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Undirritaður fagnar því að nú skuli unnið að gerð Tillögu að landskipulagsstefnu 2013 – 2024. Eins og 

segir í texta, þá er markmið hennar að setja fram leiðarljós um nýtingu lands og landgæða sem tryggir 

heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirkri áætlanagerð. Þá er 

landsskipulagsstefnu ætlað að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og 

nýtingu lands. Með landsskipulagsstefnu er fengin mikilvæg brú milli stefnu og áætlana á landsvísu og 

skipulagsáætlana sveitarfélaga.  

Í kafla 2.1 í umhverfisskýrslu við landsskipulagstillögunnar er fjallað um stefnu um skipulagsmál á 

miðhálendi Íslands. 

2.1 Stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands  
Miðhálendi Íslands er eitt samfellt svæði (sbr. mynd 2) þar sem fjóra stærstu jökla landsins er að finna og þau 
svæði að auki sem eru náttúrufarslega áþekk svæðinu milli jöklanna, þ.e. einkennast almennt af eldvirkni, rofi 
og takmörkuðum gróðri. Þar segir einnig: Miðhálendið hefur sérstöðu á landsvísu og í alþjóðlegu samhengi þar 
sem þar er eitt stærsta landsvæði sunnan heimskautsbaugs í Evrópu sem aldrei hefur verið numið af mönnum. 

Sérstaða svæðisins felst ekki síður í einstakri náttúru, gróðurvinjum, jarðfræði og landmótun, samspili elds og 

íss og óviðjafnanlegum andstæðum í landslagi og víðernum. 
Þar segir einnig í kafla 2.1.1.   
Á miðhálendinu er sérstakt landslag og jarðmyndanir, mikilvægar vistgerðir, líffræðileg fjölbreytni og sérstök 
náttúrufyrirbæri sem njóta verndar.  
Á miðhálendinu eru víðerni sem bjóða upp á einstaka upplifun og víðsýni, sem ekki hefur verið gengið á.  
Almenningur getur notið þeirrar sérstöðu sem miðhálendið hefur upp á að bjóða.  
Uppbygging innviða í almannaþágu hefur lágmarksáhrif á sérstöðu miðhálendisins.  
Mannvirki á miðhálendinu eru fá og dreifð á svæði sem er um 40% af flatarmáli landsins. „Ósnortin víðerni“ er 
því lykilhugtak þegar fjallað er um gæði miðhálendisins sem þarf að viðhalda.  
 
 
 
 
 



Í kafla 1.2.1 segir: 
„Mikilvægt er að endurskoða stefnumörkun fyrir skipulag miðhálendisins m.a. með hliðsjón af reynslu 
af núgildandi svæðisskipulagi, nýrri þekkingu á náttúrufari hálendisins og á stefnumótandi áætlunum 
stjórnvalda á tíma skipulagsins sem varða landnotkun á svæðinu. Mikilvægar forsendur í því 
sambandi eru aukin áhersla á náttúruvernd, þar sem m.a. er tekið mið af útbreiðslu tegunda og 
vistgerða, vistfræðilegu ástandi þeirra og verndargildi, náttúruverndaráætlun, væntanleg stefna um 
útivist og ferðamennsku, tillaga að samgönguáætlun og væntanleg verndar- og orkunýtingaráætlun 
en jafnframt er að mati ráðuneytisins æskilegt að huga að frekari vernd landslags, landslagsheilda 
óbyggðra víðerna og jarðvegs. Æskilegt er að skoða möguleika á að samræma vinnu við skilgreiningu  
vegakerfis á miðhálendinu í landsskipulagsstefnu.  
Langur aðdragandi var að því að hafin var vinna við gerð svæðisskipulags miðhálendisins árið 1994. 
Ferðalög inn á miðhálendið höfðu aukist til muna með tilheyrandi vegagerð og skálabyggingum og 
sókn hafin í virkjun vatnsfalla sem fylgdu uppistöðulón og háspennulínur. Mörk sveitarfélaga inn á 
hálendið voru óljós og þar með einnig skipulagsvald þeirra og Mörk sveitarfélaga inn á hálendið voru 
óljós og þar með einnig skipulagsvald þeirra og leyfisveitingar á miðhálendinu. Til að mæta þeirri þörf 
sem orðin var fyrir að móta stefnu um  
 
Markmið landsskipulagsstefnu um tvo megin stofnvegi yfir miðhálendið og um skilgreiningu vega í 
skipulagsáætlunum er skref í átt að minni utanvegaakstri og getur hjálpað til við að draga úr 
neikvæðum áhrifum ferðamanna á viðkvæmt land. Stefna um að vegir falli að landslagi er líkleg til að 
viðhalda landslagi og einkennum á miðhálendinu.  
Raflínur eru einn mesti áhrifaþáttur í opnu landslagi miðhálendisins. Þó að stefnan geri ráð fyrir að 
flutningskerfi raforku frá orkuöflun á miðhálendinu muni fylgja mannvirkjabelti munu raflínur vera 
sýnilegar víða að og hafa neikvæð áhrif á landslag á miðhálendinu. Neikvæð sjónræn áhrif geta náð út 
fyrir mannvirkjabelti.  
Stórar samfelldar verndarheildir samkvæmt markmiðum landsskipulagsstefnu eru líklegar til að hafa 
jákvæð áhrif á náttúrufar, sem stuðlar frekar að því að náttúran fái að þróast á eigin forsendum. 
Stórar verndarheildir styðja við vernd vistkerfa og fjölbreyttra jarðmyndana sem ná yfir stór svæði. 
Það leiðir m.a. til jákvæðra áhrifa á fugla sem byggja afkomu sína á búsvæðum á miðhálendinu.  
Stefna um að uppbygging vegna orkunýtingar og tengdra mannvirkja verði utan verndarheilda er 
líkleg til að hafa jákvæð áhrif á náttúru og jarðveg.  
 
 

Í Umhverfisskýrslu við landsskipulagsstefnu eru settar fram nokkrar 
sviðsmyndir. 
Þar segir: 
 
Í þessari sviðmynd er gert ráð fyrir að styrkja þá verndun sem er til staðar og mynda stórar 
verndarheildir á grundvelli friðlýsingar. Skilgreindar verði þrjár til fjórar samfelldar verndarheildir þar 
sem landnotkun verður samhæfð. Núverandi þjóðgarðar, svæði sem njóta verndar samkvæmt lögum 
og hverfisverndarsvæði verði tengd saman og notkun lands stjórnað á samræmdan hátt. Uppbygging 
í orkunýtingu verði á núverandi og þegar skipulögðum orkunýtingarsvæðum. Megin 
orkuflutningsleiðir geti mögulega legið yfir miðhálendið á afmörkuðu belti um miðbik hálendisins. 
Tveir uppbyggðir stofnvegir verði yfir miðhálendið og um þá fari megin umferðin. Út frá þessum 
stofnvegum verði svo skilgreint net annarra vega og slóða og öll umferð utan þeirra verði bönnuð. 
Uppbygging gistirýmis verði í jaðri miðhálendisins og í byggð. 
 Önnur uppbygging ferðamannastaða og þjónustu miði að því að dreifa álagi á miðhálendið, fremur 
en að bregðast við þörf fyrir uppbyggingu á þegar skipulögðum þjónustusvæðum.                   
Beitarmál verði með svipuðum hætti og nú er og beit búfjár heimil þeim sem til þess hafa nytjarétt. 
Ekki verði um að ræða samræmda stýringu á notkun  



 
Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að styrkja þá verndun sem er til staðar og mynda stórar 
verndarheildir á grundvelli friðlýsingar. Skilgreindar verði tvær til þrjár samfelldar verndarheildir þar 
sem landnotkun verður samhæfð. Núverandi þjóðgarðar, svæði sem njóta verndar samkvæmt lögum 
og hverfisverndarsvæði verða tengd saman og notkun lands stjórnað á samræmdan hátt. Innan 
verndarheilda verði skilgreind svæðisbundin ákvæði um gæðastig samgangna og aðgengi, 
uppbyggingu þjónustu og aðrar framkvæmdir. Uppbygging í orkunýtingu verði einvörðungu innan 
þegar skipulagðra orkunýtingarsvæða. Megin flutningsleiðir raforku um landið verði utan 
miðhálendisins. Tveir uppbyggðir stofnvegir verði skilgreindir yfir miðhálendið og um þá fari megin 
umferð um miðhálendið. Út frá þessum stofnvegum verði skilgreindir stakir vegir og slóðar. Skilgreind 
verði svæði þar sem umferð vélknúinna ökutækja verði bönnuð eða umferð þeirra stýrt. Uppbygging 
gistirýmis verði í jaðri miðhálendisins og í byggð. Önnur uppbygging ferðamannastaða og þjónustu 
miði að því að draga úr álagi á miðhálendið, fremur en að bregðast við þörf fyrir uppbyggingu á þegar 
skipulögðum þjónustusvæðum. Beitarmál verði stjórnað með virkum hætti á grundvelli beitarþols 
landsins. Miðhálendinu verði skipt í skilgreind beitarhólf og beitinni stjórnað.  
 
Í þessari sviðmynd er gert ráð fyrir að miðhálendið verði ein samfelld verndarheild og stofnaður 
sérstakur þjóðgarður um svæðið. Engin frekari uppbygging virkjana og orkuflutnings um miðhálendi 
Íslands. Skilgreindir verði einn til tveir stofnvegir yfir miðhálendið og um þá fari megin umferðin um 
miðhálendið. Út frá þeim verði skilgreint net annarra vega og slóða og öll umferð utan þeirra bönnuð. 
Uppbygging gistirýmis verði í jaðri miðhálendisins og í byggð. Önnur uppbygging fyrir ferðaþjónustu 
miði að því að stjórna álagi og aðgengi á miðhálendið fremur en að bregðast við þörf fyrir 
uppbyggingu á þegar skipulögðum þjónustusvæðum. Beit á miðhálendinu yrði bönnuð og nái 
undantekningalaust til eldvirka beltisins og eftir atvikum annarra hluta miðhálendisins ef ástand 
gróðurs gefur tilefni til.  
  

Heildarfriðlýsing hefur jákvæð áhrif á landslag og ásýnd miðhálendisins, þ.e. að það nái að þróast í 
samræmi við eigin lögmál. Friðlýsing mun styrkja eða viðhalda ímynd miðhálendisins og e.t.v. Íslands. 
Vegagerð hefur neikvæð sjónræn áhrif í för með sér, en þau eru ekki talin veruleg. Fjölgun 
ferðamanna á miðhálendinu eykur hættu á að ímynd miðhálendisins breytist og landslag raskist. Gott 
samgöngukerfi og ströng stýring dregur úr líkum á utanvegaakstri og getur hjálpað til við að draga úr 
neikvæðum áhrifum ferðamanna á viðkvæmt land. Sú stefna að megin flutningskerfi raforku fari ekki 
um miðhálendið hefur jákvæð áhrif, þ.e. á þann hátt að dregið er úr neikvæðum áhrifum.  
Áhrif á náttúru og jarðveg  
Uppbygging samgöngunets getur dregið úr álagi á viðkvæmni svæða með því að dreifa betur 
ferðamönnum og álagi. Mikilvægt er að horfa til staðarvals uppbyggingar m.t.t. vistkerfa. Ákveðin 
óvissa er um áhrif aukins aðgengis og fjölgunar ferðamanna á miðhálendinu. Jákvæð áhrif felast í 
afmörkun verndarheildar fyrir allt miðhálendið, sem stuðlar frekar að því að náttúran fái að þróast á 
eigin forsendum.  
Að sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins verði viðhaldið, svo sem fágætum vistgerðum, 
ósnortnum víðernum, landslagi, verðmætum menningarminjum og ímynd miðhálendisins fyrir 
ferðamennsku.  
Virkjunarmannvirki eins og stíflur, miðlunarlón og raflínur eru ekki talin samrýmast hugmyndinni um 
ósnortin víðerni. Að endurnýjanlegar orkulindir verði nýttar með hagkvæmni- og umhverfissjónarmið 
að leiðarljósi.  
Að orkunýting og mannvirki henni tengd séu utan verndarheilda og gangi ekki á óbyggðir og víddir 
sem ferðamenn upplifa á miðhálendinu.  
Að háspennulínur skerði ekki sérkenni miðhálendisins, svo sem hvað varðar ósnortin víðerni, lífríki, 
landslag og fágætar jarðmyndanir.  
 
 
 



Athugasemdir: 
 
Undirritaður er sammála þeim hugmyndum sem koma þarna fram um að styrkja þá verndun sem er til 
staðar. Mikilvægt er að mynda stóra verndarheild á grundvelli friðlýsingar. Ég er ekki sammála því að 
mynda nokkrar aðskildar verndarheildir á miðhálendinu. Það er alltaf hætta á því að á milli 
verndarsvæða myndist og verði skilgreint mannvirkjabelti. Það er tillaga mín að núverand þjóðgarðar, 
svæði sem njóta verndar samkvæmt lögum og hverfisverndarsvæði verði tengd saman og notkun 
lands stjórnað á samræmdan hátt. Ég hef starfað fyrir Vatnajökulsþjóðgarð og Ferðafélag Íslands í 
mörg á  miðhálendinu með aðsetur í Nýjadal á Sprengisandi og ferðast um og höndlað landsvæði sem 
tekur frá Langjökli í vestri að Vatnajökli í austri, þar með talin Kjöl, Hofsjökulssvæðið, Þjórsárver og 
kvíslar Þjórsár á Sprengisand, Sprengisand sjálfan og Ódáðahraun. 
 
Til að styrkja þessar heildir og landsvæði er það tillaga mín að allt þetta svæði frá Húsafelli vestan 
Langjökuls sem verði vesturmörk þess, verði gert að samfelldum þjóðgarði.  
Heildarfriðlýsing hefur jákvæð áhrif á landslag og ásýnd miðhálendisins. Friðlýsing mun styrkja eða 
viðhalda ímynd miðhálendisins og Íslands. Umræður hafa verið og deilur um hvort umferð vélknúinna 
ökutækja skuli vera í gegn um Vonarskarð. Nú þegar hefur verið lagt á bann við slíku. Að hleypa á 
umferð aftur er afturför og mun ekki styrkja það svæði.  
Tveir uppbyggðir stofnvegir verði yfir miðhálendið og um þá fari megin umferðin. Út frá þessum 
stofnvegum verði svo skilgreint net annarra vega og slóða og öll umferð utan þeirra verði bönnuð.  
Það er tillaga mín að yfir Kjöl og Sprengisand verði byggðir upp nýjir ferðamannavegir. Þessir vegir 
verða ekki niðurgrafnir, heldur hækkaðir upp fyrir landið, fylgja mikið landslagi og verði malarbornir. 
Þeir verði hinu nýju stofnvegir yfir miðhálendið. 
Uppbygging í orkunýtingu verði á núverandi og þegar skipulögðum orkunýtingarsvæðum. Í og við 
Hágöngulón er skilgreint orkunýtingarsvæði. Í Tillögu við Rammaáætlun er hugmynd um 
Skrokkölduvirkjun.  Hún hefur verið sett í biðflokk.  
Undirritaður bendir á, að þessar fyrirhuguðu virkjunarframkvæmdir eru á og nálægt mikilvægum 
ferðasvæðum ferðafólks, þar sem er Sprengisandur, Þjórsárver, Vonarskarð og allt of nálægt 
Eyrarrósargili sem er sunnan undir Skrokköldu. Ég geri mér grein fyrir því að þetta er á 
framkvæmdasvæði Hágöngulóns. Sjáanleg mannvirki virkjunarinnar verða of mikil og þrengja enn 
frekar að hinum lítt snortnu víðernum Sprengisands og  ég sé ekki tilganginn með að hleypa öllu 
straumvatni Köldukvíslar  niður í Kvísláveitur. Þar að auki þarf að leggja, samkvæmt áætlun, 60. Km. 
langa háspennulínu frá stöðvarhúsi að Vatnsfellsvirkjun. 
Hugmyndir hafa einnig komið fram, að leggja háspennulínu yfir Sprengisand milli Norður og 
Suðurlands. Það yrði of mikil sjónmengun og taka skal allar svoleiðið hugmyndir út af borðinu.  
Virkjunarmannvirki eins og stíflur, miðlunarlón og raflínur eru ekki talin samrýmast hugmyndinni um 
ósnortin víðerni.  
 Að endurnýjanlegar orkulindir verði nýttar með hagkvæmni- og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.  
Að orkunýting og mannvirki henni tengd séu utan verndarheilda og gangi ekki á óbyggðir og víddir 
sem ferðamenn upplifa á miðhálendinu.  
Að háspennulínur skerði ekki sérkenni miðhálendisins, svo sem hvað varðar ósnortin víðerni, lífríki, 
landslag og fágætar jarðmyndanir eins og stendur í texta. 
Ég er sammála því er kemur fram í texta, að sérkennum og náttúrugæðum miðhálendisins verði 
viðhaldið, svo sem fágætum vistgerðum, ósnortnum víðernum, landslagi, verðmætum 
menningarminjum og ímynd miðhálendisins fyrir ferðamennsku.    

Þar segir einnig: Fjölgun ferðamanna á miðhálendinu eykur hættu á að ímynd miðhálendisins 
breytist og landslag raskist. Gott samgöngukerfi og ströng stýring dregur úr líkum á utanvegaakstri og 
getur hjálpað til við að draga úr neikvæðum áhrifum ferðamanna á viðkvæmt land. Sú stefna að 
megin flutningskerfi raforku fari ekki um miðhálendið hefur jákvæð áhrif, þ.e. á þann hátt að dregið 
er úr neikvæðum áhrifum. Ég er sammála þessu. 
  



Uppbygging gistirýmis verði í jaðri miðhálendisins og í byggð eins og segir í texta.    
Önnur uppbygging ferðamannastaða og þjónustu miði að því að draga úr álagi á miðhálendið, fremur 
en að bregðast við þörf fyrir uppbyggingu á þegar skipulögðum þjónustusvæðum. Það er tillaga mín 
að gerðir verði tveir góðir ferðamannavegir yfir miðhálendið, þ.e. yfir Kjöl og yfir Sprengisand. Á 
Hveravöllum verði reist hálendismiðstöð með gestastofu og góðri móttögu og upplýsingum til 
ferðamanna. Þjónustustig verði ásættanlegt og taki mið af ýmsu er lítur að þörfum og stjórn á 
straumi ferðamanna á þessu viðkvæma landi. 
Í Nýjadal á Sprengisandi verði einnig reist hálendismiðstöð með sömu eiginleikum og á Hveravöllum. 
 
 
  
 

Í Umhverfisskýrslu við Landsskipulagsstefnu er kafli 5.1.4 Beitarmál og 
landgræðsla  
og 5.2.4 Náttúra og jarðvegur. 
 

 
Jarðvegur á Íslandi einkennist af áhrifum eldvirkni. Hann er almennt frjósamur, með mikinn 
næringarforða og mikið holurými. Hann er einnig fokgjarn og er jarðvegsrof umfangsmikið 
umhverfisvandamál á Íslandi. Mikið jarðvegsrof er á miðhálendi landsins, sérstaklega sendin svæði í 
nágrenni jökla og eldfjalla. Jarðvegsrof sem felur í sér eyðingu gróðurlendis er alvarleg ógn við 
vistkerfi og þjónustu þeirra. Með hliðsjón af niðurstöðum rannsókna á jarðvegsrofi er stór hluti 
miðhálendisins ekki talinn hæfur til búfjárbeitar en stærstur hluti miðhálendisins er skilgreindur sem 
afréttir. 
 
Þar segir einnig: 
 
Markmið  

Að beit á miðhálendinu verði stjórnað með þeim hætti að dragi úr jarðvegseyðingu.  
Að brugðist verði við rofskemmdum með landgræðslu.  
 
Í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga komi fram skilmálar fyrir beitarsvæði í samráði við bændur. 
Þar verði rökstutt að leyfilegt beitarálag sé í samræmi við markmið um að styrkja vistkerfi og draga úr 
jarðvegseyðingu.  

Tilgreind séu markmið og skilgreind landgræðslusvæði í aðalskipulagi, eftir því sem við á.  
  
Jarðvegsrof og gróðureyðing leiðir af sér losun gróðurhúsalofttegunda. Markmið um stórar 
verndarheildir og beitarstjórnun í landsskipulagsstefnu eru líkleg til að stuðla að minni losun 
gróðurhúsalofttegunda vegna jarðvegseyðingar og hafa þannig jákvæð áhrif á loftslag.  
 
 
 

Athugasemdir 
 
Ég er ekki sammála þeim hugmyndum eins og settar eru fram í sviðsmyndum að hálendinu verði skipt upp í 
beitarhólf og beitarálagi stjórnað. 
Í starfi mínu á miðhálendinu undanfarin ár, hef ég tekið eftir ýmsum atriðum er varðar beit, beitarálag, og 
beitarvenjur sauðfjár yfir sumartímann. Það er viðtekin venja bænda úr uppsveitum Suðurlands að flytja 
lambær í byrjun sumars upp fyrir hálendisbrúnina. Bæði er það gert á Kili og syðst á Sprengisandi, í Þóristungum 
ofan við Hrauneyjar og norðan við Þórisvatn. Talsvert af sauðfé ráfar um Sandinn og etur hvannajurtir í 
verunum austan við Þjórsá. Ofan við Hrauneyjar og i Þóristungum hefur sveitarfélagið staðið í verkefni í 
samvinnu við ýmsa aðila plantað grasfræi sem hefur komið ágætlega upp úr sandasvæðum. En hvert sumar 



liggja kindur og eta grasið niður í rót. Engin framþróun er því á þessu verkefni. Sama ástand er við lýði á 
sunnanverðum Kili. 
Það er tillaga mín að upprekstur sauðfjár verði stöðvuð á þessum svæðum. Nóg beitiland er niður í byggð. Öll 
beit á miðhálendinu verði bönnuð í samvinnu við bændur og sveitarfélög. Í staðinn verði hlúð að þessum 
svæðum á hálendisbrúninni með sáningu á grasfræi þar sem við á. Einnig verði plantað Birki, Gulvíði og Loðvíði. 
Eftir það verði náttúran að sjá um eðlilega framþróun gróðurfars. Af Norðurlandi leita kindur upp á hálendi, en 
ekki í miklu magni. 
Umræða um sókn og sáningu ásækna jurtategunda á hálendinu hefur komið upp síðustu ár. Í friðlandi 
Þjórsárvera hafa fundist jurtir af lúpínuætt. Lúpína hefur fundist á fleiri stöðum á miðhálendinu. Það er tillaga 
mín að þessar jurtir verði upprættar og að ekki vaxi ásæknar tegundir ofan við 400.m.y.s. 
 

Gert í Grundarfirði þann 19. Nóvember 2012. 
 
Gunnar Njálsson 

 


