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1. INNGANGUR 

Á undanförnum árum hefur vöxtur ferðaþjónustu á landsvísu verið mjög mikill. Milli áranna 

2015 og 2017 varð ríflega 70% aukning á fjölda erlendra ferðamanna sem komu til Íslands1 

og á árinu 2018 má jafnvel gera ráð fyrir enn meiri aukningu frá fyrra ári, þó vissulega hafi 

hægt verulega á2. Austurland hefur ekki farið varhluta af þessari fjölgun en hlutfall gistinátta 

á svæðinu sumarið 2017 var um 7,3% af heild á landsvísu3 4. Samfara þessu hefur 

ferðamönnum í Djúpavogshreppi fjölgað. Hefur það aukið álag á náttúru og innviði 

áfangastaða innan sveitarfélagsins.  

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 kemur fram í meginmarkmiðum sveitarstjórnar 

að lögð verði „áhersla verndun svæða, sem hafa mikilvæg náttúrufarsleg og/eða 

jarðfræðileg gildi“. Ennfremur segir að stefnt sé „að því að efla og þróa atvinnutækifæri í 

ferðaþjónustu í Djúpavogshreppi“ 5.  

1.1 STAÐHÆTTIR 

Fossárvík er innarlega við vestanverðan Berufjörð, þar sem Fossárdalur opnast til vesturs. 

Ofan úr Fossárdal fellur Fossá. Í dalsmynninu fellur áin um gljúfur þar sem vatn fer um fossa 

og hyli. Neðst er Nykurhylsfoss og Nykurhylur. Neðan Nykurhyls flæðir áin um flatlendi og 

eyrar uns hún fellur til sjávar. Jarðinar Eyjólfsstaðir/Eiríksstaðir og Lindarbrekka eiga land að 

neðsta hluta Fossár.  

1.2 FUGLAR, DÝRALÍF OG VATNALÍF 

Í Berufirði er fuglalíf talsvert og tegundafjölbreytni nokkur en minni í Fossárdal6. Svæðið er 

hluti af hreindýraveiðisvæði 77 og hafa hreindýr sótt niður í Fossárdal um áratugaskeið8.  

Bleikja gengur í Fossá en fiskgengi hluti árinnar er stuttur. Oft getur orðið mikið af fiski í 

Nykurhyl9. 

  

                                                                 
1
 Sjá vef Ferðamálastofu: https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi -

erlendra-ferdamanna 
2
 Hagsjá Landsbankans 10. ágúst 2018. 

https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/efnahagsmal/frett/2018/08/10/Hagsja -Bandarikjamenn-halda-

uppi-fjolgun-ferdamanna/ 
3
 Hlutfall  gistinátta á Austurlandi árin 2015 og 2014 var skv. opinberum tölum um 13%. Árið 2016 var gerð sú 

breyting frá fyrri birtingum að gistináttatölur fyrir Sveitarfélagið Hornafjörð flokkast með Suðurlandi í stað 
Austlands. 
4
 Oddný Th. Óladóttir (2018). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Sjá vef Ferðamálastofu: 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2018/juli/ferdatjonusta -a-islandi-i-
tolum-2018-2.pdf 
5
 Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins. 

6
 Kristinn Haukur Skarphéðinsson (2007). Fuglalíf í Djúpavogshreppi. Bliki, 28, 1-18. 

7
 Sjá http://www.ust.is/library/Myndir/Einstaklingar/Hreindyr/Veidsvaedi2014.jpg 

8
 Erlín Emma Jóhannsdóttir, Gerður Guðmundsdóttir, Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Halldór W. Stefánsson, Kristín 

Ágústsdóttir og Skarphéðinn G. Þórisson. Gróðurfar, fuglar, hreindýr og verndargildi á vegarstæðum yfir Öxi, í 
Skriðdal og um botn Berufjarðar. Neskaupsstaður: Náttúrustofa Austurlands, mars 2009. 
9
 http://www.angling.is/is/veidivotn/silungsveidiar/a-austurlandi/11922/ 



 

 
 

1.3 MENNINGARMINJAR 

Fornleifar hafa verið skráðar á svæðinu og er niðurstöðu skráningar beðið.  

Í svæðisskráningu menningarminja í Djúpavogshreppi er fjallað um Fossárdal í heild sinni og 

þar getið um 74 minjar. Einnig er getið um 17 minjar í landi Eiríksstaða10.  

1.4 VIÐKOMUSTAÐUR FERÐAMANNA Í FOSSÁRVÍK 

Á undanförnum árum hefur orðið til sjálfsprottinn viðkomustaður ferðamanna í Fossárvík, 

nánar við Nykurhylsfoss, Nykurhyl og upp með neðsta hluta Fossár. Staðurinn er einn sá 

vinsælasti í dreifbýli Djúpavogshrepps. Greitt aðgengi er að viðkomustaðnum frá Hringvegi, 

annars vegar um vegslóða upp með bökkum Fossár að austanverðu og hins vegar um 

heimreið að bæjum í Fossárdal sem er liggur vestan ár.  

 

Tveir áningarstaðir eru á svæðinu, annars vegar við enda slóðans upp með ánni að 

austanverðu, norðaustan við Nykurhyl, í um 300 m fjarlægð frá núverandi Hringvegi ef miðað 

er við stystu loftlínu. Áningarstaðurinn var byggður upp af Vegagerðinni fyrir nokkrum árum. 

Þar hefur stofnunin á undanförnum árum sett upp bráðabirgðasalerni yfir sumartímann.  

  

                                                                 
10

 Sædís Gunnarsdóttir (2004). Menningarminjar í Djúpavogshreppi - svæðisskráning. Reykjavík: 
Fornleifastofnun Íslands. 

 
Kort 1. Yfirlitskort af neðsta hluta Fossár 
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Mynd 1. Horft til austurs yfir neðsta hluta Fossár og áningarst að. Vegslóði meðfram ánni teygir sig frá vinstri 

til hægri og hægra megin við miðja mynd má sjá núverandi áningarstað.  

 

Hins vegar er áningarstaður vestan ár, upp á Fossárdalsklifi fast við heimreiðina. Þaðan er 

aðgengi að fossinum og hægt að ganga upp með ánni.  

 

Mynd 2. Horft í austurs yfir bílastæði uppi á Fossárdalsklifi. Áningarstaður við Nykurhyl fjær, rétt hægra 

megin við miðja mynd. 

 
 

Í námunda við fossinn og með ánni beggja vegna eru aðstæður hættulegar og algengt að 

ferðamenn sæki út á ystu brún. Ásókn ferðamanna hefur víða valdið gróðurskemmdum á 

svæðinu.  

  



 

 
 

Mynd 3. Horft til austurs niður glúfur Fossár. Ferðamenn úti á ystu brún og gróðurskemmdir áberandi. 

 
 

2. UPPBYGGINGARÁFORM 

Svæðið í heild sinni, þ.e. við Nykurhyl, Nykurhylsfoss og við gjúlfur beggja vegna ár, er mjög  

vanbúið að taka á móti þeim fjölda gesta sem þangað sækja. Áningarstaður rétt við Nykurhyl 

annar ekki þeirri umferð sem þangað sækir. Það sama gildir um áningarstað upp á 

Fossárdalsklifi, þar sem bílum er gjarnan lagt utan vegar og í köntum heimreiðarinnar.  

Á útsýnisstöðum við ána hefur land látið mikið á sjá vegna átroðnings. Jafnframt er svæðið 

víða hættulegt.  

Hafa landeigendur fundið sig knúna til að ráðast í bráðabirgðaaðgerðir til að stýra umferð við 

fossinn og takmarka aðgengi að útsýnissvæðum meðan unnið er að uppbyggingu innviða í  

því skyni að koma í veg fyrir óafturkræfar skemmdir á náttúru svæðisins og auka öryggi 

ferðamanna. 
 

Til að sporna við neikvæðri þróun og auka öryggi á svæðinu hefur verið hafist handast handa 

við gerð deiliskipulags11. Í lýsingu á deiliskipulagi er gert ráð fyrir að áningarstaður við 

Nykurhyl verði byggður upp. Þar er gert ráð fyrir 30-40 bílastæðum, einu stæði fyrir 

hreyfihamlaða og tveimur stæðum fyrir rútur, og allt að 80 m2 verslunar- og þjónustuhúsi í 

þágu ferðaþjónustu. Einnig er gert ráð fyrir uppbyggingu 12-16 bílastæða á Fossárklifi, einu 

stæði fyrir hreyfihamlaða og einu stæði fyrir rútur. Loks er gert ráð fyrir að hringleið 

umhverfis gljúfur Fossár verði stikuð og áin brúuð við Miðásgljúfur. Samfara verða hættuleg 

og brött útsýnissvæði girt af. 

Samtals er gert ráð fyrir að deiliskipulagið ná yfir 22,1 ha lands. 

 
                                                                 
11

 Áningarstaður ferðamanna í Fossárvík – Djúpavogshreppur – Lýsing deiliskipulagsverkefnisins, október 2018. 
Teiknistofan AKS  
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3. SKIPULAGSLEG STAÐA OG TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 

3.1 LANDSSKIPULAG 

Í Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 er gert ráð fyrir að skipulag landnotkunar stuðli að eflingu 

ferðaþjónustu í dreifbýli, jafnframt því sem gætt verði að varðveislu þeirra gæða sem eru 

undirstaða ferðaþjónustu. Leitast þarf við að skipulagsgerð sveitarfélaga greini sérstöðu, 

styrkleika og staðaranda á viðkomandi svæði hvað varðar tækifæri í ferðaþjónustu. 

Skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu þurfa að taka mið af náttúruverndarsjónarmiðum og 

kortlagningu á auðlindum ferðaþjónustunnar og miða að því að uppbygging ferðaþjónustu 

nýtist jafnt íbúum á svæðinu sem og ferðamönnum. 

3.2 AÐALSKIPULAG 

Gildandi Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 - 2020 var staðfest af umhverfisráðherra 24. 

febrúar 2010. Samkvæmt skipulaginu er landbúnaður eina landnotkun á umræddu svæði við 

Fossárvík (sjá Kort 2).  

 

 
Kort 2. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 - 2020. Ferðamannasvæði við Fossárvík. Hringur utan um 

fyrirhugað uppbyggingarsvæði. 

3.3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 

Aðalskipulagsbreytingin hefur ekki áhrif á aðrar áætlanir en Aðalskipulag Djúpavogshrepps 

2008 - 2020.  

  



 

 
 

4. TILLAGA AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI OG UMHVERFISÁHRIF 

Áætlanir framkvæmdaraðila sem birtast í lýsingu á deiliskipulagi samræmast ekki gildandi 

aðalskipulagi og krefjast breytingar á aðalskipulagi eigi þær að ná fram að ganga. Að mati 

sveitarstjórnar eru uppbyggingaráform í samræmi við stefnu gildandi aðalskipulags og með 

þeim sé verið að styrkja inniviði ferðaþjónustunnar á svæðinu, auka öryggi gesta og vernda 

viðkvæma náttúru. 

Viðfangsefni þeirrar tillögu að breytingu á gildandi aðalskipulagi sem stendur fyrir dyrum, er 

að merking verslunar- og þjónustusvæðis komi í stað landbúnaðarsvæðis og nái yfir 

núverandi áningarstað nærri Nykurhyl og áningarstað uppi á Fossárklifi. Í tillögunni verða 

settar fram heimildir um uppbyggingu sem og viðmiðunarákvæði t.d. er varða fjarlægð 

uppbyggingar frá Fossá, sem og umfang, útlit og yfirbragð uppbyggingarinnar. 

4.1 UMHVERFISÁHRIF 

Aðalskipulagsbreytingin fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Það er mat sveitarstjórnar að umrædd aðalskipulagsbreyting hafi ekki í för með sér 

umtalsverð umhverfisáhrif eða kalli á samanburð milli kosta. Sveitarstjórn leggur á það ríka 

áherslu að allar framkvæmdir falli vel að landi og að umhverfisraski sé haldið í lágmarki.  

 

5. KYNNING OG SAMRÁÐSAÐILAR 

Á fundi 18. október 2018 samþykkti sveitarstjórn að lýsing að breyttri landnotkun í Fossárvík 

yrði útbúin og kynnt. Dreifibréf var sent út til íbúa á nærliggjandi jörðum og hagsmunaaðila í 

sveitarfélaginu, auk þess sem tilkynning var hengd upp á áberandi stöðum innan 

sveitarfélagsins. Veittur var frestur til ábendinga til og með 28. nóvember 2018 að skila 

ábendingum við lýsinguna. Á sama fundi samþykkti sveitarstjórn að lýsing yrði send 

umsagnar stofnana og ráðuneytis:  

 Skipulagsstofnunar.  

 Hafrannsóknarstofnunar. 

 Heilbrigðiseftirlits Austurlands. 

 Minjastofnunar. 

 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. 

 Umhverfisstofnunar. 

 Vegagerðarinnar. 
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Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar koma fram í töflu 1: 

Tafla 1 . Helstu áfangar og tímasetningar skipulagsvinnunnar  

Verkþáttur Dags. 

Lýsing kynnt almenningi nóv. 2018 

Lýsing send til  umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila  nóv. 2018 

Kynning á tillögu að aðalskipulagsbreytingu og umhverfisskýrslu jan./feb. 2019* 

Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulagsbreytingu og umhverfisskýrslu og óskar eftir heimild 
ti l  auglýsingar 

feb. 2019* 

Lögbundninn 6 vikna auglýsingafrestur hefst mar. 2019* 

Lögbundnum 6 vikna auglýsingafresti lýkur apr./maí 2019* 

Endanleg samþykkt sveitarstjórnar maí 2019* 

Staðfesting Skipulagsstofnunar jún. 2019* 

* Áætluð tímasetning 

 

 

 

 

 

 




