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Forsendur 
Á undanförnum árum hefur ásókn ferðamanna að Nykurhyl og Nykurhylsfossi 

(Sveinsstekksfossi) í Fossárdal, ásamt nærliggjandi svæðum, aukist til muna. Óformlegar 

vettvangsathuganir frá árinu 2016 sýndu, varlega áætlað, að fleiri hundruð gesta heimsóttu 

svæðið á hverjum degi þegar mest var (Mynd 1). Innviðir ferðaþjónustu á svæðinu eru mjög 

takmarkaðir. Snar brattir gljúfurveggir Fossár geta reynst mjög hættulegir ef farið er ógætilega 

í nágrenni þeirra ( 

Mynd 2). Vegurinn sem liggur inn í Fossárdal, heim að þeim bæjum sem þar eru, er gjarnan 

illfær vegna umferðar við Nykurhylsfoss. Lítil útskot hafa myndast auk þess sem bæði 

fólksbílar og rútur leggja á veginum ef svo ber undir (Mynd 3). Hentislóðar hafa myndast víða 

í gróðri þar sem ferðamenn vilja nálgast ána og virða fyrir sér fossa og flúðir. Áhrifa þessarar 

auknu umferðar er farið að gæta á lággróður og mosa auk þess sem umgengni um svæðið er 

á tímum mjög slæm. 

 
Mynd 1: Fjöldi bíla við bráðabirgðasalerni hjá Nykurhyl. 

.  



Mynd 2: Ferðamenn hætta lífi sínu til að virða fyrir sér Nykurhylsfoss. 

 
Mynd 3: Vegurinn heim að bæjum í Fossárdal er gjarnan illfær vegna bíla sem lagt er við Nykurhylsfoss. 

Fossárvík er óðum að verða þekktur áfangastaður við hringveginn ekki síst eftir að 

Nykurhylsfoss (Sveinsstekksfoss) var skráður sem myndatækifæri á vef Google Maps. Sé horft 

til umferðartalninga Vegagerðarinnar er ekki gert ráð fyrir að öðru en að fjöldi gesta komi til 

með að halda áfram að hækka. Nýjustu tölur sýna fram á að umferð á Austurlandi hefur aukist 

um 6% það sem af er ári, borið saman við tölur frá 20171.  

Til að bregðast við þeirri stöðu sem komin er upp hafa landeigendur á Eyjólfsstöðum og 

Eiríksstöðum haft frumkvæði að gerð deiliskipulags sem ætlað er að tryggja öryggi gesta og 

að skapa þeim, og heimamönnum, umgjörð til ánægjulegrar upplifunar af íslenskri náttúru. 

Mikilvægi uppbyggingar á svæðinu hefur fengist staðfest af Ferðamálastofu með úthlutunum 

til verkefnisins úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Styrkir hafa meðal annars fengist til 

lágmarks viðhalds svæðis og afmörkun hættulegra staða, gerð bílastæða auk hönnunar og 

uppsetningar á brú yfir Fossá við Miðásgljúfur. Styrkur til deiliskipulagsgerðar var veittur í 

úthlutun 2018. 

 
 

                                                           
1 http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/umferdin-a-hringvegi-i-agust-jokst-um-taep-4  

 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/umferdin-a-hringvegi-i-agust-jokst-um-taep-4


Skipulagssvæðið 
Deiliskipulagssvæðið er staðsett innarlega í Berufirði við Fossárvík. Það tilheyrir jörðunum 

Eyjólfsstöðum, Eiríksstöðum og Lindarbrekku og var afmörkun þess unnin í samráði við alla 

landeigendur. Skipulagssvæðið er 22,1 hektari að stærð og tekur til nær svæðis Fossár frá 

Nykurhyl upp að Miðásgljúfri. Mörk svæðisins til norðurs ná frá rörahliði neðan 

Sveinstekksbrekku í Fossárvík upp að rörahliði í Garðssundi á Fossárdalsklif og fylgja 

héraðsvegi um 500 metra inn Fossárdal. Til vesturs nær svæðið frá héraðsvegi, meðfram 

skjólbeltum að Fossá og meðfram henni við Miðásgljúfur. Afmörkun til suðurs miðast við 

hæðalínur í landslaginu en þó aldrei meira en 150 m frá miðlínu Fossár. Austurmörk ná frá 

farvegi Bálkagilslæks að vegstæði gamla hringvegar, áfram að túnum og meðfram þeim í átt 

að Fossá, að gömlu brúnni, yfir hana í rörahlið neðan Sveinstekksbrekku. 

 

Mynd 4: Skipulagssvæðið, hnitsett. 



Umhverfið einkennist af gljúfrum og klettahömrum sem sumir hverjir hafa slípast til af ágangi 

árinnar í gegnum aldirnar. Landið er rýrt, landslagið stallað með klöppum næst brúnum en 

gróðri á milli klappanna. Lúpína og birki ásamt fjölbreyttum tegundum blómplantna einkenna 

grösug svæði meðfram ánni. Trjágróðri hefur verið plantað á nokkrum svæðum meðfram ánni 

að norðanverðu og eru þar öflug skjólbelti með fjölbreyttum tegundum s.s. lerki, greni, furu 

og ösp. Timburbrú lá yfir Miðásgljúfur en hún brotnaði niður 1947. Undir henni er lítill skúti 

sem nefnist Brúarskúti. 

Fornminjar hafa verið skráðar á svæðinu og er beðið eftir niðurstöðum könnunarinnar sem 

fram fór á sumarmánuðum 2018. Gerð verður grein fyrir þeim í greinagerð deiliskipulagsins. 

Tengsl við aðrar áætlanir 
Fyrirhugað skipulagssvæði er ekki á náttúruverndaráætlun, friðlýst eða á náttúruverndarskrá.  

Landsskipulag 

Við gerð deiliskipulagsins verður horft til markmiða landsskipulagsstefnu 2015-2026 um 

fjölbreytta nýtingu lands, svo sem til ferðaþjónustu og útivistar, og að hún verði unnin í sátt 

við náttúru og landslag. Stefna þess mun einnig miða að því að uppbygging á svæðinu nýtist 

íbúum sveitarfélagsins, ekki síður en ferðamönnum.  

Landsáætlun um uppbyggingu innviða 

Svæðið í Fossárvík er eitt þeirra áherslusvæða sem getið er um í þriggja ára verkefnaáætlun 

landsáætlunar (2018-2020) um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum. Áætlunin byggir á lögum nr. 20/2016 sem hafa það að 

markmiði að „…móta og samræma stefnu um uppbyggingu, rekstur og viðhald innviða í þágu 

náttúruverndar og til verndar menningarsögulegum minjum vegna álags af völdum 

ferðamennsku og útivistar…“. 

Aðalskipulag 

Landið er skilgreint sem landbúnaðarsvæði í dreifbýlishluta Aðalskipulags Djúpavogshrepps 

2008-2020 (Mynd 5).  Ferðaþjónusta er rekin á bæjum nærri skipulagssvæðinu, nánar tiltekið 

á Eyjólfsstöðum og Lindarbrekku. Gerir aðalskipulag ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu og 

starfsemi henni tengdri á svæðinu. Deiliskipulagstillagan samræmist markmiðum 

aðalskipulags varðandi styrkingu hliðargreina hefðbundins landbúnaðar svo sem með 

ferðaþjónustu og  uppbyggingu verslunar og þjónustu í dreifbýli í tengslum við þá grein (kafli 



4.4). Aðalskipulagið leggur auk þess áherslu á bætt aðgengi að gönguleiðum m.a. með gerð 

áningarstaða og kynningu og merkingar á gönguleiðum (kafli 5.13.2). 

  

Mynd 5. Brot úr Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020. Gróf staðsetning á skipulagssvæði (gulur hringur). 

Síðustu ár hefur verið unnið markvisst á sviði ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi með það að 

markmiði að fjölga gestum í sveitarfélaginu og fá þá til að dvelja lengur á svæðinu. Bæði innan 

þéttbýlismarka, sem og í dreifbýli. Ekki er talið að markmið fyrirhugaðs deiliskipulags í 

Fossárvík stangist á við aðra uppbyggingu með tilliti til ferðamanna í Djúpavogshreppi. Þvert 

á móti mun uppbygging á vel skipulögðum og aðgengilegum áningarstöðum, með ólíkt 

aðdráttarafl og áherslur, styrkja svæðið í heild sem ákjósanlegan áfangastað.  

Má í þessu samhengi nefna umfangsmikla uppbyggingu sem fyrirhuguð er á Teigarhorni (sem 

er í 11 km fjarlægð frá Fossárvík) þar sem gert er ráð fyrir að um 60 þúsund manns muni koma 

árlega. Áætlað er að á svæðinu verði fjöldi bílastæða, þjónustumiðstöð með salernum og 

veitingaaðstöðu, auk þess sem fræðslugildi staðarins verður gert hátt undir höfði. Gera má 

ráð fyrir að þegar framkvæmdum við Teigarhorni ljúki, verði staða ferðaþjónustu í Berufirði 

allt önnur en hún er í dag. Tímasetning framkvæmdanna er þó óljós og óvíst hvenær þær geta 

hafist. Markmið fyrirhugaðs deiliskipulags í Fossárvík er að taka á afleiðingum þess mikla fjölda 

ferðamanna sem heimsækir svæðið í dag. Afleiðingar svo sem gróðurskemmdir, slæm 



umgengni og ekki síst þær aðstæður sem ferðamenn koma sér í og ógna öryggi þeirra. Vonir 

standa til að hægt verði að ráða bót á þeim eins fljótt og auðið er. 

 

Áherslur og viðfangsefni 
Markmið með uppbyggingu ferðamannastaðar í Fossárvík miðar fyrst og fremst að því að 

tryggja öryggi þeirra fjölmörgu gesta sem svæðið heimsækja. Önnur markmið eru að bæta 

innviði og aðgengi að svæðinu meðal annars með bílastæðum, útsýnissvæðum yfir Fossá og 

merktum gönguleiðum. Deiliskipulaginu er ætlað að gera grein fyrir umfangi þessara atriða 

auk almennra skilmála. Lagt verður upp með að allar framkvæmdir valdi sem minnstu raski á 

landslagi og náttúru, tímabundið sem og til frambúðar. 

Bílastæði og þjónustuaðstaða 

Byggingarreitur verður staðsettur sunnan 

megin við Fossá við Nykurhyl. Þar er nú þegar 

malarbílastæði þar sem Vegagerðin hefur sett 

upp bráðabirgðasalerni yfir sumartímann. 

Innan reitsins er gert ráð fyrir að reisa megi 

þjónustuskála með salernum, söluaðstöðu og 

aðstöðu til sorpflokkunar. Við hann verða 

bekkir og upplýsingaskilti um svæðið. Stærð 

skálans verður að hámarki 80 m2. Gerð verður 

grein fyrir nákvæmri staðsetningu, almennum 

lóðaskilmálum og tengingu við veitur í 

deiliskipulagi. Við þjónustuskálann verður gert ráð fyrir um 30-40 bílastæðum, eitt fyrir hreyfi 

hamlaða og tvö fyrir hópbifreiðar.  

Bílastæði verða einnig uppi á klifinu, við útsýnisstað yfir Nykurhylsfoss. Þar verða 12-16 

bílastæði, eitt fyrir hreyfihamlaða og eitt stæði fyrir hópbifreiðar. Nákvæm útfærsla og 

hönnun bílastæða verður sett fram í deiliskipulagi (Mynd 7). 

 

Útsýnissvæði og göngustígar 

Í deiliskipulaginu verður gert ráð fyrir að endurbyggja göngubrú yfir Miðásgljúfur svo mynda 

megi hringleið gangandi vegfarenda um svæðið. Engir skipulagðir stígar eru á svæðinu í dag 

Mynd 6: Áætluð staðsetning bílastæða og þjónustusvæðis. 



en hentistíga má sjá í grónu landi næst Nykurhylsfossi. Hringleiðin upp að Miðásgljúfri verður 

stikuð og mun liggja í landslaginu en ekki verður um uppbyggða stíga að ræða. Tillagan mun 

sýna nánari staðsetningu þeirra og gerð. Hættuleg og brött útsýnissvæði verða girt af með 

það að markmiði að tryggja öryggi gesta. Gerð verður grein fyrir nánari staðasetningu og 

útfærslu þeirra í deiliskipulagi.  

Verkáfangar 
Í deiliskipulagi verður gerð grein fyrir áfangaskiptingu framkvæmda, þar sem mögulegt er að 

uppbygging geti tekið nokkur ár. Framkvæmdum á svæðinu samkvæmt deiliskipulagstillögu 

má skipta niður þrjá áfanga og mun framkvæmdatími ráðast af þeim styrkveitingum sem 

verkefnunum verður úthlutað á komandi árum. Nú þegar hefur fengist styrkur fyrir gerð 

bílastæða í gegnum landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hefur einnig úthlutað 

styrkjum fyrir gerð brúar yfir Miðásgljúfur og til stígagerðar. Þau verkefni bíða staðfestingar 

deiliskipulags.  

Tillaga að áfangaskiptingu: 

1. áfangi Lagning og stikun göngustíga. Göngubrú yfir Miðásgljúfur. Útsýnissvæði girt af til að 
tryggja öryggi á hættulegum stöðum. 

2. áfangi Gerð bílastæða.  

3. áfangi Bygging aðstöðuhúss. 

 

Umhverfisáhrif 
Deiliskipulagstillagan fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og er ekki 

talin hafa veruleg áhrif á umhverfið. Samt sem áður verður lögð áhersla á að 

umhverfisverndarsjónarmiðum verði fylgt í hvívetna við allar framkvæmdir sem tengjast 

skipulaginu. Gerð verður grein fyrir áhrifum deiliskipulagsins á umhverfið í samræmi við 12 gr. 

Skipulagslaga nr. 123/2010. 

Eitt helsta markmið með uppbyggingu ferðamannastaðar í Fossárvík miðar fyrst og fremst að 

því að tryggja öryggi þeirra fjölmörgu gesta sem svæðið heimsækja nú þegar. Önnur markmið 

eru að bæta innviði og aðgengi að svæðinu meðal annars með bílastæðum, útsýnissvæðum 

yfir Fossá og merktum gönguleiðum sem stuðla að bættari aðstöðu til náttúruskoðunar. 



Fylgjandi þeim framkvæmdum er gerð bílastæða, göngustíga og útsýnissvæða auk byggingu 

þjónustuskála með tilheyrandi lagnafrágangi. 

Á þeim svæðum þar sem fyrirhuguð er uppbygging bílastæða og þjónustuskála er landið að 

mestu grýtt og gróðursnautt. Stígar munu aftur á móti liggja um gróið land; mólendi og 

skógrækt. Má því gera ráð fyrir að eitthvað rask verði á grónum svæðum en lögð verður 

áhersla á að vanda frágang og halda áhrifum framkvæmda í lágmarki. 

 

Skipulagsferli 

Kynning og samráð 

Tillagan verður kynnt og samráð haft við hagsmunaaðila, auk neðan greindra umsagnaraðila, 

í samræmi við ákvæði skipulagslaga og -reglugerðar. Eftirtaldir aðilar eru umsagnaraðilar 

deiliskipulagsins: 

• Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið 

• Hafrannsóknarstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Austurlands 

• Minjastofnun Íslands 

• Skipulagsstofnun 

• Umhverfisstofnun 

• Veðurstofa Íslands  

• Vegagerðin 

 

Tímaáætlun 

Stefnt er að því að Djúpavogshreppur geti kynnt lýsingu skipulagsverkefnisins í september og 

skipulagstillögu á vinnslustigi í október-desember. Hér að neðan má sjá áætlaðar 

tímasetningar. Ef ekki verða tafir eða breytingar á skipulagsverkefninu er stefnt að 

staðfestingu deiliskipulagsins í febrúar 2019.  

Október ´18 Lýsing skipulagsverkefnis kynnt almenningi. Gögn send umsagnaraðilum. Unnið 
úr umsögnum og athugasemdum. 

Nóvember ´18 Tillaga á vinnslustigi kynnt almenningi og umsagnaraðilum. Unnið úr 
athugasemdum. 

Nóvember-desember ´18 Tillaga samþykkt í sveitarstjórn og send til Skipulagsstofnunar. Gögn send 
umsagnaraðilum. Auglýsing tillögu (6 vikur).  

Janúar 2019 Unnið úr innsendum umsögnum og athugasemdum. 



Febrúar ´19 Afgreiðsla og staðfesting deiliskipulags. 

 

 


