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Efni:  Umsögn um tilkynningu um skógrækt í landi Alviðru 
 

Áform um skógrækt í landi Alviðru í sveitarfélaginu Ölfusi hafa verið tilkynnt til Skipulagsstofnunar til 
ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdarinnar.  

Í matskyldufyrirspurn kemur fram að fyrirhugað er að gróðursetja allt að 110.000 tré á 44 ha svæði í hlíðinni 
í landi Alviðru. Gert er ráð fyrir að gróðursetja birki ásamt einstaka reynitré og blæösp inn á milli. Síðar verði 
metið hvort gróðursett verði í önnur svæði. Fram kemur að Landsnet hafi sent bréf þess efnis að ekki megi 
gróðursetja undir rafmagnslínu. 

Landsnet minnir á að Selfosslína 1, sem er 66 kV loftlína á vegum Landsnets, liggur um fyrirhugað 
skógræktarsvæði. Áhrifasvæði loftlína vegna landnotkunar miðast við helgunarsvæði línunnar. Samkvæmt 
reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2008 skal af öryggisástæðum skilgreina lágmarksfjarlægðir raflína til 
annarra mannvirkja. Helgunarsvæði loftlína er breytilegt og er ákvarðað í hverju tilviki eftir gerð 
mannvirkisins í samræmi við íslenska staðla. Breidd svæðisins fer m.a. eftir spennu, hæð mastra og bili 
milli mastra. Dæmigerð breidd helgunarsvæðis 66 kV loftlínu er 25 m, þ.e. 12,5 m til hvorrar handar frá 
línunni. 

Tryggja þarf að helgunarsvæði háspennulínunnar sé virkt. Innan helgunarsvæðis loftlína gildir 
byggingarbann þ.e. á því svæði er óheimilt að reisa mannvirki og skógrækt er takmörkunum háð, en ýmis 
önnur landnotkun er leyfð. Nauðsynlegt er að tryggja greiðan aðgang að línum vegna eftirlits, viðhalds og 
viðgerða. En það getur átt við aðgengi ýmissa vélknúinna tækja, allt eftir eðli verkefna.  

Frekari upplýsingar um skipulag og framkvæmdir við háspennulínur er að finna í leiðbeiningabæklingnum 

Háspennulínur – aðgát skal höfð sem er að finna á heimasíðu Landsnets1. Landsnet bendir jafnframt á 

kortavefsjá fyrirtækisins https://www.map.is/landsnet/ en þar má sjá nákvæma legu háspennulínunnar.  

Í kafla um mótvægisaðgerðir í matskyldufyrirspurninni kemur fram að settar verði sérstakar merkingar til að 
hindra gróðursetningu innan tilgreindra vistgerða og að ekki verði gróðursett á svæðum umhverfis þekktar 
fornminjar. Landsnet leggur áherslu á að í kaflanum verði einnig gerð grein fyrir hvernig gróðursetningu 
verði háttað nærri háspennulínunni þannig að trjágróður ógni ekki afhendingaröryggi rafmagns og að 
persónuöryggi verði tryggt. 

Samráð skal haft við Landsnet um framkvæmdir innan helgunarsvæða háspennulína á vegum fyrirtækisins, 
þ.m.t. trjárækt. Einnig þarf leyfi Landsnets vegna vinnu nálægt flutningsvirki í rekstri. 

 
 
Virðingarfyllst 
 
 
 

__________________________________ 

Einar S. Einarsson 

framkvæmdastjóri Stjórnunarsviðs 

 
 
 

 
1 https://www.landsnet.is/library?itemid=3621e393-da27-4fe6-904e-76d3373f4932 
 



Undirritunarsíða

Einar Snorri Einarsson
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Efni: Umsögn um tilkynnta framkvæmd á skógrækt í landi Alviðru við Sogið. 

 

Vísað er í tölvubréf frá Skipulagsstofnun, dags. 27. janúar 2023, þar sem óskað er eftir umsögn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands um hvort framkvæmd Alviðru fræðsluseturs á skógrækt í landi 

Alviðru við Sogið undir Ingólfsfjalli, í Sveitarfélaginu Ölfusi, eigi að fara í mat á 

umhverfisáhrifum skv. ákvæðum laga nr. 111/2021. 

 

Náttúrufræðistofnun hefur kynnt sér framkvæmdina og vill koma eftirfarandi athugasemdum á 

framfæri: 

 

Áætluð nýskógrækt er undir viðmiðunarmörkum 1. viðauka laga nr. 111/2021 um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana, en er tilkynningarskyld því hún er innan svæðis á 

gildandi náttúruminjaskrá (C-hluta) – svæði nr. 747: „Alviðra og Sog..“. Það svæði er m.a. 

metið með hátt verndargildi vegna fuglalífs og gróðurfars. 

Stefnt er að því að gróðursetja fyrst og fremst birki auk einstaka plantna af reynitré og blæösp. 

Þá á að reyna að hemja útbreiðslu lúpínu á svæðinu og m.a. gróðursetja birkið inn í 

lúpínubreiður. Stefnt er að því að gróðursetja í minni þéttleika þar sem fyrir er berjalyng til að 

stuðla að góðu samlífi trjágróðurs og lyngtegunda. Ekki er stefnt að því að gróðursetja innfluttar 

trjátegundir. Þá er ekki gert ráð fyrir neinni véltækri jarðvinnslu. 

 

Náttúrufræðistofnun telur þessar áherslur í skógræktinni vera góðar og falla vel að eðli 

svæðisins sem náttúruverndarsvæði. Taka á tillit til gróðurfars sem fyrir er og hlífa því sem 

hefur hæst verndargildi. Einnig er tekið tillit til jarðminja þ.e. malarhjalla eftir forna 

sjávarstöðu. Helsta afleiðingin sem mögulega getur verið neikvæð er að búsvæði mófugla geta 

dregist saman. Að mati Náttúrufræðistofnunar væri heppilegt að hafa gögn um þéttleika 

mófugla á svæðinu. Vitað er að margar mófuglategundir forðast nábýli við trjágróður. 

Endurheimt votlendis sem þegar hefur farið fram í landi Alviðru gagnast sumum tegundum sem 

gætu misst búsvæði sín vegna skógræktar en þó alls ekki öllum. Náttúrufræðistofnun leggur til 

að Alviðra fræðslusetur láti framkvæma úttekt á fuglalífi svæðisins til að geta skipulagt 

skógræktaráform þannig að þau hafi sem minnst áhrif á fugla. Annars er það mat 

Náttúrufræðistofnunar að ekki sé þörf á að framkvæmdin fari í mat á umhverfisáhrifum. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
 

Snorri Sigurðsson 

Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs 
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Selfossi, 20. febrúar 2023 
Efni: Beiðni um umsögn - Skógrækt í landi Alviðru við Sogið undiri Ingólfsfjalli 
 
Vísað er til erindis sem Skógræktinni barst 27. janúar 2023 frá Skipulagsstofnun með ósk um umsögn 
um ofangreinda framkvæmd. 
Skógræktin hefur kynnt sér greinargerðir sem fylgdu með tillögunum. Umsögnin er eftirfarandi: 
 
Skógræktin metur það svo, að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, a.m.k. því sem að 
Skógræktinni snýr. Skógræktin telur engra mótvægisaðgerða þörf, og að umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar séu almennt jákvæð á allan hátt. Greinagerðin er að mati Skógræktarinnar 
fullnægjandi og einskis vants þar. 
 
Skógræktin metur það svo að framkvæmdin ætti ekki að þurfa að fara í umhverfismat. Þetta mat er 
byggt á 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. 
Ætla má að einkum eigi við um þessa framkvæmd liður 2-iii (a), um náttúruminjar í A-, B, og C-hluta 
náttúruminjaskrár. Skógræktin bendir á að umrætt fyrirhugað skógræktarsvæði er á svæði í C-hluta 
náttúruminjaskrár (nr. 747, Alviðra og Sog) einsog réttilega getið er í greinagerðinni. Þar segir að 
ástæða verndunar sé „[f]jölbreyttur gróður og fuglalíf. Kjörið útivistarsvæði.” Skógræktin telur að 
umrædd skógræktaráform minnki í engu þetta verndargildi – gróðurfjölbreytni muni að mestu leyti 
aukast, áhrif á fuglalíf eru jákvæð og hverfandi neikvæð. Útivistargildi svæðisins mun og aukast mikið 
með skógrækt, og er þar til nokkurs að vinna. 
Það er og álit Skógræktarinnar að engir aðrir liðir í 2. viðauka laganna virðist til þess fallnir að byggð sé 
á þeim þörf á umhverfismati. 
 
Framkvæmdin þarfnast engra þeirra leyfa við sem Skógræktin hefur á sinni könnu að veita.  
 
 
Undirritaður veitir nánari upplýsingar sé þess óskað. 
Virðingarfyllst, 
f.h. Skógræktarinnar,  

 
Páll Sigurðsson, skipulagsfulltrúi 
pall.sigurdsson@skogur.is 
Austurvegi 3, 
800 Selfoss 
gsm. 849-2912 
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