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Efni: Uppbygging á stórmótasvæði við Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni.

Að Úlfljótsvatni hefur Bandalag íslenskra skáta (BÍS) rekið útilífsmiðstöð frá árinu 
1940. Þar hefur um árabil verið reknar sumarbúðir fyrir börn, skólabúðir fyrir 
grunnskólabörn, þjálfunarbúðir fyrir skáta og björgunarsveitir auk tjaldsvæðis sem 
þjónað hefur almenning auk skáta. Þá hafa þar verið haldin þar fjöldi skátamóta.

Allt frá árinu 1999 hefur BÍS unnið markvisst að uppbyggingu á tjaldsvæðinu og 
annarri aðstöðu til að halda stórmót við Útilífsmiðstöð skáta að Úlfljótsvatni sem er 
sérstakur lögaðili. Markmiðið með uppbyggingunni er að útbúa fullkomið mótsvæði 
fyrir Landsmót skáta, alþjóðleg skátamót og útihátíðir æskulýðssamtaka. Að auki skal 
svæðið vera hannað sem fjölskylduvænt tjaldsvæði fyrir almenning. Með auknum 
kröfum bæði frá opinberum aðilum, almenningi og erlendum gestum hefur reynst 
nauðsynlegt að ráðast í viðamiklar og dýrar framkvæmdir að undanförnu.

Yfirstandandi og fyrirhugaðar framkvæmdir eru liður í undirbúningi BÍS fyrir 
Landsmót skáta 2016 (LM16) og World Scout Moot 2017 sem er alþjóðlegt stórmót 
skáta á aldrinum 18-25 ára. Búist er við rúmlega 6000 þátttakendum og sjálfboðaliðum 
frá um 100 þjóðum á það mót. Er áætlað að heildar tekjur mótsins verði u.þ.b. 
1.200.000.000 króna. A f þessu tilefni hefur verið leitað eftir stuðningi Grímsnes -  og 
Grafningshrepps við uppbygginguna á svæðinu og óskað eftir 35 milljóna króna styrk, 
enda ættu þessi tvö skátamót að vera búbót fyrir sveitarfélagið auk þess sem 
útilífsmiðstöðin á að þjóna bæði íbúum sveitarfélagsins og gestum þess. Hefur 
sveitarfélagið leitað til fjárlaganefndar Alþingis vegna þessa erindis.

Óskað er eftir fundi með fjárlaganefnd Alþingis til að fara nánar yfir fyrirhugaðar 
framkvæmdir og samstarf BÍS við viðkomandi sveitarfélag. Jafnframt er nefndinni 
boðið í vettvangsferð austur á Úlfljótsvatn til að skoða aðstæður ef þörf er talin á því.

f.h. stjórnar BÍS

Bragi Björnsson, 
skátahöfðingi
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Aáinir
Greinargerð vegna erindis Bandalags íslenskra skáta til fjárlaganefndar Alþingis 

um uppbyggingu á stórmótasvæði við Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni.

Inngangur.

Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni sem er sérstakur lögaðili er aðal fræðslu- og 
útilífsmiðstöð Bandalags íslenskra skáta (BÍS) auk þess að vera landsmótssvæði skáta 
og almenningstjaldsstæði fyrir fjölskyldufólk. Það er viðamikil starfssemi allt árið. 
Árlega koma hátt á annað þúsund grunnskólabörn í skólabúðir sem reknar eru yfir 
vetrarmánuðina, hátt í þriðja hundrað í sumarbúðir skáta og á bilinu 400 - 1200 erlendir 
skátar sækja staðinn heim á hverju sumri. Að auki hefur tjaldsvæðið notið sívaxandi 
vinsælda sem fjölskylduvænt svæði með afþreyingu fyrir alla. Loks hefur BÍS haldið 
þar landsmót með allt að 8000 gestum og alþjóðleg skátamót það stærsta árið 2009 sem 
tæplega 3000 skátar frá um 40 þjóðum tóku þátt í.

Allt frá árinu 1999 hefur BÍS unnið markvisst að uppbyggingu á tjaldsvæðinu og 
annarri aðstöðu til að halda stórmót við Útilífsmiðstöð skáta að Úlfljótsvatni. 
Markmiðið með uppbyggingunni er að útbúa fullkomið mótsvæði fyrir Landsmót skáta, 
alþjóðleg skátamót og útihátíðir æskulýðssamtakta. Að auki skal svæðið vera hannað 
sem fjölskylduvænt tjaldsvæði fyrir almenning. Með auknum kröfum bæði frá 
opinberum aðilum, almenningi og erlendum gestum hefur reynst nauðsynlegt að ráðast 
í viðamiklar og dýrar framkvæmdir að undanförnu. Hafa þær framkvæmdir hingað til 
aðallega snúið að gerð tjaldsvæða, stíga og öryggismála en framundan er viðhald og 
uppbygging húsakosts á staðnum sem ekki hefur verið hægt að sinna sem skyldi vegna 
fjárskorts.

Yfirstandandi og fyrirhugaðar framkvæmdir eru liður í undirbúningi BÍS fyrir 
Landsmót skáta 2016 (LM16) þar sem gert er ráð fyrir að allt að 5000 gestir dveljist á 
mótsvæðinu í allt að 8 daga og World Scout Moot 2017 (WSM2017) sem er alþjóðlegt 
stórmót skáta á aldrinum 18-25 ára þar sem búist er við rúmlega 6000 þátttakendum og 
sjálfboðaliðum frá um 100 þjóðum sem dveljast á Íslandi í a.m.k. 10 daga. Er það mót 
einn viðamesti viðburður sem haldinn hefur verið á Íslandi. Munu þátttakendur fara 
víða um landið og m.a. sinna samfélagsverkefnum á þeim stöðum sem þeir sækja heim. 
Er áætlað að heildar tekjur mótsins verði u.þ.b. 1.200.000.000 króna.

Að halda slíkt stórmót kallar á sérstaka aðstöðu sem hvergi er að finna á Íslandi. Hins 
vegar er auðvelt fyrir sjálfboðaliða skátahreyfingarinnar með góðum fjárstuðningi að 
byggja upp slíka aðstöðu að Úlfljótsvatni, aðstöðu sem uppfyllir væntingar innlendra 
og erlendra gesta sem og allar öryggiskröfur. E f vel ætti að vera þyrfti að verja u.þ.b. 
130 milljónum króna í uppbyggingu. Hins vegar liggur fyrir að kostnaður við að mæta 
lágmarkskröfum og uppfylla nauðsynlegar öryggiskröfur er 78 milljónir króna, að því 
gefnu að stærsti hluti framkvæmda verði unninn í sjálfboðavinnu.
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Aáinir
Undanfarin ár hafa fengist styrkir úr landsmótssjóði til uppbyggingar á svæðinu sem þó 
hafa dugað skammt. Þá er ekki gert ráð fyrir því á fjárlögum að BÍS fái sérstakan styrk 
vegna landsmóts skáta 2016 en slíkur styrkur fékkst fyrir landsmótið 2014. Telja skátar 
að þeir sitji ekki við sama borð og t.d. UMFÍ og ÍSÍ sem að jafnaði fá góða styrki fyrir 
sín landsmót og stórmót. Er ljóst að þátttökugjöld ungu skátana á landsmót skáta 2016 
verða því hærri en ella þar sem það er eina leiðin til að afla fjár til uppbyggingar á 
svæðinu.

Rétt er að taka fram að Mennta- og menningarmálaráðherra hefur gefið vilyrði fyrir 
góðum stuðningi við WSM 2017 næstu tvö ár auk þess sem mennta- og 
menningarmálaráðuneytið hefur veitt styrki til undirbúnings mótsins. Hefur sá 
stuðningur gert BÍS kleift að standa fyrir mótinu og fyrir það ber að þakka.

Hins vegar er ljóst að þörf er á frekari styrkjum til uppbyggingar á svæðinu og því hefur 
BÍS leitað eftir stuðningi Grímsnes -  og Grafningshrepps og óskað eftir 35 milljóna 
króna styrk, enda ættu þessi tvö skátamót að vera búbót fyrir sveitarfélagið auk þess 
sem útilífsmiðstöðin mun þjóna bæði íbúum sveitarfélagsins og gestum þess í 
framtíðinni.

Er ætlun að verja þeim fjármunum í endurnýjun á húsnæði sem snýr að mótahaldi, 
salernis- og baðaðstöðu, vega- og stígagerð, rafvæðingu tjaldsvæða, bruna- og aðrar 
öryggisvarnir og kaup á sérhæfðum búnaði. Er nánari grein gerð fyrir hverjum þætti 
fyrir sig hér á eftir. Í byrjun ársins 2016 mun liggja fyrir endanleg aðgerðar- og 
framkvæmdaráætlun miðað við það fjármagn sem fæst til framkvæmda á svæðinu.

Fyrirhugaðar framkvæmdir

Húsakostur

Fyrir liggur að allur sá húskostur sem skátar eiga á Úlfljótsvatni verður nýtur við 
framkvæmd fyrirhugaðra stórmóta. Þrátt fyrir að þátttakendur gisti allir tjöldum og 
skátar séu öllu vanir hvað aðstöðu varðar og sæti sig við mun frumstæðari aðbúnað en 
almennt gerist er það svo að lágmarks húsakostur er nauðsynlegur hverju móti. Þannig 
er nauðsynlegt unnt sé að hlúa að slösuðum innan dyra og gera veikum kleift að gista í 
húsi . Þá þarf að reka eldhús fyrir starfsmenn í þar til gerð húsi o.s.frv.

Vegna fjárskorts hefur Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni sem er sérstakur lögaðili ekki 
getað sinnt nauðsynlegu viðhaldi á húsnæði sínu. Mikið af húsnæðinu er gamalt eða allt 
frá árinu 1940 og hefur ekki fengið viðeigandi viðhald. Því liggur fyrir að nauðsynlegt 
er að gera nokkrar endurbætur á á nokkrum húsum svo þau þjóni þeir starfsemi sem 
mótin gera ráð fyrir að verði rekin í þeim. Áætlaður kostnaður vegna þessa er um 15- 
27 milljónir.

Ban da lag  íslenskra skáta  • Hraunbæ r 123 • 110 Reykjavík • Sími 550 9800  • Fax 550 9801 • skatar@skatar.is • www.skatar.is

mailto:skatar@skatar.is
http://www.skatar.is


s k i m c

Tjaldflatir
Skátamót gera kröfu um stórar og góðar tjaldflatir. Frá árinu 2012 hefur það svæði sem 
að hægt er að nota sem tjaldsvæði verið tvöfaldað, þ.e. verið stækkað úr tæplega 5ha í 
um 10ha. Kostnaður við framkvæmdirnar sem eru á lokastigi hefur numið 3 0 millj ónum 
króna. Einungis er eftir lokafrágangur á flötunum og sá í nokkur svæði þar sem 
grasspretta hefur verið undir væntingum. Gert er ráð fyrir því að lokaáfangi þessara 
framkvæmda kosti 3-5 milljónir.

Á fylgiskjali 2 er að finna myndir sem sýna þá uppbygginu sem farið hefur fram og er 
fyrirhuguð.

Salerni og baðaðstaða
Nauðsynlegur aðbúnaður á stórmótum er góð salernis- og baðaðstaða. Fyrir 
fyrirhugðuð stórmót er nauðsynlegt að bæta við fjórum nýjum salernishúsum og 
tveimur sturtuhúsum á nýjum tjaldflötum. Ætlunin er að kaupa þar til gerðar 
gámaeiningar. Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður sé um 12-18 milljónir króna með 
öllu inniföldu þ.m.t. rotþró, púði undir húsin, tengingu á vatni og rafmagni. Þessi hús 
eru nauðsynlegt svo hægt verði að anna þeim fjölda þátttakenda sem að koma á mótin.
Vert er að benda á að þátttakendur WSM 2017 koma frá ólíkum menningarheimum 
sem nota mismunandi salernisaðstöðu sem kallar á sérstakar lausnir, sem verður 
verðugt verkefni fyrir skáta að leysa.

Rafmagn
Líkt og á öðrum stórviðburðum eru rafmagnsmál veigamikil þáttur ekki aðeins sem 
hluti af þeim lífsgæðum sem að fólk á að venjast heldur ekki síður sem mikilvægur 
liður í öryggi stórra viðburða. Rafmagn er lykilþáttur í að geta t.d. boðið upp á örugga 
úthlutun matar, matreiðslu fyrir allt að 1000 manna starfslið mótanna. Ljóst er að 
nauðsynlegt er fyrir þessi tvö mót að endurnýja og leggja nýjar raflagnir á stórum hluta 
svæðisins. Lagðir verða í jörð nokkrir kílómetrar af nýjum köplum og nýir tengipunktar 
(rafmagnskassar) útbúnir ásamt því að nokkrir af helstu tengipunktum verða 
endurnýjaðir. Til að anna rafmagnsþörf mótanna þarf nýja spennistöð. 
Lágmarkskostnaður vegna þessa er 8-14 milljónir króna.

Tölvur og nettenging

Í nútíma samfélagi er hröð og örugg netsamskipti nauðsynleg. Þá eru þau einnig 
mikilvæg öryggisatriði. Til að mæta þeim kröfum sem gerðar eru í dag er stefnt að því 
að tengja svæðið við ljósleiðara og koma upp viðeigandi þráðlausu neti sem og tengja 
flest hús beint við ljósleiðara. Áætlaður kostnaður við þennan lið er 2-5 milljónir króna.

Aðgengi
Nýjum tjaldflötum fylgja óneitanlega nýjar aðgangsleiðir. Þessi nýju vegir þurfa að vera 
þannig úr garð gerðir að þeir beri þunga bifreiða viðbragðsaðila s.s. slökkviliðs og 
sjúkrabíla en einnig vöruflutningabíla. Að auki þarf að útbúa sérstök malbikuð plön við 
þjónustusvæði mótanna þar sem m.a. matarúthlutun fer fram og birgðageymslur verða.
Alls er það um 1000 fm sem þarf að útbúa. Áætlaður kostnaður við þennan lið er 18-31 
milljón króna.

Öryggismál
Þar sem allt að 8000 þátttakendur koma saman, búa í tjöldum og taka þátt í krefjandi 
dagskrá er nauðsynlegt að huga vel að öryggismálum. Fyrir hvert mót þarf að setja
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Jkáfemir
upp sjúkraskýli með sólarhringsvakt, mannað sérhæfðu skyndihjálpafólki og 
heilbrigðisstarfsmönnum sem sinnir slysum og bráðaþjónustu. Einnig heilsugæsla sem 
annast veikindi og læknisþjónustu. Þar þarf að vera til taks sjúkrabifreið sem kemst 
um mótssvæðið. Einnig þarf að hafa slökkvibúnað og annan björgunarbúnað til að 
mæta smá sem stórum slysum, útbúa rýmingarsvæði, koma upp aðstöðu fyrir 
öryggisgæslu sem annast vöktun, umferðarstjórnun og leit ef til þess kemur. Þá þarf 
að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi við klifurturn, þrautabrautir, 
siglingar á vatninu o.s.frv. Kostnaður vegna þessa er áætlaður 5-10 milljónir króna.

Tjalda- og útbúnaðarkaup
Fyrir stórmót þarf að útvega 150 -  200 stk af 50 fermetra hóptjöldum þ.e. eitt tjald fyrir 
hvern hóp, borð og bekki, og 200 eldunarsett (tvær gashellur, pottar, pönnur og önnur 
matreiðsluáhöld) fyrir fyrir alla þátttakendur. Það er er ódýrara að kaupa þennan búnað 
erlendis frá heldur en að leigja frá birgjum innanlands. Þá er nauðsynlegt að kaupa 
margvíslegan búnað er varðar öryggi þátttakenda og sjálfboðaliða, eins og hjálma, 
björgunarvesti, talstöðvar, línur, ljós, gjallarhorn, gps tæki, áttavita, kort o.fl. Áætlaður 
kostnaður við þennan málalið er kringum 15-20 milljónir króna.

Önnur verkefni
Eins og gefur að skilja eru margvísleg önnur verkefni sem fylgja stórmótum, s.s 
markaðssetning, samskipti við samstarfs- og hagsmunaðila, fjárumsýsla og svo mæti 
lengi telja. Einnig eru önnur atriði sem snúa að opinberum aðilum s.s. skipulagsmál en 
brýnt er að ljúka gerð deiliskipulags fyrir Úlfljótsvatnsjörðina sem skátar keyptu ásamt 
Skógræktarfélagi Íslands af Orkuveitu Reykjavíkur árið 2011. Þá hefur það lengi verið 
kappsmál fyrir skáta að lokið verði að malbika aðkomuleiðina að jörðinni þ.e. veginn 
frá Nesjavallavirkjun að Ljósfossvirkjun. Þá liggur fyrir eins og tæpt hefur verið á að 
leggja þarf í miklar endurbætur á þeim húsakosti sem útlífsmiðstöðin á. Ekki er gert ráð 
fyrir kostnaði vegna þessa í greinargerðinni.
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Fylgiskjal 2.

Aáinir
Mynd af tjaldbúð á Landsmóti skáta 2005 þar sem um 3000 gestir voru í tjöldum.

Heildaryfirlit yfir efra svæði mótssvæði í dag -  Moldarflögin eru ný/endurbætt svæði vegna LM16 og 
W17.
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Aáinir
Heildaryfirlit yfir efra svæði mótssvæði Skátana í dag -  Moldarflögin (3 vinstra megin fyrir miðju) eru 
nýjar flatir.

Heildaryfirlit yfir viðbótarmótssvæði Skátana í dag sem hefur ekki verið nýtt áður. 

W  ! í 1 *
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