
 

Greinargerð 
 

um framkomnar athugasemdir á kynningartíma tillögu að friðlýsingu Búrfells, Búrfellsgjár og Selgjár 

í Garðabæ 

Tillaga að friðlýsingu Búrfells, Búrfellsgjár og Selgjár í Garðabæ var auglýst þann 19. desember 2019 í 

samræmi við 2. mgr. 39. gr. laga nr. 60/2013. Erindi var sent öllum samráðs- og hagsmunaaðilum sem og 

rétthöfum lands þar sem kynntur var réttur til bóta skv. 42. gr. náttúruverndarlaga og fram kom hvar tillöguna 

væri að finna og hvernig hægt væri að koma athugasemdum og ábendingum á framfæri. Sérstaklega var óskað 

eftir umsögnum fagstofnana sem ekki áttu sæti í samstarfshópnum. Auk þess var tillagan auglýst á heimasíðu 

Umhverfisstofnunar og Facebook síðu Umhverfisstofnunar. Frestur til að gera athugasemdir var til og með 

23. mars 2020.  

Alls bárust tíu erindi á kynningartíma frá Landvernd, Erlu Bil Bjarnadóttur, Landssambandi hestamanna og 

Reiðveganefnd hestamannafélagsins Spretts, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landgræðslunni, Skógræktarfélagi 

Reykjavíkur, Skógræktinni, Styrktar- og líknarsjóði Oddfellowa, Bjarna V. Guðmundssyni og Birni 

Erlendssyni og Jóni Lárussyni. 

Samstarfshópur sem vann að undirbúningi tillögu að friðlýsingu svæðisins þakkar öllum sem sendu 

ábendingar og athugasemdir. Hér á eftir er gerð grein fyrir athugasemdunum og viðbrögðum við þeim.  

Mörk svæðisins 

Landvernd fagnar áformum um friðlýsingu svæðisins en telur athyglisvert að ekki standi til að friðlýsa 

hrauntröðina í Urriðakotshrauni sem er náttúrulegt framhald hraunelfu frá Búrfelli um gjárnar að 

hraundyngjunni Hádegishól og sunnan Maríuhella. Landvernd telur óskiljanlegt af hverju sá hluti 

hrauneflunnar, þ.e. hrauntröðin, fylgi ekki þessum áformum um friðlýsingu eldstöðvarinnar og gjánna því hún 

er einstök jarðmyndun á landsvísu. 

Erla Bil Bjarnadóttir gerir athugasemdir við að við fyrirhugaða friðlýsingu vanti hrauntröðina í 

Urriðakotshrauni sem er náttúrulegt framhald hraunelfu frá Búrfelli um Búrfellsgjá og Selgjá sem er ein 

landslagsheild. Telur hún fyrirætlanir landeigenda um golfbrautir í hrauninu óafturkræfa framkvæmd og 

eyðileggingu á náttúrufyrirbæri með tilheyrandi raski og torveldu aðgengi að svæðinu með stórvirkum 

tækjum. 

Svör Umhverfisstofnunar:  

Umhverfisstofnun ásamt landeigendum Urriðakotshrauns og Garðabæ vinna að undirbúningi stofnunar 

fólkvangs í Urriðakotshrauni. Það er stefna Garðabæjar og landeigenda að hafa fólkvang í Urriðakotshrauni. 

Landeigendur vinna nú að hönnun og verklýsingu framkvæmda golfbrauta á svæðinu. Í kjölfarið fer fram mat 

hjá Umhverfisstofnun á því hvort umrædd hönnun og fyrirhuguð framkvæmd hennar rúmist innan fólkvangs. 

Umhverfisstofnun bendir á að hraunið nýtur nú þegar sérstakrar verndar skv. 61. gr. náttúruverndarlaga. 

Friðlýsingaskilmálar 

Náttúrufræðistofnun Íslands gerir athugasemd við orðalag 2. mgr. 11. gr. skilmálanna þar sem fjallað er um 

rannsóknir og vöktun en þar segir: „Aðrar rannsóknir en Náttúrufræðistofnunar Ísland og Minjastofnunar 

Íslands sem kunna að hafa í för með sér jarðrask eða truflun dýralífs eru háðar leyfi Umhverfisstofnunar.“  



 

Umhverfisstofnun 

Stofnunin leggur til þá breytingu á málsgreininni að hún hljóði svo: „Allar rannsóknir sem kunna að hafa í 

för með sér jarðrask, truflun á dýralífi eða rask á menningarminjum eru háðar leyfi Umhverfisstofnunar 

og/eða Minjastofnunar Íslands. Lögbundnar rannsóknir og vöktun Náttúrufræðistofnunar Íslands sem m.a. 

eru hluti að stjórnunar- og verndaráætlun svæðisins eru ekki háðar sérstöku leyfi.“ 

Landssamband hestamannafélaga og Reiðveganefnd hestamannafélagsins Spretts mótmæla því að ekkert 

skuli vera getið reiðvega eða áningarstaða hestamanna í tillögum að friðlýsingaskilmálum fyrir svæðið. Er 

það krafa Landssambands hestamannafélaga og hestamanna á höfuðborgarsvæðinu að fullt tillit verði tekið 

til reiðvega, áningarstaða og þeirra aðstöðu sem hestamenn hafa innan hins fyrirhugaða friðlýsta svæðis. 

Með erindinu fylgir kort af reiðvegum innan svæðisins. 

Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa bendir á að í 1. gr. friðlýsingaskilmálanna sé sjóðsins ekki getið sem 

aðila að tillögu friðlýsingarinnar. 

Svör Umhverfisstofnunar 

Hvað varðar tillögu Náttúrufræðistofnunar Íslands á breytingu á 2. mgr. 11. gr. þá telur Umhverfisstofnun 

að ákvæðið eins og það var auglýst í tillöguninni skýrara en tillaga Náttúrufræðistofnunar Íslands hvað 

varðar leyfisveitingar vegna menningarminja. Leyfisveitingar vegna menningarminja fara eftir lögum um 

menningarminjar og náttúruverndarlög taka ekki á þeim.  

Hvað varðar athugasemd Landssambands hestamannafélaga og Reiðveganefndar hestamannafélagsins Spretts 

um að ekkert skuli vera getið reiðvega eða áningarstaða hestamanna í tillögu að friðlýsingaskilmálum fyrir 

svæðið hefur verið bætt inn í 7. gr. skilmálanna „Ríðandi mönnum er heimil för um svæðið á merktum 

reiðleiðum.“ 

Varðandi ábendingu Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa þá hefur sjóðnum verið bætt í 1. gr. 

friðlýsingarskilmálanna þar sem sjóðurinn óskaði eftir því að hluti af landsvæði í eigu hans falli undir 

friðlýsinguna. 

Landgræðsla og skógrækt 

Með vísan í 4. gr. friðlýsingaskilmálanna minnir Skógræktin á að samkvæmt lögum um skóga og skógrækt 

nr. 33/2019 skal Skógræktin stuðla að vernd og endurheimt náttúruskóga. Í 19. gr. sömu laga segir jafnframt 

að sveitarfélag skuli leita álits Skógræktarinnar á framkvæmd sem felur í sér varanlega eyðingu skógar. 

Skógræktin hvetur Umhverfisstofnun og sveitarfélagið Garðabæ að stuðla að vexti birkiskóga og útbreiðslu 

þeirra auk víðis, einis og annars lággróðurs. Þannig er hægt að vernda en um leið stuðla að sjálfbærri þróun, 

jákvæðri framvindu gróðurvistkerfa og aukinni vistkerfaþjónustu í friðlandinu. Skógræktin bendir á að í 5. gr. 

tillögunnar er fjallað um framandi ágengar tegundir án þess að þær séu skilgreindar sérstaklega eða hvernig 

eigi að bera sig að því að fjarlægja þær. Líklega sé þar verið að meina lúpínu. Skógræktin hvetur 

Umhverfisstofnun til þess að beita hvorki efnum né aðgerðum sem muni hafa áhrif á útbreiðslu birkisins og á 

lífríkið í heild.  

Skógræktarfélag Reykjavíkur gerir athugasemd við að í 5. gr. friðlýsingaskilmálanna sé ekki gert ráð fyrir 

gróðursetningu birkis eða notkunar áburðar sem rýrir verndargildi svæðisins og vísar félagið til þess að hafa 

skuli í huga 1. gr. laga um náttúruvernd „a. stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig að hvorki spillist 

líf eða land, loft eða lögur“ og 1. gr. laga um skógrækt „a. að vernda náttúruskóga landsins og stuðla að aukinni 

útbreiðslu þeirra“. Félagið bendir á að innan svæðisins er helsta vistgerðin birkiskógur. Skógræktarfélagið 

telur líklegt að lúpína muni nema land innan svæðisins, sérstaklega á rofnum svæðum milli birkitorfa og 
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lyngmóa. Félagið telur að það sé vænlegra til árangurs að gróðursetja og sá fyrir birki á svæðinu og beita til 

þess uppgræðsluaðferðum sem virka til þess að efla birkiskóginn. Ekki sé nægjanlegt að uppræta framandi 

plöntur til þess að ná fram þeirri gróðurframvindu sem stefnt verður að. Skógræktarfélagið gerir athugasemd 

við að ekki sé tekið fram í tillögunni hvort nota megi eiturefni við upprætingu framandi ágengra tegunda, ef 

nauðsynlegt þyki að taka fram að ekki skuli nota áburð sem geti spillt ásýnd þá ætti einnig að taka fram að 

meðferð eiturefna sé ekki leyfileg á svæðinu, sérstaklega í ljósi vatnsverndarhagsmuna á svæðinu. 

Skógræktarfélagið tekur fram að aldrei skuli ráðast í að fjarlægja trjáplöntur nema með leyfisveitingu 

Skógræktarinnar og að sótt verði um sérstakt framkvæmdaleyfi sveitarfélags. Leggja þurfi mat á röskun 

vistkerfisins sem óhjákvæmilega fylgir þess konar inngripi á m.a. dýralíf. Sérstaklega þurfi að gæta að 

loftslagsverndarþáttur skóga raskist ekki þ.e. að bundið verði jafn mikið af CO2 með nýjum gróðursetningum 

í stað þeirra sem fjarlægðar verða.  

Landgræðslan gerir ekki athugasemdir við friðlýsinguna. 

Svar Umhverfisstofnunar 

Hvað varðar athugasemdir Skógræktarinnar og Skógræktarfélags Reykjavíkur bendir Umhverfisstofnun á að 

markmið friðlýsingarinnar er að vernda jarðmyndanir, eldhraun, eldstöð og hraunhella sem myndast hafa eftir 

að jökull hvarf af landinu á síðjökultíma. Markmið friðlýsingarinnar er einnig að varðveita náttúrulegt gróður- 

og dýralíf svæðisins. Friðlýsing svæðisins felur ekki í sér fyrirætlanir um fellingu eða varanlega eyðingu 

skógar innan þess. Í 4. gr. friðlýsingarskilmálanna er fjallað um að til verndar jarðmyndana sé heimilt, að 

fenginni umsögn Náttúrufæðistofnunar Íslands, að fjarlægja gróður sem skyggir á jarðmyndanirnar sem verið 

er að vernda með friðlýsingunni. Jafnframt bendir Umhverfisstofnun á að ekki þarf leyfi Skógræktarinnar né 

framkvæmdaleyfi sveitarfélags til að fjarlægja einstakar trjáplöntur af jarðmyndunum.  

Hvað varðar þá athugasemd um að ekki sé gert ráð fyrir gróðursetningu birkis eða notkunar áburðar sem rýrir 

verndargildi svæðisins líkt og kveðið var á um í 5. gr. friðlýsingarskilmálanna þá hefur Umhverfisstofnun 

endurskoðað ákvæðið og tekið út setninguna „Ekki er gert ráð fyrir gróðursetningu trjáplantna eða notkunar 

áburðar sem rýrir verndargildi svæðisins“ þar sem stjórnunar- og verndaráætlun mun fjalla frekar um verndun 

gróðurs og dýralífs. 

Varðandi þá athugasemd um að framandi ágengar tegundir séu ekki skilgreindar sérstaklega í 

friðlýsingaskilmálunum bendir Umhverfisstofnun á að í 3. tl. 5. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 er 

skilgreiningin um ágengar framandi lífverur Framandi lífvera sem veldur eða líklegt er að valdi rýrnun 

líffræðilegrar fjölbreytni. Sjá einnig umfjöllun þess efnis á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands, sjá 

www.ni.is/grodur/agengar-plontur. Varðandi athugasemd þess efnis að ekki sé tekið fram í tillögu að 

friðlýsingaskilmálum hvort heimilt sé að nota eiturefni við upprætingu framandi ágengra tegunda vísar 

Umhverfisstofnun á ákvæði 25. og 26. gr. reglugerðar um meðferð varnarefna nr. 980/2015 en þar eru ákvæði 

um notkun varnarefna til verndar vatnavistkerfum og drykkjarvatni og á friðlýstum svæðum og gilda þau á 

umræddu svæði. 

Málsmeðferð 

Björn Erlendsson og Jón Lárusson vísa í bréf sitt til Umhverfisstofnunar, dags. 19. ágúst 2019, þar sem þeir 

ítreka óánægju sína með þetta mál og telja það grundvallaratriði að ítarleg skoðun fari fram á því hvernig 

eignarréttarlega staða sé á þeim svæðum sem fyrirhugað sé að friðlýsa. Vísa þeir í annað bréf sitt til 

Umhverfisstofnunar, dags. 16. júlí 2019, þar sem þeir lýsa undrun sinni á að 1. fundur samstarfshóps um 

undirbúning friðlýsingarinnar hafi farið fram án þeirra vitneskju og telja fulltrúa hluta eigenda Selskarðs ekki 

hafa umboð né heimild til að sitja í samstarfshópnum. Að lokum vísa þeir í bréf Umhverfisstofnunar til þeirra, 

http://www.ni.is/grodur/agengar-plontur
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dags. 19. desember 2019, þar sem stofnunin sendir tillögu að friðlýsingu svæðisins til landeigenda Selskarðs 

fyrir þriggja mánaða auglýsingu. Telja þeir Jón og Björn að áður en lengra sé haldið, þá verði það upplýst 

nákvæmlega hverjir eru eigendur að landinu sem áform eru um að friðlýsa. Telja þeir það í raun vera 

grundvallaratriði og forsenda fyrir friðlýsingu að atriði um friðhelgi eignarréttar séu virt. Taka þeir fram að 

þeir séu umboðsmenn 2/3 hluta jarðarinnar Selskarðs að undanskildum 3,4 ha.  

Svör Umhverfisstofnunar 

Með tölvupósti þann 26. mars 2020 til Björns Erlendssonar og Jóns Lárussonar óskaði Umhverfisstofnun eftir 

staðfestingu þess efnis að Björn og Jón njóti umboðs eigenda 2/3 hluta jarðarinnar (að undanskildum 3,4 ha) 

Selskarðs í ljósi þess að eignarhald á jörðinni breyttist eftir að vinna við undirbúning friðlýsingarinnar hófst. 

Umhverfisstofnun hefur fengið upplýsingar um að Björn fari ekki með umboð nýrra eigenda þess eignarhluta 

sem var seldur. Í ljósi aðstæðna, vegna Covid-2019, taldi Umhverfisstofnun fullnægjandi, að svo stöddu, að 

umbjóðendur þeirra staðfesti með tölvupósti til stofnunarinnar að Jón og Björn njóti umboðs til að gæta 

hagsmuna þeirra vegna fyrirhugaðrar friðlýsingar. Veittur var frestur til 7. apríl 2020. Enginn eiganda 

Selskarðs sendi staðfestingu þess efnis til Umhverfisstofnunar. Jón og Björn sendu svo Umhverfisstofnun bréf 

þann 4. maí 2020 þar sem þeir ítreka að þeir fari með umboð vegna 2/3 hluta Selskarðs og að svo hafi verið 

sl. áratugi og að engin breyting hafi orðið á því. Ekki kemur fram í bréfinu hverjir umbjóðendur þeirra eru. Í 

bréfi sínu vísa þeir Jón og Björn til þess að það sé kvöð samkvæmt dómsorði á Garðakirkjueign og í því 

sambandi vísa þeir í dóm Gestaréttar Reykjavíkur frá 29. desember 1920. Þeir vísa einnig í bréf til Sigríðar 

Svönu Helgadóttur hjá umhverfisráðuneytinu, dags. 11. febrúar 2015, minnisatriði frá fundi þeirra með 

forstjóra Umhverfisstofnunar 4. september 2013 og auglýsingu í B deild 25. apríl 2016 þar sem auglýsing um 

náttúruvættið Búrfell, Búrfellsgjá og eystri hluta Selgjár í Garðabæ, nr. 511/2014, sem birtist í B-deild 

Stjórnartíðinda 2. júní 2014, var felld úr gildi. Jón og Björn telja að svo virðist sem þeirra stjórnarskrárvarða 

rétti sé haldið frá málinu og hann virtur að vettugi eða að aðilar Umhverfisstofnunar séu að gæta hagsmuna 

þeirra sem eru að krefjast friðlýsingar á svæðunum, sbr. friðlýsingartilraunir 2014, en ekki þeirra sem eru að 

verja eignar- og mannréttindi sín. Þeir telja jafnramt að það sé að þeirra mati tilefni til þess að 

Umhverfisstofnun kynni sér málið betur í samráði við þá og fái útskýringar á grundvallaratriðum þess svo sem 

hvers vegna auglýsingin um friðlýsingu var felld úr gildi.  

Umhverfisstofnun bendir á að enginn búskapur hefur verið stundaður á Selskarði um árabil og að beitarréttur 

hefur ekki verið nýttur um áratugaskeið á því svæði sem hér um ræðir. Umhverfisstofnun vekur athygli á því 

að stór hluti svæðisins sem hér um ræðir hefur verið friðlýstur sem hluti af Reykjanesfólkvangi frá árinu 1975. 

Í 35. gr. lögreglusamþykkar fyrir Garðakaupstað nr. 171/1988, sem gilti fram að gildistöku 

lögreglusamþykktar nr. 1127/2007, kom fram að skipulagður rekstur búfénaðar í landi kaupstaðarins var 

bannaður nema með leyfi lögreglustjóra. Í samþykkt um búfjárhald í Garðabæ nr. 42/2000 og birt í B-deild 

Stjórnartíðinda segir að sauðfjáhald í Garðabæ sé einungis heimilt ábúendum lögbýla. Jafnfamt segir að 

lausaganga hrossa, nautgripa, sauðfjár og annars búfjár er óheimil í Garðabæ án leyfis bæjarstjórnar og í þeim 

hluta sameiginlegs afréttar Garðabæjar og Bessastaðahrepps sem er vestan vörslugirðingar og Kleifarvatns. Í 

aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 er það svæði sem bætist við friðlýsta svæðið með friðlýsingunni 

hverfisverndað vegna náttúruminja. Umhverfisstofnun telur undirbúning friðlýsingarinnar vera í samræmi við 

ákvæði náttúruverndarlaga. Hvað varðar athugasemdir um ítarlega skoðun á eignarhaldi á svæðinu þá bendir 

Umhverfisstofnun á að það er ekki hlutverk stofnunarinnar að skera úr um hvernig eignarréttindum er háttað 

á svæðinu. Að öðru leiti vísar Umhverfisstofnun til umsagnar stofnunarinnar til umhverfis- og 

auðlindaráðherra um athugasemdir sem bárust á kynningartíma um áform um friðlýsingu svæðisins. 
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Annað 

Bjarni V. Guðmundsson er hlynntur friðlýsingunni en telur svæðið of lítið. Telur hann svæðið eiga að vera 

fjórum til fimm sinnum stærra því annars munu nærliggjandi sveitarfélög reisa byggð upp við svæðið sem 

rýrir varðveislugildi þess mikið enda á ósnortin náttúra annars vegar og malbik og steinsteypa hins vegar 

lítið sameiginlegt. Telur hann nærliggjandi sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu skulda íbúum á 

suðvesturhorninu þessa friðlýsingu enda hafa þau verið dragbítur í umhverfis- og náttúruverndarmálum allt 

of lengi.  

Svör Umhverfisstofnunar 

Sú afmörkun sem tillagan nær til er niðurstaða vinnu samstarfshóps sem vann að undirbúningi 

friðlýsingarinnar og leggur til að svo stöddu. Umhverfisstofnun bendir á að stofnunin ásamt landeigendum 

Urriðakotshrauns og Garðabæ vinna að undirbúningi stofnunar fólkvangs í Urriðakotshrauni sem er landsvæði 

sem er beint framhald af því svæði sem tillagan nær til. 
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