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Efni: Umsögn um frummatsskýrslu vegna mats á umhverfisáhrifum Búrfellslundar 

 

Samtök ferðaþjónustunnar (samtökin) hafa kynnt sér frummatskýrslu Landsvirkjunar um 

Búrfellslund, vindorkubús í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi, og vilja koma á 

framfæri eftirfarandi athugasemdum. 

 

Samtökin telja það mjög jákvæða þróun að unnið verði að raforkuframleiðslu með þessum hætti 

og fagna því að gerðar séu tilraunir með vindorkuver. SAF líta svo á að þetta sé góð viðbót við 

vatnsafls- og jarðvarmaver.  Mikilvægt er að fá reynslu af þessari aðferð hér á landi og eru 

samtökin því mótfallin svo umfangsmiklum framkvæmdum miðað við þá litlu reynslu sem 

fengist hefur. 

 

Við umhverfismat vindmyllnanna telja samtökin að sýnileikinn muni vega hvað mest vegna 

áhrifa á ferðamennsku almennt. Á það bæði við um sýnileika í dagsbirtu og í myrkri.  Óljóst er 

hve mikil ljósmengun stafar af lýsingu sem sett verður á vindmyllurnar og telja SAF að halda 

ætti lýsingu í lágmarki,  án þess að fórna öryggi. 

 

Sá staður sem hér er verið að meta er á hálendinu og er við eitt mikilvægasta hlið ferðamanna 

inn á fjölfarnar og langar leiðir hálendisins. Miðað við staðsetningu Búrfellslundar, með þessum 

framandi mannvirkjum í íslensku landslagi, verður ekki hjá því komist að vindmyllurnar muni 

hafa mikil áhrif á ferðamennsku á Friðlandi að Fjallabaki og á stóran hluta leiða um hálendið,.  

Ljóst er að hálendið sem lítið raskað svæði mun minnka í upplifun þeirra sem um það ferðast.  

 

Áhrif framkvæmdanna verða talsverð á þróun ferða um svæðið sem um ræðir og þá sérstaklega 

mikil á áfangastöðum eins og Áfangagili og Hólaskógi sem og á vinsælum göngu- og 

reiðleiðum. Tvær kannanir sem snerta ferðamennsku og ferðaþjónustu hafa verið gerðar í 

tengslum við matsferlið og gefa þær að mati samtakanna skýra mynd af þessum áhrifum. Þar 

kemur fram í viðtölum við ferðamenn, sem bæði eru hlynntir og andvígir vindorku,  að þeir 

telja Búrfellslund ekki vera heppilegustu staðsetninguna fyrir 80 vindmyllur. Kannanirnar sýna 

jafnframt að ferðamenn af öllum þjóðernum, fyrir utan Íslendinga, telja vindmyllur frekar eiga 

heima á landbúnaðarsvæðum en í óbyggðum. Ljóst er að niðurstöður kannananna  sýna að 

fyrirhugaðar vindmyllur í Búrfellslundi munu hafa áhrif á upplifun allra þeirra ferðamanna sem 

leggja leið sína um þessi svæði.  Samtökin telja áðurnefndar kannanir skorta athuganir á þeim 

áhrifum sem þessi mikli fjöldi vindmylla hefur á lengri ferðir um hálendið. 

 

 



Staðsetning  tveggja vindmylla í Búrfellslundi var sögð vera fyrst og fremst í rannsóknaskyni. 

Nú þegar tilrauninni er lokið þá þarf að ákveða staðsetningu vindmyllugarða vandlega. Eins og 

áður hefur komið fram telja samtökin það jákvætt að unnið sé að þróun raforkuframleiðslu með 

vindmyllum. Samtökin telja staðarval við Búrfell fyrir fyrstu vindorkuvirkjun Landsvirkjunar 

afar óheppilegt. Samtökin telja að gera verði markvissari áætlanir um þörf og nýtingu 

raforkunnar með það að markmiði að hámarka nýtingu þeirra raforkukosta sem til umræðu eru. 

Samtökin telja að bestu staðsetningar á vindmyllum séu nær manngerðu umhverfi þannig að 

truflun á óbyggðaupplifun og sjónræn áhrif á óbyggðalandslag verði sem minnst. Hlutverk 

vindmylla ætti fyrst og fremst að gera nærumhverfi sitt sjálfbært í raforku.  

  

Samtökin áskilja sér rétt að koma með frekari athugsemdir á síðar stigum málsins. 
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