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Skipulagsstofnun 
 

Efni: Athugasemdir vegna Búrfellslundar 
 
Unnið að gerð umhverfismats fyrir svokallaðan Búrfellslund þar sem Landsvirkjun 
áformar að reisa 60-80 vindmyllur. Enginn smá lundur þar sem gert er ráð fyrir að hver 
vindmylla verði allt að 150 metra há. 
 
Hellismenn ehf. sem reka ferðaþjónustu við Landmannahelli vilja koma eftirfarandi á 
framfæri: 
 
Kynning: 
Undirritaður, stjórnarformaður Hellismanna ehf, mætti á kynningarfundinn sem 
Landsvirkjun stóð fyrir á Hellu. Ég geri athugasemdir við framsetningu og kynningu á 
frummatsskýrslunni.  Greinilegt var að hér var ekki um hlutlausa kynningu að ræða, sem 
er miður. 
 
Hér nefni ég nokkur dæmi:  

1. Fullyrt var að haft  hafi verið samband við ferðaþjónustuaðila á svæðinu.  Rétt að 
það komi fram að það var t.a.m. ekki haft samband við Hellismenn ehf.sem reka 
ferðaþjónustu við Landmannahelli á Dómadalsleið. Er það athyglisvert í ljósi þess 
að maður skyldi ætla að það væri talað við ferðaþjónustuaðila sem ættu beina 
aðild að svæðinu sem um ræðir. Ekki var upplýst við hvaða ferðaþjónustuaðila var 
haft samband við og hvert svarhlutfallið í þeim fyrirspurnum var 

2. Myndir villandi. Ég fullyrði að framsetning tölvumynda er ekki samkvæmt 
raunveruleikanum.  Yfir 100 metra möstur virðast nokkuð lágreist á tölvugerðum 
myndum. Má þar t.d. nefna mynd frá gatnamótum Landvegar og Dómadalsleiðar. 
En á þeirri mynd sést varla í þær tvær vindmyllur sem nú þegar eru komnar. En 
þær blasa mjög vel við á þessum gatnamótum. 

3. Engar myndir sýndar af Heklu.  Það er varla tilviljun að engar myndir voru birtar 
af vindmyllum með Heklu í baksýn.  Hekla hefur mikið aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn en ekki vindmyllurnar. Sjónræn áhrif því mjög neikvæð. 

4. Í þessum sama anda átti ekki að birta myndir sem sýndu útsýnið frá Áfangagili, en 
var þó gert þegar eftir því var leitað. Sjónræn áhrif þar mjög neikvæð.  

5. Mjög lítið var farið yfir umhverfisþátt þessarar framkvæmdar á fundinum og reynt 
að gera sem minnst úr honum við framkvæmdina. Tel þó að það sé sá þáttur sem 
skiptir mestu máli. Enda um að ræða uppgræðslusvæði Landgræðslunar. 

6. Reynt var að gera lítið úr áhrifum hljóðmengunar frá vindmyllunum, þegar spurt 
var um hvaða áhrif þetta hefði á þá sem færu um svæðið 

7. Framkvæmdin: Hellismenn ehf. eru alfarið á móti umræddri framkvæmd. Við 
teljum að uppsetning á svo mörgum vindmyllum ógni starfsemi Hellismanna. 
Okkar viðskiptavinir ríða, ganga og aka um þetta svæði, eða í námunda við það á 
leið til okkar. Við viljum ekki að tiltöllega ósnortinni nátturu við frægasta eldfjall 
landsins sé fórnað með umræddri framkvæmd. Við viljum ekki að hlið að 
fjölförnum ferðamannastöðum og nátturuperlum í okkar sveitarfélagi sé varðað 
með mannvirkjum sem þessum. Þessir ferðamannastaðir eru helstu perlur Íslands 
og eftirsóttir staðir af ferðamönnum alls staðar. Þessir staðir eru t.d. Veiðivötn, 
Sprengisandur, Friðland að Fjallabaki, Landmannalaugar, Hrafntinnusker, 
Fjallabaksleið nyðri og Fjallabaksleið syðri, Laugavegurinn og hin nýja og eftirsótta 
gönguleið Hellismannaleið. 



Máli okkar til stuðnings gerum við athugasemdir við eftirfarandi atriði í frummatsskýrslunni um 
Búrfellslund. Rauðlitað er texti úr skýrslunni: 

Fyrirkomulag Búrfellslundar 

 Við ákvörðun á hæð og uppröðun á vindmyllum er leitast við að hámarka árlega orkuvinnslu fyrir 
vindlundinn í heild. Það er gert með því að taka mið af áhrifum vindmylla á hverja aðra, en margar 
vindmyllur í þyrpingu valda því að ókyrrð eykst innan vindlundarins. Við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar er gert ráð fyrir að allt svæðið verði tekið undir framkvæmdir en hvernig innra 
skipulag verður innan svæðis mun ekki liggja fyrir fyrr en á síðari stigum verkefnisins. Endanleg 
staðsetning ræðst meðal annars af gerð þeirrar vindmyllu sem verður sett upp og eftir að samstarf er 
hafið á milli framleiðenda og rekstraraðila, byggt á nánari rannsóknum innan þess svæðis 

Þarf ekki ákvörðun um svo afgerandi hluti að liggja fyrir áður en farið er af stað í byggingu 
vindmyllanna?  

Ljósamerking Flugöryggisljós voru sett á rannsóknarvindmyllur Landsvirkjunar á Hafinu eftirsamráð 
við ISAVIA. Að óbreyttu eru ekki áform um setja flugöryggisljós í Búrfellslundi. Ákvörðun um slíkt er 
þó tekin af Samgöngustofu á síðari stigum. 

Landsvirkjun getur ekki lofað neinu um að engar ljósamerkingar verði settar á vindmyllurnar þar sem 
ákvörðun um það liggur eingöngu hjá Samgöngustofu. Mikil sjónræn mengun verður af blikkandi 
ljósum á 80 vindmyllum. 

 

Skipulag og vernd 

Fyrirkomulag Búrfellslundar Við ákvörðun á hæð og uppröðun á vindmyllum er leitast við að hámarka 
árlega orkuvinnslu fyrir vindlundinn í heild. Það er gert með því að taka mið af áhrifum vindmylla á 
hverja aðra, en margar vindmyllur í þyrpingu valda því að ókyrrð eykst innan vindlundarins. Við mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er gert ráð fyrir að allt svæðið verði tekið undir framkvæmdir 
en hvernig innra skipulag verður innan svæðis mun ekki liggja fyrir fyrr en á síðari stigum verkefnisins. 
Endanleg staðsetning ræðst meðal annars af gerð þeirrar vindmyllu sem verður sett upp og eftir að 
samstarf er hafið á milli framleiðenda og rekstraraðila, byggt á nánari rannsóknum innan þess svæðis 

Hvernig er hægt að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinn þegar skipulag innan svæðis liggur ekki 
fyrir? Hefur þá enginn neitt um hlutina að segja nema Landsvirkjun og sá aðili sem framleiðir 
vindmyllurnar. Geri ráð fyrir að það sé erlendur aðili og hann hefur þá ákvörðunarrétt á því hvaða 
fyrirkomulag verður á uppgræðslusvæði Landgræðslunar . 

Náttúruvá  

Fyrirhugaður Búrfellslundur er á jarðfræðilega virku svæði þar sem hætta er á atburðum sem gætu 
valdið truflun á rekstri eða skemmdum á mannvirkjum. Í því samhengi er verið að horfa til mögulegra 
eldgosa með tilheyrandi hraunstraumi og ösku- og vikurfalli auk mögulegrar jarðskjálftahættu á 
svæðinu. Talið er ólíklegt að aska og gjóska hafi áhrif á burðarvirki vindmyllanna en gætu haft einhver 
áhrif á rekstur þeirra. Svæðið er staðsett nálægt þekktum jarðskjálftasvæðum á Suðurlandi. 
Rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverkfræði vinnur að mælingum og skilgreiningum á jarðskjálftaálagi 
á svæðinu og verður tekið mið af niðurstöðum þess við hönnun Búrfellslundar. Flóð geta einnig 



komið í Þjórsá en á heildina litið eru flóð ekki talin vera takmarkandi þáttur fyrir verkefnið, hvorki á 
framkvæmda- né rekstrartíma 

Bara það eitt að taka Heklu fyrir og fjölda eldgosa, magn vikurs og hrauns sem komið hafa frá henni í 
gegnum tíðina þá er skautað hér létt í gegnum áhrif eldgosa. 

Ásýnd  

Sjónræn áhrif vindmylla eru bein, neikvæð en afturkræf þar sem unnt er að taka vindmyllur niður 
eftir að líftíma þeirra er lokið. Á líftíma sínum verða vindmyllurnar mjög áberandi í umhverfinu í allt 
að 5 km fjarlægð en þó með undantekningum. Í um 5 - 10 km fjarlægð eru nokkur svæði þar sem 
vindlundurinn verður áberandi en einnig stórsvæði þar sem hann sést ekki. Yfirleitt eru margar 
vindmyllur á þessum svæðum, en þó ekki alltaf sýnilegar. Í um 10 km fjarlægð og lengra eru 
tiltölulega fá svæði þar sem vindmyllurnar verða áberandi og þá fækkar einnig töluvert fjölda 
sjáanlegra vindmylla. 

Um þetta snýst málið það verða alltaf stórfelld sjónræn áhrif af vindmyllunum. Þau eru bein og 
neikvæð allan líftíma vindmyllunnar eða 25 ár minnst. Það að skýrsluhöfundar setji það fram hér 
að þetta sé óverulegt þar sem að áhrifin eru afturkræf eftir líftíma er bull. Á þessi matsskýrsla ekki 
að leggja mat á áhrif þessar framkvæmdar? Jú, ef svo þá skiptir máli hver ásýnd er á líftíma en ekki 
hvort það sé afturkræft eftir 25 ár.  

Til að sýna enn betur fram á hvað þessi kafli og framsetning er mikið bull þá sjá eftirfarandi 
tilvitnun hefst: 

Yfirleitt eru margar vindmyllur á þessum svæðum, en þó ekki alltaf sýnilegar. Í um 10 km fjarlægð og 
lengra eru tiltölulega fá svæði þar sem vindmyllurnar verða áberandi og þá fækkar einnig töluvert 
fjölda sjáanlegra vindmylla. 

Hvað þýðir þetta að vindmyllurnar sjáist ekki frá Akureyri? Þær eru sýnilegar á þessu svæði alltaf. 

 Landslag  

Áhrif vindmylla á gildi landslags eru bein, neikvæð en afturkræf þar sem unnt er að taka vindmyllur 
niður eftir að líftíma þeirra er lokið. Vindmyllurnar verða mjög áberandi í umhverfinu og munu hafa 
bein neikvæð áhrif á landslag innan landslagsheildarinnar Búrfells. Þar sem vindmyllur munu sjást frá 
svæðum sem skilgreind eru sem ósnortin víðerni verður um bein neikvæð áhrif að ræða á upplifun 
fólks og hefur það þannig áhrif á gildi heildarinnar.  

Vindmyllur sjást af toppi Heklu þær munu sjást þegar komið er af Dómadalsleið og þær munu sjást af 
Sprengisandsleið sem dæmi. Þær sjást einnig af Valafelli, úr Áfangagili og Hólaskóg, sem sagt allan 
hringinn. 

Hvað er landslagsheild Búrfells?  

Hér kemur fram að vindmyllur sjáist frá svæðum sem eru ósnortin víðerni sem er ekki það sama og er 
haldið fram í kafla um ásýnd.  

Áhrif eru þó mismikil eftir fjarlægð ósnortinna víðerna frá vindlundi. Því lengra frá vindlundinum sem 
vindmyllur verða sýnilegar frá ósnortnum víðernum, því minni eru áhrifin. 



Hljóðvist Áhrif á hljóðvist eru innan marka reglugerðar um hávaða. Áhrif eru metin óveruleg fyrir 
báða kosti.  

Neikvæð áhrif og upplifun verður af hljóði fyrir göngufólk og hestaumferð. Eiginlega segir sig sjálft.  

Jarðmyndanir  

Fyrirhugaðar framkvæmdir munu hafa staðbundin áhrif á jarðmyndanir með verndargildi. Hér er um 
að ræða eldhraun og gervigíga sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum nr. 44/1999, um 
náttúruvernd. Áhrifin verða varanleg þar sem jarðvegur verður fjarlægður og að hluta nýttur við 
efnisvinnslu í tengslum við framkvæmdir. Þar sem jarð- myndanirnar eru að mestu eða öllu leyti 
kaffærðar í gjósku er verndargildi þeirra takmarkað og áhrif metin óveruleg.  

Gróður Engin náttúrufarslega verðmæt gróðurfélög á héraðs- eða landsvísu finnast á svæðinu utan 
birkikjarrs sem óx lengst af einangrað í Klofaey úti í Þjórsá. Því verður ekki raskað. Áhrif verða á 
landgræðslusvæði. Áhrif á gróður eru metin óveruleg. 

Staðsetning vindmylla eru á því svæði sem Landgræðslan hefur verið með undir sínum verndarvæng í 
áratugi og mikil uppgræðsla hefur átt sér stað. Sauðkind hefur ekki mátt fara inn á þetta svæði öll 
þessi ár en nú ætlar Landsvirkjun að taka svæðið undir vindmylllur og vegi og þá allt í einu skiptir 
engu máli uppgræðslan.  

Að lokum er ábending sem undirstrikar að mínu mati vinnubrögðin sem eru forkastanleg. 
Framsetning er mjög villandi. Til vinstri í horninu ef grant er leitað má sjá glitta í tvær litlar vindmyllur 
sem eru nú þegar komnar. En staðreyndin er sú að þær eru 77 metra háar með blikkandi ljósum og 
mjög sýnilegar.  

 
 

        Virðingarfyllst, 



        f.h. Hellismanna ehf., 
 
        ________________________ 
        Ketill  Gíslason, 
        stjórnarformaður. 


