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Ekki bara Lakagígar

Fjöldi gossprungna: T.d. Rauðhólar, 
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Ekki bara Lakagígar frh.

Miklar ár, fossar, gljúfur og gil
T.d. Skaftá, Hverfisfljót, Djúpá, Landárgljúfur, 
Yxná, Fagrifoss, Brunná, 























Ekki bara Lakagígar frh.

Merkileg og falleg hraun.
Auk Skaftáreldahrauns, rann Núpahraun 
niður farvegi Djúpár og Brunnár og 
Bergvatnsáahraun niður í Núpstaðarskóga.
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Nauðsynlegt að horfa á svæðið sem heild

Huga þarf að friðun miklu stærra svæðis en 
nú er friðað.

Taka þarf tillit til ólíkra hagsmuna.





Framtíðarsýn

Aðalvegur að Lakagígum verði á sama stað 
og hann er nú.
Liggur fjarri göngusvæðum og náttúrperlum 
sem best verður notið í návígi við náttúruna.
Liggur hátt með góðu útsýni
Truflar ekki gönguferðamennsku



Framtíðarsýn

Skipuleggja gönguleiðir, móttöku ferðamanna 
og alla aðstöðu áður en vegir eru bættir.
Fjármunir til landvörslu verði tryggðir til 
framtíðar. (sbr slæm staða að Fjallabaki)
Að ALLIR hagsmunaaðilar eigi aðild að 
umræðum um skipulag og nýtingu svæðisins.  



Framtíðarsýn

Byggð verði einföld aðstaða fyrir ferðamenn, 
salerni, móttaka, gönguskálar, göngubrýr og 
þess háttar en “lúxusinn” verði í byggð.
Skálar eða hús á svæðinu verði til notkunar 
fyrir almenning og ferðaþjónustu.
Lokuð einka-hús og skálar verði ekki leyfð.



Takk fyrir
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