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Friðlýsingar 2012

1.
1 Inng
gang
gur
Um
mhverfisstofn
nun annast undirbúning
u
aað friðlýsinggu landsvæða
a og tegundaa í samræmii við
lög nr. 44/199
99 um náttú
úruvernd. G
Gert er ráð fyrir að sto
ofnunin gefii umhverfis‐‐ og
ðlindaráðherrra yfirlit yfir vinnu við friiðlýsingar ogg er hér um að ræða yfirliit ársins 2012
2.
auð
Skýýrslan skiptisst í sex megginkafla, innggang og lokaarorð. Í öðru
um kafla er fjallað um þær
frið
ðlýsingar sem undirrita
aðar voru á liðnu árii og í þrið
ðja kafla geerð grein fyrir
f
frið
ðlýsingarskilm
málum sem voru endursskoðaðir á árinu. Fjórði kafli fjallar uum þau svæ
æði á
nátttúruverndarráætlun sem unnið var aað á árinu 20
012, en í fim
mmta kafla eer gerð stuttlega
greein fyrir svæð
ðum á náttúruverndaráæ
ætlun þar sem
m af ýmsum ástæðum þþótti ekki gerrlegt
s
kafla eer farið yfir virk friðlýsin
ngarverkefni sem ekki eru á
að vinna að friðlýsingu. Í sjötta
nars vegar veerkefni frá árinu 2011 og
g hins vegar verkefni sem
m til
nátttúruverndarráætlun, ann
kom
mu árið 2012
2. Í síðasta kaflanum
k
er ffarið yfir þau
u verkefni uttan áætlunarrinnar sem eru
e í
biðstöðu.
Árið
ð 2012 var viðburðaríkt
v
hvað friðlýsiingar varðarr. Þrjú ný svæ
æði voru friððlýst og ein eldri
e
frið
ðlýsing var endurskoðuð frá grunni. Alls var unn
nið að friðlýssingu sautjánn svæða, þa
ar af
vorru sex svæðii á náttúruverndaráætluun. Ýmsan læ
ærdóm má draga
d
af reyynslu ársins. Tvö
svæ
æði í Garðabæ
æ voru nána
ast tilbúin til friðlýsingar þegar kom á daginn að áágreiningur væri
v
milli sveitarfélaags og ríkisins um eignnarhald svæ
æðanna. Svip
paða sögu eer að segja um
ðlýsingu mikiilvægs fugla‐‐ og votlenddissvæðis í Árborg.
Á
Einnig lá þar fyri r staðfestur vilji
frið
sveeitarstjórnar þegar ljóst varð
v
að gaml ar landamerrkjadeilur voru óleystar. Á
Áfram var un
nnið
að stofnun þjó
óðgarðs á Lá
átrabjargssvæ
æðinu, en það
þ verkefni mun taka lengri tíma
a en
phaflega var áætlað vegn
na skipulagsvvinnu á vegu
um sveitarfélagsins á svæ
æðinu sem te
engd
upp
er u
undirbúningii þjóðgarðs og
o flókins eiggnarhalds.
Við undirbúnin
ng friðlýsinga
a aflar Umhhverfisstofnun ávallt upp
plýsinga og álits hjá öðrum
fagstofnunum, svo sem Náttúrufræði
istofnun Íslaands og/eða
N
a náttúrustoofu viðkoma
andi
landsvæðis. Ein
ns og lög gera
a ráð fyrir heefur stofnunin samstarf við
v viðkoma ndi sveitarfé
élög,
landeigendur og
o aðra hagsmunaaðila uum undirbún
ning friðlýsingar. Haldinnn var mikill fjjöldi
kyn
nningarfundaa á árinu 2012 í þessum
m tilgangi. Á fundunum var farið yfi r hver markkmið
verrndunar eru og hvaða ta
akmarkanir oog tækifæri friðlýsingin kann að haffa í för með sér
fyriir landeigendur, hagsmu
unaaðila og almenning, svo sem varðandi vernndarráðstafa
anir,
ðirétt og maarkmið um umferðarrétt
u
t almenningss á svæðinu. Umhverfissstofnun legggur í
veið
störfum sínum ríka áherslu
u á að undirbbúningur frið
ðlýsingar sé samráðsferlli og að drögg að
frið
ðlýsingarskilm
málum séu umræðugrun dvöllur fyrir þá aðila sem
m að friðlýsinngunni koma
a, en
ekkki endanlegur texti friðlýsingarskillmála. Eftir atvikum er
e getið um
m nauðsynle
egar
fram
mkvæmdir, þ.á.m. lagningu göngusttíga, útsýnispalla eða an
nnarra aðgerrða sem tryggja
eigaa að almenningur geti no
otið þeirra nááttúruminja sem verið err að friða.
Ef u
upp kemur sú
s staða að Umhverfissto
U
ofnun nær ekki samkomulagi við hluttaðeigandi aðila
a
um friðlýsingu, og það er álit stofnunnarinnar og fagstofnana
f
t.d. Náttúruufræðistofnu
unar
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Íslaands að brýn
nt sé að friðlýsa viðkomaandi náttúru
uminjar, skal málinu vísaað til meðferðar
hjá umhverfis‐ og
o auðlindarráðherra.
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2.
2 N
Nýja
ar fr
riðlý
ýsing
gar árið
ð
2
2012
2
Þrjú
ú ný svæði voru friðlýst ár
á árinu:
Svæ
æði sem vorru friðlýst áriið 2012
Skeerjafjörður in
nnan marka
Kóp
pavogs
Seljjahjallagil, Blláhvammur,
Þreengslaborgir og nágrenni
Blábjörg á Berufjarðarströnd

Tillaga að friðlýsingu
u

SStaðfesting

N áttúruverndaráætlun /
Kóópavogsbærr
Laandeigendurr

30. jaanúar 2012

Djjúpavogshre
eppur

28. nnóvember 20
012

28. ffebrúar 2012
2

2.1. Sk
kerjafjörrður inn
nan marrka Kóp
pavogs
Þan
nn 30. janúar undirritaði umhverfis‐ og auðlindaráðherra fyrrstu friðlýsinggu ársins, en
n þá
var Skerjafjörður innan ma
arka Kópavoogs friðlýstur sem búsvæ
æði fugla. F riðlýst voru tvö
æði, annars vegar
v
í Kópavogi (39 ha)) og hins veggar í Fossvog
gi (23,6 ha), alls um 62,6
6 ha
svæ
svæ
æði sem mikkilvæg búsvæ
æði fugla skvv. 3. tl. 53. gr.
g og 54. gr. laga um nááttúruvernd,, nr.
44//1999. Í friðlýsingunni segir að Skerrjafjarðarsvæ
æðið í heild hafi alþjóðleegt verndarggildi
veggna farfuglattegunda, svo
o sem rauðbbrystings ogg margæsar, en þar er aað finna lífrríkar
þan
ngfjörur, leirrur og grunn
nsævi sem sskapa undirstöðu fyrir afar fjölbreyytt fuglalíf allan
a
ársins hring. Einnig er svvæðið mikilvvægt vegna marhálms og sjávarfitjjungs sem hafa
h
takmarkaða útb
breiðslu hér á landi, en m
marhálmur er
e ein aðalfæ
æða margæsaar. Í Fossvoggi og
Kóp
pavogi er stó
ór hluti leira Skerjafjarðar
S
rsvæðisins.
Maarkmið friðlýýsingarinnar er að verndaa lífríki við sttröndina, í fjöru og á gruunnsævi, einkkum
og sér í lagi með
m
tilliti til
t fugla. Jaffnframt er það markmið að verndda útivistar‐‐ og
fræ
æðslugildi svæ
æðisins sem felst í líffræ
æðilegri fjölb
breytni og sa
amrýmist veerndun búsvæ
æða
fuggla.
Skeerjafjörður er á náttúruvverndaráætluun en bæjarrstjórn Kópavogsbæjar ttók virkan þá
átt í
und
dirbúningi friðlýsingarin
f
nnar og sý ndi honum mikinn áh
huga allt t il enda. Þe
egar
frið
ðlýsingarskilm
málar voru auglýstir ti l kynningar barst ein athugasemdd. Var hún frá
borrgaryfirvöldu
um í Reykjavvík, sem gag nrýndu að borgaryfirvöl
b
dum hefðu ekki verið send
s
drö
ögin til umsagnar, þar sem mörk hinss friðlýsta svvæðis í Kópavvogi liggja í hhafi að mörkkum
Reyykjavíkur. Veerður sú athu
ugasemd höffð í huga við friðlýsingar í framtíðinnii þar sem sviipað
stendur á.
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S
Skerjafjörður
r innan markka Kópavogss: Friðlýsingin í hnotskurrn
Daggsetning friðlýsingar
Teggund friðlýsin
ngar
Verrndarandlag

Beiðni um friðlýýsingu
Stæ
ærð svæðis
Lan
ndeigendur
Sveeitarfélag

30. janúar, 2012
Búsvæði fu gla
Farfuglateggundir, svo se
em rauðbrystingur og maargæs, en
einnig lífríkkar þangfjöru
ur, leirur og grunnsævi,
g
m
marhálmur ogg
sjávarfitjunngur
Náttúruverrndaráætlun I/Kópavogsb
bær
62,6 hektarrar
Kópavogsbæ
ær
Kópavogsbæ
ær

2.2. Se
eljahjallagil, Blá
áhvamm
mur, Þre
engslabo
orgir ogg nágren
nni
íS
Skútusta
aðahrep
ppi
Frið
ðlýsing Seljahjallagils, Bláhvamms, ÞÞrengslaborgga og nágrennis sem nááttúruvættis var
unn
nin að frumkkvæði landeigenda, eigeenda jarðarin
nnar Grænavvatns, og va r undirbúnin
ngur
unn
nin í nánu og
o góðu samráði við þá. Markmið frriðlýsingarinn
nar er að veernda sérstæ
æðar
jarð
ðmyndanir, auk
a þess sem
m svæðið heefur mikið fræðslu‐
f
og útivistargildii. Náttúruvæ
ættið
tekur einnig til búsvæðaverrndar fálka í Mývatnssveit að hluta. Hið
H friðlýsta svæði er 188
80,7
ha aað stærð.
Um
m svæðið seggir í auglýsinggu: „Í náttúruuvættinu er að finna merkar minjar ffrá jarðeldun
num
sem
m skópu Mývvatn og umggjörð þess. FFyrir tæpum
m 4.000 árum
m rann Laxárrhraun eldra
a frá
Kettildyngju um Seljahjallagil, breiddi úr sér á Mývatnssvæðinu og
o rann áfram
m niður Laxárdal
og Aðaldal. Við
ð það stíflað
ðist afrennsl i Mývatnssvvæðisins og stöðuvatn m
myndaðist, álíka
á
2
árum rann Laxárhhraun yngra frá
stórt og Mývattn, en með ólíka lögun . Fyrir um 2.300
dentarborgum
m, Þrengslab
borgum og B
Borgum í Grænavatnsbruna. Einn gígganna frá þe
essu
Lúd
gossi er í Seljahjjallagili. Hrau
unið rann um
m Mývatnssvvæðið, niðurr Laxárdal ogg Aðaldal allt að
Skjáálfanda. Dim
mmuborgir mynduðust
m
í þessu gosi sem og gervigígar við Mýývatn, í Laxárdal
og í Aðaldal. Í gosinu varð Mývatn
M
til í n úverandi myynd.
Í Bláfjalli og Blááfjallsfjallgarð
ði eru fjölbreeyttar móbe
ergs‐ og grágrýtismyndannir frá ísöld með
m
um og hvöm
mmum sem grafist hafa út við lok ísaldar.
í
Selja
ahjallagil er vvíða 100‐150 m
gilju
djúpt og um 50
00 m á breid
dd að meðalltali. Nyrst í gilinu hefurr leysingavattn grafið nýttt gil
ofan í hraunið
ð og koma þar fram miklir kletttadrangar með
m
einhverrju fegursta og
fjölbreyttasta sttuðlabergi á austanverðuu Norðurland
di. Bláhvamm
mur er gróðuurríkt hlíðasvvæði
suð
ður af Seljah
hjallagili vaxiinn birkiskóggi og blómggróðri. Hvam
mmurinn er klettahvilft sem
jökulvatn hefurr grafið í mób
bergið og er þar greinileggt gamalt fossstæði. Í nááttúruvættinu er
einnig að finna fálkaóðul sem eru setin árlega.“
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Seljahjallagil, Bláhvam
mmur, Þrengsslaborgir og
g nágrenni: Friðlýsingin
F
í hnotskurn
Daggsetning friðlýsingar
Teggund friðlýsin
ngar
Verrndarandlag
Beiðni um friðlýýsingu
Stæ
ærð svæðis
Lan
ndeigandi
Sveeitarfélag

28. febrúar, 2012
Náttúruvættti
Sérstæðar jaarðmyndanirr
Landeigendu
ur
1880,7 hektarar
Eigendur jarrðarinnar Græ
ænavatns
Skútustaðah
hreppur

2.3. Bllábjörg á Berufjjarðarsttrönd í Djúpavo
D
ogshrep
ppi
Í aðalskipulagi Djúpavogsh
hrepps 20088 til 2020 eru
e gerðar metnaðarfulllar tillögur um
frið
ðlýsingu 15 svæða.
s
Eitt þessara
þ
svæ
æða eru Bláb
björg á Beruffjarðarströndd. Ákveðið var
v í
sam
mráði við lan
ndeigendur, Auðberg Jónnsson og kon
nu hans, Kattrínu Kristínuu B. Gísladótttur,
ábú
úendur á jörðinni Fagra
ahvammi, aðð setja Blábjjörg í forgan
ng og stefnaa að friðlýsiingu
þeirra sem nátttúruvættis fyyrir lok ársinss 2012.
Markmið með
ð friðlýsingu
u svæðisinss sem náttúruvættis er að verrnda sérstæ
æðar
jarð
ðmyndanir sem hafa háttt fræðslu‐ ogg vísindagildi. Blábjörg erru aðgengileegur staður til að
sko
oða flikruberg og eru vinsæll viððkomustaður ferðamanna. Blábjörgg eru hluti af
sam
mbræddu flikkrubergi sem
m hefur veriðð kallað Beru
ufjarðartúff og myndaðisst í gjóskufló
óði í
lípaarítsprengigo
osi. Í jarðla
agastaflanum
m er Beruffjarðartúffið rétt ofan við svoka
allað
Hóllmatindstúff og nokkru neðan
n
við bleeikt túfflag ke
ennt við Skessu. Friðlýstaa svæðið er 1,49
1
ha aað stærð.
Blábjörrg á Berufjarrðarströnd í Djúpavogsh
hreppi: Friðlý
ýsingin í hnootskurn
Daggsetning friðlýsingar
Teggund friðlýsin
ngar
Verrndarandlag
Beiðni um friðlýýsingu
Stæ
ærð svæðis
Lan
ndeigendur
Sveeitarfélag

Umh
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4
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Náttúruvættti
Sérstæðar jaarðmyndanirr
Djúpavogshrreppur
1,49 hektaraar
Auðberg Jón
nsson og
Katrín Kristín
n B. Gísladótttir
Djúpavogshrreppur
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3.
3 E
Endu
ursk
koðu
un friðl
f lýsin
nga
a
3.1. Va
armáróssar í Mo
osfellsbæ
æ
Frið
ðlýsingarskilm
málar og mö
örk friðland sins Varmárrósa í Mosfe
ellsbæ voru endurskoðu
uð á
árin
nu. Í ljós kom
m að hluti ske
eiðvallar lá innnan marka friðlandsins og óskaði bæ
æjarfélagið eftir
e
því að mörkun
num yrði brreytt svo vööllurinn værri fyrir utan. Í leiðinni var ákveðið
ð að
end
durrita friðlýýsingarskilmá
álana og gerra þá gegnsæ
ærri, enda komnir nokkuuð til ára sin
nna.
Ráð
ðherra undirritaði nýja skkilmála þannn 8. mars 201
12.

3.2. Krringilsárrani
Árið
ð 2012 voru mögulega
ar breytinga r á friðlýsin
ngarskilmálum Kringilsárrrana teknar til
sko
oðunar í tenggslum við ve
erndarráðstaafanir í friðlaandinu. Ákve
eðið var að hefja vinnu við
verrndaráætlun og fresta bre
eytingum á sskilmálunum
m að sinni.

3.3. Áttak í end
durskoð
ðun frið lýsingarrskilmá
ála
Sam
mkvæmt starrfsáætlun err gert ráð fyrrir að ákveðinn fjöldi eld
dri friðlýsinggarskilmála verði
v
end
durskoðaðurr á ári hverju, en margar eldri friðlýsin
ngar eru kna
appar og jafnnvel ekki af þeim
þ
ljósst hvers vegn
na viðkomandi svæði varr friðlýst. Reyynslan sýnir að endurskooðun getur te
ekið
nán
nast jafn mikkinn tíma og ný friðlýsingg, enda er fe
erlið að mesttu það samaa. Í ljósi þessa er
talið raunhæft að
a endurskoða 2‐3 friðlýýsingar á fyrri hluta hvers árs.

Umh
hverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
4
108 Reykjavík

3—8
3

Friðlýsingar 2012

4.
4 F
Friðllýsin
nga
ar á
n
náttú
úruv
vern
nda
aráæ
ætlun
ní
v
virkr
ri viinnsslu
4.1. Lá
átrabjarrg og nág
grenni
Áfram var unn
nið að stofn
nun þjóðgarððs á Látrabjjargi og í nágrenni þesss. Sérfræðin
ngar
Um
mhverfisstofn
nunar héldu sig þó nokkuuð til hlés á síðari hluta ársins á meððan meginþu
ungi
deiliskipulagsvinnu á svæðinu stóð yfirr undir stjórrn sveitarféla
agsins Vestuurbyggðar. Bæði
B
ar í friðlýsinngum og sérrfræðingur á Látrastofuu eiga þó sæ
æti í
sérffræðingur sttofnunarinna
sam
mstarfshópi sveitarfélagssins um deiiliskipulagsge
erðina og hafa
h
því fylggst grannt með
m
fram
mvindu hennar. Þann 1.
1 mars var starfshópurrinn BAARK valinn
v
úr hóópi 15 sérfró
óðra
aðila til að vinna deiliskipulagið. BAARKK hópurinn býýr yfir víðtækri þekkinguu enda eru in
nnan
ns sérfræðin
ngar á sviði skipulagsfræ
æða, stjórnssýslufræða og
o fornleifaffræða. Meðlimir
han
hóp
psins heimssóttu svæðiið nokkrum
m sinnum í sumar og
g funduðu með fulltrú
úum
sveeitarfélags og landeigenda í fylgd ssérfræðings á Látrastoffu. Var þeim
m vel tekið,, en
verrkefnið mun hins vegar taka
t
lengri tííma en ætlað var í fyrstu. Samhliða deiliskipulagginu
heffur sérfræðin
ngur á Látrastofu unnið að undirbún
ningi verndaráætlunar fyyrir svæðið. Það
er spennandi tilraunaverke
t
efni að vinnna áætlanirn
nar tvær saman og líkllegt til að skila
s
mlegðaráhriffum. Stefnt er að same
eiginlegum kynningarfunndum BAARK
K og
talssverðum sam
Um
mhverfisstofn
nunar í uppha
afi árs 2013, en ekki er gert ráð fyrir að endanlegg skipulagstillaga
ligggi fyrir fyrr en á síðari hluta ársins. FFriðlýsingarundirbúningur hefst afturr á fullu um leið
og ttillögur BAAR
RK fara í opin
nbera kynninngu.

4.2. Sk
kerjafjörrðurinn
n
Eins og áður var
v nefnt va
ar fyrsta friððlýsing ársin
ns friðlýsing Skerjafjarðaar innan ma
arka
pavogs þann
n 30. janúar. Vinna aðð mögulegri friðlýsingu Skerjafjarðaar innan ma
arka
Kóp
Álfttaness og Seltjarnarness fór einnig fr am á fyrri hluta ársins.
Á Á
Álftanesi vorru haldnir fu
undir með laandeigendum
m og íbúum
m í janúar ogg gengu vel,, þó
stað
ðfest væri að nokkur andstaða væ
æri í hópi landeigenda
a. Um miðjaan apríl óskaði
form
maður umhvverfisnefnda
ar eftir því aað drög að friðlýsingarskkilmálum yrððu endursko
oðuð
með það að leið
ðarljósi að sttrandlengja í eigu sveitarrfélagsins og
g hafsvæðið úút af henni yrðu
y
ðlýst í fyrstu atrennu.
a
Slíkk drög voru löögð fyrir umhverfisnefnd
d og samþykkkt þann 16. apríl
a
frið
og í framhaldi í bæjarstjórn
ninni 26. aprríl. Ljóst var að nokkur vinna
v
var efttir við að teikna
upp
p eigendakort og tók bæ
æjarstjóri þa ð að sér. Ætlunin var að
ð ljúka þeirrri vinnu í byrjun
maímánaðar ogg auglýsa þá drögin að frriðlýsingarskilmálunum opinberlega.
o
h
Þau áform hafa
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hins vegar dreggist allverule
ega, að líkinddum vegna undirbúnings
u
s fyrir sameiiningu Álftan
ness
di bæjarstjó ri af störfum
m og
og Garðabæjar, en í aðdragganda kosninnga þar um lét þáverand
s
áriið 2012.
nýrr tók við. Ekkki tókst að ljúka vinnu við friðlýsingu svæðisins
Í byyrjun mars óskaði
ó
formaður umhveerfisnefndar Seltjarnarne
ess eftir sérrstakri kynniingu
fyriir nefndina og
o formann Sjálfstæðisféélagsins á Ne
esinu. Fundu
urinn var halldinn 4. aprííl og
ættu þar sérfræðingu
ur Umhverrfisstofnunarr í friðlýssingum ogg sérfræðin
ngur
mæ
Surrtseyjarstofu, sem einnigg vinnur að SSkerjafjarðarverkefninu. Fundarmennn voru jákvæ
æðir,
en á meirihlutaafundi viku síðar var m
málið til umffjöllunar og niðurstaða sú að friðlýsing
nnan sveitarffélagsins værri ótímabær að svo stöddu. Lítið heffur þokast síð
ðan,
Skeerjafjarðar in
en þó má nefn
na að Nespósturinn birti viðtal um Skerjafjörðin
S
ðing
n við friðlýssingarsérfræð
Um
mhverfisstofn
nunar í júní. Einnig var jjákvæð umffjöllun í júníímánuði um málið í leið
ðara
Vessturbæjarblaaðsins.
Tillaaga að nýju aðalskipulaggi Reykjavíku r er nú til kyynningar. Borrgaryfirvöld hafa lýst þvíí yfir
að þau séu ekki tilbúin að ræða möguleega friðlýsinggu Skerjafjarð
ðar fyrr en nnýtt aðalskipulag
mþykkt.
heffur verið sam

4.3. Au
ustara Eylendið
E
ð og Orrravatnsrrústir
Fulltrúar Umhvverfisstofnun
nar og umhvverfis‐ og au
uðlindaráðuneytis áttu óóformlegan fund
f
óra og umh
hverfisnefndaarformanni sveitarfélagssins Skagafj arðar þann 25.
með sveitarstjó
um var leitað
ð eftir afstöððu þeirra til svæðanna
s
tvveggja innan sveitarfélaggsins
aprríl. Á fundinu
sem
m eru á náttú
úruverndaráætlun. Var þþað gert án allra
a
skuldbin
ndinga enda um óformle
egan
fun
nd að ræða. Þar kom þó
ó fram að aalgjör andstaaða er gagnvvart því að ffriðlýsa Austara
Eyleendið. Land
deigendur hafa
h
allir uundirritað yfirlýsingu
y
gegn
g
slíkum
m áformum og
sveeitarstjóri og umhverfisnefndarformaaður töldu ólíklegt
ó
að svveitarstjórn m
myndi fara gegn
g
viljaa landeigend
da. Auk þesss var það m
mat þeirra að
ð verndargildi svæðisinss hefði minn
nkað
end
da búið að ræ
æsa fram stó
óran hluta svæ
æðisins.
Hvaað Orravatnsrústir varða
ar er það svvæði flokkað í biðflokk í þingsálykttunartillögu um
verrnd og orkun
nýtingu sem nú er til meððferðar á Alþingi. Í ljósi þeirrar stöðuu töldu fulltrúar
sveeitarfélagsinss útilokað að
ð sveitarstjórrn myndi sam
mþykkja tillögu um friðlýýsingu svæðiisins
nem
ma að hægtt væri að ge
era ráð fyrir framtíðarlónsstæði (Ska
atastaðavirkjjun II) samh
hliða
frið
ðlýsingu. Haaft var sam
mband við þ á sérfræðinga sem mest hafa ran nsakað svæ
æðið,
Þorrstein Sæmu
undsson á Náttúrustofu Norðvesturllands og Óla
af G. Arnald s, prófessorr við
Lan
ndbúnaðarhááskólann á Hvanneyri, til að fá álit þe
eirra á því hvort slík útfæ rsla væri gerrleg.
Þeir bentu á að
ð lítið er vitað um vænttanleg áhrif lónsstæðis. Ef pólitískuur vilji væri fyrir
f
ndi væri hinss vegar mögguleiki að drraga um svæ
æðið línu uta
an lónborðs,, og fara síðan í
hen
ran
nnsóknir á mö
ögulegum áh
hrifum og móótvægisaðge
erðum.
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4.4. Eg
gilsstaða
askógurr/Selskó
ógur
Þan
nn 19. septeember átti fulltrúi Umhhverfisstofnu
unar gagnleg
gan fund m
með bæjarstjóra,
form
manni bæjarrráðs, forsetta bæjarstjórrnar og form
manni umhve
erfis‐ og hérraðsnefndar. Þar
var rætt um möguleika
m
á friðlýsingu Egilsstaðasskógar, en einnig
e
annarrra svæða sem
h
áhuga á að vernda ssérstaklega. Fulltrúar bæ
æjarstjórnar vvoru áhugasa
amir
sveeitarfélagið hefði
um að skoða í fyrstu umfe
erð friðlýsin gu Selskógar, sem er nyrsti hluti EEgilsstaðaskó
ógar.
Han
nn er í eigu
u sveitarféla
agsins, en e ignarhald á öðrum hlutum skógariins er flóknara.
Selsskógur er hverfisvernda
aður og nýleega var unn
nið deiliskipu
ulag sem gæ
æti orðið gó
óður
gru
unnur að friðlýsingarskilm
málum þegarr og ef að frið
ðlýsingu kem
mur.
Nokkkur önnur svæði
s
komu einnig til ta ls, þ.á.m. Stórurð og vottlendissvæðii og sandar milli
Laggarfljóts og Selfljóts en bæ
æði svæðin eeru á náttúruminjaskrá. Niðurstaða ffundarins var að
umhverfis‐ og héraðsnefnd
d fjallaði um
m mögulegar friðlýsingar á næsta funndi sínum. Varð
V
það
ð niðurstað
ða fundar nefndarinnaar þann 23.
2
september að faarið verði yfir
nátttúruverndarrmál í sveita
arfélaginu ogg kannað hvvaða svæðum möguleikki er að kom
ma í
frið
ðlýsingarferli. Málið er í vinnslu og ekki hafa verið
v
teknar neinar ákvaarðanir af hálfu
h
bæjjarstjórnar ennþá.
e

4.5. Þjórsárve
er
Unn
nið hefur veerið að undirbúningi viðð stækkun friðlandsins
f
í Þjórsárveruum. Ljóst err að
end
danleg afstað
ða Alþingis til tillögu að rrammaáætlu
unar um vern
nd og nýtinggu náttúrusvæ
æða
um flokkun Norrðlingaölduveitu mun ha fa ráðandi áhrif á niðursttöðu verkefnnisins.
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5.
5 F
Friðllýsin
nga
ar á
n
náttú
úruv
vern
nda
aráæ
ætlun
ní
b
bið
Landsvæðii
Álfttanes – Akrar‐ Löngufjöru
ur
Eldvvörp‐Hafnab
berg
Eyjó
ólfsstaðaskó
ógur
Flatteyjardalur‐N
Náttfaravík
Frið
ðlýsing plantna
Gerrpissvæðið

Geyysir í Haukad
dal

Hvaannstóð undir Reynisfjalli
Njaarðvík – Loðm
mundarfjörðu
ur
Skeerjafjörður in
nnan marka Reykjavíkur
R

Snæ
æfjallaströnd
d‐Kaldalón
Und
dirhlíðar í Neesjum – búsvvæði tröllasm
miðs
Öxaarfjörður

Umh
hverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
4
108 Reykjavík

Staða
Sveittarfélag hafn
nar viðræðum
m, gert ráð fyyrir
í aðaalskipulagi að
ð hluti landsi ns verði nýtttur
undir golfvöll.
Er í virkjunarflokk
v
ki skv. þingsáályktunartillö
ögu
um vernd
v
og orkunýtingu lanndsvæða.
Sveittarfélag telurr eignarhald of flókið
Sveittarstjórn bókkaði, þann 144. júlí 2010,
andsstöðu sína við
ð friðlýsingu..
Er í vinnslu
v
í umh
hverfis‐ og
auðliindaráðuneyyti.
Fór í bið um mitt ár 2011. Ekkki verið unnið
ð
að un
ndirbúningi síðan.
s
Þarf aað athuga ná
ánar
2013
3.
Umh
hverfisstofnun lagði til aðð friðlýst yrði
það svæði
s
sem er í eigu ríkisi ns en
sveittarstjórn hafn
naði tillögunnni á þeirri
forse
endu að vilji væri
v
til að sj á heildarlaussn
fyrir framtíð svæðisins. Beðiðð niðurstöðu
viðræ
æðna ríkis og
g landeigendda.
Friðlýýsingu svæðis hafnað af sveitarfélagii.
Unniið að tegundarfriðlýsinguu.
Flókið eignarhald
d. Skortur á ááhuga.
Sveittarfélag vill klára
k
vinnslu nýs
aðalsskipulags áðu
ur en viðræðður um
mögulega friðlýsingu eru haffnar.
Ekki gefist tími til vinnslu. Þarrf að athuga
a
nána
ar 2013.
a
Ekki gefist tími til vinnslu. Þarrf að athuga
nána
ar 2013.
Ekki gefist tími til vinnslu. Þarrf að athuga
a
nána
ar 2013.
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6.
6 F
Friðllýsin
nga
ar uttan
n
náttú
úruv
vern
nda
aráæ
ætlun
nar í
v
virkr
ri viinnsslu
Færst hefur í vö
öxt að landeiigendur og/eeða sveitarfé
élög hafi frum
mkvæði að frriðlýsingu svæ
æða
í þeeirra eigu, enda
e
sjá marrgir tækifær i í friðlýsingu landsvæða
a, t.d. til atvvinnusköpun
nar í
ten
ngslum við ferðaþjónustu og maarkaðssetningu á vörum. Árið 20012 var en
ngin
und
dantekning í því sambandi. Alls var uunnið að friðlýsingu níu svæða
s
sem kkomið hafa in
nn á
borrð Umhverfissstofnunar að
a ósk lande igenda eða sveitarfélaga
s
a, fimm verkkefnum frá árinu
20111 og fjórum nýjum.

6.1. Ve
erkefni frá fyrra
a ári
6.1.1.
6
Sv
væði á aða
alskipulagi Djúpav
vogshrep
pps
Í aðalskipulagi Djúpavogsh
hrepps 20088 til 2020 eru
e gerðar metnaðarfulllar tillögur um
frið
ðlýsingu 15 svæða.
s
Eitt þeirra,
þ
Tjarni r, voru friðlýýstar í uppha
afi ársins 20111 en áfram var
unn
nið að undirb
búningi friðlýýsingar hinnaa svæðanna á árinu. Um er að ræða ffjölda sérstæ
æðra
jarð
ðmyndana sem
s
eiga sérr mikla söguu sem tengist samfélaginu fyrir ausstan og nefnast
nöffnum eins og
o Álfakirkja
an, Sfinxinn,, Rakkabergg og Sauðka
ambur, en eeinnig lækurinn
Vígðilækur og tjjörnin Tröllatjörn. Við uppplýsingaöflu
un varð fljótlega ljóst að jarðvísindale
egar
upp
plýsingar væ
æru af skornu
um skammti um flest þe
essara fyrirbæ
æra, þó þjóððsögur og aðrar
saggnir skorti ekkki. Hins vega
ar liggja talsvverðar rannssóknir fyrir á einu svæðannna sem tilte
ekið
er í aðalskipulaaginu, en það eru Blábjöörg á Berufjaarðarströnd. Blábjörg vooru friðlýst þann
þ
28. nóvember 2012 og er fjallað um þþau í kafla 2.
2 Hvað hin svæðin varððar er áhugi hjá
með Umhverrfisstofnun að stofnun fóólkvangs sem
m nái
sveeitarfélaginu á að vinna á næsta ári m
yfirr a.m.k. þau svæði
s
sem eru í eigu sveiitarfélagsins.

6.1.2.
6
Bú
úrfell og Búrfellsgj
B
já og eysttri hluti Selgjár
S
í Garðabæ
G
Frið
ðlýsing Búrfeells, Búrfellsggjár og eystrri hluta Selggjár í Garðab
bæ sem nátttúruvættis hefur
verrið nokkuð leengi í undirb
búningi. Í staaðfestu aðalsskipulagi Garrðabæjar 20004‐2016 er gert
ráð
ð fyrir að frið
ðlýsa eldstöð
ðina Búrfell oog það sem eftir
e er af hraunum hennnar innan ma
arka
Garrðabæjar. Vinna
V
við ve
erkefnið hóffst árið 200
09, en á fu
undi í janúaar 2010 óskaði
sveeitarfélagið eftir
e
því að hefja vinn u við friðlýýsingu Búrfells, Búrfellsggjár og Selggjár.
Verrkefnið fór svo fyrir alvöru af sta ð í upphafii ársins 201
12 eftir fundd sem fulltrúar
Um
mhverfisstofn
nunar og um
mhverfis‐ ogg auðlindarááðuneytis átttu með skiipulagsstjóra
a og
umhverfisstjóraa Garðabæja
ar. Bæjarféla gið og Landmælingar un
nnu saman aað kortagerð
ð, en
mhverfisstofn
nun og umhvverfis‐ og auððlindaráðune
eyti að gerð friðlýsingarsskilmála. Göggnin
Um
vorru svo lögð fyrir fund skipulagsneefndar Garðabæjar þann 31. ágústt, sem álykktaði
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eftiirfarandi: „Skkipulagsnefn
nd leggur til aað áður en bæjarstjórn
b
te
ekur tillögurr að friðlýsinggum
til eendanlegrar afgreiðslu verði þær kynnntar með sama
s
hætti og
o friðlýsing Gálgahrauns og
Skeerjafjarðar árið
á
2009. Einnig skaal óskað eftir
e
umsög
gn svæðiss kipulagsnefn
ndar
höffuðborgarsvæ
æðisins um friðlýsingardr
f
rögin.”
Frið
ðlýsingartillö
ögurnar voru auglýstar í FFréttablaðinu
u þann 6. okttóber og vorru til kynninggar á
heimasíðum Umhverfisstoffnunar og G
Garðabæjar frá þeim degi
d
og til 12. nóvember.
pulagsstjóri hafði áformað að kynnaa þær í svæð
ðisskipulagsn
nefnd höfuðbborgarsvæðiisins
Skip
þan
nn 26. októb
ber en málið
ð komst ekkki á dagskrá og var þá stefnt
s
að kynnningu á næ
æsta
fun
ndi, þann 30.. nóvember. Í millitíðinn i bárust hinss vegar nokkkrar athugaseemdir og vó þar
þyn
ngst bréf fjáármálaráðune
eytis sem laagðist gegn friðlýsingu þar
þ sem ríki ð telur sig eiga
stóran hluta þess
þ
lands sem
s
þar um
m ræðir, svo
okallað Garð
ðakirkjuland . Forsvarsm
menn
gja bæinn hafa keyptt af
Garrðabæjar geera einnig tilkall til llandsins sem þeir seg
landbúnaðarráð
ðuneytinu árrið 1993. Fri ðlýsingu heffur nú verið frestað þar ttil þau mál hafa
h
skýýrst.

6.1.3.
6
Ga
arðahraun
Ma
aríuhella
ar

neðra
a,

Garða
ahraun

efra,

Vífilsstaða
V
ahraun

og

Und
dirbúningur að friðlýsinggu Garðahraauns neðra, Garðahrauns efra, Vífilssstaðahraunss og
Maríuhella sem
m fólkvangss var unninn samhliða undirbúningi að friðlýýsingu Búrffells,
Búrrfellsgjár og Selgjár. Var hann einnig kominn á lo
okastig þegar athugasem
mdir fjármála‐ og
efnahagsráðuneeytis bárust Umhverfissttofnun. Hvað
ð þetta svæð
ði varðar uppplýsti ráðune
eytið
s
ræður milli rríkisins og Garðabæjar
G
um
u kaup hinns síðarnefnd
da á
að yfir stæðu samningavið
Vífiilsstaðahraun
ni sem er í eigu ríkisinns. Viðræðu
urnar væru á viðkvæmuu stigi og teldi
t
ðuneytið æskkilegt að ljúka
a þeim áður en friðlýsinggin væri samþykkt.
ráð

6.1.4.
6
Fu
ugla- og vo
otlendisfr
friðland í Flóa
Tillaaga að sto
ofnun fugla‐ og votle ndisfriðlandss kom frá Ragnhildi Sigurðardótttur,
forsstöðumanni Votlendisse
eturs á Hvan neyri og íbú
úa í Flóanum
m, í lok árs 22011. Svæðið
ð er
mikkilvægt með tilliti til ve
erndar og e ndurheimtarr votlendis og
o sem búsvvæði fugla. Það
ten
ngist klasaverkefninu „Fuglar
„
á Suðurlandi" og þar með
m
skipul agi sjálfbæ
ærrar
nátttúruferðaþjó
ónustu í Árbo
org. Svæðin sem um ræð
ðir eru:




Ríkisjörrðin Flóagaflssmýri og hveerfisverndað fuglafriðland
d sem eitt svvæði.
Jarðirnaar Stóra‐Hraun (eign ríkissins), Borg IV
V (í eign Árbo
orgar) og Stookkseyrarsel (í
einkaeign) sem eitt svæði.
Strandlengjan frá Óseyrarnesi
Ó
tiil Loftstaðarh
hóls í samræ
æmi við
uverndaráættlun ‐ Aðferððafræði og hverfisvernd
h
Náttúru
skv. aðalskippulagi Árborggar.

Fljó
ótlega varð ljóst
l
að messtur áhugi væ
æri af hálfu sveitarfélag
gsins Árborgaar á tillögu eitt,
a.m
m.k. til að byyrja með, ein
nkum eftir aað sjávarútve
egs‐ og landbúnaðarráðuuneytið lýstii því
yfirr að það væri
v
tilbúið að láta Flóóagaflsmýri til friðlýsin
ngar. Unnin voru drög að
frið
ðlýsingarskilm
málum sem fengu umfjööllun í bæjaarstjórn og stjórnsýslu
s
Á
Árborgar á fyrri
f
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hluta ársins. Þann
Þ
13. se
eptember ssamþykkti bæjarstjórnin
n að stefna að friðlýsiingu
ðlandsins. Vaar óskað efftir því að Umhverfissto
U
ofnun ynni með
m
Flóaagaflsmýrar og fuglafrið
skip
pulagsstjóra Árborgar að
ð því að ljúkaa gerð skilm
mála og korta
a. Sú vinna eer nú í gangi, en
heffur tafist vegna deilna um
m landamerkki milli sveitarfélagsins og
g einkaaðila.

6.1.5.
6
Fu
ugla- og vo
otlendisfr
friðland á Brunasa
andi
Huggmynd að frriðlýsingu svvæðis sem eer í óskiptu landi jarðan
nna Sléttabóóls (ríkisjörð)) og
Hraaunbóls (í einkaeigu)
e
kom
k
einnig frá Ragnhildi Sigurðardóttur. Um
m er að ræ
æða
víðááttumikið vo
otlendissvæð
ði á sandi ssem er nær óraskað aff mannavölddum. Svæðið
ð er
alþjjóðlega mikilvægt fuglaverndarsvæðði (IBA), en þar er að finna
f
marga r fuglategun
ndir,
m.aa. þórshana sem er á vá
álista, en tal ið er að um fjórðungur þórshanastoofnsins á Ísla
andi
verrpi á svæðinu
u. Á svæðinu
u er einnig aað finna meiira en 1% af varpstofns sskúms á Ísla
andi,
eðaa allt að 200 pör. Ste
efnt er að stofnun friðlands með
ð takmarkaððri umferð yfir
varptímann. Skkoðaðir verði möguleika r á að komaa á hringleið
ð og áningarrstöðum ann
nars
ðar í sveitarffélaginu fyrirr áhugamen n um fuglaskkoðun, t.d. vestan
v
Skaftáár í nágrenni við
stað
vegginn sem ligggur um Land
dbrot. Gama lt íbúðarhús er á Sléttab
bóli sem gætti afar vel ge
egnt
hlutverki afdrep
ps/vinnuaðsttöðu fyrir víssindamenn á svæðinu.
Nokkkrir fundir hafa verið haldnir meeð fulltrúum
m landeigend
da en einnigg fóru fulltrúar
Um
mhverfisstofn
nunar og umhverfis‐ og aauðlindaráðu
uneytis í vetttvangsferð á svæðið í byrjun
sep
ptember og áttu
á þá fund með sveitarrstjóra Skaftáárhrepps, au
uk þess að skkoða aðkomu
u að
svæ
æðinu. Þeir fulltrúar
f
land
deigenda se m komið haafa að viðræðum eru jákkvæðir gagnvart
frið
ðlýsingu, en vilja tryggja að hún leið i ekki til aukkinnar umferrðar um hlaððið á Hraunb
bóli.
Þeir hafa nú til
t skoðunar drög að frriðlýsingarskiilmálum og frumdrög aað samningi við
þ sem atrið
ði er varða skkiltagerð, bílastæði og umferðarstjó
u
órn eru tilgre
eind.
landeigendur þar
Hygggjast þeir kyynna gögnin í sínum hópii.

6.2. Ný
ý verkeffni
6.2.1.
6
Þjó
óðgarður
r í nágren
nni Húsaffells, Borg
garbyggð
ð
Í kkjölfar erindis frá lande
eigendum í uppsveitum
m Borgarfjarðar var m
möguleg stoffnun
þjóðgarðs í upp
psveitum Bo
orgarfjarðar sett á dagskkrá. Að mati landeigendda á svæðinu
u er
uðsynlegt að
ð vernda innsta hluta sveitarinnarr þar sem þar
þ er að ffinna fjölmargar
nau
sögguslóðir og einstaklega margbrotið
m
la ndslag sem geymir
g
marg
gar náttúrupeerlur.

6.2.2.
6
Ála
afoss, Tu
ungufoss og
o Helguffoss í Mosfellsbæ
Í tillefni af 25 ára
á afmæli Mosfellsbæja
M
ar sem bæjaarfélags ákva
að bæjarstjóórn sl. sumar að
heffja undirbúning að friðlýýsingu þriggj a fossa, Álaffoss í Varmá
á, Tungufosss í Köldukvíssl og
Hellgufoss í Leirrá. Álafoss og
o Tungufosss og næsta nágrenni
n
þeirra er í eiguu bæjarfélagssins,
t hálfs í eiggu ríkisins oog til hálfs í einkaeigu. Unnin hafaa verið drögg að
en Helgufoss til
skilmálum og kort
k
og eru þau til umfj öllunar hjá sveitarfélaginu. Stefnt eer að friðlýsiingu
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Álafoss og Tun
ngufoss í byyrjun árs 20013 en líklegt er að un
ndirbúningurr að friðlýsiingu
egna flóknarra eignarhald
ds.
Hellgufoss taki lengri tíma ve

6.2.3.
6
Lú
údent, Hraunbu
H
nga
Sk
kútustaða
ahreppi

og

Lúden
nta-

og

Þrengsslaborgir

í

Í jaanúar 2012 barst
b
ósk frá
á formanni landeigendaafélags Voga í Skútustaððahreppi, sem á
árin
nu 2011 van
nn með Umhverfisstofn un að friðlýýsingu Hverfjjalls/Hverfel ls, um að hefja
h
und
dirbúning að
ð friðlýsingu Lúdents, Hraaunbungu ogg Lúdenta‐ og
o Þrengslaboorga sem ein
nnig
eru
u í landi Voga. Unnin vorru drög að sskilmálum, en
e formaðuriinn tók að séér að láta viinna
korrt með mögu
ulegum mörrkum. Vegnaa anna hjá honum
h
hefur ekkert orððið úr kortaggerð
enn
nþá, en aukk þess óska
aði hann í upphafi sum
mars að láta það líða og sjá hve
ernig
fram
mkvæmdum
m við Hverfell miðaði, áðuur en gengið væri til freka
ari friðlýsingaa.

6.2.4.
6
Sv
væði í Ska
agafirði
Eins og fram hefur kom
mið var haaldinn óform
mlegur fund
dur með ssveitarstjóra og
darformanni Skagafjarððar í lok aprílmánaðar
a
r þar sem voru viðra
aðar
umhverfisnefnd
huggmyndir þeirra um huggsanlega friððlýsingu Máálmeyjar, Þó
órðarhöfða oog Miklavatns í
Fljó
ótum. Ekki vo
oru þó forsen
ndur til þess að hefja eiginlegt friðlýsingarferli.
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7.
7 Ö
Önnu
ur svæð
s ði í bið
b
Ekkki hefur allt gengið að óskum í frriðlýsingarmáálum á árinu 2012. Ríkkisstjórnin gerði
g
sérstaka samþyykkt um að unnið yrði að friðlýsingu Gjástykkis
G
í Skútustaðahr
S
reppi. Þrír fundir
ndum og við komandi sve
eitarstjórnum
m um málið á vormánuðum,
vorru haldnir meeð landeigen
en strax í upph
hafi kom fram
m mikil andsstaða hjá þeiim öllum. Vilji var til að halda inni þeim
þ
mö
öguleika að koma
k
upp virrkri borholu í miðju hrauninu en umh
hverfis‐ og auuðlindaráðherra
lagð
ði áherslu á heildstæða
a nálgun viðð undirbúning friðlýsing
gar. Viðræðuur landeigen
nda,
sveeitarstjórna og
o Umhverfisstofnunar ffóru í strand
d í mars og komu
k
formleegar bókanirr frá
öllu
um sveitarstjjórnum og la
andeigendaffélagi Reykhlíðunga um slit
s viðræðnaa. Engu að síður
var ákveðið að hefja viðræ
æður um friððlýsingu tvegggja annarra
a svæða í eiggu Reykjahlííðar,
Hraafntinnuhrygggs og Hvera (Námaskarððs). Voru þæ
ær viðræður langt komnaar þegar tillö
ögur
neffndar um ram
mmaáætlun voru kynntaar en þar er gert ráð fyrrir að Gjásty kki lendi í flokki
frið
ðunar. Í kjölffarið slitu Re
eykhlíðungarr einnig viðræðum um friðlýsingu
f
H rafntinnuhryyggs
og Hvera. Rættt hafði verið um að friiðlýsing Leirrhnúks, Jarðbaðshóla ogg Gjánna kæ
æmu
f
ar tvær gen
ngju eftir en
n þær virðasst nú líka útti af
einnig til greina ef hinar friðlýsingarn
borrðinu, í bili a..m.k.
Drö
ög að friðlýýsingu Hóla
avatnsáss láágu fyrir su
umarið 2011 og þóttii líklegt að
ð af
frið
ðlýsingaráforrmum yrði, en skv. uppplýsingum frá sérfræð
ðingi Umhveerfisstofnunar í
Mýývatnssveit eru landeigen
ndur nú orðnnir afhuga þe
eim.
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8.
8 L
Loka
aorð
ð
Sen
nn mun fram
mkvæmdatím
mi annarrar nnáttúruvernd
daráætlunar renna sitt skkeið. Eðlileggt er
að nýta tækiffærið, skoða
a reynsluna,, og rýna í forgangsrö
öðun og aððferðafræði við
ðlýsingar, áður en undirbúninngur þriðju áætluna
arinnar heefst. Markkmið
frið
nátttúruverndarráætlunar er
e að „kom
ma upp netti verndarsvvæða, byggððu á fagleggum
forssendum, til þess
þ
að trygggja verndun landslags, náttúru og lífffræðilegrar ffjölbreytni.“ Eðli
máls samkvæm
mt hefur það
þ
verið m
meginstefna Umhverfissstofnunar aðð forgangsrraða
svæ
æðum á nátttúruverndará
áætlun í vin nu stofnunaarinnar við friðlýsingar. ÞÞegar litið er
e til
þeirra svæða seem friðlýst hafa verið frá því að fyrstaa áætlunin tó
ók gildi er hinns vegar ljósst að
nálgun ein er ekki endilega líklegust ttil árangurs. Aðeins þrjú svæði af þei m 15 sem fyyrsta
sú n
nátttúruverndarráætlunin tók til hafa verrið friðlýst, auk þess sem
m áfangasigrrar hafa unn
nist í
frið
ðlýsingu Skeerjafjarðarsvæ
æðisins. Aðeeins þrjú svvæði, Hálsar, búsvæði tjarnarklukkku í
Djú
úpavogshreppi, svæði í Skaftártunggum og á Síð
ðuafrétti og Langisjór ogg nágrenni hafa
h
verrið friðlýst af þeim 14 sem
m tilnefnd vooru til viðbóttar á náttúruverndaráætllun 2009‐201
13.
Eins og nefnt var
v hér í up
pphafi sýnir reynslan að
ð grunnforsenda þess aðð friðlýsingaferli
ngi vel er að helstu hagsmunaaððilar, einkum sveitarfélög og lan deigendur, séu
gan
áhu
ugasamir um
m verkefnið og
o að gott saamstarf takist við þá. Brrýnt er að auuka samstarf og
sam
mráð við þeessa aðila á frumstigi m
málsins, þ.e
e. í áætlunargerðinni sjjálfri þannigg að
haggsmunaaðilum sé falið meira
m
frumkkvæði um tillnefningu svæða til friðllýsingar í þe
eirra
heimabyggð, án
n þess þó að metnaðarfuull áform í nááttúruvernd verði
v
gefin eeftir. Með slíkkum
ngu í
vinnubrögðum yrði eftirleikkurinn greiðaari, enda mikkill kostur ef gert er ráð ffyrir friðlýsin
pulagsáætlun
num viðkom
mandi sveitarrfélags. Ekki síst á það við
v ef um er að ræða svvæði
skip
þarr sem orku er að finna eða svæððið telst til verðmætt til annarra nota svo sem
íbúabyggðar. Einnig
E
þarf að taka ttil skoðunarr, að mati stofnunarinnnar, að fjö
ölga
órntækjum í undirbúningsferli friðlýýsinga sem fela
f
í sér nýýja nálgun oog ný tækifæ
æri í
stjó
hérraði. Huga þarf
þ
að sam
mþættingu aaðgerða ríkisvaldsins se
em áhrif kuunna að haffa á
ráð
ðstöfun landss og umgengni við það.
Í lljósi þessa telur Um
mhverfisstofnnun æskileggt að hug
gmynda‐ ogg aðferðafrræði
nátttúruverndarráætlunar ve
erði endurskkoðuð og í frramtíðinni horft í auknuum mæli til þess
þ
hveernig svæði með evrópsskt verndarggildi eru valin og undirb
búningur að verndun þe
eirra
unn
ninn, t.d. í Danmörku, Finnlandi og SSvíþjóð. Þar er
e fyrsta skre
efið greiningg á svæðum sem
kun
nna að hafa náttúruvernd
n
dargildi út frrá samræmdum vísindale
egum viðmiððum, en síðan er
lögð
ð höfuðáhersla á að vinna
v
tillöguur að friðlýssingu tiltekin
ns hlutfalls slíkra svæð
ða á
gru
undvelli tillaggna frá sveittarfélögum, landeigendu
um og almen
nningi um hhvaða svæði séu
líkleegust til að ná
n markmiðu
um friðunar.
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