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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 Íslands og 

á árinu 2018 var aukning um 5,4% frá fyrra ári1. Á árinu 2019 hefur hins vegar orðið fækkun 

en á tímabilinu ágúst 2018 til júlí 2019 var fækkun um 5,1% ef miðað er við sama tímabil þar 

á undan.2 Á umliðnum árum hefur Austurland ekki farið varhluta af þeirri fjölgun sem hefur 

átt sér stað og sóttu 23,2% ferðamanna landshlutann á árinu 20183. Samfara þessu hefur 

ferðamönnum í Djúpavogshreppi fjölgað. Það hefur aukið álag á náttúru og innviði 

áfangastaða innan sveitarfélagsins.  

Í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 kemur fram í meginmarkmiðum sveitarstjórnar 

að lögð verði „áhersla á 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“4. 

 

 
Mynd 1. Horft yfir bæjarstæðið á Bragðavöllum úr norðaustri. Snædalsfoss í baksýn (ljósm.: Andrés 

Skúlason). 

 

Jarðirnar Bragðavellir 1 og 2 eru í Hamarsdal, við botn Hamarsfjarðar, sunnan Hamarsár. Í 

dalbotninum einkennist land af lítt grónu flatlendi, árfarvegum og ræktuðu landi. Í suðri rís 

Melrakkanesfjall hátt í landi og skilur að Hamarsdal og Geithelladal. Í suðvestri gengur 

Snædalur til vesturs, umlukinn fjallstindum sem teygja sig upp fyrir 900 m.h.y.s. Snædalsá á 

upptök sín efst í dalnum og fellur til austurs eftir dalbotninum. Snædalsfoss myndast þar sem 

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

erlendra-ferdamanna 
2
 Ferðaþjónustan í tölum – ágúst 2019. 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/ferdatjonusta-i-tolum/2019/agust-2019-
isl.pdf 
3
 Ibid. 

4
 Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins. 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna
https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-erlendra-ferdamanna
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áin fellur fram af stölluðum, þverhníptum klettabrúnum, tæplega 1,1 km innan við 

bæjarstæðið á Bragðavöllum, miðað við beina loftlínu. Frá fossinum rennur áin á flatlendi, 

tæplega 900 m leið til norðurs þar til hún sameinast Hamarsá. 

 

Snædalsfoss er í um 1,9 km fjarlægð frá Hringvegi miðað við beina loftlínu og er aðkoman úr 

austri. Leiðin liggur um bæjarstæði Bragðavalla og innan þess tekur við akfær slóði inn 

Hamarsdal. Liggur slóðinn næst fossinum í um 300 m fjarlægð.  

Á síðastliðnum árum hefur orðið talsverð uppbygging á Bragðavöllum í þágu ferðaþjónustu. 

Samfara því og fjölgun ferðamanna á svæðinu hefur aðsókn að fossinum aukist marktækt á 

undanförnum árum. Engar tölur liggja þó fyrir um fjölda þeirra sem sækja fossinn heim en 

traðk og í sumum tilfellum skemmdir á viðkvæmum gróðri í námunda við hann bera aukinni 

ásókn merki.  

 

 
Yfirlitsmynd 1. Bragðavellir. Blár punktur sýnir Snædalsfoss. Rauður punktur sýnir bæjarstæði (ljósm.: 

Loftmyndir ehf). 

 

1.1 AFMÖRKUN SKIPULAGSSVÆÐIS 

Deiliskipulagið tekur til umhverfis kringum Snædalsfoss og gönguleiða frá bæjarstæðinu á 

Bragðavöllum að fossinum. Samtals er deiliskipulagssvæðið tæplega 18 ha að stærð.  
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Mynd 2. Horft að Snædalsfossi úr norðri af akfærum slóða. Snætindur í baksýn (ljósm.: Páll Jakob Líndal). 

2 SKIPULAGSLEG STAÐA OG SKULDBINDINGAR SVEITARFÉLAGSINS 

2.1 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. 

2.2 AÐALSKIPULAG 

Samkvæmt Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020 er skipulagssvæðið skilgreint sem 

landbúnaðarsvæði (sjá uppdrátt 1). Í meginmarkmiðum aðalskipulagsins5 segir að stefnt skuli 

að því að efla hliðargreinar hefðbundins landbúnaðar, en ferðaþjónusta hefur fallið í þann 

flokk um langa hríð6. Þá segir jafnframt í meginmarkmiðum að leggja verði áherslu á að 

vernda svæði, sem hafa mikilvæg náttúrufarsleg og/eða jarðfræðileg gildi. Þá segir í 

aðalskipulagi7 að vinna skuli að gerð nýrra gönguleiða. 

 

                                                           
5
 Sjá kafla 1.2.3 í greinargerð skipulagsins. 

6
 Sjá t.d. Þórður Friðjónsson (1995). Landbúnaður: Hvert stefnir? Ráðunautafundur, bls. 1-9.  

7
 Sjá kafla 5.13.2 í greinargerð skipulagsins. 
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Uppdráttur 1. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020 m.s.br. Breyting á aðalskipulagi var staðfest 20. 

júní 2018. Rauður hringur dreginn utan um svæðið, sem Snædalsfoss fellur um. 

Í gildandi aðalskipulagi eru lagðar fram sértækar reglur fyrir landbúnaðarsvæði í dreifbýli8, og 

kemur þar fram að heimilt sé að reisa mannvirki á borð við veiðihús og gangnamannakofa án 

þess aðalskipulagi sé breytt. Í upptalningu er ekki sérstaklega getið um aðstöðuhús fyrir 

göngufólk sem mun hafa áþekkt en þó takmarkaðra notkunargildi en fyrrgreind mannvirki. 

Að því gefnu er gert ráð fyrir að uppbygging slíks aðstöðuhúss rúmist innan þeirra heimilda 

sem gefnar eru í gildandi aðalskipulagi. 

2.3 CITTASLOW 

Djúpavogshreppur er aðili að Cittaslow-hreyfingunni. Meginstefna hreyfingarinnar er að 

tryggja velsæld, mannvænt umhverfi og sjálfbæra þróun, þar sem lögð er áhersla á 

fjölbreytni, vitund, sérstöðu og vernd. Þó stefnan sé ekki lögformleg stefna, þá er hún engu 

að síður afar mikilvæg í allri stefnumótun innan sveitarfélagsins. 

 

  

                                                           
8
 Sjá kafla 5.1.2 í greinargerð skipulagsins. 
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3. MARKMIÐ, VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGS 

Vegna aukinnar ásóknar ferðamanna að Snædalsfossi hefur álag á nánasta umhverfi fossins 

aukist, jafnvel svo að land er farið að láta á sjá. Það er því mikilvægt að brugðist sé við svo 

snúa megi þeirri þróun við. Samfara þessu er mikilvægt að auka öryggi ferðamanna við 

fossinn.  

 
Mynd 3. Traðk og gróðurskemmdir í námunda við Snædalsfoss (ljósm.: Páll Jakob Líndal). 
 

Áætlanir framkvæmdaraðila gera því ráð fyrir: a) að byggja upp útsýnis- og göngupall við 

Snædalsfoss; b) að reisa aðstöðuhús (þ.e. salerni fyrir ferðamenn og geymslu) og 

fræðslusvæði; og c) að byggja upp göngustígakerfi frá bæjarsvæði á Bragðavöllum að 

Snædalsfossi. 

3.1 MARKMIÐ DEILISKIPULAGSINS 

Markmið deiliskipulagsins er að styrkja inniviði ferðaþjónustu í landi Bragðavalla vegna 

aukins ferðamannastraums, svo létta megi álagi á náttúru og stýra umferð fólks um landið. 

Með þeim hætti má betur vernda viðkvæma náttúru og menningarminjar, auka fræðslu og 

aðdráttarafl svæðisins, sem og gæði upplifunar og öryggi þeirra sem um svæðið fara. 

3.2 VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR DEILISKIPULAGSINS 

Viðfangsefni deiliskipulagsins er því að staðsetja útsýnis- og göngupall við fossinn, staðsetja 

byggingarreit fyrir aðstöðuhús, setja fram skilmála um húsgerð, gera tillögu að uppbyggðum 

göngustígum, jafnframt því að gera grein fyrir lögnum og veitum. 
 

Megináherslur skipulagsins eru að uppbygging við Snædalsfoss rýri ekki staðhætti og 

landslag, og að sköpuð verði aðstaða sem er í samræmi við væntingar og þarfir þeirra sem 

þangað sækja. Lögð er áhersla á að uppbyggingu sé haldið í lágmarki ásamt því að hún 

uppfylli þau markmið að stýra umferð á svæðinu til að tryggja farsæla og sjálfbæra þróun 

þess. Lögð er áhersla á vandaðan frágang og að raski sé haldið í algjöru lágmarki. Jafnframt 

skal allur frágangur vera til fyrirmyndar.  
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4. GRUNNÁSTAND 

4.1 GRÓÐURFAR, FUGLALÍF, JARÐMINJAR OG NÁTTÚRUVERND 

Mynd 4. Horft til vesturs yfir fyrirhugað skipulagssvæði vorið 2017 (ljósm.: Ingi Ragnarsson) 

4.1.1 GRÓÐURFAR 

Innan skipulagssvæðisins er land að mestu óraskað, þó sumsstaðar megi sjá ummerki um 

hefðbundinn landbúnað sem stundaður er á Bragðavöllum. Gróðurfar á svæðinu er nokkuð 

fjölbreytt9 en mest áberandi vistgerðir eru hraungambra-, melgambra-, starungsmýra- og 

víðimóavist. Aðrar áberandi vistgerðir eru mosmóa- og auravist auk língresis- og 

vingulsvistar.  

  

Mynd 5. Dæmi um vistgerðir innan skipulagssvæðisins (ljósm.: Páll Jakob Líndal). 

                                                           
9
 Sjá http://vistgerdakort.ni.is/ 
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4.1.2 FUGLALÍF 

Fuglalíf í Djúpavogshreppi er fjölbreytt og eru um 50 tegundir fugla árvissir varpfuglar. Í 

Hamarsfirði er allfjölbreytt fuglalíf, s.s. endur, mófuglar og ránfuglar10. Ef sértaklega er horft 

til fuglalífs innan skipulagssvæðisins, þá getur starugamýravist af sér ríkt fuglalíf en algengt er 

að lóuþræll, spói, þúfutittlingur, hrossagaukur, jaðrakan og stelkur nýti sér slíka vistgerð til 

varps11.  

4.1.3 JARÐMINJAR 

Snædalsfoss fellur í nokkrum þrepum fram af fallegu, þverhníptu hamrabelti og undir því í 

námunda við Snædalsá að austanverðu, er stórgrýtt, sæmilega gróin skriða sem teygir sig 

niður að árfarveginum. Á skipulagssvæðinu hallar landi almennt lítið eitt til norðurs og 

einkennist landslag af ásum og lægðum. Austast er að finna klappir og lágreist klettabelti 

sem setja svip sinn á umhverfið.  
 

Mynd 6. Snædalsfoss úr norðri (3D líkan.: Ingi Ragnarsson). 

 

4.1.4 NÁTTÚRUVERND 

Snædalsfoss og nánasta umhverfi hans fellur undir b. lið 2. mgr. laga nr. 60/2013 um 

náttúruvernd og nýtur því sérstakrar verndar sbr. 61. gr. sömu laga. Slíkt felur í sér að forðast 

skuli röskun innan svæðis nema brýna nauðsyn beri til og ljóst að aðrir kostir séu ekki fyrir 

hendi.  

Vistgerðirnar starungsmýravist og língresis- og vingulsvist hafa mjög hátt og hátt verndargildi 

og eru á lista Bernarsamningsins frá 2014 um vistgerðir sem þarfnast verndar12. Aðrar 

                                                           
10

 Kristinn Haukur Skarphéðinsson (2007). Fuglalíf í Djúpavogshreppi. Bliki, 28, 1-18. Sótt 20. nóvember 2019 á 
https://djupivogur.is/data/Bliki%2028-vef-01-18.pdf 
11

 Sjá umsögn Umhverfisstofnunar dags. 8. október 2019. 
12

 Sjá http://vistgerdakort.ni.is/ 

https://djupivogur.is/data/Bliki%2028-vef-01-18.pdf
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vistgerðir á svæðinu hafa ýmist miðlungs eða lágt verndargildi. Þá eru lóuþræll og spói 

ábyrgðartegundir Íslands en báðar tegundir nýta starungsmýravist til varps.  

4.2 FORNLEIFAR 

Deiliskráning fornleifa hefur farið fram á hluta Bragðavalla13 og eru flestar skráðar minjar á 

svæðinu í námunda við bæjarstæði. Austast á skipulagssvæðinu er að finna leifar af 

fjárhúsum (SM-244:035) og eru minjarnar metnar í hættu vegna rasks. 
 

Yfirlitsmynd 2. Fornleifaskráning á Bragðavöllum. 

 

5. SKIPULAGS- OG BYGGINGARSKILMÁLAR 

Deiliskipulagið tekur yfir 17,75 ha svæði í landi Bragðavalla. Land innan skipulagssvæðisins er 

skilgreint sem landbúnaðarsvæði. Gert er ráð fyrir að öll uppbygging innan svæðisins rúmist 

innan eins áfanga og er áfangaskipting því ekki sett fram. Allar framkvæmdir eru háðar leyfi 

Djúpavogshrepps sbr. skipulagslög nr. 123/2010 m.s.br. og lög um mannvirki nr. 160/2010, 

eða eftir atvikum þarf að afla byggingarleyfis vegna allra framkvæmda sem fela í sér röskun á 

svæðum sem njóta sérstakrar verndar sbr. lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 

Hér á eftir er lýst þeim skilmálum sem gilda um mannvirki og framkvæmdir í tengslum við 

deiliskipulag þetta. 

5.1 GÖNGU- OG ÚTSÝNISPALLUR 

Gert er ráð fyrir að byggja upp göngu- og útsýnispall við Snædalsfoss og er hann staðsettur 

austan við fossinn. Lega hentislóða um landið gaf sterklega til kynna hvaða staðsetning 

göngu- og útsýnispalls væri líklegust til að skila árangri þegar kæmi að stýringu umferðar um 

svæðið. Í þessu samhengi þótti það síður líklegt til árangurs að færa framkvæmdina hærra 

upp í brekkuna að austanverðu eða færa hana vestur fyrir ána.  

                                                           
13

 Deiliskráning fornleifa á Bragðavöllum í Hamarsfirði. Fornleifastofnun Íslands ses (2017). Reykjavík (FS568-
17061). 
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Göngupallur: Upphaf göngupalls er rétt austan við grjótskriðuna (sjá kafla 4.1) og fylgir hann 

farvegi Snædalsár upp að útsýnispalli sem staðsettur er í námunda við fosshylinn. Mun 

göngupallurinn þræða sig í gegnum grjótskriðuna nokkuð nærri árfarveginum og verður mjög 

rík áhersla lögð á að fella hann að staðháttum og landslagi. Gert er ráð fyrir að 

göngupallurinn verði úr stáli og jarðefnum, þannig að brýr úr stáli verði þar sem lyfta þarf 

pallinum frá yfirborði svo draga megi úr umhverfisraski og sjónrænum áhrifum. Yfirborð 

stálbrúanna verður gegndræpt til að draga úr sjónrænum áhrifum þess, en einnig til að koma 

í veg fyrir að vatn safnist á yfirborði og hálka geti myndast á vetrum. Á milli brúanna verður 

uppbyggður stígur úr jarðefnum og möl nýtt sem yfirborðslag.  

Gert er ráð fyrir stálhandriði á göngupallinum svo stýra megi betur umferð á svæðinu, sem 

aftur eykur öryggi gesta og verndar náttúru. Á tveimur stöðum á göngupallinum munu 

tröppur liggja niður að ánni. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikið aðdráttarafl vatns14 og með 

því að veita aðgengi að ánni eykst jákvæð upplifun gesta auk þess sem umferðarstýring 

verður markvissari.  

 
Mynd 7. Við upphaf göngupallsins (tölvumynd: TGJ).  

  

                                                           
14

 T.d. White, M., Smith, A., Humphryes, K., Pahl, S., Snelling, D., & Depledge, M. (2010). Blue space: The 
importance of water for preference, affect, and restorativeness ratings of natural and built scenes. Journal of 
Environmental Psychology, 30, 482-493.  
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Útsýnispallur: Gert er ráð fyrir allt að 20 m2 útsýnispalli í námunda við fosshylinn. Þar sem 

gert er ráð fyrir að útsýnispallur rísi er landhalli mikill og til að lágmarka rask á nánasta 

umhverfi fossins er gert ráð fyrir að pallurinn standi á stálundirstöðum. Sú nálgun felur þó í 

sér að pallurinn gengur inn í brekkuna að ofanverðu og verður rask á brekkunni 

óumflýjanlegt. Mikilvægt er að vandað verði mjög við þessa landmótun, svo hún spilli hvorki 

ásýnd á fossinn né gæðum umhverfisins. Gert er ráð fyrir að pallurinn verði byggður úr stáli 

og yfirborð hans gegndræpt til að koma í veg fyrir að vatn safnist á yfirborði og hálka geti 

myndast á vetrum. Til að tryggja öryggi gesta og stýra umferð á mjög viðkvæmu landi við 

fossinn er gert ráð fyrir að handrið úr stáli verði umhverfis pallinn. 

 
Mynd 8. Efri hluti göngupalls og útsýnispallur (tölvumynd: TGJ). 
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5.2 AÐSTÖÐUHÚS OG FRÆÐSLUSVÆÐI/UPPLÝSINGAVEITA 

Gert er ráð fyrir allt að 20 m2 aðstöðuhúsi, sem hýsa mun 2-3 salerni og geymslu. Til hliðar 

við húsið verður allt að 30 m2 fræðslusvæði/upplýsingaveita. Staðsetning mannvirkisins er 

nokkru austan við grjótskriðuna og er gert ráð fyrir að byggingin verði felld að hluta inn í 

brekkuna fyrir ofan, svo heildarásýnd svæðisins raskist sem allra minnst. Gert er ráð fyrir að 

byggingar verði klæddar með timbri og hafðar í lit sem fellur vel að landi. 

 

 
Mynd 9. Aðstöðuhús og fræðslusvæði/upplýsingaveita (tölvumynd: TGJ). 
 

5.3 GÖNGUSTÍGAR OG SKILTI 

Uppbyggðir göngustígar munu tengja bæjarsvæði og Snædalsfoss. Gert er ráð fyrir 

hringgöngu þannig að hluti þeirra fylgi akfærum slóða sem þegar liggur inn Hamarsdal (sjá 

kafla 1) en aðrir hlutar munu ýmist fylgja slóðum sem þegar liggja um landið eða um óröskuð 

svæði. 

Lega og gerð göngustíga miðast við: 1) að fara um svæði sem eru áhugaverð og geta veitt 

góða upplifun á svæðinu; 2) að fella göngustígana sem best að landi með þeim hætti að þeir 

séu í plani við aðliggjandi land; 3) að skapa rökréttar tengingar milli bæjarsvæðis og 

Snædalsfoss en með því er átt við að fólk sjái sér meiri hag í því að fylgja stígnum en fara 

aðrar leiðir; og 4) að fara um svæði þar sem álagsþol er sem mest og að sneitt verði eins og 

kostur er hjá viðkvæmum vistgerðum og vistgerðum með hátt verndargildi (s.s. 

starungsmýrarvist og língresis- og vingulsvist)15. Til að draga úr neikvæðum áhrifum á gróður 

skal leggja gróðurtorfur til hliðar þegar við á og koma þeim svo aftur fyrir á yfirborði þegar 

lokið er við frágang. 

Við göngustíga er gert ráð fyrir uppsetningu leiðbeininga- og fræðsluskilta. Leiðbeinandi 

staðsetning skilta er sýnd á uppdrætti. 

                                                           
15

 Sjá http://vistgerdakort.ni.is/ 
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5.4 VEITUR 

5.4.1 NEYSLUVATN/HEITT VATN 

Gert er ráð fyrir að neysluvatn í aðstöðuhúsi verði fengið úr núverandi vatnsbóli nærri 

bæjarstæði og að vatnslögn verði lögð í eða meðfram akfærum stíg og uppbyggðum 

göngustíg frá bæjarstæði og inn að aðstöðuhúsinu. Verður sú vinna unnin í samráði við 

Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Ganga þarf úr skugga um að vatnsmagn úr vatnsbóli sé 

nægjanlegt. Öflun neysluvatns og frágangur vatnsveitu skal unnin í samræmi við reglugerð 

um neysluvatn nr. 536/2001 og reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999. 

Staðsetning vatnsbóls og lagnaleið er sýnd á skipulagsuppdrætti. Vegna nálægðar fornleifa 

við vatnsból og lagnaleið þarf að kynna minjaverði endanlega tillögur áður en ráðist verður í 

framkvæmdir.  

 
Mynd 10. Horft að neðsta hluta Snædalsfoss úr norðri. Vinstra megin við miðja mynd má sjá aðstöðuhús og 

fræðslusvæði/upplýsingaveitu. Þaðan liggur göngupallur til hægri inn að útsýnispalli. Staðsetning rotþróar er 

sýnd neðst í hægra horni (3D líkan: Ingi Ragnarsson). 

5.4.2 FRÁVEITA 

Gert er ráð fyrir að rotþró verði komið fyrir í lægð á þegar röskuðu svæði, í um 170 m 

fjarlægð frá Snædalsfossi. Frárennslislögn mun fylgja uppbyggðum göngustíg eins og þurfa 

þykir frá aðstöðuhúsi uns hún sveigir til vesturs. Staðsetning rotþróar og lagnaleið er sýnd á 

skipulagsuppdrætti. Frágangur rotþróar skal uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um 

fráveitu og skólp. 
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5.4.3 RAFVEITA 

Gert er ráð fyrir að rafmagn verði lagt í aðstöðuhús og það verði tengt núverandi dreifikerfi 

RARIK. Gert er ráð fyrir að jarðstrengur verði lagður í eða meðfram akfærum stíg og 

uppbyggðum göngustíg frá bæjarstæði og inn að aðstöðuhúsinu. Staðsetning vatnsbóls og 

lagnaleiðar er sýnd á skipulagsuppdrætti. Lagningu og staðsetningu rafstrengja í jörð þarf að 

ákveða í samráði við fagaðila. Skylt er að taka tillit til skráðra fornminja við útfærslu 

lagnaleiðar og kynna þarf minjaverði endanlegar tillögur áður en ráðist verður í 

framkvæmdir. 

6. UMHVERFISMAT 

Aðalskipulagsbreytingin fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 en þar segir í 

1. grein: „Markmið þessara laga er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum og jafnframt stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til 

umhverfissjónarmiða.“ Fjallar umhverfismat vegna breytingarinnar um að greina frá áhrifum 

hennar í samanburði við þá stefnu sem mörkuð er í staðfestu aðalskipulagi sveitarfélagsins.  

Með mati þessu er reynt að tryggja að ákvarðanataka um þá þætti sem taldir eru hafa 

umtalsverð áhrif á umhverfi verði skýr og gagnsæ.  Þannig má líta á að í matsskýrslu sé að 

finna röksemdafærslu sveitarstjórnar um ákvarðanir og stefnumótun um veigamestu þætti 

skipulagsins. 

6.1 SAMANTEKT 

Við mat á umhverfisáhrifum var uppbygging innviða við Snædalsfoss skoðuð og borin saman 

við núllkost. Niðurstöður mats sýna að uppbyggingin getur haft neikvæð sjónræn áhrif og 

staðbundin neikvæð áhrif á gróðurfar og ásýnd Snædalsfoss. Á móti vegur verndun náttúru, 

þau atvinnutækifæri sem kunna að skapast vegna aukinna möguleika á afþreyingu og 

upplifun ferðamanna innan sveitarfélagsins, sem aftur lengir dvalartíma þeirra. Það er mat 

sveitarstjórnar Djúpavogshrepps að sá ávinningur sem hlýst af uppbyggingu innviða á borð 

við þá sem hér eru lagðir fram sé umtalsvert meiri en þau neikvæðu umhverfisáhrif sem af 

uppbyggingunni hljótast.  

6.2 YFIRLIT YFIR UMFANG OG EFNI UMHVERFISMATSINS 

Eins og segir í kafla 4.1.4 fellur Snædalsfoss og nánasta umhverfi hans undir b. lið 2. mgr. laga 

nr. 60/2013 um náttúruvernd og nýtur því sérstakrar verndar sbr. 61. gr. sömu laga. Slíkt 

felur í sér að forðast skuli röskun innan svæðis nema brýna nauðsyn beri til og ljóst sé að 

aðrir kostir séu ekki fyrir hendi. Þá eru innan skipulagssvæðisins vistgerðir mjög hátt og hátt 

verndargildi og eru á lista Bernarsamningsins frá 2014 um vistgerðir sem þarfnast verndar. Í 

umhverfismatinu verður því gerð grein fyrir áhrifum framlagðrar tillögu að deiliskipulagi sem 

hér er lögð fram, áhrifum annarra kosta sem og áhrifum núllkosts. 
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6.3 UMHVERFISÞÆTTIR OG ÁHRIF 

Eftirtaldir umhverfisþættir eru taldir geta orðið fyrir áhrifum af fyrirhugaðri breytingu á 

Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020: Landslag, jarðminjar og sjónræn áhrif, 

gróðurfar, fuglar, vatnalíf og veiði, menningarminjar, samfélag og atvinnulíf og 

ferðamennska. 

6.4 VIÐMIÐ UMHVERFISÁHRIFA 

Forsendur við mat á umhverfisáhrifum byggðu á eftirfarandi þáttum: 

 Viðmiðum í íslenskum lögum, s.s. skipulagslögum nr. 123/2010, og lögum um 

náttúruvernd nr. 60/2013. 

 Viðmiðum í stefnumörkun íslenskra stjórnvalda, s.s. Velferðar til framtíðar - 

stefnumörkunar til 2020 hvað varðar sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi, 

Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 og draga að Velferðarstefnu - heilbrigðisáætlunar 

til ársins 2020. 

 Viðmiðum í alþjóðlegum skuldbindingum íslenskra stjórnvalda, s.s. í samningi um 

líffræðilega fjölbreytni, samningi um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heims, 

Bernarsamningi og samningi um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu. 

 Stefnu og viðmiðunum sem koma fram í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 - 2020.  

 Greiningu sérfræðinga á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti á 

framkvæmdasvæði. 

 Umsögnum og athugasemdum lögboðinna umsagnaraðila, hagsmunaaðila og 

almennings, sem liggja fyrir. 

Við mat á umhverfisáhrifum var unnið eftir lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 

Ennfremur var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um umhverfisskýrslu og um 

flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. 

6.5 AÐFERÐ OG FRAMSETNING 

Umhverfismat þetta var unnið á þann hátt að gerðar voru venslatöflur, þar sem fram koma 

umhverfisþættir, möguleg áhrif á þá eru skilgreind og þeim gefin einkunn sbr. eftirfarandi: 
 

+ Aðalskipulagsbreytingin hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt  

0 Aðalskipulagsbreytingin hefur ekki teljandi áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

- Aðalskipulagsbreytingin hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

? Aðalskipulagsbreytingin hefur óljós áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

 

Til að vega á móti þeim neikvæðu áhrifum, sem fyrirhuguð framkvæmd getur haft á 

umhverfisþætti, getur komið til mótvægisaðgerða þar sem því verður við komið.  Lagðar eru 

fram tillögur að mótvægisaðgerðum eftir að áhrif fyrirhugaðra framkvæmda hafa verið 

metin. Í umhverfismati þessu er uppbygging ferðaþjónustu við bæjarstæði borin saman við 

núllkost sem er óbreytt stefna miðað við Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 - 2020 sem 

staðfest var 24. febrúar 2010.  
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6.6 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Tafla 2 sýnir áhrif framkvæmda byggðum á framlögðu deiliskipulagi og tafla 3 sýnir núllkost. 

 
Tafla 2. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna uppbyggingar innviða við Snædalsfoss og 

lagningu uppbyggðra göngustíga frá bæjarsvæði inn að Snædalsfossi.  

Umhverfisþættir Áhrif Vægi 

Landslag, sjónræn áhrif  Uppbyggingin getur haft neikvæð sjónræn áhrif á landslag við 

Snædalsfoss. Í deiliskipulaginu er lögð áhersla á að draga úr 

sjónrænum áhrifum mannvirkja eins og kostur er. 

-/0 

Gróðurfar Uppbyggingin mun hafa neikvæð áhrif á gróður á þeim stöðum þar 

sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Á móti kemur að 

skipulagssvæðið er nú undir álagi vegna ágangs ferðamanna og 

gróðurskemmdir þegar orðnar áberandi. Reynt verður af fremsta 

megni að sneiða framhjá viðkvæmum vistgerðum. Gengið verður vel 

frá landi að framkvæmdum loknum. 

-/+ 

Fuglar Uppbyggingin mun ekki hafa teljandi áhrif á fugla. 0 

Vatnalíf og veiði Uppbyggingin mun ekki hafa áhrif á vatnalíf eða veiði. + 

Menningarminjar Uppbyggingin mun ekki hafa áhrif á fornleifar. Deiliskipulag mun taka 

mið af staðsetningu fornleifa og engum þekktum fornleifum verður 

raskað. Náið verður unnið með Minjastofnun til að tryggja farsæla 

framvindu. 

0 

Samfélag og atvinnulíf Uppbyggingin mun hafa jákvæð áhrif á samfélag þar sem hún bætir 

innviði í þágu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. 

+ 

Ferðamennska Uppbyggingin er liður í að auka sjálfbærni í ferðaþjónustu, bæta 

upplifun og vernda náttúru og þannig hafa verulega jákvæð áhrif á 

ferðamennsku. 

+ 

 

Við gerð deiliskipulags voru aðrir kostir skoðaðir, en niðurstaðan var sú að framlögð tillaga sé 

æskilegasti og rökréttasti kosturinn í stöðunni, þar sem forsendur staðsetningar og hönnunar 

byggjast á úttekt á raunverulegu ástandi svæðisins. Í upphafi voru álagspunktar innan svæðis 

skoðaðir, s.s. lega og staðsetning hentislóða og sjáanlegt traðk og jafnvel skemmdir á gróðri. 

Þar sem rannsóknir sýna að slík ummerki gefa raunsæjar vísbendingar um hvernig fólk kýs að 

ferðast um svæðið, má gera ráð fyrir að staðsetning göngu- og útsýnispalls á öðrum stað 

myndi skila lakari niðurstöðu en núverandi tillaga gerir. Hér er fyrst og fremst átt við stýringu 

umferðar í námunda við fossinn sem lykils að vernd svæðisins og sjálfbærri þróun þeirrar 

viðkvæmu náttúru sem þar er að finna.  
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Tafla 3. Helstu þættir sem kunna að verða fyrir áhrifum vegna núllkosts. 

Umhverfisþættir Áhrif Vægi 

Landslag, sjónræn áhrif Núllkostur hefur engin áhrif á landslag né sjónræn áhrif.  0 

Gróðurfar Núllkostur hefur mjög neikvæð áhrif á gróðurfar. - 

Fuglar Núllkostur hefur engin áhrif á fugla. 0 

Vatnalíf og veiði Núllkostur hefur engin áhrif á vatnalíf og veiði. 0 

Menningarminjar Núllkostur hefur engin áhrif á menningarminjar. 0 

Samfélag og atvinnulíf Núllkostur hefur lítil áhrif á samfélag. Reynslan sýnir þó að núverandi 

staða rýrir þau gæði sem svæðið hefur upp á að bjóða sem fælt getur 

ferðamenn frá og haft neikvæð áhrif á ímynd sveitarfélagsins. 

- 

Ferðamennska og útivist Núllkostur hefur neikvæð áhrif á ferðamennsku, þar sem ferðafólk 

hefur lakari tækifæri til að njóta þeirrar náttúru sem svæðið hefur 

upp á að bjóða. 

- 

 

6.7 NIÐURSTAÐA MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Niðurstöður mats sýna að uppbygging innviða í þágu ferðaþjónustu við Snædalsfoss getur 

haft neikvæð sjónræn áhrif og staðbundin neikvæð áhrif á vistgerðir með hátt verndargildi.  

Á móti kemur ávinningur af uppbyggingu innviða á svæðinu sem tryggir betur verndun 

náttúru og sjálfbæra þróun við fossinn. Uppbyggingin getur bætt ímynd sveitarfélagsins og 

eflt ferðamennsku innan sveitar þar sem ferðamenn fá betri tækifæri til að njóta 

náttúrunnar. 

 

7. KYNNING OG SAMRÁÐSAÐILAR 

Á fundi 12. september 2019 samþykkti sveitarstjórn að kynna lýsingu að deiliskipulagi við 

Snædalsfoss. Í framhaldi var dreifibréf sent út til íbúa nærliggjandi jarða og auk þess sem 

tilkynning var sett á vef sveitarfélagsins (www.djupivogur.is) og einnig hengd upp á áberandi 

stöðum innan sveitarfélagsins. Lágu gögnin frammi á skrifstofu Djúpavogshrepps, auk þess 

að vera aðgengileg á vef sveitarfélagsins. Veittur var frestur til 4. október 2019 að skila 

ábendingum við lýsinguna. Engar ábendingar bárust. Á sama fundi samþykkti sveitarstjórn að 

fela skipulagsfulltrúa að senda lýsinguna til umsagnar eftirfarandi stofnana:  

- Skipulagsstofnun. Umsögn barst – dags. 6. nóvember 2019. 

- Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Umsögn barst – dags. 19. nóvember 2019. 

- Minjastofnun. Umsögn barst – dags. 23. október 2019.  

- Umhverfisstofnun. Umsögn barst – dags. 8. október 2019. 

Sveitarstjórn samþykkti tillögu að deiliskipulagi vegna uppbyggingar áningarstaðar við 

Snædalsfoss á fundi 12. desember 2019. Tillaga að deiliskipulagi var auglýst í Fréttablaðinu 

og Lögbirtingablaðinu 20. desember 2019, og lágu gögnin frammi á skrifstofu 

Djúpavogshrepps, auk þess að vera aðgengileg á vef sveitarfélagsins (www.djupivogur.is).  
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Frestur til athugasemda var veittur til og með 7. febrúar 2020. Engar athugasemdir bárust.  

Samhliða auglýsingu var tillagan send til umsagnar eftirfarandi aðila: 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Umsögn send 30. janúar 2020. 

 Minjastofnun. Umsögn barst – dags. 29. janúar 2020. 

 Náttúrufræðistofnun. Umsögn barst – 24. janúar 2020. 

 Umhverfisstofnun. Umsögn barst – 15. janúar 2020.  

Sveitarstjórn samþykkti endanlegt deiliskipulag á fundi 13. febrúar 2020. 
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