið, með áletruninni 

„Hrafntinnusker“.  Reynslan hefur sýnt að það er ansi villandi, enda tekur annað slíkt við þegar upp að 

Dalamótum er komið og vísar aftur á Hrafntinnusker, án þess að samræmi sé í fjarlægðartölum þeirra.  

Skýringin er sú að hinu neðra er ætlað að vísa á svæðið almennt, en hinu efra á skálann.  NSS mæla með 

því að merkingin „Reykjadalir“ verði sett við neðri gatnamótin, enda liggur leiðin ofan við (upp Pokahrygg) 

þangað. 

Einnig benda NSS á að bót væri af því að leiðbeiningaskilti innan friðlandsins væru samræmd, og væru öll á 

forræði Umhverfisstofnunar.  Staðan í dag er sú að skilti eru af ýmsum toga, sum hver sett upp af 

rekstraraðilum, og þótt mörg þeirra séu vönduð og góð til síns brúks, þá væri að mati samtakanna betra 

heildaryfirbragð til meiri sóma.  

Hvað varúðarskilti sérstaklega varðar, benda NSS á að við Hófsvað þyrfti að vera skilti sem varar fólk við því 

að fara yfir Tungnaá nema það kunni klárlega til verka við þverun stórra vatnsfalla.  Upplýsingum um hættu 

á krapapytti við Hnausapoll að vetri þarf einnig að koma skýrt á framfæri.  Síðastliðna tvo vetur hafa orðið 

þar alvarleg óhöpp og má mikið mildi telja að ekki hafi hlotist manntjón af.  Í fyrravetur vetur brá svo við 

mjög hættulegar og kolrangar leiðbeiningar voru setta á facebook-síðu Umhverfisstofnunar, þar sem 

ferðamönnum var beinlínis beint ofan í hyldjúpan krapapyttinn.  Væntanlega var þetta gert af góðum hug, 

en þess verður að gæta að slíkar upplýsingar/leiðbeiningar sem settar eru fram séu sannreyndar. 

Eins er áríðandi frá öryggissjónarmiðum að varúðarmerkingar á gönguleiðakortum séu samræmdar á milli 

gönguleiða, svo að þær séu ekki hættulegar eða villandi, svo sem nánar er vikið að í umfjöllun um 

gönguleiðir hér aftar. 

Í framhaldi af þessu vilja NSS einnig nefna að leiðbeiningar/skilaboð til gesta, sem tekst að setja fram í formi 

jákvæðrar hvatningar, eru líklegri til að styðja við góða náttúruvernd og ábyrga umgengni en bein boð og 

bönn.  Stefnu um slíkt væri að mati samtakanna ánægjulegt að sjá í s&v. 

 

Landvarsla 

NSS fagna því mjög að stefnt sé að aukinni landvörslu innan Friðlands að Fjallabaki, en telur þó að áætlunin 

þar um sé enn undir raunþörf, þ.e. ásættanlegum fjölda landvarða.  Auk gestafjölda þarf m.a. að horfa til 

þess hve víðfemt svæðið er.  Aðsetur (landvörslustöð og hvíldaraðstöðu) landvarða mætti, að áliti 

samtakanna, einnig dreifa víðar um friðlandið, og horfa t.a.m. til Landmannalauga og Hrafntinnuskers í því 

sambandi. 
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Á tveimur stöðum í verndaráætlunartillögunni er talað um „starfsmann Umhverfisstofnunar á Hellu“, sem 

hafi yfirumsjón og eftirlit með friðlandinu.  NSS telur rétt að fram komi um hvaða starfsmann ræði, þ.e. 

hver starfstitill hans er. 

 

Sérlega viðvæm svæði 

NSS benda á að innan friðlandsins eru nokkur sérlega viðkvæm svæði, sem að mati samtakanna er ástæða 

til að verja sérstaklega fyrir ágangi og vanda stýringu ferðamanna kringum.  Í þessu samhengi eru nefnd 

Grænihryggur í Sveinsgili og upptök Rauðufossakvíslar, sem gjarnan eru kölluð „Augað“, auk 

háhitasvæðanna.  Í kafla 3.7.7 um gönguleiðir segir að göngustafi skuli ekki nota þar sem leiðir liggja um 

hverasvæði og að stærð gönguhópa við Grænahrygg og Augað skuli takmörkuð við 15 manns nema að 

höfðu samráði við Umhverfissstofnun.  Telja NSS það vera vel, en að þessi svæði krefjist sérlega ábyrgrar 

vöktunar og að viðbúð sé að umgengnisreglur þar þurfi að forma enn betur. 

 

Gönguleiðir 

Skipulag gönguleiða er stór þáttur hvað friðlandið varðar.  Í S&V-tillögunni kemur fram að á viðhald 

núverandi gönguleiða hefur skort.  NSS fagna því að málið sé tekið upp, enda þarf að vekja aukna athygli 

fjárveitingarvaldsins á því að lagning gönguleiða krefst viðhalds og aðhlynningar til framtíðar, rétt eins og 

önnur samgöngukerfi.  Slíkt verk er ansi umfangsmikið, þarf að taka af alvöru og krefst alúðar – eins og 

sannarlega hefur víða verið vel gert á friðlýstum svæðum, þ.á.m. að Fjallabaki.   

Meðal annars af þessum sökum vara NSS við þeim fyrirætlunum, sem fram eru settar í stjórnunar- og 

verndaráætlunartillögunni (ef rétt er skilið af korti), að bæta mörgum gönguleiðum við þær sem fyrir eru.  

Sérstaklega athygli NSS vekja hugmyndir um lagningu nýrra gönguleiða um háhitasvæðin, sem eru einhver 

viðkvæmustu svæði friðlandsins.  Að mati NSS þarf að vanda mjög til slíkra verka, enda erfiðara að stöðva 

umferðina þar um síðar, þegar hefðin er orðin rík, heldur að leggja skýrar línur fyrirfram.  Ætti að leggja 

áherslu á að gönguleiðirnar fari heldur um jaðar háhitasvæðanna, á góða útsýnisstaði, og brýna þar vel fyrir 

göngufólki að valda ekki raski á hinni viðkvæmu náttúru, sem og að gæta að eigin öryggi.  Að mati NSS er 

jafnvel heldur ástæða til að skoða hvort setja ætti sérstaka vernd á háhitasvæðin, en betra er að forma slíkt 

fyrr en seinna.  Athygli vekur að á bls. 31 í s&v-tillögunni er talað um að gera áætlun um mögulega færslu 

gönguleiða frá hverasvæðum, en á sama tíma virðist ætlunin vera að setja upp nýjar. 

NSS hafa einnig talsverðar efasemdir um ágæti þess að setja lengri og meira krefjandi/villugjarnar leiðir 

fram á korti, svo sem gert er varðandi m.a. leiðir um Jökulgil, í Muggudali í Hólmsárbotna og frá Hattveri 

um Uppgöngutorfu yfir í Kaldaklof á Mælifellssandi.  Mælast samtökin til þess að látið sé vera að vekja 

sérstaka athygli á þessum leiðum, en þess í stað geti landverðir leiðbeint um þær til vanari ferðamanna (og 

upplýsingar með GPS-ferlum mögulega verið aðgengiegar á netinu, með skýrum upplýsingum um 

erfiðleikastig).  Sé þó ákvörðun tekin um að merkja leið í Muggudali er skynsamlegt að láta hana ná alla leið 

að Strútsskála, en um leið má spyrja sig hvort rétt er að leggja leiðir um mjg djúpan jarðveg utan 

friðlandsmarka, sem ekkert utanumhald er um eða viðhald á.   

M.t.t. öryggissjónarmiða telja NSS að athugandi væri að koma upp skráningarkerfi vegna lengri leiðangra 

um svæðið, eða í það minnsta skylda gönguferðamenn til að skrá þær ferðir sínar hjá SafeTravel 

(Slysavarnafélaginu Landsbjörg). 
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Þá er mikilvægt að þær gönguleiðir sem settar eru fram séu samræmdar í merkingum m.t.t. þess hvort þær 

eru villugjarnar eða varasamar að öðru leyti.  T.a.m. þarf að meta hættu á snjóbrúm heilt yfir, en ekki vara 

við þeim handahófskennt sums staðar, svo að ferðamenn dragi ekki þá ályktun að hættan sé ekki til staðar 

annars staðar.   

Til viðbótar við þetta er bent á að leið sem merkt er upp á Laufafell að vestanverðu er mjög grýtt, erfið 

yfirferðar og varhugaverð og óábyrgt að beina fólki þangað.  Mun auðveldari og skynsamlegri leið upp á 

fellið er upp hrygginn/ranann að suðvestanverðu (þann sem Laufavatn liggur utan í). 

Bent er á að gönguleiðin frá Landmannahelli í Dalakofa og áfram í Hungurfit er í daglegu tali nefnd 

„Dalastígur“ og mætti það koma fram þar sem hún er nefnd. 

Ath. að í kafla 2.5.4, Aðgengi, segir að óstikuð leið liggi frá Hrauneyjum og Dalakofanum í friðlandið.  NSS 

benda á að um tvær aðskildar gönguleiðir ræði, þótt vissulega hafi þær tengipunkt í Landmannahelli. 

Síðast en ekki síst benda NSS á að sérstaka varúð þarf að hafa við lagningu leiða um gljúpan jarðveg um laus 

gjóskulög, þ.e. rofhætta er þar einstaklega mikil.  Áríðandi er að skera ekki hlíðar þverar, heldur fylgja 

hryggjum og rönum svo sem mögulega er kostur – og vakta ástand þessara leiða gaumgæfilega.  Víti til 

varnaðar ætti að vera í gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls, þar sem vel á 2. metra djúpir skurðir hafa 

myndast.  Dæmi um leiðir innan friðlandsins sem horfa þarf til í þessu samhengi eru gönguleiðin upp á 

Löðmund, um Dalastíg og víðar á vestanverðu svæðinu sérstaklega (þó alls ekki eingöngu). 

Síðast en ekki síst er hér vert að nefna að NSS fagna sérstaklega áformum um reglulegt ástandsmat 

gönguleiða innan friðlandsins og telja að þar sé gott frumkvæði og fordæmi sýnt. 

 

Reiðhjólaleiðir 

Engum blöðum er um það að fletta að hjólreiðar í fjalllendi njóta síaukinna vinsælda.  Á það má sannarlega 

líta jákvæðum augum, þ.e. stærri hópur fólks nýtur þannig heilbrigðrar útiveru.   Þarna er þó kominn nýr 

ferðamáti sem þarf að finna stað innan skipulags og velja passandi leiðir fyrir, innan friðlandsins sem utan. 

Í s&v-tillögunni er vitnað í umferðarlög (raunar er vísað í brottfalin umferðarlög, en hin núgildandi eru nr. 

77/2019), en reglugerðar nr. 528/2005 um tamkarkanir á umferð í náttúru Íslands ekki getið.  NSS benda á 

að skv. 8. gr. hennar segir um umferð hjólandi manna: „Þegar farið er á reiðhjólum um landið skal fylgja 

vegum og skipulögðum reiðhjólastígum eins og kostur er svo ekki hljótist af náttúruspjöll.“  Þarna er s.s. 

áherslubreyting frá þeim almennu umferðarlögum sem vísað er til í tillögunni.  Fyrir það fyrsta, þá fagna 

NSS því að um þessi mál sé fjallað sérstaklega.  Samtökin hafa þó þungar áhyggjur af því að skv. s&v-

tillögunni skuli ætlunin vera að heimila hjólreiðar á gönguleiðum án undangengins mats á þeim m.t.t. 

þeirra.  Reiðhjóladekk, rétt eins og önnur dekk, skilja eftir sig beinar línur sem vatn leitar auðveldlega í á 

eftir, og eru oft engu skárri en önnur utanvegaakstursför; hvort sem er sem lýti í landi, frægildrur eða m.t.t. 

rofhættu.  NSS leggja til að reglu um hjólreiðar á gönguleiðum innan friðlandsins verði snúið við, þannig 

að í grunninn séu þær óleyfilegar, en mögulega leyfðar á ákveðnum leiðum að undangengnu mati þar á.  

Samhliða þessu benda samtökin á að rík þörf er á því að marka skýrari stefnu um hjólreiðar til fjalla heilt 

yfir, innan sem utan friðlýstra svæða. 

Þegar rýnt er í kort þau er fylgja s&v-tillögunni virðist sumt ekki hafa verið hugsað til enda.  Má t.a.m. hjóla 

á Skalla á sumrin, en ekki aka þar á vélsleða að vetri til?  Má hjóla á Löðmundi?  NSS hvetja eindregið til 

þess að málin verði skoðuð af meiri gaumgæfni og eru tilbúin til frekara samtals um málið. 
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Reiðleiðir 

NSS fagna þeirri tímabæru vinnu sem lögð hefur verið í skilgreiningu reiðleiða innan friðlandsins.  Samtökin 

leggja áherslu á að þær leiðanna sem ekki fylgja vegum verði metnar m.t.t. möguleika á hættu á 

gróðurskemmdum og rofi áður en þær verða festar, hafi slíkt ekki þegar verið gert.  Athygli vekur t.a.m. 

reiðleið frá Dalakofa með Blautukvísl, Svartakambi og Dalakvísl að Sátubarni, og er því velt upp hér hvort 

skynsamlegra geti verið að fara veginn um Krakatindsleið. 

 

Umferð í þíðutíð 

NSS er kunnugt um að vegna þrýstings hefur ferðaþjónustuaðilum undanfarin ár verið hleypt fyrr inn á 

svæðið í sumarbyrjun en almennum ferðamönnum, eftir ákveðnum reglum og undir stjórn UST og 

Vegagerðarinnar.  NSS hafa efasemdir um ágæti þess fyrirkomulags.  Ástæðan er sú að þótt vegirnir þoli 

mögulega að ekið sé á þeim á breyttum jeppum, þá er á þessum árstíma mikil bleyta á svæðinu heilt yfir  

og það viðkvæmt fyrir ágangi.  Umhverfisstofnun hefur að mati samtakanna að óþörfu látið undan þrýstingi 

um opnun, en einfalt er fyrir rekstraraðila að beina ferðum sínum á önnur svæði, lægra yfir sjávarmáli, á 

meðan snjóa á er að leysa og hálendið að þorna.  Þetta vita rekstraraðilar almennt vel, en fara að sjálfsögðu 

svo langt sem þeir komast.   

NSS telja í þessu samhengi áríðandi að Umhverfisstofnun nýti innan Friðlands að Fjallabaki, í þíðutíð að vori, 

í auknum mæli heimild 25. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til að takmarka umferð eða loka svæðum í 

óbyggðum ef hætta er á verulegu tjóni af völdum ágangs á svæði.  Þetta hefur stofnunin af ábyrgð og 

miklum sóma gert undanfarin ár á minni svæðum, s.s. við Hverfjall/-fell í Mývatnssveit, í Reykjadal í Ölfusi 

og á Skógaheiði ofan við Skógafoss,  svo að dæmi séu tekin, og verið hefur til mikillar fyrirmyndar.  Samráð 

þarf vissulega alltaf vera gott, en náttúrunni ber að njóta vafans og það telja NSS hana ekki hafa gert í 

tilfellum snemmopnunar fyrir rekstaraðila að Fjallabaki undanfarin ár.  Þar sem Vegagerðin er veghaldari 

er þetta það lagaákvæði sem þarf að beita ef Umhverfisstofnun ætlar að standa vörð um hina viðkvæmu 

náttúru friðlandsins á viðkvæmasta tíma ársins.  Einnig hvetja NSS Umhverfisstofnun til að vera vel vakandi 

yfir því að loka svæðinu þegar aðstæður krefjast þess að hausti og láta slíkt ekki dragast.   

 

Endurheimt vistgæða 

NSS fagna áformum um endurheimt vistgæða, m.a. á lagfæringum á eldri skemmdum vegna 

utanvegaaksturs.  Rík þörf er á umfangsmiklum aðgerðum á t.a.m. Frostastaðahálsi og í Löðmundarveri.   

 

Vistfræðilegt ástand lands 

NSS vilja benda á að vistfræðilegt ástand lands innan Friðlands að Fjallabaki er með þeim hætti að stór hluti 

svæðisins þolir ekki sauðfjárbeit og full ástæða fyrir Umhverfisstofnun að taka það til greina við gerð s&v 

svæðisins. Fyrirliggjandi landbótaáætlanir fyrir svæðið ná ekki utan um þessa staðreynd þrátt fyrir 

núverandi uppgræðslustarf og beitarstýringu innan þess. Samtökin vilja einnig benda á að vistgerðakort 

Náttúrufræðistofnunar Íslands endurspegla ekki vistfræðilegt ástand vistkerfa svæðisins, né vistgetu 

kerfanna, og beina því til Umhverfisstofnunar að nýta sér kortagrunn Grólindarverkefnisins, sem opnaður 
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verður almenningi þann 18. júní nk. við áframhaldandi vinnu við gerð s&v því að þær upplýsingarnar sem 

þar munu birtast gefa fræðilega ígrundaða og raunsanna mynd af ástandi vistkerfa innan svæðisins. 

 

Ágengar tegundur 

Að mati NSS er afar ánægjulegt að sjá í s&v-tillögunni umfjöllun um eyðingu ágengra tegunda, þ.e. 

Alaskalúpínunnar, innan friðlandins.  Samtökin benda á að skýrt verklag verður að vera varðandi 

upprætingu hennar og upplýsingar um það þarf að tryggja að skili sér til nýrra landvarða ef endurnýjun 

þeirra verður á einhverjum tímum hröð.  Dæmi eru um það frá fyrri árum að eyðingunni á lúpínublettinum 

við Bjallavað hafi ekki verið sinnt um nokkurra ára skeið og er slíkt dýrkeypt.  Hér skal það þó einnig sagt að 

landverðir friðlandsins eiga sérstakt hrós skilið fyrir alúð við þetta áríðandi verk undanfarin sumur.  

Athuga ber að í aðgerðaáætluninni er einungis nefnt að vöktun verði á framgangi ágengra tegunda.  NSS 

benda á að skýrt þarf að setja fram að uppræting skuli eiga sér stað. 

 

Aðflutningur heys fyrir hesta 

Varðandi aðflutt hey inn á hálendið fyrir hesta benda NSS á að áríðandi er að vanda val þess vel.  Með 

heyinu mega ekki undir nokkrum kringumstæðum berast ágengar, framandi tegundir er valdið gætu 

líffræðilegri fjölbreytni skaða.  Heyið þarf að vera úr innlendum grastegundum í samræmi við náttúrufar 

svæðisins, þannig að leifar þess styðji við eðlilega gróðurframvindu – en raski henni ekki. Reglum um 

sauðfjárveikivarnahólf er einnig áríðandi að fylgja. 

 

Efnistaka 

Í kafla 2.4.5 segir að ein ófrágengin náma sé í Landmannalaugum við Laugahraun.  NSS grunar að þar um 

ræði námu þá fjallað er um í áður nefndri skýrslu Náttúrfræðistofnunar Íslands frá 2014; „Landmannalaugar 

og Sólvangur“.  Segir þar, á bls. 13: „Í hraunbrún Laugahrauns eru áberandi ummerki eftir efnistöku þar sem 

efni hefur verið tekið í grjótvarnir utan á varnargarða. Ekki liggur fyrir hvenær síðast var tekið efni úr 

hrauninu en yngsta sárið virðist ekki ýkja gamalt (6. mynd). Grjótnám af þessu tagi er skýrt brot á 3. gr. 

reglna um Friðland að Fjallabaki (sbr. auglýsingu um Friðland að Fjallabaki nr. 354/1979) og verður tæpast 

réttlætt með ákvæði 5. gr. um samþykki Náttúruverndarráðs (síðar Náttúruverndar ríkisins, nú 

Umhverfisstofnunar).“  Þarna er um röskun á hrafntinnuhrauni frá nútíma að ræða, sem brýtur gegn 

ákvæðum náttúruverndalaga um sérstaka vernd nútímahrauna.  NSS hvetja til þess að frá þessari námu 

verði gengið svo vel sem kostur er og jafnvel kannað hvort raunhæft geti verið að skila því efni sem þaðan 

hefur verið tekið, og sett m.a. í varnargarðinn undir Suðurnámi, á sinn stað.  Til framtíðar verður þetta 

leiðindamál vonandi víti til varðaðar.  Að öðru leyti, hvað efnistöku og námur snertir, leggja NSS áherslu á 

að virðing sé borin fyrir svæðinu sem merku jarðminjasvæði og farið að allri efnistöku og -flutningum með 

sérstakri varúð, sbr. áðurnefndar athugasemdir samtakanna við drög að tillögu að matsáætlun  vegna 

hálendismiðstöðvar í Landmannalaugum, dags. 20. nóv. 2019. 

 

 

http://utgafa.ni.is/skyrslur/2014/NI-14007.pdf
http://utgafa.ni.is/skyrslur/2014/NI-14007.pdf
https://natturuvernd.files.wordpress.com/2020/02/athugasemdir_nss_drc3b6g_tillc3b6gu_matsc3a1c3a6tlun_landmannalaugar_nc3b3v2019.pdf
https://natturuvernd.files.wordpress.com/2020/02/athugasemdir_nss_drc3b6g_tillc3b6gu_matsc3a1c3a6tlun_landmannalaugar_nc3b3v2019.pdf
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Hreinsun á gömlum, úr sér gengngum innviðum 

NSS þykja ánægjulegt að sjá að og fagna því að áformað sé að veiðikofar og annar búnaður við 

Eskihlíðarvatn skuli fjarlægð.  Meðal þess sem þar er að finna eru hálfniðurgrafnar frystikistur, með 

kælivökva sem skaði myndi verða af fyrir náttúruna ef færi að leka – fyrir utan það óþarfa lýti sem af þessum 

úr sér gengnu byggingum er. 

Í beinu framhaldi af þessu benda NSS á að einnig mætti horfa til þess að fjarlægja gömul ræsisrör sem liggja 

í Kirkjufellsósnum, á friðlands- og sýslumörkum, þar sem línuvegurinn fer yfir ósinn (rétt sunnan Tungnaár).   

 

Háspennumöstur 

Sigöldulína 4 liggur um friðlandið, frá Bjallavaði að Tungnaá við Svartakrók, og áfram til austurs um 

Skaftártungu- og Síðumannaafrétti.  Á hana er ekki minnst í s&v-tillögunni, og mætti þar bæta úr.  NSS telja 

að sómi væri að því að Umhverfisstofnun beitti sér fyrir því að fá línuna lagða í jörðu innan ákveðinna 

tímamarka, með landslagsvernd, víðerni og óbyggðaupplifun í huga.  Slíkt myndi tóna vel við áherslur 

Landsskipulagsstefnu um Hálendi Íslands, að ónefndum náttúruverndarlögum. 

 

Aðkomuvegir 

Í kafla um skipulagsáætlanir kemur fram að skv. aðalskipulagi Rangárþing ytra sé stefnt að því að  vegur á 

Fjallabaksleið nyrðri, sem að hluta liggur innan friðlandsins, verði verulega bættur sem stofnvegur.  NSS 

ítreka það sem þegar er komið fram, að í erfiðu aðgengi er mikil og dýrmæt náttúruvernd fólgin.  Svæðið 

er ekki til fjöldaferðamennsku fallið og ætti að sporna við því með öllum ráðum að greiða þangað aðgengi 

á minni bílum.  Öðru gegnir um gott viðhald veganna, sem sannarlega væri til bóta.  Athuga ber einnig að 

uppbyggðir vegir skerða víðerni og gengur slík vegagerð þannig gegn markmiði bæði s&v-tillögunnar og 

sjálfu aðalskipulagi sveitarfélagsins. 

 

Rallý 

NSS vekja athygli á því að þær rallýkeppnir sem gegnum árin hafa verið haldnar að hluta til innan 

friðlandsmarka samræmast alls ekki þeirri náttúru- og óbyggðaupplifun og kyrrð sem friðlandið hefur verið 

látið standa fyrir í útgefnu efni Umhverfisstofnunar.  Þótt þessar keppnir hafi ekki farið fram hin allra síðustu 

ár, þá telja samtökin vera ástæðu til að tiltaka þetta sérstaklega innan s&v og að af leyfisveitingum vegna 

slíkra keppna verði látið. 

 

Mönnuð og fjarstýrð loftför 

Í s&v-tillögunni er umferð mannaðra og fjarstýrðra loftfara (þyrla, dróna) lýst án þess að á nokkurn hátt sé 

fjallað um ramma eða reglur utan um slíkt, ef frá er talið bann við lendingu á svæði 1 skv. korti í viðauka V 

og könnun á mögulegum lendingarstöðum.  Þótt í aðalskipulagi sveitarfélagsins séu áform um innrömmun 

reglna um flug þyrlna og dróna, skal á það bent að möguleikar Umhverfisstofnunar til að setja sérstakar 

reglur þar að lútandi innan friðlýstra svæða eru meiri en sveitarfélagsins.  Á reglum um loftför innan 
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friðlandsins telja NSS að þurfi að skerpa, enda vill slík umferð valda óheppilegri röskun á öræfakyrrð og 

slæmt að hún færi úr böndum. Hvatt er til góðs samráðs um þessi mál, með aðkomu fleiri notenda en 

eingöngu flugmanna. 

 

Fiskveiðar 

NSS benda á að í kafla um fiskveiðar skortir að gera grein fyrir þeirri fiskirækt sem stunduð er í vötnum 

innan friðlandsins, sem og að afstaða sé tekin til hennar.  Samtökin benda á að áhersla skuli lögð á sjálfbærni 

í því samhengi. 

 

Skotveiðar 

Svo sem fram kemur að framan hafa skotveiðar ekki tíðkast í friðlandinu, þótt þær séu ekki bannaðar.  Skv. 

friðlýsingarskilmálum skal Umhverfisstofnun setja reglur um meðferð skotvopna á svæðinu, en NSS 

vitanlega hefur það ekki verið gert.  Að mati samtakanna væri sómi af því að láta skotveiðar innan 

friðlandsins alfarið vera, ef frá væru taldar eyðing minks, sem og þær andaveiðar sem ákvörðun hefur verið 

tekin um vegna sundmannakláða sem fuglarnir hafa borið með sér og dæmi eru um að gestir hafi smitast 

af í Landmannalaugum.  Reglur um friðlandið tækju þá til þessa; þá bæði m.t.t. náttúruverndar og öryggis 

gesta. 

 

Menningarminjar 

Í kafla 2.3 segir að Torfi Jónsson hafi skv. þjóðsögu átt að hafa búsetu á Landmannaafréttinum á 15. öld.  

NSS benda á að réttara er að hann er sagður hafa flúið þangað með hyski sitt og hafst við í Jökulgili á meðan 

Plágan seinni reið yfir.  

Í kafla um menningarminjar mætti að mati NSS einnig geta hins hlaðna bátaskýlis við Bjallavað. 

 

Ljósmyndun 

Í kafla 2.4.4 segir að „Samkvæmt friðlýsingarskilmálum eru framkvæmdir, þar með talin kvikmyndataka og 

ljósmyndun, sem fela í sér jarðrask háðar leyfi Umhverfisstofnunar“.  Þetta er rétt hvað jarðrask varðar, en 

hér er enn einu sinni vitnað í friðlýsingarskilmála sem ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum.  Úr þessu mætti 

bæta við upptöku auglýsingarinnar/friðlýsingarskilmálanna. 

 

Byggingar 

Í kafla 2.5.3 um byggingar láist að geta þess að annar skáli í Landmannahelli en þess eina sem getið er, hinn 

svokallaði „Eyjólfur“, er einnig í einkaeigu. 

Í upptalningu á skálum í Landmannalaugum er talað um „upplýsingahús“ án þess að geta þess að sú bygging 

hýsir vetrarsalerni og geymslu, auk upplýsingaaðstöðu. 
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Úrgangur og flokkun 

NSS fagna því að flokkun sorps skuli vera farin að viðgangast á gististöðum innan friðlandsins.  Samtökin 

hvetja til enn frekari flokkunar, t.a.m. á málmum, sem eru verðmæt endurvinnsluvara. 

 

Samráð 

Í upphafi athugasemdaskrifa þessara var komið inn á samráð og er afstaða NSS til flokkunar og stigagjafar 

samráðsaðila hér ítrekuð.  Ekki verður ofsagt hve mikils virði og áríðandi er að gott samtal eigi sér stað um 

stýringu náttúruverndarsvæðanna okkar, enda er það trú samtakanna að reynt hafi verið að vanda vel til 

þess þáttar við gerð s&v fyrir Friðland að Fjallabaki.  Tvennt vilja NSS nefna, ef komið gæti að notum við 

mat á árangri sem og stefnu um slíka vinnu til framtíðar.  Annars vegar það að gjarnan er mælt með því að 

fá mismunandi hópa saman inn á fundi til að velta upp flötum/skörunum á ákveðnum málefnum (dæmi 

gæti verið þyrluflug og gönguferðamennska).  Hitt er það að aldrei skyldi slegið af áformum um gott og 

upplýsandi samtal.  Er hér verið að vísa til þess óróa sem blossaði upp meðal vélsleðamanna vegna 

formunar reglna um sleðaumferð í kringum háhitasvæðin.  Af fundargerð, dags. 5. júní 2019, er svo að skilja 

að samtal um það tiltekna mál hafi gengið ágætlega, en áhersla verið lögð á það af fundarmönnum fá góðan 

fund og kynningu á málinu hjá þessum útivistarhópum; koma sjónarmiðunum á framfæri og eiga þar 

samtal.  Það er mat NSS að gott samtal, upplýsinga- og skoðanaskipti á slíkum framhaldsfundi hefði hæglega 

dregið úr eða jafnvel komið í veg fyrir þau leiðindi sem meðal þessa hóps virðast hafa blossað upp.  Seint 

verður ofsagt hve áríðandi það er fyrir náttúruvernd gegnumgangandi að vanda til alls verklags við samráð. 

NSS fagna og styðja þau áform Umhverfisstofnunar að halda reglulega samráðsfundi með 

hagsmunaaðilum, í samræmi við samráðsáætlun á lista yfir árlegar aðgerðir í aðgerðaáætlun.  Hins vegar 

harma samtökin það að sjá nafn sitt ekki nefnt á þeim lista yfir samráðsaðila sem fundað skal með árlega 

og óska hér með eftir því að úr því verði bætt. 

 

Samkomulag um samvinnu er stuðli að góðri upplifun ferðamanna 

NSS styðja þau áform að bjóða rekstraraðilum í ferðaþjónustu að gera samkomulag um að vinna saman að 

verndun friðlandsins og stuðla að góðri upplifun ferðamanna.  NSS leggja til að auk þeirra verði að færustu 

sérfræðingum hérlendis í stýringu ferðamanna og þolmarkarannsóknum boðið þar að borði. 

 

Ábyrg markaðssetning 

NSS fagna ákvæðum um „ábyrga markaðssetningu“, í samræmi við reglur friðlandsins, sem sett eru fram í 

s&v-tillögunni.  Samtökin benda jafnframt á að ákvæðið þyrfti að ná til útgáfu korta, bóka og annars 

ferðahvetjandi efnis, m.a. á netinu.  Um það hvort Neytendastofa er rétti staðurinn til að tilkynna möguleg 

brot er varða verndarmarkmið náttúruverndarsvæðisins, hafa samtökin þó efasemdir um m.t.t. 

fagþekkingar, og hvetja til þess að það atriði verði skoðað betur. 

 

 

https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Fridlyst-svaedi/Fridland-ad-fjallabaki/V%c3%a9lsle%c3%b0afer%c3%b0ir.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Fridlyst-svaedi/Fridland-ad-fjallabaki/Fljotandi%20adgerdaaetlun%20til%203ja%20ara.pdf
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Ljósmengun 

Réttilega er farið með það í s&v-tillögunni, að eitt af verðmætum friðlandsins er myrkur og það að gestir 

geti notið stjörnubjarts himins og norðurljósa að hausti og vetri.  M.t.t. þessa benda NSS á að taka þarf 

afstöðu til blikkandi ljóss á hæðinni norðan við skála FÍ í Hrafntinnuskeri.  Vega þarf og meta hvort sú 

ljósmengun sem af því hlýst telst ásættanleg m.t.t. öryggisávinnings. 

 

Verklag við smalamennsku 

NSS lýsa ánægju sinni yfir því að notkun fjórhjóla hafi almennt ekki tíðkast við smalamennsku á 

Landmannaafrétti, innan Friðlands að Fjallabaki.  Samtökin leggja til að það skilyrði verði fest í s&v að 

notkun þeirra verði í framíðinni ekki leyfð utan vega við smalamennsku. 

 

Örnefni 

Að lokum er ein ábending varðandi örnefni, þ.e. beyginu nafnsins „Suðurnámur“.  Tíðkast að gera það 

svo: Suðurnámur – Suðurnám – Suðurnámi – Suðurnáms.  M.t.t. þess þarfnast texti á bls. 40, í kafla um 

gönguleiðir, lagfæringar. 

 

 

 

Að lokum óska NSS starfsmönnum Umhverfisstofnunar velfarnaðar við frágang stjórnunar- og 

verndaráætlunarnnar.  Að mörgu er að hyggja, en samtökin hvetja sérstaklega til þess að vel verði skoðað 

hvaða áskoranir og tækifæri liggja í skráningu Torfajökulssvæðisins á yfirlitsskrá heimsminja UNESCO.   

 

 

F.h. Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 

Þórunn Pétursdóttir, formaður 

Ingibjörg Eiríksdóttir, varaformaður 

 


