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Varðar Axarveg (939) um Skriðdal og Berufjarðarbotn 
 

Í bréfi dagsettu 16. nóvember er leitað eftir umsögn varðandi frummatsskýrslu um endurbætur á 
Axarvegi úr Skriðdal í Berufjarðarbotn. Fyrir liggur frummatsskýrsla Vegagerðarinnar, sem gerir 
grein fyrir helstu áhrifum þessarar vegagerðar á umhverfi og samfélag. 
 
Í kafla 6.8 , sem fjallar um áhrif á vatnalíf, kemur fram að Veiðimálastofnun gerði úttekt á áhrifum 
þessarar vegagerðar á líf í ám og vötnum. Helsta niðurstaða þeirrar skoðunar var sú að mest áhrif 
yrðu í ákveðnum tjörnum í Berufirði en áhrif á fiskstofna yrðu í lágmarki enda er Berufjarðará 
mjög snauð og nánast fisklaus ofan við Ástufoss, sem er um 3 kílómetra frá sjó. Ef tekið er mið af 
veglínum, eru veglína A og X með all mikil áhrif á hrygningu bleikju í Berufjarðará en aðrar leiðir 
með hverfandi áhrif. 
 
Með vísan til 33. greinar laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði með síðari breytingum telur 
undirritaður að matsskýrslan gefi raunhæfa mynd af áhrifum þessarar vegagerðar á lífríki og 
veiðihagsmuni á þessu svæði. Enn hefur ekki verið ákveðið hvaða námur verða nýttar vegna 
framkvæmdanna né fyrihugað magn en það fer eftir legu vegarins. Þar sem sumar af þessum 
námum eru í árfarvegum, væri eðlilegt að Fiskistofa fjallaði sérstaklega um þá þætti í samræmi við 
ofangreind lög,  þegar og ef efni verður tekið úr árfarvegum.  
 
 
 

Virðingarfyllst 
 
 
 

____________________________ 
Árni Ísaksson, forstöðumaður 

Lax- og silungsveiðisvið 
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Skipulagsstofnun 
Jakob Gunnarsson  
Laugavegi  166 
101 Reykjavík 

Reykjavík 13. desember 2010 
 

Mál: Axarvegur (939, Hringvegur í Skriðdal og um Berufjarðarbotn.  Mat á 
umhverfisáhrifum. 
 
Á 34. fundi Samvinnunefndar miðhálendis sem haldinn var í Reykjavík 10. desember s.l. 
kynnti Kristján Kristjánsson deildarstjóri hönnunardeildar Vegagerðar frummatsskýrslu 
um Axarveg (939), Hringveg í Skriðdal og um Berufjarðarbotn í samræmi við 10.gr. laga 
nr. 106/2000 m.s.b og í samræmi við 22. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á 
umhverfisáhrifum. 
 
Í Frummatsskýrslu kemur fram að um er að ræða 30-34 km langa vegagerð í Suður- 
Múlasýslu. Um er að ræða endurbyggingu á Hringveg á kafla í Skriðdal (um 6.7 km), 
nýjan veg um Öxi (um 18,7 km) og  endurbyggingu hringvegar um botn Berufjarðar (8,3 
km). Vegagerðin telur núverandi kost (núllkost) ófullnægjandi miðað við núgildandi 
kröfur til umferðarmannvirkja. Í Skriðdal og á stórum hluta leiðarinnar yfir Öxi er aðeins 
ein veglína til skoðunar.  
Markmið framkvæmdanna er að styrkja byggð á Austurlandi með bættu vegasambandi og 
styttingu leiða á milli þéttbýliskjarna. 
  
Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum er að framkvæmdir muni bæði hafa talsverð jákvæð 
og neikvæð áhrif á umhverfið. Þær munu hafa  jákvæð áhrif á hljóðvist og útivist en 
neikvæð áhrif á landnotkun, menningarminjar og náttúrufar. Að mati Vegagerðar hefur 
Axarvegur lítil áhrif á landnotkun og áhrif á náttúrufar ekki umtalsverð þar sem þegar er 
vegur fyrir. Áhrif nýs Axarvegar á landslag er háð leiðarvali en vegagerð, efnistaka, 
ræsagerð og brúargerð munu hafa áhrif á gljúfur, klettabelti, hlíðar, dalbotn og árfarvegi. 
Framkvæmdirnar geta raskað vistkerfi sem nýtur sérstakra verndar skv. 37. gr 
náttúruverndarlaga, þ.e. votlendi og mögulega á fornminjum sem eru hluti 
menningarlandslags og eru friðhelgar skv. þjóðminjalögum  nr. 107/2001. 
 
Í frummatsskýrslunni hefur verið tekið tillit til stefnumörkunar í Svæðisskipulagi 
Miðhálendis Íslands 2015 og gert ráð fyrir möguleika á reiðleið í samræmi við gildandi 
skipulagsáætlanir.  
Samvinnunefnin tekur ekki afstöðu til mismunandi vegkosta, þar sem einungis er um eina 
veglínu að ræða innan skipulagssvæðis hálendis. Samvinnunefndin telur framfaramál að 
bæta vegtenginu um Öxi og undirstrikar mikilvægi þess að framkvæmdir skerði 
landslagsheild Austurhálendis sem minnst, hugað verði að vernd fornminja sem 

Fylgiskjal 17 



 

 

mikilvægra samgönguminja, vegur úr Berufirði í Skriðdal um Berufjarðarskarð (SM-215-
003) sem auðkenndur er í Svæðisskipulaginu.  
Samvinnunefndin telur mikilvægt að draga úr neikvæðum áhrifum framkvæmdanna og 
reynt verði að raska ósnertu lands sem minnst, vegurinn, vegtengingar, áningastaðir, 
námusvæði aðlöguð og felld að landi.  

 
 

Virðingarfyllst  
 
 
 

____________________________ 
Óskar Bergsson  

Formaður samvinnunefndar miðahálendis                                       
 
 
 
 
 
afrit í tölvupósti:  
jakob@skipulag.is og toroddur@skipulag.is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minnispunktar úr Svæðisskipulagi Miðhálendis  
kafla 11.4 Samgöngur í undirkafla Stofnvegir og tengivegir, er gert ráð fyrir vegi um Öxi. Þar segir: 1. Vegurinn um Öxi 
Djúpavogshreppi S. Þing, og Austurhéraði N. Þing. Tengivegur að fornu og nýju milli Skriðdals og Berufjarðar.  
Í kafla 11.4.6 Reiðleiðir er talað um mikilvægi þess að viðhalda reiðleiðatengingu af Héraði niður á Firði. Reiðleið nr. 2  
er Skriðdalur-Öxi-Berufjörður.  
Framkvæmdasvæði Axarvegar fer að hluta til inn á landslagsheildina Austurhálendi, 5.4 “Hraun – en svæðið nær 
yfir hálendið norðaustur af Vatnajökli frá Jökulsá á Fljótsdal austur að Skriðdal og suður fyrir vatnaskil að Þrándarjökli. 
Hallar þar vötnum til norðurs og suðurs.”  
Í kafla 11.1.4 Verndarflokkun, er umfjöllun um Samgönguminjar: vegur úr Berufirði í Skriðdal um Berufjarðarskarð, 
(SM-215:003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samvinnunefnd/brefut/10/34_umsögn_skriðdal_axarvegur 
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Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 
Umsögn Heilbrigðiseftirlits Austurlands um frummatsskýrslu vegna 
mats á umhverfisáhrifum vegagerðar, þ.e.  Axarvegar (939) og 
Hringvegar (1) í Skriðdal og um Berufjarðarbotn, sbr. erindi dags. 
16.11.2010 
 
F.h. HAUST hafa Helga Hreinsdóttir og Hákon Hansson yfirfarið aðsend gögn.  
 
Það er mat heilbrigðisfulltrúa að skýrslan sé vel unnin og að vel sé gerð grein 
fyrir þeim atriðum sem snúa að verksviði HAUST, þ.e. vatnsvernd, 
leyfisveitingum vegna malar- og jarðvegstekju, vinnubúða, salerna o.þ.h. og 
svo hávaðamengun. 

 
Eftirfarandi eru tvær ábendingar varðandi málið: 
 
Í kafla 4.6. á bls. 99 segir að í útboðsgögnum verði farið fram á að verktakar 
fari eftir öllum gildandi lögum og reglugerðum um vinnubúðir.  Undirrituð telja 
rétt að taka sterkar til orða, enda ætlast til að allir aðilar fari í hvívetna eftir 
landslögum.  
 
Í kafla 6.11.5 á bls. 198 er fjallað um aukna hættu á mengunarslysum á 
framkvæmdatíma.   Á bls. 199, seinasta punkti í kaflanum er tekið fram að 
hafa skuli samráð við HAUST og Umhverfisstofnun um starfsreglur fyrir 
verktaka þegar unnið er innan vatnsverndarsvæða.  Undirrituð fagna þessu 
ákvæði og vilja strax koma því á framfæri að hjá HAUST eru þegar til slíkar 
reglur, enda hefur verið unnið á vatnsverndarsvæðum á Fjarðarheiði og viðar 
á Austurlandi, þar sem slíkum reglum hefur verði beitt.     
 
Annað ekki.  
 
      Virðingarfyllst,  
 
 
 
 Hákon Hansson   Helga Hreinsdóttir 
 heilbrigðisfulltrúi    frkvstj. HAUST 
 
  
 
Einnig sent í tölvupósti jakob@skipulag.is og toroddur@skipulag.is 
 

HAUST Heilbrigðiseftirlit Austurlands 
s. 474 1235,  fax. 471 2971,  netfang: haust@haust.is 

Búðareyri 7 
730 Reyðarfjörður 

Miðvangur 1-3 
700 Egilsstaðir 

Ásvegur 31 
760 Breiðdalsvík 

Hafnarbraut 27 
780 Höfn 
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