
Sæl veriði í Landsvirkjun  

Ég heiti Dagný Rós og er fjórtán ára stelpa sem bý á sveitabæ á Suðurlandi. Einn af þeim stöðum sem 
mér þykir mest vænt um í heiminum  er Landmannaafréttur. Það er líka að mínu mati einn fallegasti 
staðurinn á landinu. Þar er mikið af fjöllum til að ganga upp á. Við rekum alltaf kindur á afréttinn á 
sumrin og erum þar oft. Mamma mín og pabbi eiga hluta í tveimur gistiskálafélögum inni á þessum 
afrétti. Ég elska náttúruna og er mikið náttúrubarn að mínu mati. Það truflar mig verulega mikið að 
fara út og sjá blikkandi ljós. Ég sé þau bæði frá Þykkvabæ og eins sé ég ljósin á þessum tveim 
vindmyllum við Búrfell ef ég skrepp í heimsókn á næsta bæ, upp á Land. Svo fer maður inná afrétt 
eða niðurí Þykkvabæ og þá eru þessi risa stóru fyrirbæri gnæfandi yfir manni. Svo gengur maður upp 
á fjöllin t.d. Heklu, Valafell, Löðmund o.s.f.v og þarf að sjá þessi risastóru fyrirbæri eyðileggja útsýnið. 
Mér þykir hugmyndin af því að virkja rok eða vind svo sem ekki algalinn en það gengur nú ekki að 
troða þessu öllu á sama staðinn. 82 er mikið áttatíu og tvö blikkandi ljós áttatíu og tveir risa 
yfirgnæfandi hlutir. Þá segji ég stopp. Það eru nú þegar allt of mikið af virkjunum á Suðurlandi 
Sultartangi, Þórisvatn, Búrfell, Búðarháls o.s.f.v Ég meina þetta ætti nú að segja sig sjálft að það er 
nóg komið af virkjunum hér á Suðurlandi, fjórar vindmyllur og átta eða fleirri vatnsvirkjanir. Hvað 
þurfum við eiginlega mikið af rafmagni ? Og hvert fer allt þetta rafmagn ? Ég allavega veit fyrir víst að 
þetta er ekki allt notað á Suðurlandi. Ef þetta er allt sent til Reykjavíkur eða einhvert annað af hverju 
er ekki virkjað þar, það hlýtur að vera hagkvæmara, þá þarf leggja rafmagnið styttra. 

Þar sem mér finnst nóg komið af virkjunum á mínum landsparti fann ég hugmyndir af stöðum sem 
sniðugt væri að setja vindmyllur á í staðinn fyrir í sandgirðinguna( eða Búrfellslund)  

Þetta eru mínar hugmyndir :  

• Sandskeiðin : þar er mikil umferð og mannvirki fyrir, nálægt Reykjavík, stórt svæði, alltaf 
vindur,rok eða gola.  

• Kjalanes : alltaf rok 
• Nágranna lönd okkar eru með vindmyllur eins og t.d. Danmörk þar eru þær úti í sjónum hvað 

með að gera það ? 
• Eða einhverstaðar annarsstaðar er þetta sett upp á fjöll svo að ekki mikið beri á þeim hvað 

með það ? 

Svo er nú líka alltaf verið að tala um hvað við græðum mikið á túristum/ erlendum ferðamönnum  
sem koma til landssins. Þeir fara mikið inná Landmannaafrétt til að skoða náttúruna, njóta útsýnis 
ofan af fjöllum og neðan af landi. Ganga upp á fjöllin, ríða um þau og fleira. Ætli þeir njóti þess að sjá 
útsýni sem skert er af vindmyllum ? það held ég allavega ekki.  

Ef þið farið inná þessa síðu frá ykkur : 

http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir 

og ýtið á kort ættuð þið að sjá hvað það eru allt of mikið af virkjunum á Suðurlandi  

Ég vona innilega að þið hugsið útí mínar hugmyndir og hættið við að virkja meira á Suðurlandi 
allavega að sleppa þessum vindmyllum 

Kær kveðja Dagný Rós Stefánsdóttir Þjóðólfshaga II, Rangárþingi ytra 

http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir


Hér er mynd sem ég teiknaði inná 


