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Góðan daginn,
Tilvísun í mál nr. 202106-0019 (SS).

Vísað er til tölvupósts frá skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar dags. 9. júní 2021, þar sem auglýst er tillaga að
nýju deiliskipulagi fyrir Rauðhólafólkvang. Náttúrufræðistofnun Íslands veitti umsögn um skipulagslýsingu
fyrir gerð deiliskipulagsins þann 26. maí 2020. Þar kom fram að Náttúrufræðistofnun fagnaði vinnu við nýtt
deiliskipulag á svæðinu en einnig var bent á að mikilvægt væri að vinna jarðfræðiúttekt á svæðinu og að
meta verndargildi jarðminja áður en ákvarðanir um t.d. útivistarinnviði væru festar í sessi með nýju
deiliskipulagi.

Í kjölfarið gerði Reykjavíkurborg samning við Náttúrufræðistofnun um að framkvæma jarðfræðiúttekt og
mat á verndargildi jarðminja í Rauðhólum. Niðurstaða þeirrar vinnu má finna í skýrslunni „Rauðhólar í
Heiðmörk“ eftir Lovísu Ásbjörnsdóttir og Ingvar Atla Sigurðsson jarðfræðinga Náttúrufræðistofnunar, en
skýrslan var gefin út á heimasíðu stofnunarinnar í nóvember 2020. Í skýrslunni koma fram auk úttektar á
jarðfræði svæðisins, kortlagning á svæðum innan fólkvangsins þar sem verndargildi jarðminja er hæst, en
mikið raskaðir gervigígar vegna efnistöku einkenna svæðið. Einnig koma fram ýmsar tillögur og ábendingar
fyrir deiliskipulagsvinnuna.

Í greinargerð með auglýstri deiliskipulagstillögu er vel gert grein fyrir náttúrufari svæðisins og verndargildi
náttúruminja, bæði gróðurlenda og jarðminja. Sett er fram tillaga að nýju stígakerfi, þar sem fjölbreyttar
göngu- og reiðleiðir eru skilgreindar og leiðir teknar út sem ekki eru ákjósanlegar. Ábendingum
Náttúrufræðistofnunar um að beina helstu stígum frá minnst röskuðustu gervigígunum á norður- og
vesturhlutasvæðisins hefur verið fylgt en meginhluti stígakerfisins er skilgreindur innan þess svæðis þar
sem gígarnir eru mest raskaðir og einnig er ónauðsynlegum stígum lokað. Staðsetning áningarstaða og

bílastæðis er skynsamleg og ætti að beina umferð fólks á svæði innan fólkvangsins sem þola mest álag.
Fjallað er um ábendingar Náttúrufræðistofnunar er varða gróður t.d. að halda lúpínu í skefjum og ekki
planta hávöxnum trjám. Stjórnar- og verndunaráætlun sem er í smíðum hjá Umhverfisstofnun verður þó
meginvettvangur fyrir slíkar aðgerðir er tengjast viðhaldi.

Náttúrufræðistofnun Íslands gerir ekki frekari athugasemdir við tillögu að nýju deiliskipulagi og lýsir yfir
ánægju með útkomuna og að ábendingum stofnunarinnar hafi verið vel tekið og þær innleiddar í skipulagið
ásamt upplýsingum um náttúrufar og verndargildi sem stofnunin reiddi fram.

Virðingarfyllst,

Snorri Sigurðsson
Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs / Head of Division, Nature Protection
..............................................................................................................
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,
Það tilkynnist hér með að auglýsing vegna tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Rauðhóla, birtist í Fréttablaðinu
4. júní sl. Tillagan er í kynningu frá 4. júní 2021 til og með 16. júlí 2021. Hægt er að nálgast gögn á
meðfylgjandi slóð: https://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/raudholar-0 (https://reykjavik.is/skipulag-ikynningu/raudholar-0)
Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í
Reykjavík.
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 12. maí 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 20. maí 2021 var
samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Rauðhóla. Um er að ræða Rauðhóla sem hafa verið
friðlýstir sem fólkvangur síðan 1974, ásamt aðliggjandi svæði í kringum Heiðmerkurveg yfir brúnna að
Helluvatni. Í tillögunni eru aðalleiðir gangandi og ríðandi um svæðið fest inn á skipulagsáætlun. Er það gert
til að auka upplifun ólíkra útivistarhópa í sátt við náttúruna, auk þess sem náttúru- og útivistarstígar eru
skilgreindir á uppdrætti. Jafnframt er nýtt bílastæðahólf skilgreint sem jafnframt er þá upphafsstaður fyrir
aðkomu inn í Rauðhólana fyrir þá sem koma akandi að svæðinu. Búið er að kortleggja helstu jarðminjar og
vistgerðir auk fornleifapunkta. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 4. júní 2021 til og með 16. júlí 2021. Einnig má sjá tillöguna á
vefnum, www.reykjavik.is (http://www.reykjavik.is/), skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga

hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is), eigi síðar
en 16. júlí 2021. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Kveðja,
Þuríður Guðmundsdóttir
Reykjavíkurborg – umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa skipulagsfulltrúa
Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík
Sími: 411-1111 - Netfang: skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is)

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
(http://www.reykjavik.is/trunadur)

__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu
ef nauðsyn krefur.
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