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Forsendur 
Hröð fjölgun ferðamanna á Íslandi síðustu ár hefur varla farið fram hjá nokkrum manni. Milli 

áranna 2016 og 2017 nam aukningin 24,1% og var heildarfjöldi ferðamanna rúmlega 2,2 

milljónir1. Fjölgunin er misjafnlega áberandi eftir landshlutum og -svæðum en erfitt getur 

reynst að nálgast nákvæmar tölur um hvar ferðamenn halda til í heimsókn sinni til landsins. 

Gistinætur er sá vísir sem algengast er að horfa til í því samhengi. Sé horft til heildarfjölda 

gistinátta á Austurlandi má sjá að aukningin nemur um 3% milli áranna 2016 og 20172. Þegar 

sjónum er beint sérstaklega að gistingu ferðamanna á tjaldsvæðum er aukningin umtalsvert 

meiri eða um 14%3. Sé horft til umferðartalninga Vegagerðarinnar er ekki gert ráð fyrir að 

öðru en að gestum á Austurlandi haldi áfram að fjölga. Nýjustu tölur sýna að umferð á á vegum 

Austurlands hefur aukist um 6% það sem af er ári, borið saman við tölur frá 20174. 

Ferðaþjónusta hefur verið rekin yfir sumartímann á Eyjólfsstöðum frá árinu 1986. Þar er boðið 

upp á gistingu í endurbættu, eldra íbúðarhúsi og á tjaldsvæði umhverfis húsið. Sex herbergi 

eru í húsinu og gistirými samtals nítján. Greina má fjölgun ferðamanna á svæðinu í þörf fyrir 

lengri opnunartíma en áður og betri nýtingu gistirýma. Um 50% nýting var árið 2016 

samanborið við 80% nú í ár. 

Aukin aðsókn er farin að kalla á endurbætur á aðstöðu svæðisins, ekki síst hvað varðar 

hreinlæti og eldunaraðstöðu. Landeigendur líta einnig til framtíðar með því að gera ráð fyrir 

byggingarreit undir nýtt gistihús sem ætlað er að leysa gamla íbúðarhúsið af hólmi. Ekki verður 

lögð áhersla á umtalsverða fjölgun gistirýma, heldur að skipuleggja tjaldsvæði og aðra 

ferðaþjónustu á svæðinu sem eina heild með tilliti til gæða umhverfisins og ánægjulegrar 

upplifunar gesta. 

 

  

                                                           
1 https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna  
2http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__3_allartegundirgis

tistada/SAM01601.px/table/tableViewLayout1/?rxid=50ec2e9c-43a6-48cc-94c7-d703572cd8d6 
3http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__2_adrartegundirgi

stistada/SAM01441.px/table/tableViewLayout1/?rxid=02fa61de-8176-4832-88cb-db9b9980632e  
4 http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/umferdin-a-hringvegi-i-agust-jokst-um-taep-4  

 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__3_allartegundirgististada/SAM01601.px/table/tableViewLayout1/?rxid=50ec2e9c-43a6-48cc-94c7-d703572cd8d6
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__3_allartegundirgististada/SAM01601.px/table/tableViewLayout1/?rxid=50ec2e9c-43a6-48cc-94c7-d703572cd8d6
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__2_adrartegundirgististada/SAM01441.px/table/tableViewLayout1/?rxid=02fa61de-8176-4832-88cb-db9b9980632e
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta__Gisting__2_adrartegundirgististada/SAM01441.px/table/tableViewLayout1/?rxid=02fa61de-8176-4832-88cb-db9b9980632e
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/frettir/umferdin-a-hringvegi-i-agust-jokst-um-taep-4


Skipulagssvæðið 
Fossárdalur liggur upp af Fossárvík og er um 20 km langur. Upp af víkinni eru há klettabelti 

sem nefnast Klif og hylja dalinn fyrir augum þeirra sem leið eiga um þjóðveginn. Það er ekki 

fyrr en upp fyrir Klifin er komið sem grösugur dalurinn blasir við. Eyjólfsstaðir eru í um 2 km 

fjarlægð frá hringveginum og fyrsti bærinn sem komið er að þegar ekið er inn Fossárdal.  

Ferðaþjónusta hefur verið rekin að Eyjólfsstöðum frá árinu 1986. Þar er boðið upp á 

fjölbreytta gistimöguleika í gamla bænum með snyrti‐ og eldunaraðstöðu, samtals 19 

gistirými. Þar er einnig gott tjaldsvæði og sérstök snyrtiaðstaða fyrir það. Bílastæði eru við 

gamla bæinn auk sérstakra húsbílastæða á tjaldsvæði. Í tengslum við deiliskipulagningu á 

ferðamannastað í Fossárvík, á landi sem meðal annars tilheyrir Eyjólfsstöðum, fór fram 

minjakönnun í Fossárdal sumarið 2018. Tók rannsóknarsvæðið einnig til fyrirhugaðs 

skipulagssvæðis við Eyjólfsstaði. Beðið er eftir niðurstöðum könnunarinnar og verður gerð 

grein fyrir þeim í greinagerð deiliskipulags. 

Fyrirhugað skipulagssvæði er um 2 hektarar að stærð og afmarkast af skjólbeltum og 

veituskurðum til austurs, farvegi Fossár til suðurs og línuvegi til vesturs (Mynd 1). Stærð 

skipulagssvæðis var ákvörðuð með það í huga að skipuleggja svæðið með tilliti til 

heildarásýndar, aðkomu- og upplifunargildis. 

 

Mynd 1: Skipulagssvæðið, hnitsett.  



Tengsl við aðrar áætlanir 
Svæðið sem um ræðir er ekki friðlýst eða á náttúruverndarskrá og tilheyrir ekki 

náttúruverndaráætlun.  

Landsskipulag 

Landsskipulagsstefna 2015-2026 felur í sér stefnu ríkisins í skipulagsmálum og almenn 

sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga. Skipulag í dreifbýli er eitt fjögurra 

viðfangsefna stefnunnar og miðar að því að gefa kost á fjölbreyttri nýtingu lands, svo sem til 

ræktunar, ferðaþjónustu og útivistar, í sátt við náttúru og landslag. Skipulagsákvarðanir um 

ferðaþjónustu taki mið af náttúruverndarsjónarmiðum og kortlagningu á auðlindum 

ferðaþjónustunnar og miði jafnframt að því að ferðaþjónustuuppbygging nýtist jafnt íbúum á 

svæðinu og ferðamönnum5. Fyrirhugað deiliskipulag samræmist markmiðum 

landsskipulagsstefnu. Náttúruverndarsjónarmið verða höfð í fyrirrúmi við skipulag svæðisins 

auk þess sem frekari uppbygging styrkir búsetumöguleika á jörðinni sem hefur jákvæð áhrif 

fyrir samfélagið í heild.  

Skógræktaráætlanir 

Skógræktarsamningur hefur verið í gildi á Eyjólfsstöðum frá árinu 1998. Kveður hann á um 

ræktun á 77 hektara landsvæði. Samningurinn var upphaflega gerður í gegn um verkefnið 

Nytjaskógrækt á bújörðum sem seinna féll undir Héraðs- og Austurlandsskóga og 

landshlutaverkefni í skógrækt. Með tilkomu sameiningar landshlutaverkefnanna við Skógrækt 

ríkisins varð til ný stofnun árið 2016 sem nú hefur yfirumsjón um málaflokkinn og ber heitið 

Skógræktin. Skipulagður hefur verið skógur á 31 hektara svæði á Eyjólfsstöðum en einnig er 

þar öflug skjólbeltarækt og unnið að uppgræðslu. Helstu tegundir sem plantað hefur verið er 

rússalerki og sitkagreni með blöndu af stafafuru og ösp á völdum svæðum. Einkennandi er líka 

sitkaelri sem dreift hefur úr sér og grætt landið. Er það mat Skógræktarinnar að um sé að ræða 

hraustlegan skóg sem gefa mun ríkulegar viðarafurðir en er líka góður til útivistar. 

Framkvæmdir sem tengjast fyrirhuguðu deiliskipulagi munu ekki hafa áhrif á 

skógræktaráætlanir á Eyjólfsstöðum eða rýra þann árangur sem nú þegar hefur náðst. 

 

                                                           
5 http://www.landsskipulag.is/gildandi-stefna/inngangur/  

http://www.landsskipulag.is/gildandi-stefna/inngangur/


Aðalskipulag 

Fyrirhugað skipulagssvæði er innan landamerkja Eyjólfsstaða sem tilheyra dreifbýlishluta 

Aðalskipulags Djúpavogshrepps 2008-2020 (Mynd 2). Skipulögð landnotkun jarðarinnar er 

skráð landbúnaður, verslun og þjónusta, frístundabyggð og skógrækt. Gert er ráð fyrir 

tjaldsvæði í aðalskipulagi sem á uppdrætti er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota (kafli 

5.11.2). Aðalskipulag greinir frá þremur jörðum sem reka ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og 

er Eyjólfsstaðir ein þeirra. Gert er ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu og 

tengdri  starfsemi á Eyjólfsstöðum í Aðalskipulagi (kafli 5.3.2.). 

 

Mynd 2: Brot úr Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020 sem sýnir hluta Fossárdals. 

Heildarstefna sveitarfélagsins í landbúnaðarmálum (kafli 4.4) er að styrkja hliðargreinar 

hefðbundins landbúnaðar s.s. ferðaþjónustu og gera ráð fyrir verslun og þjónustu í dreifbýli í 

tengslum við þá grein. Forsendur deiliskipulags eru í samræmi við meginmarkmið 

aðalskipulags sem miða að því „að efla og þróa atvinnutækifæri í ferðaþjónustu í 



Djúpavogshreppi m.a. með því að leggja áherslu á uppbyggingu góðra tjald‐ og hjólhýsasvæða 

og annarra gisti‐  og dvalarúrræða…“ (kafli 1.2.3.). 

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. Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020 eru tilgreindar 

tvær jarðir í dreifbýli, auk Eyjólfsstaða, þar sem rekin er ferðaþjónusta. Annarsvegar á 

Berunesi og hins vegar í Lindarbrekku. Berunes er í um 28 km fjarlægð frá Eyjólfsstöðum og 

þar hefur verið starfrækt ferðaþjónusta í fjölda ára. Þar er rekið farfuglaheimili með 34 

gistirýmum, veitingasala og tjaldsvæði. Í Lindarbrekku, sem á landamerki að Eyjólfsstöðum, 

hefur verið rekin ferðaþjónusta frá árinu 2007 og gerir aðalskiplag ráð fyrir tjaldsvæði á 

jörðinni. Gistirými eru á Lindarbrekku fyrir að minnsta kosti 20 manns. 

Til viðbótar hafa skipulagsyfirvöld í Djúpavogshreppi staðfest uppbyggingu með tilliti til 

ferðaþjónustu á fimm stöðum til viðbótar í dreifbýli; Starmýri, Blábjörgum, Bragðavöllum, 

Karlsstöðum og Teigarhorni. Ekki er talið að markmið fyrirhugaðs deiliskipulags á 

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

Þvert á móti mun uppbygging á vel skipulögðum og aðgengilegum gististöðum, með ólíkt 

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

 

Umhverfisáhrif 
Tillagan felur í sér endurskipulagningu á tjaldsvæði í kringum gamla íbúðarhúsið á 

Eyjólfsstöðum á svæði sem er um 1 hektari að stærð. Deiliskipulagstillagan fellur ekki undir 

lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 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. 

 

 
 

 



Áherslur og viðfangsefni 
Deiliskipulaginu er ætlað að gera grein fyrir framkvæmdum, umfangi, aðgengi og skilmálum. 

Lagt verður upp með að allar framkvæmdir valdi sem minnstu raski á landslagi og náttúru, 

tímabundið sem og til frambúðar.  

Tjaldsvæði 

Núverandi tjaldsvæði verður stækkað til norðurs um 0,2 hektara, upp í hlíðina. Afmörkun og 

skipulag mun koma fram á uppdrætti deiliskipulags. 

Aðgengi og leiðir 

Áfram verður gert ráð fyrir aðkomu að svæðinu um héraðsveg. Gerðar verða tillögur að 

gönguleiðum innan skipulagssvæðisins sem tengja munu saman ólík dvalarsvæði. 

Byggingarreitir 

Á deiliskipulagi verða afmarkaðir tveir byggingarreitir. Annarsvegar undir nýtt aðstöðuhús 

fyrir gesti á tjaldsvæði með salerni, hreinlætisaðstöðu og eldhúsi. Hins vegar byggingarreitur 

undir nýtt gistihús, allt að 150m2 að stærð með gistirýmum fyrir 20-24 manns.  

Veitur 
Deiliskipulagið mun gera grein fyrir staðsetningu og útfærslu fráveitu vegna fyrirhugaðra 

bygginga. Hún verður hönnuð og byggð samkvæmt kröfum gildandi reglugerða um fráveitur 

og skólp.  

 

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 

• Heilbrigðiseftirlit Austurlands 

• Minjastofnun Íslands 

• Skipulagsstofnun  

• Skógræktin 

• Umhverfisstofnun 

 



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. 

 


