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Tilvísun í mál: 2019020031
Náttúrufræðistofnun Íslands styður umrædda skyndilokun. Lokun gönguslóða meðfram Skógá er að verða
árviss viðburður sem sýnir að það þarf að ganga almennilega frá göngustígum eins og gert var á fyrri hluta
leðarinnar upp að Skógafossi. Spurning hvort ekki ætti að loka þessum stígum á veturna til að vernda
gróðurþekjuna í umhleypingum og til að koma í veg fyrir slys á ferðafólki.
Jón Gunnar Ottósson
forstjóri
Náttúrufræðistofnun Íslands
jgo@ni.is
Frá: Eva B. Sólan Hannesdóttir <eva.hannesdottir@umhverfisstofnun.is>
Dags: 02/21/2019 11:34:55 AM
Til: "kristin@nattsa.is" <kristin@nattsa.is>, Andrés Arnalds <andres@land.is>, Davíð Arnar Stefánsson
<david.arnar.stefansson@land.is>, "nattsud@nattsud.is" <nattsud@nattsud.is>, "info@katlageopark.is"
<info@katlageopark.is>, "land@land.is" <land@land.is>, "ytriskogar3@simnet.is"
<ytriskogar3@simnet.is>, "samut@samut.is" <samut@samut.is>, "landvernd@landvernd.is"
<landvernd@landvernd.is>, "saf@saf.is" <saf@saf.is>, "nature@nature.is" <nature@nature.is>,
"anton@hvolsvollur.is" <anton@hvolsvollur.is>, "vegager@vegagerdin.is" <vegager@vegagerdin.is>,
"fi@fi.is" <fi@fi.is>, "ni@ni.is" <ni@ni.is>, "lilja@hvolsvollur.is" <lilja@hvolsvollur.is>, "utivist@utivist.is"
<utivist@utivist.is>, Trausti Baldursson <trausti@ni.is>, "info@touristguide.is" <info@touristguide.is>,
"natturuvernd@natturuvernd.is" <natturuvernd@natturuvernd.is>, Tómas Grétar Gunnarsson
<tomas@hi.is>, "info@icetourist.is" <info@icetourist.is>
cc: Sigríður Svana Helgadóttir <sigridur.svana.helgadottir@uar.is>, Daníel Freyr Jónsson
<daniel.jonsson@umhverfisstofnun.is>
Efni: Skyndilokun Skógaheiði – Beiðni um umsögn
---------------------------------------------------------

Góðan dag

Umhverfisstofnun hefur gert úttekt á gönguslóða á Skógaheiði meðfram Skógaá (sjá viðhengi).
Umrætt svæði er friðlýst náttúruvætti samkvæmt auglýsingu nr . 477/1987. Núverandi
gönguslóði og umhverfi hans er mjög illa farið vegna mikils fjölda ferðamanna samhliða
veðrabreytingum, hlýinda og mikillar leysinga eftir langvarandi frostakafla.

Umhverfisstofnun er að undirbúa lokun á gönguslóða upp frá Fosstorfufossi vegna aurbleytu þar
til aðstæður breytast og gönguslóði verður fær til göngu. Lokunin er bæði af öryggisástæðum og
til að vernda gróður umhverfis gönguslóða.

Samkvæmt 25. gr. a. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 getur Umhverfisstofnun takmarkmarkað
umferð eða lokað svæði vegna hættu á gróðurskemmdum. Ákvæðið er svohljóðandi:

„Ef veruleg hætta er á tjóni af völdum mikillar umferðar eða vegna sérstaklega viðkvæms
ástands náttúru getur Umhverfisstofnun ákveðið að takmarka umferð eða loka viðkomandi svæði
tímabundið fyrir ferðamönnum að fenginni tillögu hlutaðeigandi sveitarfélags,
1)
[Landgræðslunnar] eða landeiganda eða að eigin frumkvæði. Samráð skal haft um slíka
ákvörðun við hlutaðeigandi sveitarfélag og fulltrúa ferðaþjónustu og útivistarfólks sem ætla má
að hyggi á ferðir um svæðið. Ef um eignarland er að ræða skal ætíð haft samráð við eiganda
lands eða rétthafa áður en ákvörðun er tekin. Takmörkunin eða lokunin skal að jafnaði ekki
standa lengur en tvær vikur en ef nauðsyn krefur er heimilt að framlengja hana, að fenginni
staðfestingu ráðherra. Ákvörðun samkvæmt þessari grein skal birta í dagblöðum og útvarpi og
á vefsíðum Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar .“

Stefnt er á að kanna ástand svæðisins aftur innan tveggja vikna og meta hvort aðstæður hafi
batnað.

Umhverfisstofnun óskar hér með eftir umsögn og samráði varðandi umrædda lokun. Þar sem um
skyndilokun er að ræða óskar stofnunin eftir svari sem fyrst eða eigi síðar en fyrir kl. 15:00 í dag,
fimmtudaginn 21. febrúar 2019.

Nánari upplýsingar veitir umsjónarmaður svæðisins í síma 822-4018.

Bestu kveðjur, Best regards
Eva B. Sólan Hannesdóttir
Lögfræðingur, Lawyer
Svið samþættingar, Department of Integration
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