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Vísað er til bréfs frá Umhverfisstofnun, dags. 21. desember 2020., þar sem kynnt eru áform um friðlýsingu
Borgarvogs í Borgarbyggð sem friðlands í samræmi við 49. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Náttúrufræðistofnun Ísland sendi Umhverfisstofnun álit sitt um verndargildi Borgarvogs 2. nóvember 2020,
málsnr. 202010-0021 (TB), en þar kemur fram að „[…] vogurinn er bæði mikilvægur vegna lífríkis í voginum
sjálfum og mikilvægur fyrir fugla sem nýta Borgarvog og fleiri svæði í nágrenninu. Borgarvogur hefur því
bæði mikið staðbundið verndargildi og mikið verndargildi sem hluti af stærra svæði, þ.e. mikilvægu
fuglasvæði. […] Borgarvogur er hluti af stærri órjúfanlegri vistfræðilegri heild og hefur hátt verndargildi í því
samhengi og því ber að varast að leggja eingöngu mat á Borgarvog sem afmarkaða heild og slíta hann úr
fyrrgreindu samhengi.“

Náttúrufræðistofnun Íslands fagnar friðlýsingu Borgarvogs og telur mikilvægt að hann sé verndaður.
Stofnun telur hins vegar að friðlýsingarmörk sem kynnt eru á korti Umhverfisstofnunar þurfi að endurskoða
þannig að þau nái yfir vistfræðilega heild svæðisins og með því sé hátt verndargildi svæðisins betur tryggt til
framtíðar.

Má segja að þetta markmið komi einnig fram í lýsingu Borgarvogs á vef Umhverfisstofnunar
https://ust.is/nattura/fridlysingar/fridlysingar-i-vinnslu/borgarvogur-i-borgarbyggd/
(https://ust.is/nattura/fridlysingar/fridlysingar-i-vinnslu/borgarvogur-i-borgarbyggd/)

[…] Með áformum um friðlýsingu svæðisins er horft til þess að vernda til framtíðar náttúrulegt ástand
Borgarvogs og líffræðilega fjölbreytni svæðisins þannig að fái þróast samkvæmt náttúrulegum lögmálum og
á eigin forsendum. Jafnframt að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins sem og að almenningur fái
notið svæðisins til náttúruskoðunar og fræðslu. […]

Þá vil Náttúrufræðistofnun benda á að helstu ógnir verndarsvæðisins felast í nálægð þess við þéttbýli
Borgarness.

Á meðfylgjandi korti hefur Náttúrufræðistofnun dregið inn með gulum lit æskileg friðlýsingarmörk
Borgarvogs, til að tryggja náttúrulegt ástand og líffræðilega fjölbreytni svæðisins til framtíðar.

Bestu kveðjur,
Lovísa Ásbjörnsdóttir
...........................................................................................................................................
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500.
www.ni.is (http://www.ni.is)
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Góðan dag,

hjálagt er bréf frá Umhverfisstofnun þar sem kynnt eru áform um friðlýsingu Borgarvogs í Borgarbyggð.

Vakin er athygli á því að sökum COVID-19 er bréfið eingöngu sent á rafrænu formi, nema annars sé
sérstaklega óskað.

Bestu kveðjur / Best regards
Eva B. Sólan Hannesdóttir
Lögfræðingur / Lawyer
Svið Friðlýsinga og starfsleyfa / Department for Designation of Nature Protection Areas and Pollution
Permits
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