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Efni: Umsókn til leyfi til framkvæmda - stígur milli Dimmuborga og Álftagerðis 

kaflinn milli Höfða og Óhappstjarnar 

Umhverfisstofnun hefur móttekið umsókn Skútustaðahrepps (nú Þingeyjarsveit), dagsett 17. 

febrúar 2022 um leyfi til framkvæmda innan verndarsvæðisins Mývatn og Laxá vegna 

lagningu göngu- og hjólastígs milli Dimmuborga og Álftagerðis. Leyfið var gefið út þann 13. 

apríl 2022 með þeim fyrirvara að afgreiðslu kaflans milli Höfða og Óhappstjarnar væri frestað 

þar til frekari gögn bærust frá umsækjanda. Gögnin bárust 18. október 2022.  

Mývatn og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu eru vernduð með lögum nr. 97/2004. Markmið 

laganna er að varðveita líffræðilega fjölbreytni, jarðmyndanir og landslag svæðisins. Í 17. gr. 

reglugerðar nr. 665/2012 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu segir að leita 

skuli leyfis Umhverfisstofnunar fyrir hverskonar framkvæmdum og hvers konar starfsemi á 

verndarsvæðinu sem getur haft áhrif á lífríki, jarðmyndanir og landslag svæðisins.  

Lýsing verkefnis: 

Sótt er um leyfi til lagningar göngu- og hjólastígs (hér eftir kallaður hjólastígur) milli Höfða 

og Óhappstjarnar. Með umsókninni fylgdu grunnmyndir af legu hjólastígsins og langsnið. 

Hjólastígurinn verður 2,5 m breiður með 25 cm vegöxlum sitthvoru megin og mun almennt 

fylgja landi og aðlaga sig að hæðum sem eru á leiðinni. Hjólastígurinn verður malbikaður. 

Lega hans er að mestu í grennd við Mývatnsveg nr. 848. Við Geitabrekku mun fláin vera 1:1,5 

og fara 4,77 metra út í votlendið við veginn. Við frágang á fláum verður reynt eftir fremsta 

megni að nýta núverandi gróður á svæðinu. Fram kemur í umsókn að framkvæmdin er í 

samræmi við gildandi aðalskipulag. Að verkinu koma 10 starfsmenn á vinnuvélum. Engin 

starfsmannaaðstaða verður sett upp við framkvæmdarsvæðið.  

Umsagnir: 

Í samræmi við 17. gr. reglugerðar nr. 665/2012 um verndun Mývatns og Laxár í Suður 

Þingeyjarsýslu óskaði Umhverfisstofnun umsagnar Náttúrufræðistofnunar Íslands og 

Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn þann 28. október 2022 vegna framkvæmdarinnar.  

Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands barst þann 3. nóvember 2022. Í umsögn 

stofnunarinnar kemur fram að stofnuninn hefur skoðað nýju tillöguna að legu göngu- og 

hjólastígsins og telur hana vera mikið til bóta miðað við fyrri tillögur og í anda ábendinga 

Náttúrufræðistofnunar sem komu fram í fyrri umsögnum um málið og á fundum. Það á 

einkum við um breytinguna við Geitabrekku sem mun hlífa jarðminjum, gróðri og 

búsvæðum fugla við töluverðu raski. Minni breyting er við Óhappstjörn enda lítið svigrúm 

þar til breytinga. 



 

Engin umsögn barst frá Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. 

Áhrifamat: 

Umhverfisstofnun metur verkefni ólíklegt til að hafa veruleg áhrif á landslag, lífríki  og 

verndargildi svæðisins til lengri tíma litið sé vandað til við frágang að framkvæmdinni lokinni. 

Til skamms tíma má gera ráð fyrir töluverðu raski sem gæti haft neikvæð áhrif á náttúrufar og 

ásýnd svæðisins á framkvæmdartíma. Hluti framkvæmdarinnar fer fram við áningarstað fyrir 

ferðamenn sem sækja svæðið heim og mun því að öllum líkindum hafa áhrifa á upplifun gesta 

á svæðinu á meðan framkvæmdir fara fram. Umhverfisstofnun telur þó að langtímaáhrif 

framkvæmdarinnar vegi á móti neikvæðum áhrifum hennar á framkvæmdartíma. Stofnuninn 

metur að sé farið eftir skilyrðum leyfisins sé hægt að draga úr neikvæðum skammtímaáhrifum 

framkvæmdarinnar. 

Skilyrði: 

Umhverfisstofnun veitir Þingeyjarsveit fyrir sitt leyti leyfi fyrir lagningu göngu- og 

hjólastígsins innan verndarsvæðisins við Mývatn og Laxá sbr. lýsingu hér að ofan frá Höfða 

að syðri enda Óhappstjarnar. Framkvæmd skal vera hafin innan árs frá dagsetningu þessa bréfs 

að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

 Hafa skal þetta bréf með í för á meðan verkefninu stendur og kynna fyrir starfsfólki 

þau skilyrði sem fylgja leyfinu, áður en undirbúningur og vinna hefst. 

 Tilkynna skal til starfsmanns Umhverfisstofnunar á svæðinu hvenær undirbúningur 

fyrir verkefnið hefst og þegar því lýkur með að minnsta kosti sólarhrings fyrirvara. 

 Umhverfisstofnun skal tilkynnt um öll frávik við áður útgefna verkefnalýsingu, og eins 

ef breyting verður á tímasetningu verkefnis eins fljótt og auðið er. 

 Virða skal umgengnisreglur sem gilda um svæðið. 

 Einungis skal aka vélknúnum tækjum vegna framkvæmdarinnar að og innan 

skilgreinds framkvæmdarsvæðis. Afmá skal öll hjólför utan vega að framkvæmdum 

loknum.  

 Forðast skal óþarfa rask og stærð framkvæmdasvæðis skal haldið í lágmarki. 

 Framkvæmdaraðil skal setja upp merkingar um að framkvæmdir sé í gangi í samræmi 

við reglur Vegagerðarinnar um vinnusvæðamerkingar.  

 Þar sem við á skal bent á hjáleiðir og benda á önnur bílastæði ef aðgengi að bílastæði 

við útsýnisstaðinn skerðist á framkvæmdartíma. 

 Ef upp koma álitamál um framkvæmdir sem tengjast verkefninu og frágang svæðisins 

skal hafa samband við Umhverfisstofnun í síma 591-2000. 

 Gæta skal að mengunarvörnum farartækja og þess gætt að mengandi vökvi berist ekki 

í jarðveg/vatn. 

 Vandað verði við frágang eftir að verki lýkur. Vinna skal að endurheimt og landmótun 

á því yfirborði sem raskast, sem stuðlar að náttúrulegu útliti. 

 Umsækjanda ber að tryggja viðhald stígsins. 

 Óheimilt er að trufla dýralíf. 

 Reynt skal eftir fremsta megni að haga framkvæmdum þannig að þær fari fram utan 

varptíma, 1. maí til 15. júlí. 

 



 

Ef framkvæmdaraðili veldur náttúruspjöllum með framkvæmd í skilningi 87. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd getur Umhverfisstofnun t.d. lagt fyrir framkvæmdaraðila að afmá 

jarðrask og lagfæra gróðurskemmdir eða stöðvað framkvæmdir sbr. nánar XV. kafla laganna. 

Ef umhverfisaðstæður á svæðinu breytast getur Umhverfisstofnun skv. 2. mgr. 89. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd breytt skilyrðum leyfis, bætt inn nýjum skilyrðum eða afturkallað 

leyfið til að koma í veg fyrir verulegt, ófyrirséð tjón á náttúru Íslands.  

Sé skilyrðum leyfis ekki fullnægt getur Umhverfisstofnun afturkallað leyfið skv. 1. mgr. 89. 

gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Eftirlit: 

Umhverfisstofnun mun hafa eftirlit með framkvæmdum og frágangi á svæðinu. Eftirlitið 

verður framkvæmt af eftirlitsmanni frá Umhverfisstofnun.  

 

Virðingarfyllst 

 

Inga Dóra Hrólfsdóttir 

sviðsstjóri 

 

Ragnheiður Björk Sigurðardóttir 

sérfræðingur 
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