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Efni: Er umhverfismat á flóru og gróðri
nauðsynlegt vegna 1. áfanga
Sundabrautar?
Allnokkrar skýrslur hafa verið teknar saman, sem lýsa náttúrufari svæðisins með Sundum. Af
ýmsu tilefni hafa flóra og gróður oftsinnis verið athuguð. Flóran verður að teljast allvel þekkt
og á það einnig við um slæðinga, sem víða setja svip á umhverfið. Sama má segja um gróður;
helztu gróðurfélög eru þar þegar skráð. Víðast hvar ber gróður glögg merki búsetu og
margvíslegs jarðrasks.
Þá má þess geta, að flestir, ef ekki allir, líffræðingar í Reykjavík, hafa gengið þarna um all
nokkrum sinnum, og án efa væri komið í ljós, ef eitthvað mjög sérstakt væri þar að finna. Árið
1932 fann Helmut Schwabe, sá hinn sami og var hér við rannsóknir í Surtsey, burstasef
(Isolepis setacea (L.) R.Br. (syn. Scirpus setaceus L.) í Laugarnesi. Tegundin hefur ekki
fundizt síðan, þrátt fyrir allmikla leit.
Eg þykist þess nokkuð fullviss, að hvorki sérstæðar tegundir plantna né gróðurfélög fari
forgörðum við fyrirhugaðar framkvæmdir; hins vegar fylgja slíkum framkvæmdum ætíð
skerðingar á gróðri á landi sem og í fjöru. Möguleg varðveizla þessa svæðis er því ekki
tegundanna vegna heldur veltur á því í hve manngerðu umhverfi menn vilja búa.
Niðurstaða þessa máls er því sú, að umhverfismat á flóru og gróðri er ekki mjög brýnt
verkefni.
Reykjavík, 10. apríl 2007

Ágúst H. Bjarnason

Til Helgu Jóhönnu Bjarnadóttur, Línuhönnun.

Umsögn um fuglarannsóknir við Laugarnes, vegna fyrsta áfanga
Sundabrautar
Að beiðni Helgu Jóhönnu Bjarnadóttur, f.h. Línuhönnunar, var farið á leit við
undirritaðan, að leggja mat á hvort rannsaka þyrfti fuglalíf í Laugarnesi, vegna
uppfyllingar við Kirkjusand, þar sem áætlað er að svonefnd Sundagöng opnist til
vesturs. Fuglalíf í Laugarnesi var sérstaklega kannað árið 1997 að beiðni
Reykjavíkurborgar og birtust niðurstöður þeirrar könnunar í skýrslu
Náttúrufræðistofnunnar árið 1999 (Kristbjörn Egilsson o.fl. 1999). Í skýrslunni er
getið um 43 fuglategundir, sem fundist hafa í Laugarnesi. Þegar könnunin var
framkvæmd 1997, var opið skólpræsi á Kirkjusandi og fylgdi því talsvert fuglalíf. Nú
hefur ræsið verið aflagt og fuglarnir sem fylgdu því horfnir.
Ástæða þykir til að benda á mikilvægi friðlands í Laugarnesi, en það er borgarverndað
og á Náttúruminjaskrá. Sérstaklega er fjaran mikilvæg í ljósi þess, að öll fjara frá
Geldinganesi og útundir Gróttu á Seltjarnarnesi og einnig stórir hlutar fjöru á
sunnanverðum Innnesjum, t.d. í Hafnarfirði, hefur verið raskað með uppfyllingum.
Einu undantekningarnar eru innri hluti Grafarvogs og Laugarnestangi. Það er því afar
mikilvægt að hlífa því litla sem eftir er af náttúrulegri fjöru í Laugarnesi. Stærstur
hluti hinnar fyrirhuguðu uppfyllingar er utan friðlandsins, við fjöru sem þegar hefur
verið fyllt upp. Það ætti alls ekki að skemma hina óröskuðu fjöru. Sömuleiðis ætti að
hlífa grónu landi í Laugarnesi við frekari röskun.
Uppfyllingin mun eyðileggja botn, sem er notaður af fuglum eins og æðarfugli og
öðrum algengum tegundum til fæðuöflunar. Sama er að segja um bjartmáfa og
fáeinar aðrar tegundir, sem nýta sér yfirborð sjávar til fæðuöflunar. Fáir eða engir
fuglar verpa á framkvæmdasvæðinu. Það er hægt að fullyrða með nokkurri vissu, að
engar válistategundir né búsvæði þeirra séu í hættu vegna uppfyllingarinnar.
Sömuleiðis er hægt að fullyrða, að engin spendýr munu tapa búsvæðum við
framkvæmdina.
Niðurstaðan er því sú, að umhverfismat vegna fugla og spendýra er ekki talin
nauðsynleg, en verndargildi óraskaðarar fjöru í Laugarnesi ítrekað.
Stokkseyri 7. maí 2007
Jóhann Óli Hilmarsson
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