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UMHVERFISSKÝRSLA 

Lýsing 

MEÐ BREYTINGU Á 

 AÐALSKIPULAGI DJÚPAVOGSHREPPS 2008 - 2020  

dags. 20.maí 2013 

Unnið fyrir Sveitarstjórn Djúpavogshrepps 

                    Mynd 1.  Tillaga að breyttri legu tengivegar nr. 939 um Öxi (Tillaga G) og nýrri staðsetningu        

                        gatnamóta hringvegar (1) í Berufjarðarbotni við Axarveg.  Hvíta veglínan yfir  

         Berufjarðarbotn  er ekki til umfjöllunar í þessari skýrslu. 
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1.  Samantekt 

Umhverfiskýrsla þessi mun fylgja breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020, sem 

er tillaga að breyttri legu tengivegar nr. 939 um Öxi, þ.e. veglína G, og ný staðsetning 

gatnamóta Hringvegar (1) í Berufjarðarbotni við Axarveg.   

Skipulagsbreytingin og  umhverfisskýrsla þessi er unnin af TGJ Teiknistofu Guðrúnar 

Jónsdóttur ark. faí. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir á skipulagi þessu falla undir 2. viðauka laga um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  Hafa þessar breytingar verið tilkynntar til 

Skipulagsstofnunar (Axarvegur (939), Hringvegur (1) í Skriðdal og Hringvegur (1) um 

Berufjarðarbotn:  Breytt lega Axarvegar milli Háubrekku og Reiðeyrar. Kynning framkvæmda 

vegna könnunar á matsskyldu. Febrúar 2013).  Skipulagsstofnun úrskurðaði þann 20. mars 

2013, að breytt lega Axarvegar skv. veglínu G og ný gatnamót Axarvegar og Hringvegar (1) í 

Berufjarðarbotni væru ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og því 

ekki háðar mati á umhverfisáhrifum. 

Hér á eftir er framkvæmdinni lýst og forsendum á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði, þ.e. 

staðháttum, landslagi, lífríki og fornleifum, lýst. Þá er aðferðum og framsetningu 

umhverfismats lýst sem og þeim umhverfisþáttum sem til skoðunar verða í matinu. Í 

tilkynningu Vegagerðarinnar var lagt mat á möguleg áhrif framkvæmda á umhverfisþætti, 

sem lagðir voru til grundvallar, þ.e. landslag, gróðurfar, fuglalíf, hreindýr, jarðfræði, vatnalíf 

og fornleifar.  Við matið mun hverjum umhverfisþætti verða gefin einkunn vegna 

hugsanlegra áhrifa, þ.e. jákvæð áhrif (+), neikvæð áhrif (-), ekki teljandi áhrif (o) og óljós áhrif 

(?) og mun umhverfisskýrslan byggja á því mati. 
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2.  Inngangur 

Núverandi vegasamgöngur um Öxi eru óásættanlegar.  Axarvegur er brattur, hlykkjóttur og 

hæðóttur malavegur með einbreiðum brúm, sem uppfylla ekki öryggiskröfur 

Vegagerðarinnar.  Þá er honum aðeins haldið opnum að sumarlagi, en hann styttir leiðina 

milli Egilsstaða og suðurfjarða Austurlands um 61 km.  Gera má ráð fyrir að bættar 

samgöngur milli þessara svæða árið um kring hafi veruleg jákvæð áhrif á samfélagið á 

Austurlandi.    

Á staðfestu Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020 er lega nýs Axarvegur sýnd norðan við 

Berufjarðará.  Í samræmi við ákvörðun Skipulagsstofnunar um matskyldu framkvæmdarinnar 

skoðaði Vegagerðin ýmsa kosti varðandi legu hins nýja vegar í mati á umhverfisáhrifum 

Hringvegar í Skriðdal,  Axarvegar og Hringvegar um Berufjarðarbotn (Vegagerðin 2011). 

Niðurstöður matsins sýndu að framkvæmdin hefði veruleg neikvæð áhrif á landslag 

svæðisins vegna umfangs vegarins og óafturkræfni áhrifanna. Ennfremur komu fram óskir 

landeigenda um færslu veglínu nýs Axarvegar suður yfir Berufjarðará. Í kjölfarið lagði 

Vegagerðin fram, til viðbótar við fyrra mat, tillögu1 um breytta legu vegarins frá Reiðeyri 

sunnan Berufjarðarár að Háubrekku – veglínu G – og framkvæmdasvæði gatnamóta 

Axarvegar og Hringvegar (1) um Berufjarðarbotn er nær Reiðeyri, en sú tenging sem sýnd er 

á staðfestu Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020.  

Umhverfisskýrsla þessi er unnin skv. 6. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og 

fylgir tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020, dags. 20. apríl 2013.   

Í 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 segir að framkvæmdir, sem tilgreindar 

eru í 2. viðauka laga skuli háðar mati á umhverfisáhrifum, þegar þær geta haft í för með sér 

umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, eðlis eða staðsetningar. Breyting 

skipulagsáætlunar þessarar felur í sér framkvæmd, sem fellur undir 10. lið c. þessara laga og 

er því tilkynningarskyld. 

Fyrirhuguð framkvæmd var tilkynnt af Vegagerðinni til Skipulagsstofnunar í febrúar 2013. 

Skipulagsstofnun úrskurðaði þann 20. mars 2013 að breytt lega Axarvegar milli Háubrekku og 

Reiðeyrar, þ.e. veglína G og ný gatnamót Axarvegar og Hringvegar (1) í Berufjarðarbotni   

væri ekki framkvæmd, sem líkleg væri til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum (sjá mynd 2). 

Þar sem framkvæmd er ekki umhverfismatsskyld fellur hún undir lög um umhverfismat 

áætlana nr. 105/2006. Í samræmi við það er þessi umhverfisskýrsla unnin. 

                                                           
1 Sjá Axarvegur (939), Hringvegur (1) í Skriðdal og Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn:  Breytt lega 
Axarvegar milli Háubrekku og Reiðeyrar. Kynning framkvæmda vegna könnunar á matsskyldu. 
Febrúar 2013. 
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             Mynd 2. Veglína merkt með rauðu er nýja veglínan, þ.e. Veglina G.  Gert er ráð fyrir að svarta                         

                veglínan sem er gildandi í aðalskipulagi falli út á þessum hluta, þegar veglínan breytist.              

                Hvíta veglínan yfir Berufjarðarbotn er ekki til umfjöllunar í þessari skýrslu.  

 

Samráðsaðilar eru:  Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðin og Veiðimálastofnun.  

Umsagnir þeirra verða felldar inn í umhverfismatið. 

Ekki liggur fyrir hvenær framkvæmdir við verkið geta hafist, en fjárveiting fyrir hluta þess er 

sýnt á 3. tímabili (2019-2022) Samgönguáætlunar fyrir árin 2011-2022. 
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3.  Tengsl við aðrar áætlanir 

Gildandi Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008-2020 var staðfest af umhverfisráðherra 24. 

febrúar 2010.  Á aðalskipulagsuppdrætti er sýnd tillaga Vegagerðarinnar um veg yfir Öxi og 

Hringveg um botn Berufjarðar skv. tillögu Vegagerðarinnar frá janúar 2008 og samsvarar hún 

veglínu A í matsskýrslu (Vegagerðin 2011). 

 Í greinargerð Aðalskipulags Djúpavogshrepps 2008-2020 segir eftirfarandi í kafla 5.13.1 

Vegir: „Þar sem hvorki reglubundnar flug- eða skipasamgöngur eru fyrir hendi í 

sveitarfélaginu treysta íbúar nær alfarið á góðar vegasamgöngur.  Í ljósi þess og þeirrar 

fyrirsjáanlegu aukningar á umferð um Djúpavogshrepp, sbr. kafla 3.7.1, er nauðsynlegt að 

lögð verði áhersla á að gæði og öryggi vega á svæðinu aukist.  Í Aðalskipulagi 

Djúpavogshrepps 2008-2020 er gert ráð fyrir uppbyggingu heilsársvegar (stofnvegar) um Öxi 

(Axarvegar) frá botni Berufjarðar að Hringvegi (1) í Skriðdal, þannig að umferð um veginn 

verði tryggð með öruggum hætti allan ársins hring.  Hér er um að ræða gríðarlega 

samgöngubót fyrir sveitarfélagið, þar sem leiðin um Öxi styttir vegalengdina frá Djúpavogi til 

Egilsstaða um 61 km úr 146 km í 85 km ef miðað er við akstur um Breiðdalsheiði, en um 71 

km ef ekið er um firði.“ 

 

 Mynd 3.    Staðfest  Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008-2020 
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Uppdráttur, sem sýnir annars vegar staðfest Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008-2020 og 

hins vegar breytingu þá sem gerð er nú á legu Axarvegar frá Háubrekku að Reiðeyri og nýrri 

tengingu Hringvegar (1) við Axarveg í Berufjarðarbotni, er dags. 20. apríl 2013.  Þar er tillaga 

Vegagerðarinnar að veglínu G sýnd.  Veglína G hefur minni umhverfisáhrif í Berufjarðardal, 

en þær veglínur (A, C, E og F) sem lagðar voru fram í matsskýrslu (Vegagerðin 2011). 

Umhverfismat á veglínu G gefur til kynna óveruleg neikvæð umhverfisáhrif á landslag og 

gróður, en mjög jákvæð umhverfisáhrif á samfélagið.    

Breytingin hefur ekki áhrif á neinar aðrar skipulagsáætlanir en Aðalskipulag Djúpavogshrepps 

2008-2020. 
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 Mynd 4.    Berufjarðarbotn - norðan við fjörðin er fjallasýnin litrík, prýdd hvössum og fögrum eggjum

     og ríolítinnskot eru áberandi – Ljósmynd: Andrés Skúlason 

 

4.  Grunnástand 

4.1  Staðhættir og landslag 

Berufjörður er nyrsti fjörður Djúpavogshrepps. Við sunnanverðan Berufjörð getur að líta  eitt 

tignarlegasta og formfegursta fjall Íslands, Búlandstind, hið hæsta (1069 m) sem rís beint úr 

sjó við Íslandsstrendur.  Norðan við fjörðinn er fjallasýnin litrík, prýdd hvössum og fögrum 

eggjum og ríolítinnskot eru áberandi. Náttúrustofa Austurlands mat landslagið á fyrirhuguðu 

framkvæmdasvæði í tengslum við umhverfismat Hringvegar í Skriðdal, Axarvegar og 

Hringvegar um Berufjarðarbotn (Vegagerðin, 2011). Í matsskýrslu kemur fram að mikil 

fjölbreytni sé í landslagi á svæðinu, litrík fjöll, vel grónir hjallar með nokkuð háum og 

áberandi klettabeltum. Víða eru votlendi og tjarnir á hjöllunum. Á flatlendi neðst í 

Berufjarðardal ber landslagið svip af landbúnaði. Í brekkum norðarn Berufjarðarár er kjarr en 

svæðið sunnan ár er lítið raskað að stórum hluta nema votlendi hafa verið ræst fram.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.  Búlandstindur                        

Ljósm.: Andrés Skúlason 
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Vegur hefur legið um þetta svæði til margra ára með síaukinni umferð og háspennulína 

Landsnets, Teigarhornslína, liggur um sunnanverðan Berufjarðardal.  Engu að síður myndar 

landslag svæðisins nokkuð samfellda heild, sem tengist heiðum og fjalllendi á báða bóga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mynd 6.  Hænubrekkufoss í Berufjarðará –                                    

                           Ljósm.: Sóley Jónsdóttir, birt m. leyfi Vegagerðarinnar- 

 

4.2  Gróðurfar 

Náttúrustofa Austurlands gerði rannsókn á gróðurfari í tengslum við mat á umhverfisáhrifum 

Axarvegar, Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um Berufjarðarbotn  (Vegagerðin 2011) . Í 

skýrslu Náttúrustofunnar um gróðurfar kemur fram að algengur  gróður í brekkum neðan 

Háubrekku er lyngmói með aðalbláberjalyngi, síðan tekur við mosagróður, lyng og 

grasbrekkur.  Neðar í brekkunum eru klettastallar með mosagróðri fremst á klettum, en 

votlendi innst á hjöllunum.  Sunnan Berufjarðarár er framræst mýri. Neðan Hemru á 

Beitivöllum er graslendi með sefmóum inn á milli og votlendi á jöðrum.  

Í hlíðum Berufjarðardals er norðanmegin lágvaxið kjarr áberandi með mýrasundum, giljum 

og flögum á milli.  Neðan þess tekur við ræktað land.  Að sunnanverðu er graslendi og sefmói 

nokkuð áberandi ásamt mosagróðri, en mýrarræmur á milli og lyngblettir í lautum.  

 

4.3 Fuglar 

Sumarið 2008 gerði Náttúrustofa Austurlands úttekt á fuglalífi í tengslum við umhverfismat 

Axarvegar, Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um Berufjarðarbotn (Vegagerðin 2011).  

Skráðar voru alls 38 fuglategundir og helstu niðurstöður bentu til þess að fuglalíf á 

áhrifasvæði Axarvegar væri ekki einstakt á landsvísu.   
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             Mynd 7   Hreindýr á beit - Ljósm.: Andrés Skúlason                                  

4.4 Hreindýr 

Náttúrustofa Austurlands gerði úttekt á hreindýrum í tengslum við umhverfismat Axarvegar, 

Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um Berufjarðarbotn (Vegagerðin 2011). Kom þar fram að 

þó þekkt sé að hreindýr beri í nágrenni vegarins er það einungis tilfallandi og þá einkum í 

hörðum vorum og þá neðan heiðarinnar. 

 

4.5 Vatnalíf 

Veiðimálastofnun kannaði vatnalíf í tengslum við umhverfismat Axarvegar, Hringvegar í 

Skriðdal og Hringvegar í Berufjarðarbotni (Vegagerðin 2011). M.a. kemur fram að fána 

vatnakerfanna sé fremur fábreytt og þéttleiki sé lítill.  Berufjarðará er dæmigerð dragá, sem 

einkennist af miklum árstíðabundnum sveiflum í rennsli.  Hún rennur um blágrýtishluta 

Austurlands og er því talin fremur næringarefnasnauð.  Berufjarðará er fiskgeng frá sjó og 

u.þ.b. 3ja km leið inn í land að Ástufossi á móts við býlið Melshorn. Einungis hefur fundist þar 

bleikja og er talið að það sé fyrst og fremst sjóbleikja.  Svæðið sem nýtist bleikjunni er 

takmarkað þar sem einungis 3 km árinnar frá sjó eru fiskgengir og verndargildi þessa svæðis 

því hátt sökum mikilvægis þess fyrir bleikjustofn árinnar.  Þá er neðsti hluti Berufjarðará 

mikilvægur sem hrygningarsvæði bleikju.   

 

4.6 Fornleifar 

Fornleifastofnun Íslands sá um skráningu fornleifa í tengslum við umhverfismat Axarvegar, 

Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um Berufjarðarbotn og voru fornleifar skráðar innan hins 

skilgreinda rannsóknarsvæðis. Tekið skal fram að veglína G liggur utan rannsóknarsvæðis á  

tæplega 600 m kafla í grennd við Árnhús (sjá mynd 8) en á þeim kafla hafa fornleifar ekki 

verið skráðar. Innan rannsóknarsvæðisins reyndust vera 8 fornleifar í minna en 100 m 

fjarlægð frá miðju veglínu G.  
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Mynd 8   Veglína G á þeim kafla sem hún víkur út fyrir rannsóknarsvæði Fornleifastofnunar Íslands  (innan 

 ramma)  Rannsóknarsvæðið er afmarkað með svartri punktalínu.  Birt m. leyfi Vegagerðarinnar  
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5. Umhverfismat 

Forsendur við mat á umhverfisáhrifum byggja á eftirfarandi þáttum: 

 Viðmiðum í lögum og reglugerðum, stefnumörkum stjórnvalda og skuldbindingu á 

alþjóðavísu. 

 Greiningu sérfræðinga á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti á 

framkvæmdasvæði. 

 Umsögnum og athugasemdum lögboðinna umsagnaraðila, hagsmunaaðila og 

almennings, sem liggja fyrir. 

Við mat á umhverfisáhrifum er unnið eftir lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  

Stuðst er einnig við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um umhverfisskýrslu og um flokkun 

umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. 

 

5.1 Aðferð og framsetning 

Umhverfismat þetta er unnið á þann hátt að unnar eru svokallaðar venslatöflur þar sem 

skilgreindir eru umhverfisþættir , sem taldir eru verða fyrir áhrifum af fyrirhugaðri 

framkvæmd.  Möguleg áhrif eru skilgreind og þeim gefin einkunn skv. töflu, sem hér fer á 

eftir. 

 

+ Stefna skipulagsins hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt  
 

0 Stefna skipulagsins hefur ekki teljandi áhrif á á viðkomandi umhverfisþátt 
 

- Stefna skipulagsins hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 
 

? Stefna skipulagsins hefur óljós áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 
 

 

Til að vega á móti þeim neikvæðu áhrifum, sem fyrirhuguð framkvæmd getur haft á 

umhverfisþætti getur komið til svokallaðra mótvægisaðgerða þar sem því verður við komið.  

Hér verða lagðar fram tillögur að mótvægisaðgerðum eftir að áhrif fyrirhugaðra 

framkvæmda hafa verið metin.  
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5.2 Umhverfisþættir og áhrif 

Eftirtaldir umhverfisþættir eru taldir verða fyrir áhrifum af fyrirhugaðri framkvæmd: 

Umhverfisþættir  Skýring 

Landslag Sjónræn áhrif Dregur úr upplifun vegna 
röskunar á landslagi og 
jarðminjum innst í 
Berufjarðardal. 

Lífríki 
  

Gróðurfar Skerðing á grónu landi og 
votlendi vegna legu nýrrar 
veglínu. 

 Fuglar Búsvæði fugla munu 
skerðast. 

Hreindýr Aukin hættu á árekstrum 
samfara vaxandi umferð á 
rekstrartíma. 

Vatnalíf Efnistaka í  áreyrum  
Berufjarðarár. 

Menningarminjar Fornleifar Vegna áhrifa framkvæmda á 
fornleif í stöð 19180 (SM-
215:069). 

 

Ofangreindir þættir eru taldir upp hér vegna áhrifa sem þeir eru taldir verða fyrir af völdum 

fyrirhugaðra framkvæmda.  Við mat á áhrifum er stuðst við mat Náttúrustofu Austurlands á 

áhrifum á náttúrufar og dýralíf,  Veiðimálastofnunar á vatnalíf og Fornleifastofnunar Íslands á 

fornleifaskráningu.  Einnig var skýrsla Vegagerðarinnar um kynningu á framkvæmd notuð við 

matið.  Gerð er grein fyrir hverjum þætti fyrir sig hér að neðan. 

 


