Auglýsing
um fólkvang í Glerárdal, Akureyrarkaupstað

1. gr.
Um friðlýsinguna
Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur ákveðið að tillögu bæjarstjórnar
Akureyrarkaupstaðar og að fengnu áliti Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands
að friðlýsa hluta Glerárdals sem fólkvang í samræmi við 52. gr. laga nr. 60/2013 um
náttúruvernd.
Glerárdalur er mótaður af jöklum og einkennist berggrunnurinn af 10 milljón ára
gömlum basalthraunlögum. Nálægð við forna megineldstöð veldur því að berggerðir eru
fjölbreyttar á svæðinu auk þess sem steingerðar plöntuleifar, surtarbrandur og kísilrunninn
trjáviður finnast á svæðinu. Gróðurfar í Glerárdal er frekar fjölbreytt, bæði hvað varðar
tegundir og gróðurlendi, en mólendi og votlendi setja svip sinn á dalinn.
Stærð fólkvangsins er 7.440 hektarar.
Við ákvörðun um friðlýsinguna var höfð hliðsjón af samningnum um vernd villtra
plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu (Bern 1979, sbr. Stjórnartíðindi C 17/1993) og
samningnum um líffræðilega fjölbreytni (Rio de Janeiro 1992, sbr. Stjórnartíðindi C 3/1995).
2. gr.
Markmið friðlýsingarinnar
Markmið friðlýsingarinnar er að vernda Glerárdal og aðliggjandi fjalllendi til útivistar
almennings, náttúruskoðunar og fræðslu. Friðlýsingin verndar auk þess land sem er að mestu
ósnortið með fjölbreyttum jarðmyndunum og gróðurfari, og er þannig stuðlað að varðveislu
líffræðilegrar fjölbreytni og breytileika jarðmyndana.
3. gr.
Mörk fólkvangsins
Mörk fólkvangsins fylgja sveitarfélagsmörkum Akureyrarkaupstaðar eftir fjallstindum
dalsins til austurs, suðurs og vesturs. Afmörkun fólkvangsins til norðurs, austan Glerár, eru frá
sveitarfélagamörkum í afréttargirðingu neðan Súlumýra og liggja mörkin með afréttargirðingu
að Glerárgili. Mökin liggja svo með brún Glerárgils niður að Réttarhvammi, yfir ána og
vestan Glerár upp með brún gilsins að Sellæk. Þaðan liggja mörkin austan við fyrirhugaða
lögn og lón vatnsaflsvirkjunar sem gert er ráð fyrir á Glerárdal. Sunnan lónsins liggja mörkin
upp Heimara-Illagil og þaðan eftir mörkum fjarsvæðis vatnsverndar Glerárdalsbóls.
Mörkin afmarkast af ISN-93 hnitapunktum og eru sýnd á meðfylgjandi hnitatöflu og
uppdrætti í fylgiskjali.
4. gr.
Umsjón með fólkvanginum
Akureyrarkaupstaður ber kostnað af stofnun og rekstri fólkvangsins sbr. 83. gr. laga
nr. 60/2013 um náttúruvernd.
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Umhverfisstofnun ber ábyrgð á gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir fólkvanginn í
samráði við Akureyrarkaupstað, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
5. gr.
Umferð um fólkvanginn
Almenningi er heimil för um svæðið enda sé góðrar umgengni gætt.
Bannað er að aka vélknúnum ökutækjum utan vega innan marka fólkvangsins. Heimilt
er þó að aka vélknúnum ökutækjum á snævi þakinni og frosinni jörð svo fremi sem ekki
skapist hætta á náttúruspjöllum sbr. reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands, nr.
528/2005.
Ferðir á hestum um fólkvanginn eru aðeins leyfðar á stikuðum leiðum sem eru
sérstaklega merktar sem göngu- og reiðleiðir. Heimilt er að nota hross við fjársmölun.
Óheimilt er að fara með rekstur hesta um fólkvanginn.
Umferð loftfara (t.d. þyrluflug) sem truflað gæti gesti og dýralíf er óheimil án sérstaks
leyfis Umhverfisstofnunar. Undanskilið er hefðbundið aðflug og brottflug frá flugvelli, ásamt
leitar- og björgunarflugi.
6. gr.
Verndun gróðurs, dýralífs og jarðmyndana
Óheimilt er að spilla gróðri eða trufla dýralíf af ásetningi og gáleysi innan marka
fólkvangsins. Viðhalda skal náttúrulegu gróðurfari og við uppgræðslu skal tryggt að ekki sé
raskað líffræðilegri fjölbreytni á svæðinu. Óheimilt er að sleppa eða dreifa framandi lífverum
innan fólkvangsins, þ.m.t. að rækta framandi plöntutegundir innan marka fólkvangsins, sbr.
reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda nr. 583/2000. Uppræta
skal eftir fremsta megni framandi tegundir, svo sem alaskalúpínu (Lupinus nootkatensis),
skógarkerfil (Anthriscus sylvestris) og spánarkerfil (Myrrhis odorata).
Óheimilt er að hrófla við eða skemma á annan hátt jarðmyndanir í fólkvanginum.
7. gr.
Landnotkun og mannvirkjagerð
Allar framkvæmdir, þ.m.t. mannvirkjagerð og aðrar breytingar á landi, innan
fólkvangsins eru háðar leyfi bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar, sbr. skipulagslög nr.
123/2010 og lög um mannvirki nr. 160/2010 og Umhverfisstofnunar, sbr. 2. mgr. 40. gr. laga
um náttúruvernd, nr. 60/2013. Framkvæmdir skulu vera í samræmi við samþykkt skipulag og
stjórnunar- og verndaráætlun, en svæðið skal skipulagt til almennrar útivistar.
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar, að höfðu samráði við Umhverfisstofnun og í
samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun, mun framkvæma nauðsynlegar aðgerðir til að
almenningur geti notið hins friðlýsta svæðis, svo sem með lagningu göngustíga, gerð
áningarstaða og uppsetningu fræðsluskilta þar sem því verður við komið.
Sauðfjárbeit er heimil innan fólkvangsins. Umhverfisstofnun er heimilt, í samráði og
samvinnu við Akureyrarkaupstað, að takmarka sauðfjárbeit á Glerárdal þegar hún er talin
ógna gróðurþekju svæðisins.
Losun jarðefna, sorps og úrgangs er óheimil innan fólkvangsins.
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Uppbygging flutningsmannvirkja raforku um fólkvanginn skal vera í samræmi við
staðfest aðalskipulag Akureyrarkaupstaðar, þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu
raflína nr. 11/144 og raforkulög nr. 65/2003.
8. gr.
Notkun skotvopna
Meðferð skotvopna er bönnuð innan fólkvangsins að því undanskildu að heimilt er að
veiða rjúpu sbr. lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
Umhverfisstofnun, í samráði við Akureyrarkaupstað, er heimilt að veita leyfi til veiða á
tegundum eins og mink sem flokkaðar eru sem ágengar framandi tegundir, ref og öðrum
villtum dýrum. Veiðarnar skulu ætíð vera í samræmi við lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og stjórnunar- og verndaráætlun fólkvangsins.
9. gr.
Refsiákvæði
Brot gegn friðlýsingu þessari varða sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 90.
gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013.
10. gr.
Gildistaka
Friðlýsingin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 6. júní 2016
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Fylgiskjal
Hnitatafla
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Fylgiskjal
Kort af hinu friðlýsta svæði

5|5

