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Tilvísun í mál: 2018040024
Vísað er til bréfa frá Skipulagsstofnun, dags. 9. og 17. apríl sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um matsáætlanir vegna efnistöku annars vegar í Stapafelli og Súlum á
Reykjanesi og í Rauðamel á Reykjanesi. Framkvæmdaraðili í báðum tilvikum eru Íslenskir Aðalverktakar.
Náttúrufræðistofnun telur að báðar matsáætlanirnar geri grein fyrir flestum þeim þáttum sem þarf að fjalla
um í matsskýrslu. Náttúrufræðistofnun telur hins vegar að eðlilegra hefði verið að gera eina matsskýrslu
fyrir bæði svæðin.
Hvað Rauðamel varðar vill Náttúrufræðistofnun benda á að það eru ekki margir staðir á Íslandi þar sem er
að finna setmyndanir, sjávarset og jökulberg, frá því fyrir 35.000 árum en þar er að finna vitnisburð um
hlýskeið og jökulskeið ísaldar sem er sjaldgæft á landsvísu. Einnig leggjast yngri setmyndanir, um 12.000
ára, ofan á þessi lög og í þeim hafa fundist skeljar og svampar. Námuvinnsla hefur gert þessi setlög
sýnilegri en ella og er talið að þau geti verið allt að 20 m þykk.
Náttúrufræðistofnun telur að skoða þurfi hvort ekki eigi að vernda snið í námunum til framtíðar svo þar
megi skoða þessa þætti í jarðsögu landsins. Tillaga um vernd í Rauðamel kom fram við gerð tillögu að
náttúruverndaráætlun 2004-2008, Náttúruverndaráætlun 2004-2008 Aðferðafræði, Tillögur
Umhverfisstofnunar um friðlýsingar bls. 104-105, þar sem lagt var til að vernda norðaustur hluta hans.
Þetta þarf að skoða við gerð matsskýrslu.
Að öðru leiti gerir Náttúrufræðistofnun ekki athugasemdir við framangreindar matsáætlanir.
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