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1 Inngangur
Umhver s- og auðlindaráðuneytið óskaði eftir því við Umhver sstofnun
að greina friðlýsingakosti í Húnaþingi vestra. Ráðuneytið kom á samstar
milli ráðuneytisins, sveitarfélagsins og Umhver sstofnunar og fór þess á
leit að stofnunin tæki að sér að vinna greiningarvinnuna.

Leiðarljós verkefnisins er að skoða stöðu náttúruverndar í sveitarfélaginu,
að meta með hvaða þýðingu friðlýsingar á grundvelli laga um
náttúruvernd ha fyrir náttúruperlur sveitarfélagsins, hvaða
friðlýsinga okkar henta auk þess að meta hvaða hagsmunir eru fólgnir í
friðlýsingum fyrir landeigendur, sveitarfélagið og íslenska ríkið.

Í þessari vinnu er eingöngu horft til friðlýsinga samkvæmt lögum um
náttúruvernd nr. 60/2013.

Settur var saman stýrihópur sem fylgdi verkefninu eftir. Hann samanstóð
af Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur sveitarstjóra Húnaþings vestra, Steinari
Kaldal verkefnastjóra hjá Umhver s- og auðlindaráðuneyti og Óla A.
Jónssyni sviðsstjóra hjá Umhver sstofnun.

Davíð Örvar Hansson starfsmaður Umhver sstofnunar vann að
verkefninu fyrir hönd stofnunarinnar. Kortavinnsla, umbrot og ráðgjöf var
í höndum ráðgjafarfyrirtækisins Alta.

Skýrslan er hugsuð sem grunnur að umræðu um friðlýsingar í
sveitarfélaginu og liður í að skapa grundvöll til þátttöku almennings í
ákvarðanatöku stjórnvalda. Á þessu stigi hefur ekki verið rætt við
landeigendur enda eru ekki uppi áform um friðlýsingar, hvorki af hendi
ráðuneytis né sveitarfélags.

Í ka a eitt er farið y r tilurð verkefnisins, í ka a tvö er fjallað um
Húnaþing vestra og svæði á náttúruminjaskrá auk almennrar

Húnaþing vestra á norðvesturhluta Íslands.

umfjöllunar um sérstaka vernd, fuglasvæði, landslag og minjar auk
umfjöllunar um náttúrufar í sveitarfélaginu.Í þriðja ka a er fjallað um
friðlýsingar, friðlýsingarferli og grein gerð fyrir lögum og reglum sem gilda
auk þess að fjalla um mismunandi okka friðlýsinga og alþjóðlega
samninga sem Ísland er aðili að. Í fjórða ka a er fjallað um tiltekna
möguleika sem ástæða væri til að friðlýsa. Þar er ljósi varpað á
verndargildi og þýðingu friðlýsingar en hugmyndin með því er að búa til
dæmi um hvernig friðlýsing gæti virkað fyrir sambærileg svæði. Í mmta
ka a er velt upp hugleiðingum um friðlýsingar og tækifærin sem fylgja
þeim ásamt því að leggja áherslu á að skýrslan verði grundvöllur
áframhaldandi umræðu í nærsamfélaginu
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2 Forsendur og staðhættir

2.1 Húnaþing vestra
Sveitarfélagið Húnaþing vestra varð til við sameiningu sjö hreppa þann 7.
júní 1998 en það eru Staðarhreppur, Fremri Torfustaðahreppur, Ytri
Torfustaðahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Hvammstangahreppur,
Þverárhreppur og Þorkelshólahreppur. Árið 2012 sameinaðist
sveitarfélagið Bæjarhreppi í Strandarsýslu. Helsti þéttbýliskjarni
sveitarfélagsins er Hvammstangi en minni kjarnar eru á Laugarbakka,
Reykjum við Hrútafjörð og á Borðeyri.1

Íbúar sveitarfélagsins voru 1.219 árið 2020, en sveitarfélagið nær í suðri
og vestri frá Arnarvatni og miðri Holtavörðuheiði norður Strandir að
Stikuhálsi og út á Vatnsnestá og að Gljúfurá í austri sem skilur
sveitarfélagið frá Austur-Húnavatnssýslu. Helstu atvinnuvegir í
sveitarfélaginu eru landbúnaður, ferðaþjónusta og önnur tengd þjónusta.
Stærstu þættir landbúnaðar í sveitarfélaginu eru sauðfjárrækt og
hrossarækt.

Miðstöð stjórnsýslu sveitarfélagsins er á Hvammstanga en þar er að nna
alla helstu þjónustu s.s. heilbrigðisþjónustu, söfn, matvöruverslun,
veitingastaði, sundlaug og tjaldsvæði.

Næstu þéttbýli við Hvammstanga eru Laugarbakki (10 km), Reykir í
Hrúta rði (23 km), Borðeyri (42 km), Blönduós (42 km), Borgarnes (123
km), Reykjavík (197 km). Til Akureyrar eru 203 km en Hvammstangi liggur
svo að segja miðja vegu milli Akureyrar og Reykjavíkur.

Þjóðvegur 72 að Hvammstanga markar upphaf eða endi
Norðurstrandarleiðar (Arctic Coast Way) sem hefur verið kynnt sem
ferðaleið um norðurströndina milli Hvammstanga í vestri að Bakka rði í
austri. Verkefnið, sem er nýlegt, getur aukið umferð í framtíðinni.

1 Aðalskipulag Húnaþings vestra 2014-2026, bls. 7

Húnaþing Vestra, þéttbýli og vegir.
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2.2 Skráðar náttúruminjar
Fjölmargar merkar náttúruminjar er að nna í Húnaþingi vestra enda um
víðfeðmt sveitarfélag að ræða sem nær frá strönd og langt upp til
votlendra heiða. Ekki eru þó friðlýst svæði innan sveitarfélagsins en mörg
svæði hafa verið tilnefnd á B-hluta náttúruminjaskrár auk þess sem svæði
eru á eldri náttúruminjaskrá. Nánar er fjallað um náttúruverndaráætlun
og náttúruminjaskrá í 3. ka a.

Nú verður gerð grein fyrir þeim náttúrusvæðum í sveitarfélaginu sem
hafa verið sett á lista (eldri náttúruminjaskrá) y r svæði sem þarfnast
verndar og njóta sem slík lágmarks verndar sem náttúruverndarsvæði.

Svæði á eldri náttúruminjaskrá eru eftirfarandi:

Arnarvatnsheiði og Tvídægra nr. 401 - svæðið er að hluta innan
sveitarfélagsins og um svæðið segir að þar sé silungsveiði og mikið
fuglalíf.

Hindisvík nr. 402 - Á jörðinni er eitt mesta sellátur á Norðurlandi.

Hvítserkur nr. 403 - sérkennilegur brimsor nn berggangur í sjó.

Björg og Borgarvirki nr. 404 - athyglisverðar jarðmyndanir og
fornminjar.

Kerafossar nr. 405 - fossar, úðir og skessukatlar.

Kolugil og Bakkabrúnir nr. 406 - Um svæðið segir að það sé
þröngt og djúpt gljúfur með fallegum fossum, Kolugilsfossum, en
víða er gljúfrið gróðurríkt. Í Bakkabrúnum er að nna þykk setlög
með steingerðum plöntuleifum frá einu af hlýskeiðum ísaldar.

Svæði á eldri Náttúruminjaskrá.
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Náttúrufræðistofnun Íslands hefur tilnefnt fjölmörg svæði á B-hluta
náttúruminjaskrár sem ástæða er til að friðlýsa vegna fjölbreytts
náttúrufars. Lýsingar byggja á upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun.

Strendur við Húna óa: Lögð er til víðtæk vernd stranda vegna landsels
en allt að 29% af stofninum hefur haldið til á svæðinu. Hluti þeirra
strandsvæða sem lagt er til að vernda eru innan sveitarfélagsins.

Laxárdalsheiði: Lögð er til vernd heiðarinnar sem er að hluta til innan
sveitarfélagsins, vegna fugla, en sérstaklega er horft til varps álfta og
himbrima.

Arnarvatnsheiði og umhver hennar: Forsendur fyrir vali eru
víðáttumikil votlendissvæði með runnamýravist á láglendi og
starungsmýravist. Við Síká, um mitt vestanvert svæðið, er hverasvæði
með mýrahveravist og móahveravist og jarðhitalækir streyma frá heitum
uppsprettum. fiðplöntutegundin naðurtunga, sem bundin er við jarðhita,
vex á svæðinu. Mikið fuglalíf er á Arnarvatnsheiði og er hún alþjóðlega
mikilvægt varpsvæði álftar og himbrima. Fjöldi álfta á fjaðrafellitíma
uppfyllir einnig alþjóðleg viðmið. Þá verpur þar einnig nokkuð af lómi og
duggönd sem eru forgangstegundir.

Hópið og Vatnsdalur: er að hluta til innan Húnaþings vestra en
forsendur verndar eru að á bökkum vatnanna taka við miklar og heillegar
starungsmýrar, einnig eru þar runnamýravist og gulstarar óar. Í fjörunni
eru sandmaðksleirur fremst í Sigríðarstaðaós og kræklingaleirur þar fyrir
innan; norðan við ósinn eru þangfjörur. Mikið fuglalíf er á svæðinu og þá
sérstaklega á fartíma er það nær alþjóðlegum gildum fyrir álftir og
helsingja, auk þess að vera fjaðrafellistaður álfta. Á svæðinu eru
landselslátur þar sem taldir hafa verið y r 400 selir en þar hefur landsel
fækkað um allt að 79% frá árinu 1985.

Sigríðarstaðaós og Hvítserkur eru meðal tillagna
Náttúrufræðistofnunar vegna vistgerða og fugla. Staðreyndaupptalning
fyrir Hópið og Vatnsdal nær að miklu leyti y r þá tillögu. Svæði tilnefnd á B-hluta náttúruminjaskrár.
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2.3 Sérstök vernd
Samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 njóta ýmsar vistgerðir og
jarðmyndanir verndar án þess að til ha komið friðlýsing og er fjallað um
þá sérstöku vernd í 61. gr. laganna. Sérstakri vernd er skipt niður í þrjá

okka;

1. Lítt raskað votlendi - Vernd votlendissvæða og mýrar y r 20.000
m2 og stöðuvatna y r 1000 m2 auk stærri sjávar tja og leira.

2. Birkiskógar - Sérstæð eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar og
leifar þeirra þ.m.t. gömul tré.

3. Jarðminjar sem njóta sérstakrar verndar - en það eru eldvörp,
eldhraun, gervigígar og hraunhellar sem myndast hafa eftir að jökull
hvarf af landinu á síðjökultíma, fossar og nánasta umhver þeirra að
því leyti að sýn að þeim spillist ekki. Hverir og aðrar heitar
uppsprettur ásamt lífríki sem tengist þeim og virkri ummyndun og
útfellingum, þar á meðal hrúðri og hrúðurbreiðum.

Í 62. gr. laga um náttúruvernd er svo fjallað um vernd bakkagróðurs en
þar segir að við vatnsnýtingu og framkvæmdir í eða við vötn skal leitast
við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri. Þannig skal haga
framkvæmdum að sem minnst röskun verði á bökkum áa og stöðuvatna.

Í stóru sveitarfélagi sem Húnaþingi vestra gefur að skilja að fjölmörg
svæði njóta sérstakrar verndar skv. 61. og 62. gr. laga um náttúruvernd.
Svæði á borð við stöðuvötn, votlendissvæði, fossa og jarðhitasvæði njóta
því vissrar verndar hvar sem er á landinu og ber skipulagsvaldinu að taka
tillit til löggjafarinnar við veitingu framkvæmdaleyfa.

Sérstök vernd innan sveitarfélagsins, skv. 61. gr. laganna.
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2.4 Ábyrgðategundir fugla og mikilvæg
fuglasvæði
Um friðun fugla og spendýra er fjallað í lögum um vernd, friðun og veiðar
á villtum fuglum og spendýrum nr. 64/1994. Þar segir að öll villt dýr sem
koma reglulega eða kunna að berast til landsins, séu friðuð nema annað
sé tekið fram. Verndarviðmið löggjafarinnar og heimildir til veiða byggja á
Bernarsamningnum sem er alþjóðlegur samningur sem Ísland er aðili að
og fjallar um vernd villtra dýra, plantna og vistgerða í Evrópu. Í lögunum
er einnig fjallað um sértæka friðun tiltekinna tegunda en ráðherra er
heimilt með reglugerð að kveða á um aukna vernd ákveðinna friðaðra
stofna villtra fugla. Þar er einnig kveðið á um sértæka friðun hafarna.

Í reglugerð 252/1996 um friðun tiltekinna villtra fuglategunda o. . er
fjallað um sértæka friðun fálka, hafarnar, snæuglu, haftyrðils, keldusvíns
og þórshana. Af þessum tegundum verpa hafernir og fálkar í
sveitarfélaginu en óheimilt er að gefa upp varpstaði og að nálgast
hreiðurstæðin.

Á grundvelli Bernarsamningsins hefur Náttúrufræðistofnun Íslands
skilgreint 121 svæði sem alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði. Svæði sem
skilgreind hafa verið sem mikilvæg eru est þýðingamikil varplönd en
sum þeirra viðkomustaðir eða fjaðrafellistaðir tiltekinna tegunda.
Mikilvæg fuglasvæði í Húnaþingi vestra eru:

Laxárdalsheiði: Alþjóðlega mikilvægt á varptíma fyrir himbrima og álft.

Arnarvatnsheiði: Alþjóðlega mikilvægt varpsvæði fyrir himbrima og álft.
Svæðið er einnig talið alþjóðlega mikilvægt fjaðrafellisvæði fyrir álft.

Víðidalstunguheiði: Svæðið er alþjóðlega mikilvægt varpsvæði álftar og
himbrima auk þess að vera alþjóðlega mikilvægt fjaðrafellisvæði álftar.

Hóp - Vatnsdalur: Svæðið nær frá Sigríðarstaðavatni í Húnaþingi vestra
y r í Vatnsdal í Húnavatnshreppi. Svæðið er alþjóðlega mikilvægt fyrir

Mikilvæg fuglasvæði á grundvelli Bernarsamningsins.
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álftir og helsingja á fartíma auk þess að vera fjaðrafellisvæði álftar.

Tegundirnar sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum teljast sem
forgangstegundir. Forgangstegundir miðast við að um 20% af
Evrópustofni nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum og
hefur Ísland þá alþjóðlegum skyldum að gegna gagnvart stofnunum.

2.5 Friðlýsing tegunda og náttúrufyrirbæra
Heimild er í lögum um náttúruvernd til friðunar tegunda og
náttúrufyrirbæra. Friðun getur náð til landsins alls eða til afmarkaðra
landsvæða eða hafsvæða. Öllum er skylt að sýna sérstaka aðgæslu og
forðast að raska svæðum þar sem friðað vistker eða friðaða vistgerð er
að nna, sem og að forðast að skaða friðaðar tegundir eða raska
búsvæðum þeirra.

Dropsteinar, kúluskítur auk 31 plöntutegundar eru friðlýst samkvæmt
náttúruverndarlögum en mörg þessara fyrirbæra fyrir nnast í Húnaþingi
vestra.

Hestar í kvöldsólinni.
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2.6 Náttúrufar
Lífríki

Húnaþing vestra býr við fjölbreyttri óru lífríkis frá sjávarströndum, upp
til votlendra heiðarlanda. Vatnsnes er þekkt sem staður til selaskoðunar
en óvíða á landinu kæpir jafnmikill fjöldi landsela. Hvalir sjást reglulega
frá landi og eru skemmtileg viðbót við fánu villtra dýra á svæðinu.

Ríkulegt fuglalíf fyrir nnst í sveitarfélaginu. Við sjóinn staldra
viðkomufuglar á far ugi frá Evrópu við til að nærast á ugi sínu til
varpstöðva. Þeir eru helstir rauðbrystingur, tildra, sanderla og sendlingur.
Algengustu varpfuglarnir eru sandlóa, stelkur og tjaldur. Að auki eru við
strendurnar nokkur friðlýst æðarvörp þar sem þúsundir varppara halda
sig. Upp til fjalla eru vatnafuglar einkennandi. Algengastar eru álftir,
himbrimar og heiðargæsir auk fjölbreyttrar fánu andategunda.

Hálendi og heiðarlönd Húnaþings vestra búa y r ríkulegum
votlendissvæðum en almennt eru votlendissvæði mjög mikilvægur hluti
vistkerfa heimsins. Votlendi eru næringarrík svæði með miklu dýralí í
lofti, á láði og legi. Votlendi mynda mikinn lífmassa sem leiðir til mikillar
framleiðslu næringarríks jarðvegs auk þess sem votlendi binda mikið
magn kolefna í jarðvegi. Lífríki votlendisins er þó ekki einungis
staðbundið heldur bera ár og lækir næringarefni og smádýr frá hálendi
um vatnaker n allt til sjávar. Votlendið, vötnin, óarnir og mýrarnar
geyma vatn, miðla því síðan smátt og smátt frá sér í litla læki sem hríslast
um heiðarnar og mynda ár. Dragárnar sem eiga uppruna sinn á
heiðunum Húksheiði, Núpsheiði, Aðalbólsheiði og Víðidalstunguheiði, eru
heimkynni lax og silungs, sem hafa verið og eru verðmætar auðlindir fyrir
héraðið. Sé settur verðmiði á verndun votlendis á heiðum Húnaþings
vestra má t.d. nota verðmæti lax- og silungsveiða í þeim ám sem njóta
vatnsins sem þaðan kemur.

Votlendi er víðar en á Arnarvatnsheiði og Tvídægru. Laxárdalsheiði,
vestan Hrútafjarðar er mikið votlendissvæði sem nærir Laxá í Dölum auk
hins fjölskrúðuga fuglalífs sem þar fyrir nnst. Þá er Hrútafjarðarháls, á

milli Hrútafjarðar og Miðfjarðar votlendur með mikið lífríki.

Eitt helsta varpsvæði himbrima á Íslandi er við heiðarvötn Húnaþings
vestra en himbrimi er á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands sem fugl í
nokkurri hættu auk þess að vera forgangstegund skv.
Bernarsamningnum. Samkvæmt munnlegum heimildum frá Einari
Þorleifssyni náttúrufræðingi er meira himbrimavarp í
Húnavatnssýslunum en annarsstaðar á Íslandi og þar með talið í Evrópu
allri.

Heiðarnar eru einnig mikilvægt varp- og fellisvæði fyrir álftir.

Í fjörum, ekki síst við Sigríðarstaðaós, er mikilvægur viðkomustaður fugla
á far ugi og hefur náttúrufræðingur Náttúrustofu Norðvesturlands talið
um 2000 álftir í fjaðrafelli

Hafernir og fálkar eru þær tegundir sem njóta sértækrar friðunar og
allnokkur óðul þekkt í sveitarfélaginu.

Plönturíki Húnaþings vestra einkennist af graslendi. Bæði er um að ræða
votlendisgróður, fjörugróður og mólendi. Við Síká á Arnarvatnsheiði er
hverasvæði þar sem nna má hveragróður, þar á meðal er Naðurtunga
sem er planta á válista. Eins hefur vakið athygli vöxtur Melasólar á
vestanverðu Vatnsnesi en telst það sjaldgæft að hún vaxi í miklu mæli á
láglendi.
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Mikill fjöldi sela kæpir við strendur Húnaþings vestra en verndargildi sellátra er hátt.

Tjaldur er algengur varpfugl í Húnaþingi.

Rauðbrystingur er algengur í fjörum við Sigríðarstaðaós og Hópið.

Mikill fjöldi álfta á afkomu sína undir víðfeðmum heiðum Húnaþings vestra.
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Jarðfræði

Berggrunnur í sveitarfélaginu er að mestu grágrýti, líkt og algengt er á
vesturhluta landsins. Grágrýtið er allt eldra en 3,3 milljón ára og hluti af
elstu jarðlögum landsins, en inn á milli nnast nokkrar fornar
megineldstöðvar með líparít-berglögum. Syðst í sveitarfélaginu nnst
blágrýti, m.a. í Tröllakirkju, sem er nokkuð yngra en grágrýtið.

Landmótun innan sveitarfélagsins er mörkuð af jöklum ísaldar. Ummerki
um ísaldarjökulinn nnast víða, m.a. í jökulsorfnu landslagi,
jökulrispuðum holtum, a íðandi dölum og fjörðum svo eitthvað sé nefnt.
Ummerki í landslaginu eru talin benda til þess að skriðjöklar ha fallið
fram Hrútafjörð og y r Heggstaðanes. Annar, nokkuð stærri skriðjökull lá
svo austan í og við Vatnsnes. Litlu óreglulegu vötnin sem fyrir nnast á
Hrútafjarðarhálsi og við Vesturá benda á kraft skriðjöklanna en vötnin
urðu til þegar jökullinn hru aði landið undir sér og myndaði litlar dældir
sem síðar fylltust af vatni.

Víða nnast fallegir berggangar líkt og Hvítserkur auk þess sem
steingerðar lífverur nnast á stöku stað. 

Jarðhita er að nna á nokkrum stöðum (sjá kort fyrir sérstaka vernd á bls.
11) en háhitasvæði er ekki að nna.  Jarðhitinn er að einhverju leyti nýttur
í hitaveitu.

Berggrunnur í Húnaþingi Vestra er að mestu grágrýti .
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Vistgerðir

Húnaþing vestra er landmikið sveitarfélag með fjölbreytta óru og fánu.
Þegar horft er til svæðisins í heild kemur fyrst á óvart hve gróðursælt er
frá fjöru til fjalla, en heiðarnar eru grónar og votlendi teygir sig frá
sveitarfélagamörkum í suðri niður á Hrútafjarðarháls.

Vistgerðir hafa mishátt verndargildi en verndargildi er m.a. metið út frá
alþjóðlegum viðmiðum, m.a. á grundvelli Bernarsamningsins en um
alþjóðlega samninga er fjallað í ka a 3.4.

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur metið vistgerðir á Íslandi og lagt mat á
verndargildi þeirra út frá fágæti, tegundaauðgi, grósku og kolefnisforða.

Algengar vistgerðir í Húnaþingi vestra eru Starungsmýravist (mjög hátt
verndargildi), Starmóavist (miðlungs verndargildi) og Fjalldrapamóavist
(miðlungs verndargildi) en upp til heiða eru stór svæði með
Tjarnastara óavist (mjög hátt verndargildi), hraungambravist (með lágt
verndargildi) auk runnamýrarvistar sem er einkar sjaldgæf vistgerð á
hálendinu og metin með hátt verndargildi.

Fjöruvistgerðir eru einnig metnar en víða í sveitarfélaginu nnast
sandmaðksleirur og kræklingaleirur sem eru á lista Bernarsamningsins
y r svæði sem þarfnast verndar en leirur og fjörur almennt, eru
mikilvægar fæðu- og búsvæði fugla.

Í þessum ka a er aðeins tæpt á staðreyndum um vistgerðagreiningu til
að varpa ljósi á sérstöðu svæðisins og fjölbreyttar vistgerðir bæði á lág-
og hálendi. Náttúrufar sveitarfélagsins, með sínum fjölbreyttu
vistgerðum, mynda heild sem er búsvæði fjölbreytts lífríkis og fóstrar
landgæði sem mannfólk og annað lífríki nýtur góðs af.

Vistgerðir í Húnaþingi Vestra.
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2.7 Landslag og landslagsupplifun
Í gegnum tíðina hefur ekki verið litið á landslag sem auðlind, en á
undanförnum árum hefur sú afstaða breyst. Landslagsverndarsamningur
Evrópu var gerður árið 2000 en fullgildur á Íslandi árið 2020. Aðildarríki
samningsins skuldbinda sig til að viðurkenna landslag að lögum sem
ómissandi þátt í umhver almennings en markmiðið er að e a verndun,
nýtingu og áætlanir um landslag.

Með samningnum er sjónum beint að mikilvægi landslags sem fyrir vikið
nýtur aukinnar viðurkenningar sem auðlind er telst til verndargildis á
náttúruverndarsvæðum. Landslag og landslagsheildir segja sögu, fóstra
líf og skapa aðdráttara fyrir ferðamenn, bæði innlenda og erlenda enda
segir náttúrulegt og menningarlegt landslag sögu þjóðar. Eftirspurn eftir
óröskuðu landslagi vex samhliða því sem framboð þess dregst saman.
Sem svar við aukinni löngun fólks til að upplifa hið óraskaða hefur
endurheimtarverkefnum fjölgað um víða veröld þar sem reynt er að
endurskapa hið náttúrulega á röskuðu landi.

Ísland býr y r auðæfum í óröskuðu landi þar sem landslag er mótað af
ísaldarjöklum. Húnaþing vestra er landmikið sveitarfélag með ávala rði
og dali þar sem undirlendi, sem skapar grundvöll hinna gróskumiklu
sveita, mætir víðfeðmum heiðunum sem er uppspretta orku og
næringarefna sem láglendið nýtur góðs af. Lágir klettar og stórgrýtisfjörur
einkenna stóran part af ströndum sveitarfélagins, berggangar og sker
ganga í sjó fram við nyrstu strendur Vatnsness og mynda þar víkur og
sker sem skapa skjól fyrir dýralíf. Við fjarðarbotna eru sendnar fjörur
byggðar upp af áralöngum framburði vatnsfalla þar sem vaðfuglar og
selir njóta fjölbreytts lífríkis leiranna.

Fjallavötnin hafa dregið til sín fugla og veiðimenn um aldir. Áður áttu
heiðarnar þátt í að fram eyta fólki með hlunnindum á borð við eggjatöku
og skgengd en í seinni tíð hefur nýting á heiðum ekki síst snúist um
óbyggðaupplifun þar sem maðurinn verður hluti af lífríki svæðisins, laus
við amstur hversdagsins á meðan veitt er á stöng eða litið eftir varpi -
mannfólkið verður þar hluti af hinni órjúfanlegu heild.

Lágir klettar og stórgrýtisfjörur einkenna strandir sveitarfélagsins.

Dalir og heiðarlandslag í Húnaþingi Vestra.
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2.8 Áhugaverðir áfangastaðir
Mikið hefur áunnist við kortlagningu áfangastaða ferðamanna á Íslandi
eftir að uppgangur ferðaþjónustu fór á skrið. Uppgangurinn kom þó ekki
af sjálfu sér heldur var a eiðing margra ára markaðsstarfs þar sem
náttúrufegurð, friðsæld og mannlíf landsins var áherslupunkturinn.

Árið 2015 birti Ferðamálastofa gögn sem safnað var vegna verkefnisins
Kortlagning auðlinda íslenskrar ferðaþjónustu. Upplýsingar fengust frá
samráðsfulltrúum sem tilnefndir voru af sveitarfélögum og
hagsmunaaðilum sem staðsettir voru um allt land. Niðurstöðum
verkefnisins var varpað á kortavefsjá þar sem upplýsingar um
áfangastaðina eru aðgengilegar og þær metnar út frá aðdráttara i.

Eftirfarandi staðir eru metnir í áfangastaðamati sem staðir með mest
aðdráttara . Listinn er því ekki tæmandi fyrir áfangastaði auk þess sem
greining sem þessi getur ekki birt tæmandi lista y r þá staði sem vekja
áhuga þeirra sem um landið fara. Áfangastaðirnir eru í stafrófsröð og
textinn er unninn upp úr lýsingum í áfangastaðamatinu.

Bjarg í Mið rði

Bjarg í Mið rði er fæðingarstaður mesta útlaga Íslandssögunnar, Grettis
sterka Ásmundarsonar. Að Bjargi átti Grettir athvarf hjá móður sinni þrátt
fyrir að vera 19 ár í útlegð. Ýmsir staðir í nágrenni Bjargs draga nafn sitt
af útlaganum t.d. Grettishaf, Grettistak og Grettishöfði. Aðsókn er
almennt ekki mikil að Bjargi þó um sé að ræða áhugaverðan sögustað.

Borðeyri

Borðeyri við vestanverðan Hrútafjörð er eitt fámennasta þorp landsins en
þar er sagan við hvert fótmál. Samkvæmt Vatnsdæla sögu þá kenndi
Ingimundur gamli staðinn við rekaviðarborð sem hann sá á leið sinni um
Hrútafjörð og síðan hefur staðurinn borið Borðeyrarnafnið.

Húnaþing vestra, áhugaverðir viðkomustaðir.
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Borðeyri varð löggiltur verslunarstaður 1846 og var samfelld verslun á
staðnum fram á 21. öld. Á síðari hluta 19. aldar var Borðeyri mikilvæg
útskipunarhöfn er þaðan var utt sauðfé sem selt var m.a. til Bretlands
auk þess sem margir héldu þaðan vestur um haf á tímum vesturfaranna.

Staðurinn ber sögu sinni skýr merki en þar standa uppi hús
Kaupfélagsins, m.a. verslunarhús, sláturhús auk gamalla íbúðarhúsa. Árið
2018 gaf Húnaþing vestra út skýrslu um Borðeyri og sögu kaupstaðarins.
Lagt var til að Borðeyri við Hrútafjörð yrði verndarsvæði í byggð skv.
lögum nr. 87/2015 en markmið laganna er að stuðla að vernd og
varðveislu byggðar sem hefur sögulegt gildi.

Borgarvirki

Borgarvirki er 10-15 metra hár stuðlabergsstapi sem talinn er gostappi
sem myndaðist við eldgos á hlýskeiði ísaldar. Í Klettaborginni er
skeifulaga dæld sem opin er austan megin þar sem komast má inn í
hana. Borgarvirki er mikil náttúrusmíð sem breytt var í ö ugt vígi á
landnámsöld með fyrirhleðslum og er það talið ein af merkustu
fornminjum Íslands.

Gauksmýrartjörn

Við Gauksmýrartjörn og Miðfjarðarvatn er ríkulegt fuglalíf. Gönguleið
liggur frá áningarstað nærri hringveginum við Gauksmýri og að
fuglaskoðunarhúsi við Gauksmýrartjörn en gangan tekur um 30 mínútur.
Við Gauksmýrartjörn hefur votlendi verið endurheimt en y r 40
fuglategundir hafa sést við gönguleiðina að tjörninni.

Hamarsrétt

Hamarsrétt stendur í fjörukambinum á vestanverðu Vatnsnesi. Réttað er
á haustin eftir að bændur á Vatnsnesi smala saman úr fjöllunum. Sunnan
við Hamarsrétt er Hamarinn, sem einnig hefur verið nefndur Kallhamar.
Á árum áður var útræði mikið frá Vatnsnesi og þegar koma þurfti boðum
til báta á sjó var farið fram á hamarinn og ge ð merki eða kallað til
nærliggjandi báta. Sunnan við Hamarinn má enn nna rústir frá

sjóbúðum vermanna. Bílastæði og örnefnaskilti eru á brúninni fyrir ofan
réttina, þar er gott útsýni y r réttina og Kallhamar.

Hvítserkur og Sigríðarstaðaós

Hvítserkur er einstakur klettadrangur við Húna óa en hann rís um 15
metra y r umhver sitt við austanvert Vatnsnes. Drangurinn er á síðustu
árum orðinn einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna á svæðinu.

Hægt er að komast niður í fjöruna við Hvítserk og að Sigríðarstaðaósi en
þar liggja ætíð tugir eða hundruðir sela í fjörunni eða sjást syndandi í
sjónum. Við Sigríðarstaðavatn og ós þess er fjölskrúðugt fuglalíf
staðbundinna fugla og fugla á far ugi.

Mikilvægt er að gestir svæðisins sýni aðgát gagnvart dýralí og haldi sig í
hæ legri fjarlægð.

Illugastaðir á Vatnsnesi

Illugastaðir á Vatnsnesi er þekktur sögustaður og kjörinn staður til
náttúruskoðunar auk þess sem ábúendur hafa byggt upp aðstöðu til
selaskoðunar. Oft atmaga selir á skerjum framan við fjöruna en þar er
einnig mikið fuglalíf.

Hafa skal í huga að frá byrjun maí og fram y r 20. júní nýtur æðarvarp á
svæðinu friðunar og eru gönguleiðir þá lokaðar fyrir umferð.

Kolugljúfur

Þegar ekið er fram Víðidal er komið að Kolugili sem Víðidalsá rennur um.
Áin rennur niður í stórbrotið Kolugljúfur í fossum sem kenndir eru við
tröllkonuna Kolu og heita Kolufossar. Gönguleiðir eru meðfram gilinu
sitthvoru megin en mikilvægt er að fara með varúð og hætta sér ekki of
nærri bjargbrúnum.
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2.9 Mannvirki og minjar
Húnaþing vestra er í miðju sögusviði landnámsaldar og skipar landsvæðið
sinn sess í Íslendingasögunum. Þegar fram liðu stundir varð svæðið ö ugt
landbúnaðarhérað með ö uga verslun og út utning. Borðeyri var meðal
annars einn helsti verslunarstaðurinn á stórum hluta vestur og
norðvesturlands en þangað voru uttar vörur að utan sem rötuðu til
kaupmanna auk þess sem sauðfé var utt úr landi. Í sveitarfélaginu eru
hvort tveggja að nna friðlýstar- og friðaðar menningarminjar.

Friðlýstar menningarminjar í sveitarfélaginu eru nokkrar. Þar eru m.a.
bæjarrústir að Melum í Hrúta rði, Grettisþúfa að Bjargi í Mið rði og
Borgarvirki í Vesturhópi sem er vettvangur Íslendingasagna. Hér er ekki
um að ræða tæmandi lista friðlýstra fornleifa en bæjarrústir og aðrar
mannvistaleifar nnast víða.

Friðaðar minjar er annar okkur þar sem um er að ræða aldursfriðaðar
minjar en skráðar minjar í sveitarfélaginu skipta tugum eða hundruðum
en þar á meðal eru kuml, gömul hús, bæjarhólar og herminjar svo fátt eitt
sé nefnt.

Nokkur friðlýst hús er að nna í sveitarfélaginu. Þar má nefna gamla
læknishúsið að Klömbrum í Vesturhópi, kirkjurnar að Breiðabólstað, í
Kirkjuhvammi við Hvammstanga, að Staðarbakka Mið rði, Stað í
Hrúta rði og Riishús á Borðeyri.

Mannvirki og minjar, friðaðar minjar eru ekki kortlagðar.
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3 Friðlýsing

3.1 Friðlýsing - hvað er það?
Þegar ákvörðun er tekin um friðlýsingu er tekin ákvörðun um varðveislu
svæðisins fyrir komandi kynslóðir. Þannig getur réttha lands, hvort sem
er opinber aðili eða einkaaðili, stuðlað að varðveislu náttúruminja,
landslags og auðlinda.

Náttúruvernd sem náð er fram með friðlýsingu á land- og hafsvæðum
hefur þann tilgang að vernda náttúrufyrirbæri sem vert er að varðveita,
varðveita einkennandi landslag eða jafnvel til að hlúa að þeim hefðum
sem viðteknar eru á tilteknum svæðum. Verndin felur einnig í sér að
skapa dýrum og mönnum rými til að lifa og dafna en það á við um svæði
til búsetu, fæðuö unar eða hvíldar. Flóðasetur fugla er dæmi um
mikilvæg svæði þar sem fuglar sækja í öryggi og hvíld á milli þess sem
fæðu er a að í fjörum og á leirum. Mannfólkinu er náttúran ekki síður
mikilvæg til útivistar, slökunar og heilsue ingar.

Áhersla er lögð á að lífríki fái að þróast á eigin forsendum, að
jarðmyndunum sé ekki raskað og náttúrufegurð eða landslag haldist
ósnortið. Friðlýsingarskilmálar eru settir fram í formi auglýsingar um
friðlýsingu en auglýsingin er birt í Stjórnartíðindum og byggir á lögum um
náttúruvernd nr. 60/2013. Friðlýsingar og friðanir eru til á grundvelli
annarra laga en hér um ræðir. Til dæmis eru til friðlýsingar á grundvelli
laga um menningarminjar nr. 80/2012 og er komið lítillega inn á þær í
ka anum.

Á síðustu árum hefur markvisst verið unnið að því að auka samvinnu og
samráð við landeigendur, sveitarfélög og hagsmunaaðila við undirbúning
friðlýsinga líkt og kveðið er á um í 39. gr. laga um náttúruvernd.
Samvinnan og samráðið fer fram á vettvangi samstarfshóps, með
sérstökum samstarfsfundum og opnum kynningarferlum. Við
undirbúning friðlýsinga er skipaður samstarfshópur sem setur saman
tillögu afmörkun svæðis og að friðlýsingarskilmálum, en skilmálarnir birta

sameiginlega sýn þeirra sem að svæðinu standa um nýtingu og verndun
svæðisins. Í friðlýsingarskilmálum er fjallað um svæðið sem friðlýsa á,
forsendur friðlýsingar, hvað það er sem er verndað og samkomulag í sem
grófustu dráttum um það hvernig beri að umgangast þá auðlind. Þegar
samstarfshópur hefur lokið við gerð tillögu að friðlýsingu fyrir svæði er
henni vísað til umhver s- og auðlindaráðherra sem tekur lokaákvörðun
um friðlýsingu. Í kjölfar friðlýsingar er settur saman nýr samstarfshópur
sem vinnur að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar, þar sem settar eru
fram nánari umgengnisreglur og útfærslur á ákvæðum
friðlýsingarskilmála.

Þá er stjórnunar- og verndaráætlun ákveðið grunnskipulag að
uppbyggingu innviða á verndarsvæðum en í viðauka áætlunarinnar er
aðgerðaráætlun sem byggir á landsáætlun um uppbyggingu innviða og er
fjármögnuð úr ríkissjóði.
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3.2 Friðlýsingar okkar

Almennir friðlýsingar okkar eru átta talsins og taka mið af okkunarker
Alþjóða náttúruverndarsamtakanna (IUCN). Þeir eru:

● Náttúruvé
● Óbyggð víðerni
● Þjóðgarðar
● Náttúruvætti
● Friðlönd
● Landslagsverndarsvæði
● Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda
● Fólkvangar

Auk þess er heimild í lögum til að friðlýsa heil vatnaker og svæði í
verndar okki rammaáætlunar. Sjá umfjöllun um friðlýsingar okka á
næstu síðu.

Landbúnaðarlandslag, yst á Vatnsnesi.
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3.3  Náttúruminjaskrá og friðlýsingar út frá

lögum um náttúruvernd

3.3.1 Náttúruminjaskrá samkvæmt gildandi lögum um
náttúruvernd.

Í 33. gr. gildandi laga um náttúruvernd nr. 60/2013 er kveðið á um að
ráðherra skuli gefa út náttúruminjaskrá sem skipt er upp í þrjá hluta.

A. hluti fjallar um friðlýst svæði sem eru okkuð eftir
friðlýsingar okkum.

B. hluti fjallar um framkvæmdaáætlun næstu 5 ára, þ.e. skrá y r þau
svæði sem Alþingi hefur ákveðið að setja í forgang um friðlýsingu á
næstu 5 árum.

C. hluti fjallar um aðrar mikilvægar náttúruminjar sem ástæða þykir til
að friðlýsa eða friða.

Óheimilt er að framkvæma innan svæða á náttúruminjaskrá án ley s
skipulags- og/eða byggingary rvalda. Áður en ley  er veitt þarf að a a
umsagnar Umhver sstofnunar, Náttúrufræðistofnunar Íslands og
náttúruverndarnefndar sveitarfélagsins. Ráðherra getur sett tímabundið
bann við framkvæmdum sem skaðað geta náttúruminjar á B-hluta
náttúruminjaskrár.

Forðast ber að raska náttúruminjum sem eru á C-hluta náttúruminjaskrár
og óheimilt er að framkvæma án ley s skipulags- og/eða
byggingary rvalda líkt og fjallað er um í umfjöllun um svæði á B-hluta.
Ríkissjóður skal hafa forkaupsrétt að jörðum og öðrum landareignum
sem eru að hluta eða að öllu leyti á náttúruminjaskrá.

Um val minja á C-hluta náttúruminjaskrár skal leggja mat á verndargildi
þeirra og verndarþörf. Leggja skal áherslu á auðgi, fjölbreytni, fágæti,
stærð svæða og samfellu, upprunaleika og vísindalegt, menningarlegt,
fagurfræðilegt og táknrænt gildi.

Skilgreining og okkun vistgerða er hluti af alþjóðlegum skyldum
Íslendinga og er verndun verðmætra vistgerða lykilatriði til að tryggja
lí ræðilegan fjölbreytileika. Í lögum um náttúruvernd er kveðið á um að
meta skuli verndargildi vistgerða þegar velja á svæði á
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár.

Við gerð framkvæmdaáætlunar (B-hluta) skal leggja áherslu á að byggja
upp skipulagt net verndarsvæða til að stuðla að því að verndarmarkmið
náist. Líta skal til þess hversu mikil hætta sé á að minjunum verði raskað,
hvers konar minjum sé brýnast að bæta í net verndarsvæða og mikilvægi
svæðis til útivistar. Horfa á til þess hvort vistgerðir séu mikilvægar fyrir
friðaðar tegundir, hvort vistgerð gegni veigamiklu hlutverki í viðhaldi
sterkra stofna og mikilvægra tegunda, hvort vistgerðin er í
útrýmingarhættu eða y rvofandi hættu og hvort verulegur hluti
útbreiðslusvæðis vistgerðarinnar á heimsvísu sé á Íslandi. Að því er
varðar tegundir skal taka tillit til hvort tegundin sé í útrýmingarhættu eða
y rvofandi hættu, hvort tegundin sé ábyrgðartegund, hvort um er að
ræða einlenda tegund eða sérstök afbrigði sem einungis er að nna hér á
landi.

Í ákvæðum til bráðabirgða kemur fram að eldri náttúruminjaskrá, sem
fjallað er um hér á eftir, haldi gildi sínu að hluta, þar til ný
náttúruminjaskrá tekur gildi en vinna við nýja náttúruminjaskrá stendur
y r þegar skýrsla þessi er rituð.
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3.3.2 Eldri náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun
samkvæmt  lögum um náttúruvernd sem felld hafa verið
úr gildi.

Í lögum nr. 44/1999 sem féllu úr gildi árið 2015 þegar ný lög um
náttúruvernd tóku gildi var kveðið á um náttúruverndaráætlun og
náttúruminjaskrá.

● Náttúruverndaráætlun skal veita sem gleggstar upplýsingar um
náttúruminjar, þ.e. svæði, lífverur og vistker  sem Alþingi hefur
samþykkt að ástæða sé til að friðlýsa. Áætlunin lýsir sérkennum
minjanna og þýðingu þeirra í náttúru landsins.

● Náttúruminjaskrá er ge n út af umhver sráðherra en upptalning
skrárinnar skiptist í þrennt með eftirfarandi hætti:
○ listi y r svæði sem þegar eru friðlýst.
○ listi y r svæði sem ástæða þykir til að friðlýsa skv. útgefnum

náttúruverndaráætlunum
○ listi y r náttúruminjar sem rétt þykir að vernda.

Í daglegu tali hefur verið talað um friðlýst svæði, náttúruverndaráætlun
og síðastnefnda listann er talað um sem náttúruminjaskrá.

Ríkið nýtur forkaupsréttar að jörðum á náttúruminjaskrá.

3.3.3 Sérstök vernd samkvæmt lögum

Í 61. gr. gildandi laga um náttúruvernd er fjallað um sérstaka vernd
tiltekinna vistkerfa, jarðminja o. . Á það við m.a. um votlendi, vötn og
tjarnir y r 1000 m2, sérstaka birkiskóga og jarðminjar s.s. nútímahraun,
hella, fossa og hveri svo eitthvað sé nefnt.

Forðast ber að raska vistkerfum og jarðminjum sem falla undir
lagagreinina nema að brýna nauðsyn beri til og er skylt að a a
framkvæmdaley s, eða eftir atvikum byggingaley s sbr. skipulagslög og
lög um mannvirki áður en til framkvæmda kemur. Áður en ley  er veitt
skal ley sveitandi a a umsagna Umhver sstofnunar og viðkomandi

náttúruverndarnefndar sem starfar á vegum sveitarfélaga. Ley sveitanda
ber að rökstyðja ákvörðun sína ef veitt er ley  til framkvæmda á svæði
sem fellur undir 61. gr. laga um náttúruvernd.

Þá fjallar 62. gr. laganna um verndun bakkagróðurs. Þar segir að við
vatnsnýtingu og framkvæmdir á eða við vötn skuli forðast að raska
bökkum og næsta umhver  vatnsins. Benda má á kortasjár
Náttúrufræðistofnunar Íslands sem sýna jarðfræði landsins, vistgerðir,
svæði sem njóta sérstakrar verndar og svæði sem tilnefnd hafa verið á
B-hluta náttúruminjaskrár.

3.3.4 Friðun

Ráðherra er heimilt að gefa út auglýsingu um friðun tiltekinna vistkerfa,
vistgerða eða tegunda. Friðun getur náð til landsins alls eða afmarkaðra
landsvæða eða hafsvæða. Ákvörðum um friðun skal byggja á
framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár og getur verið viðbragð við
skyndilegri hnignun vistker s, vistgerðar eða tegundar þannig að
verulega víki frá markmiðum náttúruminjaskrár.

3.3.5 Friðlýsing

Ráðherra getur friðlýst landsvæði, einstakar náttúrumyndanir,
náttúruminjar í ha , vatnasvæði og heildstæð vatnaker  í samræmi við
sjöunda ka a náttúruverndarlaga. Óheimilt er að hró a við friðlýstum
náttúruminjum án undanþágu og getur brot varðar refsingu.
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3.4 Alþjóðlegir samningar

Íslenska ríkið hefur tekið á sig ýmsar skuldbindingar á alþjóðlegum
vettvangi. Í þessum ka a verður fjallað stuttlega um samningana,
skuldbindingar og aðgerðir er tengjast alþjóðlegum samningum um
náttúruvernd.

Helstu samningar sem eiga við eru:

● Samningur SÞ um lí ræðilega fjölbreytni
● Ramsar-samningurinn
● Bernar-samningurinn
● AEWA-samkomulagið
● Árósasamningurinn
● Landslagsverndarsamningur Evrópu

3.4.1 Samningur um lí ræðilega fjölbreytni
Samningurinn var undirritaður í Ríó árið 1992 og tók gildi á Íslandi 1994.
Nær allar þjóðir heims eru aðilar að samningnum sem hefur þau
markmið að vernda lí ræðilega fjölbreytni, að nýting sé sjálfbær og að
skipting hagnaðar af auðlindum sé sanngjörn og réttlát.

Í samningnum er sett fram svokölluð þriggja stiga nálgun til að vinna að
lí ræðilegri og upprunalegri fjölbreytni:

1. Að koma í veg fyrir innkomu ágengra framandi tegunda er y rleitt
mun hagkvæmara og umhver svænna en aðgerðir sem ráðast þarf
í eftir að slíkar tegundir hafa fest sig í sessi.

2. Ef ágeng framandi tegund hefur numið land er mikilvægt að greina
það jótt og grípa tafarlaust til aðgerða til að hindra að hún festi
rætur. Oft er æskilegt að uppræta viðkomandi tegund eins jótt og
mögulegt er.

3. Ef uppræting er ekki möguleg er nauðsynlegt að hindra útbreiðslu
og skipuleggja aðgerðir til langs tíma til að hemja tegundina.

Meðal skuldbindinga Íslands er að:

● Koma á ker  verndarráðstafana og verndarsvæða.

● Stýra og stjórna mikilvægum lí ræðilegum auðlindum til að
tryggja vernd þeirra og sjálfbæra þróun.

● Stuðla að sjálfbærri þróun á svæðum sem eru aðliggjandi
vernduðum svæðum.

● Endurheimta röskuð vistker og stuðla að því að tegundir í hættu
nái sér.

● Stuðla að sátt milli nýtingar og verndar.
● Koma í veg fyrir inn utning óæskilegra framandi tegunda, hafa

stjórn á uppgangi þeirra eða uppræta þær.
● Virða og viðhalda þekkingu og venjum hefðbundins lífstíls

innfæddra.
● Stjórna og hafa eftirlit með notkun og losun erfðabreyttra lífvera.
● E a fræðslu og þekkingu á lí ræðilegri fjölbreytni Íslands.

3.4.2 Ramsar samningurinn um votlendi sem hafa
alþjóðlegt gildi einkum fyrir fuglalíf.
Samningurinn var samþykktur 1971 og tók gildi 1978 á Íslandi. Með
samningnum er áhersla lögð á mikilvægi votlendissvæða fyrir
vatnsmiðlun, fjölbreytt góðurfar og dýralíf, sérstaklega votlendisfugla.

Samningsaðilar eru hvattir til aðgerða til að vernda votlendissvæði fyrir
ágengum framandi tegundum sem kunna að ógna lí ræðilegum
einkennum slíkra svæða og tegundum sem þar lifa. Nýting skal ekki
ganga á vistker  svæða eða rýra svæðið á annan hátt.

Með samningnum er verið að tryggja búsvæði fuglastofna sem treysta á
búsvæði óháð landamærum. Votlendi eru líka mikilvæg til bindingar
kolefnis, þar á sér stað mikil jarðvegsmyndun, þau auka vatnsgæði og
taka upp og virka sem miðlun vatns.

Meðal skuldbindinga Íslands er að:

● Undirbúa og framkvæma skipulag þannig að stuðlað sé að vernd
votlenda sem eru á Ramsar-listanum, svo og skynsamlegri
nýtingu votlenda, eins og framast er unnt.

● Fylgjast með og tilkynna ef vistfræðileg sérkenni votlenda á
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listanum hafa breyst, eru að breytast eða eru líkleg til þess að
breytast vegna verklegra framkvæmda, mengunar, eða annarrar
röskunar af mannavöldum.

● Stuðla að vernd votlenda, m.a. með því að friðlýsa ákveðin svæði
(sem friðlönd e. nature reserves) og stuðla að betri lífsskilyrðum
votlendisfugla.

● Ef brýna nauðsyn ber til að raska votlendi skal, eins og framast er
unnt, bæta fyrir það, einkum með því að leggja til annað og
sambærilegt votlendissvæði annað hvort á sama svæði eða á stað
þar sem fyrir nnst viðunandi hluti sömu tegunda.

● Standa fyrir rannsóknum, miðlun upplýsinga og fræðslu um
votlendi, gróður og dýralíf.

● Leitast við að styrkja stofna votlendisfugla með viðeigandi
ráðstöfunum.

3.4.3 Samningur um verndun villtra plantna og dýra og
lífsvæða í Evrópu

Bernarsamningurinn um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í
Evrópu var gerður 1979 og tók gildi á Íslandi 1993. Með samningnum er
lögð áhersla á að vernda villtar tegundir gróðurs og dýra auk búsvæða
þeirra sem þörf er á að vernda, ekki síst þeirra tegunda sem þarfnast
alþjóðlegrar samvinnu. Meðal aðgerða á grundvelli samningsins er að
tryggja lífsvæði villtra dýra t.d. alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði.

Meðal skuldbindinga Íslands er að:

● Vernda lí ræðilega fjölbreytni, náttúrulegar vistgerðir og
mikilvægt hlutverk þeirra við að hýsa fjölda tegunda dýra og
plantna.

● Gera nauðsynlegar ráðstafanir til að viðhalda jafnvægi milli
tegunda í vistkerfum og/eða aðlaga stofnstærð villtra dýra og
plantna einkum í samræmi við vistfræðilegar, vísindalegar og
menningarlegar kröfur.

● Meta umhver sáhrif framkvæmda og þróunar.
● Stuðla að aukinni þekkingu og upplýsingagjöf, m.a. með því að

auka vitund og virkni almennings í verndun náttúruar eifðar

okkar.
● Samræma umhver srannsóknir.
● Takast á við umhver slegar áskoranir eins og loftslagsbreytingar,

framandi ágengar tegundir og skaðlegar athafnir manna.

3.4.4 Samningur um vernd votlendisfugla og búsvæði
þeirra
Ísland varð aðili að samningnum árið 2013 en samningurinn var gerður
fyrst árið 1995. Sáttmálinn snýr að verndun votlendisfugla og búsvæði
þeirra í Afríku, Evrópu, Mið-Austurlöndum, Mið-Asíu, Grænlandi og
Kanadísku eyjaklösunum. Markmiðið er að koma á fjölþjóða samvinnu og
samræmdum verndaraðgerðum til að tryggja vernd viðkomustaða
votlendisfugla. Samningurinn er lagalega bindandi fyrir aðildarríkin og
tekur til verndar tegundanna og búsvæða en einnig til athafna mannsins
sem kunna að ógna tegundunum.

Meðal skuldbindinga Íslands er að:

● Samkvæmt grundvallarreglu samningins skulu samningsaðilar
grípa til samræmdra verndaraðgerða til að viðhalda eða
endurheimta ákjósanlega verndarstöðu votlendisfarfugla.

● Gerðar skulu raunhæfar ráðstafanir til að vernda
votlendisfarfugla, sérstaklega tegundir sem eru í hættu eða með
óhagstæða verndarstöðu, þ.m.t. að greina og gera ráðstafanir til
verndar búsvæðum þeirra og viðkomustöðum.

● Tryggja að nýting tegunda byggi á sjálfbærni og bestu mögulegu
þekkingu á vistfræðilegri stöðu þeirra.

● Fræðsla, miðlun upplýsinga og stuðla að vitundarvakningu.

3.4.5 Árósasamningurinn

Samningurinn var gerður árið 1998 og hefur verið í gildi á Íslandi frá
2011. Samningurinn snýst um rétt almennings til aðgangs að
upplýsingum, þátttöku í ákvarðanatöku stjórnvalda í ákvarðanatöku og
aðgangs að réttlátri málsmeðferð í umhver smálum.

Gefa skal almenningi kost á að taka þátt í ákvarðanatöku um útgáfu leyfa
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fyrir tiltekinni starfsemi sem haft getur áhrif á umhver ð:

● Almenningur sem málið varðar skal upplýstur um fyrirhugaða
starfsemi og fyrirhugað ferli ákvarðanatöku.

● Veita skal sanngjarna tímafresti til að gefa almenningi kleift að
koma sjónarmiðum sínum á framfæri áður en endanleg ákvörðun
er tekin.

● Þátttaka almennings skal hefjast snemma í ákvörðunarferlinu á
meðan allir valkostir eru fyrir hendi.

● Almenningi sem málið varðar skal veita aðgang að öllum
upplýsingum sem máli skipta varðandi ákvarðanatökuna.

● Tryggja skal að við ákvarðanatöku sé tekið eðlilegt tillit til
niðurstöðu af þátttöku almennings.

● Almenningur skal upplýstur um ákvörðun þegar hún liggur fyrir
og röksemdir fyrir henni.

3.4.6 Landslagssamningur Evrópu

Samningurinn var gerður á vettvangi Evrópuráðsins árið 2000 en var
fullgiltur á Íslandi 1. apríl árið 2020. Markmið samningsins er að e a
verndun, nýtingu og áætlanir um landslag, og að skipuleggja evrópska
samvinnu um málefni varðandi landslag.

Samningurinn gildir um allt y rráðasvæði aðildarríkja og nær til ósnortins
lands, þéttbýlis, dreifbýlis og umhver s borga. Hann tekur einnig y r innri
og skipgengar vatnaleiðir og sjávarsvæði auk þess sem samningurinn
gildir hvort sem landslag kunni að teljast framúrskarandi, hversdagslegt
eða niðurnýtt.

Í samningnum eru settar fram markvissar ráðstafanir sem aðildarríki eiga
að innleiða í löggjöf sinni og í aðgerðum. Eftirfarandi þættir eru tilteknir
sem markvissar ráðstafanir.

● Vitundaraukning þar sem aðildarríki ábyrgjast að auka vitund
meðal almennings, í einkarekstri og hjá hinu opinbera um gildi

landslags, hvert hlutverk þeirra er og breytingar á því hlutverki.
● Þjálfun og uppfræðsla sem aðildarríki ábyrgjast að e a s.s. með

þjálfun sérfræðinga, gera þverfaglegar þjálfunaráætlanir og
stuðla að skóla- og háskólanámskeiðum þar sem fjallað er um
verndun, nýtingu og skipulag landslags.

● Auðkenning og mat byggir á að auðkenna og greina landslag, að
meta gildi landslagsgerða í huga almennings og hagsmunaaðila
og að gæta þess að aðferðafræði við auðkenningu og mat
samræmist aðferðafræði annarra aðildarríkja.

● Gæðamarkmið um landslag þar sem aðildarríki ábyrgjast að
skilgreina gæðamarkmið um landslagsgerðir.

● Framkvæmd þar sem aðildarríki ábyrgjast að innleiða lög í þeim
tilgangi að vernda, nýta og/eða gera áætlanir um landslag.
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3.5 Friðlýsingarferlið

3.5.1 Um friðlýsingarferlið hjá Umhver sstofnun

Um undirbúning friðlýsinga er fjallað í 38. og 39. gr. laga nr. 60/2013 um
náttúruvernd. Friðlýst er á grundvelli framkvæmdaáætlunar
náttúruminjaskrár. Tillögur að friðlýsingum geta einnig komið frá
sveitarfélögum eða landeigendum. Auk þess er unnið að friðlýsingum á
grundvelli eldri náttúruverndaráætlana og rammaáætlunar.

Friðlýsingar sem eru ekki byggðar á framkvæmdaáætlun
náttúruminjaskrár þarfnast samþykkis landeigenda og viðkomandi
sveitarfélags. Umhver sstofnun annast undirbúning friðlýsingar á
grundvelli náttúruverndarlaga.

3.5.2 Hvað tekur friðlýsing langan tíma?

Tímaskali friðlýsingarvinnu er mjög breytilegur á milli svæða. Mestu
ræður hvernig eignarhaldi er háttað, fjöldi landeigenda og fyrirkomulag á
eignarhaldi lands. Þar sem ólíkir hagsmunir mætast getur tekið tíma að
samþætta þá þegar kemur að vinnu við friðlýsingar en hagsmunir geta
m.a. varðað uppbyggingu- eða nýtingu svæðis, umgengnisreglur og eira.

Í tilfellum þar sem hagsmunir togast á hefur friðlýsingarferlið í sumum
tilfellum dregist, það stoppað eða friðlýsingartillögur ekki hlotið
staðfestingu ráðherra.

Í venjulegu friðlýsingarferli er lögformlegur tími til umsagna samanlagt 10
vikur. Reynslan segir að friðlýsing taki um eitt ár í vinnslu þegar vel
gengur en náist ekki samkomulag meðal landeigenda um friðlýsingu
getur ferlið tekið mun lengri tíma eða það stoppað. Dæmi eru einnig um
að þar sem eindregin samstaða er um öll atriði friðlýsingar og þar sem
engin ágreiningsmál koma upp að þá sé undirbúningstími friðlýsinga
styttri, en þó ekki styttri en um sjö mánuðir í heild að meðtöldum
kynningartíma.

3.5.3 Friðlýsingarferlið

Þegar unnið er að friðlýsingu fer af stað ferli hjá Umhver sstofnun sem
fest í frumkönnun þar sem mat er lagt á stöðu verndar á svæðinu þá er
verndargildi svæðisins metið og það afmarkað og hnitsett.

Við mat á verndargildi er leitað til fagstofnana svo sem
Náttúrufræðistofnunar Íslands sem vinnur úttekt á náttúruverðmætum
þess svæðis sem til skoðunar er, auk þess sem litið er til alþjóðlegra
skuldbindinga Íslands er varða náttúruvernd og mikilvægis landslags og
landslagsheilda. Einnig er mikilvægt að varðveita einkennandi landslag
Íslands, að skapa grundvöll fyrir útivist og að vernda svæði til upplifunar
fyrir almenning. Að lokum er horft til vísindalegs gildis svæða með það að
markmiði að varðveita einstakar náttúrumyndanir, búsvæði tegunda og
vistgerðir. Nánar er fjallað um verndarmarkmið í 2. og 3. gr. laga um
náttúruvernd.

Sjá nánar um friðlýsingarferlið á mynd bls. 33.
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3.6 Rekstur friðlýstra svæða

Samkvæmt lögum um náttúruvernd fer Umhver sstofnun með umsjón
og rekstur náttúruverndarsvæða sem friðlýst eru á grundvelli laganna.
Vatnajökulsþjóðgarður og Þingvallaþjóðgarður eru aftur á móti
sjálfstæðar stofnanir sem hafa umsjón með hvorum þjóðgarði fyrir sig.

Að loknu friðlýsingarferli er reksturinn í estum tilfellum falinn teymum
náttúruverndar en sérfræðingar í teymum náttúruverndar starfa
víðsvegar um landið í tengslum við starfssvæði þeirra. Í sumum tilfellum
er umsjón þó falin öðrum á grundvelli 85. gr laga um náttúruvernd en þar
segir að Umhver sstofnun geti falið einstaklingum, sveitarfélögum eða
öðrum lögaðilum umsjón og rekstur náttúruverndarsvæða að
þjóðgörðum undanskyldum en samningurinn getur ekki falið í sér vald til
stjórnvaldsákvarðana.

Sérfræðingar Umhver sstofnunar sinna ætíð stjórnsýslu og samráði við
sveitarfélög, landeigendur og hagsmunaaðila vegna friðlýstra svæða.
Þegar umsjón er í höndum Umhver sstofnunar sinna landverðir
stofnunarinnar daglegri umsjón og náttúruvernd á svæðunum, þ.m.t. að
meta ástand, hafa eftirlit með að ákvæðum friðlýsinga sé framfylgt og
fræða gesti og gangandi um umhver smál og náttúru. Það er haft að
markmiði að landverðir og sérfræðingar star  í nánu samstar  við
stofnanir samfélaganna sem þeir lifa og starfa í. Til dæmis hefur verið
skipulögð fræðsla fyrir grunnskólanemendur, boðið hefur verið upp á
fræðslugöngur auk þess sem skipulagðar hafa verið fjöruhreinsanir svo
eitthvað sé nefnt. Það er mikilvægur þáttur í árangri af verndun svæða að
samvinna starfsfólks verndarsvæða og heimamanna sé sem mest.

Sérfræðingar og landverðir vinna samkvæmt regluverki laga um
náttúruvernd,  friðlýsingarskilmálum og stjórnunar- og verndaráætlun
hvers  svæðis.

3.7 Skuldbindingar og kostnaður við friðlýsingu

Hagsmunir friðlýsingar til framtíðar felast í sameiginlegri sköpun
umgjarðar um stjórnun, varðveislu og nýtingu hins friðlýsta svæðis. Slíkt
stjórntæki verður leiðarljós í umgengni um svæðið, umsjón þess og
stjórnun. Því er það hagur náttúruverndary rvalda að öll vinna við
verndun og friðlýsingar fari fram í sem mestu samstar  við rétthafa lands
og í samráði við hagsmunaaðila. Auk hinna augljósu kosta samstarfs við
friðlýsingu þá búa heimamenn almennt y r bestu mögulegu þekkingu um
sín nærsvæði, þekkja til staðhátta og varpa ljósi á hvernig hægt er að
vinna hlutina með raunhæfum og skynsamlegum hætti.

Fyrstu skref formlegs friðlýsingarferlis er að setja saman samstarfshóp
þar sem sæti eiga fulltrúar landeigenda, fulltrúar sveitarfélaga og fulltrúar
þeirra stofnana sem málið varðar s.s. Umhver sstofnunar og
Minjastofnunar.

Fundir eru haldnir nokkrum sinnum í ferlinu og þar sem meðlimir
samstarfshóps taka virkan þátt í ferlinu. Milli funda samstarfshóps er
meðlimum haldið vel upplýstum um framvinduna.

Breyting sú sem landeigendur upplifa við friðlýsingu er fyrst og fremst
fólgin í formlegri umsjón (landvörslu) og starfsemi á svæðinu. Þá eykst
almennt aðgengi að styrkfé til framkvæmda. Ennfremur hefur sýnt sig að
friðlýsing gefur aukin tækifæri til markaðssetningar í ferðaþjónustu. Jafnt
og þétt er er svo farið að vinna að uppbyggingu í samræmi við áætlanir
sem unnar eru í samstar  við heimafólk. Að auki kemur inn ley sveiting
Umhver sstofnunar þegar til framkvæmda kemur og nánar er fjallað um
hér á eftir.

Þegar framkvæma á innan friðlýstra svæða bætist ley sveiting
Umhver sstofnunar við ley sveitingu sveitarfélags sem skipulagsvalds en
ásamt þeim þarf ætíð að liggja fyrir ley landeigenda. Þannig verður
tvöföld opinber ley sveiting en ley Umhver sstofnunar byggir í
grunninn á friðlýsingarskilmálum sem áður hafa verið unnir í sameiningu
með ofangreindum aðilum, stjórnunar og verndaráætlun svæðisins og
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því hvort fyrirhugaðar framkvæmdir storki forsendum friðlýsingar. Séu
náttúruminjar í hættu er verndargildi á landsvísu- og heimsvísu metið og í
framhaldinu hvort að ásættanlegt sé að ráðast í fyrirhugaðar
framkvæmdir eða það skoðað hvort hægt sé að haga verki með þeim
hætti að náttúruminjum verði ekki ógnað. Þegar unnið er skipulag innan
friðlýstra svæða og fyrir svæði á náttúruminjaskrá er Umhver sstofnun
umsagnaraðili. Í sumum tilfellum er óskað eftir samvinnu við
Umhver sstofnun í deiliskipulagsvinnu innan friðlýstra svæða svo
skipulag taki betur tillit til verndarráðstafana og telst það jákvæð þróun
fyrir hlutaðeigandi.

Hagsmunaaðilar þurfa að koma sínum sjónarmiðum á framfæri í
friðlýsingarferli en í sumum tilfellum eru settar sérstakar reglur í
friðlýsingarskilmálum sem áhrif geta haft er varða umferð eða athafnir
innan friðlýstra svæða. Því er reynt að sníða skilmála svæða með þeim
hætti að ekki sé verið að útiloka hefðbundna starfsemi innan svæða, svo
framarlega að starfsemin sé sjálfbær og í sátt við náttúru og samfélag. Því
er mikilvægt að estar raddir heyrist snemma í ferlinu.

Kostnaður sveitarfélags við friðlýsingu snýr helst að vinnuframlagi í formi
fundarsetu og rýni vinnugagna. Það er hagur allra að vel sé vandað til, að
ferlið sé sem gegnsæjast og að samráð sé sem virkast. Því er mikilvægt að
landeigendur, sveitarfélag og hagsmunaaðilar ge  sér tíma til að y rfara
gögn jafnóðum.

Eftir að friðlýsing hefur átt sér stað kostar ríkið rekstur og eftirlit á
svæðinu.

Þegar landeigendur eða aðrir rétthafar hyggja á framkvæmdir sem eru
ley sskyldar hjá Umhver sstofnun tekur stofnunin leyfisveitingagjald
sem er í samræmi við gjaldskrá stofnunarinnar hverju sinni.
Framkvæmdir í þágu verndargildis svæða er undanskilið
ley sveitingagjaldi. Gjaldið samsvarar launakostnaði við vinnslu ley sins.

3.8 Hagræn áhrif friðlýsingar og áhrif á

byggðaþróun

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að hagrænum áhrifum
friðlýstra svæða. Í rannsókn Ferðamálastofu (Erlendir ferðamenn á
Íslandi 2018) kemur fram að 91,8% ferðamanna komi til landsins til að
upplifa náttúru landsins eða einstök náttúrufyrirbæri. Rannsóknum hefur
borið saman um áhuga ferðamanna á náttúru landsins sem hefur leitt til
þess að ábati af náttúruvernd hefur verið rannsakaður nánar.

Árið 2019 var ge n út skýrsla um náttúruvernd og byggðaþróun (Áhrif
verndarsvæða á grannbyggðir) af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Í
ágripi skýrslunnar segir:

Ef rétt er að málum staðið getur friðlýsing skapað ný
tækifæri fyrir þessi byggðarlög, en að sama skapi getur
framsal á umsjón með svæðum til miðlægs ríkisvalds
einnig vakið upp ótta hjá heimamönnum um að missa frá
sér völd í eigin nærumhver . Því þarf að huga að ýmsu og
virkt samráð við íbúa er algert lykilatriði.2

Um áhrif friðlýstra svæða á framleiðslu og atvinnu í næsta umhver  gaf
Hagfræðistofnun Háskólans út skýrslu árið 2018. Í ályktun skýrslunnar
segir um niðurstöður að friðlýst svæði víða um land séu mikilvæg fyrir
atvinnulíf í næsta nágrenni þeirra. Er þá hvort tveggja horft til starfa á
friðlýstu svæðunum og tengd störf í ferðaþjónustu.3

Í greinargerð skýrslunnar sem unnin var af Jukka Siltanen kemur fram að4

heilsársstörf við þau friðlýstu svæði sem eru til umfjöllunar eru 0-31, þar
er ekkert heilsársstarf við Hraunfossa en 31 starf á Þingvöllum. Eitt
heilsársstarf er við Dynjanda, tvö í Mývatnssveit og tvö í Þjóðgarðinum
Snæfellsjökli. Því er við að bæta að heilsársstörfum hefur fjölgað t.a.m. er

4 Jukka Siltanen, 2018.

3 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2018.

2 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2019, bls. 8.
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komið eitt heilsársstarf við Hraunfossa og á vesturlandi auk þess sem
einu star  hefur verið bætt við í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Mikill fjöldi
tímabundinna starfa eru svo við þjóðgarða og friðlýst svæði þó að alla
jafna séu stör n est í þjóðgörðunum. Sem dæmi voru ársverk
tímabundinna starfsmanna Umhver sstofnunar í Mývatnssveit 2,6, við
Dynjanda og á sunnanverðum Vestfjörðum 0,9 og Þjóðgarðinum
Snæfellsjökli 2,3.

Samkvæmt rannsókn Jukka er áætlað að fyrir hverja krónu sem ríkið leggi
til reksturs skili sér 13 krónur til baka í formi skatttekna af störfum á
friðlýstum svæðum og störfum í ferðaþjónustu á friðlýstum svæðum og
grannsvæðum.5

3.9 Menningarminjar
Um menningarminjar er fjallað í lögum um menningarminjar nr. 80/2012.
Þar segir að hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða
vatni sem eru 100 ára eða eldri teljast til fornleifa og eru sjálfkrafa
friðaðar. Friðlýsing menningarminja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er
á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu
menningarminja. Umhver s friðaðar fornminjar er 15 metra friðhelgað
svæði og gilda sömu reglur um það svæði og um fornleifarnar sjálfar.
Óheimilt er að raska menningarminjum án ley s Minjastofnunar Íslands.

5 Jukka Siltanen, 2018.
Fiskþurrkun á Hvammstanga.
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4 Afmörkun friðlýsingakosta og
verndargildi þeirra

4.1 Friðlýsingakostir
Í ka anum eru mm ólík svæði tekin til umfjöllunar sem hafa ólíkt
verndargildi sem falla í ólíka verndar okka. Umfjöllunin gefur góða sýn á
hvernig ólíkir verndar okkar leiða af sér mismunandi áherslur við vernd
og stýringu svæðanna.

Umfjöllun þessa hluta er ekki ætlað að lýsa fyrirætlunum um friðlýsingar
heldur einungis að setja fram hugmyndir um þá kosti sem eru í stöðunni.
Hvorki hefur farið fram formlegt mat á aðstæðum né samtal við
landeigendur eða hagsmunaaðila. Þá skal bent á að uppröðun svæðanna
í eftirfarandi umfjöllun er ekki sett fram sem forgangsröðun af nokkru
tagi.

Í lok ka ans er svo settur fram listi y r þau svæði sem heimamenn hafa
nefnt sem áhugaverða staði sem vert er að skoða nánar með tilliti til
friðlýsinga í framtíðinni.

Svæðin sem eru til umfjöllunar eru:

● Arnarvatnsheiði, Tvídægra og Víðidalstunguheiði
● Kolugljúfur, Kolufossar og Bakkabrúnir
● Borgarvirki
● Hvítserkur, Sigríðarstaðaós og Sigríðarstaðavatn
● Illugastaðir

Afmarkanir friðlýsingakosta.
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4.2 Arnarvatnsheiði, Tvídægra,
Víðidalstunguheiði og Stórisandur

Efst á Arnarvatnshæðum
oft hef eg fáki beitt;
þar er allt þakið í vötnum,
þar heitir Réttarvatn eitt.

Jónas Hallgrímsson

Svæðislýsing

Austan Holtavörðuheiðar, þar sem þjóðvegur 1 tengir norður- og
vesturland taka við heiðarlönd sem að hluta hafa gengið undir heitinu
Tvídægra sem er nafnkunn úr Íslendingasögum en hún er á mörkum
Borgarfjarðar og Húnavatnssýslu. Svæðið er um 756 km2 að stærð og

atlendi nokkuð en vötnin sögð óteljandi. Mið rðingar telja að
Arnarvatnsheiði og Tvídægra séu samheiti afréttarlanda héraðanna,
Tvídægra vestari hluti en Arnarvatnsheiði austar. Heiðarnar eru frá6

vestri til austurs Tvídægra, Arnarvatnsheiði, Núpsheiði, Aðalbólsheiði og
Víðidalstunguheiði. Milli hinna votlendu heiða og Kjalvegar, austan
Langjökuls, er Stórisandur en um Stórasand liggur Skag rðingavegur
sem ruddur var á árunum 1831-1834.

Heiðarnar eru votlendar mjög, alsettar lækjum, vötnum og graslendi. Þær
hafa lengi verið nýttar til hlunninda en fengsæl veiðivötn og ríkulegar
varplendur nnast víða. Beit hefur verið nýtt á heiðunum þó dregið ha
úr beitarálagi á síðari árum samhliða fækkun búfjár.

6 Ferðafélag Íslands, 2015, bls. 250
Arnarvatnsheiði, Tvídægra, Víðidalstunguheiði og Stórisandur, 756 km2

40



Heiðarnar og nágrenni þeirra er víðfeðmt svæði og lítt snortið en aðgengi
að því er takmarkað og bundið við fjallaslóða. Takmarkað aðgengi og
hinar ósnortnu lendur auka á sérstöðu svæðisins en ásamt fjölbreyttu
dýralí og sögu skapast einstök óbyggðaupplifun sem vert er að
varðveita.

Í heild sinni nær umrætt svæði y r tvö sveitarfélög sem eru Húnaþing
vestra og Borgarbyggð. Þó um sé að ræða eina heild er í þessari vinnu
fyrst og fremst horft til svæðisins frá sjónarhorni Húnaþings vestra.

Upplifun

Svæðið er stórt, lítt raskað og til þess að kynnast því þarf að gefa sér tíma.

Margir þeirra sem sækja svæðið heim að sumri eru að nýta auðlindir
svæðisins, þá helst skveiði í vötnum. Þannig ver fólk oft löngum
stundum eitt, eða í smáum hópum, í náttúrunni og kynnist á eigin
forsendum þeim fjölbreytileika og krafti sem býr í landslaginu og lífríki
þess. Fjölbreytt lífríkið, gróðurlendi og hið óraskaða landslag kallar fram
ró hjá þeim sem um svæðið fara en jafnframt gleði því þó rólegheitin
virðist allsráðandi getur lífríkið sýnt kraft sinn, ekki síst snemmsumars
þegar varp er í algleymingi.

Uppruni, ró og lífríki eru þannig einkunnarorð sem mætti taka með sér í
þróun svæðisins til framtíðar.

Verndargildi

Arnarvatnsheiði og Tvídægra eru nr. 401 á náttúruminjaskrá líkt og nánar
er fjallað um í ka a 2.2. Þá tilnefndi Náttúrufræðistofnun Íslands svæðið á
C-hluta náttúruminjaskrár sem nánar er fjallað um í ka a 3.3. Auk þess
sem að framan greinir þá er svæðið metið sem mikilvægt fuglasvæði og
þar eru náttúrufarslegir þættir sem njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr.
laga um náttúruvernd en það eru lítt röskuð votlendissvæði ásamt
stöðuvötnum og tjörnum.

Verndargildi svæðisins hefur verið metið af Náttúrufræðistofnun Íslands í
tengslum við skráningu á C-hluta náttúruminjaskrár. Í matinu er vísað í
mikla skgengd og fjölskrúðugt fuglalíf en svæðið er alþjóðlega mikilvægt

varpsvæði álftar og himbrima. Fjöldi álfta á fjaðrafellitíma uppfyllir einnig
alþjóðleg viðmið. Þá verpur þar einnig nokkuð af lómi og duggönd sem
eru forgangstegundir. Víðfemt votlendi einkennir svæðið, þar er að nna
jarðhita með jarðhitaplöntum og hveravist.

Fjölbreyttar vistgerðir er að nna á svæðinu. Algengustu vistgerðir eru
tjarnastara óavist með mjög hátt verndargildi, lyngmóavist á láglendi
með hátt verndargildi og á lista Bernarsamningsins frá 2014 y r svæði
sem þarfnast verndar, staramóavist með miðlungs verndargildi og
mosamóavist með lágt verndargildi. Fjölmargar aðrar vistgerðir er að

nna til viðbótar.

Landslag svæðisins, allt frá Stórasandi í austri að Tvídægru í vestri, er lítt
raskað og hefur þann hátt verndargildi sem upprunalandslag, sem er í
samræmi við áherslur í landslagsverndarsamningi evrópu.

Svæðið hefur hátt verndargildi á íslenskan- og alþjóðlegan mælikvarða. Ef
til friðlýsingar kemur í einni eða annarri mynd liggur beint við að tilnefna
svæðið á lista y r alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði í samræmi við
ákvæði Ramsarsamningsins.

Friðlýsingarkostir

Nokkrir friðlýsingarkostir eiga við svæðið á Arnarvatnsheiði.

Sem friðland snérist vernd helst að vistkerfum og búsvæðum og að
styrkja vernd sjaldgæfra lífvera eða þeirra sem eru í hættu samkvæmt
válista.

Ef um væri að ræða landslagsverndarsvæði væri horft til fágætis á
lands- og heimsvísu en Arnarvatnsheiði er alþjóðlega mikilvægt
fuglasvæði auk þess að skarta að miklu leyti ósnortnu landslagi.

Svæðið fellur vel að friðlýsingu sem óbyggt víðerni í samræmi við 46. gr.
laga um náttúruvernd. Vernd óbyggðra víðerna hefur það að markmiði
að náttúran fái að miklu leyti að þróast án mannlegra umsvifa. Einkenni
svæðisins fái að njóta sín, landslag og víðsýni og heildstæð, stór vistker
fá að þróast með sama hætti og verið hefur.

Á svæðinu uppli r fólk einveru og kyrrð fjarri mannvirkjum og vélknúinni
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umferð. Þeir sem fara um svæðið geta þannig notið þeirra landgæða og
auðlinda sem náttúran býr y r.

Meðal þess sem mætti hafa að markmiði við friðlýsingu svæðisins væri að
tryggja framgang lífríkisins, óbyggðaupplifun manna og hefðbundnar og
sjálfbærar nytjar auk þess sem leggja mætti áherslu á að mannvirki sem
reist væru féllu vel að svipmóti lands sem styddi við hugmyndafræði um
varðveislu landslags.

Við mat á kostum til uppbyggingar þyrfti að huga að því að auka og bæta
upplifun gesta án þess að valda skaða- eða tru un á dýralí . Markmiðum
mætti ná fram með því að byggja upp á stöðum þar sem náttúra og lífríki
þolir betur umferð fólks en á sama tíma væri umferð beint frá
viðkvæmum svæðum án þess að þeim væri lokað.

Öll uppbygging væri ákvörðuð í samtali Umhver sstofnunar, sveitarfélags
og hagsmunaaðila. Við fyrstu sýn þarf að leggja áherslu á aðgengi
gangandi og akandi, möguleika til fugla- og náttúruskoðunar án þess að
tru a dýralíf eða rýra möguleika á nýtingu auk þess að miðla fræðslu og
upplýsingum um náttúrufar og sögu.

Ef tekin verður ákvörðun um friðlýsingu svæðisins í heild eða að hluta er
æskilegt að horfa á svæðið í heild og vinna að friðlýsingu í samstar
Húnaþings vestra, Borgarbyggðar og Húnavatnshrepps en með því væri
landslagsheildin frá Stórasandi vestur að Tvídægru með hinu fjölbreytta
lífríkissvæði til skoðunar.

Mynd á næstu síðu: „Efst á Arnarvatnshæðum”.
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4.3 Kolugljúfur, Kolufossar og Bakkabrúnir

Svæðislýsing

Kolugljúfur eru alldjúp gljúfur Víðidalsár og eru þau og umhver þeirra að
hluta kennd við tröllkonuna Kolu. Má rekja örnefnin Kolufossa, Kolupott
og Kolurúm til tröllkonunnar.

Um gljúfrið fellur hinn eiginlegi gljúfrasmiður sem er hin fengsæla og
eftirsótta veiðiá Víðidalsá. Í gljúfrið fellur áin í Efri-Kolufoss en í gljúfrinu
eru nokkrir fossar og úðir.

Skammt vestan gljúfranna eru Bakkabrúnir, blágrýtis- og sandsteins
brúnir sem liggja samsíða Kolugljúfrum að hluta. Í brúnunum eru setlög
frá hlýindaskeiði á ísöld.

Upplifun

Kolugljúfur og nágrenni þess er vaxandi viðkomustaður ferðamanna sem
sækja í upplifun af fossum og stórbrotnum gljúfrunum. Fáir koma í
Bakkabrúnir enda bera þær ekki umferð og ber að vernda í því ástandi
sem þær eru.

Þjóðsaga gljúfranna er tengist Kolu eykur enn á upplifun af
náttúrusmíðinni en margir njóta þess að ganga um svæðið og skoða
skessukatlana sem jafnan ganga undir nafninu Kolupottur og Kolurúm
þar fyrir neðan.

Svæðið er skammt frá þjóðvegi 1 og kærkominn áningarstaður fyrir
ferðalanga til að upplifa og njóta á ferðalögum auk þess sem svæðið er
hluti af neti áfangastaða á norðurlandi vestra.

Kolugljúfur, Kolufossar og Bakkabrúnir, 2,12 km2.
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Verndargildi

Svæðin hafa verið tilnefnd á náttúruminjaskrá enda falleg náttúrusmíð
með gljúfri sínu, fossum og skessukötlum. Svæðið er nr. 406 á
náttúruminjaskrá og er nánar fjallað um í ka a 2.2. Svæðið býr meðal
annars y r miklu fræðslu- og upplifunargildi.

Verndargildi gljúfranna felst í hinum fjölbreyttu jarðmyndunum; fossum,
skessukötlum ásamt ánni og umgjörð hennar en fossarnir njóta
sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd.

Bakkabrúnir hafa hátt verndargildi en þar nnast setlög sem nýtast ekki
síst við rannsóknir á veðurfari og aðstæðum fyrir þúsundum ára. Sem
slíkar hafa bakkabrúnir hátt vísindalegt gildi og þarf að vernda í sem
náttúrulegust ástandi en almennt njóta steingervingar verndar skv. 60. gr.
laga um náttúruvernd þar sem segir að óheimilt sé að nema á brott eða
losa steingervinga af fundarstað.

Friðlýsingakostir

Svæðið fellur sérstaklega vel að skilmálum um náttúruvætti en
náttúruvætti eru einstakar náttúrumyndanir sem ástæða er til að
varðveita vegna fræðilegs gildis, fegurðar eða sérkenna.

Svæðið sem hér um ræðir er mótað af Víðidalsá um aldir en áin hefur
opnað á jarðlög og steingerðar jurtaleifar sem mikilvægt er að vernda.
Áin fellur enn um svæðið í hinu stórbrotna Kolugljúfri um Kolufoss.

Við Kolugljúfur hefur nokkuð verið byggt upp á síðustu árum enda nýtur
staðurinn vaxandi vinsælda sem viðkomustaður ferðamanna. Mikilvægt
er að halda utan um áfangastaðinn sem slíkan, halda áfram þeirri
uppbyggingu sem þar hefur verið ráðist í, sinna viðhaldi, upplýsingagjöf
og landvörslu.

Við uppbyggingu mætti horfa til þess að vernda Bakkabrúnir í þágu
vísinda og rannsókna en byggja upp áfangastað með þjónustuhúsi,
útsýnisstöðum og göngustígaker við Kolugljúfur í samræmi við gildandi
deiliskipulag.

Kolufossar þar sem Víðidalsá fellur í Kolugljúfur.

Ferðamenn við Kolugljúfur..

45



4.4 Borgarvirki
Svæðislýsing

Borgarvirki er hringlaga klettastapi á milli Vesturhópsvatns og Víðidalsár
sem rís 177 metra y r sjávarmál og trónir y r umhver sitt. Af Borgarvirki
er gott útsýni y r héraðið sem hefur ge ð mönnum tilefni til að nýta sér
sérstöðu staðarins á fyrri öldum en ásamt því að vera merkileg
náttúrusmíð er hann eitt þekktasta fornaldarmannvirki á Íslandi, og hlaut
opinbera vernd fyrst árið 1817 en var friðlýst sem fornminjar árið 1930.

Stapinn er brattur og að miklu leyti umkringdur stuðlabergi, allt að 6
metra háu. Þar sem skriður gengu niður úr klettunum var á fornöld
hlaðið í svo úr varð virkið sem við þekkjum í dag, en gengt er inn í það að
austan. Innan virkisins er dæld þar sem sjá má tvennar tóftir, líklega
skálatóftir. Ekki er vitað með vissu í hvaða tilgangi virkið var hlaðið upp þó
uppi séu getgátur um tilurð þess.

Upplifun

Borgarvirki er áberandi í landslaginu þar sem það rís y r Vesturhópsvatn.
Virkið sjálft skagar upp úr umhver sínu sem kóróna á kolli háum þar
sem menn leituðu öryggis á róstutímum sögualdar á Íslandi.

Þegar komið er akandi að lætur staðurinn lítið y r sér en gangan upp er
nokkuð á fótinn. Stuðlabergið mætir haganlega hlöðnum veggjum en sé
gönguleið fylgt kemst maður að inngangi virkisins. Virkið er í raun voldugt
og ef gengið er að hringsjá á toppi þess má njóta víðsýnis y r
Húnavatnssýslurnar og láta hugann reika til þess tíma þegar hetjur riðu
um héruð.

Staðurinn hefur y r sér sögulegan blæ þar sem sagan og búsetan mætir
landinu og kostum þess. Skammt undan er svo fjölbreytt lífríki
gróðurfars, fugla og ska sem saman hafa myndað grundvöll búsældar á
svæðinu.

Borgarvirki, 0,02km2.
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Verndargildi

Borgarvirki er svipmikil og áberandi klettaborg sem er áberandi kennileiti
í umhver sínu. Borgarvirki er hluti þess svæðis sem er nr. 404 á
náttúruminjaskrá en svæðið sem þar er markað er mun stærra og nær
allt frá fjöru að Vesturhópsvatni. Nánar er fjallað um afmörkun
náttúruminjaskrár í ka a 2.2 um skráðar náttúruminjar.

Stuðlarnir í klettabelti virkisins eru heillegir og fallegir og er svæðið að
mestu óraskað. Landslagsverndargildi Borgarvirkis er hátt enda
einkennandi mjög fyrir landslagið og þekkt kennileiti.

Menningasögulegt gildi svæðisins er mikið.

Friðlýsingakostir

Borgarvirki hefur hátt menningarsögulegt gildi auk þess að vera sérstætt
náttúrufyrirbæri og góður útsýnisstaður y r umhver  sitt.

Staðurinn fellur vel undir skilgreiningu náttúruvættis með
bergmyndanir sínar en annar kostur verður tekinn til nánari skoðunar
hér, það er friðlýsinga okkurinn landslagsverndarsvæði í samræmi við
50. gr. laga um náttúruvernd. Flokkurinn fjallar um svæði með
menningarsögulegt gildi sem er sérstætt á svæðis- og landsvísu og skipar
sess í vitund þjóðarinnar. Markmið friðlýsingarinnar væri að vernda
sérkenni svæðisins án þess að takmarka umferð um það. Uppbygging er
heimil en  mannvirk skulu falla sem best að svipmóti lands.

Áhugavert er að líta til Borgarvirkis sem staðar þar sem merk saga og
friðhelgar fornminjar mæta landslagsverndarsvæði en forsenda
verndunar á grundvelli náttúruverndarlega er náið samráð við
Minjastofnun Íslands.

Minjastofnun hefur látið vinna deiliskipulag fyrir svæðið þar sem lögð eru
drög að þeirri uppbyggingu sem ráðast ætti í á svæðinu. fiskilegt er að
horfa til þess að fylgja þeim línum sem lagðar hafa verið í fyrri
uppbyggingu sem og á skipulagi jafnframt því að horfa til nýtingar á þeim
fræðslumöguleikum sem svæðið hefur upp á að bjóða ásamt því að koma
á landvörslu.

Ef ákveðið verður að fara út í friðlýsingu á grundvelli náttúruverndarlaga
væri æskilegt að kanna gaumgæ lega kosti þess að víkka svæðið í
samræmi við tillögur á náttúruminjaskrá en skammt frá Borgarvirki eru
votlendissvæði og vötn sem njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr.
náttúruverndarlaga.
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Horft til norðurs af Borgarvirki.

Horft úr Borgarvirki til Víðidalsfjalls.

Hringsjá efst á Borgarvirki.

Gamlar garðhleðslur minna á liðna tíð.
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4.5 Hvítserkur, Sigríðarstaðaós,
Sigríðarstaðavatn og Nesbjörg

Svæðislýsing

Hér er fjallað um stórt og fjölbreytilegt svæði en innan þess eru
áhugaverðar jarðminjar á borð við Hvítserk, sellátur og alþjóðlega
mikilvægt fuglasvæði. Verndargildið er því metið hátt.

Klettadrangurinn Hvítserkur er nyrsti oddi þess svæðis sem hér er sett
fram. Berggangur í sjó sem hefur notið vaxandi vinsælda sem
ferðamannastaður. Aðgengi er frá bílastæði í landi Ósa, að útsýnispalli
þar sem vel sést y r klettinn sem ber nafn af fugladriti sem jafnan þekur
hann. Frá bílastæðinu er einnig aðgengi að fjörunni þaðan sem gengt er
að Hvítserk og suður að Sigríðarstaðaós.

Á svæðinu halda landselir til allt árið og kemst fólk oft í návígi við þá.
Mörg dæmi eru um að aðgangsharka gesta að selasvæðum ha valdið
óæskilegu álagi á selabyggðir.

Sigríðarstaðaós, Sigríðarstaðavatn og Sigríðarstaðasandur eru mikið
fuglasvæði. Á sandinum fer fram landgræðsla auk þess sem þar er
fyrirhuguð skógrækt.

Nesbjörg eru klettahryggur sem skilur Sigríðarstaðavatn og Hópið en í
Nesbjörgum og á vötnunum í kring er mikil fuglalíf. Svæðið allt er
mikilvægt fæðuö unarsvæði fyrir haferni og fálka.

Upplifun

Hvítserkur dregur fólk á staðinn þar sem hann stendur í ha í einfaldleika
sínum en stendur þó af sér ölduna ár eftir ár, öld eftir öld. Gestir sem
gefa sér tíma og staldra við verða þó oftar en ekki gagnteknir af lífríki
svæðisins sem er einkar fjölbreytt en jafnframt mjög aðgengilegt. Þegar
komið er í fjöruna mætir manni fjölbreytt sjávar- og fuglalíf sem gleður
augu jafnt ungra sem aldinna- og allt þar á milli.

Hvítserkur, Sigríðarstaðaós, Sigríðarstaðavatn og Nesbjörg, 30,21km2.
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Verndargildi

Hvítserkur er þekkt kennileiti sem fjöldi gesta sækir heim á hverju ári.
Dranginn er þekkt kennileiti og einstakt form hans, lífríkið og landslagið í
kring skapar það aðdráttara  sem staðurinn hefur.

Hópið og hluti Sigríðarstaðasands er skilgreint alþjóðlega mikilvægt
fuglasvæði. Við Sigríðarstaðaós er skilgreint sellátur. Þá hefur svæðið allt
verið tilnefnt á B - hluta náttúruverndaráætlunar vegna vistgerða, fugla
og sela. Fuglalíf er einkar fjölbreytt, ekki síst á fartíma en ásamt því að
vera viðkomustaður fugla á fartíma þá er þar fjaðrafellistaður álfta og

óðasetur rauðbrystinga en skv. munnlegri heimild Einars Þorleifssonar
hafa þar sést 3-5000 fuglar á vorin.

Friðlýsingakostir

Líkt og fyrr getur hefur svæðið fjölbreytt verndargildi auk þess sem
svæðið er aðgengilegt en býr y r viðkvæmu lífríki. Mikilvægt er að reyna
að e a staðinn sem áfangastað ferðamanna en jafnframt stuðla að vernd
búsvæða, vistgerða og hins fjölbreytta dýralífs.

fiskilegt er því að horfa til þess að vernda lífríkið ásamt því að taka utan
um áfangastaðinn þar sem Hvítserkur er í forgrunni. Til þess að ná utan
um markmiðin væri mögulegt að horfa til tvíþættrar friðlýsingar. Annars
vegar væri um að ræða friðland, hinsvegar náttúruvætti en
náttúruvættið væri afmarkað af nyrsta hluta svæðisins, þ.e. Hvítserk og
aðkomunni að honum.

Friðlandið væri til verndunar vistgerðum og búsvæðum þar sem aðgengi
almennings væri stýrt og heimilt væri að takmarka umferð á vissum
tímum árs eða á vissum svæðum til verndar lífríki. fiskilegt væri að
friðlandið næði að Hvítserk, enda er um að ræða eitt heildstætt búsvæði.

Hvítserkur yrði svo sérstaklega afmarkaður, sem fyrr segir, sem
náttúruvætti enda einstök bergsmíði og vinsæll áfangastaður
ferðamanna. Þannig væri Hvítserkur verndaður sem einstök
náttúrumyndun og fælist vernd hans í að viðhalda henni og leyfa fólki að
njóta útivistar í tengslum við hann.

Mismunur þessara tveggja friðlýsinga okka er að friðlandið snýr að
verndun dýralífs, vistgerða og búsvæða. Aðgengi almennings er því ekki
markmið í sjálfu sér. Náttúruvætti hefur hinsvegar gildi í sjálfu sér, þar
viljum við vernda ásýnd og leyfa almenningi að njóta svæðisins.

Uppbygging hinna tvískiptu svæða ætti að vera mismunandi þar sem lögð
væri áhersla á að fólk gæti annars vegar notið náttúruvættisins með sem
bestum hætti og aðstaða og aðgengi væri í samræmi við gestakomur.
Hins vegar væri uppbygging friðlandsins í þágu verndar lífríkisins en þó
lögð áhersla á að fólk gæti notið þess að upplifa dýralí ð og hina villtu
náttúru án þess að valda tru un á viðkvæmasta tímanum. Mikilvægt er
að aðgengi að friðlandinu sé til staðar þrátt fyrir verndina enda hefur
upplifun af villtri náttúru mikið fræðslugildi auk þess sem þekking og
upplifun fólks á náttúrunni er órjúfanlegur þáttur þegar kemur að heilsu
fólks.

Svæðið í heild þarf á landvörslu að halda þar sem landverðir gætu
upplýst og frætt gesti ásamt því að standa vörð um lífríkið, viðhalda
ásýnd og innviðum.
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Hvítserkur kemst á þurrt á fjöru þegar sjávarföll eru lág.

Nesbjörg og Sigríðarstaðavatn.

Horft að Sigríðarstaðaós og Nesbjörgum.

Margir freista þess að komast að Hvítserk þegar sjávarföll leyfa.
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4.6 Illugastaðir

Svæðislýsing

Strandlengjan á vestanverðu Vatnsnesi einkennist af klettaströndum þar
sem tangar, eyjar og grunnar víkur hýsa fjölbreytt lífríki.

Á Illugastöðum hefur í gegnum aldirnar verið myndarbú og ríkuleg
hlunnindi af sjósókn og æðarvarpi. fiðarvarpið er friðlýst en innan um
æðurnar verpa kríur og teistur í nokkru mæli auk þess sem þar eru stór
sellátur.

Landslag jarðarinnar er fagurt og saga mannvistar við hvert fótmál auk
þess sem lífríkið er fjölbreytt og aðgengilegt. Vogskorin ströndin veitir
skjól við úthafsöldunni sem skapar öryggi dýrategunda við fæðuö un auk
þess sem umhirða æðarvarpsins heldur rándýrum í skefjum.

Landeigendur hafa, ásamt því að viðhalda æðarvarpi, útbúið aðstöðu og
gönguleiðir fyrir ferðamenn til að komast í návígi við seli og er staðurinn
vinsæll áningastaður þeirra sem um Vatnsnes fara en svæðið er þó lokað
á varptíma.

Upplifun

Utanvert Vatnsnesið er fagurt, með klettamyndunum sem skaga í sjó
fram en hin klettótta strönd skapar skjól fyrir litskrúðugt lífríki á ha , í
fjörum og í landi. Gestir sem sækja Illugastaði heim komast í návígi við
lífríki svæðisins og landslag og fá að njóta landsins gæða og fegurðar.

Uppbygging á svæðinu er hó eg og aðkoma snyrtileg sem skapar gestum
jákvæða upplifun, rósemd og góða til nningu fyrir náttúrunni.

Illugastaðir, 1,81 km2.
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Verndargildi

Mikil sellátur er að nna á Vatnsnesi, m.a. í landi Illugastaða. Þar kæpir
landselur sem er nokkuð útbreidd tegund en íslenski stofninn hefur átt
undir högg að sækja á síðustu áratugum. Ekki er fyllilega ljóst hvað veldur
fækkun í landsselsstofninum en mögulegir þættir eru veiðar í ósum,
hjáveiðar í net skveiðimanna í sjó eru taldar upp sem ógn ásamt
mögulegum sjúkdómum, fæðuskilyrðum eða umhver sbreytingum svo
eitthvað sé nefnt. Sel hefur fjölgað á látrum við Illugastaði þrátt fyrir
fækkun á landsvísu.

Strandlengja, eyjar og sker í Húna óa hafa verið tilnefndar á B - hluta
náttúruverndaráætlunar, þar með talin er vestanverð og norðanverð
strandlengja Vatnsness vegna landsels. Lið í aðgerðum til verndar telur
Náttúrufræðistofnun Íslands vera að tryggja selum vernd í látrum og á
nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuö un fer fram.

Fjörur á Vatnsnesi eru að mestu grýttar en á stöku stað eru að nna leirur
en á Illugastöðum eru um tveir hektarar leira með miðlungs verndargildi.
Leirur eru mikilvæg fæðuö unarsvæði vaðfugla. Bæjarlækur fellur til
sjávar um hlaðvarpa Illugastaða og í honum er Foss en leirur og fossar
njóta sérstakrar verndar í samræmi við 61. gr. laga um náttúruvernd.

Ströndin við Illugastaði er grýtt og ganga tangar og sker út frá ströndu.
Klettamyndanir, gamlir berggangar, hafa fagurfræðilegt landslagsgildi
sem skapa svæðinu sérstöðu.

Náttúrufarslegir þættir skapa fallega umgjörð um hið fjölbreytta lífríki
sem fyrir nnst á Illugastöðum ásamt umhirðu landeigenda sem sinna
svæðinu og lífríkinu.

Miklar minjar um búsetu og nýtingu svæðisins er að nna á svæðinu sem
bjóða upp á mikla möguleika er snúa að fræðslu um samspil manna og
náttúru.

Friðlýsingakostir

Saga Illugastaða er samo n nýtingu hlunninda hundruð ára aftur og er
þar fyrst að nefna æðardúntekju. Sú langa hefð sem skapast hefur á
nýtingu æðarvarpsins hefur án vafa jákvæð áhrif á lífríkið í nágrenni þess.
Minjar eru um útræði fyrri tíma ásamt því sem búskapur hefur verið
stundaður.

Í ljósi nýtingar mætti líta til friðlýsingar á grundvelli 50 gr. laga um
náttúruvernd sem fjallar um verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu ef
áhugi væri á friðlýsingu.

Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu hefur að markmiði verndun
vistkerfa og búsvæða ásamt þeim menningarlegu gildum sem tengjast
hefðbundinni, hó egri og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. Nýting
innan slíkra svæða á ekki að vera iðnvædd og skal samrýmast
náttúruvernd.

Uppbygging svæðisins tæki mið af þeirri uppbyggingu sem landeigendur
hafa þegar farið í ásamt aukinni upplýsingagjöf um sögu og náttúrufar.
Landvarsla miðaðist við upplýsingagjöf, eftirlit, viðhald ásýndar og
innviða.

Mynd á næstu síðu: Hleðsla við Illugastaði.
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4.7 Aðrar náttúruminjar
Eftirfarandi svæði voru nefnd í viðtölum skýrsluhöfundar við
viðmælendur í Húnaþingi vestra. Sum svæðanna eru á náttúruminjaskrá
ásamt því að vera álitin búa y r náttúruverðmætum sem vert væri að
meta með tilliti til verndargildis. Ekki verður unnið nánar með mat á
verndargildi svæðanna í þessari skýrslu en ef áhugi er til staðar væri hægt
að taka einhver svæðanna til skoðunar.

● Ánastaðastapi.
● Bjarg í Mið rði.
● Borðeyri.
● Bær í Hrúta rði, Nákuðungslögin.
● Ferðamannaklettar.
● Hamarsrétt.
● Hindisvík.
● Hrútafjarðarháls.
● Hrútey í Hrúta rði.
● Káraborg.
● Kirkjuhvammur.
● Króksstaðakatlar.
● Miðfjarðará.
● Miðfjarðarvatn og Gauksmýrartjörn.
● Ströndin við Selvík að Prestbakka að meðtöldum Þorlákshöfða.
● Víðidalsá
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5 Tækifæri og áskoranir
Friðlýst svæði eru jafn ólík og þau eru mörg. Þar mæta mismunandi þar r
og markmið sem unnið er með við gerð friðlýsingarskilmála sem verða
grundvöllur þeirrar umsýslu sem fylgir svæðunum. Eftir friðlýsingu er
unnin stefnumörkun um vernd svæðisins og nýtingu, í daglegu tali nefnd
stjórnunar- og verndaráætlun.

Friðlýsing snýst í sjálfu sér fyrst og fremst um að vernda svæðin svo hægt
verði að njóta þess náttúrufars og þeirra hefða sem einkennt hafa
svæðið.

Í landi þar sem ferðaþjónusta skipar æ stærri sess í vitund og efnahag
þjóðar er mikilvægt að hlúa að þeirri auðlind sem ferðaþjónustan byggir á
en mýmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að gestir landsins sækja í
náttúruupplifun þar sem hver og einn uppli r á sinn hátt.

Friðlýsingum hefur fjölgað ört á síðustu árum samhliða fjölgun
ferðamanna en átak umhver s- og auðlindaráðherra sem hófst árið 2018
var liður í að ná utan um ferðamannastaði sem margir hverjir hafa verið
undir miklu álagi samhliða skorti á landvörslu og í sumum tilfellum þörf á
innviðauppbyggingu.

Sú umsjón sem fylgir við friðlýsingu svæða og sú verkþekking sem safnast
hefur upp meðal starfsfólks í náttúruvernd á landsvísu skiptir verulegu
máli þegar kemur að því að hanna og viðhalda umgjörð áfangastaða
hvort sem þeir tengjast náttúrumyndunum eða lífríki.

Friðlýstum svæðum fylgir umsjón og landvarsla. Fjármögnun stöðugilda
fer eftir umfangi friðlýstra svæða og fjölda gesta en árið 2021 er
norðurland vestra eini landsfjórðungurinn þar sem ekki er starfsmaður í
heilsársstar í náttúruvernd en umsýsla friðlýstra svæða í fjórðungnum
fer fram á starfsstöð Umhver sstofnunar á Ísa rði.

Áhugavert er að skoða þörf á friðlýsingum samhliða markaðsátaki í
tengslum við norðurstrandarleið en friðlýst svæði má að vissu leyti nýta
til að auka áhuga fólks á viðkomandi svæðum. Aukinn fjöldi ferðamanna
leiðir af sér aukna umsýslu, eftirlit, landvörslu auk aukinnar þarfar fyrir

uppbyggingu innviða svo sem samgöngumannvirkja, áningastaða og
gönguleiða.

Störfum í náttúruvernd á eftir að fjölga. Þörf fyrir umsjón og landvörslu
mun vaxa samhliða ferðaþjónustunni. Því má líta á náttúruvernd sem
hvort tveggja tækifæri til varðveislu náttúru og tækifæri til e ingar
atvinnulífs. Ásamt beinum störfum í náttúruvernd fylgja a eidd störf við
uppbyggingu og þjónustu við hin friðlýstu svæði og áfangastaði sem þeim
tengjast.

Friðlýsingar og rekstur friðlýstra svæða er samstarfsverkefni margra
aðila. Þar skipa heimamenn stóran sess, sveitarfélög, landeigendur og
notendur svæða eru þeir aðilar sem best þekkja til og geta leiðbeint um
farsælustu leiðina að árangri bæði þegar kemur að vernd og nýtingu.

Samtal er fyrsta skre ð í átt að árangri í friðlýsingum og er litið á þessa
skýrslu sem opnun á umræðu í heimabyggð. Vonandi nýtist efni hennar
sem fóður inn í umræðu um kosti og galla friðlýsinga svo ákvarðanataka
geti orðið vel ígrunduð og vönduð.
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