SVÆÐISSKIPULAG SUÐURHÁLENDISINS
Stöðuskýrsla 2020 – Í VINNSLU
11.11.2020

UPPLÝSINGAR
SKJALALYKILL

HÖFUNDUR

7852-002-SKY-001-V01

Gísli Gíslason, Ingibjörg Sveinsdóttir
RÝNT

Fullt nafn

EFNISYFIRLIT
1

INNGANGUR ________________________________________________________________________ 6

1.1

Skipulagssvæðið _____________________________________________________________________ 6

1.2

Svæðisskipulagsnefnd ________________________________________________________________ 7

1.3

Markmið ___________________________________________________________________________ 7

1.4

Aðferð og framsetning gagna __________________________________________________________ 7

2

FORSENDUR, ÁHERSLUATRIÐI OG HUGMYNDIR Í SKIPULAGSVINNUNNI _______________________ 8

2.1

Verndarsvæði _______________________________________________________________________ 8

2.1.1

Þjóðgarðar og friðlýst svæði ____________________________________________________________ 9

2.1.2

Vernd skv. 61. gr. laga um náttúruvernd _________________________________________________ 12

2.1.3

Víðerni ____________________________________________________________________________ 13

2.2

Óbyggð svæði – beltaskipt landnotkun _________________________________________________ 14

2.2.1

Hugmyndir tengdar óbyggðum svæðum _________________________________________________ 15

2.3

Samgöngur ________________________________________________________________________ 16

2.3.1

Stofnvegir á hálendi _________________________________________________________________ 17

2.3.2

Hugmyndir tengdar stofnvegum á hálendi _______________________________________________ 18

2.3.3

Landsvegir _________________________________________________________________________ 19

2.3.4

Hugmyndir tengdar landsvegum og öðrum vegum _________________________________________ 19

2.4

Ferðaþjónusta ______________________________________________________________________ 20

2.4.1

Fjallaskálar _________________________________________________________________________ 21

2.4.2

Hugmyndir tengdar fjallaskálum _______________________________________________________ 23

2.4.3

Útivist og afþreying __________________________________________________________________ 24

2.5

Virkjanir ___________________________________________________________________________ 25

2.5.1

Hugmyndir tengdar virkjunum _________________________________________________________ 28

2.6

Flutningskerfi raforku________________________________________________________________ 28

2.6.1

Hugmyndir tengdar flutningskerfi raforku ________________________________________________ 29

2.7

Afréttarnot og upprekstur ____________________________________________________________ 29

2.8

Landgræðsla og skógrækt ____________________________________________________________ 29

2.9

Náttúruvá _________________________________________________________________________ 30

3

TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR ________________________________________________________ 30

3.1.1

Landsskipulagsstefna 2015-2026 _______________________________________________________ 30

3.1.2

Sóknaráætlun Suðurlands _____________________________________________________________ 32

3.1.3

Þjóðlendur _________________________________________________________________________ 33

3.1.4

Hugmyndir um þjóðgarð á miðhálendi Íslands ____________________________________________ 34

3.1.5

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030 ______________________________________________ 35

3.1.6

Rammaskipulag Suðurhálendisins ______________________________________________________ 35

3.1.7

Áfangastaðaáætlun Suðurlands ________________________________________________________ 35

3.1.8

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ___________________________________________________ 35

3.1.9

– Kerfisáætlun Landsnets 2020 - 2029 __________________________________________________ 37

4

UMHVERFISSKÝRSLA ________________________________________________________________ 38

4.1

Umhverfisþættir og viðmið ___________________________________________________________ 39

4.2

Vægi umhverfisáhrifa ________________________________________________________________ 41

4.3

Umhverfismat ______________________________________________________________________ 41

4.3.1

Verndarsvæði ______________________________________________________________________ 42

4.4

Tilkynninga- eða matsskyldar framkvæmdir _____________________________________________ 44

5

TÍMASETT SKIPULAGSFERLI ___________________________________________________________ 45

6

HEIMILDASKRÁ _____________________________________________________________________ 46

7

VIÐAUKI ___________________________________________________________________________ 48

MYNDASKRÁ
MYND 1. Skipulagssvæðið. Mörkin fylgja þjóðlendulínu að sunnanverðu og sveitarfélagamörkum að vestan-,
norðan- og austanverðu. (Stærri mynd í viðauka). _________________________________________ 6
MYND 2. Núverandi verndarsvæði. (Stærri mynd í viðauka). Bæta jarðvangnum við. ____________________ 11
MYND 3. Jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd. (Stærri mynd í viðauka).
_________________________________________________________________________________ 12
MYND 4. Víðerni afmörkuð skv. lögum um náttúruvernd. (Stærri mynd í viðauka). ______________________ 14
MYND 5. Hugmynd að afmörkun verndarheilda. (Stærri mynd í viðauka). _____________________________ 15
MYND 6. Stofnvegir á hálendi (rauðir) og helstu landsvegir (bláir). (Stærri mynd í viðauka). _______________ 17
MYND 7. Sumardagsumferð um stofnvegi á hálendi. Sumardagsumferð er meðalumferð á dag í júní, júlí, ágúst og
september. _______________________________________________________________________ 18
MYND 8. Sumardagsumferð um landsvegi á hálendi. Sumardagsumferð er meðalumferð á dag í júní, júlí, ágúst og
september. _______________________________________________________________________ 19
MYND 9. Fjöldi gistinátta á jaðar- og hálendismiðstöðvum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu. _ 21
MYND 10. Fjöldi gistinátta á skálasvæðum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu. ______________ 21
MYND 11. Fjöldi gistinátta í fjallaseljum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu. ________________ 22
MYND 12. Virkjanir, miðlunarlón, virkjanakostir skv. 2. og 3. áfanga rammaáætlunar. Virkjanakostir eru afmarkaðir
mjög gróflega. Uppfæra kort. _________________________________________________________ 26
MYND 13. Skógræktar- og landgræðslusvæði. ___________________________________________________ 29
MYND 14. Litaða svæðið sýnir þjóðlendur. Stærra kort í viðauka. ____________________________________ 33
MYND 15. Tillaga nefndarinnar um mörk þjóðgarðs á miðhálendinu. _________________________________ 34

TÖFLUSKRÁ
TAFLA 1. Þjóðgarðar, friðlýst svæði, jarðvangur, stefna og skilmálar. __________________________________ 9
TAFLA 2. Skilgreining á hálendisvegum skv. landsskipulagsstefnu og flokkun þeirra skv. samgönguáætlun. ___ 16
TAFLA 3. Helstu hugmyndir úr vinnunni sem tengjast stofnvegum á hálendinu. _________________________ 18
TAFLA 4. Helstu hugmyndir úr vinnunni sem tengjast landsvegum og öðrum vegum. ____________________ 20
TAFLA 5. Skilgreining á skálum skv. landsskipulagsstefnu. __________________________________________ 22
TAFLA 6. Breytt flokkun skála í aðalskipulagi eða hugmyndir að breytingum sem komið hafa fram í
skipulagsvinnunni. __________________________________________________________________ 23
TAFLA 7. Núverandi virkjanir og vatnsmiðlun. ____________________________________________________ 25
TAFLA 8. Virkjanakostir skv. rammaáætlun 2 og 3 og flokkun þeirra. __________________________________ 27
TAFLA 9. Núverandi háspennulínur innan skipulagssvæðisins. _______________________________________ 28
TAFLA 11. Skilgreining á vægi umhverfisáhrifa. ___________________________________________________ 41
TAFLA 12. Öll þjóðlendan verði verndarsvæði. ___________________________________________________ 42
TAFLA 13. Jöklar og gosbeltin verði verndarsvæði. ________________________________________________ 43
TAFLA 14. Núverandi fyrirkomulag eða núverandi verndarsvæði verði þjóðgarðar. ______________________ 44

1 INNGANGUR
Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg
stefna um þá þætti landnotkunar sem þörf er talin á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna
hlutaðeigandi sveitarfélaga.
Skipulagssvæðið nær yfir hálendissvæði 9 sveitarfélaga á Suðurlandi (mynd 1), þ.e. í Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu. Auk þessara 9 sveitarfélaga taka Árborg og Flóahreppur þátt í verkefninu, en þessi sveitarfélög eiga nýtingarrétt á Flóa- og Skeiðamannaafrétti. Svæðisskipulag skal, skv.
skipulagslögum nr. 123/2010, ná yfir svæði sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu og félagslegu
tilliti og getur þannig tekið til heilla landshluta eða annarra stærri heilda. Svæðisskipulag skal sett fram
í greinargerð og eftir atvikum þemauppdráttum. Ef um staðbundin ákvæði er að ræða skal gerður
skipulagsuppdráttur af svæðisskipulaginu skv. gr. 3.5.1. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
1.1

Skipulagssvæðið

Afmörkun skipulagssvæðis fylgir þjóðlendumörkum að sunnanverðu en sveitarfélagamörkum að öðru
leyti.

MYND 1. Skipulagssvæðið. Mörkin fylgja þjóðlendulínu að sunnanverðu og sveitarfélagamörkum að vestan-, norðan- og
austanverðu. (Stærri mynd í viðauka).
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1.2

Svæðisskipulagsnefnd

Hvert sveitarfélag skipaði tvo fulltrúa í vinnuhópinn. Auk þess starfa skipulagsfulltrúar með hópnum.
Ráðgjafar við skipulagsvinnuna er verkfræðistofan EFLA.
1.3

Markmið

Helstu markmið með svæðisskipulagsvinnunni eru:
• Marka stefnu um verndun og nýtingu, í samræmi við sjálfbæra þróun og þolmörk einstakra svæða.
• Samræma eftir því sem unnt er stefnu sveitarfélaganna í helstu landnotkunarflokkum. Tekur m.a.
til mannvirkjagerðar, samgangna, ferðaþjónustu, orkuöflunar, verndarsvæða og afréttarnytja.
• Marka stefnu um stórar samfelldar landslagsheildir með lágt byggingarstig.
• Styrkja landshlutann í heild gagnvart nýtingu auðlinda og atvinnutækifærum.
1.4

Aðferð og framsetning gagna

Framsetning skipulagsgagna verður í samræmi við skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Svæðisskipulagið verður sett fram á uppdráttum og í greinargerð. Auk aðaluppdrátta verður skipulagið
sett fram á skýringaruppdráttum til að skýra forsendur og helstu þætti skipulagsins. Aðaluppdráttur
svæðisskipulags verður líklega í mkv. 1:200.000.
Skipulagsuppdrættir vera unnir í landupplýsingakerfi (GIS) í landshnitakerfinu ISN93. Notaðir verða
starfrænir kortagrunnar (IS50v) frá Landmælingum Íslands, grunnar frá sveitarfélögunum og aðrir
tiltækir grunnar eftir því sem við á.

7

2 FORSENDUR, ÁHERSLUATRIÐI OG HUGMYNDIR Í SKIPULAGSVINNUNNI
Gerð er grein fyrir landnýtingu á svæðinu, innviðum, og öðrum forsendum fyrir stefnumörkuninni.
Einnig er greint frá skipulagshugmyndum sem komið hafa fram á fundum vinnuhópsins árið 2020.
Þessar hugmyndir eru í einhverjum tilvikum frávik frá landsskipulagsstefnu og eftir atvikum gildandi
aðalskipulagi sveitarfélaganna.
2.1

Verndarsvæði

Samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 þá teljast náttúruverndarsvæði vera; A) friðlýst svæði
og afmörkuð búsvæði friðaðra tegunda. B) Svæði og náttúrumyndanir á B og C hluta náttúruminjaskrár. C) Afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum lögum vegna náttúru eða
landslags1.
Mörkuð verður stefna um verndun óbyggðra víðerna og annarra svæða með hátt verndargildi, skv. 61.
gr. laga um náttúruvernd. Horft verði sérstaklega til vistgerðarkorta Náttúrufræðistofnunar Íslands og
kortlagningar á umfangi víðerna. Skilgreind verða verndarákvæði sem geta verið mismunandi á milli
svæða. Umfangsmeiri mannvirkjagerð verði beint að stöðum sem rýra ekki víðerni hálendisins.
•
•
•
•

Gerð verður grein fyrir núverandi verndarsvæðum og öðrum svæðum með hátt verndargildi skv.
61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
Gerð verður grein fyrir óbyggðum víðernum skv. 5. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
Mörkuð verður stefna um verndun víðerna og annarra náttúrugæða og sett verndarákvæði fyrir
þau.
Mörkuð verður stefna um stærri verndarsvæði (verndarheildir) þar sem verða sett ákvæði um að
mannvirkjagerð verði haldið í lágmarki.

Gerð er grein fyrir friðlýstum svæðum og svæðum á náttúruminjaskrá. Einnig verndarsvæðum skv.
gildandi aðalskipulagi sveitarfélaganna; hverfisverndarsvæðum og vatnsverndarsvæðum.
Um náttúruverndarsvæði gilda ákvæði laga um náttúruvernd nr. 60/2013. Samkvæmt VIII kafla laganna
eru flokkar friðlýstra svæða eftirtaldir:
•
•
•
•
•
•
•

1
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Náttúruvé
Óbyggð víðerni
Þjóðgarðar
Friðlönd
Náttúruvætti
Landslagsverndarsvæði
Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.

(Alþingi Íslands 2015).

2.1.1

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn á Þingvöllum eru að hluta til innan skipulagssvæðisins. Einnig
nokkur friðlýst svæði.
TAFLA 1. Þjóðgarðar, friðlýst svæði, jarðvangur, stefna og skilmálar.
HEITI

Vatnajökulsþjóðgarður

Friðland í Þjórsárverum

Kerlingarfjöll

STEFNA OG SKILMÁLAR
Vatnajökulsþjóðgarður er friðlýstur skv. lögum nr. 60/2007. Þjóðgarðurinn var stofnaður 7.
júní 2008. Hann nær yfir um 12.000 ferkílómetra svæði eða um 12 prósent af flatarmáli
Íslands. Innan þjóðgarðsins er að finna síkvikt samspil jökla og eldvirkni, jökulhlaupa, eldgosa
og jarðhita. Jarðfræðileg fjölbreytni er óvenjulega mikil og innan þjóðgarðsmarka er að finna
afar sjaldgæfar landslagsheildir, m.a ósnortin víðerni. Hluti af vestursvæði þjóðgarðsins nær
yfir Holtamannaafrétt.
Meginmarkmið Vatnajökulsþjóðgarðs eru:
•
Vernd náttúru, landslags, lífríkis, jarðmyndana og menningarminja.
•
Tryggja aðgengi almennings að svæðinu til að njóta náttúru þess og sögu.
•
Rannsóknir, fræðsla, miðlunar- og kynningarstarf um sérstöðu þjóðgarðsins og gæði
hans.
•
Efling byggðar og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins og sjálfbær nýting gæða
hans.
Verndarsvæði: Verndargildi Vonarskarðs er metið hátt vegna þess að þar er fjölbreytileg og
upprunaleg jarðfræði auk fágætra og fjölbreytilegra jarðhitaummerkja. Þar myndar gróður
fágæta og upprunalega heild. Vonarskarð er ætlað göngufólki án truflunar frá vélknúnum
ökutækjum.
Eftir að skrifa….
Þjónustusvæði:
o Nýidalur, gistiskáli, tjaldsvæði, aðsetur landvarðar.
o Jökulheimar, skálar notaður í þágu vísinda en með gistimöguleika fyrir almenning.
Ekki er gert ráð fyrir annarri starfsemi eða uppbyggingu.
o Svarthöfði, gert ráð fyrir tjaldsvæði með lágmarksþjónustu sunnan Svarthöfða.
o Eftir að skrifa.
Hefðbundin landnýting: Búfjárbeit og veiði í ám og vötnum er rétthöfum heimil á þeim
svæðum sem tilgreind eru í reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð2.
Þjórsárver voru friðlýst sem friðland árið 1981, friðlýsingin var endurskoðuð árið 1987 og
aftur árið 2017, þegar svæðið var stækkað. Þjórsárver eru á lista Ramsarsamningsins sem
alþjóðlega mikilvægt votlendissvæði, einkum vegnar auðugs fuglalífs. Stærð friðlandsins er
1.563 km2.
Markmið friðlýsingar: Tryggja víðtæka og markvissa verndun gróðurlendis Þjórsárver í heild
sinni, vistkerfi veranna, rústamýrarvist, varpstöðvar heiðargæsa, víðernis, sérstakrar landslagsheildar og menningarminja, auk fræðslu til almennings um verndargildi svæðisins.
Landnotkun og mannvirkjagerð: Heimildir til mannvirkjagerðar vegna fræðslu og ferðaþjónustu sem eru í staðfestu aðalskipulagi sveitarfélaga halda gildi sínu án þess að leita þurfi
samþykkis Umhverfisstofnunar. Heimilt er að viðhalda mannvirkjum s.s. virkjanamannvirkjum,
skálum vegum og námum sem þegar eru í notkun. Um upprekstur á svæðið fer eftir reglum
sem viðkomandi sveitarstjórnir setja að fenginni umsögn ráðgjafanefndar. Hefðbundnar
nytjar í ám og vötnum eru heimilar.
Á tímabilinu 1. maí til 10. júní er umferð um varplönd heiðargæsar bönnuð. Flug neðan 3.000
feta hæðar yfir friðlandinu utan jökuls er óheimilt á tímabilinu 10. maí til 10. ágúst 3.
Kerlingarfjöll voru friðlýst sem landslagsverndarsvæði árið 2020 og er eftirfarandi umfjöllun úr
friðlýsingarskilmálum4. Verndargildi svæðisins í Kerlingarfjöllum byggir fyrst og fremst á
jarðfræðilegri sérstöðu og fágæti og sérstöku og fögru landslagi. Á svæðinu eru einnig mikil
tækifæri til að stunda útivist og sjálfbæra ferðamennsku

2

(Vatnajökulsþjóðgarður 2018).
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2017).
4
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2020b).
3
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HEITI

Þjórsárdalur

Friðland að Fjallabaki

Þjóðgarðurinn á
Þingvöllum

Katla jarðvangur

5
6
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STEFNA OG SKILMÁLAR
Markmið friðlýsingarinnar er að vernda jarðminjar, landslag, óbyggðir og ásýnd, sbr. 3. gr. og
50. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Verndunin nær til fágætra jarðmyndana, megineldstöðvar, landslagsheilda, lífríkis og menningarminja. Með vernduninni skal tryggt að ekki sé
gengið á auðlindir svæðisins og nýting innan verndarsvæðisins skal ekki spilla jarðminjum,
landslagi og ásýnd þess.
Með friðlýsingu svæðisins er stuðlað að því að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi í allri nýtingu,
stjórnun, framtíðarskipulagningu og rekstri innan þess. Friðlýsingunni er ætlað að efla
Kerlingarfjöll sem útivistarsvæði og stuðla að góðri umgengni og bættu aðgengi að svæðinu.
Réttur bænda til nýtingar afrétta til beitar og smölunar helst óbreyttur.
Sérreglur um mannvirkjagerð og landnotkun á svæði I.
Á svæðinu er gert ráð fyrir uppbyggingu innviða og þjónustu í tengslum við móttöku
ferðamanna.
Sérreglur um mannvirkjagerð og landnotkun á svæði II.
Á svæðinu er aðeins heimilt að leggja nýjar gönguleiðir og reisa ný mannvirki í tengslum við
þær, s.s. göngubrýr og útsýnispalla, að fengnu leyfi Umhverfisstofnunar og Hrunamannahrepps, sbr. 1. mgr. og í samræmi við deiliskipulag. Aðrar framkvæmdir eru óheimilar.
Við veitingu leyfis skal setja skilyrði um að mannvirki skulu hönnuð með þeim hætti að þau
falli sem best að svipmóti lands.
Hluti Þjórsárdals var friðlýstur árið 2020 og er eftirfarandi umfjöllun úr friðlýsingarskilmálum 5.
Markmið friðlýsingarinnar er að vernda og varðveita sérstæðar jarðmyndanir og landslag sem
er sérstætt á landsvísu vegna fagurfræðilegs og menningarlegs gildis, sbr. 3. gr. og 50. gr. laga
nr. 60/2013 um náttúruvernd. Þá er jafnframt markmið friðlýsingarinnar að stuðla að vernd
líffræðilegrar fjölbreytni með verndun vistkerfa og að stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa
með áframhaldandi vinnu við uppgræðslu og endurheimt birkiskóga, sbr. 1. og 2. gr. sömu
laga.
Verndunin nær til sérstæðra jarðmyndana, landslagsheilda, lífríkis, fossa, vatnsfarvega og
menningarlegs gildis svæðisins. Með vernduninni skal tryggt að jarðminjum, landslagsheild,
lífríki, menningarlegu gildi og ásýnd svæðisins verði ekki spillt og einkenni þess og sérkenni
varðveitt þar sem svæðið er sérstætt á landsvísu og skipar mikilvægan sess í vitund þjóðar.
Gjáin, Háifoss og Granni og Hjálparfoss eru friðlýst sem náttúruvætti vegna sérkenna þeirra og
fegurðar. Svæði við Rauðukamba og Fossöldu er skilgreint sem svæði með sérreglum vegna
viðkvæmni þess.
Við landnotkun og mannvirkjagerð skal miða að því eins og kostur er að framkvæmdir séu
afturkræfar, að þær stuðli að verndun svæðisins og öryggi gesta.
Réttur bænda til nýtingar afréttar til beitar og smölunar helst óbreyttur.
Á svæði sem gert er ráð fyrir uppbyggingu mannvirkja í tengslum við ferðaþjónustu er
fyrirhuguð uppbygging á tveimur svæðum, 24 ha og 8 ha, í samræmi við gildandi deiliskipulag
árið 2019.
Friðland að Fjallabaki var friðlýst skv. náttúruverndarlögum 1979 og er stærð þess um 470
km2. Torfajökulssvæðið er eitt fjölsóttasta ferðamannasvæði á hálendi Íslands. Um friðlandið
gilda ákveðnar reglur eins og lýst er í auglýsingu í Stjórnartíðindum B nr. 354/1979. Unnið er
að gerð verndaráætlunar fyrir friðlandið.
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var stofnaður með lögum árið 1930 og er hann um 230 km2. Í
lögunum segir að Þingvellir við Öxará skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga, hið
friðlýsta land skuli ævinlega vera eign íslensku þjóðarinnar undir vernd Alþingis og landið megi
aldrei selja eða veðsetja. Þjóðgarðurinn var friðlýstur skv. lögum nr. 47/2004 um þjóðgarðinn
á Þingvöllum og er hann einnig á heimsminjaskrá UNESCO6.
Um vatnsvernd innan þjóðgarðsins gilda ákvæði laga nr. 85/2005 um Þingvallavatn og
vatnasvið þess.
Katla jarðvangur nær yfir allt land þriggja sveitarfélaga, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og
Skaftárhrepps. Flatarmál hans er 9.542 km2 eða rúm 9% af heildarflatarmáli Íslands.
Tilgangur með stofnun jarðvangsins er að vernda og nýta jarðfræði- og menningarminjar
svæðisins í þágu sjálfbærrar þróunar og eflingu byggðarinnar. Þróuð verði landfræðitengd
ferðamennska á svæðinu sem byggi á fræðslu um jarðminjar, menningarminjar, samspil
manns og náttúru og útivist. Með aðild að European Geoparks Network, og því gæðaferli sem

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2020a).
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum e.d.).

HEITI

STEFNA OG SKILMÁLAR
í henni felst, er tilgangurinn að efla markaðsstarf á svæðinu tengdu sérstæði þess í
jarðsögulegu tilliti. Unnið verði að markvissri uppbyggingu innviða og þróun fræðsluefnis í
samstarfi við sveitarfélögin og aðra aðila. Tilgangur jarðvangsins er að efla samstarf
atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis með öflugu markaðsstarfi innanlands sem
utan og einnig að kynna svæðið til þess að bæta búsetuskilyrði með því að afla nýrra atvinnutækifæra.
Í Kötlu jarðvangi eru margar merkar jarðminjar, sumar á heimsvísu. Yfir 150 eldgos hafa verið
skráð þar frá landnámi. Eldvirkni hefur mótað landið og haft áhrif á búsetu manna eins og
öskugosin í Eyjafjallajökli 2010 og Grímsvötnum 2011 sanna. Einstaklega kvik og síbreytileg
náttúra hefur mótað sögu og mannlíf jarðvangsins í aldanna rás7.

MYND 2. Núverandi verndarsvæði. (Stærri mynd í viðauka). Bæta jarðvangnum við.

7

(Katla geopark e.d.).
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2.1.2

Vernd skv. 61. gr. laga um náttúruvernd

Samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 þá njóta ákveðnar jarðmyndanir og vistkerfi sérstakrar verndar. Forðast ber að raska eftirtöldum vistkerfum og jarðmyndunum, nema brýna nauðsyn
beri til:
•
•
•
•

Votlendi 20.000 m2 eða stærri, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að flatarmáli eða stærri og sjávarfitjar
og leirur.
Sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar og leifar þeirra þar sem eru m.a. gömul tré.
Eldvörp, eldhraun, gervigígar og hraunhellar sem myndast hafa eftir að jökull hvarf af landinu á
síðjökultíma.
Fossar og nánasta umhverfi þeirra að því leyti að sýn að þeim spillist ekki, hverir og aðrar heitar
uppsprettur ásamt lífríki sem tengist þeim og virkri ummyndun og útfellingum, þar á meðal hrúðri
og hrúðurbreiðum8.

MYND 3. Jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd. (Stærri mynd í viðauka).
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(Náttúrufræðistofnun Íslands e.d.).

2.1.3

Víðerni

Samkvæmt. 5. gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013 er óbyggt víðerni: „Svæði í óbyggðum sem er að
jafnaði a.m.k. 25 km 2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar
af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja og í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum
tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum vegum“.
Í 46 gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 er fjallað um að heimilt sé að friðlýsa óbyggð víðerni og þá
með það að markmiði að varðveita og viðhalda einkennum svæðisins.
Gefin hefur verið út skýrsla með tillögum að nýrri aðferðafræði við kortlagningu víðerna á miðhálendi
Íslands9. Í skýrslunni er tekið fram að um tilraunaverkefni sé að ræða og beri að skoða niðurstöður
hennar í því ljósi. Aðferðafræðin byggist í grófum dráttum á að gefin eru stig eða einkunn fyrir
skerðingaráhrif bygginga og mannvirkja á víðerni, er þetta m.a. metið út frá stærð og fjölda mannvirkja
á hverjum stað. Skerðingaráhrif mannvirkja eru mis mikil, fjallakofar fá t.d. lága einkunn (lítil skerðing)
meðan þjónustumiðstöðvar og virkjanamannvirki fá hærri einkunn og skerða víðerni meira. Niðurstaðan er notuð til að sýna skerðingaráhrif mannvirkja á korti.
Miðað við þessa aðferðafræði þá er skerðing víðerna á skipulagssvæðinu vegna: virkjana, miðlunarlóna
og háspennulína. Byggingar hafa mis mikil áhrif til skerðingar og má ætla að miðstöðvasvæði og jafnvel
stærstu skálasvæði skerði víðerni. Einnig má reikna með að stofnvegir á hálendi skerði víðerni enda séu
þeir a.m.k. að einhverju leyti uppbyggðir og ár og lækir brúaðir, þá er vegunum ætlað að vera opnir
allri umferð yfir sumarið, sbr. reglugerð nr. 260/2018, um vegi í náttúru Íslands.
Á mynd 4 er leitast við að afmarka víðerni skv. lögum um náttúruvernd nr. 60/2013. Dregin er lína í 5
km fjarlægð frá raflínum, virkjunum, miðlunarlónum, stofnvegum á hálendi, miðstöðva- og skálasvæðum.

9

(Þorvarður Árnason, David Ostman, Adam Hoffritz 2017).
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MYND 4. Víðerni afmörkuð skv. lögum um náttúruvernd. (Stærri mynd í viðauka).

2.2

Óbyggð svæði – beltaskipt landnotkun

Svæði þar sem ekki er gert ráð fyrir búsetu né atvinnustarfsemi, svo sem hálendi, heiðar og afréttir, að
mestu án mannvirkja annarra en þeirra sem þjóna útivist, afréttarnotum, öryggismálum og fjarskiptum.
Óbyggð svæði er grunn landnotkun á hálendinu. Mörkuð verður stefna um hefðbundnar afréttarnytjar,
s.s. beit og veiðar. Einnig um uppgræðslu svæða, skógrækt og beitarfriðun. Gerður verður greinarmunur á óbyggðum svæðum þar sem mannvirkjagerð er takmörkuð (verndarheildir með lágt
byggingarstig) og svæðum þar sem rýmri heimildir eru til mannvirkjagerðar (mannvirkjabelti þar sem
helstu mannvirki hálendisins eru staðsett).
Beitarnot eru almennt heimil á óbyggðum svæðum, en beitarnýting á sér lengsta hefð á hálendinu.
Dregið hefur úr beitarálagi á síðustu áratugum vegna breytinga á búskaparháttum. Í samvinnu við
bændur og Landgræðsluna er víða unnið að beitarstjórn og uppgræðslu.
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2.2.1

Hugmyndir tengdar óbyggðum svæðum

Afmarkaðar verða verndarheildir og mannvirkjabelti.
Verndarheildir
•
•
•
•
•

Skilgreind verði verndarsvæði með mismunandi skilmálum eftir verndargildi svæða.
Verndarheildir taka yfir stærstan hluta víðerna og mikilvæg svæði skv. 61. gr. laga um náttúruvernd.
Settir verða skilmálar fyrir mannvirkjagerð, geta þeir verið mismunandi milli svæða.
Mörkuð verður stefna um hefðbundnar afréttarnytjar.
Áhersla verður á möguleika til uppgræðslu svæða m.t.t. bindingar kolefnis.

Mannvirkjabelti
•

Mannvirkjabelti eru milli verndarheilda, þar eru rýmri heimildir til mannvirkjagerðar heldur en á
verndarheildum. Þetta gildir t.d. um meginvegi hálendisins, orkuvinnslu, flutningskerfi raforku og
helstu þjónustusvæði ferðamanna; skála- og miðstöðvasvæði.

MYND 5. Hugmynd að afmörkun verndarheilda. (Stærri mynd í viðauka).
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2.3

Samgöngur

Til samgangna teljast öll helstu samgöngumannvirki s.s. vegir, brýr, göngu-, reið- og reiðhjólaleiðir,
flugvellir og flugbrautir. Samkvæmt 8. gr. vegalaga nr. 80/2007 þá eru stofnvegir á hálendi vegir sem
eru mikilvægir fyrir flutninga og ferðaþjónustu. Landsvegir eru aftur á móti vegir yfir fjöll og heiðar. Á
landsvegum skal yfirleitt einungis gera ráð fyrir árstíðabundinni umferð og minna eftirliti og þjónustu
en á öðrum þjóðvegum 10.
Mörkuð verður stefna um stofnvegi og landsvegi á hálendinu. Skilgreind verður mismunandi uppbygging á vegum, til að bæta aðgengi um hálendið, lengja ferðamannatímann og til að draga úr utanvegaakstri.
•

Megin vegakerfið á hálendinu verður yfirfarið m.t.t. stefnu sveitarfélaganna um hálendisvegi og
skilgreining leiða endurskoðuð.
Skoðað verður hvernig vegakerfið þjónar sem best hagsmunum íbúa og gesta.
Mörkuð verður almenn stefna um megin göngu-, reiðhjóla og reiðleiðir, þ.e. lengri leiðir á milli
svæða/landshluta og tengsl við helstu áningarstaði.

•
•

TAFLA 2. Skilgreining á hálendisvegum skv. landsskipulagsstefnu og flokkun þeirra skv. samgönguáætlun.
VEGTEGUND

SKILGREINING SKV. LANDSSKIPULAGSSTEFNU
•

Stofnvegir á
hálendi

•
•

•
Landsvegir

10
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FLOKKUN SKV.
SAMGÖNGUÁÆTLUN

Byggðir upp sem góðir sumarvegir með brúuðum ám og
færir fólksbílum.
Þeir væru opnir a.m.k. 4–6 mánuði á ári, eftir atvikum
með þungatakmörkunum á vorin þegar jarðvegur er að
þiðna.
Við endurbyggingu stofnvega um miðhálendið verði þess
gætt að laga þá eftir föngum að landi.

•
•
•
•

Kaldadalsvegur
Kjalvegur
Sprengisandsleið
Fjallabaksleið nyrðri

Þeir skulu að jafnaði vera ruddir eða ofaníbornir vegir þar
sem hættulegustu ár eru brúaðar og vera opnir skemur
en stofnvegirnir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerlingarfjallavegur F347
Skjaldbreiðarvegur F338
Hlöðuvallavegur F337
Hagavatnsvegur F335
Haukadalsvegur F333
Öldufellsleið F232
Emstruleið F261
Þórsmerkurvegur F249
Langisjór F235
Álftavatnskrókur F233
Jökulheimaleið F229
Veiðivatnaleið F228
Dómadalsleið F225
Fjallabaksleið syðri F210
Lakagígavegur F207
Lakavegur F206

(Alþingi Íslands 2007).

MYND 6. Stofnvegir á hálendi (rauðir) og helstu landsvegir (bláir). (Stærri mynd í viðauka).

2.3.1

Stofnvegir á hálendi

Á mynd 7 er sýnd sumardagsumferð um stofnvegi á hálendinu á árabilinu 2009-2019. Umferð um
Sprengisandsleið hefur staðið í stað á þessu tímabili en umferð um aðra vegi hefur aukist, mismikið þó.
Mis miklar endurbætur hafa farið fram á vegunum. Komið er bundið slitlag á syðri hluta Kaldadalsvegar,
Kjalvegur hefur að hluta til verið byggður upp. Minna viðhald hefur verið á öðrum vegum.
Á Sprengisandsleið þarf að fara yfir óbrúaðar jökulár og hefur það áhrif á fjölda þeirra sem leggja leið
sína þangað, auk þess sem vegurinn er að stærstum hluta niðurgrafinn og ósléttur. Umferð um aðra
stofnvegi hefur aukist, eins og fjöldi ferðamanna. Kjalvegur er fær fólksbílum. Fjallabaksleið nyrðri er
allt að því fólksbílafær að vestanverðu. Þá er komið bundið slitlag á stóran hluta Kaldadalsvegar, þó
eftir sé að klára hann til byggða á Vesturlandi.
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Umferðartölur

Sumardagsumferð um stofnvegi á hálendi árin 20092019
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sprenigsandsleið 26-11

Kjalvegur 35-12

Fjallabaksleið nyrðri (vestanverð) 208-06

Fjallabaksleið nyrðri (austanverð) 208-02

2019
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MYND 7. Sumardagsumferð um stofnvegi á hálendi. Sumardagsumferð er meðalumferð á dag í júní, júlí, ágúst og september.

Ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega á þessu tímabili, eða úr 493.900 árið 2009 í 2.013.200 árið
201911. Árið 2019 fóru 15% erlendra ferðamanna á Hveravelli (um 300 þús.), 12,8 % í Landmannalaugar
(um 258 þús.) og 11,4% í Þórsmörk (um 230 þús.)12.
Samkvæmt niðurstöðum kannana sem gerðar voru sumarið 2011 á ferðalögum Íslendinga og erlendra
ferðamanna um landið þá voru um 88% Íslendinga á faraldsfæti á árinu, um 281.600 og erlendir
ferðamenn voru um 565.600 (Markaðs- og miðlarannsóknir 2012). Um 5% íslenskra ferðamanna (14
þús.) fóru í Landmannalaugar, önnur 5% í Þórsmörk og 0,8% að Lakagígum. Hjá erlendum ferðamönnum er hlutfallið 23,4% í Landmannalaugar (rúmlega 130 þús.) og 13,5% í Þórsmörk (rúmlega 75 þús.).
(Markaðs- og miðlarannsóknir 2012, Ferðamálastofa 2012).
2.3.2

Hugmyndir tengdar stofnvegum á hálendi

Heilsársvegir verði að hálendisjaðrinum á nokkrum stöðum: Hólaskjóli, Húsadal, Skjólkvíum og Áfangagili.
TAFLA 3. Helstu hugmyndir úr vinnunni sem tengjast stofnvegum á hálendinu.
VEGUR

HUGMYNDIR UM BREYTINGAR
•

Sprengisandsleið
•
•

11
12

18

Í aðalskipulagi Ásahrepps, sem er í endurskoðun, er gert ráð
fyrir breytingum á veginum. Hann fylgi núverandi
Sprengisandsleið norður að Versölum og síðan
Kvíslaveituvegi á Háumýrar og áfram norður.
Sprengisandsleið verði heilsársvegur frekar en Kjalvegur, þó
hann liggi hærra í landinu. Nýtist betur fyrir Rangæinga.
Fjarskipti eru forsenda fyrir heilsársvegi.

(Ferðamálastofa e.d.).
(Oddný Þóra Óladóttir 2020).

YFIRBORÐ OG OPNUNARTÍMI
•
•

Vegurinn verði
uppbyggður með bundnu
slitlagi.
Opinn 6-8 mánuði á ári.

VEGUR

HUGMYNDIR UM BREYTINGAR
•
•

Kjalvegur

•
•
•

Fjallabaksleið
nyrðri
Kaldadalsvegur

2.3.3

•
•
•

YFIRBORÐ OG OPNUNARTÍMI

Kjalvegur verði byggður upp sem heilsársvegur með bundnu
slitlagi.
Verði jafn góður eða betri en Sprengisandsleið, liggur lægra í
landi.
Kjalvegur liggur beinna við en Sprengisandsleið, styttri leið og
meira uppbyggður.
Kjalvegur betri tenging við Norðurland en Sprengisandsleið,
léttir á þjóðveginum.
Góður sumarvegur með brúuðum ám. Jafnvel að hægt sé að
moka veginn á veturna.
Heilsársvegur verði að Hólasjóli og bundið slitlag á honum.
Alvöru vegur til að fá ferðamenn á staðinn.
Það þarf að klára að byggja veginn upp, til byggða á
Vesturlandi, svo hann nýtist sem alvöru vegur.

•
•

•
•

Heilsársvegur með bundnu
slitlagi.
Opinn eins lengi og hægt
er vegna veðurs og
snjóalaga, a.m.k. 6-8
mánuði á ári.
Góður sumarvegur með
brúuðum ám.
Heilsársvegur með bundnu
slitlagi í Hólaskjól.

•

Landsvegir

Eftir að skrifa.

Umferðartölur

Sumardagsumferð um helstu landsvegi á hálendi árin
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MYND 8. Sumardagsumferð um landsvegi á hálendi. Sumardagsumferð er meðalumferð á dag í júní, júlí, ágúst og september.

2.3.4

Hugmyndir tengdar landsvegum og öðrum vegum

Almennt þurfa vegir á hálendinu að vera betri en þeir eru, það dregur úr líkum á utanvegaakstri.
Vegirnir þurfa að vera það góðir að ekki sé verið að keyra utanvega, hvort sem ár eru brúaðar eða ekki.
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TAFLA 4. Helstu hugmyndir úr vinnunni sem tengjast landsvegum og öðrum vegum.
VEGUR

HUGMYNDIR UM BREYTINGAR

Kerlingafjallavegur

•
•

Línuvegur frá
Hólaskógi til
vesturs

•

Dómadalsleið

•
•
•

Leiðólfsfellsleið og
Miklafellsleið

Emstruleið
Þórsmerkurvegur

2.4

•
•
•
•
•

Fært allt árið.
Línuvegur í Árnessýslu verði landsvegur alla leið
(Uxahryggir/Kaldidalur – Háifoss/Hólaskógur). Ath.
þverun Hvítár við Brúarhlöð??
Möguleg ferðamannaleið ef vegurinn verður aðeins
lagaður.
Landmannaleið færist nær Áfangagili
Heilsárstenging að Skjólkvíum við Heklu. Alla vega
landsvegur.
Leiðin um Blæng og Miklafell, er til skoðunar í ask.vinnu í
Skaftárhr.
Byggja þarf veginn lítillega upp en hann má ekki vera of
fljótfarinn.
Hringtenging um Leiðólfsfell (liggur frá Skælingum og inn
á línuveg sunnan Þórólfsfells að Lakavegi).
Góður vegur að hugsanlegri göngubrú yfir Markarfljót, á
móts við Húsadal.
Góður vegur að Gígjökli en árnar óbrúaðar.

YFIRBORÐ OG OPNUNARTÍMI
•
Heilsársvegur.

•

•

Heilsársvegur að Skjólkvíum.

•

•
•

Heilsársvegur ??

Ferðaþjónusta

Svæði fyrir afþreyingu og móttöku ferðafólks, þ.m.t. þjónustumiðstöðvar á hálendi og verndarsvæðum,
fjallaskálar, tjald- og hjólhýsasvæði og skemmtigarðar.
Á hálendinu er fjöldi áhugaverðra viðkomustaða ferðamanna. Nokkur svæði eru talsvert ásetin og hluta
þeirra taldi Umhverfisstofnun vera í hættu vegna ágangs árið 2018. Skoðað verður hvort ástæða er til
að skilgreina nýja viðkomustaði ferðamanna og dreifa ferðamönnum betur og létta álagi á ásetnum
stöðum.
•

•
•
•

•
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Þjónustusvæði ferðamanna verða yfirfarin og þau flokkuð eftir því hversu mikil þjónusta verður í
boði á hverjum stað. Skilgreint verður hvernig aðstöðu skal byggja upp á hálendinu. Byggt verður
á flokkun þjónustusvæða í landsskipulagsstefnu. Skoðað verður hvort þörf sé á nýjum svæðum eða
hvort einhverjum sé ofaukið og verður þá m.a. horft til þess að á milli staða sé hæfileg dagleið fyrir
gangandi eða ríðandi fólk. Við mat á staðsetningu nýrra svæða verður m.a. tekið tillit til verndarhagsmuna og þess að hægt sé að aka að staðnum
Gætt verður hagsmuna mismunandi „hópa“ ferðamanna og leitast við að taka bæði tillit til
„náttúrusinnaðra og þjónustusinnaðra“ ferðamanna.
Settir verða skilmálar um ásýnd og yfirbragð mannvirkja.
Við uppbyggingu á hálendinu verði hugað að umhverfisvænum lausnum og í því skini skoðað með
að heimila ýmis konar minniháttar framkvæmdir/mannvirki. Til dæmis getur átt við að heimila
örvirkjanir til raforkuframleiðslu fyrir þjónustustaði og fjarskiptamannvirki. Jarðhiti verði nýttur til
húshitunar og í sturtur/böð þar sem því verður við komið. Forðast verði að framleiða rafmagn með
jarðefnaeldsneyti.
Settir verða almennir skilmálar fyrir fráveitu og sorp.

2.4.1

Fjallaskálar

Eftir að skrifa.

Miðstöðvasvæði - fjöldi gistinátta
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MYND 9. Fjöldi gistinátta á jaðar- og hálendismiðstöðvum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu.

Skálasvæði - fjöldi gistinátta
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MYND 10. Fjöldi gistinátta á skálasvæðum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu.

21

Fjallasel - fjöldi gistinátta
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MYND 11. Fjöldi gistinátta í fjallaseljum. Staðirnir eru flokkaðir skv. landsskipulagsstefnu.

TAFLA 5. Skilgreining á skálum skv. landsskipulagsstefnu.

TEGUND

LÝSING SKV. LANDSSKIPULAGSSTEFNU
•

Jaðarmiðstöð

Hálendismiðstöð

•
•
•
•
•
•

•

Skálasvæði

•
•
•
•
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Eru staðsettar við meginleiðir inn á hálendið, á jaðarsvæðum
hálendisins og efst í byggð.
Bjóða upp á alhliða þjónustu við ferðamenn.
Bjóða upp á möguleika á ferðaþjónustu allan ársins hring.
Gisting á hótelum, gistiheimilum eða í gistiskálum, tjaldsvæði.
Eru staðsettar við meginleiðir um hálendið.
Þjónustustarfsemi felst fyrst og fremst í rekstri gistingar og
tjaldsvæða auk fræðslu og eftirlits, en einnig getur verið um
einhvern verslunar- og veitingarekstur að ræða.
Gisting er almennt í gistiskálum, auk tjaldsvæða. Einnig möguleiki
á að bjóða upp á hótel- og gistiheimilagistingu, enda sé slík
gisting aðeins hluti gistiframboðs á viðkomandi stað og falli að
öllu leyti að kröfum um óbyggðaupplifun.
Gert er ráð fyrir samfelldri ferðaþjónustu yfir sumarið og
jafnframt möguleika á einhverri starfrækslu yfir vetrartímann.
Eru í góðu vegasambandi.
Gisting er í gistiskálum, auk tjaldsvæða.
Gert er ráð fyrir ferðaþjónustu yfir sumarið og jafnframt
möguleika á einhverri starfrækslu yfir vetrartímann.
Þjónustustarfsemi felst fyrst og fremst í rekstri gistiskála og
tjaldsvæða auk fræðslu og eftirlits.

STAÐIR Á SUÐURHÁLENDINU SKV. LANDSSKIPULAGSSTEFNU
•
•

Hólaskógur
Hrauneyjar

•
•
•
•

Kerlingarfjöll
Árbúðir
Hólaskjól
Háumýrar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skálpanes
Galti
Markarfljótsskáli
Hvanngil
Álftavatn
Landmannalaugar
Landmannahellir
Tjaldvatn
Versalir

TEGUND

LÝSING SKV. LANDSSKIPULAGSSTEFNU

•
•
•

Fjallasel

•

2.4.2

STAÐIR Á SUÐURHÁLENDINU SKV. LANDSSKIPULAGSSTEFNU
•
Nýidalur
•
Hágöngur
•
Fagriskógur
•
Básar, Húsadalur,
Langidalur
•
Svínárnes
•
Gljúfurleit
•
Hagavatn
•
Tjaldafell

Við ákvörðun um staðsetningu nýrra fjallaselja skal tekið mið af
því að fjarlægð milli jaðar- og hálendismiðstöðva, skálasvæða og
fjallaselja sé jafnan hæfileg dagleið fyrir göngufólk.
Gisting er í gistiskálum, auk tjaldsvæða.
Eru að jafnaði stakir fjallaskálar, en eftir atvikum getur einnig
verið hesthús eða önnur smærri fylgihús. Tjaldsvæði.
Þjónustustarfsemi felst í rekstri gistiskála og tjaldsvæðis auk
fræðslu og eftirlits.

Hugmyndir tengdar fjallaskálum

Nokkrar hugmyndir að breyttri flokkun á skálum hafa komið fram í skipulagsvinnunni, eða að búið er
að staðfesta þær í aðalskipulagi.
TAFLA 6. Breytt flokkun skála í aðalskipulagi eða hugmyndir að breytingum sem komið hafa fram í skipulagsvinnunni.
TEGUND
Jaðarmiðstöð

Skálasvæði
Fjallasel

BREYTT FLOKKUN SKÁLA Í AÐALSKIPULAGI EÐA HUGMYNDIR AÐ
BREYTINGUM Í SKIPULAGSVINNUNNI
•
•
•
•
•
•
•

Húsadalur
Hafrafell, nýr staður í aðalskipulagi
Hólaskjól
Áfangagil, breytt í aðalskipulagi
Miklafell
Gíslaskáli
Hagavatnsskáli

FLOKKUN SKÁLA SKV.
LANDSSKIPULAGSSTEFNU
•
Skálasvæði
•
•
Hálendismiðstöð
•
Fjallasel
•
Fjallasel
•
Fjallasel
•
Skálasvæði

Í aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps er gert ráð fyrir jaðarmiðstöð í Sandártungu í Þjórsárdal,
rétt utan skipulagssvæðisins. Einnig virka þjónustumiðstöðvar við Gullfoss og á Þingvöllum sem jaðarmiðstöðvar.
Landsskipulagsstefna skilgreinir Háumýrar á Sprengisandi sem hálendismiðstöð og Nýjadal sem skálasvæði. Hugmyndir eru um breytingu á framtíðarlegu Sprengisandsleiðar og að hún færist til vesturs.
Eðlilegt er að hálendismiðstöð sé við veginn og verða hugsanlega gerðar breytingar á skilgreiningu
þessara skála. Einnig er til skoðunar að Versalir verði hálendismiðstöð en þeir eru miðsvæðis á Holtamannaafrétti.
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Hugmyndir eru um göngubrú yfir Markarfljót á móts við Húsadal. Mismunandi hugmyndir eru um
uppbyggingu þar en eðlilegt er að vegur um Emstrur færist nær göngubrúnni.
Það vantar stað við innganginn að hálendinu í Skaftárhreppi. Skoðað verður með uppbyggingu við Atley
eða í Framgili.
Möguleiki er á að hlutverk Kletts í Þjórsárdal breytist ef kemur til uppbyggingar á Hóteli í Reykholti.
Einnig gæti hlutverk einhverra skála norðan við Skjaldbreið breyst ef línuvegurinn verður endurbættur.
2.4.3

Útivist og afþreying

Algengasta útivist á skipulagssvæðinu er gönguferðir, hestaferðir, veiði og hjólreiðar. Ein skilgreining á
útivist er að hún sé; „hvers konar útivera sem stunduð er án hjálpar vélknúinna tækja“. (Trausti
Baldursson o.fl. 2009:35).
Gönguleiðir
Nokkrar vinsælar gönguleiðir eru á skipulagssvæðinu, svo sem:
•
•
•
•
•
•
•

Hellismannaleið milli Rjúpnavalla og Landmannalauga.
Laugavegurinn milli Landmannalauga og Þórsmerkur.
Fimmvörðuháls milli Þórsmerkur og Skóga.
Strútsstígur milli Hvanngils og Hólaskjóls.
Skælingaleið milli Langasjávar og Hólaskjóls.
Gamli Kjalvegur.
Hringleiðin um Kerlingarfjöll.

Reiðleiðir
Vinsælar reiðleiðir eru um skipulagssvæðið og fylgja margar þeirra núverandi vegum að einhverju leyti.
Helstu leiðir eru:
•
•
•
•

Kjalvegur.
Leiðir á Gnúpverja- og Hrunamannaafréttum.
Ýmsar leiðir á Fjallabakssvæðinu.
Lakasvæðið.

Reiðhjólaleiðir
Talsvert er um að ferðamenn fari um skipulagssvæðið á reiðhjólum. Ekki eru skilgreindar sérstakar
reiðhjólaleiðir á svæðinu en hjólað er á þeim vegum og slóðum sem eru til staðar.
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Veiði
Veiði er í nokkrum vötnum á skipulagssvæðinu. Þau helstu eru á Veiðivatnasvæðinu, Landmannaafrétti
og Skaftárafrétti, en víða er veitt í ám og lækjum.
2.5

Virkjanir

Iðnaðarsvæði eru ætluð fyrir umfangsmikla iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta haft
mengun í för með sér, svo sem verksmiðjur, virkjanir, þ.m.t. vatnsfallsvirkjanir, jarðhitavirkjanir,
sjávarfallavirkjanir og vindmyllur, tengivirki, veitustöðvar, skólpdælu- og hreinsistöðvar, endurvinnslustöðvar, brennslustöðvar, förgunarstöðvar, sorpurðunarsvæði, flokkunarmiðstöðvar og birgðastöðvar
fyrir mengandi efni.
Á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár eru sex vatnsaflsvirkjanir. Þær eru eftirtaldar: Búrfellsvirkjun, Sultartangavirkjun, Búðarhálsvirkjun, Hrauneyjafossvirkjun, Sigölduvirkjun og Vatnsfellsvirkjun. Vatni til
miðlunar er safnað í uppistöðulónin Sultartangalón, Þórisvatn, Sauðafellslón, Kvíslaveitu og Hágöngulón. Að auki eru minni miðlunarmannvirki við hverja virkjun; Bjarnarlón, Sporðöldulón, Hrauneyjalón,
Krókslón og Vatnsfellslón13.
Lagt verður mat á möguleika til frekari orkuvinnslu. Mörkuð verður almenn stefna um orkuvinnslu á
hálendinu (innan mannvirkjabelta).
•

Farið verður yfir möguleika til orkuvinnslu; vatnsafl, jarðvarmi og vindorka. Höfð verður hliðsjón af
afmörkun/skilgreiningu verndarsvæða og einkum horft til virkjanakosta sem skerða ekki víðerni.

TAFLA 7. Núverandi virkjanir og vatnsmiðlun.
HEITI
Sultartangalón
Búðarhálsvirkjun og
Sporðöldulón
Hrauneyjafossvirkjun
Sigölduvirkjun

Vatnsfellsvirkjun

Þórisvatnsmiðlun
Sauðafellslón
Kvíslaveita

13

LÝSING OG SKILMÁLAR
Stöðvarhús, inntak, aðrennslisgöng, frárennslisskurður, Sultartangalón og stífla. Sultartangalón er
20 km2.
Stöðvarhús, inntakshús, tengivirki, Sporðöldulón og stífla, botnrás, yfirfall og inntak í lóninu.
Uppsett afl er allt að 90 MW. Stærð Sporðöldulóns er um 7 km2 og er vatni veitt um
aðrennslisgöng undir Búðarháls að virkjuninni. Afrennsli fer í Sultartangalón.
Stöðvarhús, inntak, aðrennslis- og frárennslisskurðir, Hrauneyjalón, stífla, yfirfall og botnrás.
Virkjunin er 210 MW og er heimilt að stækka hana í 310 MW. Hrauneyjalón er um 9 km2.
Frárennsli virkjunarinnar er veitt um skurð í Sporðöldulón.
Stöðvarhús, tengivirki, aðrennslis- og frárennslisskurðir, Krókslón, stífla og botnrás. Sigöldulón er
um 13 km2. Frá því er vatni veitt um aðrennslisskurð og göng að stöðvarhúsi. Frárennsli fer um
skurð í Hrauneyjalón. Virkjunin er 150 MW og er heimilt að stækka hana í 220 MW.
Stöðvarhús, tengivirki, aðrennslis- og frárennslisskurðir, Vatnsfellslón, stífla, yfirfall og botnrás.
Vatnsfellslón er um 0.6 km2. Virkjunin er á veituleið milli Þórisvatns og Sigöldu. Uppsett afl er allt
að 150 MW og er heimilt að stækka hana í 210 MW.
Stífla og lokuvirki í frárennslisskurði sunnan Þórisvatns. Stífla við Þórisós. Þórisvatn er um 92 km2 í
fullri stærð.
Stífla í Köldukvísl við Sauðafell. Yfirfall og botnrás er í stíflunni. Vatni er veitt úr Sauðafellslóni um
tvo samsíða skurði í Þórisvatn. Sauðafellslón er um 5 km2.
Kvíslaveita samanstendur af 5 lónum sem mynduð voru með stíflum í ám og lækjum á afréttinum.
Skurðir veita vatni á milli lóna og í Köldukvísl austan Sauðafells og þaðan í Sauðafellslón. Botnrás

(Landsvirkjun.is e.d.).
25

HEITI

Hágöngumiðlun

LÝSING OG SKILMÁLAR
er í Þúfuversstíflu og önnur í Þjórsárstíflu ásamt steyptum þröskuldi. Stærð miðlunarlóna er um
32 km2.
Hágöngumiðlun var mynduð með stíflu í farvegi Köldukvíslar, austan við Syðri-Hágöngu. Önnur
minni stífla er vestan Syðri-Hágöngu. Stærð miðlunarlóns er um 34 km2. Vatni er miðlað um
farveg Köldukvíslar í Sauðafellslón og Þórisvatn. Yfirfall og botnrás er austan Syðri-Hágöngu.

Búrfellsvirkjun
Vindmyllur á Hafinu

MYND 12. Virkjanir, miðlunarlón, virkjanakostir skv. 2. og 3. áfanga rammaáætlunar. Virkjanakostir eru afmarkaðir mjög
gróflega. Uppfæra kort.

Í Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði voru til
umfjöllunar mögulegir virkjanakostir á skipulagssvæðinu14. Í Þingsályktun um áætlun um vernd og
orkunýtingu landsvæða voru virkjanakostir skv. Rammaáætlun 2, flokkaðir í verndarflokk, biðflokk og
orkunýtingarflokk. Þeir virkjanakostir á skipulagssvæðinu sem voru til umfjöllunar í rammaáætlun og
þingsályktuninni eru taldir upp í eftirfarandi töflu:

14
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(Sveinn Björnsson ritstjóri 2011).

TAFLA 8. Virkjanakostir skv. rammaáætlun 2 og 3 og flokkun þeirra.
FLOKKUN Í ÞRIÐJA
ÁFANGA

Bjallavirkjun
Bláfellsvirkjun í Hvítá

FLOKKUN Í ÖÐRUM
ÁFANGA
Verndarflokkur
Verndarflokkur

Búðartunguvirkjun í Hvítá

Biðflokkur

Biðflokkur

Búlandsvirkjun í Skaftá

Biðflokkur

Verndarflokkur

Búrfellslundur
Gýgjarfossvirkjun í Jökulfalli

Verndarflokkur

Biðflokkur
Verndarflokkur

Hagavatnsvirkjun

Biðflokkur

Biðflokkur

Haukholtsvirkjun í Hvítá

Biðflokkur

Biðflokkur

Hágönguvirkjun í Sveðjuhrauni

Biðflokkur

Biðflokkur

Hólmsárvirkjun neðri við Atley

Biðflokkur

Biðflokkur

Biðflokkur

Biðflokkur

VIRKJANAKOSTUR

Hólmsárvirkjun við Einhyrning, án
miðlunar
Hólmsárvirkjun við Einhyrning,
með miðlun
Hverfisfljótsvirkjun

Verndarflokkur

Verndarflokkur
Biðflokkur

Kaldbaksvirkjun í Hverfisfljóti
Verndarflokkur

Verndarflokkur

Kerlingarfjallasvæði, Kisubotnar

Verndarflokkur

Verndarflokkur

Kerlingarfjallasvæði, NeðriHveradalir

Verndarflokkur

Verndarflokkur

Kerlingarfjallasvæði, Þverfell

Verndarflokkur

Verndarflokkur

Núpsárvirkjun í Núpsá
Skrokkölduvirkjun í Köldukvísl
Sköflungur á Tungnaársvæðinu

Er að hluta innan
skipulagssvæðis
Utan svæðis, ekki á
uppdrætti.
Hefur ekki áhrif á víðerni
Er að hluta innan
skipulagssvæðis

Biðflokkur

Kerlingarfjallasvæði, Hverabotn

Markarfljótsvirkjun A
Markarfljótsvirkjun B
Norðlingaölduveita í Þjórsá, 566567,7 m.y.s.

Hefur áhrif inn á skipulagssvæðið

Við jaðar og utan svæðis

Biðflokkur

Kjalölduveita

ANNAÐ

Sama lónsstæði og
Hverfisfljótsvirkjun en
stöðvarhús á öðrum stað.
Innan friðlands
Kerlingarfjalla
Innan friðlands
Kerlingarfjalla
Innan friðlands
Kerlingarfjalla
Innan friðlands
Kerlingarfjalla

Verndarflokkur
Verndarflokkur
Verndarflokkur

Verndarflokkur
Verndarflokkur

Verndarflokkur

Verndarflokkur

Er innan friðlands
Þjórsárvera að hluta til

Biðflokkur

Biðflokkur
Orkunýtingarflokkur
Biðflokkur

Hefur ekki áhrif á víðerni

Stóra-Laxá
Torfajökulssvæði Grashagi
Torfajökulssvæði Botnafjöll

Biðflokkur
Biðflokkur
Biðflokkur

Torfajökulssvæði Sandfell
Tungnaárlón

Biðflokkur
Verndarflokkur

Verndarflokkur
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2.5.1

Hugmyndir tengdar virkjunum

Í skipulagsgögnum verður gerð grein fyrir virkjanahugmyndum og stöðu þeirra skv. gildandi aðalskipulagi og rammaáætlun. Mörkuð verður almenn stefna um virkjanir, þ.e. hvar þær geta komið til greina.
Er þá sérstaklega horft til þess að þær skerði lítið eða ekki víðerni og séu innan mannvirkjabeltis.
Eftirtaldar virkjanahugmyndir skerða lítið eða ekki víðerni:
•
•
•
•
•

Búrfellslundur
Vindlundur við Sigöldu, sbr. tillögu í aðalskipulagi Ásahrepps
Skrokkölduvirkjun
Hágönguvirkjun, er í ask Ásahrepps
????

Eftirtaldar virkjanahugmyndir skerða víðerni:
•
•

Hólsárvirkjun við Atlaey (er í ask. Skaftárhrepps, getur haft áhrif á afmörkun verndarheildar).
Hagavatnsvirkjun (hefur áhrif á afmörkun verndarheildar).

Virkjanahugmyndir á jaðri, eða utan svæðis:
•

Hnútuvirkjun í Hverfisfljóti, er á jaðri (getur haft áhrif á afmörkun verndarheildar).

2.6

Flutningskerfi raforku

Mörkuð verður stefna um dreifikerfi raforku á hálendinu, með hliðsjón af afmörkun/skilgreiningu
verndarsvæða og víðerna.
•
•

Mörkuð verður almenn stefna um flutningskerfi raforku.
Horft verður til útfærslu dreifikerfis sem skerðir lítið eða ekki víðerni. Höfð verður hliðsjón af
möguleikum og fyrirliggjandi hugmyndum sem koma fram í Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029, á
flutningi raforku milli landshluta.

TAFLA 9. Núverandi háspennulínur innan skipulagssvæðisins.
HEITI

STEFNA

Búðarhálslína 1
Hrauneyjafosslína 1

Liggur frá Búðarhálsvirkjun og tengist Hrauneyjafosslínu 1 við Langöldu, stærð 220 kV.
Liggur frá Hrauneyjafossvirkjun að Sultartangavirkjun, stærð 220 kV.

Sigöldulína 2
Sigöldulína 3
Sigöldulína 4

Liggur frá Sigölduvirkjun að Hrauneyjafossvirkjun, stærð 220 kV.
Liggur frá Sigölduvirkjun að Búrfellsvirkjun, stærð 220 kV.
Liggur frá Sigölduvirkjun að Prestbakka á Síðu, stærð 130 kV.

Vatnsfellslína 1
Búrfellslína 1
Búrfellslína 2

Liggur frá Vatnsfellsvirkjun að Sigölduvirkjun, stærð 220 kV.

Búrfellslína 3
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Liggur frá Búrfellsvirkjun að Kolviðarhóli, stærð 220 kV.

2.6.1

Hugmyndir tengdar flutningskerfi raforku

Þeir möguleikar sem eru til skoðunar eru háspennulína og jarðstrengur yfir Sprengisand og styrking
Byggðalínunnar um Fjallabakssvæðið. Í gildandi aðalskipulagi Ásahrepps er gert ráð fyrir Sprengisandslínu.
2.7

Afréttarnot og upprekstur

Eftir að skrifa.
2.8

Landgræðsla og skógrækt

Svæði fyrir skógrækt og landgræðslu, svo sem nytjaskógrækt, fjölnytjaskógrækt, landbótaskógrækt,
skjólbelti, landgræðsluskógrækt, skipulagða landgræðslu og aðra uppgræðslu.
Sett verður almenn stefna fyrir landgræðslu og skógrækt.

MYND 13. Skógræktar- og landgræðslusvæði.
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2.9

Náttúruvá

Svæði þar sem hætta er talin stafa af náttúruhamförum, svo sem snjóflóðum, skriðuföllum, sjávarflóðum, vatnsflóðum, jarðskjálftum, eldvirkni eða veðurfari (ofviðri).
Í svæðisskipulaginu verður í grófum dráttum gerð grein fyrir mögulegri náttúruvá, s.s. eldvirkni,
jökulhlaupum, jarðskjálftum o.fl. Náttúruhamfarir geta haft áhrif á mjög stórum svæðum t.d. þegar
raforku-, fjarskipta- eða samgöngukerfi skemmast eða eyðileggjast.
Farsímasamband gegnir mikilvægu hlutverki vegna öryggis ferðamanna og þarf það að vera tryggt á
helstu ferðaleiðum og í öllum skálum. Greiðar og góðar samgöngur gegna mikilvægu hlutverki ef rýma
þarf svæði.

3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR
3.1.1

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Í landsskipulagsstefnu er mörkuð stefna fyrir skipulag á miðhálendi Íslands. Helstu atriði í stefnunni eru
eftirfarandi:
Kafli 1.1.1 Skipulagsákvæði um náttúru og víðerni
„Sveitarfélög á miðhálendinu útfæri landsskipulagsstefnu um verndun víðerna- og náttúrugæða í
skipulagsáætlunum sínum. Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði þess gætt að mannvirki og umferð um
hálendið skerði víðerni og önnur sérkenni og náttúrugæði hálendisins sem minnst. Jafnframt verði
kannaðir möguleikar á endurheimt víðerna og náttúrugæða. Til grundvallar stefnumörkun verði lögð
kortlagning á umfangi víðerna, vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar Íslands og svæði sem njóta
verndar vegna náttúrufars. Á svæðum sem flokkast sem víðerni verði svigrúm fyrir takmarkaða mannvirkjagerð, svo sem gönguskála, vegslóða og göngu- og reiðleiðir. Umfangsmeiri mannvirkjagerð verði
beint að stöðum sem rýra ekki víðerni hálendisins“ 15.
Kafli 1.1.3 Hverfisverndun víðerna og viðkvæmra svæða
„Stefna um verndun víðerna og náttúrugæða hálendisins verði eftir því sem við á útfærð með
hverfisvernd í skipulagsáætlunum sveitarfélaga, m.a. þannig að í aðalskipulagi verði þau svæði hverfisvernduð sem tilgreind eru í verndarflokki áætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða og náttúruverndaráætlun“ 16.
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(Skipulagsstofnun 2016).
(Skipulagsstofnun 2016).

Kafli 1.2.1 Skipulag áfangastaða ferðamanna
„Uppbygging ferðamannaaðstöðu verði takmörkuð á miðhálendinu og megináhersla lögð á
uppbyggingu á jaðarsvæðum hálendisins og á nokkrum afmörkuðum svæðum við aðalvegi hálendisins.
Gengið verði út frá eftirfarandi flokkun og staðsetningu þjónustustaða:
•
•
•
•

Jaðarmiðstöðvar séu á tilteknum stöðum við meginleiðir inn á hálendið og í jaðri þess.
Hálendismiðstöðvar séu á tilteknum stöðum við meginleiðir um hálendið.
Skálasvæði séu á tilteknum stöðum í góðu vegasambandi.
Fjallasel séu í takmörkuðu vegasambandi og taki mið af hæfilegum dagleiðum göngufólks“ 17.

Kafli 1.3.1 Skipulag samgangna
„Sveitarfélög á miðhálendinu geri grein fyrir og marki stefnu um þjóðvegi, þ.e. stofnvegi og landsvegi,
í aðalskipulagi í samráði við Vegagerðina. Jafnframt geri þau grein fyrir og marki stefnu um aðra vegi
en þjóðvegi á miðhálendinu í aðalskipulagi í samræmi við lög um náttúruvernd. Skipulagsákvæði um
vegi á miðhálendinu feli í sér að vegaframkvæmdum verði haldið í lágmarki, möskvar vegakerfisins
verði sem stærstir og að hönnun allra vega taki mið af náttúruvernd, sérstaklega með tilliti til landslags,
víðerna og verndar viðkvæmra svæða. Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði jafnframt leitað jafnvægis
varðandi aðgengi að áhugaverðum stöðum með mismunandi ferðamátum þannig að ferðafólki á
vélknúnum farartækjum sé tryggður aðgangur að fjölbreyttum svæðum en jafnframt verði tryggð kyrrlát svæði án umferðar vélknúinna farartækja. Ferðamannaleiðir (gönguleiðir, reiðleiðir og reiðhjólaleiðir) verði eftir því sem kostur er aðskildar frá meginvegakerfi miðhálendisins“ 18.
Kafli 1.4.1 Orkunýting í skipulagsáætlunum
„Skipulagsákvarðanir um landnýtingu og mannvirkjagerð vegna orkuvinnslu og orkuflutnings taki mið
af áherslu landsskipulagsstefnu á sjálfbæra nýtingu orkulinda og verndun víðerna og náttúru miðhálendisins. Meiri háttar mannvirkjagerð verði beint að stöðum sem rýra ekki víðerni eða landslagsheildir
hálendisins“ 19.
Kafli 1.5.1 Fjarskipti í skipulagsáætlunum
„Skipulagsákvarðanir um fjarskiptamannvirki geri kleift að byggja upp traust fjarskiptakerfi og taki mið
af landsskipulagsstefnu um víðerni og náttúru miðhálendisins“20.
3.1.1.1

Viðbætur við landsskipulagsstefnu

Eftirfarandi eru þær viðbætur við landsskipulagsstefnu sem umhverfis- og auðlindaráðherra hefur
óskað eftir, í erindi til Skipulagsstofnunar dags. 10. júlí 2018.

18

(Skipulagsstofnun 2016).
(Skipulagsstofnun 2016).
20
(Skipulagsstofnun 2016).
19
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•
•
•

•
•

Sett verði fram stefna og leiðbeiningar um hvernig beita megi skipulagsgerð til að stuðla að og
tryggja viðeigandi aðgerðir í loftslagsmálum í tengslum við landnýtingu og hið byggða umhverfi.
Móta stefnu um verndun landslags. Varðveita landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlega
verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis og standa vörð um óbyggð víðerni.
Skipulagsgerð verði beitt til að tryggja að staðsetning og útfærsla nýrra mannvirkja og byggðar
hámarki tækifæri til að varðveita fjölbreytt og verðmætt landslag, s.s. óbyggð víðerni, sérstakar
landslagsheildir og búsetulandslag sem hefur menningarlegt gildi.
Sett verði fram viðmið fyrir greiningu á óbyggðum víðernum.
Sett viðmið fyrir ákvarðanir um nýtingu vindorku.

3.1.2

Sóknaráætlun Suðurlands

Svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið tengist beint fjórum af sex megin áherslum Sóknaráætlunar Suðurlands. Áherslurnar eru eftirfarandi:
•
•
•
•
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Auka samvinnu á milli sveitarfélaga í sem flestum málefnum.
Vinna að heildrænni kortlagningu á náttúru, mannauði og menningu á Suðurlandi og draga fram
sérstöðu einstakra svæða.
Skapa jákvæða ímynd af Suðurlandi sem byggir á gæðum og hreinleika.
Vinna að umhverfisvakningu með sjálfbærni að leiðarljósi og auka sjálfbæra nýtingu á orku og auðlindum.

3.1.3

Þjóðlendur

Stór hluti hálendisins er þjóðlenda. Þjóðlendur eru landsvæði þar sem íslenska ríkið er eigandi lands og
hvers konar landsréttinda og hlunninda sem ekki eru háð einkaeignarrétti. Um þjóðlendur gilda lög nr.
58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Forsætisráðherra fer
með málefni þjóðlendna. Ráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna er
samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna. Samkvæmt 3. gr. laganna má enginn hafa afnot af þjóðlendu
fyrir sjálfan sig, þar með talið að reisa þar mannvirki, gera jarðrask, nýta hlunnindi, vatns- og jarðhitaréttindi án leyfis. Til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu þarf leyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar sem og forsætisráðuneytisins sé nýting heimiluð til lengri tíma en eins árs. Ef um er að ræða
nýtingu vatns- og jarðhitaréttinda, námur og önnur jarðefni innan þjóðlendu þarf leyfi forsætisráðherra
nema mælt sé fyrir um annað í lögum.

MYND 14. Litaða svæðið sýnir þjóðlendur. Stærra kort í viðauka.

Einstaklingar, sveitarfélög eða aðrir lögaðilar geta átt svokölluð takmörkuð eignarréttindi innan þjóðlendna. Þjóðlendulög raska ekki slíkum réttindum. Samkvæmt 5. gr. laganna skulu þeir sem hafa nýtt
land innan þjóðlendna sem afrétt fyrir búfénað, eða haft þar önnur hefðbundin not sem afréttareign
fylgja, halda þeim rétti í samræmi við ákvæði laga þar um. Afréttur er skv. 1. gr. laganna landsvæði
utan byggðar sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé. Hið sama gildir um önnur
réttindi sem menn færa sönnur á að þeir eigi.
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3.1.4

Hugmyndir um þjóðgarð á miðhálendi Íslands

Frá árinu 2018 hefur verið að störfum nefnd um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Nefndinni var falið
að setja fram tillögu að mörkum og verndarflokkun þjóðgarðs, auk umfjöllunar um aðkomuleiðir og
þjónustumiðstöðvar. Eftirfarandi umfjöllun er fengin úr drögum að skjali sem kallast „Stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands“ og er frá því í nóvember 201821. Varðandi mörk miðhálendisþjóðgarð
leggur nefndin til að:
„(1) Almenn mörk miðhálendisþjóðgarðs miðist við þjóðlendur og þegar friðlýst svæði innan afmörkunar miðhálendisins. Þar með talinn Vatnajökulsþjóðgarður… [ ].
(3) Þar sem norðurmörk Þjóðgarðsins á Þingvöllum ná inn á þjóðlendur miðhálendisins, að mörk miðhálendisþjóðgarðs liggi að þeim mörkum, nema að fengnum tillögum Þingvallanefndar um annað“.

MYND 15. Tillaga nefndarinnar um mörk þjóðgarðs á miðhálendinu.
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(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2018b).

3.1.5

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018-2030

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur sett fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum til að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Annars vegar er lögð áhersla á að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og nýta í staðinn orku sem losar ekki gróðurhúsalofttegundir. Hins vegar er lögð áhersla á
bætta landnotkun þar sem dregið er úr losun, s.s. frá framræstu votlendi, og binding kolefnis aukin
með skógrækt og landgræðslu22.
3.1.6

Rammaskipulag Suðurhálendisins

Í Rammaskipulagi Suðurhálendis er lögð áhersla á að … „bæta þjónustu við ferðamenn en um leið að
tryggja að viðkvæm náttúra beri ekki skaða af og að tekjur starfseminnar skili sér á svæðinu. Til að ná
fram þessum markmiðum voru eftirfarandi þættir skoðaðir sértaklega í tengslum við skipulagsgerðina:
Samgöngur
Tillögur eru settar fram um flokkun vega, uppbyggingu þeirra og endurbætur. Í þessu sambandi er gerð
sérstök tillaga um framtíðarlegu Fjallabaksleiðar nyrðri, sem er stofnvegur. Kortlagðar eru helstu
göngu- og reiðleiðir og bent á nýjar áhugaverðar leiðir.
Ferðaþjónusta
Gerðar eru tillögur um úrbætur og/eða breytingar helstu ferðamannastaða. Núverandi þjónustustaðir
eru metnir og það skoðað hvort vænlegt sé að efla starfsemi þeirra eða hvort draga þurfi úr álagi
tengdu þeim. Í þessu sambandi er farið yfir flokkun ferðamannastaða eftir þjónustustigi (miðstöð,
skálasvæði, fjallasel o.fl.) og það metið hvort bæta þurfi við nýjum þjónustustöðum. Haft er þá í huga
að dreifa álagi og tryggja heppilega fjarlægð á milli skála með mögulegri gerð nýrra leiða og byggingu
nýrra skála“ 23.
3.1.7

Áfangastaðaáætlun Suðurlands

Í nýlegri Áfangastaðaáætlun Suðurlands 2018-2021 kemur fram að áhersla er á að styrkja grunnþjónustu og innviði. Almennt er þörf á betri samgöngum innan svæðisins sem og inn á landshlutann til að
dreifa ferðamönnum betur. Einnig er þörf á heildrænni uppbyggingu áningarstaða24.
3.1.8

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Heimsmarkmiðin eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar;
hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu. Þá fela þau einnig í sér fimm meginþemu sem eru
mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf.

22

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 2018a).
(Steinsholt ehf. 2014).
24
(Markaðsstofa Suðurlands, e.d.).
23
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HEIMSMARKMIÐ

STEFNA

UNDIRMARKMIÐ

•
7. Sjálfbær
orka

Tryggja öllum aðgang
að öruggri og
sjálfbærri orku á
viðráðanlegu verði.

•

•

8. Góð atvinna
og hagvöxtur

Stuðla að viðvarandi
sjálfbærum hagvexti
og arðbærum og
mannsæmandi
atvinnutækifærum
fyrir alla

•

•

13. Aðgerðir í
loftslagsmálum

Grípa til bráðra
aðgerða gegn loftslagsbreytingum og
áhrifum þeirra.

•

•

15. Líf á landi
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Vernda, endurheimta
og stuðla að sjálfbærri
nýtingu vistkerfa á
landi, sjálfbærri stjórnun skógarauðlindarinnar, berjast gegn
eyðimerkurmyndun,
stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta
landgæði og sporna
við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni.

•

7.2 Eigi síðar en árið 2030
hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum
heimsins aukist verulega.
7.3 Eigi síðar en árið 2030
verði orkunýting orðin
helmingi betri.

8.4 Fram til ársins 2030 verði
nýting auðlinda til neyslu og
framleiðslu bætt jafnt og
þétt og leitast við að draga
úr hagvexti sem gengur á
náttúruna í samræmi við tíu
ára rammaáætlun um sjálfbæra neyslu og framleiðslu,
með hátekjuríkin í fararbroddi.
8.9 Eigi síðar en árið 2030
hafi verið mótuð og innleidd
stefna í því skyni að stuðla
að sjálfbærri ferðaþjónustu
sem skapar störf og leggur
áherslu á staðbundna menningu og framleiðsluvörur.
13.1 Auka viðbragðsáætlanir
og forvarnir við vá af völdum
loftslagsbreytinga og
náttúruhamfara alls staðar í
heiminum.
13.2 Ráðstafanir vegna
loftslagsbreytinga verði að
finna í landsáætlunum,
stefnumótunum og skipulagi.
15.1 Eigi síðar en árið 2020
verði vistkerfi á landi og í
ferskvatni vernduð og
stuðlað að sjálfbærri nýtingu
þeirra og endurheimt,
einkum skóga, votlendis,
fjalllendis og þurrkasvæða, í
samræmi við skuldbindingar
samkvæmt alþjóðasamningum.
15.2 Eigi síðar en árið 2020
hafi tekist að efla sjálfbærni
skóga af öllu tagi, stöðva
skógareyðingu, endurheimta
hnignandi skóga og auka
verulega nýskógrækt og
endurrækta skóga um allan
heim.

STAÐAN Á ÍSLANDI – HELSTU
ÁSKORANIR
•
Tryggja orkuöryggi í landinu með
því að tryggja jafnvægi framboðs
og eftirspurnar á raforkumarkaði.
•
Auka hlutfall endurnýjanlegra
orkugjafa með orkuskiptum í lofti,
láði og legi.
•
Jafna orkukostnað vegna dreifingar raforku og húshitunar á
landsvísu.
•
Tryggja lágmarkskröfur um
afhendingaröryggi raforku um
land allt.

•

Aukin framleiðni í sátt við
umhverfi og samfélag.

•

Hækkun hitastigs og áhrif á
gróðurfar og lífríki.

•

Að vinna áfram að því að byggja
upp net verndarsvæða sem nái
yfir sem flesta þætti íslenskrar
náttúru.
Að vinna að endurheimt
landgæða, stöðva eyðingu
vistkerfa og sporna við hnignun
líffræðilegar fjölbreytni.
Að tryggja sjálfbæra nýtingu
vistkerfa lands.

•

•

HEIMSMARKMIÐ

STEFNA

UNDIRMARKMIÐ
•

3.1.9

STAÐAN Á ÍSLANDI – HELSTU
ÁSKORANIR

15.3 Eigi síðar en árið 2030
verði barist gegn eyðimerkurmyndun, leitast við að
endurheimta hnignandi land
og jarðveg, þ.m.t. land sem
er raskað af eyðimerkurmyndun, þurrkum og flóðum, og unnið að því að
koma á jafnvægi milli
hnignunar og endurheimtar
lands í heiminum.

– Kerfisáætlun Landsnets 2020 - 2029

Eftir að skrifa.
……. Einnig hefur orðið breyting á kaflanum um langtímaþróun flutningskerfisins, sem inniheldur núna
tvær meginleiðir að frekari þróun flutningskerfisins. Annars vegar að koma á annarri tengingu á milli
landshluta um hálendið, ýmist með riðstraums eða jafnstraumstengingu, og hins vegar að tengja
saman kerfin suður fyrir jökla……………

37

4 UMHVERFISSKÝRSLA
Svæðisskipulagið fellur undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Markmið laganna er að
draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og jafnframt stuðla að því að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við áætlanagerð. Vinna við svæðisskipulagið fellur undir lögin þar sem eftirfarandi á við um
áætlunina:
•
•
•

Áætlunin er unnin samkvæmt lögum.
Áætlunin er undirbúin og/eða samþykkt af stjórnvöldum.
Áætlunin markar stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum nr.
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Umhverfismat er unnið samhliða endurskoðun aðalskipulags. Í umhverfismati eru valkostir fyrir breytta
stefnu frá eldra aðalskipulagi settir upp og bornir saman, eftir því sem við á. Umhverfismat nýtist sem
innlegg í aðalskipulagsgerð og stuðlar að upplýstri og gagnsærri ákvarðanatöku. „Umhverfismatinu er
ætlað að auka gæði skipulagsáætlana og tryggja að umhverfisáhrif séu metin við gerð aðalskipulagsins
í því skyni að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af framfylgd áætlunarinnar“25.
Þegar breytingar verða á umhverfinu af mannavöldum er talað um umhverfisáhrif. Umhverfisáhrif
áætlana eru skilgreind sem áhrif af framkvæmd skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið. Áhrifin geta falið í sér breytingar á umhverfinu sem geta t.d. verið jákvæðar eða neikvæðar, skammtíma eða
langtíma, afturkræfar eða óafturkræfar.
Við umhverfismatið er stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um umhverfismat
áætlana og hins vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa ásamt
leiðbeiningum um gerð umhverfisskýrslu. Umhverfismatið byggir á fyrirliggjandi upplýsingum um
grunnástand umhverfis í sveitarfélaginu.
Umhverfismatinu er fyrst og fremst ætlað að:
•
•
•
•

Nýtast við ákvarðanatöku í skipulagsvinnunni.
Upplýsa um möguleg umhverfisáhrif af stefnu aðalskipulagsins.
Aðstoða við val á milli skipulagskosta með samanburði á umhverfisáhrifum þeirra.
Undirbyggja og rökstyðja ákvarðanatöku í skipulagsgerðinni.

Áætlunin, sem er unnin samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 og markar stefnu um ýmsar
framkvæmdir sem tilgreindar eru í viðaukum 1 og 2 við lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.

25
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(Skipulagsstofnun 2007).

4.1

Umhverfisþættir og viðmið

Við skilgreiningu og val umhverfisþátta var leitast við að þeir túlki umhverfið samkvæmt skilgreiningu
í lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, 1. mgr. 2. gr.
„Umhverfi er samheiti fyrir samfélag, heilbrigði manna, dýr, plöntur, líffræðilega fjölbreytni, jarðveg,
jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir, menningararfleifð, þ.m.t. byggingarsögulegar og fornleifafræðilegar minjar, og landslag og samspil þessara þátta“.
UMHVERFISÞÁTTUR

LÝSING

VIÐMIÐ
Aðgerðaráætlun í loftlagsmálum 2018-2030.

Andrúmsloft

Losun gróðurhúsalofttegunda.
Nýting sjálfbærrar
orku.

•
•

Orkuskipti í vegasamgöngum.
Átak í kolefnisbindingu og bættri landnotkun – skógrækt – landgræðsla- endurheimt votlendis – kolefnisbinding.

Landsskipulagsstefna 2015-2026.
•

Við skipulag verði tekið tillit til náttúruvár og loftslagsbreytinga.

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.

Land

Landslag

Jarðmyndanir.
Jarðvegur –
jarðvegsrof.
Jarðhitasvæði.
Ár og vötn.

Víðerni.
Ósnortið/náttúrulegt
yfirbragð.
Fjölbreytileiki og
andstæður.
Sjónræn áhrif.

•

61. gr. Áhersla er á að vernda tilteknar vistgerðir og jarðminjar og
skal forðast að raska þeim.

Lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011.
•

1. gr. Markmið laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess. Stuðla
að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd vatnsauðlindarinnar.

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
•
•

61. gr. Áhersla er á að vernda tilteknar vistgerðir og jarðminjar og
skal forðast að raska þeim.
69. gr. Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra mannvirkja skal þess gætt að þau falli sem best að svipmóti lands.

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.

Gróður og dýralíf

Vistgerðir sem njóta
sérstakrar verndar.
Friðlýstar tegundir.
Tegundasamsetning.
Tegundir á válista.
Búsvæði

•

61. gr. Áhersla er á að vernda tilteknar vistgerðir og jarðminjar og
skal forðast að raska þeim.

Landsskipulagsstefna 2015-2026.
•

Áhersla er á verndun víðerna, landslagsheilda, mikilvægra vistgerða, gróðurlenda og menningarminja.

Landsskipulagsstefna 2015-2026.

Heilsa og öryggi

Heilsufar
ferðamanna.
Mengun og hávaði.
Náttúruvá.
Öryggi, s.s.
umferðaröryggi.

•
•
•

Náttúruvá og loftslagsbreytingar: Við skipulag byggðar verði tekið
tillit til náttúruvár og loftslagsbreytinga.
Skipulag í dreifbýli stuðli að heilnæmu umhverfi og gefi kost á
fjölbreyttri nýtingu lands, s.s. til útivistar.
Áhersla er á greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta.
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UMHVERFISÞÁTTUR

LÝSING

Efnahagur og
atvinnulíf, atvinnutækifæri.

Samfélag

Framboð, eftirspurn
og aðgengi að þjónustu.
Útivistarmöguleikar.
Samgöngur; vegakerfi, göngu-, reiðog reiðhjólaleiðir.
Byggðamynstur,
þéttleiki og
yfirbragð.

VIÐMIÐ
Landsskipulagsstefna 2015-2026.
•
Skipulag í dreifbýli gefi kost á fjölbreyttri nýtingu lands, s.s. til
ræktunar, ferðaþjónustu og útivistar, í sátt við náttúru og landslag.
Landnotkun styðji við búsetu og samfélag með langtímasýn um
ráðstöfun lands til nýtingar og verndar, möguleikar séu á fjölbreyttri og hagkvæmri nýtingu landbúnaðarlands. Stuðli að
heilnæmu umhverfi og verndun og varðveislu sérstæðrar náttúru
og menningar og sögu.
•
Ferðaþjónusta: Uppbygging ferðamannaaðstöðu stuðli að góðri
aðstöðu ferðafólks. Gætt verði að því að óbyggðaupplifun og
náttúrugæði skerðist sem minnst vegna mannvirkja og umferðar.
•
Samgöngur: Áhersla á greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og
fjölbreyttan ferðamáta. Viðhald og uppbygging samgangna á
hálendinu stuðli að góðu aðgengi og jafnvægi milli ólíkra ferðamáta. Mannvirki og umferð hafi lágmarksáhrif á víðerni og
óbyggðaupplifun.
Samgönguáætlun 2020-2034.
•
Við hönnun, framkvæmd, rekstur og viðhald mannvirkja verði tekið
tillit til umhverfissjónarmiða.
•
Leitast verði við að gera hjólreiðar og göngu að greiðum og
öruggum ferðamáta.
•
Viðhald stofnvega á hálendi og endurbætur á þeim beinist að því að
auka öryggi og koma í veg fyrir akstur utan vega.
Aðgerðaráætlun í loftlagsmálum 2018-2030.
•
Orkuskipti í vegasamgöngum.
•
Átak í kolefnisbindingu og bættri landnotkun – skógrækt –
landgræðsla- endurheimt votlendis – kolefnisbinding í samstarfi við
landeigendur.
Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024.
•
Áhersla á að minnka kolefnisspor, efla lífsgæði og að mannlíf
blómstri, auka nýsköpun og framleiðni með öflugu atvinnulífi.
DMP áfangastaðaáætlun fyrir Suðurland.
•

Styrkja þarf grunnþjónustu og innviði. Þörf er á betri samgöngum til
að ferðamenn dreifist betur. Ferðaþjónustan byggist upp í sátt við
íbúa og huga þarf að heildrænni uppbyggingu áningarstaða.

Náttúruverndaráætlun Alþingis 2009-2013.
•

Náttúruminjar

Friðlýst svæði eða
svæði á
náttúruminjaskrá.
Hverfisvernd.

Í náttúruverndaráætlun skulu vera sem gleggstar upplýsingar um
náttúruminjar, þ.e. náttúruverndarsvæði og lífverur, búsvæði
þeirra, vistgerðir og vistkerfi, sem ástæða þykir til að friðlýsa. Skal í
áætluninni lýst sérkennum minjanna og þýðingu þeirra í náttúru
landsins. Áætlunin skal m.a. taka til helstu tegunda vistgerða og
vistkerfa hér á landi, svo og jarðmyndana.

Landsskipulagsstefna 2015-2026.
•
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Skipulag í dreifbýli stuðli að verndun og varðveislu sérstæðrar
náttúru og menningar og sögu.
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4.2

Vægi umhverfisáhrifa

Svæðisskipulagsnefnd mun leggja mat á umhverfisáhrif áætlunarinnar með aðstoð ráðgjafa.
Skilgreining á vægi umhverfisáhrifa er sett fram til að hægt sé að leggja mat á umhverfisáhrif
svæðisskipulagsins. Í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um umhverfismat áætlana segir; „Vægi
umhverfisáhrifa fer almennt eftir eðli, gerð, umfangi, tíðni og tímalengd breytinganna sem eru
fyrirséðar á umhverfinu.“ Við mat á vægi áhrifa er litið til þess hvort áhrifin séu marktæk á svæðis-,
lands-, eða heimsvísu og nái til fjölda fólks og þess hvort áhrifin séu óafturkræf og til langs tíma. Við
matið er notast við þær skilgreiningar á vægi áhrifa sem fram koma í töflu 10. Hafa ber í huga nákvæmni
áætlunarinnar þegar lagt er mat á vægi áhrifa. Áhrifin geta verið jákvæð, neikvæð, engin eða óveruleg,
óviss eða háð útfærslu
TAFLA 10. Skilgreining á vægi umhverfisáhrifa.
VÆGI ÁHRIFA
Jákvæð áhrif
+

Engin/óveruleg
áhrif
0

Neikvæð áhrif
-

Óviss áhrif/háð
útfærslu
?

4.3

SKÝRING
Áhrif áætlunar á umhverfisþátt/-þætti eru talin til bóta fyrir umhverfið eða bæta hag þorra íbúa
og/eða gesta á beinan eða óbeinan hátt. Breytingin sem hlýst af framfylgd áætlunarinnar er yfirleitt
varanleg og getur verið staðbundin en er yfirleitt á svæðis-, lands-, eða heimsvísu. Áhrifin samræmast
lögum og reglugerðum, stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.
Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti eru engin eða minniháttar, með tilliti til
umfangs svæðis og viðkvæmni þess fyrir breytingum, ásamt fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum.
Áhrifin eru í mörgum tilfellum tímabundin og að mestu afturkræf. Áhrif eru oftast stað-, eða
svæðisbundin. Áhrifin samræmast ákvæðum laga og reglugerða, almennri stefnumörkun stjórnvalda
eða alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.
Áhrif af áætluninni eru talin skerða eða rýra gildi tiltekins umhverfisþáttar/-þátta á beinan eða
óbeinan hátt eða valda ónæði, óþægindum, heilsutjóni eða auknu raski fyrir íbúa og/eða gesti. Áhrifin
geta verið varanleg og/eða óafturkræf, staðbundin eða á lands-/heimsvísu. Áhrifin geta að einhverju
leyti stangast á við ákvæði laga, reglugerða, stefnumarkana stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem
Ísland er aðili að.
Ekki er vitað um eðli eða umfang umhverfisáhrifa á tiltekna umhverfisþætti, m.a. vegna skorts á
upplýsingum, tæknilegra annmarka eða skorts á þekkingu. Það getur verið unnt að afla upplýsinga um
áhrifin með frekari rannsóknum eða markvissri vöktun. Þá geta áhrif verið háð útfærslu
framkvæmdar.

Umhverfismat

Í þessum kafla er lagt mat á umhverfisáhrif með áherslu á helstu breytingar á stefnu frá því sem er í
aðalskipulagi sveitarfélaganna. Greint er frá líklegum áhrifum og mögulegum mótvægisaðgerðum fyrir
hvern málaflokk fyrir sig og/eða leiðum til að vakta áhrif, ef við á.
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4.3.1

Verndarsvæði

Á fundi 1 á Hellu var fundarmönnum skipt í vinnuhópa. Gekk vinnan út á að meta áhrif af þremur sviðsmyndum fyrir afmörkun verndarsvæða. Í töflunum hér á eftir er greint frá niðurstöðum þessarar vinnu.
Valkostir
•
•
•

Sviðsmynd 1 – Öll þjóðlendan verði verndarsvæði.
Sviðsmynd 2 – Jöklar og gosbeltin verði verndarsvæði.
Sviðsmynd 3 – Óbreytt fyrirkomulag og/eða núverandi verndarsvæði verði þjóðgarðar.

TAFLA 11. Öll þjóðlendan verði verndarsvæði.
UMHVERFISÞÁTTUR

Ferðaþjónusta/samfélag

Vegir

Virkjanir/flutningskerfi
raforku

Náttúruvernd og víðerni

Loftslagsmál

Annað
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JÁKVÆÐ ÁHRIF

NEIKVÆÐ ÁHRIF

Eitt samfellt svæði.
Samræmd stefnumörkun og stjórnun.
Meira fjármagn til svæðisins?
Gæti skapað störf – aukið fjölbreytileika.
Meiri tekjumöguleikar.
Fleiri ferðamenn.

Of stórt í sniðum.
Sérkenni svæðisins tapast (ríkisstefna).
Skert aðgengi og nýting.
Fjármagn skiptist á mörg svæði, efasemdir um
jafnræði svæða.
Einstaklingar munu hætta að sinna svæðunum í
sama mæli og verið hefur.
Gæti mögulega hamlað nýtingu íbúa á
auðlindum.
Fleiri ferðamenn.
Umfangsmeiri og fjarlægari stjórnsýsla.

Samræmd stefnumörkun og stjórnun.
Gæti stuðlað að markvissri flokkun vega og
forgangsröðun aðgerða.
Meira fjármagn í uppbyggingu.
Heildstætt skipulag samgönguleiða.
Greiðari samgöngur milli landshluta.
Samræmd stefnumörkun og stjórnun.
Meiri líkur á jarðstrengjum og um leið aukið
afhendingaröryggi raforku.
Skýrari framtíðarsýn.
Erfiðara að koma nýjum virkjunum inn.
Meiri hvati að setja flutningskerfið í jörð.
Samræmd stefnumörkun og stjórnun.
Óröskuð náttúra/víðerni haldast að mestu
óskert.
Meira eftirlit.
Meiri kröfur um umgengni og sjálfbærni.
Auðveldara að ná í sérfræðiþekkingu.
Allt svæðið í heild er verndað.
Samræmd stefnumörkun.
Jákvæði áhrif á kolefnisspor.
Meiri kröfur til ferðaþjónustufyrirtækja um
mengunarvarnir – grænni hugsun.

Beit bönnuð.

Vegaframkvæmdir gætur orðið ómögulegar.
Leiðum verður lokað og aðgengi verður
takmarkað að einhverjum svæðum.
Óskilvirkari notkun á fjármagni.
Erfiðara að fá leyfi til að byggja upp vegi.
Allir virkjanakostir og flutningskerfi tapast.
Takmarkanir á orkunýtingu.
Erfiðara að koma nýjum virkjunum inn.
Flóknara að leggja flutningskerfi um svæðið.

Hætta á meiri átroðningi með fjölgun
ferðamanna.
Minnkar utanumhald heimamanna á svæðum.
Allt svæðið lítur verndar í heild.

Meiri mengun með aukinni ferðamennsku.
Hamlar nýtingu sjálfbærrar orku.
Ferðamönnum fjölgar.
Beit bönnuð.
Flækjustig stjórnsýslu mun tefja mál.
Menning svæða getur horfið og íbúum hætt að
finnast þeir hluti af samfélaginu.
Skipulagsvaldið færist frá sveitarfélögum til
stofnunar í Rvk.
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TAFLA 12. Jöklar og gosbeltin verði verndarsvæði.
UMHVERFISÞÁTTUR

Ferðaþjónusta/samfélag

Vegir

Virkjanir/flutningskerfi
raforku

Náttúruvernd og víðerni

Loftslagsmál

Annað

JÁKVÆÐ ÁHRIF
Meira frelsi til athafna utan verndarsvæða.
Minni svæði - auðveldara utanumhald.
Samfelld svæði með sömu sérstöðu.
Kostur að hver garður tilheyrir ekki eins
mörgum sveitarfélögum og
miðhálendisþjóðgarður.
Einfaldari stjórnsýsla.
Meiri líkur á sátt í samfélaginu.
Auðveldari uppbygging meginvega.
Hægt að byggja upp vegi og skapa möguleika á
dagsferðum inn á hálendið
Mögulega betra aðgengi að svæðum.
Auðveldari uppbygging orkuöflunar.
Áfram möguleiki á virkjunum.
Meiri líkur á að flutningskerfi verði sett í jörð.
Óröskuð náttúra/víðerni haldast að mestu
óskert.
Áhersla á svæðum sem þurfa verndunar.
Sérstæð vernd á skilgreindum svæðum.
Aukið eftirlit.
Auknar kröfur um lóðaumgengni og sjálfbærni.
Einfaldar nýtingu sjálfbærrar orku.
Sjálfbær framleiðsla á orku.
Gerðar ríkari kröfur.
Raunhæfur kostur vegna þess að landslagsheildir eru mismunandi.
Betri nýting á þekkingu heimamanna.
Staðarmenningu frekar viðhaldið og íbúar
líklegri til að leggja sitt af mörkum.
Um þetta yrði almennari sátt en miðhálendisþjóðgarð.

NEIKVÆÐ ÁHRIF

Meira frelsi til athafna utan verndarsvæða.
Meiri líkur á misskiptingu fjármagns milli svæða.
Mögulegt ósamræmi milli svæða getur skapað
rugling ferðamanna.

Skipulag samgönguleiða ekki samræmt.
Hætta á utanvega- og slóðaakstri.
Ákveðnir virkjanakostir falla út
Takmarkanir á virkjanamöguleikum.

Svæði sem þurfa verndunar geta verið án
verndar.
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TAFLA 13. Núverandi fyrirkomulag eða núverandi verndarsvæði verði þjóðgarðar.
UMHVERFISÞÁTTUR
Ferðaþjónusta/samfélag

JÁKVÆÐ ÁHRIF
Aðkoma heimamanna að svæðinu er mikil.

NEIKVÆÐ ÁHRIF
Litlir þróunarmöguleikar.
Þarf að sinna viðhaldi hálendisvega.
Vantar meira fjármagn til samgangna á
hálendinu.
Auðvelt að bæta inn nýjum vegum ef þarf.

Vegir

Hægt að bæta inn nýjum vegum.

Virkjanir/flutningskerfi
raforku

Hægt að bæta inn nýjum virkjanasvæðum.

Hægt að bæta inn virkjanasvæðum.

Náttúruvernd

Flest mikilvægustu svæðin nú þegar friðuð.
Mikið framlag heimamanna til verndar.

Þarf að sinna vernd á fleiri svæðum.
Vantar meira fjármagn á verndarsvæði.

Loftslagsmál
Annað

4.4

Vitum hvað við höfum.
Sveitarfélögin hafa skipulagsvaldið.

Tilkynninga- eða matsskyldar framkvæmdir

Svæðisskipulagstillagan markar stefnu um framkvæmdir sem tilgreindar eru í Viðauka I í lögum nr.
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Í flokki A eru tilgreindar þær framkvæmdir sem ávallt eru háðar
mati á umhverfisáhrifum. Í flokki B og C eru tilgreindar þær framkvæmdir sem kunna að hafa í för með
sér umtalsverð umhverfisáhrif og metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar
hvort háðar skuli mati á umhverfisáhrifum. Fyrirhugaðar framkvæmdir innan skipulagssvæðis sem
mögulega falla undir þennan flokk eru taldar upp í eftirfarandi töflu:
STEFNA
Orkuvinnsla

Háspennulínur

Stofnvegir á hálendi
Miðstöðvar
ferðamanna
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FLOKKUR FRAMKVÆMDA SKV. LÖGUM UM MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett
varmaafl eða meira og önnur orkuver með 10 MW uppsett rafafl
eða meira.
Loftlínur til flutnings á raforku með 66 kV spennu eða hærri.
Sæstrengir til flutnings á raforku með 132 kV spennu eða hærri
sem eru 20 km eða lengri.
Nýir vegir sem eru 10 km eða lengri. Enduruppbygging vega þar
sem samanlögð nýlagning utan eldra vegsvæðis eða breikkun úr
tveimur akreinum í fjórar er a.m.k. 10 km að lengd.
Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn á hálendi og á verndarsvæðum á láglendi utan þéttbýlis, orlofsþorp, hótel og tengdar
framkvæmdir utan þéttbýlis.

SKÝRING
Liður 3.02, flokkur A.

Liður 3.08, flokkur A.

Liður 10.08, flokkur A.

Liður 12.05, flokkur B.

5 TÍMASETT SKIPULAGSFERLI

5 TÍMASETT SKIPULAGSFERLI
Svæðisskipulagstillaga verður unnin og kynnt skv. 23. - 25. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Líklegt ferli í
skipulagsvinnunni er eftirfarandi:
Áfangi I
September 2019
– desember 2020
Áfangi II

Janúar desember 2021

Áfangi III
Janúar - júní 2022
Áfangi IV
Júní – desember
2022

Forvinna – verkáætlun og skipulagslýsing
Gagnasöfnun og skipulagsforsendur; að mestu unnin upp úr fyrirliggjandi gögnum. Gerð kortagrunns
fyrir aðaluppdrætti (líklegur mkv. 1:200.000).
Verklag og helstu áherslur mótaðar.
Unnar starfsreglur svæðisskipulagsnefndar fyrir skipulagsvinnuna.
Skipulagslýsing sett fram og samþykkt til kynningar.
Fyrstu drög að stefnumörkun og umhverfisskýrslu
Skipulagslýsingin auglýst og send til umsagnaraðila.
Samþykktar starfsreglur svæðisskipulagsnefndar fyrir skipulagsvinnuna.
Íbúafundir/opið hús á nokkrum stöðum, skipulagslýsing kynnt. Samráð við helstu hagsmunaaðila.
Skipulagsforsendur, framhald.
Hugmyndavinna, stefnumörkun og tillögugerð.
Umhverfisskýrsla, - greining/samanburður valkosta og sviðsmynda, fyrstu drög.
Fyrstu drög að stefnumörkun og umhverfisskýrslu.
Tillaga að stefnumörkun – samþykkt í sveitarstjórnum
Nánari úrvinnsla og stefnumótun í samráði við hagsmunaaðila.
Skipulagstillaga frágengin; uppdrættir og greinargerð.
Skipulagstillaga og umhverfisskýrsla kynnt og samþykkt í sveitarstjórnum.
Skipulagstillaga kynnt fyrir helstu hagsmunaaðilum og á íbúafundum.
Kynning, auglýsing og afgreiðsla svæðisskipulags
Athugun Skipulagsstofnunar á skipulagstillögu, forsendum og umhverfisskýrslu.
Umsagnarferli.
Auglýsing tillögu, yfirferð og viðbrögð við athugasemdum.
Frágangur skipulagsgagna eftir auglýsingu. Staðfesting svæðisskipulags í sveitarstjórnum.
Staðfesting Skipulagsstofnunar á svæðisskipulagi.
Svæðisskipulag staðfest með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.
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