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1 INNGANGUR
Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa og Garðabær vinna að því í sameiningu að skipuleggja einstakt
útivistarsvæði í Urriðavatnsdölum í Garðabæ (myndir 1.1 og 1.2). Urriðavatnsdalir eru í eigu Styrktarog líknarsjóðs (StLO) og leiðir landnýtingarnefnd StLO þessa vinnu f.h. sjóðsins. Sameiginlegur vilji er
fyrir því hjá StLO og yfirvöldum í Garðabæ að stefna að því að friðlýsa Urriðakotshraun í þessari
skipulagsvinnu sem fólkvang1, en Urriðakotshraun er hluti Urriðavatnsdala. Sú sýn um friðlýsingu er í
samræmi við Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030.
Framtíðarsýn StLO er sett fram í rammagrein hér fyrir neðan, um Urriðavatnsdali sem aðlaðandi
útivistarsvæði samhliða vernd einstakra menningar- og náttúruminja. StLO leggur mikla áherslu á að
hægt verði að styrkja golfvöllinn Urriðavöll sem þar er. Urriðavöllur er í eigu StLO og þarf að stækka
golfvöllinn um níu holur til að auka sveigjanleika og hagkvæmni hans í rekstri. Hugmyndir eru uppi um
að stækka golfvöllinn að hluta til á þróunarsvæði inn í hraunflata í Urriðakotshrauni, svokallað
Flatahraun og línuveg sem þar liggur í gegn, enda muni þær golfbrautir sem falla munu innan
þróunarsvæðisins verða hannaðar þannig að þær rýri ekki verndargildi Urriðakotshrauns skv.
fyrirliggjandi leiðbeiningum Náttúrufræðistofnunar Íslands (Sjá þróunarsvæði á mynd 1.1 og mynd
2.2).
Sýn Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa um Urriðavatnsdali frá 2007
Urriðavatnsdalir verði aðlaðandi útivistarsvæði, þar sem útivist og fræðsla fari saman við vernd
einstakrar náttúru, menningarminja og landslags. Urriðakotshraun verði friðlýst sem fólkvangur.
Þar verði gott aðgengi fyrir almenning, öflugt stígakerfi með góðum tengingum við nærliggjandi
svæði, vönduð fræðsluskilti, aðstaða til umhverfisfræðslu og aðstaða til golfiðkunar á
heimsmælikvarða.
Urriðakotshraun er hverfisverndarsvæði skv. aðalskipulagi Garðabæjar og fellur sá hluti
Urriðakotshrauns sem er hér til umfjöllunar undir svæði 5.20-Hv (sjá mynd 1.1). Stefna Garðabæjar
er sú að þetta hverfisverndarsvæði verði friðlýst sem fólkvangur.
Fyrsta skrefið við skipulag útivistarsvæðisins er að fá úr því skorið hjá Umhverfisstofnun hvort
fyrirhugaðar hugmyndir StLO um legu golfbrauta í flata og á vegstæði línu í Urriðakotshrauni, geti
fallið innan friðlýsingarskilmála fyrirhugaðs fólkvangs. StLO hefur við hönnun golfbrauta á þessu
svæði lagt áherslu á að tryggja að golfbrautirnar dragi ekki úr verndargildi hraunsins. Fyrir liggur álit
Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 2017 á fyrirliggjandi hugmyndum um notkun þessa svæðis í
Urriðakotshrauni undir golfbrautir, þar sem fram hefur komið að náttúruvernd og golfiðkun innan
hraunflatans geti farið saman að uppfylltum tilteknum skilyrðum.
Greinargerð þessi er lögð fram til upplýsingar fyrir mat Umhverfisstofnunar á áhrifum þess að leggja
golfbrautir innan hraunflatans og á línuvegi í Urriðakotshrauni, þannig að stofnunin geti tekið af öll
tvímæli um hvort þær geti rúmast innan friðlýsingarskilmála. Hér er farið yfir forsögu
skipulagsvinnunnar, meðal annars leiðsögn ÍSOR, Náttúrufræðistofnunar Íslands og
Umhverfisstofnunar. Fyrirliggjandi hugmyndum um legu golfbrauta í Urriðakotshrauni er einnig lýst svo
og samspili golfs og útivistarstíga. Þess er vænst að mat Umhverfisstofnunar, ásamt framtíðarsýn
StLO og Garðabæjar um þróun Urriðakotshrauns sem útivistar- og verndarsvæðis, verði nýtt við gerð
friðlýsingarskilmála, deiliskipulags og stjórnunar- og verndaráætlunar.

1

Samkvæmt 52. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
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Mynd 1.1: Hér sjást landamerki Urriðavatnsdala í eigum StLO og ýmsar upplýsingar um núverandi landnotkun og forsendur.
Svæði merkt 5.20-Hv, er hverﬁsverndarsvæði nefnt Urriðakotshraun í aðalskipulagi Garðabæjar, svæði merkt 5.29-Hv er nefnt
Búrfell, Búrfellsgjá eystri og hluti Selgjár í aðalskipulaginu og 5.17-ÍÞ, er íþróttasvæði. Golfvöllurinn Urriðavöllur er innan
íþróttasvæðisins.
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Mynd 1.2: Yﬁrlit yﬁr helstu örnefni á svæðinu í kringum Urriðavatnsdali, land Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa. Bláa línan
afmarkar land sjóðsins í Urriðavatnsdölum.
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2 BAKGRUNNUR

Mynd 2.1: Horft til suðurs yﬁr Urriðavöll í Urriðavatnsdölum. Urriðakotshraun liggur að austanverðum Urriðavelli, vinstra megin
og fjærst á myndinni. Í hrauninu sjást barrtré, sem var plantað í kringum 1952-54 í lág í hrauninu, svokallað Flatahraun. Suður
af Flatahrauni sést glitta í háspennumöstur sem liggja í hrauninu og undir þeim er línuvegur og svæði sem þegar er talsvert
raskað. Þróunarsvæði golfvallar er í Flatahrauni og á svæðinu sunnanvið og kringum línuveginn.

Vinna við mótun sýnar Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa og Garðabæjar um framtíðarlandnotkun á
útivistarsvæði StLO í Urriðavatnsdölum hefur staðið yfir á annan áratug. Það er sameiginlegur vilji
beggja aðila að þar verði tryggt samspil útivistar og viðhalds þeirra náttúru- og menningarminja sem
einkenna þetta einstaka svæði og gefa því sérstöðu.
Fyrir liggur stefnumörkun Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa, Framtíðarsýn um verndun og nýtingu
frá júlí 2007, sem unnin var í samráði við Garðabæ og aðra hagsmunaaðila (sjá nánar kafla 4.1).
Markmið framkvæmdanna, sem byggir á framtíðarsýn Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa, er að
Urriðavatnsdalir verði aðlaðandi útivistarsvæði, með öflugu stígakerfi og aðstöðu til golfiðkunar á
heimsmælikvarða, samhliða vernd einstakrar náttúru, menningarminja og landslags. Markmiðið er að
styrkja rekstrargrundvöll golfvallarins og golfskálans sem veitingastaðar.
Mikilvægur hluti framtíðarsýnar StLO er stækkun Urriðavallar inn í Urriðakotshraun sbr. mynd 2.1. Þau
Árni Hjartarson og Ingibjörg Kaldal, jarðfræðingar hjá ÍSOR unnu mat á verndargildi Urriðakotshrauns,
sem nýtt var til grundvallar stefnumótuninni frá 2007. Niðurstöður ÍSOR voru m.a. þær að fyrirliggjandi
áætlanir sem þá lágu fyrir um golfbrautir í Urriðakotshrauni við núverandi golfvöll, Urriðavöll, í
Urriðavatnsdölum eigi ekki að þurfa að rekast á verndunarsjónarmið, að settum tilteknum skilyrðum
(sjá nánar kafla 5.1).
Garðabær sendi fyrirspurn til Umhverfisstofnunar í maí 2016 um hvort að svæði sem helguð eru
útivistaríþróttum s.s. skíðum og golfi geti skv. löggjöf rúmast innan fólkvagna og þá hvaða sjónarmið
gildi um slíkt. Það var gert í tengslum við þá stefnu Garðabæjar að vilja friðlýsa Urriðakotshraun í
Urriðavatnsdölum sem fólkvang sbr. skilmála fyrir svæði 5.20-Hv. Í svari Umhverfisstofnunar frá júní
sama ár, kemur fram að svæði helguð útivistaríþróttum s.s. skíði og golf geti vel rúmast innan
friðlýstra fólkvanga. Komi slíkt til greina við undirbúning að friðlýsingu fólkvangs þurfi þó að hafa í
huga að verndargildi svæðisins sé ekki ógnað t.d. með framkvæmdum sem fylgir verulegt rask. Einnig
þurfi að hafa í huga að ef ætlunin sé að hvetja til fleiri en einnar gerðar útivistar s.s. með gerð
6
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golfvallar og gönguleiða, þá þurfi að hafa í huga við hönnun svæðisins að hagsmunir þeirra hópa sem
stunda mismunandi útivist rekist ekki á.
Í framhaldi af svari Umhverfisstofnunar fór StLO þess á leit við Náttúrufræðistofnun Íslands í
september 2016 að stofnunin mæti verndargildi náttúruminja á fyrirhuguðu útivistarsvæði í
Urriðakotshrauni og leiðbeini á þeim grunni um uppbyggingu útivistarsvæðis, sem geti tryggt vernd og
viðhald náttúruminja í Urriðavatnsdölum. Hugmyndir að legu golfbrauta í Urriðakotshrauni var hluti
þeirrar landnotkunar sem Náttúrufræðistofnun Íslands var beðin um að horfa til og meta hvort hægt
yrði að koma fyrir innan Urriðakotshrauns. StLO vildi geta byggt á mati Náttúrufræðistofnunar og að
sú landnotkun sem skipulögð yrði til framtíðar í Urriðavatnsdölum myndi tryggja vernd og viðhald
þeirra náttúruminja sem þarna eru, samhliða uppbyggingu svæðisins sem útivistar- og verndarsvæðis.
Fyrir liggur greinargerð frá Náttúrufræðistofnun frá desember 2016, sem unnin var í kjölfarið fyrir
StLO, Urriðavatnsdalir - Gildi náttúruminja. Þar er verndargildi náttúruminja í Urriðakotshrauni metið
og lagðar fram ábendingar til StLO og Garðabæjar um hugmyndir sem þá lágu fyrir um legu
golfbrauta í Urriðakotshrauni. Þar er einnig lagt til afmarkað þróunarsvæði fyrir golfbrautir sem tryggir
að ekki sé verið að fara inná úfið eða óraskað hraun með golfbrautir. Ábendingarnar leiddu til þess að
hugmyndum um legu golfbrauta í Urriðakotshrauni var breytt og þær færðar inní þróunarsvæðið.

Mynd 2.2 Hér sést afmarkað með grænni línu fyrirhugað þróunarsvæði í hraunﬂötum. Náttúrufræðistofnun lagði til að nýta
svæði sem þegar hefur verið raskað og því voru svæðin sem Náttúrufræðistofnun lagði til afmörkuð sem þróunarsvæði fyrir
golfbrautir og aðra útivist. Nánari lýsingu á fyrirhugaðri legu golfbrauta á grunni leiðbeininga Náttúrufræðistofnunar má sjá í
kaﬂa 4.2.

Ný útfærsla var síðan lögð fram til rýni Náttúrufræðistofnunar í janúar 2017. Stofnunin var einnig beðin
um að gefa álit sitt á því hvort líklegt sé að þessi nýja útfærsla hafi áhrif á náttúruminjar með
verndargildi á svæðinu og hvort hún tryggi vernd og viðhald náttúruminja í Urriðavatnsdölum. Einnig
var spurt hvort ásættanlegt geti verið að hafa landnotkun eins og golfbrautir sem hluta af fólkvangi,
eða hvort landnotkunin þyrfti að vera utan fólkvangs. Í svari Náttúrufræðistofnunar frá febrúar 2017,
kemur m.a. fram að Náttúrufræðistofnun meti það svo að vel sé hægt að hafa golfvöll innan fólkvangs
ef aðstæður leyfa og ef þess er gætt að uppbygging hans raski ekki þeim náttúru eða
7
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menningarminjum sem er verið að vernda og gera svæði æskileg til náttúruskoðunar. Í sumum
tilfellum, t.d. þar sem verið er að vernda sérstætt landslag, geti verið að golfvöllur eigi alls ekki heima
á viðkomandi svæði en í Urriðavatnsdölum sé golfvöllur þegar til staðar.
Samráðshópur vegna friðlýsingar Urriðakotshrauns sem fólkvangs sbr. ákvæði hverfisverndarsvæðis
5.20-Hv hóf störf í maí 2019. Hópurinn starfar undir stjórn Umhverfisstofnunar en í honum sitja
fulltrúar landnýtingarnefndar Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa, Garðabæjar og umhverfis- og
auðlindaráðuneytis auk ráðgjafa frá Alta. Hópurinn hefur átt þrjá fundi þar sem forsendur friðslýsingar
á svæðinu hafa verið ræddar og hvernig stækkun golfvallar samræmist áformum um friðlýsingu. Fyrir
liggja drög að afmörkun þess svæðis sem áformað er að friðlýsa sem fólkvang, sbr. mynd 1.1 og
fyrstu drög að friðlýsingarskilmálum. Fram hefur komið áhugi á að fara nýjar leiðir í friðlýsingarferlinu,
þannig að allt þrennt verði mótað samhliða; deiliskipulag, stjórnunar- og verndaráætlun og samhliða
friðlýsingarákvæði. Þannig verði tryggt samræmi í stefnu og aðgerðum.
StLO telur að allur sá undirbúningur sem hér hefur verið lýst hafi leitt til niðurstöðu um legu golfbrauta
innan fólkvangs á afmörkuðu þróunarsvæði í hrauninu sem sé fyllilega ásættanleg. Niðurstaðan
byggir á vönduðu faglegu mati Náttúrufræðistofnunar Íslands, sem skv. 3. mgr. 13. gr. laga um
náttúruvernd hefur það hlutverk að meta verndargildi náttúruminja. Einnig liggur fyrir hliðstætt mat
jarðfræðinga hjá ÍSOR sem komast í meginatriðum að sömu niðurstöðu. Náið samráð hefur verið haft
við bæjaryfirvöld í Garðabæ, m.a. um samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins. Að mati StLO hefur
öllum kröfum náttúruverndarlaga um vandaðan undirbúning verið fullnægt og leggur það í hendur
Umhverfisstofnunar að meta nauðsynlegar verndarráðstafanir, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga um
náttúruvernd, á grunni faglegs mats Náttúrufræðistofnunar Íslands á verndargildi náttúruminja á
svæðinu. Forsendur fyrir þessari niðurstöðu eru nánar reifaðar í köflunum hér á eftir.
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3 STAÐHÆTTIR OG SKIPULAG
3.1 Yfirlit yfir staðhætti
Urriðavatnsdalir eru hluti af útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, sem í svæðisskipulagi er nefndur
græni trefillinn, sjá mynd 3.1. Stór hluti Urriðavatnsdala er þakinn hrauni, sem rann frá Búrfelli allt í sjó
fram eða rúmlega 10 km leið. Hraunið er um 8100 ára og nefnist einu nafni Búrfellshraun. Stakir hlutar
hraunsins bera önnur nöfn en það heitir Urriðakotshraun í landi Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa.
Frá Búrfelli eru fallegar hrauntraðir, Búrfellsgjá ofar og Selgjá neðar sbr. örnefnakort á mynd 1.2.
Flatahraun kallast mjór geiri af flötu helluhrauni sem er innan úfins hraunsins suðaustan við núverandi
golfvöll (sjá mynd 1.1). Um er að ræða flatt helluhraun sem er svo til algróið og þakið jarðvegi.
Töluvert hefur verið gróðursett af trjám á kafla í hrauninu. Í Flatahrauni og hrauninu í kring mynda
stórvaxin furu- og grenitré þéttar þyrpingar og talsvert er orðið af sjálfsánum furu- og grenitrjám, innan
Flatahraunsins og ekki síður í Urriðakotshrauninu í kring (sjá mynd 3.4). Lúpína hefur fundist í
Flatahrauni og Urriðakotshrauni, auk þess sem mikil lúpínusvæði eru allt í kring og stækka ört.
Urriðavöllur, golfvöllur í eigu Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa, er í holtunum vestan hraunsins auk
göngu- og reiðstíga um hraunið, sbr. mynd 1.1.
Nánari lýsingu á jarðfræði og náttúrufari á svæðinu má finna í skýrslu ÍSOR frá 2007 og í
skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 2016, um gildi náttúruminja í Urriðavatnsdölum.

3.2 Staða skipulags
Innan „Græna trefilsins“er lögð áhersla á fjölbreytt náttúrufar og lífríki og sambland skógræktar- og
ósnortinna náttúrusvæða (sjá mynd 3.1). Einvörðungu er gert ráð fyrir mannvirkjum sem tengjast
almennri frístundaiðju og útivistarnotkun ásamt gatnatengingum. Í jaðri Græna trefilsins er einnig
heimilt að byggja upp þjónustu við ferðafólk s.s. veitinga- og gistiþjónustu.
Urriðavatnsdalir liggja einnig að vaxtarmörkum Höfuðborgarsvæðisins 2040, sbr. mynd 3.2. Gert er
ráð fyrir grænni útivistartengingu í gegnum svæðið.
Urriðakotshraun er hverfisverndarsvæði skv. aðalskipulagi Garðabæjar og fellur nyrðri hluti þess undir
hverfisverndarsvæðið Urriðakotshraun 5.20-Hv og sá syðri undir hverfisverndarsvæði kallað Búrfell,
Búrfellsgjá eystri og hluti Selgjár 5.29-Hv (sjá staðsetningu á mynd 1.1). Sá hluti Urriðakotshrauns
sem er hér til umfjöllunar fellur undir svæði 5.20-Hv. Stefna Garðabæjar er sú að þetta svæði verði
friðlýst sem fólkvangur. Í skipulagsákvæðum um 5.20-Hv segir: „Ef það er í samræmi við
friðlýsingarreglur fyrirhugaðs fólkvangs þá er mögulegt að leggja golfbrautir um lægð í hrauninu
(Flatahraun) næst golfvelli enda raski þær ekki hraunmyndunum né dragi úr verndargildi hraunsins.“
Golfvöllurinn Urriðavöllur er á íþróttasvæði (5.17-Íþ) skv. gildandi aðalskipulagi Garðabæjar (sjá mynd
1.1). Í skilmálum segir að þar sé gert ráð fyrir uppbyggingu skv. deiliskipulagi. Staða Urriðakotshrauns
í aðalskipulagi Garðabæjar á svæði 5.28-Hv hefur áður verið reifuð hér að framan.
Í gildi er deiliskipulag fyrir Urriðavöll frá árinu 1991, sem sjá má á mynd 3.3.

3.3 Samræmi við landnotkun
Fyrirhugaðar hugmyndir um þróun Urriðavatnsdala sem útivistarsvæðis, þar sem saman fer almenn
útivist og golfiðkun, er skv. kafla 3.2. í fullu samræmi við núgildandi skipulagsáætlanir. Við þróun þess
er hins vegar mikilvægt að tryggja gott samspil golfiðkunar og annarrar útivistar.
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Mynd 3.1 úr svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2040 af Græna vefnum. Græni treﬁllinn er hluti þessa græna vefjar.

Mynd 3.2: Hér sjást vaxtarmörk Höfuðborgarsvæðisins 2040 og hvernig Urriðavatnsdalir liggja að vaxtarmörkunum. Rauða
línan sýnir gróﬂega eignarmörk Urriðavatnsdala.
10
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Mynd 3.3. Deiliskipulag Urriðavallar, í Urriðavatnsdölum frá 1991.

Mynd 3.4. Sjónarhorn frá Urriðakotshrauni yfir á Urriðavöllinn til suðurs. Háspennulínur í fjarska.
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4 FRAMKVÆMDARÁFORM
Í þessum kafla er fjallað nánar um fyrirhugaða þróun Urriðavatnsdala sem útivistarsvæðis og
hugmyndir um stækkun Urriðavallar með golfbrautum inn í þróunarsvæðið í Urriðakotshrauni ásamt
þeim gögnum sem fyrir liggja.

4.1 Framtíðarsýn StLO um þróun Urriðavatnsdala
Í stefnumótun StLO um þróun Urriðavatnsdala2 frá 2007 kemur fram að það sé von sjóðsins að sú sýn
nýtist sem leiðsögn við að tryggja farsælt samspil verndar og nýtingar svæðisins, þannig að fleiri muni
geta notið þess og nýtt sér til ánægju og yndisauka um ókomna tíð. Jafnframt að sýnin verði lögð til
grundvallar nánari útfærslu hugmynda um friðlýsingu Urriðakotshrauns sem fólkvangs.
Við mótun framagreindrar framtíðarsýnar StLO árið 2007 fór fram samtal við ólíka hagsmunaaðila s.s.
við fulltrúa í skipulags- og umhverfisnefndum Garðabæjar, starfsfólk bæjarins, Skátafélagið Vífil,
Náttúrufræðistofnun og fleiri sérfræðinga. Einnig var unnin úttekt á verndargildi jarðminja í
Urriðavatnsdölum fyrir StLO og liggur fyrir skýrsla frá ÍSOR frá 2007 með niðurstöðum þeirrar vinnu.
Jafnframt liggur fyrir kortlagning menningarminja á svæðinu sem gerð var af Fornleifastofnun Íslands
fyrir Garðabæ. Niðurstöður greiningar á jarð- og menningarminjum voru lagðar til grundvallar við
mótun hugmynda um staðsetningu golfbrauta, stíga og fræðsluskilta3.
Í framtíðarsýn StLO, sbr. inngang, er lögð sérstök áhersla á eftirfarandi atriði:
●
●
●
●

●

Landslag og minjar: Lögð er áhersla á að hlúa að jarðminjum, hrauninu og landslagsheild
hraunsins og á að efla aðgengi með stígum og fræðslu
Menningarminjar: Lögð er áhersla á að menningarminjum á svæðinu sé viðhaldið og þær
verndaðar og eflingu fræðslu um sögu svæðisins og menningarminjar.
Aðgengi fyrir almenning: Lögð er áhersla á eflingu útivistar um svæðið með styrkingu
gönguleiða.
Gróður og skógrækt: Lögð er áhersla á að núverandi landslagsheild og að gróðri svæðisins
sé viðhaldið og m.a. tekið tillit til þess við skógrækt á svæðinu og val tegunda. Markvisst verði
stuðlað að samstarfi með aðkomu StLO um vöktun og takmörkun útbreiðslu ágengra framandi
tegunda í þeim tilgangi að tryggja vernd hraunsins
Framtíðarsýn StLO um golfiðkun: Lögð er áhersla á að Urriðavöllur verði áfram einn fremsti
golfvöllur á landinu með úrvals aðstöðu til golfiðkunar og einstaka umgjörð m.t.t. landslags og
náttúru. Við staðsetningu, hönnun og lagningu nýrra brauta verði tekið fullt mið af markmiðum
um vernd jarð- og menningarminja, enda velta gæði vallarins á því að einstökum náttúru- og
jarðminjum svæðisins sé viðhaldið.

Ítarlegri lýsingu á framtíðarsýn StLO má sjá í greinargerð StLO, Urriðavatnsland Stefnumörkun Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa. Framtíðarsýn um verndun og nýtingu,
tillaga til umræðu júlí 2007.

4.2 Hugmyndir að þróun golfvallarins
Mótaðar hafa verið meginhugmyndir um þróun Urriðavallar með legu golfbrauta og útivistarstíga í
Urriðakotshrauni. Gert er ráð fyrir að þær verði útfærðar nánar í þeirri skipulagsvinnu sem framundan
er í samráði við hagsmuna- og umsagnaraðila og geti þær þá tekið einhverjum breytingum.
Eitt helsta markmiðið með endurhönnun Urriðavallar og stækkun hans um 9 holur er að auka
2

Land StLO sem hér um ræðir kallast Urriðavatnsdalir, en Urriðavatnsland hefur einnig verið notað yfir landið í
gegnum tíðina. Upphaflega átti StLO stærra land, þ.e. Urriðaholt líka. Landið sem StLO eignaðist hét Urriðakot
þar til Örnefnanefnd samþykkti breytingu á nafni Urriðakots í Urriðavatn árið 1944, áður en StLO eignaðist landið.
3
Rétt er að benda á að þeim hugmyndum um legu golfvallar í Urriðakotshrauni, sem unnið var með á þessum
tíma hefur verið breytt til samræmis við niðurstöður Náttúrufræðistofnunar frá 2016 og 2017.
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sveigjanleika hans til golfiðkunar og hagkvæmni í rekstri. Samhliða verði tryggt að Urriðavöllur verði á
heimsmælikvarða hvað varðar gæði brauta og upplifun iðkenda. Tillögu að þróun Urriðavallar og legu
golfbrauta og útivistarstíga í Urriðakotshrauni er nánar lýst í kafla 4.2.1. Tillagan var unnin af Edwin
Roald, golfvallaarkitekt í nánu samstarfi við golfvallarhönnunarhóp sem í hafa verið fulltrúar
landnýtingarnefndar StLO, framkvæmdarstjóri og vallarstjóri hjá Golfklúbbnum Oddi auk formanna
Golfklúbbsins Odds og Golfklúbbs Oddfellowa. Edwin er sérfræðingur í sjálfbærri golfvallagerð og
öryggismálum á og við golfvelli, sjá nánari upplýsingar á vef fyrirtækis hans, www.eureka.golf.
Tillagan byggir á leiðbeiningum í greinargerð Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 2016 og er í samræmi
við þann ramma sem Náttúrufræðistofnun fjallaði um í rýni sinni 2017, um hvernig náttúruvernd og
þróun golfbrauta Urriðavallar í Urriðakotshrauni geti farið saman, sjá nánari umfjöllun í kafla 5.2. Hún
er einnig í samræmi við stefnu og framtíðarsýn StLO um þróun svæðisins sbr. kafla 4.1. Þá er með
tillögunni hugað að því að hægt verði að stunda fjölbreytta útivist í Urriðavatnsdölum og að hagsmunir
ólíkra útivistarhópa geti farið saman. Einnig má nefna að gert er ráð fyrir að stækkunarverkefnið verði
skráð í GEO Certified Developments, sjálfbærnivottunar- og handleiðslukerfi GEO Foundation. Aðeins
fjögur golfvallarverkefni hafa hlotið þann gæðastimpil á heimsvísu, t.d. Ólympíugolfvöllurinn í Ríó.

4.2.1 Lýsing framkvæmdar
Fyrirhugað er að stækka Urriðavöll úr 18 holum í 27 með nýrri 9-holna lykkju. Þar af verði fimm brautir
innan Urriðakotshrauns á svæði sem afmarkað hefur verið á myndum 1.1, 2.2 og 4.1 sem
þróunarsvæði golfvallar. Á myndum 4.2 til 4.7 eru ljósmyndir sem sýna fyrirhugað framkvæmdasvæði.
Gert er ráð fyrir fimm golfbrautum innan þessa þróunarsvæðis, þremur í hraunflatanum og tveimur
syðst á svæði sem þegar hefur verið raskað að stórum hluta, með línuvegi og raflínum sem ganga
þvert í gegnum það (sjá myndir 4.3, 4.4 og 4.8). Heildarflatarmál þróunarsvæðisins í Flatahrauni er
um 16,5 ha, en flatarmál uppbyggðra og viðhaldinna golfbrauta yrði þar af að hámarki um 7,6 ha.
Golfbrautir munu því þekja um 46% af flatarmáli þess og er nánast allt það land sem undir golfbrautir
fer þegar raskað sbr. nánari umfjöllun í 5. kafla. Ekki er gert ráð fyrir að farið verði inn á óraskað
hraun.
Golfbrautir yrðu lagðar í einfaldri röð í flatanum framhjá og umhverfis hraunmyndanir sem lögð er
áhersla á að vernda en styðja um leið við landslagið um brautirnar. Með því fyrirkomulagi skapast
einnig rými fyrir nýjan útivistarstíg samhliða golfbrautunum. Auk golfbrautanna í Urriðakotshrauni er
gert er ráð fyrir fjórum nýjum golfbrautum í dalverpinu sunnan við núverandi golfvöll, afmarkað með
grænni línu á mynd 4.1 sem þróunarsvæði golfvallar. Sá hluti fellur innan núverandi íþróttasvæðis sbr.
mynd 1.1. Jarðvegur frá Urriðaholti hefur verið fluttur á þetta svæði til að auðvelda stækkun
golfvallarins. Þessar brautir munu tengjast þeim golfbrautum sem yrðu lagðar um núverandi línuveg.
Gert er ráð fyrir fjórum þverunum milli núverandi Urriðavallar og nýrra golfbrauta innan
þróunarsvæðisins í Urriðakotshrauni, til að tengja saman nýjar og eldri golfbrautir og útivistarstíga. Þar
af yrðu tvær þveranir nýjar (sjá mynd 4.1):
A. Ný þverun við norðurenda núverandi golfvallar.
B. Ný þverun við norðurenda hrauntraðarinnar.
C. Lagfæringar á núverandi þverun sem liggur næst teigum á golfbrautum nr. 9 og 18. Gert er
ráð fyrir að breikka og malbika þverunina til að auðvelda umferð þjónustutækja og golfbíla.
D. Þverun um núverandi línuveg. Ekki er þörf á miklum breytingum á línuveginum, öðrum en
almennum frágangi og fegrun.
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Mynd 4.1: Skýringarmyndin gefur einfalda mynd af fyrirætlunum um stækkun Urriðavallar annars vegar innan
Urriðakotshrauns og hins vegar sunnan núverandi golfvallar. Ekki er um hönnun golfvallar að ræða, heldur er markmiðið að
sýna mögulega útfærslu og hvernig koma megi fyrir golfbrautum á þróunarsvæðinu í Flatahrauni, á og kringum línuveg,
nauðsynlegum þverunum og göngustíg fyrir almenna útivist.
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Mynd 4.2. Skýringarmyndin sýnir breiddir á nokkrum stöðum á þróunarsvæðinu í hraunﬂötunum.

Mynd 4.3: Hér sést yﬁr hraunlágina í Flatahrauni og móta í hvorum enda hennar fyrir göngustíg sem liggur eftir henni
endilangri.
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Mynd 4.4: Hér sést yﬁr möstur og línuveginn sem liggur í gegnum Urriðakotshraun og liggur niður að syðri hluta Urriðavallar.

Mynd 4.5: Hér sést nánar yﬁr möstur og fyrirhugað þróunarsvæði.
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Mynd 4.6: Hér sést yﬁr Flatahraun til suðurs og reiðstígur sem lagður hefur verið innan hraunjaðars Urriðakotshrauns
austanvert. Vegurinn sem liggur eftir Víﬁlsstaðahlíðinni liggur einnig yﬁr Urriðakotshraunið að hluta.

Mynd 4.7: Hér sést hvernig gengið hefur verið frá Urriðavelli við hraunjaðar Urriðakotshrauns.

Ljóst er að einhverjar tilfærslur þurfa að verða á núverandi golfbrautum Urriðavallar til að skapa rými
fyrir tengingu nýrra brauta eða lykkju við golfskála. Því gerir tillagan ráð fyrir nýtingu og frekari
frágangi á námunni í Bruna og svæðinu þar í kring, ýmist í þágu aðalvallarins eða annarrar
golfaðstöðu og/eða útivistar (sjá mynd 4.1).

17

Forsendur áhrifamats um golfbrautir í Flatahrauni

Mynd 4.8: Hér sést línuvegurinn sem liggur þvert yﬁr Urriðakotshraun og háspennumöstur sbr. einnig myndir 1.1 og 4.1.

Fleiri myndir af Urriðavatnsdölum og nærumhverfi þeirra, má sjá á þessum slóðum hér:
❏ https://photos.app.goo.gl/uKCAHSJX8FRBJZCf6
❏ https://photos.app.goo.gl/jTUv96T9YUzeUqBD8
Hér er einnig slóð á gróft þrívíddarlíkanlíkan af þeim hluta Búrfellshraunsins sem sem hér um ræðir:
❏ http://vefur.alta.is/stlo/hraun//
Leiðbeiningar fyrir líkanið:
❏ Vinstri músartakki snýr landinu.
❏ Músarhjól súmmar.
❏ Hægri músartakki hliðrar.
Athuga þarf að hæð er ýkt þrefalt í líkaninu til að sjá betur hraunjaðarinn. Athuga þarf einnig að líkanið
er byggt á arctic dem yfirborðslíkani, þar sem ekki er leiðrétt fyrir trjám eða öðru á yfirborði, svo að
trén mynda líka hæðir í landslaginu. Líkanið má þó nýta til að fá grófa mynd og betri tilfinningu en ella
fyrir fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.

4.2.2 Samspil við almenna útivist
Gert er ráð fyrir góðum aðstæðum til almennrar útivistar á útivistarsvæðinu í Urriðakotshrauni með því
að koma fyrir útivistarstíg með tengingum við nærliggjandi svæði. Komið verður fyrir vönduðum
upplýsinga- og fræðsluskiltum um náttúru- og menningarminjar á svæðinu. Drög liggja fyrir um
staðsetningu þeirra.
Við hönnun golfbrautanna og göngustígs verður lögð áhersla á að hagsmunir þeirra hópa sem stunda
aðra útivist rekist ekki á. Gert er ráð fyrir að útivistarstígurinn verði grófur náttúrustígur sem stuðli að
hægri umferð fólks. Lögð verður áhersla á að tryggja góðar sjónlínur bæði golfiðkenda og notenda
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útivistarstígsins. Víða í Evrópu, Bandaríkjunum og á Íslandi hefur fengist reynsla af samspili
golfiðkunar og annars konar útivistar og hefur færst í vöxt að golfvellir séu skipulagðir sem hluti af
svæðum sem eru ætluð til fjölbreyttrar útivistar. Reynslan hefur sýnt að fjarlægð milli golfbrauta og
annars konar útivistarstíga sé ekki endilega ráðandi þáttur í að tryggja að þetta samspil gangi vel,
heldur snúi það heldur að því að tryggja góðar sjónlínur, koma fyrir leiðbeinandi merkingum og stuðla
að gagnkvæmri tillitsemi milli notenda.
Korpúlfsstaðavöllur er áhugavert dæmi um samspil golfiðkunar og almennrar útivistar (sjá myndir 4.8
og 4.9). Um hann liggja útivistarstígar, t.d. milli strandar og 4. brautar. Algengt er að kylfingar slái
upphafshögg sín þar um 200 m. Fjarlægð milli stígs og að miðri golfbraut er 200 m og fjarlægð stígs
frá upphafsteig hennar er 35 m. Samkvæmt samtali við Ómar Örn Friðriksson, framkvæmdastjóra
Golfklúbbs Reykjavíkur, hafa ekki orðið nein slys á fólki í þau 23 ár sem brautin hefur verið leikin í
núverandi mynd. Korpúlfsstaðavöllur er mjög vinsæll og eru spilaðir þar rúmlega þrjátíu þúsund hringir
á ári. Umferð um stíginn er einnig talsverð, þ.m.t. gangandi, hlaupandi og hjólandi.

Mynd 4.8: Loftmynd af Korpúlfsstaðavelli. Golfvöllurinn er gott dæmi um hvernig haga má farsælu samspil golﬁðkunar og
almennrar útivistar.

Mynd 4.9: Myndin gefur nánari mynd af nálægð göngustígs við Korpúlsstaðavöll.
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Fjölmörg fleiri áhugaverð fordæmi eru til um náið samspil golfiðkunar og almennrar umferðar og má í
því sambandi nefna golfvöll í North Berwick í Skotlandi (sjá mynd 4.10).

Mynd 4.10: Golfbrautir liggja meðfram allri ströndinni í North Berwick, sem skv. lögum er aðgengileg öllum.

4.2.3 Framkvæmdatími
Óvíst er hvenær hafist yrði handa um uppbyggingu nýrra golfbrauta. Hér er hins vegar yfirlit um
mögulega tilhögun uppbyggingar og þá framkvæmdatíma.
Vegna þess hve stuttur tími gefst til fínni jarðvinnu á vorin, fyrir besta sáningartíma sumarsins, þá er
líklegt að skipta þurfi stækkun vallarins í 2-3 áfanga, þannig að gerðar verði 3-4 brautir í hvorum
þeirra. Gerð allra brautanna innan þróunarsvæðisins í Flatahrauni getur þannig rúmast innan eins
áfanga. Umfangsmesta jarðvinnan við hvorn áfanga gæti tekið um 16 mánuði. Grófvinna færi fram yfir
sumar á ári 1 og fínvinna um vorið á ári 2, sem loks lyki með sáningu í júlí það ár. Nýræktunartíminn
er oft nýttur til frágangs við aðra hluta vallar en sjálf grassvæðin, s.s. til að koma fyrir yfirborðsefni á
stígum, ganga frá stígaköntum og huga að skiltagerð.
Gróðurhreinsun færi fram að hausti og fram eftir vetri, til að raska ekki varpi og uppkomu fuglsunga.
Gerð vinnuvega færi einnig að mestu fram að vetri til.
Fínmótun og frágangur færi fram í maí og júní, til að nýrækt nái fótfestu fyrir vetur og til að draga úr
hættu á rofi.

4.2.4 Fyrirkomulag framkvæmda
Við framkvæmdir er leiðbeiningum Náttúrufræðistofnunar Íslands fylgt sbr. 5. kafla. Áhersla er lögð á
að vernda hraunjaðarinn og að lágmarka rask eins og kostur er, sbr. frágang við núverandi brautir á
Urriðavelli sem liggja að hraunkantinum. Sjá myndir 4.3-4.7 sem dæmi um frágang jaðars Urriðavallar
og Urriðakotshrauns. Ekki er gert ráð fyrir því að fara út fyrir þróunarsvæðið við framkvæmdirnar. Ekki
verði hróflað við hrauninu sjálfu, svo sem með því að brjóta niður hraunkolla eða gera skeringar í það.
Gert er ráð fyrir að notuð yrði beltagrafa við hreinsun gróðurs af því svæði þar sem fyrirhuguð er
uppbygging á golfbrautum. Gróður og jarðvegur sem verður fjarlægður yrði nýttur til landslagsmótunar
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og frágangs til að lágmarka efnisflutninga eins og kostur er. Ekki er gert ráð fyrir að efni verði flutt af
svæðinu.
Gróður yrði hreinsaður frá hraunjaðri með því að gröfuarmurinn togar efnið til sín án snertingar við
hraunjaðarinn. Við vinnu yrði beltagrafan ávallt látin standa eins langt frá hraunjaðri og mögulegt er.
Gert er ráð fyrir að lagt verði sjálfvirkt vökvunarkerfi í golfbrautirnar. Í því felst gröftur eða plæging
vatnslagna niður á 40 cm dýpi að lágmarki. Ekki er þörf á að fara niður á frostfrítt dýpi þar sem að
vatn er blásið úr lagnakerfinu á haustin. Samhliða verða einnig lagðar raflagnir meðal annars vegna
stýringar á vökvunarkerfinu og hugsanlega til að hlaða rafdrifnar sláttuvélar í framtíðinni eða annað
slíkt.
Ráðgert er að flytja jarðveg á svæðið með vörubílum, eða dráttarvélum og vögnum, og honum síðan
dreift yfir hreinsuð svæði. Þykkt jarðvegs þarf að vera að lágmarki 50 cm. Gert er ráð fyrir að nota
jarðýtu og/eða beltagröfu í landmótun.
Gert er ráð fyrir að eftirfarandi vélar verði notaðar á framkvæmdatíma:
❏
❏
❏
❏
❏

14 til 30 tonna beltagrafa með veltanlegri skóflu.
Jarðýta, að hámarki D-5 eða sambærileg.
Smágrafa, 4 til 8 tonn.
Vörubílar, dráttarvélar og vagnar.
Litlir, opnir vinnubílar á vegum umsjónaraðila golfvallar.

4.2.5 Frágangur
Gert er ráð fyrir uppgræðslu á fyrirhuguðum golfbrautum með sáningu. Sáðmagn er að jafnaði um 40
g/m2. Borinn er á torleystur nýræktunaráburður og akrýldúkur lagður yfir og festur niður. Hann er
hafður á í um þrjár vikur eftir sáningu og svæðið vökvað reglulega á meðan. Í kjölfarið tekur við sláttur,
yfirsáning, söndun og næringargjöf, um 1,5 g/m2 á viku á nýræktunarstigi, þar til að æskileg grasgæði
hafa náðst. Eftir það er dregið markvisst úr næringargjöf.

4.2.6 Rekstur og viðhald
Viðhald á uppbyggðum og ræktuðum grassvæðum golfvalla felst að mestu leyti í grasslætti. Miða má
við að golfbrautirnar séu slegnar þrisvar í viku yfir mitt sumarið. Miða má við að kargi sé sleginn
tvisvar í viku. Flatir eru slegnar í um 4-6 mm hæð, teigar og snöggslegin svæði næst flötum í um 8
mm hæð, brautir í um 10-14 mm hæð og sleginn kargi í um 25-40 mm hæð.
Innleiðing sjálfvirkra, rafdrifinna sláttuvéla þykir líkleg. Slíkar vélar nota enga olíu, sem dregur úr hættu
á mengun vegna olíuleka. Auk þess er hljóðmengun lítil sem engin frá sjálfvirku sláttuvélunum.
Gert er ráð fyrir að vökvun fari fram með sjálfvirkum vökvunarbúnaði. Í því felst að sjálfvirkir
vatnsúðastútar þrýstast upp úr jörðinni þegar tölvustýrður stjórnloki hleypir vatni á kerfið.
Næringargjöf yrði haldið í lágmarki, m.a. með vali á nægjusömum grasategundum í samræmi við
nýjustu rannsóknaniðurstöður, m.a. frá Norræna grasa- og umhverfisrannsóknasjóðnum STERF, sem
Golfklúbburinn Oddur er aðili að í gegnum Golfsamband Íslands.
Næringargjöf færi alfarið fram með vatnsblöndun þeirra næringar- og snefilefna sem þörf er talin á út
frá greiningu jarðvegssýna. Næringunni er úðað á völlinn með sérstökum búnaði. Hæð úðastúta er
rétt yfir yfirborði grassvarðar, sem dregur úr fokhættu og gerir starfsfólki kleift að gefa grasinu næringu
mun örar og minna í senn.
Aðrar viðhaldsaðgerðir eru yfirsáning, söndun, vökvun, fylling á sand- og fræblöndu í kylfuför, götun
og lóðskurður.
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5 MAT Á ÁHRIFUM GOLFBRAUTA Á
VERNDARGILDI
Hér er farið yfir helstu niðurstöður fyrirliggjandi skýrslna, frá ÍSOR 2007 og Náttúrufræðistofnun
Íslands 2016 og 2017, þar sem verndargildi jarð- og náttúruminja í Urriðakotshrauni hefur verið metið.
Hugmyndir um legu golfbrauta hafa verið mótaðar með hliðsjón af þessum niðurstöðum.

5.1 ÍSOR - Mat á verndargildi jarðminja
Árið 2007 var ÍSOR falið að leggja mat á verndargildi jarðminja í Urriðavatnsdölum. Niðurstöður
matsvinnunnar voru gefnar út í skýrslunni Urriðavöllur. Mat á verndargildi jarðminja í
Urriðavatnsdölum, febrúar 2007. Skýrslan var unnin af Árna Hjartarsyni og Ingibjörgu Kaldal
jarðfræðingum. Rétt er að geta þess að þær hugmyndir sem nú liggja fyrir um legu golfbrauta í
Urriðakotshrauni, hafa breyst umtalsvert frá því að skýrsla ÍSOR var unnin. Þeim hefur verið fækkað til
muna og þær fluttar úr hrauninu inní gróinn flata í hrauninu, Flatahraun og yfir á svæði á og í kringum
núverandi línuveg, sbr. lýsingu í 4. kafla.
Í niðurstöðum ÍSOR segir að Urriðakotshraun sé merkileg náttúrusmíð eins og segja megi um öll
hraun á Íslandi og fágætt landslagsform þegar litið er til jarðarinnar í heild. Fram kemur að það sé hins
vegar ekki hægt að segja að það sé ósnortið í dag og verði það að skoðast í því samhengi. Um
hraunið liggja akvegir, göngustígar, reiðvegir og raflínur og auk þess var umtalsverð efnistaka um tíma
í Bruna skammt sunnan við Dyngjuhól. Þar hefur nú verið útbúið útivistarsvæði. Einnig hefur töluvert
verið gróðursett af trjám á kafla í hrauninu. Mest af þessum framkvæmdum eru snyrtilega gerðar og
falla víðast hvar vel að hrauninu en helst má setja út á reiðveginn, en dæmi eru um að rutt hafi verið
úr hraunkollum við lagningu hans. Slík sár eru ákaflega ljót og áferð hraunsins þar spillt.
Hraunið í heild er skemmtilegt útivistarsvæði og býr yfir fjölbreyttum náttúru- og menningarminjum.
Hinar jarðfræðilegu minjar eru hraunsvigður, hrauntraðir, fallegir hólar og hryggir, sprungur og gjár og
ekki síst hraunhellar. Þetta þarf allt að vernda.
Það er mat ÍSOR að áætlanir um golfbrautir og lagning þeirra á því svæði sem fyrirhugað er í
Flatahrauni í Urriðavatnsdölum eiga ekki að þurfa að rekast á verndunarsjónarmiðin. Vel útfærðar
golfbrautir eiga að geta fallið vel að hrauninu og þurfa ekki að ógna neinum af þeim minjum sem
nefndar hafa verið. ÍSOR telur ekkert því til fyrirstöðu að leyfi verði veitt til framkvæmda að því
tilskildu að ekki verði rótað við hrauninu heldur eingöngu fyllt upp í lægðir undir brautirnar. Ljóst má
vera, að mati ÍSOR, að slíkur völlur staðsettur í sérstæðu brunahrauni mun þykja einstakur á
heimsmælikvarða.

5.2 Náttúrufræðistofnun - Mat á verndargildi náttúruminja
5.2.1 Samantekt úr skýrslu NÍ frá 2016
Náttúrufræðistofnun Íslands hefur m.a. þau verkefni skv. lögum nr. 60/1992 að leiðbeina um hóflega
nýtingu náttúrulegra auðlinda og aðstoða með rannsóknum við mat á verndargildi vistkerfa og
náttúruminja og áhrifum mannvirkjagerðar og annarrar landnotkunar á náttúruna. StLO óskaði 2016
eftir mati Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) á verndargildi náttúruminja í Urriðakotshrauni og leiðsögn
um mögulega legu golfbrauta og göngustíga í og við Urriðakotshraunið. Þetta var gert til að tryggja að
sú landnotkun sem skipulögð verður til framtíðar í Urriðakotshrauni, tryggi vernd og viðhald þeirra
náttúruminja sem þar eru, samhliða uppbyggingu svæðisins sem útivistar- og verndarsvæðis. Við
þetta verkefni yrði m.a. horft til náttúruverndarlaga nr. 60/2013.
Náttúrufræðistofnun vann í framhaldi mat á gildi náttúruminja í Urriðavatnsdölum sem skilað var í
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skýrslu 2016. Þar er fjallað ítarlega um Urriðakotshraun, jarðfræði þess, gróðurfar og verndargildi
náttúruminja á þessu svæði. Þar kemur einnig fram að Urriðavatnsdalir búi yfir fjölbreyttum náttúru- og
menningarminjum og í því felist miklir möguleikar til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu í jaðri
höfuðborgarsvæðisins. Svæðið einkennist fyrst og fremst af Búrfellshrauni, hvort sem litið sé á það
sem landslag, jarðmyndun eða vistkerfi.
Mikilvægt sé að huga vel að skipulagi svæðisins og beina umferð á ákveðnar og afmarkaðar leiðir en
að vekja þurfi um leið athygli á viðkvæmum náttúrurminjum og mikilvægi á aðgæslu vegna þeirra.
Áhersla ætti að vera á að leggja göngustíga og reiðleiðir eftir landslaginu án skeringa og með sem
minnstu efni. Gera megi ráð fyrir að aukin umferð útivistarfólks eða ferðamanna um svæðið muni til
framtíðar hafa áhrif á gróðurfar og mögulega tegundasamsetningu. Fræðsla og upplýsingar um
náttúrufar og menningarminjar sé mikilvægur þáttur í að bæta almenna umgengni um svæði eins og
Urriðavatnsdali.
Mikilvægt sé að vernda og viðhalda náttúrulegu gróðurfari og yfirbragði svæðisins. Því þurfi að huga
sérstaklega að því hvernig eigi að bregðast við framandi tegundum plantna sem þegar séu farnar að
dreifa sér um svæðið og breyta ásýnd þess. Móta þurfi stefnu um hvernig best sé að viðhalda
náttúrulegu yfirbragði svæðisins og aðgerðaráætlun með sérstakri áherslu á að koma í veg fyrir frekari
útbreiðslu framandi eða ágengra tegunda sem hafa bein áhrif á gróðurfar, jarðminjar og ásýnd lands.
Hraunið hafi langhæst verndargildi af náttúruminjum svæðisins, en það njóti auk þess sérstakrar
verndar skv. náttúruverndarlögum og því beri að forðast að raska því nema brýna nauðsyn beri til. Því
þurfi að rökstyðja hvers vegna brýna nauðsyn beri til að fara í framkvæmdir sem raska hrauni. Verði
komist að þeirri niðurstöðu að framkvæmdir í hrauninu séu nauðsynlegar þá þurfi að leggja áherslu á
eftirfarandi atriði:
❏ Ekki verði hróflað við hrauninu sjálfu, svo sem með því að brjóta niður hraunkolla eða gera
skeringar í það.
❏ Efnisflutningar inn á hraunið verði takmarkaðir eins og kostur er. Stígar og golfbrautir verði í
lægðum í hrauninu til þess að draga úr áhrifum á landslag.
Sá hluti hraunsins sem kallast Flatahraun henti að ýmsu leyti fyrir golfbrautir. Þarna sé flatt helluhraun
sem er svo til algróið og þar vaxi nú þegar tegundir plantna sem geta með aukinni útbreiðslu ógnað
ásýnd hraunsins (sjá mynd 5.1). Sama megi segja um gömlu námuna sunnan við Dyngjuhól en því
svæði hafi þegar verið raskað þó nokkuð. Náttúrufræðistofnun bendir einnig á að með því að laga sig
að náttúru svæðisins, þá megi gera svæðið áhugavert til útivistar og náttúruskoðunar en tryggja um
leið viðhald og vernd náttúrulegra einkenna.
Sjá nánar: Náttúrufræðistofnun Íslands (2016). Kristján Jónasson og Ásrún Elmarsdóttir 2016.
Urriðavatnsdalir. Gildi náttúruminja. NÍ-16005. Náttúrufræðistofnun Íslands. Unnið fyrir
Styrktar og líknarsjóð Oddfellowa. Desember 2016.

5.2.2 Mótvægisaðgerðir StLO - nýtt þróunarsvæði afmarkað
Á grundvelli ofangreindra leiðbeininga frá Náttúrufræðistofnun um hvaða svæði geti hentað fyrir
golfbrautir var tillögu StLO frá 2007 um legu golfbrauta í Urriðakotshrauni breytt umtalsvert. Ákveðið
var að fylgja ábendingum Náttúrufræðistofnunar og nýta svæði sem þegar hefur verið raskað og því
voru svæðin sem Náttúrufræðistofnun lagði til afmörkuð sem þróunarsvæði fyrir golfbrautir og aðra
útivist. Þessi svæði má sjá á mynd 4.1, afmörkuð sem „náma í Bruna og hraunlaust svæði á milli
hrauntraða“ og sem „fyrirhugað þróunarsvæði í Flatahrauni“. Skýringarmynd af mögulegri legu
golfbrauta á grunni leiðbeininga Náttúrufræðistofnunar má sjá í kafla 4.2.

5.2.3 Rýni Náttúrufræðistofnunar á þróunarsvæði
Þegar þróunarsvæðið hafði verið uppfært og afmarkað sbr. mynd 4.1. þá, óskaði StLO eftir rýni
Náttúrufræðistofnunar á nýju umfangi golfbrauta í Urriðakotshrauni. Sú rýni barst 2017. Þar segir m.a.
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að það sé mat stofnunarinnar að vel sé hægt að hafa golfvöll innan fólkvangs ef aðstæður leyfa og ef
þess er gætt að uppbygging hans raski ekki þeim náttúru- eða menningarminjum sem verið sé að
vernda og gera svæði æskileg til náttúruskoðunar. Í sumum tilfellum, t.d. þar sem verið sé að vernda
sérstætt landslag, geti verið að golfvöllur eigi alls ekki heima á viðkomandi svæði en í
Urriðavatnsdölum sé golfvöllur þegar til staðar. Í þessu tilfelli sé það vafalaust hraunið sem er það
markverðasta hvað varðar upprunalegt náttúrufar.
Náttúrufræðistofnun telur að þessar nýju tillögur að landnýtingu hafi mun minni áhrif á náttúruminjar
með verndargildi á svæðinu heldur en fyrri hugmyndir. Annars vegar sé horfið frá hugmyndum um að
nýta úfið hraun fyrir golfbrautir og hins vegar sé þéttleiki golfbrauta í Flatahrauni mun minni en áður.
Samkvæmt nýju tillögunni verða eingöngu lagðar golfbrautir í flötu og svo til algrónu helluhrauni.
Leggja þurfi vélfæra gönguleið í gegnum úfinn hraunjaðarinn á tilteknum stöðum, en ef vandað sé til
verka ætti það að vera mögulegt án þess að valda teljandi raski á hrauninu.
Fram kemur hjá Náttúrufræðistofnun að skógrækt hafi verið stunduð á stórum hluta þess svæðis sem
lagt er til að verði nýtt undir golfbrautir. Þá hafi hluta þess svæðis verið raskað með lagningu
háspennulína. Nú myndi stórvaxin furu og grenitré þéttar þyrpingar og eru þau farin að sá sér í miklum
mæli. Þá hefur lúpína fundist í hrauninu auk þess sem mikil lúpínusvæði eru allt í kring.
Náttúrufræðistofnun telur það ekki samrýmast hugmyndum um vernd og viðhald náttúruminja í
Urriðavatnsdölum að leyfa ágengum framandi tegundum að breiðast út um hraunið. Æskilegt sé að
komið verði í veg fyrir frekari útbreiðslu þessara tegunda, sem og að grisja og draga úr umfangi þess
sem þegar er til staðar. Það eigi ekki síst við um staði þar sem hávaxin tré hylja áhugaverðar
hraunmyndanir. Í þessu samhengi telur Náttúrufræðistofnun að það yrði kostur ef starfsmenn
golfvallarins vöktuðu og takmörkuðu útbreiðslu ágengra framandi tegunda í þeim tilgangi að tryggja
vernd hraunsins.
Náttúrufræðistofnun tekur fram að markmið með stofnun fólkvangs sé að auðvelda almenningi
aðgang að náttúru og tengdum menningarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar, náttúruskoðunar og
fræðslu. Í þessu felist að saman fari útivistarmöguleikar og vernd þeirra náttúru eða menningarminja
sem þykja markverðar.
Sjá nánar: Náttúrufræðistofnun Íslands (2017). Rýni frá NÍ á tillögu StLO í Urriðavatnsdölum
tölvupóstur dags. 15.3.2017.

Mynd 5.1: Sjálfsáð fura í Urriðakotshrauni.
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6 SAMANTEKT
Greinargerð þessi er lögð fram sem efniviður áhrifamats Umhverfisstofnunar um fyrirliggjandi
hugmyndir um legu golfbrauta innan þróunarsvæðis í Urriðakotshrauni. Lega þróunarsvæðis fyrir
golfbrautirnar í Flatahrauni byggir á leiðsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands, þar sem ekki er verið að
fara inná úfið eða óraskað hraun. Stígum og golfbrautum verður komið fyrir í og á svæðum sem þegar
eru röskuð af mannvirkjum og/eða framandi og ágengum gróðurtegundum. Efnisflutningar munu
takmarkast við að flytja hentugan jarðveg inn á svæðið fyrir golfbrautirnar.
Að framansögðu þá telur Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa að allur sá undirbúningur sem hér hefur
verið lýst hafi leitt til niðurstöðu um legu golfbrauta innan fólkvangs sem sé fyllilega ásættanleg.
Niðurstaðan byggir á vönduðu faglegu mati Náttúrufræðistofnunar Íslands, sem skv. 3. mgr. 13. gr.
laga um náttúruvernd hefur það hlutverk að meta verndargildi náttúruminja. Einnig liggur fyrir hliðstætt
mat jarðfræðinga hjá ÍSOR sem komast í meginatriðum að sömu niðurstöðu. Við mótun hugmynda
um þróun golfvallarins og við mótun þessarar greinargerðar hefur átt sér stað náið samtal við
Garðabæ. Að mati Styrktar- og líknarsjóðs Oddfellowa hefur öllum kröfum náttúruverndarlaga um
vandaðan undirbúning verið fullnægt og leggur það í hendur Umhverfisstofnunar að meta
nauðsynlegar verndarráðstafanir, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga um náttúruvernd, á grunni faglegs mats
Náttúrufræðistofnunar Íslands á verndargildi náttúruminja í Urriðakotshrauni.
Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowa hlakkar til samstarfsins framundan um skipulag aðlaðandi
útivistarsvæðis þar sem útivist og fræðsla fari saman við vernd einstakrar náttúru, menningarminja og
landslags. Þar verði gott aðgengi fyrir almenning, öflugt stígakerfi með góðum tengingum við
nærliggjandi svæði, vönduð fræðsluskilti, aðstaða til umhverfisfræðslu og aðstaða til golfiðkunar á
heimsmælikvarða innan fólkvangsins Urriðavatnsdala. Næstu skref sem stefnt sé að séu því að fara
nýjar leiðir í friðlýsingarferlinu, þannig að allt þrennt verði mótað samhliða; deiliskipulag, stjórnunar- og
verndaráætlun og friðlýsingarákvæði. Þannig verði tryggt samræmi í stefnu og aðgerðum náttúru og
samfélagi til heilla.
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