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Dalbraut 12 
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Hveragerði, 13. ágúst 2021 

 

Varðar:  Athugasemdir við tillögu að endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps 2020-2032 

 

Stjórn Náttúruverndarsamtaka Suðurlands (NSS) hefur kynnt sér tillögu að endurskoðun aðalskipulags 

Ásahrepps, sem auglýst var á vef Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita með athugasemdafrest t.o.m. 

25. júní sl.  Með tölvupósti dags. 24. júní sl. veitti skipulags- og byggingarfulltrúi, Vigfús Þór 

Hróbjartsson, samtökunum frest til að skila athugasemdum t.o.m. dagsins í dag.  Stjórn NSS ítrekar 

þakkir sínar fyrir þann frest. 

Samkvæmt bestu vitund stjórnar NSS vantaði framan af skipulagsgögnin sjálf á vefsíðuna sem vísað er 

á.  Í dag eru þau til staðar, en samtökin telja, með vísan í framansagt, að ekki hafi verið staðið að 

auglýsingunni með fullnægjandi hætti og í samræmi við gildandi skipulagsreglugerð 90/2013, gr. 

4.6.1.   

 

Stefna aðalskipulagsins 

Gegnumgangandi telur stjórn NSS stefnu aðalskipulagsins vera talsvert mannhverfa og leggur til að 

hún verði endurskoðuð m.t.t. þess og úr bætt, þ.e. að aukin áhersla verði lögð á ábyrga 

umhverfisvernd. 

NSS leggja til að í kafla 2.3.2 um skógræktar- og landgræðslusvæði verði endurheimt votlendis bætt 

við; bæði í fyrirsögn og í stefnunni sjálfri. NSS leggur eftirfarandi breytingar til á kaflanum 

(breytingartillögur eru feitletraðar): 

2.3.2 Skógræktar-, votlendisendurheimtar- og landgræðslusvæði (SL) 

Stefna: 

• Skógrækt og skjólbeltarækt verði nýtt til að bæta búsetuskilyrði, ræktunarmöguleika og til að 

mynda skjól.  

• Áfram verður unnið að endurheimt gróðurs og landgæða, m.a. í tengslum við landbótastarf 

bænda og annarra áhugaaðila. Unnið verður að endurheimt votlendis. 
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• Skógrækt, endurheimt votlendis og landgræðsla verði nýtt til bindingar kolefnis. 

Sveitarfélagið mun setja sér stefnu um hvernig það geti orðið kolefnishlutlaust. 

• Við skipulag uppgræðslu og skógræktar skal huga að því að vernda landslag og ásýnd svæða 

og að skógur vaxi ekki fyrir góða útsýnisstaði.  

• Hafa skal í huga að skógrækt valdi ekki snjósöfnun á vegum eða hindri vegsýn.  

• Skógrækt er heimil á landbúnaðarlandi L2 og L3.  

• Endurheimt votlendis verði heimil á öllu framræstu landi. 

• Landgræðsla er heimil þar sem hennar kann að vera þörf. 

 

Urriðafossvirkjun 

NSS leggur til að þær breytingar að í kaflanum 2.3.7 Iðnaðarsvæði verði setningin „Sveitarfélagið er 

hlynnt gerð Urriðafossvirkjunar“ tekin út, sömuleiðis sem sambærilegar setningar um 

Skrokkölduvirkjun og fleiri alvarleg inngrip á hálendinu. Um er að ræða mjög gildishlaðnar setningar 

sem  lýsa um skoðun núverandi sveitarstjórnar. Hvað þessar stórframkvæmdir varðar gengur stefna 

sveitarfélagsins um þær í berhögg við heildarstefnu sveitarfélagsins um umhverfisvernd. Við 

Urriðafossvirkjun skerðist um 90% af búsvæðum og hrygningarsvæðum laxa í Þjórsá, og mun 

laxastofninn í ánni að öllum líkindum hrynja við tilkomu Urriðafossvirkjunar. Öll helstu 

hrygningarsvæði laxastofnsins eru ofan fyrirhugaðrar stíflu, auk þess sem lón og aðrar áformaðar 

virkjanaframkvæmdir í Þjórsá í byggð koma til með að þrengja þau svæði umtalsvert sem laxinn getur 

nýtt. Árangur þess að setja seiðaveitur til þess að ná niðurgönguseiðum til sjávar er skv. reynslu frá 

öðrum löndum ólíklegur til að bjarga laxastofninum í Þjórsá. NSS bendir á að ekkert að annað 

sveitarfélag á Íslandi en Ásahreppur hefur innan sinna skipulagsmarka fleiri stórvirkjanir, sem flestar 

ef ekki allar hafa verið umdeildar. Sveitarstjórnir Ásahrepps hafa á síðustu áratugum verið mjög 

hvetjandi til þess að sem flestar miðlanir og virkjanir verði byggðar í hreppnum. Barátta fyrir 

náttúruvernd þeirra svæða sem lögð hafa verið undir iðnaðarframkvæmdir í Ásahreppi hefur ekki 

fengið almennan skilning sveitarstjórna hreppsins. Í Ásahreppi býr 271 maður (sbr. tölur Hagstofunnar 

10.08.2021), sem er um 0,07% af heildar íbúafjölda landsins.  Vald þessa fámenna sveitarfélags til að 

raska svæðum undir virkjanir er í engu samræmi við þjóðina í heild og því ekki séð hvernig 

aðalskipulagið geti talist stuðla að sjálfbærri þróun samfélagsins og skapa skilyrði til sambýlis íbúa og 

náttúru í góðri sátt sín á milli, nema umhverfisstefna sveitarfélagsins breytist umtalsvert frá því sem 

hingað til hefur verið. Til að ná jafnvægi á milli verndunar umhverfis, náttúru og nýtingar þurfa í 

aðalskipulagi að vera tekin skref til að rétta úr þeim halla sem náttúru- og umhverfisvernd hefur þurft 

að þola í sveitarfélaginu áratugum saman. 

 

Verndarsvæði á láglendi 

Í stefnu um verndarsvæði og minjar (kafli 2.7) leggur NSS til að bætt verði við stefnuna eftirfarandi 

liðum: 

• Leitast verði til að friðlýsa/vernda með einhverjum hætti og endurheimta að hluta eða öllu 

leyti Safamýri og Sauðholtsnes, sem eru á náttúruminjaskrá.  
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• Stöðuvötn, sem raskast hafa við framræslu, verði endurheimt. 

NSS fagnar stefnu sveitarfélagsins hvað hverfisverndarsvæði varðar, en hvetur til að þessi svæði fari í 

formlegt friðlýsingarferli og um þau verði gerð stjórnunar- og verndaráætlanir. 

Samtökin benda einnig á að landbúnaður og endurheimt votlendis geta vel átt samleið. Verði Safamýri 

og Sauðholtsnes friðað eða endurheimt með einhverjum hætti þá má til þess velja hluta þessara svæða 

sem ekki eru nýtt til ræktunar og eða þann hluta svæðisins sem hefur mesta þýðingu fyrir fugla. Lokun 

skurða á þessum svæðum utan ræktunarlands yrði líklega hraðasta aðgerð sveitarfélagsins til 

kolefnishlutleysis, þar sem kolefnisbindingin verður umtalsverð samstundis, en landgræðsla og 

skógrækt tekur áratugi að ná samsvarandi bindingu kolefnis. 

NSS leggur til að aðgerðir fyrir endurheimt stöðuvatna, þ.m.t. Hrútsvatns, Kirkjutjarnar og Frakkavatns, 

verði hluti af aðalskipulagi Ásahrepps. Öll þessi vötn hafa gríðarlega mengun járns, sem borist hafa í 

þau með framræsluskurðum. Sjóndýpi vatnanna er mjög lítið, sem hefur mikil áhrif á gróður og dýralíf 

þar.  Hægt er að endurheimta þessi vötn að mestu án þess að votlendið í umhverfi þeirra verði 

endurheimt. Með því að skoða þá skurði sem valda mengunni má hugsanlega leysa úr vandanum með 

settjörnum, sem draga mengunarefni úr því vatni sem í vötnin berast. Stífla þyrfti frárennsli Frakkavats 

til þess að yfirborð þess nái upprunalegu flatarmáli. Endurheimt þessara vatna myndu hafa mikla 

þýðingu fyrir náttúruvernd í sveitarfélaginu og landsins í heild. Tekjumöguleikar þeirra sem eiga 

veiðirétt í vötnunum myndu einnig aukast, þ.e. lífsskilyrði fyrir fiska og bragð myndi taka 

stórkostlegum framförum við það að losna við járnmengunina úr vatninu. NSS benda á að ekki sé nóg 

að banna framræslu mýra í nágrenni mikilvægra stöðuvatna og tjarna (sjá kafla um hverfisvernd), þar 

sem nauðsynlegt er að fara í aðgerðir til að draga úr mengun frá núverandi skurðakerfi. 

Í kafla 2.7.5  um vatnsvernd  kemur fram að öll vötn sem eru hverfisvernduð séu undir flokk A m.t.t. til 

vatnalaga, þ.e. séu lítið snortin.  Í texta aðalskipulagstillögunnar fellur t.d. Hrútsvatn undir þessa 

skilgreiningu. Ef litið er á vistfræðilegt ástand Hrútsvatns (sama má segja um t.d Frakkavatn) þá fellur 

ástand þess miklu fremur undir D eða E, þe verulega snortið eða ófullnægjandi vatn. Það að Frakkavatn 

sé í þessu ástandi talið mikilvægt fyrir fuglalíf er miklu fremur sögulegt ástand eða vísbending um 

hversu mikilvægt sé að endurheimta vatnið og koma því á þann stað sem það var fyrir mengun vegna 

framræslu á svæðinu.  

 

Hverfisvernd á hálendi 

NSS fagna því hve mörg svæði innan Ásahrepps hafa hlotið hverfisvernd.  Samtökin benda á að ástæða 

er til að setja slíkan kraga (e. „buffer“) meðfram mörkum friðlýstra svæða, þ.e. Vatnajökulsþjóðgarðs 

og Þjórsárvera, til varnar framkvæmdum sem bein áhrif gætu haft innan þeirra.  Einnig benda samtökin 

á að í Landsskipulagsstefnu eru sveitarfélög hvött til þess að hverfisvernda svæði í verndarflokki 

rammaáætlunar uns þau hafa hlotið friðlýsingu gagnvart orkuvinnslu, þ.e. sagan hefur sýnt að slíkt 

getur tekið nokkurn tíma að verða að veruleika.   Undir það taka NSS. 
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Náttúruminjaskrá 

Hvað kafla um náttúruminjaskrá varðar, benda NSS á að þegar friðlýst svæði heyra einnig undir hana. 

 

Vernd víðerna og landslags 

Lítt eða ósnortin víðerni eiga verulega undir högg að sækja; ekki aðeins á Íslandi, heldur um víða veröld. 

Sérstaða Íslands hvað lítt eða ósnortin víðerni varðar er einstök í Evrópu og ábyrgð okkar sem þjóðar 

mjög rík í alþjóðlegu samhengi.  

Í náttúruverndarlögum nr. 60/2013 er ákvæði um verndarmarkmið þar sem segir að stefnt skuli að því 

að standa vörð um óbyggð víðerni landsins og í gildandi Landsskipulagsstefnu er þetta áréttað hvað 

miðhálendi Íslands varðar.  Lögin hafa að geyma nýja skilgreiningu slíkra víðerna.  

Holtamannaafréttur spannar víðfemt svæði á hálendi Íslands sem að drjúgum hluta flokkast sem 

víðerni.  Í greinargerðinni sem hér er fjallað um er á nokkrum stöðum minnst á mikilvægi verndar 

víðerna og stöðu þeirra innan landsskipulagsstefnu, en við nánari lestur virðist hugur ekki fylga máli 

og orðin vera nokkuð innantóm.  Þetta harma NSS og telja að aðalskipulag Ásahrepps verði að 

endurspegla vernd víðerna á skýrari hátt en tillagan sýnir.  Í beinu framhaldi benda samtökin á 

mikilvægi verndar landslags, sem er óaðskiljanlegur þáttur frá vernd víðerna og fjallað um í sömu grein 

náttúruverndarlaga um verndarmarkmið.  NSS benda sömuleiðis á aðild Íslands að Landslagssamningi 

Evrópu, sem staðfestur hefur verið af ríkisstjórn Íslands.  Þau orð sem margoft koma fram í greinargerð 

aðalskipulagstillögunnar, að „víðerni skerðist sem minnst“, eiga ekki við.  Víðerni skal alls ekki skerða. 

 

Orkunýting á hálendi 

NSS leggja áherslu á að þróun, viðhald og hugmyndir um stækkun virkjana á Holtamannaafrétti mega 

alls ekki krefjast frekara rasks á landi og náttúru en orðið er. Engar frekari framkvæmdir vegna 

orkuvinnslu eru forsvaranlegar, þar sem standa ber vörð um víðerni og landslag til framtíðar; hvorki 

nýframkvæmdir né endurbætur sem krefjast verulegs jarðrasks. 

Samtökin leggjast alfarið gegn Skrokkölduvirkjun og Hágönguvirkjun og harma þá gildishlöðnu 

yfirlýsingu núverandi sveitarstjórnar, í sem færð er í letur í greinargerð aðalskipulagstillögunnar, að 

styðja slík áform, sbr. framansagt. 

NSS benda á að alger forsendubrestur hefur orðið síðan áform um Skrokköldu- og Hágönguvirkjanir 

komu fyrst fram.  Kringumstæður allar eru mikið breyttar; mikilvægi verndar víðerna hefur verið 

lögfest, Evrópski landslagssamningurinn verið staðfestur af ríkisstjórn Íslands, Landsskipulag hefur 

tekið gildi, vægi ferðaþjónustu er orðið meira og áfram má lengi telja.  Viðhorf fólks til stórtækra 

inngripa í náttúruna hefur sömuleiðis breyst og virðing fyrir henni aukist.   
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Þá hafa undanfarið heldur verið færð rök fyrir offramboði raforku á landinu en hitt og að af þeim 

sökum þurfi að endurskoða raforkuspá. Í anda upplýstrar umræðu sé rétt að halda að sér höndum og 

bíða og sjá hvernig málin þróast, bæði m.t.t. raforkuþarfar og hinnar hröðu tækniþróunar.   

Þá benda NSS  á að mikilvægt er að horfa til þeirrar staðreyndar að hraðar breytingar eiga sér nú stað 

á náttúrufari og landslagi hálendisins vegna áhrifa loftslagsbreytinga á jöklabúskap.  Ákvarðanir um 

skipulag hálendisins til framtíðar þurfa að mati samtakanna að miðast við þann raunveruleika. 

Að framansögðu er það mat stjórnar NSS að alger meinloka sé að halda framsettum 

virkjanahugmyndum til streitu. 

 

Raflínur 

NSS fagna þeirri stefnu Ásahrepps að sem flestar raflínur verði lagðar í jörð.  Hvað áform um 

Sprengisandslínu áhrærir, þá leggjast samtökin alfarið gegn því að slík verði í möstrum að Skrokköldu 

að sunnan og frá Fjórðungsöldu að norðan, eins og lýst er í greinargerðinni.  Um gríðarlega og með 

öllu óásættanlega skerðingu víðerna yrði að ræða og skelfileg áhrif á ásýnd landsins, er skæri augu 

ferðalanga um víðan veg.  NSS vísa í framanrituð orð um vernd víðerna þessu til áréttingar. 

 

Vatnajökulsþjóðgarður 

NSS sakna þess að sjá í tillögunni gerða grein fyrir stöðu stjórnunar- og verndaráætlun (s&v) 

Vatnajökulsþjóðgarðs, sem er bindandi áætlun við aðalskipulagsgerð sveitarfélaga.  Úr þeirri vöntun 

þarf að mati samtakanna að bæta.  Þá benda samtökin á að í greinargerðinni er vísað í tillögu að s&v 

sem aldrei hlaut lögformlega samþykkt, en gildandi áætlun, er vísa skal til, er frá árinu 2013. 

Þá er rangfarið er með það í greinargerðinni að þjóðgarðurinn sé friðlýstur skv. lögum nr. 60/2007. 

Friðlýsingin byggir vissulega á nefndum lögum, en er gerð með reglugerð nr. 300/2020 (áður 

608/2008).  Önnur rangfærsla er sú að hann er sagður ná yfir 12.000 km2 svæði, en skv. heimasíðu 

þjóðgarðsins var hann 14.741 km2 að stærð í júlí sl. 

 

Vegir 

NSS benda á að um síðastliðin áramót tóku gildi ákvæði náttúruverndarlaga um vegi í náttúru Íslands, 

sbr. 32. gr. þeirra.  Sveitarfélögum er nú áskilið að gefa út skrá um vegi í náttúru Íslands innan sinna 

marka við gerð aðalskipulags, sem skuli samþykkt samhliða afgreiðslu þess.  NSS geta ekki séð að 

tillaga að slíkri vegaskrá fylgi greinargerð aðalskipulagstillögunnar (þó raunar fylgi kort), né heldur 

að áskilið samráð sbr. 2. tölulið 32. gr. náttúruverndarlaga hafi farið fram.  Úr þessu er að mati 

samtakanna brýnt að bæta. 

Að mati samtakanna skýtur það skökku við að ætla meginleiðinni um Sprengisandsleið að liggja um 

stíflumannvirki, á svæði sem ferðamenn sækja í til að upplifa víðerni og óbyggðir.  Samtökin mælast til 
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þess að þeirri hugmynd verði vísað frá og núverandi vegstæði nýtt áfram, veginum haldið við í óbreyttri 

mynd og óþarfa uppbyggingu með víðernisskerðingu og „láglendisvæðingu“ alfarið hafnað.  Minnt er 

á að í erfiðu aðgengi er að auki fólgin verðmæt náttúruvernd sem ekki skyldi kasta á glæ.    

 

NSS benda á að hæpið er að vitna í stefnu um stofnvegi á hálendinu í Landsskipulagsstefnu án þess að 

nefna áform um endurskoðun hennar. Segir þar orðrétt að „þar til endurskoðuð stefna liggur fyrir um 

útfærslu vega á miðhálendinu, […] verði við endurbyggingu stofnvega um miðhálendið þess gætt að 

laga þá eftir föngum að landi.“ 

 

 

Vistfræðilegt ástand lands 

NSS vilja benda á að vistfræðilegt ástand lands innan Holtamannaafréttar er með þeim hætti að stór 

hluti svæðisins þolir ekki sauðfjárbeit og full ástæða fyrir sveitarstjórn Ásahrepps að taka það til greina 

við aðalskipulagsgerðina. Landbótaáætlanir 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 sveitarstjórnar að nýta sér kortagrunn Grólindarverkefnisins við 

stefnumörkun um beitarstýringu, þ.e. þær upplýsingarnar gefa fræðilega ígrundaða og raunsanna 

mynd af ástandi vistkerfanna. 

 

Ágengar, framandi tegundur 

NSS fagna skynsamlegri uppgræðslu, í takt við náttúrufar svæðisins, en leggja áherslu á að tegundaval 

þarf að vanda af kostgæfni. 

Stjórn NSS hefur ríkar áhyggjur af dreifingu framandi, ágengra tegunda á Holtamannaafrétti; 

vandamáli sem horfast þarf í augu við.  Vaxtarstaðir Alaskalúpínu eru þekktir á allnokkrum stöðum 

innan hans; m.a.s. við lækjarsytrur í jarðri friðlands Þjórsárvera.  Ekki þarf að fjölyrða um þann skaða 

sem óheft dreifing lúpínunnar hefur á vistkerfið og líffræðilegan fjölbreytileika þess, og að auki á ásýnd 

lands.  NSS benda hreppsnefnd Ásahrepps að skv. 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, 

ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda með breytingarreglugerð nr. 651/2010 er öll ræktun 

útlendra tegunda hér á landi óheimil á friðlýstum svæðum, á landslagsgerðum er njóta sérstakrar 

verndar og alls staðar ofan 400 metra hæðar yfir sjó […]  Einnig er á það bent að Ísland aðili að 

alþjóðlegum samningi um líffræðilega fjölbreytni og hefur ríkar skyldur í því samhengi.  NSS telur að 

sveitarstjórn Ásahrepps beri að beita sér fyrir upprætingu Alaskalúpínu á Holtamannaafrétti og bendir 

á að hvert ár sem líður án aðgerða getur orðið dýrkeypt. 

Í beinu framhaldi benda NSS á að val á aðfluttu heyi fyrir inn á hálendið fyrir hesta er áríðandi að vanda 

vel.  Með heyinu mega ekki undir nokkrum kringumstæðum berast ágengar, framandi tegundir er 

valdið gætu líffræðilegri fjölbreytni skaða.  Það þarf að vera úr innlendum grastegundum, í samræmi 

við náttúrufar svæðisins, þannig að leifar þess styðji við eðlilega gróðurframvindu – en raski henni ekki. 
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NSS telur áhugavert að lesa að Eyrarrósagilið sé hverfisverndað vegna sérstaks gróðurfars, en um árabil 

hafa landverðir hreinsað þaðan Alaskalúpínu sem ljóst er að hefði að öðrum kosti kaffært hinni rómuðu 

eyrarrós.   

 

Efnistaka 

NSS styðja þá hugsun, er efnistöku vegna framkvæmda varðar, að sækja efni í nálægar námur þannig 

að ekki sé verið að flytja möl, sem jafnvel er frábrugðin að efnisinnihaldi/jarðfræðilega, á milli svæða 

og/eða um langan veg.  Á móti kemur að samtökin hafa þungar áhyggjur af áformum um svo 

gríðarlegan fjölda efnistökusvæða sem lýst er í greinargerðinni.  Aftur er þá komið að vernd víðerna 

og þeirri staðreynd að framkvæmdum á miðhálendinu skyldi haldið í algeru lágmarki.  Mat NSS er að 

áform um fjölda efnistökusvæða sé langt umfram eðlilega þörf á svæði sem verndað skal sem víðerni. 

Þá er, í samhengi við kaflann hér á undan, bent á að alls ekki má undir nokkrum kringumstæðum nota 

jarðefni frá svæði sem smitað er af ágengum, framandi tegundum (t.a.m. Alaskalúpínu) og fara með 

inn á ósmitað svæði.  Tímabært er, að mati samtakanna, að sýna mun ríkari ábyrgð hvað þetta varðar 

en til þessa hefur almennt tíðkast.  Ath. að hér er um almenna viðvörun að ræða, en samtökin þekkja 

ekki til ástands efnistökusvæða í Ásahreppi sérstaklega hvað þetta varðar. 

 

Vindmyllur og fjarskiptamöstur 

NSS benda á að auk þeirra þátta sem minnst er á í upptalningu hvað stök fjarskiptamöstur og stakar 

vindmyllur varðar í greinargerðinni, þarf að taka tillit til áhrifa beggja á víðerni (m.a. vegna 

ljósmengunar), sem og fuglalíf í tilfellum vindmylla; hvort heldur sem um ræðir stakar myllur eða 

þyrpingu slíkra. 

 

Frjáls för um land 

Í kafla 2.5.1 um samgöngur í byggð segir m.a. „Landeigendum er heimil för um sitt land til að nýta það, 

bæði vegna búskapar og veiða.“  NSS telja erfitt er að átta sig á því hvað í þessum orðum á að felast í 

greinargerð aðalskipulags, en í náttúruverndarlögum er fjallað um för fólks um landið og eru ákvæðin 

þar ágætlega skýr að mati samtakanna.   

Gönguleiðir 

NSS fagna stefnu Ásahrepps um gönguleiðir í byggð.  Samhliða því benda samtökin á að að ýmsu er að 

hyggja er slíkar eru markaðar svo að ekki hljótist t.a.m. jarðvegsrof af.  Þá er, líkt og um aðra vegagerð, 

áríðandi að átta sig á því að leiðum þarf að halda við frá því að þær eru gerðar opinberar.  Þá eru góðar 

merkingar/leiðbeiningar áríðandi; bæði m.t.t. náttúruverndar og öryggis göngumanna.   

Hvað gönguleiðir á hálendinu áhrærir vekur það athygli að leið á Háhyrnu Tungnafellsjökuls, þaðan 

sem óhætt er að segja að víðsýni sé eitt hið mesta á landinu, skuli ekki nefnt í yfirliti yfir gönguleiðir, 

en leiðin er innan Vatnajökulsþjóðgarðs, var stikuð á fyrstu árum hans og hefur verið afar vinsæl meðal 

gesta svæðisins. 
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Hjólaleiðir 

NSS fagna auknum útivistaráhuga landans, þá m.a. við (fjalla)hjólreiðar.  Samhliða því benda samtökin 

á að fyrr en síðar þarf að meta leiðir og flokka, þ.e. meta hverjar bera hjólreiðar og hverjar síður; þá 

bæði gagnvart náttúrunni og umferð gangandi.  

 

Þolmörk 

Á fleiri en einum stað greinargerðinni er minnst á þolmörk.  NSS benda á að frekari grein þarf að gera 

fyrir því við hvaða þolmörk er átt. 

 

Afþreyingar- og ferðamannasvæði 

Rannsóknir á ferðamennsku hafa með óyggjandi hætti sýnt að ferðamenn sækjast eftir fámenni og 

óbyggðaupplifun á miðhálendi Íslands.  Stýring ferðamennsku í slíku umhverfi er afar vandmeðfarin og 

þarf að skoða af kostgæfni.  Undirbygging fjöldaferðamennsku af nokkru tagi á ekki við á víðernum 

hálendisins, heldur ætti að styrkja slíka í byggð.  Þetta telja NSS afar brýnt að aðalskipulag 

sveitarfélags með skipulagsábyrgð á stórum hálendissvæðum endurspegli skýrt.  Að þessu þarf m.a. 

að hyggja við skipulag skálasvæða, en mikil uppbygging þeirra getur hæglega kallað á fleiri ferðamenn 

en æskilegt er að dvelji á svæðinu á hverjum tíma.  Samtökin mælast til þess að áform um stækkun 

skálasvæða verði lágstemmd, í takt við framanritað. 

 

Sigöldulundur 

NSS benda á að þar sem Sigöldulundur hefur, eins og fram kemur í texta greinargerðarinnar, ekki verið 

metinn í Rammaáætlun, á hann ekki heima á lista yfir iðnaðarsvæði á afrétti að svo komnu máli. 

 

 

 

Stjórn NSS gerir ráð fyrir að vinna frekari athugasemdir við auglýsingu aðalsksipulagsins sjálfs, er þar 

að kemur.   

 

 

 

F.h. Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 

 

 
Ingibjörg Eiríksdóttir 

varaformaður 


