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EFNI: Athugasemdir við frummatsskýrslu Landsvirkjunar um vindmyllubúgarð við Búrfell í 
Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
 
 
Stjórn Landverndar hefur kynnt sér frummatsskýrslu fyrir vindmyllubúgarð ofan Búrfells. 
Almennt séð telur stjórnin að mikilvægt sé að kanna kosti og galla vindmyllna fyrir 
raforkuframleiðslu á Íslandi, en vindmyllur gætu verið valkostur á móti t.d. frekari 
uppbyggingu orkufrekrar nýtingar í vatnsafli og jarðvarma á miðhálendinu. Þannig útilokar 
Landvernd ekki að vindorka geti orðið ein af stoðunum í rafmagnsframleiðslu Íslendinga, en 
það þarf að vera við réttar aðstæður þar sem umhverfisáhrif eru ekki óásættanleg og hægt 
er að ná sátt um framkvæmdir. Umrædd framkvæmd, Búrfellsvindgarður, er hins vegar á 
mjög viðkvæmu landssvæði, á hálendinu, og við upphaf mikilvægra ferðaleiða inn á og út af 
því. Það er því ólíklegt að sátt geti náðst um framkvæmdina. Stjórn Landverndar telur ekki 
heppilegt að staðsetja jafn stór og fyrirferðarmikil mannvirki á hálendi Íslands eða í öðrum 
viðkvæmum náttúruperlum.  
 
 
Eftirfarandi eru athugasemdir Landverndar: 
 
1. Heildarskipulag og viðmið skortir fyrir staðsetningu vindmyllna á Íslandi.  

Að mati stjórnar Landverndar er grunnforsenda þess að ráðast í uppbyggingu og þróun 
vindmyllna á Ísland að heildarskipulag og viðmið (e. guidelines) eða reglur um á hvaða 
svæðum eða hvernig svæðum ásættanlegt sé að reisa vindmyllur, hvaða stærðir séu 
ákjósanlegar við mismunandi aðstæður og fjöldi á sama svæði.  
 
Víða erlendis eru til viðmið sem þessi, t.d. í Skotlandi, en kynning á þeim fór fram á 
vegum Skipulagsstofnunar hérlendis haustið 2015. Þá eru líka viðmið í Danmörku fyrir 
staðsetningu, stærð og sýnileika vindmyllna, sem m.a. tengjast náttúruvernd, og víðar. 

 
 
2. Þörf fyrir framleiðslu orku frá vindmyllubúgarði? 

Í umsögn Landverndar um drög að matsáætlun Búrfellsgarðs í júní 2014 gagnrýndu 
samtökin skort á upplýsingum um þörfina fyrir orku frá umræddum virkjunum. Þannig 
sagði í drögum að matsáætlun á bls. 3 að með gerð Búrfellsgarðs hyggðist Landsvirkjun 
„mæta vaxandi orkuþörf í landinu jafnt til almennra nota sem iðnaðar“. Í 
frummatsskýrslu er nákvæmlega sama orðalag að finna á bls. 5. Að mati stjórnar 
Landverndar verður að skilgreina þörfina og eftirspurnina eftir rafmagningu. Ekki er nóg 
að tala um að almennt sé verið að mæta vaxandi orkuþörf í landinu, án þess að útskýra 
það nánar. Skipulagsstofnun getur tæpast hleypt frummatsskýrslunni í gegn án þess að 
bætt verði úr þessu atriði. 
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3. Staðsetning orkuvers 

Landvernd gerir athugasemdir við staðsetningu vindmyllnanna upp á hálendisbrúninni, 
við upphaf stórra ferðaleiða inn á og út af hálendinu. Sérstaklega er það ábyrgðarhlutur 
af Landsvirkjun að ráðast mögulega í framkvæmd á þessu svæði áður en nokkur viðmið 
eða reglur liggja fyrir um hvar ásættanlegt er að hafa vindmyllur á Íslandi, hve stórar þær 
megi vera, hve margar á sama svæði o.s.frv. 
 
Ljóst er að vindmyllur á þessu svæði munu sjást afar víða að, eins og umhverfismatið 
sýnir. Áhrifin á ferðamennsku á Friðlandi að Fjallabaki og á stórum hluta leiða um 
hálendið er augljós og eftir því sem fleiri mannvirki bætast við inn á hálendinu minnkar 
upplifun ferðamanna af hálendinu sem lítt röskuðu.  
 
S               sem lögð var fyrir                                          
                                                                                    
                                                                                  
                    .fl. 2015). Ljóst er að staðsetningin er afar umdeild. 
 
Þótt svæðið sé í nágrenni við ýmsar vatnsaflsvirkjanir á Þjórsár- og Tungnárársvæðinu þá 

er um tiltölulega óraskað svæði þeim megin við þjóðveginn sem er nær Friðlandi að 

Fjallabaki. Með þessu móti er enn frekar þrengt að lítt röskuðum svæðum að Fjallabaki 

og á miðhálendinu. Það samræmist ekki ályktunum aðalfunda Landverndar um mikilvægi 

þess að vernda miðhálendið gegn frekari raski.  

Í rannsókn HÍ kom kom fram að Hekla                       sem                         

                              .                                                

                                                                                     

mannvirkja vera fallegt, en eftirtektarvert er að sama s                                    

                                                                                    

                                        .                                                  . 

                                                                                      

                                                                            

                                                                                  

                               ir, o.fl. 2015). Einnig blasir vindmyllugarðurinn við 

öllum sem fara Sprengisandsleið, inn  í Veiðivötn eða inn á Friðland að Fjallabaki, einkum 

þegar Hrauneyjaleiðin er farin.  Allt eru þetta fjölfarnir ferðamannastaðir sem búast má 

við að verði enn vinsælli á komandi árum. 
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       .                                                                            
               .                                                                          
                                                         .                                
                                                           .                            
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af seglum svæðisins f                                           .fl. 2015). 
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þykir neikvæðast ef vi                                                                  
                                          .fl. 2015). 
 
 

4. Frekari rannsóknir 
Landvernd bendir á að gera þurfi kannanir á viðhorfum fólks til vindmyllnanna út frá 
ferðum sem fara lengra inn á hálendið, þ.e.a.s. áhrif vindmyllugarðsins á upplifun þeirra 
sem annaðhvort eru að leggja í langferð inn á hálendið eða koma úr slíkri. 
 
 

5. Hávaðamengun 
Miðað við þau gögn sem liggja fyrir í kynningarefni frá Landsvirkjun þá er umtalsverður 

hávaði í Búrfellslundi vegna vindrafstöðvanna, en áhrifasvæðið er ekki umtalsvert fyrir 

utan garðinn sjálfan. Þó kemur fram að nokkrir þekktir áningarstaðir munu verða fyrir 

verulegum áhrifum, t.d. Hólaskógur og Áfangagil. Segja má að verði framkvæmdin að 

veruleika þá verði stöðugur niður í Áfangagili sem einmitt hefur sérstakt aðdráttarafl 

fyrir ferðafólk vegna þeirrar kyrrðar sem þar er. Segja má að Áfangagil verði ekki svipur 

hjá sjón sem áningarstaður ferðamenna verði þessi framkvæmd að veruleika, ekki síst 

fyrir hestamenn og göngumenn sem fara um það svæði. Hávaðinn bætist þá við 

einstaklega neikvæð sjónræn áhrif af vindmyllunum á Áfangagilssvæðinu. 

 
6. Umfang framkvæmda gagnrýnt   

Vindmyllurnar sem nú eru á Hafinu eru einungis tvær og eru turnar þeirra 55 metra háir 
og þegar spaðar eru í hæstu stöðu er heildarhæð þeirra 77 metrar. Aftur á móti eru 
fyrirhugaðar vindmyllur í Búrfelllslundi fyrirhugðar allt að 80 talsins og allt að 93 metra 
háar með um 150 metra hæð þegar spaðar eru í efstu stöðu. Það eru á mannamáli eins 
og tvær Hallgrímskirkjur á hæð og það lýsir best gríðarlegu umfangi þessarar 
framkvæmdar. Stórt svæði færi undir sjálfa framkvæmdina og er þá ótalið áhrifasvæði 
hennar sem er mun stærra, ekki síst vegna sjónrænna áhrifa.  
 

 
7. Hvað svo? 

Landvernd telur að Landsvirkjun verði að gera grein fyrir því hvort fyrirtækið hafi áform 
uppi um að leita lengra inn á hálendið með vindmyllur, t.d. í nágrenni virkjananna ofar á 
Þjórsár-Tungnaársvæðinu. Eftir því sem farið yrði innar á hálendið með hverskyns 
virkjanamannvirki, hvort sem fyrir er rask eður ei, þá rýrna gæði hálendisins sem 
náttúruperlu og útivistarsvæðis. Slíkt er í algerri andstöðu við skoðanir fólks sem um 
svæðið fer.  
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8. Vindmyllubúgarðurinn fari frekar í mat á umhverfisáhrifum áætlana? 
Í athugasemdum sínum í júní 2014 taldi stjórn Landverndar að Skipulagsstofnun ætti að gera 
kröfu um mat á umhverfisáhrifum áætlana fyrir verkefni það sem hér um ræðir. Reyndar 
telur Landvernd í ljósi dómaframkvæmdar í Evrópu að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 
komi ekki í stað umhverfismats áætlana og áætlunarmatið eigi að fara fram á undan hinu, 
eða hið minnsta samhliða því1. 
 
 
 
Fyrir hönd stjórnar Landverndar, 
 
__________________________ 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
framkvæmdastjóri Landverndar. 
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Rannveig Ólafsdóttir, Guðrún Líneik Guðjónsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell 
Stefánsson (2015). Áhrif vindmylla í Búrfelsslundi ferðaþjónustu og íbúa. Reykjavík, Háskóli 
Íslands. 
 
Wolsink, M. (2007). Wind power implementation: The nature of public attitudes: Equity and 
                    ‘  c             ’.     w                             eviews, 11(6), 
1188- 1207. doi:10.1016/j.rser.2005.10.005 
 

                                                 
1
 Í þessu efni er einkum vísað til þriggja dóma Evrópudómstólsins; C-567/10, Inter-Enviornment 

Bruxelles ASBL and Others v Région de Bruxelles-Capitale (sjá einkum málsgreinar 20-23 og 28-31), C-
295/10, Valciukienè et.al. v. Pakruojo rajono savialbye et.al. (sjá einkum málsgreinar 55-63) og C-
41/11, Inter-Environment Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL v Région wallonne (sjá einkum 
málsgreinar 42-46). Af þessum dómum má ráða að öll skilyrði tilskipana 2001/42 og 2011/92 (áður 
85/337) þurfa að vera uppfyllt, sjá t.d. málsgrein 60 í Valciukienè, og að umhverfismat framkvæmdar 
getur ekki komið í stað umhverfismats áætlunar, sjá t.d. málsgrein 63 í Valciukienè. Auk þess er rétt að 
vísa til fjórða dómsins, C-201/02, The Queen on the application of Delena Wells v Secretary of State 
for Transport, Local Government and the Regions. 
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