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Umsögn um endurskoðun stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir friðlandið Dyrhólaey 

Náttúruverndarsamtök Suðurlands (NSS) fagna fram kominni tillögu að endurskoðaðri stjórnunar- og 

verndaráætlun (s&v) fyrir friðlandið í Dyrhólaey í Mýrdalshreppi, sem auglýst er á vef stofnunarinnar.  

Stjórn samtakanna hefur farið yfir tillöguna og tekið saman nokkrar ábendingar/athugasemdir, sem 

hér fara á eftir. 

 

Endurskoðun auglýsingar og friðlýsingarflokks  

Fyrst skal nefnt að NSS taka undir þau áform, og telja afar brýnt, að auglýsingin um friðlandið 

Dyrhólaey verði tekin upp og endurskoðuð.  Rík þörf er að mati samtakanna á því að skerpa á 

markmiðum friðlýsingarinnar; hinum jarðfræðilegu þáttum í bland við útsýni og útlit, og 

líffræðilegum/vistfræðilegum þáttum, þ.e. lífríki fugla og gróðurfars.  Samhliða því þarf að heimfæra 

hana skilgreiningum friðlýsingarflokka í núgildandi náttúruverndarlögum, svo sem fjallað er um í 

tillögunni.  NSS benda á að ekki væri úr vegi að geta bráðabirgðaákvæða náttúruverndarlaga nr. 

60/2013 [sbr. breytingu með lögum nr. 109/2013] sem samtökin hafa ítrekað bent á í umsögnum 

sínum til Umhverfisstofnunar, þar sem kveðið er á um það í 3. tölulið 95. gr. þeirra að ráðherra skuli 

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].   

NSS taka einnig undir fram komna umsögn Landverndar, þar sem áhersla er lögð á gild rök fyrir 

stækkun friðlandsins, þannig að það nái einnig yfir nærliggjandi svæði, s.s. Dyrhólaós, leirur og 

votlendið norður af.  Þannig myndi nást meiri og betri samfella m.t.t. landslags, og fjölbreytni vistgerða 

einnig.  Eins og staðan er í dag eru mikilvæg fuglabúsvæði, þ.e. Dyrhólaós og umhverfi hans með leirum 

og lækjum sem falla í hann, utan marka verndarsvæðisins og því í yfirvofandi hættu.  
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Leiðarljós og meginstef 

Það leiðarljós sem sett er fram í upphafi tillögunnar þykja NSS vera óeðlilega mannhverft.  Þar segir: 

„Leiðarljós þessarar áætlunar er að varðveita samspil landslags, lífríkis og menningar þannig að 

manneskjan fái notið um ókomin ár í sátt við umhverfið“.  Feitletrun er okkar.  Þarna er maðurinn 

settur í forgrunn.  Samtökin benda á að það er náttúran sem skal að vera í forgrunni, og ávallt njóta 

vafa, komi slíkur upp.  Þessum áherslum þarf því að mati samtakanna nauðsynlega að snúa.   

Þarna opinberast að mati NSS ákveðinn grunntónn við stýringu friðlandsins.  Samtökin fagna 

sannarlega og þakka fyrir þá vöktun og þær rannsóknir sem unnar hafa verið, sem og frekari áform um 

slíkt, að ónefndu óeigingjörnu og þakkarverðu starfi landvarða og aðrar ráðstafanir til verndar.  Að 

mati NSS þarf þó að bæta í, svo að á sem allra bestan hátt megi hlú að lífríki/fuglalífi og annarri 

náttúruvernd í Dyrhólaey – og skapa fuglalífinu raunverulega vernd á varptíma.  Þessi grunnur verður 

að vera svo sterkur og traustur sem kostur er, eigi að vera forsvaranlegt að beina ferðamönnum um 

svæðið.   

 

Umferð ferðamanna 

Í tillögunni er lýst áformum um þolmarkagreiningu í samhengi við ferðamennsku og útivist.  NSS lýsa 

eindregnum stuðningi við þau og telja slíkt enda nauðsynlegan grundvöll ábyrgrar stýringar 

ferðamanna.  Þó vekur undrun að einnig er sagt – án þess að greiningin liggi enn fyrir – að ekki sé gert 

ráð fyrir takmörkun gestafjölda með beinni stýringu (en framboð á bílastæðum stýri umferðinni að 

nokkru leyti).  Þetta telja NSS ástæðu til að endurskoða.  Ef gera á þolmarkagreiningu þarf það að vera 

með því hugarfari að niðurstöður hennar verði teknar gildar.  Í kjölfar hennar er möguleiki að ástæða 

verði til að taka það skref að setja þak á gestafjölda í eynni á hverjum tíma – en það þarf rannsóknin 

að leiða í ljós.  Eins telja NSS að gjarnan mætti skoða möguleika á sætaferðum inn á friðlandið, í stað 

þess að leggja mikið landflæmi undir bílastæði.  Að mati samtakanna þarf að hugsa vel hvort miklir 

innviðir eru ásættanlegir, með áherslu á það sem að framan er sagt; að náttúran skal að vera í 

forgrunni, njóta vafans og njóta þeirrar friðunar sem lagt var upp með. 

 

Strandhreinsun 

Að lokum vilja NSS benda á þátt sem virðist hafa orðið útundan í áætluninni, þ.e. strandhreinsun.  

Þekkt er að mikið magn rusls rekur á fjörurnar við Dyrhólaey; ekki síst inn í ósinn, og telja samtökin 

ástæðu til að fjalla sérstaklega um hreinsun þess fyrirkomulag slíkrar. 
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