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Umsögn

Samtök íbúa og hagsmunaaðila í Mýrdal hafa farið yfir tillögu til þingsályktunar um umhverfismat
fyrir gerð nýrrar veglínu þjóðvegar 1 um Mýrdal, ásamt greinargerð sem henni fylgir. Samtökin telja
alvarlega annmarka á tillögunni af eftirgreindum ástæðum:

1) Tillagan mælir fyrir rangri forgangsröðun í samgöngubótum í Mýrdal og mun af þeim sökum 
valda enn frekari töfum en orðið er á brýnum úrbótum á svæðinu, einkum þó breikkun brúar á 
Jökulsá og endurbótum á þjóðveginum um Gatnabrún; en hvoru tveggja eru það framkvæmdir 
sem mæta kröfum um aukið umferðaröryggi með hóflegum kostnaði og án tjóns á þeim 
náttúruauðlindum sem ferðaþjónustan og önnur atvinnustarfsemi á svæðinu byggja á.

2) Tillagan mælir fyrir málsmeðferð sem stangast á við viðurkennt verklag og almannahagsmuni, 
þ.e. þá almennu reglu að þróun samgöngumála sé byggð á samgönguáætlun og vegalögum, þar 
sem hagsmunir heildarinnar og faglegt mat ráða framvindu og verkaröð; umhverfismat er 
lykilþáttur í beitingu varúðarreglu við undirbúning ákvarðana um hvers kyns verklegar 
framkvæmdir; hinsvegar ber eindregið að vara við pólitískri misnotkun umhverfismats til þess að 
ryðja umdeildum og áhættusömum verkefnum í forgang verklegra framkvæmda, sem ætla má 
að sé megin tilgangur tillögunnar.

3) Tillagan og greinargerð hennar gefa fyrirheit um að „hefja megi undirbúning framkvæmdarinnar 
ef niðurstaða umhverfismats verður jákvæ ð"; ekki verður séð hvernig það samræmist 
vegalögum og lögum um samgönguáætlun að Vegagerðin hefji undirbúning framkvæmdar sem 
ekki er komin á samgönguáætlun; ádráttur greinargerðar um tillit til niðurstöðu umhverfismats 
er sömuleiðis án ábyrgðar, enda er þekkt að stjórnmálamenn telja sig ekki bundna af 
umhverfismati.

4) Forsendur tillögunnar, sem lýst er í greinargerð hennar, eru einhliða og villandi, þar sem þess er 
hvergi getið að áformuð veglína, sem meirihluti sveitarstjórnar Mýrdalshrepps knúði inn á 
aðalskipulag, er mjög umdeild og áhættusöm; hvergi er þess getið að minnihluti sveitarstjórnar, 
fjöldi opinberra sérfræðiaðila, hagsmunaaðila og almannasamtaka, hafa andmælt henni með 
faglegum álitsgerðum og ályktunum, allt frá því að hún var formlega kynnt árið 2005.

5) Þingsályktunartillagan byggir á úreltum framkvæmdahugmyndum, sem samrýmast ekki lengur 
sjónarmiðum um skynsamlega nýtingu opinberra fjármuna, og um verndun landslagsheilda og 
náttúruvætta til jákvæðrar upplifunar ferðamanna í þágu vaxandi ferðaþjónustu. Hún stangast 
enn fremur mjög á við markmið þau sem jarðvangurinn Katla UNESCO Global Geopark, sem
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Mýrdalshreppur tilheyrir ásamt tveimur öðrum sveitarfélögum, skal vinna að samkvæmt 
aðgerðaáætlun sinni fyrir tímabilið 2018-2021:

Samfélagsleg sátt um vernd lítt snortinnar náttúrufegurðar og dreifbýlis-/landbúnaðarlandslags. 
Unnið að bestu lausnum ílandslagsarkitektúr við staðsetningu bílastæða og uppbyggingu 
innviða, til að viðhalda sterkri náttúruupplifun og staðaranda. Unnið markvisst að vakningu um 
ástand og vernd mikilvægra jarðvætta. Samkomulag um verndaraðgerðir og umsjón á 
jarðvættum sem ekki hafa lögvernd. Uppbygging innviða og vernd þeirra er tryggð með tilliti til 
sjálfbærrar nýtingar í  ferðamennsku.

Samgönguáætlun og vegalög eru sett í þeim tilgangi að tryggja að hagsmunir þjóðarinnar og faglegt 
mat ráði forgangsröð verkefna í samgöngumálum. Ekki verður séð að það teljist faglegt verklag að 
stjórnmálamenn -  á lands- eða sveitarvísu -  komi umdeildum og áhættusömum hugmyndum sínum 
um verklegar framkvæmdir í samgöngumálum í forgang með því að setja þær fyrst í umhverfismat, 
ákveði svo hvað teljist ásættanleg niðurstaða umhverfismatsins, og hrindi þeim síðan í framkvæmd 
með opinberum fjármunum, burtséð frá lögum um opinbera stefnumótun og verklag á viðkomandi 
sviði.

Samtökin hvetja flutningsmenn til að draga tillöguna til baka, um leið og samtökin hvetja þá til að 
beita áhrifum sínum til þess að langþráðar og bráðnauðsynlegar endurbætur á þjóðvegi 1 um 
Mýrdalinn, sem áður eru nefndar, tefjist ekki frekar en orðið er.

Umsögn þessi er studd frekari gögnum í meðfylgjandi viðauka, sem alþingismenn eru hvattir til að 
kynna sér nánar.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd samtaka íbúa og hagsmunaaðila íM ýrdal

Ásm undur Sæm undsson

bóndi og landeigandi í Hryggjum 

hryggir@ sim net.is; s. 893-3628

Eva Dögg Þorsteinsdóttir

ferðaþjónustubóndi í Garðakoti, fulltrúi í sveitarstjórn M ýrdalshrepps 

gardakot@ gm ail.com ; s. 894-2877

Guðni Einarsson

bóndi í Þórisholti, ferðaþjónustueigandi í Svörtufjörum  í Reynishverfi 

gudni@ thorisholt.is; s. 868-7897

Gunnar Á. Gunnarsson

fram kvæ m dastjóri, húseigandi á Vatnsskarðshólum  

gunnar@ tun.is; s. 820-4130

Ólafur Jónsson

fyrrverandi fram kvæ m dastjóri, húseigandi í Víkurkauptúni 

olafurj@ hotm ail.com ; s. 864-8581
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Viðauki: 
Samgöngubætur í sátt við land og fólk -  eða áhættusöm strandleið með óafturkræfum 
fórnum á auðlindum ferðaþjónustu og landbúnaðar?

Fyrir tæpum fimm árum tók gildi aðalskipulag Mýrdalshrepps fyrir 2012-2028, sem fól í sér þá 
breytingu frá fyrra skipulagi að gert er ráð fyrir þeim möguleika að færa þjóðveg 1 um mið-Mýrdal úr 
núverandi vegstæði og niður að ströndinni. Með því væri þjóðvegurinn lagður -  rakinn að austan til 
vesturs -  við óstöðuga brimströnd þar sem vænta má óvissu um sjávarstöðu á komandi tímum; í 
veggöngum um móbergsfjall sem þekkt er af sprungum, hruni og hættulegum ofanflóðum; um 
vinsæl útivistar-, náttúru- og fuglaskoðunarsvæði sem gríðarlegur fjöldi íslenskra og erlendra 
ferðamanna nýtur árlega; um grösug nytjalönd bænda og annarra landeigenda; og eftir einu 
merkasta votlendissvæði og leirum suðurstrandarinnar.

Um þau miklu álitamál skal vísað til umsagna Vegagerðarinnar, Siglingastofnunar, Veðurstofunnar og 
Umhverfisstofnunar, sem hver með sínum hætti höfðu uppi sterk varnaðarorð um þessi áform. Allt 
frá því að áform þessi voru lögð fram hafa þau vakið formleg andmæli fjölda almannasamtaka og 
einstaklinga, sem eiga hagsmuna að gæta. Einnig skal vísað til álits Skipulagsstofnunar dags. 16. júlí 
2012, sem taldi ríkar forsendur fyrir því að þessum þætti aðalskipulagsins væri synjað eða frestað 
sakir efnisgalla, ófullnægjandi áhættumats, vísbendinga um neikvæð umhverfisáhrif, andstöðu 
fagstofnana og ófullnægjandi samráðs við landeigendur.

Samtök íbúa og hagsmunaaðila í Mýrdal benda á eftirfarandi atriði sem hafa þarf í huga við 
ákvarðanatöku um mögulegar framkvæmdir á grundvelli hinnar boðuðu veglínu:

- Svæðin sem nýr þjóðvegur fer um eru enn tiltölulega lítt rannsökuð hvað varðar jarðfræði og 
berghrun, áhættu af völdum sjávar- og ofanflóða, náttúrufar og möguleg áhrif á það.

- Fyrir liggur það álit Vegagerðarinnar að unnt sé að ráðast í endurbætur á núverandi þjóðleið 
um Mýrdalinn (þ.m.t. í og við Víkurþorp og í Gatnabrún) sem mæti kröfum um 
umferðaröryggi með kostnaði sem aðeins er lítið brot af kostnaði við boðaða breytingu og 
sem hafi mjög lítil umhverfisáhrif í för með sér.

- Ný veglína mun hafa gríðarleg óafturkræf áhrif á landslags- og náttúrufarsheild héraðsins sem 
er ein megin undirstaða ferðaþjónustunnar. Hún kann því að hafa ófyrirséð neikvæð áhrif á 
fjárhagsgrundvöll helstu vaxtargreinar atvinnulífs og tekna á svæðinu.

- Hin boðaða veglína mun hafa í för með sér ónauðsynleg fjárhagsleg útlát fyrir hið opinbera og 
þar með skattborgara landsins og jafnframt leiða til fjárútláta og tekjutaps fyrir sveitarfélagið.

- Ný veglína mun að mati samtakanna hafa í för með sér gríðarleg spjöll og umtalsverða rýrnun 
á fasteignum, landi, ræktunarlandi og landi til ferðaþjónustu. Við slík spjöll -  ef af 
framkvæmdum verður -  munu landeigendur og eigendur fasteigna ekki una, m.a. í ljósi þess 
að aðrir möguleikar eru til úrbóta á samgönguleiðum sem eru hagkvæmari, svo og í ljósi 
dóma sem fallið hafa um sambærileg mál.

Um leið vilja samtökin benda á þá miklu kosti, sem úrbætur á núverandi þjóðleið munu hafa fyrir 
samfélag, samgöngur og atvinnulíf innan og utan héraðs.

- Í fyrsta lagi ber að horfa til mun minni kostnaðar, hvort sem litið er til útgjalda vegna 
mannvirkjagerðar, mögulegra eignarnámsbóta vegna upptöku á landi, eða tjóns á náttúru, 
sem nú er ein helsta tekjulind Mýrdælinga vegna aðsóknar ferðamanna í náttúruskoðun á 
svæðinu.

- Í öðru lagi hefur Vegagerðin á undanförnum áratug sett fram nokkra ágæta kosti til úrbóta á 
núverandi þjóðleið um Víkurkauptún og um Gatnabrún, sem leiða munu til aukins
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umferðaröryggis í samræmi við þær kröfur sem eðlilegt er að þjóðvegir landsins uppfylli 
miðað við aukið álag.

- Í þriðja lagi þarf að horfa til þess að úrbætur á núverandi þjóðleið fela í sér lágmarks tjón á 
nytjalöndum og sneiða hjá náttúruminjum, og munu þar af leiðandi draga úr þeim miklu 
samfélagslegu átökum, sem vakin voru með nefndum áformum fyrir rúmum áratug.

- Í fjórða lagi verður að telja verulegan þjóðhagslegan og samfélagslegan ávinning af því að 
gerðar verið úrbætur á núverandi þjóðleið, og því fyrr sem þeim verði lokið, því meiri verði sá 
ávinningur.

Mynd 1: Reynishverfi -  horft frá Presthúsum til Þórisholts, yfir Dyrhólaós til
Dyrhólaeyjar, Dyrhólahverfis og Geitafjalls

M ýrdalshreppur er, ásamt Skaftárhreppi og Rangárþingi eystra, aðili að jarðvangnum  Katla 

UNESCO G eopark . Af þeim sökum ber sveitarfélaginu skylda til að vernda landslagsheildir og 

„stuðla að sátt um verndun lítt snortinnar náttúrufegurðar og dreifbýlis- og 

landbúnaðarlandslags", svo vitnað sé í fram kvæ m daáæ tlun jarðvangsins. Reynis- og 

Dyrhólahverfi eru einstök dæmi um slíkar byggðir sem rætur eiga allt aftur á landnám söld. 

Áform uð veglína þversker báðar byggðir með óafturkræ fum  áhrifum  á sam félag og um hverfi.
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Mynd 2: Reynishverfi og Dyrhólaós -  Áformað vegarstæði

Reynishverfi hefur verið í byggð allt frá landnámi. Þar er stundaður landbúnaður og 
ferðaþjónusta. Hverfið er mjög vinsæ lt skoðunarsvæ ði tugþúsunda ferðam anna á hverju ári. 
Leirur Dyrhólaóss eru griðlönd gríðarlegs fjölda stað- og farfugla og hefur Jóhann Óli 
H ilm arsson fuglafræ ðingur og form aður Fuglaverndar nýlega skilað skýrslu um fuglalíf á þessu 
svæði. Áform uð veglína mundi um aldur og ævi sundra þessu m ikilvæ ga náttúruvæ tti og 
skoðunarsvæ ði.
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Mynd 3: Áformuð veglína fer um áhættusamt svæði sjávarflóða, sandfoks og ísingarhættu. Veglínan veldur óafturkræfum fórnum á
nokkrum helstu náttúruskoðunarsvæðum ferðamanna í Mýrdal.
Víkurfjara var útnefnd ein af tíu fegurstu fjörum  heims af tím aritinu National G eographic. Um hana ganga tugþúsundir ferðam anna ár hvert. Reynisfjall 
geym ir sérstæ ðar jarðm yndanir, fágæta hagam úsabyggð og ríkuleg fuglabjörg. Frem sti hluti þess, ásam t Dyrhólaós, votlendi hans og leirum eru á 
náttúrum injaskrá. Boðuð hraðbraut mun þverskera og valda óafturkræ fum  fórnum  á öllum þessum svæðum.
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Mynd 4: Austur með bæjum séð til Gatnabrúnar

Þjóðvegur 1 vestur frá V ík liggur ekki yfir Reynisfjall, heldur meðfram því og yfir lágan háls sem nær mest rúmlega 100 m hæð yfir sjávarm áli. Gatnabrún er 
hinsvegar farartálm i vegna þess að í henni eru tvæ r krappar beygjur. Vegagerðin hefur á undanförnum  áratug sett fram nokkra kosti til úrbóta, m.a. einn 
sem tekur af þessar beygjur. Úrbót á Gatnabrún kostar einungis lítið brot af því sem ný þjóðleið eftir ströndinni myndi kosta. Með strandleið, sem kosta 
mun marga milljarða í fjárfestingu, auk ótaldra fjárm una í viðhalds- og öryggisráðstafanir, kæmu hinsvegar nýjar hæ ttur sem varða ísingu, sandfok og 
sjávarflóð við óstöðuga brimströnd.

Samkvæmt hnitiim Google maps þá er þjóðvegur 1 við 
Hvammsvegamót í 40 m hæð yfir sjó, hækkun þjóðvegar að 
Heiðarvegamótum et því aðeins um 67 m. Til samanburðar er 
hækkun á þjóðvegi 1 við Hveragerði (37 m yfir sjó) upp á 
Hellisheiði um 300 m ( HeDisheiði er um 340 m yfir sjó)
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