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Umsögn um tillögu fyrir Aðalskipulag Reykhólahrepps: Vestfjarðavegur (60)
Ungir umhverfissinnar (UU) hafa kynnt sér tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps vegna
Vestfjarðarvegar (60). Félagið fagnar því að sveitarstjórn Reykhólahrepps hafi lagt kapp á að liðka fyrir
vali á annarri vegleið en Þ-H, enda feli leið Þ-H í sér of mikil neikvæð umhverfisáhrif. UU vilja því
ítreka afstöðu sína og mæla til þess að leið Þ-H sé ekki höfð á skipulagi sveitarfélagsins.
UU lýsa jafnframt yfir áhyggjum yfir því að sveitarfélagið telji sig nauðbeygt til að ganga gegn eigin
sannfæringu og áliti Skipulagsstofnunar vegna þrýstings frá æðra stjórnvaldi. UU vilja því vekja athygli
á ábyrgð Alþingis, Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og Vegagerðarinnar gagnvart umhverfinu.
Skylda ríkisvaldsins til að fara eftir eigin lögum og stefnu sveitarfélaga
Alþingi hefur ítrekað lagt áherslu á náttúruvernd í hinum ýmsu lagasetningum og er mikilvægt að horfa
til þess varðandi einstakt náttúrufar Gufudalssveitar. Sem dæmi má nefna eftirfarandi:
• 1. mgr. 1. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, nr. 60/2013: „Markmið laga þessara er að
vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á meðal líffræðilega og
jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Þau eiga að tryggja eftir föngum þróun
íslenskrar náttúru á eigin forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt og einnig
stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn
náttúruhamförum og hnattrænum umhverfisbreytingum. “
• 1. gr. b. laga um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000: „að draga eins og kostur er úr
neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar. “
• 1. gr. laga um umhverfismat áætlanna, nr. 105/2006: „Markmið laga þessara er að stuðla að
sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og jafnframt að stuðla að því að
við áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða.“
Ríkisvaldið hefur jafnframt falið staðbundnum stjórnvöldum að setja sér nánari stefnu og má þar helst
nefna eftirfarandi markmið aðalskipulags Reykhólahrepps 2006-2018: Að stuðla að varðveislu
náttúruminja og söguminja og annarra umhverfislegra gæða. Að stuðla að gróðurvernd og landgræðslu.
Að stuðla að því að nýting lands, auðlinda og mannauðs sé í samræmi við markmið sjálfbærrar þróunar.
Skylda stjórnvalda í tengslum við loftslagsmál og náttúruvernd
Skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál (IPCC) hefur lagt grunninn að auknum
aðgerðum í loftslagsmálum og er í aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum 2018-2030
m.a. fjallað um vernd og endurheimt vistkerfa sem leið Þ-H myndi raska verulega.
Alþjóðanefnd um líffræðilega fjölbreytni (IPBES) hefur jafnframt gefið út skýrslu um vistkerfi þar sem
fram kemur að auknar aðgerðir í vernd og endurheimt vistkerfa séu ekki síður áríðandi en
loftslagsaðgerðir (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services). Þetta á einkum
við um vernd vistkerfa á borð við þau sem leið Þ-H myndi raska, s.s. skóglendi, sjávarfitjar og leirur.
UU telja því að stjórnvöld þurfi að stórauka aðgerðir í náttúruvernd og þ.m.t. hverfa frá leið Þ-H, enda
sé hún í þversögn við stefnu stjórnvalda og alþjóðasamfélagsins á sviði náttúruverndar.
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