
Fundargerð 
Fjórði fundur samstarfshóps um gerð stjórnunar- og verndaráætlun fyrir friðland í 

Flatey 

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Umhverfisstofnunar og í Teams fjarfundarbúnaði, 

miðvikudaginn 7. desember 2022 kl. 13:00. 

Fundarmenn: 
Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, Umhverfisstofnun 
Edda Kristín Eiríksdóttir, Umhverfisstofnun 

Hafsteinn Guðmundsson, fulltrúi íbúa í Flatey var fjarverandi 

Hrefna Jónsdóttir, Reykhólahreppur 

María Gestsdóttir Framfarafélag Flateyjar 

Svava Sigurðardóttir, Framfarafélag Flateyjar 

Fundarefni 

• Fara yfir drög að áætluninni, þ.e. framhaldsvinna frá síðasta fundi 

• Önnur mál 

Afgreiðsla fundar 

1. Farið var yfir nýjustu drög áætlunarinnar og rýnt í þau efnisatriði sem tekið hafa breytingum milli 

funda. 

2. Umhverfisstofnun fór yfir mögulega legu netlaga við friðlandið út frá gögnum fengnum frá 

sjómælingum Landhelgisgæslu Íslands. Skv. fyrirliggjandi gögnum ná möguleg mörk netlaga  í heild 

ekki mikið út fyrir mörk friðlandsins. Því eru forsendur og þörf fyrir setningu sérreglu um 

takmörkun á umferð á sjó á lokunartíma friðlandsins innan netlaga ekki fyrir hendi. 

3. Rætt var um uppsetningu leiðbeinandi skilta um drónaflug, við friðlandsmörk annars vegar og við 

bryggju hins vegar en flug ómannaðra loftfara innan friðlands er óheimilt nema að fengnu leyfi 

Umhverfisstofnunar sbr. 6. gr. auglýsingar um friðlýsingu. Farið var yfir reglugerð um starfrækslu 

fjarstýrðra loftfara nr. 990/2017 og hvernig hún á við í Flatey, utan friðlands. Í 3. tl. 12. gr. 

reglugerðarinnar segir: Utan þéttbýlis er heimilt að fljúga fjarstýrðu loftfari sem vegur að hámarki 

25 kg. Ekki skal flogið nær frístundahúsum, íbúðarhúsnæði eða athafnasvæðum utan þéttbýlis en 

150 m án heimildar eiganda eða umráðanda.  

Með þessari fjarlægðarreglu, þ.e. 150 m, telur samstarfshópurinn að hún útiloki í raun flesta bletti 

í Flatey þar sem húsin og athafnasvæðið við bryggjuna eru dreifð um fremur lítið landsvæði. Enn 

fremur er fjallað um sérstaka aðgát í nánd við varplönd fugla í 4. mgr. 17. gr. náttúruverndarlaga. 

Umhverfisstofnun hefur sent fyrirspurn til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og 

Breiðafjarðarnefndar um það hvort eitthvað mæli gegn því að stofnunin setji upp táknmynd/skilti 

við höfnina í Flatey sem upplýsi gesti um bann við drónaflugi í Flatey allri. Ráðgert er þá að 

táknmyndum yrði samhliða komið fyrir við friðlandsmörk til áhersluauka og áminningar.  

4. Rætt var um aðgengi fótgangandi um minni eyjar og sker friðlandsins og hvernig því er háttað. 

5. Rætt var um strandlengju friðlandsins en húseigendur í Flatey hafa árlega átt frumkvæði að því að 

ganga fjörurnar og hreinsa.  

 

 

https://island.is/reglugerdir/nr/0990-2017
https://island.is/reglugerdir/nr/0990-2017


Friðlýsingar 

Umhverfisstofnun 

Niðurstaða fundar og næstu skref 

Umhverfisstofnun mun vinna úr umræðum á fundinum og ræða frekar við Hafstein vegna aðgengi 

sbr. lið 4 hér að ofan. 

Næsti fundur samstarfshóps verður boðaður á nýju ári. 

  

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:00. 

 


