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Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum er samin 
af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 
prófgráðu. 
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Látrabjarg er eitt mesta fuglabjarg í heimi, en aðgengi náttúruskoðara að því hefur 
lítið verið sinnt. Í þessari ritgerð eru teknar saman upplýsingar um náttúru svæðisins, 
menningarminjar, ferðamenn, stefnumörkun og áætlanir um svæðið. Kynntar eru 
mismunandi leiðir til að bæta þjónustu við ferðamenn og aðgengi þeirra að bjarginu 
til náttúruskoðunar og útivistar. Fjallað er um mögulega þjónustumiðstöð, 
gönguleiðir, bátsferðir og jarðgöng sem opnast út í bjargið. Áhrif þess að byggja 
svæðið upp sem ferðamannasvæði eru rædd með áherslu á jarðgöng umfram aðra 
möguleika. Tekin er afstaða til réttmætis framkvæmda í villtri náttúru og gerðar eru 
tillögur um uppbyggingu svæðisins þar sem verndun náttúru, menningar og gæða til 
útivistar eru höfð að leiðarljósi. Meðal annars eru gerðar tillögur um staðsetningu 
þjónustumiðstöðvar, gönguleiða um svæðið, merkinga og fjallað um aðgerðir sem 
þarf að gera til að tryggja verndun villtrar náttúru. 
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Improved accessibility to the birdcliff Látrabjarg, Northwest Iceland, in 
relation to conservation of natural values. 

Látrabjarg is one of the world’s largest birdcliffs but no serious effort has been made 
to improve accessibility for observation. In this dissertation information on the nature 
of the area, cultural remains, tourism, planning and future strategy was gathered. 
Different possibilities to improve accessibility and service for studying the birds and 
the nature of the cliff are presented. These include a service centre, walking paths, 
sightseeing by boat, and a tunnel leading tourists onto a balcony in the birdcliff. The 
environmental effects of developing the area for tourism are analysed with a special 
emphasis on a tunnel. An ethical opinion of the development of unspoiled nature is 
put forward and recommendations for improvement are made where the goal is to 
conserve the natural habitat but at the same time making tourism and outdoor life 
more easily accessible. These recommendations include a service centre at a certain 
distance from the bird cliff, marked footpaths within the area to observation posts 
and the precautions that have to be taken for the protection of nature. 
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Ég hef lokið B.S. prófi í líffræði frá Háskóla Íslands, starfsréttindanámi til að starfa 
sem landvörður á friðlýstum svæðum og starfsréttindanámi til að starfa við 
heilbrigðiseftirlit. Samhliða meistaranámi í umhverfisfræðum hef ég gegnt stöðu 
framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis. 

Eftir að hafa sótt þverfaglegt nám í umhverfisfræði við Háskóla Íslands var freistandi 
að takast á við þverfaglegt lokaverkefni. Í upphafi stóð til að meta áhrif af 
jarðgöngum í Bæjarbjargi og nota umhverfissiðfræði sem grundvöll fyrir verkefninu. 
Mat á því hvort framkvæmdin væri rétt? Þetta þótti mér kjörið tækifæri fyrir mig til 
sjálfsskoðunar gagnvart náttúruvernd og skoðunar á þeim gildum sem ég myndi vilja 
leggja henni til grundvallar. Í framhaldi af vettvangsferð tók ég þá ákvörðun að 
tillögu aðalleiðbeinanda að útfæra verkefnið og gera tillögur að bættu aðgengi 
ferðamanna að Látrabjargi einkum með tilliti til áhrifa manna á fugla og villta 
náttúru, þar sem jarðgöng eru meðal þeirra möguleika sem kynntir eru. Jarðgöng fá 
meiri umfjöllun en aðrir kostir til að bæta aðgengi vegna umfangs framkvæmda og 
þar sem um óafturkræfa framkvæmd er að ræða. 

Verkefnið á að gefa lesandanum mynd af aðstæðum við Látrabjarg, villtri náttúru, 
verndarhagsmunum og möguleikum til að bæta aðgengi í bjarginu. Tillögur sem 
kynntar eru í verkefninu þarf að endurskoða að teknu tilliti til nýrrar þekkingar til 
dæmis um áhrif manna á fugla. Tíminn verður að leiða í ljós hvort og þá hvaða 
framkvæmdir verða gerðar til að bæta aðgengi að bjarginu en verkefnið er vonandi 
gagnlegur grunnur og innlegg inn í umræðu og það ferli sem er undanfari slíkrar 
ákvarðanatöku.  

Arnþór Garðarsson, prófessor í dýrafræði við Háskóla Íslands, er leiðbeinandi minn í 
þessu verkefni sem gildir til 15. eininga. Auk hans sátu Hafsteinn Helgason 
verkfræðingur hjá Línuhönnun hf. verkfræðistofu og Róbert Haraldsson dósent í 
heimspeki við Háskóla Íslands í rannsóknarnámsnefnd. Prófdómari er Guðmundur A. 
Guðmundsson. 

 

 

Þorsteinn Narfason 

23. maí 2005 
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1.1 Almenn kynning 
Fuglabjörg eru á margan hátt sérstök og eiga það sameiginlegt að þar er mikill fjöldi 
fugla um varptímann, oftast í þéttum byggðum. Frá örófi alda hafa menn sótt í fæðu í 
björgin, vísindagildi þeirra er mikið og heimsóknum ferðamanna, sem sækjast eftir 
fjölbreytilegu fuglalífi og stórbrotinni náttúru fuglabjarga, fjölgar stöðugt. 
Vettvangur þessa verkefnis er stærsta fuglabjarg Evrópu, Látrabjarg í Vesturbyggð 
og næsta nágrenni.  

Atvinnumálanefnd Vesturbyggðar hefur látið kanna mögulega staðsetningu á 
jarðgöngum fyrir ferðamenn í bjarginu (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur 
Steingrímsson 2003). Hugmyndin er umdeild en hún er kveikjan að þessu verkefni. Í 
skýrslunni Auðlindin Ísland er Látrabjarg nefnt meðal ellefu staða á landinu sem 
höfundar telja að leggja beri sérstaka áherslu á með tilliti til uppbyggingar 
ferðamannastaða. Bjargið sé stórbrotin náttúrusmíð með magnaða björgunarsögu og 
einstakt fuglalíf (Ferðamálaráð Íslands 2002). Í tillögum atvinnumálanefnda 
sveitarfélaganna er talið forgangsverkefni að bæta þjónustu við ferðamenn á 
Látrabjargi (Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur 2004: 13), en afstaða ferðamanna 
til jarðganga er misjöfn (Rögnvaldur Guðmundsson 2002).  

Að tillögu aðalleiðbeinanda var umfjöllunarefni verkefnisins víkkað út á þann hátt að 
ekki er aðeins fjallað um möguleg áhrif gangagerðar á fuglalíf í bjarginu heldur eru 
núverandi aðstæður í og við Látrabjarg kannaðar. Mat er lagt á áhrif bætts aðgengis 
fyrir ferðamenn á villta náttúru með tilkomu þjónustu við þá. Með aðgengi er átt við 
möguleika fólks til að skoða bjargið og lífríki þess og njóta útivistar á svæðinu. 
Gerðar eru tillögur um hvernig bæta megi aðgengi og þjónustu við Látrabjarg. 
Jafnframt er bent á hvaða upplýsingar skortir og hvað þarf að rannsaka frekar. 
Niðurstöður verkefnisins gætu nýst sem upphaf ferlis sem þarf að eiga sér stað áður 
en ákvörðun er tekin um bætt aðgengi að Látrabjargi.  

1.2 Markmið 
Markmið verkefnisins er þríþætt: (1) Að kanna þætti sem hafa áhrif á afkomu 
sjófugla á svæðinu; (2) að varpa fram hugmyndum um stjórnun svæðisins er varðar 
aðgengi með tilliti til náttúruskoðunar og útivistar. Kynntar verða ólíkar leiðir til að 
nálgast bjargið og tekin verður afstaða til þeirra með hliðsjón af áhrifum sem 
maðurinn getur haft á staðinn. (3) Að fjalla um hvort bæta eigi aðgengi að bjarginu, 
og laða þannig að fleiri ferðamenn.  

Viðfangsefnið er áhugavert þar sem Látrabjarg og nánasta umhverfi er að mestu 
óraskað af mannavöldum. Þúsundir ferðamanna heimsækja það árlega en þjónusta 
við þá er lítil sem engin.  

1.3 Undirbúningur og efnistök 
Höfundur fór í vettvangsferð um Látrabjarg dagana 20.–25. júní 2004. Tilgangur 
ferðarinnar var að skoða bjargið í heild einkum með tilliti til möguleika á aðgengi 
ferðamanna, auk þess að skoða þá staði þar sem Línuhönnun hf. verkfræðistofa hefur 
gert tillögu að staðsetningu jarðganga (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur 
Steingrímsson 2003) og leggja eigið mat á þær. Einnig að kanna hvort betri 
staðsetning fyndist í bjarginu. Jafnframt að fá nýjar hugmyndir fyrir verkefnið og 
safna myndum. Þessarar ferðar verður getið í ritgerðinni þar sem tilefni er til. 
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Efnistök ritgerðarinnar eru þannig að í öðrum kafla er grunnástandi 
rannsóknarsvæðis lýst. Í þriðja kafla eru núverandi möguleikar á aðgengi að 
Látrabjargi kynntir. Fjórði kafli fjallar um hvaða leiðir höfundur telur mögulegar til 
bætts aðgengis að Látrabjargi. Í fimmta kafla er greint frá þáttum sem valda truflun í 
bjargfuglabyggðum og í sjötta kafla er fjallað um áhrif þjónustu, gönguleiða og 
jarðganga á villta náttúru og upplifun ferðamanna. Í sjöunda kafla eru umræður. Í 
áttunda kafla eru kynntar tillögur um skipulag þjónustu og aðkomu við Látrabjarg. Í 
níunda kafla eru kort, myndir og töflur. Fjöldi örnefna koma fyrir í verkefninu, til 
hægðarauka fyrir lesendur eru þau helstu sýnd á 15.–25. mynd. Í 10. kafla þeim sem 
veittu aðstoð þakkað. Fjórir viðaukar fylgja verkefninu: Í þeim fyrsta eru upplýsingar 
um hlunnindi og mannskaða við Látrabjarg fyrr á tímum, í öðrum eru brot úr dagbók 
höfundar frá ferð á Látrabjarg í júní 2004, í þeim þriðja eru upplýsingar um helstu 
menningarminjar við Látrabjarg. Í fjórða viðauka eru gerðar tillögur að rannsóknum 
sem höfundur telur nauðsynlegar til að meta áhrif ferðamanna af bættu aðgengi.  
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Í þessum kafla er staðháttum við Látrabjarg lýst og eignarhaldi á mismunandi 
bjarghlutum. Gerð er grein fyrir veðurfari á staðnum, jarðfræði Látrabjargs og 
aðstæðum í sjónum úti fyrir, því næst er umfjöllun um gróðurfar. Fáar rannsóknir 
hafa verið gerðar á gróðri í fuglabjörgum sem takmarkar þessa umfjöllun. Í umfjöllun 
um dýralíf er lögð sérstök áhersla á varpfugl í bjarginu. Fornleifum á svæðinu eru 
gerð skil og fjallað er um ferðamenn og gistingu. Í lok kaflans er fjallað um 
stefnumörkun og áætlanir um svæðið. 

2.1 Staðsetning og eignarhald 
Látrabjarg er á sunnanverðum Vestfjörðum, í sveitarfélaginu Vesturbyggð í umdæmi 
sýslumannsins á Patreksfirði. Það nær frá Bjargtöngum í vestri, vestasta odda 
Norður-Evrópu, að Brimnesi við Keflavík í austri.  

Ströndin frá Bjargtöngum að Brimnesi er almennt nefnd Látrabjarg en í nærliggjandi 
héruðum kallast ákveðnir hlutar bjargsins eftir jörðunum sem þeir teljast til. 
Látrabjarg er í eigu fjögurra jarða og bera eignarhlutarnir jafn mörg heiti. Frá 
Bjargtöngum að Saxagjá kallast bjargið Látrabjarg og er það tæplega helmingur af 
lengd bjargsins. Það er í eigu erfingja fyrrum ábúenda á Hvallátrum en þeir skipta 
tugum. Bæjarbjarg tekur við og liggur frá Saxagjá að Þorsteinshvammi. Það er í eigu 
ríkisins. Í framhaldi af því er Breiðavíkurbjarg en það nær að forvaða sem nefnist 
Gorgán, þessi hluti er í eigu ábúenda á Breiðavík. Keflavíkurbjarg liggur frá Gorgáni 
að Keflavík og er í eigu margra.  

2.2 Staðhættir  
Norðvestan Látrabjargs skerast víkur inn í landið frá norðvestri, næst Bjargtöngum er 
Seljavík en austan Látrabjargs skerast víkurnar inn í landið úr suðri og við austurenda 
bjargsins er Keflavík. Bak við bjargið eru lágar heiðar þaktar melum og eggjagrjóti 
en dalir ganga upp af víkunum og eru þær nokkuð grónar. Úti fyrir eru hvergi eyjar, 
sker eru fá og liggja þá nærri landi. Víða er aðdjúpt. Jarðvegur er fremur grunnur. 
Vötn eru fá á þessu svæði og ár engar því berggrunnurinn er lekur (Haukur 
Jóhannesson & Kristján Sæmundsson 1998). Ljósleitur skeljasandur er einkennandi 
fyrir víkurnar vestan bjargsins en hann er rauðleitur á Rauðasandi.  

Bjargið er um 14 km langt, hæst við Heiðnukinnarhorn utanvert við Djúpadal 444 m 
hátt, en meðalhæð þess er um 280 m og flatarmál um 300 ha. Neðan til er bjargið 
þverhnípt en efri og austari hlutar þess eru meira aflíðandi og betur grónir (Arnþór 
Garðarsson 1995). Bjargveggur Látrabjargs er ósléttur þannig að í honum eru vik eða 
bríkur. Í bjarginu eru víða stallar eða syllur, sumar allbreiðar, en á öðrum stöðum 
slútir bergið fram (Magnús Gestsson 1971). Stærsta syllan er Miðlandahilla sem er 
um 3 km löng (Arnþór Garðarsson 1986: 14). Þrjú dalverpi ganga inn í bjargið eins 
og hvilftir. Frá Bjargtöngum talið er Djúpidalur fyrstur, þá Geldingsskorardalur og 
síðast er Lambahlíðardalur sem er næst Keflavík. Sums staðar ganga berggangar 
fram sem hafa veitt meira viðnám við veðrun og standa þeir út úr bjarginu eins og 
nes. Margir þeirra bera heiti og er Barðið skammt austur af Bjargtöngum þekktast en 
þar er útskotið allt neðan við miðju bjargsins. Aðrir eru til dæmis Stefni, Látrarani, 
Látravöllur, Tröllkonuvaður, Djúpadalsrani og Bæjarvöllur (Jóhann Skaptason 1959, 
Þorsteinn Einarsson 1986). Nokkrar gjár eru með bjarginu sem vatn og grjóthrap hafa 
sorfið inn í bjargið. Helst er að nefna Saxagjá, Hvanngjá og Setnugjá. Á nokkrum 
stöðum í bjarginu eru urðir þar sem skriður hafa fallið úr bjarginu, stærst þeirra er 
Stórurð (Magnús Gestsson 1971). 
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2.3 Náttúra og veðurfar 

2.3.1 Veðurfar 

Veðurstofa Íslands hefur stundað veðurathuganir á tveimur stöðum í nágrenni 
Látrabjargs. Á Lambavatni hefur samfelldum veðurmælingum verið safnað frá árinu 
1961 fram til dagsins í dag og á Hvallátrum voru þokudagar taldir á árunum 1957–
1988. Ekki liggja fyrir upplýsingar um þoku á Hvallátrum í desember 1983 og ágúst 
1987. 

Í töflu 1 eru veðurupplýsingar teknar saman og birtar sem meðalgildi áranna 1961–
1990. Hér er fjallað um tímabilið maí til september þegar flestir heimsækja bjargið.  

Þegar hitastig frá maí til september er skoðað (Tafla 1) sést að meðalhiti á 
Lambavatni er lægstur í maí eða 5,0°C en hæstur júlí, 9,9°C. Að meðaltali er kaldast 
í maí en meðaltal daglegs lágmarks er 2,7°C á þessu tímabili. Vindur er minni í júlí 
og ágúst en hina mánuðina og þá er logn algengara. Úrkoma er mest í september, að 
meðaltali 85,4 mm og meðalfjöldi úrkomudaga 16,6 dagar. Að meðaltali er úrkoma 
annan hvern dag mánuðina júní, júlí og ágúst. Samkvæmt veðurupplýsingunum má 
búast við snjó eða slyddu í maí og september því í maí er snjór eða slydda að 
meðaltali í 2,8 daga en 1,3 daga í september. Að jafnaði er alskýjað rúmlega annan 
hvern dag á þessu fimm mánaða tímabili.  

Á 2. mynd sést meðalfjöldi þokudaga á Hvallátrum eftir mánuðum árin 1957–1988. 
Á þessum árum var oftast þoka á tímabilinu apríl til ágúst en flestir þokudagar voru í 
júlí, að meðaltali 3,8 dagar. Í óbirtum gögnum Veðurstofunnar kemur fram að þoka 
var oftast árið 1980 í 22 daga og árið 1965 í 21 dag en sjaldnast í 2 daga árið 1987. 
Upplýsingar um hæð þoku liggja ekki fyrir. 

Veður getur verið takmarkandi þáttur á útivistarmöguleika við Látrabjarg. Veður 
getur haft áhrif á upplifun ferðamanna þó ekki sé einhlítt að slæmt veður skemmi 
stemninguna. Vel kann að vera að þoka við bjargið skapi dulúðlegt andrúmsloft og 
ógleymanlega upplifun en minna sést af bjarginu og fuglinum í slíku veðri.  

2.3.2 Jarðfræði 

Látrabjarg tilheyrir jarðlagastaflanum við Breiðafjörð. Jarðlögunum hallar nær öllum 
til suðausturs eða suðsuðausturs í átt frá rekbeltunum. Jarðlagastaflinn er nokkuð 
reglulegur, að mestu myndaður úr basalti (blágrýti), þegar hraunlögin runnu hvert 
yfir annað. Á milli hraunlaganna eru þunn rauð setlög sem að uppruna eru forn 
jarðvegur (Haukur Jóhannesson 1986). Neðstu jarðlögin eru um 13 og 16 milljón ára 
gömul og eru því með elstu bergmyndunum landsins. Millilögin veðrast fyrr, því 
verða blágrýtislögin greinileg og ofan á þeim myndast syllur (Andrés Davíðsson 
1977). Þykkt hraunlaganna er um 9–12 m en að jafnaði eru millilögin um 1 metri á 
þykkt. Eitt millilagið sker sig úr og myndar mikla og breiða syllu sem heitir 
Miðlandahilla (16. og 17. mynd), hún nær eftir bjarginu endilöngu, en er þó skorin á 
köflum. Látrabjarg er um 30 m vestast við Bjargtanga (15. mynd), það hækkar svo 
hratt til austurs og um 1200 m frá Bjargtöngum, um Hrútanef eru berglögin orðin sjö. 
Við Stórhæð ofan við Barð má telja 12 berglög og við Heiðnukinn þar sem bergið er 
hæst eru berglögin 26. Í Keflavíkurbjargi eru 11 lög (Þorsteinn Einarsson 1986: 69). 
Látrabjarg er myndað við sjávarrof (Þorleifur Einarsson 1985). 
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2.3.3 Sjór 

Ísland er á mörkum hlýrra og kaldra strauma í lofti og hafi. Það hefur áhrif á veðurfar 
og veldur því að sjávarhiti umhverfis landið er mjög breytilegur í tíma og rúmi. Hér 
er eingöngu fjallað strauma norðvestur af landinu. Milli Íslands og Grænlands 
mætast hlýr og saltur Atlantshafssjór og kaldur seltulítill pólsjór Austur-
Grænlandsstraumsins sem fellur suður með austurströnd Grænlands. Árssveifla hita í 
yfirborði sjávar (munur á hæsta og lægsta hita) er um 6–7°C vestanlands. Lægstur 
hiti er að meðaltali um mánaðarmótin febrúar-mars. Lóðrétt blöndun sjávar er á 
öllum árstímum mun meiri á svæði vestan landsins en norðan þess, hitaskiptalag nær 
þó að myndast á sumrin. Lágt hitastig og lága seltu í köldum árum virðist einkum 
mega rekja til breikkunar ísbeltisins og aukinnar útbreiðslu pólsjávar. Vaxandi 
útbreiðsla á seltulitlum pólsjó leiðir til lélegri skilyrða fyrir frumframleiðni 
plöntusvifs og lífríki hafsins í heild og kann auk þess að hafa áhrif á göngur 
nytjafiska. Á hinn bóginn bætir hækkandi sjávarhiti, sem er samfara auknu 
innstreymi af selturíkum Atlantssjó inn á Norðurlandssvæðið, blöndunarskilyrði, 
eykur framleiðni og lengir gróðurtímann (Unnsteinn Stefánsson 1961,1999). Vegna 
stefnu Atlantsstraumsins er brimasamt við Látrabjarg og sterkir straumar eru þar næst 
landi sem myndað hafa bjargið.  

Út frá Bjargtöngum til suðvesturs eru öflug straumamót þar sem sjávarfallastraumur 
inn og út úr Breiðafirði mætir meginstraumi. Þau eru mjög greinileg í stórstreymi, 
eins og hvítur strengur langt á haf út. Þetta er Látraröst ein mesta sjávarröst við hér 
við land. Fiskisælt þykir á röstinni, en í stórstraumi erfitt að athafna sig þar við veiðar 
(Jóhann Skaptason 1959, Andrés Davíðsson 1977). 

2.3.4 Gróðurfar  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á útbreiðslu gróðurs í bjarginu en nokkrir aðilar 
hafa lýst gróðrinum og er stuðst við þær lýsingar í þessum kafla.  

Víkurnar á skaganum sunnan Patreksfjarðar einkennast af skeljasandi meðfram allri 
ströndinni sem sums staðar hefur einnig fokið upp í hlíðar. Þessir sandar hafa gróið 
upp síðustu ár, líklega vegna minni beitar. Í Látravík taka við melar og holt ofan 
sandanna nema í norðurhluta víkurinnar þar sem bæirnir á Látrum standa, þar eru tún 
(Gísli Már Gíslason 1986: 12). Næst bjargbrúninni er graslendi en þegar fjær dregur 
brúninni upp á heiðinni eru mosi og fléttur ríkjandi gróður (Magnús Gestsson 1971: 
179). Graslendisræman er ekki áberandi við bjargið austan Geldingsskorardals, þ.e. í 
Breiðavíkurbjargi og Keflavíkurbjargi, en ástæðan fyrir henni er fyrst og fremst 
áburðargjöf frá fuglum í bjarginu (Jóhann Skaptason 1959: 14). 

Efri og austari hluti Látrabjargs er að mestu gróinn grasi og stórvöxnum jurtum, helst 
er að telja ætihvönn Angelica archangelica og valllendisgróður sem teygir sig langt 
inn á fjallið ofan við bjargið. Þar sem bjargið er þverhnípt er það nánast gróðurlaust 
(Arnþór Garðarsson 1986: 14). Víðast hvar er þörungagróður með ströndum (Jóhann 
Skaptason 1959: 14). Mikið ber á strandjurtum, svo sem skarfakáli Cochlearia 
officinalis (Andrés Davíðsson 1977). Í bjarginu er gula fuglaskófin Xanthoria 
parietina algeng (Arnþór Garðarsson 1986: 14). Burnirót Rhodiola rosea og 
ætihvönn eru víða í bjarginu á syllum og í gjám. Bjarghillur eru víða vaxnar 
vallendisgróðri og melgresi Leymus arenarius. Stórurð er að ofan vaxin hávöxnu 
sveifgrasi af Poa tegund og melgresi en víða er hún þakin baldursbrá Matricaria 
maritima og holurtarskúfum Silene vulgaris (Þorsteinn Einarsson 1986: 74). Frá 
Hvanngjá og út undir Saxagjárvöll eru þrjá fjórðu vegar uppi í bjarginu grösugir og 
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breiðir hjallar (Innskot höfundar: Sjá í þessu sambandi einnig Hælavöllur, 
Saxagjárvöllur og Undirhlíð). Bæjarbjarg og Breiðavíkurbjarg eru grónari, allt frá 
helmingi upp í bjargið að þremur fjórðu. Mikil gróska er sums staðar og þar má 
ganga að ýmsum blómplöntum vísum sem annars eru ekki algengar á þessum 
slóðum, s.s. umfeðmingur Vicia cracca (Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 
1990). Á stöðum þar sem grjóthrap úr bjarginu er lítið er bjargið orðið gróið fyrir 
tilverknað fugladritsins og ætisleifanna. Slíkir berghlutar eru víða vaxnir skarfakáli 
og baldursbrá, melgresi og burnirót (Þorsteinn Einarsson 1986: 69). Ofan á bjarginu 
þar sem það tekur að hækka er gamburmosi Racomitrium lanuginosum og 
fléttugróður áberandi en grastegundum fækkar. Í dalverpunum eru vænir grasflákar 
(Andrés Davíðsson 1977). Í töflu 2 eru sjaldgæfar plöntutegundir á Látrabjargi og 
Rauðasandi. 

2.3.5 Fuglalíf  

Fuglalíf í Látrabjargi er afar fjölskrúðugt enda er þar um að ræða mestu fuglabjörg 
við Norður-Atlantshaf. Þar verpa tíu sjófuglategundir og vitað er að átta tegundir 
landfugla verpa í og við bjargið. Auk þess má sjá fjölda annarra fuglategunda bregða 
fyrir.  
2.3.5.1 Sjófuglar  

Þær tíu sjófuglategundir sem verpa í Látrabjargi eru álka Alca torda, langvía Uria 
aalge, stuttnefja Uria lomvia, lundi Fratercula arctica, teista Ceppus grylle, rita 
Rissa tridactyla, fýll Fulmarus glacialis, toppskarfur Phalacrocorax aristotelis, 
hvítmáfur Larus hyperboreus og svartbakur Larus marinus (Arnþór Garðarsson 
1985, 1986: 14). Fimm fyrst töldu fuglarnir teljast til svartfuglaættar Alcidae og er 
fyrst fjallað um þá en því næst er hinum tegundunum fimm gerð skil. 

i Svartfuglar  
Sameiginlegt er svartfuglum að þeir eru góðir sundfuglar og kafarar. Þeir eru 
algengir á grunnsævi yfir varptímann en halda sig út í hafi yfir vetrartímann (Farrand 
1983: 108). Svartfuglar eru langlífir fuglar og þeir sýna ýmis einkenni þess. Þeir eru 
kynþroska seint sem veldur því að þeir geta verið mjög lengi að vinna upp afföll 
(Perrins & Milleton 1985).  

Álka og langvía koma að björgum á Suðvesturlandi í febrúar en stuttnefja heldur 
seinna (Tafla 4) en með vorinu færa þeir sig upp í bjargið. Álka verpir á þröngum 
þræðingum milli berglaga eða í sprungum, gjarnan þar sem er lausagrjót eins og í 
urðunum undir bjarginu þar sem hún er aðalvarpfuglinn (Arnþór Garðarsson 1984, 
1986: 14; 1995).  

Langvía hefur varp síðari hluta maí og stendur það fram í júní en álka og stuttnefja 
hefja varp seinna. Langvía kýs að verpa á breiðum syllum, sem mest er af neðan til í 
bjarginu, en einnig í opnum skútum. Fuglinn verpir þétt saman og myndar 
margfaldar raðir eða breiður. Langvíur yfirgefa bjargið með unga sína um 10. júlí og 
eru allar horfnar í lok júlí (Arnþór Garðarsson 1984, 1986, 1995: 47).  

Stuttnefja verpir dreift um bjargið. Hún velur hreiðurstæði á mjóum hillum og 
snarbröttum bergfláum, einnig utan í langvíubælum þar sem jarðvegur er laus 
(Arnþór Garðarsson 1986: 14). Að því er varp varðar eru lifnaðarhættir stuttnefju og 
langvíu líkir. Útungun svartfugla tekur yfirleitt um 30 daga undantekning er lundi 
með um 40 daga útungunartíma. Ungar langvíu, stuttnefju og álku fara úr bjarginu 
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um 20 dögum síðar (Arnþór Garðarsson 1984: 148, 1995: 47) en lundi um 40 dögum 
síðar (Harris 1984). 

Teista verpir dreifðar en aðrir svartfuglar. Hreiðrið er falið milli steina, til dæmis í 
urðum en einnig í steinhleðslum (Sørensen o.fl. 1991: 119). Teista verpir tveimur 
eggjum ólíkt hinum svartfuglunum sem verpa aðeins einu (Arnþór Garðarsson 1984: 
148, Perrins & Middleton 1985), hún heldur sig nær ströndinni en aðrir svartfuglar 
(Sørensen o.fl. 1991: 119) 

Lundi kemur í bjargið í apríl þegar hann hefur lokið fjaðrafelli en aðrar 
svartfuglategundir fella fjaðrir á haustin. Varptími lunda nær frá maí fram í ágúst 
(Sørensen o.fl. 1991: 120). Í Látrabjargi verpir hann í holur efst í bjarginu alveg 
undir bjargbrún og alls staðar þar sem er að finna hallandi grasi grónar brekkur. 
Sama holan er notuð ár eftir ár. Foreldrar liggja á egginu í um sex vikur en aðrar sex 
til sjö vikur líða svo þar til unginn verður fleygur. Í lok ágúst yfirgefur unginn holuna 
og hverfur að næturlagi til sjávar. Eftir miðjan september er lundinn oftast horfinn 
aftur til hafs (Harris 1984: 79–86).  

ii Aðrir sjófuglar 
Aðrar tegundir sjófugla sem verpa í bjarginu eru fýll, rita, hvítmáfur, svartbakur og 
toppskarfur (Arnþór Garðarsson 1986: 14). 

Fýll sést á öllum tímum árs við sjóinn. Hreiður fýlsins er ofan til þar sem  bjarg er 
gróið, sem er aðallega ofantil í bjarginu. Varpið er gisið og hreiðrið stór grunn hola í 
jarðveginn, oft með smávölum í botninum. Hann verpir einu eggi, sé hann rændur 
því gerir hann ekki aðra tilraun til varps. Varptíminn hefst seinni hluta maí og tekur 
útungun um 53 daga að meðaltali. Foreldrarnir skiptast á að liggja á egginu en þess á 
milli eru þeir á sjó. Unginn verður fleygur á um það bil 50 dögum um mánaðamót 
ágúst - september (Arnþór Garðarsson 1984: 137). 

Rita er frábrugðin öðrum máfum að því leyti að hún er meiri úthafsfugl og verpir 
oftast í þverhníptum björgum (Ævar Petersen 1982, Arnþór Garðarsson 1984: 142). 
Ritan er misdreifð um allt bjargið en algengust í votu bergi þar sem hún byggir 
efnismikið hreiður (Arnþór Garðarsson 1986: 1). Lambahlíð aðskilur ritubyggðina í 
Keflavík á skýran máta frá aðal ritubyggðinni sem er í Bæjarbjargi og austast í 
Látrabjargi (Arnþór Garðarsson 1996: 4). Varptími ritu er í maí og fram eftir júní. 
Eggin eru oftast tvö en stöku sinnum þrjú. Útungunartíminn er um þrjár vikur. 
Riturnar yfirgefa varpstöðvarnar í ágúst þegar ungarnir eru orðnir fleygir (Arnþór 
Garðarson 1984: 144) 

Hvítmáfur og svartbakur verpa í grasbrekkum efst í bjarginu (Arnþór Garðarsson 
1986). Hreiður eru oftast í grasi grónum hamrahlíðum. Svartbakurinn velur sér 
sléttari hreiðurstæði og varp hans er gisnara. Varp er oft innan um aðra stórmáfa. 
Eggin eru venjulega þrjú í fremur óvandaðri hreiðurkörfu. Ungar klekjast á fjórum 
vikum og geta þeir farið úr hreiðri innan sólarhrings. Þeir halda sig þó innan 
yfirráðasvæðis foreldris uns þeir verða fleygir, í 4–5 vikur. Hérlendis verpir 
hvítmáfur nær eingöngu við Breiðafjörð og á Vestfjörðum (Agnar Ingólfsson 1982).  

Toppskarfur velur hreiðurstæði í stórgrýtisurð. Oftast verpa fáeinir skarfar saman í 
björgum. Hreiður er gert úr haug af þangi en hreiðurskálin er fóðruð með sinu. Varp 
hefst í apríl, eggin eru þrjú og útungunartími 30–35 dagar. Ungarnir verða fleygir á 
um 53 dögum (Arnþór Garðarsson 1984: 139). 
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iii Fjöldi sjófugla  
Hér er einungis getið fjölda varppara í Látrabjargi (Tafla 3). Talið er að fjöldi 
álkupara sé um 230 þúsund, langvíupör um 298 þúsund og stuttnefjupör um 118 
þúsund (Arnþór Garðarsson 1995). Fjöldi ritupara er um 46 þúsund (Arnþór 
Garðarsson 1996) og fýlapör eru um 140 þúsund í Látrabjargi (Arnþór Garðarsson 
1986: 15). Fjöldi lunda í bjarginu er ekki þekktur fyrir víst en hann skiptir 
hundruðum þúsunda (Arnþór Garðarsson 1985). Hvítmáfur, toppskarfur og aðrir 
sjófuglar verpa þarna í minna mæli (Arnþór Garðarsson 1986: 15). Svartfuglar eru 
flestir fyrir vestan og norðvestan Ísland og eru stærstu byggðirnar í Látrabjargi, 
Hornbjargi og Hælavíkurbjargi. Talið er að lundar séu flestir í Vestmannaeyjum en 
einnig er talsvert af þeim fyrir vestan land og austan (Kristján Lilliendahl 1998: 3). 
Mestur fjöldi ritu er á norðanverðu landinu en fýlar eru flestir fyrir sunnan, vestan og 
norðvestan land (Arnþór Garðarsson 1995, 1996). 

iv Fæða sjófugla 
Fæða sjófugla er breytileg eftir árstíðum, landshlutum og tegundum. Í rannsókn á 
sumarfæðu sex tegunda sjófugla, þ.e. álku, langvíu, stuttnefju, lunda, ritu og fýls þar 
sem flestir fuglanna voru úr Látrabjargi, kom í ljós að mikilvægasta fæða álku var síli 
sem nam um 80% af votvigt en í öðru sæti var loðna. Matseðill lunda og langvíu var 
mjög svipaður í rannsókninni en hjá þeim voru 60–70% fæðunnar síli og tæplega 
30% loðna. Um 70% fæðu stuttnefju voru síli. Loðna var mikilvæg fæða fyrir 
stuttnefju og ólíkt hinum tegundunum lifir hún að stórum hluta á ljósátu. Fæða fýls 
var verulega frábrugðin fæðu hinna tegundanna því meira en helmingur fæðu hans 
greindist sem önnur fæða, að líkindum mest útkast frá fiskiskipum. Síli var önnur 
mikilvægasta fæða fýls, rúmlega 40% af votvigt. Rannsóknin er lýsandi fyrir 
sumarfæðu fuglanna árin 1994–1995 (Kristján Lilliendahl og Jón Sólmundsson 
1997). Toppskarfur lifir mest á síli en hann tekur einnig aðra fiska einkum á vetrum. 
Teistan er ólík öðrum svartfuglum því hún lifir á botndýrum bæði krabbadýrum, 
ormum og smáfiskum (Arnþór Garðarsson 1984). 

Talið er að dreifing svartfugla stjórnist af framboði á fæðu (Kristján Lilliendahl & 
Jón Sólmundsson 1998: 2), varpstaðir í björgum virðast ekki vera takmarkandi því 
það er til dæmis enginn svartfugl á Hornströndum sunnan Látravíkur svo eitthvað sé 
nefnt (Arnþór Garðarsson 1995: 62, Kristján Lilliendahl & Jón Sólmundsson 1998). 

Svartfuglar eyða miklum tíma á sjó í fæðuleit og þeir fljúga oft langar leiðir. Þannig 
hafa rannsóknir á varptímanum sýnt að langvíur eyða 70–85% af tímanum á sjó 
(Cairns o.fl. 1990) og rannsóknir á fæðuhegðun álku sýna að hún flýgur 20 til 110 
km á veiðisvæði aðra leiðina. Álka flýgur í lotum og kafar þess á milli niður á 35–41 
m hæð dýpi í ætisleit (Dall´Antonia o.fl. 2001). Stuttnefja ferðast 10 til 168 km 
norðvestur af Látrabjargi í ætisleit og það háttalag virðist vera nokkuð stöðugt 
(Benvenuti o.fl. 1998). Á heimflugi virðast álkur og stuttnefjur stoppa sjaldnar og 
skemur en á leið úr bjarginu (Benvenuti o.fl. 1998, Dall´Antonia 2001). Kenning er 
um að fuglar á heimflugi staðsetji sig miðað við fugla sem eru á leið á veiðistöðvar 
og bjargið þjóni því hlutverki sem eins konar upplýsingamiðstöð (Ward & Zahavi 
1973). Svartfuglar fljúga ógjarnan yfir land og því verða svartfuglarnir úr Látrabjargi 
að fljúga þröngt fyrir Bjargtanga á leið sinni til og frá veiðisvæðum. Á varptíma 
fljúga að meðaltali um 700 fuglar á mínútu í hvora átt fram hjá Bjargtöngum. 
Umferðin er mest kvölds og morgna (allt að 3.000 fuglar á mínútu) en minnst um 
miðnættið. Fuglarnir voru að meðaltali 17 klukkustundir á hverri ferð (Arnþór 
Garðarsson 1986).  
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2.3.5.2 Aðrir fuglar 

Þær átta landfuglategundir sem verpa í og við Látrabjarg eru hrafn Corvus corax en 
ásamt varpfugli halda geldhrafnar sig við bjargið yfir varptímann, Fálki Falco 
rusticolus (Tafla 5), músarindill Troglodytes troglodytes, maríuerla Motacilla alba 
og snjótittlingur Plectrophenax nivalis. Þá verpa sendlingur Calidris maritima, og 
kjói Stercorarius parasiticus ofan við bjargið (Arnþór Garðarsson 1986) og það gerir 
þúfutittlingur Anthus pratensis einnig (Arnþór Garðarsson 2005 munnl. uppl.). 
Nokkrar tegundir til viðbótar sjást stundum við sjóinn og eru eftirfarandi helstar: 
Súla Morus bassanus, æðarfugl Somateria mollissima, straumönd Histrionicus 
histrionicus, kría Sterna paradisae og skúmur Stercorarius skua. Á vorin er töluverð 
umferð farfugla við bjargið, þá má meðal annars sjá margæsir Branta bernicla og 
rauðbrystinga Calidris canutus á leiðinni til Grænlands (Arnþór Garðarsson 1986). 

2.3.5.3 Fuglar á válista 

Nokkrar tegundir sem verpa í Látrabjargi eru á válista Náttúrufræðistofnunar yfir 
tegundir í yfirvofandi hættu (Tafla 5). 

2.3.6 Annað dýralíf 

Auðvelt er að fylgjast með háttum útsels Halicoerus grypus á Bjargtöngum þar sem 
selirnir liggja oft í fjörunni við vitann en einnig sést til landssels Phoca vitulina í 
sjónum úti fyrir Látrabjargi (Arnþór Garðarsson 1986). Hvalir eru sjaldséðir á 
grunnslóð nema þá helst smáhveli s.s. hnísa Phocoena phocoena og hrefna 
Balaenoptera acutorostrata en háhyrningavöður Orchinus orca sjást af og til. Tófur 
Alopex logopus og hagamýs Apodemus sylvaticus eru einu landspendýrin í bjarginu 
(Jóhann Skaptason 1959). Af búfé eru um 640 fjár á fóðrum í umsjá Kerans Stueland 
Ólasonar bónda á Breiðavík. Af því ganga um 300–350 lömb og ær á bjarginu. Keran 
er eini fjárbóndinn við Látrabjarg en fé er einnig í Hænuvík (Keran Stueland Ólason 
2004, munnl. uppl.). Smádýralíf er lítt þekkt, helst að telja tvívængjur sem eru 
áberandi og lundalúsina Ixodes uriae sem reyndar er áttfætlumaur (Arnþór 
Garðarsson 1986). 

2.4 Fornleifaskráning 
Engar meiriháttar fornleifarannsóknir hafa átt sér stað í Vestur-Barðastrandasýslu. 
Þór Magnússon fornleifafræðingur hefur farið nokkrar ferðir um sýsluna og hafa á 
grunni athugana hans nokkrir staðir verið friðlýstir. Helst er að telja verstöðvarnar að 
Brunnum, Látranesi og í Breiðavík sem voru friðlýstar árið 1971. Árið 1974 fór 
Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur um Rauðasandshrepp og skráði meðal 
annars fornminjar í Breiðavík og á Hvallátrum (Viðauki III). Aðrir hafa ekki farið á 
svæðið til fornleifaskoðunar svo vitað sé (Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir 
1997: 14). Aðalskráning fornleifa, þar sem gengið er um svæðið og allar sýnilegar 
fornleifar skráðar, hefur ekki farið fram (Orri Vésteinsson 2004, munnl. uppl.). 

2.5 Ferðamenn og gisting 
Reiknað er með að fjöldi ferðalaga milli landa á heimsvísu aukist árlega að meðaltali 
um 4,1% á tímabilinu 1995-2020 og hlutdeild lengri ferða verði meiri (5,1%) en 
þeirra styttri (3,8). Með hliðsjón af fjölgun erlendra ferðamanna undanfarið telja 
Samtök ferðaþjónustunnar að fjöldi þeirra gæti orðið á bilinu 700 til 800 þúsund árið 
2015 en þeir voru 325 þúsund árið 2003 (Samgöngumálaráðuneytið 2005). 

Talið er að ein ástæða þess hversu fáir heimsækja Vestfirði samanborið við aðra 
landshluta sé skortur á góðri gistiaðstöðu. Í skýrslunni Auðlindin Ísland 
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(Ferðamálaráð Íslands 2002) er lagt til að fundin verði leið til að byggja gott hótel á 
suðurfjörðum Vestfjarða eða Barðaströnd til að ferðaþjónusta nái að festa þar 
tryggari rætur og til að mögulegt verði að nýta Látrabjarg og nágrenni þess betur 
fyrir ferðamenn.  

Á suðurfjörðum Vestfjarða og Barðaströnd eru nokkur gistiheimili og hótel og eru 
þar samtals um 90 herbergi með 200 rúmum. Hagstofan reiknar ársnýtingu gistirýmis 
25% samkvæmt tölum frá hótelum og gistiheimilum (Ferðamálaráð Íslands 2002). 
Næst Látrabjargi eru gistimöguleikar á tjaldsvæði í Látravík og í Breiðavík er rekin 
ferðaþjónusta með fjölbreyttum gistimöguleikum. Í Örlygshöfn er rekin 
ferðaþjónusta með gistingu og farfuglaheimili er í Hænuvík. Að undanskilinni 
minjagripasölu á Bjargtöngum sumarið 2004 er engin þjónusta við ferðamenn við 
Látrabjarg. Samkvæmt rannsókn komu rúmlega 15.000 ferðamenn að Látrabjargi 
sumarið 2001 og eru það um 60% þeirra sem heimsækja Vestfirði. Alls voru erlendir 
ferðamenn um 9.000 talsins en Íslendingar um 6.300. Utan sýslunnar var algengast 
að ferðamenn gistu í Stykkishólmi og á Ísafirði en Breiðavík var algengasti 
gististaður þeirra sem heimsóttu Látrabjarg, aðallega erlendra ferðamanna. Þar á eftir 
kusu ferðamenn að gista í Hótel Flókalundi í Vatnsfirði en það er helsti gististaður 
Íslendinga í sýslunni (Rögnvaldur Guðmundsson 2002). Í þessu verkefni er ekki 
tekin afstaða til gistirýmis. 

Framangreind könnun náði til 645 ferðamanna sem heimsóttu Látrabjarg sumarið 
2002. Niðurstöður hennar sýna að Íslendingum finnst „hrikaleg fegurð“ náttúrunnar 
vera það jákvæðasta við heimsóknina á Látrabjarg, í öðru sæti er fugl. Erlendir 
ferðamenn nefndu þessa sömu hluti en í öfugri röð. Þeim finnst jákvæðara að svæðið 
sé óspillt og náttúrlegt en að útsýni sé gott en það finnst Íslendingum mikilvægara. 
Fram kemur að Íslendingar, sérstaklega þeir eldri, þekkja vel sögu bjargsins, einkum 
er varðar strand breska togarans Dhoon árið 1947, en útlendingar síður. Samkvæmt 
könnuninni dvelja erlendir ferðamenn jafnaði um 3 klukkustundir á Látrabjargi en 
Íslendingar rúmlega helmingi skemur. Þegar spurt var um þjónustu á Látrabjargi kom 
í ljós að Íslendingar eru almennt hlynntari fjölbreyttri þjónustu en útlendingar töldu 
hana ekki skipta eins miklu máli. Stór meirihluti Íslendinga og útlendinga taldi að þar 
þyrfti að vera hreinlætisaðstaða og upplýsingagjöf. Flestir ferðamenn á Látrabjargi 
koma þangað á eigin vegum. Flestir landleiðina eða rúmlega 80%, 16%  með Baldri 
og 1–2% með flugi. Fáir erlendir ferðamenn ferðast með börn en um 43% Íslendinga 
gera það (Rögnvaldur Guðmundsson 2002: 18). 

2.6 Stefnumörkun og áætlanir 

2.6.1 Aðalskipulag 

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, er landið allt skipulagsskylt. 
Bygging húsa og annarra mannvirkja ofan jarðar og neðan og aðrar framkvæmdir og 
aðgerðir sem hafa áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess skulu vera í samræmi við 
skipulagsáætlanir. Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og þróun 
byggðar. Þar eru sett fram markmið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, 
atvinnusvæði, náttúruvernd, samgöngur o.fl. 

Öll sveitarfélög landsins eiga að hafa unnið aðalskipulag fyrir árið 2008. Þeirri vinnu 
er ekki lokið í Vesturbyggð en hún er langt á veg komin. Ekki hefur heldur verið 
unnið deiliskipulag fyrir Látrabjarg eða nágrenni þess. 
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2.6.2 Náttúruminjaskrá 

Náttúruminjaskrá er gerð skv. lögum nr. 44/1999, um náttúruvernd. Í henni er yfirlit 
yfir friðlýstar náttúruminjar og aðrar náttúruminjar sem rétt þykir að vernda. Með 
náttúruminjum er átt við landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, 
vistgerðir og vistkerfi. Á Látrabjargi og næsta nágrenni þess eru tvö svæði skráð sem 
aðrar náttúruminjar á náttúruminjaskrá en hafa ekki verið friðlýst. Þau eru 
Bæjarvaðall (svæði nr. 306) og Breiðavík, Hvallátrar og Keflavík (svæði nr. 307). 
Þessum svæðum er lýst í náttúruminjaskrá (Kristján Geirsson ritstj. 1995). 

2.6.3 Náttúruverndaráætlun 

Í náttúruverndaráætlun 2004–2008, sem Alþingi samþykkti á 130. löggjafarþingi árið 
2004, er gert ráð fyrir að unnið verði að friðlýsingu Látrabjargs og Rauðasands 
(Alþingi 2004). Í svæðislýsingu segir að þar séu stórkostleg fuglabjörg, hin mestu við 
Norður-Atlandshaf. Bjargbrúnir séu vel grónar og heiðar. Fjöldi þjóðminja sé á 
svæðinu. Fram kemur að í Látrabjargi sé stærsta álkubyggð í heimi og að lundi, fýll, 
stuttnefja og langvía nái einnig alþjóðlegum verndarviðmiðunarmörkum. 
Verndarforsendum svæðisins er nánar lýst í náttúruverndaráætluninni en svæðið sem 
lagt er til að verði friðað er talsvert stærra en það svæði sem þetta verkefni nær til. 

2.6.4 Stefnumörkun um sjálfbæra þróun 

Íslensk stjórnvöld hafa unnið að stefnumörkun í anda sjálfbærrar þróunar á síðustu 
árum. Í skýrslu umhverfisráðuneytis (2002) Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í 
íslensku samfélagi eru sett fram markmið til lengri tíma og forgangsverkefni til 
skemmri tíma. Lögð er áhersla á að skilgreina og þróa mælikvarða á árangur. 
Sérstaklega er fjallað um verndun náttúru Íslands og þar eru meðal annars sett fram 
þau markmið að fjölbreytileika tegunda og vistgerða skuli viðhaldið og forðast verði 
eins og kostur er að skerða frekar votlendi, birkiskóga og önnur lykilvistkerfi Íslands. 
Einnig er markmiðið að byggja mannvirki utan skilgreindra víðerna en þar sem slíkt 
er ekki mögulegt verði þess gætt að þau valdi sem minnstu raski og sjónmengun.  

Í 17. kafla stefnumörkunarinnar eru sett fram sérstök markmið sem fjalla um vernd 
líffræðilegrar fjölbreytni. Þannig verði tryggt að líffræðileg fjölbreytni vistgerða og 
vistkerfa á Íslandi verði viðhaldið með því að vernda tegundir dýra, plantna og 
annarra lífvera, erfðaauðlindir sem þær búa yfir og búsvæði þeirra. Stefnt er að því 
að öll nýting hinnar lifandi náttúru fari fram á sjálfbæran hátt og að við framkvæmdir 
sem raska eða breyta lifandi náttúru verði beitt varúðarsjónarmiðum og 
vistkerfisnálgun þannig að neikvæðum áhrifum á vistkerfi verði haldið í lágmarki 
(Umhverfisráðuneytið 2002). Skipulagning svæðisins ætti að lágmarki að taka mið af 
ofangreindum markmiðum stjórnvalda. 

2.6.5 Ósnortin víðerni 

Fyrir nokkrum árum birti starfshópur á vegum umhverfisráðuneytis kort sem sýnir 
umfang og dreifingu ósnortinna víðerna á Íslandi (Veftilvísun 1). Á kortinu er 
Látrabjarg ekki sýnt sem ósnortið víðerni en það uppfyllir þó að mestu leyti 
skilgreiningu á hugtakinu í lögum nr. 44/1999, um náttúruvernd. Þar eru víðerni 
skilgreind svo: „Landsvæði sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að 
njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna 
farartækja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum 
ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum, og þar 
sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær að þróast án álags af 
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mannlegum umsvifum.“ Í lögunum er jafnframt fjallað um mikilvægi þess að friða 
stór víðerni og landslagsgerðir og að í náttúruverndaráætlun skuli tekið tillit til þeirra.  
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Í þessum kafla er fjallað um núverandi aðgengi ferðamanna við Látrabjarg. Greint er 
frá flug- og vegasamgöngum, gönguleiðum og aðkomu ofan í bjargið. Í lok kaflans er 
fjallað um aðgengi frá sjó. 

3.1 Samgöngur  
Á Bíldudal er áætlunarflugvöllur en á Patreksfirði þjónar flugvöllur sjúkra- og 
leiguflugi ásamt almennu einkaflugi. Bíldudalsflugvöllur hefur með tímanum orðið 
aðalflugvöllur á sunnanverðum Vestfjörðum. Í skýrslu Fjórðungssambands 
Vestfirðinga (2004) segir að Patreksfjarðarflugvöllur muni gegna mikilvægu 
hlutverki í fyrirhugaðri uppbyggingu ferðaþjónustu tengdri Látrabjargi. 

Örlygshafnarvegur nr. 612 liggur frá botni Patreksfjarðar um Mikladal við 
Örlygshöfn, yfir Breiðavíkurheiði og þaðan yfir í Látravík (Landmælingar Íslands 
1986). Í skýrslunni Auðlindin Ísland (Ferðamálaráð Íslands 2002) er talið 
forgangsatriði að lagfæra veginn. Við Bjargtanga eru bílastæði og þaðan er örstutt 
ganga að bjargbrún. Ef skoða á aðra hluta bjargsins verður að ganga eftir vegleysum 
því engir stígar eru til staðar, sums staðar eru þó götur við bjargbrún.  

Keflavíkurvegur (ónúmeraður á korti) liggur eftir endilöngum Látrahálsi að 
Hestskorarvatni ofan við Keflavíkurbjarg. Lagfæringar voru gerðar á þessum vegi 
árið 2001 (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur Steingrímsson 2003). Í framhaldi liggur 
jeppavegur frá Hestskorarvatni um 2 km leið í Keflavík en þar er neyðarskýli. Árið 
1970 var ruddur jeppafær afleggjari af Keflavíkurvegi og liggur hann frá Urðarhjalla 
að Geldingsskorardal. Tilgangurinn með slóðanum var að nota hann þegar farið var í 
egg á Bæjarbjargi. Í tillögu Línuhönnunar hf. verkfræðistofu (Gunnar Ólafsson og 
Jón Haukur Steingrímsson 2003) er gert ráð fyrir að slóðinn verði notaður ef ráðist er 
í gerð jarðganga á Bæjarbjargi. „Þá þyrfti að endurgera um 1,2 km kafla en efnistaka 
hefur áður farið fram við Keflavíkurveg“. Við enda slóðans er minnismerki sem reist 
var í minningu áhafnar togarans Dhoon sem strandaði við bjargið í desember 1947. 
Neðan Geldingsskorardals er Flaugarnef, þar sem skipbrotsmönnum togarans var 
bjargað upp. Frá minnismerkinu er um fimm mínútna gangur í Setnugjá.  

Áætlunarferðir að Látrabjargi eru frá Patreksfirði og Brjánslæk á tímabilinu júní til 
ágúst. 

3.2 Gönguleiðir 
Núverandi aðgengi að Látrabjargi er óheft og óskipulagt. Engir göngustígar aðrir en 
gamlar fjárgötur eru með bjarginu og sums staðar er þar þýft. Aðgengi fyrir gangandi 
fólk er með öllu ofanverðu bjarginu og víða er þar gott útsýni. Stikaðar gönguleiðir 
eru ekki við bjargbrún. 

Áður fyrr hélt sauðfé götunum við en með minnkandi beit hafa þær víða horfið og á 
það bæði við um götur á bjargbrún og ofan í því. Þar sem götur eru óljósar verður 
svæðið sums staðar úttraðkað þannig að skemmdir hljótast af. Í blautu veðri verða 
moldargöturnar flughálar og hættulegar.  

Ritugjá við Bjargtanga er án efa allra besti staðurinn til að skoða bjargfugla því þar 
eru allar fuglategundirnar sem verpa í bjarginu og hægt er að ná myndum af fuglum í 
nokkurra metra fjarlægð (3. og 4. mynd). Að Ritugjá er stuttur gangur frá bílastæði 
við Bjargtanga. Grjótstígur liggur upp að Ritugjá en hann er lélegur þar sem hellur 
standa upp úr eftir frostlyftingar. Við Ritugjá hækkar bjargið hratt til austurs. Við 
gjána er unnt að standa andspænis bjarginu, horfa inn í það og upplifa stórfengleika 



 

 

  

14

þess. Ritugjá er mun þrengri en t.d. Setnagjá þar sem fjarlægð í fugl er mun meiri. 
Stefnið er innanvert við Ritugjá og af því sést vel inn með bjarginu að Barði.  

Gömul leið liggur frá Látrum að Bæ á Rauðasandi. Leiðin var farinn allt fram á fyrri 
hluta síðustu aldar en þótti varhugaverð sérstaklega við Kerlingarháls, en þar er bratt 
í sjó fram. 

Upp af Lambahlíðardal rís Brunnahæð. Leiðin frá Keflavík til Látra liggur sunnan í 
hæðinni. Rétt við hestagötuna er Gvendarbrunnur, hlaðinn skápur um svolitla holu 
sem oftast er vatn í (Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 1990).  

Úr Lambahlíðardal lá gata vestan við Brunnahæð niður að Stæðavötnum og heim að 
bæ í Breiðavík (Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 1990).  

Gönguleiðir hafa verið stikaðar frá Breiðavík að Keflavík og í Látravík. Ekki liggur 
fyrir kort af þessum gönguleiðum en á 1. mynd er kort af svæðinu þar sem jafnframt 
sjást nokkrar eldri gönguleiðir. Á 26. mynd sjást eldri gönguleiðir. Þær voru færðar 
inn á kortagrunninn af Landmótun sf. við gerð aðalskipulags fyrir Vesturbyggð, en 
meðal annars var stuðst við gönguleiðakort frá byggðasafninu á Hnjóti (Yngvi Þór 
Loftsson 2005, munnl. uppl.). Gönguleið með bjarginu var þó fjarlægð af kortinu þar 
sem gerðar eru tillögur um nýjar gönguleiðir í þessu verkefni.  

Unnt er að ganga undir bjargið við Bjargtanga og standa þannig móts við það í fjöru. 
Gæta þarf þó að hruni ef gengið er bent bjarginu. Leiðin sem liggur um 
hnullungsfjöru er torfarin en hún var ekki skoðuð sérstaklega í þessari rannsókn og 
þyrfti að kanna hana frekar með tilliti til merkinga. 

Hægt er að ganga grýtta leið úr Keflavíkurfjöru út fyrir Brimnes. Þaðan má ganga út 
undir Keflavíkurbjarg og út fyrir Forvaða (Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 
1990).  

3.3 Aðgengi ofan í bjargið 
Hægt er að ganga niður í bjargið á nokkrum stöðum. Ofan Lambahlíðar er klettabelti 
og neðan hennar lágir hamrar. Farið er niður hlíðina, aðallega á þremur stöðum. 
Greiðast er að fara niður Núpsgjá vestan við Eyjarskorarnúp (22. mynd). Upp af 
hlíðinni er breiður dalur sem kallast Lambahlíðardalur. Úr honum safnast 
leysingavatn og fellur niður gil sem heitir Húsgjá og er í klettabeltinu upp af miðri 
hlíð. Þar er stundum farið niður en oftar upp. Rétt austan og ofan við hana er 
grasgangur sem liggur inn milli klettabelta og heitir Lambagangur. Smalar fóru 
gjarnan þá leið. Þá er komið niður á gróinn hrygg sem endar á klettanefi við sjó 
austan við Lambahlíð. Kletturinn eða nefið heitir því sérkennilega nafni Gorgán 
(Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 1990).  

Frá Geldingsskorardal er hægt að ganga niður að Flaugarnefi (21. mynd) eða út 
Stíginn að Setnagjá. Þá er gengið frá Geldingsskorardalsskarði en þessi ganga er ekki 
fyrir lofthrædda. 

Hægt að fara 200 m niður í Saxagjá (18. mynd) en hún sker bjargið frá brún í um 380 
m hæð og niður í fjöru og í henni er skriða alla leið sem verður brattari er neðar 
kemur. Neðst er stöðugt hrun eða hreyfing á grjóti. Ganga má niður efri hluta 
gjárinnar niður á Þúfur, sem blasa við frá brún. Frá þeim liggur Saxagjárvöllur (17. 
og 18. mynd), um 400 m vestur í bjargið (Þorvaldur Búason og Gísli Kristjánsson 
1990).  

Engar skipulagðar ferðir eru á sjó við Látrabjarg en vissulega gætu 
ferðaþjónustuaðilar skipulagt slíkar ferðir. 
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Í kaflanum er gengið út frá því að æskilegt sé að bæta aðgengi ferðamanna að 
Látrabjargi og ýmsir möguleikar nefndir í því sambandi, óháð umhverfisáhrifum. 
Rök þeirra sem vilja bæta aðgengi að Látrabjargi eru einkum að það skapi meira 
öryggi fyrir ferðamenn og að aukin þjónusta skapi atvinnu og auknar tekjur. Fjallað 
er um möguleika á bættu aðgengi fólks að Látrabjargi á landi og sjó, aukinni 
þjónustu, göngustígum, áningarstöðum og merktum útsýnisstöðum við bjargbrún. Þá 
er fjallað um hugmynd um jarðgöng, skipulagðar ferðir og möguleika á að komast 
ofan í bjargið.  

4.1 Þjónusta  
Möguleikar í uppbyggingu ferðaþjónustu á Látrabjargi eru margir. Grunnþjónusta 
væri að setja upp salerni þar sem þeirra er talin þörf. Ef hugmyndir um þjóðgarð ná 
fram að ganga er líklegt að þjónustumiðstöð verði byggð, þó ekki væri nema sem 
upplýsingamiðstöð svæðisins. Þjóðgarður er þó ekki forsenda þess. Hugmynd hefur 
komið fram að byggja þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn við inngang jarðganga í 
Bæjarbjargi. Annar möguleiki er að hafa miðstöðina nær Bjargtöngum. Tryggja 
þyrfti þjónustumiðstöðinni ferskt vatn og örugg fjarskipti. Aðstaða þyrfti einnig að 
vera til að sinna slösuðum.  

Með því að staðsetja mannvirki á jaðarsvæði er mannvirkjalausri landslagsheild 
svæðisins viðhaldið sem er nauðsynleg vegna ímyndar staðarins sem náttúruperlu, 
starfsemi við bjargið gæti skaðað þá sýn.. Staðsetning þjónustumiðstöðvar við 
innkomu inn á svæðið gefur betri möguleika á stjórnun ferðamanna. Þrír möguleikar 
koma helst til greina fyrir þjónustumiðstöð en þeir uppfylla framangreindar forsendur 
misjafnlega vel: (1) Í Breiðavík, við mannvirki sem þar eru fyrir eða við 
Örlygshafnarveg. (2) Í Látravík við núverandi tjaldstæði. (3) Í Seljavík við 
Brunnanúp. Nánar veður fjallað um þessar staðsetningar í kafla 6.2. 

Velta má fyrir sér umfangi þjónustumiðstöðvar, meðal annars hvort þar ætti að fara 
fram matsala og áfengissala og hvort þar ættu að vera einhverskonar 
afþreyingarmöguleikar í tengslum við miðstöðina. Þá væri möguleiki á tengingu við 
safnið á Hnjóti. Í þjónustumiðstöðinni gæti verið salur þar sem settar væru upp 
listasýningar tengdar bjarginu. Útbúa má ýmsar upplýsingar til að auka vitund 
ferðamanna um náttúru.  

4.2 Göngustígar og aðstaða  
Bæta má aðgengi við Bjargtanga með viðgerð á núverandi göngustíg sem liggur að 
bjargbrún við Stefnið eða með því að leggja þangað nýjan stíg. Hann þarf að bera 
mikinn fjölda ferðamanna og vera öruggur yfirferðar. Jafnframt þarf að bæta 
merkingar og setja niður leiðbeinandi skilti og áningaraðstöðu.  

Kanna má möguleika á að setja upp fuglaskoðunarskýli í fjörunni, til dæmis fyrir 
neðan vitann, sem væri útbúið þannig að skoðunarmenn hefðu útsýni á bjargið. Það 
þyrfti þó að skipuleggja þannig að mannvirki og fólk hefðu sem minnst áhrif á 
fuglinn.  

Með tilkomu mögulegrar þjónustumiðstöðvar væri eðlilegt að efla göngustígakerfi 
svæðisins og tengja það miðstöðinni, meðal annars með því að leggja göngustíg frá 
henni og að útsýnisstöðum á bjargbrún. Hægt væri að koma upp betri aðstöðu fyrir 
ferðamenn í nágrenni við þjónustumiðstöð þangað sem flestir ferðamenn koma, til 
dæmis áningaraðstöðu og sama gæti átt við á völdum stöðum á bjargbrún. Við 
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skipulagningu þarf að miða við að allir komist að bjarginu, þar með talið eldra fólk 
og hreyfihamlað.  

Æskilegt er að tengja göngustígakerfi við menningarminjar. Ekki liggja þó fyrir 
staðsetningar þeirra nema að takmörkuðu leyti (Fornleifastofnun 1995).  

Af Keflavíkurvegi er víða stutt ganga að bjarginu. Nýta má gamlar námur við veginn 
og gera úr þeim bílastæði. Þar væri hægt að koma upp upplýsingaskiltum um svæðið 
og vísa á útsýnisstaði á bjargbrún. Frá bílastæði þyrfti að leggja eða merkja 
gönguleið að bjarginu, þó þannig að lítið beri á henni í landinu.  

4.3 Bátaferðir  
Hér eru kynntir þrenns konar möguleikar þar sem ferðamönnum gæfist kostur á að 
nálgast Látrabjarg sjóleiðina. Í fyrsta lagi ferðir á hjólabát, öðru lagi slöngubát og 
þriðja lagi kajak. Í 5. kafla er svo nánar vikið að áhrifum sem slíkar ferðir geta haft á 
sjófugla. 

Rekstur hjólabáta gæti verið í tengslum við þjónustumiðstöð en einnig mætti hugsa 
sér að útgerðin væri rekin annars staðar, til dæmis á Patreksfirði, með 
lágmarksaðstöðu við bjargið. Sumarið 2004 voru gerðar tilraunir með að bjóða 
ferðamönnum upp á ferðir með hjólabát sem hefur verið gerður út undanfarin ár frá 
Vík í Mýrdal af Þorsteini Gunnarssyni í Dyrhólaeyjarferðir. Þessi tilraun gekk ekki 
sérlega vel því farþegar voru fáir. Því voru ekki farnar jafn margar ferðir og áætlað 
var í fyrstu. Hraði hjólabátsins er fimm sjómílur á klukkustund sem samsvarar 
rúmlega 9,1 km á klukkustund. Á tveggja tíma siglingu, ef miðað er við klukkutíma 
siglingu hvora leið, kæmist hjólabáturinn til móts við Barðið ef lagt væri upp frá 
Látravík (Þorsteinn Gunnarsson 2004, munnl. uppl.).  

Hægt er að nota slöngubáta til að ferja fólk undir bjargið. Bátarnir eru ódýrir og léttir 
og unnt er að fara á sjó frá mismunandi stöðum, eftir veðri og vindum. Útgerð má 
reka frá ýmsum stöðum í nágrenni við bjargið til dæmis er ágæt vör við Hvallátra 
sem nýta mætti í þessu skyni, einnig er mögulegt að leggja upp frá syðri enda 
Látravíkur. Síst væri þó að fara frá Rauðasandi hvað varðar möguleika til 
fuglaskoðunar, þar sem lítið er af svartfugli í Breiðavíkurbjargi og Keflavíkurbjargi. Í 
ferð með gúmmíbát sér ferðamaðurinn mikið á stuttum tíma og möguleikar eru á 
ýmsum uppákomum eins og hellaskoðun, fuglaskoðun í miklu návígi og jafnvel sund 
í þurrbúningi. Ef veður leyfði væri einnig hugsanlegt að fara í land undir bjarginu til 
að skoða meira svo eitthvað sé nefnt. Ákveðnir annmarkar eru þó á svona útgerð þar 
sem bátarnir þurfa að vera mjög vel útbúnir vegna öryggissjónarmiða og tryggingar 
eru dýrar (Keran Stueland Ólafsson 2004, munnl. uppl.). Almennt gildir fyrir aðila 
með skipulagðar ferðir að þeir eru háðir leyfi yfirvalda og þurfa að leggja fram 
vátryggingu. Gildir þá einu hvaða farartæki er notað. Undantekning eru skipulagðar 
ferðir á reiðhjólum og skipulagðar gönguferðir. Reglur um kröfur sem gerðar eru til 
farartækja er að finna í skýrslu samgönguráðuneytisins Afþreying í ferðaþjónustu 
(2004). 

Líklega mætti nýta báta af ýmsum gerðum en hér er látið nægja að nefna kajak 
hinum til viðbótar. Kosturinn við þennan ferðamáta er að ennþá betra návígi fæst við 
fuglinn og náttúruna. Engin vélarhljóð eru til að trufla þá upplifun, hvorki fyrir fugl 
né ferðamann. Hins vegar getur veður orðið verulega hamlandi þáttur í rekstri, auk 
þess sem alltaf þarf að vera tiltækur mannafli sem getur farið út með óvönum. 
Möguleiki væri að blanda gúmmíbátaferðum og kajakleigu saman og halda þessu 
undir einum rekstri sem staðsettur væri í nágrenni við bjargið, þó bátaútgerðin gæti 
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allt eins verið rekin annars staðar því bátarnir eru auðfluttir milli staða. Látraröstin 
gæti þó sett strik í reikninginn fyrir kajakræðara en auðveldast er að fara um hana 
sem allra næst landi, því hún breikkar út. 

4.4 Jarðgöng 
Hugmynd um að bora jarðgöng fyrir ferðamenn í Látrabjarg er ekki ný af nálinni því 
upphaflega nefndi Ásgeir Erlendsson bóndi á Hvallátrum við sýslumanninn á 
Patreksfirði að hann vildi gefa fleirum kost á að upplifa bjargið. Hann taldi að 
Miðlandahilla (16. mynd) væri staður sem gaman væri að gera aðgengilegan 
ferðamönnum (Þórólfur Halldórsson 2004, munnl. uppl.). Hugmyndin hefur verið 
gróflega útfærð fyrir Atvinnumálanefnd Vesturbyggðar (Gunnar Ólafsson og Jón 
Haukur Steingrímsson 2003). Gerðar eru tillögur um staðsetningu og stærð ganganna 
en útlit, til dæmis við gangaop, hefur ekki verið hannað. Í tillögunum er bent er á að 
með jarðgöngum gefist ferðamönnum kostur á að fara um göngin sem opnast út í 
bjargið. Í forsendum er talið skilyrði að göngin séu tiltölulega stutt, í þverhníptu 
bjargi og einnig er talið mikilvægt að ekki þurfi að fara í miklar vegaframkvæmdir. 
Tvær hugmyndir eru nefndar um legu ganganna. Að þau gætu opnast í gjá þannig að 
bjargið blasi við beint á móti eða að þau gætu opnast út í bjargið þaðan sem gott 
útsýni væri fyrir hendi. Jarðgöngum myndi fylgja aðkomuvegur, bílastæði og 
móttökuhús. Fyrir liggur að bjargið austan Geldingsskorardals, þ.e. Breiðavíkurbjarg 
og Keflavíkurbjarg, kemur varla til greina fyrir jarðgöng þar sem þar er ekki upprétt 
bjarg. Útilokað að staðsetja göng milli Barðs og Djúpadals vegna kostnaðar við 
vegagerð á því svæði en það þykir þó ákjósanlegt að mörgu öðru leyti (Gunnar 
Ólafsson og Jón Haukur Steingrímsson 2003). 

4.4.1 Jarðgöng í Bæjarbjargi 

Línuhönnun hf. verkfræðistofa gerir þrjár tillögur um staðsetningu jarðganga í 
Bæjarbjargi, milli Geldingsskorardals og Djúpadals (5. mynd). Svæðið er talið 
aðgengilegt með tilliti til lengdar jarðganga, vegagerðar og lífríkis. Fram kemur að 
með endurbótum yrði unnt að nýta núverandi slóða að miklu leyti. Ein tillagan, hér 
nefnd 1. tillaga, gerir ráð fyrir að jarðgöngin yrðu staðsett við vesturhlíð 
Geldingsskorardals. Þar þykir útsýni gott, nálægð er við slysstaðinn þar sem togarinn 
Dhoon strandaði og Flaugarnef þar sem björgun áhafnarinnar fór fram. Önnur tillaga, 
hér nefnd 2. tillaga, gerir ráð fyrir jarðgöngum í Setnugjá. Þar er möguleiki að vera 
með gangaop inni í gjánni með útsýni á bjargvegg á móti. Viðbót við þennan 
möguleika er tvískipt gangaop, þar sem hitt gangaopið myndi opnast út í bjargið í 
suður. Síðasta tillagan, hér nefnd 3. tillaga, gerir ráð fyrir gangaopi í Kristnukinn (5. 
mynd). Þar er gert ráð fyrir tveimur möguleikum á inngöngu, göngin yrðu lengri og 
útsýni mjög gott. Hvað vegagerð varðar er almennt gert ráð fyrir að betra sé að leggja 
veg uppi á hálsinum frekar en ofan í Geldingsskorardal (Gunnar Ólafsson og Jón 
Haukur Steingrímsson 2003). 

4.4.2 Jarðgöng í Seljadal  

Í skýrslu Línuhönnunar hf. verkfræðistofu er fjallað um möguleg jarðgöng í 
Látrabjarg þar sem aðkoma yrði úr Seljadal. Þar eru aðstæður taldar hinar 
ákjósanlegustu. Hægt væri að nýta núverandi samgönguleiðir og gerð jarðganga 
fylgdi ekki mikil röskun (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur Steingrímsson 2003).  

Í júní 2004 skoðaði höfundur Látarabjarg við Seljadal sérstaklega með tilliti 
mögulegrar staðsetningar jarðganga. Einn staður uppfyllir forsendur öðrum fremur 
(10. og 11. mynd), hann er í 1,6 km frá Bjargtöngum um 130 m y.s., staðarákvörðun 
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er á hnitunum N65°29,623´ og W24°30,255´ (Staðarákvörðun var gerð án 
leiðréttingar með Garmin 48 staðarákvörðunartæki með WGS 84 viðmiðun). Í þessu 
verkefni er fjallað um þennan möguleika samhliða þeim stöðum sem áður hafa verið 
nefndir. 

4.4.3 Leyfi og lagaleg ákvæði 

Í lögum nr 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum er ekki fjallað um jarðgöng. 
Hvorki í 1. viðauka laganna, um framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á 
umhverfisáhrifum, né í 2. viðauka um tilkynningaskyldar framkvæmdir sem kunna 
að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og er metið í hverju tilviki fyrir sig 
hvort háðar skuli mati á umhverfisáhrifum. Aftur á móti eru allir nýir vegir utan 
þéttbýlis á náttúruverndarsvæðum að meðtöldum svæðum á náttúruminjaskrá, 
tilkynningaskyldir, ásamt þjónustumiðstöðvum fyrir ferðamenn. Ákvæði eru í 
lögunum um að efnistaka sem er 50.000 m3 eða meiri er tilkynningaskyld og 
efnistaka sem er 150.000 m3 eða meiri er ávallt matskyld. Varla er hægt að líta á 
jarðgöng sem efnistöku og efni sem kæmi úr jarðgöngum í Bæjarbjargi eða 
Látrabjargi yrði alltaf langt undir þessum mörkum, minna en 5.000 m3. 

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, eru jarðgöng háð 
framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar og verður framkvæmdin að vera í samræmi við 
skipulagsáætlun. Ef borun jarðganga er í Bæjarbjargi getur framkvæmdaferli verið 
auðveldara því eigandi þess er íslenska ríkið en eigendur Látrabjargs skipta tugum. 
Ekki er þó hægt að fullyrða um áhuga ríkisins á framkvæmdinni. Landeigendur 
Látrabjargs og aðrir hagsmunaaðilar geta haft sitt hvað um málið að segja því 
samkvæmt skipulagsreglugerð, nr. 400/1998, skal sveitarstjórn auglýsa tillögu sína 
að aðalskipulagi og deiliskipulagi í Lögbirtingablaðinu og með áberandi hætti í 
viðkomandi sveitarfélagi. Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna innan ákveðins tíma.  

4.5 Leiðsögn og skipulagðar ferðir 
Tiltölulega fáar skipulagðar ferðir eru farnar með fólk um Látrabjarg enn sem komið 
er. Unnt væri að bæta aðstöðu til muna fyrir slíka hópa. Koma mætti upp 
áningaraðstöðu, bæta göngustíga, merkja þá og merkja tjaldsvæði við jaðar svæðisins 
á tveimur til þremur stöðum.  

Byggja má upp aðstöðu þar sem hópar geta komið og fræðst um fuglalífið í bjarginu. 
Þar væri hægt að leiðbeina fólki hvernig best er að haga sér við fuglaskoðun svo að 
hún hafi sem minnst áhrif á fuglinn og að viðkomandi fái sem mest út úr dvölinni. 
Það væri þó ekki síst til að festa í sessi ímynd staðarins sem fugla- og náttúruparadís. 
Ýmsum fróðleik mætti svo koma að samhliða um sögu staðarins. 

Á árum áður var bjargið lífsbjörg fólks og það var knúið til þess að sækja sér egg og 
fugl í bjargið til að komast af. Maður gæti því spurt sig hvort fólk nú á tímum hafi 
þangað nokkurt erindi. Það er ekki síst fyrir lýsingu sigmanna á upplifun þeirra af 
bjargsigi að maður veltir því yfirleitt fyrir sér að ferðir ofan í bjargið gætu verið 
möguleiki fyrir ferðamenn. Varla þarf nema að stinga nefinu fram af bjargbrún á 
góðum degi til að fá nasaþefinn af bjarginu. Í bjarginu getur verið allt önnur veðrátta 
en til dæmis uppi á heiðinni, einnig er hávaðinn í fuglinum og lyktin af gróðri og skít 
alveg sérstök, að upplifa þetta ofan í bjarginu er því engu líkt. Ferð ofan í bjargið er 
þó ekki hættulaus því talsvert hrun er úr bjargveggjum, sérstaklega þegar bjargið er 
blautt. Í gegnum tíðina hafa margir látið lífið við bjargsig (Viðauki I). Möguleiki er 
að komast ofan í bjargið á nokkrum stöðum (kafli 3.3). Það er þó ekki hægt að mæla 
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með því fyrir óvana að fara án leiðsagnar á þessa staði, því það getur verið varasamt 
við núverandi aðstæður. Þessa för má gera hættuminni með því að setja upp handrið 
eða kaðla á völdum stöðum. 

Skoða þarf möguleika á að merkja nokkra sigstaði á bjargbrún og kynna þann búnað 
sem þarna var notaður. Einnig mætti hugsa sér að bjóða upp á bjargsig undir leiðsögn 
reyndra manna á völdum stöðum. 



 

 

  

20

55   TT RR UU FF LL UU NN   ÍÍ   FF UU GG LL AA BB YY GG GG ÐÐ UU MM   

Áður en ákvörðun er tekin um að bæta aðgengi ferðamanna að Látrabjargi er 
mikilvægt að varpa ljósi á helstu þætti sem kunna að hafa áhrif á fuglalíf bjargsins og 
hverjar afleiðingarnar geta verið. Ljóst er að ýmsar athafnir manna geta haft áhrif í 
sjófuglabyggðum og varðað afkomu fuglanna, meðal annars ýmiss konar afþreying, 
bátaferðir, fiskveiðar, flugumferð og vísindarannsóknir. Í þessum kafla verður 
jafnframt hugað að öðrum náttúrlegum þáttum sem geta haft truflandi áhrif fugla. 

Í Látrabjargi er bjargveggurinn víðast hvar óaðgengilegur mönnum og því eru áhrif 
af nærveru þeirra bundin við staði sem þeir komast á. Lágflug flugvéla getur hins 
vegar haft áhrif á stærra svæði. Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á fuglalífi 
í Látrabjargi og ekki er vitað til að nokkur rannsókn hafi verið gerð þar er lýtur að 
lífeðlis- eða atferlisfræðilegum viðbrögðum fugla við áreiti af mannavöldum. Í 
útlöndum hafa hins vegar verið gerðar margar slíkar rannsóknir, einkum á suðurhveli 
jarðar, en flestar eiga þær það sameiginlegt að fara fram þar sem menn geta farið um 
varpsvæði án mikillar fyrirhafnar. Ekki fer mikið fyrir rannsóknum á bjargfuglum, 
hugsanlega því þau eru ekki algeng í heiminum en örugglega vegna þess að það er 
oftast erfitt að komast að fuglunum.  

Til að gera sér grein fyrir áhrifum mannlegra athafna á fuglalíf í Látrabjargi verður á 
þessu stigi að byggja á niðurstöðum erlendra rannsókna. Nokkrar þeirra eru á sömu 
tegundum og í Látrabjargi. Þær hafa meira yfirfærslugildi en aðrar rannsóknir sem er 
getið í 5. kafla.  

5.1 Truflun af völdum manna, afráns og vistfræðileg áhrif. 
Í kaflanum er fyrst fjallað um truflun af völdum manna, síðan um afrán og síðast um 
vistfræðileg áhrif sem geta truflað sjófugla. 

Almennt er talið að mismunandi tegundir fugla bregðist við sambærilegri truflun á 
ólíka vegu. Sjófuglar sem verpa í holum virðast ekki vera viðkvæmar fyrir umferð 
manna um varpsvæðið, að minnsta kosti ekki meðan þær halda til í holunum. Hins 
vegar eru þær viðkvæmar að því leyti að holur geta fallið saman og skemmst þegar 
menn fara um (Guidelines 1997: 14).  

Vitað er að ferðamenn geta haft truflandi áhrif á fugla með nærveru sinni en óvíst er 
hvers vegna þeir láta truflast. Líklegt er þó að þeir skynji menn sem rándýr ef marka 
má niðurstöður rannsókna á ritu og langvíu í friðlandinu St. Abbs Head í Skotlandi 
(Beale & Monaghan 2004).  

Á Taiaroa Head fuglafriðlandinu í Nýja-Sjálandi hefur komið í ljós að fólk truflar 
fugla með hávaða og ljósblossum frá myndavélum (Higham 1998: 528). 

5.1.1 Fjarlægð og streituáhrif 

Það er breytilegt milli tegunda hvenær fuglar fljúga upp við nálgun manna. Þessi 
fjarlægð er yfirleitt á bilinu 50–600 m. Dæmi eru um að fýlar fari ekki af hreiðri 
jafnvel þó þeir séu meðhöndlaðir og egg og ungar undir þeim mæld. Eldri fuglar eru 
ólíklegri til að yfirgefa hreiður sín heldur en þeir yngri (<3ja ára) (Ollason & Dunnet 
1980). 

Er fuglinn rólegur þangað til hann forðar sér í burtu frá áreitinu? Ef tekið er mið af 
rannsóknum á mörgæsum á suðurskautinu þá virðast þær rólegar þrátt fyrir nálgun 
manna en mælingar á hjartslætti þeirra bendir til að þær verða fyrir streituáhrifum 
nokkru áður en þær flýja (Wilson o.fl. 1991). Rannsóknir á mörgæsategundinni 
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Aptenodytes forsteri sýna sambærilegar niðurstöður en við streitu hækkaði líkamshiti 
fuglanna marktækt þrátt fyrir að þeir sýndu litla sem enga breytingu í hegðun (Regel 
& Pütz 1997).  

5.1.2 Nýliðun 

Ekki er ljóst í hvaða mæli streita hefur áhrif á nýliðun en endurtekin ör streituáhrif 
eru þó talin valda því að hún minnki (Wilson o.fl.1991). Langlíf dýr eins og sjófuglar 
fá mörg tækifæri til að fjölga sér á ævinni. Verði sjósvala Oceanodroma leucorrhoa 
fyrir truflun og líkur eru á að varpið misfarist setur hún minni orku í það (Blackmer 
2004). Truflun í varpi getur valdið því að fugl missi egg sitt. Áhrif þess eru 
mismunandi því breytilegt er hvort tegundir geti orpið aftur. Þegar heilu hóparnir eða 
jafnvel staðbundinn stofn verður fyrir áfalli þá eru fuglar sem verpa aðeins einu eggi 
mun lengur að ná sér (Guidelines 1997: 10). Búast má við að það taki flestar 
svartfuglategundir um 20 ár að vinna upp helmingsfækkun á stofni meðan það tæki 
ýmsa söngfugla 1–2 ár (Perrins o.fl. 1985).  

Talið er að minni varpárangur náist við endurtekið varp (Anderson & Keith 1980). 
Skýringin getur átt sér margar orsakir, til dæmis að fullorðni fuglinn sé þegar búinn 
að eyða talsverðri orku í hreiðurtengdar athafnir áður en hann byrjar upp á nýtt og 
fæðuframboð getur verið ónógt (Guidelines 1997: 17). Tímasetning endurvarps gæti 
verið óhentugri vegna árstíðabundinna breytinga í fæðuframboði sem fugl er 
aðlagaður að. Eins gæti ungi verið of smár í upphafi vetrar.  

Sýnt hefur verið fram á fylgni milli aukinnar truflunar af hálfu ferðamanna og 
minnkaðrar hæfni ritu og langvíu til að koma upp ungum. Í rannsókn í friðlandinu í 
St. Abbs Head í Skotlandi kom í ljós að ritur eru viðkvæmari fyrir áhrifum mannsins, 
líklega vegna þess að þær eru að meðaltali nær vinsælum útsýnisstöðum en langvíur 
(Beale & Monaghan 2004). Hæfileiki langvíu til að koma upp ungum minkar séu þær 
efst í bjargi og má tengja það áhrifum af völdum truflunar (Harris o.fl. 1997, Perrins 
1995). 
5.1.2.1 Hreiður yfirgefin 

Áhrif truflunar af völdum manna í fuglabyggðum fer meðal annars eftir tímasetningu 
og tíðni og streituáhrifanna. Sjófuglar eru almennt viðkvæmari fyrir truflun á fyrri 
helmingi varptíma. Þá er algengara að þeir yfirgefi hreiður (Anderson & Keith 1980). 
Sjósvölur yfirgefa oftast egg sín tímabundið en jafnvel varanlega, þegar þær verða 
fyrir streitu af mannavöldum. Misfarið varp þeirra má í 91% tilvika rekja til truflunar 
af mannavöldum. Svipaðar niðurstöður hafa fengist við rannsóknir á lunda, teistu og 
mörgæsinni Pygoscelis adeliae. Hringmáfar Larus delawarensis og kolþernur 
Chlidonias niger virðast ekki eins viðkvæmar fyrir truflun af mannavöldum 
(Blackmer 2004). 
5.1.2.2 Eggja- og ungamissir 

Tímabundin fjarvera foreldra frá hreiðri vegna truflunar kann að hafa afdrifarík áhrif 
á egg eða unga sem skilin voru eftir. Egg og ungar fugla sem verpa á yfirborði eru 
óvarin fyrir afræningjum, veðri og vindum. Veðuraðstæður geta verið óhagstæðar og 
egg og ungar drepist meðal annars vegna kulda eða þurrks. Talið er að unga- og 
eggjadauði geti verið talsvert mikill ef fullorðni fuglinn er of lengi í burtu sérstaklega 
á fyrstu þremur til fjórum vikunum eftir útungun (Nelson 1980). 

Það kemur fyrir að truflun í sjófuglabyggð valdi skelfingu hjá stórum hópi fugla sem 
allir fljúga í fáti af hreiðri. Við slíkar aðstæður er meiri hætta á að egg eða ungar 
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tapist til dæmis ef þeim er sparkað af klettum í óvarkárni. Stærri hópar fugla eru ekki 
eins viðkvæmir fyrir truflun, eggjatap er minna og viðkoma meiri (Nelson 1980).  

Það þekkist meðal sumra tegunda að fullorðnir fuglar drepa óskylda unga sömu 
tegundar þegar þeir fara á yfirráðasvæði nágrannanna eftir að hafa orðið viðskila við 
foreldra sina. Þetta á helst við þar sem þéttleiki í varpi er mikill, til dæmis í 
máfabyggðum (Guidelines 1997: 18–19).  
5.1.2.3 Flótti af varpsvæði 

Truflun á varpsvæðum getur hrakið fugla á brott þannig að þeir flytji sig um set, 
innan fuglabyggðarinnar eða á nýjar slóðir. Í Victoria og New South Wales í 
suðaustur Ástralíu, þar sem þernutegundin Sterna albifrons sinensis verpti lagðist 
varp nánast af eftir truflun. Á sama hátt er þernutegundin Sterna nereis, sem verpir á 
Victoriaeyjum, þekkt fyrir að flytja hreiðurstæði sín í kjölfar truflunar (Guidelines 
1997: 16). Sjósvölur sem verða fyrir reglulegri truflun eru líklegri en þær sem eru 
óáreittar, til að velja sér nýtt hreiðurstæði árið eftir að truflun á sér stað (Blackmer 
2004). Þá má nefna að í  sjófuglabyggð á Taiaroahöfða á Nýja-Sjálandi voru 
ferðamenn sannanlega farnir að ganga svo nærri albatrossum að þeir færðu hreiður 
sín á staði í meiri fjarlægð frá mannfjöldanum, þar sem aðstæður voru óhagstæðari. 
(Higham 1998: 528). 
5.1.2.4 Truflun við fæðuöflun 

Eftir því sem foreldri sækir fæðu lengra í burtu, þeim mun sjaldnar mata þeir unga 
sína en tíðni matargjafa er raunar mjög mismunandi eftir tegundum. Flestir 
sjófuglaungar geta innbyrt mikið magn af fæðu í einu og þola fæðuskort um nokkurn 
tíma. Það yrði því verulegt áfall fyrir þá að missa fæðu þá loks hún kemur 
(Guidelines 1997: 19). Truflun við fæðuöflun getur valdið fuglum tjóni með ýmsum 
hætti. Ef ungar eru truflaðir eftir að þeir hafa nýlega fengið fæðu hjá foreldrum getur 
það valdið því að þeir æla fæðunni. Við það léttast ungar og í öfgatilfellum drepast 
þeir vegna hungurs (Guidelines 1997: 19).  

Talið er að þyngd unga þegar þeir yfirgefa hreiður hafi veruleg áhrif á lífslíkur þeirra. 
Um það leyti læra ungarnir hvar og hvernig þeir eiga að finna fæðu og afföll mælast 
oft mikil, allt að 75–90% (Nelson 1980). Fullorðnu fuglarnir mata ungana oft það 
mikið að þeir verða þyngri en þeir sjálfir og eru dæmi um allt að ungi sé helmingi 
þyngri en fullorðinn fugl. Regluleg truflun við fæðuöflun getur því verið afdrifarík 
þegar hún kemur niður á líkamsþyngd unga (Guidelines 1997: 20). 

Þegar fuglar sem eru komnir langt að til fæðuöflunar eru truflaðir á fæðuöflunarstað 
getur það valið því að minni tími er til fæðuöflunar sem kemur niður á orkuinntöku 
fuglanna (Guidelines 1997: 20). Í þessu sambandi er rétt að benda á umfjöllun í kafla 
2.3.5.1 um rannsóknir á fjarlægð álku og stuttnefju í Látrabjargi á veiðisvæði. 

5.1.3 Afrán 

Talið er að varp í þéttum byggðum sé að hluta til vegna fæðuframboðs en einnig að 
hópurinn veiti vörn gegn afræningjum, sérstaklega af öðrum fuglategundum. Truflun 
af mannavöldum getur fælt fugla af hreiðrum sínum og þar með aukið hættuna á 
afráni. Hér verður fyrst getið erlendra rannsókna á afráni í sjófuglabyggðum en síðan 
vikið að afráni í Látrabjargi.  
5.1.3.1 Maðurinn 

Víðast hvar um heiminn hefur maðurinn stundað mikið afrán í fuglavörpum en 
oftaka eggja og ofveiði fugla getur valdið hruni í fuglastofnun. Til dæmis gerðist það 
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á Faralloneyjum í Kaliforníu að langvíustofn þar féll úr 400 þúsund fuglum árið 1850 
í nokkur hundruð einstaklinga árið 1920. Sama er að segja um svæði í Novaya 
Zemlya í fyrrum Sovétríkjunum, þar sem oftaka stuttnefjueggja og fullorðinna 
stuttnefja varð til þess að stofninn hrundi (Perrins o.fl. 1985). Þá er Íslendingum vel 
kunn afdrif geirfuglsins Pinguinus impennis, en honum var útrýmt úr heiminum 3. 
júní 1844, þegar síðustu tveir fuglarnir voru drepnir í Eldey á Reykjaneshrygg 
(Arnþór Garðarsson 1984: 152, Ævar Petersen 1992).  
5.1.3.2 Fuglar 

Þegar fuglar yfirgefa hreiður sín vegna truflunar skapast aðstæður sem geta aukið 
möguleika afræningja til að afla sér fæðu því egg og ungar eru berskjaldaðir fyrir 
afráni, þó fullorðnir fuglar verði einnig fyrir því. Stundum gerist það að afræningjar 
ræna í hópum og dæmi er um að allt varp hafi misfarist eftir slíkar heimsóknir 
(Guidelines 1997: 17–19).  

Því má velta fyrir sér hvort afrán í fuglabjörgum heppnist jafn vel hvar sem er í 
bjarginu. Í rannsókn á afráni hrafna í ritubyggð í klettum á Baccalieueyju á 
Nýfundnalandi kom í ljós að hrafnar reyna frekar að ræna eggjum og ungum í 
efrihluta klettanna en veiðin heppnast hins vegar marktækt oftar í lítilli hæð. Fram 
kemur að stökum hröfnum gengur betur að veiða, þar sem 8,5% tilrauna einstaklinga 
heppnast á móti 4,0% hjá hópum (Maccarone 1992).  
5.1.3.3 Landrándýr 

Landrándýr eins og tófur geta valdið miklu tjóni í sjófuglabyggðum því sjófuglar 
hafa takmarkaða hreyfigetu á landi og eru lítt aðlagaðir að slíkum ógnvöldum. Sem 
dæmi má nefna að tófa stöðvaði varp hjá álku, langvíu og stuttnefju á Gannet eyju, í 
Labrador. Lundi verpir áfram en afföll eru mikil (Birkhead & Nettleship 1995). Þar 
sem tófa hafði viðdvöl snemma á varptímanum fækkaði álkum sem urpu og langvía 
frestaði varpi um 2–3 vikur (Larson 1960). Brugðið var á það ráð að flytja tófu frá 
Simonof- og Chernabura eyju í Alaska í von um að endurreisa stofna 
tjaldstegundarinnar Heamatopus bachman og teistutegundarinnar Ceppus columba í 
kjölfar Exxon Valdez olíuslyssins. Fyrir flutninginn var viðkoma stofnanna minni en 
tófulausum eyjum í nágrenninu. Í kjölfar brottflutningsins er talið að viðkoma 
tegundanna hafi aukist (Byrd o.fl. 1997). Talið er að ritu vegni betur en langvíu í 
baráttunni við tófu því hún verst honum með því að gera gagnárás (Larson 1960).  
5.1.3.4 Afrán í Látrabjargi 

Maðurinn hefur verið afkastamikill ræningi í Látrabjargi frá upphafi Íslandsbyggðar 
og fram á síðustu áratugi. Erfitt er þó að fullyrða um hlut mannsins miðað við aðra 
afræningja. Núorðið eru nytjarnar aðeins lítils háttar eggjatekja en áður fyrr voru 
fullorðnir svartfuglar veiddir í stórum stíl í bjarginu, einkum um ungatímann 
(Viðauki I). Í lok 19. aldar voru tugir þúsunda svartfugla drepnir árlega. Mest voru 
36.000 fuglar drepnir í Látrabjargi á einu sumri en veiði var þá einnig góð í öðrum 
hlutum bjargsins. Veiðin hefur sennilega bitnað mest á langvíu en metaflinn svarar til 
um 5% núverandi varpstofns (Arnþór Garðarsson 1985, 1986). Óvíst hvaða áhrif 
þessar veiðar hafa haft fyrir svartfuglinn þegar á heildina er litið. 

Fjöldi sjófugla í vestfirsku björgunum og afkoma þeirra ræðst sennilega fyrst og 
fremst af fæðuskilyrðum í sjónum en varpstaðir og rándýr virðast ekki hafa afgerandi 
þýðingu. Tófan er að vísu ágeng meðfram bjargbrúnunum og hrafnar, kjóar og máfar 
taka mikið af eggjum. Máfar éta auk þess svartfuglsunga þegar þeir stökkva í sjóinn 
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fyrri hluta júlímánaðar. Þessir fuglar eru þó fáir miðað við fjölda sjófuglanna (Arnþór 
Garðarsson 1985, 1986). 

Tófa kemst víða um Látrabjarg (Arnþór Garðarsson 1985) og í námsferð í líffræði 
sumarið 1991 varð höfundur vitni að því að hún fór frá bjargbrún gegnt Stefni og 
þaðan syllu af syllu niður í fjöru. Tófan sækir sér æti í bjargið og er algeng um það 
allt og líklegast að hún eigi mestan þátt í að takmarka útbreiðslu fugla til dæmis á 
bjargbrún. Yfir sumartímann lifir hún líklega mest á eggjum og fugli. Þekkt eru um 
18 grenstæði í og við bjargið þó eru aðeins fá af þeim notuð. Árið 2004 voru felldar 
42 fullorðnar tófur við bjargið og um 20 yrðlingar (Keran Stueland Ólason 2004, 
munnl. uppl.).  

5.1.4 Vistfræðileg áhrif 

Veturinn 2001–2002 drápust tugir þúsunda af langvíu og stuttnefju í hafinu vestur, 
norður og austur af Íslandi vegna hungurs. Það er athyglisvert því að á sama tíma, 
sumarið 2001 og veturinn 2001–2002 er talið að nóg æti, bæði loðna og krabbaáta, 
hafi verið í hafinu. Heimildir eru til um eitthvað þessu líkt aftur á 14. öld (Ólafur K. 
Nielsen og Ólafur Einarsson 2004) 

Ferðamenn geta haft truflandi áhrif á fugla með nærveru og athöfnum en þeir geta 
einnig haft ýmis vistfræðileg áhrif á búsvæði. Þeir geta borið með sér framandi 
plöntur, til dæmis í formi fræja, en framandi plöntur geta breytt búsvæðum. Val fugla 
á hreiðurstæðum eru oft bundin gróðurþekju (Guidelines 1997: 21). 

Þekkt er að dýr hafi borist með ferðamönnum á eyjar og að þau hafi lagst á fugla sem 
þar voru fyrir. Dæmi um þetta er frá Ástralíu þar sem hundar, tófur, kettir og rottur 
lögðust á fuglabyggðir þar sem dýrin voru áður framandi. Í einstaka tilvikum hefur 
fuglabyggðum verið útrýmt af þeirra völdum (Guidelines 1997:21). 

5.2 Bátaferðir 
Sums staðar eiga bátaferðir sem gera út á að sýna ferðamönnum sjófuglabyggðir 
vinsældum að fagna en líklegt er að þær geti haft truflandi áhrif á fugla með ýmsum 
hætti. Til dæmis getur hávaði og hraði bátanna gert fugla hrædda og öldugangur frá 
bátum getur haft áhrif langar leiðir, jafnvel á fugl í fjöru. Ekki er vitað um margar 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum bátaumferðar á fugla en þær sem fjallað 
er um hér lúta einkum að því að meta hve nálægt bátur getur komist að fuglabyggð 
áður en fuglarnir fljúga burtu.  

Truflandi áhrif bátaumferðar voru rannsökuð á teistum við fuglabyggð á Fundyflóa í 
Kanada og í ljósi niðurstaðna var gerð tillaga um að bátar kæmu aldrei nær ströndu 
en 600 m og hámarkshraði væri 25 km/klst. Með því móti er talið að truflun af 
bátaumferð styggi aðeins 10% af teistum. Höfundar rannsóknarinnar álíta að þessar 
leiðbeiningar geti átt við um önnur ótiltekin svæði (Ronconi o.fl. 2002).  

Þó að bátaumferð geti nýst sem aðferð við að nálgast fuglabjörg má ekki horfa 
framhjá því að verklag skiptir þar miklu máli. Bátaumferð getur haft umtalsverð áhrif 
á fuglalíf ef aðgát er ekki höfð.  

5.3 Fiskveiðar 
Úti fyrir Látrabjargi eru ágæt fiskimið og mest er um að stærri fiskibátar veiði þar. 
Áhrif veiðanna á fugla eru ef fiskarnir sem veiddir eru hefðu annars nýst fuglinum. 
Loðna gengur vestur með landinu í fæðuleit en mergð hennar er meiri norðanlands, 
göngurnar eru misjafnlega stórar eftir árum. Hún hefur verið veidd frá árinu 1964 og 
í umtalsverðu magni frá árinu 1974. Veiði á sandsíli hér við land er hverfandi 
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(Gunnar Jónsson 1983: 178, Karl Gunnarsson o.fl. 1998). Ef veiðar á þessum 
stofnum eru leyfðar skilyrðislaust má búast við að það hafi alvarlegar afleiðingar 
fyrir þær fuglategundir sem á þeim lifa.  

Önnur áhrif eru ef fuglarnir festast í veiðarfærum og drukkna (Perrins o.fl. 1985). Til 
viðbótar má nefna úrgangs- og efnamengun og hávaða en svartfuglar eru sérlega 
viðkvæmir fyrir olíumengun þar sem þeir dvelja mikinn hluta tímans á sjó. Ef olía 
berst á þá missa þeir vatnsheldni og ef þeir fá olíu ofan í sig, til dæmis við það að 
reyna að þrífa hana af sér, geta þeir drepist. Hætta á olíumengun gildir um 
bátaumferð almennt. (Perrins o.fl. 1985). 

Nokkrum tegundum máfa hefur fjölgað vegna aðlögunar að fæðu frá fiskiðnaði. 
Stærstur hluti stofns sílamáfa á Suðvesturlandi eru sérhæfður í slíku æti (Páll 
Hersteinsson o.fl. 1990). Fjölgun skúma í fuglabyggð (Hermaness, Shetland) í 
Bretlandi er talin vera vegna sérhæfingar þeirra að fiskúrgangi og er talið að 
skúmarnir hafi marktæk áhrif í sjófuglabyggðinni (Votier o.fl. 2004).  

5.4 Ljóstruflun 
Fuglar geta verið viðkvæmir fyrir ljósi, þannig geta vitar sem lýsa allan sólarhringinn 
truflað fugla. Umferð vegna viðgerða og viðhalds á vitum geta einnig haft áhrif 
(Guidelines 1997). Í Vestmannaeyjum er þekkt að ljós frá byggðinni ruglar 
lundapysjur þannig að þær rata ekki til hafs. Á Bjargtöngum er viti, hvít sex metra há 
bygging með hvítu leifturljósi á 15 sekúndna fresti (Sjómælingar Íslands og 
Siglingastofnun Íslands 2004). Bjart er allan sólarhringinn á varptíma svartfugla og 
ekki þekkt hvort ljós geti haft áhrif á þá. 

5.5 Flugumferð 
Hávaði frá flugvélum sem fljúga yfir fuglabyggðir getur truflað fugla og hrakið þá af 
hreiðrum. Áhrif virðast þó vera mismundandi eftir fuglategundum, staðsetningu, 
skjóli, tegund flugvéla og hvernig flogið er. Erfitt er að fullyrða nokkuð um áhrif þar 
sem rannsóknir sem spanna yfir langt tímabil eru of fáar og rannsóknir eru ekki 
yfirfæranlegar milli tegunda. Einungis er hægt að benda á að flugumferð hafi 
mögulega áhrif á fugla í Látrabjargi. Til dæmis er álitið að flug við Látrabjarg í 
seinni heimstyrjöldinni hafi truflað fugla og valdið grjóthruni í bjarginu (Magnús 
Gestsson 1971). Jafnframt telja sumir að æfingarflug herþotna yfir svæðið fæli fugl 
og valdi því að egg hrynji úr bjarginu (Umhverfisstofnun 2004b). Þetta hefur ekki 
verið staðfest. 

Erlendar rannsóknir á áhrifum flugs og hávaða á viðkomu fugla sýna mismunandi 
niðurstöður. Í einni könnun var sjónum beint að förufálkum Falco peregrinus en í 
ljós kom að hvorki flug né hávaði höfðu áhrif á viðkomu fuglanna sem skoðaðir 
voru. Gilti þá einu um hvort um var að ræða raunveruleg eða tilbúin hljóð. Hljóðin 
vöktu hins vegar stundum viðbrögð hjá fuglunum (Ellis o.fl. 1991). Önnur rannsókn 
á þernutegundinni Sterna bergii á Norður-Great Barrierrifi sýndi að viðbrögð 
fuglanna við flugvélum eru misjöfn eftir hávaða þannig að allt að 20% af fuglum í 
fuglabyggðinni flugu upp við 95 dB (Brown 1990). Enn aðrar rannsóknir benda til að 
áhrif geti verið lítil sem engin (Dunnet 1977).  

5.6 Rannsóknir 
Vísindamenn og áhugamenn um fuglaskoðun heimsækja Látrabjarg og má segja að 
rannsóknir séu nauðsynlegur grunnur til að taka réttar ákvarðanir þannig að stofnum 
sé ekki ógnað, við skipulagningu svæðisins. Rannsóknir krefjast oft mikillar 
nálægðar við fugla og jafnvel endurtekinna heimsókna sem geta haft áhrif á þá. Þegar 



 

 

  

26

svo er háttað þarf að tryggja að vísindamenn séu meðvitaðir um hugsanleg áhrif 
nærveru þeirra á fugla, einnig ætti að hvetja þá til að afla upplýsinga um þessi áhrif.  

Í Guidelines (1997: 47) er lagt til að merkingar fari aðeins fram snemma á morgnana 
eða seint á kvöldin. Merkingar ættu að vera vel skipulagðar og miðast við að unnið 
sé á eins litlu svæði í einu og mögulegt er til að trufla sem minnst aðra hluta 
bjargsins. Ekki ætti að vinna í meira en hálftíma á hverjum klukkutíma á hverjum 
stað í bjarginu. Merkingar ættu aðeins að fara fram eftir útungun þannig að ekki sé 
hætta á að foreldrar yfirgefi hreiður og að egg og ungir fuglar geti orðið rándýrum að 
bráð. Merkingar ættu að fara fram í að minnsta kosti 80 m fjarlægð frá tegundum 
sem enn liggja á eggi. Lágmarka þarf tíma sem ungar eru frá foreldrum og ætti sá 
tími aldrei að vera lengri en 20 mínútur frá því að þeir eru fangaðir. Þeim þarf að 
skila aftur á sama stað. Ekki er ljóst að hvaða leiti þessar leiðbeiningar geta átt fyrir 
merkingar á tegundum í Látrabjargi. 

5.7 Hvað þarf að hafa í huga? 
Því er oft haldið fram að fuglar geti vanist truflun því oft sjást engar 
atferlisfræðilegar breytingar á þeim. Rannsóknir á mörgæsartegundinni Spheniscus 
magellanicus sýna til dæmis að fuglarnir hætta að upplifa komu manna sem 
streituáreiti ef þær eru heimsóttar mjög oft án þess að vera snertar (Fowler 1999). 
Þrátt fyrir það er ekki óhætt fyrir skipuleggjendur ferðamannasvæða að álykta að 
fuglar geti vanist breyttri starfsemi eða nýjum framkvæmdum án þess að fyrir því 
liggi sönnun. Í öllu falli ætti ekki að nota atferli fuglanna eitt og sér sem grunn að því 
hversu nálægt eigi að hleypa fólki að fuglum (Guidelines 1997).  

Á fuglafriðunarsvæðum er víða stuðst við að gangandi fólk komi ekki nær hreiðrum 
en í 300 m fjarlægð en áætlað er að það verndi flestar tegundir sjófugla fyrir truflun 
(Erwin 1989). Einnig hefur komið fram sú tillaga að í fuglabjörgum sé ferðamönnum 
aðeins sýndur lítill hluti byggðarinnar þannig að fuglar í öðrum hluta þeirra fái frið 
(Fowler 1999) og að þegar um er að ræða mjög stóra hópa fólks sé nauðsynlegt að 
halda þeim frá berskjölduðum fugli (Beale & Monaghan 2004). 

Ýmsir möguleikar eru til sem hægt er að nota sem mótvægisaðgerðir í fuglabyggðum 
til að stemma stigu við neikvæðum áhrifum manna. Hér að framan (kafli 5.1.2.2) er 
til dæmis greint frá sjófuglabyggð á Taiaroahöfða í Nýja-Sjálandi, þar sem fuglar 
færðu hreiður sín í burtu frá viðkomustöðum ferðamanna og kjörsvæðum sínum með 
þeim afleiðingum að viðkoma minnkaði. Þá var brugðið á það ráð að koma 
kvikmyndavélum fyrir í fuglabyggðinni og beina ferðamönnum á tiltekna staði þar 
sem myndum af fuglunum er varpað upp. Þar getur fólk virt fuglana fyrir sér í meiri 
nálægð og án þess að valda þeim tjóni (Higham 1998: 528). Þennan möguleika er 
vert að hafa í huga ef ákveðið verður að hefja uppbyggingu ferðaþjónustu við 
Látrabjarg. Við uppbyggingu ferðamannastaða er miðað við að ferðamaðurinn hafi 
eitthvað að gera. Á Látrabjargi ætti að skipuleggja afþreyingu með þeim hætti að 
ferðamenn hafi sem minnst áhrif á fugl. Það mætti hugsa sér menningartengdar 
sýningar tengdar bjarginu og sögu staðarins, ferðir við bjargið, kvikmyndaskoðun, 
vefmyndaskoðun og skipulögð þátttaka í verkefnum geti vakið áhuga fólks á 
fuglalífi, vistfræði og menningu staðarins. 

Framkvæmdir sem tengjast uppbyggingu við Látrabjarg getur haft áhrif á afkomu 
fuglanna, þar sem við á, ættu þær að fara fram utan þess tíma sem fugl er í og við 
bjargið. Jafnframt þyrfti að lágmarka áhrif afleiðandi þátta ef unnt er, svo sem 
uppgröft, ryk, sorp, hávaða, notkun á sprengiefni og aðfluttum plöntum. Hugsa þarf 
fyrir stórum sem smáum framkvæmdum og ígrunda vel útfærslu allra mannvirkja 
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annað getur haft neikvæðar afleiðingar síðar. Það hefur til dæmis komið í ljós að 
endurkast frá fuglaskoðunarturnum getur haft neikvæð áhrif á hæfni albatrossa til að 
komast á sjó (Higham 1998: 528).  
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Í þessum kafla er gerð grein fyrir ýmsum þáttum sem hafa þarf í huga við 
uppbyggingu þjónustu við Látrabjarg. Fyrst er fjallað um það hvernig almennt er 
talið að ferðamannastaðir geti þróast eftir þeirri þjónustu sem boðið er uppá á þeim. 
Síðan er áhrifum af staðsetningu þjónustu og gönguleiða gerð skil og í lokin er 
ítarleg umfjöllun um uppbyggingu og áhrif jarðganga. 

6.1 Ferðamannastaðir – þróun, uppbygging, þolmörk 

6.1.1 Þróun og uppbygging ferðamannastaða  

Ásókn manna í að heimsækja villta náttúru breytist með tíma. Í byrjun eru það fyrst 
og fremst sérfræðingar eða áhugamenn um villta náttúru sem heimsækja svæðið en 
eftir því sem það verður þekktara og vinsælla má búast við fjölgun ferðamanna 
almennt, jafnvel þeirra sem ekki hafa sérstakan áhuga á svæðinu sem slíku. Samhliða 
því eykst eftirspurn eftir almennum upplýsingum um svæðið frekar en 
sérfræðiupplýsingum og endurspeglast það gjarnan í upplýsingabæklingum um 
svæðið. Þar eru oftar en ekki lagðar áherslur á umgengnisreglur á svæðinu fremur en 
upplýsingar um lífríkið. Á sama tíma eykst þrýstingur á samfélagið um að bregðast 
við vaxandi ferðamannastraumi og byggja upp aðstöðu fyrir ferðamenn sem oft leiðir 
til sáttaumleitunar milli ólíkra sjónarmiða um framtíð svæðisins. Stjórnun svæðanna 
verður að taka mið af þessu (Higham 1998). 

Telja má víst aðfjölgun ferðamanna á tilteknum svæðum sé tengd þeirri þjónustu sem 
boðið er upp á. Þar sem aðstaða til að taka á móti almennum ferðamönnum er góð 
eykst fjöldi ferðamanna en sérfræðingar verða landflótta. Margir ferðamenn 
heimsækja fuglafriðland í skipulagðri hópferð þar sem það er einn af fleiri 
viðkomustöðum. Í slíkum hópi er oft fólk sem ekki hefur endilega áhuga á fuglum og 
truflar þá með hegðun sinni (Higham 1998). 

6.1.2 Þolmörk 

Undanfarin ár hafa þolmörk ferðamennsku verið rannsökuð á nokkrum 
ferðamannasvæðum á Íslandi (Anna Dóra Sæþórsdóttir o.fl. 2001, 2003, Anna Dóra 
Sæþórsdóttir & Svanhildur Þorsteinsdóttir 2002 og Bergþóra Aradóttir o.fl. 2003). 
Almennt er hugtakið þolmörk notað til að lýsa þolmörkum umhverfisins (náttúrlegt 
og manngert) og félagslegum þolmörkum. Við mat á þolmörkum náttúrlegs 
umhverfis eru til dæmis mæld áhrif sem ferðamenn hafa á náttúruna og hvort koma 
þeirra trufli villt dýralíf. Félagsleg þolmörk taka til þarfa ferðamannanna sjálfra og 
heimamanna. Við rannsóknir á þolmörkum þarf að meta þá upplifun sem ferðamenn 
verða fyrir svo og skynjun þeirra á því umhverfi sem þeir ferðast um. Þegar skynjun 
ferðamanna á óæskilegum áhrifum hefur náð vissu stigi er líklegt að hún kalli fram 
viðbrögð eins og að menn breyti ferðavenjum sínum og heimsæki aðra staði. Ástæða 
er talin til að vera á verðbergi gagnvart óæskilegum áhrifum hinna ýmsu þátta 
ferðamennskunnar, ekki síst þegar horft er til dreifingar ferðamanna í tíma og rúmi. 
Bent er á ákveðna mótsögn, að á sama tíma og fólk sæki í víðerni og fjarveru hins 
manngerða kalli ferðamennskan eftir mannvirkjum sem spilla víðernunum (Anna 
Dóra Sæþórsdóttir 2003).  

Þolmarkarannsóknir hafa einkum verið notaðar af tveimur fylkingum. Önnur telur 
æskilegt að nálgast notkun á hugtakinu út frá íbúum ferðamannastaða og er miðað 
við að þolmörkum sé náð áður en áhrif ferðamennsku á samfélag svæðisins verða 
neikvæð. Hin fylkingin skoðar hugtakið út frá sjónarhorni ferðamanna og setur 
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hagsmuni þeirra í öndvegi, þar sem spurt er hversu marga ferðamenn svæðið ber áður 
en þolmörkum er náð. Þessi sjónarmið hafa hins vegar verið gagnrýnd fyrir að vera 
of mannhverf þar sem hagsmunir náttúrunnar verða undir fyrir hagsmunum 
heimamanna og ferðamanna. Þannig verði ásýnd landsins smám saman manngerðari, 
allt eftir þeim tíðaranda sem ríkjandi er hverju sinni. Gagnrýnendur vilja að ítala 
verði tekin upp sem miðast við þau mörk sem náttúran setur. Náttúran sé vernduð 
sjálfrar hennar vegna og ferðamenn njóti hennar í sem upprunalegastri mynd. 
Vandamálið snýst þá um að finna hver þessi ítala á að vera, hvar mörkin milli 
ásættanlegra og óásættanlegra breytinga liggur (Butler 1997 Í: Anna Dóra 
Sæþórsdóttir 2003).  

6.2 Þjónusta 
Um áhrif þjónustu á ferðamannasvæði er vísað til kafla 6.1.1. Í fjórða kafla voru þrír 
mögulegir á staðsetningu fyrir þjónustumiðstöð við Látrabjarg kynntir. Hér verða 
þeir skoðaðir. 

Að mati höfundur er betur hægt að tryggja verndun svæðisins ef ferðamenn fá 
upplýsingar um svæðið og þær reglur sem á því gilda áður en komið er inn á það. Því 
sé þjónustumiðstöð best staðsett við innkeyrslu inn á svæði en það er vandkvæðum 
bundið á Látrabjargi.  

Einn möguleiki er að staðsetja þjónustumiðstöð í eða við Breiðavík. Annað hvort við 
núverandi byggingar eða alveg við Örlygshafnarveg. Í Breiðavík er fjölbreytt aðstaða 
fyrir ferðamenn og vatnsöflun og fjarskipti ættu ekki að vera vandamál. Ókostur er 
að ferðamenn gætu ekið framhjá án þess að koma við í þjónustumiðstöð og fá 
nauðsynlegar upplýsingar ef staðsetning er valinn ofan í víkinni. 

Annar möguleiki er að staðsetja þjónustumiðstöð við núverandi tjaldsvæði í Látravík. 
Það hefði þann kost helstan að þar er þegar gert ráð fyrir aðstöðu fyrir ferðamenn og 
því gæti frekar orðið sátt um þessa staðsetningu, þar er gnægð neysluvatns. Fjarlægð 
frá Bjargtöngum er lítil og þjónustumiðstöð færi ekki framhjá ferðamönnum á leið 
þangað, hins vegar gæti hún farið fram hjá ferðamönnum á leið um Keflavíkurveg. 
Góðir möguleikar eru á tengingu við gönguleiðir við Látrabjarg. Eigendur að 
byggingum í Látravík gætu orðið fyrir auknum óþægindum af ferðamennum á 
þessum stað.  

Þriðji möguleikinn er að staðsetja þjónustumiðstöð í Seljavík, þar eru engin 
mannvirki nú, staðsetningin en afar stutt er að Bjargtöngum og að selinu í Seljadal 
eða í göngufæri fyrir flesta. Fjarlægð frá byggðinni í Látravík er meiri og truflun frá 
ferðamönnum því minni. Góðir möguleikar eru á tengingu þjónustumiðstöðvar við 
helstu gönguleiðir við Látrabjarg. 

6.3 Gönguleiðir 
Göngustígar geta haft neikvæð áhrif á sjónrænt gildi landslags og því er lagning 
þeirra í óspilltu landi umdeilanleg. Göngustígar geta hins vegar verndað viðkvæman 
gróður fyrir skemmdum þar sem átroðningur er. Þar sem ákveðið er að leggja 
göngustíga í viðkvæmu landi þarf að gæta þess að þeir falli vel í landið og að þeir séu 
gerðir úr efni sem ekki stingur í stúf við umhverfið. Að mati höfundar er 
réttlætanlegt, þegar umferð ferðamanna veldur rofi í svörð eða að svæði hafa troðist 
út, að leggja göngustíga sem geta borið mannfjöldann, þetta gæti átt við um 
Bjargtanga. Upplýsingar um rof á Látrabjargi liggja ekki fyrir. Í tilvikum þar sem 
óæskilegt er að göngustígar sjáist í landi vegna sjónrænna áhrifa er betra að merkja 
gönguleiðir með stikum eða vörðum eða jafnvel einungis á korti. Þar sem lítil umferð 
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er um svæði gæti farið best á því. Í 8. kafla eru gerðar tillögur að gönguleiðum en 
almennt verður hér ekki lagt mat með hvaða hætti eigi að merkja þær eða leggja.  

6.4 Jarðgöng  
Í þessum kafla er áhersla lögð á umfjöllun um jarðgöng og hugsanleg umhverfisáhrif 
þeirra en til fróðleiks er fyrst á greint frá nokkrum jarðgöngum fyrir ferðamenn 
víðsvegar um heiminn. 

6.4.1 Jarðgöng fyrir ferðamenn víða í heiminum 

Við eftirgrennslan kom í ljós að jarðgöng eru víða notuð fyrir ferðamenn í ýmsum 
tilgangi. Fyrst skulu nefnd jarðgöng við Nordkapp í Noregi sem opnast út í bjarg. 
Upphaflega átti að grafa göngin út en vegna lausra jarðlaga þurfti á endanum að 
grafa skurð sem síðan var yfirbyggður. Í göngunum er búið að setja upp nokkrar 
sýningar, þar er einnig kapella, pósthús, minjagripaverslun og tælenskt safn. Við 
endann á göngunum er hvelfing þar sem haldnir eru tónleikar sem gestir geta notið 
meðan þeir fá sér drykk og njóta útsýnis til norðurs. Árið 2004 var aðgangseyrir í 
göngin 190 NOK fyrir fullorðna, 55 NOK fyrir börn undir 15 ára og 105 NOK fyrir 
nemendur (Renate Olsen 2004, tölvubréf).  

Listamaður að nafni William West sem bjó í Bristol í Englandi á tímabilinu 1820–
1830 lét útbúa stjörnuathugunarstöð uppi á St. Vincent klettinum. Frá 
stjörnuathugunarstöðinni lét hann grafa göng sem opnast út í helli, St. Vincent´s 
Cave. Göngin voru opnuð fyrir ferðamenn árið 1837 (Veftilvísun 2). Svalir eru við 
hellisopið með járnhandriði. Ætla má að milli 15 og 20 manns geti staðið á svölunum 
(Veftilvísun 3). 

Í Interlaken í Sviss er rekin járnbrautarlest sem fer um jarðgöng upp í svisslensku 
Alpana. Lestin leggur upp frá Kleine Scheidegg sem er í 2.061 m h.y.s. til 
Eigergletscher stöðvarinnar í 2.320 m h.y.s. Þaðan fer hún í gegnum göng sem boruð 
eru í gegnum fjöllin Eiger og Mönch og tekur ferðin um eina klukkustund þar til 
endastöðinni á Jungfraujoch er náð en hún er milli fjallatinda Mönch og Jungfrau í 
3.454 m hæð. Endastöðin er neðanjarðar en lyfta í göngum leiðir ferðamenn upp á 
yfirborðið í Sphinx. Þar er stjörnuathugunarstöð og vísindarannsóknarstofa í 3.571 m 
hæð. Boðið er upp á margvíslega afþreyingarmöguleika og aðstöðu fyrir ferðamenn, 
að ógleymdu stórkostlegu útsýni. Þeir sem hyggjast fara með lestinni um göngin að 
Jungfraujock þurfa að vera reiðubúnir með budduna því lestarfargjaldið er hátt 
(Veftilvísun 4). Í veftilvísun 5 er að finna myndir af jarðgöngunum og upplýsingar 
um afþreyingu sem í boði er. Svæðið var tekið á heimsminjaskrá Sameinuðu 
þjóðanna árið 2001 (Veftilvísun 6).  

Í Wisconsin í Bandaríkjunum voru byggð glergöng út úr húsi sem staðsett er uppi á 
kletti „House on the Rock“. Tilgangurinn virðist vera að leyfa ferðamönnum að 
öðlast betra útsýni (Veftilvísun 7). 

Í veftilvísun 8 er mynd af börnum í Dubnik í Slóvakíu í könnunarleiðangri um 
neðanjarðarnámu sem er opin fyrir ferðamenn.  

Jarðgöng sem grafin voru í fjöll í seinni heimsstyrjöldinni hafi sum verið opnuð 
almenningi. Í Graz í Sviss, er í fjalli sem heitir Schloßberg, net jarðganga og á einum 
stað er hvelfing sem var notuð sem loftvarnarskýli í síðari heimsstyrjöldinni fyrir allt 
að 50.000 manns. Þar eru nú haldnir ýmsir viðburðir. Hægt er að fara í lest um hluta 
jarðganganna og á einum stað er lest sem flytur fólk upp á yfirborð (Veftilvísun 9). Í 
Rjukan í Noregi eru önnur slík göng þar sem ferðamenn geta tekið lest uppá 
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fjallstopp (Gaustatoppen, 1800 m) þar sem nokkrir möguleikar bjóðast (Veftilvísun 
10, Veftilvísun 11). 

6.4.2 Eru jarðgöng í Látrabjargi góður kostur? 

Gerð hefur verið könnun meðal ferðamanna á Látrabjargi þar sem þeir eru spurðir 
um hugmyndina um jarðgöng í bjargið þar sem útbúinn yrði útsýnispallur fyrir 
ferðamenn. Þar kom í ljós að um 67 % íslenskra ferðamanna við Látrabjarg eru 
hrifnir af hugmyndinni en svipað hlutfall erlendra ferðamanna telja það ekki fýsilegt. 
Þeir sem eru jákvæðir telja að göng geri gestum kleift að sjá bjargið frá nýju 
sjónarhorni og auki aðgengi og öryggi ferðamanna, auk þess sem þau fjölgi 
ferðamönnum, efli ferðaþjónustu á svæðinu og á Vestfjörðum í heild sinni. Þeir sem 
eru hugmyndinni andvígir vilja hafa náttúruna á Látrabjargi ósnortna, telja að 
framkvæmdirnar spilli umhverfinu og að fuglarnir verði fyrir óæskilegri truflun. 
Einnig álíta þeir að ferðamönnum muni fjölga og að það hefði neikvæð áhrif á 
náttúruupplifunina. Fram kom að erlendir ferðamenn sem heimsóttu bjargið hafa að 
jafnaði meiri menntun en Íslendingarnir. Samhengi milli skoðana og menntunar óháð 
þjóðerni var ekki kannað en það hefði verið fróðlegt. Af þeim sem tóku afstöðu í 
könnuninni telja um 87% Íslendinga að þeir kæmu frekar á Látrabjarg ef gerð yrðu 
jarðgöng. Hins vegar telja einungis 30% útlendinga að þeir komi frekar á svæðið ef 
gerð verða jarðgöng, 30% að þeir komi síður og 40% að þeir komi örugglega ekki 
(Rögnvaldur Guðmundsson 2002).  

Nokkrir fyrsta árs nemendur í Háskólanum í Reykjavík unnu námsverkefni í 
áfanganum Stofnun og rekstur fyrirtækja, um arðsemi jarðganga í Látrabjarg sem 
rekin yrðu ásamt veitinga- og minjagripasölu, auk svefnpokapláss. Nemendurnir gera 
ráð fyrir að stofnkostnaður væri fjármagnaður með styrkjum og að opnunartími yrði 
frá maí til september. Miðað er við að fyrirtækið fengi 60% markaðshlutdeild 
ferðamanna sem fara í göngin og að ferðamannastraumurinn myndi vaxa jafnt og 
þétt, 40% fyrsta árið, 20% næstu tvö ár og 10% eftir það. Niðurstaða nemendanna er 
að reksturinn gæti borgað sig og að hann færi að skila arði á fjórða ári (Auður Brynja 
Eyjólfsdóttir o.fl. 2003). 

6.5 Hugsanleg jarðgöng í Látrabjargi og mismunandi möguleikar 
Greint hefur verið frá tillögum Línuhönnunar hf. verkfræðistofu um staðsetningu og 
stærð jarðganga í Bæjarbjargi (kafli 4.4.1) og mögulegrar staðsetningar getið. Hér er 
í stuttu máli greint frá frumhönnun ganganna og hvaða möguleikum mismunandi 
staðsetningar búa yfir hvað varðar útsýni og upplifun ferðamanna. 

6.5.1 Frumhönnun  

Samkvæmt frumhönnun yrðu jarðgöng í Bæjarbjargi 4 m breið og 3,73 m á hæð fyrir 
miðju. Veggur og loft yrðu klædd WG-dúk en öðru megin yrði opinn bergveggur. Í 
botni ganganna til hægri standa ljós sem lýsa upp opinn bergvegginn. Gólfið er 
hellulagt og vinstra megin í því er drenlögn (6. mynd).  

6.5.2 Mat á staðarvali 

Tillögur Línuhönnunar hf. verkfræðistofu um jarðgöng í Bæjarbjargi eru mismunandi 
og bjóða ferðamönnum upp á ólíka möguleika hvað varðar útsýni. Vísað er í kafla 
4.4 hvað varðar lýsingu á staðsetningu en hér er fjallað um hvað hver tillaga hefur 
upp á að bjóða. 
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6.5.2.1 Geldingsskorardalur 

Niður í Geldingsskorardal er gerð tillaga um 110 m löng göng sem myndu opnast í 
svipaðri hæð og Stígur eða ofan við hann. Stígur er grasi vaxin manngeng hilla sem 
liggur frá Geldingsskorardal að Setnugjá (12. og 13. mynd). Austan við 
Geldingsskorardal er Flaugarnef, þar var skipbrotsmönnunum af togaranum Dhoon 
var bjargað upp um 90 m þverhnípi árið 1947. Vegna brattans á Stígnum sést 
Flaugarnef ekki þaðan en hugsanlega væri hægt að byggja útsýnispall við gangaop 
sem byði upp á útsýni yfir Stíginn og hinn fræga björgunarstað. Athygli vekur að á 
þessum stað er tiltölulega lítið um fugl og tegundirnar sem sjást eru aðallega fýll og 
lundi.  

Samkvæmt tillögunni yrði þjónustumiðstöð staðsett við inngang jarðganganna, 
neðarlega í vesturhlíðum Geldingsskorardals. Þar er skjólsælla en uppi á bjargbrún. 
Útsýni þaðan er yfir Geldingsskorardal og út á sjó.  
6.5.2.2 Setnagjá 

Önnur tillaga gerir ráð fyrir tvískiptum jarðgöngum, samtals 235 m löngum, ofarlega 
í vesturhlíðum Geldingsskorardals, þar sem einn inngangur myndi leiða að tveimur 
gangaopum í bjarginu. Annað opið væri í Setnugjá en þar einkennist bjargið af grasi 
grónum og aflíðandi hillum. Útsýni er mest til suð- vesturs og á bjargvegginn á móti 
(7. mynd). Hitt gangaopið myndi opnast mót suðri ofan við Stíg (20. mynd). Þar er 
gott útsýni á sjó og inn á Rauðasand. Bjargið er hvergi snarbratt ofan við Stíg, því er 
lítið um svartfugl. Í vettvangsferð í júní 2004 sáust einungis fýlar og langvíupar, þó 
líklegt sé að lundi sé þar einnig. Setnagjá er víð og fjarlægð í fugl er talsverð það 
gildir því sama um þessa tillögu og þá fyrstu að ferðamenn eru ekki nálægt fuglum. 
Auka má nálægðina með því að láta göngin opnast innst í Setnugjá, þar væri útsýni 
minna.  

Samkvæmt tillögunni yrði þjónustumiðstöð staðsett við inngang jarðganga og útsýni 
þá yfir Látraheiði (9. mynd). 
6.5.2.3 Kristnakinn 

Í Kristnukinn er sett fram tillaga um jarðgöng sem opnast í snarbröttum 
bjargveggnum með útsýni til suðurs, meðal annars yfir til Snæfellsjökuls, eins og 
raunar víðast hvar af bjargbrún í góðu skyggni. Tvær útfærslur eru á inngöngu í 
göngin (5. mynd). Frá gangaopi í bjarginu myndi sjást til mikillar svartfuglabyggðar 
neðst í bjarginu til vesturs en fjarlægðin er mikil og því sæjust fuglarnir aðeins sem 
litlir punktar. Í vettvangsferð í júní 2004 reyndist ekki unnt að skoða fuglalíf á 
þessum stað vegna brattans í bjarginu og telja má óraunhæft að skapa útsýni yfir 
svartfuglabyggðina neðst í bjarginu á þessum stað. Frá inngöngustað í göngin baki 
bjargs er útsýni yfir heiðarnar í norðurátt. 
6.5.2.4 Seljadalur 

Í Seljadal er einkum einn staður sem kemur til greina fyrir jarðgöng, þar sem bjargið 
rís þverhnípt úr sjó. Jarðgöng á þessum stað gætu verið örstutt eða á bilinu 50–80 m 
og annað hvort opnast út í gjá þar sem bjargveggur blasir við á móti eða út í bjargið 
með útsýni til beggja átta. Fuglalífið á þessum stað er fjölbreytt og möguleiki fyrir 
ferðamenn að sjá flestar tegundir sem verpa í bjarginu.  

Að baki bjargbrún við innganginn í göngin er brött hlíð, þar sem þjónustumiðstöð 
yrði staðsett og þaðan væri útsýni yfir Seljadal og út á sjó. 
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Framkvæmdin krefðist nýrrar veglagningar um svæði þar sem ekki liggur vegur fyrir. 
Gata lá að selinu í Seljadal en sá slóði er víða horfinn.  
6.5.2.5 Sameiginlegar staðreyndir 

Markmið með gerð jarðganga í Bæjarbjarg er tvíþætt. Annars vegar að færa 
ferðamenn nær mikilfengleika bjargsins og fuglalífinu sem þar er og höfða þannig til 
upplifunar fólksins og hins vegar að búa til aðstöðu þar sem hægt er að njóta útsýnis 
frá bjarginu (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur Steingrímsson 2003). Með þetta í huga 
er athyglisvert að tillögurnar þrjár sem Línuhönnun hf. verkfræðistofa leggur til, eiga 
það sameiginlegt að vera staðsettar þar sem fuglalíf er ekki sérlega fjölskrúðugt. Það 
eru til staðir á bjargbrún sem henta mun betur til að skoða fugla en úr jarðgöngum 
miðað við framkomnar tillögur. Til dæmis er Ritugjá afar heppileg til fuglaskoðunar 
því þar er hægt að komast í talsvert návígi við fuglinn og sjá fleiri tegundir en við 
hugsanleg gangaop (3. og 4. mynd). Ef markmið með jarðgöngum væri að sýna 
ferðamönnum svartfugl, þyrftu göngin að liggja neðar en núverandi tillögur gera ráð 
fyrir því hann heldur sig í bjarginu þar sem brattinn er hvað mestur. Jarðgöng þar eru 
líklega ekki ákjósanleg vegna kostnaðar. 

Skoða má útsýni úr jarðgöngum með tvennum hætti, það sem sést í fjarska og það 
sem sést í næsta nágrenni. Með tilliti til jarðganga þá er útsýni almennt betra af 
bjargbrún þar sem jarðgöng lækka ferðamenn í hæð. Þegar sýna á ferðamönnum 
bjargið sjálft og fuglalífið eru möguleikar jarðganga meiri ef nálægð við fugl er til 
staðar, auk þess sem upplifunin ofan í bjarginu er önnur en á bjargbrún.  

Það liggur ekki fyrir hvernig gengið yrði frá gangamunna. Það þarf að verja fyrir 
grjóthruni og öll öryggisatriði þurfa að vera í lagi. 

6.6 Möguleg umhverfisáhrif jarðganga 

6.6.1 Landslag 

Staðsetning jarðganga í Geldingsskorardal og tilkoma þjónustumiðstöðvar við 
gangamunna kalla á talsvert jarðrask í viðkvæmu landi. Dalurinn er grónari en heiðin 
fyrir ofan. 

Gera má ráð fyrir að vegagerð vegna gangagerðar valdi landraski mismiklu eftir 
staðsetningu ganganna og að hve miklu leyti unnt verður að nota núverandi slóða. 
Uppgröft úr göngunum má nýta í vegagerð en flytja út af svæðinu ef þörf er talin á. 
Sjónræn áhrif gætu orðið af byggingu þjónustumiðstöðvar við gangamunna en 
jarðgöngin sjálf verða ekki sýnileg nema þar sem þau opnast út í bjargið. 

6.6.2 Lífríki 

Ef stuðst er við Erwin (1989) gæti áhrifasvæði gangamunna verið allt að 300–600 m 
fyrir flestar tegundir. Ef gert er ráð fyrir hringlaga áhrifasvæði þá gæti það verið allt 
að 1,1 km2, ef við gefum okkur að fugl innan hringsins sé sýnilegur úr 
gangamunnanum og miðast við svæðið til hliðar við gangaopið, áhrifin eru líklega 
meiri í bjarginu á móti sé það innan framangreindra fjarlægðarmarka. Það skal þó 
tekið fram að óvissan í þessu mati er mikil og byggist þar að auki á rannsóknum á 
fuglategundum í útlöndum við aðrar aðstæður. Stærð áhrifasvæðis er væntanlega 
misstór eftir staðsetningu í bjarginu.  

Verði ákveðið að fara í frekari vinnu við gerð jarðganga er lagt til að áhrif sem 
jarðgöngin gætu haft á fugl í bjarginu verði skoðuð á vettvangi. Þessar rannsóknir eru 
ekki útfærðar hér, en þær þurfa meðal annars að mæla áhrif viðkomu vegna truflunar. 
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Galli við göng í Seljadal, sem höfundur telur þó besta kostinn, er samkeppni við gott 
ókeypis aðgengi við Ritugjá. 

Tryggja þarf að fugl geti ekki komist inn í jarðgangaopið. Þekkt er að langvía og álka 
gera hreiður í hellum.  

6.6.3 Samfélagið 

Með uppbyggingu svæðisins við Látrabjarg með þjónustumiðstöð og bættu aðgengi 
má búast við að ferðamönnum fjölgi. Nokkur ný störf yrðu til við opnun 
þjónustumiðstöðvar, til dæmis við upplýsingagjöf, fræðslu og viðhald, einnig myndi 
vægi afleiddra starfa aukast með auknum ferðamannafjölda. Með vísun í niðurstöður 
ferðamannakönnunar sem fjallað er um í kafla 6.4.2 er ekki fyrirséð að jarðgöng ein 
og sér auki ferðamannastrauminn.  

Vægi svæðisins til rannsókna myndi aukast með aukinni uppbyggingu þar sem kanna 
þarf áhrif framkvæmda á lífríkið frekar (viðauki 3).  

6.6.4 Önnur áhrif  

Búast má við að svæðið verði ekki eins verðmætt til náttúrumyndatöku eins og fyrir 
gerð ganganna. Slíkt mat er þó háð mismunandi gildismati eins og nánar er skýrt í 7. 
kafla. Um afar lítinn reit er að ræða í samanburði við bjargið í heild. 
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77   UU MM RR ÆÆ ÐÐ UU RR   

Hér að framan er greint frá núverandi aðstöðu við Látrabjarg, möguleikum 
framtíðarinnar hvað varðar uppbyggingu svæðisins og rætt um möguleg 
umhverfisáhrif af þeirra völdum. Áður en ályktanir eru dregnar er mikilvægt að 
staldra við og huga að samskiptum manna og náttúru og því sem skýrir viðhorf 
manna til náttúru. Greint er frá hvaða gildum þarf helst að hlúa að við verndun 
villtrar náttúru á Látrabjargi. 

7.1. Afstaða manna til villtrar náttúru 
Viðhorf manna til náttúrunnar er í grundvallaratriðum fólgin í hvernig menn staðsetja 
sig gagnvart henni, þ.e. utan hennar eða innan. Til einföldunar á ólíkum kenningum 
og sjónarmiðum má skipta náttúrusiðfræðingum í þrjár meginfylkingar með tilliti til 
þess hvort þeir aðhyllast mannhverfa, lífhverfa eða visthverfa afstöðu til náttúrunnar. 
Sjónarmiðin þrjú endurspeglast svo í hugmyndum manna um náttúruna, eðli hennar 
og verðmæti (Þorvarður Árnason 2002). Mannhverf viðhorf staðsetja manninn í 
grundvallaratriðum utan náttúrunnar. Fylgismenn mannhverfra viðhorfa telja að 
maðurinn sé eina siðferðisveran í heiminum og hann einn hafi eigingildi vegna 
mennsku sinnar, náttúran hafi bara notagildi fyrir menn. Siðferði sé bundið við menn 
og maðurinn þurfi ekki að taka siðferðilegt tillit til náttúrunnar sjálfrar. Náttúran sem 
slík skapi engin verðmæti. Lífhverf og visthverf eru saman nefnd náttúruhverf 
viðhorf vegna þess að þau telja manninn hluta af náttúrunni. Líklega eiga lífhverf 
viðhorf síst við í þessu verkefni en þau leggja áherslu á mikilvægi einstakra lífvera 
meðan visthverf viðhorf lúta að heilum vistkerfum eða tegundum. Í 
grundvallaratriðum hafna visthverfir mannhverfum viðhorfum. Þeir telja að verðmæti 
náttúrunnar liggi í henni sjálfri og að maðurinn búi ekki yfir neinum þeim eiginleika 
sem grundvallað gæti aðskilnað hans frá náttúrunni. Að auki telja þeir að maðurinn 
hafi enga sérstöðu umfram aðrar lífverur og hagsmunir hans séu á engan hátt 
mikilvægari en hagsmunir annarra hluta þess vistkerfis sem hann tilheyrir. Þessir 
hagsmunir eru metnir umfram hagsmuni einstaklinga eða stofna. Páll Skúlason 
(1997) kemst svo að orði: „Annars vegar eru þeir sem telja í fyrsta lagi að réttur og 
hagsmunir manna eigi að liggja allri umhverfis- og náttúruvernd til grundvallar, í 
öðru lagi að tæknin sé það afl sem í reynd stjórni heiminum og setji okkur mark og 
mið, og í þriðja lagi að auðvitað séu það kunnáttumennirnir sem í krafti þekkingar 
sinnar eigi að ákveða hvað gera skuli hverju sinni. Hins vegar höfum við svo þá sem 
telja í fyrsta lagi að aðrar lífverur og vistkerfi hafi rétt og hagsmuni sem okkur beri 
að virða, í öðru lagi að mennirnir sjálfir ráði yfir tækninni og eigi að beita henni í 
hófi og í þriðja lagi að það séu einstaklingarnir með sitt persónulega gildismat sem 
eigi að ákveða hvað gera skuli, en ekki sérfræðingar og embættismenn (sjá jafnframt 
Páll Skúlason 1998: 22–24).“ Hér á eftir er fjallað um þessi ólíku viðhorf með tilliti 
til bætts aðgengis ferðamanna að Látrabjargi.  

7.1.1 Að gera ekkert 

Það mætti hugsa sér að einn möguleiki í ákvarðanatöku sé að bæta ekki aðgengi 
ferðamanna að Látrabjargi eða bæta það lítið og ákvörðunin væri grundvölluð á 
verndarsjónarmiðum gagnvart villtri náttúru. Rök mannhverfra sjónarmiða myndu 
sennilega lúta að því að með aðgerðaleysi yrði svæðið varðveitt fyrir komandi 
kynslóðir í anda sjálfbærrar þróunar. Visthverfir aðilar gætu rökstutt varðveislu 
villtrar náttúru svæðisins með því að segja að uppbygging myndi ógna vistkerfi 
svæðisins og hagsmunir vistkerfisins séu ríkari en hagsmunir manna. Þá gætu viðhorf 
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lífhverfra einstaklinga verið að líf einstakra dýra geti beðið tjón af bættu aðgengi og 
því ætti ekki að fara í frekari framkvæmdir. 

Í ljósi þessa væri það að mörgu leyti ábyrg niðurstaða að ákveða að bæta ekki 
aðgengi ferðamanna að Látrabjargi eða bæta það lítið. Óbreytt ástand við Látrabjarg 
myndi þýða að það yrði áfram eftirsóknarverður áfangastaður á sömu forsendum og 
nú, engu að síður verður að gera ráð fyrir talsverðri aukningu ferðamanna í samræmi 
við spár (kafli 2.5), þó þróun svæðisins sem ferðamannastaðar, sbr. umfjöllun í kafla 
6.1.1, verði hægari en ella. Ákveðin álagsmerki geta orðið meira áberandi og gera má 
ráð fyrir að við bjargbrún, þar sem fjöldi ferðamanna er mestur, yrði svæðið fyrir 
gróðurskemmdum, auk þess sem fugl gæti orðið fyrir staðbundinni truflun. Óvíst er 
hvaða áhrif ferðamenn hefðu að öðru leyti á lífríkið (6. kafli). 

Það er margt til þess vinnandi að koma í veg fyrir að Látrabjarg verði úttraðkaður og 
illa farinn ferðamannastaður. Mörg dæmi eru um slíka staði, til dæmis 
Niagarafossarnir á landamærum Kanada og Bandaríkjanna. Beggja vegna árinnar 
sem myndar fossana eru malbikaðar götur og bílastæði og við gljúfurbakkann eru 
girðingar til að koma í veg fyrir að fólk fari sér að voða. Ferðamenn eiga þess kost að 
kaupa sér útsýnissiglingu og fara bátar að fossunum á nokkurra mínútna fresti. Þeir 
sem standa á árbakkanum öðrum hvorum megin og horfa á fossana sjá þá gjarnan í 
leiðinni drekkhlaðna báta með fólki í alls konar lituðum regnkápum. Þannig má segja 
að byggð hafi verið upp ónáttúra til að skoða náttúruna. Þá er átt við að mannvirki, 
og í þessu tilviki einnig fólk, þrengja orðið svo að náttúrunni eða náttúruperlunni að 
hún hefur misst hluta af töfrum sínum eða mætti.  

7.1.2 Lokun svæðisins 

Önnur og heldur róttækari aðgerð er að vernda villta náttúru Látrabjargs með því að 
koma í veg fyrir að fólk heimsæki svæðið með því að loka aðgengi að sjálfu 
bjarginu. Undirliggjandi rök fyrir því eru að það sem menn geta ekki nálgast geta 
þeir ekki skemmt. Þannig gæti Látrabjarg varðveist og þróast eftir eigin lögmálum án 
afskipta mannsins (lög nr. 44/1999, um náttúruvernd). Með vísun til visthverfra 
viðhorfa mætti orða það svo að samviska mannsins yfir að hafa valdið neikvæðum 
áhrifum á öðrum svæðum muni þá ekki naga hann á þessu svæði. Svæðið væri safn 
þeirra verka sem hann vann ekki. Safn ætlað öðrum en mönnum. Glæpurinn yrði þá 
aldrei framinn. Að sama skapi felur þessi hugmynd í sér aðskilnað manns og náttúru 
sem stangast á við grundvöll náttúruhverfra gilda. Þannig hefur skapast ákveðin 
mótsögn sem felur í sér tvíhyggju. Það má velta fyrir sér hvort sú tvíhyggja eigi 
almennt við um villta náttúru eða víðerni. Í þessu sambandi má einnig nefna 
sjónarmið að tvíhyggjan sé milli menningar og náttúru. Menningin sé orðin svo 
ónáttúrleg að mönnum beri að halda henni frá villtri náttúru. Grundvöllur fyrir lokun 
svæðisins er í þessu dæmi að það þoli ekki viðveru mannsins án þess að verða fyrir 
skemmdum. Er þetta raunhæft? Að mati höfundar er lokun svæðisins til lítils. Þó 
svæðinu yrði algjörlega lokað myndi maðurinn halda áfram að hafa áhrif á náttúru 
svæðisins, sér í lagi fuglinn, meðal annars með því að menga sjó og lofthelgi hans og 
jafnvel ræna hann æti (kafli 5.3). Það eru þættir sem líklega hafa meiri áhrif á 
afkomu fugla heldur en aðkoma manna af landi getur nokkurn tíma haft ef marka má 
þær rannsóknir sem vísað er í hér að framan (5. kafli). Viturlegra væri að endurskoða 
þær athafnir samhliða ákveðnum aðgerðum við Látrabjarg, sbr. tillögur í 8. kafla. 

Það er engu að síður álit höfundar að lífríki geti verið það viðkvæmt að það þoli ekki 
mannlega nærveru og í þeim tilvikum geti verið réttlætanlegt að loka svæðum til að 
vernda vistkerfi. Látrabjarg hefur reyndar þá sérstöðu að það er þverhnípt og verndar 
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sig því að mestu leyti sjálft fyrir truflun manna. Hvort loka eigi aðgengi að 
ákveðnum hlutum bjargsins vegna álags af mannavöldum er ekki hægt að segja til 
um þar sem rannsóknir skortir, þó virðist sem íbúum bjargsins hafi í heildina reitt 
ágætlega af þrátt fyrir sambýli við menn.  

7.1.3 Uppbygging í sátt við náttúruna 

Það er skoðun höfundar að það sé mikilvægt að til séu svæði þar sem mannlegra 
athafna gætir lítið eða ekkert. Aðkomu mannsins að slíkum stöðum eigi að stjórna og 
umgengni sé háð því að vera hans trufli villta náttúru lítið og hafi ekki áhrif á stofna. 
Með því að byggja upp aðgengi manna í sátt við náttúruna skapast tækifæri til þess 
að kynna villta náttúru Látrabjargs fyrir ferðamönnum. Ef vel er að staðið ætti slík 
uppbygging að miðast við að auka þekkingu ferðamanna á lífríkinu í bjarginu sem er 
grundvöllur virðingar fyrir því. Virðing er aftur á móti grundvöllur vel heppnaðrar 
verndunar. Látrabjarg er sérstakt vistkerfi (kafli 2.3) og því þörf á varkárni þegar 
róttækar hugmyndir um óafturkræfar framkvæmdir eru á teikniborðinu og er þá vísað 
til jarðganga. Mikilvægt er áður en ákvörðun er tekin að fyrir liggi mat á 
umhverfisáhrifum þeirra. Það vekur athygli að lög um nr. 106/2000 með 
samþykktum breytingum, um mat á umhverfisáhrifum gera ekki ráð fyrir því.  

7.1.4 Fulltrúar náttúrunnar 

Alþingi hefur samþykkt að á næstu árum verði unnið að því að ná samkomulagi um 
friðlýsingu Látrabjargs, Rauðasands og nágrennis, sbr. náttúruverndaráætlun 2004–
2008. Spyrja má hvers vegna það er mikilvægt að taka frá ákveðin svæði og friða 
þau, gera þau að fulltrúum náttúrunnar, og um leið setja manninum ákveðin mörk. 
Svarið er ef til vill að finna í bókinni Hugleiðingar við Öskju (Páll Skúlason 2005). 
Þar er Askja í Dyngjufjöllum notuð sem tákn um sérstök og mikilvæg kynni af 
veröldinni og því sem í henni býr. „Askja táknar einfaldlega jörðina sjálfa......“ Að 
koma til Öskju er að uppgötva jörðina og sjálfan sig sem jarðarbúa. Að vera jarðarbúi 
er að finna líf sitt bundið jörðinni en ekki beinlínis sprottið af henni, finna að hún er 
forsenda lífsins. Askja sé lykillinn að lífsgátunni og lífsvanda alheims. Sett er fram 
staðhæfing um að Askja sé forsenda mannheims og menningar. Svo virðist sem við 
fáum ekki lifað án þess að gera okkur einhverjar hugmyndir um þennan annarlega 
jarðneska veruleika sem við erum borin til. Páll segir svörin dyggilega varðveitt í 
Öskju, vegna þess að hún sé fulltrúi hins náttúrlega veruleika. Það kann að vera að 
villt náttúra sé ákveðinn tengiliður mannsins við uppruna hans sjálfs og að það sé 
honum fyrir bestu að eiga slík svæði. Það mætti líkja þessu við genabanka þar sem 
geymd eru upprunaleg gen sem grípa má til þegar komið er í óefni, til dæmis í 
ræktun þar sem einræktaður stofn hefur hrunið af völdum sjúkdóma. Með sama hætti 
getur maðurinn leitað til villtrar náttúru og numið hvað sem vera vill, ánægju sem 
ekki finnst annars staðar, hugmyndir, kyrrð, angan, hrif og svo mætti lengi telja.  

Villt náttúra hefur tilvistargildi sem felst í því að fólk hefur ánægju af því að vita af 
því að hún sé til og vel varðveitt, jafnvel þótt það reikni alls ekki með að njóta 
hennar nokkru sinni (Ragnar Árnason 2000). 

7.1.5 Aðgangur að náttúrunni 

Ekki er víst að allir geri sér grein fyrir því hve stór þáttur það er í lífshamingju hvers 
og eins að eiga aðgang að landi þar sem öllum er frjálst að dvelja til hvíldar og 
afþreyingar, hvort sem um er að ræða stór landflæmi eða afmarkaða staði. Sumum 
verður þetta ljóst þegar þeir kynnast kerfisbundinni skipulagningu stórþjóðanna á 
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ferðafrelsi borgaranna og frávik frá alfaraleiðum getur beinlínis varðað við lög 
(Andrés Davíðsson 1977). Til þess að upplifa náttúruna þurfa menn að læra að njóta 
hennar. Hæfileikinn að njóta er líklega eðlislægur mönnum en að sama skapi eiga 
menn erfitt með að njóta þess sem þeir óttast. Það kanna að vera óttinn við hið 
óþekkta. Í þeim tilvikum getur vald á óttanum verið bundið þekkingu. Fræðsla sé 
grundvöllur fyrir hæfileikanum að njóta náttúrunnar.  

Arnþór Garðarsson (1994: 302) telur að mjög margir hafi þörf fyrir náttúrufegurð í 
formi anganar, kyrrðar, náttúruhljóða, litadýrðar og fjölbreytni lífs. Mannlegt eðli sé 
aðlögun að umhverfinu, manninum líði betur og hann lifi farsælla lífi ef honum er 
búið náttúrlegt umhverfi. Efast má um þá skoðun að gildi náttúrufegurðar, lista og 
sögulegra verðmæta sé eingöngu tilfinningamál og smekksatriði. Ekki má heldur 
hafna vitsmunalegu gildi tilfinninga, því það er iðulega í ljósi þeirra sem menn 
uppgötva mikilvægar staðreyndir (Páll Skúlason 1997). Álykta má að hæfileikinn til 
að hrífast af náttúrunni sé sameiginlegur öllum mönnum og upprunalegur, í þeim 
skilningi að tilvist hans sé ekki bundinn ákveðinni menningu. Þessi hrif má kalla 
náttúrusýn, það sem áhorfandinn sér eða telur sig hafa séð og það sem hann skynjar 
innra með sér, hvort tveggja í senn (Þorvarður Árnason 1994: 263).  

Ef markmið stjórnvalda um sjálfbæra þróun eru skoðuð í samhengi við framkvæmdir 
vegna bætts aðgengis að Látrabjargi þá er engin framkvæmd útilokuð svo framarlega 
sem hún gengur ekki á fjölbreytileika tegunda, og vistgerða, og að vistkerfið verði 
ekki skert.  

7.2 Jarðgöng fyrir ferðamenn  
Jarðgöng í Látrabjarg eru umfangmesta framkvæmdin sem fjallað er um í þessari 
ritgerð en í þessum kafla er fjallað um réttmæti hennar. 

7.2.1 Varanlegt lýti eða lítt áberandi gat? 

Látrabjarg er myndað við sjávarrof eins og fram hefur komið. Það hefur því ekki 
alltaf verið í núverandi mynd og það mun halda áfram að veðrast og breytast í tímans 
rás. Því má segja að í sjálfu sér skipti það engu máli þótt boruð verði jarðgöng í 
gegnum bjargið því þau eigi hvort sem er eftir að veðrast í burtu og taka breytingum 
á jarðsögulegum tíma, eins og allar aðrar jarðmyndanir. Maðurinn fái þar engu ráðið. 
Af hverju ættu menn að setja sig á móti einu gati í bjarginu sem má líkja við 
nálastungu í oststykki?  

Í kafla 2.6.5 um ósnortin víðerni er fjallað um gildi náttúrulegra landslagsheilda sem 
maðurinn hefur enn ekki náð að merkja með mannvirkjum sjá jafnframt Karl 
Benediktsson (1999 og 2000) um notkun á hugtakinu ósnortin víðerni. Gengið er út 
frá því að með jarðgöngum yrði landslagsheildin rofin. En hver er grundvöllurinn 
fyrir verndun landslagsheilda? Í skýrslu starfshópsins um víðerni sem nefnd er í kafla 
2.6 kemur fram að hugmyndin um verndun víðerna byggist á því að til viðbótar 
friðun einstakra náttúruminja, búsvæða eða tegunda sé æskilegt að taka frá stór 
samfelld svæði eða landslagsheildir þar sem sýnilegra áhrifa mannsins gætir lítt eða 
ekki. Slíkum svæðum fer óðum fækkandi á jörðinni og því líklegt að verðmæti þeirra 
vaxi í framtíðinni. Að teknu tilliti til þessa er líklegt að jarðgöng eða umfangsmikil 
vegagerð á Látrabjargi rýri verndargildi svæðisins ef horft er til landslagsheildar. 
Staðsetning jarðganganna getur þó skipt máli, til dæmis hvort þau eru á jaðarsvæði 
eða ekki. Með jarðgöngum og öðrum mannvirkjum gæti ímynd svæðisins sem villt 
náttúra spillst. Með öðrum orðum, ef fullvissa væri fyrir því að Látrabjarg sé óhemju 
verðmætt sem ósnortið svæði þá myndi eiganda þess líklega ekki koma til hugar að 
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rýra verðgildi þess með mannvirkjagerð. Flestum þætti okkur „notagildi“ eða 
hagsæld vera fremur undarlegir mælikvarðar á fegurð. Þess í stað lítum við svo á að 
fegurð, hvort heldur í náttúru eða í listum sé fyrirbæri sem erfitt sé að meta til fjár. 
Okkur þykir jafnframt sjálfsagt að náttúru- og listfegurð eigi sér ákveðinn tilverurétt 
jafnvel þótt þessi fyrirbæri séu gagnslaus í hagrænum skilningi (Þorvaldur Árnason 
1994). En eru þau það? Vandinn við að leggja hagrænt mat á náttúrufyrirbrigði kann 
að hluta til að vera sá að hagkerfið getur aðeins horft 60 ár fram í tímann. Þegar 
komið er fram yfir þann tíma breytist núvirði sáralítið, þannig er gert ráð fyrir að 
mannvirki úreldist innan þess tíma en jafnvel fyrr. Einnig má benda á að almennt 
hafa menn ekki komið sér saman um aðferðir til að meta verðgildi ósnortinna svæða, 
þó að nokkrar aðferðir hafi verið í þróun síðastliðna fjóra áratugi (Hanley o.fl. 1997), 
þessar aðferðir eru notaðar af mörgum þróuðum þjóðum til að meta hagkvæmni 
framkvæmda sem hafa umtalsverð umhverfisáhrif (Ragnar Árnason 2000).  

7.2.2 Virðing fyrir bjarginu  

Á fundi Umhverfisstofnunar um tillögu að friðlýsingu Látrabjargs og Rauðasands 
(2004a og 2004b) töldu heimamenn sem tjáðu sig að hvorki ætti að bora göng í 
bjargið né raska bjarginu með öðrum hætti. Hvers vegna skyldu heimamenn hafa 
þessa skoðun? Nálgast mætti svarið í bjarginu sjálfu. Í aldanna rás hefur bjargið bæði 
gefið og tekið og það hefur öðlast óttablandna virðingu heimamanna. Virðingin býr í 
fólkinu sem hefur alist upp á svæðinu þó að búskapur og bjargtekja hafi að mestu 
lagst af og fólk hafi flutt burtu. Í hugum heimamanna kann bjargið að hafa áunnið sér 
ákveðna virðingu sem hvetur menn til að gæta varúðar þegar kemur að 
umfangsmiklum framkvæmdum í og við bjargið. Með öðrum orðum, af virðingunni 
sprettur vilji til að vernda það. Hugum að sifjum orðanna virðing og respect. Enska 
orðið er runnið úr latneska orðinu respectus og merkir að horfa aftur til (á) eitthvað, 
íslenska orðið er skylt orðinu að virða, virða fyrir sér eða horfa (Weekley 1967, Árni 
Böðvarsson 1980). Hér er bent á skyldleika virðingar og reynslu, að reynsla, til 
dæmis af bjargsigi eða náttúruskoðun getur alið af sér virðingu fyrir bjarginu og 
náttúru þess. Sé það raunin þá hefur nútímamaðurinn möguleika á að dýpka virðingu 
sína fyrir bjarginu ef hann öðlast reynslu af því, getur horft aftur til þess, virt það. 
Það kann því að vera að þeir heimamenn sem ekki vilja auka aðgengi að bjarginu séu 
á villigötum, því með því með því að auðvelda aðgengi að bjarginu eru meiri líkur til 
þess að menn öðlist virðingu fyrir því. 

7.2.3 Aðdráttarafl, uppbygging, atvinnusköpun 

Telja má víst að hugmyndin með jarðgöngum í Látrabjarg/Bæjarbjarg hafi 
upphaflega verið sú færa ferðamanninn inn í þá stórkostlegu veröld sem fuglabjarg 
er, að upplifa bjargið iðandi af lífi, komast í návígi við fuglana, hávaðann og lyktina. 
Einnig að veita aðgang að stórbrotnu útsýni yfir bjargvegginn og sjóndeildarhringinn. 
Vera má að menn hafi haft í huga eitthvað svipað og Páll Skúlason (2005) í 
hugleiðingum sínum um Öskju. Síðan hafa menn áttað sig á að ef til vill myndu 
jarðgöng beina athygli ferðamanna að bjarginu og laða þá til svæðisins. Það mætti 
nýta til hagrænnar uppbyggingar og atvinnusköpunar í sveitarfélaginu. Þannig 
þróaðist hugmyndin í að byggja Látrabjarg upp sem eftirsóknarverðan 
ferðamannastað þar sem jarðgöng og þjónustumiðstöð tengd þeim yrðu skipulögð 
sem hjarta svæðisins. 

En mætti ekki ná þessum markmiðum með öðrum leiðum? Hvað varðar athygli 
ferðamanna, aðdráttarafl svæðisins, hagræna uppbyggingu og atvinnusköpun má enn 



 

 

  

40

benda á niðurstöður ferðamannakönnunarinnar (kafli 6.4.2) þar sem gerð var sumarið 
2002. Þar kom fram að meirihluti Íslendinga sem svöruðu myndu frekar koma á 
svæðið ef gerð væru göng en meirihluti útlendinga sögðust síður eða alls ekki koma. 
Meirihluti gesta sem heimsækja Látrabjarg nú eru útlendingar (Rögnvaldur 
Guðmundsson 2002). Það mætti því spyrja hvort gestum myndi í heildina fækka ef til 
jarðganga kæmi. 

Líkur eru á að friðlýsing svæðisins, ein og sér, auki strax aðdráttarafl auk þess sem 
hún skapar atvinnu á svæðinu. Verði svæðið gert að þjóðgarði, og gildi það sama um 
þjóðgarð á Látrabjargi og aðra þjóðgarða á landinu yrðu þar a.m.k. tveir fastráðnir 
heilsársstarfsmenn auk landvarða á sumrin. Til að svæðið beri fleiri ferðamenn má 
telja nauðsynlegt að fara út í aðgerðir til uppbyggingar þjónustu á svæðinu, til dæmis 
með því að setja á fót þjónustumiðstöð (sem líka veitir atvinnu), byggja upp gott 
göngustígakerfi, áningarstaði og útsýnisstaði. Það yrði gert í samræmi við 
verndaráætlun fyrir svæðið. Höfundur telur að friðlýsing svæðisins og uppbygging 
þjónustu í samræmi við hana auki aðdráttarafl ekki síður en jarðgöng. 

Hvað varðar það markmið að færa ferðamanninn inn í iðandi líf bjargsins, má ef til 
vill segja að fátt komi í stað jarðganga. Þótt gerðir væru góðir útsýnispallar á 
bjargbrún mun ferðamaðurinn ekki vera með fuglana fljúgandi fyrir ofan sig, neðan 
og allt um kring eins og ef hann væri staddur í bjargveggnum. Sé tekið mið af 
framkomnum áðurnefndum tillögum um jarðgöng (kafli 6.2.2.5), þá kemst hann í 
meira návígi við fuglinn og fjölbreyttara fuglalíf bæði á sjó og eins á bjargbrún til 
dæmis í Ritugjá. Ekki er heldur útilokað að gera megi öruggan göngustíg ofan í 
bjargið en það er ekki lagt mat á þann möguleika hér.  

7.2.4 Vilji hagsmunaaðila?  

Færa má sterk rök fyrir því að hagsmunaaðilar eigi að hafa meira að segja um 
framkvæmdir eins og jarðgöng í Látrabjargi. Fyrst og fremst vegna þess að við búum 
við takmarkað eða skert lýðræði. Einnig ætti aðkoma almennings að vera meiri. 
Kjörnir fulltrúar hlusta á ráð sérfræðinga en þekking þeirra og viðhorf eru ekki 
endilega í neinum beinum tengslum við óskir, hagsmuni og viðhorfs almennings. 
Hlutverk hinna kjörnu fulltrúa er að miðla málum, ef svo má að orði komast, á milli 
hinna sérfróðu embættismanna og almennings. Þessi miðlun er orðin eitt af erfiðustu 
viðfangsefnum nútímastjórnmála. Það á ekki síst við um umhverfis- og skipulagsmál 
(Páll Skúlason 1997, 1998). Því er æskilegt að við gerð skipulagsáætlana um svæðið 
við Látrabjarg að þær séu kynntar til dæmis á íbúaþingi, þar sem almenningur getur 
komið skoðunum sínum á framfæri. Jafnvel má hugsa sér að vilji þjóðarinnar yrði 
kannaður, ekki síst ef svæðið er gert að þjóðgarði.  

7.3 Niðurstaða  
Það er mikilvægt að viðhalda villtri náttúru og núverandi landslagsheild við 
Látrabjarg og varðveita samhliða sögu staðarins. Með aðgengi að bjarginu er líklegra 
að bjargið og villt náttúra þess öðlist virðingu og ávinni sér bandamenn sem vilja 
viðhalda henni. Virðing fyrir bjarginu er grunngildi og tillögur um þjónustu og 
aðgengi eiga að byggja á því. Ferðamönnum sem heimsækja Látrabjarg mun að 
öllum líkindum fjölga í framtíðinni og bregðast þarf við því. Það telur höfundur 
skynsamlegast að gera með því að kynna þeim þessa stórkostlegu veröld og leiða um 
bjargið eftir göngustígum þar sem áhrif á villta náttúru eru í lágmarki. Gera má 
göngustíga þannig úr garði að þeir hafi lítil sjónræn áhrif. 
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Með jarðgöngum er verðmæti þess og möguleikar í framtíðinni hugsanlega skertir. 
Bygging jarðganga er óafturkræf framkvæmd. Byggð eru ný mannvirki á svæði sem 
telja má ósnortið. Mannvirki á þessum stað eru til þess fallin að draga úr áhrifum af 
mikilfengleika náttúrunnar. Útsýni yrði almennt minna úr gangaopi niðri í bjarginu 
en af bjargbrún. Göng væru ekki nýtileg til fuglaskoðunar að ráði nema þau væru 
staðsett í Látrabjargi við Seljadal. Hægt er að auka þjónustu við ferðamenn og auka 
atvinnu af ferðamönnum á svæðinu þó að jarðgöng verði ekki byggð. Það er mat 
höfundar að ekki liggi fyrir nægilegar upplýsingar til að hægt sé að segja til um áhrif 
jarðganga á villta náttúru, trúlega yrðu þau þó ekki til að ógna fuglastofnum. 

Undirbúningstími framkvæmdar eins og jarðganga ætti að vera lengri en annarra 
framkvæmda því hættan á röngu mati er meiri og þörf er á rannsóknum til að meta 
áhrif á lífríki.  

Ef til framkvæmda við jarðgöng kemur er nauðsynlegt að meta umhverfiskostnað 
samhliða öðrum útgjöldum. 

Það er mat höfundar að það þurfi að vera til staðir eins og Látrabjarg þar sem 
maðurinn getur komist í samband við villta náttúru. Hugsanlega gæti heimsókn á 
bjargið hjálpað ferðamönnum sem flestir búa við alsnægtir að átta sig betur á sjálfum 
sér, þegar þeir fá skynjað lífsbaráttuna í bjarginu.  
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Verði ákvörðun tekin um að byggja Látrabjarg og nágrenni þess upp sem 
ferðamannastað er mikilvægt að ganga út frá þeim forsendum að ósnortinni náttúru 
verði viðhaldið eftir því sem framast er unnt. Leggja á áherslu á það í skipulagi 
svæðisins að viðhalda landslagsheild án mannvirkja. Mannvirki ætti að staðsetja á 
jaðarsvæðum og byggingar að uppfylla kröfur um fagurfræðilegt útlit án þess að 
stinga í stúf við umhverfi sitt. Þýðingarmikið er að dvöl ferðamanna hafi sem minnst 
áhrif á lífríki, leggja þarf áherslu á menningartengda ferðamennsku og fræðslu um 
náttúru. Hvers konar mannvirki, eins og göngustígar, merkingar og handrið, ætti að 
byggja þar sem þau styðja framangreindar forsendur einkum til að koma í veg fyrir 
skemmdir vegna átroðnings ferðamanna. Miðað ætti við að atvinnustarfsemi sem 
leyfð er á svæðinu sé til þess fallinn að auka virðingu fyrir bjarginu.  

Í þessum kafla er fjallað um tillögur höfundar um skipulag og þjónustu við 
Látrabjarg sem byggðar eru á framangreindum forsendum. 

8.1 Þjónusta 
8.1.1 Þjónustumiðstöð 

Tillaga: Þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn verði staðsett í Breiðavík. 

Nauðsynlegt er að þungamiðja þjónustu sé staðsett spölkorn frá Bjargtöngum til að 
minnka álag vegna ferðamanna þar. Því er gerð tillaga um staðsetningu 
þjónustumiðstöðvar í Breiðavík (26. mynd). Uppbygging þjónustu fjarri bjargbrún 
lágmarkar neikvæð áhrif á lífríki bjargsins og tryggir að áfram verða til stór 
mannvirkjalaus svæði. Í Breiðavík eru byggingar fyrir og nægilegt vatn.  

Lagt er til að í þjónustumiðstöðinni verði lögð áhersla á að kynna ferðamönnum 
sérstöðu svæðisins, meðal annars fuglalífið í bjarginu og áhrif sem viðvera þeirra við 
bjargið kann að hafa á lífríkið. Til að auka fræðslu og minnka troðning á svæðinu er 
stungið upp á að gerð verði aðstaða fyrir ferðamenn þar sem hægt er að horfa á beina 
útsendingu frá bjarginu, sem ekki er hægt að skoða frá bjargbrún. Jafnvel mætti 
hugsa sér útsendingar frá nokkrum tegundum fugla. Þannig gætu ferðamenn farið í 
stuttar gönguferðir, til dæmis að Ritugjá, og séð fuglana sem þar búa en að því búnu 
skoðað fugla í meira návígi af skjá. Þar sem flestir fuglarnir eiga sér sama 
hreiðurstæði ár eftir ár gæti þetta nýst til rannsókna á þeim einstaklingum sem eru 
myndaðir. Þá myndi þetta fyrirkomulag hugsanlega minnka truflun fugla á 
aðgengilegustu stöðunum. Gert er ráð fyrir að á sama stað geti ferðamenn lesið um 
sögu fuglafjölskyldunnar, hvenær hún kom í bjargið, hvenær varp hófst, hvenær 
vænta má að ungar skríði úr eggi og hvað tekur við að því loknu. Gefa mætti 
fuglunum nöfn og útbúa fræðslutengd vinnuverkefni fyrir börn í tengslum við það 
sem þau sjá. Þjálfaðir starfsmenn myndu sjá um að uppfæra upplýsingar eftir þörfum 
og eðlilegt væri að tengja þær við heimasíðu svæðisins og skólastarf í landinu. Þessi 
fræðslumöguleiki myndi lengja dvöl margra og auka líkur á að heimsókn á bjargið 
skili tilætluðum árangri.  

Gert er ráð fyrir að í þjónustumiðstöð verði rekin aðstaða þar sem fólk getur keypt 
mat og nestað sig og að þar sé boðið upp á hefðbundna aðstöðu eins og salerni. 
Áhersla væri á vistvænan rekstur. Önnur sala, s.s. munir í minjagripaverslun, væri 
tengd svæðinu. Í rekstri væri lögð áhersla á sérstöðu svæðisins. 



 

 

  

43

Tillaga: Lagt er til að vefsvæði verði opnað þar sem ferðamenn geti sótt 
upplýsingar um svæðið. 

Á síðunni væri að finna upplýsingar sem myndu til dæmis nýtast ferðamönnum sem 
hyggðu á ferð um Látrabjarg. Þar væri einnig unnt að nálgast reglur og upplýsingar 
um þjónustu og gönguleiðir.  

Tillaga: Lagt er til að salernisaðstaða fyrir ferðamenn að Bjargtöngum verði við 
núverandi tjaldstæði að Brunnum og að tjaldstæði verði viðhaldið þar.  

Til að minka átroðning ferðamanna við Bjargtanga og þar sem endurkast frá 
byggingum og ljós geta truflað fugla er lagt til að salernisaðstaða verði byggð upp í 
Látravík.  

8.2 Vegir  
Tillaga: Örlygshafnarvegur nr. 612, frá botni Patreksfjarðar að Bjargtöngum 
verði lagfærður og vegstæði hans um Látravík breytt. 

Þjóðvegurinn sem liggur frá Patreksfirði að Bjargtöngum er víða mjög slæmur. Árið 
2001 komu um 9.000 gestir um veginn að Bjargtöngum. Í Látravík liggur vegurinn í 
gegnum sumarbústaðabyggð og mikil bílaumferð hlýtur að trufla húseigendur 
talsvert. Lagt er til að vegurinn að Bjargtöngum verði lagfærður til mikilla muna til 
framtíðar og samhliða því verði skoðaður sá möguleiki að flytja vegstæðið í Látravík 
upp fyrir byggðina. Góður vegur stórbætir aðgengi ferðamanna að svæðinu. Áfram 
verður þörf á góðu bílastæði við Bjargtanga. 

Tillaga: Keflavíkurvegi (ónúmeraður) verði viðhaldið og gerðir verði 
áningarstaðir á leiðinni með bílastæðum og aðkomuleiðum að bjargbrún.  

Keflavíkurleið verði áfram fólksbílafær svo ferðamenn sem kjósa að ferðast í bíl hafi 
fleiri möguleika til að fara um svæðið. Merkt verði bílastæði samkvæmt tillögu á 26. 
mynd um leið og gengið yrði frá gömlum námum með veginum. Frá bílastæðum 
verði lagðar gönguleiðir eins og nánar er kynnt hér að aftan. Keflavíkurvegur er um 8 
km langur en jeppaslóði sem liggur ofan í Keflavík er um 3 km að lengd ef ekið er að 
slysavarnarskýlinu.  

8.3 Gönguleiðir 
Lagt er til að gönguleiðir taki mið að útsýni og lífríki. Þegar menningarminjar á 
svæðinu hafa verið skoðaðar og staðsettar er rétt á endurskoða tillögur sem hér koma 
fram því eðlilegt er að gönguleiðir liggi framhjá áhugaverðum minjum (Viðauki III). 
Allar menningarminjar við gönguleiðir þarf að merkja. Gönguleiðir í viðkvæmu landi 
ætti ekki að leggja með varanlegum hætti. 

Verði þjónustumiðstöð staðsett annars staðar en í Breiðavík þarf að endurskoða 
gönguleiðakerfi og tengja það þjónustumiðstöð. Hér er fyrst gerð grein fyrir 
gönguleiðum núverandi tjaldstæði í Látravík, síðan er haldið austur eftir bjarginu og 
endað á Brimnesi austasta hluta Keflavíkurbjargs. Á 26. mynd eru sýndar þær 
gönguleiðir sem gerðar eru tillögur um.  

Hægt væri að setja handrið eða kaðla á völdum stöðum til að auka öryggi þeirra sem 
áhuga hafa á að fara ofan í bjargið. Ekki eru þó gerðar tillögur um það hér því það 
krefðist ítarlegri skoðunar á aðstæðum. Þennan möguleika ætti að skoða því það er 
margt ólíkt að vera ofan í bjarginu og upp á brún. 
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Tillaga: Gönguleiðir verði lagðar þar sem álag er mest til að koma í veg fyrir 
skemmdir á landi. Annars staðar verði þær stikaðar eða varðaðar þannig að 
þær fari vel í landinu. Gönguleiðir verði lagðar framhjá áhugaverðum 
menningarminjum þar sem því er við komið og þær merktar með 
fræðsluskiltum. 

Mikilvægt er að bæta núverandi göngustíg að útsýnisstað við vitann, og að Ritugjá, 
og einnig að koma í veg fyrir göngu fólks að bjargbrún nema á völdum stöðum. 
Þannig er hægt að tryggja að fólk traðki ekki niður lundaholur og trufli fugla sem 
minnst. Við göngustígagerð ætti að miða við að nota efni sem fellur vel að 
umhverfinu. Göngustígagerð þarf að forgangsraða þannig að fyrst séu lagðir stígar 
þar sem svæðið hefur látið á sjá. Nota ætti gamlar gönguleiðir þar sem því verður við 
komið, því þær eru líklega flestar varðaðar. 

Tillaga: Gönguleið A, frá núverandi tjaldstæði í Látravík að Bjargtöngum og 
upp að Ritugjá.  

Gönguleiðin liggi eftir núverandi vegi fyrir Brunnanúp en lögð yrði ný gönguleið 
ofan við veg að bílastæði á Bjargtöngum þaðan sem gengið er að Ritugjá. 
Gönguleiðin er um 2,5 km.  

Tillaga: Gönguleið B, frá tjaldstæði í Látravík um Brunnanúp, hringleið. 

Gönguleiðin liggi eftir núverandi vegi fyrir Brunnanúp að Selinu í Seljadal, þaðan 
upp á Miðmundarhæð og niður í Látravík. Gönguleiðin er um 7 km eftir því hversu 
hátt yrði farið upp á heiðina. 

Tillaga: Gönguleið C, frá seli að bjargbrún. 

Gönguleiðin liggi frá selinu í Seljadal upp úr dalnum að bjargbrún þar sem hún tengir 
saman gönguleið B og gönguleið D sem liggur með bjargbrún. Gönguleiðin er um 
1,7 km. 

Tillaga: Gönguleið D, eftir bjarginu endilöngu frá Ritugjá að Brimnesi.  

Gönguleiðin hefst á Bjargtöngum og liggur að mestu með bjargbrún. Fallegir 
útsýnisstaðir eru víða með bjarginu, sérstaklega er bent á Ritugjá, Hvanngjá (14. 
mynd), Setnugjá og Leifsgjá. Gönguleiðin frá Bjargtöngum að Saxagjá eru um 6 km, 
þaðan að Setnugjá eru um 1,5 km. Frá Setnugjá að Leifsgjá eru um 4 km og frá 
Leifsgjá að Keflavíkurvegi við Brimnes eru 1,5 km. Alls er gönguleiðin um 13 km. 

Tillaga: Gönguleið E, frá minnismerkinu í Geldingsskorardal að Setnugjá. 

Gönguleiðin hefst við minnismerkið um björgun áhafnar togarans Dhoon í 
Geldingsskorardal og liggur að bjarginu þar sem hún sameinast gönguleið D. 
Gönguleiðin er um 1 km.  

Tillaga: Gönguleið F, frá Keflavíkurvegi að Eyjarskorarnúpi.  

Gönguleiðin hefst við Keflavíkurveg á Látraheiði og liggur að Eyjarskorarnúpi þaðan 
sem útsýni er gott niður í Geldingsskorardal og yfir Stíginn. Ekki sést niður á 
Flaugarnefið vegna brattans. Svæðið er nokkuð viðkvæmt alsett hnullungum sem 
þaktir eru fléttum og mosa. Gönguleiðin er um 1,7 km.  

Tillaga: Gönguleið G, frá Keflavíkurvegi þar sem nú er jeppaslóði að Leifsgjá.  

Jeppaslóði liggur að bjargbrún að vesturbarmi Leifsgjár. Þar er góður útsýnisstaður 
auðþekkjanlegur á vörðu sem stendur á bjargbrún. Þaðan sést niður á Hestinn og er 
best útsýni vestur til Látrabjargs. Lagt er til að slóðanum verði lokað og að gönguleið 
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verði merkt þar sem hann hefst frá Keflavíkurvegi að bjargbrún. Við upphaf slóðans 
verði gerð bílastæði í gamalli námu og að sett verði upp áningaraðstaða. Á bjargbrún 
væri unnt að merkja útsýnisstað. Af bjargbrún er hægt er að ganga aðeins ofan í 
bjargið og er útsýni alls staðar frábært. Gönguleiðin er um 0, 5 km. 

Tillaga: Gönguleið H, þaðan sem fólksbílafær vegur endar á Keflavíkurvegi, að 
bjargbrún ofan við Brimnes. 

Þar sem jeppavegur ofan í Keflavík tekur við af fólksbílafærum vegi er ófrágengin 
náma. Þar er lagt til að gert verði lítið bílastæði og settar verði upp merkingar um 
gönguleiðir og helstu menningarminjar í nágrenninu. Gönguleið yrði lögð frá 
bílastæðinu að bjargbrún. Af bjargbrún er ekki sérstakt útsýni og ekki er gert ráð fyrir 
merktum útsýnisstað á bjargbrún. Gönguleiðin er um 0,2 km. 

Tillaga: Gönguleið I, frá Breiðavík að Geldingsskorardal. 

Lagt er til að gönguleið verði gerð frá þjónustumiðstöð í Breiðavík sem tengist inn á 
gönguleið E í Geldingsskorardal. Gönguleiðin hefur ekki verið skoðuð og því er ekki 
gerð tillaga með nákvæmri staðsetningu. Miðað við útfærslu á 26. mynd er 
gönguleiðin um 6 km úr Breiðuvík að skilti í Geldingsskorardal. 

Tillaga: Gönguleið J, úr Látravík að minnismerki í Geldingsskorardal.  

Gönguleiðin hefst við tjaldsvæði í Látravík og liggur upp Látraheiði að minnismerki 
í Geldingsskorardal. Gönguleiðin er um 5,4 km. 

8.4 Fræðsluskilti 
Lagt er til að sett verði upp fræðsluskilti á ákveðnum stöðum við gönguleiðir, 
þjónustumiðstöð í Breiðavík, tjaldstæði í Látravík og við bílastæði. Á skiltunum 
væru yfirlitskort með öllum gönguleiðum á svæðinu eins og þær koma fram á 26. 
mynd ásamt vegalengdum og staðsetningu. Til viðbótar væri texti um 
menningarminjar þar sem við á.  

Tillaga: Fræðsluskilti verði sett upp á tólf stöðum við gönguleiðir og við 
þjónustumiðstöð við Breiðavík. 

Skilti 1 Staðsett við þjónustumiðstöð í Breiðavík. Fram komi upplýsingar um 
reglur staðarins, helstu upplýsingar um bjargið og hvað þar er hægt að sjá. 
Einnig upplýsingar um menningarminjar og hvernig best er að nálgast þær. 
Staðurinn væri merktur útsýnisstaður. 

Skilti 2.  Staðsett við Bjargtanga. Fram komi upplýsingar um gönguleiðir í 
nágrenninu. Jafnframt séu greinargóðar upplýsingar um fugla í bjarginu og 
annað lífríki.  

Skilti 3  Staðsett við núverandi tjaldsvæði í Látravík. Fram komi upplýsingar um 
þjónustu, gönguleiðir í nágrenninu. Upplýsingar um menningarminjar og 
reglur staðarins, til dæmis þarf að gera fólki ljóst að óheimilt sé að 
fjarlægja grjóthleðslur. 

Skilti 4.  Staðsett við selið í Seljadal. Saga selsins yrði skýrð, auk upplýsinga um 
gönguleiðir. Þar sem gengið er upp úr Seljadal að bjargbrún er lagt til að 
merkja útsýnisstað eða vísa til hans á skilti við Selið. 

Skilti 5.  Staðsett við Hvanngjá. Þetta væri lítið upplýsingaskilti um gönguleiðir. 
Möguleiki væri á að vísa ferðamönnum á ákveðna staði í bjarginu sem 
höfðu gildi við bjargnytjar. Staðurinn væri merktur útsýnisstaður. 
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Skilti 6.  Staðsett við Eyjarskorarnúp. Þetta væri lítið upplýsingaskilti um 
gönguleiðir. Staðurinn væri merktur útsýnisstaður. 

Skilti 7.  Staðsett við minnismerki um björgun áhafnarinnar af Dhoon. Ítarlegt 
upplýsingaskilti þar sem strandinu eru gerð skil ásamt öðrum sjósköðum 
(Viðauki I). Jafnframt yrði gönguleiðum í nágrenninu gerð skil.  

Skilti 8.  Staðsett við Keflavíkurveg þar sem afleggjari liggur að Geldingsskorardal. 
Upplýsingar um menningarminjar og náttúru í nágrenni. Gönguleið að 
bjargbrún er gerð skil ásamt útsýni þar.  

Skilti 9. Staðsett við Keflavíkurveg við bílastæði þar sem göngustígur G liggur að 
Leifsgjá. Upplýsingar um menningarminjar og náttúru í nágrenni. 
Gönguleið að bjargbrún er gerð skil ásamt útsýni þar. 

Skilti 10.  Staðsett við Leifsgjá. Upplýsingar um gönguleiðir. Á þessum stað væri 
merktur útsýnisstaður. Á skilti væri unnt að vísa ferðamönnum á ákveðna 
staði í bjarginu sem höfðu gildi við bjargnytjar. Staðurinn væri merktur 
útsýnisstaður.  

Skilti 11 Staðsett við Keflavíkurveg við bílastæði áður en ekið er niður í Keflavík. 
Upplýsingar um menningarminjar og náttúru í nágrenni. Gönguleið að 
bjargbrún er gerð skil ásamt útsýni þar. 

Skilti 12 Staðsett við Keflavíkurveg við bílastæði þar sem göngustígur H byrjar við 
Hestskorarvatn. Upplýsingar um menningarminjar og náttúru í nágrenni. 
Gönguleið að bjargbrún er gerð skil ásamt útsýni þar.  

8.5 Ferðir undir bjarg af sjó 
Tillaga: Að varlega verði farið í skipulagðar bátsferðir og að það verði ekki 
forgangsatriði í uppbygginu ferðaþjónustunnar. Hins vegar þegar fram líða 
stundir verði reynt að byggja upp reglubundnar bátsferðir í sátt við umhverfið.  

Bátsferðir gætu helst haft áhrif á fugl á hreiðrum ef farið er nærri landi. Einnig er 
mikið af fuglum á sjónum sem gætu orðið fyrir áhrifum (kafli 5.2) Það er því 
mikilvægt að standa vel að skipulögðum bátsferðum. Á bát er unnt að komast í mikið 
návígi við fugla (viðauki II). Því væri hentugt að nota bátsferðir í fræðslustarfi. 

Rekstur hjólabáts er vart raunhæfur möguleiki jafnvel til lengri tíma sé litið. 
Útgerðinni þyrfti þá að finna fastan stað þar sem fólk gæti gengið að honum vísum. 
Veður getur verið hamlandi fyrir rekstur báta, hjólabátur þarf sæmilega sléttan sjó til 
að komast frá og að landi. Það er stór galli við hjólabát hvað hann fer hægt yfir. 

8.6 Bætt aðgengi með jarðgöngum 
Tillaga: Að ekki verði byggð jarðgöng í bjarginu.  

Vísað er til niðurstöðu í kafla 7.3. 

8.7 Aðrar tillögur - Framtíðarsýn 
Tillaga: Að álka verði gerð að einkennisfugli svæðisins. 

Stærsta álkubyggð í heiminum er í Látrabjargi. Því er lagt til að álka verði gerð að 
einkennisfugli svæðisins. Þannig gæti hún gegnt margs konar hlutverki við fræðslu 
og kynningu. 
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Tillaga: Að fræðsluefni svæðisins verði með áherslu á vistkerfi, menningu og 
landslag auk gildi svæðisins til útivistar.  

Í mestu bjartsýni væri hægt að hugsa sér að í tengslum við þjónustumiðstöð yrði 
rekið þekkingarsetur þar sem aðstaða væri fyrir til dæmis einn hóp vísindamanna. 
Það myndi efla rannsóknir í bjarginu sem nauðsynlegar eru til að auka skilning á 
þessu sérstæða vistkerfi. Með þessari tillögu gæti myndast skemmtilegur möguleiki 
fyrir skóla til að heimsækja svæðið og fræðast um svæðið. Það markmið mætti setja 
að Látrabjarg yrði best rannsakaða fuglabjarg í Evrópu. Þessi uppbygging þarf ekki 
að vera bundin við þjónustumiðstöð en það gæfi henni sérstakt yfirbragð.  

Tillaga: Að við skipulag ferðamennsku verði sjálfbær þróun og virðing fyrir 
íbúum bjargsins höfð að leiðarljósi. 

Lagt er til að öll smásala verði í lágmarki og umbúðir verði fyrirferðalitlar á svæðinu 
til að koma í veg fyrir sorpmyndun. Önnur sala, s.s. minjagripasala verði einungis 
tengd staðnum til að leggja áherslu á sérstöðu svæðisins. 

8.8 Leiðbeiningar – tæki til að viðhalda markmiðum svæðisins. 
Tillaga: Settar verði reglur og leiðbeiningar og eftir atvikum reglugerðir til að 
vernda náttúru svæðisins.  

Nauðsynlegt er að setja ýmiss konar reglur og leiðbeiningar um svæðið áður en ráðist 
er í hvers kyns uppbyggingu, með því markmiði að halda uppi aga á svæðinu og 
viðhalda virðingu fyrir fuglalífi og náttúru. Komi til þess að svæðið verði friðlýst 
samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd, og sbr. náttúruverndaráætlun 2004–
2008, eru settar ákveðnar reglur sem skulu gilda á svæðinu og eru þær unnar af 
Umhverfisstofnun í samráði við landeigendur, sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila.  

Komi til mannvirkjagerðar eins og jarðgangagerðar á svæðinu þarf að setja 
verktökum og starfsmönnum þeirra reglur um vinnu og umgengni þar sem velferð 
villtrar náttúru er höfð að leiðarljósi. Setja þarf reglur um hávaða og búnað sem 
leyfilegt er að nota á svæðinu. Banna ætti notkun sprengiefnis meðan fugl er í 
bjarginu. Tryggja þarf að gengið verði vel frá á sorpi og það verði flutt burt af 
svæðinu svo til dæmis máfar nái ekki í æti.  

Komi í ljós að gróðurbreytingar verða í kjölfar aukningar ferðamanna þarf 
hugsanlega að uppræta aðkomugróður og reyna að tryggja með leiðbeiningum og 
eftirliti hvað fer inn á svæðið. Taka mætti dæmi um lúpínu sem óvelkomna plöntu á 
bjargbrún Látrabjargs því val á hreiðurstæðum getur farið eftir gróðurþekju. 
Skipuleggja þarf gróður við mannvirki þannig að hann breiðist ekki inn á náttúrlegt 
svæði.  

Tillaga: Setja þarf ákvæði í reglugerð um almennt flug yfir Látrabjargi. 
Jafnframt þarf að setja reglur um flug herflugvéla yfir Látrabjargi. 

Í drögum að leiðbeiningum um flugumferð í nágrenni við fuglabjörg á Suðurskautinu 
(Veftilvísun 12 2004) er lágmarkshæð flugvéla frá fuglabyggðum breytileg eftir 
tegund véla og fjölda hreyfla. Eftirfarandi kemur fram í drögunum:  

Þyrlur með einn hreyfil 750 m lóðrétt og lárétt fjarlægð. 

Þyrlur með tvo hreyfla 1000 m lóðrétt og lárétt fjarlægð. 

Flugvélar með einn eða tvo hreyfla 450 m lóðrétt og lárétt fjarlægð. 

Flugvélar með fjóra hreyfla 1000 m lóðrétt og lárétt fjarlægð. 
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Þessar tölur eru miðaðar við sjávarmál en bjargið er 444 m hátt, því færi betur að 
miða við 1500 m á Látrabjargi nema til komi sérstakt leyfi til rannsókna. Þegar um 
endurtekið flug er að ræða eins við rannsóknir eða myndatöku ætti ekki að fljúga 
nema í 3 mínútur á 30 mínútna fresti og reyna að komast hjá hringflugi við bjargið.  

Tillaga: Setja þarf reglur um fjarlægð bátaumferðar frá Látrabjargi. 

Vatnasport er ekki stundað við Látrabjarg svo vitað sé en það væri afar óæskilegt 
eins og gefur að skilja, m.t.t. hávaða og óþarfa öldugangs sem einkum gæti truflað 
fugla á sjónum undir bjarginu. Setja þarf reglur um slíka iðkun. Sem dæmi um 
vatnasport sem veldur vandræðum við fuglabyggðir í Ástralíu eru sjóskíði, sæþotur, 
fallhlífasvif, og sjóbrettanotkun. Þessar íþróttir hafa ekki náð mikilli útbreiðslu 
hérlendis þó að notkun einangrandi búninga gæti breytt einhverju þar um. Ásókn inn 
á svæðið með starfsemi tengdum þessum tækjum gæti vaxið við uppbyggingu 
staðarins. Í þessu sambandi er bent á leiðbeiningar fyrir fuglaskoðara við Race Rock 
í Bresku Colombiu (veftilvísun 13)  

Tillaga: Að rannsóknaraðilar þurfi að tilkynna yfirvöldum um rannsóknir 
sínar. 

Sýnt þykir að rannsóknir geta haft áhrif á bjargfugl. Aðgengi náttúrufræðinga sem 
vinna hjá opinberum stofnunum er óheft að náttúrunni og er Náttúrufræðistofnun 
Íslands gert að halda utan um allar rannsóknir sem gerðar eru á náttúru landsins (lög 
nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur). Erfitt er að fylgjast 
með hverjir stunda rannsóknir á Látrabjargi en eðlilegt væri að rannsóknarmenn 
hvort sem um er að ræða Íslendinga eða útlendinga, þyrftu að tilkynna yfirvöldum 
um rannsóknir sínar og er gerð tillaga um það hér.  



 

 

  

49

99   KK OO RR TT ,,   MM YY NN DD II RR   OO GG   TT ÖÖ FF LL UU RR   

9.1 Kort og myndir 

 
1. mynd. Rannsóknarsvæðið (Landmælingar Íslands 1990).
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Meðalfjöldi þokudaga á Hvallátrum eftir mánuðum 
1957-1988
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2. mynd. Meðalfjöldi þokudaga á Hvallátrum eftir mánuðum árin 1957–1988. Unnið úr upplýsingum 
frá Veðurstofu Íslands 2004.  

 

 

 
3. mynd. Lundar á bjargbrún við Ritugjá. (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004).  
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4. mynd. Ritur í Ritugjá, nálægðin við fuglinn er mikil. (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 
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5. mynd. Tillögur Línuhönnunar hf. verkfræðistofu um jarðgöng í Bæjarbjargi (Gunnar Ólafsson og 
Jón Haukur Steingrímsson 2003). Birt með leyfi atvinnumálanefndar Vesturbyggðar. 

 

 
6. mynd. Þversnið af mögulegum jarðgöngum í Bæjarbjargi samkvæmt tillögum Línuhönnunar hf. 
verkfræðistofu (Gunnar Ólafsson og Jón Haukur Steingrímsson 2003). Birt með leyfi 
atvinnumálanefndar Vesturbyggðar. 
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7. mynd. Útsýni ofan við hugsanlegt gangaop í Setnugjá (2. tillaga Línuhönnunar hf. verkfræðistofu). 
(ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 

 
8. mynd. Tekið framan á hugsanlegt gangaop í Setnugjá (2. tillaga Línuhönnunar hf. verkfræðistofu) 
(ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 
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9. mynd. Útsýni úr hugsanlegri þjónustumiðstöð bak við Kristnukinn (3. tillaga Línuhönnunar hf. 
verkfræðistofu). (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 
 

 
10. mynd. Nýr möguleiki á staðsetningu jarðganga í Látrabjargi. (ljósm. Þorsteinn Narfason,            
júní 2004). 
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11. mynd. Sama staðsetning tekin til vesturs. (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 

 

 
12. mynd. Tekið af Stígnum til austurs. (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 

Seljadalur 

Hugsanlegt gangaop í Látrabjargi 
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13. mynd. Horft niður af Stígnum nálægt Hellu. (ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 

 
14. mynd. Útsýni til austurs nálægt Hvanngjá, Djúpidalur er næst, fjær sést Geldingsskorardalur. 
(ljósm. Þorsteinn Narfason, júní 2004). 

Flaugarnef 

Stígur 

Kristnakinn

Sæluhöfn 

Djúpidalur Geldingsskorardalur



 

 

  

57

 

 
15. mynd. Örnefni í Látrabjargi frá Bjargtöngum að Barði (ljósm. Arnþór Garðarsson). 

 

 
16. mynd. Örnefni í Látrabjargi frá Barði að Stórurð (ljósm. Arnþór Garðarsson). 
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17. mynd. Örnefni í Látrabjargi við Stórurð (ljósm. Arnþór Garðarsson). 

 

 
18. mynd. Örnefni í Bæjarbjargi frá Saxagjá að Hvanngjá (ljósm. Arnþór Garðarsson). 
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19. mynd. Örnefni í Bæjarbjargi við Heiðnukinn og Djúpadal (ljósm. Arnþór Garðarsson). 

 

 
20. mynd. Örnefni í Bæjarbjargi austan við Djúpadal og vestan við Geldingsskorardal (ljósm. Arnþór 
Garðarsson). 
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21. mynd. Örnefni í Bæjarbjargi við Vælaskorarfjall og Geldingsskorardal (ljósm. Arnþór 
Garðarsson). 
 

 
22. mynd. Örnefni við Geldingsskorardal og Lambahlíðardal (ljósm. Arnþór Garðarsson). 
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23. mynd. Örnefni í Lambahlíðardal og vestari hluta Keflavíkurbjargs (ljósm. Arnþór Garðarsson). 

 

 
24. mynd. Örnefni í austari hluta Keflavíkurbjargs að Brimnesi (ljósm. Arnþór Garðarsson). 
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25. mynd. Örnefni í austari hluta Keflavíkurbjargs, Brimnes og í Keflavík (ljósm. Arnþór 
Garðarsson). 

 

Myndir 15- 25 eru teknar árið 1985.  

 

Brimnes Keflavík 

Hestskorartennur 
Fuglagötur 

Hestskorarfjall 

Hlunkurholt 



 

 

  

63

26. mynd. Tillaga um þjónustu og aðgengi við Látrabjarg. Kortagerð Þorsteinn Narfason, gamlar gönguleiðir Landmótun sf., IS-50 
kortagrunnur LMÍ sem sveitarfélagið Vesturbyggð lagði til vegna vinnu við aðalskipulag. 
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9.2 Töflur 
 

Tafla 1. Samantekt yfir veðurfar á Lambavatni árin 1961– 1990 (Unnið úr upplýsingum frá Veðurstofu Íslands 2004).  

     Hiti   Vindur Úrkoma          Skyggni  

    °C m/s % mm        Fjöldi daga  Fjöldi daga 
Áttundu 

hlutar Fjöldi daga  

mán 
Meðal- 

hiti 
Meðal- 

hámark 
Meðal- 

lágmark 
Meðal-

 vindhr. Logn 
Meðal-

úrkoma Úrkoma Rigning 
Snjór eða 

slydda Hagl 
Heið- 
skýrt 

Al-
skýjað 

Meðal-
skýja-

hula 
Alhvít

jörð 
Alauð

jörð 

jan. -0,8 1,4 -3,2 5 8,8 77,5 17,2 4,6 12,6 0,0 1,2 19,6 6,4 12,1 9,8 

feb. -0,4 1,8 -2,8 5 10,4 71,7 16,0 4,2 11,7 0,1 0,7 18,4 6,5 10,2 8,9 

mar. -0,7 1,6 -3,1 4 8,4 76,4 17,5 4,6 12,9 0,1 1,4 19,7 6,3 12,2 9,6 

apr. 1,6 3,9  4 9,5 73,7 16,6 7,6 8,9 0,2 1 18,4 6,2 5,9 17,6 

maí. 5,0 7,5 2,7 5 8,3 56,4 13,4 10,6 2,8 0,1 1,4 16,8 5,9 0,4 29,7 

jún. 8,2 10,7 6,1 3 8,7 65,9 15,1 14,7 0,4 0,1 1,2 18,2 6,2 0,0 30,0 

júl. 9,9 12,3 7,9 3 12,0 75,1 15,8 15,8 0,0 0,0 1,3 18,8 6,2   

águ. 9,8 12,1 7,7 3 11,2 78,0 15,5 15,5 0,0 0,0 1,2 18,4 6,1    

sep. 6,9 9,1 4,8 4 9,2 85,4 16,6 15,3 1,3 0,2 0,8 18,1 6,2     

okt. 4,1 6,2 2,1 4 8,5 103,8 18,3 13,3 4,9 0,2 0,7 20,3 6,5 1,8 27,5 

nóv. 1,1 3,1 -1,1 4 8,7 93,2 16,7 8,3 8,4 0,3 0,5 18,6 6,3 4,0 17,4 

des. -0,5 1,6 -2,8 5 8,5 85,3 17,5 4,6 12,8 0,2 0,7 20 6,4 11,2 11,4 

Árið 3,7 6,0   6 9,4 942,9 196,5 119,4 77,1 1,8 12,4 225,6 6,3   
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Tafla 2. Sjaldgæfar plöntutegundir á Látrabjargi og Rauðasandi (María Harðardóttir o.fl. 2003: 141). 

 

Tafla 3. Fjöldi sjófugla í Látrabjargi.  

(i) Arnþór Garðarsson 1979, (ii) Ævar Petersen 1982, (iii) Arnþór Garðarsson 1986, (iv) Arnþór 
Garðarsson 1995, (v) Arnþór Garðarsson 1996, (vi) Arnþór Garðarsson (1999) telur fjölda lunda á 
vesturlandi veru um 4 milljónir fugla, sjá einnig Arnþór Garðarsson 1985, (vii) Tillaga 
Umhverfisstofnunar Náttúruverndaráætlun 2004–2008. 

 

Tafla 4. Viðvera fugla í eða við Látrabjarg eftir tegundum.  

Samantekt úr kafla 2.3.5, heimilda er getið þar. *Stuttnefja kemur að björgum á Suðvesturlandi í apríl. 

 

Tafla 5. Varpfuglar í Látrabjargi sem eru á válista Náttúrufræðistofnunar (Náttúrufræðistofnun 2000. 
Válisti 2. Fuglar). 

Tegund Tegundarheiti Flokkur Algengi Válisti Forsenda verndar 
Ferlaufungur Paris quadrifolia Háplanta Sjaldgæf LR Fleiri en 5 fundarstaðir 
Bjargstrý Ramalina siliquosa Flétta Sjaldgæf VU Einn af fjórum fundarstöðum 
Sóldögg Drosera rotundifolia     
Blöðrujurt Utricularia minor     
Mýraertur Lathyrus palustris     
Fuglaertur Lathyrus pratensis     
Fölvastör Carex livida     
Þrenningarmaðra Galium trifidum     

Tegund Fjöldi para Fjöldi á landsvísu % af Evr. Stofni Athugasemdir 

Álka 230 þús. (iv) 61 % af landsfj. (vii) 40–43 (vii) Stærsta byggð í heimi. 
Ábyrgðar tegund (vii) 

Langvía 298 þús. (iv) 30 % af landsfj. (vii) 14 (vii) Stærsta byggð landsins 
Ábyrgðar tegund (vii) 

Lundi Sjá  (vi) 1–10 millj einstaklingar (ii)  Ábyrgðar tegund (vii) 
Stuttnefja 118 þús. (iv) 20 % af landsfj. (vii) 4 (vii)  
Rita 46 þús. (iv)** 7 % af landsfj. 2 (vii) Fjölgun um 1% á ári (v) 

Fýll 140 þús. (iii) 8 % af landsfj. 3–5(vii) Stærsta byggð landsins 
Ábyrgðar tegund (vii) 

Teista Vantar uppl. Vantar uppl.   
Toppskarfur Vantar uppl. 6.600 pör (i) Vantar uppl.  
Hvítmáfur Vantar uppl. 10–15 þús pör A.G.óbirt. Vantar uppl.  
Svartbakur Vantar uppl. 15–30 þús pör A. G. óbirt. Vantar uppl.  

Tegund Kemur að varpstað Aðalvarptími Fugl fer úr bjargi 
Álka Febrúar/mars Maí-Júní Júlílok 
Fýll Febrúar Maí-(Júní) September 
Langvía Apríl Maí-Júní Um miðjan júlí 
Lundi Apríl Maí-(Júní) Ágúst 
Rita Apríl (Apríl)-Maí Júlí lok 
Stuttnefja Apríl* Maí-Júní Um miðjan júlí 
Teista Mars Maí (Júní) Júlí (Ágúst) 

Tegund  Latínuheiti Forsendur  
Fálki  Falco rusticolus  Lítill stofn, <1000 fuglar  
Hrafn  Corvus corax  Hefur fækkað, >20% fækkun á 10 árum  
Stuttnefja  Uria lomvia  Hefur fækkað, >20% fækkun á 10 árum  
Svartbakur  Larus marinus  Hefur fækkað mikið  
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11 00   ÞÞ AA KK KK II RR   

Ég vil þakka vinnuveitanda mínum Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og 
samstarfsmanni, Árna Davíðssyni, fyrir að gefa mér svigrúm til þess að skrifa þessa 
ritgerð samhliða vinnu. Leiðbeinendum mínum Arnþóri Garðarssyni, Hafsteini 
Helgasyni og Róbert Haraldssyni þakka ég fyrir að lesa þessa ritgerð yfir í handriti 
og benda á fjöldamörg atriði sem betur máttu fara. Einnig vil ég þakka Arnþóri afnot 
af myndum. Maríu Harðardóttur þakka ég aðstoð í vettvangsferð og fyrir 
prófarkarlestur. Vesturbyggð þakka ég fyrir afnot af kortagrunni. Atvinnumálanefnd 
Vesturbyggðar þakka ég aðgang að skýrslu um jarðgöng. Þeim Birnu Mjöll 
Atladóttur, Keran Stueland Ólasyni, Haraldi A. Einarssyni, Pálínu Héðinsdóttur, 
Rögnvaldi Ingólfssyni og Önnu Dóru Sæþórsdóttur þakka ég veitta aðstoð. Gísla Má 
Gíslasyni og öðrum staðkunnugum þakka ég aðstoð við staðsetningu örnefna á 
myndir. Þeim Ágústi Hálfdánarsyni, Renate Olsen og Þóreyju I. Guðmundsdóttur 
þakka ég upplýsingar um jarðgöng í útlöndum. Orra Vésteinsyni, Yngva Þór 
Loftsyni, Þorsteini Gunnarsyni og Þórólfi Halldórsson þakka ég veittar upplýsingar. 
Síðast en ekki síst þakka ég Björgunarsveitinni Blakki á Patreksfirði fyrir sjóferð sem 
var ógleymanleg. 
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11 22   VV II ÐÐ AA UU KK AA RR   

12.1 Viðauki I. Hlunnindi og fórnir.  
Látrabjarg er hluti af menningu svæðisins og því við hæfi að fjalla lítillega um 
hlunnindi sem menn höfðu úr bjarginu.  

Á 10. öld er sennilegt að kominn hafi verið byggðakjarni að Hvallátrum, Breiðavík 
og Saurbæ (Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir 1997: 21–22). Í Jarðabók sem 
skrifuð var árið 1710 er greint frá því að fjöldi heimilismanna á Látrum hafi verið 20 
og 11 í Keflavík. Í byrjun nítjándu aldar voru heimilismenn á Látrum 70 (Magnús 
Gestsson 1971). 

12.1.1 Hlunnindi 

Látrabjarg var nálega óþrjótandi matarkista og var farið víða að úr Rauðasandshreppi 
til að sækja þangað fugl og egg þó að bjargið væri séreign Hvallátra, 
Breiðavíkurkirkju og Saurbæjarkirkju (Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir 
1997: 16). Nokkuð ítarlega er greint frá hlunnindum bænda í Jarðabók. Þar segir að 
bændur á Látrum hafi hlunnindi af eggjum og fuglaveiði úr Látrabjargi og Látranúpi 
(Bjarnarnúpi). Selir hafi verið veiddir en kópaveiði (uppidráp) sé að mestu aflögð. 
Hlunnindi af sölva og hrognkelsum fari minnkandi en fjörugrös mætti nýta ef vildi. 
Fjörubeit sé góð en engar engjar séu á Látrum og tún og hagi hafi skemmst af 
sandfoki. Vatnsból hafi þrotið að vetrum. Fjörufall (bráðasótt í fjöru) drepi oft 
sauðfé. Reki sé einhver. Heimræði við Látra sé í betra lagi og lending góð en sandur 
fjúki og skemmi aflann. Á Látrum hafi verið verstaða til forna, bæði við Látur og á 
Brunnum í landi Látra. Allt sé eyðilagt af sandi á Brunnum og að ekki hafi verið 
verstaða þar síðan árið 1630, þar séu því engar verbúðir en þrjú skip, sex- og 
áttæringar, gangi þaðan árið um kring. Í Keflavík segir að helstu hlunnindi hafi verið 
af lyngrifi sem vermenn noti til eldiviðar. Grasatekja sé lítilfjölleg og erfitt sé að ná í 
hvannir sem séu í bjarginu. Mikil hlunnindi séu af fugli. Reki fari minnkandi. 
Sölvatekja sé lítil. Tað, svörður og þang sé notað til eldiviðar (Árni Magnússon og 
Páll Vítalín 1938: 308–313). Beitarhlunnindi við bjargið voru einkum fólgin í því að 
þar greri fyrr en á úthaga, ræktun var lítil á býlum á þessum slóðum. Slægjur á 
úthaga voru litlar og lélegar allt tíð. Slæmar heimtur voru á skepnum sem gengu í 
bjarginu, sérstaklega sauðfé en ekki fer sögum að kýr hafi farið sér að voða. 
Kindabjörgun var meðal daglegra starfa (Magnús Gestsson 1971). Tófuveiðar voru 
stundaðar á vetrum með góðum árangri, meðan hægt var að selja skinnin (Jóhann 
Skaptason 1959: 22). 

Mestu hlunnindi Látramanna voru af fuglaveiðum og eggjatöku í bjarginu, 
Fuglaveiðar hófust í 11. viku sumars (30. júní-6. júlí1) og stóðu fram 19. viku sumars 
(25.–31. júlí) (Gísli Már Gíslason 1986). Víða er gengt í bjargið innanvert en sigið á 
þá staði sem ekki er hægt að ganga í að ofan eða neðan. Þegar sigmenn höfðu komið 
sér niður á syllu, gengu þeir eftir henni endilangri lausir og létu svo draga upp 
fenginn. Helstu veiðistaðirnir voru Heiðakast, Vælaskor, Kingjulönd, Hálsar og 
Háhöldin í Bæjarbjargi; og Miðalandahilla, Melahvappshilla og Kvíarhillur í 
Látrabjargi;. Á Kvíarhillur voru hlaðnar kvíar sem höfðu þröng op. Fuglinn verpti 
inni í kvíunum og komst ekki út nema við dyrnar. Ef veiðimaðurinn gat komist í 

                                                 
1 Skýringar í svigum eru innskot höfundar, miðað er við að sumardagurinn fyrsti sé á 
bilinu 21-27. apríl. 
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dyrnar áður en fuglinn fór út gat hann veitt allan fuglinn í kvínni (Jóhann Skaptason 
1959). Mest var veiði á Látrum árið 1886 þegar 36 þúsund fugla og 44 þúsund eggja 
var aflað (Magnús Gestsson 1971: 185, Gísli Már Gíslason 1986), afli var einnig 
mikil úr hinum hlutum bjargsins en skráningar um það liggja ekki fyrir. Minnsti afli 
var rigningarsumarið árið 1913 en þá komu 25 fuglar í hlut á Hvallátrum yfir allt 
sumarið. Til viðbótar voru hlunnindi mikil af fiðri (Magnús Gestsson 1971: 185). 

Útræði var stundað um alla sveitina enda veiði önnur meginstoð undir lífsafkomu 
manna í sýslunni og var heimræði frá flestum bæjum á Barðaströnd og Rauðasandi 
fram undir 1700. Þá virðast fiskstofnar um norðanverðan Breiðafjörð hafa hrunið svo 
að ekki hefur fiskast að ráði innan við Siglunes síðan. Þegar komið er fram á 19. öld 
var útgerðin að mestum hluta bundin við stóru útverin í ystu víkunum, á Brunnum, 
Látranesi, í Látradal og Kópavík. Útgerð var í aðalatriðum með tvennum hætti. 
Heimræði þegar fiskveiðar voru stundaðar frá hverjum bæ og viðlega í útveri sem 
stóð frá miðjum vetri og fram á sumar (Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir 
1997: 16,45). Látramenn reru frá víkinni neðan bæjanna en aðkomumenn frá 
Látranesi og Brunnum (Gísli Már Gíslason 1986). Mest mun útræðið hafa verið 
stundað í lok 19. aldar. Frá hverjum stað réru 6–8 bátar og var róið á sex- og 
áttæringum. Vertíðin stóð frá sumarmálum og fram á 12. viku sumars. Fyrir utan 
fiskveiðar voru selveiðar mikilvægar sérstaklega á Barðaströnd og Rauðasandi (Orri 
Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir 1997: 16). 

Fram í byrjun þessarar aldar var haft í seli (Magnús Gestsson 1971: 185) en um 1840 
mun selið við Látrabjarg hafa verið eina selið í Rauðasandhreppi (Orri Vésteinsson 
og Sædís Gunnarsdóttir 1997: 42).  

Í minjasafni Egils Ólafssonar á Hnjóti í Örlygshöfn eru fornir munir og tól sem 
notaðir voru til bjargferða og útræðis. En minjar um ábúð eru einnig víða á svæðinu.  

12.1.2 Mannskaðar 

Látrabjarg hefur orðið mörgum mannskaði, ýmist þegar menn fóru um sleipar götur 
við bjargbrún á vetrum eða að menn hröpuðu til bana eða fengu ofan á sig grjót við 
störf í bjarginu. Frá árinu 1673 eru talin 11 dauðsföll í bók Magnúsar Gestssonar 
(1971) þar sem menn hafa hrapað til bana, þá eru ótalin dauðsföll vegna sjávarháska 
og flugslysa. Flugvél fórst eftir miðja síðustu öld á Látraheiði, öllum til ólífs sem í 
henni voru. Frá því að Oddur lögmaður Sigurðsson braut skip sitt í Lögmannsvogi 
árið 1714 er vitað til þess að þrjú önnur skip hafa strandað úti fyrir Látrabjargi. 
Stundum varð mannbjörg en stundum ekki. Fræg er björgunin skipverja af enska 
togaranum Dhoon frá Fleetwood þegar tókst að bjarga 12 skipverjum en þrjá tók út 
áður en björgunarmenn komu á strandstað. Skipverjar voru fluttir í björgunarstól í 
fjöru og þaðan í vaði upp á bjargbrún. Alls tók björgunin þrjá sólarhringa og var 
vonskuveður allan tímann. Þegar mest var komu 34 að björguninni og hafðist fólkið 
við á bjargbrún en skipverjar voru hífðir upp á svokallað Flaugarnef, sem er snarbrött 
sylla í bjarginu neðan við Geldingsskorardal. Kvikmynd er til í byggðasafninu á 
Hnjóti sem gerð var eftir atburðinum og er hún sýnd þeim sem vilja. 
Minningarskjöldur er um björgunina upp af Geldingsskorardal og er bílfært að 
honum. 
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12.2 Viðauki II. Vettvangsferð 2004. 
Hér eru birt brot úr dagbók höfundar úr vettvangsferð í júní 2004.  
20. júní. Sigling undir úti fyrir Látrabjargi 

Fuglinn flúði í ofboði undan bátnum og stakk sér í kaf, einnig fékk maður tilfinningu 
fyrir umferðinni úr og í bjargið sem var stanslaus. Nokkrir útselir skoðuðu bátinn af 
eðlislægri forvitni. Í bjarginu eru margir hellar sem hægt er að sigla inn á litlum 
bátum í ef sjávarföll standa rétt og sjólag er gott. Bátsmaðurinn Friðrik sagði mér að 
menn eigi það til að gera það en í þetta sinn var ekki tími til þess auk þess sem 
svolítið brimaði við ströndina. Siglt var inn í Sæluhöfn þar sem drepið var á 
mótornum, sjórinn og bjargið var sneisafullt af fugli og var svartfuglinn mest 
áberandi, einkum langvía og álka. Þessa fallegu fugla dreif að bátnum þegar við 
stoppuðum þannig að auðvelt var að skoða þá í návígi. Friðrik, hvatti mig til sunds 
þar sem ég var klæddur þurrbúningi og ég lét til leiðast og sé ekki eftir því. Það var 
ógleymanleg reynsla að svamla um meðal um svartfugla og er öruggt að ekki er hægt 
að öðlast meira návígi án þess að raska ró fuglanna. 
22. júní. Bjargið skoðað 

Gengið að fyrirhuguðu gangaopi í Kristnabjargi. Útsýni er nokkurt yfir heiðarnar í 
norðurátt en gróður á þeim einkennist af fléttum og mosa, auk melagróðurs á stöku 
stað. Ég hugsaði að það væri örugglega hægt að finna hlýlegri stað fyrir 
þjónustumiðstöð. Geldingsskorardalur er grónari en þar er afar viðkvæmur gróður. 
Þannig að sér á gróðrinum eftir fætur ferðamanns sem spæna upp mosann í hverju 
fótspori, ef ekki er farið um kindagöturnar. Það væri erfitt verk að skipuleggja 
ferðamennsku í Geldingsskorardal þannig að gróðurinn hljóti ekki tjón af. Ég velti 
fyrir mér að kannski væri betra að hafa þjónustumiðstöðina ótengda göngum í meiri 
fjarlægð frá bjarginu einhversstaðar niðri á lálendingu þar sem væri jafnvel 
skjólsælla.  

Gekk því næst niður í Stíginn. Kindagata var fremst í Stígnum en hvarf fljótlega og 
sást svo af og til. Ekkert fé var í stígnum en ég frétti af því þar daginn eftir. Þarna er 
best að halda hæðinni og gekk ég sem næst klettunum. Á leiðinni voru tvær skriður 
en yfirleitt er talað um eina, engin gata var um þær. Erfiðast var að fara þar sem 
stígurinn mjókkar við svokallaða Hellu, þó aðallega tilfinningalega þar sem þá sést 
vel ofan í þverhnípið (12. mynd). Á leiðinni er mikil og hávaxin hvönn og er 
stígurinn allur vel gróinn. Stígurinn var heyjaður áður fyrr. Það kom á óvart hvað ég 
sá lítið af fugli þegar ég horfði upp í bjargið. Á leiðinni inn Stíginn sá ég á einum 
stað svartfugl. Stígurinn liggur inn að Setnugjá þar var tófugreni með mörgum opum. 
Í einu opinu greindi ég tvo yrðlinga sem ekki voru fáanlegir til að koma út hvað sem 
ég reyndi að æsa þá upp. Annar stökk í átt til mín inni í holunni en hörfaði svo aftur 
til baka. Hins vegar gat ég skoðað þá um stund í þessari fjarlægð. Hugsanlega er unnt 
að leggja stuttan, öruggan göngustíg inn á Stíginn, einnig væru möguleikar að fara 
með ferðamenn þarna inn í bjargið með leiðsögn.  
24. júní. Menningarminjar  

Gengið upp Seljadal að rústum af Selinu. Það kom á óvart hvað þarna hafa verið 
mörg mannvirki, líklega um 15. Leitaði að byrgi sakamanns á Miðmundarheiði en 
fann það ekki. Slapp með skrekkinn eftir endalausar árásir kjóa af dökka afbrigðinu 
efst í dalnum. Gekk með bjarginu að Djúpadal. Engin göngustígur annar en 
kindagata er með bjarginu og sums staðar er ansi þýft. Sums staðar hafa þar myndast 
margfaldar götur, en ekki er víst að það sé eftir menn.  
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Leiðsögumaður sem ég hitti í Breiðavík sagði mér að víða við bjargið væru hleðslur 
þar sem vaður var geymdur þannig að hann fúnaði ekki. Ég minntist þess að hafa 
staðið við svona hleðslu á einni hábungunni, verst að hafa ekki vitað það þá og tekið 
mynd. Þessa staði væri forvitnilegt að merkja og nota tækifærið og upplýsa 
ferðamenn um söguna.  
25. júní. Björgunarafrek  

Hjólaði yfir heiðina að Minja- og flugsafni Egils Ólafssonar að Hnjóti. Það getur 
verið fróðlegt að hjóla og upplifa mismikla tillitssemi ökumanna. Á Hnjóti skoðaði 
ég kvikmyndina um björgun áhafnarinnar á Dhoon. Merkileg mynd sem virðist 
býsna nákvæm heimild um þennan atburð.  
Lokaorð 

Ferðin á bjargið var afar gagnleg og hjálpaði mér til að mynda mér skoðun á 
framkomnum hugmyndum um jarðgöng í Látrabjargi. Niðurstaða mín eftir ferðina er 
að ég tel ekki rétt að setja niður göng á þeim stöðum sem framkomnar tillögur gera 
ráð fyrir því þar er fuglalíf fábrotið, fjarlægðin við fuglinn of mikil og útsýni ekki 
eins gott og af bjargbrún. Á þessum tímapunkti er ég einnig þeirrar skoðunar að 
margir hlutir ættu að koma á undan göngum, s.s. bættir göngustígar og áningarstaðir 
við bjargbrún, einnig salernisaðstaða og vegabætur. Ef mæla ætti með einu frekar en 
öðru til að upplifa bjargið þá væri það sigling undir bjargið í frekar litlum báti. Ég tel 
að það þurfi að skoða vandlega hvort ekki sé hægt að koma á slíkri þjónustu fyrir 
ferðamenn.  

12.3 Viðauki III. Helstu menningarminjar. 
Helstu menningarminjar á svæðinu frá Breiðuvík til Keflavíkur eru: 

Naust og verbúðir í Breiðavíkurveri, syðst í Breiðavík (Fornleifanefnd 1990, 
Fornleifastofnun 1995).  

Tófugildra í Seljadal (Guðmundur Ólafsson 1994: 34).  

Selið í Seljadal (Fornleifastofnun 1995, Orri Vésteinsson & Sædís Gunnarsdóttir 
1997) 

Útilegumannabirgi á Miðmundarhæðum (Fornleifastofnun 1995, Orri Vésteinsson & 
Sædís Gunnarsdóttir 1997) 

Steinbítsgarðar og aflraunasteinar í Látravík (Fornleifastofnun 1995, Orri 
Vésteinsson & Sædís Gunnarsdóttir 1997) 

Verbúðir og fiskgarðar á Látranesi norðan bæjanna (Fornleifastofnun 2005) 

Aflraunasteinar að Brunnum (Fornleifastofnun 1995, Guðmundur Ólafsson 1995, 
Orri Vésteinsson & Sædís Gunnarsdóttir 1997) og Bjargsigsteinn á sama stað sem 
notaður var til þess að kenna unglingum handtök og aðferðir við bjargsig (Gunnar 
Ólafsson 1994) 

Hóllinn Kárni, við ystu brúnina á Brunnum (Fornleifastofnun 2005) 

Bjargsigsteinn (Fornleifastofnun 1995, Orri Vésteinsson & Sædís Gunnarsdóttir 
1997)  

Gvendarbrunnur á Látraheiði kenndur við Guðmund biskup góða (Orri Vésteinsson 
og Sædís Gunnarsdóttir 1996) 
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Kúlureitur í Brunnum (Fornleifastofnun 1995, Orri Vésteinsson & Sædís 
Gunnarsdóttir 1997). 

Álagablettir, nafnkenndar vörður, fornir legstaðir, verbúðir og sel í Keflavík 
(Fornleifastofnun 1995) 

Fleiri þjóðminjar eru í Vesturbyggð (Fornleifaskrá 1990) en þeirra verður ekki getið 
hér.  

12.4 Viðauki IV. Frekari rannsóknir við Látrabjarg. 
Eftirfarandi rannsóknir má telja mikilvægt að gera við Látrabjarg. 

Að kanna áhrif fólks á fugla við Bjargtanga. Út frá niðurstöðum þarf að meta hvort 
þörf er á aðgangstakmörkunum og aðgangslokunum innan svæðisins.  

Að meta stofnstærðir sjófugla við Látrabjarg og áhrif ferðamanna og mannlegrar 
starfsemi á fugla við bjargið. Í því sambandi væri fróðlegt að kanna áhrif ljóss á fugla 
í Látrabjargi. 

Að fylgjast með gróðurbreytingum við bjargið með því markmiði að vakta hvort 
óæskilegar aðkomuplöntur hafi náð útbreiðslu. 

Að skrá og hnita menningarminjar á svæðinu. Með hliðsjón niðurstöðum þarf að 
skipuleggja göngustíga þannig að þeir liggi við menningarminjar þar sem 
fornleifayfirvöld telja það óhætt.  

Að safna þjóðsögum  sem tengjast svæðinu til að nota við fræðslu og í 
upplýsingaskyni fyrir ferðamenn í starfi tengdu þjónustumiðstöð og skipulögðum 
gönguferðum.  

Að merkja valda sigstaði í Látrabjargi (sjá Magnús Gestson 1971) og kynna 
ferðamönnum hvernig fuglaveiðar og bjargsig fór fram.  

 

 


