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Skipulagsstofnun, 
Sigurður Ásbjörnsson (sigurdur@skipulagsstofnun.is), 
Rut Kristinsdóttir (rut@skipulagsstofnun.is), 
Laugavegi 166, 
150 Reykjavík.       Akureyri, 25.11.2015 
 
 
 
Með pósti dagsettum 02.11. 2015 óskar Skipulagsstofnun eftir umsögn Skógræktar ríkisins um 
frummatsskýrslu Landsvirkjunar vegna Búrfellslundar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Samkvæmt 
skýrslunni er ráðgert að reisa 58 til 80 vindmyllur á víðáttumiklu svæði ofan Búrfells í um 200–300 
m.y.s.  
 
Í frummatsskýrslu eru bornir saman tveir valkostir: tillaga 1 og tillaga 2. Niðurstöður sýna að 
vægiseinkunn er sú sama fyrir báðar tillögur fyrir alla umhverfisþætti sem lagt var mat á. Helsti munur 
á milli tillagna hvað umhverfisáhrif varðar er eftirfarandi:  
 
• Innan 25 km áhrifasvæðis er sýnileiki tillögu 2 meiri en tillögu 1. 
• Tillaga 2 er heldur sýnilegri innan ósnortinna víðerna en tillaga 1. 
• Jarðrask verður minna vegna tillögu 1. 
 
Heildar flatarmál svæðisins er 34 km² fyrir tillögu nr: 1 og 40 km² fyrir tillögu nr: 2. 
 
Skógrækt ríkisins gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við áformaðar framkvæmdir samkvæmt 
frummatsskýrslu en  mælir með því að þær fari fram samkvæmt tillögu 1. 
 
Fyrirhugaðar framkvæmdir við Búrfellslund fela ekki í sér skógareyðingu samkvæmt 
skógræktarlögum um meðferð skóga og kjarrs (II. kafla 6 gr.). 

Framkvæmdin hefur hinsvegar áhrif á víðáttumikið ógróið landsvæði (Hafið) sem er innan 
uppgræðslusvæðis sem unnið hefur verið að undir heitinu Hekluskógar og er 
samstarfsverkefni Landgræðslunnar og Skógræktar ríkisins. 
 
Skógrækt ríkisins vekur athygli á og hvetur til þess að sem mótvægisaðgerð vegna hinna 
víðáttumiklu framkvæmda við Búrfellslund verði Landsvirkjun aðili að skógrækt og 
landgræðslu á því svæði sem raskast vegna fyrirhugaðra framkvæmda á svæðinu. Slík ræktun 
birkikjarrs mun stuðla að varanlegri jarðvegsvernd og dregur úr hættu á vikur og sandfoki á 
svæðinu í kjölfar eldgosa. Myndi ennfremur draga úr álagi og skemmdum á mannvirkjum.  
 
 
 
      F.h Skógræktar ríkisins 
 
             
      Hallgrímur Indriðason,   Hreinn Óskarsson, 
      skipulagfulltrúi      skógarvörður  
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