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Efni: Umsögn um frummatsskýrslu um Búrfellslund, vindmyllur í Rangárþingi ytra 
og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
 
Vísað er til beiðni frá Skipulagsstofnun, dags. 9. oktober s.l. um umsögn Ferðamálastofu um 
mat á umhverfisáhrifum vindmyllugarðs ofan Búrfells, nefndan Búrfellslund í gögnum 
Landsvirkjunar. 
 
Ferðamálastofa þakkar veittan skilafrest. 
 
Almenn umsögn: 
Náttúra Íslands er meginaðdráttarafl landsins fyrir ferðamenn. Kannanir benda til þess að 
margir erlendir gestir okkar komi til landsins með þá fyrirfram mótuðu hugmynd, að hér 
grundvallist umgengni okkar við umhverfi og náttúru á verndunar – og 
sjálfbærnisjónarmiðum. Mikilvægt er að standa vörð um þessa ímynd okkar, og landslags 
sem hluta hennar, svo ekki verði skil milli væntingar gesta okkar og upplifunar þegar til 
landsins er komið. 

 
Það er mat Ferðamálastofu að gæta verði ýtrustu varúðar hvað varðar vernd náttúrunnar, og 
gildir það jafnt um sjónrænan þátt hennar og aðra þá þætti sem geta haft áhrif á upplifun 
ferðamanna. Því beri að meta allar framkvæmdir á sem heildstæðastan hátt, þ.a. 
heildaráhrifin verði ljósust. Gildir það jafnt um framkvæmdir við virkjanir, línumannvirki 
og  aðrar þær áætlanir sem geta haft áhrif á náttúrulegt landslag. Meta beri tengdar 
framkvæmdir sameiginlega sé þess kostur og er þá m.a. vísað í tengsl línumannvirkja, 
virkjana og staðsetningar stærri notenda. 
 

 
Bent er á þá miklu og faglegu vinnu sem hingað til hefur falist í undirbúningi 
rammaáætlunar, auk þeirrar miklu þekkingar sem þar hefur byggst upp. Æskilegt væri að 
áætlanir um vindmyllugarða eða –lundi, falli undir þá vinnu og sé metin á sama faglega hátt 
og aðrir virkjanakostir.  Jafnframt væri rétt að allar áætlanir um uppbyggingu 
orkumannvirkja á hálendi Íslands hefðu til hliðsjónar Landskipulagsstefnu, sem nýlega var 
lögð fram á Alþingi. 
 
 
Þrátt fyrir það sem hér að framan er skrifað, er það mat Ferðamálastofu að frummatsskýrslan 
sé ítarleg og vel undirbúin. Upplýsingar á heimasíðu Landsvirkjunar eru einstaklega 
vandaðar og til þess gerðar að sem flestir geti myndað sér skoðun. 



 

Kort af áhrifasvæðum eru vel unnin, þó e.t.v. mætti bæta við þeim valkosti sem felst í að 
nýta smærri gerð vindmylla, væntanlega með mun minna áhrifasvæði, þó næráhrif gæru 
verið meiri. 
Landslagsgreining er fróðleg, vel unnin og einföld aflestrar. Gögn um hljóðvist eru skýr og 
sannfæra um að fá vandamál tengjast hljóðmengun. 
 
 
Greinilegt er að engin afdráttarlaus svör eru til um áhrif vindmyllugarðsins á ferðamennsku 
á svæðinu, enda réttilega bent á að svæðið sem slíkt virðist ekki vera aðdráttaraflið, heldur 
eru ferðamenn allajafna akandi, annaðhvort á leið upp að Sprengisandi, eða inn á Fjallabak, 
þar sem enn er að finna mikil víðerni og ósnortna náttúru, en meirihluti viðmælenda virðist 
einmitt sækjast eftir slíkum svæðum. Sterkustu vísbendingar um raunverulega afstöðu 
ferðamanna er hinsvegar að finna í viðauka I, tölulegri greiningu, og þá sérstaklega afstöðu 
svarenda til ljósmynda, með eða án vindmylla. Greinilegt er að vindmyllur munu ekki auka 
aðdráttarafl svæðisins, ( bls. 88 í viðauka I), þó fáir nefni að þeir muni ekki koma aftur verði 
þær reistar á svæðinu, ef undan eru skildir gangandi ferðamenn (bls. 86). 
 
Afdráttarlausustu áhrifin munu þó e.t.v. verða hve víða mun sjást til vindmyllana. Þriðjungur 
Dómadalsleiðar mun verða fyrir áhrifum og gjörvallar norður og vesturhlíðar Heklu auk 
svæðisins í kring. Einnig mun sjást til vindmyllana langt frá norðri, norðan Hrauneyja. Hér 
er um að ræða vinsælt ferðamannasvæði og -staði, þangað sem fjöldamargir 
ferðaþjónustuaðilar sækja með farþega, sem lofað hefuð verið einstakri upplifun á hreinni 
og framandi náttúru. Ekki er ólíklegt að einhverjir þeirra ferþaþjónustuaðila muni neyðast til 
þess að breyta bæklingum sínum, heimasíðum og jafnvel leiðsögn, þó ekki þurfi það að hafa 
áhrif á afkomu þeirra, enda eru til margar tegundir ferðamanna og ekki allir s.k. 
náttúrusinnar.  
Til mótvægis má velta upp þeim möguleika, að nýr ferðamannavegur verði lagður frá botni 
Þjórsárdals til norðurs, upp austanverða Fossöldu um Fossheiði er tengist síðan 
Sprengisandsleið norðan Búðarháls.  Slíkar hugleiðingar þyrfti þó að rannsaka frekar. 

 
Að aka um vindmyllugarð af þessari stærðargráðu getur á hinn bóginn verið upplifun út af 
fyrir sig, og jafnvel einstök og jákvæð fyrir marga, og fer það eflaust eftir um hverskonar 
ferðamenn er að ræða og í hvaða erindagjörðum. E.t.v. má byggja upp öfluga ferðaþjónustu 
tengda endurnýjanlegri orkuöflun og reisa til þess gerða upplýsingamiðstöð, sem jafnvel 
gæti orðið eðlilegur fyrsti viðkomustaður ferðamanna á leið upp á hálendisbrúnina eða ofan 
af henni. Einnig má huga að því að opna enn frekar fyrir aðgang að virkjanarmannvirkjunum 
og stöðvarhúsum, og e.t.v. gætu myndast áhugaverðir vegaslóðar við rætur vindmylla. 
 
Óskað er eftir mati á tveimur kostum, merktum T1 og T2.  
Í fljótu bragði virðist kostur T2 hafa meiri áhrif og því vera síðri valkostur, eða a.m.k. virðist 
það svæði, þar sem vindmyllur eru sjáanlegar, teygja sig lengra í allar áttir, þó mest til 
norðurs. Vekur athygli að vindmyllur munu sjást frá toppi Laufafells, sunnan Friðlands að 
Fjallabaki. Gildir það reyndar um báðar tillögur að vindmyllur munu sjást frá öllum helstu 
toppum vesturhluta Friðlandsins, þ.m.t. Háöldu, sem er vinsæl og auðveld til uppgöngu frá 
Landmannalaugum. Hér mætti athuga þann kost að nýta frekar lægri gerð vindmylla, eða 
a.m.k. skoða sjónræn áhrif þeirra áður en frekari ákvarðanir eru teknar. 
Meginmunur á T1 og T2 virðist fyrst og fremst felast í næráhrifum og þá á akandi ferðamenn 
og ætti að vera hægara um vik að flytja vegstæði, frekar en að lifa við varanlega skerðingu 
á víðernistilfinningu langt frá virkjanastæðinu.  

 
 



 

Forsendur umsagnar: 
Forsendur Ferðamálastofu: Ferðamálastofa byggir umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og 
ábyrgri ferðamennsku. Náttúra Íslands er sú auðlind sem ferðaþjónustan á Íslandi byggir á 
til framtíðar. Í kynningu og ímyndarsköpun hefur ferðaþjónustan á Íslandi lagt áherslu á 
hreinleika og lítt snortna náttúru landsins en skv. könnunum er náttúra Íslands helsta 
forsenda heimsóknar um 80% erlendra ferðamanna til Íslands. Styrkur Íslands sem 
ferðamannalands felst því einkum í sérstakri og lítt raskaðri náttúru landsins. Náttúra Íslands 
er varan sem íslensk ferðaþjónusta er að selja og ákaflega mikilvægt að henni sé ekki spillt. 
Þegar farið er af stað með áætlanir og framkvæmdir á ferðamannastöðum er mikilvægt að 
þær séu byggðar á vandaðri greiningu og rannsóknum og unnar af varkárni og virðingu fyrir 
viðkvæmri náttúru Íslands, samfélagsins og sögu.   
 
 
Virðingarfyllst, 
F.h. Ferðamálastofu 
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Örn Þór Halldórsson, umhverfisstjóri  
 
 
 
 


