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Frá hugmynd..... 
Náttúruverndaráætlun 

… eða ósk sveitarfélags/landeigenda 
Þýðing fyrir markmið Íslands í náttúruvernd skv. lögum 
og alþjóðlegum samningum. 
 
Ákvörðun um að stefnt skuli að friðlýsingu 
 
Lögbundin málsmeðferð um undirbúning/samráð 
            samningar               ákvörðun ráðherra  



Viðmið 
Náttúrufræðistofnunar 

 
• Hýsi sjaldgæfar tegundir eða tegundir í útrýmingarhættu 
• Óvenju tegundarík eða viðkvæm fyrir röskun 
• Nauðsynleg til viðhalds sterkra stofna mikilvægra tegunda 
• Hafi verulegt vísinda-, félags-, efnahags- eða menningarlegt gildi 
• Mikilvæg fyrir viðhald náttúrulegra þróunarferla 
• Hafi alþjóðlegt náttúruverndargildi  
• Einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta  
•   



Málsmeðferð við friðlýsingar 
 Leitast er við að ná sameiginlegri sýn á svæðið        

 greining á tækifærum  
Verndun svæðisins sett í samhengi við 

núverandi og mögulega nýtingu. 
 Bornir saman kostir í m.t.t. áhrifa á umhverfið  
 Friðlýsingarskilmálarnir samkomulag 
 



Efni friðlýsingar 
a. meginatriði verndunarandlags  
b. hversu víðtæk friðunin er, 
c. að hve miklu leyti framkvæmdir eru takmarkaðar, 
d. umferð og umferðarréttur almennings, 
e. notkun veiðiréttar. 
 
Landeigendur og sveitarstjórn undirrita 
yfirlýsingu fallist þeir á skilmála 



Svæðislýsing 
„Stórkostleg fuglabjörg, hin mestu við Atlantshaf. Vel grónar bjargbrúnir og 
heiðar. Fjöldi þjóðminja. Vestast á Látrabjargi eru Bjargtangar sem 
jafnframt er vestasti tangi landsins og álfunnar. Bæjarvaðall og 
Rauðasandur eru víðáttumiklar, rauðleitar skeljasandsfjörur og árlón með 
fjölbreyttu dýralífi. Hafnarvaðall í Örlygshöfn með miklar skeljasandsfjörur 
og fjölskrúðugt fuglalíf.  
Í Látrabjargi er stærsta álkubyggð í heimi og þar nær lundi líklega 
alþjóðlegum verndarviðmiðum. Miklar og tegundaauðugar leirur í 
Bæjarvaðli.  Á svæðinu hafa orpið yfir 45 tegundir fugla, þar á meðal sjö 
tegundir á válista: Himbrimi, grágæs, straumönd, fálki, svartbakur, 
stuttnefja og hrafn. 
Mikið af sel, m.a. á Rauðasandi. Sérkennilegir sandhólar í Sauðlauksdal og 
þar er m.a. garðurinn Ranglátur sem hlaðinn var til þess að hefta sandfok. 
Brúnkolanámur eru í Stálfjalli.“ 
 



Rökin 
 “Mikilfenglegt og fjölbreytt landslag, fuglabjarg, minjar um 

búskap við sjó og sjósókn fyrri tíma. Hluti af svæðinu er enn í 
byggð. Söguminjar. Alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð. . . 
Sjaldgæfar tegundir og tegundir í útrýmingarhættu. Fágætar 
náttúruminjar. Óvenju tegundaríkt svæði og viðkvæmt fyrir 
röskun. Sérlega fjölbreyttar náttúruminjar. Alþjóðlegt 
náttúruverndargildi. Alþjóðleg ábyrgð. Vísinda, félags-, 
efnahags- og menningarlegt gildi. Einkennandi fyrir náttúrufar 
viðkomandi landshluta. Sjónrænt gildi.“  

 



Sagan og fræðslan 
• Mikilfenglegar 

náttúruminjar og 
fágætar söguminjar 

• Minjar um búskap við 
sjó og sjósókn fyrri 
tíma 

• Minjar um og sagnir 
af samspili manns og 
náttúru 



Uppbygging og 
atvinnusköpun 
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