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Varðar: Athugasemdir við tillögu að friðlýsingu háhitasvæða Kerlingarfjalla 

Stjórn Náttúruverndarsamtaka Suðurlands (NSS) hefur kynnt sér tillögu Umhverfisstofnunar að 

friðlýsingu háhitasvæða Kerlingarfjalla; 79 Hverabotn, 80 Neðri-Hveradali, 81 Kisubotna og 82 

Þverfell, á grundvelli flokkunar svæðanna í verndarflokk verndar- og orkunýtingaráætlunar 

(rammaáætlunar), sbr. ályktun Alþingis nr. 13/141 frá 14. janúar 2013.  Friðlýsingartillagan er 

sögð byggja á 53. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013, svo sem lög um verndar- og 

orkunýtingaráætlun nr. 48/2011 kveða á um. 

NSS fagna áformum um friðlýsingu Kerlingarfjalla á grundvelli rammaáætlunar, þakka þá vinnu 

sem í hana hefur verið lögð og styðja sannarlega markmið fram kominnar tillögu, þ.e. að vernda 

umrætt svæði gegn orkuvinnslu, sbr. 2. gr. hennar, enda er engum blöðum um verðmæti 

svæðisins án alvarlegs inngrips mannsins að fletta.  NSS andmæla hins vegar harðlega 

þeirri túlkun Umhverfisstofnunar að friðlýsingu svæðisins skuli ætluð mörk við 50 MW 

orkuvinnslu varmaafls. 

NSS telja fráleitt að ákvæði um friðlýsingu skuli túlka á þann veg að svæði í verndarflokki skuli 

einungis friðlýst gagnvart orkuvinnslu yfir 10 MW fyrir vatnsafl eða 50 MW fyrir jarðvarma.  Öllu 

heldur telja samtökin að svæði sem flokkuð hafa verið í verndarflokk skv. 6. gr. laga um verndar- 

og orkunýtingaráætlun skuli hljóta fulla vernd gegn hvers konar orkuvinnslu, enda er markmið 

laganna, sbr. 1. gr., að „tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti byggist á 

langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til verndargildis 

náttúru og menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra  
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gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði, með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi.”  Feitletrun er okkar. 

Í 3 gr., 3. málsgrein, segir: „Verndar- og orkunýtingaráætlun tekur til landsvæða [annars vegar] 

og virkjunarkosta sem verkefnisstjórn skv. 8. gr. hefur fjallað um og hafa uppsett rafafl 10 MW 

eða meira eða uppsett varmaafl 50 MW eða meira” [hins vegar].  NSS vekja athygli á því að hvorki 

landsvæði né rask á þeim eru mæld í megavöttum.  Samtökin óska skýrra svara við því hvaða 

hugsun eða rök liggja að baki þeirrar aðferðafræði sem viðhföfð er; hver málefnaleg rök eru 

talin vera fyrir því að friðlýsa gagnvart risagufuaflsnýtingu, en ekki nokkurri nýtingu undir 50 

MW. 

 

Þau svæði sem falla í verndarflokk rammaáætlunar hefur verkefnisstjórn rammaáætlunar metið 

það verðmæt að þeim skuli ekki raskað.  Rask vegna minni virkjana en 50 MW, þ.á.m. vegna 

undirbúningsrannsókna, valda sama skaða á landi og náttúru og vegna annarra stærri.     

53. grein laga um náttúruvernd nr. 60/2013 fjallar um friðlýsingu svæða í verndarflokki verndar- 

og orkunýtingaráætlunar og hljóðar svo:  

▪ Svæði sem falla í verndarflokk verndar- og orkunýtingaráætlunar sem Alþingi hefur samþykkt 

skal friðlýsa gagnvart orkuvinnslu. 

▪ Friðlýsingin felur í sér að orkuvinnsla er óheimil á viðkomandi svæði. 

(Feitletrun er okkar). 

Í beinu framhaldi vekja NSS athygli á því að markmið náttúruverndalaga er, skv. 1. gr. þeirra, „að 

vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og jarðfræðilega 

fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Þau eiga að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru á 

eigin forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt og einnig stuðla að 

endurheimt raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn náttúruhamförum og 

hnattrænum umhverfisbreytingum.” […] 

 

Af öllu framangreindu má ljóst vera að er landsvæði eru metin svo verðmæt að þau tilheyri 

verndarflokki er ætlast til þess að þau séu friðlýst og vernduð vegna eigin verðleika, en ekki höfð 

að leiksoppi um ókomna tíð.   
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Að þessu sögðu má vera skýrt að friðlýsingartillaga sú sem hér er til umfjöllunar samræmist 

ekki 53. grein náttúruverndalaga nr. 60/2013 um friðlýsingu svæða í verndarflokki verndar- og 

orkunýtingaráætlunar og ber af þeim sökum að vísa frá.  Náttúruverndarsamtök Suðurlands 

æskja þess að hennar í stað verði lögð fram tillaga að haldbærri friðlýsingu svæðisins, gegn 

hverju því raski af völdum orkunýtingar sem skaða megi náttúru Kerlingarfjalla, grundvölluð af 

gildandi náttúruverndalögum. 

 

 

Að lokum hvetja NSS eindregið til þess að lokið verði við friðlýsingu Kerlingarfjalla sem 

landslagsverndarsvæðis, en sú vinna hefur nú teygt sig yfir fjölda ára. 

 

 
Með ósk um góða framvindu málsins 

f.h. Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 
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