FÓLKVANGURINN BRINGUR Í
MOSFELLSDAL
Umhverfisstofnun og Mosfellsbær auglýsa til kynningar tillögu að
stofnun fólkvangs á hluta af jörðinni Bringum, efst í Mosfellsdal.
Stærð svæðisins er 18,6 hektarar.

Frestur til að skila inn athugasemdum og/eða ábendingum er til
mánudagsins 12. maí 2014.

AUGLÝSING
um fólkvanginn Bringur í Mosfellsdal
1. gr.
Um friðlýsinguna
Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur að tillögu sveitarfélagsins Mosfellsbæjar og að
fengnu áliti Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands ákveðið að friðlýsa hluta af
jörðinni Bringum, efst í Mosfellsdal sem fólkvang, skv. 55. gr. laga um náttúruvernd, nr.
44/1999.
Bújörðin Bringur varð til sem nýbýli úr landi prestsetursins að Mosfelli árið 1856.
Jörðin fór í eyði árið 1966, en þar er að finna talsvert af mannvistarleifum á bæjarstæðinu og
heimatúninu. Jörðin Bringur er norðan Köldukvíslar en þaðan er víðsýnt yfir Mosfellsdal og
allt til hafs. Handan árinnar, utan fólkvangsins, rís Grímansfell, sem er hæsta fjall
Mosfellsbæjar, og rétt við túngarðinn er Helgufoss í Köldukvísl. Vestan við fossinn eru
Helguhvammur, rústir Helgusels og Helguhóll, einnig nefndur Hrafnaklettur. Sagan segir að
þar sé mikil huldufólksbyggð. Seljarústirnar vitna um löngu horfna atvinnuhætti þegar
búpeningur var hafður í seli yfir sumartímann. Þjóðtrúin hermir að Helgusel sé nefnt eftir
Helgu dóttur Bárðar Snæfellsáss, en önnur skýring á nafngiftinni byggir á því að landsvæðið
var fyrrum í eigu kirkjustaðarins á Mosfelli og upphafleg merking nafnsins væri þá hið helga
sel.
Örskammt frá túnfætinum í Bringum má sjá leifar af þjóðbraut, svonefndum
Bringnavegi, sem lagður var árið 1910. Vegur þessi var tengileið milli Mosfellsdals og gamla
Þingvallavegarins sem lá yfir Mosfellsheiði til Þingvalla.
Hið friðlýsta svæði er 18,6 hektarar að stærð.

2. gr.
Markmið friðlýsingarinnar
Markmið friðlýsingarinnar er að vernda hluta jarðarinnar Bringna til útivistar
almennings, náttúruskoðunar og fræðslu. Friðlýsingin verndar auk þess sérstakar náttúru- og
menningarminjar.
3. gr.
Mörk fólkvangsins
Mörk fólkvangsins liggja frá upphafspunkti á norðurbakka Köldukvíslar, um 250
metra ofan við Helgufoss (hnit punktur nr. 22). Frá þessum punkti liggja þau 330 metra í
norðurátt og fylgja línu afmörkunar vatnsverndarsvæðis, austan við gamla bæjartúnið í
Bringum og í punkt sem liggur um 250 metra sunnan við Nesjavallalínuveg. Síðan liggja
mörkin 380 metra til norðvesturs, að upphafi gönguslóða sem liggur frá bílastæði inn á
svæðið. Þaðan liggja mörkin til suðvesturs 370 metra þar til komið er á móts við neðri mörk
bæjartúnsins (hnit punktur nr. 2). Þaðan liggja þau suður að Köldukvísl 125 m og síðan eftir
miðri ánni að upphafspunkti.
Mörk svæðisins eru nánar skilgreind í hnitatöflu (ISN93) og á meðfylgjandi uppdrætti
í fylgiskjali.
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4. gr.
Verndun gróðurs, landslags og menningarminja
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
líffræðilegri fjölbreytni svæðisins sé ekki raskað.
Óheimilt er að sleppa eða dreifa framandi lífverum innan fólkvangsins, þ.m.t. ræktun
framandi plöntutegunda, í samræmi við reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu
erlendra plöntutegunda nr. 583/2000. Uppræta skal framandi tegundir, s.s. alaskalúpínu
(Lupinus nootkatensis), skógarkerfil (Anthriscus sylvestris) og spánarkerfil (Myrrhis odorata).
Óheimilt er að hrófla við eða skemma á annan hátt jarðmyndanir og menningarminjar í
fólkvanginum.
5. gr.
Veiði og notkun skotvopna
Notkun skotvopna er bönnuð innan fólkvangsins. Umhverfisstofnun, í samráði við
Mosfellsbæ, er þó heimilt að veita leyfi til veiða á ref, mink og öðrum villtum dýrum, í
samræmi við lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum
spendýrum.
Landeigendum og öðrum rétthöfum er heimil stangveiði í Köldukvísl eins og verið
hefur, í samræmi við ákvæði laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.
6. gr.
Umferð innan fólkvangsins
Almenningi er heimil för um fólkvanginn, enda sé góðrar umgengni gætt. Fylgja skal
merktum stígum og leiðum eftir því sem kostur er.
Umferð vélknúinna farartækja og lausaganga hunda er óheimil innan fólkvangsins.
Hrossabeit er heimiluð á svæðinu í samráði við umsjónaraðila svæðisins og í samræmi
við almennar reglur um hagabeit og starfsreglur um góða búskaparhætti. Leyfilegt er að fara á
hestum um fólkvanginn eftir þeim reiðleiðum sem skilgreindar verða.
7. gr.
Tjöldun og umgengni innan fólkvangsins
Óheimilt er að hafa næturstað innan fólkvangsins.
Óheimilt er að urða eða skilja eftir rusl og úrgang innan fólkvangsins.
8. gr.
Umsjón með fólkvanginum

Mosfellsbær ber kostnað af stofnun og rekstri fólkvangsins sbr 56. gr. laganna.
Umhverfisstofnun skal gera samning um umsjón og eftirlit með fólkvanginum við
sveitarfélagið Mosfellsbæ sem umhverfis- og auðlindaráðherra staðfestir. Í samningnum skal
meðal annars kveðið á um réttindi og skyldur samningsaðila, reglulegt eftirlit og fræðslu.
9. gr.
Verndar- og stjórnunaráætlun
Umhverfisstofnun skal sjá um gerð verndar- og stjórnunaráætlunar fyrir
fólkvanginn Bringur í samráði við Mosfellsbæ, sbr. d-lið 2. mgr. 6. greinar laga um
náttúruvernd, nr. 44/1999. Í verndar- og stjórnunaráætluninni skal fjallað um nauðsynlegar
verndaraðgerðir, landvörslu og landnýtingu, s.s. aðgengi ferðamanna að svæðinu, stígagerð og
uppbyggingu þjónustumannvirkja.
10. gr.
Mannvirkjagerð og aðrar framkvæmdir
Öll mannvirkjagerð, jarðrask og önnur breyting á landi innan marka fólkvangsins eru
óheimilar nema með leyfi Umhverfisstofnunar, og í samræmi við samþykktar
skipulagsáætlanir og samþykkta verndaráætlun. Varðandi allar framkvæmdir á
verndarsvæðinu ber að fylgja ákvæðum 38. gr. laga um náttúruvernd.
11.gr.
Refsiákvæði
Brot gegn friðlýsingu þessari varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 75. og 76.
grein laga um náttúruvernd, nr. 44/1999.
12. gr.
Gildistaka
Friðlýsingin öðlast þegar gildi.

Fylgiskjal

