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Efni: Breyting - Aðalskipulag Hrunamannahrepps 2016-2032- Hlíð 

Vísað er til erindis skipulagsfulltrúa Hrunamannahrepps er barst 6. apríl sl. þar sem óskað 

er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að breytingu á aðalskipulagi 

Hrunamannahrepps 2016-2032 fyrir Hlíð  

Í greinargerð kemur fram að á jörðinni Hlíð 1 er um 13 ha frístundabyggð F1 og gengur 

breytingin út á að svæði verður stækkað og verður eftir stækkun um 23 ha og minnkar 

landbúnaðarland sem því nemur. Einnig verður afmarkað allt að 65 ha skógræktar- og 

landgræðslusvæði sem um liggur frístundasvæðið.  

Sérstök vernd náttúruverndarlaga  

Umhverfisstofnun bendir á að innan skipulagssvæðisins er votlendi sem fellur undir a. lið 

1. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.1 

Í 61. gr. laganna er kveðið á um sérstaka vernd þeirra vistkerfa og jarðminja sem taldar 

eru upp í 1. mgr. og 2. mgr. sama ákvæðis. Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins ber að forðast 

röskun þeirra náttúrufyrirbæra, sem undir greinina falla, nema brýna nauðsyn beri til og 

ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Í greinargerð með frumvarpi til laga um 

náttúruvernd er með orðalaginu „brýn nauðsyn“ lögð áhersla á að einungis mjög ríkir 

hagsmunir geti réttlætt röskun og þá fyrst og fremst brýnir almannahagsmunir. 

Umhverfisstofnun leggur áherslu á að það komi fram í greinargerð tillögunnar að innan 

skipulagssvæðisins er votlendi sem fellur undir 61. gr. náttúrverndarlaga. Auk þess þarf 

að gera valkostagreiningu þar sem önnur svæði eru skoðuð fyrir frístundabyggð og 

skógræktarsvæði sem raska ekki votlendi. Umhverfisstofnun telur það mikilvægt að 

frístundar- og skógræktarsvæðin séu afmörkuð með tilliti til votlendissvæðanna. 

Umhverfisstofnun bendir á að þar sem tillagan gerir ráð fyrir röskun á votlendi þurfi að 

rökstyðja þá ákvörðun og það þarf að koma fram hvaða brýnu almannahagsmunir réttlæti 

röskun á votlendinu. Einnig þarf að gera grein fyrir öðrum kostum sem skoðaðir hafa 

verið sem mögulegir valkostir við útfærslu framkvæmdarinnar og ástæðum þess að þeir 

urðu ekki fyrir valinu. 

Stofnunin bendir á að skylt er að afla framkvæmdaleyfis, eða eftir atvikum 

byggingarleyfis, vegna allra framkvæmda sem fela í sér röskun á svæðum sem njóta 

sérstakrar verndar, sbr. skipulagslög og lög um mannvirki. Á þetta að tryggja að tekið sé 

til ítarlegrar skoðunar hvort framangreint skilyrði sé uppfyllt. Við mat á leyfisumsókn ber 

að vega saman mikilvægi náttúruminjanna sem í húfi eru og hagsmuni af fyrirhugaðri 
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framkvæmd. Við matið skal litið til verndarmarkmiða 2. og 3. gr. laga nr. 60/2013 um 

náttúruvernd, auk þess sem tekið skal mið af mikilvægi minjanna og sérstöðu í íslensku 

og alþjóðlegu samhengi, sbr. 3. og 4. mgr. 61. gr. laganna. 

Ákveði leyfisveitandi að veita leyfi þrátt fyrir framangreint skal hann, með vísan í 5. mgr. 

61. gr. náttúruverndarlaga, rökstyðja þá ákvörðun sérstaklega og gera grein fyrir öðrum 

kostum sem skoðaðir hafa verið sem mögulegir valkostir við útfærslu framkvæmdarinnar 

og ástæðum þess að þeir urðu ekki fyrir valinu. Einnig skal gera grein fyrir fyrirhuguðum 

mótvægisaðgerðum, sem og mögulegri endurheimt náttúruverðmæta þegar það á við. Þá 

skal afrit af útgefnu leyfi sent Umhverfisstofnun, sbr. 6. mgr. ákvæðisins. 

Þess má einnig geta að leyfisveitanda er heimilt, skv. 5. mgr. 61. gr. náttúruverndarlaga, 

að binda leyfi þeim skilyrðum sem eru nauðsynleg til að draga úr áhrifum 

framkvæmdarinnar á þau náttúrufyrirbæri sem verða fyrir röskun.  

Í skipulagsáætluninni er ekki fjallað sérstaklega um framkvæmdir sem fela í sér röskun 

á svæðum sem njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Umhverfisstofnun lítur því svo á að umsögn þessi uppfylli ekki umsagnarskyldu skv. 2. 

mgr. 68. gr., sbr. 3. mgr. 61. gr. og áskilur sér rétt til umsagnar áður en veitt er leyfi 

vegna framkvæmda sem kunna að raska  vistkerfum og jarðminjum sem taldar eru upp í 

1. og 2. mgr. 61. gr. laganna. 

Mikilvægi votlendis 

Í greinargerð með frumvarpi til laga um náttúruvernd segir að votlendi og vatnalífríki eru 

viðurkennd sem sérstaklega mikilvæg vistkerfi á heimsvísu. Um verndun þeirra var 

stofnað til sérstaks alþjóðlegs sáttmála árið 1971, Ramsar-samningsins, og er Ísland aðili 

að honum. Verndun votlendis er talin forgangsmál í alþjóðlegri náttúruvernd bæði vegna 

líffræðilegs og umhverfislegs mikilvægis þess og vegna þess hve mjög hefur verið gengið 

á þessi svæði víðast hvar í heiminum. Votlendi veita fjölþætta og mikilvæga 

vistkerfisþjónustu. Framleiðni lífræns efnis er oft mjög mikil í votlendi, þau eru einu 

heimkynni fjölmargra tegunda dýra og plantna, þar á meðal tegunda í útrýmingarhættu, 

og þau tempra vatnsrennsli og draga þannig bæði úr flóðum og þurrkum. Lífrænn 

jarðvegur votlendis og votlendisgróður bindur ýmsa þungmálma og sums staðar erlendis 

eru votlendi notuð til að hreinsa vatn af bæði ólífrænum eiturefnum og lífrænni mengun. 

Þau eru því mikilvæg við að viðhalda vatnsgæðum. Votlendi við sjó draga úr strandrofi 

og eru að auki lífrík búsvæði og heimkynni eða uppeldissvæði ýmissa lífvera sem 

maðurinn hefur sér til matar eða annarra nota. Mómýrar binda kolefni til langs tíma í 

lífrænum leifum og endurheimt votlendis getur dregið úr koltvísýringsmengun í 

andrúmsloftinu og hnattrænni hlýnun. Allmargar fuglategundir eru skilgreindar sem 

sérstakar íslenskar ábyrgðartegundir vegna þess að svo stór hluti heimsstofnsins eða 

evrópska stofnsins verpir á Íslandi. Flestar ábyrgðartegundirnar treysta á votlendi sem 

varpland og/eða til fæðuöflunar og raunar nýta um 90% allra íslenskra fuglategunda, 

fargesta og vetrargesta, sér votlendi í einhverjum mæli. Sérstætt lífríki votlenda felur 

jafnframt í sér að þau skipta miklu máli fyrir viðhald líffræðilegrar fjölbreytni. 

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að tekið sé mið af ofangreindu við 

ákvarðanatöku. 

 

 



 
Virðingarfyllst, 

 

Axel Benediktsson 
sérfræðingur 

Björn Stefánsson 
sérfræðingur 
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