Austfirðir
STRANDSVÆÐISSKIPULAG

Athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags
á Austfjörðum
Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum var kynnt í maí 2020. Frestur til að skila inn
athugasemdum var til 1. júní.
Alls bárust athugasemdir frá 20 aðilum, sex sem eiga eingöngu við gerð strandsvæðisskipulags á
Austfjörðum og 14 sem eru sameiginlegar fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og
Vestfjörðum.
Athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum bárust frá eftirfarandi
aðilum:
-

Benedikt Vilhjálmsson Warén, dags. 12. maí 2020
Djúpavogshreppur, dags. 15. maí 2020
Fiskeldi Austfjarða, dags. 8. júní 2020
Fjarðabyggð, dags. 27. maí 2020
Íris Birgisdóttir, dags. 1. júní 2020
Seyðisfjarðarhöfn, dags. 3. júní 2020

Sameiginlegar athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum og
Austfjörðum bárust frá eftirfarandi:

-

Davíð Freyr Jónsson, dags. 8. maí 2020
Hafrannsóknastofnun, dags. 3.júní 2020
ICECAL, dags. 11. maí 2020
Landhelgisgæsla Íslands, dags. 29.maí 2020
Matvælastofnun, dags. 27.maí 2020
Minjastofnun Íslands, dags. 29.maí 2020
Samgöngustofa, dags. 29.maí 2020
Samtök dragnótamanna, dags. 29.maí 2020
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, dags. 8. júní 2020
Samtök útivistarfélaga, dags. 15.maí 2020
Umhverfisstofnun, dags. 29.maí 2020
Veðurstofa Íslands, dags. 25.maí 2020
Vegagerðin, dags. 18. júní 2020
Æðarræktarfélag Íslands, dags. 31.maí 2020

Í erindum Djúpavogshrepps, Hafrannsóknastofnunar og Matvælastofnunar kemur fram að ekki séu
gerðar athugasemdir við lýsinguna.
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Sveitarstjóri Djúpavogshrepps <sveitarstjori@djupivogur.is>
Til
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Málsnúmer.
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Hafskipulag
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps <sveitarstjori@djupivogur.is>
Umsögn Djúpavogshreppur
201902031
Skipulagsstofnun
Umsögn
Innkomið skjal
15.5.2020
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps <sveitarstjori@djupivogur.is>

Viðhengi
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Á fundi sveitarstjórnar Djúpavogshrepps 14. maí 2020 var bókað eftirfarandi:
6.
Strandsvæðaskipulag á Austfjörðum
Lýsing fyrir gerð strandsvæðaskipulags á Austfjörðum frá Skipulagsstofnun lögð fram til umfjöllunar.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við framlagða lýsingu og felur sveitarstjóra að bregðast við
erindinu í samráði við hafnar-, skipulags- og framkvæmdanefnd.
Undirritaður staðfestir því fyrir hönd sveitarstjórnar, hafnarnefndar og skipulags-, framkvæmda- og
umhverfisnefndar að ekki eru gerðar athugasemdir við framlagða lýsingu.
Mbk
Gauti Jóhannesson Sveitarstjóri
Skrifstofa Djúpavogshrepps - Sími: 470-8700
gauti@djupivogur.is | www.djupivogur.is
Djúpavogshreppur - Stoltur aðili að Cittaslow
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Kjartan Davíð Sigurðsson <kds@icefishfarm.com>
Til
Frá
Heiti

: Hafskipulag
: Kjartan Davíð Sigurðsson <kds@icefishfarm.com>
: Fiskeldi Austfjarða_ bréf og athugasemdir vegna lýsinga strandsvæðskipulags á
Austfjörðum
Málsnúmer. : 201902031
Málsaðili
: Skipulagsstofnun
Skráð dags : 8.6.2020 15:17:20
Höfundur : Kjartan Davíð Sigurðsson <kds@icefishfarm.com>

Viðhengi
Fiskeldi Austfjarða Bréf 8.6.20.docx
Hér að neðan í viðhengi eru athugsasemdir og ábendingar frá Fiskeldi Austfjarða vegna lýsingar fyrir
drög að strandsvæðaskipulagi fyrir Austfriði. Ég vísa í fyrri tölvupóstsamskipti við Ester Önnu
Ármannsdóttur, verkefnistjóra hafskipulags, frá 27. maí síðastliðnum þar sem fallist var á að Fiskeldi
Austfjarða sé veittur frestur til og með 8. júní 2020 til að skila inn athugasemdum og ábendingum.
Fiskeldi Austfjarða áskilur sér rétt til þess að koma fram athugasemdum og ábendingum á síðari stigum
Vinsamlegast staðfestið móttöku.
Virðingarfyllst
Kjartan Davíð Sigurðsson
Fiskeldi Austfjarða
Sent frá Póstur fyrir Windows 10
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no-reply@eplica.is <no-reply@eplica.is>
Til
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Hafskipulag
no-reply@eplica.is <no-reply@eplica.is>
Athugasemd frá Hafskipulagi
201902031
Skipulagsstofnun
1.6.2020 16:08:22
no-reply@eplica.is <no-reply@eplica.is>

Nafn: Íris Birgisdóttir
Netfang: irisbirgis@gmail.com
Skjal sem gert er athugasemd við:

Fyrirspurn:
Sem eigandi Framness við Berufjörð (Fastanr 159130) tilkynnist hér með að strandsvæðið í landi
Framness (frá Eyfreyjunesvík til Sandbrekku) og frá Sandbrekku að Æðarsteinsvita er friðlýst
æðarvarp og stunduð dúntekja.

-----Sent af vef hafskipulags - www.hafskipulag.is
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S E Y Ð I S F J AR Ð A R H Ö F N
Kt. 560269-4049 – Sími: 470 2300 – Fax: 472 1588
Pósthólf 15 – Hafnargata 44 – 710 Seyðisfjörður
Netfang: sfk@sfk.is – Veffang: www.seydisfjordur.is

Seyðisfirði 3. júní 2020

Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík
Efni: Útskrift úr fundargerð 6. fundar hafnarmálaráðs 28.04.2020
Eftirfarandi fært til bókar:
Þriðjudaginn 2. júní 2020 kom hafnarmálaráð Seyðisfjarðarkaupstaðar saman til fundar á
skrifstofu kaupstaðarins að Hafnargötu 44. Hófst fundurinn kl. 16:15
Fundinn sátu:
Þórunn Hrund Óladóttir formaður L-lista, Guðjón Már Jónsson L-lista, Oddný Björk
Daníelsdóttir D- lista og Aðalheiður Borgþórsdóttir hafnarstjóri. Unnar B. Sveinlaugsson
áheyrnarfulltrúi B-lista mætti ekki. Aðalheiður Borgþórsdóttir ritaði fundargerð.
Fundargerð færð í tölvu.

2. Skipulagsstofnun – 08.05.2020 – Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum
til umsagnar.
Hafnarmálaráð leggur fram eftirfarandi umsögn:
„Hafnarmálaráð leggur áherslu á að sveitarfélagið hefur skipulagsvald innan skilgreindra
hafnarmarka þegar kemur að strandsvæðisskipulagi fiskeldis í sjó“

Virðingafyllst
__________________________
Inga þorvaldsdóttir

Skipulagsstofnun
Ester Anna Ármannsdóttir
Borgartún 7b
105 Reykjavík

Hafnarfjörður, 03.06.2020
MFRI: 2020-05-0135

Efni: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar (fh. svæðisráða) dags. 8. maí 2020, þar sem óskað eftir
ábendingum og nálgunum Hafrannsóknastofnunar í sambandi við lýsingu á gerð
strandsvæðisskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði.
Hafrannsóknastofnun hefur farið yfir erindið og gerir ekki athugasemdir við það.

F.h. Hafrannsóknastofnunar

Rakel Guðmundsdóttir

Hafrannsóknastofnun ǀ Kt: 470616-0830 ǀ Fornubúðir 4 ǀ 220 Hafnarfjörður
Sími: 575 2000 ǀ Fax: 575 2001 ǀ hafogvatn@hafogvatn.is
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Árni Vésteinsson <Arni@LHG.IS>
Til
Frá
CC
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Skráð dags
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Ester Anna Ármannsdóttir;Hafskipulag
Árni Vésteinsson <Arni@LHG.IS>
Níels Finsen <Nielsf@lhg.is>;Guðríður Kristjánsdóttir <gudridurk@lhg.is>
RE: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
201902031
Skipulagsstofnun
29.5.2020 14:53:55
Árni Vésteinsson <Arni@LHG.IS>

Viðhengi
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image003.jpg
Skýringamynd - viðbót LHG.jpg
Sæl Ester
Eftirfarandi eru athugasemdir og ábendingar Landhelgisgæslu Íslands (LHG) við Lýsingu fyrir gerð
strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum
1) Ábending varðandi skýringamynd á bls. 6: Landfræðileg afmörkun strandsvæðisskipulags,
aðalskipulags sveitarfélaga og landsskipulags.
Með vísan í símtal Árna Þórs Vésteinssonar við Ester Önnu Ármannsdóttur varðandi skýringamynd á bls.
6 leggur LHG til að texta verði bætt inn á skýringamyndina. Það kom í ljós í samtalinu við Ester að
misskilnings gætti hjá fulltrúa LHG varðandi ómerkta brotalínu sem er samsíða heilli línu sem merkt er:
Grunnlína landhelgi. Sá misskilningur væri úr sögunni ef inn á skýringarmyndina kæmi textinn:
Viðmiðunarlína fiskveiðilandhelgi, sjá hér fyrir neðan.

Skýringamynd á bls. 6 með viðbót að tillögu Landhelgisgæslunnar.
Jafnfram leggur LHG til að þess sé getið að grunnlína landhelgi og viðmiðunarlína fiskveiðilandhelgi séu
ekki sami hluturinn. Þess vegna sé framsetningin með þessum hætti á skýringamyndinni.
2) Athugasemd varðandi upptalningu sem hefst á bls. 10: Forsendur fyrir mótun
strandsvæðisskipulagsins.
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Þarna kemur fram eftirfarandi varðandi efnisþáttinn "Hafsbotn" - Umhverfisvísir: Kortlagning
hafsbotnsins Uppruni gagna: Hafrannsóknastofnun
Uppruni gagna á grunnslóð er í flestum tilfellum dýptarmælingagrunnur LHG. Það er eitt að verkefnum
stofnunarinnar að sjá um sjómælingar (dýptarmælingar) meðfram strönd Íslands, utan hafna og innan
íslenskrar efnahagslögsögu eftir því sem nauðsynlegt er talið á hverjum tíma. Þá er útgáfa íslenskra
sjókorta jafnframt verkefni stofnunarinnar. Eðli máls samkvæmt einbeitir stofnunin sér að grunnsævi
með tilliti til öryggis siglinga. Hafrannsóknastofnun sinnir svæðum sem eru utar á landgrunninu og
djúpslóð að mörkum efnahagslögsögunnar.
LHG leggur til að dýptarmælingagrunns stofnunarinnar verð getið hér.
3) Ábending varðandi stórstraumsfjörumörk.
Í fjölmörgum lögum og reglugerðum er vísað beint í stórstraumsfjöruborð eða netlög sem miða við 115
metra út frá stórstraumsfjöruborði. Þessi stjórnsýslumörk eru meðal þeirra marka sem einna oftast er
vísað til í íslenskum lögum eða reglugerðum. Vandinn er að þessi viðmiðunarlína (stórstraumsfjörumörk)
er ekki þekkt, hefur ekki verið mæld eða kortlögð. Það má telja víst að það verði strandsvæðaskipulagi
fjötur um fót. Hið opinbera mun þurfa að koma þessari viðmiðun á hreint.
4) Almennar upplýsingar um stórstraumsfjöruborð í sjókortum
Beinar mælingar á stórstraumsfjöruborði liggja ekki fyrir nema í einstaka tilfellum þegar litið er til
landsins alls. Þar sem staðhættir eru þannig, t.d. að útfiri er mikið, munur flóðs og fjöru er verulegur,
kemur stórstraumsfjöruborð fram þegar sjómælingar fara fram nærri landi. Þannig hefur megninu af
þeim litlu upplýsingum sem til eru um stórstraumsfjöruborð verið safnað í áranna rás. Ekki er til sérstakt
yfirlit yfir hvar upplýsingar liggja fyrir og hvar ekki, né hversu góð fyrirliggjandi gögn eru.
Á sjókortum er stórstraumsfjöruborð teiknað í samræmi við beinar mælingar í þeim fáu tilvikum sem
þær liggja fyrir. Algengast er að línur sem afmarkar fjörur séu áætlaðar (nálgun) út frá fyrirliggjandi
gögnum s.s. landakortum, loftmyndum og gervihnattamyndum. Ef þannig hittist t.d. á að lágsjávað er
þegar loft- eða gervihnattamynd er tekin er hægt að áætla fjöruborð með bærilegri nákvæmni.
Í sjómælingum og sjókortagerð hefur ekki verið, a.m.k. ekki hingað til, lögð sérstök áhersla á að
kortleggja stórstraumsfjöruborð af nákvæmni.
Strandlínan í sjókortum þ.m.t. fjaran er dregin með þeirri nákvæmni sem mælikvarði leyfir. Í stórum
mælikvarða s.s. á hafnakortum í 1:10.000 er stórstraumsfjaran nokkuð nákvæm en eftir því sem
mælikvarðinn minnkar vex einföldun og þar af leiðandi er nákvæmni minni. Íslensk sjókort eru í
meginatriðum í þremur mælikvarða seríum. Hafnakort í 1:10.000, strandsiglingakort í 1:100.000 og
yfirsiglingakort í 1:300.000. Hafnakortin ná eðli máls samkvæmt, vegna mælikvarðans, yfir lítið svæði.
Þannig að þau ríflega 50 hafnarkort sem til eru innifela einungis lítið brot af strandlínu landsins.
Það veltur sem sagt á mælikvarða sjókorts hvort og hvernig fjaran kemur fram. Almennt gildir að fjara er
ekki sýnd á sjókortum í 1:300.000 eða öðrum yfirlitskortum í minni mælikvörðum. Á sjókortum í
1:100.000 ráða fyrirliggjandi gögn því hvort og hvernig fjaran er sýnd. Þar sem engin gögn liggja fyrir er
engin fjara dregin.
Á hafnakortum í 1:10.000 fer það eftir staðháttum og aðgengi að gögnum og upplýsingum hvort og
hvernig fjaran er teiknuð. Í sumum tilvikum liggja fyrir beinar mælingar. Í öðrum tilvikum er fjaran dregin
upp af loftmyndum sem hist hefur á að teknar eru þegar lágsjávað er. Á einu og sama hafnakortinu er
oftar en ekki um það að ræða að þetta tvennt blandast saman auk þess sem inn á milli geta verið eyður
þar sem engin nothæf gögn eru til.
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Kv.
Árni
_______________________________________________
Árni Þór Vésteinsson
Deildarstjóri sjómælinga- og siglingaöryggisdeildar
Head of Hydrographic and Maritime Safety Department
Landhelgisgæsla Íslands Icelandic Coast Guard
________________________________________________
Sími/Tel:: +354 545 2000 Beint / Direct: +354 545 2121
GSM / Mobile: +354 864 1398
arni.vesteinsson@lhg.is http://www.lhg.is
Fyrirvari/Disclaimer http://www.lhg.is/disclaimer

From: Ester Anna Ármannsdóttir
Sent: föstudagur, 8. maí 2020 10:41
To: Ásgeir Erlendsson ; Steinvör Gísladóttir
Cc: Árni Vésteinsson
Subject: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
Góðan daginn,
Skipulagsstofnun óskar eftir að meðfylgjandi erindi verði tekið til athugunar.
Bestu kveðjur,
Ester
______________________________________
Ester Anna Ármannsdóttir
Verkefnastjóri hafskipulags / Project Manager, Marine Spatial Planning
Svið stefnumótunar og miðlunar / Strategy and Communications
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland
sími 595 4100
ester@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>
Til
Frá
CC
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Höfundur
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:
:
:
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:

Ester Anna Ármannsdóttir
Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>
Hafskipulag
RE: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar
201902031
Skipulagsstofnun
Athugasemd
Innkomið skjal
27.5.2020
Erna Karen Óskarsdóttir <erna.oskarsdottir@mast.is>

Viðhengi
image001.png
Sæl Ester Anna
Matvælastofnun hefur kynnt sér lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum og gerir
ekki athugasemdir.
Með kveðju,
Erna Karen Óskarsdóttir
Fagsviðsstjóri fiskeldis / Senior officer for aquaculture

Neytendavernd og fiskeldi / Consumer Protection and Aquaculture
_____________________________________ _______

Matvælastofnun / Icelandic Food And Veterinary Authority
Austurvegur 64 - 800 Selfoss - Iceland
Sími/tel: (+354) 530 4800 - Fax : (+354) 530 4801 - www.mast.is

_____________________________________ _______
From: Ester Anna Ármannsdóttir
Sent: 08.05.2020 10:46:04
To: Matvælastofnun;Jón Gíslason
CC: Eva Gunnarsdóttir
Subject: Lýsing fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Austfjörðum og Vestfjörðum til umsagnar

Góðan daginn,
Skipulagsstofnun óskar eftir að meðfylgjandi erindi verði tekið til athugunar.
Bestu kveðjur,
Ester
______________________________________
Ester Anna Ármannsdóttir
Verkefnastjóri hafskipulags / Project Manager, Marine Spatial Planning
Svið stefnumótunar og miðlunar / Strategy and Communications
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland
sími 595 4100
ester@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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Efrri: Strandsvredisskipulag Austfi arda - $sing

Til klnningar er ljrsing fyrir gerd strandsvedisskipulags Austfarda

en

ljsingin er unnin 6 grundvelli laga um skipulag haf- og strandsveda nr.
BB/zorB. Skipulagssvedid ner fr6 Aimenningsfles i nordri ad Hvitingjum
i sudri. Svredid afmarkast vid svredid fr6 netl<igum (rr5m (rt fr6
st6rstraumsfi<irubordi) ad peirri vidmidunarlinu sem tilgreind er i 5. gr.
laga um veidar i fiskveidilandhelgi islands, nr. TglrggT. A
skipulagssvredinu er stundud fmis starfsemi, svo sem fiskeldi, fiskveidar,
efnistaka og ferdapj6nusta 6samt ferjusiglingum millilandaferju og
voruflutningum. Skipulagsgerd 6 strandsvadum er etlad ad studla ad
vernd og vidhaldi vistkerfa, veita grundvc;ll fy,rir fitilbreyttri nytingu, draga
rir 6rekstrum 6likrar starfssemi og studla ad betri og upp$stari
6kvardanat<iku um framkvemdir og starfssemi. Minjastofnun f6kk drtig ad
lfsingu til lgmningar en srikum anna n6dist ekki ad ganga fr6 umsdgn um
pau drtrg og bedist er velvirdingar 6 pvi. Minjastofnun islands vill koma
eft

irfarandi athugasemdum 6 framfaeri.

A islandi eru i gildi l<ig um menningarminjar nr. Bolzotz. Minjastofnun
islands annast framkvemd minjavtirslunnar samkvremt peim kigum en
stofnunin tekur 6kvardanir og veitir leyfi vardandi jardfastar
menningarminjar p.e. fornleifar, mannvirki, hts, menningarlandslag og
stigustadi auk minja i sj6 irt ad adlaga beltinu.
Samkvamt t. gr. laga um skipulag haf- og strandsveda kemur fram ad
skipulagid veitir grundvtill firir fjrilbreyttri nftingu audlinda haf- og
strandssvreda sem byggia 6 heildarsfrn sem einnig tekur til vernd n6tt0ruog menningarminja. i Z. gr. firrrnefndra laga segir enn fremur:
i strandsvedisskipulagi skal m.a. $sa umhverfi og adstadum 6
skipulagssvredinu og forsendum peirrar stefnu sem pad felur i
s6r og gera grein firrir ahrifum pess og einstakra stefnumida 6
umhverfid med umhverfismati, m.a. med samanburdi peirra
kosta sem til greina koma.
Einnig kemur fram i ro. gr. laganna ad taka beri mid af
stj6rnvaldsfirirmrelum, tidrum ltigum og ldgbundnum 6lcvdrdunum um
nytingu og vernd haf- og strandweda par sem tiltekin starfsemi er t.d.
takmrirkud eda btinnud.

Duridur Elisa
Hardard6ttir
Minjavtirdur Austurlands
thuridur@minjastofu un.is

Til ad hagt s6 ad studla ad vernd menningarminja parf ad skri prer. slik
vinna er hluti af pvi ad ljrsa umhverfi og adstedum 6 skipulagssvredinu og
er naudsynleg til ad hregt s6 ad gera grein firir 6hrifum skipulags 6
menningarminjar. Slik skr6ning er einnig forsenda pess ad hregt s6 ad
bregdast vid til verndar menningarminja. Heildarskr6ning minja liggur
ekki firrir en vida hafa skr6ningar farid fram i tengslum vid onnur
skipulagsverkefni auk pess ad vid strendur landsins er einnig ad finna
fridljzstar fornleifar sem eru pekktar. i ljrsingunni er gert grein flnir hvada
efnispdttum er 6formad ad afla upplfsinga um til ad f6 yfirsfn yfir
nirverandi sttidu, styrkleika, Askoranir og tekifari 6 skipulagssvredinu.
Ekki verdur adeins aflad gagna 6 fyrirhugudu skipulagssvredi heldur einnig
6 jadarsvedum, 25om upp e land fr6 strandlinu og r sj6milu rit fyrir ytri
mrirk skipulagssvedisins. slik gagnatiflum er mikilvreg, par sem fornleifar
vid strtindina geta verid hluti af strerri heild sem teygir sig jafnvel upp e
land og p6 er i slikum tilfellum naudsy,nlegt ad skr6 per sem heild, enda
getur gildi og mikilvagi einstakra minja r6dist af peirri minjaheild sem
par tilheyra. i pings6lyktun nr. t9lr45 um landsskipulagsstefnu 2015zo16 segir i gr. 4.3.r. um svedisbundna skipulagsgerd:
Pannig verdi tekid saman landfrredilegt yfirlit og mtlrkud
stefna um svedisnftingu til sjdvareldis, orkuvinnslu, fristunda
og ferdapj6nustu, efnisttiku, samgangna og veitna og vernd
n6tt(tru- og menningarminja
samkvemt skipuriti sem \mnt er i lfsingunni er gert rid firrir samspili 6
milli strandsvadisskipulags og adal- og svredisskipulags. Einnig er tekid
fram ad dformad er ad afla uppljsing um menningarminjar sem forsendu
finir m6tun skipulagsins til ad fd yfirsjn yfir nriverandi stcidu, sty'rkleika,
6skoranir og tekiferi.

vid gerd strandsvedaskipulags 6 Austfi<irdum verdur umhverfismati beitt
til ad tryggia ad strandsvredisskipulagid studli ad sjilfberri pr6un og dragi
rir neikvedum ihrifum pess 6 umhverfid. Far verdur lagt mat 6 6lika
valkosti med pvi ad bera p6 saman vid valin umhverfissj6narmid. Far 6
medal er fjallad um menningarminjar. Til ad hregt s6 ad Ieggja mat 6 6hrif
skipulagsins 6 menningarminjar er skr6ning minja innan svadisins
naudsynleg.

H6r er um ad rreda stefiium6tandi skipulag og bvi gerir Minjastofnun
stimu krtifur vid gerd pessa skipulags eins og vid adalskipulagsgerd. i g. gr.
um reglur um skriningu jardfastra minja vegna skipulags og framkvemda
nr. 6zolzotg bar sem fjallad er um skriningu i tengslum vid
adalskipulagsgerd kemur fram ad fornleifar, hris og mannvirki i b6ttbili og
6 svedum par sem S.rirhugadar framkvamdir sem valda jardraski 6
skipulagstimanum skulu skr6dar 6 vettvangi. Far kemur einnig fram ad
petta eigi vid framkvamdir i sj6 og vtitnum. slik skrdning er naudsynleg til
ad hegt s6 ad vinna strandsvadisskipulagid eins og lagt er til i l<igum um
haf- og strandsvedi. Likt og kemur fram h6r ad ofan er pad forsenda pess

hagt s6 ad vernda per menningarminjar sem eru innan svredisins og
innan pess svredis sem heimildarriflun mun nd til. Med slikri skr6ningu
gefst einnig mciguleiki 6 ad $sa umhverfi svredisins og mun skr6ning
nytast pegar itarlegra skipulag verdur unnid innan pess, hvort sem um er
ad rreda deiliskipulag eda leyfi til framkvamda. Likt og kemur fram i
ad

reglum um skr6ningu jardfastra menningarminja skal afmdrkun svedis til
skr6ningar vera unnin i samr6di vid minjavtird vidkomandi minjasvedis.

Vid gerd strandsvedisskipulags Austfiarda er horft til peirrar stefnu sem
liggur fyrir i ridrum ietlunum stj6rnvalda sem varda nltingu og vernd 6

strandsvadum

og ndgrenni peirra. Engin peirra snlr

ad

menningarminjum. Minjastofnun vill benda 6 ad verid er ad vinna
stefnum6tun finir m6laflokkinn sem stefnt er ad verdi lokid fyrir 6rslok
2o2o. Einnig liggur firrir skr6 um fridljrstar fornleifar. Minjastofnun vill
einnig koma peirri Abendingu 6 framfari ad pad er misjafnt hvada

stj6rnvald

fer med 6byrgd 6

skipulagi haf-

og

strandsvada

og

leyfisveitingar til framkvemda 6 peim en rikid fer t.d. med kigsogu utan
netlaga. Mikilvagt er ad rill framkvamdam6l komi inn til umsagnar
Minjastofnunar, 6h6d pvi hvort ad um s6 ad reda framkvamdir innan eda
utan netalaga.

Undirritud er tilbirin ad fara yfir pau skr6ningarmil sem ridast parf i
vegna afgreidslu pessa skipulags med fulltrrim verkefnisins.
Virdingarfizllst,

Furidur Elisa Hardard6ttir
Minj avrirdur Austurlands

ffit sent t tdluup1sti:
Skipulag stofuun ( sktpul os@skipukrsis)
Hafskipulas(W
s

Vakin er athyglii pui ad sku. 5t gr. laga um menningaminjar nr. So/zotz eru 1kuardanir Minjutofnunar islands sku.
2o., 23,, 24,, 28., 42. og 43 gr. s6mu laga endanlegar d stj6rnslshtstigi og ekkikeranlegar til adra stj6rnualds.
Jafuframt er uakin athygli 6 pui ad sku. zt. gr. stj6rnsyslulaga nr. 37/t993 getur adili mdk 6skad ejtir skriflegum
rikstudningi sqj6rnualds furir dkudrdun hafi. slikur r1&udningur ekkifulgt dkudrduninni Pegar hrtn uar tilkgnnt. Beilni
umriikstudning fUrir (tku\rdun skal berafram innan tq dagafrbpul ad adilauar tilkgnnt dkudrdunin og skal stj|rnuald
suara henni innan t4 dagaJtd pui him barst.

Reykjavík 29. maí 2020.

Til þeirra er málið varðar

Í yfir 100 ár hafa dragnótamenn verið ofsóttir af andstæðingum veiðanna. Hagsmunum þeirra
hefur þráfaldlega verið fórnað í pólitískum tilgangi. Hið dæmigerða er að hagsmunahópur þrýstir á
sveitarstjórnarmenn heima í héraði sem síðan beita þrýstingi á þingmenn og ráðherra.
Eftir 2009 var hagsmunum dragnótabáta fórnað með þeim hætti að ekki var við unað. Samtökin
óskuðu með bréfaskrifum við ráðherra að hann setti málin, um fyrirkomulag veiðanna, í faglegt ferli.
Það varð svo úr að ráðherrann sem tók við 2013 skipaði faghóp til að móta tillögur um fyrirkomulag
veiða á grunnslóð almennt.
Eftir 5 ára vandaða yfirlegu skilaði faghópurinn af sér tillögum til ráðherra. Í framhaldi af því var
gefin út ný reglugerð um dragnótaveiðar (reglugerð 973/2019 ) sem byggð var á tillögum
nefndarinnar.
Þegar loks, eftir u.þ.b. 100 ára baráttu, sem endaði með faglegri niðurstöðu um fyrirkomulag
dragnótaveiða, er verulegt áhyggjuefni að nú skuli vera komin nýr vettvangur þar sem markmið og
tilgangur er það óljós að við sjáum ekki hvert stefnir. Við erum brenndir af vinnubrögðum fortíðarinnar
og erum verulega uggandi um framtíð veiðanna. Við hugsum til þess með hryllingi ef hugsanlega á enn
einu sinni að fórna hagsmunum dragnótamanna. Við óttumst það vesta en vonum það besta. Dæmigert
hefur verið í gegnum tíðina að menn með enga þekkingu taki ákvarðanir byggðar á því að hægt sé að
veiða annarstaðar, án þess að kynna sér málið. Dragnótaveiðar eru mjög háðar botnlagi og dýpi
veiðisvæðin eru aðallega á flóum og fjörðum.
Samtök dragnótamanna hvetja skipulagsyfirvöld til að skerða ekki veiðisvæði fyrir vistvænum
strandveiðum með dragnót og fara gætilega þegar kemur að ákvörðunum. Fyrir veiðunum er aldargömul
hefð. Slík skerðing gæti haft mjög neikvæð áhrif á rekstur þeirra útgerða sem veiðarnar stunda. Einnig
gæti það torveldað nýtingu á ákveðnum tegundum.

Samtök dragnótamanna eru tilbúin að veita allar þær upplýsingar varðandi dragnótaveiðar sem
þeim er mögulegt að veita sé þess óskað.

Samtök dragnótamanna
Fiskislóð 83,
101 Reykjavík

Athugasemdir við Strandsvæðaskipulag Vestfjarða og Austfjarða.
Að mörgu leiti virðast þessar skýrslur mjög vel unnar og eiga að stuðla að verndun annars vegar og
notkun og aðgengi hins vegar. Þó er þarna ýmislegt sem þyrfti að skýra betur.
Strax á bls 5 kemur markmiðssetning sem hljóðar svo; Að skipulagið sé sveiganlegt og stuðli að seiglu
gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingu.
Afar áhugavert væri að vita hvað átt er við með þessu? Á skipulagið að standa gegn
samfélagsbreytingum? Eða við hvað er átt?
Ég varpaði fram þessari spurningu á kynningarfundinum fyrir Strandsvæðaskipulagið fyrir Austfirði þann
12.maí s.l og streymt var á facebook síðu Skipulagsstofnunar.
Esther Anna verkefnisstjóri svaraði mér því að þetta þýddi að skipulagið ætti að geta tekið mið og fylgt
eftir þeim breytingum sem verða í samfélagi og umhverfi.
Samkvæmt mínum skilningi og annarra sem ég hef rætt við þá er merking orðsins alveg gagnstæð og ég
myndi því túlka þessa setningu þannig að markmiðið sé að standa gegn samfélagsbreytingum:
Sjá orðabók;
seigla
[Menntunarfræði]
samheiti þanþol, þrautseigja
[skilgreining] Hæfni einstaklings til að standast eða styrkjast í glímu við erfiðleika eða mótlæti. Slík hæfni birtist
meðal annars í því að einstaklingur lítur á krefjandi viðfangsefni sem ögrun frekar en óleysanlegt vandamál.
[enska] resilience

seigla kv. (18. öld) ‘seigja, þolgæði’; seigla(st) s. ‘vera þolinn, endast,
Sveinbjörn Halldórsson, formaður Samtaka útivistarfélaga svaraði mér þessu;

Alveg sammála að þarna er verið að nota orðið öfugt miðað við útskýringar.
Þess vegna vil ég hvetja ykkur í svæðisráðinu og samráðshópnum að finna annað og betra orð sem lýsir
því betur hvað við er átt heldur en orðið SEIGLA.

Það næsta sem stingur í augu er einnig á bls 5, Vistkerfisnálgun
Samkvæmt Landsskipulagsstefnu 2015-2026 skal skipulag haf- og strandsvæða veita grundvöll fyrir
fjölbreyttri nýtingu og viðhalda mikilvægum auðlindum hafsvæða. Skipulag nýtingar byggist á heildarsýn
á málefni hafsins og viðhaldi heilbrigði, líffræðilegri fjölbreytni og framleiðslugetu hafsins.
Skipulagsákvarðanir um staðbundna nýtingu byggist á vistkerfisnálgun, til að stuðla að sjálfbærri
nýtingu auðlinda og viðhaldi vistkerfa
Á sömu blaðsíðu er skilgreining á orðinu Vistkerfisnálgun;
Vistkerfisnálgun felur í sér að ákvarðanir um auðlindanýtingu byggist á bestu vísindalegri þekkingu um
vistkerfið og að haft sé virkt eftirlit með ástandi þess og samræmd heildarstjórnun höfð á athöfnum
manna til að viðhalda því ósködduðu.

Í þessari skilgreiningu kemur ekkert fram um það hver tryggir þessa “bestu vísindalegu þekkingu” eða
hvað er haft til grundvallar heildarsýninni sem á að tryggja; líffræðilega fjölbreytni og framleiðslugetu
hafsins.
Hingað til höfum við fengið miður góðar fréttir af fiskeldi í fjörðum og betur væri að inn í skipulag sem
þetta væru kynntar ýtrustu kröfur til fiskeldisfyrirtækja áður er kvittað væri fyrir svo opið plagg sem
þetta.
Bls. 6.
Meðal þess sem taka þarf afstöðu til í strandsvæðisskipulagi er fiskeldi í sjó. Hafrannsóknastofnun fer
einnig með hlutverk í þeim efnum, en hún skal samkvæmt 4. gr. laga um fiskeldi nr. 71/2008 afmarka
eldissvæði til fiskeldis. Lögin gera þó ráð fyrir að strandsvæðisskipulag geti tekið gildi áður en þessi
svæðisskipting liggur fyrir. Þar sem þannig háttar til skal taka tillit til strandsvæðisskipulags við ákvörðun
um skiptingu í eldissvæða. Í samræmi við lög um skipulag haf- og strandsvæða þá tekur
strandsvæðisskipulag ekki til nýtingar og verndar fiskistofna eða annarra lifandi auðlinda hafsins og
hafsbotnsins að undanskilinni nýtingu sem háð er leyfi til efnistöku og eldi eða Hefur þú ábendingar um
ræktun nytjastofna.
Þessar málsgreinar á bls 6 minna okkur á hve lítið hlutverk verndarþátturinn hefur. Það er alveg undir
atvinnuvegaráðuneytinu komið hvort fiskeldi verður leyft í þröngum fjörðum. Burtséð frá því hvort
botnset mun hlaðast upp af skít og skemma sjávarbotninn á staðnum. Það sem hleðst upp á botninum,rotnar og eyðir súrefni í hafinu á staðbundnu svæði. En þar sem aðeins fáir aðilar rannsaka svæðið þá
skila svona niðurstöður sér ekki út til almennings. Allt sem við fáum að heyra er að allt sé í sómanum.
Vert er að minna á að aðeins eru um 3 mánuðir síðan 500 tonn af laxi drápust í sjókvíum hjá Arnarlaxi.
Hér áður fyrr veiddu menn á smábátum þorsk lengst inni í Arnarfirði, nú held ég að það sjáist varla
sporður innst í firðinun. Er þetta það sem menn vilja kalla: Vistkerfisnálgun?
Bls. 10 Forsendur
Þar er talað um þekkt kalkþörungasvæði og Orkustofnun nefnd í því tilfelli.
Þetta er mjög óljóst en ég giska á að um sé að ræða Þingeyri eða Reykjanes. Gott væri að talað sé skýrara
og tengslum á milli aðila jafnvel gerð betri skil.
Bls 10, 11, og 12 Forsendur
Mjög góð skjöl en aðeins eitt sem vekur athygli, sum staðar er aðeins einn umsagnaraðili. Oft er það í
góðu lagi en oft mættu tveir eða fleiri aðilar koma að málefnum s.s hvað varðar Burðarþolsmat og
Áhættumat.
Bls. Menningarminjar
Varðveisla minja um búsetu og athafnir á svæðinu. Byggt á lögum um menningarminjar og
Heimsmarkmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög. Friðaðar og friðlýstar fornleifar Skipsflök á
hafsbotni
Inn í þennan lið: Menningarminjar finnst mér vanta að nefna; Vita, fyrir eyþjóð eins og Íslendinga eru
Vitar gríðarlega mikilvægir og eiga að varðveitast sem samgönguminjar. Gömul útræði,
verbúðir,fiskhjallar, byrgi og grjótgarðar og allt það sem snýr að strandminjum. Þetta þarf að varðveita

og helst þyrfti að telja þessi atriði upp í skjali sem ber þetta virðulega nafn, Strandsvæðaskipulag
Vestfjarða / Austfjarða.
Sigríður Arna Arnþórsdóttir
Varaformaður Samút
Félagi í Vitafélaginu
Landfræðingur
Leiðsögumaður

Skipulagsstofnun
Ester Anna Ármannsdóttir
Borgartún 7b
105 Reykjavík
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Efni: Lýsing – Strandsvæðisskipulag fyrir Austfirði og Vestfirði –
Skipulagsstofnun
Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar er barst 8. maí sl. þar sem óskað er umsagnar
Umhverfisstofnunar um lýsingu fyrir strandsvæðisskipulag fyrir Austfirði og Vestfirði.
Í greinargerð kemur fram að strandsvæðisskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað
svæði í fjörðum og flóum (utan netlaga) þar sem sett er fram stefna um framtíðarnýtingu
og vernd svæðisins. Auk þess kemur fram að strandsvæðisskipulag getur þannig m.a. falið
í sér stefnu um nýtingu svæða til eldis nytjastofna, efnistöku eða ferðaþjónustu, verndun
eða samgönguleiðir svo eitthvað sé nefnt.
Verndarsvæði í hafi
Umhverfisstofnun bendir á að Ísland er aðildarríki að samningi um líffræðilega
fjölbreytni. Aðildarríki samningsins samþykktu árið 2010 20 heimsmarkmið, Aichimarkmiðin, fyrir framkvæmd hans til ársins 2020 þar sem meðal annars er kveðið á um
að vernda eigi að minnsta kosti 10% hafsvæða.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur umsjón með framkvæmd samningsins hér á
landi. Skuldbindingar þeirra, sem eru aðilar að samningnum, felast meðal annars í því að
setja ýmis ákvæði samningsins í lög, s.s. í lög nr. 60/2013 um náttúruvernd.
Umhverfisstofnun leggur til að við vinnslu skipulagsins verði metið hvort tilefni er til að
skilgreina verndarsvæði í hafi.
Úrgangur
Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að fjallað sé í tillögunni um meðhöndlun
úrgangs frá fiskeldi eins og dauðum fiski og hvort hann er sendur í urðun eða í
endurnýtingu.
Umhverfisstofnun bendir á að endurnýting er ofar en förgun í forgangsröðun um
meðhöndlun úrgangs skv. 7. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Efnið sem

síast úr frárennsli fiskeldis er að mestu næringarefni köfnunarefnis og fosfórs í formi saurs
fiska og fóðurleifa.
Umhverfisstofnun telur mikinn umhverfisávinning felast í því að minnka magn lífræns
efnis í urðun og tekur fram að næringargildi efnisins er talsvert og því hentugt til
endurnýtingar. Stofnunin vinnur að gerð leiðbeininga til aðila í fiskeldi á landi um
endurnýtingarmöguleika fastefna/sets úr frárennsli fremur en til förgunar með urðun.
Þynningarsvæði
Í erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til Umhverfisstofnunar dags. 10. júlí 2019
kemur fram að fyrirhugað sé að fella út ákvæði í reglugerðum um þynningarsvæði. Fella
þarf brott ákvæði í starfsleyfum um þynningarsvæði innan hæfilegs tímaramma í
samstarfi við starfsleyfishafa.
Í dag er ekkert þynningarsvæði í starfsleyfi Umhverfisstofnunar á strandsvæði á
Austurlandi eða Vestfjörðum og ekki útlit fyrir að þynningarsvæði verði skilgreint úr
þessu. Því er ekki ástæða til að taka tillit til þynningarsvæða við gerð skipulagsins.
Vatnamál
Umhverfisstofnun vill benda á að við efnisþáttinn um vatnsvernd að strandsjór er
skilgreindur í lögum nr. 36/2011, um stjórn vatnamála sem yfirborðsvatn landmegin við
línu sem dregin er einni sjómílu utan grunnlínu landhelginnar og nær inn að ytri mörkum
árósavatns. Innan þess svæðis hafa verið afmörkuð vatnshlot í sjó.
Umhverfisstofnun vill benda á varðandi efnisþáttinn um dýralíf og sjávarplöntur að þar
mætti nefna að í tengslum við vinnu innleiðingar stjórnar vatnamála hafa verið
samþykktir líffræðilegir gæðaþættir fyrir strandsjó sem notaðir verða til að meta
vistfræðilegt ástand sjávarvatnshlota. Upplýsingum verður safnað í gegnum
vöktunaráætlun sem er nú í vinnslu í tengslum við gerð fyrstu vatnaáætlunar fyrir Ísland.
Samþykktir líffræðilegir gæðaþættir eru botnþörungar, vatnaplöntur, svifþörungar og
botnlægir hryggleysingjar. (Sjá skýrslu Hafrannsóknastofnunar.)
http://vatn.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-ogvatn/Gæðaþættir%20og%20viðmið%20strandsjávarvatnshlota%202019.pdf
Umhverfisstofnun bendir á að í töflunni um umhverfismat, þar sem fjallað er um
strandsjó, væri æskilegra að stæði ástand strandsjávar í stað staða strandsjávarhlota.
Umhverfisstofnun bendir á að nú er unnið að innleiðingu laga nr. 36/2011 um stjórn
vatnamála. Markmið laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnun
vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess að vatn njóti heildstæðrar verndar.
Jafnframt er lögunum ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd
vatnsauðlindarinnar. Lögin taka til yfirborðsvatns og grunnvatns ásamt árósavatni og
strandsjó, til vistkerfa þeirra og til vistkerfa sem tengjast þeim að vatnabúskap. Til að ná
fram markmiðum laganna skal vinna vatnaáætlun, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun.
Áætlað er að vatnaáætlun fyrir Ísland fari í almenna kynningu árið 2021 og taki gildi árið
2022. Settar hafa verið tvær reglugerðir, reglugerð nr. 935/2011 um stjórn vatnamála og
reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og
vöktun.

Samkvæmt markmiðum laganna og reglugerðarinnar skulu vatnshlot vera í mjög góðu
eða góðu vistfræðilegu ástandi. Unnið er að því að skilgreina gæðaþætti og koma á kerfi
til að meta ástand vatnshlota. Í vatnaáætlun munu verða sett umhverfismarkmið fyrir
vatnshlotin sem miða að því að halda vatnsgæðum góðum.
Umhverfisstofnun bendir á að í 28. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála segir, þar
sem fjallað er um réttaráhrif vatnaáætlunar, að opinberar áætlanir á vegum stjórnvalda,
svo sem vegna skipulagsmála, náttúruverndar, orkunýtingar og samgangna, skulu vera í
samræmi við þá stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í vatnaáætlun. Við
endurskoðun eða breytingu skipulagsáætlunar sveitarfélags skal, þegar við á, samræma
skipulagsáætlunina vatnaáætlun innan sex ára frá staðfestingu vatnaáætlunar.
Fráveita
Umhverfisstofnun bendir á varðandi fráveitumál í forsendukaflanum, að mikilvægt sé
viðtaki sé skilgreindur í samræmi við ákvæði reglugerðar um fráveitur og skólp nr.
798/1999
Loftgæði
Umhverfisstofnun vill benda á áætlun stjórnvalda í loftgæðum á Íslandi 2018 – 2029,
Hreint loft til framtíðar.
Í áætluninni eru sett fram markmið, áætlanir og aðgerðir sem stuðla að bættum loftgæðum
á Íslandi.
Í áætluninni kemur m.a. fram að almenningur á Íslandi búi við hreint og heilnæmt
andrúmsloft og það verði haft að leiðarljósi að komandi kynslóðir megi njóta sömu eða
betri loftgæða og þær sem nú byggja landið. Þá er meginmarkmið umhverfis- og
auðlindaráðuneytis í loftgæðamálum: Að stuðla að loftgæðum og heilnæmu umhverfi.
Umhverfisstofnun vill benda á að samkvæmt aðgerðaráætlun í loftslagsmálum frá árinu
2018 er rafvæðing hafna hluti af aðgerðum stjórnvalda í loftslagsmálum sem æskilegt sé
að taka tillit til við vinnslu skipulagsins.
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Efni: Sjónarmið Æðarræktarfélags Íslands vegna lýsinga fyrir gerð
strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði
Á aðalfundum Æðarræktarfélags Íslands undanfarin ár hafa félagsmenn lýst
áhyggjum sínum af mögulegum áhrifum nýtingar strandsvæða, þ. á m. til
sjókvíaeldis, kalkþörungavinnslu og þangskurðar, á vöxt og viðgang stofns æðarfugls
við Ísland. Telur félagið að það sé grundvallarforsenda fyrir veitingu leyfa til nýtingar
strandsvæða að viðunandi rannsóknir liggi fyrir á núverandi ástandi á vistkerfi
æðarfugls og brýn nauðsyn sé á vöktun á áhrifum núverandi starfsemi og þeirrar
starfsemi sem fyrirhuguð er.
Æðarrækt er stunduð á hátt á 400 jörðum við strendur landsins og er æðarvarp
umfangsmikið á Vestfjörðum og Austfjörðum. Æðarræktarfélagið er í samvinnu við
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins að vinna að uppfærðu gagnvirku korti af öllum
æðarvörpum landsins. Félagið óskar eftir þvi að láta svæðisráðum í té kortið þegar
það er tilbúið.
Æðarfugl er ein af þeim fuglategundum sem teljast til ábyrgðartegunda Íslendinga.
Æðarfugl er á Evrópuválista og er flokkaður í yfirvofandi hættu á heimslista. Á
válista íslenskra fugla árið 2018 flokkast æðarfugl í nokkurri hættu. Samkvæmt
heimildum er vetrarstofn við Ísland metinn um 800 þúsund fuglar og eru það að
langmestu leyti íslenskir varpfuglar. Í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar er
samfelld aukning æðarfugla (um 150%) frá því um 1960 til aldamóta en eftir það er
snörp fækkun. Á viðmiðunartíma fyrir válistamat (1987 – 2014) bendir vetrarvísitala
til um 33% fækkunar æðarfugls hér við land eða 1,48 % á ári.
Æðarræktarfélagið leggur áherslu á eftirfarandi á eftirfarandi sjónarmið varðandi þá
efnisþætti sem nefndir eru í forsendum fyrir mótun strandsvæðaskipulags:

1. Umfang æðarvarps
Mikilvægt er að hafa í huga að æðarfugl heldur sig árið um kring innan strandsvæðis
landsins eins og það er skilgreint í lögum nr. 88/2018 um skipulag haf- og
strandsvæða. Við skipulag þarf að taka tillit til allra þeirra svæða þar sem æðarfugl
heldur sig. Á vef Náttúrufræðistofnunar segir að þrenns konar mikilvæg svæði komi
til álita fyrir æðarfugl, þ.e. varpsvæði, vetrarstöðvar og fjaðrafellistöðvar og skarist
flest þeirra. Auk þess geti æðarfuglar hópast tímabundið á sömu staði ár eftir ár þar
sem gnótt er fæðu, jafnvel tugþúsundum saman.þ.e. bæði vetrarstöðva og þar sem
hann er nýttur til hlunninda í sjálfum æðarvörpunum.
Það er því þýðingarmikið að strandsvæðaskipulag greini í fyrsta lagi öll þau svæði
þar sem fuglinn heldur sig og þau kortlögð. Í öðru lagi að þar séu kortlögð ekki
einungis friðlýst æðarvörp og þau æðarvörp sem sérstaklega eru skráð sem
hlunnindi jarða samkvæmt fasteignaskrá heldur öll æðarvörp. Eins og fyrr segir þá er
Æðarræktarfélagið að vinna að gagnagrunni um öll æðarvörp landsins í samvinnu
við RML. Grundvallarforsenda er að æðarfuglinn njóti verndar þar sem hann heldur
sig hverju sinni á strandsvæðinu og því þarf að kortleggja svæðið með tilliti til þess.
2. Rannsóknir á búsvæðum æðarfugls
Grundvallarforsendur fyrir strandsvæðaskipulagi er þekking á lífsháttum æðarfugls
og ástandi vistkerfis sem hann lifir í. Eins og tekið er fram í lýsingu fyrir
svæðisskipulagi er m.a. tilgangur að afla upplýsinga um núverandi stöðu á svæðinu.
Rannsóknirnar eru enn þýðingarmeiri í ljósi þeirrar umtalsverðu fækkunar sem hefur
orðið í æðarfuglastofninum, ekki einungis á heimsvísu heldur einnig hér við land þar
sem fuglinn hefur notið mestrar lagalegrar verndar. Það má benda á að talið er að
stofn æðarfugls við strendur Noregs hefur dregist saman um 80% á síðustu 40 árum.
3. Starfsemi sem hefur áhrif á búsvæði æðarfugls
Strandsvæðisskipulag leggur grunn að leyfisveitingum fyrir framkvæmdum og annarri
starfsemi á því svæði sem skipulagið tekur til. Starfsemi á búsvæðum æðarfugls
getur haft áhrif á vöxt og viðgang æðarfuglsins. Til þess að hægt sé að meta hvort
og/eða að hvaða marki slík áhrif séu fyrir hendi þá þurfa að liggja fyrir rannsóknir á
núverandi stöðu búsvæðisins. Það er þó ljóst að á nokkrum svæðum er starfsemi nú
þegar hafin á viðkvæmum svæðum án þess að nokkuð slíkt mat liggi fyrir.
Æðarræktarfélagið hefur ályktað sérstaklega um möguleg áhrif sjókvíaeldis sem og
nýtingar sjávargróðurs.1 Í ályktunum félagsins er talið að brýn nauðsyn sé á því að
rannsaka og vakta áhrif sjókvíaeldisstöðva og stækkunar þeirra á lífríki sjávar (t.d.
sem leiðir af notkun lyfja/eiturefna í kvíum og setmyndunar vegna úrgangs) og þar
með beina og óbeina hættu fyrir vöxt og viðkomu æðarfugls. Sama gildir um vinnslu
sjávargróðurs, t.d. þangskurð, en í sjávargróðrinum finnur æðarfuglinn æti og skjól.
1

Í þessu sambandi má benda á skýrslu NINA (Norsk institutt for naturforskning) sem ber heitið
Effekter av forstyrrelser på fugl og paddedyr fra akvakulturanlegg í sjo – en litteraturtudie frá 2015.
www.nina.no Í skýrslunni er bent á skort á rannsóknum á áhrifum sjókvíaeldis á fugla og dýr í Noregi.

Jafnframt má sem dæmi nefna möguleg áhrif kalkþörungavinnslu, olíumengunar og
öflunar sjávarfangs á grunnslóðum, t.d. hrognkelsaveiðar.
Það þarf að fara hægt í að leyfa frekari starfsemi á búsvæðum æðarfugls fyrr en
ástand strandsvæða hefur verið metið og þar með lagðar forsendur fyrir því hvaða
starfsemi samræmist verndarhagsmunum. Æðarræktarfélagið er tilbúið til að taka
þátt í frekari undirbúningi strandsvæðaskipulags og láta í té upplýsingar eftir því sem
þurfa þykir.
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