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FORMÁLI 
  
Aðalskipulag Fljótsdalshrepps sem nú er unnið í fyrst sinn og tekur til áranna 2002 - 2014 og nær til alls 
sveitarfélagsins. Heildarstærð skipulagssvæðisins er um 1525 ferkílómetrar.  
 
Á meðan vinna við aðalskipulagið stóð yfir átti sér stað mikil umræða meðal íbúa sveitarfélagsins vegna 
fyrirhugaðra virkjunar- og stóriðjuáforma á Austurlandi sem sett hefur sitt mark á undirbúningsvinnuna.   
 
Aðalskipulag þetta byggir  á Svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010 sem staðfest var árið 2001 og 
Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015, sem staðfest var árið 1999 og sérstöku svæðisskipulagi fyrir 
Kárahnjúkavirkjun sem staðfest var 2002 svo og sérstöku svæðisskipulagi fyrir Fljótsdalslínu 3 og 4 sem staðfest 
var 2001. 
 
Skipulagið er sett fram á tveimur uppdráttum, sveitarfélagsuppdrætti og sérstökum uppdrætti sem tekur til 
byggðahluta Fljótsdalshrepps, auk eftirfarandi greinargerðar. Stefnt er að því að 3. kafli greinargerðar auk 
uppdrátta verði staðfestur.   
 
Í greinargerðinni er lýsing á tillöguuppdrætti og stefnumörkun fyrir þá landnotkun sem stefnt er að á svæðinu. 
Hver flokkur landnotkunar hefur sinn ákveðna lit og tákn á uppdrætti og gilda þær reglur og viðmiðanir sem nánar 
er lýst í greinargerð.  
 
Greinargerðin skiptist í eftirfarandi þrjá hluta: 
 
Kafli 1   Forsendur 
Inngangur 
Kynning og samráð 
Náttúrufar 
Íbúar, atvinna og byggð 
 
Kafli 2   Samantekt   
Viðhorfskönnun hjá íbúum Fljótsdalshrepps 
Mat á atvinnuþróun 
Mat á umhverfisáhrifum skipulagstillögu 
Breytingar á fyrirliggjandi skipulagsáætlunum 
 
Kafli 3   Skipulagsáætlun  
Landnotkun og þróun byggðar  
Vernd og umhverfismál 
Samgöngur og veitur
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INNGANGUR 

 

1.1 Markmið aðalskipulags 
 
Hlutverk aðalskipulags samkvæmt lögum er að móta stefnu sveitarfélagsins um landnotkun í stórum 
dráttum.  Aðalskipulagið byggir jafnframt á fyrirliggjandi staðfestum skipulagsáætlunum, svæðisskipulagi 
Miðhálendis Íslands 2015 og svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010. 
 
Við gerð aðalskipulags Fljótsdalshrepps verða eftirfarandi markmið höfð að leiðarljósi: 
 
 
- Stefnt er að því að íbúum fjölgi á  gildistíma aðalskipulagsins. 
- Stefnt verði að því að bjóða íbúum góð skilyrði og laða að fólk til búsetu.   
- Möguleikar á fjölbreyttu atvinnulífi  verði efldir bæði í framleiðslu og þjónustu.  
- Áhersla verði lögð á  landbúnað og ferðaþjónustu. 
- Boðið verði upp á þjónustu, útiveru og afþreyingu sem stuðli að eflingu svæðisins og nái til alls 

landshlutans. 
- Fljótsdalshreppur verði eftirsóttur  áfanga- og dvalarstaður fyrir ferðamenn jafnt innlenda sem 

erlenda. 
- Stefnt skuli að því að samþykkt verði umhverfisstefna í anda Staðardagskrár 21. 
- Náttúruauðlindir hverskonar verði nýttar til að efla atvinnustarfsemi og treysta byggð. 
 
 

1.2 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir 
 
Í Fljótsdalshreppi liggja fyrir eftirfarandi skipulagsáætlanir sem hafa ýmist verið staðfestar eða 
samþykktar á undanförnum tíu árum. Aðalskipulag Fljótsdalshrepps byggir á þessum áætlunum og er í 
samræmi við þær að undaskildum nokkrum breytingum sem gerðar verða á Svæðisskipulagi 
Héraðssvæðis 1998-2010 og eru  taldar upp í kafla 2.7. 
 
Svæðisskipulag: 
- Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 2015. Skipulagsuppdráttur 1:350.000 ásamt greinargerð. 

Staðfest 10. maí 1999 með síðari breytingum.  Það gildir fyrir land innan markalínu sem dregin var á 
milli heimalanda og afrétta. Í minnisblaði til samvinnunefndar Miðhálendisins frá Skipulagsstofnun 
dags. 28. sept. 2001 er tillaga um hvernig túlka megi ákvarðanir um landnotkun í svæðisskipulaginu 
þegar unnið er að aðalskipulagi sem tekur til Miðhálendisins. 

- Svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998-2010. Skipulagsuppdráttur í kvarða 1:150.000 ásamt 
greinargerð. Staðfest 31. ágúst 2001 með áorðnum breytingum. Það gildir fyrir land innan marka 
fimm sveitarfélaga á Héraði neðan markalínu svæðisskipulags Miðhálendis Íslands. Sveitarfélögin 
eru Norður-Hérað, Fljótsdalshreppur, Fellahreppur, Austur-Hérað og Borgarfjarðarhreppur.  

- Sérstakt svæðisskipulag vegna Fljótsdalslínu 3 og 4, frá virkjunarstað í Fljótsdal að iðnaðarsvæði í 
Reyðarfirði.  Staðfest  í apríl 2001. 

- Sérstakt svæðisskipulag fyrir Kárahnjúkavirkjun. Nær yfir fyrirhugað áhrifasvæði framkvæmda vegna 
virkjunar Jökulsár á Dal við Kárahnjúka og Jökulsár í Fljótsdal og allt til ósa við Héraðsflóa. Staðfest í 
ágúst 2002. 

 
Aðalskipulag: 
- Ekki liggur fyrir  aðalskipulag í Fljótsdalshreppi. 
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DEILISKIPULAG: 
- Sumarbústaðasvæði að Víðivöllum ytri I í mkv. 1:2.000. Samþykkt  1993 (Skipulagsstofa Austur-

lands.) 
- Lega 132kv háspennulínu; Fljótsdalslínu 2 frá fyrirhugaðri Fljótsdalsvirkjun að Kröflulínu 2 við 

Hamborg. Staðfest í nóv. 1991. 
- Deiliskipulag stöðvarmannvirkja í Fljótsdal uppdrættir ásamt greinargerð 2003 sem hefur verið 

auglýst í apríl 2003.  Lokafrágangur stendur yfir. 
 

1.3  Skipulagsferli og efnistök 
Í töflu hér að neðan er sýndur vinnuferill sem stuðst er við í aðalskipulagsvinnunni. Í byrjun var svæðið 
skoðað í grófum dráttum og í tengslum við fyrirliggjandi áætlanir en ramminn síðan þrengdur og 
landnotkun skilgreind nákvæmar. 
 
 
KAFLAR 

  
EFNISÞÆTTIR 

  
UPPDRÆTTIR 

 
1. FORSENDUR 
 

    

Markmiðssetning og 
söfnun grunnupplýsinga 

 Fyrirliggjandi skipul.áætlanir  
Skýrslur og áætlanir.  
Kynningar og samráð 
Markmið 

 
 

Fyrirliggjandi 
skipulagsáætlanir 

     
Náttúrufar 
 

 
 

Jarðfræði og landslag 
Veður- og gróðurfar 
Grunnvatn og dýralíf 

 
 

Þemakort t.d. 
verndarkort 

     
Íbúar, atvinna og byggð 
 

 
 

Íbúa-, atvinnu- og byggða-
þróun 
Búsetuminjar 

 
 

Þemakort t.d. 
Sögu- og minjastaðir 

 
2. SAMANTEKT 
 

    

Samantekt og samanburður 
á afmörkuðum þáttum  

 
 

Viðhorfskönnun 
Mat á umhverfisáhrifum 
Breytingar á fyrirliggjandi 
skipulagsáætlunum 

 
 

Tillaga mótuð 
 

 
3. SKIPULAGSÁÆTLUN  
 

    

Lýsing á skipulagstillögu 
 

 
 

Stefnumörkun fyrir einstök 
svæði og málaflokka 

 
 

Landnotkun í byggðahluta 
Sveitarfélagsuppdráttur  

 
Samningur um skipulagsgerðina var undirritaður síðsumars 1999 og stefnt að því að vinnu lyki í árslok 
2001. Vegna undirbúnings fyrir virkjunarframkvæmdir á svæðinu hefur framvinda aðalskipulagsvinnu 
hægt á sér tímabundið, sem hefur teygt á tímaáætlun sem var lagt upp með í byrjun.  
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1.4 Kortagrunnar og uppdrættir 
Skipulagsuppdráttur er í mælikvarða 1:100.000 og nær yfir allt skipulagssvæðið. Byggðahluti skipulags-
svæðisins er sýndur í kvarða 1:30.000. Kortagrunnar eru fengnir m.a. úr gögnum í kvarða 1:250 000 frá 
Landmælingum Íslands (Ísgraf). Byggðahluti kortsins er m.a. fenginn frá hlutakorti Landmælinga Íslands 
í mkv. 1:25.000 sem nær yfir Miðhérað og Fljótsdalshluta svæðisins. Auk þess er byggt á gögnum sem 
tengjast virkjunaráformum. 
 

Strönd, stöðuvötn og  
straumvötn 

Byggt á kortagrunni 1:250.000 grunni en einnig er notaður 
kortagrunnur í mælikv. 1:25.000 sem LMÍ hefur gefið út fyrir 
byggðina og samræmt hjá Landmótun ehf. 

Hæðarlínur Þær eru úr kortagrunni LMÍ sem notaður hefur verið til að gera þrívíð 
líkön af landinu. Auk þess eru notaðar  20 m hæðarlínur úr 
kortagrunni 1:25.000 og loftmyndir frá Loftmyndum ehf. Samræmt 
milli grunna hjá Landmótun ehf. 

Vegir Byggt á upplýsingum frá Vegagerðinni en samræmt af Landmótun 
ehf. 

Örnefni Unnin upp úr kortagrunni; 1:250.000 en einnig eru notuð gögn úr 
kortagrunni 1:25.000 og  

Mannvirki, bæir og tún Upplýsingar unnar af Landmótun ehf. 
 

 

1.5 Landamerki 
Þór Þorbergsson hefur aflað upplýsinga (2002) um mörk jarða í samvinnu við sveitarstjórn. Fyrirhugað 
er að yfirfara þennan uppdrátt með landeigendum og sveitarstjóra.  Landamerki verða færð inn á 
uppdrætti þegar gögn liggja fyrir síðar.  
 

1.6 Kynning og samráð 
 
Fundir með sveitarstjórn 
Ráðgjafi hefur mætt á nokkra fundi með sveitarstjórn til samráðs og undirbúnings vegna vinnu við 
tillögugerð.  
 
Almennur kynningarfundur við upphaf vinnunnar 
Einn þáttur í vinnuferli við aðalskipulag er að kynna það á ýmsum stigum fyrir íbúum og 
hagsmunaaðilum þar sem m.a. er leitað eftir ábendingum og athugasemdum.  Við gerð 
skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa og annarra þeirra sem 
hagsmuna eiga að gæta um mörkun stefnu og skipulagsmarkmið.  
Við upphaf vinnuferilsins var gerð áætlun um kynningu og samráð á skipulagsferlinum. Fyrsti opni 
kynningarfundurinn var haldinn í félagsheimilinu Végarði, þann 21. júní 2001 þar sem öllum íbúum í 
Fljótsdalshreppi var boðið að koma. Aðaltilgangur var að gefa íbúum upplýsingar um vinnu við 
aðalskipulagið. Fundurinn var boðaður með dreifibréfi inn á hvert heimili í hreppnum. Á fundinn mættu 
auk ráðgjafa, fulltrúi frá Náttúruvernd ríkisins og Skipulagsstofnun. Hver um sig kynnti væntingar sína til 
skipulagsgerðar.    
 
Viðhorfskönnun 
Í nóvember og desember 2000 var farið í heimsóknir á alla bæi í Fljótsdalshreppi samtals, 25 heimili og 
lagðar fyrir íbúana staðlaðar spurningar. Mjög lærdómsríkt  var fyrir ráðgjafa að fá með svo beinum 
hætti upplýsingar og sjónarmið íbúa.  Umræða um fyrirhugaðar  stórframkvæmdir á svæðinu á liðnum 
áratugum  markar nokkuð afstöðu manna til þessa verkefnis. Sjá nánar kafla 2.1.  
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Samráð við ríkisstofnanir og hagsmunaaðila 
Samkvæmt skipulagsreglugerð gr. 3.2 ber að hafa samráð við ýmsar ríkisstofnanir þegar unnið er 
aðalskipulag.  Aðalskipulagstillaga fyrir Fljótsdalshrepp, greinargerð og uppdrættir dagsett 1. okt. 2002. 
var send til umsagnaraðila um miðjan október 2002 þar sem óskað var eftir samráði og ábendingum um 
mál sem snerta starfssvið þeirra.   
 
Eftirtöldum 10 stofnunum og hagsmunaaðilum voru send gögn:  Hollustuvernd ríkisins/Heilbrigðiseftirlit 
Austurlands - Náttúruvernd ríkisins - Fornleifavernd ríkisins/Minjavernd Austurlands - Landbúnaðar-
ráðuneytið - Skógrækt ríkisins / Héraðsskógar  -   Vegagerðin - Skipulagsstofnun. 
 
Svör með athugasemdum bárust frá eftirtöldum og verða þau rakin í tímaröð svara. 
 
Í bréfi Landbúnaðaráðuneytisins dagsettu 22. okt. 2002 segir að ráðuneytið hafi ekki sérstakar 
ábendingar við fyrirliggjandi drög. 
 
Í  bréfi Hollustuverndar ríkisins dagsettu 24. okt. 2002  er bent á reglugerðir sem taka þarf tillit til við 
gerð aðalskipulags. Bent er á breytingar á reglugerðum sem orðið hafa á síðustu mánuðum sem taka 
þarf mið af við gerð aðalskipulags. Leiðréttar hafa verðið tilvitnanir í reglugerðir í kafla 3.13. Vatnsvernd 
til samræmis við gildandi ákvæði reglugerða um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.  Stofnunin 
bendir ennfremur á  að “vatnsból og vatnsverndarsvæði Végarðs og Valþjófsstaða I-II liggi undir 
vatnshalla frá skilgreindu iðnaðarsvæði” upp á Valþjófsstaðafjalli.  Tekið er tillit til þessarar ábendingar, í 
kafla 3.13 er tekið fram að fylgst verði með þróun mála og brugðist við ef ástæða þykir. 
 
Í bréfi Náttúruverndar ríkisins dagsettu 5. nóv. 2002 koma fram nokkrar ábendingar. Bent er á að 
mörk sumra svæða á náttúruminjaskrá sem eru sýnd í aðalskipulaginu er ekki í samræmi við síðustu 
útgáfu náttúruminjaskrár frá 1996. Þessar ábendingar eru teknar til greina.  Jarðmyndanir og vistkerfi 
sbr. 37. gr. laga nr. 44/1999, eru svæði sem njóta sérstakrar verndar.  Bent er á að þessi svæði hefi ekki 
verið tekin út sérstaklega í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps.  Náttúruverndin hefur því áfram sérstakan 
umsagnarrétt komi til  framkvæmda- og/eða byggingaleyfisveitingar. Fyrirvari um þessa túlkun 
náttúruverndarlaga er  færður inn í texta greinargerðar.  
 
Náttúruverndin bendir á að formleg vernd náttúruminja samkvæmt lögum nr. 44/99 tryggi best 
lögformlega friðun náttúruminja en er sátt við að sveitarfélgið hefji undirbúning friðlýsingar með 
hverfisverndaákvæðum eins og lagt er til í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps. Ábendingar koma einnig fram 
varðandi langtíma efnistökustaði, frístundabyggð og skógrækt. Varðandi efnistökustaði hafa verið 
gerðar lagfæringar á texta til samræmis við ábendingar. Frístundabyggð, ekki liggur fyrir nákvæm stærð 
eða staðsetnig einstakra svæða í nokkrum tilvikum svo að ekki er hægt að afmarka fleti á uppdrætti. Öll 
ný frístundabyggðasvæði sem kynnt eru í aðalskipulaginu eru utan við eða við jaðar náttúrulegs 
skógarsvæði. 
 
Í bréfi Héraðsskóga dagsettu 11.nóv. 2002 er bent á orðanotkun í greinargerð og óskað eftir því að 
atvinnugreinin skógrækt verði ekki dregin sérstaklega út úr í umfjöllun um landbúnað þar sem skógrækt 
er samkvæmt skilningi skipulagslaga hluti af landnotkuninni landbúnaður. Einstaka ábendingar 
Héraðskóga hafa verið skoðaðar varðandi kafla 3, tillögukaflanum.  Upplýsingar í fyrsta og öðrum kafla  
teljast vera forsendur og samantekt forsendna þar eiga vangaveltur um orð- og hugtakanotkun ekki við. 
Fram kemur ábending um landgræðsluverkefni sem hefur verið  færð í greinargerð.  
 
Í bréfi Heilbrigðiseftirlits Austurlands HAUST dagsettu 15. nóv. 2002  er bent á, með ítarlegri hætti 
en Hollustvernd ríkisins hefur áður gert, reglugerðir sem taka þarf tillit til við gerð aðalskipulags. Bent er 
á breytingar á reglugerðum sem orðið hafa á síðustu misserin sem taka þarf mið af við gerð 
aðalskipulags.  Leiðréttar hafa verið tilvitnanir í reglugerðir í kafla 3.13. Vatnsvernd til samræmis við 
gildandi ákvæði reglugerða um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.  
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Ítarupplýsingar og tilvitnanir í greinar  í reglugerðum sem koma fram í ábendingu HAUST koma til skila í 
forsenduhluta greinargerðar kafla 1.13.  Fjallað er um fráveitumál í kafla 3.13 og sorpförgunarstaði í 
kafla 3.10 og efnistökustaði í kafla 3.9. Ábendingar hafa verið færða eins í greinargerð. 
Fram kemur ábending um að skilgreina Húsatanga við Brekkugerðishús,  viðkomustaður ferju á Fljótinu 
í Fljótsdal,  sem frístundabyggð. Lagt er til að svæðið við Húsatanga verði skilgreint sem opið svæði til 
sérstakra nota. Þar er þegar kominn vísir að móttöku fyrir ferðamenn og ætti það gefa möguleika á að 
þróa starfsemi þar áfram.   
 
Í bréfi Fornleifavernd ríkisins dagsettu 2. des 2002 er bent á þrjú atriði sem lagfæra þarf. Ábendingar 
eru almennar og varða texta í greinargerð þar sem ræddar eru framkvæmdir s.s. frístundahúsabyggð og 
skógræktaráform og verið að benda á samráð. Ábendingar hafa verið teknar til greina. Tilvitnanir í lög 
og reglugerð hafa verið settar í kafla 1.28. Litið er á að athugasemd Fornleifaverndar sé unnin í samráði 
við Minjavörðinn á Austurlandi. 
 
Athugasemdir frá  Vegagerðinni hafa borist með óformlegum hætti og hafa upplýsingar og leiðréttingar 
sem fram komu á fundi á Reyðarfirði 28.11.02 verið  færðar inn í texta. Skilgreining og framsetning á 
vegflokkum í Fljótsdalshreppi svo og nánari upplýsingar um efnistökustaði. 
 
Í bréfi Skipulagsstofnunar dagsettu 18. nóv. 2002 koma fram ýmsar ábendingar. Athugasemdir 
Skipulagsstofnunar teljast ekki til þessa flokks athugasemda en eru hluti af umfjöllunarferli 
skipulagstillögu.  Athugasemdir stofnunarinnar koma á góðum tíma og hafa leiðréttingar verið gerðar til 
samræmis við ábendingar þeirra.   
 
Íbúafundur í október 2002     
Haldinn var annar  íbúafundur 25. október 2002 þar sem tillaga að aðalskipulagi dagsett 1. okt. 2002 var 
kynnt.  Farið var yfir forsendur og stefnumörkun í einstökum málaflokkum og tillögur að landnotkun.  
Á fundinn mættu 12-14 manns og spunnust umræður um tillöguna og voru ráðgjafi og fulltrúar 
sveitarstjórnar fyrir svörum.  
 
Samvinnunefnd Miðhálendisins 
Á fundi sveitarstjórnar sem haldinn var á Egilsstöðum 28.11.2002 komu formaður og starfsmaður 
Miðhálendisnefndarinnar,  þau Óskar Bergsson formaður og Fríða Björg Edvardsdóttir. Var þeim kynnt 
fyrirliggjandi tillaga að aðalskipulagi Fljótsdalshrepps dagsett í okt. 2002.  Í fundargerð hreppsnefndar 
eftir fundinn segir “Rætt var um hvort einhver atriði aðalskipulagins kunni að hafa áhrif á Svæðaskipulag 
Miðhálendisins, en ekki talið að svo sé.”   
Skipulagsstofnun leitaði með formlegum hætti eftir áliti Samvinnunefndar Miðhálendisins.  Á fundi 
Samvinnunefndar Miðhálendisins í Skaftafelli  23.01.03 var fyrirliggjandi tillaga að Aðalskipulagi 
Fljótsdalshrepps lögð fram og kynnt.   Nefndin gerði engar athugasemdi við tillöguna. 
 
Kynning fyrir nágrannasveitarfélögum 
Nágranna sveitarfélögum var skrifað sbr. 9.gr. og 17.gr. skipulags-og byggingarlaga og þeim bennt á að 
til standi að auglýsa tillögu að Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps og boðað að þeim verði send gögn til 
skoðunnar. Ákveðið var að senda  öllum sveitarfélögum sem unnu að gerð Svæðisskipulags 
Héraðssvæðis 1998-2010.  Kynningarefnið samanstóð af inngangi 1. kafla og kafl 2.7. úr öðrum kafla og 
þriðja kaflia sem eru tillögur að landnotkun ásamt sveitarfélagsuppdrætti og uppdrætti af byggðahluta 
sveitarfélagsins. 
 
Auglýsing tillögu að Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002 -2014 
Á fundi sveitarstjórnar í byrjun mars var samþykkt að senda tillöguna til Skipulagsstofnunar og óska 
heimildar til að auglýsa tillögu að Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002-2014.   
Með svari Skipulagsstofnunar dagsettu 16.04 .2003 var heimilað að auglýsa tillöguna. Athugasemdir 
Skipulagsstofnunar sem fram koma í bréfinu hafa verið teknar til greina. 
 
Þriðjudaginn 6. maí 2003 samþykkti sveitarstjórn á fundi sínum að auglýsa tillögu að Aðalskipulagi  
Fljótsdalshrepps 2002–2014, greinargerð ásamt tveimur uppdráttum. Jafnframt var útbúið kynningarefni 
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sem sent var til allra heimila í hreppnum.  Kynningarefnið samanstóð af inngangi 1. kafla og þriðja kaflia 
sem eru tillögur að landnotkun ásamt sveitarfélagsuppdrætti og uppdrætti af byggðahluta 
sveitarfélagsins. 
 

1.7 Afgreiðsla eftir auglýsingu   
 
Kynning og samráð sbr. Kafla 1.6  hér á undan, á tillögu að Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002-2014,  
er í fullu samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/97 (17.gr) og skipulagsreglugerð nr400/98 (gr 
3.2,6.1 og 6.2) 
 
Samkvæmt 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum var lýst eftir 
athugasemdum við tillögu að aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002 – 2014.  
Skipulagsuppdrættir, skýringarkort og greinagerð voru til sýnis á skrifstofu Fljótsdalshrepps Víðivöllum 
fremri, frá 16. maí 2003 til 13. júní 2003.  Ennfremur var tillagan til sýnis á sama tíma hjá 
Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík.  
 
Auglýsingar birtust í Morgunblaðinu 18. maí , Dagskránni 14. maí og Lögbirtingarblaðinu 16.maí.  
Auk þess eins og áður kom fram var öllum íbúum hreppsins sent dreifibréf með úrdrætti úr 
skipulagsgreinargerð auk uppdrátta með auglýsingu.   
 
Skriflegum athugasemdum bar að skila til skrifstofu Fljótsdalshrepps Víðivöllum fremri, fyrir 27. júní 
2003.  
 
Alls bárust 3 athugasemdir innan tilskilins frests. Hreppsnefnd kynnti sér efni athugasemda á fundi í júlí 
og var ráðgjafa falið að gerði tillögur að umsögn.  
 
Athugasemdir bárust frá eftirtöldum aðilum: 
 
Frá Philip Vogler,  bréf dagsett 15.6.2003.  
F.h. nefndar um stíga kringum Fljótið á vegum Framfarafélags Fljótsdalshéraðs. 
 
Hann bendir á ósamræmi milli texta og korta varðandi legur göngu- og reiðstíga. 
 
Svar :  Eftir að gögn hafa verið skoðuð í ljósi þessarar athugasemdar hefur uppdráttur og texta 
greinargerðar verið samræmdur.  Þar sem að lega gönguleiðar um einstakar jarðir liggur ekki fyrir er 
tekið fram að um sé að ræða fyrirhugaða legu sem þurfi samþykki landeigenda fyrir. 
 
Frá séra Láru Oddsdóttur, sóknarpresti og ábúanda á Valþjófsstað. Bréf dagsett 26.júní 2003. 
 
Hún gerir tvær athugasemdir:  Telur að Valþjófsstaðakirkja sé ekki sýndur á skipulagsuppdrætti 
annarsvegar og hinsvegar að skort hafi á samráð við landeigendur Valþjófsstaðar varðandi hugmyndir 
og áform um byggingaráform sem getið er. 
 
Svar: Kirkjan á Valþjófsstað er sýnd bæði á uppdrætti sem appelsínugulur hringur merkt  FÞ 3 og í 
greinargerð kafla 3.6.  Örnefninu Valþjófsstaðarkirkja hefur verið bætt inn á uppdrátt og í greinargerð. 
 
Við undirbúning Aðalskipulags Fljótsdalshrepps var tekið tillit til tillagna áður samþykktra 
skipulagsáætlana.  Ennfremur  var farin sú leið að ræða við fulltrúa allra heimila í hreppnum og leita eftir 
hugmyndum fyrir skipulagsvinnuna. Loka tillaga aðalskipulagsins var kynnt á íbúafundi í Végarði 25. 
október 2002.   Hugmyndir þær sem sýndar eru á uppdrætti og í greinargerð eru því  mislangt komnar 
varðandi framkvæmd.   Áður en til framkvæmda kemur verður  leitað fulls samráðs við landeigendur og 
aðra hagsmunaaðila. 
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Hugmynd um íbúðabyggð við Végarð var kynnt og ræddar á íbúafundinum í okt. 2002 þegar lokadrög 
aðalskipulagsins voru kynnt fyrir íbúum og  var þar andmælt.  Tillaga að blandaðri uppbyggingu þar 
tengist áformum sem þegar eru hafin með stækkun félagsheimilisins sem mun stuðlar að því að þar geti 
átt sér stað frekari uppbygging t.d. í tengslum við ferðaþjónustu.  
 
Því er lagt til að áfram verði byggt upp á svæðinu blönduð starfsemi þjónustu, en í stað íbúðabyggðar, 
verði það merkt sem opið svæði til sérstakra nota með áherslu á útivistarsvæði til móttöku ferðamanna 
s.s. tjaldsvæði eða smáhýsasvæði til gistinga.  
 
Hugmynd að uppbyggingu við Laugarfell er ekki ný af nálinni var samþykkt 1999 í Svæðisskipulagi fyrir 
Miðhálendi Íslands 2015 og aftur við endurskoðun þess 2002.  
 
Frá Þorsteini Péturssyni skógarbónda og eiganda jarðarinnar Víðivallagerði í Suðurdal. Bréf 
dagsett 26.júní 2003. 
Hann mótmælir þremur atriðum í sínu bréfi. Afmörkun úr Náttúruminjaskrá á svæði nr. 618 Gilsárgili, 
Ranaskógi og Tófuöxl. Ennfremur því að skipulagssvæðinu er skipt í tvö hæðarskilgreind belti við 300m 
hæðarlínu. Og því að kastljósinu sé beint sérstaklega að skógrækt í tilteknum köflum í greinargerð. 
 
Svar:  Varðandi afmörkun svæðis samkvæmt Náttúruminjaskrá frá 1996 þá er því til að svara að 
afmörkun svæðisins eins og þar er sýnt er andmælt í greinargerð með aðalskipulaginu (kafli 3.11, 
bls.60) og hefur verið fylgt eftir með bréfi til Náttúruverndar ríkisins. Þessari afmörkun var einnig 
mótmælt í Svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010 og þá einnig fylgt eftir með mótmælabréfi frá 
báðum hlutaðeigandi sveitarfélögum. Á meðan afmörkun svæðisins hefur ekki verið breytt með 
formlegum hætti samkvæmt ábendingum sveitarstjórna í nýrri Náttúruminjaskrá telur Skipulagsstofnunar 
ekki leyfilegt að breyta afmörkunum. 
 
Ýmis rök eru fyrir því að draga línu milli láglendis og hálendis samkvæmt skilgreiningu skipulagslaga. 
Landbúnaðarsvæði samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar er mjög opin landnotkunarflokkur 
veitir heimild til uppbyggingar í tengslum við búrekstur, m.a. íbúðahúsa, frístundahúsa auk 
atvinnuhúsnæðis tengdu búrekstri. Það er því ekki óeðlilegt að draga viss mörk við þeirri þróun þannig 
að hún eigi sér stað þar þörfin er mest, í byggðahluta sveitarfélagsins. 
 
Varðand skógræktaráætlanir (Héraðsskóga) á jörðum,  þegar hafnar eða fyrirhugaðar,  er rétt 
að miða við að þær geti náð í einhverjum mæli upp fyrir 300m.y.s.línuna  ef skilyrði eru til þess 
og hentugt þykir vegna legu girðinga.  Því er lagt til að orðalagi í skýringum fyrir landnýtingu í 
kafla 3.2. “Óbyggð svæði ofan 300 m.y.s.” verði breytt.  Eftir fyrstu málsgrein komi ný málsgrein 
í stað þeirrar sem fyrir er og fellur út.  “ Nytjaskógrækt á stöku jörðum geta teygts upp fyrir 
300m.y.s. línuna þar sem ræktunarskilyrði eru fyrir hendi og vegna hentugra 
girðingastæða.”  
 
Að skógrækt sé sérstaklega til umfjöllunar í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps getur ekki talist 
óeðlilegt. Fljótsdalsáætlunin sem var sett á laggirnar fyrir rúmum 30 árum er fyrsta 
byggðaáætlun í skógrækt á Íslandi.  Nú er marktækur og mælanlegur árangur starfseminnar 
greinilega að koma í ljós.  
Það er því tækifæri til þess að draga fram kosti slíkra starfsemi fyrir byggðina í flestu tilliti en 
einnig tækifæri til þess að undirstrika mikilvægi þeirra leikreglna (lög og reglur) sem rétt er að 
nota við mjög áhrifamikla landnotkun. 
 
Annað 
Með bréfi dagsettu 30.júlí 2003 óskaði sveitarstjórn Fljótsdalshrepps meðmæla 
Skipulagsstofnunar vegna framkvæmdaleyfis fyrir ljósleiðara Símans milli Egilsstaða og 
stöðvarmannvirkja Kárahnjúkavirkjunar í Fljótsdal og breyttri legu hans hluta leiðarinnar (frá 
Hamborgarmelum að virkjunarstað) 
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Í bréfi Skipulagsstofnunar dagsettu 13.ágúst 2003 er þess óskað að ljósleiðari verði tekinn upp 
í Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002-2014 og hann sýndur á uppdrætti og gerð grein fyrir 
honum í greinargerð.  
 
Loka afgreiðsla sveitarstjórnar 
Á fundi sveitarstjórnar 14. nóvember 2003 samþykkti hún endanlega þessa tillögu að 
Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002 – 2014 og vísaði henni til Skipulagsstofnunar til loka 
afgreiðslu fyrir staðfestingu. Oddvita ásamt skipulagsráðgjafa var falið að ganga frá endanlegri 
greinargerð og uppdáttum.  
  
Aðildarsveitarfélögum Svæðisskipulags Héraðssvæðis hefur verið sent bréf og uppdráttur þar 
sem kynntar eru breytingar á skipulaginu innan marka Fljótsdalshrepps og farið fram á skrifleg 
svör. Engar athugasemdir bárust. 

 
 
 
 
 

 
Eyjabakkafoss  
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NÁTTÚRUFAR 

1.8 Staðhættir og landslag 
Fljótsdalur skiptist innan til í Suðurdal og Norðurdal sem eru næsta ólíkir. Frá náttúrunnar hendi er 
sveitin gædd flestum þeim landkostum, sem hægt er að búast við hér á  landi. Landslag er fagurt og 
fjölbreytt. Reglulega lagskipt basaltfjöll, víða með háum björgum, setja svip sinn á dalinn og fjölmargir 
háir og tilkomumiklir fossar prýða hlíðarnar. Dalbotninn inn frá Lagarfljóti er ein samfelld flæðislétta, sem 
Keldá og Jökulsá liðast um. Hlíðar eru víða vaxnar blómgróðri og birkiskógi og meðal þeirra eru nokkrir 
stórvöxnustu skógar landsins. Víða má þó sjá merki um margra alda ofbeit og öskufallið úr gosinu í 
Öskju árið 1875 olli verulegri röskun á gróðri og jarðvegi. Einnig hafa skriðuföll iðulega valdið 
landspjöllum, einkum í Suðurdal. Vegna hagstæðs veðurfars eru ræktunarmöguleikar miklir og 
fjölbreyttir. Skógrækt, sem þáttur í búskap, hófst í Fljótsdal árið 1970 og getur nú víða að líta 
myndarlega lerkiskóga. 
Á hásléttunni inn af Fljótsdal eru víðáttumikil og vel gróin heiðalönd, ágætar afréttir fyrir sauðfé. Þar eru 
ennfremur aðalheimkynni hreindýranna hér á landi. Upp af hásléttunni rís Snæfell (1833 m y.s.), 
umkringt þyrpingu af lægri fellum og austan þess er Eyjabakkakvosin með sinni fögru flæðisléttu. Innan 
við Snæfell ber jökulhvel Vatnajökuls við himin. (H.H.) 

1.9 Veðurfar 
Helstu upplýsingar um veður og veðurfar á Héraði eru frá veðurathugunarstöðvunum; Nefbjarnar-
stöðum, Gunnhildargerði og Dratthalastöðum á Út-Héraði, svæðinu kringum kaupstaðinn Egilsstaði og 
frá Hallormsstað.  Á þessum stöðum eru til nær samfelldar veðurathuganir frá því á fyrri hluta 20.aldar. 
Þá var veðurathugunarstöð um tíma á Skriðuklaustri (1952-1979). 
 
Einkenni veðurfarsins í Fljótsdal er staðviðri, þurrt og hlýtt. Vindáttir í byggð taka að jafnaði mið af 
landslagi. Í Fljótsdal er aðalvindáttin suðaustanátt. Meðalhiti á Hallormsstað á tímabilinu 1960-90 var 
3,4°C eða aðeins hærri en á Akureyri þar sem hann var  3,2°C. Í Reykjavík var meðalhiti á þessu 
tímabili 4,3°C. Meðan athuganir voru gerðar á Skriðuklaustri mældist úrkoman að jafnaði 533 mm  á ári. 
Til viðmiðunar eru hún tæpir 500 mm á Akureyri og tæpir 800 í Reykjavík.    

1.10 Jarðfræði 
Berggrunnur Austurlands samanstendur einkum af storkubergi og setbergi. Storkuberg flokkast m.a. í 
gosberg og djúpberg.  Gosbergið myndar víða fjölda hraunlaga úr basísku bergi sem runnið hafa frá 
gossprungum.  Á milli hraunlaga eru víða rauðleit setbergslög. Setið hefur þjappast saman undan því 
fargi sem ofan á liggur og orðið að föstu bergi.  Þessi setbergslög vitna um fornan jarðveg en einnig 
gjóskulög og ár- og vatnaset.  Þau eru oft rauð- eða rauðbrúnleit á litinn sem stafar af efnaveðrun 
járnsambanda í röku loftslagi. 
 
Jarðlagastaflinn á Austurlandi hallar að jafnaði í átt að gosbeltinu á Norðurlandi, þ.e. til vesturs.  Víða er 
hallinn um 7-10° við sjávarmál en ofar í fjöllunum minnkar hallinn nokkuð þar sem hann er um 2-3° og 
jafnvel minni. 
 
Þar sem jarðlögunum hallar til vesturs er elsta hluta berggrunnsins að finna austast á fjörðunum og 
yngist hann eftir því sem ofar og vestar er haldið. Í mynni Reyðarfjarðar er bergið um 13 milljón ára, um 
10 milljón ára á fjallatoppum í innanverðum Fagradal. Í Teigsbjargi í Fljótsdal er talið að berggrunnurinn 
sé um 5 milljón ára gamall  Enn vestar eða í ofanverðum Fljótsdal og á Jökuldal finnast jökulbergslög 
sem eru ummerki kuldaskeiða á ísöld.  Samanlögð þykkt jarðlagastaflans er um 9 km frá Dalatanga í 
austri til Vatnajökuls í vestri og hefur hraði upphleðslunnar verði áætlaður um 860 m á hverjum milljón 
árum að meðaltali. 
 
Í berggrunni Austurlands er víða að finna merki útkulnaðra megineldstöðva þar sem  staðbundin 
eldvirkni hefur átt sér stað. Líftími megineldstöðva er á bilinu 0,5-1,5 milljón ár.  Gosmyndanir megin-
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eldstöðvanna eru mjög fjölbreytilegar samanborið við basalthraunlögin umhverfis þær.  Þar finnst bæði 
basískt og súrt berg auk gjóskulaga.  Innskotsberg (djúpberg) er fjölbreytt, bæði að lögun og berggerð.  
Víða hefur orðið mikil ummyndun í berginu í og við megineldstöðvar auk þess sem þar er að finna mikið 
ganga- og misgengiskerfi. Í hinni kunnu Þingmúlaeldstöð eru þóleiít, andersít og ríólít helstu 
bergtegundir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlutfall berggerðar í Þingmúlaeldstöðinni 
 
Í miðhluta eldstöðvarinnar eru hraunlög og innskot af andersít- og ríólítgerð algengari heldur en á 
jöðrum eldstöðvarinnar auk þess sem ummyndun bergsins gætir meira þar.  Bæði berggerð og 
ummyndun þess valda því að litasamsetning bergsins á svæðinu er mjög fjölbreytt. 
 
Undir lok tertíer-tímans kólnaði loftslag mikið og náðu þá skriðjöklar að myndast, fyrst í megin-
eldstöðvum.  Þaðan skriðu þeir til austurs og norðausturs og grófu um leið landslagið eins og það 
þekkist í dag.  Ísbreiðan hefur þá hulið það svæði er nú myndar Fljótsdalsheiði og Hallormsstaðaháls, 
en líklega hafa hæstu eggjar brattra fjalla á norðanverðum Austfjarðafjallgarðinum lengst af eða ávallt 
verið íslausar.   
 
Eftir að síðasta kuldaskeiði lauk fyrir um 10.000 árum hafa árnar haft hvað mest áhrif á landmótun á 
Austurlandi auk sjávarrofs.  Þær hafa víða grafið djúp gljúfur og þar sem straumur þeirra minnkar skila 
þær af sér framburði sínum og mynda áreyrar eða hálffyllta firði. Á annesjum brotnar úthafsaldan með 
miklum þunga, sem hægt og bítandi grefur sig inn í berggrunninn og eftir standa sæbrött fjöll.   
 

1.11 Gróðurfar 
Land í Fljótsdalshrepp er víðast hvar vel gróið, grösugar engjar og vel gróin heiðalönd þar sem skiptast 
á mýrar, flóar og mosavaxin holt. Kvistlendi  og skógar eru áberandi á láglendi og í dölum inn af byggð. 
Þetta svæði er eitt best gróna svæði landsins, rof mjög lítið og uppblásturshætta nánast engin.  
 
Gróðurflokkar eftir hæðarbelti  
Á öllu Héraðssvæðinu neðan 300 m h.y.s. er um 94% lands  með gróðurþekju.  Á landi yfir 300 m h.y.s. 
er hins vegar um 63% landsins þakinn gróðri. Þessar tölur gefa góða vísbendingu um gróðurfar á 
Héraði. Náttúrufræðistofnun Íslands vekur hinsvegar athygli á því að upplýsingarnar eru teknar af korti í 
kvarða 1:500.000 sem takmarkar nákvæmni upplýsinganna. Upplýsingar á gróðurkortinu sýna gróðurfar 
á mjög einfaldaðan hátt. Kortið var upphaflega teiknað á gervitunglamynd í mælikvarða 1:250.000. Á 
láglendi er gróðurgreiningin byggð á mjög takmarkaðri vettvangsvinnu, en uppi á heiðunum er stuðst við 
gróðurkort sem unnin voru í stærri mælikvarða. Aðeins eru sýnd samfelld gróðursvæði sem hafa 50% 
gróðurþekju eða meira. 
 
Mosagróður:  Gróðurlendi þar sem mosi er ríkjandi tegund. Aðallega er um að ræða grámosa 
(Rachomitrium) sem er lang algengasta mosategundin um allt land. Stundum er mosaþemban alveg 
hrein, en ýmsar aðrar plöntutegundir geta vaxið í mosanum og þakið allt að 50% yfirborðsins. Oft eru 
ógreinileg skil milli mosaþembu og annars þurrlendisgróðurs, en á kortið er merktur mosagróður þegar 
þekja hans er 50% eða meiri. Mosaþembu er einkum að finna þar sem gróðurskilyrði eru óhagstæð og 
jarðvegur grunnur. Þá er þekjan oft slitrótt og mjög viðkvæm fyrir ágangi manna og búfjár. 

Berggerð Hlutfall berggerðar í % 
Ólivín-þóleiít 7 
Þóleiít 50 
Andersít 18 
Ríólít 21 
Dílabasalt 1 
Gjóskuberg 3 
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Mólendi, graslendi og ræktað land: Á kortinu er slegið saman í einn flokk öllum þurrlendisgróðri 
öðrum en mosagróðri. Þar er því um mjög ólík gróðurlendi að ræða, s.s. kvistlendi,  kjarrlendi, sef- og 
starmóa, graslendi og blómlendi. Gróðurþekja þessara gróðurlenda er almennt meiri en í mosagróðri, 
jarðvegurinn dýpri og slitþol hans er meira.  Þessi gróðurflokkkur er því ekki eins viðkvæmur og 
mosagróðurinn og þolir meiri ágang. 
 
Votlendi: Þessi flokkur samanstendur af  deiglendi (hálfdeigju), mýri, flóa og vatnagróðri. Aðallega er 
um að ræða mýri og flóa, en mýrin er útbreiddari og tegundaauðugri en flóinn. Aðaltegundir votlendisins 
eru hálfgrös, s.s. starir og fífa. Í mýri stendur grunnvatnið almennt í gróðursverðinum en í flóa flýtur 
yfirleitt yfir svörðinn. Deiglendi er á mörkum þurrlendis og votlendis. Gróðurbreiða votlendisins er oftast 
samfelld, jarðvegurinn djúpur og mómyndun alla jafna mikil.  Votlendinu er síður hætt við uppblæstri en 
öðrum gróðri og þolir betur ágang manna og búfjár.  Lífríki votlendisins er fjölbreytt og það er m.a. mjög 
mikilvægt kjörlendi margra fuglategunda.  
 
Bersvæðisgróður, melur og sandur:  Undir þennan flokk fellur land þar sem gróðurþekjan er minni en 
50%, eða þar sem samfellt gróðurlendi er of lítið til að unnt sé að sýna það í  viðkomandi mælikvarða.  
Um er að ræða mismunandi lítt gróið land, allt frá því að vera nánast alger auðn upp að því að geta 
kallast hálfgróið.  Þegar landið getur kallast hálfgróið er það sýnt á kortinu.  Þetta land samanstendur 
aðallega af mismunandi grýttum melum, grýttu fjalllendi, söndum, eyrum og mold.   
 

1.12 Jarðvegsrof 
Jarðvegur á afréttum aðalskipulagssvæðisins er í góðu ástandi samkvæmt gögnum frá RALA. Rof er 
mjög lítið og svæðið all vel gróið.  Einn aðili er þátttakandi í verkefninu “bændur græða landið” og hafa 
fleiri sýnt áhuga á þátttöku. 
 

1.13 Grunnvatn - neysluvatn - frárennsli - vatnsvernd 
Berggrunnur á Héraði er að stærstum hluta gamall eða frá tertíer (eldri en 3 milljónir ára) og er hann því 
orðinn mjög þéttur í sér. Sú úrkoma sem fellur nær því mjög takmarkað að seitla ofan í berggrunninn 
heldur rennur að mestu til sjávar á yfirborði.  Land mótað á kuldaskeiðum ísaldar einkennist víða af 
ölduóttu landslagi þar sem mýrar myndast í grónum lægðum vegna hins þétta berggrunns.  Þessi þétti 
berggrunnur veldur því einnig að gott neysluvatn er víða af skornum skammti og verður oft að bora eftir  
því. Úttekt á gæðum neysluvatns í Fljótsdalshrepp hefur ekki farið fram en ljóst að úrbóta er víða þörf og 
mikilvægt að það sé gert með skipulögðum hætti.  
Í framhaldi af gerð þessa aðalskipulags er lagt til að fram fari könnun á ástandi vatnsbóla í sveitinni. 
 
Í umsögn Heilbrigðiseftirlits Austurlands um drög að aðalskipulagi Fljótsdalsrepps dags.15.nóv. 2002 
koma fram margar ítarupplýsingar sem eiga heima í þessum kafla með öðrum forsendum.  
Þar eru taldar upp allar helstu reglugerðir sem snerta þá málaflokka sem snerta þessi mál.  
 
Reglugerð nr. 796/1999 fjallar um varnir gegn mengun vatns. Reglugerð nr.  533/2001 er breyting á 
þeirri reglugerð, sem tekur til verndar neysluvatns eingöngu.   
Í stað mengunarvarnareglugerðar sem er ekki lengur til voru settar um 30 sérreglugerðir, m.a. reglugerð 
nr. 797 um varnir gegn mengun grunnvatns. 
 
Í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns segir  um flokkun vatns o.fl. 
 
Skylda sveitarstjórna.  
8. gr.  
8.1 Til þess að viðhalda náttúrulegu ástandi vatns og til þess að vernda það gegn mengun frá mannlegri 
starfsemi skulu heilbrigðisnefndir flokka vatn í samræmi við 9. og 10. gr. og með hliðsjón af fylgiskjali 
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með reglugerðinni. Heilbrigðisnefndir skulu skilgreina langtímamarkmið fyrir vatn og miða þau við flokka 
A og B, sbr. 9. gr.  
8.2 Flokkun vatns gildir um yfirborðsvatn og grunnvatn hvarvetna á landinu.  
 
Á  skipulagsuppdrætti svæðis- og aðalskipulags skulu koma fram langtímamarkmið, sbr. 1. 
mgr. Við deiliskipulagsgerð skal gera skýringaruppdrátt sem sýnir ástand vatns, sbr. 9. gr. 
8.3 Sveitarstjórnir og heilbrigðisnefndir skulu grípa til aðgerða sem miða að því að viðhalda náttúrulegu 
ástandi vatns. Jafnframt skal grípa til úrbóta ef ástand vatns hrakar eða ef það er lakara en 
ástandsflokkun, sbr. 1. mgr. 9. gr. gerir ráð fyrir. 
 
Flokkar vatns. 
9. gr. 
9.1 Flokkun vatns skal vera sem hér segir: 
 
Flokkur    Ástand            Litamerking á skýringaruppdráttum 
Flokkur A  Ósnortið vatn    Blátt 
Flokkur B  Lítið snortið vatn    Grænt 
Flokkur C Nokkuð snortið vatn   Gult 
Flokkur D  Verulega snortið vatn   Appelsínugult 
Flokkur E Ófullnægjandi vatn   Rautt 
 
Ítarlega er gerð grein fyrir forsendur flokkunar í 10. gr. reglugerðainnar 
 
Fram hefur komið að engin flokkunarvinna af þessu tagi hefur farið fram af hálfu HAUST á Austurlandi.  
Ákveði sveitarstjórn að það skuli gert tekur HAUST verkefnið gjarnan að sér sem sérverkefni.   
 
 
 
Verndarsvæði vatnsbóla og starfsleyfi vegna  NEYSLUVATN     
 
Skv. reglugerð um neysluvatn nr 536/2001 eru allar vatnsveitur starfsleyfisskyldar aðrar en 
einkavatnsveitur sem þjóna færri en 50 manns eða 20 heimilum/sumarbústöðum án matvælafyrirtækja 
Skv.  túlkun heilbrigðiseftirlits er matvælaframleiðsla, t.d. sala á morgunverði til gesta í bændagistingu 
og mjólkurframleiðsla, en sala á vatni á tjaldstæðum,  fjallakofum o.þ.h. flokkast einnig þar undir, enda 
er vatn matvæli skv. skilgreiningu matvælareglugerðar nr. 552/1994: “Matvæli eru hvers konar vörur 
sem ætlaðar eru mönnum til neyslu, þar með talið neysluvatn. Lyf og vörur sem falla undir lyfjalög, tóbak 
og vímuefni önnur en áfengi eru þó undanskilin”.  
 
Eftirfarandi er úr reglugerð nr 536/2001 um neysluvatn og fjallar um starfsleyfi: 
4. gr.   
Starfsleyfi. 
Afla skal starfsleyfis heilbrigðisnefndar áður en eftirlitsskyld vatnsból eða vatnsveitur, sbr. 12. gr., og 
tilheyrandi búnaður er tekinn í notkun og við eigendaskipti, samanber ákvæði reglugerðar um 
matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla. Skal það gert að undangenginni 
ákvörðun um vatnsvernd í samræmi við reglugerð um varnir gegn mengun vatns og rannsókn á gæðum 
vatnsins í samræmi við ákvæði 13. greinar þessarar reglugerðar. 
12. gr. 
 
Heilbrigðisnefndir hafa ekki reglubundið eftirlit eða framkvæma heildarúttekt hjá vatnsveitum sem þjóna 
færri en 50 manns eða 20 heimilum/sumarbústöðum, nema þær þjóni matvælafyrirtækjum. Þá skal hafa 
reglubundið eftirlit með þeim í samræmi við töflur 4 og 5 í viðauka I a.m.k. einu sinni á ári. Einnig skal 
fara fram heildarúttekt a.m.k. einu sinni á ári ef vatnsnotkun fer yfir 100 m3 á dag miðað við ársmeðaltal. 
 
Heilbrigðisnefnd Austurlands hefur samþykkt áætlun um starfsleyfisvinnslu fyrir allar einkavatnsveitur 
aðrar en þær sem þjóna mjólkurbúum á árinu 2003 en fyrir vatnsveitur mjólkurbúa verði unnin starfsleyfi 
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árið 2004.  Skv. greinunum hér að ofan er skilgreining verndarsvæða fyrir vatnsbólin forsenda 
starfsleyfis.  Í neysluvatnsreglugerði nr 536/2001 segir eftirfarandi um vatnsvernd: 
 
III. KAFLI 
 
Vatnsvernd. 
9. gr. 
Varnir gegn mengun vatnsbóla. Umhverfis hvert vatnsból skal heilbrigðisnefnd ákvarða 
vatnsverndarsvæði sem skiptist í brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði, sbr. reglugerð um varnir gegn 
mengun vatns. Brunnsvæði skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum 
öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd skal, þar sem þörf krefur, 
krefjast þess að svæðið skuli girt gripa- og mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 metra frá vatnsbóli. 
 
Vatnsveitur skulu gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að vatnsból spillist. Sama gildir um aðra staði 
s.s. ár eða læki þar sem vatn er tekið til neyslu. Skylt er að tilkynna heilbrigðisnefnd tafarlaust ef vitað er 
um mengun á vatni í vatnsbólum eða dreifikerfi.  
 
Um varnir gegn mengun vatnsbóla gildir að öðru leyti ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns 
 
Í reglugerð nr. 533/2001, um varnir gegn mengun vatns er tekið á flokkun verndarsvæða vegna 
vatnsbóla á eftirfarandi hátt: 
 
2. gr.13. gr. reglugerðarinnar orðist svo:  
Flokkun verndarsvæða. 
13. gr.13.1 Umhverfis hvert vatnsból skal ákvarða verndarsvæði sem skiptist í brunnsvæði, grannsvæði 
og fjarsvæði. Við skilgreiningu vatnsverndarflokkana skal taka mið af vatnafræðilegum, jarðfræðilegum 
og landfræðilegum aðstæðum á vatnasviði vatnsbólsins, mikilvægi þess og mengunarhættu 
 
I. flokkur. Brunnsvæði. 
Brunnsvæði er næsta nágrenni vatnsbólsins. Það skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð 
og framkvæmdum öðrum en þeim, sem nauðsynlegar eru vegna vatnsveitunnar. Heilbrigðisnefnd getur, 
þar sem þörf krefur, krafist þess að svæðið skuli girt mannheldri girðingu, sem sé minnst 5 metra frá 
vatnsbóli. 
II. flokkur. Grannsvæði. 
Utan við brunnsvæðið skal ákvarða grannsvæði vatnsbólsins og við ákvörðun stærðar þess og lögunar 
skal taka tillit til jarðvegsþekju svæðisins og grunnvatnsstrauma sem stefna að vatnsbólinu. Á þessu 
svæði skal banna notkun á hættulegum efnum og birgðageymslu slíkra efna. Hér er m.a. átt við olíu, 
bensín og skyld efni, salt, eiturefni til útrýmingar á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta 
grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru tilgreind í reglugerð um neysluvatn. Ekki skal leyfa nýjar 
byggingar, sumarbústaði eða þess háttar á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun og önnur starfsemi 
innan svæðisins skal vera undir ströngu eftirliti. 
III. flokkur. Fjarsvæði. 
Fjarsvæði er á vatnasvæði vatnsbólsins en liggur utan þess lands sem telst til I. og II. flokks 
verndarsvæðanna. Þar sem vitað er um sprungur eða misgengi á þessu svæði, skal fyllstu varúðar gætt 
í meðferð efna, sem talin eru upp í II. flokki. Stærri geymslur fyrir slík efni eru bannaðar á svæðinu.  
 
Heilbrigðisnefnd getur gefið út frekari fyrirmæli varðandi umferð á þessu svæði, svo og um byggingu 
sumarhúsa og annarra mannvirkja. 
 
Varðandi þjónustusvæði, sem fyrirhugað er að byggja upp í framtíðinni er að mati HAUST æskilegt að 
skipuleggja verndarsvæði vatnsbóla.  Þarna er um að ræða göngukofa á leiðinni frá Laugarfelli og að 
Þjófagili austan undir Snæfelli.  Ennfremur vantar vatnstökusvæði við skálann í Geldingafelli og þá skála 
sem fyrirhugað er að rísi austan Ejabakka.    
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1.14 Efnistökustaðir / Haugsvæði 
 
Efnistökustaðir 
Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni á Reyðarfirði eru 12 efnistökustaðir skráðir í Fljótsdal í 
landsskráningu á efnistökustöðum sem framkvæmd var 1998.  
Þeir eru: 
 

Skrán.númer jörð jarðfræði efnisgerð áætlað magn m3 framtíðar notkun 
9310301 Arnheiðarstaðir forn sjávarkambur sendin möl 1-5000 staðfest í aðalsk. 
9310303 Bolalækur forn sjávarkambur möl <1000 tímabundin not 
9310304 Hús forn sjávarkambur Sendin möl m. 

fínum mulningi 
<10-20000 tímabundin not 

9310401 Brekka Háumela forn sjávarkambur sendin möl <5-10000 tímabundin not 
9310402 Við Mela forn sjávarkambur sendin möl <20000 tímabundin not 
9310403 Hölknármelar forn sjávarkambur sendin möl <20000 tímabundin not 
9310404 Innan Brekkugerðis forn sjávarkambur sendin möl - 

fínefnablönduð 
1-5000 tímabundin not 

9310411 Bessastaðaá áreyrar möl <50000 staðfest í aðalsk 
9310412 Bessastaðamelar innan 

ár 
árkeila möl <100000 staðfest í aðalsk 

9310404 Hengifossáreyri áreyri möl <20000 tímabundin not 
9310503 Keldáreyri á móts við 

Víðivelli II 
áreyri möl <10000 staðfest í aðalsk 

 Áreyri við Jökulsá á 
móts við Víðivelli I 

áreyri möl <10000 staðfest í aðalsk 

 
Gerð jarðefnis í Fljótsdal er annaðhvort úr fornu strandumhverfi, þ.e. sjávarkambi sem liggur með Fljótinu sem 
myndaðist í lok ísaldar og byrjun nútíma, þegar sjávarstaða var hærri. Eða að efnið er úr farvegum Jökulsár og 
hliðaráa hennar.  
Efnismagn er metið mjög gróft á staðnum án beinna mælinga. Magntölum ber því að taka með fyrirvara. 
 
Öll efnistaka er framkvæmdaleyfisskyld, en eiganda eða umráðamanni eignarlands er heimil án leyfis, minni 
háttar efnistaka til eigin nota, nema um sé að ræða jarðmyndanir og vistgerðir sem njóta verndar skv. 37. 
náttúruverndarlaga, sbr. 47. gr. sömu laga. 
 
Um efnistökusvæði gildir almennt eftirfarandi: 

1. Sækja þarf um framkvæmdaleyfi til sveitarstjórnar fyrir nýjum efnisnámum, í samræmi við ákvæði 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Leyfið er ennfremur háð ákvæðum náttúruverndarlaga (nr. 
44/1999) og laga nr. 57/1998 og skal leita umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefndar 
áður en framkvæmdaleyfi er gefið út.  

2. Landeigendur og sveitarstjórn geri áætlun um efnistöku í samræmi við gildandi lög. Skv. náttúru-
verndarlögum (nr. 44/1999) skal áður en framkvæmdaleyfi er veitt til náms jarðefna liggja fyrir áætlun 
námuréttarhafa um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir magni og gerð efnis, 
vinnslutíma og frágangi efnistökusvæða.   

3. Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 (5 ha) svæði eða stærra eða er 150.000 m3 eða 
meiri er háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda sbr. lög  nr.106/2000, viðauka 1. Ennfremur efnistaka 
þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans yfir 50.000 m2 svæði eða stærra. Þá ber 
framkvæmdaraðila að tilkynna Skipulagsstofnun um fyrirhugaða efnistöku skv. 6. gr. sömu laga og 
viðauka 2, þegar um er að ræða efnistöku sem raskar 25.000 m2 ( 2,5 ha) svæði eða stærra eða ef 
magn jarðefna er 50.000 m3 eða meira. Ennfremur ef um er að ræða efnistöku á verndarsvæðum. 

4. Við veitingu framkvæmdaleyfis vegna náms jarðefna verði sett skilyrði um skipulega nýtingu, góða 
umgengni og frágang að vinnslu lokinni. Almennt verði gert er ráð fyrir fremur fáum en stórum efnistöku-
stöðum. 

 
Vegna fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdum og háspennulagningar hefur farið farið fram mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmda og m.a. efnistökusvæða sem þessum framkvæmdum fylgja. Er litið á að um tímabundnar 
framkvæmdir sé að ræða og gengið verði frá þeim efnistökustöðum að lokinni framkvæmd. 
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Haugsvæði 
Í  tengslum við fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdir er fyrirhuguð mikil jarðgangagerð, en milli stíflu við Kárahnjúka 
og útrennslisgangamunna í Fljótsdal eru 40 km auk tengingar við Hraunasvæðið. Alls er áætlað að efni sem fellur 
til við jarðborun ganga og stöðvarhvelfingar sé rúmlega 3550  þús. m3. Efninu verður komið fyrir á völdum stöðum 
í námunda við gangamunna. Gert er ráð fyrir að gengið verði frá haugsvæðum þannig að þau falli sem best inn í 
landslag og verði grædd upp eftir aðstæðum.  
 

1.15        Dýralíf 
Hreindýr 
Héraðssvæðið sker sig að einu leyti úr hvað varðar dýrastofna á Íslandi. Sem hluti af Austurlandi er 
hreindýrastofninn einstakur og eitt af einkennum landshlutans.  Hreindýr eru innfluttur dýrastofn sem hefur áunnið 
sér þegnrétt í íslenskri náttúru. Hreindýr voru flutt til landsins fjórum sinnum í lok 18. aldar í fyrsta sinn 1771. 
Síðasti hópurinn kom til Vopnafjarðar frá Finnmörku í Noregi 1787. Þeim var sleppt á þremur stöðum eftir komuna 
til landsins á Reykjanesi, á Norðausturlandi og á Austurlandi. Talið er að dýrunum hafi fjölgað hratt til að byrja 
með og náð hámarki um miðja 19. öldina. Eftir það er talið að stofnunum hafi hrakað m.a. vegna harðnandi 
árferðis á seinni hluta aldarinnar. Stofnarnir á Reykjanesi og á Mývatnsöræfum dóu síðan út á fyrri hluta 20. aldar. 
Stofninn á Austurlandi var kominn niður í um 100 dýr á árunum milli heimstyrjaldanna.  Eftir 1940 fór dýrunum 
hins vegar að fjölga og upp úr 1990 var stofninn áætlaður um 4000 dýr. Útbreiðslusvæði stofnsins nær til alls 
Austurlands allt frá Jökulsá á Fjöllum í vestri, norður til Vopnafjarðar og suður og vestur til Suðursveitar. Aðal 
burðarsvæði dýranna er á Vesturöræfum (einkum Hálsi),en einnig ber eitthvað af kúm í brúnum Fljótsdalsheiðar 
og Múla. Á vetrum leita dýrin út á heiðarnar, s.s. á Fljótsdalsheiði en einnig til snjóléttari svæða í byggð á Héraði .  
 
Náttúrustofa Austurlands sér lögum samkvæmt um rannsóknir og vöktun hreindýrastofnsins. Hreindýraráð 
afmarkar ágangssvæði og ákveður veiðikvóta að fegnum tillögum Náttúrustofu Austurlands og sér um veiðarnar 
ásamt Veiðistjóraembættinu .  Vöktun stofnsins felst m.a. í sumar- og vetrartalningum, athugun á aldurs- og 
kynjasamsetningu hans um fengitímann og ágangi hans á öllum árstímum. Jafnframt hafa farið fram rannsóknir á 
lifnaðarháttum og hegðun hreindýrastofnsins í tengslum við fyrirhuguð áform um virkjanir á hálendinu. 
 
Samkvæmt vetrartalningum á árunum 1991-2002 voru að meðaltali 14% allra hreindýra á Austurlandi      ( 311 af 
2203 )  í Fljótsdalshreppi. Um 54% allra hreindýra gengu þá á Fljótsdalshéraði að meðaltali. 
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Skipting hreindýra á milli þriggja svæða á Austurlandi veturna 1991-2002 samkvæmt vetrartalningum. 
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Samkvæmt niðurstöðum sumartalninga gengur megnið af hreindýrum norðan Vatnajökuls á Fljótsdalsöræfum (sjá 
súlurit). 
 
Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/94 taka m.a. til hreindýrastofnsins.  
Markmið laganna er að tryggja viðgang og náttúrulega fjölbreytni villtra dýrastofna, koma á skipulagi veiða og 
nýtingu. Jafnframt er þar kveðið á um aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón sem villt dýr kunna að valda.   
 
Hreindýraráð sem er skipað fimm mönnum er umhverfisráðherra til ráðgjafar við umsjón þessara mála. Veiðistjóri 
situr fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. 
 
Sveitarfélög á skipulagssvæðinu skipta með sér veiðiheimildum og er útdeiling kvóta í höndum Hreindýraráðs að 
fenginni heimild Umhverfisráðuneytisins. Veiði er stjórnað af leiðsögumönnum með hreindýraveiðum á hverju 
svæði. Þær standa yfir frá 1. ágúst -15. sept. ár hvert.  Á síðustu árum hefur árlegur veiðikvóti verið 300 - 600 dýr.  
(Efni um hreindýr byggt á gögnum eftir Skarphéðinn G. Þórisson náttúrufræðing, starfsmanni Náttúrustofu Austur lands.)  
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Niðurstöður sumartalningar hreindýra á Fljótsdalsöræfum og Brúardölum árin 1965-2002 
 
Refur og minkur 
Um ref og mink gilda sömu lög og um hreindýr. Viðbúnaður er í hverju sveitarfélagi til að halda stofnum þeirra í 
skefjum. Samkvæmt upplýsingum frá Veiðistjóraembættinu hefur orðið aukning í veiði á ref og mink í heild yfir 
landið en hjá þeim liggja ekki fyrir upplýsingar um ástand mála í einstökum héruðum. 
 

1.16 Náttúruauðlindir 
Ein mikilvægasta auðlind sveitarfélagsins er án efa hið velgróna land sem tekur bæði til heimajarða og afréttar. 
Fljótsdalur er því vel fallinn til landbúnaðar. Af gróðurfars- og veðurfarslegum ástæðum er Fljótsdalur einnig vel 
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fallinn til skógræktar.  Nú liggur fyrir að í náinni framtíð muni ræktaður skógur setja verulegan svip á allt land í 
byggð neðan 300 metra hæðar y.s. 
 
Nýting hreindýra á svæðinu er eitt af sérkennum þess. Hefð er fyrir matargerð með hreindýrakjöt. Á seinni árum 
hefur færst í vöxt að nýta meira en kjötið, s.s. horn og skinn í ýmiskonar handverk.  Hugmyndir eru einnig uppi um 
að nýta veiðarnar í auknum mæli til að efla ferðamennsku. 
 
Efnistaka í og við farvegi Jökulsár er auðlind sem þegar er nýtt og líklegt að hún verði nýtt í auknum mæli. 
  
Þá býr sveitarfélagið í ríkulegum mæli yfir þeirri auðlind sem felst í lítt snortinni náttúru. Eru hagsmunaaðilar í 
ferðaþjónustu þegar farnir að notfæra sér þessa auðlind.  
 
Orka í fallvötnum er ein verðmætasta auðlind Íslands.   
 
 

 
 
Hreindýrahjörð á öræfum Fljótsdals.   (ljósm. Skarphéðinn Þórisson) 
 

1.17 Náttúruvá 
Eftirfarandi náttúruhamfarir hafa verið flokkaðar undir náttúruvá; hraunflóð, gjóskufall, jarðskjálftar, flóð undan 
jöklum, flóð í ám, skriðuföll, flóð frá sjó, snjóflóð, hafískoma og lagnaðarís og fárviðri. Í ljósi jarðfræði og jarðsögu 
svæðisins, landslags og ritaðra heimilda má búast við, á afmörkuðum stöðum, tjóni af völdum flóða í ám, 
skriðuföllum, snjóflóðum og fárviðris.  
 
 
Skriðuföll 
Samkvæmt heimildum Ólafs Jónssonar, aðalhöfundar bókarinnar ,,Skriðuföll og sjóflóð", eru Múlasýslurnar þekkt 
hamfarasvæði af völdum skriðufalla og snjóflóða. Samkvæmt heimildum hans eru skráð skriðuföll á liðnum öldum 
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nokkuð algengari í Múlasýslum en í öðrum landshlutum. Dæmi er um að byggð hafi lagst af á nokkrum stöðum af 
þessum sökum. Líklega má rekja tíðni jarðvegsskriðufalla til jarðfræði svæðisins en grunnt er niður á fast berg og 
jarðvegsþekja því þunn. Jarðvegsskriður verða oftast í kjölfar mikillar úrkomu þannig að jarðvegurinn flýtur að 
stað ofan á berginu.  Þekktustu skriðusvæðin í Fljótsdal eru í austurhlíðum Múlans í Suðurdal.  Heimildir eru fyrir 
því að 35 skriður hafi fallið við a.m.k. 15 bæi í Fljótsdal  þar af 12 bæi í byggð, samkvæmt Ó.J.,  og nær sú 
skráning til ársins 1991. Samkvæmt skráningu (1998) Helga Hallgrímssonar náttúrufræðings féllu margar (10-20)  
jarðvegsskriður í miklu úrkomuveðri í des. 1997 í Norðurdal,  við Valþjófsstað og í Suðurdal  árið 1998.  
 
Snjóflóð og krapaflóð 
Heimildir eru um tvö snjóflóð í Fljótsdal frá fyrri tíð. 
 
Mat á því hvort einhver svæði séu óbyggileg vegna ógnanna liggur ekki fyrir. Veðurstofa Íslands vinnur opinbert 
hættumat fyrir landsvæði vegna ofanflóðahættu. Til álita kemur hvort meta eigi aðstæður í dölunum inn af 
Fljótsdal í kjölfar þess að gengið verður frá aðalskipulagi sveitarfélagsins. 
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1.18 Náttúruvernd 
Samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 skulu náttúruverndaryfivöld hafa aðgang að og rétt til umsagnar 
um skipulagsáætlanir, meiriháttar framkvæmdir, hönnun mannvirkja og ræktun. Hér fara á eftir helstu greinar laga 
um náttúruvernd sem taka á þessum málum:  
 
Í 33. gr. um gerð skipulagsáætlana segir svo: 
Leita skal umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefnda, sbr. 11. gr. við gerð svæðis- og 
aðalskipulagsáætlana og verulegra breytinga á þeim og við úrskurði um mat á umhverfisáhrifum.  
36. gr. fjallar um ræktun. 
Við túnrækt, skógrækt, uppgræðslu lands, skjólbeltagerð og aðra ræktun skal þess gætt að hún falli sem best að 
heildarsvipmóti lands og raski ekki náttúru- og menningarminjum. 
Í 37. gr. er fjallað um sérstaka vernd á jarðmyndunum og vistkerfum. 
Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er. Leita 
skal umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefndar áður en veitt er framkvæmda- og byggingarleyfi 
til framkvæmda sem hafa í för með sér röskun eftirfarandi jarðmyndana og vistkerfa:  

- eldvörp, gervigígar og eldhraun 
- stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri  
- mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri  
- fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður  
  og hrúðurbreiður, 100 m2 að stærð eða stærri 
- sjávarfitjar og leirur.  
 

Í 50. gr. segir að friðlýstar náttúruminjar skiptist í eftirfarandi 5 flokka:  
Þjóðgarða  
Friðlönd 
Náttúruvætti á landi.  
Friðlýstar lífverur, búsvæði og vistkerfi.  
Fólkvanga. 

 
Í 67. gr. eru ákvæði um stöðu og innihald náttúruminjaskrár. 
Umhverfisráðherra skal gefa út heildstæða náttúruminjaskrá eigi sjaldnar en fimmta hvert ár og birta í 
Stjórnartíðindum. Birta má hvenær sem er ákvarðanir um ný svæði sem tekin eru á náttúruminjaskrá. 
Náttúruvernd ríkisins skal í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og hlutaðeigandi náttúrustofur og 
náttúruverndarnefndir sjá um undirbúning og öflun gagna vegna viðbóta við náttúruminjaskrá og heildarútgáfu 
hennar. 
 
Í 68. gr. er gerð grein fyrir efni náttúruminjaskrár en í skránni skulu vera sem gleggstar upplýsingar um: 
- friðlýstar náttúruminjar  
- náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt náttúruverndaráætlun, sbr. 65. gr.  
- aðrar náttúruminjar, þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra og vistkerfi sem rétt þykir að 
vernda.  
Í náttúruminjaskrá skal lýst sérkennum náttúruminja og þýðingu þeirra fyrir náttúru landsins. Umhverfisráðherra 
getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um skráningu náttúruminja.  
Ekkert svæði er friðlýst samkvæmt náttúruverndarlögum í Fljótsdal. 
 
Svæði á náttúruminjaskrá í Fljótsdalshrepp: 
 
NM 644 Geitagerðisbjarg, Fljótsdalshreppi, N-Múlasýslu.  
(1) Berghryggur suður og niður úr hlíðinni fyrir ofan bæinn Geitagerði. (2) Jökulsorfinn berghryggur sem myndar 
þverhnípi að bænum. Í hraunlagi undir hryggnum eru för eftir trjáboli. Uppi á hryggnum utantil eru nokkrir sívalir 
skessukatlar, Hlandkollur. 
 
NM 617 Hengifossárgljúfur, Fljótsdalshreppi. 
(1) Gljúfrið með Hengifossi og Litlanesfossi. (2) Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, og 
stuðlabergsmyndanir við Litlanesfoss. 
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NM 645 Strútsfoss í Strútsdal, Fljótsdalshreppi.  
(1) Strútsfoss og aðrir fossar í gilinu frá ármótum við Fellsá ásamt 500 m breiðu belti beggja vegna. (2) Stórbrotið 
hamragil, allt að 200 m djúpt, litfagurt með klettadröngum og stöpum. Fyrir botni gilsins er Strútsfoss, einn af 
hæstu fossum landsins, rúmlega 100 m hár, en tvískiptur. Birkikjarr er í gilinu utanverðu og hvannstóð við fossinn. 
 
NM 618 Ranaskógur og Gilsárgil, Fljótsdalshreppi, Austur-Héraði.  
(1) Gilsáreyri, Gilsárgil og Gilsárdalur ásamt Ranaskógi austan Vallholts og Tófuaxlar. (2) Stórbrotið gljúfur og 
vöxtulegur skógur. 
 
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps hefur gert formlega athugasemd við afmörkun þessa svæðis á uppdrætti sem fylgir 
náttúruminjaskrá 1996. 
 
 
Á hálendishluta Fljótsdalshrepps eru: 
 
NM 615 Snæfell, Vesturöræfi og Hafrahvammagljúfur, N-Múlasýslu. (1) Frá Eyjabakkajökli fylgja mörkin 700 
m hæðarlínu að Laugará, þaðan í Fremri-Kálfafell, um Tungusporð í Búrfellstopp og þaðan beina línu í ós 
Dysjarár og þvert yfir Jökulsá. Að vestan fylgja mörkin vestari barmi Jökulsár á Dal inn að Kringilsá og sameinast 
þar eystri mörkum Kringilsárranafriðlandsins. (2) Vesturöræfi eru víðáttumikið og vel gróið hálendissvæði ásamt 
því að vera sumarland hreindýra. Mikilvægt beitiland heiðargæsa. Hafrahvammagljúfur er eitt hrikalegasta gljúfur 
landsins og eru gróðursælir hvammar meðfram því.  
(Austasti hluti svæðisins er innan marka Fljótsdalshrepps). 
 
NM 616 Eyjabakkar, Fljótsdalshreppi N-Múl.   (1) Svæðið afmarkast að vestan af 700 m hæðarlínu í 
Snæfellshálsi, frá Eyjabakkajökli  að Eyjabakkafossi og þaðan í  suðvesturenda Folavatns. Frá Folavatni beina 
línu um Háöldur að mörkum friðlandsins í Lónsöræfum suður í jökul. (2) Óvenju grösugt votlendi í um 650 m 
h.y.s. með fjölda tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar með hraukum við Eyjafell. Beitiland 
hreindýra, heiðargæsa og álfta. 
Rætt er um að stofna þjóðgarð eða “friðland” við Snæfell og Eyjabakka.  Málið er í skoðun og ekki liggur fyrir 
ákvörðun um málið að svo stöddu. 
 

 
 
Horft yfir Fljótsdal inn Norðurdal í átt til Snæfells. (ljósm.Skarphéðinn Þórisson)
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1.19 DJÁSNASKRÁ Helga Hallgrímssonar náttúrufræðings  
Helgi Hallgrímsson náttúrufræðingur vann í tengslum við svæðisskipulagsvinnuna á Héraði  ,,náttúrumæraskrá".  
Hann skráir mun fleiri svæði sem jafnvel ættu erindi inn í endurskoðaða náttúruminjaskrá. Í svæðisskipulagi 
Héraðssvæðis var því beint til sveitarstjórna að taka tillit til ,,náttúrumæraskrár" H.H. við gerð aðal- og/eða 
deiliskipulags og áður en leyfi til mannvirkjagerðar eru veitt þar sem náttúrumæraskráin tekur til fleiri svæða en 7. 
útg. náttúruminjaskrár frá 1996.  Eftirtalin svæði eru í “mæraskrá” Helga. Sjá skýringarmynd. 
 
GEITAGERÐ ISBJARG  er bjarghryggur fyrir ofan bæinn Geitagerði. Uppi á háhryggnum eru nokkrir reglulega lagaðir 
skessukatlar, sumir fullir af vatni, og kallast Hlandkollur. Undir bjarginu eru láréttar holur, sem líklega eru minjar 
um forna skóga (trjábolaför). Bjargið er á náttúruminjaskrá ríkisins. (Sjá jólablað Austra 1985). 
 
HENGIFOSS  er alkunnugt og heimsfrægt kennileiti, sem blasir við vegfarendum á leið um Fljótsdal. Fossinn er um 
128 m hár, og því með hæstu fossum landsins. Þar eru þykk lög af sandsteini, með surtarbrandi og öðrum leifum 
skóga sem uxu þar fyrir um 6 milljónum ára, og lítið berghlaup. Sellækir tveir mynda fossa að innanverðu. Neðar í 
gilinu er STUÐLABERGSFOSS (Litlanesfoss) í ákaflega fagurskapaðri umgjörð af stuðlabergsveggjum. Víða er 
nokkur trjágróður af birki og reyniviði. Gilið tilheyrir jörðunum Melum og Hjarðarbóli. Í gilkjaftinum eru leifar af 
gamalli skilarétt. Gilið og fossinn eru á náttúruminjaskrá ríkisins. (Sjá Árbók F.Í 1987 og jólablað Austra 1986). 
 
BESSASTAÐ AÁRGIL  er gríðarmikið hamragil, allt að 200 m djúpt og vítt, með fjölbreyttum setbergslögum, 
steingervingum frá tertíertíma og nokkrum fossum. Hæstur þeirra er Jónsfoss, nálægt miðju gili, en neðan við 
hann er tangi með stuðlabergi. Neðst í gilinu að utanverðu er víður og vel gróinn hvammur. Þar er grjóthlaðinn 
nátthagi og stekkur. Örnefnið Goðaborg er neðst í gilinu að innanverðu, og neðan við gilsmynnið er 
Drekkingarhylur. Gilið tilheyrir jörðunum Hamborg og Skriðuklaustri. 
 
VALÞJÓ FSSTAÐ AFJALL er reglulegt og formfagurt, með láréttum klettabeltum, sem eru brydduð með birkitrjám 
neðantil í fjallinu, og gríðarmiklum berggangi, Tröllkonustíg (Skessustíg), sem skásker fjallið til norðurs, og vekur 
athygli margra er í Fljótsdal koma. Fjallið tilheyrir Valþjófsstað og Skriðuklaustri. 
 
HÓ LSFJALL nefnist fjallshlíðin ofan og utan við bæinn Hól. Þetta er einkar fjölbreytt, skjólsæl og gróðurrík hlíð, 
með skógi klæddum hjöllum, þar sem m.a. vex reyniviður. Hrikalegt klettabelti. 
 
HÓ LSBJARG, allt að 100 m hátt, myndar brún fjallsins frá bænum séð, og hallar inn til dalsins. Uppi á því fyrir 
innan bæ, er allstórt skóglendi, sem kallast Bjargskógur. Ljósá fellur niður hlíðina utan bæjar í nokkrum kvíslum, 
sem mynda fagra slæðufossa. Í framhaldi af Hólsfjalli til NA er Teigsfjall, með  
 
TEIGSBJARG. Inni í Teigsfjalli er áætlað að byggja stöðvarhús virkjunar ef til kemur. (Sjá Austra, jan.-febr. 1997). 
 
KLEIFARBJARG er í norðurhlíð Norðurdals, inn frá bænum Kleif, um 50-100 m hátt, og endar í stuðlaklettum við 
Ófærusel.  
 
KLEIFARSKÓ GUR  er innan við Ófærusel, fallegt skógarstykki í brattri hlíð, og nær upp í um 400 m h.y.s. Innan og 
ofan við hann eru miklar breiður af eini. (Sjá jólablað Gálgáss 1994). 
 
JÖKULSÁRGIL . Innst í Norðurdal fellur Jökulsá á 3-4 km leið í allt að 70 m djúpu og litskrúðugu gili, með mörgum 
myndarlegum fossum. Utantil að norðan (vestan) er gilið vaxið skógi, sem er hluti af Kleifarskógi fyrrnefndum. 
Helstu fossarnir í þessum hluta Jökulsár eru  ÓFÆRUSELSFOSS, YTRI- OG INNRI-GJÖGURFOSSAR. Þeir eru ekki háir 
en býsna fjölbreyttir. Þá fellur ÖXARÁ í undur fögrum fossastiga ofan í gljúfrið, og Ytri-Snikilsá myndar háan 
bunufoss (Sjá Gletting 8 (1), 1998). 
Innan eða ofan við Hálendismörkin eru nokkrir af stærstu og fegurstu fossum Jökulsár. Þar á meðal er fossinn 
FAXI (Faxfoss), sem er innst í botni Norðurdals, þar sem Laugará fellur ofan í dalinn, og var því stundum kenndur 
við hana. Fossinn er nokkuð samsettur, alls um 20 m hár, en þegar áin er vatnsmikil renna allir hlutarnir saman. 
Hann nýtur sín best af norðurbakka, og þangað er um hálftíma gangur frá Laugakofa (Laugafelli). Í Laugará eru 
einnig tveir fagrir fossar, STUÐLAFOSS og SLÆÐUFOSS.   
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KIRKJUFOSS er hinn aðalfossinn í Jökulsá, í hálendisbrúninni, um 3 km innar en Faxfoss. Hann er um 30-40 m hár 
og fellur í þremur hlutum ofan í um 50-70 m djúpt og 1,5 km langt gljúfur. Hann nýtur sín best af austurbakka. 
Ofan við Kirkjufoss eru nokkir lægri fossar og flúðir í ánni. Er HRAKSTRANDARFOSS tilkomumestur þeirra, um 2 km 
innan við Kirkjufoss. (Sjá Gletting 8 (2), 1998, Snæfellsblað). 
 
EYJABAKKAR  eru flæðislétta í grunnri dalkvos upp af botni Norðurdals og austan undir Snæfelli. Jökulsá kvíslast 
þar, ásamt nokkrum bergvatnsám, milli fjölmargra hólma, sem kallast EYJAR eða Þóriseyjar, og eru þær yfirleitt vel 
grónar, eins og bakkarnir beggja vegna, og alsettar stórum og smáum tjörnum. Innst á svæðinu eru afar 
sérkennilegir jökulruðningar frá framhlaupi Eyjabakkajökuls 1890. Síðsumars safnast geldar heiðagæsir í 
þúsundatali á vötnin innst á Eyjabökkum, meðan þær fella flugfjaðrir, og álftir verpa um allt svæðið. Í 
Eyjabakkajökli er vel þekktur íshellir, sem hægt er að skoða á vetrum. Eyjabakkar eru á opinberri 
náttúruminjaskrá og votlendisskrá. (Sjá Gletting 8(2), 1998, Snæfellsblað). 
 
SNÆFELL er hæsta og merkasta fjall Austurlands, ef Öræfajökull er undan skilinn, 1833 m y.s., og var lengi talið 
hæsta fjall landsins. Það er eldfjall, sem varð til á Jökultíma, og er allt yngra en 1/2 milljón ára. Síðast er talið að 
þar hafi gosið í lok síðasta jökulskeiðs, fyrir um 8-10 þúsundum ára, og samkvæmt nýjustu rannsóknum er fjallið 
ennþá virkt. Litskrúðugt líparítberg og gjallberg er víða áberandi í fjallinu. Jökulhetta er á toppi fjallsins, og nokkrir 
skriðjöklar í hlíðum þess. Fjallið er heilagt í hugum Héraðsbúa, og dulfræðingar telja það magnað. Snæfell er 
umkringt móbergshnjúkum í hálfhring, sem eru flestir 1000-1150 m y.s. Norðan við fjallið eru HAFURSFELL og 
NÁLHÚSHNJÚKAR, en ÞJÓFAHNJÚKAR, sunnan þess og milli þeirra ÞJÓFADALUR, einkennileg og litauðug kvos. 
Ferðafélag Fljótsdalshéraðs rekur gistiskála vestan undir fjallinu, og er þangað fært flestum bílum yfir hásumarið. 
Vanalega er nú gengið sunnan á fjallið, og er það um 3-4 tíma gangur, hvora leið frá Snæfellsskála. Snæfell er á 
náttúruminjaskrá ríkisins, og friðlýsing þess, ásamt Eyjabökkum og Vesturöræfum er í bígerð. (Sjá Gletting, 8 (2), 
Snæfellsblað, 1998). 
 
GJÁHJALLI er í vesturhlíð Múlans, inn og upp af Glúmsstaðaseli, með myndarlegum sprungum og gjám, sem 
liggja langs eftir hjallanum. Stærsta gjáin er um 20 m djúp og 10 m breið, og minnir nokkuð á Almannagjá á 
Þingvöllum. 
 
KELDÁRGIL. Inni í botni Þorgerðarstaðadals fellur Keldá í djúpu gili með mörgum fallegum fossum. Skógur vex 
ofan í ysta hluta gilsins. 
 
FELLSÁRGLJÚFUR , inni í botni Villingadals, hrikalegt, allt að 100 m djúpt, miðað við austurbarminn, en að vestan 
gengur 250-300 m há fjallshlíð nærri þverhnípt niður í gilbotn, þar sem kallast Innri-Ófærur. Klappará myndar um 
50 m háan foss ofan í gljúfrið, og innst í því eru nokkrir fossar í Fellsánni. Suðaustur úr gljúfri Fellsár gengur 
annað álíka djúpt og ægifagurt gljúfur SULTARRANAÁR, með tveimur fossum. Er sá neðri um 40-50 m hár, og 
svipaður Strútsfossi. Þessi miklu gljúfur mega heita óþekkt, en þangað er um 2 stunda þægileg gönguleið frá 
bænum Flöt, inn Villingadal að austanverðu. 
 
Ó FÆRUGIL er um 1 km innar á dalnum, að vestanverðu, alldjúpt hamragil, með 30-40 m háum, samsettum fossi. 
 
STRÚTSGIL er yst á Villingadal á merkjum Sturluflatar og afréttar. Það er hrikalegt hamragil, allt að 200 m djúpt, 
litfagurt, með dröngum og stöpum. Fyrir botni þess er STRÚTSFOSS , einn af hæstu fossum Íslands, tvískiptur, og 
sá neðri um 100 m hár. Tvær litlar þverár falla einnig í fossum ofan í gilið. Gilið er á opinberri náttúruminjaskrá. 
Þangað er hálftíma gangur frá Flöt. (Sjá tímaritið Útivist 15, 1989, og Austra 33, 1. sept. 1988). 
 
ÞORGERÐ ARSTAÐ ABJARG  er allt að 100 m hátt og 3 km langt bjarg í austurbrún Múlans upp af Þorgerðarstöðum. 
Nokkrar klaufir eru í gegnum það, en annars er það ófært. 
 
STURLUÁRGIL er stutt fyrir utan bæinn Sturluflöt; hrikalegt hamragil, með nokkrum allháum fossum, og fallegum 
gróðurtorfum. 
 
GERÐ ISBJARG er innan og ofan við Víðivallagerði, um 2 km langt og allt að 50 m hátt klettabelti, samsett úr 
mörgum, þunnum basaltlögum, þverskorið af mörgum gjám. Ein þeirra heitir Þingmannaklif, og voru þar götur. 
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ARNALDSSTAÐ ASKÓ GUR  er í snarbrattri og klettóttri austurhlíð Múlans, í landi Arnaldsstaða. Hann er víða 
beinvaxinn og fagur, með áberandi skriðuförum. 
 
VOTABERG og HRAKHAMAR, neðst í hlíðinni utan við Arnaldsstaðaskóg, eru mjög fallegir staðir, með þverstuðluðu 
gangbergi, sem er bryddað með birkitrjám. Votaberg hefur nýlega spillst af skriðum. 
 
SÓ LEYJARBOTNAR  er annað berghlaup, með mikilli hamraskál ofantil í hlíðinni, innan og ofan við bæinn Klúku. 
(Sjá Berghlaup Ólafs Jónssonar, 1976). 
 
VÍÐ IVALLAURÐ  er lítið en afar stórgrýtt framhlaup yst í Víðivallaskógi, og skógi vaxið að hluta til, í hlíðinni utan við 
Víðivelli ytri. Efst í urðinni er sérkennileg gjá með klettadröngum, og þar vex reyniviður. Mórauðilækur rennur úr 
fjalli ofan í urðina, en hann er alltaf jökullitaður, sem bendir til að urðin hreyfist stöðugt. 
 
GILSÁRGIL er um 5 km langt og allt að 70-80 m djúpt klettagil á hreppamörkum. Það er litskrúðugt, með 
bergþiljum, dröngum, skógi vöxnum kinnum og hvömmum. Innan við gilið er RANASKÓGUR, einn vöxtulegasti 
birkiskógur landsins. Hvergi á Héraði er eins mikið af reyniviði og meðfram Gilsárgili. Gilið og skógurinn eru á 
opinberri náttúruminjaskrá. Skemmtilegar gönguleiðir eru upp með gilinu beggja vegna.(Sjá Snæfell 12 (1), 1992). 
Innan og neðan við Ranaskóg eru fáeinar eldgamlar bjarkir í túni, og Kirkjuhamar, með stuðlabergi stuttu innar við 
veginn. Ranaskógur er í landi Vallholts. 
 

 
 

Úr Ranaskógi. (ljósm Samson B. Harðarson) 
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ÍBÚAR, ATVINNA OG BYGGÐ 
 

 
 
Úr Melaréttum.  (ljósm Jóhann F. Þórhallsson) 
 

1.20 Íbúafjöldi og þróun byggðar í Fljótsdal 
Hinn 1. desember 2001  voru 86 íbúar skráðir í Fljótsdal.  Árið 1990  voru þeir 118 og 1980 voru þeir 171.  Á 
þessum rúmlega 20 árum hefur íbúum í Fljótsdal því fækkað um 85.   
 
Vegna fámennis er varasamt að draga miklar ályktanir út frá þessum íbúafjölda. Benda skal þó á að um 24% 
íbúanna eru yngri en 20 ára og 76% eru 20 ára og eldri þannig að yngstu aldurshóparnir eru hlutfallslega 
fámennir samanborið við landið í heild.   
 
Árið 1971 voru íbúar Héraðssvæðisins 2443. Þeir voru komnir í 3100 árið 1990, sem er fjölgun um 657 íbúa. 
Síðan þá hefur íbúafjöldinn staðið í stað eða verið á bilinu 3000 - 3100.   Þann 1. des. 2001 voru íbúar 
Héraðssvæðisins 3032. Þróunin allan þennan tíma hefur verið sú að íbúar á svæðinu hafa flust úr dreifbýli til 
þéttbýlis á svæðinu þannig að nú búa um 75% íbúanna í þéttbýli.  
 
Stefnumörkun stjórnvalda í byggðamálum sem samþykkt var á Alþingi vorið 1999 gerir ráð fyrir því að íbúum 
landsbyggðarinnar fjölgi um 10% til ársins 2010. Í ljósi þessa hefur Hagstofa Íslands reiknað það út að íbúum í 
gamla Austurlandskjördæmi fjölgi um 1250, en hún treystir sér ekki til að reikna fjölgunina fyrir einstök 
byggðarlög.   
 
Í  ,,Athugun á samfélagslegum áhrifum álvers í Reyðarfirði" sem unnin var árið 1997, eru leiddar að því líkur að 
gangi hugmyndir um 480 þúsund tonna álver eftir, geti störf í álverinu og afleidd störf orðið allt að 2500 eftir 15 ár.  
Miðað við hlutdeild íbúa á Héraði í athugunarsvæðinu gæti fjölgun á Héraðssvæðinu numið 700-900 manns.  
Viðmiðunarfjölgun íbúa í svæðisskipulagi Héraðssvæðis 1998-2010 er  500 - 1000 manns fram til 2010.  
Þessar forsendur hafa breyst frá 1999 og er nú stefnt að minna álveri og annarri mannaflaþörf.   
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Vegna virkjunarframkvæmda við Kárahnjúka má ráðgera að íbúum geti fjölgað í Fljótsdalshreppi um 10-20 
manns,  5-7 fjölskyldur.  

1.21 Vinnumarkaður 
Fljótsdalshérað  er mjög svæðisskipt eftir búgreinum. Þar virðast ráða þættir eins og veðurfar, nálægð við vaxandi 
þéttbýli o.fl.  Almennt eru horfur í landbúnaði óvissar um þessar mundir.  Samkvæmt skýrslu Byggðastofnunar frá 
nóv. 1999 eru Norður-Hérað og Fljótsdalshreppur flokkuð sem ,,atvinnuþróunarsvæði 1”  þar sem að mati 
höfunda skýrslunnar er þörf á skjótum viðbrögðum til úrbóta. Fljótsdalshreppur hefur aðgang að velgrónum 
afréttum svo að ekki væri það hindrun ef markaðsaðstæður breyttust varðandi sölu á sauðfjárafurðum.  Annað 
úrræði sem mikil áhersla er lögð á í skýrslunni er skógrækt sem búgrein.  Bændaskógrækt er upprunnin í 
Fljótsdal en Fljótsdalsáætlun 1970 var undanfari Héraðsskóga. Störfum vegna umhirðu skógarteiganna í Fljótsdal 
fer stöðugt fjölgandi. 
 

1.22 Landbúnaður  
Landbúnaður, að stærstum hluta sauðfjárrækt hefur ávallt verið mikilvægasta atvinnugreinin í Fljótsdalshreppi.  
Stafar það ekki hvað síst af þeim aðstæðum sem þar eru, vel grónir afréttir og hagstæð veðurfarsskilyrði til 
ræktunar. 
 
Í kjölfar breyttra almennra búskaparhátta hefur mjólkurframleiðsla lagst af og á forðagæsluskýrslum haustið 2002 
er enginn nautgripur skráður í hreppnum. 
 
Eftir að svo virtist sem riða í sauðfé  væri að breiðast út á Austurlandi milli 1980 og 1990 var tekin sú ákvörðun að 
skera niður sauðfé með skipulegum hætti  og reyna með því að stöðva framgang veikinnar. Að stærstum hluta 
var niðurskurði lokið hvað Fljótsdalshrepp varðaði árið 1990, eftir það hefur riðuveiki komið upp aftur á tveimur 
bæjum. Þó hvergi síðan 1992. 
 
Á flestum bæjum hófst  sauðfjárbúskapur að  nýju og sauðfé fer fjölgandi ár frá ári.  

 
Lífræn ræktun og vottun á sauðfjárafurðum er á einum bæ. 
 
Ræktun korns til fóðurs hófst árið 1960 og hefur staðið með nokkrum hléum síðan. Árið 2002 var korn ræktað á 8-
9 ha, en  til samanburðar var ræktað korn á 35 ha 1962. Ræktun kartaflna hefur skilað viðunnandi árangri þegar 
hún hefur verið stunduð í atvinnuskyni, auk þess sem á nokkrum bæjum er árviss ræktun kartaflna til eigin nota.   
 
Nýbúgreinar á borð við býflugnarækt hafa verið reyndar. Eitt loðdýrabú er í sveitinni. 
Hestar eru á flestum bæjum , hrossarækt og tamningar nokkuð stundaðar. 
 
Hlunnindanytjar s.s.hreindýraveiðar, á síðustu árum í formi arðgreiðslna vegna veiðanna eru mikilvægur þáttur, 
auk þess sem hlunnindi á borð við silungsveiðar hafa verið nýtt,  mismikið þó eftir árum. Kelduá skapar stærstan 
hluta þeirra hlunninda. 
 
Ársverkum í hefðbundnum landbúnaði hefur  líkt og annars staðar farið fækkandi þrátt fyrir að fjölbreytni í þróun 
búskapar hafi átt sér stað og algengt er að fólk sæki aðra atvinnu út úr sveitarfélaginu jafnhliða búskap. 
 
Árið 2002 voru 25 jarðir í ábúð en 9 skráðar  í eyði. Eignarhald á jörðum er þannig að 24 eru skráðar í eigu 
einstaklinga og 10 í eigu ríkis eða sveitarfélags. Á flestum jörðum er nú stundaður blandaður búskapur, aðallega 
með sauðfé og skógrækt. 
 
Þrátt fyrir að mörgu leyti góð skilyrði til landbúnaðar munu framtíðarmöguleikar greinarinnar í Fljótsdalshreppi ekki 
hvað síst ráðast af þróun markaða fyrir kindakjöt, uppbyggingu skógræktar og skógariðnaðar og nýtingu nýrra 
möguleika sem kunna að skapast í störfum tengdum landbúnaði. 
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Samkvæmt skýrslum um búfjárhald þá hefur þróunin verið þessi sl. 20 ár. 
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Lífræn ræktun og vottun á sauðfjárafurðum er hafin í Fljótsdal.  Hlunnindanytjar,  s.s. hreindýraveiðar, eru 
mikilvægar og eru eitt af sérkennum landshlutans.  Býflugnarækt hefur verið stunduð á einum bæ í Fljótsdal s.l. 
ár.  Í Fljótsdalshreppi er skógrækt nú stunduð á fleiri jörðum en þeim sem eru í hefðbundnum búrekstri.  Þá hafa  
fjórar jarðir verið byggðar aftur eftir að hafa verið í eyði um hríð. Þessi fjölbreytni í þróun landbúnaðar hefur átt sér 
stað á sama tíma og búskapur er að dragast saman annarsstaðar.   
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Jarðir sem gert hafa samning við Héraðsskóga 2002 
 

 
 
Vísað er til kafla 4. í greinargerð viðauka þar sem rakin er saga skógræktar í Fljótsdalshreppi. 
 
Á fyrri hluta síðustu aldar voru víða reistar heimilisrafstöðvar í Fljótsdal. Það mun hafa verið á Brekku, Melum, 
Kleif, Geitagerði og Droplaugarstöðum,  þær tvær síðastnefndu eru enn starfræktar.  All víða  eru ákjósanlegar 
aðstæður til að virkja til heimilisnota. Síðustu tvö ár hefur hópur áhugamanna unnið að því að kanna möguleika á 
að reisa heimilisrafstöðvar á Austurlandi í samstarfi við Orkustofnun og Atvinnuþróunarstofu Austurlands.  Verið  
er að skoða möguleika og hagkvæmni á slíkum virkjunum.  Það er ljóst að á þó nokkrum jörðum í Fljótsdal er 
áhugavert að kanna þessa möguleika betur." 
 

1.23 Iðnaður 
Í dag er ein starfsemi í Fljótsdal skilgreind sem iðnaður samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar, sem er 
pelsunar- og skinnaverkun að Eyrarlandi.   
Mannvirki vegna Fljótsdalsvirkjunar í sveitarfélaginu verða skilgreind sem iðnaðsvæði í Fljótsdal.   Mannvirki 
munu ekki sýnast mikil á yfirborði jarðar þegar þau eru risin.  Áætlað er að stöðvarmannvirki verði 800 m inn í 
fjallinu með að- og fráveitugöngum fyrir vatn. Á byggingatíma má búast við mikilli röskun á nánasta umhverfi 
framkvæmdasvæðisins. Áhrif uppbyggingar vegna virkjunar munu setja svip á þróun mannlífs í Fljótsdalshreppi á 
næstu árum. Það er því tímabært og tillaga sveitarstjórnar að hugað verði að stað fyrir íbúðarhúsahverfi í 
hreppnum.  
Í aðalskipulagstillögunni er auk þessa lagt til að tekið verði frá land til frekari úrvinnslu skógarafurða.  
Eins og áður hefur komið fram þá hófst bændaskógrækt í Fljótsdal fyrir rúmum 30 árum og standa núna 
vöxtulegir skógarteigar við nokkra bæi.  Árlega fellur nú til á þessum jörðum umtalsvert efni sem gera þarf að og 
lagera. Hagkvæmast er að finna þessari starfsemi stað á þessu stigi innansveitar. 
Pelsunarhús falla einnig undir skilgreiningu sem iðnaðarstarfsemi í skilningi skipulagslaga. 
 
 

Miðað við 4000 plöntur á ha sem er 
algengt í áætlunargerð má reikna með 
því að settar verði niður um 7,2 miljónir 
plantna á samningsbundnum skógar-
svæðum. Fyrirsjánleg er því mikil og 
vaxandi atvinna við gróðursetningu, 
grisjun og skógarhögg. 
 

Arnheiðarstaðir 16

Bessastaðir 32

Brekkugerði 107

Brekkugerðishús 98

Droplaugarstaðir 98

Eyrarland 32

Geitagerði 35

Glúmsstaðir 8

Hóll 87

Hrafnkelsstaðir 18

Klúka 18

Langhús 81

Melar 104

Sturluflöt 193

Vallholt 24

Valþjófsstaður I 28

Valþjófsstaður Ii 19

Víðivellir fremri 163
Víðivellir I 79

Víðivallagerði 312

Víðivellir  II 76
Þorgerðarstaðir 273

Þuríðarstaðir 88

23 heildarflatarmál 1989



Aðalskipulag Fljótsdalshrepps  2002 - 2014 

- 36 - 

1.24 Opinber þjónusta  -  Félagsleg- og menningarleg þjónusta 
Við mat á lífsgæðum vegur þungt hvaða félags- og menningarlega þjónusta er í boði. Stærsta verkefni 
sveitarfélagsins á þessu sviði er rekstur grunnskóla (flutt frá ríki til sveitarfélaga árið 1996). Annar stór liður er 
ýmis félagsleg þjónusta, s.s. umönnun aldraðra, aðstoð við fatlaða, barnagæsla og félagslegt húsnæði.  
  
Grunnskóli í Fljótsdal er starfræktur með Austur-Héraði á Hallormsstað. Félagsleg þjónusta og heilbrigðisþjónusta 
er samstarfsverkefni sveitarfélaga á svæðinu. Þá hefur starfsemi Gunnarsstofnunar verið byggð upp af ríkinu sl. 
þrjú ár.  
 

1.25 Verslun og þjónusta Frístundabyggð og afþreying  
Vaxandi áhugi er fyrir því að auka og bæta aðstöðu ferðamanna á svæðinu,  s.s. til gönguferða og útreiða.  Nú 
þegar er  vísir að ferðaþjónustu í Fljótsdal og stendur hugur manna til þess að auka umsvif á því sviði. Að Húsum 
(Brekkugerðishúsum) er rekin bændagisting.  Á Skriðuklaustri er veitingaaðstaða fyrir ferðamenn. Félagsheimilið 
Végarður er  vinsæll staður fyrir ættarmót á sumrin. Hestaferðir eru farnar frá Glúmsstöðum á sumrin.  Rætt er um 
að auka þessa flóru með því m.a. að reisa frístundahverfi sem bjóða upp á ferðatengda þjónustu m.a. á 
Droplaugastöðum, Víðivöllum ytri II  og bæta aðstöðu við Végarð.  Árið 1999 hófust aftur siglingar á Fljótinu með 
ferðamenn. 
 
Áhugahópar hafa á undanförnum árum lagt mikla vinnu í að skrásetja og merkja fornar og nýjar gönguleiðir.  
Stefnt er að því að aðalmiðstöð ferðamennsku á hálendinu verði við Laugarfell og að reistir verði nokkrir skálar á 
svæðinu við Snæfell að Jökli og austan Eyjabakka. 
Lagt er til að í aðalskipulagi Fljótsdals verði tekið frá svæði fyrir verslun og þjónustu við gatnamót hjá 
Bessastöðum, þar sem umferð ofan af hálendinu kemur í byggð, en með bættum samgöngum á hálendinu má 
ætla að umferð þar aukist verulega.  
 

1.26 Samgöngur 
Enginn flugvöllur er í Fljótsdalshreppi.  Vegasamgöngur og tenging við önnur svæði er góð á svæðinu. Ný 
aðkoma er inn í Fljótsdal með brú á Jökulsá við botn Fljótsins frá Gilsáreyrum að landi neðan Hjarðarbóls. 
Vegurinn er með klæðningu allt frá Egilsstöðum inn að Valþjófsstað.  
Unnið er að endurbótum á Upphéraðsvegi frá Fellabæ inn að Brekku og verður þeim lokið á næstu árum. Þá eru 
hafnar framkvæmdir við nýjar vegatengingar vegna virkjunarframkvæmda á Fljótsdalsheiði sem mun tengja 
Kárahnjúkasvæðið við Fljótsdal.  Lagfæringar eru einnig fyrirhugaðar á veginum inn á Fljótsdalsheiði um 
Bessastaðabrekku. 
 

1.27 Umhverfismál 
Sorpförgun: Fljótsdalshreppur kaupir þjónustu af Sorpsamlagi Miðhéraðs sem er með förgunarstað að 
Tjarnarlandi í Hjaltastaðaþinghá.   
Ábending Heilbrigðiseftirliti Austurlands: “Í aðalskipulagi skal taka tillit til ákveðinna þátta svo sem vatnsverndar, 
fornminja o.fl. sem takmarkar landnotkun.  Undirrituð telur ekki síður mikilvægt að merkja inn á aðalkipulag svæði 
sem hafa áður verið notuð til sorpförgunar eða t. d. til að urða riðufé eða annarra þeirra hluta að ekki sé æskilegt 
að hrófla við landi.   Þarna er um að ræða fyrri landnotkun, sem takmarkar framtíðarlandnotkun og mikilvægt 
getur verið að skrá, þar sem minni manna nær skammt.  Vart er t.d. æskilegt að skipulegga frístundabyggð á 
riðugryfjum.  Undirrituð hefur rætt þessi mál við Skipulagssstofnun og fékk þar jákvæðar undirtektir.  Ekkert er í 
skipulagslögum sem skyldar sveitarfélög til að merkja slík svæði á aðalskipulag, en ég tel nauðsynlegt að benda 
á að þetta er æskilegt frá sjónarhóli hollustuhátta og mengunarvarna.”  Í kafla 3 og á byggðahluta 
skipulagsuppdráttar er tilgreind riðugrifja og brotajárnsgryfja sem upplýsing vegna annarar landnotkunar. 
 
Frárennslismál: Í Fljótsdalshreppi hefur verið unnið að því síðustu árin að koma rotþróm niður við bæi og er 
ástandið orðið gott. Í hreppnum er viðurkendur förgunarstaður fyrir seyru. 
Í ábendingu frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands segir að eru fráveitumál sveitarfélagsins sé í góðu horfi. 
Sveitarfélagið hefur fengið starfsleyfi fyrir seyrugryfju í samræmi við ákvæði í reglugerð nr. 799/1999 um 
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meðhöndlun seyru”, enda er hér ekki um förgunargryfju að ræða, heldur gryfju, þar sem seyru er safnað og hún 
látin ryðja sig til undirbúnings grófhreinsunar og seinni tíma notkunar við uppgræðslu sbr. 12.gr. í reglugerðinni.  
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1.28    Búsetu- og söguminjar 
 
Þjóðminjalög nr. 107/2001 kveða á um að allar fornleifar 100 ára og eldri séu friðaðar sbr. 9. gr. laganna. Til 
fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem menn hafa gert eða 
mannaverk eru á, svo sem: 
 

1. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum   og öskuhaug-
um, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænhúsa, klaustra og búða, leifar af verbúðum, naustum, 
verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum. 

2. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum 
og rauðablæstri. 

3. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita. 
4. gamlir vegir, stíflur, brýr, vöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og vitar og önnur 

vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra. 
5. virki og skansar og önnur varnarmannvirki. 
6. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti 

sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð. 
7. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, klöppum 

eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum. 
8. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið. 
9. skipsflök eða hlutar úr þeim. 

 
 
Samkvæmt 11. gr.  þjóðminjalaga segir.: 
“Fornleifavernd ríkisins lætur, eftir föngum, skrá allar þekktar fornleifar og gefur út skrá um friðlýstar fornleifar og 
skal hún endurskoðuð á þriggja ára fresti. Fornleifavernd ríkisins lætur skrár þessar í té Þjóðminjasafni Íslands.  
Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða deiliskipulagi eða 
endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög standa straum af 
kostnaði við skráninguna. Fornleifavernd ríkisins ákveður hvaða fornleifar skulu friðlýstar. Friðlýsing getur náð til 
nánasta umhverfis hins friðlýsta minjastaðar. Friðlýsa má samfelld svæði, minjasvæði, þar sem fleiri en einn 
minjastaður telst hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Friðlýsingu fornleifa skal birta í Stjórnartíðindum og 
staðurinn og ytri mörk hans tilgreind svo nákvæmlega sem unnt er á korti eða á annan hátt. Fornleifavernd 
ríkisins skal sjá til þess að friðlýstar fornleifar eða minjasvæði séu merkt með sérstökum merkjum. Tilkynna skal 
landeiganda og ábúanda með sannanlegum hætti um friðlýsinguna. Friðlýsingu fornleifa skal þinglýsa sem kvöð á 
landareign þá sem í hlut á. Þeim minjum, sem friðlýstar eru, skal fylgja 20 metra friðhelgað svæði út frá ystu 
sýnilegu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið sé á um annað. Um stærra svæði skal leita samþykkis 
landeiganda. Friðlýstar fornleifar skulu færðar á skipulagskort. Fornleifar, sem friðlýstar hafa verið samkvæmt 
eldri lögum, skulu njóta friðlýsingar áfram. Fornleifavernd ríkisins getur afturkallað friðlýsingu og skal afturköllunin 
auglýst með sama hætti og friðlýsingin.” 
 
Í Fljótsdal eru fjórar friðlýstar minjar samkvæmt eldri lögum.   
Nú standa yfir umfangsmiklar fornleifarannsóknir að Skriðuklaustri og er áætlað að þeim ljúki 2006. Vegna 
fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda hafa minjar verið skráðar meðfram Jökulsá í Fljótsdal þar sem hætta er talin á 
röskun. Þá skráði Fornleifastofnun Íslands árið 1999 minjar á Héraðssvæðinu í tengslum við gerð 
svæðisskipulags. Í þeirri skráningu komu í ljós samtals 640 minjar á jörðum í Fljótsdal eða að meðaltali 24,6 
minjar á jörð. Nokkra minjastaði var þó ekki hægt að staðsetja innan ákveðinna jarða. Alls tókst að staðsetja milli 
50 og 60 minjastaði eða um 10% þeirra sem heimildir er um í Fljótsdal.  
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Yfirlit um minjar í Fljótsdal skv.  úttekt Fornleifastofnunar Íslands 1999 
 
Bæjarnöfn Nr í  Fjöldi minja Heimildir um   Minjar 
 svæðisskráningu samkv. heimildum merkar minjar friðun staðsettar 
      
Droplaugastaðir sjá 177  útkirkja, mylla   
Arnheiðarstaðir NM177-001-049 49 aftökustaður   
Geitagerði NM178-001-019 19 kálgarður / mylla   
Brekkugerðishús NM176-001-012 12 refagildra / smiðja   
Brekkugerði NM175-001-028 28 mylla   
Brekka NM174-001-024 24 bænhús  6 
Hjarðarból sjá 174     
Melar NM172-001-020 20 smiðja / rétt  1 
Bessastaðagerði NM171-001-008 8 áveita  1 
Bessastaðir NM170-001-039 39 kirkja / legstaður friðaðar m  
Eyrarland sjá 170     
Hamborg NM173-001-028 28 rétt  6 
Skriðuklaustur NM169-001-029 20 klaustur /kirkja friðaðar m 3 
Skriðuklaustur afréttur NM169b-001-003 3    
Valþjófsstaður NM167-001-039 39 kirkja / legstaður  17 
Valþjófsstaður afréttur NM167b-001-007 7 þingstaður   
Valþjófsstaður afréttur NM167c-001-008 8 sæluhús   
Valþjófsstaður afréttur NM167d-001-004 4 sæluhús   
Valþjófsstaður afréttur NM167e-001-007 7 sel   
Valþjófsstaður afréttur NM167f-001-004 4 sæluhús   
Hóll NM168-001-018 18 kálgarður / smiðja   
Þuríðarstaðir NM166-001-018 18 mylla   
Egilsstaðir NM165-001-017 17 mylla   
Kleif NM164-001-018 18 sel / mylla   
Glúmsstaðasel NM160b-001-015 15 sel   
Glúmsstaðir NM160-001-038 38 bænhús   
Langhús NM163-001-026 26 byggingar   
Arnaldsstaðir NM162-011-012 12 sel / mylla   
Þorgerðarstaðir NM161-001-017 17 sel / mylla   
Sturluflöt NM157-001-013 13 kuml   
Víðvallagerði NM159-001-031 31 sel / mylla   
Víðivellir fremri NM158-001-010 10 bænhús   
Klúka NM156-001-013 13 sel / mylla   
Víðivellir ytri NM155-001-028 28 bænhús / legstaður  7 
Hrafnkelsstaðir NM154-001-038 38   7 
Á milli staða  t.d. Götur  9    
  640   48 
 
Húsið  að Skriðuklaustri er um margt einstök bygging í íslenskri byggingarsögu en það var reist af Gunnari 
Gunnarssyni skáldi 1939.  Útihúsin að Langhúsum eru  dæmi um byggingarlag sem var algeng í lok 19. aldar og 
fram eftir 20 öldinni.  Huga ætti að því að reyna að varðveita a.m.k. elstu útihúsin sem dæmi um gamalt 
byggingarlag en útihúsin eru flest í notkun ennþá. 
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KAFLI 2 
SAMANTEKT 
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2.0         Samantekt 
Í þessum kafla er lýst viðhorfum og framtíðarsýn íbúa Fljótsdalshrepps. Þá er ennfremur gert grein fyrir stöðu 
skipulagsmála í Fljótsdal og umhverfismati. Sérstaða og staðfastur ásetningur íbúa að gera skógrækt að stóru 
verkefni er og gefið vægi í þessum kafla en jafnframt vísað til 4. kafla,  viðauka.  

2.1         Viðhorfskönnun 
Í nóvember og desember árið 2000 var gerð könnun á viðhorfi íbúa í Fljótsdal til framtíðarinnar. Heimsótt voru 25 
heimili,  rætt við fólk og lagðar fyrir það staðlaðar spurningar.  
Spurningalistinn skiptist í eftirfarandi þætti: 
 
1. Almenn kynning um hvað aðalskipulag felur í sér 
2. Heimilishagi og starfshlutfall  
3. Núverandi nýtingu á jörð og framtíðarsýn  
4. Hollustumál  
5. Minjar sem vert er að vernda  
6. Almenn atriði og áhersluatriði  
 
Í mars og apríl 2001 var unnið úr svörunum og er eftirfarandi samantekt túlkun á þeim.  
 
Niðurstöður könnunar 
Við heimsókn á hvern bæ fékkst gott yfirlit um ástand íbúðarhúsnæðis í sveitinni. Ekki reyndist fært að skoða 
útihús en nokkur tilfinning fékkst fyrir því hvernig ástand þeirra er. Upplýsingar varðandi útihús er ennfremur að 
finna í Sveitir og jarðir í Múlaþingi frá 1995. 
Spurning um framtíðarsýn skiptist í tvennt. Í fyrri hlutanum var spurt almennt um afstöðu (jákvæð/ 
neikvæð/hlutlaus) til atvinnumála en í síðari hlutanum var gengið eftir viðhorfi manna til ákveðinna atvinnukosta. 
Þar var einnig notaður breiðari skali eða 1 – 5 þar sem fimm táknaði mesta ánægju eða mestan áhuga á 
viðkomandi kosti og 1 táknaði litla tiltrú á viðkomandi atvinnukosti. 
 
Þeir kostir sem stungið var upp á voru: 
- Virkjun í Fljótsdal. 
- Hefðbundinn búskapur með sauðfé og nautgripi. 
- Landbúnaður undir ýmsum formerkjum en stundaður á vistvænan hátt. 
- Skógrækt undir merkjum Héraðsskóga eða sjálfstætt. 
- Ferðaþjónusta sem viðbót við núverandi störf. 
 
Samsvörun var á milli svara á fyrri liðnum og síðari liðnum. Tveir kostir skera sig úr varðand viðhorf og afstöðu en 
það eru virkjunaráform og vistvænn landbúnaður, sem fá mjög svipað viðhorf. Þó voru margir tvístígandi eða 
hlutlausir. 
 

Afstaða íbúa til virkjunar í Fljótsdal
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Í afstöðu til hinna kostanna, þ.e. hefðbundins búskapar, skógræktar og ferðaþjónustu kom fram mjög skýr jákvæð 
afstaða. Þó má greina nokkurt áhugaleysi meðal eigenda stærri sauðfjárbúa varðandi skógrækt sem að þeirra 
mati hefur þrengt nokkuð að frjálsræði í sauðfjárrækt. Af 25 jörðum í ábúð er  21 með samning við Héraðskóga 
eða á annan hátt í skógrækt og nokkrar jarðir hafa verið með allt frá árinu 1970 í fyrstu Fljótsdalsáætluninni.  
Eigendur nokkurra eyðijarða eru mikilvirkir í Héraðsskógum. 
 
Ekki er greinanlegur munur á afstöðu manna eftir landfræðilegri legu jarða. 
 
Niðurstaða af þessari viðhorfskönnun er í stuttu máli sú að íbúarnir hafa trú á því að landbúnaður, skógrækt og 
ferðaþjónusta séu framtíðaratvinnugreinar í sveitinni.  
 

Viðhorf til mikilvægis hefðbundins búskapar í Fljótsdal

jákvætt
74%
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19%
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hlutlaust
neikvætt

 
 
 
Afstaða manna til hins óþekkta eða atvinnutækifæra sem eru fjarlæg eða skera sig úr hefðbundnu munstri á síður 
hljómgrunn þó ekki verði sagt að íbúarnir séu þeim mótfallnir. 
 
Almennt var mjög gott að ræða málin við viðmælendur. Þeir höfðu skoðun á flestum hlutum sem til umræðu voru.  
Reynt var að kynna vel fyrir mönnum tilganginn með aðalskipulagsgerð fyrir dreifbýlið og lögð áhersla á að allir 
geti haft áhrif á mótun tillögunnar. Þá komu í þessum viðræðum fram óskir um svæði fyrir frístundahús og nánari 
staðsetning þeirra skýrðist. Einnig hugmyndir um þjónustusvæði við vegamótin við Bessastaði þar sem leiðin inn 
á hálendið liggur. Ennfremur kom fram áhugi hjá einum aðila að breyta til með notkun á túnum og gera þar 
golfvöll. 

 
 

Hrafnkelsstaðir í Fljótsdal. (ljósmynd Samsons Harðar Bjarnason). 
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2.2        Skógrækt í Fljótsdal 
Í kafla 4. viðauka í þessari greinargerð er rakin saga skógræktar í Fljótsdalshreppi .   
Fljótsdalshreppur  sker sig úr þar sem skógrækt er stunduð á fleiri jörðum en þeim sem eru í hefðbundnum 
búrekstri.   Þá eru 3 jarðir í hreppnum komnar í not aftur eftir að hafa verið í eyði um hríð. Þetta er athyglisverð 
þróun sem hefur átt sér stað á sama tíma og búskapur er að dragast saman annarsstaðar.  Fyrirsjánleg er mikil 
og vaxandi atvinna við skógarumsýslu, frá gróðursetningu, grisjun og skógarhögg og þar með meiri úrvinnsla 
afurða.   

Gróðursetningar 1970-2001
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Tafla sem sýnir vaxandi umfang skógræktar síðastliðin 30 ár. Heimild JFÞ. 
 
“Árið 1993 höfðu bændur samið um 1361 ha  til nytjaskógræktar á 15  jörðum þær eru: 
Arnheiðarstaðir, Brekkugerðishús, Droplaugarstaðir, Geitagerði, Hrafnkelsstaðir, Klúka, Melar, Vallholt, 
Valþjófsstaður I, Valþjófsstaður II, Víðivallagerði, Víðivellir I, Víðivellir II, Víðivellir-fram og Þorgerðarstaðir. 
Níu árum síðar eða árið 2002 eru samningar  um 1796 ha  lands til nytjaskógræktar á 22  jörðum.  Þær sem bæst 
hafa við síðan 1993 eru: Bessastaðir, Brekkugerði, Eyrarland, Glúmsstaðir I, Hóll, Sturluflöt og Þuríðarstaðir. 
Land sem er samningsbundið í Fljótsdal er um það bil 12% af því landi sem er undir 400 m hæðarlínunni. 
(samkvæmt upplýsingum frá Skógrækt ríkisins.) 
 
Það má búast við því að á næstu tíu árum munu einhverjar jarðir í Fljótsdal bætast við í skógrækt, og einhverjar 
munu stækka sín skógræktarlönd.  Rétt er að búast við því að það geti orði 600 til 800 ha.  
Ljóst er að sá mikli áhugi sem hefur verið hjá bændum í Fljótsdal á skógrækt er að skila bændum  umtalsverðum 
tekjum. Ársverk í Fljótsdalshreppi árið 2001 vegna Héraðsskóga eru 6,3  ef  miðað er viðað við að ársverkið leggi 
sig á 2,2 mil.kr.  Reikna má með að á næstu 10 árum muni þeim fjölga um 25%-30%.   
 
Á Víðivöllum hefur verið grisjað mest, enda er skógurinn þar hvað elstur.  Þegar Fljótdalsáætlun hófst reiknuðu 
menn með því að helmingur allra planta mundu drepast, en raunin varð önnur og nær allar plönturnar lifðu. 
Í skóginum á Víðivöllum hefur verið komið upp veislurjóðri sem rúmar um 300 manns. 
 
Skógrækt rýrir ekki tekjumöguleika af hefðbundnum landbúnaði.  Þvert á móti með auknum framlögum til 
skógræktar fjölgar ársverkum í Fljótsdal, og þar munu vaxa upp nýir skógar sem munu skapa nýjar afurðir og 
auknar tekjur fyrir bændur.  Þá skapast einnig svo kölluð afleidd störf í verslun og þjónustu á sömu forsendum og 
við aðra atvinnuuppbyggingu.  Reynslan af hinu 11 ára gamla Héraðsskógaverkefni sú að þátttaka í skógrækt 
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leiðir líka  til bættrar vitundar um allskonar landnýtingu og hagræðingar sem renna stoðum undir valta byggð.” ( Úr 
greinargerð Jóhanns F. Þórhallssonar,  sjá kafla 4 viðauki.) 

2.3     Áhrif Kárahnjúkavirkjunar og framkvæmdir á komandi árum 
Lokaákvörðun um framkvæmdir um byggingu Kárahnjúkavirkjunar lá fyrir vorið 2003. Ýmsar 
byrjunarframkvæmdir eru þegar hafnar ,  s.s. lagning nýrra aðkomuleiða inn á aðalframkvæmdasvæðið.   
Nokkrir mikilvægi áfangar framkvæmdanna eru innan marka Fljótsdalshrepps.  
 
Skipulagslegri meðferð þeirra er lokið með gerð sérstaks svæðisskipulags vegna Kárahnjúkavirjunar  sem var 
samþykkt í ágúst 2002 sjá grein 2.8 hér á eftir.  Aðalskipulag Fljótsdalshrepps tekur undir þau atriði sem eru 
innan marka hreppsins og lýsir þeim í tillöguhluta greinargerðar svo og á skipulagsuppdrætti.   
 
Áhrif virkjunar- og stóriðjuframkvæmda á Austurlandi, munu setja svip á þróun mannlífs í Fljótsdalshreppi á næstu 
árum.  Í því sambandi leggur sveitarstjórn til að hugað verði að stað fyrir íbúðarhúsahverfi í hreppnum í þessu 
aðalskipulagi.  
 

2.4 Matsskyldar framkvæmdir skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 
Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 skal meta umhverfisáhrif þeirra framkvæmda sem 
taldar eru geta haft í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfið, s.s. lífríki, vatn, loft, jarðmyndanir, landslag, minjar 
og mannlíf. Mat á umhverfisáhrifum skal vera fastur liður í gerð skipulagsáætlana og óheimilt er að veita leyfi til 
framkvæmda sem lögin ná til, hefja framkvæmdir eða staðfesta skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum 
nema ákvæða þeirra hafi verið gætt.  
 
Í skipulagsáætlun skal gera grein fyrir þeim framkvæmdum sem fyrirhugaðar eru og háðar mati á umhverfis-
áhrifum. Ennfremur skal koma fram hvort mat á umhverfisáhrifum hafi þegar farið fram á einstökum fyrirhuguðum 
framkvæmdum og greina frá niðurstöðum þess.  
 
Í þeim tilvikum þegar fleiri en ein matsskyld framkvæmd er fyrirhuguð á sama svæði getur ráðherra, að fenginni 
umsögn Skipulagsstofnunar og að höfðu samráði við viðkomandi framkvæmdaraðila, ákveðið að umhverfisáhrif 
þeirra skuli metin sameiginlega. Þær framkvæmdir sem tilgreindar eru í 1. viðauka við lög þessi skulu ávallt háðar 
mati á umhverfisáhrifum.  
 
Dæmi um framkvæmdir sem ávallt skulu háðar mati á umhverfisáhrifum. 
 
1. Jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett varmaafl eða meira og önnur orkuver með 10 
MW uppsett rafafl eða meira. 
2. Stofnbrautir í þéttbýli. Nýir vegir utan þéttbýlis sem eru 10 km eða lengri. Enduruppbygging vega utan 
þéttbýlis þar sem nýlagning samkvæmt áætlunum er a.m.k. 10 km að lengd. 
3. Hafnir (viðskiptahafnir, skipgengar vatnaleiðir og innhafnir) sem skip stærri en 1.350 tonn geta siglt um. 
4. Förgunarstöðvar þar sem spilliefni eru brennd, meðhöndluð með efnum eða urðuð. Aðrar förgunarstöðvar 
úrgangs sem meðhöndla meira en 500 tonn af úrgangi á ári. 
5. Skolphreinsistöðvar með afkastagetu sem svarar til 50.000 persónueininga eða meira. 
6. Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði eða stærra eða er 150.000 m3 eða meiri. 
Efnistaka þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans yfir 50.000 m2 svæði eða stærra. 
7. Loftlínur utan þéttbýlis til flutnings á raforku með 66 kV spennu eða hærri. Sæstrengir til flutnings á raforku 
með 132 kV spennu eða hærri og eru 20 km eða lengri. 
8. Fiskimjöls- og lýsisverksmiðjur í þéttbýli með framleiðslugetu 1.000 tonn á sólarhring eða meiri. 
 
Í 2. viðauka eru framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og metið er í hverju 
tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum 
þessum, sbr. einnig 3. viðauka.  
 
Eftirfarandi eru dæmi um slíkar framkvæmdir: 
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1. Landbúnaður, skógrækt og fiskeldi:  
a. Framkvæmdir til endurskipulagningar á landareignum í dreifbýli sem taka til stærra landsvæðis en 20 ha. 
b. Framkvæmdir til að leggja óræktað land eða lítt snortið svæði undir þaulnýtinn landbúnað. 
c. Vatnsstjórnunarframkvæmdir vegna landbúnaðar, þar með taldar áveitu- og framræsluframkvæmdir á 10 ha 
svæði eða stærra eða á verndarsvæðum. 
d. Nýræktun skóga á 200 ha svæði eða stærra eða á verndarsvæðum og ruðningur á náttúrulegum skógi. 
e. Uppgræðsla lands á verndarsvæðum. 
 
2. Námuiðnaður:  
. Efnistaka þar sem áætluð efnistaka raskar 25.000 m2 svæði eða stærra eða er 50.000 m3 eða meiri. Efnistaka 
þar sem fleiri en einn efnistökustaður ná til samans yfir 25.000 m2 svæði eða stærra. Efnistaka á verndarsvæðum. 
 
3. Matvælaiðnaður:  
a. Vinnsla á olíu og fitu úr jurtum og dýrum. 
b. Pökkun og niðursuða á jurta- og dýraafurðum, 75 tonn á dag eða meira. 
c. Framleiðsla á mjólkurvörum 200 tonn á dag eða meira.  
d. Öl- og maltgerð. 
e. Framleiðsla á sætindum og sírópi. 
f.  Sláturhús. 
g. Stöðvar til sterkjuframleiðslu. 
h. Fiskimjöls- og lýsisverksmiðjur á verndarsvæðum; fiskimjöls- og lýsisverksmiðjur í þéttbýli með framleiðslugetu 
500 tonn á sólarhring eða meiri. 
 
4. Mannvirki til að verjast rofi á strandlengjum, t.d. með stíflugörðum, brimbrjótum, hafnargörðum og öðrum 
varnarmannvirkjum gegn ágangi sjávar. Landfyllingar þar sem áætluð uppfylling er 5 ha eða stærri, þó ekki 
viðhald og endurbygging slíkra mannvirkja. 
 
Framkvæmdir sem hafa farið í mat á umhverfisáhrifum í Fljótsdalshreppi eru þessar: 
- 400 kV Fljótsdalslínur 3 og 4 úr Fljótsdal í Reyðarfjörð (úrskurður 27.05.2000). 
- Upphéraðs- og Norðurdalsvegur. Atlavík – Teigsbjarg í Fljótsdal (úrskurður 05.07.2000). 
- Kárahnjúkavirkjun allt að 750 MW (úrskurður 01. ágúst 2001). 
 
Ekki eru fyrirhugaðar nýjar framkvæmdir í aðalskipulagstillögunni sem teljast matsskyldar samkvæmt lögum um 
mat á umhverfisáhrifum.  Síðar geta komið fram áform hjá einstaklingum sem krefjast mats sbr. Lið 1 og 2 hér að 
ofan. 

2.5 Umhverfisáhrif skipulagstillögu 
Samkvæmt 5. mgr. 9. gr. Skipulags- og byggingarlaga skal leggja mat á umhverfisáhrif einstakra markmiða og 
ráðgerðra framkvæmda í  skipulagsáætlunum.   
 
Mikilvægt er að áhrif skipulagstillögunnar séu metin á vinnslustigi skipulagsgerðar, þ.e.a.s. fjallað sé um 
umhverfisáhrif áður en ákvörðun er tekin um tillögur. Þannig er stuðlað að því að tekið sé tillit til 
umhverfissjónarmiða við stefnumörkun. Umhverfismat skipulagstillögunnnar getur eingöngu þjónað sem 
aðdragandi að mati á umhverfisáhrifum framkvæmda, en getur ekki komið í stað þess.  
 
Í  skipulagsreglugerðinni gr. 3.3  kemur fram að lýsa eigi ,,þeim kostum sem til greina koma varðandi 
staðsetningu og útfærslu byggðar og einstakra framkvæmda og þeir bornir saman m.t.t. áhrifa á umhverfið, m.a. 
með tilliti til sérkenna einstakra svæða. Þetta getur átt við um tegund landnotkunar og þéttleika byggðar. Leitast 
skal við að nýta mat á umhverfisáhrifum mismunandi landnotkunar- og framkvæmdakosta og skipulagstillögunnar 
í heild til að tryggja að tillit sé tekið til umhverfissjónarmiða í skipulagstillögunni og að gætt sé samræmis við 
meginmarkmið skipulagstillögunnar og markmið reglugerðar þessarar.”  
 
Við gerð Svæðisskipulags Héraðs var gerð tilraun til þess að leggja mat á umhverfisáhrif nokkurra þátta 
skipulagstillögunnar. Niðurstaða þeirrar vinnu var um margt umdeilanleg.  
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Að ósk Skipulagsstofnunar þá er talið æskilegt að leggja mat á umhverfisáhrif varðandi einhverja þætti 
skipulagstillögunnar. Segja má að Fljótsdalur sé um margt dæmigerður fyrir Héraðssvæðið og því eigi mat á 
áhrifum skipulagstillögu Héraðssvæðis vel við í Fljótsdal. Tekin eru tvö dæmi úr Svæðisskipulagi Héraðssvæðis. 
 
Dæmi 1 
 
Landbúnaður. Skoða þarf þennan málaflokk út frá því hvort viðhafðir verði óbreyttir búskaparhættir eða hvort 
farin verði  leið lífrænnar ræktunar og framleiðslu.  
Unnið verði markvisst að því að í Fljótsdal  (jaðarsvæði Héraðssvæðis)  verði lífrænn landbúnaður efldur til muna 
og ríkið styðji á nýjan hátt við einstaklinga sem vilja fara í lífræna ræktun með vottaðri framleiðslu og afurðum.   
Hinn möguleikinn er sá að hefðbundinn landbúnaður verði styrktur með öllum tiltækum ráðum og 
sauðfjárbúskapur færist meira út til jaðarsvæðanna.  
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Markmið 1 
Lífræn ræktun í landbúnaði 
stórefld og styrkt með 
fjárframlögum.  

0 0 j 0 j 0 ? j j 0 j 0 

eða             
Markmið 2 
Allur landbúnaður efldur og 
gæði landsins nýtt á sem 
hagkvæmastann hátt fyrir 
umhverfið og fólkið 

0 0 j 0 j/n 0 j j 0 j j j 

 j = jákvæð áhrif      n = neikvæð áhrif     0 = engin eða óveruleg      ? = áhrif óþekkt 
 
Niðurstaða. 
Markmið 1 er sett fram sem dálítið ýktur valkostur. Með markmiði 1 er stefnt hærra en raunverulega er kostur á í 
dag en það gæti komið til í framtíðinni.   
Staðreyndin í dag er sú að til þess að geta hafið umhverfisvænan búrekstur þarf að taka til hendi og breyta mjög 
miklu í öllu framleiðsluferli landbúnaðarvara. 
Markmið 2 er það sem áætlunin setur stefnuna á og miðar við að nýta þurfi alla kosti svæðisins til þess að efla 
landbúnað í sem víðustum skilningi. 
 
Tillaga 
Í skipulagstillögunni var bent á lífræna ræktunarleið til að auka verðmæti framleiðslunnar og jafnvel að bæta 
umgengnina við landið.  
Jafnframt er lagt til að hefðbundinn búskapur verði aukin m.a. vegna hagstæðra skilyrða á afréttum, ásamt 
fjölbreytilegum jaðarbúgreinum s.s. skógrækt, garðávaxtarækt, hrossarækt og ferðaþjónustu. 
 
Dæmi 2 
 
Skógrækt í Fljótsdal - Héraðsskógar. Bændaskógrækt í Fljótsdal hefur staðið frá því 1970. Mjög stór landsvæði 
á láglendi hafa verið teknin til skógræktar. Árið 2002 hafa 23 jarðir hafið skógrækt og þar af um 4 sem voru 
komnar í eyði.  Mjög langt er komin ræktun þeirra landssvæða sem ákveðið hefur verið að taka til skógræktar.  
Flest svæðin liggja neðst í hlíðum niður að Fljóti eða ánum sem liggja um byggðina. 
Markmið aðalskipulags Fljótsdals er að stækka svæðið nokkuð frá því sem nú er eða um 600 – 800 ha.  
Markmið 2  er því óraunhæft en er haft með fyrir samanburðinn. 
 
Markmið 1. Skógræktaráætlanir stórefldar innan svæðis þar sem hagkvæmast er talið.  
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Markmið 2. Að numið verði staðar með Héraðsskógaáætlunina og henni hætt.  
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Niðurstaða. 
Þegar áhrif aukinnar skógræktar eru skoðuð út frá hnattrænum áhrifum er ljóst í ljósi nýrra rannsókna að jákvæð 
áhrif á loftslag eru verulega meiri en hingað til hefur verið álitið. Auk þess hefur skógurinn jákvæð staðbundin áhrif 
s.s. fjölbreytilegra fuglalíf og skjólið eykur útivistargæði. Þá hefur það sýnt sig að skógrækt hefur eflt byggðina og 
styrkt atvinnu á skipulagssvæðinu.  
 
Tillagan. 
Gert er ráð fyrir aukinni skógrækt á svæðinu. Gerðar eru tillögur um skipulagslega meðferð skógræktaráætlana 
og meiri tengingu við sveitarstjórnir. 
 
Í Fljótsdalshreppi hefur þegar farið fram mat á umhverfisáhrifum stærstu breytinga sem áætlaðar eru í landnotkun 
í sveitarfélaginu, virkjunarframkvæmda og framkvæmda þeim tenngdum.  
Þar sem aðalskipulagið hefur tekið þær breytingar inn í skipulagsgerðina er vísað í úrskurði í kafla 2.8.  

2.6      Svæðisskipulag Miðhálendisins 2015 
 
Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 2015 var staðfest af umhverfisráðherra í maí 1999.  Samhliða auglýsingu 
sérstaks svæðisskipulags fyrir Kárahnjúkavirkjun var auglýst tillaga að breytingu á svæðisskipulagi Miðhálendis 
Íslands 2015 skv. 13. gr. Skipulags- og byggingarlaga, þar sem gert er ráð fyrir nýrri tilhögun virkjana norðan 
Vatnajökuls.  Breytingartillagan var samþykkt 16. ágúst 2002.    
 
Breytingartillögurnar markast af því að nú er áformað að virkja saman efri hluta vatnasviða Jökulsár á Dal og 
Jökulsár í Fljótsdal. Á þennan hátt er komist hjá því að byggja sérstakt uppistöðulón á Eyjabökkum en í stað þess 
kemur veita frá Jökulsá í Fljótsdal með minna uppistöðulón Ufsarlón neðan við Eyjabakkafoss. Þá hafa athuganir 
leitt í ljós að mögulegt er að tengja Hraunaveitu við Kárahnjúkavirkjun, en ekki var gert ráð fyrir henni í gildandi 
svæðisskipulagi.  
Eftirfarandi er listi yfir breytingar frá gildandi Svæðisskipulagi Miðhálendisins sem hafa áhrif á Fljótsdalshrepp.  
 

- Jökulsárveita er ný veita með Ufsarlóni neðan Eyjabakkafoss og kemur í stað Eyjabakkalóns. 
- Hraunaveita er samheiti yfir nýjar veitur til Ufsarlóns frá ám og vötnum á Hraunasvæðinu. 
- Lega aðrennslisganga frá Hálslóni til Fljótsdals færist sunnar vegna veitna frá Jökulsá í Fljótsdal  og 

Hraunum. 
- Gert ráð fyrir nýjum aðalfjallvegi, Kárahnjúkavegi, milli Laugarfells og Kárahnjúka. 
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- Nýr vegur í fjallvegaflokki, Kelduárvegur, verður endurgerður þar sem nú er vegslóði frá Laugarfelli að 
stíflustæði Ufsarlóns og áfram að Kelduárlóni. 

Eyjabakkasvæðið verður í flokki náttúruverndarsvæða. 
- Skálasvæði við Laugarfell færist í flokk hálendismiðstöðva, tilkynningarskyld framkvæmd sbr. 2. viðauka 

gr. 12.d í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.   
- Fyrirhugað er að reisa fjallasel til að bæta aðstöðu ferðamanna á svæðinu á eftirfarandi stöðum. Við 

Kverkkvíslargil austan Eyjabakkajökuls,  við Dimmavatn á Múla, við Kelduárlón, neðan Þjófahnjúka og 
Snæfellsbúðir austan Snæfells. 

 
Í vinnu að aðalskipulagi Fljótsdalshrepps hafa þessar breytingar verið felldar að tillögunni. Að öðru leyti hefur 
umfjöllun um miðhálendið í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps tekið mið af samþykkt samvinnunefndar miðhálendis 
dags. 13. mars 2001.   
 
Aðalskipulagstillagan skilgreinir landnotkunarflokka svæðisskipulagsins á eftirfarandi hátt: 
 

- Náttúruverndarsvæðið við Snæfell og Eyjabakka ásamt lindasvæðum og næsta nágrenni eru skilgreind 
sem hverfisverndarsvæði. 

- Önnur náttúruverndarsvæði og almenn verndarsvæði eru skilgreind sem óbyggð svæði. 
- Hálendismiðstöð er skilgreind sem  verslunar- og þjónustusvæði.  
- Skálasvæði og fjallasel sem frístundabyggð / gönguskálar 

2.7.      Svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998-2010  
Skipulagið nær til fimm sveitarfélaga á Héraði, þ.e. Norður-Héraðs, Fljótsdalshrepps, Fellahrepps, Austur-Héraðs 
og Borgarfjarðar eystri. Skipulagið var staðfest af umhverfisráðherra 31. ágúst 2001 en breytingar sem voru 
staðfestar 11. febrúar 2002 náðu ekki til Fljótsdalshrepps.  
 
Í Aðalskipulagi Fljótsdalshrepps eru lagðar til eftirfarandi breytingar á staðfestu svæðisskipulagi Héraðssvæðis: 
 

- Blönduð landnotkun, verslunar- og þjónustusvæði og íbúðarsvæði verði afmarkað í landi   Eyrarlands og 
Bessastaða.  

- Gatnamót Fljótsdalsvegar 933 og Austurleiðar inn Fljótsdalsheiði F910 við Bessastaði færast norðar. 
- Blönduð landnotkun, verslunar- og þjónustusvæði og opiðsvæði til sérstakra nota og þjónustustofnun verði 

afmarkað við Végarð. 
- Frístundabyggð verður í landi Brekkugerðis, Brekku og Víðivalla fremri.  
- Opin svæði til sérstakra nota (með bátalægi) er skilgreint  á Húsatanga í landi Brekkugerðishúsa og 

móttökusvæði skógræktarinnar í Víðivallaskógi.  
- Staðfestar eru tillögur úr sérstöku svæðisskipulagi vegna Kárahnjúka,  s.s. spennistöð í landi Hamborgar, 

dælustöð og skurðir og flóðvarnarmannvirki. 
- Lega Múlavegar 934 og Norðudalsvegar 9340 við Langhús og innan við Valþjófsstað breytast og aðlagast 

fyrihuguðum virkjunarmannvirkjum sbr. deiliskipulag. 
- Tvö iðnaðarsvæði sem verða úrvinnslusvæði skógarafurða við Valþjófsstað og í landi Víðivalla ytri. 
- Hverfisvernd á hlíð Valþjófsstaðafjalls frá Valþjófsstað upp af Skriðukaustri að Bessastaðaárgili. 
- Ljósleiðari frá Egilsstöðum að stöðvarmannvirkjum í Fljótsdal og að Kárahnjúkum. 
- Afmörkun iðnaðarsvæðis vegna mannvirkja Kárahnjúkavirkjunar í Fljótsdal FI4 er aðlöguð framsetningu í 

samþ. deiliskipulagi. 
 
Eftir auglýsingu og kynningu á aðalskipulagi Fljótsdalshrepps hefur breyting á Svæðisskipulagi Héraðssvæðis 
verið  kynntar viðkomandi sveitarfélögum með formlegum hætti og hafa þau ekki gert athugasemdir við 
breytingarnar. 

2.8.    Sérstakt svæðisskipulag fyrir Kárahnjúkavirkjun  
Skipulagstillagan var unnin og lögð fram af Landsvirkjun, sem er framkvæmdaraðili, en auglýst af 
Skipulagsstofnun, eins og lög gera ráð fyrir.  Tillagan kallaði á breytingu á Svæðisskipulagi Miðhálendis 2015. 
Tillagan var staðfest af ráðherra 15. ágúst 2002. 
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Tilgangur skipulagsins er að setja fram í einni skipulagsáætlun öll þau landnotkunaráform sem tilheyra 
Kárahnjúkavirkjun og um leið að marka allar helstu forsendur leyfisveitinga til einstakra framkvæmdaþátta 
virkjunarinnar. Helstu framkvæmdir sem skipulagið tekur til er á skipulagssvæði Svæðisskipulags Miðhálendis 
2015 þar sem ekki eru í gildi aðrar skipulagsáætlanir. Svæðisskipulag Miðhálendis tekur eingöngu til tiltekinna 
þátta í landnotkun á svæðinu, en ekki til atriða eins og efnistöku- og haugsvæða.  

2.9.        Sérstakt svæðisskipulag fyrir Fljótsdalslínur 3 og 4. 
Skipulagstillagan var unnin og lögð fram af Landsvirkjun, sem er framkvæmdaraðili, en auglýst af 
Skipulagsstofnun og staðfest af ráðherra í apríl 2001. Tillaga að aðalskipulagi Fljótsdalshrepps gerir ráð fyrir 
Fljótsdalslínu 3 og 4.  
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3.0.   STEFNUMÖRKUN SKIPULAGSÁÆTLUNAR 
 
Inngangur 
Aðalskipulag Fljótsdalshrepps sem nú er unnið í fyrst sinn tekur til áranna 2002 – 2014 og nær til alls sveitar-
félagsins.  Heildarstærð skipulagssvæðisins er 1525  ferkílómetrar.  
 

 Á meðan vinna við aðalskipulagið stóð yfir átti sér stað mikil umræða meðal íbúa sveitarfélagins vegna 
fyrirhugaðra virkjunar- og stóriðjuáforma á Austurlandi sem sett hefur sitt mark á undirbúningsvinnuna.   
Skipulagið verður sett fram á tveimur uppdráttum auk greinargerðar. Stefnt er að því að þessi kafli greinargerðar 
auk uppdrátta verði staðfestur.  
Með því að skilgreina og staðfesta landnotkunarþætti í aðalskipulagi skapast ákveðið réttaröryggi.  Í þessum kafla 
er nánari lýsing á tillöguuppdrætti og stefnumörkun fyrir þá landnotkun sem stefnt er að á svæðinu.  Hver land-
notkunarflokkur hefur sinn ákveðna lit og tákn á uppdrætti og er samkomulag um að í viðkomandi 
landnotkunarflokki gildi þær reglur og viðmiðanir sem lýst er nánar í greinargerð.    
Lýsingu landnotkunar er skipt upp í þrjú þemu samsvarandi því sem gert hefur verið í köflunum hér á undan á 
eftirfarandi hátt: 

- LANDNOTKUN OG ÞRÓUN BYGGÐAR 
- VERNDUN OG UMHVERFISMÁL 
- SAMGÖNGUR OG VEITUR 

 
Markmið og stefnumótun 
Hlutverk aðalskipulags samkvæmt lögum  er að móta  stefnu sveitarfélagsins um landnotkun í stórum dráttum.  
Gerð aðalskipulags Fljótsdalshrepps byggir jafnframt á þeim svæðisskipulagsáætlunum sem fyrir liggja og 
samþykktar hafa verið. Svæðisskipulag Miðhálendis Íslands 2015 var staðfest í maí 1999 með síðar breytingum 
og Svæðisskipulag Héraðssvæðis var staðfest í ágúst 2001 með síðari breytingum. Sérstakt svæðisskipulag fyrir 
Kárahnjúkavirkjun sem staðfest var í ágúst 2002. Sérstakt svæðisskipulag vegna Fljótsdalslínu 3 og 4 sem 
staðfest  var apríl 2001. 
 
Stefnt er að eftirfarandi markmiðum við gerð aðalskipulags Fljótsdalshrepps: 

- að íbúum fjölgi á  næstu 12 árum. 
- að bjóða íbúum góð skilyrði og laða að fólk til búsetu.   
- að efla  fjölbreyttni í atvinnulífi  bæði í framleiðslu og þjónustu.  
- að leggja áherslu á  hefðbundinn landbúnað, skógrækt og ferðaþjónustu. 
- að bjóða  þjónustu, útiveru og afþreyingu sem stuðli að eflingu svæðisins og alls landshlutans. 
- að Fljótsdalshreppur verði eftirsóttur  áfanga- og dvalarstaður fyrir ferðamenn jafnt innlenda sem erlenda. 
- að samþykkt verði umhverfisstefna í anda  Staðardagskrár 21. 
- að náttúruauðlindir hverskonar verði nýttar til að efla atvinnustarfsemi og treysta byggð. 
 

Í eftirfarandi landnotkunarþáttum er mörkuð stefna um meginmarkmið svæðisskipulagsins og deilimarkmið í 
einstökum landnotkunarflokkum. Umfjöllun er samkvæmt  skipulagsreglugerð 
 

Landnotkun og þróun byggðar 
Landbúnaðarsvæði neðan 300 m y.s. 
Óbyggð svæði ofan 300 m y.s. 
Íbúðabyggð 
Opin svæði til sérstakra nota 
Frístundabyggð 
Svæði fyrir þjónustustofnanir 
Verslunar- og þjónustusvæði 
Iðnaðarsvæði 
 
Efnistaka  
Sorpförgun 

Verndun og umhverfismál 
Náttúruverndarsvæði  
Þjóðminjavernd  
Vatnsvernd 
Hverfisverndarsvæði 
Samgöngur og veitur 
Samgöngur 
Veitur 
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I. LANDNOTKUN OG ÞRÓUN BYGGÐAR 

3.1       Landbúnaðarsvæði neðan 300 m y.s. 
 
 
Landbúnaðarsvæði ná yfir allt land lögbýla sem nýtt er til landbúnaðar. Á landbúnaðarsvæðum er 
einkum gert ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri á jörðinni. Skógrækt telst til 
landbúnaðar í skilningi þessa skipulags og eru því ekki skilgreind sérstaklega á skipulagsuppdrætti. Á 
landbúnaðarsvæðum er einnig heimilt að starfrækja þjónustu við ferðamenn eins og verið hefur.   
 
 
Land Fljótsdalshrepps er að mestu leyti ætlað til landbúnaðarnota. Með því er stefnt að þróun 
hefðbundinna búgreina í sátt við umhverfi sitt. Stöðu hefðbundins landbúnaðar sem atvinnugreinar þarf 
að styrkja með öllum tiltækum ráðum.  
 
Þá gefast möguleikar til lífrænnar ræktunar í hinum ýmsu greinum landbúnaðarins, bæði í hefðbundnum 
greinum svo og í ræktun grænmetis og garðávaxta. 
 
Hverskonar smáiðnað í sveitarfélaginu sem nýtir sér sérstöðu þess þarf að styrkja. 
 
Skógrækt hefur verið stunduð í miklum mæli fyrst undir merkjum Fljótsdalsáætlunar um 1970 og eftir 
1990 á vegum  Héraðsskóga. Stefnt er að mikilli skógrækt á svæðinu.   
 
Gert er ráð fyrir að á skipulagstímabilinu fari vinnsla skógarafurða fram á og við skógræktarsvæði en 
stefnt er að frekari úrvinnslu innan marka sveitarfélagsins.   
 
Landbúnaðarsvæði eru bæði byggði hluti svæðisins (láglendið) og hinn óbyggði, afréttirnar á 
hálendishluta svæðisins.  (sjá kafla 3.2) 
 
Landbúnaður 
Landbúnaðarsvæði í skipulagsáætluninni er að jafnaði allt land undir 300 m hæðarlínu.  Gerður er 
greinarmunur á landbúnaðarsvæðum, þar sem litlar eða engar takmarkanir eru á landbúnaðarstarfsemi, 
og landbúnaðarsvæðum, þar sem takmarkanir eru af umhverfisástæðum.  Landbúnaðarsvæði sem eru 
litlum takmörkunum háð eru sýnd í grágrænum lit.  Svæði háð takmörkunum eru grágræn með 
yfirstrikun s.s. svæði á náttúruminjaskrá og hverfisvernd sbr. kafla 3.10 – 3.14. 
 
Byggingar 
Á landbúnaðarsvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir byggingum og starfsemi sem tengist búrekstri. 
Byggja má stök íbúðarhús á  hverri jörð/lögbýli, þó að þau tengist ekki landbúnaðarstarfsemi.  Þá er 
heimilt að byggja 1-3  frístundahús án þess að afmarka viðeigandi landnotkunarflokk. Þegar 
frístundahús eru orðin fjögur eða fleiri fá þau viðeigandi  afmörkun í aðalskipulagi sbr. kafli 3.4. Aðstaða 
fyrir ferðaþjónustu og léttan iðnað sem er lítill hluti af umfangi og starfsemi viðkomandi jarðar er ekki 
skilgreind sérstaklega. Bændagisting o.fl. er hins vegar afmarkað sem verslun og þjónusta sbr. kafli 3.7.  
Að öðru leyti gildir sú almenna regla að öll mannvirki skulu vera í samræmi við staðfest aðalskipulag og 
samþykkt deiliskipulag 
 
Landnotkun. 
Skipulagsáætlunin miðar við að skógrækt í atvinnuskyni fari vaxandi á skipulagstímabilinu innan 
núverandi svæða Héraðsskóga. Af 24 jörðum í ábúð í Fljótsdal eru 23 með samninga við Héraðsskóga 
auk þess sem skógrækt er hafin á 4 jörðum sem voru komnar úr ábúð. Skógræktarsvæði eru ekki 
afmörkuð á skipulagsuppdrætti.  Skipulagsáætlunin gerir ráð fyrir að vinnsla skógarafurða fari fyrst um 
sinn fram á skógræktarsvæðum eða við þau og falli undir landbúnaðarstarfsemi.  (Sjá síðar 
skýringarkafla um framtíðarsýn í skógrækt í Fljótsdal). 
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Við umsóknir um stækkun eða ný skógræktarsvæði innan sveitarfélagsins verði farið samkvæmt lögum 
um Héraðsskóga, lögum um náttúruvernd og þjóðminjalög og umhverfissjónarmið virt,  s.s. vegna tillits 
til náttúru- og fornminja sbr. skógræktaráætlanir sem gerðar eru áður en framkvæmdir hefjast.  
Ennfremur vill sveitarstjórn að við skógrækt nálægt vötnum og straumvötnum skuli þess gætt að 
almennur umferðarréttur sé virtur. Sérstaklega sé haft í huga að samspil skógar, lands og vatns njóti 
sín.   
 
Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr.106/2000 er tilkynningarskylda á skógræktaráætlanir 
sem taka yfir 200 ha eða meira, til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu áður en til 
framkvæmda kemur. Sama gildir einnig um nýræktun skóga á verndarsvæðum og ruðning á 
náttúrulegum birkiskógi. Skógræktaráætlanir sem eru tilkynningarskyldar eru háðar framkvæmdaleyfi 
sveitarstjórnar skv. 27. gr. Skipulags- og byggingarlaga. Um skógrækt og landgræðslu á 
landbúnaðarsvæðum gildir að öðru leyti eftirfarandi: 
 

a) Landgræðslu- og skógræktaráætlanir skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir og taka mið 
af þeim verndarákvæðum sem þar eru sett fram, s.s. vegna hverfisverndar, svæða á nátt-
úruminjaskrá, friðlýstra svæða skv. Náttúruverndarlögum nr. 44/1999.   

b) Taka skal tillit til fornminja sbr. Þjóðminjalögum nr.107/2001. Rask skal ekki fara nær friðlýstum 
fornminjum og öðrum merkum minjum en 20  m. Tryggt verði eðlilegt aðgengi að slíkum 
minjum.  

c) Taka skal tillit til jarðmyndana og vistkerfa sem njóta verndar skv. 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999, sbr.  kafla 1.15. 

d) Stuðla skal að vernd náttúrulegra birkiskóga í samræmi við 39. gr. laga nr. 44/1999 um 
náttúruvernd um vernd skóga og annarra gróðursamfélaga.  

 
Leita skal umsagnar Náttúruverndar ríkisins og Fornleifaverndar ríkisins áður en skógrækt eða 
landgræðsla er hafin á þeim svæðum sem kveðið er á um í náttúruverndarlögum. Um land jarða og 
lögbýla á landbúnaðarsvæðum gilda að öðru leyti ákvæði jarðalaga nr. 65/1976 og ábúðarlaga nr. 
64/1976. 
 
Æskilegt er að þær skógræktaráætlanir sem þegar eru komnar til framkvæmda taki mið af þeim 
sjónarmiðum sem hér eru rakin. Héraðsskógar hafa að beiðni sveitarstjórnar gert sérstaka grein fyrir 
framtíðarsýn í atvinnumálum vegna starfsemi tengdri skógunum í sveitarfélaginu. Sjá kafla 4.0. 
 
Skipulagsáætlunin gerir ráð fyrir að  heimilt sé  reisa heimarafstöðvar og smávirkjanir allt að 200 kW þar 
sem hagkvæmt þykir í byggð. Samkvæmt lögum nr 106/00 um mat á umhverfisáhrifum á að tilkynna  
smávirkjanir með uppsett afl 100 kW og stærri til Skipulagsstofnunar. (sjá ennfremur kafla 3.8 )   
Einnig er gert ráð fyrir að á skipulags tímabilinu verði skoðaðir fleiri orkuframleiðslu-möguleikar og 
verður tekið á  því eftir sem þörf krefur hverju sinni.  
Framkvæmdir þessar þurfa að taka mið af gildandi lögum á hverjum tíma 
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   3.2   Óbyggð svæði ofan 300 m y.s. 
 

 
Beitar- og afréttarnot er megin landnotkun óbyggðra svæða ofan 300m h.y.s.  Óbyggð svæði eru opin 
svæði til almennrar útiveru.  
 
 
Skilgreining þessa landnotkunarflokks byggir á þeirri staðreynd að ræktun,  s.s. skógrækt,  og búseta í 
Fljótsdal er mest öll neðan  300m h.y.s.   Nytjaskógrækt á stöku jörðum getur þó teygst upp fyrir 300 
m.y.s. línuna þar sem ræktunarskilyrði eru fyrir hendi.   
 
Óbyggð svæði eru sýnd í ljósgrænum lit. Sá hluti Vatnajökuls sem er innan Fljótsdalshrepps er 
skilgreindur sem óbyggt svæði og táknað með gráum lit. 
 
Mannvirkjagerð skal haldið í lágmarki á óbyggðum svæðum og því eru gangnakofar, veiðihús, reiðleiðir, 
vegir o.fl. afmörkuð sérstaklega með viðeigandi landnotkunarflokkum sbr. kafla. 3.5 og  3.15.  
Framkvæmdir þurfa að taka mið af gildandi lögum á hverjum tíma. Komi til þeirra s.s. ósk um  að reista  
smávirkjun kallar það á breytingu á aðalskipulagi sjá kafla 3.8. 
 

3.3 Íbúðarhverfi 
 

 
Bygging einstakra íbúðarhúsa er heimil á landbúnaðarsvæðum án tenginga við búskap sbr. kafla 3.1 um 
landbúnaðarsvæði. Íbúðarsvæði þar sem eru þrjár lóðir eða fleiri eru auðkenndar sérstaklega á 
skipulagsuppdrætti. 
 
 
Íbúðasvæði í Fljótsdal er sýnt í landi Bessastaða / Eyrarlands. Sýnd sem blönduð landnotkun með 
verslun og þjónustu. 
 
Nr Jörð      Lýsing 
 
FB1     Í landi Eyrarlands og Bessastaða      Lega svæðis miðsvæðis í byggðinni  liggur vel  
         við umferð.  Samtals 7 ha. 
                     Deiliskipulag liggur ekki fyrir en áætlað er 
                     svæði með 8-10 stórum lóðum .                                             
                                                                                         

3.4    Opin svæði til sérstakra nota 
 
 
Svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum við 
þá starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, 
golfvellir, sleða- og skíðasvæði, siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir, rallýbrautir og skotvellir. Einnig 
garðlönd og trjáræktarsvæði.  
 
 
Þrjú svæði sem ekki hafa áður verið skilgreind sem opið svæði til sérstakra nota eru sýnd.  Á báðum 
stöðum hefur verið komið upp aðstöðu til móttöku ferðamanna: 
 
FO1 Móttökusvæði í landi Brekkugerðishúsa vegna ferju á Fljótinu 



Aðalskipulag Fljótsdalshrepps  2002 - 2014 

- 55 - 

FO2 Samkomusvæði í Víðivallaskógi  
FO3 Við Végarð sem ferðamannamótaka s.s. tjald-og hjólhýsasvæði 
 
 

3.5 Frístundabyggð   
 
 
Svæði fyrir frístundabyggð eru ætluð fyrir frístundahús, þ.e. sumarhús, veiðihús og samsvarandi byggð 
sem ekki er ætluð til heilsársbúsetu. Til frístundahúsa teljast einnig fjallaskálar, gangnakofar og 
neyðarskýli.  
 
 
Stefnt er að aukinni frístundabyggð. Er þar bæði um að ræða ný svæði og stækkun núverandi svæða 
auk einstakra frístundahúsa. Gæta skal umhverfissjónarmiða við skipulagningu nýrra hverfa fyrir 
frístundabyggð. 
Skipulagsáætlanir hafa ekki verið mótaðar nema fyrir eitt svæðið. 
 
Skipulagsáætlunin sýnir frístundabyggð sem hring með fjólubláum lit. Svæði sem eru auðkennd með 
hringtákni á skipulagsuppdrætti geta verið allt að 5 ha að stærð nema annað sé tekið fram í eftirfarandi 
töflu yfir frístundahúsahverfi.  
 
Skipulagið heimilar þó byggingu 1-3 frístundahúsa á landbúnaðarsvæðum (sjá kafla 3.1.) án þess að sú 
landnotkun sé afmörkuð sérstaklega. Á hálendi Fljótsdalshrepps eru eftirtalin frístundahús staðfest. Að 
auki er getið þriggja húsa sem standa utan marka sveitarfélagsins en eru í eigu hreppsins og 
einstaklinga í hreppnum. 
 
 
Frístundahúsahverfi eru staðfest á eftirfarandi stöðum: 
NR JÖRÐ  STÆRÐ  FJÖLDI ATHUGASEMDIR 
FA 1 Droplaugarstaðir = 5 ha  4-5 Fyrirhugað 
FA 2 Brekkugerði = 5 ha  óviss Fyrirhugað 
FA 3 Brekka = 5 ha  óviss Fyrirhugað 
FA 4 Víðivellir Ytri  II 6-8 ha 8 Fyrirhugað 
FA 5 Víðivellir Ytri  I 15 ha 10 3 byggðir 
FA 6 Víðivelli fremri = 5 ha  óviss Fyrirhugað 
     
 HÁLENDISHLUTI (gagnamannaskálar)    
FA 7 Hrakstrandarkofi = 5 ha  2 Gangnakofar 
FA 8 Snæfellsbúðir austan Snæfells = 5 ha  1 Fyrirh. gönguskáli 
FA 9 Hálskofi = 5 ha  1 Gangnakofar  
FA 10 Neðan Þjófahnjúka =  5 ha  1 Fyrirh. gönguskáli 
FA 11 Við Kverkkvíslargil =  5 ha  1 Fyrirh. gönguskáli 
FA 12 Geldingafell  1 Skáli FFF 
FA 13 Austan Keldárstíflu undir Grjótárhnjúk  = 5 ha  1 Fyrirh. gönguskáli 
FA 14 Við Dimmavatn á Múla  = 5 ha  1 Fyrirh. gönguskáli 
     
 Í EIGU FLJÓ TDALSHREPPS    UTAN MARKA 
 Fjallaskarðskofi   Gangnakofar 
 Sauðárkofi   Gangnakofar 
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3.6 Svæði fyrir þjónustustofnanir 
 
 
Þjónusta við íbúa svæðisins verði eins og kostur er næst heimilum, jafnt félagsleg sem menningarleg 
þjónusta. Þjónustustofnun getur m.a. verið skóli, félagsheimili og kirkjustaður. 
 
 
Staðsetning þjónustustofnana 
Dregnir eru upp helstu þættir í félagslegri- og menningarlegri þjónustu í forsenduhluta greinargerðar.  
Á skipulagsuppdrætti fær þjónustustofnun appelsínugult tákn og númer.  
Eftirtaldar þjónustustofnanir eru staðfestar í Fljótsdalshrepp: 
 
FÞ1 Skriðuklaustur Menningarmiðstöð  
FÞ2 Végarður Félagsheimili  
FÞ3 Valþjófsstaður Kirkja  
 
Í skýringum er tekið fram núverandi hlutverk þjónustustofnana og er það ekki bindandi umfram ákvæði 
skipulags- og byggingarlaga og skipulagsreglugerðar. 
 

3.7      Verslunar- og þjónustusvæði 
 
 
Á verslunar- og þjónustusvæðum skal einkum gera ráð fyrir verslunum og þjónustustarfsemi,  m.a. 
ferðaþjónustu.  
 
 
Stefnt er að aukinni ferðaþjónustu og þarf að byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn til að þeir dvelji lengur 
á svæðinu en þeir gera nú.  Merkja þarf gönguleiðir á svæðum sem hafa útivistargildi. Úrbætur á annarri 
aðstöðu til móttöku ferðamanna er liður í þessari stefnu. Þá er gert ráð fyrir bátalægi til að renna frekari 
stoðum undir siglingar með ferðamenn á Lagarfljóti. 
 
Verslun og þjónusta 
Á uppdrætti fær verslunar- og þjónustusvæði gult tákn og númer en hvert svæði getur gegnt margþættu 
hlutverki. Þrír staðir fá skilgreiningu sem framtíðar verslunar- og ferðaþjónustusvæði. Við vegamótin við 
Bessastaði þar sem vegurinn í byggð mætir aðaltengivegi við hálendið eru skilyrði til þess að staðsetja 
starfsemi vegna verslunar og þjónustu. Végarður er sýndur sem þjónustustaður fyrir ferðamenn og líka 
sem félagslegur þjónustustaður. Til verslunar- og þjónustusvæða teljast einnig svæði sem skilgreind eru 
sem jaðar- og hálendismiðstöð í Svæðisskipulagi Miðhálendis 2015.  
Þar eru jaðarmiðstöðvar skilgreindar sem “þjónustumiðstöðvar á jaðarsvæðum hálendis og efst í byggð 
við meginleiðir inn á hálendið. Staðir í góðu vegasambandi við þjóðvegi og/eða aðalfjallvegi með 
möguleika á starfrækslu ferðaþjónustu allt árið”. Hálendismiðstöðvar eru hins vegar við aðalfjallvegi 
hálendisins í samfelldum rekstri yfir sumartímann. Stefnt er að uppbygginu hálendismiðstöðvar við 
Laugarfell. 
 

 
Nr. í 
skrá  

Heiti svæðis Lýsing 
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FV 1 Eyrarland-
Bessastaðir 

Á staðnum er ekki nein bygging. Stefnt er að því að geta úthlutað lóð 
fyrir almenna verslunar- og ferðamannaþjónustu.  

FV 2 Végarður Á staðnum er félagsheimili sveitarinnar og hyggjast menn byggja 
staðinn betur upp til þess að geta þjónað ferðamennsku í framtíðinni. 
 

FV 3 Laugarfell Við rætur Laugarfells stendur Laugarkofi, einn elsti gangnakofi á afrétt 
Fljótsdæla. Heit laug er notuð til baða. Áætlun um uppbyggingu 
hálendismiðstöðvar liggur ekki fyrir en byggja verður upp skála og 
bæta alla aðstöðu til móttöku ferðamanna.  
 

 
 

 3.8 Iðnaðarsvæði 
 
 
Á iðnaðarsvæðum er gert ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem er talin geta haft 
mengun í för með sér,  s.s. verksmiðjum, virkjunum, sláturhús/pelsunarhús, tengivirkjum, miðlunar-
lónum, veitustöðvum, skólpdælu- og hreinsistöðvum, birgðastöðvum fyrir olíur og móttökustöðvum fyrir 
úrgang.  Íbúðir eru ekki heimilar á iðnaðarsvæðum.  
 
 
Stefna ber að því að orka frá nýjum orkuverum verði nýtt til atvinnusköpunar á Austurlandi.  Afmarkað er 
svæði fyrir raforkuver og spennivirki nýrrar virkjunar svo og vegna lóna og skurðstæða. Umhverfis-
sjónarmið verði höfð að leiðarljósi við uppbyggingu stórframkvæmda. Fyrir liggur staðfest sérstakt 
svæðisskipulag vegna Kárahnjúkavirkjunar.  
Litlar virkjanir á vegum bænda með uppsett afl allt að 1000kW eru til athugunnar en sbr. kafla 3.1. skal 
samkvæmt lögum nr 106/00 um mat á umhverfisáhrifum  tilkynna  smávirkjanir með uppsett afl 100 kW 
og stærri til Skipulagsstofnunar.  Engar áætlanir liggja fyrir um litlar virkjanir en vísað er til umfjöllunar 
um smávirkjanir allt að 200kW á landbúnaðarsvæðum sjá kafla 3.1.  
 
Iðnaðarsvæðin eru sýnd sem dökkgrátt tákn og númer á uppdrættinum en í skýringum er tekið fram ef 
um margþætt hlutverk er að ræða.   Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2002-2014 staðfestir núverandi 
iðnaðarsvæði samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar auk svæðis vegna fyrirhugaðs orkuvers í 
Fljótsdal.   
 
Bændaskógrækt hefur staðið í Fljótsdal í á fjórða áratug og  því orðið brýnt að taka frá svæði til 
úrvinnslu skógarafurða miðsvæðis í byggðinni.  Svæði FI5 á Hvammseyri er fyrirhugað að taka í notkun  
þegar líður á skipulagstímann og uppbygging virkjunar er lokið. Svæðið verður fyrst í stað nýtt sem 
haugsvæði og undir vinnubúðir á byggingartíma virkjunar.  
 
  
FI 1 Eyrarland  Pelsunarhús  Lóð 
FI 2 Aðveitustöð í landi Hamborgar  Spennistöð Lóð 
FI 3 Dælustöð  Dælistöð v/ virkjunar í Fljótsdal Lóð 
FI 4 Orkuver í Fljótsdal  Framkvæmdasvæði virkjunar -

mannvirkja,  sjá  deiliskipulag  
Áhrifasvæði 

FI 5 Úrvinnslustaður skógarafurða  Úrvinnsla á Hvammseyri Lóð 
FI 6 Úrvinnslustaður skógarafurða  Úrvinnsla  á Veturhúsaeyri  Lóð 
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3.9 Efnistökusvæði 
 
 
Efnistökusvæði eru afmörkuð í skipulaginu.  Efnistökustaðir eru svæði þar sem fram fer eða fyrirhuguð 
er efnistaka utan þéttbýlis, s.s. malarnám, sandnám, grjótnám, gjallnám eða vikurnám. 
 
Stefnt er að skipulegri nýtingu þeirra og snyrtilegri umgengni.  Aðalskipulagsáætlunin gerir ráð fyrir færri 
en stærri efnistökustöðum. 
 
Stefnt er að því að landeigendur og sveitarfélagið geri áætlanir um efnisvinnslu hver á sínum stað í 
samræmi við gildandi lög. 
 
 
Varanleg efnistökusvæði eru mörkuð á skipulaginu. Stefnt er að skipulegri nýtingu þeirra og góðum 
frágangi þegar efnistöku lýkur.  Skipulagsáætlunin gerir ráð fyrir færri en stærri efnistökustöðum. Þeir 
hafa verið flokkaðir í efnistökustaði sem unnið er efni í til langs tíma og efnistökustaði til tímabundinna 
verkefna. 
 
Efnistökusvæði sem ekki eru afmörkuð í aðalskipulagi eru efnistökusvæði sem eru hluti einstakra 
framkvæmda sem eru á döfinni og eru háðar framkvæmdaleyfi.  Þegar vinnslu efnis lýkur í þeim er 
góður lokafrágangur áskilinn.   
 
Samkvæmt yfirliti og greinargerðum framkvæmdaaðila vegna mats á áhrifum á umhverfið eru 
fyrirhugaðir a.m.k. 20-30 efnistökustaðir í Fljótsdalshreppi. Þeir tengjast fyrirhuguðum framkvæmdum á 
svæðinu, s.s. yfirstandandi vegaframkvæmdum, lagningu Fljótsdalslínu 3 og 4 og áætlun um byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar. 
 
Öll efnistaka er framkvæmdaleyfisskyld, en eiganda eða umráðamanni eignarlands er heimil án leyfis, 
minniháttar efnistaka til eigin nota, nema um sé að ræða jarðmyndanir og vistgerðir sem njóta verndar 
skv. 37.gr náttúruverndarlaga nr. 44/99, sbr. 47. gr. sömu laga.  
Lagt er til að eftirfarandi 5 efnistökustaðir verði staðfestir og eru þeir sýndir á uppdrætti með brúnleitum 
lit og númeri auk skýringa í meðfylgjandi yfirlitsskrá. Þeir eru allir í notkun.  
 
Staðfest efnistökusvæði  í Fljótsdal   (nr.  í sviga vísar til svæðissk. Héraðssvæðis) 
 
Nr. í skrá  Heiti svæðis Lýsing Jörð 
FE1 (E18) Arnheiðarstaðir Neðan vegar. Setnáma, efnismagn  allt að  

<1-5000  m3. 
Arnheiðarstaðir 

FE2 (E19) Bessastaðaá/melar Í árfarvegi og sethjalli efnismagn <100.000 m3 
tveir samliggjandi staðir 

Hamborg / Eyrarland 

FE4(E21) Víðivellir Ytri I Árfavegur Jökulár. Efnismagn  <10.000 m3 Víðivellir Ytri I 
FE5 Valþjófsstaður Hjallar við Laugaá. Efnismagn  <10.000 m3 Valþjófsstaður 
FE3 Víðivellir Ytri II Árfarvegur Kelduár. Efnismagn <10.000 m3 Víðivellir Ytri II 
 
Vegna fyrihugaðra rýmkunar í farvegi Jökulsár getur þurft að færa efnistökustað (FE4) sem verið 
hefur í farvegi Jökulsár til,  upp á eyrar eða í farvegi. 

 
Gert er ráð fyrir að námuréttarhafi vinni áætlun um efnistöku í langtímanámum  og skal hann leita 
umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefndar í héraði svo og Heilbrigðisnefndar sbr. 
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reglugerð nr. 785/99 áður en starfsleyfi og  framkvæmdaleyfi er gefið út. Setja skal skilyrði um umgengni 
og frágang að lokinni vinnslu.  
 
Fyrirhugaðir efnistökustaðir til tímabundinna verkefna, s.s. vegna endurgerðar vega, línulagna og 
vegna virkjunarframkvæmda, eru ekki staðfestir í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps þar sem þeir verða 
hlutar einstakra framkvæmda sem þegar hafa farið í umhverfismat sbr. lög 106/00 viðauka I og sérstakt 
svæðisskipulag. Sumum þessara framkvæmda er þegar lokið en aðrar eru í undirbúningi áætlaðar á 
næstu árum.   
 
Sækja þarf um framkvæmdaleyfi til viðkomandi sveitarstjórnar fyrir notkun þeirra í samræmi við ákvæði 
laga nr. 73/97. Leyfi er ennfremur háð ákvæðum laga nr. 44/99 og laga nr. 57/98. Leita skal umsagnar 
Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefndar og Heilbrigðisnefndar í Héraði áður en starfsleyfi og  
framkvæmdaleyfi er gefið út.   
 
Fyllingarsvæði (haugsvæði) 
Fyllingarsvæði eru svæði þar sem umframefni vegna framkvæmda er komið fyrir, t.d. eftir 
jarðgangagerð.  Í Fljótdalshreppi eru fyrirhuguð nokkur stór haugsvæði í tengslum við fyrirhugaðar  
virkjunarframkvæmdir á Valþjófsstaðarfjalli og við Axará. Við stöðvarhúsið í Fljótsdal er umframefni nýtt 
sem flóðvörn í farvegi Jökulsár í Fljótsdal.   
Haugsvæði eru staðfest í sérstöku svæðisskipulagi Kárahnjúkavirkjunar og á væntanlegu deiliskipulagi 
fyrir virkjunarsvæðið í Fljótsdal.   
 
Nr. í skrá  Heiti svæðis Magn áætlað Flatarmál ha 
FH3 Við stöðvarhús í Fljótsdal sem flóðvörn í 

farvegi Jökulsár í Fljótsdal 
850.000 m3 38,8 ha 

 

3.10 Sorpförgunarsvæði 
 
 
Á sorpförgunarsvæðum fer fram förgun sorps og annars úrgangs. Sorpförgunarsvæði eru 
starfsleyfisskyld.  
 
 
Samstarf er um sorpförgun og spilliefnamóttöku á Héraðsvísu og er stefnt að víðtæku samstarfi 
sveitarfélaga á Austurlandi um söfnun- og endurvinnslu brotajárns.  Við Valþjófsstað er safngryfja fyrir 
seyru sem liður í undirbúningi fyrir grófhreinsun, með starfsleyfi sbr. ákvæði reglugerðar nr. 799/1999. 
 
Af heilbrigðisástæðum og vegna takmarkandi áhrifa á landnotkun (ekki æskileg sem byggingarsvæði) 
og í samráði við heilbrigðisyfirvöld eru  sýndir tveir  urðunarstaðir . Gryfja þar sem riðufé var urðað 
neðan við Valþjófsstað og urðunarstaður brotajárns á Gilsáreyri.   
 
FS 1 Neðan Valþjófsstaðar  Safngryfja fyrir seyru Viðurkenndur staður 
FS 2 Neðan Valþjófsstaðar  riðufé Gryfja frá níunda áratugnum 
FS 3 Á Gilsáreyrum  brotajárn Járnúrgangur gamall 
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II. VERNDUN OG UMHVERFISMÁL 
 

3.11 Náttúruverndarsvæði 
 
Náttúruverndarsvæði í tillögunni eru í samræmi við lög nr. 44/99 um náttúruvernd. Í þeim er m.a. fjallað 
um friðlýstar náttúruminjar sem skiptast í 5 flokka: a. þjóðgarða; b. friðlönd; c. náttúruvætti á landi; d. 
friðlýstar lífverur, búsvæði og vistkerfi og e. fólkvanga. Einnig er þar fjallað um svæði á náttúruminja-
skrá.  Þá eru afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum lögum vegna náttúru 
eða landslags.  Um náttúruverndarsvæði gilda ákvæði náttúruverndarlaga. 
 
 
Ekkert friðlýst náttúruverndasvæði er í Fljótsdalshreppi en sex svæði eru á náttúruminjaskrá. 
Framtíðarstefnta er að sveitarstjórn Fljótsdalshrepps taki upp samstarf við landeigendur og 
náttúruverndaryfirvöld varðandi umsjón og reglur um notkun og verndaráætlun fyrir svæðin.  Samkvæmt 
lögum standa  sveitarstjórnir vörð um önnur náttúruverndarsvæði og svæði á náttúruminjaskrá.   
 
Náttúruminjaskrá 
Samkvæmt ákvæðum skipulagsreglugerðar nr. 400/98 skal sýna svæði sem eru á náttúruminjaskrá.   
Komið hafa fram athugasemdir frá sveitarstjórn Fljótsdalshrepps við náttúruminjaskrána vegna 
afmörkun á svæðinu Ranaskógur og Gilsárgil  sem auglýst var í Stjórnartíðindum í desember 1995 (nr. 
631/1995). Þær athugasemdir bíða nú afgreiðslu umhverfisráðherra og tengjast væntanlegri 
endurskoðun á náttúruminjaskránni. 
Í ,,náttúrumæraskrá"  Helga Hallgrímssonar náttúrufræðings, sem unnin var í tengslum við svæðis-
skipulagsvinnuna á Héraði,  koma fram fleiri svæði sem ættu erindi inn í endurskoðaða 
náttúruminjaskrá. Þar var því beint til sveitarstjórna að taka tillit til ,,náttúrumæraskrár" H.H. við gerð 
aðal- og/eða deiliskipulags og áður en leyfi til mannvirkjagerðar eru veitt þar sem náttúrumæraskráin 
tekur til fleiri svæða en 7. útg. náttúruminjaskrár frá 1996.  
 
Eftirtalin svæði á skipulagssvæðinu eru á náttúruminjaskrá, 7. útgáfu frá 1996 og sýnd með ská-
yfirstrikun yfir aðra landnotkunarflokka. Lýsing er orðrétt úr náttúruminjaskránni. 
 
Fljótsdalshreppur byggðahluti: 
 
NM 644 Geitagerðisbjarg, Fljótsdalshreppi, N-Múlasýslu.  
(1) Berghryggur suður og niður úr hlíðinni fyrir ofan bæinn Geitagerði. (2) Jökulsorfinn berghryggur sem 
myndar þverhnípi að bænum. Í hraunlagi undir hryggnum eru för eftir trjáboli. Uppi á hryggnum utantil 
eru nokkrir sívalir skessukatlar, Hlandkollur. 
NM 617 Hengifossárgljúfur, Fljótsdalshreppi. 
Gljúfrið með Hengifossi og Litlanesfossi. (2) Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, 
og stuðlabergsmyndanir við Litlanesfoss.   
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps gerir athugasemdir við afmörkun þessa svæðis á uppdrætti sem fylgir 
Náttúruminjaskrá 1996.  Sveitarstjórn Fljótsdals óskar eftir því að afmörkun svæðis í náttúruminjaskrá 
frá 1967 verði felld betur að staðháttum.  
NM 645 Strútsfoss í Strútsdal, Fljótsdalshreppi.  
(1) Strútsfoss og aðrir fossar í gilinu frá ármótum við Fellsá ásamt 500 m breiðu belti beggja vegna. (2) 
Stórbrotið hamragil, allt að 200 m djúpt, litfagurt með klettadröngum og stöpum. Fyrir botni gilsins er 
Strútsfoss, einn af hæstu fossum landsins, rúmlega 100 m hár, en tvískiptur. Birkikjarr er í gilinu 
utanverðu og hvannstóð við fossinn. 
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NM 618 Ranaskógur og Gilsárgil, Fljótsdalshreppi, Austur-Héraði.  
(1) Gilsáreyri, Gilsárgil og Gilsárdalur ásamt Ranaskógi austan Vallholts og Tófuaxlar. (2) Stórbrotið 
gljúfur og vöxtulegur skógur. 
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps (og Austur Héraðs) hefur gert formlega athugasemd við afmörkun þessa 
svæðis á uppdrætti sem fylgir Náttúruminjaskrá 1996.  Vilja að það nái aðeins til neðri hluta Gilsárgils.  
 
Á hálendishluta Fljótsdalshrepps eru: 
 
NM 615   Snæfell, Vesturöræfi og Hafrahvammagljúfur, N-Múlasýslu. (1) Frá Eyjabakkajökli fylgja 
mörkin 700m hæðarlínu að Laugará, þaðan í Fremri-Kálfafell, um Tungusporð í Búrfellstopp og þaðan 
beina línu í ós Dysjarár og þvert yfir Jökulsá. Að vestan fylgja mörkin vestari barmi Jökulsár á Dal inn að 
Kringilsá og sameinast þar eystri mörkum Kringilsárranafriðlandsins. (2) Vesturöræfi eru víðáttumikið og 
vel gróið hálendissvæði ásamt því að vera sumarland hreindýra. Mikilvægt beitiland heiðargæsa. 
Hafrahvammagljúfur er eitt hrikalegasta gljúfur landsins og eru gróðursælir hvammar meðfram því. 
(Aðeins austari hluti svæðisins er innan marka Fljótsdalshrepps). 
 
NM 616   Eyjabakkar, Fljótsdalshreppi N-Múlasýslu.   (1) Svæðið afmarkast að vestan af 700 m 
hæðarlínu í Snæfellshálsi, frá Eyjabakkajökli  að Eyjabakkafossi og þaðan suðvesturenda Folavatns. 
Frá Folavatni beina línu um Háöldur að mörkum friðlandsins í Lónsöræfum suður í jökul. (2) Óvenju 
grösugt votlendi í um 650 m.h.y.s. með fjölda tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar 
með hraukum við Eyjafell. Beitiland hreindýra, heiðargæsa og álfta. 
 
Landslagsvernd 
Í nýjum lögum um náttúruvernd nr. 44/99 m.s.b. er kafli sem fjallar um sérstaka vernd. Þar kemur m.a. 
fram  í 36. gr. að við uppgræðslu lands og ræktun, svo sem skógrækt, skjólbeltagerð og túnrækt, skal 
þess gætt að ræktunin falli sem best að heildarsvipmóti landsins og raski ekki náttúru- og 
menningarminjum. Í kaflanum er einnig fjallað um verndun náttúrulegra birkiskóga og skóga til útivistar.   
 
Hafa þarf samráð við Náttúruvernd ríkisins vegna skipulags og framkvæmda á og við náttúruverndar-
svæði,  s.s. svæði á náttúruminjaskrá eða svæði sem falla undir 37. gr laga um náttúruvernd nr. 44/99. 
Í kafla 1.17 er nákvæmari skilgreiningu á einstökum náttúruverndarsvæðum en að öðru leyti gilda 
ákvæði náttúruverndarlaga.  Samkvæmt náttúruverndarlögum 37. gr. “sérstök vernd” segir: 
 
Eftirtaldar jarðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakrar verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur 
er:  
a. eldvörp, gervigígar og eldhraun,  
b. stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 að stærð eða stærri,  
c. mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri,  
d. fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 100 m2 að stærð eða 
stærri,  
e. sjávarfitjar og leirur. 
 
Ekki hefur farið fram úttekt á ofantöldum jarðmyndunum og vistkerfum í Fljótsdalshreppi. Því skal leita 
umsagnar Náttúruverndar ríkisins og náttúruverndarnefndar sbr. lög nr. 44/99, áður en veitt er 
framkvæmda- eða byggingarleyfi, sbr. 27. og 43. gr. skipulags- og byggingarlaga 73/97 til framkvæmda 
sem hafa í för með sér röskun jarðmyndana og vistkerfa skv. 1. mgr.   

Í Fljótsdal  nær þetta ákvæði fyrst og fremst til stöðuvatna og tjarna svo og mýra, flóa og fossa.  
Sum  svæði sem falla undir þessa skilgreiningu koma fram í Náttúruminjaskrá og auk þess í 
"náttúrumæraskrá" Helga Hallgrímssonar náttúrufræðings sjá þemakort. Ennfremur er vikið að reglum 
varðandi landbúnað og skógrækt í kafla 3.1.  
Í miðhálendisskipulaginu er gerður greinarmunur á tveimur flokkum verndarsvæða: náttúruverndar-
svæðum, almennum verndarsvæðum. Í forsenduhluta greinargerðar er gerð nánari grein fyrir hvernig 
þau voru skilgreind. Hlutar þessara svæða munu hljóta skilgreiningu sem hverfisvernd,  sjá kafla 3.14.  
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Tillaga til undirbúnings friðlýsinguar 
Í svæðisskipulagi Héraðs var samþykkt að eitt svæði á  náttúruminjaskrá í Fljótsdal  verði afmarkað og 
staðfest til að byrja með sem hverfisverndað svæði, sjá kafla 3.14.  Aðalskipulag Fljótsdals tekur undir 
tillöguna og hyggst sveitarstjórn vinna að málinu á næstu árum.  
Nú þegar hefur aðgengi að svæðinu verið bætt og komið fyrir rúmgóðum áningastað við aðalaðkomuleið 
að Hengifossi.  

3.12 Þjóðminjaverndarsvæði 
 
 
Þjóðminjaverndarsvæði taka til svæða þar sem eru friðlýstar fornminjar, þekktar fornleifar eða friðuð hús 
samkvæmt þjóðminjalögum. Skylt er að fram fari fornleifaskráning áður en gengið er frá skipulagi, sbr. 
11. gr.  þjóðminjalaga nr 107/01. Fornleifaskráning skal taka mið af þeirri nákvæmni sem skipulag er 
unnið. Frekari skráning fer eftir atvikum fram í tengslum við gerð deiliskipulags eða þar sem 
mannvirkjagerð er fyrirhuguð. 
 
 
Nokkur svæði eru ákjósanleg til kynningar og fræðslu vegna fjölda sýnilegra fornminja. Sveitarstjórnin 
mun hafa samstarf við landeigendur og þjóðminjayfirvöld um umsjón þeirra og umhirðu. 
 
Minjaverndaráætlun fyrir Fljótsdal byggir á gögnum frá Fornleifastofnun sem unnin var fyrir 
Svæðisskipulagsvinnuna og fyrir umhverfismat vegna Kárahnjúkavirkjunar. 
 
Þjóðminjar. 
Þjóðminjalög kveða á um að minjar 100 ára og eldri teljist til fornleifa og þar með friðlýstar. Þá er heimilt 
að friðlýsa yngri minjar, sbr. 11. gr.   
 
Á deiliskipulagsstigi verða fornminjar staðsettar í nákvæmum mælikvarða en allar helstu framkvæmdir 
eru deiliskipulagsskyldar, s.s. svæði fyrir heilsársbyggð, frístundabyggð, iðnaðarstarfsemi o.fl. Á 
einstökum svæðum þar sem sérstakar aðstæður krefjast fari fram nákvæm skráning og kortlagning 
fornminja. Þá eru stórframkvæmdir umhverfismatsskyldar sbr. kafla 2.2, s.s. vegagerð, hápennulínur og 
virkjanir. 
Sýndir eru staðir sem eru á fornleifaskrá Þjóðminjasafnsins 1990 sem rauður þríhyrningur ásamt 
númeri.  Samkvæmt svæðisskráningu Fornleifastofnunar er áætlað að á skipulagssvæðinu séu heimildir 
um nokkur hundruð þekktar fornminjar.  Á skipulagsuppdrætti kemur fram svæðisskránig minja og hve 
margar minjar eru skráðar á hverja jörð, sjá ennfremur kafla 1.28.  Í tengslum við mat á 
umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar voru 40 fornleifar skráðar á áhrifasvæði hennar í Fljótsdal.   
 
Umfangsmiklar fornleifarannsóknir eru nú hafnar að Skriðuklaustri. Gerð er tillaga um að svæði sem 
tekur til meginhluta rannsóknasvæðisins verði hverfisverndað, enda er áætlað rannsóknir á svæðinu 
standi í nokkur ár. 
 
Í skrá Þjóðminjasafns Íslands eru þrjár friðlýstar fornminjar á byggðahluta í Fljótsdalshreppi og ein í 
hálendishlutanum. Þessir 4 minjastaðir eru staðfestir í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps. Friðlýstar minjar 
eru sýndir á skipulagsuppdrætti. 
 
FÞM  1  (ÞM19)  Kirkjugarður með kirkjutóft á Skriðuklaustri  
FÞM  2   (ÞM20)  Tóft í hvammi norðan við Bessastaðaá í landi Hamborgar 
FÞM  3   (ÞM21) ,,Bessahaugur”  í túni á Bessastöðum 
FÞM  4    Hálskofi við Snæfell 
 
Auk þess er lagt til að umhverfi Skriðuklausturs verði hverfisverndað vegna mikilvægra fornleifa og 
menningarminja.  Sjá nánar kafla 3.14. 
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3.13 Verndun vatns  
 
Verndarsvæði vegna strandmengunar og mengunar í ám og vötnum 

 
 
Verndarsvæði vegna mengunar í ám og vötnum eru svæði sem njóta verndar í samræmi við ákvæði 
reglugerðar nr. 796/1999. Flokkun vatnsverndarsvæða er á ábyrgð sveitarstjórna og heilbrigðisnefndar 
sveitarfélags. 

 
Vatnasvæði 

 
Ekki hefur farið fram flokkun vatnasvæða í sveitarfélaginu. Gert er ráð fyrir að sveitarstjórn í samráði við 
Heilbrigðiseftirlit Austurlandsn HAUST láti flokka vatnasvæði í samræmi við gildndi  lög og reglugerðir. 
Sjá umfjöllun í kafla 1.13 
 
 
Stefnt er að því að öll byggð í sveitarfélaginu hafi fengið viðurkenndar rotþrær með tveggja þrepa 
hreinsibúnaði fyrir árið 2004. 
 
Verndarsvæði vatnsbóla 

 
 
Vatnsverndarsvæðin flokkast í þrjá flokka skv. 9. gr. neysluvatnsreglugerðar nr. 536/ 2001 og 2. gr. 
reglugerðarnr. 533/2001.  Flokkarnir eru brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði. Staðfest er framtíðar 
neysluvatnssvæði fyrir þjónustustaði í Fljótsdal.  Áætlunin skilgreinir ekki verndarsvæði vatnsbóla 
einstakra jarða í dreifbýli. 
 
Neysluvatn 
 
Í skipulagsáætluninni eru sýnd þrengstu mörk verndarsvæða vatnsbóla fyrir stærri vatnsveitur á 
skipulagssvæðinu.  Um verndarsvæði vatnsbóla gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn nr. 536/2001.  
Áætlunin skilgreinir verndarsvæði vatnsbóla einstakra jarða í dreifbýli sem eru í matvælaframleiðslu eða 
þjónustu. 
 
Að beiðni sveitarstjórnar mun Heilbrigðisnefnd Héraðssvæðis í samráði við HAUST annast gerð 
könnunar á ástandi vatnsbóla samkvæmt ákvæðum reglugerðar um neysluvatn.  
Vatnsból og vatnsverndarsvæði í dreifbýli sem eru í þjónustu hafa forgang.  
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps mun samþykkja  “ Samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla” sem HAUST 
hefur samið og kynnt hefur verið sveitarstjórnum á svæðinu. 
Eftirfarandi flokkun neysluvatnsverndar í svæðisskipulagsáætluninni staðfestist. Er það í samræmi við 
ákvæði reglugerðar um neysluvatn og samþykkt HAUST um vatnsverndarsvæði: 
 
Flokkur I   brunnsvæði, staðsetning vatnsbóls.  Brunnsvæði eru sýnd sem bláir ferningar. 
Í reglugerð er brunnsvæði skilgreint sem “ næsta nágrenni vatnsbólsins og skal það vera algjörlega 
friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmdum öðrum en þeim sem nauðsynlegar eru vegna 
vatnsveitunnar. Hægt er að krefjast þess að brunnsvæði sé girt mannheldri girðingu.” 
Flokkur II  grannsvæði,  lágmarks verndarsvæði næsta nágrennis vatnsbóla (brunnsvæða).
  
Blár hringur með blárri yfirstrikun. Þetta er stöðluð útfærsla fyrir öll vatnsból helstu samveitna á 
svæðinu.   
Að höfðu samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands hafa grannsvæði að svo stöddu verið ákveðin sem 
250 m radíus umhverfis brunnsvæði (vatnsból). Í reglugerð er grannsvæði skilgreint.“ Utan við 
brunnsvæði skal ákvarða grannsvæði vatnsbólsins og við ákvörðun stærðar þess og lögun skal taka tillit 
til jarðvegsþekju svæðisins og grunnvatnsstrauma sem stefna að vatnsbólinu. Á þessu svæði er ekki 
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heimilt að hafa birgðir af eftirtöldum efnum: olíu, bensíni eða skyldum efnum, vegasalti, eiturefnum til 
útrýmingar skordýrum eða gróðri, áburði hverskonar, né öðrum efnum sem mengað geta grunnvatn. 
Ekki skal leyfa nýjar byggingar,  svo sem sumarbústaði á svæðinu. Vegalagnir, áburðarnotkun og 
yfirleitt öll starfsemi innan grunnsvæða skal vera undir ströngu eftirliti.”  
 

Eftirtalin  brunn- og grannsvæði vatnsveitna sjá einnig kafla um veitur 3.16. 
Brekkugerðishús   Ferðaþjónusta  úttekt 2002 
Skriðuklaustur  Menningarmiðstöð úttekt 2002 
Végarður  Félagsheimili  úttekt 2002 
Valþjófsstaður  Kirkja   úttekt 2002 
Víðivellir Ytri I  hverfi frístundahúsa úttekt 2002 
Droplaugarstaðir  hverfi frístundahúsa úttekt síðar 
Víðivellir Ytri II  hverfi frístundahúsa úttekt síðar 
Eyrarland/Bessastaðir Verslun og þjónusta úttekt síðar 
Brekka   hverfi frístundahúsa úttekt síðar 
Brekkugerði  hverfi frístundahúsa úttekt síðar 
Víðvelli fremri  hverfi frístundahúsa úttekt síðar 

 
Bent er á að vatnsból og vatnsverndarsvæði Valþjófsstaðar og Végarðs liggja undir vatnshalla frá 
skilgreindu og fyrirhuguðu iðnaðarsvæði ( rask- og haugsvæði ) upp á Valþjófsstaðarfjalli. Hollustuvernd 
ríkisins bendir á í sínum athugasemdum að athuga beri um aðrar lausn til langframa, eða áætlun um 
úrbætur verði vart áhrifa frá framkvæmdum á neysluvatn. Við fyrirhugaða hálendismiðstöð við Laugarfell 
verður gerð úttekt síðar þegar áætlanir um uppbyggingu liggja fyrir. 
 
Flokkur III  fjarsvæði; Í reglugerð er fjarsvæði skilgreint. “Fjarsvæði er á vatnasvæði 
vatnsbóla en liggur utan þess svæðis sem telst til I og II flokks vatnsverndarsvæða.”  Það er sýnt með 
blárri umgjörð og blárri yfirstrikun, grófari en á grannsvæðum.  
 
Ekkert svæði verður staðfest sem fjarsvæði í Fljótsdal. 
 

3.14     Hverfisvernd 
 
 
Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum er mögulegt fyrir sveitarstjórn að setja fram stefnu og skilyrði 
varðandi vernd náttúruminja,  menningarsögulegra svæða eða bygginga vegna náttúrulegs eða 
menningarlegs gildis. Þau eru skilgreind sem hverfisvernduð svæði án þess að um lögformlega friðun 
sé að ræða.  
Í aðalskipulagi skal þá gera grein fyrir hvaða þættir í umhverfi viðkomandi svæðis skulu njóta forgangs 
og tiltekinnar verndar. Ennfremur hvaða réttindi og kvaðir eru samfara hverfisvernd fyrir stjórnvöld og 
íbúa varðandi landnotkun og framkvæmdir. 
 
 
Hverfisverndarsvæði eru í eðli sínu af tvennum toga, (i) hverfisverndarsvæði vegna náttúruverndar og 
(ii) hverfisverndarsvæði vegna fornleifa. 
 
Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps, landeigendur og yfirvöld náttúruverndarmála og minjaverndarmála  
stefna að því að ná samkomulagi um tillögur að reglum fyrir svæði sem samkvæmt þessu aðalskipulagi 
eru  hverfisvernduð samkvæmt ákvæðum skipulags- og byggingarlaga.  
Síðar kemur til greina að friðlýsa svæði skv. náttúruverndarlögum eða lögum um þjóðminjar.  
 
Hverfisvernd vegna náttúruverndar og fornminja.  
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Þau svæði sem lagt er til að verði hverfisvernduð í Fljótsdalshreppi er þrjú og eru öll víðáttumikil. Innan 
þeirra eru ennfremur þær fjórar friðlýstu fornminjar sem skráðar eru í “fornminjaskrá” Þjóðminjasafns 
Íslands sjá kafla 3.12 hér á undan. 
 
Helstu ákvæði hverfisverndar eru þessi eftir því sem við á: 

- Ekki er gert ráð fyrir að hefðbundinn landbúnaðarnýting breytist við verndunina. 
- Rask skal ekki fara nær þekktum fornminjum en 20 m.  
- Umferð vélknúinna ökutækja er leyfileg eftir þeim vegum sem skipulagið skilgreinir.  
- Um svæðin liggja göngu- og reiðleiðir sem eru skilgreindar í skipulaginu.  
- Nauðsynlegar framkvæmdirr,  s.s. til að bæta aðstöðu til móttöku ferðamanna eru heimilar.   
- Mannvirkjagerð skal haldið í lágmarki og þess jafnan gætt að hún leiði til eins lítillar röskunar og 

kostur er.   
- Að öðru leyti gilda ákvæði þjóðminjalaga varðandi þekktar fornleifar, náttúruverndarlaga þar sem 

um er að ræða svæði á náttúruminjaskrá.  
- Lögð  er áhersla á snyrtilega umgengni og hirðusemi.  
- Sveitarstjórn getur sett frekari reglur um hverfisvernduð svæði síðar. 

 
Í byggðahluta Fljótsdalshrepps 
 
FH 1   Hengifossárgljúfur  (vegna náttúruverndar) 
 
(HV3) Hengifossárgljúfur. Nr. 617 í Náttúruminjaskrá.  ,,Gljúfrið með Hengifossi og Litlanesfossi. 
Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, og stuðlabergsmyndanir við Litlanesfoss”. 
Fjölsóttur ferðamannastaður með sérstæðri náttúrusmíð, hluti af ímynd Austurlands.  
 
HENGIFOSS  er alkunnugt og heimsfrægt kennileiti, sem blasir við vegfarendum á leið um Fljótsdal. 
Fossinn er um 128 m hár, og því með hæstu fossum landsins. Þar eru þykk lög af sandsteini, með 
surtarbrandi og öðrum leifum skóga sem uxu þar fyrir um 6 milljónum ára, og lítið berghlaup. Sellækir 
tveir mynda fossa að innanverðu. Neðar í gilinu er STUÐLABERGSFOSS (Litlanesfoss) í ákaflega 
fagurskapaðri umgjörð af stuðlabergsveggjum. Víða er nokkur trjágróður af birki og reyniviði. Gilið 
tilheyrir jörðunum Melum og Hjarðarbóli. Í gilkjaftinum eru leifar af gamalli skilarétt. Gilið og fossinn eru á 
náttúruminjaskrá ríkisins.  
 
Mörk svæðisins eru brúnir umhverfis Hengifoss eins og nánar verður lýst í samningi milli sveitarfélags 
og landeigenda. Melar eiga land að Hengifossi að sunnan en Hjarðarból að norðan. Lagt er til að 
svæðið verði staðfest sem hverfisverndað svæði samkvæmt skipulags- og byggingarlögum og verði í 
umsjá sveitarfélagsins, landeigenda og náttúruverndaryfirvalda. 
 
FH 2 Brúnir Bessastaðaárgils, og fjallshlíðin ofan við Skriðuklaustur og Valþjófsstað með 
Tröllkonustígur (vegna fornminja og náttúrverndar) 
 
 Lagt er til að Skriðuklaustur og umhverfi staðarins verði hverfisverndað vegna fornminja og landslags. 
Svæðið nær frá suður barmi Bessastaðaárgils og fjallshlíðin að Valþjófsstað ofan þjóðvegar.  Neðan 
þjóðvegar tekur verndarsvæðið til bæjartorfunnar á Skriðuklaustri þar sem núverandi hús standa og 
niður fyrir Klausturhara á afmarkað svæði Gunnarsstofnunar. Innan svæðisins er friðlýst svæði á 
“forminjaskrá” Þjóðminjasafns Íslands  kirkjugarður og kirkjutóft við Skriðuklaustur. Bessastaðahaugur er 
skammt utan marka, á túninu skammt innan við bæjarhúsið að Eyrarlandi ennfremur tóft í hvammi 
norðan við Bessastaðaá.. 
 
Í lýsingu Helga Hallgrímssonar segir um svæðin: 
BESSASTAÐ AÁRGIL  er gríðarmikið hamragil, allt að 200 m djúpt og vítt, með fjölbreyttum setbergslögum, 
steingervingum frá tertíertíma og nokkrum fossum. Hæstur þeirra er Jónsfoss, nálægt miðju gili, en 
neðan við hann er tangi með stuðlabergi. Neðst í gilinu að utanverðu er víður og vel gróinn hvammur. 
Þar er grjóthlaðinn nátthagi og stekkur. Örnefnið Goðaborg er neðst í gilinu að innanverðu, og neðan við 
gilsmynnið er Drekkingarhylur. Gilið tilheyrir jörðunum Hamborg og Skriðuklaustri. 
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VALÞJÓ FSSTAÐ AFJALL er reglulegt og formfagurt, með láréttum klettabeltum, sem eru brydduð með 
birkitrjám neðantil í fjallinu, og gríðarmiklum berggangi, Tröllkonustíg (Skessustíg), sem skásker fjallið til 
norðurs, og vekur athygli margra er í Fljótsdal koma. Fjallið tilheyrir Valþjófsstað og Skriðuklaustri. 
 
Í hálendishluta Fljótsdalshrepps   
Samkvæmt samþykkt  samvinnunefndar Miðhálendisins dags. 13.mars 2001 er lagt til að svæði sem 
skilgreind voru í Svæðisskipulagi Miðhálendisins sem náttúruverndarsvæði og almenn verndarsvæði 
verði skilgreind sem hverfisverndarsvæði.   
Náttúruverndarsvæðin ná yfir mikilvægustu og merkustu náttúruminjar hálendisins. Innan þessa svæðis 
eru Snæfell, Eyjabakkar o.fl. svæði.  Almenn verndarsvæðin fela í sér alhliða verndargildi sem tekur til 
náttúruminja, þjóðminja og mikilvægustu lindasvæða. Ennfremur svæði með mikið útivistargildi, þ.á m. 
jaðarsvæði að byggð. Snæfell og Eyjabakkar voru skilgreind sem náttúruverndarsvæði og 
Fljótsdalsheiði, Múli og Hraun sem  almenn verndarsvæði í Svæðisskipulagi Miðhálendisins.  
 
FH 3 Snæfell og Eyjabakkar  (vegna náttúruverndar) 
 
Snæfell og Eyjabakkar eru hverfisvernduð í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps.  Svæðið er óvenju grösugt 
votlendi í um 650 m h.y.s. með fjölda tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar með 
hraukum við Eyjafell.  Beitiland heiðagæsa og álfta, stærsti þekkti fellihópur heiðagæsa í heiminum. 
Austan undir Snæfelli er Hálskofi, gamall gangnakofi sem er á “forminjaskrá” Þjóðminjasafns Íslands. 
 
Sökum einstæðs náttúrufars er rætt um að lýsa Snæfell og Eyjabakkar ásamt jöðrum svo og 
Vesturöræfi allt vestur að fyrirhuguðu lóni vegna Kárahnjúkavirkjunnar sem þjóðgarð / “friðland”.  
Útfærsla á hugmyndum sem ræddar eru þessi misserin liggja ekki fyrir, því verður afmörkun fyrirhugaðs 
“friðlands” ekki sýnd.  Sveitarstjórn mun vinna áfram að málinu í samvinnu við aðliggjandi sveitarfélög 
og yfirvöld þjóðgarðamála. 
 
Fljótsdalsheiði, Múli og Hraun. Svæðið er allt vel gróið með víðáttumiklu votlendi og þurrum ásum.  
Á Fljótsdalsheiði eru sumstaðar frjósöm  vötn.  Í Svæðisskipulagi Miðhálendis 2015 er svæðið sýnt sem 
almennt verndarsvæði og samkvæmt samþykkt  samvinnunefndar Miðhálendisins dags. 13.mars 2001 
kemur til greina að hafa hverfisvernd á þessum hluta líka.   
Sökum fyrirhugaðra framkvæmda vegna virkjana á svæðinu  verður svæðið ekki hverfisverndað að 
svo stöddu. 
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III. SAMGÖNGUR OG VEITUKERFI 

3.15       Samgöngur 
 
 
Til samgangna teljast öll helstu samgöngumannvirki, s.s. vegir, brýr, göngu- og reiðstígar og flugvellir.  
 
 
Stefnt er að því að meginvegakerfið á skipulagssvæðinu verði frágengið með bundnu slitlagi fyrir lok 
skipulagstímabilsins.  Á skipulagssvæðinu eru eingöngu tengivegir og landsvegir.  
 
Í aðalskipulaginu eru sýndar þær breytingar á  vegakerfinu, sem langtímaáætlun um vegagerð (1999 – 
2010)  gerir ráð fyrir.  Ennfremur breytingar á tengivegum, sem áformaðar eru í vegaáætlun (1999 – 
2002) og áætlanir um vegalagningu á hálendishlutanum vegna virkjunarframkvæmda og sýndar eru í 
sérstöku svæðisskipulagi vegna Kárahnjúkavirkjunar. 
 
Lýsing vegakerfisins er samkvæmt flokkunarkerfi Vegagerðarinnar í tengivegi og fyrir hálendishluta 
skipulagssvæðisins í landsvegi með vegnúmerum. 
 
Miklar bætur á vegakerfi í Fljótsdal hafa átt sér stað síðustu ár. Bundið slitlag hefur verið lagt á  
Upphéraðsveg og Fljótsdalsveg að norðan eða frá Brekku inn undir lóð fyrir væntanlega 
stöðvarmannvirki í Fljótsdal.  Lokið er byggingu brúar innan við Fljótsbotn og lagt bundið slitlag frá 
Atlavík að Hjarðarbóli. Bundið slitlag er einnig komið á veg  þvert yfir dalinn milli Végarðs og Víðivalla 
ytri. Fyrirhugaðar eru endurbætur á Upphéraðsvegi að mörkum Fellahrepps í framhaldi af þessum 
framkvæmdum.  
 
Skrá yfir  tengivegi sem staðfestir eru í aðalskipulagi. 
nr vegar  heiti 
931 Upphéraðsvegur frá Fellahreppi um nýja brú til A-Héraðs. 
933 Fljótsdalsvegur frá Hjarðarbóli inn að Végarði og út að austan. 
934 Múlavegur í Fljótsdal  inn Norðurdal að austan. 
935 Suðurdalsvegur inn Suðurdal að austan. 
9340 Norðurdalsvegur í Fljótsdal inn Norðurdal  að norðan   
Landsvegir  
F910 Austurleið inn Fljótsdalsheiði um Laugarfell að Kárahnjúkum og yfir í Hrafnkelsdal. 
  
 
Breytingar á vegum 
Vegur 9340 inn Norðurdal að norðanverðu inn að núv. brú nálægt Egilsstöðum og ný brú á Jökulsá í 
Fljótsdal skammt innan við virkjunarsvæði og tenging við Múlaveg  (934).   
934 Múlavegur í Fljótsdal  inn Norðurdal að austan breytist við Langhús og aðlagast fyrirhugaðri 
flóðvörn við Jökulsá vegna virkjunarframkvæmda. 
Ný Austurleið F 910  frá Laugarfelli að Kárahnjúkum. Gert er ráð fyrir endurgerðum slóða frá Laugarfelli 
á nýja brú neðan við fyrirhugað Ufsarlón og áfram inn að stiflustæði við fyrirhugað Kelduárlón. Um er að 
ræða lítilsháttar breytingu frá Svæðisskipulagi Miðhálendis Íslands 2015 og Sérstöku svæðisskipulagi 
fyrir Kárahnjúkavirkjun. 
 
Reiðleiðir 
Sýndar eru meginreiðleiðir innan byggðar og þær sem tengja byggð og hálendi saman. Þessar leiðir eru 
mikið notaðar og er unnið að endurbótum á þeim í tengslum við þær vegaframkvæmdir sem nú standa 
yfir.  Reiðleiðir eru mikilvægar vegna vaxandi ferðaþjónustu á skipulagssvæðinu.  
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Útfærsla á legu reiðleiða liggur fyrir en þarfnast samþykkis landeigenda á nokkrum stöðum. Gert er ráð 
fyrir sérstökum reiðleiðum meðfram aðalsamgönguleiðunum. Reiðleiðir inn Suðurdal inn til hálendis og 
um Norðurdal svo og leið upp Bessastaðafjall eru á vegslóðum sem eru fáfarnir.  
 
Eftirtaldar meginreiðleiðir eru staðfestar. 
 

1. Hringur með þjóðvegi að austan inn að Víðivöllum ytri I. Þar þvert yfir og að Végarði, og 
áfram út að norðan að Hjarðarbóli og þvert yfir á nýju brúnni. 

2. Frá mörkum Fellabæjar með þjóðvegi inn að vegamótum neðan við Hjarðarból. 
3. Frá mörkum Austur-Héraðs að vegamótum á Gilsáreyrum. 
4. Upp á Fljótsdalsheiði um Bessastaðafjall upp á brúnir og þaðan stefna á Fjallaskarð eftir 

glöggri reiðslóð. 
5. Inn Norðurdal er greiðfært bæði að austan og að norðan allt inn fyrir Egilsstaði en þaðan 

liggur leiðin að norðanverðu um Kleifarskóg að Laugarfelli og áfram austan Snæfells í 
Snæfellsskála. 

6. Leið inn Suðurdal og inn Þorgerðarstaðadal yfir Múlann um Dimmavatn að Jökulsá þaðan 
að austanverðu að Hrakströnd og áfram inn að Eyjabökkum. 

 
Gönguleiðir  
Megingönguleiðir, gamlar og nýjar, eru mikilvægar fyrir almenning og ferðaþjónustu á svæðinu. Sjá 
meðf. skýringaruppdrátt á bls 37.   
 
 
Lagt er til að staðfestar verði gönguleiðir í byggð að merkustu áningarstöðum og gönguleiðir sem 
tengjast öðrum byggðarlögum. Lega gönguleiða er ekki nákvæm og þarf samþykki landeigenda 
áður en til framkvæmda kemur. 
 

1. Í Fljótsdal er fyrirhuguð leið með Lagarfljóti og fyrir botn þess sem liður í hringtengdri 
gönguleið umhverfis Fljótið.  

2. Leið umhverfis Hengifossgljúfur, stikuð að hluta. 
3. Leið á  Múlann, frá Végarði yfir Jökulsá og Kelduá á brúm inn í Suðurdal að norðan. 

Þaðan liggur leiðin yfir í Múlann utanverðan við Langhús og síðan á (fyrirhugaðri) brú 
skammt fyrir innan stöðvarhúsið og til baka að Végarði.  

4. Útsýnis- og söguslóð frá Skriðuklaustur með viðkomu á hryggnum upp af staðnum en 
þaðan er mjög víðsýnt yfir byggðina. Um Tröllkonustíg (Skessustíg),  að Végarði og að 
Skriðuklaustri. 

5. Leið frá bílastæði skammt innan við Sturluflöt að Strútstsfossi. 
6. Leið frá bílastæði á Gilsáreyri skammt frá gamalli brú upp með Gilsárgili í Ranaskógi. 

 
Gönguleiðir sem sýndar eru á hálendishluta skipulagsuppdráttar eru aðalgönguleiðir á milli 
byggðarlaga og helstu ferðamannastaða. 
  
Aðalgönguleiðir eru.  
1. Milli Jökuldals og Fljótsdals fornar kirkjugötur (milli Skriðuklausturs og Klaustursels). 
2. Frá Egilstöðum í Norðurdal um Kleifaskóg að Laugarfellsskála 
3. Gönguleiðir með gönguskálum austan Snæfells sem hluti hringleiðar umhverfis Snæfell. 
4. Snæfell-Lónsöræfi-Stafafell. Fjölfarin gönguleið með gönguskálum.  
 

Stikuð leið er á Snæfell frá Snæfellsskála á Norður Héraði. 
 
Hafnir  
Engin höfn er staðfest í Fljótsdal. Ferja á Lagarfljóti mun leggjast að léttum flotbryggjum á a.m.k einum 
stað innan við Hallormsstað að norðanverðu í Fljótsdal við Brekkugerðishús og hugsanlega síðar við 
Droplaugarstaði.   



Aðalskipulag Fljótsdalshrepps  2002 - 2014 

- 69 - 

3.16    Veitur 
 
 
Veitur eru samheiti fyrir vatnsveitur, hitaveitur, rafveitur, fjarskiptasenda og fráveitur.  
Með stofnkerfi veitna er átt við flutningskerfi frá upptökum og að dreifikerfi. 
Aðalskipulagsáætlunin gerir grein fyrir stofnkerfum vatnsveitna, fráveitna, fjarskipta og rafveitna.  
 
 
Vatnsveitur 
Skráðar eru 8 veitur í byggðahluta en lega þeirra er ónákvæm og verða þær ekki staðfestar að þessu 
sinni.   Sjá kafla 3.13. 
Fráveitur 
Viðurkenndur hreinsibúnaður er á flestum jörðum í dreifbýli ásamt frístundabyggðum.  Sveitarfélagið 
hefur ennfremur fengið samþykkta safngryfju fyrir seyru sem lið í grófhreinsun á úrgangi. Sjá kafla 3.10. 
Fjarskiptasendar, sjónvarps- og útvarpssendar   
Skipulagið sýnir helstu fjarskiptasenda vegna sjónvarps- og útvarpssenda í Fljótsdal svo og 
endurvarpsstöð vegna farsíma.  Staðfestir eru þrír fjarskiptasendar í Fljótsdal:  
 
FF 1 Brekku  
FF 2 Hjarðarból 
FF 3 Nýtt fjarskiptamastur og aðstaða á Miðfelli vegna virkjunarframkvæmda 
 
Ljósleiðari 
Skipulagið staðfestir legu ljósleiðara frá Egilsstöðum að virkjunarmannvirkjum í Fljótsdal og að 
Kárahnjúkum. 
FLL 1 Ljósleiðari að virkjunarmannvirkjum í Fljótsdal 
FLL 2   Ljósleiðari að Kárahnjúkum 
 
Rafveitukerfi   
Skipulagið staðfestir núverandi meginflutningslínur veitukerfa RARIK og Landsvirkjunar með 
flutningsgetu 66 kV og þar yfir svo og fyrirhugaðar meginflutningslínur. 
  
Núverandi stofnlínur (meginflutningslínur). 
FRL 1 (RL1)  Kröflulína 2 (Byggðalína) 132 kV (í eigu LV) frá Kröflu, um Jökuldals- og Fljótsdalsheiði 
og Hallormsstaðaháls að Hryggstekk.   Sjá FRL 4 (RL12)  um breytta legu Kröflulínu 2 (Byggðalínu)  í 
Fljótsdal. 
 
Fyrirhugaðar raflínur og breytingar á legu raflína (meginflutningslínur). 
FRL 2  (RL 9)  Fljótsdalslínur 3 og 4. Tvær 400 kV línur frá Kárahnjúkavirkjun í Fljótsdal yfir 
Hallormsstaðaháls og Skriðdal um Hryggstekk til Reyðarfjarðar, annarsvegar um Þórudal og hinsvegar 
um Hallsteinsdal.  Umhverfismat hefur farið fram vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar. 
 
FRL 3   (RL10) Fyrirhuguð Fljótsdalslína 1 - 220 kV lega áætluð með Kröflulínu 2 um Möðrudalsöræfi, 
Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði í Fljótsdal. Frummat á umhverfisáhrifum hefur farið fram sbr. eldri lög 
um mat á umhverfisáhrifum.  
 
FRL 4  (RL12) Kröflulína 2 í jarðstreng  (Byggðalína breyting) Staðsetningu Kröflulínu 2 (Byggðalínu) 
yfir Fljótsdal verður breytt og hún lögð um Fljótsdalsheiði að virkjunarsvæði í Fljótsdal.  Kröflulína 2 
(Byggðalína) verður lögð í jarðstreng frá virkjun út að núverandi Kröflulínu 2  (Byggðalínu)  innan við 
Hrafnkelsstaði þar sem hún tengist núverandi legu sjá FRL 1.  
 
FRL 5  Rafstrengur í jörð 33 kV frá spennivirki á Hamborgarmelum að stöðvarmannvirkjum er 
ennfremur staðfestur.  
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KAFLI  4 
VIÐ AUKI I         BÆNDASKÓ GRÆKT  
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4.1 Bændaskógrækt í Fljótsdal 
Tekið saman af Jóhanni F. Þórhallssyni starfsmanni Héraðsskóga. Í febrúar 2002. 
 
Segja má að Pálslundur í Ranaskógi sé upphafið af þeirri bændaskógrækt sem síðar var hafin í 
Fljótsdal. Metúsalem J. Kjerúlf gróðursetti þann lund til minningar um Pál bróður sinn á 
árunum 1947-1969. 
 
Skipulagsskrá um minningarreit Páls J. Kjerúlfs: 

 
“Undirritaðir  hafa gert eftirfarandi skipulagsskrá. Með leyfi landeiganda Eiríks 
M. Kjerúlfs, Vallholti hef ég  Metúsalem J. Kjerúlf, Hrafnkelsstöðum, girt með 
gaddavír reit um Kiðuhól í Ranaskógi  í þeim tilgangi að rækta þar barrtré í 
minningu um Pál Jónsson Kjerúlf bróður minn.  Er í reitnum minnismerki Páls, 
steinsteypt með fæðingarártali og degi, sömuleiðis dánarári og mánaðardegi. 
Það er samkomulag undirritaðra að ábúandi á Vallholti haldi við girðingu um 
skógarreit þennan í góðu standi. Hefur hann í staðinn rétt til að grisja úr reit 
þessum eftir að trén  hafa náð þeim vexti að vera nytjaskógur, þó ekki fyrr en 
eftir 25-30 ár eftir að gróðursetningu lýkur, eða 1980. Skal hann gróðursetja 
jafn mörg tré og tekin voru.  Á meðan gróðursetja þarf í reitinn, skal árlega setja 
niður 100 barrplöntur. 
Eftir að búið er að gróðursetja allan reitinn er gengið út frá því að í honum verði 
1400 tré, má því taka árlega 25-30 tré og endurnýja reitinn á 50-60 árum með því 
að gróðursetja sömu tölu og tekin var.” 

 
Hrafnkelsstöðum, 1. febrúar 1958 
Metúsalem J. Kjerúlf. 
Eiríkur M. Kjerúlf. 
 
Það sem gerir þetta sérstakt er að þau nýmæli eru sett á blað, að það sé passað upp á að 
gróðursetja jafnmikið í staðinn fyrir það sem er tekið. Þar með er tryggt að það sé ekki gengið 
á auðlindina. 
 
Fyrstu hugmyndir um skógrækt sem búgrein í Fljótsdal voru lagðar fram á fundi 
Skógræktarfélags Íslands árið 1960. Á þeim fundi var eftirfarandi tillaga samþykkt.  
 

“Stefnt sé að því,  eftir því sem tímabært telst, að sveitarfélög eða 
innansveitarfélagasamtök taki sér fyrir hendur, gegn nánar skilgreindum 
skilyrðum, að aðstoða bændur á einstökum jörðum til þess að koma sér 
upp skógarteigum, þar sem skilyrði eru til skógræktar.”  

 
Þetta var líklega í fyrsta skipti sem opinberlega var lagt til að bændur, sem ættu hentug lönd, 
yrðu studdir sérstaklega til skógræktar. 
Á aðalfundi Skógræktarfélags Austurlands árið 1964 voru þessi mál til umræðu. Stjórn 
félagsins var falið að koma á framfæri  við þingmenn kjördæmisins að þeir beittu sér fyrir að 
Alþingi styddi við lerkirækt á Héraði með framleiðslu girðingarstaura að markmiði. Í 
framhaldi af því bar Jónas Pétursson, alþingismaður og fyrrum tilraunastjóri á Skriðuklaustri, 
fram svohljóðandi þingsályktunartillögu á Alþingi í ársbyrjun 1965. 

“Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að hlutast til um, að Skógrækt 
ríkisins hefji nú þegar ræktun lerkis á Hallormsstað eða í grennd með það fyrir 
augum að leitast við að fullnægja þörf  Íslendinga fyrir girðingarstaura.” 
 

Tillagan var samþykkt og afgreidd frá Alþingi hinn 28. apríl. Henni var hins vegar aldrei fylgt 
eftir í framkvæmd með sérstakri fjárveitingu. 
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Hinn 23. febrúar 1965 boðaði stjórn Skógræktarfélags Íslands á fund sinn Þórarin 
Þórarinsson, formann Skógræktarfélags Austurlands, og Sigurð Blöndal, skógarvörð á 
Hallormsstað, til að ræða um skógrækt í Fljótsdal. Einar G. E. Sæmundsen, gjaldkeri félagsins  
og skógarvörður, flutti á fundinum tillögu um að stjórnin beindi eftirfarandi til Skógræktar 
ríkisins:  

“Að Skógrækt ríkisins léti fara fram athugun í samráði við Skógræktarfélag 
Íslands og gerði síðan áætlun um skipulega skógrækt og búskap í einum hreppi 
eða byggðarlagi á Fljótsdalshéraði, til dæmis í Fljótsdal.” 

Fundarmenn samþykktu tillöguna og málið var rætt á starfsmannafundi Skógræktar ríkisins í 
sama mánuði.  Niðurstaðan var sú að Sigurði Blöndal var falið að kanna undirtektir hjá 
bændum í Fljótsdal.  Í aprílmánuði ræddi Sigurður við nokkra bændur og voru sumir mjög 
jákvæðir en aðrir vantrúaðir á hugmyndina.  
Einar G. E. Sæmundsen kom austur á Hérað í maímánuði og fór ásamt Sigurði Blöndal og 
ræddi við bændur sem nú tóku enn betur í málið en áður.  Í framhaldi af þessum góðu 
undirtektum kom Einar á samkomu Skógræktarfélags Austurlands í Atlavík í 
Hallormsstaðaskógi sem haldin var 11. júlí 1965.  Þar kynnti hann í fyrsta sinn opinberlega 
hugmyndina um Fljótsdalsáætlun og kjarna hennar, að á 25 árum yrðu teknir til skógræktar 
1500 ha lands í Fljótsdalshreppi. 
Á svipuðum tíma könnuðu Páll Sigbjörnsson, héraðsráðunautur Búnaðarsambands 
Austurlands, og Guttormur V. Þormar sveitarstjórnarmaður og bóndi í Geitagerði, hvaða 
bændur í Fljótsdal hefðu áhuga á að hefja skógrækt sem þátt í búskap ef ríkissjóður veitti fé til 
framkvæmda.  Þessi könnun leiddi í ljós að þó nokkrir bændur reyndust fúsir til þátttöku, en 
nokkrir voru óákveðnir. 
1968 var lögð fram endurskoðuð og endursamin áætlun, unnin af Baldri Þorsteinssyni, 
Sigurði Blöndal og Einari G. E. Sæmundsen.  Henni fylgdi útreikningar Baldurs 
Þorsteinssonar á núvirði fjárfestingar í lerki, sem án efa hafa haft sitt að segja gagnvart 
fjárveitingarvaldinu. Í áætluninni segir: 

“Tillaga þessi miðar að því, að skógrækt verði tekin upp sem þáttur í búskap 
bænda í Fljótsdalshreppi, og styrki þannig búrekstur þeirra, sem nú byggist 
eingöngu á sauðfjárrækt.  Verði með þessu stefnt að fjölbreyttari atvinnuháttum 
og hafin framleiðsla á mikilvægu hráefni.” 

Alþingi samþykkti fjárveitingu í desember árið 1968 upp á  500  þúsund kr. í Fljótsdalsáætlun 
en áætlanir gerðu ráð fyrir  1.500  þúsund kr. Og gert var ráð fyrir að planta í 1.500 ha  á 25 
ára tímabili.  Fullyrða má að þessi málalok voru mest að þakka Jónasi Péturssyni, þingmanni 
Austurlandskjördæmis, sem þá átti sæti í fjárveitingarnefnd Alþingis. 
Á tímabilinu 23.-30. júlí 1969 fóru þeir Baldur Þorsteinsson og Sigurður Blöndal um Fljótsdal 
og heimsóttu bændur og skoðuðu lönd á þeim bæjum, þar sem bændur voru þegar reiðubúnir 
að hefja skógrækt á jörðum sínum. Voru það eftirtaldir bæir: 
Bessastaðagerði, Brekka, Brekkugerðishús, Geitagerði, Hjarðarból, Hrafnkelsstaðir I og II, 
Vallholt, Víðivallagerði, Víðivellir-ytri I og II, það er segja þriðjungur jarða í hreppnum.  
Framkvæmdir hófust haustið 1969 með girðingarvinnu sem Eiríkur M. Kjerúlf bóndi 
stjórnaði. Næsta vor þann 25. júní  voru fyrstu plönturnar gróðursettar að Víðivöllum í land 
þeirra Hallgríms Þórarinssonar og Rögnvalds Erlingssonar.  Gróðursettar voru 8100 lerki pl. 
af Altaikvæmi.  Þar með var bændaskógrækt hafin í landinu.   
 

4.2 Framkvæmdir Fljótsdalsáætlunar í Fljótsdalshreppi. 1969-1989. 
    

1969: Byrjað á girðingu á Víðivöllum ytri I og II. 
1970: Gróðursettar 8.130 pl.  Lokið við Víðivallagirðingu. Byrjað var á 

sameiginlegri girðingu fyrir Brekku og  Hjarðarból. 
1971: Gróðursettar 24.300 pl. Brekku- og Hjarðarbólsgirðingu var lokið.  Byrjað 

var á sameiginlegri girðingu fyrir Brekkugerðishús og Geitagerði. 
1972: Gróðursettar 46.830 pl.  Girðingu í Geitagerði lokið og byrjað á girðingu á 

Vallholti. 
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1973: Gróðursettar 49.295 pl. 
1974: Gróðursettar 55.075 pl. 
1975: Gróðursettar 50.825 pl. 
1976: Gróðursettar 41.810 pl. 
1977: Gróðursettar 27.125 pl. 
1978: Byrjað var á girðingu á Skriðuklaustri sem átti að vera tilraunagirðing fyrir 

beitarskógrækt,  mælt fyrir girðingu í Víðivallagerði og jafnað girðingarstæði.  
Plægð var allstór mýri á Brekku fyrir gróðursetningu. 

1979: Haldið var áfram með girðingar á Skriðuklaustri og í Vallholti og ákveðið að 
stækka verulega Vallholtsgirðinguna, sem byrjað var á 1972, en ekki lokið 
við. 

1980: Lokið var við girðingu að Valþjófsstað og Skriðuklaustri samtals 130 ha. 
Byrjað var á girðingu í Víðivallagerði. 

1982: Gróðursettar 37.500 pl. 
1983: Gróðursettar 21.500 pl.  Í girðingu að Skriðuklaustri voru settar 720 styttur.  

Steypt var upp nýtt hlið í Brekkugirðingunni. 
1984: Gróðursettar 28.500 pl.  Lokið við girðingu í Víðivallagerði. 
1985: Gróðursettar 30.000 pl. 
1986: Gróðursettar 5.500 pl. 
1987: Girt fyrsta rafmagnsgirðingin í Fljótsdalsáætlun að Melum 3,5 km. 
1988: Gróðursettar 58.500 pl. 
 
1989: Gróðursettar 51.800 pl. Girt var með rafmagnsgirðingu að Droplaugarstöðum. 

 
Gróðursetningar 1970-2001
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Framkvæmdir í Fljótsdalsáætlun voru með þeim hætti, að bændur sáu um að girða fyrstu 
girðingarnar undir stjórn Eiríks M. Kjerúlfs,  það er að segja Víðivallagirðinguna, 
Brekkugirðinguna, Geitagerðisgirðinguna og Vallholtsgirðinguna.  Vinnuflokkur frá 
Skógrækt ríkisins á Hallormsstað sá um gróðursetningu og girðingarnar á Klaustri og í 
Víðivallagerði.  Þar sem mikilvægt var að vel tækist til og um mikla nýjung var að ræða var 
ákveðið að starfsmenn Skógræktar ríkisins á Hallormsstað önnuðust gróðursetninguna að 
mestu leyti.   
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Gróðursetning í jarðir í Fljótsdal

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

1
Jarðir

Plöntufj

Hjarðarból
Arnheiðarstaðir
Glúmsstaðir I
Þuríðarsstaðir
Hóll
Skriðuklaustur
Bessastaðir
Hrafnkelsstaðir
Sturluflöt
Klúka
Valþjófsstaður Il
Eyraland
Valþjófsstaður I
Brekka
Geitagerði
Brekkugerði
Vallholt
Droplaugarstaðir
Víðivallagirðing
Brekkugerðishús
Víðivellir-framm
Víðivellir I
Melar
Víðivellir II
Þorgerðarstaðir
Víðivallagerði

 
Héraðsskógar fengu 15 miljónir á fjárlögum  og 10 miljónir á aukafjárlögum árið 1990, með 
því má segja að þar með hafi draumur margra ræst. 
Árið 1993 höfðu bændur samið um 1361 ha til nytjaskógræktar á 15 jörðum en þær eru: 
Arnheiðarstaðir, Brekkugerðishús, Droplaugarstaðir, Geitagerði, Hrafnkelsstaðir, Klúka, 
Melar, Vallholt, Valþjófsstaður I, Valþjófsstaður II, Víðivallagerði, Víðivellir I, Víðivellir II, 
Víðivellir-fram og Þorgerðarstaðir. 
Níu árum síðar eða árið 2002 eru samningar  um 1774 ha lands til nytjaskógræktar á 22 
jörðum.  Þær sem bæst hafa við síðan 1993 eru: Bessastaðir, Brekkugerði, Eyrarland, 
Glúmsstaðir I, Hóll, Sturluflöt og Þuríðarstaðir. 
Land sem nú er samningsbundið í Fljótsdal er um það bil 12% af því landi sem er undir 400 m 
hæðarlínunni (samkvæmt upplýsingum frá Skógrækt ríkisins). 
 
Það má búast við því að á næstu tíu árum munu einhverjar jarðir í Fljótsdal bætast við í 
skógrækt, og einhverjar munu stækka sín skógræktarlönd.  Rétt er að búast við því að það geti 
orðið 600 til 800 ha næstu tíu árin.  
 
Ljóst er að sá mikli áhugi sem hefur verið hjá bændum í Fljótsdal á skógrækt er að skila þeim 
umtalsverðum tekjum. Ársverk í Fljótsdalshreppi árið 2001 vegna Héraðsskóga eru 6,3  ef  
miðað er við að ársverkið leggi sig á 2,2 mil.kr.  Reikna má með að á næstu 10 árum muni 
þeim fjölga um 25%-30%.   
Á Víðivöllum hefur verið grisjað mest, enda er skógurinn þar hvað elstur.  Þegar 
Fljótdalsáætlun hófst reiknuðu menn með því að helmingur allra planta mundi drepast, en 
raunin varð önnur og nær allar plönturnar lifðu. 
Í skóginum á Víðivöllum hefur verið komið upp veislurjóðri sem rúmar um 300 manns. 
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Skógarhöggsmenn í Víðivallaskógi 1999.  
 
Skógrækt rýrir ekki tekjumöguleika af hefðbundnum landbúnaði.  Þvert á móti með auknum 
framlögum til skógræktar fjölgar ársverkum í Fljótsdal, og þar munu vaxa upp nýjir skógar 
sem munu skapa nýjar afurðir og auknar tekjur fyrir bændur.  Þá skapast einnig svokölluð 
afleidd störf í verslun og þjónustu á sömu forsendum og við aðra atvinnuuppbyggingu.  
Reynslan af hinu 11 ára gamla Héraðsskógaverkefni er sú að þátttaka í skógrækt leiðir líka  til 
bættrar vitundar um allskonar landnýtingu og hagræðingar sem renna stoðum undir valta 
byggð. 
 

 
 
Myndin tekin ofan við Langhús 1997.    
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4.3 Afurðir 
 
Eitt meginmarkmið Héraðsskóga er sköpun auðlinda.  Innan 40 ára tímabils verkefnisins 
verða möguleikar til tekjuöflunar einkum með sölu skógarafurða eins og girðingarstaurum, 
kurli og öðrum timburafurðum, þar að auki öðrum skógarafurðum. Möguleiki er á að nota 
heimafenginn við til upphitunar og skjóláhrif skóga og skjólbelta í grennd við mannabústaði 
draga úr orkuþörf.  Í Fljótsdal hafa 4 bændur komið sér upp kubbabrennara til að nýta eldivið 
til að kynda upp híbýli sín.  Verið er að skoða hagkvæmni kurlbrennara. 
   
Jólatrjáarækt er einna arðsamasta skógræktin, og hafa nokkrir bændur nú þegar sýnt henni 
áhuga. En jafnframt er jólatrjáarækt vandasöm og krefst sérþekkingar. Skilyrði fyrir þá rækt 
eru nokkuð góð í Fljótsdal, en áður en hægt er að hefja hana í stórum stíll þarf að koma upp 
skjólbeltum, því trén eru afar viðkvæm fyrir miklu vindálagi. 
Til lengri tíma litið (á seinni hluta 21. aldar) munu skógarbændur hafa verulegar tekjur af sölu 
viðar.  Erfitt er að spá fyrir um hvernig úrvinnsluiðnaður þróast eða hvort 
útflutningsmöguleikar verða fyrir hendi.  Þar sem þörf mannkynsins fyrir viðarafurðum mun 
aukast stórlega á komandi árum, er líklegt að sala skógarafurða verði verulegur hluti tekna 
bænda í Fljótsdal.  Líklegt er að bæði sögunarmyllur og fyrirtæki um frekari úrvinnslu verði 
til í Fljótsdal.  Eitt er þó víst, að sé auðlindin til staðar eru möguleikar til nýtingar hennar 
einnig fyrir hendi, en sé hún ekki til eru þeir möguleikar engir.  
Skógarhögg í Víðivallaskógi. 
 
Heimildir. 
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Sævarsson. (munnlegar heimildir) 
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KAFLI  5 
 

VIÐ AUKI 2                                                    ORÐ SKÝRINGAR 
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5.1.  Skilgreiningar á hugtökum í skipulagslögum nr.73/1997. 
 
Aðalskipulag: Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna 
sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun 
byggðar í sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili. 
 
Byggingarleyfi: Leyfi sveitarstjórnar til að byggja, breyta eða rífa hús eða önnur 
mannvirki eða breyta notkun þeirra. Leyfið felur í sér samþykkt aðaluppdrátta og 
framkvæmdaáforma og heimild til að hefja framkvæmdir að uppfylltum skilyrðum, 
sbr. 44. gr. 
 
Deiliskipulag: Skipulagsáætlun fyrir afmarkaða reiti innan sveitarfélags sem byggð er 
á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga 
jafnt við um þéttbýli og dreifbýli. 
 
Framkvæmdaleyfi: Leyfi til framkvæmda í samræmi við skipulag og sem ekki eru 
háðar ákvæðum IV. kafla laga þessara um mannvirki. 
 
Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri 
byggðar eða annarra menningarsögulegra minja. 
 
Landnotkun: Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir íbúðir, iðnað, 
verslun, útivist og landbúnað. 
 
Landnýting: Samheiti yfir mælikvarða á það hversu mikil nýting lands er, svo sem 
nýtingarhlutfall, þéttleika byggðar og ítölu. 
 
Nýtingarhlutfall: Hlutfall milli brúttógólfflatar á lóð eða reit og flatarmáls lóðar eða 
reits. 
 
Skipulagsáætlun: Áætlun sem gerir grein fyrir markmiðum viðkomandi stjórnvalda 
og ákvörðunum um framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag byggðar og lýsir 
forsendum þeirra ákvarðana. Skipulagsáætlanir skiptast í þrjá flokka: Svæðisskipulag, 
aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlun er sett fram í greinargerð og á 
uppdrætti. 
 
Skipulagskvaðir: Kvaðir sem lagðar eru á einstakar lóðir í skipulagi, svo sem um 
fjölda bílastæða, umferðarrétt eða legu lagna. 
 
Skipulagsskilmálar: Ákvæði í skipulagsáætlun um nánari útfærslu skipulags um 
samsetningu byggðar, byggingarlínur, hæð húsa o.fl. 
 
Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun sem tekur yfir fleiri en eitt sveitarfélag. Hlutverk 
svæðisskipulags er að samræma stefnu um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, 
umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst 12 ára tímabili. 
 
Þéttbýli: Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að 
jafnaði ekki yfir 200 metra. 
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Þéttleiki byggðar: Landnýting innan þéttbýlis miðað við brúttóflatarmál lands sem 
m.a. er lýst með hlutfalli milli samanlagðs gólfflatar á tilteknu svæði og flatarmáls 
svæðisins eða reikningsstærðum eins og íbúar/ha eða íbúðir/ha. 
 

5.2    Skilgreiningar á orðum og hugtökum í lögum um mat á    
umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

 
Athugun Skipulagsstofnunar: Formleg kynning matsskýrslu, umfjöllun 
stofnunarinnar og álitsumleitan. Athugun lýkur með úrskurði Skipulagsstofnunar.  
Framkvæmdaraðili: Ríki, sveitarfélag, stofnun og aðrir lögaðilar eða einstaklingar 
er hyggjast hefja framkvæmd sem lög þessi taka til.  
Framkvæmd: Hvers konar nýframkvæmd eða breyting á eldri framkvæmd og 
starfsemi sem henni fylgir sem undir lög þessi falla.  
Leyfi til framkvæmda: Leyfi til framkvæmda og starfsemi sem þeim fylgir.  
Leyfisveitandi: Lögbært yfirvald sem veitir leyfi til framkvæmda.  
Matsáætlun: Áætlun framkvæmdaraðila byggð á tillögu hans um á hvaða þætti  
framkvæmdarinnar og umhverfis leggja skuli áherslu í matsskýrslu og um kynningu 
og samráð við gerð matsskýrslu.  
Matsskyld framkvæmd: Framkvæmd sem háð er ákvæðum laga þessara ásamt 
þeirri starfsemi sem henni fylgir.  
Matsskýrsla: Skýrsla um mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar og 
starf semi sem henni fylgir. Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á gerð matsskýrslu.  
Mótvægisaðgerðir: Aðgerðir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð 
umhverfisáhrif.  
Umhverfi: Samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, 
jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, menningu og 
menningarminjar, atvinnu og efnisleg verðmæti.  
Umhverfisáhrif: Áhrif framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir á umhverfi.  
Umtalsverð umhverfisáhrif: Veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á 
um hverfinu sem ekki er hægt að fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum.  
 

5.3       Skilgreiningar á hugtökum í náttúruverndarlögum nr.44/1999. 

 

Afréttur: Landsvæði utan byggðar sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar 
fyrir búfé. 
Eignarland: Landsvæði sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer 
með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum 
tíma.  
Fólkvangur: Landsvæði í umsjón sveitarfélags eða sveitarfélaga sem friðlýst hefur 
verið til útivistar og almenningsnota.  
Ósnortið víðerni: Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé 
að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð 
vélknúinna farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum 
tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og 
þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að 
þróast án álags af mannlegum umsvifum. 
 
Náttúruminjar:  
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a. Náttúruverndarsvæði.  
b. Lífverur, búsvæði þeirra og vistkerfi sem eru á náttúruminjaskrá, sbr. 67. gr.  
 
Náttúruverndarsvæði:  
Friðlýst svæði, þ.e. þjóðgarðar, friðlönd, fólkvangar, og náttúruvætti.  
Önnur svæði og náttúrumyndanir sem eru á náttúruminjaskrá, sbr. 67. gr. 
c. Afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt öðrum lögum vegna 
náttúru eða landslags.  
Ræktað land: Garðar og tún og akrar, þ.e. land sem hefur verið ræktað með 
jarðvinnslu, sáningu og reglulegri áburðargjöf, land í skógrækt eða land sem hvorki 
hefur þarfnast jarðvinnslu né sáningar til að verða slægjuland en er það vegna 
áburðargjafar og er notað sem slíkt.  
Þjóðlenda: Landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að 
eiga þar takmörkuð eignarréttindi. 
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KAFLI  6 
HEIMILDASKRÁ 
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6.1  HEIMILDASKRÁ 
 
Höfundur Ár Titill Útgefandi Tilvís

un 
Landmótun 2002 Svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998 - 2010 Samvinnunefnd um 

svæðisskipulag 
Héraðssvæðis og 
Skipulagsstofnun 

LM 

Landmótun 2002 Sérstakt svæðisskipulag v/ Kárahnjúkavirkjunar Landsvirkjun LM 
Skipulagsstofnun 2002 Leiðbeiningar um gerð aðalskipulags Skipulagsstofnun LM 
Landmótun 2002 Aðalskipulag Húnaþings Vestra Húnaþing Vestra LM 
GlámaKím 2002 Aðalskipulag Austur Héraðs Austur Hérað LM 
Landmótun 2001 Kárahnjúkavirkjun v/ mats á umhverfismálum 

ferðamál og samgöngur  
Landsvirkjun LM 

Starfshópur Mmarkaðsstofu 
Austurlands 

2002 Skipulag ferðamála norðan Vatnajökuls Markaðsstofa 
Austurlands 

LM 

Skarphéðinn Smári 
Þórhallsson 

2002 Hreindýr og skógur Héraðsskógar LM 

Skarphéðinn Þórisson 2002 Heimildir um hreindýr (handrit)  LM 
Ýmsir fyrir Landsvirkjun 2001 Kárahnjúkavirkjun mat á umhverfisáhrifum Landsvirkjun LM 
Ýmsir fyrir Landsvirkjun 2002 Kárahnjúkavirkjun fyrri áfangi – vegir aðstaða 

verktaka, námur og haugsvæði 
Landsvirkjun LM 

Alþingi  Lög og reglugerðir sbr. Tilvitnanir í greinargerð Alþingi LM 
Jóhann Þórhallsson 2002 Bændaskógrækt  (handrit)  LM 
Byggðastofnun 1998 Svæðisbundin byggðaáætlun 

Hérað og Seyðisfjörður 1998-2002 
Byggðastofnun LM 

Landmótun 2001 Viðhorfskönnun íbúa í Fljótsdal (handrit) Landmótun LM 
Þróunarstofa Austurlands  ferðavenjur   
Orri Vésteinsson  
 

2001 Fornleifaskráning vegna Kárahnjúkavirkjunar Fornleifastofnun 
Íslands 

LM 

Byggðastofnun Þróunarsvið 1997 Staða sauðfjárræktar og áhrif á byggðaþróun Byggðastofnun LM 
Byggðastofnun 1998 Stefnumótandi byggðaáætlun 1998-2002 

Forsendur 
Byggðastofnun LM 

Hagstofa landbúnaðarins 1997 Þróun sauðfjárbúskapar á Íslandi tímabilið 1991-
1996 

Hagstofa 
landbúnaðarins 

LM 

Stefán Ólafsson 1997 Búseta á Íslandi 
Rannsókn á orsökum búsetuflutninga 

Byggðastofnun LM 

Dr. Ingi Rúnar Eðvarðson 1998 Byggðastefna til nýrrar aldar Byggðastofnun LM 
Ýmsir höfundar 1995 Sveitir og jarðir í Múlaþingi Búnaðarsamband 

austurlands 
LM 

Óbyggðanefnd 1998 Óbyggðanefnd Óbyggðanefnd LM 
Rögnvaldur Guðmundsson 1997 Erlendir og innlendir gestir á hálendi Íslands 

Vernduð náttúra og umhverfismál 
Rannsóknir og 
ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar 

LM 

Skógrækt ríkisins 1995 Ræktunaráætlun fyrir Miðhús í Egilsstaðabæ Skógrækt ríkisins LM 
Landmótun 1996 Miðhálendi Íslands, svæðisskipulag 1995-2015 

A. 2 Náttúrufar -drög  
Handrit LM 

Landmótun 
Náttúrufræðistofnun 

1996 Miðhálendi Íslands, svæðisskipulag 1995-2015 
A. Almennar forsendur, þekking á náttúruf. á 
Miðhálendinu 

Handrit LM 

Sr. Þorvaldur Karl Helgason 1997 Árbók kirkjunnar Biskupsstofa LM 
Búnaðarsamband Austurlands 1997 Ársrit Búnaðarsambands Austurlands Búnaðarsamband 

Austurlands 
LM 

Helgi Gíslason 1994 Náttúruauðlind nýrra tíma Héraðsskógar LM 
Landmótun 1999 Miðhálendi Íslands 

Svæðisskipulag 2015 
Umhverfisr. og 
Skipulagsst. 

LM 

VGK 2003 Litlar vatnsaflsvirkjanir Orkustofnun LM 
Starfshópur vegna friðlýsingar 1996 Drög að auglýsingu um friðland við Snæfell og 

Vesturöræfi 
handrit LM 
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Höfundur Ár Titill Útgefandi Tilvís
un 

Orri Vésteinsson og  
Sædís Gunnarsdóttir 

1999 Menningarminjar í Fljótsdalshreppi í Norður-
Múlasýslu.  Svæðisskráning 

Fornleifastofnun 
Íslands 

LM 

Orri Vésteinsson og  
Sædís Gunnarsdóttir 

1998 Menningarminjar á  Fljótdalshéraði og í 
Borgarfirði eystra. Greinargerð 
m/svæðisskráning 

Fornleifastofnun 
Íslands 

LM 

Ýmsir höfundar 1990-
2000 

Glettingur tímarit um austfirsk málefni 
Nokkrir árgangar  

Útgáfufélag 
Glettings 

LM 

Ýmsir höfundar 1997 Minjasöfn á Austurlandi 
Við opnum þér dyr fortíðarinnar 

Safnastofnun 
Austurlands 

LM 

Helgi Hallgrímsson 1998 Náttúrudjásn á Héraði (handrit)   
Helgi Hallgrímsson 1998 Náttúrumæraskrá og náttúrulýsing 

Fljótsdalshéraðs 
Helgi Hallgrímsson LM 

Helgi Hallgrímsson 1998 Skýrsla um skriður í Fljótsdal  ( handrit) Helgi Hallgrímsson LM 
Ólafur Jónsson, 
Sigurjón Rist og  
Jóhannes Sigvaldason 

1992 Skriðuföll og snjóflóð 
Bindi I og II 

Skjaldborg LM 

Ýmsir höfundar 1997 Fornir fjalllvegir á Austurlandi Áhugafólk um 
fjallvegi á 
Austurlandi 

LM 

Veðurstofa Íslands 2000 Veðurfar á Héraði Veðurstofa Íslands LM 
Vegagerðin 1999 Til betri vegar 

Langtímaáætlun í vegagerð 1999-2010 
Samgönguráðuneyt
ið 

LM 

Landsvirkjun 1999 Fljótsdalsvirkjun 
Umhverfi og umhverfismál 

Landsvirkjun LM 

Ýmsir höfundar 1999 Nefndarállit reiðveganefndar Samgönguráðuneyt
ið 

LM 

Ýmsir höfundar 1999 Niðurstöður nefndar um reiðleiðir á miðhálendi 
Íslands 

Samgönguráðuneyt
ið 

LM 

Vegagerð ríkisins 1997 Vegamál á Héaði Vegagerð ríkisins LM 
Þróunarstofa Austurlands 2000 Samgöngur – fjarskipti - Austurland Þróunarstofa 

Austurlands 
LM 

Þróunarstofa Austurlands 2000 Menntunarmál á Austurlandi Þróunarstofa 
Austurlands 

LM 

Þróunarstofa Austurlands 2000 Yfirlit um félagslega þjónustu Þróunarstofa 
Austurlands 

LM 

Þróunarstofa Austurlands 2000 Áhrif jarðganga milli Vopnafjarðar og Héraðs á 
byggðaþróun 

Þróunarstofa 
Austurlands 

LM 

Þróunarstofa Austurlands 2000 Félagsleg áhrif vegalengingar í Flj´jotsdal vegna 
virkjunarframkvæmda 

Þróunarstofa 
Austurlands 

LM 

Vegagerðin á Reyðarfirði 1999 Vegabætur í Fljótsdal vegna fyrirhugaðra 
virkjunarframkvæmda 

Vegagerðin á 
Reyðarfirði 

LM 

Þröstur Eisteinsson 2000 Binding CO2 með skógrækt 
erindi á ráðstefnu Landverndar 

Skógrækt ríkisins LM 

 
 
 


