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Náttúruverndarsamtök Suðurlands (NSS) eru landshlutasamtök um umhverfis- og náttúruvernd 
á svæðinu frá Hellisheiði í vestri að Skeiðará í austri. Aðildarfélagar samtakanna eru flestir 
búsettir eða eiga rætur vítt og breitt um starfssvæði samtakanna. 

 

NSS hafa áður ályktað um áform varðandi breytta legu þjóðvegar 1 um Mýrdal. Í áliti 
samtakanna um þetta mál 21. nóvember 2005 segir m.a.: 

“Mýrdalur er mjög landþröngt hérað, en jafnframt eru svæði þau sem tillögur um nýja veglínu 
snerta mjög verðmæt frá náttúrufarslegu sjónarmiði, bæði á landsvísu en ekki síður á 
alþjóðavísu. Ströndin, sjávarhamrarnir, sjávarleirurnar, ósinn, fuglalífið, gamla þorpið í Vík og 
hin fornu byggðahverfi sveitarinnar eru eftirsótt til útivistar, ljósmyndunar og náttúruskoðunar, og 
tugir þúsunda ferðamanna sækja þetta svæði þess vegna á hverju ári. Mörg kennileiti, svo sem 
Víkurfjara, Reynisdrangar og Dyrhólaey eru þekkt um allan heim. Dyrhólaós, leirur hans og 
votlendi hafa mikla þýðingu fyrir fjölbreytt fuglalíf árið um kring, en einkum þó á vorin og fram á 
haust. Svæðið hefur því ómetanlegt náttúruverndargildi en ekki síður gífurlegt efnahagslegt gildi 
fyrir atvinnulíf og ferðaþjónustu, bæði í Mýrdal og í landinu almennt. Líta ber á það sem 
forgangsverkefni í skipulagsgerð að vernda þessi svæði gegn hverskonar raski og óafturkræfum 
framkvæmdum.” 

Hugmyndir um þessa veglínu komu í upphafi frá framkvæmdamönnum í hreppnum fyrir um 40 
árum síðan og var tilgangur þeirra ekki einungis að stuðla að bættu umferðaröryggi, heldur ekki 
hvað síst að auka tekjur sveitarfélagsins í ferðaþjónustu. Á þeim tíma sem liðinn er frá fyrstu 
hugmyndum þá hefur veruleiki íslenskrar ferðaþjónustu og staða ferðaþjónustu í hreppnum 
gjörbreyst og mun veglínan liggja um eða mjög nálægt nokkrum þekktustu náttúruperlum 
landsins, frá Dyrhólaey að Reynisfjalli og um ströndina við þéttbýlið í Vík og raska þeim. 
Vegaframkvæmdir af þeim toga eru alger tímaskekkja í íslensku samfélagi í dag.  

 
1 Færsla hringvegar (1-B2_B4) í Mýrdal, Drög að matsáætlun, mat á umhverfisáhrifum (Vegagerðin & VSÓ ráðgjöf, desember 
2020). 
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Félagsmenn í NSS sem búa í Mýrdalshreppi, eða eru fæddir þar, hafa komið til máls við stjórn 
NSS og lýst yfir vanlíðan sinni og óánægju yfir því að hafa þurft að vera í sífelldri varnarstöðu 
gagnvart þeim öflum sem harðast hafa beitt sér fyrir þessum framkvæmdum og gert 
athugasemdir við það hversu erfitt er að standa í áratugalangri baráttu í svo litlu sveitarfélagi 
sem Mýrdalshreppur er. Stjórn NSS vill benda á að þessháttar togstreita framkvæmda og 
verndarafla sé alltof algeng á Íslandi, togstreita og barátta sem oft nær yfir fleiri kynslóðir og 
áratugi. 

NSS vekja athygli á því, hve saga þessara áforma er stráð hættumerkjum, sem því miður hafa 
stundum fylgt pólitískum ákvörðunum. Við gerð aðalskipulags Mýrdalshrepps gerðu margar 
stofnanir, þ.m.t. Umhverfisstofnun, Siglingastofnun og Skipulagsstofnun, athugasemdir þar sem 
lagst var gegn þessari nýju veglínu. Áformin bera með sér skort á faglegum forsendum, skort á 
samráði við hagsmunaaðila og tillitsleysi gagnvart álitsgerðum stjórnstofnana og samtaka 
almennings. Áform um hina breyttu veglínu hafa verið réttlætt með vafsömum fullyrðingum um 
umferðaröryggi, greiðfærni og fjárhagslegan ávinning. Þá liggur nú fyrir að gerðar hafa verið 
tilraunir til að koma í veg fyrir að ráðist verði í nauðsynlegar úrbætur á núverandi þjóðleið um 
svæðið. 

NSS telja áformin endurspegla löngu úreltar hugmyndir um fyrirkomulag samgöngumannvirkja, 
sem stangist á við (1) viðurkennd markmið Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum, m.a. hvað 
varðar verndun votlendis og strandsvæða, (2) umhverfismarkmið samgönguáætlunar, (3) 
verndarmarkmið Kötlu jarðvangs, (4) vistvæna ferðaþjónustu og auðlindagrundvöll hennar, (5) 
umhverfisímynd eins af vinsælustu ferðamannasvæðum Suðurlands, (6) aðgát og 
öryggissjónarmið sem hafa ber við umgengni og framkvæmdir nærri sjávarströndum á tímum 
loftslagsbreytinga og (7) lagareglur um náttúruvernd þar sem ný veglína mun valda umtalsverðri 
röskun á svæðum á náttúruminjaskrá sem þar með hafa vísindalega viðurkennt verndargildi.   

Það er mat NSS að veglínan komi til með að hafa neikvæð og óafturkræf áhrif á Dyrhólaey og 
svæðið þar í kring, sem lýst var sem friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 101/1978. 
Þar að auki er Dyrhólaós á náttúruminjaskrá, en innan þess svæðis er einnig Loftsalahellir, 
Reynisdrangar og Reynisfjall. Innan svæðisins sem er á náttúruminjaskrá eru allar fjörur á 
svæðinu, þar með Reynisfjara öll og grunnsævi í Dyrhólaósi ásamt Loftsalahelli og nánasta 
umhverfi.  

 

Með hliðsjón af ofangreindu áliti vilja NSS beina eftirfarandi athugasemdum til Vegagerðarinnar 
og annarra þeirra sem munu vinna að greiningu samgöngukosta í Mýrdal á komandi misserum 
og árum, varðandi efni fyrirliggjandi draga að matsáætlun: 
 

1. Lagfærð núverandi þjóðleið verði viðmiðunarkostur 
Fram fari ítarleg fagleg greining á öllum þáttum mögulegra umhverfisáhrifa, annars vegar 
á áformaðri breyttri veglínu (sn. skipulagslínu) og hinsvegar á lagfærðri núverandi 
þjóðleið (sn. valkosti 4). Þótt drög að matsáætlun gefi ástæðu til að ætla að þetta kunni 
að verða gert (fyrsta og önnur mgr. kafla 6) ber 9. mgr. (um valkost 4) með sér tvímæli 
þar sem segir að „umfjöllun um valkost í frummatsskýrslu miðast fyrst og fremst sem 
samanburður í mati á umhverfisáhrifum“.  
 

Þar sem almenn samstaða er um þörf á úrbótum þjóðleiðarinnar um Mýrdal, og ekki hefur verið 
sýnt fram á brýna nauðsyn þess að skerða með svo róttækum hætti svæði sem njóta ber 
verndar, leggja NSS áherslu á að sett verði fram með skýrum hætti hvað felst í valkosti 4, þ.e. 
tillögum að úrbótum á núverandi þjóðleið.  



Fram hefur komið, m.a. af hálfu Vegagerðarinnar, að unnt sé að lagfæra núverandi þjóðleið með 
þeim hætti að öryggismarkmið heilsársvegar séu uppfyllt, með óverulegum áhrifum á umhverfið 
og aðeins broti af kostnaði samanborið við aðra kosti. NSS leggja því til að lagfærð núverandi 
þjóðleið verði viðmiðunarkostur við gerð mats á umhverfisáhrifum.  

 
2. Mat á breyttri legu kallar á vísindarannsóknir 

Aflað verði ítarlegra gagna og rannsóknir verði gerðar á gróðurfari, dýralífi, votlendi, 
jarðmyndunum, landslagsheildum, byggðahverfum og menningarþáttum, sem kunna að 
verða fyrir áhrifum af breyttri legu þjóðvegar um svæðið. Kortleggja þarf með 
vísindalegum hætti það óafturkræfa tjón sem framkvæmdir munu óhjákvæmilega hafa í 
för með sér. Veruleg ástæða er til að nefna að skipulagslína (og valkostur 1b) liggja  í 
gegnum, og við, óraskað votlendi í mynni Dyrhólaóss en skv. 61.gr. náttúruverndarlaga 
nr. 60/2013 nýtur votlendi sérstakrar verndar og skal forðast að raska því nema að brýna 
nauðsyn beri til. Nýframræsla votlendis eykur enn á losun gróðurhúsalofttegunda frá 
röskuðu landi hérlendis og gengur þannig gegn loftslagsmarkmiðum íslenskra 
stjórnvalda innan Parísarsamkomulagsins um samdrátt í losun til 2030 og gegn 
markmiðum um kolefnishlutlaust Ísland 2040. 
 

3. Heildræn áhrif á vistkerfi, landslag og byggðahverfi og ásýnd þeirra 
Í níunda kafla draga að matsáætlun eru lagðar fram matsspurningar og áætlun um 
rannsóknir, sem út af fyrir sig eru nauðsynlegar. Þar er ágætlega skipt niður í aðgreinda 
kafla þá þætti sem rétt er að rannsaka.  Að mati NSS þarf þó sérstaklega að huga að  
heildarmyndinni, þ.e. hvernig einstakt náttúrufar, gróður, dýralíf, landbúnaður og 
landslag sem er einstakt á heimsvísu, tvinnast saman í eina heild.  Það er þessi 
landslagheild sem raskast með fyrirhugaðri breyttri veglínu um fjörur og votlendi og gerir 
skipulagslínuna og aðra valkosti sem liggja um sömu svæði, óásættanlega með öllu. 
 

4. Samráð við náttúruverndarsamtök og önnur samtök almennings 
Fyrirhuguð framkvæmd er afar umdeild út frá náttúruverndarsjónarmiðum svo vægt sé til 
orða tekið. NSS telja að kveða beri skýrar á í matsáætlun um samráð við Landvernd, 
NSS og önnur náttúruverndarsamtök í héraði og á landsvísu, enda eru 
náttúruverndarmál á einu svæði í eðli sínu mál þjóðarinnar allrar. Fórnir sem þar eru 
mögulega færðar eru tjón allrar þjóðarheildarinnar, enda náttúran undirstaða tilvistar 
okkar allra í nútíð og framtíð.  

 

 

 
Virðingarfyllst, 

Fyrir hönd Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 
 
 

Þórunn W. Pétursdóttir, formaður 


