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1. Yfirlit 

Skipulagið sem fyrirhugað er snýr að ca. 773 ha útivistarsvæði í Hóls- og Skarðsdal. Deiliskipulagið er 
unnið í kjölfar þeirrar stefnu sem mörkuð var í Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028. Í skipulaginu er 
Hólsdalur ásamt Skarðsdal skilgreindir sem „opin svæði til sérstakra nota” og eru ætlaðir til 
uppbyggingar alhliða útivistarsvæðis. Í gegnum tíðina hefur Hólsdalur verið eitt helsta útivistarsvæði 
Siglfirðinga. Stefnt er að því að efla enn frekar möguleika til útivistar auk þess að bæta samgöngur og 
aðstöðu fyrir starfsemi á borð við knattspyrnu, golf, skíðaiðkun og rekstur tjaldsvæðis. Unnið verður 
áfram að frekari skógrækt í dalnum og uppbygging fjögurra frístundahúsa er fyrirhuguð í jaðri 
skógræktarinnar. 

Með fjölbreyttum möguleikum til frístundaiðkunar verður Hólsdalur að alhliða útivistarsvæði fyrir alla 
aldurshópa. Aðstaða til dvalar í sveitarfélaginu mun verða bætt með fjórum frístundahúsum, aukinni 
gisitaðstöðu í nýjum skálum, tjaldsvæði og aðliggjandi frístundabyggð auk þess sem þjónusta mun 
verða efld með eldsneytisafgreiðslu og smáverslun við stofnveg Héðinsfjarðarganga (veg 76). 

Breytingar verða gerðar á skíðasvæðinu út frá snjóflóðahættumati sem unnið var af Veðurstofu 
Íslands fyrir skíðasvæðið í Skarðsdal og Hólsdal. Hættumatið leiddi í ljós að breytinga var þörf til að 
uppfylla öryggisreglur. Gert er ráð fyrir að neðsta skíðalyftan verði felld út og vegur hækkaður með 
byggingu nýs skíðaskála ofar í dalnum og utan snjóflóðahættu. Vegurinn upp að nýjum skála er 
áætlaður ca. 1.400 m langur. Vegurinn fellur undir 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000. Í lið 10. c. segir: „Allir nýir vegir utan þéttbýlis á verndarsvæðum og á svæðum sem eru á 
náttúruminjaskrá.”  

Tilkynna ber framkvæmdina til Skipulagsstofnunar áður en framkvæmdaleyfi er gefið út sem 
úrskurðar um hvort framkvæmdin sé umhverfismatsskyld eða ekki. 

Í skipulaginu er einnig gert ráð fyrir vegi inn Hólsdal sem er skilgreindur í aðalskipulagi. Nákvæmari 
lega vegarins er afmörkuð í deiliskipulaginu. Vegurinn er ca. 2.400 m og liggur frá stofnvegi 76 og um 
framtíðar göng yfir í Fljót. Sú framkvæmd fellur undir 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000. Í lið 10. i. segir: „Stofnbrautir í þéttbýli.  er umhverfismatsskyld.“ 

Helstu markmið skipulagsins eru: 

• að byggja upp fjölbreytt og öruggt skíðasvæði 

• að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu útivistarskógar og að taka frá landsvæði til aukinnar 
útplöntunar 

• að skapa eftirsóknarverðan golfvöll fyrir heimamenn jafnt sem ferðamenn 

• að byggja upp fjölnota knattspyrnusvæði að Hóli sem nýtist jafnt fyrir landsmót barna sem og 
leiki á velli í fullri stærð 

• að byggja upp tjaldsvæði í tengslum við íþróttamiðstöðina að Hóli 

• að stuðla að bættu aðgengi til útivistar að sumar sem að vetri með upplýstum gönguleiðum 



2. Tengsl við aðrar áætlanir 

 

Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028 

Í gildi er Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028 sem staðfest var í desember 2010. Á skipulaginu eru 
Hólsdalur og Skarðsdalur skilgreindir sem “opið svæði til sérstakra nota”. Felur sú skilgreining í sér að 
landsvæðið er ætlað til útivistar á einn eða annan hátt og að gert sé ráð fyrir mannvirkjum í tengslum 
við þá starfsemi sem þar er stunduð (Skipulagsreglugerð 400/1998). 

Í stefnumiðum aðalskipulagsins kemur fram að uppbygging útivistarsvæða skuli halda áfram og 
útivistarmöguleikar skuli verða sem bestir. Þá er ráðgert að skíðasvæðið í Skarðsdal verði aðal 
skíðasvæði Fjallabyggðar og lagt verður uppúr því að efla vetrarferðamennsku í sveitarfélaginu. 

Golfvellirnir tveir, í Skarðsdal og að Skeggjabrekku í Ólafsfirði, skulu endurbættir og vera 9 holur hvor 
svo samanlagt geti þeir orðið 18 holna keppnisvöllur. 

Aðstaða ferðamanna til dvalar í sveitarfélaginu verður bætt með nýrri frístundabyggð norðan 
skógræktarinnar í Skarðsdal auk þess sem ráðgert er að byggja upp tjaldsvæði að Hóli í tengslum við 
íþróttamiðstöðina þar. Við deiliskipulagsgerð frístundabyggðanna skal tekið mið af því að raska ekki 
viðkvæmum svæðum og þéttleiki byggðar taki m.a. mið af náttúru og landslagi viðkomandi svæðis. 
Frístundahús og –svæði skulu uppfylla lög og reglugerðir um skipulag og grunnkerfistengingar að og 
frá húsinu/svæðinu. Á nýjum svæðum skulu lóðir að lágmarki vera 0,25 ha. 

 

Samgönguáætlun 

Vegir á skipulaginu eru ekki á samgönguáætlun en stefna sveitarfélags er að styðja áætlun 
aðalskipulagsins sem skilgreinir veggöng yfir í Fljót. 

 

Náttúruverndaráætlun 

Meðal landsvæða sem eru á náttúruminjaskrá sem „aðrar náttúruminjar” er fjalllendið milli 
Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Hafnarfjall og Hafnarhyrna eru á Náttúruminjaskrá frá 1996 sem hluti af 
stærra svæði, þ.e. svæði nr. 423/501 en þar segir: „Fjalllendið milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar, 
Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu. Hálendi milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar norðan þjóðvegar nr. 1 
á Öxnadalsheiði. Á vestanverðum skaganum eru mörk miðuð við 200 m h.y.s, mörk ná víðast í sjó 
fram á norðanverðum skaganum og á austanverðum skaganum eru mörk í 150-250 m h.y.s. Hálendur 
og hrikalegur skagi með djúpum dölum, stórbrotið land. Á hæstu fjöllum eru jöklar. Um hálendið 
liggja fornar leiðir milli byggða.“ 

Snjóflóðahættumat 

Skv. 4. gr. laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 skal fara fram hættumat á 
ofanflóðum á skipulögðum skíðasvæðum. Hættumat felur í sér mat á þeirri hættu sem lífi fólks er 
búin vegna ofanflóða á byggð svæði eða skipulögð byggingarsvæði. 

Snjóflóðahættumat hefur verið unnið fyrir skíðasvæðin bæði í Skarðsdal og gönguskíðasvæðið í 
Hólsdal af Veðurstofu Íslands. Matið leiddi í ljós að breytinga er þörf á skíðasvæðinu sem felur í sér 
m.a. færslu á skíðaskála, barnasvæði, landmótun og lengingu vegar upp í dalinn. 



3. Grunnástand 

3.1. Umhverfisaðstæður 

Hólsdalur er einkennandi fyrir aðra dali Fjallabyggðar sem er jökulsorfinn U-dalur skorinn af árfarvegi 
í dalbotninum. Nefnist áin Fjarðará en er einnig þekkt undir nafninu Hólsá. Örfáar lækjarsprænur 
renna úr hlíðunum að vestanverðu. Leyningsá rennur eftir botni Skarðsdals og í gegnum skógrækt 
fremst í mynni Hólsdals. Fellur hann í fögrum fossi, Leyningsfossi, í skógræktinni.  

Dalurinn er gróinn með stöku trjáþyrpingum að austanverðu í Hólsdal en að vestanverðu hefur 
Skógræktarfélag Siglufjarðar unnið að skógræktarreit í landi Skarðsdalskots frá árinu 1951 
(Svæðisskipulag Eyjafjarðar 1998-2018, 2002).  

Í mynni Skarðsdals má sjá ummerki eftir jökultungur frá síðasta jökulskeiði og er talið að hún hafi 
skriðið fyrir mynni Hólsdals og því hafi myndast jökulsáraurar í dalbotninum. Innar í Hólsdal má sjá 
jökulruðningshrúgöld, skriðu- og urðarkeilur auk berghlaupa. Skriðukeilurnar eru víða grónar en 
greinilegt er að skriðuföll eiga sér enn stað úr hlíðunum (Halldór G. Pétursson og Hörður  Kristinsson, 
2000). 

Gróðurfar í Fjallabyggð er fjölbreytt og einkennist af snjóþunganum sem þar ríkir á vetrum auk 
votlendis og mýrargróðurs. Sjaldgæfar plöntur á landsvísu eru óvenju útbreiddar en þó eru engar 
plöntur á válista. Þetta eru burknar eins og skollakambur, þúsundblaðarós og skjaldburkni, auk jafna 
eins og lygnjafna og litunarjafna, og blómjurta eins og bláklukkulyngs, skollaberja, skrautpunts og 
hjarafífils. Einnig er mikið af brönugrösum, hárdeplu og fjandafælu. Eru aðalheimkynni tveggja 
þessara tegunda á Íslandi, hjartafífils og bláklukkulyngs, á skögunum beggja vegna Eyjafjarðar 
(Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028, 2010). 

Raskað svæði, gömul náma, er neðan við skógræktina í Hólsdal við Fjarðará.  

Gömul framræst tún og annað slegið graslendi gegna hlutverki golfvallar austan megin Fjarðarár. 

Gamall skeiðvöllur er innarlega í Hólsdal auk hólfa þar sem hestum er beitt á gömlum framræstum 
túnum. 

Landsvæði skíðasvæðisins í Skarðsdal hefur verið unnið svo það geti sinnt hlutverki sínu s.s. land 
sléttað og grjót hreinsað úr skíðabrautum. 

Vegslóði liggur inn Hólsdal að vestanverðu inn að stíflu að vatnsverndarsvæði. 

Vegur liggur inn Skarðsdal upp að skíðasvæði. Í framhaldi hans liggur vegslóði um Siglufjarðarskarð 
yfir í Fljót. 

 

4. Umhverfisþættir og viðmið 

Umhverfisþættir eru þeir þættir sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum við framfylgd 
skipulagsáætlunar. Við val á umhverfisþáttum sem lagðir eru til grundvallar við umhverfismat 
áætlunarinnar er tekið tillit til viðfangsefna skipulagsins og umhverfisaðstæðna á áætlunarsvæði.  

Þeir umhverfisþættir sem umhverfisskýrsla mun gera grein fyrir eru eftirfarandi:  



 

Umhverfisþáttur Núverandi ástand Markmið tillögu 

Gróður og dýr: 

Vistgerðir og búsvæði 

a) Skógrækt hefur verið í 
mynni Hólsdals frá 1951 og 
hefur verið plantað á 
svæðinu síðan.  

b) Athugun var gerð á 
sjóbleikjustofnum í Fjarðará 
árið 2001. Uppeldisskilyrði 
eru góð í ánni en rask á 
árfarvegi hefur rýrt 
uppeldis- og 
hryggningarsvæði (Bjarni 
Jósson, 2003)  

 

a) Áætlað er að skógræktin 
haldi áfram að teygja sig inn 
Hólsdal að vestanverðu. 
Augljóst er að  áhrifa mun 
gæta af skógræktinni í 
framtíðinni á núverandi 
gróðurfar þar sem 
trjágróður mun ríkja og hafa 
áhrif á gróðurframvindu í 
dalnum vestanverðum. 

b) Frágangur námu við 
Fjarðará verður unnin í 
samráði við Bjarna Jónsson 
fiskifræðing til að stuðla að 
bættum aðstæðum til 
hrygninga og uppeldis á 
bleikju. 

Öryggi – Náttúruvá: 

Snjóflóð 

c) Snjóflóðahætta er á 
skíðasvæðinu í Skarðsdal. 
Neðri-lyfta er á hættusvæði 
C vegna snjóflóða úr 
Illviðrishnjúki, sem og 
neðstu 50 m af T-lyftunni. 
Tilheyrandi safnsvæði, þ.e. 
raðasvæði, bílastæði og 
skíðaskáli, eru einnig á 
hættusvæði C.  Skv. 12. gr. 
reglugerðar nr. 636/2009 er 
óheimilt að hafa þessi svæði 
innan hættusvæðis C. 

c) Neðri-lyfta verður fjarlægð 
og upphafsstöð T-lyftu færð 
ofar ásamt skíðaskála og 
þ.m.t. safnasvæði. 

Félagslegt umhverfi – 
Samgöngur: 

Vegakerfi 

d) Samgöngur frá þéttbýlinu á 
Siglufirði eru í dag um ný 
Héðinsfjarðargöng til 
austurs og um Strákagöng 
og Herkonugil um 
Siglufjarðarveg til vesturs. 

d) Á skipulagi verður gert ráð 
fyrir vegi inn Hólsdal að 
framtíðar göngum yfir í 
Fljót. 

Byggð og efnisleg verðmæti: 

Íþróttamannvirki og aðrar 
byggingar 

e) Á svæðinu er 
íþróttamiðstöðin að Hóli 
ásamt tveimur 
knattspyrnuvöllum og stúku.  

f) Golfvöllur er á svæðin sem 
þörf er á að endurgera. 

e) Aðstaða á Hóli verði bætt 
með möguleika á 
viðbyggingu og bæta 
aðstöðu til knattspyrnu 

f) Reistur verði golfskáli við 
nýjan golfvöll vestan 



g) Á skíðasvæðinu í Skarðsdal 
er skíðaskáli, þrjár lyftur og 
lyftuskúrar. 

h) Engin þjónusta er við nýjan 
veg 76 að 
Héðinsfjarðargöngum. 

Fjarðarár. 

g) Reistir verði tveir nýir 
skíðaskálar á öruggu svæði 
á skíðasvæðinu og aðstaða 
bætt til skíðaiðkunar með 
nýjum lyftum. 

h) Skipulagið gerir ráð fyrir að 
efla þjónustu við gesti  og 
íbúa svæðisins með 
byggingu eldsneytis-
afgreiðslu og smáverslun 
við veg 76. 

Menningarminjar: 

Fornleifar 

i) Fornminjar hafa verið 
skráðar bæði í Hóls- og 
Skarðsdal. 

i) Í skipulagi skal varast að 
raska fornminjum. Áhersla 
verði lögð á upplýsinga-
miðlun t.d. með skiltum við 
þekktar minjar sem liggja 
við gönguleiðir og 
áningarstaði. 

Náttúruminjar: 

Svæði á náttúruminjaskrá 

j) Svæði á náttúruminjaskrá 
miðast við 220 m hæð í 
Skarðsdal. Í 
náttúruminjaskrá segir: 
„Hálendur og hrikalegur 
skagi með djúpum dölum, 
stórbrotið land. Á hæstu 
fjöllum eru jöklar. Um 
hálendið liggja fornar leiðir 
milli byggða.“ 

j) Vegframkvæmd í Skarðsdal 
er innan svæðis á 
náttúruminjaskrá. Vegurinn 
er áætlaður um þegar 
raskað svæði innan 
skíðasvæðins og mun því 
ekki hafa mikil áhrif á 
gróðurfar né dýralíf. Veglína 
er áætluð á svipuðu svæði 
og núverandi vegslóði yfir 
Siglufjarðarskarð. Gamli 
vegslóðinn mun nýtast sem 
göngu- og reiðleið á 
sumrum. Engar fornleifar 
eru á umræddu 
áhrifasvæði. 

Náttúrulegt landslag: 

Fjölbreytileiki landslags 

k) Landslag er fjölbreytt með 
mörgum landslagseigindum. 
Dalirnir eru þröngir og 
rammaðir af háum fjöllum. 
Aurkeilur í hlíðum fjalla 
ásamt ám sem renna eftir 
dalbotum setja svip sinn á 
landslagið. Gróðurfar 
sveiflast frá mólendi í 
dalbotnum, fjölbreyttri 
skógrækt, lyngmóum og yfir 
í viðkvæman gróður í urðum 
fjallsrótanna. 

k) Skipulagið leggur uppúr því 
að varðveita fjölbreytileika 
landslags. Skógrækt setur 
nú þegar svip sinn á Hólsdal 
og mun hún teygja sig innar 
í dalinn. Aðgengi mun verða 
um árbakka, skóglendi, 
berjalönd og mólendi svo 
almenningur fái notið 
þeirrar náttúru sem 
útivistarsvæðið hefur uppá 
að bjóða. 



Einnig verða teknir til umfjöllunar núllkostir í umhverfismati en þá er gert grein fyrir þeim 
umhverfisáhrifum sem hljótast ef skipulagið mun ekki ganga eftir. Núllkostur gerir því ráð fyrir því að 
öðrum gildandi skipulögum og áætlunum verði fylgt eftir.  

4.1. Umhverfisviðmið 

Skipulagstillagan verður unnin með hliðsjón af eftirtöldum viðmiðum og gögnum: 

• Aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028 

• Lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

• Skipulagslögum nr. 123/2010 

• Lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 

• Þjóðminjalögum nr. 107/2001 

• Náttúruminjaskrá 

• Fornleifaskráningu í Hvanneyrarhreppi 

• Skýrslu Veiðimálastofnunar um athugun á fiskgengd í Fjarðará 

• Jarðfræði- og gróðurathugunum sem gerðar hafa verið á svæðinu 

• Hættumati fyrir skíðasvæðin í Skarðsdal og Hólsdal á Siglufirði frá Veðurstofu Íslands 

 

5. Samráð og ferli 

Við mat á umhverfisáhrifum í umhverfisskýrslu verður notast við umhverfisþættina sem tilgreindir 
eru í kafla 4. 

Umhverfismat verður unnið á þann hátt að gerð verður svokölluð venslatafla þar sem skilgreindir eru 
umhverfisþættir sem taldir eru verða fyrir áhrifum við eftirfylgni skipulagsins. Möguleg áhrif eru 
skilgreind og þeim gefin einkunn skv. neðangreindri töflu. 

+ Stefna skipulagsins  styður viðmið varðandi viðkomandi umhverfisþátt, stefna skipulagsins hefur 
jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt. 

0 Stefna skipulagsins hefur ekki teljandi áhrif á (viðmið varðandi) viðkomandi umhverfisþátt. 

- Stefna skipulagsins vinnur gegn viðmiðum varðandi viðkomandi umhverfisþátt, stefna 
skipulagsins hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt. 

Ó Áhrif stefnu skipulagsins á viðkomandi umhverfisþátt er óviss. 

 
Til að vega á móti þeim neikvæðu áhrifum sem fyrirhuguð framkvæmd getur haft á umhverfisþætti 
getur komið til svokallaðra mótvægisaðgerða þar sem því má koma við.  

Deiliskipulagstillaga og umhverfisskýrsla verða unnin í samráði við ýmsa hagsmunahópa í 
sveitarfélaginu og stofnanir á landinu s.s. 



• landeigendur 

• Hestamannafélagið Glæsir, vegna reiðleiða og beitilands 

• Skógræktarfélag Siglufjarðar, vegna skógræktar 

• Knattspyrnufélag Fjallabyggðar, vegna íþróttamiðstöðvarinnar á Hóli 

• Ungmenna- og íþróttasamband Fjallabyggðar, vegna íþróttamiðstöðvarinnar á Hóli 

• Golfklúbb Siglufjarðar, vegna nýs golfvallar 

• Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg, vegna breytinga á skíðasvæði 

• Ferðafélag Siglufjarðar, vegna þekktra gönguleiða 

• Hundamannafélagið Trölli, vegna útivistarsvæðis 

• Vegagerðina, vegna legu veglína 

• Bjarna Jónsson fiskifræðing, vegna frágangs námu við Fjarðará 

• Skipulagsstofnun, vegna framsetningar og innihalds gagna 

• Veiðifélag Siglufjarðar 

Skipulagsráðgjafar og ráðgjafar frá ofangreindum hagsmunahópum munu koma að mati 
umhverfisáhrifa. 

Matslýsing þessi verður auglýst á heimasíðu Fjallabyggðar í október 2011. Í framhaldinu verður 
skipulagstillaga ásamt umhverfisskýrslu auglýst í Fréttablaðinu, Lögbirtingablaðinu, staðarblaðinu 
Tunnunni, hjá Skipulagsstofnun og á skrifstofum og heimasíðu sveitarfélagsins með sex vikna 
athugasemdafresti. 
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