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Vegamál við Jökulsá á Fjöllum. 
 
Jökulsárnefndin.   1. fundur 25.09.2001 
 
Vegamálastjóri hefur skipað samráðshóp sem fjalla á um tilhögun vegamála 
austan og vestan Jökulsár á Fjöllum milli Norðausturvegar og Hringvegar.  
Í hópnum eru eftirtaldir: 
 
Skútustaðahreppur  Leifur Hallgrímsson   leifur@myflug.is, 
Húsavíkurkaupstaður: Tryggvi Jóhannsson   tryggvij@husavik.is 
Húsavík varamaður  Sigurjón Benediktsson  sigurjon@husavik.is 
Kelduneshreppur  Friðgeir Þorgeirsson  grasida@simnet.is 
Öxarfjarðarhreppur  Sigurður Árnason   presthol@centrum.is, 
Náttúruvernd ríkisins Árni Bragason   arni@natturuvernd.is 
Ferðamálaráð Íslands Magnús Oddsson   modds@icetourist.is, 
Samtök ferðaþjónustunnar Björn Sigurðsson   bs@bsh.is 
Vegagerðin:   Birgir Guðmundsson, umdæmisstj. Ak. bg@vegag.is 
         Guðmundur Heiðreksson, deildarstj. Ak. gh@vegag.is 
    Eymundur Runólfsson,forst. áætlana Rvk. er@vegag.is 
 
 
Eymundur Runólfsson er formaður hópsins og mun kalla hann saman 
 
Fyrsti fundur hópsins var haldinn í Mývatnssveit 25.09.01. og voru allir mættir 
nema Magnús Oddsson sem boðaði forföll. 
 
Eymundur setti fund og rakti forsendur starfsins. Markmiðið með starfi hópsins 
væri að mynda vettvang fyrir samráð og skoðanaskipti um skipan vegamála á 
þessu svæði og þyrfti að taka tillit til þarfa ferðaþjónustu, íbúa, 
náttúruverndarsjónarmiða og kostnaðar. 
 
Guðmundur Heiðreksson kynnti landssvæðið og vegalengdir. Svæðið var nýlega 
myndað úr lofti og tiltæk eru kort á tölvutæku formi, og eru því öll grundvallarkort 
til. Umferð var talin sumarið 2000 og kom fram að á Hólsfjallavegi norðan 
Dettifossvegar eystri var meðalumferð í tuttugu daga á tímabilinu 13.07.-01.08. 
175 bílar á dag. Á Hólsfjallavegi sunnan Dettifossvegar eystri var meðalumferð á 
sama tíma 204 bílar á dag. Á Hólmatungnavegi norðan Dettifossvegar vestri var 
umferð 101 bíll á dag og á Hólmatungnavegi sunnan Dettifossvegar vestri var 
umferðin 79 bílar á dag.  
 
GH fór lauslega gegnum landslag á svæðinu, kosti þess og galla til vegagerðar 
og benti á að nokkuð ljóst væri að allar veglínur á þessu svæði þyrftu að fara í 
gegnum mat á umhverfisáhrifum og tæki sá ferill amk. tvö ár.  
 
Nokkuð var rætt um kostnað en engar veglínur hafa verið ákvarðaðar og þar 
með liggja engar magntölur fyrir, en ER benti á að venjulegur góðvegur kostar 
25 m.kr. á km. og um væri að ræða 40 km. þannig að búast mætti við að 
heildarkostnaður, hvort sem farið yrði austan eða vestan, nálgaðist einn milljarð. 
 
Menn viðruðu nú skoðanir sínar fram og aftur og voru línur nokkuð skýrar í 
hugmyndum manna. Þeir sem tjáðu sig voru flestir á þeirri skoðun að æskilegt 
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væri að byggja heilsársveg að vestanverðu til að byrja með en nokkuð ljóst að 
litið lengra fram í tímann þá væri æskilegt að vegur kæmi að austan líka. 
 
Nokkuð skiptar skoðanir voru um veglínu að vestanverðu. Nokkrir voru á þeirri 
skoðun að vegurinn ætti að liggja um Svínadal eins og vegurinn lá áður fyrr. 
Aðrir gátu fallist á þá skoðun að aðalvegurinn lægi nokkuð frá þjóðgarði en með 
góðum tengingum inn að völdum stöðum. 
 
Fulltrúi Náttúruverndar lýsti því yfir að óskastaða Náttúruverndar væri sú að 
aðalvegurinn væri austan við Jökulsá en góðir sumarvegir sem lægju í landinu 
væru að vestanverðu, líka með bundnu slitlagi. Fulltrúi Náttúruverndar útilokar 
veg um Svínadal en gat þó fallist á að aðalvegurinn gæti legið að vestanverðu í 
nægilegri fjarlægð frá þjóðgarðinum þannig að hann truflaði ekki göngufólk þar, 
hvorki sjónrænt né með tilliti til hávaða. Einnig gat hann fallist á að á kaflanum 
frá Dettifossi upp að Hringvegi yrði vegurinn færður nokkuð til austurs í betra 
land til vegagerðar.  
 
Fundarmenn gerðu nú hlé á fundi og fóru í skoðunarferð niður að vestanverðu 
niður í Kelduhverfi og upp að austanverðu og stoppuðu á áhugaverðum stöðum 
og ræddu aðstæður.  
 
Að lokinni kynnisferðinni var fundi haldið áfram í Reynihlíð og dregnar saman 
niðurstöður.  
 
Ákveðið var að Vegagerðin legði línur báðum megin og gerði kostnaðaráætlun á 
framkvæmdir. Nokkuð ljóst er að austan fylgir nýr vegur að mestu gamla 
veginum og er það að mestu útfærsluatriði. Þó er um að ræða styttingu syðst á 
þeim kafla um eina fimm kílómetra með því að fara nær Jökulsá. 
 
Línan að vestanverðu yrði miðuð við að fara niður svokallað Norðmelsstykki fyrir 
austan Sveinana, niður að Dettifossi. Að norðan yrði miðað við að vegurinn yrði 
að mestu á sama stað, upp undir Svínadalsháls. Sérstaklega yrði síðan skoðað 
hvað gera mætti á Svínadalshálsi, þannig að vegurinn yrði sem minnst sýnilegur 
úr Svínadal og Hólmatungum.  
 
Gert er ráð fyrir að Vegagerðin vinni að tillögum að veglínum fyrri part vetrar og 
stefnt að því að fyrstu drög verði til kynningar í  febrúar 2001.  
 
Akureyri 02.10.2001  
 
BG 
 
Afrit sent Vegamálastjóra og nefndarmönnum. 
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Vegamál við Jökulsá á Fjöllum. 
 
Jökulsárnefndin 2. Fundur, 12.12.2002  
 
Mættir: Skútustaðahreppur Leifur Hallgrímsson 
 Húsavíkurkaupstaður   Tryggvi Jóhannsson 
 Kelduneshreppur  Friðgeir Þorgeirsson 
 Öxarfjarðarhreppur  Kristján Þ Halldórsson 
 Náttúruvernd ríkisins   Árni Bragason 
 Ferðamálaráð Íslands   Elías B Gíslason 
 Samtök ferðaþjónustunnar   Björn Sigurðsson 
 Vegagerðin:  Birgir Guðmundssson 
  Guðmundur Heiðreksson 
  Eymundur Runólfsson 
 
Kristján er varamaður Sigurðar Árnasonar sem var fulltrúi Öxarfjarðarhrepps 
og Elías er varamaður Magnúsar Oddssonar. 
 
Eymundur setti fundinn og rakti gang mála frá síðasta fundi sem haldinn var 
25.09.2001. Á þeim fundi var áætlað að næsti fundur yrði haldinn í febrúar 
2002 en sökum anna hönnunarmanna og umfangs verksins var frumhönnun 
ekki lokið fyrr en í lok nóvember. Beðist var afsökunar á þessari seinkun. 
 
Guðmundur Heiðreksson fór yfir stöðu hönnunar en lokið er frumhönnun á 
vegum, beggja vegna, alls um 100km. Hannað hefur verið í vegflokki C1 sem 
er vegbreidd 7,5m og hönnunarhraði 90km/klst. Búið er að staðsetja línur í 
plani og hæð miðað við gefnar forsendur. Einnig var skoðaður möguleiki á 
vegi í landhæð, milli Dettifoss og Vesturárdals að vestanverðu, í vegbreidd 
4,0m og 7,5m. Á slíkum vegi er hönnunarhraði talsvert minni, eða milli 50-
70km/klst. Vegirnir eru hannaðir í tölvulíkani og hafa jarðfræðingar skoðað 
möguleika á efni og efnisvinnslu, bæði að austan og vestan. Lögð var fram 
samantekt um flesta þætti ásamt kostnaði.  
 
Sigurður Oddsson kynnti möguleika á lagfæringum á vegi að austanverðu 
með það markmið að vegurinn yrði þokkalegur malarvegur, bæði hvað varðar 
styrk, afvötnun og malarslitlag. Telja má, eftir svona lagfæringu, að vegurinn 
gæti talist í það góðu ástandi að nokkuð auðvelt ætti að vera að moka hann. 
Vegurinn gæti þá verið fær mestan hluta ársins, ekki síst sem öryggisleið ef 
brýr skildu bila á Jökulsá, eða fyrir þungaflutninga sem ekki komast á efri 
brúna.  
 
Eymundur og Birgir skýrðu stöðu vegarins í samgönguáætlun og fjármál en 
vegurinn er hvorki inni í grunnneti samgönguáætlunar né með fjárveitingar á 
langtímaáætlun, þeirri sem var gerð til 2010.  
 
Fram kom í umræðum að flestir voru á þeirri skoðun að með tilliti til framtíðar 
yrðu vegir að vera beggja vegna árinnar og skynsamlegast væri að byrja á 
vegi að vestanverðu, heilsársvegi með bundnu slitlagi. Fram kom hjá fulltrúa 
Náttúruverndarráðs, að miðað við fyrstu drög þá gæti hann sætt sig við slíka 
vegagerð, ekki síst ef hluti hans yrði lagður í landi, og tók vegi á Þingvöllum 
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sem dæmi. Fulltrúi Öxarfjarðarhrepps taldi að skynsamlegasta lausnin væri að 
byrja á góðum heilsársvegi að austan en gat þó fallist á að góður malarvegur 
þar gæti komið fyrst, ekki síst ef hægt væri að lagfæra hann fljótlega. 
 
Talsverðar umræður urðu um ferðamál og framtíðaruppbyggingu svæðisins 
en aðalskipulag er til fyrir Skútustaðahrepp og Kelduneshrepp en hefur ekki 
verið lokið í Öxarfjarðarhreppi.  
 
Niðurstaðan var sú að menn töldu sig nokkuð sammála um tillögu til 
vegamálastjóra sem samin var á staðnum og allir skrifuðu undir nema fulltrúi 
Náttúruverndarráðs sem varð að hverfa af fundi áður en tillögugerðinni var 
lokið og fulltrúi Ferðamálaráðs hafði samráð við Magnús Oddsson sem vildi 
skoða málin betur. Megin mál tillögunnar var að byggja skyldi heilsársveg að 
vestan með bundnu slitlagi. Hraðað yrði hönnun þannig að byrja mætti sem 
fyrst ef fjárveitingar fengjust. Nauðsynlegt væri að vegur þessi kæmist inn í 
grunnnet Samgögnuáætlunar. Til bráðabirgða væri nauðsynlegt að lagfæra 
núverandi vegi sem malarvegi og að fjárveitingar á vegáætlun verði notaðar til 
þess. Einnig voru menn sammála um að ekki mætti skerða fjárveitingar til 
Norðausturvegar vegna þessarar framkvæmdar. 
 
Ákveðið að Eymundur myndi fara með frumritið til Árna hjá Náttúruvernd og 
Magnúsar Oddssonar og yrði tillaga síðan send vegamálastjóra. 
 
Ekki fleira gert. 
 
 
Akureyri 13.12.2002 
 
BG 
 
Afrit sent vegamálastjóra og nefndarmönnum. 
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Dettifossvegur 
Skráð slys 1996-2003, Umferð 2000-2004 

 
Hólmatungnavegur F862-01, X Landsvegur, F2 Slóði, lakfær vegur,  l = 20.08km 
Hringvegur 1 - Dettifossvegur vestri 886 
 
Slys: 
2003:  Eitt skráð slys, eignatjón einungis 
 
Umferð  ÁDU SDU VDU 
2000  18 42 1  
2001  20 45 1 
2002  22 49 1 
2003  25 55 1 
2004  27 59 1 
 
Hólmatungnavegur 862-02, X Landsvegur, F1 Slóði, seinfær vegur, l = 10.81 km 
Dettifossvegur vestri 886 – Vesturdalsvegur 888 
 
Slys: 
2000: Eitt skráð slys, eignatjón einungis 
 
Umferð  ÁDU SDU VDU 
2000  23 53 1 
2001  26 56 1 
2002  29 61 1 
2003  33 69 1 
2004  36 74 1 
 
Uppsveitarvegur 862-03, X Landsvegur, F1 Slóði, seinfær vegur, l = 9.68 km 
Vesturdalsvegur 888 – Tóveggjarvegur 8896 
 
Slys: 
0.5 km;   dags. 31.07.98, Útafakstur, meiðsl 
1.7 km;   dags. 29.07.96, Ekið framan á bifreið, meiðsl  
9.5 km ;  dags. 11.08.98, Ekið framan á bifreið, eignatjón einungis 
 
Umferð  ÁDU SDU VDU 
2000  25 56 1  
2001  28 59 1 
2002  31 64 1 
2003  36 72 1 
2004  39 77 1 
 
Uppsveitarvegur 862-04, Tengivegur, D vegur með einni akrein, l = 2.62 km 
Tóveggjarvegur 8896  - Norðausturvegur 85 
 
Ekkert skráð slys 
 
Umferð  ÁDU SDU VDU 
2000  32 67 6  
2001  36 71 8   
2002  40 78 10 
2003  46 88 12  
2004  50 94 1 
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NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2005  Gróðurfar á fyrirhuguðum Dettifossvegi 

1 

2. viðauki. Útbreiðsla háplantna á fyrirhuguðum veglínum B, B1 og C flokkuð eftir útbreiðslu skv. 2 x 2 km reitkerfi. 
Latn. heiti Ísl. heiti Algengni                             

 Reitnúmer  6242
L 

6242
F 

6242
A 

6241
V 

6141
Þ 

6141
U 

6141
P 

6241
P 

6241
A 

6141
E 

6140 
Þ 

6140
Z 

6140
T 

6140
O 

6140
I 

6140
D 

6140
C 

6139
X 

6139
V 

6139
Q 

6139
L 

6139
F 

6139
A 

6138
V 

6138 
Q 

6138 
L 

6138 
F 

6138 
G 

 Merkingar á  
veglínu 

 
0- 
1500 

1500-
3200 

3200-
5000 

5000-
5500 

5500-
7000 

7000-
9500 

9500-
11500

11500-
14000 

14000-
15500 

15500-
16500 

16500-
19000 

19000-
19500 

19500-
21800 

21800-
24000 

24000-
26000 

26000-
26500 

26500-
29300 

29300-
31500 

31500-
33500 

33500-
35600 

35600-
38300 

38300-
40300 

40300-
42300 

42300-
44300 

44300-
45900 

45900-
47700 

47700-
49400 

49400-
50871 

Achillea millefolium vallhumall ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x 
Agrostis capillaris hálíngresi ■■■□□□                x x x  x x x x x x x x x 
Agrostis stolonifera skriðlíngresi ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x x  x  x  x x x x x x x 
Agrostis vinealis týtulíngresi ■■■□□□ x        x x x x x    x x  x x   x x x x x 
Alchemilla alpina ljónslappi ■■■□□□             x x x x x x x x x x x x x  x x 
Alchemilla vulgaris maríustakkur ■■■□□□                  x x   x x x x  x x 
Anthoxanthum 
odoratum 

ilmreyr ■■■□□□              x x x x x x x x x x x x x x  

Arabis petraea melablóm ■■■□□□ x x x x x x x x x x x  x x x   x  x        x 
Arctostaphylos uva-
ursi 

sortulyng ■■■□□□ x         x x          x x x x x x x x 

Arenaria norvegica skeggsandi ■■■□□□  x x x x x              x x   x    x 
Armeria maritima geldinga-

hnappur 
■■■□□□ x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x 

Bartsia alpina smjörgras ■■■□□□            x x x x x x x x x x x x  x x x  
Betula nana fjalldrapi ■■■□□□ x x        x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 
Betula pubescens birki ■■■□□□                 x      x  x x x x 
Betula pubescens x 
nana 

skógviðarbróðir ■■■□□□                     x x  x     

Bistorta vivipara kornsúra ■■■□□□ x x   x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Botrychium lunaria tungljurt ■■■□□□ x x  x x x    x x   x x x x x x x   x x     
Calluna vulgaris beitilyng ■■■□□□            x  x x  x x x x x x  x x x x x 
Carex bicolor hvítstör ■■□ x                            
Carex bigelowii stinnastör ■■■□□□            x  x x  x x x x x x x x x x x x 
Carex capillaris hárleggjastör ■■■□□□                         x x  x 
Carex capitata hnappstör ■■■□□□            x       x x        x 
Carex glacialis dvergstör ■■□□ x x   x x       x    x            
Carex krausei toppastör ■■□□ x                            
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Latn. heiti Ísl. heiti Algengni                             

 Reitnúmer  6242
L 

6242
F 

6242
A 

6241
V 

6141
Þ 

6141
U 

6141
P 

6241
P 

6241
A 

6141
E 

6140 
Þ 

6140
Z 

6140
T 

6140
O 

6140
I 

6140
D 

6140
C 

6139
X 

6139
V 

6139
Q 

6139
L 

6139
F 

6139
A 

6138
V 

6138 
Q 

6138 
L 

6138 
F 

6138 
G 

 Merkingar á  
veglínu 

 
0- 
1500 

1500-
3200 

3200-
5000 

5000-
5500 

5500-
7000 

7000-
9500 

9500-
11500

11500-
14000 

14000-
15500 

15500-
16500 

16500-
19000 

19000-
19500 

19500-
21800 

21800-
24000 

24000-
26000 

26000-
26500 

26500-
29300 

29300-
31500 

31500-
33500 

33500-
35600 

35600-
38300 

38300-
40300 

40300-
42300 

42300-
44300 

44300-
45900 

45900-
47700 

47700-
49400 

49400-
50871 

Carex maritima bjúgstör ■■■□□ x x   x x x x x x                   
Carex rupestris móastör ■■□□□                 x   x x        
Carex vaginata slíðrastör ■■■□□□                     x    x x x x 
Cassiope hypnoides mosalyng ■■■□□□ x           x  x x  x x x          
Cerastium alpinum músareyra ■■■□□□ x x x x x x x  x x x   x x x x x  x x  x     x 
Cerastium fontanum vegarfi ■■■□□□                   x  x x x x x x x x 
Coeloglossum viride barnarót ■■■□□□                 x x x x x      x  
Cystopteris fragilis tófugras ■■■□□□                         x x x  
Dactylis glomerata axhnoðapuntur SL                  x           
Deschampsia alpina fjallapuntur ■■■□□□              x    x           
Deschampsia 
beringensis 

beringspuntur SL                    x         

Deschampsia 
caespitosa 

snarrótarpuntur ■■■□□□                    x x  x x x x x x 

Deschampsia 
flexuosa 

bugðupuntur ■■■□□□           x x x x x x x x  x x x  x x x x x 

Draba incana grávorblóm ■■■□□□ x x        x                   
Draba norvegica hagavorblóm ■■■□□□ x                            
Dryas octopetala holtasóley ■■■□□□ x x  x x     x x x x x x x x x x x x x  x x    
Empetrum nigrum krækilyng ■■■□□□ x x  x x x    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Epilobium 
anagallidifolium 

fjalladúnurt ■■■□□□                 x            

Epilobium 
lactiflorum 

ljósadúnurt ■■■□□□                 x            

Equisetum arvense klóelfting ■■■□□□ x     x x   x x  x x x x x x  x x x x x x  x x 
Equisetum hyemale eski ■■■□□□             x x     x     x x    
Equisetum pratense vallelfting ■■■□□□                 x x  x x    x x x x 
Equisetum 
variegatum 

beitieski ■■■□□□ x  x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x  x x x x x 
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Latn. heiti Ísl. heiti Algengni                             

 Reitnúmer  6242
L 

6242
F 

6242
A 

6241
V 

6141
Þ 

6141
U 

6141
P 

6241
P 

6241
A 

6141
E 

6140 
Þ 

6140
Z 

6140
T 

6140
O 

6140
I 

6140
D 

6140
C 

6139
X 

6139
V 

6139
Q 

6139
L 

6139
F 

6139
A 

6138
V 

6138 
Q 

6138 
L 

6138 
F 

6138 
G 

 Merkingar á  
veglínu 

 
0- 
1500 

1500-
3200 

3200-
5000 

5000-
5500 

5500-
7000 

7000-
9500 

9500-
11500

11500-
14000 

14000-
15500 

15500-
16500 

16500-
19000 

19000-
19500 

19500-
21800 

21800-
24000 

24000-
26000 

26000-
26500 

26500-
29300 

29300-
31500 

31500-
33500 

33500-
35600 

35600-
38300 

38300-
40300 

40300-
42300 

42300-
44300 

44300-
45900 

45900-
47700 

47700-
49400 

49400-
50871 

Erigeron borealis jakobsfífill ■■■□□□ x    x       x  x x  x x x x x x x x   x  
Euphrasia frigida augnfró ■■■□□□            x         x x x x   x x 
Festuca richardsonii túnvingull ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Festuca rubra rauðvingull SL                    x        x 
Festuca vivipara blávingull ■■■□□□ x  x x x x    x x  x x x  x x x x x    x x x x 
Galium normanii hvítmaðra ■■■□□□  x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x 
Galium verum gulmaðra ■■■□□□      x    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Gentiana nivalis dýragras ■■■□□□            x  x   x x  x  x x x     
Gentianella aurea gullvöndur ■■■□□□                       x x x    
Gentianella 
campestris 

maríuvöndur ■■■□□□                           x  

Geranium 
sylvaticum 

Bbágresi ■■■□□□              x x x x x x x x x x x x x x  

Hieracium sp. undafífill ■■■□□□ x              x  x x x x x x x x x x x  
Hierochloe odorata reyrgresi ■■■□□□                x   x          
Juncus arcticus hrossanál ■■■□□□     x                       x 
Juncus trifidus móasef ■■■□□□ x   x x x     x x x x x x x x x x x x x  x x x x 
Kobresia 
myosuroides 

þursaskegg ■■■□□□ x x x x x    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Leontodon 
autumnalis 

skarifífill ■■■□□□                        x   x  

Leymus arenarius melgresi ■■□□□    x   x x x x          x         
Loiseleuria 
procumbens 

sauðamergur ■■■□□□           x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Luzula multiflora vallhæra ■■■□□□          x x x  x x    x x x x  x x x x x 
Luzula spicata axhæra ■■■□□□ x x x x x x x  x x x x x x x  x x x x x   x x x x x 
Lychnis alpina ljósberi ■■■□□□ x x x x x      x x x x x  x x x x  x      x 
Minuartia biflora fjallanóra ■■□□□                    x x        
Minuartia rubella melanóra ■■■□□□ x x  x x        x    x x   x    x   x 
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Latn. heiti Ísl. heiti Algengni                             

 Reitnúmer  6242
L 

6242
F 

6242
A 

6241
V 

6141
Þ 

6141
U 

6141
P 

6241
P 

6241
A 

6141
E 

6140 
Þ 

6140
Z 

6140
T 

6140
O 

6140
I 

6140
D 

6140
C 

6139
X 

6139
V 

6139
Q 

6139
L 

6139
F 

6139
A 

6138
V 

6138 
Q 

6138 
L 

6138 
F 

6138 
G 

 Merkingar á  
veglínu 

 
0- 
1500 

1500-
3200 

3200-
5000 

5000-
5500 

5500-
7000 

7000-
9500 

9500-
11500

11500-
14000 

14000-
15500 

15500-
16500 

16500-
19000 

19000-
19500 

19500-
21800 

21800-
24000 

24000-
26000 

26000-
26500 

26500-
29300 

29300-
31500 

31500-
33500 

33500-
35600 

35600-
38300 

38300-
40300 

40300-
42300 

42300-
44300 

44300-
45900 

45900-
47700 

47700-
49400 

49400-
50871 

Minuartia stricta móanóra ■■□□                 x            
Omalotheca 
norvegica 

fjandafæla ■■□                    x         

Omalotheca supina grámulla ■■■□□□ x           x  x x  x x x x x x x x x    
Orthilia secunda grænlilja ■■□□                         x x x x 
Oxyria digyna ólafssúra ■■■□□□                x  x x          
Parnassia palustris mýrasóley ■■■□□□ x x        x x      x x x x x x x  x x x x 
Phleum alpinum fjallafoxgras ■■■□□□                 x  x x       x  
Pinguicula vulgaris lyfjagras ■■■□□□ x                  x  x x x  x    
Plantago maritima kattartunga ■■■□□□ x x  x x x                       
Platanthera 
hyperborea 

friggjargras ■■■□□□           x x  x x x x x x x x  x  x  x  

Poa alpina fjallasveifgras ■■■□□□ x x x x  x   x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x 
Poa annua varpasveifgras ■■■□□□                       x x x x x x 
Poa glauca blásveifgras ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x  x x  x x    x x x x 
Poa pratensis vallarsveifgras ■■■□□□                        x     
Pseudorchis albida hjónagras ■■■□□□              x   x x x  x        
Pyrola minor klukkublóm ■■■□□□                  x  x  x x x x x   
Ranunculus acris brennisóley ■■■□□□           x   x x x x x x x x x  x x x x x 
Rhinanthus minor lokasjóður ■■■□□□                           x x 
Rubus saxatilis hrútaber ■■■□□□                         x x   
Rumex acetosa túnsúra ■■■□□□ x x  x x     x x x x x x  x x x x x x x x x x  x 
Rumex acetosella hundasúra ■■■□□□                    x        x 
Sagina nodosa hnúskakrækill ■■■□□□                     x x x  x  x  
Sagina procumbens skammkrækill ■■■□□□                    x x x x  x  x x 
Sagina saginoides langkrækill ■■■□□□                    x  x   x  x  
Salix arctica fjallavíðir ■■■□□□ x x x x x  x  x x x x x x x x x x x x x x x x x   x 
Salix herbacea grasvíðir ■■■□□□ x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x  x x x  
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Latn. heiti Ísl. heiti Algengni                             

 Reitnúmer  6242
L 

6242
F 

6242
A 

6241
V 

6141
Þ 

6141
U 

6141
P 

6241
P 

6241
A 

6141
E 

6140 
Þ 

6140
Z 

6140
T 

6140
O 

6140
I 

6140
D 

6140
C 

6139
X 

6139
V 

6139
Q 

6139
L 

6139
F 

6139
A 

6138
V 

6138 
Q 

6138 
L 

6138 
F 

6138 
G 

 Merkingar á  
veglínu 

 
0- 
1500 

1500-
3200 

3200-
5000 

5000-
5500 

5500-
7000 

7000-
9500 

9500-
11500

11500-
14000 

14000-
15500 

15500-
16500 

16500-
19000 

19000-
19500 

19500-
21800 

21800-
24000 

24000-
26000 

26000-
26500 

26500-
29300 

29300-
31500 

31500-
33500 

33500-
35600 

35600-
38300 

38300-
40300 

40300-
42300 

42300-
44300 

44300-
45900 

45900-
47700 

47700-
49400 

49400-
50871 

Salix lanata loðvíðir ■■■□□□ x x  x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Salix phylicifolia gulvíðir ■■■□□□ x x        x x   x x x x x x x x x x x x x x x 
Saxifraga caespitosa þúfusteinbrjótur ■■■□□□     x      x                 x 
Saxifraga 
oppositifolia 

vetrarblóm ■■■□□□ x x x x x x   x        x            

Sedum acre helluhnoðri ■■■□□□ x x                           
Sedum villosum flagahnoðri ■■■□□□                       x      
Selaginella 
selaginoides 

mosajafni ■■■□□□            x  x x x x x x x x  x x x x x x 

Sibbaldia 
procumbens 

fjallasmári ■■■□□□               x  x x           

Silene acaulis lambagras ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x  x x 
Silene uniflora holurt ■■■□□□  x    x x x x x x  x x x x x x x x        x 
Taraxacum sp. túnfífill ■■■□□□             x x x  x x x x x x x x x x x x 
Thalictrum alpinum brjóstagras ■■■□□□ x         x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 
Thymus praecox blóðberg ■■■□□□ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x 
Tofieldia pusilla sýkigras ■■■□□□ x x   x     x  x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Trisetum spicatum lógresi ■■■□□□ x x x x x x   x x x x x x x  x x  x x x x x x x x x 
Vaccinium myrtillus aðalbláberjalyng ■■■□□□                 x x  x x x x x x x x  
Vaccinium 
uliginosum 

bláberjalyng ■■■□□□ x         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Veronica alpina fjalladepla ■■■□□□                 x       x     
Viola canina týsfjóla ■■■□□□                x    x x  x x     
Fjöldi tegunda   49 35 21 29 35 26 17 12 21 39 42 42 38 56 52 38 67 65 56 72 66 54 54 64 57 52 63 62 
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3. viðauki. Mat á algengni plöntutegunda 
 
Á Náttúrufræðistofnun Íslands hefur verið unnið að þróun aðferðar til að meta hvaða eiginleika tegund þarf að 
hafa til að teljast sjaldgæf á landsvísu. Þetta er gert á þann hátt að sameina upplýsingar um þekkta útbreiðslu 
tegunda á landinu og hversu algengar eða áberandi þær eru á útbreiðsluvæði sínu og gefa hverri tegund 
einkunn sem er lýsandi fyrir stöðu hennar í flóru og fánu landsins. Aðferðinni við matið hefur verið lýst í 
skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands sem unnin var vegna mats á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar 
(Sigurður H. Magnússon o.fl. 2001). 

Hér fer á eftir yfirlit yfir þessa algengniflokkun eins og hún var sett fram í áðurnefndri skýrslu, nokkuð stytt og 
endurskoðað.  

Tegundir plantna, smádýra og fugla sem finnast á rannsóknasvæðum og á öðrum áhrifasvæðum 
framkvæmda eru metnar og flokkaðar eftir því hversu algengar þær eru bæði á landinu öllu og á 
svæðisvísu.  

Á landsvísu er matið byggt á núverandi þekkingu, þ.e. birtum heimildum auk óbirtra gagna sem 
varðveitt eru í söfnum og skrám, aðallega gagnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Útbreiðslukort 
eru mikilvæg hjálpargögn við mat á þessum þætti. 

Tegundirnar eru metnar á tvennan hátt og eru báðir þættir metnir sjálfstætt: 
a) útbreiðsla þeirra á landinu 
b) tíðni, þ.e. hversu algengar þær eru á landinu.  

Í báðum tilfellum er valið á milli þriggja kosta. Hvað útbreiðslu varðar var skoðað hvort viðkomandi 
tegund er:  

■■■ útbreidd um allt landið þar sem kjörlendi er að finna    
■■ fundin víða á landinu þó ekki alls staðar þótt kjörlendi sé til staðar   
■ fundin á fáum stöðum.   

Mat á tíðni er alfarið byggt á þekkingu sérfræðinga á Náttúrufræðistofnun Íslands. 
Þrjú stig tíðni eru gefin:  
□□□   yfirleitt í miklum mæli, þ.e. einstaklingafjöldi/þekja mikil á útbreiðslusvæðinu stundum þó 

mun fáliðaðri t.d. á hálendi en láglendi eða öfugt 
□□ yfirleitt í nokkrum mæli á útbreiðslusvæðinu 
□  yfirleitt í litlum mæli á útbreiðslusvæðinu.  

Alls voru skilgreindir 10 algengniflokkar. Þeir, ásamt forsendum sem liggja að baki ofangreindu mati, 
eru sýndir í 1. töflu auk tákna sem notuð eru til að sýna matið myndrænt. Auk þessa er merkt 
sérstaklega við slæðinga, ræktaðar tegundir og  tegundir sem taldar eru markverðar á heimsvísu, þ.e. 
tilvist þeirra á Íslandi skiptir máli í heimsútbreiðslu viðkomandi tegundar. 

Algengniflokkar ásamt skýringum og táknum.  

Flokkar Skýringar Tákn 

I Finnst víðast hvar – Yfirleitt í miklum mæli ■■■□□□ 
II Finnst víðast hvar – Yfirleitt í nokkrum mæli ■■■□□ 
III Finnst víðast hvar – Yfirleitt í litlum mæli ■■■□ 
IV Finnst nokkuð víða – Yfirleitt í miklum mæli ■■□□□ 
V Finnst nokkuð víða – Yfirleitt í nokkrum mæli ■■□□ 
VI Finnst nokkuð víða – Yfirleitt í litlum mæli ■■□ 
VII Fáir fundarstaðir – Yfirleitt í miklum mæli ■□□□ 
VIII Fáir fundarstaðir – Yfirleitt í nokkrum mæli ■□□ 
IX Fáir fundarstaðir – Yfirleitt í litlum mæli ■□ 
X Slæðingar SL 
XI Ræktuð R 
XII Óvisst ? 
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4. viðauki. Gróðurfélög sem mismunandi veglínur skera og hlutfall þeirra af heildarvega-
lengd hverrar veglínu. 

 
Veglína A (V501) 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

B3 100% 299 1,7 
B3 75% 91 0,5 
B3 50% 374 2,2 
B6 75% 131 0,8 
B6 50% 245 1,4 
C1 100% 207 1,2 
C3 100% 9522 55,1 
C3/B6 100% 747 4,3 
C3/B6 50% 194 1,1 
D3 75% 79 0,5 
H1 100% 60 0,3 
H1/H4 75% 233 1,3 
H3 25% 50 0,3 
R5 25% 41 0,2 

Samtals gróið  12273 71,0 

me  5013 29,0 

Samtals 
ógróið  5013 29,0 

Alls  17286 100,0 
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Veglína B  
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

B3 100% 292 1,5 
B3 75% 100 0,5 
B3 50% 200 1,0 
C3 100% 58 0,3 
D2 100% 526 2,6 
D3 100% 182 0,9 
D3 75% 70 0,3 
E2 75% 516 2,6 
E2 25% 455 2,3 
H1 75% 136 0,7 
H1 50% 818 4,1 
H1 25% 569 2,8 
H3/C3 100% 422 2,1 
H3/C3 25% 43 0,2 

Samtals gróið 4387 21,9 

gt  317 1,6 
hr  1109 5,5 
hr/sa  387 1,9 
me  11700 58,4 
mo  125 0,6 
mo/me  42 0,2 
sa/gt  161 0,8 
sa/hr  1790 8,9 

Samtals ógróið 15631 78,1 

Alls  20018 100,0 
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Veglína C og D (D1 fylgt norðan Meiðavallaskógar) 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

A4 75% 157 0,5 
A9 50% 496 1,6 
B1 100% 559 1,8 
B1 75% 44 0,1 
B2 75% 24 0,1 
B3 100% 34 0,1 
B3 50% 214 0,7 
B4/A4 75% 74 0,2 
B6 100% 125 0,4 
B6/A9 75% 126 0,4 
B6/C3 100% 57 0,2 
B6 75% 112 0,4 
B7 100% 17 0,1 
B7/B9 100% 29 0,1 
C1 100% 137 0,4 
C2 100% 199 0,6 
C3 100% 8312 26,5 
C3/B6 100% 948 3,0 
C3/C1 100% 2375 7,6 
C3/J1 100% 1427 4,5 
C3 100% 8785 28,0 
C5 100% 1282 4,1 
D3 100% 304 1,0 
D3 75% 751 2,4 
D3 50% 140 0,4 
D3 25% 62 0,2 
E2 100% 1231 3,9 
H1 75% 78 0,2 
H1 50% 150 0,5 
H1 25% 508 1,6 
H4 75% 81 0,3 

Samtals gróið 28838 91,9 

gt  148 0,5 
gt/me  123 0,4 
hr  124 0,4 
me  2025 6,5 
me/mo  110 0,4 

Samtals ógróið 2530 8,1 

Alls  31368 100,0 
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Veglína B1 þar sem hún víkur út af veglínu B 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

A10 75% 206 3,1 
B3 100% 162 2,5 
B3 75% 85 1,3 
B3 50% 273 4,1 
D2 100% 589 8,9 
D3 100% 135 2,0 
H1 50% 131 2,0 
H1 25% 150 2,3 
H3 25% 149 2,3 

Samtals gróið 1880 28,5 

hr/sa  84 1,3 
me  4228 64,1 
mo  54 0,8 
sa/hr  354 5,4 

Samtals ógróið 4720 71,5 

Alls  6600 100,0 
 
 
Veglína D1 sunnan Meiðavallaskógar 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

C3 100% 3032 100,0 

Samtals gróið  3032 100,0 
 
 
Tenging að Dettifossi 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

H1 75% 112 4,0 
H1 50% 38 1,4 

Samtals gróið 150 5,4 

gt  300 10,8 
gt/me  245 8,8 
me  1972 71,1 
sa  106 3,8 

Samtals ógróið 2623 94,6 

Alls  2773 100,0 
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Tenging að Hólmatungum 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

B6 100% 465 21,0 
C1 100% 20 0,9 
C3 100% 1125 50,8 
C3/B6 100% 477 21,5 
C5 100% 32 1,4 

Samtals gróið 2119 95,7 

me  96 4,3 

Samtals ógróið 96 4,3 

Alls  2215 100,0 
 
 
Tenging að Vesturdal 
 
Tákn Gróðurþekja Vegalengd (m) % af vegalengd 

C3 100% 344 28,9 
C5 100% 183 15,4 

Samtals gróið 527 44,2 

me  665 55,8 

Samtals ógróið 665 55,8 

Alls  1192 100,0 
 
Skýringar á táknum: 
A4  Mosi með smárunnum 
A9  Hélumosi 
A10  Hélumosi-víðir 

B1  Krækilyng-fjalldrapi-bláberjalyng 
B2  Krækilyng-bláberjalyng-sauðamergur 
B3  Krækilyng-víðir 
B4  Beitilyng-krækilyng-bláberjalyng 
B6  Holtasóley-krækilyng-víðir 
B7  Bláberjalyng-krækilyng-víðir 
B9  Aðalbláberjalyng 

C1  Fjalldrapi-bláberjalyng-krækilyng 
C2  Fjalldrapi-þursaskegg-grös 
C3  Fjalldrapi-víðir 
C5  Ilmbjörk 

D2  Grávíðir-fjalldrapi 
D3  Loðvíðir-grávíðir 
E2  Þursaskegg-smárunnar 

H1  Grös 
H3  Grös með smárunnum 
H4  Melgresi 

J1  Fléttur og smárunnar 

R5  Uppgræðsla-ræktað graslendi 

gt  Stórgrýtt land 
hr  Hraun 
me  Melar 
mo  Moldir 
sa  Sandar 
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Dettifossvegur 
Umferðarhávaði 
Vegagerðin hefur reiknað út umferðarhávaða í tengslum við Dettifossveg. Umferðarhávaðinn er 
háður umferð um veginn, hlutfalli þungra bifreiða, veghalla og ökuhraða. Í töflum 1-4 eru 
útreikningar á jafngildishljóðstigi miðað við eftirfarandi forsendur. 

Umferðarspá 
Umferðarspá fyrir árið 2032 samkvæmt niðurstöðum umferðardeildar er: 

• SDU  777 Dettifossvegur: Norðausturvegur-Tóveggjarvegur (SDU=sumardagsumferð, 
fjöldi bíla á dag að sumarlagi) 

• SDU 615 Dettifossvegur: Tóveggjarvegur-Vesturdalsvegur Á þessum kafla er mest 
umferð innan útivistarhluta þjóðgarðsins og verður notuð sem hönnunarumferð þar. 

Reglugerð um hávaða 
Skv. Reglugerð nr 933/1999 um hávaða gilda eftirfarandi viðmiðunargildi fyrir leyfilegt hljóðstig frá 
umferð : 

• Viðmiðunargildi fyrir jafngildishljóðstig við sumarbústaði er 45 dB(A) 
• Viðmiðunargildi fyrir jafngildishljóðstig á útivistarsvæði í þéttbýli er 55 dB(A) 

Eðlilegt er að miða  við að hljóðstigsgildi á helstu útivistarsvæðum í þjóðgarði verði þau sömu og 
við sumarbústaði eða viðmiðunargildi 45 dB(A) og að á áningarstöðum við veg verði 
viðmiðunargildið 55 dB(A). 

Útreikningar 
Til að sýna fram á hvernig mismunandi breytur hafa áhrif á útreiknað hljóðstig voru eftirfarandi 
töflur gerðar.  Notað er forrit frá SINTEF sem hefur tiltölulega fáar breytur en á að gefa á 
einfaldan hátt góða hugmynd um hljóðstig við veg.  Notað er gildi fyrir mjúkt jarðvegsyfirborð enda 
við ferðamannastaði víðast um að ræða gróið land og útivist nær eingöngu bundin við 
sumartímann. 

Eftirfarandi töflur sýna í hvaða fjarlægð í m frá miðlínu vegar er ákveðið hljóðstig í dB(A). Breytur 
eru mismunandi: umferð, hlutfall stórra bíla, veghalli og hraði. Hraði flutningabíla er hæstur hafður 
80 km/klst þó hraði léttra bíla sé meiri. 

Tafla 1. Fjarlægð frá vegi að 45 eða 50 dB(A) jafngildishljóðstigi miðað við mismunandi ökuhraða ef SDU er 
100 bílar á dag, Hlutfall stórra bíla er 10% og veghalli  er 0%. 

Hraði km/klst 50 60 70 80 90 
45dB(A) m 11 19 28 34 37 
55dB(A) m     6 

 
Tafla 2. Fjarlægð frá vegi að 45 eða 50 dB(A)  jafngildishljóðstigi miðað við mismunandi ökuhraða ef SDU 

er 700 bílar á dag, Hlutfall stórra bíla er 10% og veghalli  er 0%. 

Hraði km/klst 50 60 70 80 90 
45dB(A) m 46 58 70 83 90 
55dB(A) m 8 13 20 28 31 
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Tafla 3. Fjarlægð frá vegi að 45 eða 50 dB(A) jafngildishljóðstigi miðað mismunandi ökuhraða ef SDU er 
700 bílar á dag, Hlutfall stórra bíla er 10% og veghalli  er 6%. 

 Hraði km/klst 50 60 70 80 90 
45dB(A) m 64 80 98 116 128 
55dB(A) m 16 26 33 39 43 

 
Tafla 4. Fjarlægð frá vegi að 45 eða 50 dB(A) jafngildishljóðstigi miðað mismunandi ökuhraða ef SDU er 

700 bílar á dag, Hlutfall stórra bíla er 5% og veghalli  er 6%. 

Hraði km/klst 50 60 70 80 90 
45dB(A) m 56 70 85 100 112 
55dB(A) m 13 20 29 34 38 

 
Töflurnar sýna m.a. að: 

• Við aukningu á hraða  úr 50 km/klst upp í 90 km/klst u.þ.b 2 - faldast fjarlægð í 
sambærilega jafngildislínu.  

• Við sjöföldun umferðar 2,5-5,0 faldast fjarlægð í sambærilega jafngildislínu dB(A), háð 
hraða og hljóðstigi. 

• Við aukningu halla úr láréttum vegi upp í 6%  1,4-2 faldast fjarlægð í sambærlega 
jafngildislínu, háð hraða og hljóðstigi. 

• Við fækkun þungra bíla úr 10% í 5% minnkar fjarlægð í sambærilega jafngildislínu um ca 
12%-20% ), háð hraða og hljóðstigi. 

Drög að niðurstöðum 
Vegagerðin hefur reiknað út í hvaða fjarlægð vegurinn þarf að vera frá áningarstöðum og frá 
mikilvægum útivistarsvæðum til að ekki verði truflun af hávaða frá vegi. Litlar líkur eru taldar á að 
umferð stórra bíla verði meira en 10% og eins eru ekki miklar líkur á að áningastaðir verði við 
mikinn bratta.  

Forsendur útreikninga:  Áningastaðir séu staðsettir við <3% halla 

   Hámarkshalli vegar 6% 

   Hlutfalla þungra bifreiða 10% 

Hraði léttra bifreiða 90 km/klst 

Hraði þungra bifreiða 80 km/klst 

   Sumarumferð 2032  SDU: 615 bílar á sólarhring 

Fjarlægð vegar frá mikilvægu útivistasvæði þarf að vera meiri en 131 m miðað við 45dB(A) 
jafngildishljóðstig ef þar á milli er órofin sjónlína. 

Fjarlægð áningastaðar frá vegi þarf að vera meiri en 37 m miðað við 55 dB(A).  Ef fjarlægð er 
minni þá skal gera hljóðtálma milli vegar og áningastaðar.  

Ef sjónlína er rofin frá vegi að mikilvægu útivistarsvæði skal fjarlægð vegar ekki vera minni en  
100 m frá útivistarsvæðinu.  
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Snjóalög í veglínum Dettifossvegar 
 
Byggt á samtölum við Braga Benediktsson á Grímsstöðum, Ingólf Árnason, 
yfirverkstjóra, Húsavík og Guðna Oddgeirsson yfirverkstjóra, Þórshöfn og mati GHJ. 
 
Núverandi vegur: 
GO lýsir ástandi svo á vorin (endaðan maí en oftast fyrripart júní) þegar farið er að moka 
snjó af Hólmatunguvegi (núv. Dettifossvegur). 
Það er aðallega á einum stað sem snjór er á leiðinni suður að Vesturdal en það er í lægð 
dálítið sunnan við landgræðslugirðingar.  Í Meiðavallaskógi er snjór oftast farinn þegar 
að mokstri kemur en það má leiða líkur að því að um vetur sé þar allsnjóþungt eins og á 
öðrum svæðum þar sem trjágróður er nærri vegi.  Oft er mikill snjór á afleggjara í 
Vesturdal.  
Núv. vegur frá Svínadalshálsi suður fyrir Hólmatunguafleggjara er snjóþungur á köflum 
en þar eru víða lægðir og brekkur sem snjór situr einkum í en síðan er sæmilegt þaðan og  
langleiðina suður undir Dettifossafleggjara.  Við Dettifossafleggjara og suður fyrir hann 
er alltaf töluverður snjór.  Dettifossafleggjari er verstur niður síðustu brekkuna við 
bílaplanið, þar er oft gífurlegt fannfergi og snjór langt inn á plan og þar sem oft er   
vatnsuppistaða. 
 
Samantekt á því sem BB lýsir um ástand í núv. veglínu frá Hringvegi norður að 
Dettifossi.  Norðan Hringvegar er land frekar hæðótt og víðast dregur að snjó í lægðir og 
bak við ása.  Snjóþyngd fer vaxandi alveg norður að hálsunum vestan við Dettifoss og eru 
þar snjóþyngstu staðirnir.  Erfiðast á núverandi slóða þarna er talin lægð skammt sunnan 
Dettifossafleggjara. 
Samtal við IÁ sem annast opnun á þeirri leið staðfestir þetta.  
  
Nýjar veglínur: 
Líklegt er að ástand í veglínu A frá Hringvegi að Dettifossafleggjara verði svipað og á 
núverandi vegi.  Landið er frekar hæðótt og þar sést að snjór sest í lægðir og bak við ása. 
Snjóþyngsli munu fara vaxandi eftir því sem norðar dregur og talið að mestur snjór verði 
norður undir Dettifossafleggjara.   
 
Í veglínum B næst norðan Hringvegar er land frekar jafnt og ekki mikil snjósöfnun. 
Þegar norðar dregur eða um 5-7 km eykst snjóþyngd lítillega án þess að geta talist mikil.  
Það er ekki fyrr en á miðri leið norður að Dettifossi sem hólar og ásar fara að sjást að ráði 
í landslagi og fyrst í drögum Hraundals sem snjóþyngd er talin fara að aukast að ráði og 
fer hún vaxandi að hálsunum vestan við Dettifoss þar sem veglínur A og B koma saman. 
Þaðan eru töluverð snjóþyngsli út fyrir Dettifossafleggjara.   
 
Vatnsuppistöður eru á a.m.k. tveim stöðum á leið B og við Dettifossafleggjara, memo 
GHJ. 
 
Veglínur B og B2 eru því taldar verða snjóléttari en veglína A.   
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Í veglínu C frá Dettifossafleggjara til norðurs þá er eins og áður segir töluvert snjóþungt í 
hálsunum vestan við Dettifoss.  Þaðan liggur vegurinn um Sauðadal sem álitinn er frekar 
snjóþungur og svo um Svínadalsháls þar sem alltaf eru töluverð snjóþyngsli.  Þar utan við 
fara snjóþyngsli minnkandi niður á láglendið í Kelduhverfi.   
 
Þó land þarna á vetrum sé yfirleitt alhvítt er ekki talið að snjódýpt sé mög mikil annars 
staðar en í brekkum og dældum sem eins og áður segir eru allar fullar af snjó. 
Töluverð flóð geta komið eftir giljum og öðrum vatnsfarvegum í leysingum  
 
Veglína C í öðrum áfanga virðist fara um síst snjóþyngra svæði en núverandi vegur, 
hann á að verja sig snjó mun betur en núverandi vegur enda farið um sléttara land.  
 
Í  þriðja áfanga, norðan Vesturdals er ekki talið að verði snjóþungt ef vegur verður 
þokkalega uppbyggður en í Meiðavallaskógi er þó talið að muni safnast nokkur 
snjór á veg. 
 
Helstu snjóaáttir þarna í seinni tíð eru taldar frá norðri til vesturs en áður voru 
norðaustanáttir taldar verstar. Memo BB  
 
 
Tekið saman 30.11.05 
GHJ 
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Vegir við Jökulsá á Fjöllum, austan og vestan ár 
ýmsar tölulegar upplýsingar  

 
 
Vegalengdir að Dettifossi og Ásbyrgi 
Tafla 1.   Samanburður á vegalengdum á núverandi vegum og nýjum veglínum. 

 

Húsavík 
Detti-
foss 
    km 

Ásbyrgi 
Detti-
foss 
    km 

Reykja-
hlíð 
Detti-
foss 
    km 

Hring-
vegur 
Detti-
foss. 
    km 

Reykja-
hlíð 
Ásbyrgi 
   km 

Egils-
staðir 
Dettifoss 
   km 

Núverandi vegur að vestan  99,38 37,14 41,21 23,23 71,89 173,89 

Leið B+C+D: ný veglína að 
vestan 91,70 34,22 49,9 23,90 78,52 164,60 

Leið A+C+D1: ný veglína að 
vestan 92,70 33,98 40,1 21,4 68,48 169,40 

Núverandi vegur að austan 93,63 28,95 68,73 32,09 96,18 164,09 

Ný veglína að austan 92,82 28,14 62,51 25,87 89,39 157,87 

Mesti munur í km 7,68 9,00 28,63 10,69 27,7 16,02 

*  Upphafspunktur og endapunktur leiða er mismunandi. 
 
 

Vegalengdir milli nokkurra þéttbýlisstaða á Norðausturlandi 
Tafla 2.   Samanburður á vegalengdum á núverandi vegum og nýjum veglínum. 

 
Reykjahlíð 
Húsavík 
   km 

Egilsstaðir 
Húsavík 
   km 

Egilsstaðir 
Kópasker 
   km 

Reykjahlíð 
Kópasker  
    km 

Núverandi vegur að vestan  134,13 266,81 240,47 107,79 

Leið B+C+D: ný veglína að 
vestan 136,00 256,45 231,70 117,00 

Leið A+C+D1: ný veglína að 
vestan 127,15 250,70 236,25 106,95 

Núverandi vegur að austan 160,86 256,22 221,82 126,46 

Ný veglína að austan 154,07 249,43 215,35 119,83 

Mesti munur í km 33,71 17,38 25,12 19,51 
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Veglínur austan Jökulsár á Fjöllum 
 

Nýr vegur:  
Vegtegund C1,  vegbreidd 7,5 m, slitlagsbreidd 7,3 m, hönnunarhraði 90 km/klst. 
 

Tafla 3.   Efnismagn og kostnaður veglína austan Jökulsár á Fjöllum. 
 Mesta 

hæð 
yfir sjó 

Lengd 
vega 

Kostn-
aður 

Efni í 
þús. m3 Mkr/km 

Núverandi vegur að austan 397 57,00    

Núverandi afleggjari að Dettifossi 354 0,75    

Samtals núverandi vegakerfi að austanverðu  57,75    

Ný veglína að austan 376 50,10    

Nýr vegur Hringvegur - Dettifoss  25,20 

Núverandi afleggjari að Dettifossi 354 0,63 
650 597 25,5 

Nýr vegur Dettifoss - Norðausturvegur  24,90 697 786 28,0 

Samtals nýtt vegakerfi að austanverðu  50,73 1.347 1.375 26,6 

Endurbyggður núverandi vegur með malarslit-lagi að 
austanverðu, frá Hringvegi að Norðausturvegi. 

397 57,0    

Hringvegur – Dettifossvegur 397 31,3 80 38 2,55 

Dettifossvegur – Norðausturvegur  25,7 145 57 5,60 

Samtals endurbyggt vegakerfi að austanverðu  57,0 225 95 3,93 
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Fundargerð

Fundargerð

Málsnúmer: 2003050055 6. apríl 2006
Bréfalykill: 10.21

Kynningarfundur í Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit

Texti:
Miðvikudaginn 5. apríl var haldinn kynningarfundur um mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar. 
Framkvæmdin og frummatsskýrsla voru kynnt.

Fundarmenn: Hafdís Jónsdóttir, Heimir F. Guðmundsson og Helga Aðalgeirsdóttir frá Vegagerðinni,  
Rúnar D. Bjarnason frá Skipulagsstofnun.
Gestir: 7 manns mættu á fundinn, þar af 3 sveitarstjórnarmenn: Guðrún María Valgeirsdóttir 
sveitarstjóri, Jón Óskar Ferdinandsson úr sveitarstjórn, Kristján Stefánsson úr sveitarstjórn, Jón 
Illugason, Óli Þór Jónsson, Jóhannes Steingrímsson og Eyrún Björnsdóttir. 

Upplýsingar, teikningar og texti um framkvæmd og mat á umhverfisáhrifum hennar voru hengd upp og 
einnig var flutt kynning um málefnið.

Þegar gestir höfðu kynnt sér lauslega það sem hékk á veggjunum hófst kynningarfundur. 

Heimir F. Guðmundsson bauð gesti velkomna og kynnti þá sem stóðu að honum, þ.e. Rúnar D. 
Bjarnason frá Skipulagsstofnun og starfsmenn Vegagerðarinnar: Hafdísi Jónsdóttur jarðfræðing sem 
hefur gert efnisrannsóknir á svæðinu, Heimi F. Guðmundsson tæknifræðing sem hefur gert tillögur að 
veglínum og hannað veginn og Helgu Aðalgeirsdóttur landslagsarkitekt sem hefur unnið við mat á 
umhverfisáhrifum vegarins. Heimir greindi frá tilefni fundarins og setti hann.

Helga Aðalgeirsdóttir kynnti framkvæmdina, mat á umhverfisáhrifum hennar og niðurstöður mats á 
umhverfisáhrifum. 
Rúnar D. Bjarnason greindi frá umhverfismatsferlinu.

Að loknum fyrirlestrum var boðið upp á kaffi og meðlæti. Síðan hófust umræður.

Rætt var um hvort hægt væri að bjóða framkvæmdina út á þessu ári, þannig að framkvæmdir gætu 
hafist í haust. Tíminn virtist vera orðinn naumur. Starfsmenn Vegagerðarinnar töldu að það væri hægt 
ef ekki kæmu miklar athugasemdir við veglínu B eða B2 sem Vegagerðin væri búin að velja. Umsögn 
Umhverfisstofnunar um frummatsskýrslu gæti haft áhrif á undirbúning útboðs. Það ætti að koma í ljós 
mjög fljótlega hvort Umhverfisstofnun sættist á veglínu B/B2.

Jón Illugason fjallaði um aðstæður ferðaþjónustuaðila í Mývatnssveit sem eru að bjóða upp á 
dagsferðir úr Mývatnssveit í þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum. Hann sagði að 10 km lengri leið skv. 
veglínu B/B2 en veglínu A, hefði í för með sér 25% lengri veg milli Reykjahlíðar og Dettifoss. Hann 
taldi að þegar kominn verður góður vegur að Dettifossi sé líklegt að einhverjir ferðamenn muni leigja 
reiðhjól í Reykjahlíð og hjóla að Dettifossi. Þá muni verulega miklu um þessa 10 km, þ.e. 20 km báðar 
leiðir. Jóni finnst að Vegagerðin hefði átt að skoða leið sem fylgdi núverandi Hólmatungnavegi á 
syðstu 7 km, því hún liggi um skemmtilegra svæði hvað varðar útsýni en veglína A og einnig yrði 
röskun á grónu og viðkvæmu landi minni.  Það væru líka betri efnistökumöguleikar meðfram 
núverandi vegi en á veglínu A.

Hafdís svaraði athugasemdum um efnismálin og sagði að það væri nær eingöngu jökulruðningur í 
grennd við veglínu A og hann væri aðeins nothæfur sem fyllingarefni. Það væri einhver klöpp á 
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svæðinu en það væri jökulruðningur ofan á henni svo það þyrfti að þvo efnið. Lítið væri um vatn á
svæðinu til að þvo efni. Jón Illugason svaraði að það væru tjarnir í grennd við klappirnar. 

Heimir hafði lauslega skoðað veglínu eftir núverandi vegi á syðsta kaflanum en hún var verri 
vegtæknilega en sú veglína A sem kynnt er í matsskýrslu. Hún liggur einnig ofar í landinu sem hefur 
áhrif á snjó og hálku.

Aðeins var rætt um snjósöfnun og að líklega verði meiri snjósöfnun á leið A en B vegna meiri gróðurs, 
hæðóttara landslags og meiri hæð yfir sjó.

Jón Illugason taldi að veglína B myndi hafa neikvæð áhrif á möguleika til gönguferða á svæðinu. Það 
er vaxandi áhugi á gönguferðum og hópur fólks vill vera utan alfaraleiða. Gönguferðir í ósnertri náttúru 
hafa aðdráttarafl.

Guðrún María Valgeirsdóttir sagðist vera í nefnd um þjóðgarð norðan Vatnajökuls. Það lægju aðrar 
tillögur fyrir núna um mörk þjóðgarðsins eða friðlýsta svæðisins en sýndar eru á teikningum sem fylgja 
matsskýrslu. Í Kelduneshreppi hefðu verið mikil mótmæli við stærð svæðisins. Það gæti verið að það 
yrði aðeins áin sjálf og 50 m frá bökkum hennar sem yrðu friðlýstir.

Guðrún spurði hvort það þyrfti að breyta svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands vegna 
framkvæmdarinnar. Helga greindi frá að nefnd um svæðisskipulag miðhálendisins væri búin að 
afgreiða málið og það hefði verið tekin ákvörðun um að það þyrfti ekki að breyta svæðisskipulaginu 
vegna Dettifossvegar. Í umsögn nefndarinnar um frummatsskýrslu væru hins vegar tilmæli til 
Skútustaðahrepps um að skoða gönguleiðir á svæðinu. 

Ritað 06.04.06
Helga Aðalgeirsdóttir
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Fundargerð

Fundargerð

Málsnúmer: 2003050055 7. apríl 2006
Bréfalykill: 10.21

Kynningarfundur í Skúlagarði í Kelduhverfi

Texti:
Fimmtudaginn 6. apríl var haldinn kynningarfundur um mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar. 
Framkvæmdin og frummatsskýrsla voru kynnt.

Fundarmenn: Hafdís Jónsdóttir, Heimir F. Guðmundsson og Helga Aðalgeirsdóttir frá Vegagerðinni,  
Rúnar D. Bjarnason frá Skipulagsstofnun.
Gestir: 12 manns mættu á fundinn. Einar Ófeigur Björnsson, Jón H. Guðmundsson, Þórarinn 
Þórarinsson, Björn Guðmundsson, Guðríður Baldvinsdóttir, Sigurður Yngvason, Árni Óskarsson, 
Guðný M. Sigurðardóttir, Guðmundur Héðinsson, Guðmundur Þórarinsson, Þorsteinn Hymer, 
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. 

Upplýsingar, teikningar og texti um framkvæmd og mat á umhverfisáhrifum hennar voru hengd upp og 
einnig var flutt kynning um málefnið.

Þegar gestir höfðu kynnt sér lauslega það sem hékk á veggjunum hófst kynningarfundur. 

Hafdís Eygló Jónsdóttir bauð gesti velkomna og kynnti þá sem stóðu að honum, þ.e. Rúnar D. 
Bjarnason frá Skipulagsstofnun og starfsmenn Vegagerðarinnar: Hafdísi Jónsdóttur jarðfræðing sem 
hefur gert efnisrannsóknir á svæðinu, Heimi F. Guðmundsson tæknifræðing sem hefur gert tillögur að 
veglínum og hannað veginn og Helgu Aðalgeirsdóttur landslagsarkitekt sem hefur unnið við mat á 
umhverfisáhrifum vegarins. Hafdís greindi frá tilefni fundarins og setti hann. Meðan á fyrirlestrum stóð 
var boðið upp á kaffi og meðlæti.

Helga Aðalgeirsdóttir kynnti framkvæmdina, mat á umhverfisáhrifum hennar og niðurstöður mats á 
umhverfisáhrifum. 
Rúnar D. Bjarnason greindi frá umhverfismatsferlinu.

Síðan var opnað fyrir fyrirspurnir en Hafdís sagði að fólk skyldi að þeim loknum skoða það sem héngi 
á veggjunum og við værum tilbúin til að veita upplýsingar. 

Einn fundarmanna, Þórarinn Þórarinsson, spurði hvar væri hægt að nálgast umhverfismatsgögnin. 
Fyrirlesturinn hefði verið svo yfirgripsmikill að það hefði nú ekki verið hægt að ná öllu. Það væri 
vonlaust að skoða matsskýrsluna á heimasíðu Vegagerðarinnar, því það tæki 15 mínútur að opna 
skýrsluna. Hann bað um að fyrirlesturinn yrði settur á netið.  Helga greindi frá að matsskýrsla lægi á 
sveitarstjórnarskrifstofunni og ætti að vera aðgengileg öllum.

Þórarinn vildi fá að vita hve mikil umferð væri á Hólsfjallavegi. Hún hlyti að vera mun meiri en á 
Hólmatungnavegi. Umferðartölur fundust ekki í fljótu bragði en Helga fann þær svo á bls. 104 í 
matsskýrslu. Þar kemur fram að SDU sumardagsumferð á Hólsfjallavegi var 60-90 bílar á dag 2004 
en SDU sumardagsumferð á Hólmatungnavegi var 59-94 bílar á dag 2004. Fólki fannst ótrúlegt að 
umferð á Hólsfjallavegi væri ekki meiri en á Hólmatungnavegi. Það þarf því að skoða umferðartölurnar 
betur. 

Guðmundur Þórarinsson hafði athugasemdir um hæð vegarins. Ef vegurinn eigi að vera 
heilsársvegur, þá sé ekki hægt að hafa hann lágan í landi eins og gert hefur verið ráð fyrir. Það er 
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mikill snjór á svæðinu. Helga sagði að það væri búið að skoða snjóastaði á svæðinu og vegurinn yrði
hærri á þeim stöðum. Erfiðasta svæðið væri í grennd við Dettifoss.

Þórarinn sagðist ekki skilja af hverju vegurinn megi ekki sjást í landinu. Hann sagðist telja að það þyrfti 
síðar að byggja góðan vel uppbyggðan veg austan Jökulsár.

Gerð var athugasemd um að það vanti umfjöllun í skýrsluna um aðra atvinnuvegi en ferðaþjónustuna, 
sem þurfa tengingu við Hringveginn til að komast sem fyrst til Austurlands með útflutningsvörur. 

Fyrirspurnum var lokið en umræður héldu áfram milli manna.

Rætt um hámarkshraða á veginum, það væri ekki hægt að bjóða atvinnuvegunum upp á að þurfa að 
keyra hægt í gegnum þjóðgaðinn. Helga greindi frá að hún teldi að það mættti kannski skoða að hafa 
hámarkshraðann í þjóðgarðinum hærri á veturna en á sumrin.

Sú skoðun var látin í ljós að vegurinn hefði átt að vera austan Jökulsár, þar hefði verið hægt að byggja 
góðan heilsársveg, mikið uppbyggðan. Svo hefði mátt byggja krókóttan ferðamannaveg um 
þjóðgarðinn, fyrir hægfara umferð. Einnig kom fram sú skoðun að vegurinn hefði átt að liggja um 
Vestudal og í gegnum Hólmatungur til að tryggja aðgengi allra að þjóðgarðinum.

Þórarinn Þórarinsson ræddi um hæð væntanlegs vegar að hún mætti ekki vera of lág sbr. Guðm. 
Þórarinsson.

Gerð var athugasemd um að í fyrirlesturinn hefði vantað Kelduneshrepp í upptalningu um 
landeigendur. Það kemur þó fram í matsskýrslu.

Björn Guðmundsson sagðist hafa áhyggjur af öryggi ferðamanna við Dettifoss að vetrarlagi. Það þyrfti 
að skoða öryggismálin þegar aðgengi fólks að svæðinu opnast. 

Sigurður Yngvason, bóndi á Tóvegg ræddi um girðingar meðfram veginum. Hann sagðist vera búinn 
að ræða við sveitarstjórnina og fólk þar væri sammála honum um að það þyrfti að girða meðfram 
veginum utan þjóðgarðsins vegna öryggis vegfarenda. Hann sagði að hann og Árni Óskarsson á 
Meiðavöllum ætluðu að láta gps mæla landamerki milli bæjanna, til að það væri hægt að hafa þau rétt 
á kortum hann taldi óþarft að breyta teikningum Vegagerðarinnar í matsskýrslu, landamerkin á 
teikningunum væru ekki það langt frá raunverulegum landamerkjum. Hann sagðist nokkrum sinnum 
hafa hjálpað vegfarendum sem hefðu lent í óhöppum. Menn hefðu lent í því að velta bílum sínum við 
vegamótin við Tóvegg, þar sem er vinkilbeygja á Uppsveitarvegi. Töluvert er um að ferðamenn séu að 
reyna að komast að Dettifossi að vetrarlagi og lendi í að festa bíla sína. Þá sé haft samband við hann 
til að hjálpa fólki. Vegagerðin hefur almennt ekki gætt þess að loka veginum á veturna.

Árni Óskarsson, bóndi á Meiðavöllum sagðist ætla að senda athugasemdir til Skipulagsstofnunar, 
m.a. athugasemdir um tenginguna skv. línu D við Norðausturveg.  

Landvarðafélag Ísland mun ætla að gera athugasemdir við frummatsskýrslu um Dettifossveg.

Ákveðið var að setja fyrirlesturinn á heimasíðu Vegagerðarinnar.

Ritað 07.04.06
Helga Aðalgeirsdóttir
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Skipulagsstofnun, 
b.t. Rúnars Dýrmundar Bjarnasonar, 
Laugavegi 166, 
150 Reykjavík 
 
 
Efni:  Dettifossvegur, Hringvegur-Norðausturvegur.  Mat á umhverfisárhrifum. 
          Umsögn hreppsnefndar Kelduneshrepps. 
 
 
Skipulagsstofnun hefur með bréfi frá 6. mars 2006 óskað eftir umsögn hreppsnefndar 
Kelduneshrepps um mat á umhverfisáhrifum vegna Dettifossvegar samkvæmt 22. gr. 
reglugerðar nr. 1123/2005. 
 
Á fundi hreppsnefndar Kelduneshrepps þann 23. mars sl. var erindið tekið fyrir og 
eftirfarandi bókað: 
 
“Hreppsnefnd Kelduneshrepps telur að fyrirliggjandi frummatsskýrsla frá 
Veghönnunardeild Vegagerðarinnar á Akureyri sé fullnægjandi og hefur engu við 
hana að bæta. 
 
Hreppsnefnd Kelduneshrepps tekur ekki afstöðu til einstakra veglína að svo komnu 
máli.” 
 
Þetta tilkynnist hér með. 
 
Virðingarfyllst, 
 
Lindarbrekku 25. mars 2006    
 
 
__________________________ 
Katrín Eymundsdóttir, oddviti. 
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Skútustaðahreppur, Mývatnssveit  600269-1009 

                    Hlíðavegi 6, 660 Mývatn Iceland s: 464-4163 f. 464-4363, netf. gudrunm@myv.is  
 
 
 
Skipulagsstofnun 
b/t Rúnar D. Bjarnason 
Laugavegur 166 
150 Reykjavík 
 
     Mývatnssveit, 7. apríl 2006. 
 
Efni:  Bréf yðar dags. 6. mars 2006. 
 
Á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps 30. mars var eftirfarandi fært til bókar: 
 
 

Erindi Skipulagsstofnunar þar sem óskað er umsagnar um mat á 
umhverfisáhrifum Dettifossvegar. 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps gerir ekki athugasemdir við frummatsskýrsluna en 
ítrekar eftirfarandi bókun frá fundi sveitarstjórnar 7. apríl 2005: 

 
“Borist hefur erindi frá Vegagerð ríkisins þar sem óskað er eftir umsögn 
sveitarstjórnar um veglínu frá Hringvegi að Dettifossi 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps hefur um langt skeið lagt þunga áherslu að 
vegur verði lagður vestan Jökulsár niður í Kelduhverfi, enda skiptir þessi 
vegur miklu máli fyrir ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslu. 

 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps leggur áherslu á að veglína B verði valin og 
furðar sig á hugmyndum Umhverfisstofnunar um veglínu A, sem fer um 
gróið land á einu þurrasta og viðkvæmasta svæði landsins. 
Þá furðar sveitarstjórn sig á hversu seint athugasemdir 
Umhverfisstofnunar koma fram og veltir því fyrir sér hvort þær séu fram 
komnar til að tefja enn frekar fyrir málinu.” 
 
Þetta tilkynnist hér með. 
 

     Bestu kveðjur, 
 
 
     Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitarstj. 
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Skipulagsstofnun 
Rúnar Dýrmundur Bjarnason 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 
 
        Húsavík, 24. mars 2006 
 
 
 
Efni: Dettifossvegur, hringvegur-Norðausturvegur. Mat á umhverfisáhrifum.  
 
 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra gefur móttekið erindi yðar frá 6. mars sl. þar 
sem Skipulagsstofnun óskar umsagnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra um mat 
á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmda, samkvæmt 22. gr. reglugerðar nr. 
1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. 
 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra telur að nefnd skýrsla með viðbótargögnum 
fjalli á fullnægjandi hátt um þá þætti er snúa að verksviði heilbrigðiseftirlitsins. 
 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra vill minna á að heilbrigðisnefndir veita 
starfsleyfi fyrir: 
 

1. Starfsemi í malarnámum sbr. reglugerð nr 785/1999 
2. Fráveitur sbr. reglugerð nr. 789/1999 
3. Mötuneyti sbr. reglugerð nr 522/1994 
4. Starfsmannabúðir sbr. reglugerð nr. 941/2002 

 
 
 

Virðingarfyllst 
 

_____________________ 
Þorkell Björnsson 
heiobrigðisfulltrúi 
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Efni: Dettifossvegur, Hringvegur - Norðausturvegur 
 
 
Fornleifavernd ríkisins hefur móttekið bréf Skipulagsstofnunar frá 6. mars s.l. þar sem óskað er 
eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar.  Með bréfinu fylgdi 
matsskýrsla og skýrsla Fornleifastofnunar Íslands ses:  Dettifossvegur.  Fornleifakönnun vegna 
fyrirhugaðs vegar frá Asturfjöllum að Ásbyrgi.  Stuðst er við upplýsingar úr skýrslunum í þessari 
umsögn.  
Í matsskýrslu er leiðinni vestan Jökulsár á Fjöllum milli Hringvegar og Norðausturvegar skipt í 
þrjá áfanga, áfanga I, II og III.  Sex veglínur eru lagðar fram til athugunar hjá Skipulagsstofnun 
og ein, veglína B1, er kynnt til samanburðar.  Á áfanga I eru veglínur A, B, B1 og B2, á áfanga II 
veglína C og á áfanga III veglínur D og D1.  Í fornleifaskráningarskýrslunni kemur fram að á 
áhrifasvæði Dettifossvegar hafi fundist 19 minjastaðir þar af þrjú býli þar sem eru talsverðar 
tóftir og garðar sýnilegar á yfirborði og gera megi ráð fyrir að undir sverði leynist fleiri minjar. 
 Skáletraður texti í umsögninni er tekinn orðrétt úr skráningarskýrslunni.  
Áfangi I.  Veglína A.  
SÞ-208:124 Gamlivegur.  Þar sem fyrirhugað vegstæði liggur yfir veginn snýr vegurinn í 
austur/vestur samsíða þjóðvegi 1 en hann er um 130-150 m norðar en þjóðvegurinn.  Vegurinn 
var ekki genginn nema á þeim kafla sem væntalegt vegastæði færi í gegnum hann.  Þar er 
vegurinn um tveggja metra breiður eða sem svarar einni bílbreidd.  Tveir grónir hryggir liggja 
eftir honum endilöngum og mynda þannig saman þrjár götur...  Vegurinn er s.k. Gamlivegur og 
var hann varðaður.  “Gamlivegur, póstvegur á Mývatnsfjöllum, lagður um 1880,” segir í viðbæti 
við örnefnaskrá.  Vegurinn lá frá Reykjahlíð, yfir Námaskarð og áfram sem leið liggur allt 
austur að sæluhúsinu við Jölkulsá.  Hann var allur varðaður og sumstaðar má enn sjá gömlu 
vörðurnar skammt utan þjóðvegar...  Leifar vegarins sjálfs sjást ekki nema þar sem jeppamenn 
hafa ekið á síðustu árum.  Gamlivegur mun raskast um sem nemur breidd nýja vegarins. 
 Fornleifavernd ríkisins leggst ekki gegn röskun vegarins og gerir ekki kröfur um 
mótvægisaðgerðir þess vegna.  
Í skráningarskýrslu er getið um vörðu við Gamlaveg sem lendir í fyrirhugaðri veglínu A.  Varðan 
er ein af mörgum sem hlaðin er ekki all fjærri þjóðveginum á þessum slóðum en fylgdi 
upphaflega póstleiðinni (Gamlavegi).  Umrædd varða (N65°39.681  W16°32.016) stendur um 
100 m norðan við þjóðveg 1, hlaðin úr stóru grjóti og er svo til alveg ferhyrnd.  Hún er um 1 x 1 
m að flatarmáli, 1,3 m á hæð og um 7-8 umför, stendur í sléttu og frekar gróðurléttu landi.  Voru 
þessar vörður endurhlaðnar seint á síðustu öld.  Í kafla 6.5.5. í Matsskýrslu segir að varðan sé í 
18 m fjarlægð frá veglínu A og að með viðeigandi aðgerðum sé hægt að komast hjá því að raska 
henni.  Fornleifavernd ríkisins telur að merkja þurfi vörðuna á áberandi hátt á meðan á 
framkvæmdum stendur.  
Í skráningarskýrslu er fjallað um tvo götuslóða sem liggja á lyngivöxnum hæðarrana sem 
aðskilur núverandi vegstæði og fyrirhugað vegstæði skv. veglínu A.  Slóðarnir eru óverulegir og 
mögulegt er að einungis sé um kindaslóða að ræða en ekki gamlar reiðgötur það er þó mögulegt 
að þær séu hvoru tveggja kindaslóði og reiðgötur þegar smalað er á þessu slóðum.  Ekki kemur 
fram í matsskýrslu hvort slóðarnir muni raskast vegna vegagerðar.  Fornleifavernd ríkisins gerir 
ekki athugasemdir við það þó raska þurfi slóðunum.  
Áfangi I.  Veglínur B, B1 og B2.  
Engar fornleifar eru í nánasta nágrenni veglína B og B2.  Ein varða liggur nærri veglínu B1.  
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SÞ-208:140.  Varða.  Varðan er á vesturbakka Jökulsár á Fjöllum, um 18 km norðvestur frá 
brúnni á ánni, en um 18 m austan við veglínu.  Vestar eru gjallmelar með mjög strjálu og gisnu 
gróðurívafi.  Varðan er um 0,8 m á hæð og um 0,7 m í þvermál neðst.  Í kafla 6.5.5. í 
Matsskýrslu segir að með viðeigandi aðgerðum sé hægt að komast hjá því að raska vörðunni. 
 Fornleifavernd ríkisins telur að merkja þurfi vörðuna á áberandi hátt á meðan á framkvæmdum 
stendur.  
Áfangi II.  Veglína C.  
Við veglínu C eru fjórar vörður og vörðubrot (NÞ-613:001, NÞ-613:002, NÞ-613:002A og NÞ-
613:003).  NÞ-613:002 og NÞ-613:002A eru í talverðri fjarlægð frá fyrirhuguðu vegstæði og 
ekki í hættu.  NÞ-613:003 er í 50 – 100 m fjarlægð frá veglínunni.  Gera þarf verktökum grein 
fyrir tilvist hennar til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.  
NÞ-613:001.  Slétta 12 km SSV frá Meiðavöllum er varða – vörðubrot; tæpa 2 km sunnan við 
afleggjara í Vesturdal og um 40 m austan við jeppaslóða.  Slóðinn er á svipuðum stað og 
fyrirhugað vegarstæði.  Varðan er á grónu holti en umhverfis lyngmói.  Fast autan við vörðu er 
mikil breið gjá í landið.  Varðan er hálfhrunin, um 0,6 m há og um 0,7 m í þvermál neðst.  Í 
matsskýrslu segir að ekki verði hjá því komist að raska vörðunni nema með mun verri legu 
vegar.  Varðan hefur verið staðsett með GPS mælingu og mæld upp.  Fornleifavernd ríkisins 
leggst ekki gegn því að hún verði fjarlægð.  
Áfangi III.  Veglína D  
Í matsskýrslu kemur fram að til að halda raski í lágmarki tók Vegagerðin þá ákvörðun að byggja 
nýjan veg að mestu á núverandi vegstæði á kaflanum frá Vesturdal að Norðausturvegi. 
 Núverandi vegur liggur í gegnum þrjú minjasvæði á þessum kafla.  Þetta eru bæjarstæðin 
Maríugerði (NÞ-005:007), Tóveggjarstekkur (NÞ-005:005) og Hæringsstaðir (NÞ-023b). 
 Veglína D liggur um Maríugerði og Tóveggjarstekk.  
NÞ-005:007.  Maríugerði.  “Maríugerði.  Norðaustur frá Tóvegg, nú komið undir tún.” Segir í 
Landi og fólki, en lýsingin er ekki allskosta rétt nema nafnið Maríugerði hafi verið notað á 
tveimur stöðum.  Maríugerði sem hér um ræðir er langt utan við tún, 3 km suðsuðaustan við 
Tóvegg og um 2 m norðan við þjóðveg en fyrirhugað vegstæði er á sama stað.  Heimamenn hafa 
löngum talið Maríugerði vera þar sem nú sést aðeins vallargarður en sé hann rakinn til suðurs, 
h.u.b 200 m, liggur hann að þeirri tóft sem hér er skráð sem Maríugerði 005:007 og verður að 
teljast líklegasta staðsetning Maríugerðis á svæðinu.  Maríugerðistóftin er nokkurn veginn 
nákvæmlega í fyrirhuguðu vegarstæði, um 2 m austan við núverandi þjóðveg. Miklir 
vallargarðar eru umhverfis tóftina, bæði austan og vestan núverandi þjóðvegar þótt flestir 
garðarnir séu austan vegar... Maríugerðistóftin er um 22 X 15 m á stærð og snýr norður-suður. 
 Hún skiptist í 4 hólf og er kafloðin lyngi og víði.  Engar grjóthleðslur sjást í tóftinni en þó gæti 
það vel verið neðst í veggjum sem eru töluvert sokknir.  Ekki er innangengt nema á milli nyrstu 
hólfanna tveggja.  Op er vestast á norðurvegg tóftar og fyrir miðri tóft að vestan er op inn í 
stærsta hólf tóftarinnar.  Veggir tóftarinnnar eru ekki háir heldur er tóftin frekar sokkin en 
upphlaðin, þ.e. hólfin eru nokkuð djúp, dýpst 0,9 m, innanveggja.  Það er ljóst að 
Maríugerðistóftin er í stórhættu vegna fyrirhugaðara vegagerðar.  Núverandi vegur skerðir ekki 
tóftina en hún liggur aðeins 2 m austan vegarins.  Í kafla 6.5.5 í matsskýrslu segir:  “Við 
verkhönnun Dettifossvegar verður honum hnikað til vesturs eins og hægt er, framhjá 
minjasvæðunum við Meiðavallaskóg, til að áhrif framkvæmdarinnar á fornleifar verði sem 
minnst.  Miðað verður við að hægri fláafótur muni liggja í hægri kanti núverandi vegar og að 
landi austan hans verði ekki raskað.”  (Feitletrun er undirritaðra).  Æskilegast væri að flytja 
veglínuna út fyrir minjasvæði Marígerðis.  Ekki er þó hægt að horfa fram hjá því að núverandi 



Fylgiskjal 19 

vegur skerðir minjar á svæðinu og að sú röskun verður ekki aftur tekin.  Lagfæringar á veginum 
munu þó skerða garðlög vestan vegarins enn frekar en orðið er.  Fornleifavernd ríkisins telur 
mikilvægt að kannað verði hvort ekki er hægt að flyta veglínuna út fyrir minjasvæði 
Maríugerðis.  Stofnuni leggst þó ekki gegn lagningu vegarins eins og hún er kynnt í matsskýrslu 
ef fornleifafræðingur verður fenginn til að hafa eftirlit á staðnum á meðan á framkvæmdum 
stendur.  Þá telur stofnunin nauðsynlegt að grafnir verði könnunarskurðir í garðlögin þar sem þau 
munu raskast vestan vegarins í þeim tilgangi að kanna gerð þeirra og aldur.  
NÞ-005:005.  Tóveggjarstekkur.  Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns (1712) segir: 
 “Toveggiarsteckur heitir stekkjarstæði kotsins hjer í landinu og halda menn að þar hafi í 
fyrndinni bygt verið, eftir sem líklegt sýnist af fornum garðalögum og tóftarústum.  Ekki má hjer 
aftur byggja fyrir heyskaparleysi, þó er túnstæðið ræktandi.”  “Suðaustur úr túni eru grónir 
móar og smádokkir, sem ná að allhárri hæð, er nefnist Steinás.  Suðvestur af ásnum er stekkur, 
Tóveggjarstekkur.” Segir í örnefnaskrá.  Tóftir Tóveggjarstekks eru um 20 m austan við þjóðveg; 
500-1000 m sunnan við vinkilbeygju á þjóðvegi til suðurs, upp með Jökulsá.  Á þessu svæði 
afmarkar vallargarður (sjá 005:005A-N) svæði sem er um 150 X 120 m stórt VNV-ASA.  Innan 
vallargarðsins eru stekkjartóftir 005:005, nátthagi (sjá 005:005O-U) og stök tóft (sjá 
005:005Ú).  Núverandi vegur sker garð, sem umlykur minjasvæði Tóveggjarstekks, á tveimur 
stöðum.  Vegurinn liggur aðeins í um 20 m fjarlægð frá tóft Tóveggjarstekks. Í matsskýrslu er 
lagt til að nýji vegurinn verði byggður á núverandi vegstæði þar sem það liggur um 
Tóveggjarstekk.  Nýi vegurinn mun raska vallargarðinum enn frekar en orðið er en hægt ætti að 
vera að komast hjá raski á sýnilegum tóftum á svæðinu.  Fornleifavernd ríkisins telur mikilvægt 
að kannað verði hvort ekki er hægt að flyta veglínuna út fyrir minjasvæði Tóveggjarstekks. 
 Stofnuni leggst þó ekki gegn lagningu vegarins eins og hún er kynnt í matsskýrslu ef 
fornleifafræðingur verður fenginn til að hafa eftirlit á staðnum á meðan á framkvæmdum stendur. 
 Þá telur stofnunin nauðsynlegt að grafnir verði könnunarskurðir í vallargarðinn þar sem hann 
munu raskast í þeim tilgangi að kanna gerð hans og aldur.  
Veglína D víkur frá núverandi vegi skammt frá Hæringsstöðum en þar eru nokkrar tóftir innan 
túngarðs.  Í kafla 6.5.5. í matsskýrslu segir:  “Til að draga úr áhrifum framkvæmdarinnar á 
fornleifar ákvað Vegagerðin í október 2005 að leggja fram tillögu að veglínu sem raskar ekki 
fornleifum að Hæringsstöðum, en þar eru flestar fornleifar við núverandi veg.  Veglína D víkur 
út af núverandi vegi 0,5 km vestan við Hæringsstaði og tengist Norðausturvegi 0,6 km vestar en 
veglína D1.  Engar fornleifar eru á þeim kafla”  Fornleifavernd ríkisins fagnar þessari tilfærslu á 
veglínunni og mælir eindregið með veglínu D á þessum kafla vegarins.  
Áfangi III.  Veglína D1  
Veglína D1 liggur um Maríugerði og Tóveggjarstekk eins og veglína D, sjá hér að ofan.  Veglína 
D1 liggur auk þess um Hærinsgsstaði.  
NÞ-023b.  Hæringsstaðir.  “Gamalt býli í landi Meiðavalla, um miðja vegu milli Meiðavalla og 
Tóveggjar.  Þar er ennþá túnblettur til nytja og sér vel fyrir tóftum bæjarhúsa.” Segir í Landi og 
fólki.  Í örnefnaskrá Meiðavalla er getið um sama býli.  Þar segir “Vestur af Rana er svo annað 
eyðibýli, sem hefur að fornu heitið Hræreksstaðir, afbökun hefur átt sér stað með nafnið, en þetta 
mun vera elzt og réttast.”  Hæringsstaðir eru rétt um 900 m vestnorðvestur af Meiðavöllum 
(023-001), norðan við Meiðavallaskóg.  Tóftarsvæðið liggur að hluta undir fyrirhuguðu 
vegarstæði sem er áætlað nokkurn vegin þar sem núverandi þjóðvegur er, sjá fornleif 010...  Á 
tóftasvæðinu, innan túngarðs, eru að minnsta kosti 11 fornleifar.  Túngarður 010 er umhverfis 
býlið og innan hans er grösugt tún en utan túngarðs eru lyngmóar.  Bæjarhóllinn er um 40 X 18 
m, snýr norður-suður á lengdina og rís talsvert úr túninu umhverfis.  Í  tóftinni miðri var síðar 
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byggður kofi og sjást ummerki hans á grjóthlöðnum grunni sem rís hæst á tóftarsvæðinu. 
 Veglína D1 liggur í sama vegstæði og núverandi vegur.  Vegurinn liggur í gegnum norðanvert 
minjasvæðið á Hæringsstöðum.  Hann fer yfir garðlag nátthaga á tveimur stöðum og sker einnig 
túngarð á tveimur stöðum.  Þá liggur vegurinn mjög nærri tóft (NÞ-023b:018) sem skv. 
matsskýrslu myndi lenda undir veginum ef þessi leið yrði fyrir valinu.  Vegna rasks sem yrði á 
fornleifum ef vegur yrði endurbyggður gegnum Hæringsstaði hefur Vegagerðin lagt til nýja leið 
á þessum slóðum, veglínu D.   Ef leggja ætti veginn skv. veglínu D1 þyrti að mati 
Fornleifaverndar ríkisins að rannsaka tóftina (NÞ-023b:018) með fornleifauppgreftri.  Grafa 
þyrfti könnunarskurði í garðana til að kanna gerð þeirra og aldur auk þess sem fornleifafræðingur 
þyrfti að vera á staðnum til eftirlits á meðan á framkvæmdum stæði.  Fornleifavernd ríkisins 
fagnar tillögu að veglínu D og mælir eindregið með því að hún verði valin á þessum kafla 
vegarins.  
Í matsskýrslu er fjallað um þrjár vegtengingar frá aðalleiðinni.  Ein er að Dettifossi og 
Hafragilsfossi og er hún nokkuð frábrugðin núverandi vegi.  Hinar eru að Hólmatungum og niður 
í Vesturdal að Hljóðaklettum en þær tengingar munu fylgja núverandi vegtengingum.  Þá er 
fjallað um námur sem gert er ráð fyrir að verð 20 – 24 eftir því hvaða veglínur verða fyrir valinu. 
 Í fornleifaskráningarskýrslu og matsskýrslu er ekki fjallað um áhrif vegtenginga og 
efnistökusvæða á fornleifar.  Af fyrirliggjandi gögnum virðist mega álykta að fornleifar séu ekki 
nærri þessum framkvæmdasvæðum.  Náma D3 liggur þó mjög nærri Maríugerði og bera að 
varast að fornleifar í Maríugerði raskist vegna efnistökunnar. 
Samantekt:  
Áfangi I.  Við veglínu A þarf að merkja vörðu við Gamlaveg á meðan á framkvæmdum stendur 
til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.  Við veglínu B1 þarf að merkja vörðu (SÞ-208-
140) á meðan á framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að hún raskist af vangá.  
Áfangi II.  Gera þarf verktökum grein fyrir staðsetningu vörðu (NÞ-613:003) á meðan á 
framkvæmdum stendur til að hún raskist ekki af vangá.  Ekki verður komist hjá því að raska 
vörðu NÞ-613:001.  Varðan hefur verið staðsett með GPS mælingu og mæld upp. 
 Fornleifavernd ríkisins leggst ekki gegn því að hún verði fjarlægð.  
Áfangi III.  Veglínur D og D1 liggja í núverandi vegstæði um Maríugerði og Tóveggjarstekk sem 
eru forn bæjarstæði.  Vegurinn liggur í gegnum garðlög á bæjarstæðunum.  Fornleifavernd 
ríkisins telur mikilvægt að kannað verði hvort ekki er hægt að færa veglínuna út fyrir 
minjasvæðin.  Stofnuni leggst þó ekki gegn lagningu vegarins eins og hún er kynnt í matsskýrslu 
en setur það skilyrði að fornleifafræðingur verður fenginn til að hafa eftirlit á staðnum á meðan á 
framkvæmdum stendur.  Þá telur stofnunin nauðsynlegt að grafnir verði könnunarskurðir í 
garðlögin, sem endurbættur vegur mun raska meira en orðið er, í þeim tilgangi að kanna gerð 
þeirra og aldur.  Veglína D1 liggur í núverandi vegi um bæjarstæði Hæringsstaða.  Endurgerð 
vegarins myndi valda frekar röskun á garðlögum auk þess sem ein tóft lendir undir veginum. 
 Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að veglínu D á þessum kafla.  Veglínan sveigir frá núverandi 
vegi og veldur ekki raski á fornleifum að Hærinsstöðum.  Fornleifavernd ríkisins fagnar þessari 
tillögu og mælir eindregið með því að hún verði valin á þessum kafla vegarins.  
Fornleifavernd ríkisins gerir ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi matsskýrslu um 
Dettifossveg.  Stofnunin bendir á að varast ber að hafa vinnuskúra og efnisgeymslur of nálægt 
fornleifum og að haga ber akstri vinnuvéla með tilliti til fornleifa.  
Bent skal á að í 10. gr. þjóðminjalaga stendur m.a.:  Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, 
ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr 
stað flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.  Og 13. gr. sömu laga sem hljóðar svo:  Nú 
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finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra Fornleifavernd ríkisins frá 
fundinum svo fljótt sem unnt er.  Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá 
vitneskju um fundinn.  Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur 
stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram 
halda og með hvaða skilmálum.  
 
  

 
 

Virðingarfyllst,  
f.h. Fornleifaverndar ríkisins 

 
 
 
 
 
 
 
______________________                   _________________  
Kristín Huld Sigurðardóttir                       Kristinn Magnússon  
Forstöðumaður                                  Deildarstjóri  
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  Þróunarsvið       
     
       
            
 
 
          Dagsetning 

       29.3.2006 
 
 
 
Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
Efni: Matsáætlun Dettifossvegar. 
 
 
Byggðastofnun hefur borist beiðni um umsögn um matsáætlun Dettifossvegar. 
 
Samkvæmt lögum um Byggðastofnun er það hlutverk hennar að vinna að eflingu byggðar og 
atvinnulífs á landsbyggðinni. Tekið er fram að ekki hefur verið fjallað um umsögnina í stjórn 
stofnunarinnar. 
 
Byggðastofnun telur að matsskýrslan geri á fullnægjandi hátt grein fyrir umhverfisáhrifum 
ofangreindrar framkvæmdar og telur lagningu vegarins mikilvæga, einkum fyrir ferðaþjónustu 
á svæðinu.  Samkvæmt matsskýrslu mun framkvæmdin auka möguleika í ferðaþjónustu og 
starfsemi í þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum og stytta vegalengdir og þar með ferðatíma.  Auk 
þess mun vegurinn skapa þægilegri ferðamáta og draga úr rykmengun.  Leitað hefur verið til 
sveitarstjórna á áhrifasvæði vegarins og er það mat þeirra að vegurinn bjóði upp á möguleika 
á ýmsum sviðum svo sem til ferðaþjónustu, sumarhúsabyggðar, byggingu hótels og ferðalaga 
til Austurlands og útflutnings framleiðsluvara frá austfirskum höfnum og Egilsstaðaflugvelli. 
 
Virðingarfyllst 
 
 
 
 
Guðmundur Guðmundsson 
Ráðgjafi á þróunarsviði Byggðastofnunar 
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Skipulagsstofnun 
Rúnar Dýrmundur Bjarnason 
Laugavegi 166 
101 Reykjavík 
 
 

Reykjavík 29. mars  2006 
 
Mál: Mat á umhverfisáhrifum. Dettifossvegur, Hringvegur- Norðausturvegur. 
 
Á fundi samvinnunefndar miðhálendis sem haldinn var 16. og 17. mars sl. var tekið til 
afgreiðslu erindi Skipulagsstofnunar dags. 6. mars þar sem óskað er umsagnar 
samvinnunefndar miðhálendis um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar  við 
Dettifossveg.  Jafnframt var svarað fyrirspurn Vegagerðar dags. 24. febrúar hvort gera 
þurfi breytingu á svæðisskipulagi miðhálendis Íslands vegna nýrrar veglínu 
Dettifossvegar.   
 
Í Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015, kafla 9.4 Samgöngur segir um Dettifossveg 
(Hólmatunguvegur): Hólmatunguvegur (F862), Skútustaðahreppur. Liggur frá hringveginum að 
Dettifossi að vestan, alls 22 km. Gert er ráð fyrir að vegurinn geti færst austur að Jökulsá á Fjöllum 
þar sem eru að mestu aurar og ógróið land.  
Í samræmi við stefnu Svæðisskipulags Miðhálendis Íslands 2015; Samþykkti nefndin að 
þar sem ekki er um nýja vegtengingu að ræða og gert er ráð fyrir breytingunni í 
Svæðisskipulaginu telji nefndin tillögur til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum ekki kalla 
á breytingu svæðisskipulagsins. 
 
Samvinnunefnd miðhálendis samþykkti eftir kynningu erindis Skipulagsstofnunar að fela 
formanni og ráðgjafa að ganga frá umsögn. Umsögn nefndarinnar byggir á 
Frummatsskýrslu Vegagerðarinnar, Veghönnun Akureyri frá febrúar 2006.   
 
Samanburður veglína og umhverfisáhrif mismunandi kosta. Til athugunar hjá 
Skipulagsstofnun eru lagðar fram 6 veglínur. Innan marka svæðisskipulags miðhálendis, 
liggja þrjár þeirra, þ.e syðsti hluti Dettifossvegar frá Hringvegi og að Dettifossi, kostir A, 
B, B2. Veglína B og B2 liggja í nágrenni við Jökulsá á Fjöllum en veglína A í nágrenni 
við núverandi Hólmatunguveg. Jafnframt er lagt fram samanburðarkostur B1, sem alfarið 
er hafnað af Umhverfisstofnun.  
 Veglína A-  18.6 km hún er að öllu leyti nýbygging en liggur á köflum á eða í grennd við 
núverandi Hólmatunguveg. Veglínan hefur lítil áhrif á hugmyndir um friðlýsingu 
Jökulsár á Fjöllum. Hæðar breytingar eru ekki miklar og halli ekki mikill. Efnistaka er 
erfið- fylling hvergi mikil en skerðingar eru talsverðar.  
Veglína B- 21.1 km langur. Hún er að öllu leyti nýbygging. Hæðar breytingar eru ekki 
miklar og halli ekki mikill. Sneytt er hjá Hraundal, Landslagið er fjölbreytt og hefur 
töluvert upplifunargildi. Betri efnistökumöguleikar en í veglínu A. 
Veglína B2.  20.9 km löng, hún fylgir B nema á 3 km löngum kafla. Hún er að öllu leyti 
nýbygging. Landið sem veglínan liggur um er gróðurlaust.  
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Veglínur C og D eru utan skipulagssvæðis svæðisskipulags miðhálendis og verður 
aðeins lítillega fjallað um þær í umsögn nefndarinnar.  
Núverandi vegur er mjög lélegur og mikið niðurgrafinn og að mati framkvæmdaaðila 
talin óraunhæfur kostur. 
 
Markmið framkvæmdar er að bæta aðgengi að ferðamannastöðum í Þjóðgarðinum í 
Jökulsárgljúfrum. Styrkja byggðarlög og tryggja heilsárs samgöngur og auka 
umferðaröryggi.  
 
Vegagerðin leggur fram sem kost B+C+D 
 
Hönnunarhraði og umhverfisáhrif 
Í frummatsskýrslu Vegagerðar kemur fram að hönnunarhraði vegar er miðaður við 90 
km/klst. Í umsögnum Kelduneshrepps, Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar er 
talið að 90 km/klst hraði eigi að vera alger undantekning þar sem um ferðamannaveg sé 
að ræða. 
Að mati framkvæmdaaðila er vegur hannaður með jafnan hraða talinn öruggari kostur. 
Af gögnum Vegagerðar er ekki hægt að gera greinarmun á hvort þessi hönnunarforsenda 
breyti veglínu eða hafi í för með sér önnur og meiri umhverfisáhrif.    
 
Framkvæmdatími og umhverfisáhrif 
Í samráði við ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi hefur verið talið að lagning Dettifossvegar 
efli möguleika ferðaþjónustunnar á Norðurlandi og bæti aðgengi að þjóðgarðinum í 
Jökulsárgljúfrum. Í samgönguáætlun 2005-2008 er gert ráð fyrir byrjunarfjárveitingu til 
Dettifossvegar 468 m.kr sem dugar aðeins fyrir hluta framkvæmdar. Samkvæmt 
matsskýrslu er áætlaður byggingartími Dettifossvegar í stysta lagi til ársins 2014. Lengd 
framkvæmdatíma er því samkvæmt Frummatsskýrslu minnst 8 ár, samkvæmt skýrslunni 
eru ýmis umhverfisáhrif vegagerðar á framkvæmdatíma en ekki af veglínunni sem slíkri. 
Umhverfisáhrif eru af völdum ryks, hávaða og sjónmengunar og verður því að segja að 
óásættanlegt að teygja framkvæmdir yfir þetta langt tímabil. Á framkvæmdatíma má gera 
ráð fyrir að markmið framkvæmdar verði ekki uppfyllt, umferðaröryggi sé ógnað og 
aðgengi að ferðamannastöðum í viðkvæmri náttúru verði um vinnusvæði vegagerðar. Að 
mati samvinnunefndar ætti að stytta framkvæmdatíma og haga framkvæmdum þannig að 
draga megi úr áhrifum á háannatíma ferðaþjónustunnar.  
 
Val á veglínu og umhverfisáhrif 
Samkvæmt skýrslu Vegagerðar er getið að helstu áhrifaþættir framkvæmdarinnar kunni 
að verða: á landnotkun- þ.e á friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum frá upptökum til ósa, á 
samfélag– ferðaþjónustu og útivist,  á jarðmyndanir, landslag gróður og fornleifar. 
Óveruleg áhrif kunni að verða á fuglalíf, hávaða og mengun.   
Með því að bera saman umhverfisáhrif veglína er metið að veglína A hafi minna 
upplifunargildi en veglína B/B1/B2 en hinsvegar geti veglína B/B1/B2 haft áhrif á útivist 
meðfram Jökulsánni og friðlýsingu Jökulsárinnar.   
Ferðaþjónustan hefur kosið kost B, vegna útsýnis og telur vegstæði betra og öruggara. 
Kelduneshreppur hefur lýst yfir hlutleysi sínu gangvart vali á milli A og B. Sveitarstjórn 
Skútustaðahrepps leggur áherslu á kost B og lýsir yfir furðu sinni með val 



Fylgiskjal 21  

 

 

Umhverfisstofnunar á leið a sem fer um gróið land á einu þurrasta og viðkvæmasta svæði 
landsins. Samkvæmt fylgiskjali 9 er veglínur B og B1 taldar verða snjóléttari en veglína 
A. Veglína B2 er sett fram vegna óska landeigenda Reykjahlíðar til að draga úr raski á 
hraunum.  
 
Samvinnunefnd miðhálendis telur að kostur B falli betur að stefnumótun í gildandi 
skipulagi um að veglína geti færst austur að Jökulsá á Fjöllum þar sem eru að mestu aurar og 
ógróið land. Samvinnunefnd telur mikilvægt að áður en endanlegt vegstæði er ákveðið 
verði útfærð í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélags (Skútustaðahreppi) tengd 
landnotkun og tekið tillit til hagsmuna annarra vegfarenda s.s göngufólks, hjólreiða- og 
hestamanna. Landrými og aðgengi þarf að vera gott að Jökulsánni. Ef kemur til stækkun 
Þjóðgarðs er ljóst að markmið er verndun náttúru og aðgengi almennings.   
Áætluð vegstæði (bæði A og B) falla í hæsta verndarflokk svæðisskipulags miðhálendis, 
náttúruverndarsvæði. Svæðin ná yfir stórar landslagsheildir og stóra samfellda hluta 
gosminja á gosbeltinu. Í svæðisskipulaginu er vísað í ályktun náttúruverndarþings sem 
telur nauðsyn að stofna “eldfjallafriðland” á svæðinu.  Í ljósi þessara upplýsinga er hægt 
að taka undir óskir heimamanna um veglínu B2, sem sneiðir frá viðkvæmum 
jarðmyndunum og dregur úr raski á hraunum, svo framarlega sem veglínan hindrar ekki 
aðgengi almennings meðfram Jökulsánni. Tengingar að helstu ferðamannsvæðum þarf að 
vanda s.s niður í Vesturdal, Hólmatungur og að bílastæði við Dettifoss.  
Í skýrslu framkvæmdaraðila er gerð grein fyrir fyrirhuguðum efnistökusvæðum 
Dettifossvegar. Samvinnunefnd telur mikilvægt að efnistökusvæði verði útfærð í 
aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga og bendir á að samkvæmt Leiðbeiningum um 
skilgreiningu landnotkunar í aðalskipulagi á miðhálendinu, skuli einungis í 
undantekningatilfellum gert ráð fyrir efnistökusvæðum á svæðum sem skilgreind eru sem 
“náttúruverndarsvæði” í svæðisskipulaginu. Staðsetning og umfang efnistökusvæða 
verður þá að taka mið af almennum sjónarmiðum í svæðisskipulaginu um 
"verndarheildir" og "lágt byggingarstig". Við ákvörðunartöku ber því að mati 
samvinnunefndar að takmarka sem mest fjölda efnistökusvæða og haga frágangi þeirra 
þannig að falli sem best að landi. Eðlilegt er að horfa fyrst og fremst til efnistöku í og við 
veglínu Dettifossvegar og í og á áraurum Jökulsárinnar.   
Veglína Dettifossvegar fer um verndarsvæði svæðisskipulags miðhálendis, Ódáðahraun 
og Austurfjöll, verndarsvæðið er hæst á hálendi vegna  sérstöðu og hversu lítið það er 
snortið af mannavöldum. Samvinnunefnd miðhálendis telur mikilvægt að á 
framkvæmdatíma, við vegbyggingu og efnistöku verði gætt fyllstu varklárni og dregið úr 
áhrifasvæði framkvæmdanna.  

Virðingarfyllst  
 

 
 

        _____________________________ 
Óskar Bergsson formaður  

Tölvupóst runar@skipulag.is; frida@skipulag.is  
Afrit: Vegagerðin b.t. Helgu Aðalgeirsdóttur      Fbe/brefut/06/dettif-skip  
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Skógrækt ríkisins, skógræktarráðunautur, 
Gamla Gróðrarstöðin, Krókeyri, 600 Akureyri, 

sími 461-5644 og 865-5908 
hallgrimur@skogur.is 

 
 
 
 
 
Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 
150 Reykjavík,    Akureyri 30. mars .2006 
 
 
 
 
Með bréfi dagsettu 7. mars s.l. óskaði Skipulagsstofnun eftir umsögn Skógræktar 
ríkisins á matsskýrslu um Dettifossveg; Hringvegur - Norðausturveg. 
 
Samkvæmt matskýrslu kemur fram að fyrirhugaðar veglínur D og D1 liggja um 
Meiðavallaskóg. Ekki kemur fram í matsskýrslu hve umfangsmikil skógareyðing 
verður að völdum vegagerðar á þessu svæði. 
 
Skógrækt ríkisins gerir ekki athugasemdir við lagningu fyrirhugaðs vegar um 
Meiðavallaskóg en bendir á að minni skógarruðningur muni fylgja leið D1.  
 
Skógrækt ríkisins leggur einnig áherslu á að haft verði samráð við skógarvörðinn á 
Norðurlandi vegna skógarruðnings í fyrirhuguðu vegstæði 
 
Samkvæmt skógræktarlögum (II. kafla, 6 gr.) um meðferð skóga og kjarrs má ekkert 
svæði rjóðurfella nema með samþykki skógræktarstjóra og þá því aðeins að grætt 
verði upp að nýju jafnstórt svæði.  
 
Með tilvísun í framangreint óskar Skógrækt ríkisins eftir að sýnt verði fram á 
mótvægisaðgerðir vegna skógareyðingar sem kunna að fylgja framkvæmdum við 
lagningu Dettifossvegar. 
 
 
 
      F. h. Skógræktar ríkisins, 
       
 
      ------------------------------------- 
      Hallgrímur Indriðason, 
      skógræktarráðunautur, 
      Akureyri. 
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Skipulagsstofnun 
b.t.  Rúnars Dýrmundar Bjarnasonar 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 

Gunnarsholti 31. mars 2006 
 
 
Umsögn um: 
Dettifossvegur, Hringvegur – Norðausturvegur. Mat á umhverfisáhrifum, sbr. 
bréf Skipulagsstofnunar frá 6. mars sl. 
 
Umsögn Landgræðslu ríkisins tekur til hugsanlegra áhrifa framkvæmdarinnar á gróður 
og gróðurlendi og jarðvegsrof sbr. lög um landgræðslu nr. 17/1965. Í umfjöllun sinni 
hér á eftir tekur Landgræðsla ríkisins mið af 22. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 
varðandi efni og framsetningu. Fjallað verður um efni matsskýrslu með sérstöku tilliti 
til þeirra þátta er að verksviði Landgræðslu ríkisins snúa. 
 
Fyrirhuguð framkvæmd 
Frumatsskýrslan lýsir fyrirhugaðri framkvæmd, hönnun hennar og staðsetningu á 
fullnægjandi hátt þannig að hægt sé að draga nauðsynlegar ályktanir varðandi 
umhverfisáhrif framkvæmdarinnar hvað varðar starfssvið Landgræðslu ríkisins. 
 
Umhverfi 
Umhverfinu er lýst á fullnægjandi hátt í matsskýrslu og fylgiskýrslum hennar. 
Landgræðsla ríkisins telur að þær rannsóknir og upplýsingar sem fram eru lagðar og 
til er vitnað séu fullnægjandi til grundvallar ákvörðun um umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar. 
 
Umhverfisáhrif 
Frá sjónarhóli Landgræðslu ríkisins eru umhverfisáhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar 
fyrst og fremst tengd áhrifum hennar á gróður, annars vegar vegna vegarins sjálfs og 
hins vegar vegna námasvæða og lagningar hliðarvega.  

Landgræðslan vill lýsa ánægju sinni með að fram kemur í frummatsskýrslu að  
aðgerðaþörf vegna mögulegrar sandfokshættu verði metin.  Brýnust þörf er á þessu 
við áfanga I þar sem veglínur á áfanga II og III fara að mestu leyti um gróið land. 

Hvað varðar val á veglínum á áfanga I vill Landgræðslan benda á að veglína B/B2 er 
mun betri kostur með tilliti til landgræðslusjónarmiða þar sem hún fer að mestu um 
ógróið land.  Veglína A fer að stórum hluta um gróið og uppgrætt land sem yrði 
raskað og eykst þar með hætta á jarðvegsrofi þar sem jarðvegurinn er mjög rofgjarn á 
þessu svæði.   Með vali á veglínu B/B2 opnast aðgengi að miklu rofsvæði á Norðmel 
þar sem mikil þörf er á að stöðva hraðfara jarðvegsrof.   

Landgræðslan vill árétta gildi þess að girða fjárhelda girðingu vestan nýs vegar ef 
veglína B/B2 er valin en með því myndi umferðaröryggi aukast til muna auk þess sem 
samkomulag ætti að nást um að friða hið illa farna land austan þess fyrir búfjárbeit. 
Friðun fyrir búfjárbeit myndi auka möguleikana á að stöðva hugsanlegt sandfok á 
svæðinu en slíkt er nær ógerlegt við þessar aðstæður þar sem búfjárbeit er til staðar.  
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Í frummatsskýrslu kemur fram að tillaga hafi komið um að leggja af gamla veginn frá 
hringvegi norður að Dettifossi. Landgræðslan tekur undir ætlan Vegagerðarinnar að 
gera hann minna áberandi í landslaginu en bendir á nauðsyn þess að tryggja aðgengi 
að uppgræðslusvæðum eftir gamla veginum ef veglína B/B2 verður valin. 

Hvað varðar veglínu C á áfanga II hefur Landgræðslan ekki athugasemdir við legu 
hennar.  Færsla vegar ofar á Svínadalsháls eykur aðgengi að uppgræðslusvæðum sem 
unnið hefur verið á undanfarin ár auk þess sem hætta á úrrennsli frá vegi ætti að 
minnka vegna minni hliðarhalla. 

Í áfanga III þar sem val er um veglínur D og D1 þá vill Landgræðslan benda á að út 
frá landgræðslusjónarmiðum er D1 betri kostur þar sem minna rask verður á 
gróðurlendum. 
 
Mótvægisaðgerðir 
Fjallað er sérstaklega í frummatsskýrlunni um mótvægisaðgerðir til að minnka 
neikvæð áhrif vegagerðar á gróður með því að græða upp a.m.k. jafn stór svæði og 
þau sem raskast vegna framkvæmdanna.  

Það er ástæða til að hrósa Vegagerðinni fyrir það frumkvæði sem hún sýnir varðandi 
það að bæta þann gróður sem eyðist vegna framkvæmda. Landgræðslan hefur lengi 
barist fyrir því að bætur komi fyrir þann gróður sem eyðist vegna framkvæmda í 
samræmi við 17. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965.  

Landgræðslan telur að fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir séu fullnægjandi en ítrekar 
nauðsyn þess að meta hættu á sandfoki á þessu fyrirhugaða framkvæmdasvæði. 
 
Vöktun 
Landgræðsla ríkisins telur ekki nauðsyn á að viðhafa aðra vöktun en þá sem eðlilega 
fylgir eftirliti með gróðurframvindu á nýlega græddum svæðum meðan nýgróður er að 
festa rætur og svæðið að laga sig að grenndargróðri. 
 
Atriði sem kanna þarf frekar 
Landgræðsla ríkisins telur að ekki sé þörf á að afla frekari gagna vegna matsferlisins. 
Að mati Landgræðslu ríkisins eru fyrirliggjandi gögn fullnægjandi til þess að byggja á 
mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 
 
Samantekt á áliti Landgræðslu ríkisins 
Að teknu tilliti til framlagðra gagna telur Landgræðsla ríkisins að fyrirhugaðar 
framkvæmdir muni ekki hafa veruleg áhrif á umhverfi hvað varðar gróður og jarðveg 
ef þess er gætt að yfirborð raskaðs lands sé grætt upp á nýjan leik. 
 
 

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslu ríkisins 

 
 

_______________________________ 
Sveinn Runólfsson, 
  landgræðslustjóri   
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Skipulagsstofnun 
Rúnar Dýrmundur Bjarnason 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 
Mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar - viðbótarupplýsingar. 
 
Vísað er í bréf frá Skipulagstofnnun dags. 25. apríl s.l. þar sem óskað er eftir frekari umsögn um 
námur við veglínur B. Umhverfisstofnun bendir á að stofnunin hefur hafnað veglínum B vegna 
eftirfarandi ástæðna: 
 
1.  Veglínur B, B1 og B2  liggja um landsvæði sem gert er ráð fyrir að falli innan fyrirhugaðs 
þjóðgarðs norðan Vatnajökuls eða Vatnajökulsþjóðgarðs.  Fyrirhugaður þjóðgarður er hugsaður 
beggja vegna árinnar.  Austan ár liggur vegur nú þegar nálægt ánni á svipuðum slóðum. Veglínur 
B fara um ósnortið landslag vestan árinnar.  Umhverfisstofnun telur að það sé nóg að vegur liggi 
svo nálægt ánni öðrum megin hennar og leggur áherslu á að horft sé til framtíðarskipulags 
vegamála meðfram Jökulsá beggja vegna með hliðsjón af ofangreindu. 
 
2.  Veglínur B, B1 og B2 liggja mjög nálægt Jökulsá á Fjöllum, raska ummerkjum eftir 
hamfarahlaup (flóðaset) og raska eldhrauni sem runnið hefur á nútíma og nýtur sérstakrar 
verndar skv. 37. gr laga nr. 44/1999 um náttúruvernd.  Hamfarahlaupin í Jökulsá á Fjöllum eru 
stærstu hlaup sem orðið hafa á jörðinni eftir síðasta jökulskeið. Ummerki þeirra eru mikilvægur 
hluti af landslagi umhverfis Jökulsár á Fjöllum og mikilvæg í jarðfræðilegu tilliti. 
Námur við veglínur B, B1 og B2 utan hugsanlega námur B-14 og B-15 verða eingöngu notaðar 
ef einhver þeirra veglína verður fyrir valinu. Umhverfisstofnun ítrekar að hún leggst gegn leiðum 
B af framangreindum ástæðum og þ.a.l. einnig almennt gegn vegum og öðru raski vegna náma af 
sömu ástæðum.  Þar sem stofnunin leggst gegn veglínum B, B1 og B2 leiðir af eðli málsins að 
hún telur rask vegna námutöku og vegagerðar vegna þeirra einnig óásættanlegt. Stofnunin getur 
hins vegar, t.d. ef rétt er á málum haldið hvað varðar svo sem frágang og vegagerð að námum, 
fallist á að ákveðnar námur við leiðir B séu meira ásættanlegar en aðrar og að sumar námurnar 
væri hægt að nota fyrir veglínu A að teknu tilliti til ákveðinna þátta er varða vinnslu úr þeim og 
frágang. Þessa umsögn verður því að skoða í því ljósi að stofnunin hafnar alfarið að leiðir B, B1 
og B2 verði valdar og stofnunin hafnar almennt námum fyrir þær leiðir nema þeim námum sem 
stofnunin telur að sé til bóta að nota án tillits til hvaða leið verður fyrir valinu og án tillits til 
vegalengdar frá því vegstæði sem endanlega verður fyrir valinu. 
 
Veglínan 
Veglína B2 fer nær ánni en veglína B á stuttum kafla og er að mati Umhverfisstofnunar alltof 
nálægt ánni. Á móti kemur að veglína B2 fer yfir nútíma hraun á styttri kafla en veglína B. Í 
skýrslu Vegagerðar kemur fram að hraunið sé hinsvegar úfnara og landið ójafnara á leið B2.  Að 
áliti Umhverfisstofnunar mundi það hafa í för með sér meiri skeringar og meira rask ef  
öryggissvæði meðfram veginum verður sléttað. Sjónræn áhrif framkvæmdarinnar yrðu því meiri 
þó að farið yrði yfir minna hraun.  Á samráðsfundi með Vegagerðinni 4. maí s.l. kom fram að 
hraunið væri ekki 
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úfnara og landið ójafnara á leið B2 en á leið B og um mistök væri að ræða í skýrslu.  Í ljósi þess 
yrðu umhverfisáhrif á hraunin svipuð. Umhverfisstofnun telur leið B2 fara alltof nálægt ánni á 
sömu forsendum og leið B. 
Í frummatsskýrslu kemur fram að Vegagerðin hafi ákveðið að veglína B1 verði ekki  fyrir valinu 
vegna umtalsverðra neikvæðra áhrifa á landslag. Umhverfisstofnun tekur undir það álit 
Vegagerðarinnar. Í heild sinni leggst Umhverfisstofnun gegn leið B og mælir með leið A eins og 
kemur fram í bréfi Umhverfisstofnunar dags. 7. apríl 2006. 
Efnistökustaðir 
Á veglínu B, B1 og B2 er gert ráð fyrir alls 15 efnistökustöðum auk efnistökustaðar (B1) á 
áreyrum Jökulsár sunnan Jökulsárbrúar. Þar af eru tvær námur, B11 og B12 sem einungis er gert 
ráð fyrir að nota á leið B1 sem Vegagerðin hefur ákveðið að verði ekki fyrir valinu. 
Umhverfisstofnun hefur þegar gert athugasemdir við fjölda náma á þessari leið og bendir á að í 
sumum tilvikum er innan við 1 km á milli efnistökustaða.  Námurnar eru margar mjög nálægt 
vegi og eru því áberandi þaðan.  Þó að landið sé lítið eða ekkert gróið koma ummerki 
efnistökunnar til með að sjást vel. Með framtíðarhugmyndir svæðisins í huga er mikilvægt að 
námurnar séu fjær vegi og að vestanverðu nema þegar um er að ræða skeringar. 
Umhverfisstofnun telur ákveðna mótsögn fólgna í því að tala um að upplifunargildi leiðar B sé 
meira en leiðar A, m.a. vegna nálægðar við ána, og á sama tíma leggja til töluvert mikla 
efnistöku í landslagi þeim megin vegarins sem ferðamenn eru líklegri til að beina sjónum sínum 
að. 
 
Efnistökustaðir á áreyrum 
Fjórir efnistökustaðir eru á áreyrum í árfarvegi Jökulsár á Fjöllum, B-1, B-3, B-6 og B-7. B-1 
hefur þá sérstöðu að vera nokkuð frá veglínunni og hafa áður verið notaður sem efnistökustaður 
þar sem efninu hefur verið mokað upp úr farveginum og malað í burðarlög og klæðningu þegar 
vegurinn frá Jökulsá að Hólmatunguvegi var klæddur bundnu slitlagi fyrir fáum árum síðan. 
Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við þennan efnistökustað en vill árétta að aðkoma og 
frágangur á bakka árinnar verði vandaður.  Það er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að efnistakan er 
alveg við þjóðveg 1 og því mjög áberandi. 
B-3, B-6 og B-7 eru nýir efnistökustaðir í ánni þar sem gert er ráð fyrir að taka efni í neðra 
burðarlag og fyllingarefni.  Aðeins er gert ráð fyrir að nota B-6 ef veglína B2 verður fyrir valinu. 
Til að komast að þeim þarf að gera námuveg, 0,4-0,7 km langa frá veglínunni. Umhverfisstofnun 
gerir ekki athugasemdir við sjálfa efnistökuna og getur tekið undir að efnistaka í ánni kemur til 
með að jafna sig af framburði árinnar.  Efnistakan, hinsvegar, hefur í för með sér námuvegi að 
efnistökustöðunum og er ekið yfir flóðaset að þessum þremur námum. Umhverfisstofnun gerir 
athugasemdir við  fjölda námuvega sem skera landið við ána og telur að fækka ætti þessum 
efnistökustöðum. Umhverfisstofnun gerir einnig athugasemdir við það að við námu B-3 eru 
sýndir 2 námuvegir og telur það óþarfa. 
 
Efnistökustaðir á jökulruðningsholtum 
Átta efnistökustaðir eru á jökulruðningsholtum, við eða mjög nálægt veglínunni.  Þar af eru þær 
tvær námur sem einungis á að nota á leið B1. Einnig eru tvær námur sem kemur til greina að nota 
á leið A. Af þessum átta efnistökustöðum eru fimm austan við veglínuna en aðeins þrír vestan 
hennar.  Umhverfisstofnun ítrekar að hún leggst gegn leiðum B og ber að horfa á umsögn um 
einstakar námur í því ljósi.  Námur B-14 og B-15 má einnig nota á leið A. 
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B-2 er skammt austan við veglínu B. Engan námuveg þarf að leggja að námunni.  
Umhverfisstofnun telur að dýpi námunnar sé fullmikið og verði hún áberandi frá vegi þar sem 
hún er rétt við veginn. 
B-4 er einnig skammt austan veglínu B en stuttan námuveg þarf að leggja að þessari námu. 
Miðað við magn efnistökunnar og að efnið sé notað sem fyllingarefni telur Umhverfisstofnun 
óþarfi að hafa þennan efnistökustað og leggur til að honum verði sleppt og efnið frekar tekið úr 
námu B-5 sem yrði þá stækkuð en hún er þarna skammt frá. 
B-5 er fast upp við veglínuna vestan við veginn.  Efnistakan er ásættanleg og athuga þarf hvort 
ekki sé hægt að taka meira efni á þessum stað og sleppa B-4 í staðinn. 
B-11 verður aðeins notuð ef veglína B-1 verður valin en Vegagerðin hefur þegar ákveðið að svo 
verði ekki og tekur Umhverfisstofnun alfarið undir það sjónarmið.  Efnistakan er ásættanleg en 
vinnsludýpið er fullmikið og við það verður náman mjög áberandi en hún er einnig austan við 
veginn. 
B-12 verður aðeins notuð ef veglína B1 verður valin en Vegagerðin hefur þegar ákveðið að svo 
verði ekki. Efnistakan verður áberandi en hún er alveg við Hraundal þar sem eru eldvörp og 
hraun. Þau hafa mjög hátt verndargildi auk þess sem sjónrænt gildi þeirra er mjög mikið. 
Umhverfisstofnun telur því efnistökuna ekki ásættanlega. 
B-13 er mjög nálægt efstu drögum Hraundals.  Náman er stutt frá vegi, austan (norðan) vegar, og 
verður því nokkuð áberandi.  Þarna á að taka umtalsvert af fyllingarefni sem er tekið í fleiri 
námum.  Í frummatsskýrslu er rætt um mögulegan útsýnisstað í efstu drögum Hraundals. 
Umhverfisstofnun telur að nálægð efnistökunnar við Hraundal og hugsanlegan útsýnisstað þar sé 
ekki ásættanleg og vill að skoðað verði hvort ekki megi taka þetta magn fyllingarefnis á öðrum 
stað, hugsanlega með því að stækka námu B-14 sem er þarna stutt frá. 
B-14 er í jökulruðningsholti vestan við veginn.  Efnistaka á þessum stað er ásættanleg svo lengi 
sem vinnslan sé gerð eins lítið áberandi og hægt er.  Í texta er talað um að brún holtsins verði 
færð aftar til austurs. Á því má skilja að farið verði í holtið að vestanverðu og það unnið til 
austurs.  Það telur Umhverfisstofnun ásættanlegri aðferð heldur en að fara inn í holtið að austan á 
móts við veginn. Þessa námu mætti nota fyrir efnistöku á leið A og yrði þá að fara inn í námuna 
austan frá og vinna til vesturs eins og rætt var um á samráðsfundi með Vegagerð 4. maí s.l. 
 
Efnistökustaðir í klapparholtum 
Einn efnistökustaður er áætlaður í klapparholt á þessari leið, B-8.  Er hann vestan við veginn. 
Efnið á að nota í efra burðarlag og klæðningu. Í texta er talað um að leggja þurfi 1 km langan 
námuveg að holtinu en skv. korti er það nær því að vera 0,1 km. Efnistaka á þessum stað er 
ásættanleg svo lengi sem farið er og unnið inn í námuna að vestanverðu. Einnig ætti að 
skipuleggja allt vinnslusvæðið (einnig haug- og vinnslusvæði) mjög vel þannig að sem minnst af 
landi fari undir raskið. 
 
Efnistökustaðir á sethjöllum 
Tveir efnistökustaðir, B-9 og B-10 eru staðsettir með mjög stuttu millibili á fornu jökulárseti 
austan við veglínuna og veitir það þeim ákveðna sérstöðu.  Flatarmál þeirra er mjög mikið og 
mikið magn á að taka sem fyllingarefni og neðra burðarlag.  Námuveg þarf að leggja að báðum 
efnistökustöðunum ef veglína B verður fyrir valinu.  Þar sem Vegagerðin velur ekki veglínu B1 
má gera ráð fyrir námuvegum að svæðinu en þeir eru ekki sýndir á korti. Námurnar eru austan 
vegar og sjónræn áhrif þeirra talsverð.  Í frummatsskýrslu er talað um að landið sé ógróið en á 
mynd af efnistökustað B-9 sést að svo er ekki. Flatarmál námanna er mjög mikið.  Sethjallarnir 
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með fornu jökulársetinu eru ummerki eftir hlaup Jökulsár á Fjöllum. Samkvæmt jarðfræðikorti er 
samskonar jökulsárset óvíða annarsstaðar. Af þeim efnistökustöðum sem taldir eru upp á leiðum 
B telur Umhverfisstofnun að þessir séu óásættanlegastir með tilliti til sjónrænna áhrifa, jarðfræði 
(vísindalegt gildi) og landslags svæðisins og framtíðarverndunar þess. Vill Umhverfisstofnun í 
því sambandi vísa í bréf Óskars Knudsen jarðfræðings til Vegagerðarinnar dags. 31. janúar 2004 
um veglínu og efnistöku meðfram Jökulsá á Fjöllum. 
 
Hámarkshraði og hönnunarhraði vegarins 
Í bréfi Umhverfisstofnunar dags. 7. apríl s.l. hefur fyrir mistök fallið út lína á fyrstu síðu bréfsins 
sem fjallar um hámarkshraða á Dettifossvegi.  Umhverfisstofnun vill árétta að hún telur að 
hámarkshraði alls vegarins eigi að vera 60 km á klst. Umhverfisstofnun tekur einnig undir 
framkomnar athugasemdir Landverndar um hönnunarhraða vegarins en í matsáætlun var talað 
um að hönnunarhraði vegarins verði breytilegur eftir aðstæðum en í frummatsskýrslu er aðeins 
lagður til 90 km/klst hönnunarhraði. Til dæmis er það þekkt að við vegagerð í nálægð 
Þingvallaþjóðgarðs hefur verið hægt að nota að miklu leyti gamlar veglínur til að hanna veg sem 
hefur hámarkshraða 70 km og valda tiltölulega litlu raski en vegur með hámarkshraða 90 km 
lagður í sömu veglínu mundu valda mun meira raski. Umhverfisstofnun gerir sér grein fyrir að 
mismunandi vegstæði geta haft mikið um það að segja hvort mikill munur verður á veglínum 
með mismunandi hönnunarhraða eða ekki. Umhverfisstofnun bendir þó á að þessa umfjöllun 
vantar í matsskýrsluna og sérstaklega vantar hvort ýmislegt varðandi veglínurnar hefði orðið 
öðruvísi ef gert hefði verið ráð fyrir 60 km hámarkshraða frá upphafi. Hefðu t.d. öryggissvæði 
orðið minni, hefði verið auðveldara að fylgja vegstæði sem fyrir er og hefði efnistaka orðið jafn 
mikil o.s.frv. ? 
 
Niðurstaða 
Í ljósi þess sem fram kemur hér að framan leggst UST gegn námum B-2 - B-13 en telur að námur 
B-1, B-14 og B-15 geti verið til bóta fyrir vegagerðina í heild ef rétt er á málum haldið varandi 
aðkomu að námunum og frágang. Í fyrri umsögn stofnunarinnar benti Umhverfisstofnun á að 
hámarkshraði vegarins ætti að vera  60 km/klst. Í því sambandi bendir stofnunin á að 
matsskýrslan er ekki í samræmi við matsáætlun um að hafa breytilegan hönnunarhraða eftir 
aðstæðum og sýna veghönnun sem tekur mið af minni hámarkshraða en 90 km/klst. 
 
 
Virðingarfyllst 
 
 
 
Árni Bragason 
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Akureyri 15. maí 2006 
 
 

Efni: Dettifossvegur, Hringvegur-Norðausturvegur. Mat á umhvefisáhrifum. 
 
Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn Ferðamálastofu um mat á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðri uppbyggingu á nýjum Dettifossvegi, vestan Jökulsár á Fjöllum. 
 
Ferðamálastofa byggir umsögn sýna á áhrifum framkvæmdarinnar á ferðamennsku á 
svæðinu, Þjóðgarðinn Jökulsárglúfur, sveitarfélagið Kelduneshrepp og nærsveitir. 
 
Vegagerðin leggur upp með 6 veglínur og veghönnun miðast við malbikaðan veg með 
90 km/klst. hönnunarhraða. 
 
Það er ljóst að tilgagngur með vegagerðinni um eða við þjóðgarðinn er fyrst og fremst 
sá að bæta aðgengi ferðamanna um svæðið,  að styrkja ferðamennsku á svæðinu bæði í 
sveitarfélginu og nærsveitum, Skútustaðaheppi, Húsavík og Melrakkasléttu. Einnig  
kemur vegagerðin til með að bæta samgöngur íbúa Kelduneshrepps og Melrakkasléttu 
við Austurland. Samkvæmt skilgreiningu Vegagerðarinnar um vegflokka myndi 
vegurinn líklega flokkast til “Landsvega” frekar en “Stofnvega” (sjá skilgr. Vegagerðar,  
“Vegakerfið – vegflokkar” www.vegagerdin.is). 
 
Ferðamannavegur hefur nokkuð annarskonar tilgang en vegur sem fyrst og fremst er 
byggður upp sem flutningsæð milli sveitarfélaga. Ferðamannavegur leggur upp með að 
umferð sé hægari og auðveld aðkoma sé að áningar- og útsýnisstöðum á meðan 
Stofnvegi er ætlað að stytta allar vegalengdir og tíma á milli tveggja þéttbýlisstaða og ná 
til þess svæðis sem mikilvægast er fyrir athafnalíf þéttbýlisins.  
 
Vegna eðli vegarinns ætti vegurinn að vera sem minnst áberandi í landi bæði að lega 
vegarinns fylgi nokkuð landslagi og hæð sé haldið í lágmarki en samt tekið tillit til 
snjósöfnunar og sjónlínur séu góðar til að draga úr slysahættu. Til að draga úr neikvæðri 
upplifun ferðamanna á landinu er hvatt til að landslags- og jarðfræðiheildir verði látin 
halda sér sem allra mest þ.e. að ekki verði þverað eða skorin í sundur t.d. 
jarðfræðifyribæri, í því sambandi má nefna sprungukerfi Öskju en það liggur m.a. langs 
meðfram Jökulsá að vestan, yfir ána neðan Dettifoss og þaðan norður á Melrakkasléttu, 
talin lengsta gígaröð á Íslandi. 
Þar kemur veglína B, B2  og námur þar í kring til með að hafa umtalsverð áhrif því ætti 
að skoða veglínu A sem fyrsta kost. 
 
Sammögnunaráhrif framkvæmdanna: 
Til þessa hafa slæmir vegir takmarkað umferð um svæðið og gert það að verkum að 
áningarstaðir og náttúran innan þjóðgarðsins hafa nokkurnvegin borið þá umferð sem 
um hann hefur farið. Með bættum samgöngum og aukinni umferð má búast við að farið 
verði yfir þolmörk svæðisins fyrr en varir, bæði félagsleg- og náttúruleg þolmörkum, 
verði ekki unnið að viðeigandi ráðstöfunum.  
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Sammögnunaráhrif vegna vegagerðarinnar verða að öllum líkindum umtalsverð það er 
því mikilvægt að úrbætur á áningarstöðum og aðgengi innan þjóðgarðsins fylgist að 
með vegagerðinni og litið verði á uppbyggingu áningarstaða og verndun náttúrunnar 
innan þjóðgarðsins og á nærsvæðum við fyrirhugaðan veg sem hluta af verkefninu þ.e. 
verkefnið “Dettifossvegur”.  
 
Valur Þór Hilmarsson 
Umhverfisfulltrúi 
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Sigurður Yngvason, bóndi
Tóvegg
671 KÓPASKER

Akureyri, 13. mars 2006
Tilvísun:  2003050055/10.21

HA/
   

Efni: Dettifossvegur, athugasemdir við frummatsskýrslu

Eftirfarandi eru athugasemdir sem komu fram í símtali frá Sigurði Yngvasyni 13. mars 2006. 

Náttúruminjaskrá
Í landi Tóveggjar í Kelduhverfi kallast skógurinn sem Dettifossvegur liggur í gegnum 
Tóveggjarskógur. Það svæði sem er á náttúruminjaskrá nær aðeins yfir land Meiðavalla. 
Vegurinn liggur því ekki í gegnum land á náttúruminjaskrá í landi Tóveggjar.

Landamerki
Landamerki milli Meiðavalla og Tóveggjar þarf að staðsetja betur. 

Girðingar
Við gerð matsáætlunar setti landeigandi Tóveggjar það skilyrði fyrir framkvæmdum að girt 
yrði meðfram veginum þar sem hann fer í gegnum land hans. Ef ekki verður tekið mark á því 
skilyrði má búast við frekari andmælum landeiganda vegna fyrirhugaðrar vegagerðar. 
Afgirtur vegur er mun öruggari, bæði fyrir búfénað sem gengur laus m.a. í Tóveggjarskógi og 
fyrir vegfarendur.

Frágangur vegar
Landeigandi telur enga ástæðu til að taka upp álitleg birkitré sem lenda undir 
vegaframkvæmdum til að gróðursetja aftur við frágang vegsvæðis sbr. kafli 4.4.1. í 
frummatsskýrslu. Því til stuðnings bendir hann á hættu af snjósöfnun þar sem mikill gróður er 
meðfram vegum.
 

Virðingarfyllst

Helga Aðalgeirsdóttir
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Skipulagsstofnun 
Rúnar Dýrmundur Bjarnason 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 
 
                                                                                                           Reykjahlíð 20.apríl 2006  
 
 
Efni: Mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar. 
 
Við undirritaðir, sem allir erum landeigendur í Reykjahlíð við Mývatn og rekum einnig 
ferðaþjónustu hér á staðnum lýsum ánægju með að nýr vegur að Dettifossi og um Þjóðgarðinn 
í Jökulsárgljúfrum er nú í augsýn. 
 
En jafnframt viljum við koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum okkar og ábendingum 
varðandi áfanga I, þ.e. þann hluta vegarins sem er í landi Reykjahlíðar. 
 
3. kafli. Kostir og framkvæmdalýsing. 
Við frumhönnun og undirbúning Dettifossvegar var kannað hvort mögulegt væri að leggja 
heilsársveg í vegstæði núverandi Hólmatunguvegar.  
Við teljum ástæðu til að ætla að könnun þessi hafi ekki verið ítarleg hvað varðar leiðina frá 
Hringvegi norður Austaribrekku, enda er þessi valkostur hvergi í frummatsskýrslunni borinn 
saman við aðra valkosti. Aðeins er sagt: “Vegagerðin taldi ekki ráðlegt að byggja upp veg á 
vegstæði núverandi vegar á þessum kafla því auðvelt væri að finna betra vegarstæði.” 
Þarna kemur enginn samanburður fram né frekari rökstuðningur. Samanburð vantar á veglínu 
A þar sem hún liggur um óraskað og að miklu leyti gróið land annars vegar og hins vegar þess 
að leggja veginn frá Hringvegi norður Austaribrekku að mestu í núverandi vegstæði um lítt 
eða ógróna mela. Við teljum einnig ástæðu til að ætla að efnistökumöguleikar séu betri í 
nágrenni núverandi vegar á Austaribrekku en í nágrenni veglínu A á hinu óraskaða svæði. 
 
Við mælumst eindregið til þess að kannaður verði sá kostur að leggja nýjan veg frá Hringvegi 
því sem næst í núverandi vegstæði norður Austaribrekku þangað sem veglína A kemur inn á 
núverandi Hólmatunguveg u.þ.b. 9 km frá Hringvegi. 
 
Jafnframt leggjumst við gegn því að veglína B verði valin. 
 
4. kafli. Framkvæmd 
Við leggjum áherslu á að efnistökumöguleikar í grennd við núverandi veg á Austaribrekku 
séu kannaðir betur en gert hefur verið og teljum jafnframt æskilegt að efnisnámur séu á 
tiltölulega fáum stöðum í grennd vegarins, eftir því sem við verður komið. 
Þá leggjum við áherslu á að allur frágangur á vegsvæðum og námum verði vandaður og 
unninn í nánu samráði við landeigendur. 
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6. Mat á umhverfisáhrifum 
Við erum sammála því að neikvæð umhverfisáhrif eru að hluta til háð veglínum. 
Með tilliti til fjölda ferðamanna og gistinátta í Mývatnssveit teljum við ljóst að umferð milli 
Öxarfjarðar og Mývatnssveitar sé langtum meiri en milli Öxarfjarðar og Mið-Austurlands, en 
varðandi þetta atriði skortir því miður kannanir, þ.e. að vegfarendur um Hólmatunguveg hafi 
verið spurðir um hvaðan þeir koma og hvert ferðinni sé heitið. 
Verði veglína B fyrir valinu lengist leiðin milli Mývatnssveitar og Ásbyrgis um 10 km. 
Við teljum því yfirgnæfandi líkur á að veglína B hafi mun neikvæðari umhverfisáhrif hvað 
varðar losun útblástursefna en veglína A.  
 
Jarðrask á svæðinu meðfram Jökulsá á fjöllum á 20 – 100 m breiðri spildu hefur að okkar mati 
mun meiri neikvæð umhverfisáhrif en vegarlagning á veglínu A, einkum ef vegurinn væri að 
miklu leyti í núverandi vegstæði. 
Þetta gildir varðandi breytingar á landslagi, þ.m.t. röskun á nútímahrauni og öðrum 
merkilegum jarðmyndunum. 
 
Veglína A, þar sem hún fer um óraskað svæði, klífur beitiland sauðfjár, en ef hún væri á 
núverandi vegstæði sunnan til, eru slík áhrif óveruleg. 
 
Veglína B myndi hafa mikil neikvæð áhrif á framtíðarmöguleika á nýtingu svæðisins 
meðfram Jökulsá til útivistar. 
Umferð á veglínu B myndi valda verulegri truflun fyrir gangandi ferðalanga á leið meðfram 
ánni, en í framtíðinni má búast við því að þarna geti orðið vinsæl gönguleið. 
 
Vegur skv. veglínu B myndi því hafa veruleg áhrif á landnotkun. 
 
Veglína A skv. tillögu Vegagerðarinnar myndi raska meiri gróðri en veglína B en vegur í 
núverandi vegstæði myndi valda tiltölulega lítilli röskun á gróðri. 
 
Við erum ósammála niðurstöðu starfsmanns Samtaka ferðaþjónustunnar, Þorleifs Þórs 
Jónssonar frá 2005,  þar sem fram kemur að veglína B sé miklu heppilegri kostur en veglína 
A, þ.e. frá sjónarhóli ferðaþjónustunnar.  Við tökum þó fram að þetta á enn frekar við ef sá 
kostur væri valinn að færa veglínu A á núverandi veg á Austaribrekku. 
 
Í því sambandi bendum við á eftirfarandi: 
 
1. Með því að leggja veginn um núverandi vegstæði á Austaribrekku fæst verulega áhugavert 
útsýni frá veginum. 
 
2. Ekki skiptir máli fyrir ferðamenn hvort vegstæðið er beinna og greiðara, þar sem ekki er 
um hraðakstur að ræða (og raunar er ástæða til að skoða þann möguleika að hafa 
hámarkshraða ekki meiri en t.d. 70 km/klst. á þessum kafla vegarins).  Þá má minna á að í 
samanburði Vegagerðarinnar á vegtæknilegum atriðum mismunandi veglína (Tafla 6.6) 
kemur fram að veglína A er lítillega betri vegtæknilega en veglína B. 
 
3. Þó að framkvæmdakostnaður skipti vissulega máli, liggja ekki fyrir endanlegar tölur þar um 
og á margt annað er að líta varðandi val á vegstæði. 
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4. Vegalengdir skipta miklu máli fyrir hagsmunaaðila í ferðaþjónustu, ekki síst þá sem reka 
skoðunar- eða rútuferðir.  Hvort vegalengdin frá Mývatni að Dettifossi er 40 km eða 50 km. 
breytir miklu fyrir þessa aðila, enda er mismunurinn hvorki meira né minna en 25%. 
Þetta skiptir einnig miklu máli fyrir þá ferðamenn sem t.d. gista við Mývatn og aka þaðan að 
Dettifossi og til baka.   
Þá má vænta þess að eftir að kominn er góður vegur með bundnu slitlagi alla leið frá Mývatni 
að Dettifossi, fjölgi þeim sem kjósa að hjóla þessa leið.  Fyrir reiðhjólafólk skiptir það miklu 
máli hvort vegalengdin fram og til baka er 80 km eða 100 km. 
Fyrir þá sem reka ferðir á hinni nýju hringleið “Demantshringnum” skiptir það máli hvort 
hringurinn verður 180 km. eða 190 km. langur.  Þessar vegalengdir hafa m.a. áhrif á  sam- 
keppnishæfni ferðaþjónustu á svæðinu. 
Þessa dagana er mikil umfjöllun í fjölmiðlum um hagkvæmni þess að stytta Hringveginn um  
13 km. með því að leggja nýjan veg sunnan Blönduóss. Sýnt hefur verið fram á mikla arðsemi 
slíkrar framkvæmdar. Fyrir ferðaþjónustuaðila í Þingeyjarsýslum gilda að mestu sömu rök 
varðandi framtíðarvegalengd Demantshringsins. 
 
5. Við teljum að sé horft til framtíðar, skipti það miklu meira máli fyrir ferðaþjónustuna að 
eiga svæðið meðfram Jökulsá að vestan, milli Hringvegar og Dettifoss, ósnortið, heldur en að 
spilla því með lagningu vegar og efnistöku. 
 
 
Við getum að hluta til tekið undir það að veglína A liggi um snjóþyngra svæði en veglína B,  
en bendum þá á, að snjóþyngsta svæðið er án vafa austurhluti Grjótháls, þ.e. svæðið þar sem 
þessar veglínur eru komnar saman í eina. 
Ef einnig eru hafðar í huga breytingar á veðurfari sem orðið hafa á undanförnum árum og sú 
hlýnun sem spáð er í framtíðinni, virðist ekki ástæða til að ætla að snjósöfnun á þessum vegi  
(áfanga I) verði sérstakt vandamál. 
 
Við tökum undir það sem fram kemur í bréfi Óskars Knudsen jarðfræðings til 
Vegagerðarinnar (2004)  þ.e. að gönguferðir meðfram Jökulsá á Fjöllum til suðurs frá 
Dettifossi eru aðlaðandi kostur og gefa möguleika á tengingu upp í Herðubreiðarlindir. 
Vegur nálægt ánni muni raska svæðinu og gera það óaðlaðandi fyrir göngufólk.  
Vegur skv. veglínu B skemmi fyrir framtíðarmöguleikum á slíkri ferðamennsku.   
Farsælast sé að halda veginum á núverandi vegstæði á kaflanum frá Hringvegi að Dettifossi.  
  
Okkur er ljóst að nokkuð mismunandi skoðanir hafa komið fram, varðandi það hvort velja 
skuli leið A eða B.  Við viljum hvetja til þess að reynt verði að ná samstöðu allra aðila um að 
velja leið A með þeirri breytingu, að sunnan til á Austaribrekku verði vegurinn því sem næst  
lagður í vegstæði núverandi vegar. 
 
Virðingarfyllst, 
  
 
                    Jón Illugason                                                       Pétur Gíslason 
 
                                                 
                                                        Gísli Sverrisson 
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Mývatnssveit 21 apríl 2006. 
 
 
Skipulagsstofnun. 
 
 
 
 
 
Smá hugleiðing varðandi fyrirhugaðan heilsársveg úr Kelduhverfi, vestan Jökulsár á 
Fjöllum upp á mývatnsöræfi nærri Péturskirkju.  Ferðamálafrömuðir, nágrannar mínir 
hafa sumir barist fyrir þessum vegi og ekki vil ég efast um að betri vegur að Dettifossi 
og fleiri áhugaverðum stöðum verði til að auka ferðamannastraum um þessar slóðir. 
En ef satt skal segja þá hef ég mínar efasefndir um áættlun þessa. Í fyrsta lagi finnst 
mér það óforsvaranlegt að leggja allt það fjármagn sem fyrirhugað er í þennan veg á 
meðan þjóðvegur númer eitt er á stórum köflum stórvarasamur og ekki spurning hvort 
heldur hvenær verða slys, jafnvel stórslys vegna frostþenslu eða lélags undirlags, sem 
veldur því að vegurinn er mjög  uppbólginn, kanntar ónýtir og bílar sveiflast til og frá 
á veginum. Einbreiðar brýr og fleira sem mætti telja upp. Staðreynd er að hraði 
bifreiða er mikill og má í mörgum tilfellum engu muna að bílar skelli saman á þessum 
hænsnaprikum sem við köllum þjóðveg númer eitt. 
Ekkert er að því að lagfæra og bæta þann veg sem nú er vestan Jökulsár og gera hann 
að ágætis sumarvegi, en gera uppbyggðan heilsársveg er að mínu mati út í hött. Hver 
ætlar að nota þennað veg að vetralagi?, Nokkrir ferðalangar, jú vonandi fjölgar þeim 
eitthvað en ég held að það sé mikill misskilningur að halda að svona uppbyggður 
vegur breyti öllu í því. Sjáum nú til, staðreynd sem er nauðsynlegt að átta sig á er að 
millilandaflugvöllurinn  er í Keflavík en ekki á norðurlandi, þó að það hafi aukist að 
vélar komi og fari frá Akureyri, sem er gott. Mest af því fólki sem kemur á vetrum er 
á leið til eða frá Ameríku og hefur ekki tíma til að fara út á land, þó að það komist 
Gullfoss, Geysishringinn. Nú fyrir skemmstu var stórbættur vegur fyrir Tjörnes og 
held ég að Keldhverfungar og  aðrir norðanmenn haldi þann veg og til Húsavíkur og 
áfram en ekki upp með Jökulsá og upp á Mývatnsöræfi. 
Þannig er það að við erum lítil þjóð með langa vegi og ekki til endalaust fjármagn, en 
við verðum að halda aðalvegum landsins í lagi og vantar nú þegar mikið fjármagn til 
að lagfæra í þeim málum. Meðan þannig er tel ég óforsvaranlegt að setja svo mikið 
fjármagn í þennan veg vestan Jökulsár. 
 
Ég  er rútubílstjóri að atvinnu og þekki þessvegna þessi vegi dálítið. 
 
Gísli Rafn Jónsson 
Arnarnesi 
200464 4869 
660 Mývatn 
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Egilsstöðum, 21. apríl 2006 
 
 
 
Vegna mats á umhverfisáhrifum Dettifossvegar 
 
Undirritaður hefur kynnt sér hluta frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum 
Dettifossvegar í Keldunes- og Skútustaðahreppi.   
 
Leyfi ég mér að mótmæla harðlega þeim áformum sem uppi eru um lagningu 
hraðbrautar í / við Þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum.  Hægt er að sjá fyrir sér 
hraðbrautir á heiðum uppi, en ekki á barmi Jökulsárgljúfra, nei takk.  Ég skil 
bara ekki hvað mönnum gengur til.  Það gengur einfaldlega ekki upp að tala 
um að bæta aðgengi ferðamanna að einstökum náttúruperlum og skerða þær 
verulega um leið.  Þá er betur heima setið en af stað farið. 
Það þarf að taka það með í allan þennan reikning að þeir ferðamenn sem 
sækja Ísland heim eru að stærstum hluta að koma til að geta notið 
fámennisins og þess að geta notið náttúrunnar í friði og ró.  Það sama á við 
um okkur sjálf, Íslendinga, við njótum þess að koma á staði eins og í 
Vesturdal til að komast úr ys og þys hversdagsins og njóta einstakra gæða 
svæðisins.  Við höfum um allan heim stórbrotnar náttúruperlur, þar sem 
aðgengi ferðamanna er svo gott og til slíkrar fyrirmyndar að upplifunin verður 
sambærileg við það að ganga eftir Strikinu í Kaupmannahöfn.  Í þessu 
samhengi leyfi ég mér að halda því fram að hefðbundin markaðssetning 
og áform um að fjölga sífellt ferðamönnum, stangist illilega á við það 
sem einmitt selur okkar litla land, fámennið og lítt snortin náttúra. 
Þá finnst mér, án þess að hafa kafað djúpt í matsskýrslu Vegagerðarinnar, að 
of lítið hafi verið skoðað hver hugsanleg áhrif hraðbrautarinnar verða á svæðið 
og fyrirsjáanleg breyting á upplifun gesta þess að framkvæmdum loknum. 
 
Að lokum leyfi ég mér að mótmæla harðlega óskiljanlegum hugmyndum um 
lagningu vegar í línu B á uppdrætti Vegagerðarinnar.  Menn verða að fara að 
skilja að náttúruupplifun er eitt og bílrúðugláp er annað.  Þeir sem ekki geta 
hugsað sér annað en að „njóta“ náttúrunnar út um bílgluggann, ættu hiklaust 
að snúa sé að einhverju öðru. 
 
 
Aðalsteinn Þórhallsson 
Einbúablá 31 
700  Egilsstöðum 
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Efni: Mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar 
 
Stjórn Landvarðafélags Íslands mótmælir framkvæmdinni eins og henni er lýst í 
frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar á þeim forsendum sem hér eru 
raktar. 
 
Val á veglagningu vestan ár 
Því er fagnað að hafnar skuli umbætur á samgöngumannvirkjum á svæðinu við Dettifoss. Með 
tilliti til framtíðar svæðisins við Jökulsá á Fjöllum er slíkra umbóta löngu þörf. Í því sambandi 
er um að ræða framtíðar varðveislu einstakrar náttúru svæðisins sem og nýtingu hennar til 
ferðamennsku. Sem samgöngubót milli landsvæða má vel rökstyðja þörf fyrir uppbyggðan 
heilsársveg, sem nokkurskonar hraðbraut fyrir almenning og þungaflutninga. Með tilliti til 
viðhorfa ferðamanna má á hinn bóginn einnig rökstyðja þörf fyrir vel færan og allt eins 
hlykkjóttan ferðamannaveg, þar sem tilgangurinn er að komast vel á milli staða, en jafnframt 
njóta bílferðarinnar sem hluta af upplifun ferðar um svæðið.  
 
Með þessar ólíku þarfir að leiðarljósi, tvær aðkomur að Dettifossi og núverandi vegi, austan 
og vestan ár, lýsir stjórn Landvarðafélags Íslands miklum efasemdum um ágæti uppbyggðs 
heilsársvegar vestan árinnar. Þar myndi fara betur á að hafa áfram hlykkjóttan ferðamannaveg 
sem félli vel að landslagi, með bundnu slitlagi þó, á sama tíma og hraðbrautin lægi austan ár. 
Með þessu móti væri hagur náttúruperlna þjóðgarðsins vestan ár virtur. Í sama mund má líta 
svo á að verið væri að gæta viðskiptahagsmuna, þ.e. í formi aðgæslu hagsmuna þeirra 
ferðamanna sem leið eiga um svæðið. Þetta er m.a. rökstutt með viðhorfum ferðamanna sem 
sækja þjóðgarðinn heim, í leit að kyrrð og upplifun „óraskaðrar“ náttúru. Þetta kemur fram í 
viðhorfskönnun Önnu Dóru Sæþórsdóttur og Svanhildar Þorsteinsdóttur (2002) um þolmörk 
ferðamennsku í þjóðgarðinum og vitnað er til í matsskýrslu.  
 
Sú leið sem valin er með uppbyggingu heilsársvegar vestan ár, og þar með að draga fremur 
taum ferðaþjónustuaðila heldur en að sinna óskum viðskiptavina þeirra er hér dregin í efa. Þá 
er vert að minna á að sé þeirri einstæðu og til þess að gera lítt snortnu náttúru sem fyrir er 
raskað er teflt í hættu hagsmunum sem ekki fást aftur og eru nú á tímum einstakir á 
heimsvísu. 
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Jarðrask það er vegagerð sem uppbyggður heilsársvegur krefst, væri margfalt minna austan ár, 
þar sem núverandi vegstæði þar þyrfti minni breytinga við, hægara væri um efnistöku og hún 
á gróðurminna svæði að okkar mati. Þá er það mat staðkunnugra að heilsársaðgengi væri mun 
fyrirhafnarminna að austan, þar eð snjósöfnun er þar minni en vestan ár.  

 
Út frá þessum forsendum mótmælir stjórn Landvarðafélags Íslands lagningu uppbyggðs 
heilsársvegar með veghönnunarhraða 90 km/klst, vestan Jökulsár á Fjöllum. Verði ákveðið að 
halda til streitu hugmyndum um framkvæmdina eru gerðar eftirfarandi athugasemdir við 
fyrirhugaða veglagningu vestan ár. 
 
Áhrif á jarðmyndanir, gróðurfar og menningarminjar 
Vegna áhrifa á jarðmyndanir, röskun á minjum um sögu hamfarahlaupa og sérstæðum 
hraunum sem runnið hafa á nútíma og njóta sérstakrar verndar skv. lögum um náttúruvernd 
mótmælir stjórn Landvarðafélags Íslands veglínu B harðlega. Núverandi vegur austan ár 
liggur nærri ánni á svipuðum slóðum og fæst þar nálægð fyrir þá vegfarendur sem vilja njóta 
nálægðar árinnar akandi. 
 
Þá mótmælir stjórn Landvarðafélags Íslands fyrirhuguðum stöðum til efnistöku, en fjöldi 
þeirra er allt of mikill og of mörg þeirra á grónu svæði. Á slíku svæði sem þessu, sem að 
stórum hluta liggur í gegnum þjóðgarð, er talið einkar mikilvægt að vanda til verksins, og 
skiptir þá minna máli en oft áður, að flytja þurfi efni lengra að. 
 
Verði lagst í framkvæmdirnar leggur stjórn Landvarðafélags Íslands áherslu á að dregið verði 
úr áhrifum vegarins á landslag og í því sambandi höfð sérstaklega í huga ásýnd lands út frá 
útsýnisstöðum, t.d. við Rauðhóla og ofan af Svínadalshálsi. 
 
Mótmælt er vali vegarstæðis er raskar svo mörgum menningarminjum sem um getur í 
matsskýrslu og er slíkt með öllu óásættanlegt. Velja verður vegstæði sem krækir framhjá 
þeim. 
 
Áhrif á ferðamennsku 
Með því að byggja upp nýjan veg vestan Jökulsár en láta veg að austan að mestu óbreyttan 
yrði nær öll fjölgun ferðamanna vestan árinnar. Í matsskýrslu er gert ráð fyrir sex til tíföldun á 
fjölda gesta þjóðgarðsins í kjölfar uppbyggingar Dettifossvegar sem myndi verða alger 
umbylting og gerbreyta núverandi sérstöðu svæðisins. Þar er átt við ímynd þess og ásýnd með 
tilliti til aukins álags á gróður, jarðmyndanir og dýralíf. Þá má benda á að sérstaða svæðisins í 
Vesturdal sem næturdvalarstaðar mun breytast til muna, þar sem forsendur veru þeirra 
ferðamanna sem þangað hafa sótt í sérstaka kyrrð væru að miklu leyti brostnar. Með 
uppbyggingu heilsársvegar austan ár en ferðamannavegar vestan ár myndi nást betri dreifing 
ferðamanna um svæðið í heild sinni og áhrif því minni. 
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Umferðarhraði    
Sú hugmynd er að mati stjórnar Landvarðafélags Íslands fráleit að innan þjóðgarðs verði 
vegur með hönnunarhraða 90 km/klst. Það að gert sé ráð fyrir vegi með svo miklum 
hönnunarhraða, sem og þungaflutningum, gengur þvert á áður auglýstan tilgang 
framkvæmdarinnar. Ef áætlað er að hafa hámarkshraða lægri, ætti að hanna veg sem tekur 
mið af þeim hámarkshraða, en slíkur vegur myndi falla til mikilla muna betur að landslagi. 
Hér með er hámarkshraða 60 km/klst mótmælt og mælst til þess að hann verði miðaður við 50 
km/klst. 
 
 
Lokaniðurstaða 
Eins og áður hefur komið fram leggst stjórn Landvarðafélag Íslands gegn framkvæmdinni í 
heild sinni. Lagt er til að núverandi vegur vestan ár verði lagfærður og lagt á hann bundið 
slitlag. Hraðbrautarstemmning og þungaflutningar hæfa á engan hátt náttúru þessa svæðis og 
munu þar að auki skerða möguleika ímyndar fyrirhugaðs Vatnajökulsþjóðgarðs. 
 
 
 
 
Fyrir hönd stjórnar Landvarðafélags Íslands 
 
Þórunn Sigþórsdóttir 
formaður 
Kt; 141057-4809 
 
 

Fylgiskjal 34



Fylgiskjal 35 

 
 
 
 
Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 

Reykjavík 21. apríl 2006 
 
 
 
Efni: Mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar 
 
Við undirrituð höfum kynnt okkur frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum 
Dettifossvegar í Keldunes- og Skútustaðahreppi. Bæði höfum við starfað sem 
landverðir til nokkurra ára annars vegar í Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum og hins 
vegar í Mývatnssveit. Framkvæmdinni eins og henni er lýst í skýrslunni er mótmælt á 
þeim forsendum sem hér eru raktar. 
 
Val á veglagningu vestan ár 
Því er fagnað að hafnar skuli umbætur á samgöngumannvirkjum á svæðinu við 
Dettifoss. Með tilliti til framtíðar svæðisins við Jökulsá á Fjöllum er slíkra umbóta 
löngu þörf. Í því sambandi er um að ræða framtíðar varðveislu einstakrar náttúru 
svæðisins sem og nýtingu hennar til ferðamennsku. Sem samgöngubót milli 
landsvæða má vel rökstyðja þörf fyrir uppbyggðan heilsársveg, sem nokkurskonar 
hraðbraut fyrir almenning og þungaflutninga. Með tilliti til viðhorfa ferðamanna má 
má á hinn bóginn einnig rökstyðja þörf fyrir vel færan og allt eins hlykkjóttan 
ferðamannaveg, þar sem tilgangurinn er að komast vel á milli staða, en jafnframt njóta 
bílferðarinnar sem hluta af upplifun ferðar um svæðið.  
 
Með þessar ólíku þarfir að leiðarljósi, tvær aðkomur að Dettifossi og núverandi vegi, 
austan og vestan ár, er hér lýst miklum efasemdum um ágæti uppbyggðs heilsársvegar 
vestan árinnar. Þar myndi fara betur á að hafa áfram hlykkjóttan ferðamannaveg sem 
félli vel að landslagi, með bundnu slitlagi þó, á sama tíma og hraðbrautin lægi austan 
ár. Með þessu móti væri hagur náttúruperlna þjóðgarðsins vestan ár virtur. Í sama 
mund má líta svo á að verið væri að gæta viðskiptahagsmuna, þ.e. í formi aðgæslu 
hagsmuna þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið. Þetta er m.a. rökstutt með 
viðhorfum ferðamanna sem sækja þjóðgarðinn heim, í leit að kyrrð og upplifun 
„óraskaðrar“ náttúru. Þetta kemur fram í viðhorfskönnun Önnu Dóru Sæþórsdóttur og 
Svanhildar Þorsteinsdóttur (2002) um þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum og 
vitnað er til í matsskýrslu.  
 
Sú leið sem valin er með uppbyggingu heilsársvegar vestan ár, og þar með að draga 
fremur taum ferðaþjónustuaðila heldur en að sinna óskum viðskiptavina þeirra er hér 
dregin í efa. Þá er vert að minna á að sé þeirri einstæðu og til þess að gera lítt snortnu 
náttúru sem fyrir er raskað er teflt í hættu hagsmunum sem ekki fást aftur og eru nú á 
tímum einstakir á heimsvísu. 
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Jarðrask það er vegagerð sem uppbyggður heilsársvegur krefst, væri margfalt minna 
austan ár, þar sem núverandi vegstæði þar þyrfti minni breytinga við, hægara væri um 
efnistöku og hún á gróðurminna svæði að okkar mati. Þá er það mat staðkunnugra að 
heilsársaðgengi væri mun fyrirhafnarminna að austan, þar eð snjósöfnun er þar minni 
en vestan ár.  

 
Út frá þessum forsendum er lagningu uppbyggðs heilsársvegar með 
veghönnunarhraða 90 km/klst, vestan Jökulsár á Fjöllum hafnað. Verði ákveðið að 
halda til streitu hugmyndum um framkvæmdina eru gerðar eftirfarandi athugasemdir 
við fyrirhugaða veglagningu vestan ár. 
 
Áhrif á jarðmyndanir, gróðurfar og menningarminjar 
Vegna áhrifa á jarðmyndanir, röskun á minjum um sögu hamfarahlaupa og sérstæðum 
hraunum sem runnið hafa á nútíma og njóta sérstakrar verndar skv. lögum um 
náttúruvernd er veglínu B mótmælt harðlega. Núverandi vegur austan ár liggur nærri 
ánni á svipuðum slóðum og fæst þar nálægð fyrir þá vegfarendur sem vilja njóta 
nálægðar árinnar akandi. 
 
Þá er mótmælt fyrirhuguðum stöðum til efnistöku, en fjöldi þeirra er allt of mikill og 
of mörg þeirra á grónu svæði. Á slíku svæði sem þessu, sem að stórum hluta liggur í 
gegnum þjóðgarð, er talið einkar mikilvægt að vanda til verksins, og skiptir þá minna 
máli en oft áður, að flytja þurfi efni lengra að. 
 
Verði lagst í framkvæmdirnar er lögð áhersla á að dregið verði úr áhrifum vegarins á 
landslag og í því sambandi höfð sérstaklega í huga ásýnd lands út frá útsýnisstöðum, 
t.d. við Rauðhóla og ofan af Svínadalshálsi. 
 
Mótmælt er vali vegarstæðis er raskar svo mörgum menningarminjum sem um getur í 
matsskýrslu og er slíkt með öllu óásættanlegt. Velja verður vegstæði sem krækir 
framhjá þeim. 
 
Áhrif á ferðamennsku 
Með því að byggja upp nýjan veg vestan Jökulsár en láta veg að austan að mestu 
óbreyttan yrði nær öll fjölgun ferðamanna vestan árinnar. Í matsskýrslu er gert ráð 
fyrir sex til tíföldun á fjölda gesta þjóðgarðsins í kjölfar uppbyggingar Dettifossvegar 
sem myndi verða alger umbylting og gerbreyta núverandi sérstöðu svæðisins. Þar er 
átt við ímynd þess og ásýnd með tilliti til aukins álags á gróður, jarðmyndanir og 
dýralíf. Þá má benda á að sérstaða svæðisins í Vesturdal sem næturdvalarstaðar mun 
breytast til muna, þar sem forsendur veru þeirra ferðamanna sem þangað hafa sótt í 
sérstaka kyrrð væru að miklu leyti brostnar. Með uppbyggingu heilsársvegar austan ár 
en ferðamannavegar vestan ár myndi nást betri dreifing ferðamanna um svæðið í heild 
sinni og áhrif því minni. 
 
Umferðarhraði    
Sú hugmynd er að okkar mati fráleit að innan þjóðgarðs verði vegur með 
hönnunarhraða 90 km/klst. Það að gert sé ráð fyrir vegi með svo miklum 
hönnunarhraða, sem og þungaflutningum, gengur þvert á áður auglýstan tilgang 
framkvæmdarinnar. Ef áætlað er að hafa hámarkshraða lægri, ætti að hanna veg sem 
tekur mið af þeim hámarkshraða, en slíkur vegur myndi falla til mikilla muna betur að 
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landslagi. Hér með er hámarkshraða 60 km/klst mótmælt og mælst til þess að hann 
verði miðaður við 50 km/klst. 
 
Lokaniðurstaða 
Eins og áður hefur komið fram er lagst gegn framkvæmdinni í heild sinni. Lagt er til 
að núverandi vegur vestan ár verði lagfærður og lagt á hann bundið slitlag. 
Hraðbrautarstemmning og þungaflutningar hæfa á engan hátt náttúru þessa svæðis og 
munu þar að auki skerða möguleika ímyndar fyrirhugaðs Vatnajökulsþjóðgarðs. 
 
 
 
 

Jóhanna Katrín Þórhallsdóttir          
Kt. 040578-4989 
 
Friðrik Dagur Arnarson 
Kt. 081156-4929 
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Efni: Mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar 
 
Undirrituð mótmælir framkvæmdinni eins og henni er lýst í frummatsskýrslu um mat 
á umhverfisáhrifum Dettifossvegar á þeim forsendum sem hér eru raktar. 
 
Val á veglagningu vestan ár 
Ég fagna því að hafnar skuli vera umbætur á samgöngumannvirkjum á svæðinu við 
Dettifoss. Með tilliti til framtíðar svæðisins við Jökulsá á Fjöllum er slíkra umbóta 
löngu þörf. Í því sambandi er um að ræða framtíðar varðveislu einstakrar náttúru 
svæðisins sem og nýtingu hennar til ferðamennsku. Sem samgöngubót milli 
landsvæða má vel rökstyðja þörf fyrir uppbyggðan heilsársveg, sem nokkurskonar 
hraðbraut fyrir almenning og þungaflutninga. Með tilliti til viðhorfa ferðamanna má 
má á hinn bóginn einnig rökstyðja þörf fyrir vel færan og allt eins hlykkjóttan 
ferðamannaveg, þar sem tilgangurinn er að komast vel á milli staða, en jafnframt njóta 
bílferðarinnar sem hluta af upplifun ferðar um svæðið.  
 
Með þessar ólíku þarfir að leiðarljósi, tvær aðkomur að Dettifossi og núverandi vegi, 
austan og vestan ár, er lýsi ég miklum efasemdum um ágæti uppbyggðs heilsársvegar 
vestan árinnar. Þar myndi fara betur á að hafa áfram hlykkjóttan ferðamannaveg sem 
félli vel að landslagi, með bundnu slitlagi þó, á sama tíma og hraðbrautin lægi austan 
ár. Með þessu móti væri hagur náttúruperlna þjóðgarðsins vestan ár virtur. Í sama 
mund má líta svo á að verið væri að gæta viðskiptahagsmuna, þ.e. í formi aðgæslu 
hagsmuna þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið. Þetta er m.a. rökstutt með 
viðhorfum ferðamanna sem sækja þjóðgarðinn heim, í leit að kyrrð og upplifun 
„óraskaðrar“ náttúru. Þetta kemur fram í viðhorfskönnun Önnu Dóru Sæþórsdóttur og 
Svanhildar Þorsteinsdóttur (2002) um þolmörk ferðamennsku í þjóðgarðinum og 
vitnað er til í matsskýrslu.  
 
Sú leið sem valin er með uppbyggingu heilsársvegar vestan ár, og þar með að draga 
fremur taum ferðaþjónustuaðila heldur en að sinna óskum viðskiptavina þeirra er hér 
dregin í efa. Þá er vert að minna á að sé þeirri einstæðu og til þess að gera lítt snortnu 
náttúru sem fyrir er raskað er teflt í hættu hagsmunum sem ekki fást aftur og eru nú á 
tímum einstakir á heimsvísu. 
 
Jarðrask það er vegagerð sem uppbyggður heilsársvegur krefst, væri margfalt minna 
austan ár, þar sem núverandi vegstæði þar þyrfti minni breytinga við, hægara væri um 
efnistöku og hún á gróðurminna svæði að okkar mati. Þá er það mat staðkunnugra að 
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heilsársaðgengi væri mun fyrirhafnarminna að austan, þar eð snjósöfnun er þar minni 
en vestan ár.  

 
Út frá þessum forsendum mótmæli ég lagningu uppbyggðs heilsársvegar með 
veghönnunarhraða 90 km/klst, vestan Jökulsár á Fjöllum. Verði ákveðið að halda til 
streitu hugmyndum um framkvæmdina eru gerðar eftirfarandi athugasemdir við 
fyrirhugaða veglagningu vestan ár. 
 
Áhrif á jarðmyndanir, gróðurfar og menningarminjar 
Vegna áhrifa á jarðmyndanir, röskun á minjum um sögu hamfarahlaupa og sérstæðum 
hraunum sem runnið hafa á nútíma og njóta sérstakrar verndar skv. lögum um 
náttúruvernd mótmæli ég veglínu B harðlega. Núverandi vegur austan ár liggur nærri 
ánni á svipuðum slóðum og fæst þar nálægð fyrir þá vegfarendur sem vilja njóta 
nálægðar árinnar akandi. 
 
Þá mótmælir ég jafnframt fyrirhuguðum stöðum til efnistöku, en fjöldi þeirra er allt of 
mikill og of mörg þeirra á grónu svæði. Á slíku svæði sem þessu, sem að stórum hluta 
liggur í gegnum þjóðgarð, er talið einkar mikilvægt að vanda til verksins, og skiptir þá 
minna máli en oft áður, að flytja þurfi efni lengra að. 
 
Verði lagst í framkvæmdirnar legg ég áherslu á að dregið verði úr áhrifum vegarins á 
landslag og í því sambandi höfð sérstaklega í huga ásýnd lands út frá útsýnisstöðum, 
t.d. við Rauðhóla og ofan af Svínadalshálsi. 
 
Mótmælt er vali vegarstæðis er raskar svo mörgum menningarminjum sem um getur í 
matsskýrslu og er slíkt með öllu óásættanlegt. Velja verður vegstæði sem krækir 
framhjá þeim. 
 
Áhrif á ferðamennsku 
Með því að byggja upp nýjan veg vestan Jökulsár en láta veg að austan að mestu 
óbreyttan yrði nær öll fjölgun ferðamanna vestan árinnar. Í matsskýrslu er gert ráð 
fyrir sex til tíföldun á fjölda gesta þjóðgarðsins í kjölfar uppbyggingar Dettifossvegar 
sem myndi verða alger umbylting og gerbreyta núverandi sérstöðu svæðisins. Þar er 
átt við ímynd þess og ásýnd með tilliti til aukins álags á gróður, jarðmyndanir og 
dýralíf. Þá má benda á að sérstaða svæðisins í Vesturdal sem næturdvalarstaðar mun 
breytast til muna, þar sem forsendur veru þeirra ferðamanna sem þangað hafa sótt í 
sérstaka kyrrð væru að miklu leyti brostnar. Með uppbyggingu heilsársvegar austan ár 
en ferðamannavegar vestan ár myndi nást betri dreifing ferðamanna um svæðið í heild 
sinni og áhrif því minni. 
 
Umferðarhraði    
Sú hugmynd er að mínu mati fráleit að innan þessa þjóðgarðs verði vegur með 
hönnunarhraða 90 km/klst. Það að gert sé ráð fyrir vegi með svo miklum 
hönnunarhraða, sem og þungaflutningum, gengur þvert á áður auglýstan tilgang 
framkvæmdarinnar. Ef áætlað er að hafa hámarkshraða lægri, ætti að hanna veg sem 
tekur mið af þeim hámarkshraða, en slíkur vegur myndi falla til mikilla muna betur að 
landslagi. Hér með er hámarkshraða 60 km/klst mótmælt og mælst til þess að hann 
verði miðaður við 50 km/klst. 
 
Lokaniðurstaða 
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Eins og áður hefur komið fram leggst ég gegn framkvæmdinni í heild sinni. Lagt er til 
að núverandi vegur vestan ár verði lagfærður og lagt á hann bundið slitlag. 
Hraðbrautarstemmning og þungaflutningar hæfa á engan hátt náttúru þessa svæðis og 
munu þar að auki skerða möguleika ímyndar fyrirhugaðs Vatnajökulsþjóðgarðs. 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
Hugrún Ösp Reynisdóttir 
fv. landvörður í Jökulsárgljúfrum 
kt. 291278-5319 
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Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
105 Reykjavík 
 

21. apríl 2006 
 
Efni: Athugasemdir stjórnar Landverndar vegna: 
,,Dettifossvegur í Keldunes- og Skútustaðahreppi 
Hringvegur - Norðausturvegur 
Mat á umhverfisárhrifum – frummatsskýrsla” 
 
Stjórn Landverndar hefur kynnt sér skýrslu um mat á umhverfisáhrifum áformaðs 
Dettifossvegar. 
 
Stjórnin tekur undir mikilvægi þess að bæta samgöngur á þessu svæði. Stjórnin telur 
að í ljósi þess að um er að ræða svæði sem fellur innan  þjóðgarðs og væntanlegs 
þjóðgarðs, beri að taka afar ríkt tillit til náttúruverndarsjónarmiða. 
 
Stjórn Landverndar telur að verið sé að gera grundvallar mistök með áformaðri 
vegagerð.  Það hefði marga kosti í för með sér að stefna fremur á gerð uppbyggðs 
heilsársvegar austan Jökulsár á Fjöllum í stað þess að fara að vestan eins og nú er gert. 
Að vestan hefði átt að leggja vega sem eingöngu hefði það hlutverk að mæta þörfum 
náttúruvænnar ferðaþjónustu. Með því að byggja veg að austan sem þjónaði öllum 
almennum samgönguþörfum héraðsins hefði jafnframt mátt gera greiða leið að helsta 
náttúruundri svæðisins, Dettifossi sjálfum. Austur leiðin hefði orðið snjóléttari og við 
Dettifoss að austanverðu yrði minni hætt fyrir ferðamenn að vetri til þar sem ís og 
hálka er þar almennt minni. 
 
Framlögð skýrsla er á margan hátt afar upplýsandi um áformaða framkvæmd og þau 
áhrif sem hún kann að hafa. 
 
Stjórnin tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í skýrslunni að vegagerð á þessu 
svæði muni hafa veruleg áhrif á ferðamennsku. Ferðamenn á svæðinu eru þar fyrst og 
fremst vegna þeirra einstöku náttúru sem svæðið býr yfir. Til þess að áhrif vegagerðar 
á ferðamennsku verði jákvæð til langs tíma litið er mikilvægt að vegagerð verði á 
forsendum náttúruverndar, jafnvel þó það kunni að lengja ferðatíma. 
 
Stjórnin gerir athugasemd við þá ákvörðun Vegagerðarinnar að miða hönnun vegarins 
inn þjóðgarðsins við 90 km/klst hraða og kynna ekki valkost með lægri 
hönnunarhraða til samanburðar. Þetta er andstætt því sem lagt var upp með í 
matsáætlun. Eins og fram kemur  á bls. 26 og 27 í skýrslunni er mun auðveldara að 
fella veg sem hannaður er fyrir lægri hraða að landslagi og náttúru.  
 
Fullyrt er í frummatsskýrslunni að vegur sem hannaður sé fyrir mismunandi hraða sé 
hættulegri en vegur sem miðast við einn tiltekinn hraða. Ekki er vísað í neinar 
vísindalegar rannsóknir til að undirbyggja þessar fullyrðingar. Umferðaröryggi er og 
verður ætíð fyrst og fremst á ábyrgð ökumanns. Honum ber að aka eftir aðstæðum. 



Fylgiskjal 37 

Landvernd, Skúlatúni 6, 105 Reykjavík, s. 552 52 42, landvernd@landvernd.is 
Vistvæn nútíð – farsæl framtíð 

 

Ökumaður getur ekki varpað þeirri ábyrgð yfir á veginn sem hann ekur eftir. Þess eru 
mörg dæmi að tengja þarf saman vegi sem hannaðir eru fyrir mismunandi hraða. Það 
er oft á tíðum algjörlega óhjákvæmilegt. Náttúruverndarsjónarmið eru fullkomlega 
réttmæt ástæða fyrir breytilegum hönnunarforsendum. Það sem skiptir öllu máli er að 
bílstjórar séu upplýstir um breyttar aðstæður. Dæmi sanna að margar leiðir eru færar 
til að upplýsingar um breyttar aðstæður vekji athygli ökumanna.  
 
Stjórn Landverndar krefst þess að Vegagerðin kynni umhverfisáhrif vegar sem 
hannaður er fyrir lægri hraða sem raunhæfan valkost þann að ljóst megi verða hvaða 
náttúruverðmætum yrði að fórna ef vegagerð innan þjóðgarðsins miðaðist við 90 
km/klst hraða. Ástæða er til að benda á að vegurinn um Þjóðgarðinn á Þingvöllum er 
gott dæmi um veg þar sem tekið er tillit til landslags og náttúru og miðað við 
tiltölulega lágan hámarkshraða.  
 
Friðsæld er mikilvæg í þjóðgörðum. Það er nokkuð ljóst að vegna umferðarhávaða 
yrði 90 km/klst hámarksharði ekki heimilaður innan þjóðgarðarins og einnig yrði að 
útiloka þungaflutninga vegna sjón og hávaðamengunar, sbr. upplýsingar á bls.109. 
Hönnun vegarins miðað við 90 klst/klst hraða virðist því þjóna engum praktískum 
tilgangi og mun líklega leiða til meira kostnaðar við vegagerðina. 
 
Stjórn Landverndar tekur undir sjónarmið Umhverfisstofnunar hvað varðar veglínu A 
á suðurhluta vegarins frá hringveginum að Dettifossi. Víðtæk samstaða hefur myndast 
um áform um að friða vatnasvið Jökulsár á Fjöllum. Því ber að staðsetja veginn utan 
marka væntanlegs þjóðgarðs þar sem það er vel mögulegt. Gróðurspjöll sem kunna að 
fylgja veglínu A má bæta með ræktun. Erfitt eða jafnvel  ómöglegt er  að bæta þann 
skaða sem vegur skv. leið B myndi valda á jarðmyndunum, með hljóðmengun og 
eyðileggingu á væntanlegum gönguleiðum um framtíðar þjóðgarð.   
 
Að mati stjórnar Landverndar mun vegagerð skv. Leið B spilla heildarmynd gígaraða 
auk þess sem það fer um svæði sem gæti orðið góð og eftirsótt gönguleið. 
Umhverfisáhrif vegs skv. veglínu B (og B1 og B2) yrðu meiri bæði hvað varðar 
landslag og jarðmyndanir, og hljóðmengun innan væntanlegs friðlands. Verðmæti 
svæðisins eru einkum fólgin í landslagi og jarðmyndum og því ber að miða vegstæðið 
við það að þessum verðmætum verði ekki spillt. 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
Björgólfur Thorsteinsson formaður Landverndar 
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        Landeigendur Reykjahlíðar ehf. 
        Lámúla 5  
        108 Reykjavík. 
 
 
 
Skipulagsstofnun 
Rúnar Dýrmundur Bjarnason 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík. 
 
Reykjavík 28.04.2006 
 
Efni:  Veglína Dettifossvegar 
 
 
Undirritaður, formaður Landeigenda Reykjahlíðar ehf., vill fyrir  hönd mikils meirihluta 
landeigenda í Reykjahlíðar ítreka það sem samþykkt var á síðasta fundi félagsins dags. 
21.janúar 2006 að valin verði veglína B fyrir Dettifossveg.   Undirritaður vill koma í veg fyrir 
hugsanlegan misskilning varðandi það hver  hugur  mikils meirihluta landeigenda í 
Reykjahlíðar er varðandi þetta mikilvæga mál.  
 
Ennfremur vill undirritaður vísa til samskonar samþykktar sem gerð hefur verið af sveitastjórn 
Skútustaðahrepps.   Sveitastjórn Skútustaðahrepps hefur eindregið mælt með veglínu B. 
 
Þessi ítrekun er send í ljósi bréfs  til Skipulagsstofnunar dags. 20.04.2006 frá verulegum 
minnihluta landeigenda þ.e. Jóni Illugasyni, Gísli Sverrissyni og  Pétur Gíslasyni, og 
undirritaður hafði ekki vitneskju um fyrr en í gær 27.04.2006.  
 
Ekki verður farið í að tíuanda hér þær rangfærslur og getgátur sem koma fram í þessu bréfi, 
frekar en bréf Landverndar.  
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
f.h. Landeigenda Reykjahlíðar ehf. 
Ólafur H. Jónsson formaður 
 
Bréfið verður póstlagt  
 
Afrit:   UST 
 Sveitastjórn Skútustaðahrepps 
 Vegagerðin 
 Landvernd 
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FUNDARGERÐ 
 
Fimmtudaginn 23. mars 2006 kom hreppsnefnd Kelduneshrepps saman til fundar í 
Skúlagarði að boði oddvita. 
 
Mættir voru: Katrín Eymundsdóttir 
°  Guðmundur Héðinsson 
  Freyja Ingólfsdóttir 
  Ólöf Sveinsdóttir 
  Aðalsteinn Ö. Snæþórsson 
Fundarritari Guðmundur Þórarinsson 
 
Oddviti setur fund og býður fundarmenn velkomna, síðan var gengið til dagskrár. 
 

1. Umsögn Kelduneshrepps um mat á umhverfisáhrifum Dettifossvegar 
samkvæmd 22.gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. 
Skipulagsstofnun hefur með bréfi frá 6. mars óskað eftir umsögn 
hreppsnefndar Kelduneshrepps um mat á umhverfisáhrifum vegna 
Dettifossvegar. 
“Hreppsnefnd Kelduneshrepps telur að fyrirliggjandi frummatsskýrsla frá 
Veghönnunardeild Vegagerðarinnar á Akureyri sé fullnægjandi og hefur engu 
við hana að bæta. 
Hreppsnefnd Kelduneshrepps tekur ekki afstöðu til einstakra veglína að svo 
stöddu.” 

 
2. Breyting á aðalskipulagi Kelduneshrepps vegna Dettifossvegar, flutnings 

golfvallar í Ásbyrgi og svæðis austan verslunarinnar í Ásbyrgi. 
“Vegagerðin fyrirhugar að leggja nýjan veg, Dettifossveg, milli Hringvegar og 
Norðausturvegar vestan Jökulsár á Fjöllum. 
Við umhverfismatsferlið kom í ljós að breyta þarf aðalskipulagi 
Kelduneshrepps vegna Dettifossvegar.  Vegagerðin óskar eftir að aðalskipulag 
Kelduneshrepps verði breytt. 
 
Samkv. beiðni Kelduneshrepps hefur Tækniþing ehf á Húsavík unnið tillögu 
að breytingu á aðalskipulagi Kelduneshrepps vegna nýs Dettifossvegar. 
 
Það er álit sveitarstjórnar Kelduneshrepps – eftir símtal við Skipulagsstofnun – 
að um sé að ræða “óverulega breytingu á aðalskipulagi” sem á að taka til 
meðferðar skv. 2.mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 
Sveitarstjórn Kelduneshrepps samþykkir því ofangreinda tillögu að breytingu 
á aðalskipulagi og sendir hana Skipulagsstofnun til afgreiðslu.  Jafnframt lýsir 
sveitarstjórn því yfir að hún tekur að sér að bæta það tjón sem einstakir aðilar 
kunna að verða fyrir við breytinguna. 
 
Ekki liggja fyrir tillögur vegna aðalskipulags golfvallar og svæðis austan 
verslunar, því er þeim hluta dagskrár frestað. 

 
3. Styrkur til Orkuveitu Húsavíkur vegna rannsóknarborunar eftir heitu vatni í 

Kelduhverfi. 
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Í framhaldi af bókun síðasta fundar leggur oddviti til að hreppurinn leggi fram 
1,5 m.kr. til viðbótar við áður veittan styrk til þessa verkefnis. 
Samþykkt með fyrirvara um samþykki sveitastj. Húsavíkurbæjar, 
Ösarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps. 

 
4. Skólastjórabústaður.  Framhald frá síðasta fundi. 

Hreppsnefnd ákveður að selja ekki skólasjtórabústaðinn að svo stöddu, en 
auglýsa hann til leigu í 6 mánuði frá 15. apríl til 15. október 2006. 
Ólöf vék af fundi undir þessum dagskrárlið. 

 
5. Fundargerð Gljúfranefndar frá 9., mars s.l. lögð fram til kynningar. 

 
6. Önnur mál. 

a. Erindi frá Héraðsnefnd 
Á Héraðsnefndarfundi þann 1. mars 2006 var samþykkt að dreifa 
rekstrarhalla Héraðsnefndar á sveitarfélögin í hlutfalli við 
íbúafjölda og er hlutur Kelduneshrepps 2,3% eða kr. 300.196,-. 
Hreppsnefnd samþykkir þessa afgreiðslu málsins. 

 
b. Erindi frá Raufarhafnarhreppi til sveitastjórna Öxarfjarðarhrepps,                         

Kelduneshrepps og Húsavíkurbæjar. 
“Sveitarstjórn Raufarhafnarhrepps óskar eftir heimild til að kaupa 
húsnæði að Höfðabraut 1, Raufarhöfn.  Húsnæðið kemur til með að 
hýsa áhaldahús hreppsins, slökkvibíl og sjúkrabíl. 
Hreppsnefnd samþykkir þetta erindi. 

 
c. Bréf frá Félagsmálaráðuneyti. 

“Ráðuneytið hefur hinn 20.mars 2006 staðfest sameiningu 
Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, Öxarfjarðarhrepps og 
Raufarhafnarhrepps í umdæmi sýslumannsins á Húsavík í eitt 
sveitarfélag sbr. meðfylgjandi auglýsingu.” 
 
Fleira ekki fært til bókar. 
Fundargerð lesin og samþykkt. 
Fundi slitið.          

 
 

 



                                         1

Fundargerð

Fundargerð

Málsnúmer: 2003050055 11. maí 2006
Bréfalykill: 10.21

Dettifossvegur, samráðsfundur með fulltrúum 
Umhverfisstofnunar

Texti:

Fimmtudaginn 4. maí var haldinn fundur hjá Vegagerðinni á Akureyri um mat á umhverfisáhrifum 
Dettifossvegar. Fundarmenn frá Vegagerðinni voru: Guðmundur Heiðreksson, Helga Aðalgeirsdóttir 
og Hafdís Eygló Jónsdóttir. Fundarmenn frá Umhverfisstofnun voru: Árni Bragason og Sigþrúður 
Stella Jóhannsdóttir, þjóðgarðsvörður í Jökulsárgljúfrum.

Farið var yfir ýmis atriði í umsögn Umhverfisstofnunar um framkvæmdina og m.a. rætt um allar 
fyrirhugaðar námur meðfram veglínum. Vegagerðin skýrði sín sjónarmið og fulltrúar 
Umhverfisstofnunar sín. Helstu umfjöllunaratriði voru eftirfarandi.

Námur á veglínu A
Umhverfisstofnun hafði litlar athugasemdir við námur á veglínu A nema að þær væru of margar. 
Vegagerðin greindi frá að 3 af námunum væru útvíkkaðar skeringar þar sem landi yrði raskað með 
vegagerðinni. Aðeins væri um 3 efnistökusvæði að ræða utan vegar.

Námur á veglínu B
Á veglínu B var rætt um að námur væru of margar. Vegagerðin ætlar að skoða hvort hægt er að fækka 
þeim. Sýndir eru tveir möguleikar að námuvegum að námu B-3. Það er villandi og þyrfti að taka annan 
út. Skoða þarf hvort hægt er að sleppa námu B-4, því B-5 og B-6 eru mjög nálægt henni. 
Umhverfisstofnun hafði athugasemdir um efnistöku úr námum B-9 og B-10 en jarðfræðingur 
Vegagerðarinnar sagði að um væri að ræða eina möguleikann á neðra-burðarlagsefni á svæðinu og 
þær væru nauðsynlegar. Rætt um að það þyrfti að ganga sérstaklega vel frá þeim því þær verða 
áberandi frá vegi. Sýna þarf námuveg að námu B-10. Umhverfisstofnun vill helst að námu B-13 verði 
sleppt því hún verði áberandi frá vegi og frá fyrirhuguðum áningarstað. Vegagerðin mun skoða það. 
Ákveðið var að efnistaka úr námu B-14 þyrfti að færast til, svo efnistakan myndi ekki sjást frá vegi. 
Einnig var rætt um að það mætti nota námu B-14 ef leið A yrði valin og þá farið öfugt inn í hana 
þannig að efnistakan sjáist síður.

Námur á veglínu C
Rætt um að náma C-2 yrði færð til svo hún myndi raska minna af grónu svæði. Umhverfisstofnun vill 
að engin efnistaka verði í námu C-3, hún verði áberandi á þessum helsta útsýnisstað í grennd við 
veginn. Skoða þyrfti með efnistöku ofan vegarins, því flestir myndu horfa í átt að Vesturdal og 
gljúfrunum. Jarðfræðingur vegagerðarinnar sagði að í námu C-3 væri neðra burðarlagsefni, sem finnst 
ekki ofan vegar. Náma C-3 væri þó hugsuð til vara ef ekki fæst nægilega mikið neðra-burðarlagsefni í 
námu C-5. Ákveðið var að Vegagerðin myndi reyna eins og hægt væri að sleppa efnistöku úr námu 
C-3. Ef einhver efnistaka yrði á svæðinu, væri það þá ekki á stærra svæði en fyrirhugaður 
áningarstaður á svæðinu myndi ná yfir. Fulltrúar Umhverfisstofnunar féllust á efnistöku úr námum C-4 
og C-5 því um er að ræða útvíkkun á skeringum sem þarf vegna framkvæmdarinnar. Ákveðið var að 
náma C-6 yrði stækkuð en jafnfram gætt að því að það yrði ekki úrrennsli vegna efnistökunnar. 
Vegagerðin féllst á að hætta við efnistöku úr námum C-7 að því gefnu að það myndi finnast 
efnistökusvæði uppi á Lönguhlíð eða annars staðar í nágrenninu.
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Námur á veglínu D
Vegagerðin féllst á að hætta við efnistöku úr námum D-1 að því gefnu að það myndi finnast 
efnistökusvæði uppi á Lönguhlíð eða annars staðar í nágrenninu. Gert er ráð fyrir efnistöku úr námu 
D-2 eða D-3. Þær eru á grónu svæði nálægt vegi en skoðað verður betur hvor þeirra verði notuð og 
þá hin felld út. Námur D-4 og D-5 verða felldar út og fundin ný náma á sandinum norðan við 
Norðausturveg í samráði við landeiganda að Meiðavöllum og þjóðgarðsvörð.

Jarðfræðingur Vegagerðarinnar ætlar að fara á svæðið frá Svínadalshálsi að Norðausturvegi um leið 
og fært verður og grafa könnunarholur til að kanna efnismál betur. Niðurstaða þeirra rannsókna verður 
notuð til að taka endanlega ákvörðun um efnistökustaði á svæðinu í samráði við þjóðgarðsyfirvöld. 
Beðið verður með að skila inn matsskýrslu þar til efnistökustaðir liggja fyrir.

Hámarkshraði og hönnunarhraði vegarins
Rætt var um 60/90 km/klst. hámarkshraða á veginum. Fulltrúar Umhverfisstofnunar telja að 
hámarkshraði á öllum veginum skuli vera 60 km/klst en fulltrúar Vegagerðarinnar telja að utan 
þjóðgarðsins skuli hámarkshraðinn vera 90 km/klst. Rætt var um að í Mývatnssveit væru áætlanir um 
70 km/klst hámarkshraða í kringum vatnið.

Rætt var um hönnunarhraða vegarins og greindu starfsmenn Vegagerðarinnar frá að veglína B fylgdi 
landslagi mjög vel og mun betur en veglína A. Yfir 30 beygjur væru á veglínu B á kaflanum frá 
Hringvegi að Dettifossi en tæplega 15 beygjur á veglínu A. Hún væri í meira samræmi við vegi sem 
Vegagerðin hannar venjulega. Ef lækka ætti hönnunarhraða vegarins þyrfti að bæta við beygjum sem 
hefðu engan annan tilgang en að lækka umferðarhraða og væru ekki í samræmi við landslagið.

Bílastæði, göngustígar
Rætt var um að Umhverfisstofnun vildi að Vegagerðin myndi ganga frá öllum bílastæðum og útbúa 
göngustíga sem mótvægisaðgerð við auknum fjölda ferðamanna vegna vegarins. Starfsmenn 
Vegagerðarinnar greindu frá að óvíst væri með fjárveitingar til framkvæmdarinnar. Svo það væri ekki 
hægt að lofa neinu. Fulltrúar Umhverfisstofnunar greindu frá verkefni sem er verið að vinna í samráði 
við Ferðamálastofu og fleiri aðila um bætt aðgengi allra (fatlaðra) að náttúruperlum. Hugmyndir um 
malbikaða göngustíga í þjóðgarðinum væru hluti af því verkefni.

Núverandi vegir sem verða aflagðir
Í umsögn Umhverfisstofnunar kom fram að fjarlægja ætti núverandi veg í Svínadalshálsi. Vegagerðin 
greindi frá að til að það yrði hægt myndi þurfa töluvert mikið af svarðlagsefni en það yrði að öllum 
líkindum allt notað við frágang skeringa og náma. Ákveðið var að hafa samráð um hvernig gengið yrði 
frá núverandi vegi þegar kæmi að framkvæmdum.  

Ritað 11. maí 2006
Helga Aðalgeirsdóttir
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Vegagerðin 
Bt. Sóleyjar Jónasdóttur 
Miðhúsavegi 1 
600 Akureyri 
 
 
 
 
 
 
Varðar undirbúning að vegagerð vestan Jökulsár á Fjöllum, “Dettifossvegur - 
Norðausturvegur-Hringvegur í Keldunes- og Skútustaðahreppi” 
 
Undirritaður hefur kynnt sér gögn vegagerðarinnar um Dettifossveg og einnig gengið 
um fyrirhugað framkvæmdasvæði. 
 
Á og við fyrirhugað vegstæði eru bæði falleg rofform og setmyndanir sem myndast 
hafa í stórhlaupum í Jökulsá á Fjöllum. Þessi hlaup eru stærstu hlaup sem orðið hafa á 
jörðinni eftir síðasta jökulskeið sem lauk fyrir 10.000 árum. Norðan Dettifoss er 
Jökulsá í gljúfrum og yfirleitt nokkur gróður í kringum ánna. Sunnan við Dettifoss er 
áin á eyrum og gróður af skornum skammti meðfram ánni. Umhverfið er því allt 
berangurslegra og rofform og setmyndanir augljósari. Gönguferðir meðfram ánni eru 
því aðlaðandi kostur og gefur möguleika á tengingu upp í Herðubreiðalindir. Návist 
vegar nálægt ánni raskar svæðinu og gerir það óaðlaðandi fyrir göngufólk. Vegur á 
fyrirhuguðu vegstæði væri því umhverfisslys því hann skemmir fyrir 
framtíðarmöguleikum á slíkri ferðamennsku. Farsælast er að halda veginum á 
núverandi vegstæði og yrði því ekki um jarðrask að ræða. 
Jökulsá á Fjöllum er sú á á Íslandi sem mest samstaða er um að vernda. Vatnajökull, 
Askja, Hvannalindir og Herðubreiðarlindir eru þegar verndaðar ásamt 
Jökulsárgljúfrum. Það er einungis tímaspursmál hvenær skrefið verður stigið til fulls 
og áin öll vernduð frá upptökum til ósa. 
  
Ein af ástæðum þess að fyrirhugað vegstæði er staðsett nálægt ánni er sú að stutt sé í 
námur. Við lauslega skoðun á þeim setbunkum sem eru meðfram ánni virðist mér að í 
sumum tilfellum sé um að ræða jökulhlaupaset sem er að langmestu leiti sandur en 
inniheldur lítið af möl. Ég tel því óvíst að þarna sé í raun hentugt efni til vegagerðar. 
 
Við fyrstu hentugleika hyggst ég skoða nánar námasvæði í tengslum við vegagerð 
innan þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfurm ásamt því að skoða hraun á fyrirhuguðu 
vegstæði, frekari athugasemda er því að vænta þegar snjóa leysir. 
 
Óskar Knudsen 
Fannafold 122 
112 Reykjavík 
 
 
 
Með fylgir viðauki um fyrirhugaðan veg frá Dettifossi suður að þjóðvegi 1 
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Viðauki um fyrirhugaðan veg frá Dettifossi suður að þjóðvegi 1 
 
Hér að neðan eru rædd lauslega þau fyrirbæri sem eru á veglínunni, en það er þó 
skoðun undirritaðs að vernda beri umhverfi árinnar sem heild og veglínan sjálf það 
sem ógnar svæðinu í heild sinni. Vitnað er til korta Vegagerðarinnar af svæðinu og 
fyrirhugaðra vega sem þar eru merktir með gulum og bláum línum. 
 
 
 
Gulur 22000 til 20000 
Í sjálfu sér ekkert að því að lagður verði nýr vegur frá núverandi vegi niður að 
Dettifossi. 
 
Gulur 20200 til 16000 
Mikill skaði væri ef lagður yrði vegur til suðurs frá bílastæðinu vestan við Dettifoss til 
mós við útsetta nýja veglínu. Vegurinn er alltof nálægt ánni og spillir útsýni austanfrá. 
Þetta svæði ætti eingöngu að vera göngusvæði.  
 
Blár 19000 til 16500 
Veglína fyrirhugaðs vegar ætti ekki að fara austur yfir Hraundal. Þar sem vegirnir 
(blár og gulur) mætast sunnan við Dettifoss eru setlög sem hafa myndast við stíflu í 
Jökulsá, trúlega þegar hún stíflaðist af sprungugosi sem þveraði ánna. Setlögin hafa 
ekki verið rannsökuð til hlítar. 
 
Á svæðinu frá áðurnefndum vegamótum (blár 16500) suður á Grjót er veglínan of 
nálægt Jökulsá. Þarna fer veglínan um gamlar setmyndanir úr jökulhlaupum Jökulár 
og eru þar merktar námur: A-2, A-4 og A-6 til 9.  Þessar myndanir ætti að vernda þar 
sem ég tel að þær séu ummerki flóða . Óvíst er að þessar námur henti til vegagerðar. 
Námur A-3 og A-5 eru í farvegi árinnar og eru heppilegri, enda lagar hún, að nokkru, 
með tímanum það sem raskað verður. 
 
Skammt vestan við fyrirhugaða veglínu frá Dettifossi að þjóðvegi 1 eru 
hraunmyndanir í Norðmelsgjá og því er ekki hentugt að flytja veginn vestur í gjána 
því fer best á því að veglínan verði þar sem hún er nú. 
 
 
Óskar Knudsen 
Fannafold 122 
112 Reykjavík 



  

Umhverfisráðherra undirbýr stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
25.1.2005  

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í dag að tillögu Sigríðar Önnu Þórðardóttur 
umhverfisráðherra að unnið verði að undirbúningi að því að fella landssvæði norðan Vatnajökuls 
inn í framtíðar Vatnajökulsþjóðgarð í samráði við heimamenn og aðra hagsmunaaðila. Er ráðherra 
falið að vinna að framgangi málsins á grundvelli fyrirliggjandi tillagna. 

Svæðið norðan Vatnajökuls sem um ræðir er um 10% af stærð landsins og fjölbreytilegt að náttúru.
Vegna áhrifa jökulsins og samspil elds og ísa á þessu svæði er svæðið einstakt í veröldinni og hefur
meiri sérstöðu en nokkuð annað hliðstætt svæði. Svæðið nær í vestri að Tungnársvæðinu og tekur
yfir Vonarskarð, Tungnafellsjökul, meginhluta Ódáðahrauns, Öskju og Dyngjufjalla, Herðubreið,
Jökulsá á Fjöllum ásamt helstu þverám eins og Kreppu, Kverká, Svartá og vatnasviði öllu eins og
við verður komið, Vesturöræfi, Snæfell og Eyjabakkasvæðið að austan. Svæðið fellur í dag undir
stjórnsýslu sjö sveitarfélaga þ.e. Ásahrepps, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps, Kelduneshrepps,
Öxarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshrepps. 

Í nefndinni sem vann að tillögum um verndarsvæði eða þjóðgarð norðan Vatnajökuls voru
alþingismennirnir Arnbjörg Sveinsdóttir tilnefnd af Sjálfstæðisflokki, Magnús Stefánsson tilnefndur
af Framsóknarflokki, Steingrímur J. Sigfússon tilnefndur af Vinstri hreyfingunni grænu framboði og
Össur Skarphéðinsson tilnefndur af Samfylkingunni ásamt Magnúsi Jóhannessyni ráðuneytisstjóra í
umhverfisráðuneytinu sem var formaður nefndarinnar. Nefndin er einhuga um tillögurnar.
Tillögur nefndarinnar voru unnar í nánu samráði við heimamenn og hlutaðeigandi aðila. 

Nefndin lagði til að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs yrði gerð með sérstökum lögum og aðild
heimamanna að stjórn og rekstri þjóðgarðsins tryggð og með öðrum hætti en verið hefur í þeim
þremur þjóðgörðum sem stofnaðir hafa verið og eru undir stjórn umhverfisráðherra. Lagt er til að
svæðinu norðan Vatnajökuls ásamt tilheyrandi hluta jökulsins verði skipt í þrjú rekstrarsvæði
þjóðgarðsvarða undir sameiginlegri yfirstjórn en þar með talinn er núverandi þjóðgarður í
Jökulsárgljúfrum. Nefndin taldi að með sömu nálgun á syðri hluta jökulsins væri rétt að gera ráð
fyrir að Vatnajökulsþjóðgarði, sem næði til jökulsins og annarra helstu áhrifasvæða hans, væri skipt
upp í sex rekstrarsvæði þjóðgarðsvarða og þar með væri talinn núverandi þjóðgarður í Skaftafelli.
Slíkur þjóðgarður yrði að mati nefndarinnar einstakur í heiminum hvað varðar stærð og
fjölbreytileika og myndi að mati kunnugra verða aufúsugestur á heimsminjaskrá Sameinuðu
þjóðanna um markverða staði í heiminum og tvímælalaust með þeim markverðustu á sviði
jarðfræði og landmótunar. 

Fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar lagði mat á tillögur nefndarinnar og telur að
verði farið að tillögum nefndarinnar um þjóðgarð norðan Vatnajökuls og í þá uppbyggingu sem
lagt er til megi gera ráð fyrir að lágmarki 1,5 - 2,0% aukningu ferðamanna hingað til lands en það
gæti svarað til hækkunar gjaldeyristekna um 1,2 - 1,5 milljarða króna á ári. Þar af má ætla að um 700
milljónir komi inn á svæðið í auknum tekjum árlega. Ennfremur spáir fyrirtækið að ferðamönnum
muni fjölga um 5% til viðbótar verði stofnaður Vatnajökulsþjóðgarður sem nái til alls jökulsins og
svæða norðan og sunnan hans. Þetta gæti þýtt um 32 þúsund fleiri ferðamenn og
viðbótargjaldeyristekjur upp á um 4 milljarða króna. 

Umhverfisráðherra mun nú í framhaldi af samþykkt ríkisstjórnarinnar láta vinna áfram að
undirbúningi að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs á grundvelli tillagna nefndarinnar í samráði við
heimamenn og aðra hagsmunaaðila og vinna heildstæðar tillögur fyrir Vatnajökulsþjóðgarð sem
taki til jökulhettunnar og aðliggjandi jaðarsvæða, bæði norðan og sunnan Vatnajökuls. Jafnframt
munu viðræður ráðuneytisins við landeigendur, viðkomandi sveitarstjórnir og aðra hagsmunaaðila
halda áfram um þetta mikilvæga verkefni, hvort sem litið er til náttúruverndar eða eflingu byggðar
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á svæðinu umhverfis hinn væntanlega þjóðgarð. 

Fréttatilkynning nr. 3/2005
Umhverfisráðuneytið

 
 
Tillögur nefndar um stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls 

Stækkun þjóðgarðsins í Skaftafelli 

  

Umhverfisráðuneytið - Skuggasundi 1 - 150 Reykjavík Sjá kort  
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132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 68  —  68. mál.

Tillaga til þingsályktunar

um friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Halldór Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, 
Össur Skarphéðinsson, Guðjón A. Kristjánsson, 

Kolbrún Halldórsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga
um friðlýsingu Jökulsár á Fjöllum. Friðlýsingin taki til alls vatnasviðs Jökulsár á Fjöllum að
Kreppu og öðrum þverám meðtöldum með náttúrlegum rennslisháttum, þar sem hvers kyns
röskun og mannvirkjagerð er bönnuð. Sérstaklega verði hugað að því við undirbúning málsins
hvernig friðlýsing Jökulsár á Fjöllum skuli tengjast núverandi þjóðgarði í Jökulsárgljúfrum
og fyrirhuguðum Vatnajökulsþjóðgarði og stofnun frekari þjóðgarða eða verndarsvæða norð-
an jökla.

G r e i n a r g e r ð .
Tillaga þessi var flutt á 129., 130. og 131. löggjafarþingi en varð í ekkert skiptið útrædd.

Hún er því endurflutt óbreytt. Frá því að tillagan var flutt á 130. löggjafarþingi hefur sérstök
nefnd, sem fyrrverandi umhverfisráðherra, Siv Friðleifsdóttir, skipaði um stofnun þjóðgarðs
eða verndarsvæðis norðan Vatnajökuls skilað ráðuneytinu skýrslu þar sem gerð er grein fyrir
starfi og niðurstöðum nefndarinnar. Var skýrslan gefin út af umhverfisráðuneytinu í maí
2004. Í megintillögum nefndarinnar segir orðrétt: „Nefndin leggur til að svæði þjóðgarðs
norðan Vatnajökuls nái frá vatnaskilum á Vatnajökli í suðri til Tungnársvæðis vestan jökuls
og taki yfir Vonarskarð, Tungnafellsjökul, meginhluta Ódáðahrauns, Jökulsá á Fjöllum ásamt
helstu þverám eins og Kreppu, Kverká, Svartá og vatnasviði öllu eins og við verður komið,
Vesturöræfi, Snæfell og Eyjabakkasvæðið.“ [Leturbreyting flm.] Þá hefur ríkisstjórn sam-
þykk, í kjölfar kynningar á tillögum nefndarinnar, að áfram verði unnið að undirbúningi máls-
ins. Þessi staða málsins breytir engu um og dregur síst úr mikilvægi þess að Alþingi sjálft taki
af skarið um efni tillögunnar. Hvað rökstuðning varðar vísast að öðru leyti til greinargerðar
sem fylgdi tillögu þessari á 130. löggjafarþingi:

„Enginn vafi er á því að Jökulsá á Fjöllum, Dettifoss og Jökulsárgljúfur, að meðtöldu hinu
stórbrotna umhverfi árinnar allt frá upptökum við jaðra Dyngjujökuls og Brúarjökuls til sjávar
í Öxarfirði, er einstæð náttúrugersemi. Fyrst skal frægan telja Dettifoss, sem oft er titlaður
aflmesti eða voldugasti foss í Evrópu, þá hin miklu gljúfur, Hafragilsfoss og Selfoss og þjóð-
garðinn í Jökulsárgljúfrum að meðtöldu Ásbyrgi. Ævi sinni lýkur Jökulsá með því að flæmast
um sandana fyrir botni Öxarfjarðar og hefur þá grafið í sand eitt af háhitasvæðum landsins.
Umhverfið við efri hluta árinnar er ekki síður stórbrotið allt frá upptökum við Dyngjujökul
vestan Kverkfjalla þar sem áin flæmist um hina miklu sandauðn norðan jökulsins með Kverk-
fjallarana og Krepputungu austan við. Trölladyngja, Dyngjufjöll og Herðubreið með Ódáða-
hraun að baki skapa stórbrotna umgjörð í vestri. Undan vesturjaðri Brúarjökuls koma svo
Kverká og Kreppa og sameinast Jöklu norðan Krepputungu eftir að hafa runnið á leið sinni

Fylgiskjal 44

                         Samþykkt 15. febrúar 2006



 2 

 

til móðurelfunnar um land sem ekki er síður stórbrotið. Um svæðið má segja að Jökulsá á
Fjöllum sé bandið sem tengir saman og gerir að einni heild eitthvert stórkostlegasta náttúru-
fyrirbæri jarðarinnar. Samspil elds og ísa, landmótun og jarðfræði sem einkennist af mikilli
eldvirkni og m.a. móbergsmyndunum frá ísaldartímum sem eiga enga sína líka í veröldinni,
ummerki gríðarlegra hamfarahlaupa, gróðurvinjar, úfin hraun og eyðimerkur, dýralíf og
vatnafar.

En það er ekki aðeins landið umhverfis Jökulsá á Fjöllum sem hluti af stórbrotinni lands-
lagsheild sem gefur ánni mikið gildi, heldur og sjálft vatnasviðið í heild sinni, stórbrotið sam-
spil jökulvatna og lindáa og rennslishættir allra þessara vatna. Á Íslandi hefur það að vísu
fram undir síðustu ár ekki verið mikið til umræðu að náttúrulegir rennslishættir fallvatna gætu
haft verndargildi í sjálfu sér en sú umræða er fyrir löngu vel þekkt í ýmsum nálægum löndum.
Víða hefur rennslisháttum vatna fyrir löngu verið raskað í umtalsverðum mæli, t.d. í þágu
samgangna á vatni og við gerð skipaskurða, stíflumannvirkja og vatnaflutninga til áveitu eða
jafnvel með mannvirkjum sem tengdust timburfleytingum. Virkjanir, uppistöðulón, vatns-
miðlun og vatnaflutningar eru hins vegar þær framkvæmdir sem á seinni áratugum eru al-
gengustu ástæður þess að náttúrulegum rennslisháttum fallvatna hefur verið raskað. Ef svo
heldur fram sem horfir á Íslandi verða nokkur af stærstu jökulvötnum landsins miðluð og
náttúrulegum rennslisháttum þeirra gjörbreytt innan fárra ára. Hér er átt við Þjórsá og
Tungnaá sem þegar má heita að séu fullmiðlaðar og síðan bætast Jökulsá á Dal og Jökulsá
í Fljótsdal í hópinn. Í þessu ljósi verður verndargildi Jökulsár á Fjöllum og Kreppu með
óbreyttum rennslisháttum enn þá meira en ella. Allt stefnir í að Jökulsá á Fjöllum verði eina
verulega korguga jökulfljótið í þessum stærðarflokki sem ekki hefur enn verið hróflað við.
Um er að ræða næstlengstu á landsins, stærsta vatnasviðið, um 8.000 ferkílómetra, og fjórða
vatnsmesta fallvatnið miðað við meðalrennsli. Umhverfi árinnar ber merki gríðarlegra ham-
farahlaupa og enn vekja hlaup í Jökulsá undrun og aðdáun þeirra sem þau líta augum, ekki
síst að sjá Dettifoss í tröllslegum ham þegar vatnsmagnið hefur margfaldast. Allt ber að sama
brunni; hin einstæðu verðmæti sem fólgin eru í Jökulsá á Fjöllum og umhverfi hennar, hvoru
tveggja óröskuðu af manna völdum, eru miklu meira en fullgild rök fyrir alfriðun.

Í merkri samantekt sinni um fossa á Íslandi setur Sigurður Þórarinsson fossaröðina í
Jökulsá á Fjöllum í hæsta verndarflokk og segir að fossana eigi tvímælalaust að friðlýsa
ásamt nánasta umhverfi og því fyrr því betra. (Sjá: Sigurður Þórarinsson 1978. Fossar á
Íslandi. Náttúruverndarráð, Fjölrit nr. 2.) Um fossaröðina segir Sigurður: „… stórvirkjun í
Jökulsá eyðileggur röð fossa: Selfoss, Dettifoss og Hafragilsfoss, sem samanlagt eiga enga
sína líka hérlendis og í Evrópu allri“. Í sama riti lýsir Sigurður viðhorfum sem ekki eiga síður
við í dag. Hann segir: „Því er nú mjög á lofti haldið, og vissulega með veigamiklum rökum,
að í fossum landsins búi nokkuð af framtíð okkar þjóðar, er byggist á þeim verðmætum, sem
mæld eru í kílówattstundum. En þar við liggur einnig brot af framtíðarhamingju þjóðarinnar,
að hún gleymi því ekki, að í fossum landsins búa einnig verðmæti, sem ekki verða metin til
fjár, en mælast í unaðsstundum.“

Ýmsar hugmyndir hafa verið og eru á kreiki sem tengjast frekari verndun þess svæðis sem
Jökulsá á Fjöllum rennur um. Vinna stendur yfir við gerð náttúruverndaráætlunar og við að
skoða mögulega stofnun þjóðgarðs eða verndarsvæðis norðan jökla þar sem sjónir hljóta m.a.
að beinast mjög að Jökulsá á Fjöllum. Á hinn bóginn er rétt að hafa í huga virkjanaáform á
svæðinu og að bæði eldri og yngri ráðagerðir um virkjun Jökulsár á Fjöllum eru til staðar og
hafa greinilega ekki verið afskrifaðar af öllum.
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Flutningsmenn eru þeirrar skoðunar að tímabært sé og þarft að Alþingi sjálft taki af skarið
í þessu máli. Eðlilegt er að láta nú reyna á yfirlýsingar sem fallið hafa á undanförnum mánuð-
um og missirum um vilja til að ekki verði hróflað við Jökulsá á Fjöllum. Rétt er að taka fram
að lokum að tillaga þessi er hugsuð sem algerlega sjálfstætt innlegg í hina almennu náttúru-
verndarumræðu og þá vinnu sem nú stendur yfir við gerð nýrrar náttúruverndaráætlunar.
Sama gildir um vinnu fyrrgreindrar nefndar um þjóðgarð eða verndarsvæði norðan Vatna-
jökuls. Með því einu að friða Jökulsá á Fjöllum, þótt stórt skref væri, er langt í frá að full-
nægjandi árangri sé náð á þessu sviði náttúruverndar. Að sjálfsögðu koma mörg önnur vatns-
föll stór og smá og vatnasvið þeirra til greina með alveg sama hætti. Þess ber að geta að áður
hafa verið fluttar tillögur hér á Alþingi svipaðs efnis og sú sem hér er fram borin og skal
sérstaklega minnt á tillögu til þingsályktunar um friðlýsingu Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á
Fjöllum sem flutt var á 113. og 120. löggjafarþingi.“
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