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Efni: Heimskautsgerðið á Raufarhöfn, verkefnið klárað með áhlaupi.
Heimskautsgerðið á Raufarhöfn hefur verið Í byggingu Í vel á annan áratug. Mikið verk er að baki en 
miklu verki er enn ólokið. Verkefnið hefur fengið styrki úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, frá 
sveitarfélaginu Norðurþingi (Raufarhafnarhreppi) úr Uppbyggingarsjóði og einhverja minni styrki 
gegnum tíðina. Einnig einhverja fjármuni í gegnum fjárlög í byrjun verks. Hugmyndin að verkinu er 
einstök og kostnaðarsöm. Helst er hægt að lÍka þvÍ við Stonehenge Í Wiltshire, Englandi, nema að 
saga og hugmyndin á bak við Heimskautsgerðið er þekkt, enda stórbrotið nútímaverk.

Heimskautsgerðið hefur mikið aðdráttarafl og skiptir sköpum fyrir staðinn Raufarhöfn. Aðrar byggðir 
kringum Melrakkasléttu og Langanes njóta góðs af. Fjöldi ferðamanna, sem kemur gagngert til að 
skoða verkið, eykst ár frá ári og stefnir í að um 26 þúsund gestir komi til Raufarhafnar á árinu 2022 í 
þeim tilgangi að njóta Heimskautsgerðisins og töfra þess. Þannig er staðan núna þrátt fyrir að 
verkefnið sé óklárað.

Áætla má að ríflega 200 milljónir króna vanti til að ljúka verkinu. Sjá nánar í meðfylgjandi greinagerð 
um Heimskautsgerðið. Miðað við stigagjöf til úthlutunar úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða er 
ólíklegt að verkið hljóti áheyrn þar. Þá eru góð ráð dýr og leita þarf annarra leiða til að ljúka 
framkvæmdum þannig að sómi sé að.

Hugmyndir áhugafólks um að ljúka framkvæmdum ganga út að að verkið fari inn á sérstök 
fjárlög/fjárframlög og sé skipt á þrjú ár, sbr. skiptingu í fjárhags- og framkvæmdaáætlun. Það sem 
mælir helst með því að gengið sé þannig til verks er m.a. eftirfarandi:

• Mjög dýrt er að koma tækjum á staðinn vegna fjarlægða. Því þarf að nýta tækifærið þegar 
slíkt færi gefst og framkvæma eins mikið og hægt er.

• Að ljúka verkinu skiptir sköpum fyrir baráttu fyrir líflegri byggð í landshlutanum, sérstaklega 
svæðið Húsavík-Vopnafjörður. Margir aðrir einstakir ferðamannastaðir í nágrenninu styðja 
við ferðamannastraum um svæðið. Heimskautsgerðið myndi tryggja umferð um 
Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um landshluta sem er fáfarinn og á undir högg að sækja.

• Heimskautsgerðið hefur aðdráttarafl út fyrir landssteinana nú þegar, klárlega það fullklárað, 
eingöngu auka þann hróður verulega.

• Ef ekki tekst að ljúka verkinu er líklegt að það standi næstu áratugi hálfklárað og sú 
fjárfesting sem nú þegar hefur verið lögð í verkið nýtist þá ekki sem skyldi.

Með þessu bréfi viljum við vekja athygli ykkar á stöðu mála og mikilvægi þess að ljúka 
framkvæmdum við Heimskautsgerðið. Við sjáum ekki hvernig hægt verður að klára verkið nema til 
þess komi átak af hálfu ríkisins.

Því óskum við eftir aðkomu Ríkissjóðs til að klára verkið og þeim framkvæmdum komið inn á 
fjárlög áranna 2023-2026.
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