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Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Rangárþingi ytra, dags. 6. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn um
skipulagslýsingu vegna breytinga á Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 vegna breytinga á skipulagi á
Jarlsstöðum.

Náttúrufræðistofnun gerir ekki sértakar athugasemdir við skipulagslýsinguna en í henni koma m.a. fram
upplýsingar um svæðið og varða sérstaka vernd skv. 61. gr. laga um náttúruvernd, sérstaklega eldhraun,
einnig er fjallað um vistgerðir á svæðinu.

Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að allar ákvarðanir í mats- eða skipulagsvinnu byggi á sem bestum
þekkingargrunni hvað varðar náttúrufar og að alltaf sé leitað leiða til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á
náttúruna.

Náttúrufræðistofnun áskilur sér rétt til að gera athugasemdir við skipulagið á síðar stigum þess gerist þörf á
því.

Virðingarfyllst,

Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8

210 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is (mailto:trausti@ni.is)

From: "Haraldur Birgir Haraldsson" <birgir@ry.is>
To: "Uggi Ævarsson" <uggi@minjastofnun.is>; "Kristinn Magnússon" <kristinn@minjastofnun.is>;
"ust@ust.is" <ust@ust.is>; "hsl@hsl.is" <hsl@hsl.is>; "Ólafía Lilja Bragadóttir"
<olafia.l.bragadottir@vegagerdin.is>; "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>
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Komiði sæl

Vinsamlegast veitið mér umsögn um meðfylgjandi lýsingu skipulagsáforma fyrir svæði úr landi Jarlsstaða úr
Stóru-Völlum í Landsveit.
Núverandi frístundasvæði verði fært en aðrar áherslur óbreyttar.

Kær kveðja,
Haraldur Birgir Haraldsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Suðurlandsvegi 1-3,
Rangárþingi ytra
Sími 488-7000

www.ry.is (http://www.ry.is/), www.facebook.com/rangarthing-ytra (http://www.facebook.com/rangarthingytra)

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem sendingin er
stíluð á og gæti innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafið þér fyrir tilviljun, mistök eða án
sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans ber yður skv. 9. mgr. 47. gr. laga um
fjarskipti nr. 81/2003 að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki skrá upplýsingar hjá yður né notfæra yður þær á
nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis um að þær hafi ranglega borist yður. Vinsamlegast eyðið þeim
að því loknu.
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