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Inngangur 
Vegagerðin fór þess á leit við Náttúrustofu Vestfjarða að teknar yrðu saman leiðbeiningar 
fyrir verktaka um meðferð á svarðlagi. Verkið var unnið í framhaldi af skýrslunni 
Leiðbeiningar við frágang eftir vegagerð vegna framkvæmda á Dettifossvegi (Hafdís 
Sturlaugsdóttir, 2008) 

Svarðlag er efstu 20 cm af jarðveginum. Í því er mikið af plöntum, næringarefnum og einnig 
fræjum (Ása Aradóttir o.fl., 2007). Í svarðlaginu eru einnig rotnandi plöntuleifar, smádýr og 
örverur. Mjög mikilvægt er að vernda svarðlagið og nýta við frágang. Vísbendingar eru um 
að svæði grói fljótar upp ef svarðlag hefur verið nýtt við frágang heldur en þegar grætt er upp 
án svarðlags (Hersir Gíslason o.fl., 2008). Til þess að það takist sem best þarf að geyma 
svarðlagið sérstaklega.  

Markmið með uppgræðslu eftir framkvæmdir er yfirleitt að fá samskonar gróður aftur og var 
fyrir raskið. Slík uppgræðsla er erfið og þarf því að vanda til hennar. Önnur markmið geta þó 
átt rétt á sér. Í sumum tilfellum er hugsanlegt að landeigendur eða landnýtendur hafi aðrar 
skoðanir á því hvernig landið eigi að líta út eftir framkvæmdir. Mælt er með samráði við þá 
um uppgræðslu eftir framkvæmdir. 

Gróið land er nokkuð fjölbreytt og ekki eiga sömu aðferðir við öll svæði. Hér verður reynt að 
gefa yfirlit yfir helstu aðferðir við frágang eftir framkvæmdir. 

Aðferðir 
Við vegagerð á grónu landi er reynt að raska eins litlu landi og mögulegt er. Ef skerða þarf 
gróðurþekju til að komast að vegstæði eða námu skal taka svarðlagið ofanaf og halda því sér, 
eins og mælt er með í leiðbeiningaritinu Námur (Guðmundur Arason o.fl., 2002). Sé þess 
kostur, er best er að nýta svarðlagið strax við frágang á öðru svæði, annars er það geymt í  
eins stuttan tíma og mögulegt er. Ef kalt er í veðri s.s að vetri til er hægt að geyma svarðlagið 
lengur heldur en ef heitt er í veðri, að sumri (Guðmundur Arason o.fl., 2002). Ef geyma þarf 
svarðlagið skal það geymt í haugum eða görðum. Best er að haugarnir séu ekki of stórir, ekki 
meira en 2 m að hæð. Með því móti lifir fræforði og smádýr lengur.  

Annan jarðveg undir svarðlaginu skal einnig geyma, þannig að hægt sé að þekja raskaða 
svæðið við frágang í verklok. Þessi jarðvegur getur verið margvíslegur en nýtist í mörgum 
tilfellum ekki til fyllingar. Ekki á að blanda þessum jarðvegi saman við svarðlagið, heldur 
halda honum sér. Ekki er þörf á að geyma hann á sérstakan hátt.  

Við frágang þarf að líta til landslags í kring og reyna að móta raskaða svæðið á svipaðan hátt 
og landslagið ef mögulegt er. Yfirborð ætti að reyna að hafa hrjúft því þá er auðveldara fyrir 
fræ að festa rætur. Forðast ber að mynda svæði þar sem vatn safnast fyrir.  

Þegar búið er að móta raskaða svæðið er jarðveginum og svarðlaginu, sem haldið var til 
hliðar bætt ofaná. Fyrst a.m.k. 20 cm af jarðveginum, sem kom undan svarðlaginu og að 
lokum er svarðlaginu sjálfu jafnað yfir, helst einnig um 20 cm lag.    
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Leiðbeiningar 
Við lokafrágang á röskuðu svæði, þar sem nýta á svarðlag, þarf að líta til þess í hve langan 
tíma svarðlagið var haugsett.  

Svarðlagið nýtt strax  
Ef svarðlagið er nýtt strax við frágang á nýju svæði þarf ekki að sá fræblöndu heldur dugar að 
bera á tilbúinn áburð (sjá nánar í kaflanum um áburð). Þá ætti fræforðinn að vera lifandi í 
svarðlaginu og taka við sér við áburðargjöf. Best er að dreifa áburðinum á tímabilinu frá 
miðjum maí til miðs júlí, því fyrr því betra. Ekki á að bera á eftir miðjan júlí heldur fresta 
áburðargjöf til næsta árs. Endurtaka þarf áburðargjöfina árið eftir, jafnvel tvö ár, ef gróður 
tekur illa við sér. 

Svarðlag geymt að vetri til 
Ef unnið er að vetri og svarðlagið er haugsett er best að dreifa úr því fyrir vorið. Helst ætti að 
reyna að hafa það sem skemmstan tíma í haug. Þá ætti fræforðinn að vera lifandi í 
svarðlaginu og taka við sér við áburðargjöf. Best er að dreifa áburðinum á tímabilinu frá 
miðjum maí til miðs júlí, því fyrr því betra. Ekki á að bera á eftir miðjan júlí heldur fresta 
áburðargjöf til næsta árs. Endurtaka þarf áburðargjöfina árið eftir, jafnvel tvö ár, ef gróður 
tekur illa við sér. 

Svarðlag geymt um tíma að sumri 
Ef svarðlagið hefur verið haugsett í meira en mánuð, að sumri, þarf að dreifa fræblöndu 
ásamt tilbúnum áburði. Þannig er hægt að loka röskuðu svæði fljótt (sjá nánar í kafla um 
fræblöndu). Best er að dreifa áburði og fræblöndu á tímabilinu frá miðjum maí til miðs júlí, 
því fyrr því betra. Ekki á að bera á eftir miðjan júlí heldur fresta áburðargjöf og sáningu til 
næsta árs. Endurtaka þarf áburðargjöfina árið eftir, jafnvel tvö ár, ef gróður tekur illa við sér. 

Svarðlag ekki fyrir hendi við frágang 
Ef svarðlagið nægir ekki til að þekja svæði eða land hefur ekki verið gróið, þarf að nota fræ 
og áburð til að fá þann gróður sem fyrir var eða koma í veg fyrir rof. Meira þarf af fræi og 
áburði, ef svarðlag er ekki til staðar (sjá kafla um áburð og fræblöndur). Best er að dreifa 
áburðinum og fræinu á tímabilinu frá miðjum maí til miðs júlí, því fyrr því betra. Ekki á að 
bera á eftir miðjan júlí heldur fresta áburðargjöf og sáningu til næsta árs. Endurtaka þarf 
áburðargjöfina árið eftir, jafnvel tvö ár, ef gróður tekur illa við sér. 

Við lokafrágang á svæðum þar sem ekki er nægilegt svarðlag, ætti að reyna að hafa 
yfirborðið hrjúft, en ekki slétta alveg. Hrjúft yfirborð auðveldar fræplöntum að lifa af. Þegar 
nota á birkifræ er þetta mjög mikilvægt. Þar sem græða skal upp aflagða vegi þarf að rífa þá 
upp og gera hrjúfa. Í flestum tilfellum ætti að vera nægilegt að rífa upp efstu 10 cm af vegum. 
Þannig er auðveldara fyrir gróður að festa þar rætur.   
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Birkikjarr 
Þar sem farið er í gegnum birkikjarr getur verið kostur að reyna að taka kjarrið á svipaðan 
hátt og svarðlagið og geyma eða nýta við frágang á öðrum svæðum. Best er ef hægt er að 
nýta það strax. Ekki má haugsetja birkikjarrið. Að öðru leiti á það sama við um og um 
svarðlag almennt. 

Við rask í birkikjarri þarf í sumum tilfellum ekki að sá heldur getur verið nóg að dreifa 
tilbúnum áburði og undirbúa þannig jarðveginn fyrir fræfall af birki í kring (Sigurður H. 
Magnússon, munnleg upplýsingar). Þetta á til dæmis við þar sem birkikjarr er beggja megin 
vegar sem á að leggja af  í þeim tilfellum þarf að rífa upp vegstæðið til að skapa góðar 
aðstæður fyrir birkið til að spíra. Annarstaðar getur þurft að  sá birkifræi í röskuð svæði. 
Heppilegast væri þá að nota birkifræ af viðkomandi svæði, best er að tína fræið og sá strax að 
hausti, september – október (Ása L. Aradóttir og Þröstur Eysteinsson, 1994, Sigurður H. 
Magnússon, munnleg upplýsingar). Nokkuð mikið þarf að sá af birkifræi þar sem afföll á 
fyrsta ári eru yfirleitt mjög mikil. Til þess að árangur verði sem bestur þarf landið að vera 
friðað fyrir sauðfjárbeit eða sauðfjárbeit að vera mjög lítil. 

Fræblöndur 
Við val á fræi sem nota á við uppgræðslu eftir rask þarf að líta til þess gróðurs sem var á því 
svæði, sem raskað var. Best væri að nota fræ af tegundum sem voru á viðkomandi svæði, en 
oft er erfitt að nálgast slíkt fræ, nema það sem fylgir með í svarðlaginu. Innlendar tegundir 
eru í flestum tilfellum heppilegri til uppgræðslu heldur en erlendar tegundir þar sem þær 
þurfa ekki áburðargjöf og mynda litla sinu (Jón Guðmundsson, 2008). 

Aðaluppistaðan í fræblöndum, sem hægt er að nota til uppgræðslu eftir rask, ætti að vera 
túnvingull. Hann þolir vel þurrk en hörfar fyrir gróðri svæðisins þegar áburðargjöf líkur. 
Fræblanda með túnvingli (um 60%), einæru rýgresi og vallarsveifgrasi væri best. Fræþörf er 
um 250 g/100 m2 ef svarðlag er til staðar. Þar sem svarðlagið vantar þarf meira af fræi eða 
um 400 g/100 m2.   

Áburður 
Við uppgræðslu á að nota tilbúinn áburð, sem inniheldur köfnunarefni (N), fosfór (P) og 
brennistein (S). Best er að nota áburð með um 23-26% N, 7-14% P og um 2% S. Nota þarf 
um 150-200 kg/ha af áburðarblöndu, nema þar sem svarðlag er ekki fyrir hendi þá þarf að 
nota meiri áburð eða 200-250 kg/ha.  
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Yfirlit 
Við upphaf framkvæmda. 

1. Svarðlagið, efstu 20 cm, er tekið ofanaf og nýtt strax á annað svæði eða geymt í 
lágum haugum. 

2. Annar jarðvegur (20 cm), sem er undir svarðlaginu, er einnig geymdur til frágangs 
síðar. 

Að loknum framkvæmdum. 

3. Land mótað, tekið tillit til landslags í kringum framkvæmdasvæðið. 
4. Annar jarðvegur (20 cm), sem hefur verið geymdur, er jafnað yfir raskaða svæðið. 
5. Frágangur á svarðlaginu fer eftir árstíma og hvort því sé dreift á strax eða geymt: 

a. Ef svarðlagið er nýtt strax: Bera tilbúinn áburð á svæðið fyrir miðjan júlí. 
b. Ef svarðlag er geymt að vetri og dreift fyrir vorið: Bera tilbúinn áburð á 

svæðið fyrir miðjan júlí. 
c. Ef svarðlag hefur verið geymt lengur en mánuð, að sumri: Sá fræi/fræblöndu 

og bera á tilbúinn áburð. 
d. Ef ekki er svarðlag fyrir hendi: Sá fræi/fræblöndu og bera á tilbúinn áburð. 
e. Ef ekki er svarðlag fyrir hendi í birkikjarri: Bera á tilbúinn áburð.  

6. Endurtaka þarf áburðargjöfina árið eftir, jafnvel tvö ár, ef gróður tekur illa við sér. 
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Svör Vegagerðarinnar við fyrirspurnum í landslagsskýrslu 

1. Þó að vissulega sé betra aðgengi að svæðinu öllum til framdráttar þá er 

umhugsunarvert að ég sem landeigandi hef þurft að nálgast allar upplýsingar 

sjálf um fyrirhugaðar framkvæmdir, þó á að leggja veg inn á mitt landsvæði og 

það sem meira er þetta er í fyrsta sinn sem ég fæ einhverjar fyrirspurnir frá 

ykkur um það hvort ég hafi einhverja skoðun á notkun á mínu eigin landi. Þetta 

er til skammar. 

Svar: Hárrétt, Vegagerðin vill ávallt eiga gott samtal við landeigendur, því miður var ekki sent 

út bréf til landeigenda í upphafi vinnunnar og er beðist afsökunar á því. Núna (um miðjan 

nóvember 2021) er verið að undirbúa kynningarbréf og verða þau send út sem fyrst. Fyrri 

áfangi verksins er á samgönguáætlun fyrir árið 2024, það hefði þótt eðlilegt að hefja samtal 

við landeigendur á þessum tímapunkti. 

2. Vegstæðið virðist eiga að liggja fyrir Keifar, en þegar farið er inn Forvaðahlíð verður 

farið yfir mjög sérkennileg jarðlög sem jarðfræðingar þurfa endilega að skoða. 

Svar: Jarðlög eru skoðuð af jarðfræðingi fyrir mat á umhverfisáhrifum og verða síðan 

rannsökuð nánar við verkhönnun verksins.  

4. Vegurinn er fínn ef þessi u-beygja væri ekki þarna í Veiðileysufirði. Taka veginn bara 

beinan og með jöfnum halla, svona u-beygjur eru alltaf djöfullegar í hálku, snjó og ég 

tala nú ekki um mengunina sem verður til af óþörfu þegar menn þurfa nánast að 

stoppa til að ná beygjunni. Að öðru leiti líst mér vel á þetta. 

Svar: Núverandi veglína í botni Veiðileysu, við upphaf framkvæmdarkaflans liggur utan í mjög 

brattri hlíð alveg uppá háhálsinn. Tekin var ákvörðun um að hafa veginn lægri á þessu svæði 

þar sem ómögulegt er að breikka núverandi veg og uppfylla kröfur um öryggissvæði beggja 

megin við hlið vegarins. Vegna þess að vegurinn liggur neðar í hlíðinni í Veiðileysu og til þess að 

halda langhalla í lágmarki verður ekki hjá því komist að setja u-beygjuna. Með þessu móti 

verður vegurinn í 5,0-7,0 % langhalla upp hálsinn í Veiðileysu og 8,0% halli niður Kúvíkurdalinn. 

Núverandi vegur er í ca. 7-15% halla. Núverandi vegur fer uppí 246m hæð á meðan hönnuð 

veglína fer í 215m hæð. 

5. Farið með veginn eins langt frá sumarhúsunum í Veiðileysu og hægt er. Við viljum ekki 

hafa umferðanið á meðan maður [virðist vanta hluta þessarar athugasemdar]. 

Svar: Vegurinn er í rúmlega 700m fjarlægð frá sumarhúsum í Veiðileysufirði. Mjög ólíklegt þykir 

að þeir sem dvelja í sumarhúsunum verði varir við umferðarnið.  

6. Vegurinn er áætlaður of neðarlega í hálsinum í Veiðileysu. Einnig sé ég að það er 

áætlað að hafa tvær námur á því svæði sem er verulega eyðilegging á landinu. Þar er 

fyrir ein náma sem vegagerðin notaði en aldrei hefur verið gengið frá henni 

sómasamlega svo umhverfið beri ekki skaða af. Stór skaði að mínu mati á landinu. 

Einnig er farið yfir fornminjar bæði í Veiðileysu og á Kúvíkum sem ég tel fráleitt að 

gera. 

Svar: Veglínan sem um ræðir er töluvert neðar en núverandi veglína, helsta ástæða fyrir því er 

mikill langhalli upp Veiðileysuhálsinn og einnig skert rými til þess að breikka núverandi veg 

með lágmarkskröfur um öryggissvæði. Gengið verður frá öllum efnistökustöðum í samráði við 

landeigendur og stefnt er að því að nýta svarðlag við uppgræðslu á fláum þannig að vegurinn 

falli sem best inn í umhverfi sitt þegar að framkvæmdum verður lokið. Okkur er ekki kunnugt 

um þær fornminjar sem vísað er í, í Veiðileysu. Það er ekki farið yfir fornminjar þar skv. 

fornminjaskrá frá Fornleifastofnun Íslands. Þegar komið er niður að strönd og framhjá Kúvíkum 

er farið yfir fornminjar. Fjallað verður nánar um það í mati á umhverfisáhrifum.   
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7. Ég tel mig þekkja snjóalög á þessu svæði vel, það er gríðarleg snjósöfnun efst í 

Kúvíkurdalnum, tel ég og aðrir Veiðileysumenn sem ég hef talað við hafa ferðast með 

mér á veturna til fjölda ára bæði á jeppum og vélsleðum. Teljum við að lykkjan á 

hálsinum sé algjör óþarfi og líka sveigurinn efst í Kúvíkurdalnum, betra væri að fara til 

hægri út og niður dalinn. Ég veit að Lýður Hallbersson í Djúpuvík og fleiri sveitungar 

eru á sama máli. 

Svar: Því miður náðist ekki að mæla snjóalög nægjanlega vel veturinn 20-21 en búið er að 

semja við ráðgjafa og verða snjóalög mæld með dróna veturinn 21-22. Lykkjan á 

Veiðileysuháls er sett fram til þess að halda ásættanlegum langhalla yfir hálsinn. Vegurinn 

verður hannaður m.t.t snjóalaga og skafrennings. 

9. Mér finnst framkvæmdirnar þarfar með tillit til íbúa svæðisins, bæði þá sem hafa fasta 

búsetu og ekki. Það eina sem ég set spurningarmerki við eru sérstaklega framkvæmdir 

í kringum Bæjarfoss í Veiðileysu, að það eyðileggi ekki ásýnd né raski honum svo að 

varanlegt tjón sé af. Annars vegar veglínan frá Kúvíkum að Djúpuvík að vegurinn 

eyðileggi ekki strandlínuna eða hætta sé að fá grjót yfir veginn eða umferð. . .en það 

er heldur engin prýði af gamla vegstæðinu svo að þetta er sjálfsagt skásti kosturinn til 

að halda vegsamgöngum opnum. 

Svar: Veglínan fer fyrir neðan Bæjarfoss og verður þess gætt að ásýnd hans breytist ekki. Frá 

Kúvíkum að Djúpavík liggur vegurinn í strandlengjunni, gerðar verðar bergskeringar og horft 

verður til grjóthruns á því svæði sérstaklega.  

11. Held að það sé sama hvað verið gert. Við sem erum fædd og uppalin á þessu svæði 

viljum hafa það ósnert en ég geri mér grein fyrir því að það er ekki hægt. Tímann er 

ekki hægt að stöðva. Gott að þetta er komið af stað. 

3. Þessi fyrirhugaða vegaframkvæmd hefur bara jákvæð áhrif á allt og alla... 

8. Mér líst mjög vel á þetta allt saman vona að byrjað verði sem fyrst. 

10. Nauðsynlegar framkvæmdir þrátt fyrir neikvæð áhrif á landslag. 

12. Fagna gerð nýs vegar en vona að vinnubrögð verði vönduð og í sátt og samlyndi við 

dýrmæta ósnortnu náttúruna. 

13. Þó það verði mikil röskun á landslagi vill ég samt bæta samgöngur í sveitina. 

14. Vegurinn er jákvæður fyrir mig og mína þar sem hann auðveldar okkur aðgengi að 

húsnæði okkar. 

Svar: Vegagerðin mun ávallt leitast eftir því að allur frágangur verði til þess að vegurinn falli 

sem best inn í umhverfið sitt og frágangur í verklok verði öllum er koma að framkvæmdinni til 

sóma. Svona framkvæmdir hafa alltaf í för með sér röskun á óhreyfðu landi. Svarðlag verður 

notað við uppgræðslu á fláum þannig að vegurinn falli sem best inn í umhverfi sitt þegar að 

framkvæmdum verður lokið.  

 

Vegagerðin 16. nóvember 2021. 
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