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Umsögn um vinnslutillögu vegna breytinga á aðalskipulagi Reykhólahrepps
2006-2018
Vísað er til fyrri umsagna Landverndar varðandi Vestfjarðaveg, þ.e. um frummatsskýrslu
framkvæmdarinnar (dags. 8. desember 2016) og um drög að tillögu að matsáætlunarinnar (dags. 13.
ágúst 2012).
Landvernd mælir eindregið með því að sveitastjórn Reykhólahrepps velji leið D2 í stað leiðar Þ-H á
Vestfjarðavegi (60) milli Bjarkalundar og Skálaness, enda uppfyllir sú fyrrnefnda skilyrði góðrar
veghönnunar og yrði mun öruggari en núverandi vegur, ásamt því að valda umtalsvert minni
neikvæðum umhverfisáhrifum en leið Þ-H. Þar að auki býður leið D2 upp á möguleika til að styrkja
afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðum, sem ætti að taka til hliðsjónar við samanburð á kostnaði
leiða D2 og Þ-H, sjá neðar.
Þverun fjarða:
Í ljósi þess að leið Þ-H krefst þverunar þriggja fjarða, Þorskafjarðar, Djúpafjarðar og Gufufjarðar, er
ljóst, að mati Landverndar, að hún er í mikilli andstöðu við lög um vernd Breiðafjarðar, nr. 54/1995, og
náttúruverndalög, nr. 60/2013, auk þess sem norðurströnd Þorskafjarðar og fjörur í Djúpafirði eru
svæði á náttúruminjaskrá (svæði nr. 303).
Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að enn sé óvissa um áhrif þverana fjarða á eðlisþætti sjávar og
lífríki fjöru og grunnsævis. Í tveimur nýlegum greinum í Morgunblaðinu hinn 17. desember 2017 og 3.
janúar 2018, hafa Björn Gunnarsson og Höskuldur Björnsson, sérfræðingar á Hafrannsóknastofnun,
bent á mikilvægi fjarða og grunnsævis fyrir uppeldi fiskseiða og þess vegna varað sterklega við þverun
fjarða, jafnvel þótt svokölluð full vatnsskipti séu viðhöfð. Í greininni frá 17. desember sl. kemur fram
að:
„Í vegagerð hefur þverun fjarða mest áhrif þegar fjörður er þveraður utarlega með fyllingum og einni
brú, oftast í miðjunni. Þverun fjarðar getur haft áhrif á strauma inni í firðinum sem aftur getur leitt af
sér breytingar í botngerð. Í flestum fjörðum er rangsælis hringstraumur sem hverfur við þverunina og
mikill straumur undir brú hefur áhrif á aðgengi eggja, lirfa og smáfisks að firðinum. Getur tiltölulega
stutt þverun haft áhrif á töluvert mikið flatarmál af grunnsævi ef fjörðurinn er langur.“
Leið Þ-H þverar Gufufjörð og Djúpafjörð í fjarðarminni. Landvernd telur ekki hægt að réttlæta þessar
þveranir.
Í samantekt skýrslu sem VSÓ ráðgjöf vann fyrir Vegagerðina árið 2012, Þverun fjarða: Áhrif á náttúru,
landslag og landnotkun, kemur fram að:
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„Framkvæmdaáætlanir sem fela í sér þverun fjarða byggja undantekningalítið á rökum um minni tíðni
umferðarslysa, skemmri ferðatíma og styttingu vegalengda. Erfiðleikar við að finna annað ásættanlegt
vegstæði m.a. vegna hættu á ofanflóðum styðja slíkar áætlanir.“
Ekkert af þessum rökum á við hér, aðeins hagkvæmnisjónarmið.
Þá má benda á að samkvæmt áætlunum Vegagerðarinnar er ráðgert að þvera yfir helming allra fjarða,
eða sjö af tólf, á sunnanverðum Vestfjörðum. Að mati Landverndar eru þetta óviðunandi og óábyrg
áform af hálfu opinberrar stofnunar þegar í mörgum tilvikum eru til betri lausnir, s.s. jarðgangagerð.
Leirur og vistkerfi þeirra:
Líkt og fram kemur í áliti Skipulagsstofnunar felur leið D2 í sér minnst inngrip í leirur og vistkerfi þeirra,
af þeim fimm leiðum sem fjallað er um í matsskýrslu Vegagerðarinnar. Leið Þ-H hefur því í för með sér
meira rask á leirum og vistkerfum þeirra en þörf er á. Sú leið yrði því skýrt brot á 61. gr.
náttúruverndarlaga, nr. 60/2013, þar sem kveðið á um að brýn nauðsyn skuli vera til staðar til að
réttlæta slíkt rask og er þá einkum átt við almannahagsmuni. Í þessu tilviki er ekki um brýna nauðsyn
að ræða, aðeins ódýrari lausn.
Birkiskóglendi:
Lagning vegar um Teigsskóg eftir leið Þ-H er ekki nauðsynleg í ljósi þess að Vegagerðin telur leið D2
vera raunhæfan kost sem uppfylli skilyrði góðrar veghönnunar og yrði mun öruggari en núverandi
vegur. Því er ljóst að framkvæmd leiðar Þ-H yrði brot á 61. gr. náttúruverndarlaga, nr. 60/2013.
Margoft hefur verið bent á náttúruverndargildi upprunalegra birkiskóga eins og Teigsskógar og árið
2009 gekk hæstaréttardómur landeigendum í vil þar sem felldur var úr gildi fyrri úrskurður umhverfisráðherra sem heimilaði veglagningu um skóginn. Breytt veglína núverandi Þ-H leiðar um skóginn er
yfirklór að mati Landverndar og líklegt er að enn reyni á dómstóla verði hún fyrir valinu. Einbeittur vilji
Vegagerðarinnar til að fara um Teigsskóg þegar aðrir mjög góðir valkostir eru til staðar vekur furðu og
hefur að öllum líkindum tafið Vestfjarðaveg um fjölda ára.
Efnistökusvæði:
Í greinagerð um aðalskipulagsbreytingar stendur eftirfarandi á bls. 9:
„Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir efnistöku á eftirfarandi svæðum. Ekki er um að ræða efnistöku sem
heyrir undir lög um mat á umhverfisáhrifum (106/2000) vegna tilkynningaskyldu eða matsskyldu.
Stærðarmörk þessara svæða miðast því við allt að 25.000 m2 svæði eða 50.000 m3 magni. Flestar
námur í sveitarfélaginu eru nýttar til vegagerðar.“
Flest efnistökusvæðin sem nefnd eru í aðalskipulagsbreytingum Reykhólahrepps falla í B-flokk þar sem
svæði er skilgreint stærra en 25.000 m2 og efnistaka meiri en 50.000 m3. Í 1. mgr. 6. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum (106/2000) stendur:
„Framkvæmdir sem tilgreindar eru í [flokki B og flokki C í 1. viðauka] 1) við lög þessi skulu háðar mati á
umhverfisáhrifum þegar þær geta haft í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, eðlis
eða staðsetningar.“ og í 2. mgr. sömu greinar er ákvæði um að framkvæmdaraðili tilkynni
Skipulagsstofnun um framkvæmdina sem tekur ákvörðun um hvort framkvæmdin sé matsskyld.
Í breytingum á aðalskipulagi Reykhólahrepps bætast við sex ný efnistökusvæði sem tengjast
framkvæmdum og viðhaldi Vestfjarðarvegar. Af þeim eru ráðgert að opna þrjár nýjar námur þar sem
tvær eru nefndar varanámur. Þá eru tvær námur innan svæðis á náttúruminjaskrá. Nýju námurnar eru:
1) hjalli utan Þórisstaða (E-7 eða 17, Vegagerð 105), varanáma, 2) hjalli innan Hallsteinsnes (E-8,
Vegagerð 114) innan svæðis á náttúruminjaskrá, 3) klappir á Grónesi (E-9, Vegagerð 118), varanáma,
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innan svæðis á náttúruminjaskrá. Samtals eru efnistökustaðirnir í Reykhólahreppi tólf og flestir
hugsaðir til vegagerðar.
Landvernd telur ekki ásættanlegt að opnuð séu ný efnistökusvæði innan svæðis á náttúruminjaskrá
(þ.e. náma E-8 og E-9).
Verndargildi jarðminja:
Þrátt fyrir að jarðminjar á efnistökusvæðunum verði fyrir varanlegu og óafturkræfu raski er lítið gert
úr verndargildi þeirra án frekari rökstuðnings. Helmingur af efnistökusvæðunum er malarnám í fornum
sjávarkömbum (malarhjallar) í 30-50 m hæð yfir sjávarmáli. Fornir sjávarkambar bera vitni um hærri
sjávarstöðu í lok síðustu ísaldar og eru því merkilegar jarðmyndanir frá afmörkuðu tímabili í jarðsögu
landsins. Um land allt hefur verið mikil efnistaka í fornum sjávarkömbum þar sem þeir innihalda
yfirleitt gott byggingarefni, auðvelt er að vinna efnið og aðgengi að þeim oftast gott. Fornir
sjávarkambar njóta engrar sérstakrar verndar en eru merkar minjar um sjávarstöðubreytingar. Þeir
hafa orðið fyrir miklu óafturkræfu raski vegna mannvirkjagerðar og full ástæða er til að meta
verndargildi þeirra sem eftir eru, og eru enn lítt eða óraskaðir.
Á bls. 18 er sett fram þessi fullyrðing:
„Ýmsar jarðmyndanir raskast við framkvæmdir, þ.e. leirur, strandhjallar, klappir, berghlaup, vatna- og
árset, setlagasyrpur og skeljalög. Þær eru allar algengar. Verndargildi jarðmyndana á svæðinu felst
aðallega í staðsetningu þeirra, þ.e. að þær eru innan svæðis á náttúruminjaskrá og sumar innan
verndarsvæðis Breiðafjarðar.“
Ekki er rétt að verndargildi jarðmyndana felist aðallega í staðsetningu þeirra. Því má draga í efa að
verndargildi jarðminja á svæðinu hafi verið kannað sérstaklega og sú fullyrðing að allar jarðmyndanir
á svæðinu séu algengar er heldur ekki rökstudd. Þá eru nefnd skeljalög án frekari útskýringa eða
staðsetninga, en getur átt við steingervinga í sjávarseti myndað við hærri sjávarstöðu í lok ísaldar. Á
þeim stöðum þar sem skeljalög finnast þarf að huga að því hvort hér eigi við 2. mgr. 60 gr.
náttúruverndarlaga (60/2013) um steindir og steingervinga, en þar stendur:
„Óheimilt er að nema brott eða losa steingervinga af fundarstað. Ráðherra getur þó að fenginni
umsögn Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands veitt undanþágu frá ákvæði þessu í
þágu jarðfræðirannsókna og til töku sýna fyrir gestastofur og söfn.“
Möguleikar á bættu raforkuöryggi með leið D2:
Lagning jarðstrengs fyrir dreifiveitu Orkubús Vestfjarða í vegkanti leiðar D2, þ.m.t. í gegnum jarðgöngin
undir Hjallaháls, myndi styrkja raforkuöryggi í sveitarfélaginu. Að sama skapi myndi lagning hluta
Vesturlínu Landsnets í gegnum jarðgöng undir Hjallaháls bæta afhendingaröryggi raforku á
Vestfjörðum almennt, líkt og er nú þegar stefnt að í Dýrafjarðargöngum fyrir hluta Breiðdalslínu 1. Í
nýrri skýrslu kanadíska ráðgjafafyrirtækisins METSCO, sem unnin var fyrir Landvernd, kemur fram að
jarðstrengir eru raunhæfur og æskilegur kostur til að bæta raforkuöryggi á Vestfjörðum allt að tífalt.
Með leið D2 væri þannig hægt að leysa af hólmi loftlínur Orkubús Vestfjarða og Landsnets yfir
Hjallaháls en skv. þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, nr. 11/144, skal meginreglan
vera sú að notast sé við jarðstrengi við lagningu raflína eða endurnýjun eldri lagna. Leið Þ-H nýtist ekki
til að bæta raforkuöryggi að þessu leyti.
Kostnaður og umhverfisáhrif vegna lagningar beggja jarðstrengja yfir Hjallaháls (án jarðganga) ættu
því tvímælalaust að vera höfð til hliðsjónar í kostnaðarsamanburði leiða D2 og Þ-H.
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Að lokum:
Mikilvægt er að gera ráð fyrir samlegðaráhrifum þeirra neikvæðu umhverfisáhrifa sem leið Þ-H hefur
í för með sér, bæði í tengslum við aðrar framkvæmdir sem og innbyrðis í þessari vegbót. Þverun fjarða,
rask á skóglendi, leirum, jarðminjum og fornminjum, truflun fuglalífs o.fl. hafa öll áhrif á takmörkuð
náttúrugæði, þótt áhrifin séu ólík og tengsl þeirra ekki alltaf augljós. Í ljósi þess að náttúrugæði eru
mikilvægur hluti af ímynd og atvinnulífi Reykhólahrepps er Landvernd vongóð um að sveitarstjórnin
taki ákvörðun um þá leið sem hefur minnst umhverfisáhrif.

Virðingarfyllst,
________________________
Lovísa Ásbjörnsdóttir,
varaformaður Landverndar
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