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Sem ferðaþjónustuaðili höfum við miklar áhyggjur af þeim áformum Landsvirkjunar 

um að reisa vindmyllur við Þjórsá. Slík framtíð hefur mikil áhrif á ásýnd sveitarinnar okkar og 

breytir fallegu útsýni til Heklu og Búrfells mikið til hins verra þar sem umhverfi spillist með 

stórum vindmyllum sem sjást úr byggð og enn meira þegar við förum inn á hálendið.  

Aðal áhyggjuefni okkar eru einmitt hestaferðir með ferðamenn þar sem riðið er fram 

hjá Búrfellslundi og þar verður trúlega ekki gaman að fara framhjá á hestum með stórar 

vindmyllur að snúast í kringum mann.  

Þessi áform myndu svo spilla þetta þessari frábæru ósnertu náttúru sem ferðamennirnir 

okkar eru að sækjast eftir. Þetta getur haft slæm áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu þar sem 

ferðamenn ferðast. Meirihluti ferðamanna á Íslandi er ánægðastur með hversu ósnortna 

náttúru er að finna á Íslandi. Í rannsóknum sem hafa verið gerðar taka ferðamenn vel eftir 

þeim tveim rannsóknarvindmyllum sem nú þegar hafa verið settar upp, erlendir ferðamenn eru 

þar óánægðastir með þær enda hefur viðhorf í Evrópu til vindmylla orðið mjög neikvætt 

vegna fjölda þeirra. Þess vegna er spurning hvers vegna Íslendingar vilja verða meðal þessara 

þjóða þar sem margir möguleikar á vistvænni orku á Íslandi eru margir. 

Það virðast auk þess að ekki vera nein rök sem sína fram á aukna orkuframleiðslu á 

Íslandi. Hvers vegna ætti þá Ísland að vera að framleiða orku fyrir önnur lönd til útflutnings. 

Þess má geta að gjaldeyristekjur af ferðamönnum á Íslandi eru í dag um 303 miljarðar króna 

sem er meira en bæði af stóriðju og sjávarútvegi. Þess vegna ætti það ekki að vera góð 

ákvörðun að spilla óspilltri náttúru Íslands sem er stærðasta ástæða þess að ferðamenn koma 

til Íslands, en Búrfellslundur er einmitt staðsettur á stað sem stór hluti þessara náttúruunnandi 

ferðamanna fer um til að komast í Landmannalaugar, Sprengisand, Laugaveginn og aðra staði 

á hálendinu enda þjóðvegur 26 fjölfarinn af ferðamönnum einmitt til að komast í ósnertu 

náttúruna sem Ísland hefur státað sig af í gegnum árin og markaðssett til ferðamanna sem eru 



einmitt að skila sér til landsins á þessum tíma. Þess vegna teljum við að það sé óþarfa 

náttúruspjöll að setja niður vindmyllur sem spilla fyrir þeirri miklu markaðssetningu sem við 

og aðrir ferðaþjónustuaðilar á svæðinu auk íslensku ferðaþjónustunnar allrar höfum verið að 

markaðssetja og auglýsa Ísland.  

Það hefur ekki verið kannað til hlítar hvaða áhrif slíkar stórframkvæmdir myndu hafa 

á ferðaþjónustuna og ferðamenn á Íslandi og þess vegna ætti það ekki að vera áhætta sem 

nokkur ætti að taka og skemma þar með margra ára uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Íslandi. 
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