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Útdráttur 

 

Lengi hefur verið ágreiningur um hvar öruggast og hentugast sé að leggja veg frá 

sunnanverðum Vestfjörðum til Reykhólahrepps. Tekið verður til skoðunar timabilið frá 

2003 árs til byrjun 2017. Nokkrar leiðir hafa komið fram, sumum er hafnað vegna 

framkvæmdarkostanði  en öðrum ekki.  Megin þátturinn í þessari deilu er hvar og hvert  

vegur eigi að  liggja. Skógurinn sem um ræðir, Teigsskógur, er staðsettur í Þorskafirði og 

hafa deilur verið á milli aðila um hvort vegurinn eigi að liggja í gegn um Teigsskóg eða 

ekki.  Lög hafa verið fram rök þeirra sem vilja að skógur verði lagður í gegnum Teigsskóg 

og þeirra sem vilja fara aðra leið.  

Deilur hafa staðið á milli sveitarstjórna sem eiga hagsmuna að gæta, landeigenda og 

stofnana. Íbúar á sunnaverðum Vestfjörðum vilja fá láglendisveg sem myndi fara í gengum 

Teigsskóg og valda skerðingu og röskun á birkiskóg. Einnig myndi umhverfið, dýralíf og 

lífríkið verða fyrir röksunum. Landeigendur og fleiri vilja að önnur leið verði fyrir valinu og 

halda á lofti náttúruverndarstjónarmiðum því til stuðnings. Notast var við skýrslu frá 

Vegagerðinni í tengslum við framkvæmda vegna Teigsskógs, fjölmiðlafréttir, 

dómsúrskurði, lög og upplýsingar frá Alþingi og opinberum stofnunum.  Fyrirspurnir voru 

sendar á fulltrúa sveitarfélaganna og opinbera stofnanna til að fá meiri upplýsingar og 

aðstoð. 

Notast var við hugmyndir Kingdons um stefnumótun til að greina vandann og áttu nokkur 

skilyrði þar við, svo sem að hagsmunahópur sé til staðar en þáttur þeirra einkennist af 

samstöðuvanda, engin sameiginleg lausn sé til staðar hjá deiluaðilum og íbúar séu vanir 

þessarri umræðu og aðgerðaleysi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaritgerð mín til  BA gráðu við stjórnmálafræðideild  Háskóla Íslands. Ég 

byrjaði að skrifa ritgerðina í smá litlum haustið 2016 en settist svo alveg við skriftir 

vorönnina 2017 með útskrift í júní 2017 að markmiði. Þessi ritgerð er metin til 12 ECTS 

eininga. Leiðbeinandi minn var Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og vil ég þakka henni fyrir allar 

ráðleggingarnar, aðstoðina og samstarfið.  

Eyjólfi B. Sigurjónssyni, Maríu Guðrúnu Sveinbjörnsdóttur og fjölskyldu þakka ég  kærlega 

fyrir ómetanlegan og frábæran stuðning meðan á mínu B.A. námi stóð.  Einnig vil ég þakka 

foreldrum mínum, kærastanum mínum, Lilju Magnúsdóttur, ættingjum og vinum fyrir 

yfirlestur, ráðleggingar og endalausan stuðning. Ég vil taka fram að ég er með lögheimili 

á sunnanverðum Vestfjörðum og hef því kynnst vegakerfinu þar vel. 
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð eru tekinar til skoðunar áralangar tilraunir til endurbóta á 

vegasamgöngum um sunnanverða Vestfirði og fjallað um ágreining því tengdu. Athyglinni 

verður sérstaklega beint að áformum um langingu vegar um Teigsskóg. Vestfjarðavegur 

60 liggur frá sunnanverðum Vestfjörðum í Vestur- Barðastrandaýslu til Reykhóla í Austur-

Barðastrandasýslu. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir sem eiga að bæta samgöngumál á 

Vestfjörðum. Skiptar skoðanir eru um hvar og hvernig veglínan á að liggja. Krafa 

Vestfirðinga er að fá betri samgöngur, öruggari vegi og styttri vegalengd til Reykjavíkur.  

Vestfirðingar vilja sleppa við að keyra tvo hálsa sem geta verið erfiðir og þungfærir á 

veturna. Landeigendur og fleiri aðilar hafa bent á umhverfisþætti, dýralíf og önnur 

náttúruverndarsjónarmið og eru ekki sammála sveitarfélögum og Vegagerðinni um hvar 

vegurinn eigi að liggja.  

Með aukinni tæknivæðingu og nútímavæðingu hefur krafa um betra og endurbættara 

samfélag orðið háværari. Aðgengi fólks að þjónustu hefur batnað og íbúar eru meðvitaðri  

um kjör og aðstæður sínar en áður fyrr. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir í Austur- 

Barðastrandasýslu. Tilgangurinn með þeim framkvæmdum er að gera heilsársveg og 

endurbyggja aðalstofnveginn í Barðastrandarsýslu. Ætlunin er að stytta vegakaflann milli 

Bjarkalundar og  Skálaness en sá vegur er 42 km langur. Núverandi leið er að mestu leyti 

malarvegur sem annar ekki núverandi umferð og stendst ekki nútímakröfur.  

Vestfjarðavegur liggur frá Bjarkarlundi, fyrir botn Þorskafjarðar og um Hjallaháls. Þaðan 

liggur leiðin um Djúpafjörð, farið er yfir Ódrjúgsháls og fyrir botn Gufufjarðar að Skálanesi. 

Á þessum kafla eru fjórar einbreiðar brýr og brattir vegir. Fara þarf yfir tvo krókótta og 

bratta hálsa en það eru Ódrjúgsháls og Hjallaháls. Vegurinn var upphaflega lagður árið 

1950. Mikið er um brattar og krappar beygjur og er hallinn á Ódrjúgshálsi  á einum stað 

16%. Hæsti punktur á hálsinum er 160 m. yfir sjávarmáli. Hjallaháls liggur hæst í 336 m. 

hæð yfir sjávarmál. Mesti halli á Hjallahálsi er um 12% og er hálsinn erfiður vegfarendum 

sérstaklega að vetri til (Skipulagsstofnun 2015).  

Þessi hálsar geta verið þungfærir á veturna. Vestfjarðavegur 60 er eini vegurinn frá 

sunnanverðum Vestfjörðum til höfuðborgarinnar sem er þjónustaður allan ársins hring af 

Vegagerðinni. Önnur leið til Ísafjarðar er að aka Dynjandisheiði sem tengir saman 
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sunnanverða og norðanverða Vestfirði. Dynjandisheiði er í neðsta þjónustuflokki hjá 

Vegagerðinni og getur verið ófær stóran hluta úr ári. Einnig er símasamband á þessari leið 

ekki nægjanlega öruggt til að tryggja að vegfarendur nái að láta vita af sér ef slys verða á 

þessum vegakafla.  

Bílslys varð í Vattarfirði 19. ágúst 2016. Erlend hjón með ungt barn lentu í bílslysi 

með þeim afleiðingum að bíllinn hafnaði úti í sjó. Vegfarendur komu þeim til aðstoðar þar 

sem erlendu hjónin voru í miklum vandræðum með að komast í land. Símasamband á 

þessum stað var ekkert en svo vildi til að vörubílsstjóri sem átti leið hjá gat náð sambandi 

við Neyðarlínuna og tilkynnt um slysið. Einn af vegfarendunum sem stöðvuðu og buðu 

fram aðstoð sína var læknir sem gat veitt viðeigandi læknisaðstoð áður en aðrir 

vegfarendur gátu ekið erlendu hjónunum á móti sjúkrabíl sem kom frá Búðardal. Eftir um 

klukkutíma akstur mættu þau sjúkrabílnum. Við komuna í Búðardal var hugsað vel um 

erlendu fjölskylduna og héldu þau mjög fjótlega aftur heim til sín en stefna samt á að 

koma aftur til landsins. Fljótlega kom fram að þreyta ökumannsins hafði valdið þessu slysi. 

Ökumaðurinn hafði ekið vestur á firði eftir næturflug frá Bandaríkjunum (www.mbl.is 

2016). Eftir að í ljós komst að  mannleg mistök höfðu valdið slysinu var umfjöllun um málið 

nokkurn veginn hætt (www.visir.is, 2016).  Ekki þótti athugavert að ekkert símasamband 

væri á slysstað. Einstaklingarnir þurftu að treysta á aðra um aðstoð og stuðning, svo sem 

keyrslu á móti sjúkrabíl. Einnig var ekki gerð athugasemd við tímann sem tók sjúkrabílinn 

að komast á slysstað, frá Patreksfirði eða Búðardal. 

Fyrirtæki á sunnanverðum Vestfjörðum hafa ítrekað bent á og vakið athygli á 

slæmu ástandi vega. Dæmi er um að slæmt ástand vega hafi hamlað flutningsfyrirtæki að 

skila af  sér vöru sem á að fara á erlenda markaði. Fiskeldisfyrirtækið Arnarlax sem er með 

aðstöðu á Bíldudal, sendir ferskan fisk  erlendis til sinna viðskiptavina og þarf að flytja 

fiskinn landleiðina áleiðis til Keflavíkur. Framkvæmdarstjóri Arnarlax sagði eftirfarandi í 

frétt sem birtist 5. júní 2016 á www.ruv.is: 

  „Við höfum misst bíla útaf veginum, fest þá í drullu sem getur seinkað því 

að við komum vörunum okkar á markað,“ (www.ruv.is 2016). 

Fleiri atvinnurekendur treysta á vegakerfið og ef ekki er hægt eða erfitt reynist að flytja 

afurðir á milli staða geta atvinnurekendur neyðst til að fara með starfssemi sína í burtu. 

Það myndi hafa gífurlegar afleiðingar fyrir  bæjarfélög á sunnanverðum Vestfjörðum. 

http://www.mbl.is/
http://www.visir.is/
http://www.ruv.is/
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Í lok árs 2016 sendi Póst- og fjarskiptastofnun frá sér kort af öllu landinu sem sýnir hvar 

símasamband er og hvar ekki. Tekið var fram í tilkynningu frá Póst- og fjarskiptastofnun 

að mismunandi samband gæti verið hjá símafyrirtækjum. Ef sunnanverðir Vestfirðir eru 

skoðaðir sést að á nokkrum afmörkuðum svæðum gæti símasamband slitnað (Póst- og 

fjarskiptastofnun 2016). 

Gögn og skýrslur um framkvæmd Vestfjarðavegar 60 sýna að hugmyndin um lagningu nýs 

vegar í Barðastrandasýslu hafi komið fyrst fram um 1965. Í þessari ritgerð verður tímabilið 

frá 2003 til janúar 2017 skoðað. Leitast verður við að varpa ljósi á það hvað kann að skýra 

aðdraganda að stöðu þessa máls og hvað kann að skýra það að þrátt fyrir vilja íbúa þá 

hefur enn ekki tekist að bæta samgöngur á sunnanverðum Vestfjörðum. Skoðað verður 

hvaða atburðir leiddu til  núverandi stöðu og hvað einkennir þá þegar þessi atburðir og 

staða málsins er skoðuð í fræðilegu ljósi. 

Miklar deilur hafa verið á milli manna, stofnana, sveitarfélaga, ríkis og samtaka um hvar 

vegurinn eigi að liggja og hvernig. Nokkrar leiðir hafa komið fram sem aðilar hafa ýmist 

hafnað eða tekið fagnandi. Í þessari ritgerð verður stuðst við hugmyndir John W. Kingdon 

um opinbera stefnumótun, stefnumótunarkenningar og afskiptir stjórnvalda til að greina 

núverandi ástand. 

 

Ritgerðin skiptist í  þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað um hugmyndir John W. Kingdons 

um dagskrárvald stjórnvalda. Í öðrum hluta verður fjallað um sögu og deilur vegna 

Teigsskógs frá árinu 2003 og til ársbyrjunar 2017. Í þriðja hluta verður fjallað um Teigsskóg 

með tilliti til fræðilegrar umræðu úr fyrsta hluta.  
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1 Hugmyndir John W. Kingdon.  

Hér verður stuðst við hugmyndir John W. Kingdon en hann setti fram hugmyndir sínar um 

hvernig mál komast á dagskrá stjórnvalda í byrjun níunda áratugar síðustu aldar(Kingdon, 

2011). Kingdon stundaði rannsóknir á ákvarðanatöku og stefnumótun í  heilbrigðis- og 

samgöngukerfi Bandaríkjanna á áttunda áratugnum. Hann vildi leita að rót og frumkvæði 

vandamálsins og útskýra af hverju vandamálið byrjaði. Hann fylgir málum frá einum stað 

til annars og skoðar af hverju þetta ferli er svona en ekki hinsegin. Kingdon beinir einnig 

athygli sinni að leikmönnum hverju sinni, hvaða aðilar eða stofnanir taka þátt og vill líka 

skilja hvernig ferlið er og um hvað snýst ferlið.   Kingdon segir að við ákveðnar aðstæður 

renna þrír ólíkir straumar saman og við samrunanann verða til skilyrði sem geta búið til 

fullkomar aðstæður fyrir stefnubreytingar. Straumarnir eru nefndir 

stefnumótunarastraumur, pólitíski straumur og vandamálastraumur.  Þessi skilyrði þegar 

straumarnir renna saman í eitt nefnist gluggi tækifæranna.  

Aðalgerendur í stefnumótunarastraumnum eru sérfræðingar í einstaka málaflokkum.  

Stefnumótunarstraumurinn hefur minna dagskrárvald en pólitíski straumurinn en hann 

mótar grunninn og landslagið fyrir þann pólitíska þegar glugginn opnast inn í heim 

stjórnmálanna. Þessir sérfræðingar geta verið í störfum hjá hinu opinbera, 

hagsmunahópum, þrýstihópum og í háskólasamfélaginu og myndað hóp sérfræðinga. 

Þegar margir sérfræðingar starfa á sama stað eða koma sama  þá geta orðið til lausnir á 

tilteknum valdamálum sem stjórnvöld kjósa að hrinda af stað sem stefnu og vinna i 

lausnum. Hugmyndir geta tekið á sig margar myndir, breyst og orðið að allt öðrum 

hugmyndum en þegar hugmyndirnar voru fyrst settar fram. Þar sem sérfræðingar geta 

verið ólíkir og margir þá er möguleiki á að þeir komist ekki að sameiginlegri lausn sem 

myndi leysa vandamálið þar sem samfélag þeirra getur verið sundrað og allir ósammála. 

Þetta kallast samstöðuvandi (e.choesion problem). Samstöðuvandi getur haft þau áhrif 

að málflutningur sérfræðinganna hefur minna vægi í heimi stjórnmálanna sökum þess að 

enginn almennileg sátt er um lausn vandamálsins. Kingdon gefur nokkrar ástæður fyrir 

því að stefnumótunarglugginn lokast. Sem dæmi mán nefna ef markmiðinu er náð, það 

er búið að taka lokaákvarðanir og öllu ferlinu er lokið. Þátttakendur/gerendur geta bæði 

verið sýnilegir eða ósýnilegir í ferlinu. Til að mynda eru stjórnmálamenn, þekktir 

þjóðfélagsþegnar og hagsmunahópar dæmi um sýnilega þátttakendur en fræðimenn, 
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embættismenn og aðilar sem vinna að málum bak við tjöldin tilheyra ósýnilegu 

þátttakendunum (Kindgon, 2011, 52,116-119).  

Sérfræðingasamfélagið getur verið lengi að opna sig og taka á móti nýjum hugmyndum. 

Kingdon segir að margar hugmyndir séu á sveimi, sumar eru felldar og eru ekki nothæfar, 

aðrar hugmyndir geta breyst í ferlinu og orðið að nýjum hugmyndum. Kingdon heldur því 

fram að eftir því sem hugmynd er meira rædd er meira um að tekið sé mark á 

hugmyndinni. Hún fær meiri athygli en aðra hugmyndur og umræðan fer vaxandi. Ef sátt 

eru um hugmynd í fræðsamfélaginu á hún möguleika í heimi stjórnmálanna (Kingdon 

2011, 122,139-141). 

 

Þátttakendum getur mistekist ætlunarverk sitt og mál ekki komist á dagskrá stjórnvalda 

af nokkrum ástæðum t.d. ef viljinn er lítill eða enginn og kostnaður of mikil. Kingdon 

skilgreinir hagsmunahópa, stjórnmálaöfl og þrýstihópa sem mikilvæga gerendur og 

áhrifavalda í stefnumótunarferlinu. Hagsmunahópar beita sér þannig að þeir hafi 

nægilega mikil áhrif eða ítreka nægilega oft boðskap sinn svo að markmið þeirra náist. 

Hóparnir reyna að hafa nægileg áhrif á valkosti sem stjórnmálamenn standa frammi fyrir 

og vekja athygli á ákveðnum málaflokkum, nýjum jafnt sem gömlu. Þeir geta einnig haft 

áhrif á fjölmiðlaumræðuna. Kingdon segir að ef tiltekið mál kemst á dagskrá yfirvalda 

reyna hagsmunahóparnir oft að hafa áhrif á gang mála þannig að niðurstaðan verður þeim 

í hag með því að breyta eða endurskilgreina valkostina en það er ekki sjálfgefið að máli 

ljúki eins og ætlast var til í byrjun (e.blocking) (Kingdon 2011, 49). Oftast heyrist hæst í 

þeim hagsmunahópum eða aðilum sem eru á móti ákveðnum málum. Það getur verið 

seinkun á verkefni eða niðurskurður sem gerir erfitt fyrir stjórnmálamenn að koma málum 

í gegn (Kingdon 2011, 47-50, 150-151).  Það má líkja hagsmunahópum við brú á milli þeirra 

sem eru innan og utan stjórnvalda. Þeir sem eru fyrir innan eru þeir sem hafa formlegt 

vald og taka þátt í ákvarðanatökunni. Hagsmunahópum gengur misvel að byrja og er ekki 

víst að samtökin hafi alltaf áhrif á gang mála. Til eru mismunandi hópar meðal 

hagsmunaaðila sem einblína á og berjast fyrir mismunandi hagsmunum í sama málinu. 

Hagsmunahópar hafa sína styrkleika og veikleika sem geta haft áhrif á virkni félagsins og 

getu þeirra til að virka á stefnumótun. Veikleikar og styrkleika hagsmunahópa ræðst hvort 

það er samstaða eða sundrung meðal þessarra hópa. Ef það er samstaða meðal hópanna 
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þá er líklegra að stjórnmálamennirnir fari að fylgja fjöldanum. Ef sundrung er meðal 

þrýstihópanna þá reyna stjórnmálamenn að taka sér stöðu með báðum fylkingum til að 

fá málin rædd. Ef mikið er um sundrung í málum, leiðir það af sér óstöðugleika (Kindgon 

2011,119-121). Það skiptir máli hvaða hópar eiga auðvelt aðgengi að stjórnmálamönnum 

eða ráðherrum. Samskipti á milli þessara einstaklinga getur ráðið miklu um hvort það er 

gott samband á milli deiluaðilila og samskipti stjórnvalda við hagsmunahópa (Kingdon 

2011, 49). 

Annar straumur er vandamálastraumurinn. Þar lýsir Kingdon því hvernig vandamál 

komast á dagskrá stjórnvalda og geta kallað eftir breytingu á stefnum. Í þessum straumi 

eru vandamál sem kalla á úrlausnir. Mál geta komið á dagskrá stjónvalda ef það er 

vandamál eða stefnir í vandamál. Það geta verið atburðir, slys eða táknrænir atburðir. 

Athygli er beint að vandamálinu sem skapa umræður í þjóðfélaginu og vísbendingar sem 

eru  um að vandamál sé til staðar og fleiri verða sammála um að leysa þurfi ákveðið 

vandamál. Þótt að vandamálið sé til staðar er ekki endilega víst að málið sé tekið upp af 

stjórnvöldum. Stundum getur samkeppni um athygli á ákveðnum vandamálum verið 

mikil.  Einstaklingar sem vilja koma í veg fyrir ákveðin mál geta varpað  mörgum lausnum 

og hugmyndum í einu, sem getur orðið fráhrindandi. Það þarf margt að koma fram á sama 

tíma ef taka á ákvörðun um málið. Það þarf að vera vandamál, lausn á vandamálinu og 

stjórnmálin þurfa að koma saman á einum tímapunkt (Kingdon 2011, 91-95).  

Ákveðnar aðstæður eru skilgreindar sem vandamál þegar íbúum finnst að það eigi að 

breyta eða gera eitthvað í núverandi máli eða aðstæðum. Samanburður er gerður við   

aðra sambærilegar aðstæður í öðrum löndum. Borðið er saman ástanda t.d. vega í 

tveimur löndum á ákveðnu vandamáli til að varpa nýju ljósi og fá annað sjónarhorn. 

Samanburður getur gefið skilgreiningunni meira vægi.  Ef athyglinni er beint að einu 

ákveðnu vandamáli frekar en öðru er það ekki tilviljun. Vitund um vandamál sem gerist í 

annað sinn er ekki hægt að hunsa eins og gert var fyrst (Kingdon, 2011, 98-99).  

Kingdon heldur fram nokkrum ástæðum fyrir því af hverju mál hverfa af dagskrá 

stjórnvalda. Ein er að fólk lærir að lifa með vandanum og venjist málinu. Almenningi finnst 

ekkert nýtt að nokkrir einstaklingar tjái sig um hvar ákveðinn vegur eigi að liggja og hvar 

ekki. Málið fjarar út sökum áhugaleysis stjórnmálamanna eða það finnst enginn ein lausn 

sem allir eru sammála um. Málið getur tekið sveiflur þegar þingmaður tekur viðfangsefnið 
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upp á Alþingi um staðsetningu vegarins á sunnanverðum Vestfjörðum í fyrirspurnartíma, 

fjallað er um málið í sjónvarpsfréttum eða íbúðafundur er boðaður.  Málið fær ákveðna 

athygli í smá stund en svo missir fólk áhugann fljótlega sökum miklum tilkostnaði sem 

fylgir því að halda málinu á lofti (Kingdon 2011, 103-113).  

 

Þriðji og síðasti straumurinn er pólitíski straumurinn. Í þeim straumi er stemmingin í 

samfélaginu (e.public mood), t.d skoðun almennings og niðurstaða síðustu kosninga, sem 

hafa mestu áhrifin.  Hvernig ríkisstjórn er samsettt og hverjir hafa völd í þinginu. Einnig 

hafa breytingar innan stjórnarinnar og stjórnsýslunnar áhrif. Maður kemur í manns stað 

en það er ekki víst að sama stefna verði áfram við lýði. Barátta þrýstihópa fyrir ákveðnum 

breytingum í stefnu eða löggjöf skiptir miklu máli enda getur almenningsálitið breyst og 

andrúmsloftið í samfélaginu getur einnig tekið stakkaskiptum (Kingdon 2011, 65, 146-

148). 

Stjórnmálaflokkar koma með ákveðin loforð um t.d ákveðið verk í kosningabaráttum í von 

um að fá sem mestan stuðning kjósenda. Stjórnmálaflokkar taka afstöðu og hvar þeir 

standa í ákveðnum málum. Þannig vita kjósendur hverju má búast við. Þessi loforð geta 

orðið grunnur að stefnu og aðgerðum stjórnvalda ef hún fær brautargengi.  Stundum 

getur álit og þrýstingur frá almenningi gert það að verkum að mál komist á dagskrá 

stjórnvalda vegna vinsælda. Stjórnmálaflokkar hafa frekar áhrif á dagskrá stjórnvalda en 

útfærslu valkostanna (Kingdon 2011,61-65). Breytingar á stjórnmálaástandi landsins 

getur haft í för með sér að dagskrá og stefna stjórnvalda breytist. Breytingarnar geta verið 

t.d. ríkistjórnarskipti, ráðherraskipti eða breyting á þingmeirihluta. Einstaklingar í 

valdastöðum geta ákveðið að gera stefnubreytingar, komið nýjum málum á dagskrá  

stjórnvalda eða stoppað önnur. Slíkar breytingar t.d. innan ríkisstjórnar geta einnig haft 

þær afleiðingar að mikilvæg mál fá ekki áheyrn. Ráðuneyti eru felld niður eða sameinuð 

öðrum. Stjórnvöld hafa sterka stöðu innan pólitíska straumsins ef sterkt bakland er til 

staða, t.d. stuðningur meirihluta þingmanna. Stjórnvöld verða samt að meta styrk sinn og 

virða skoðanir stjórnarandstöðunnar ef vilji er hjá stjórnvöldum til að koma málum í gegn 

(Kingdon 2011,153-155). Hagsmunahópar eru einn af gerendum sem Kingdon skilgreinir 

sem eru mikilvægir í stefnumótunarferlinu.  Hóparnir eru líklegri að stöðva gang mála 

frekar en að koma því á framfæri.  Hagsmunahópar beita sér þannig að þeir hafi nægilega 
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mikil áhrif eða ýtreka nægilega oft boðskap sinn svo að markmið þeirra náist.  

Hagsmunahópanir geta haft áhrif á fjölmiðlaumræðuna. Kingdon segir að ef tiltekið mál 

kemst á dagskrá yfirvalda, þá reyna hagsmunahóparnir oft að hafa áhrif á gang mála, 

þannig að niðurstaðan verður þeim í hag með því að breyta eða endurskilgreina 

valkostina, en það er ekki sjálfgefið hvernig mál ljúki eins og ætlast var til í byrjun. Það má 

líkja hagsmunahópum við brú á milli þeirra sem eru innan og utan stjórnvalda. Þeir sem 

eru fyrir innan eru þeir sem hafa formlegt vald og taka þátt í ákvarðanatökunni. 

Hagsmunahópum gengur misvel að byrja og er ekki víst að samtökin hafi alltaf áhrif á gang 

mála.  Til eru mismunandi tegundur af hagsmunahópum sem einblína á og berjast fyrir 

mismunandi málefnum. Eins og flest allt þá hafa hagsmunahópar sína styrkleika og 

veikleika sem geta haft áhrif á virkni félagsins( Kingdon, 2011,47-53).  

Þegar þessir þrír straumar renna saman, þá myndast ákveðnar aðstæður og gluggi 

tækifæranna opnast. Breytingar á stefnu koma vegna einhvers sem gerist í 

vandamálastraumnum eða pólitíska straumnum, ekki í stefnumótunarastraumnum.  

Kingdon talar þess vegna um pólitíska glugga og vandamálaglugga. 

Tækifæraglugginn er opinn í takmarkaðan tíma og telur Kingdon að miða megi við 

nokkra viðburði í stjórnmálum, svo sem ríkisstjórnarskipti, ráðherraskipti, kosningar eða 

ákveðna atburði í samfélaginu og svo lokist glugginn mjög fljótlega. Yfirleitt er miðað við 

fyrstu 100 daga í embætti. Glugginn getur lokast vegna ýmissa þátta, t.d. ef fólk hefur ekki 

nægan áhuga eða athygli á málinu, enginn lausn er sjáanleg, stjórnmálamenn halda að 

málinu sé lokið eða þeir hafi ekki ná að finna lausn á vandamálinu. Ef engin lausn er í 

sjónmáli þá getur gluggi tækifæranna lokast snögglega. Gluggar eru stundum 

fyrirsjáanlegir, en það geta verið viðburðir eins og skýrslur ráðherra eða stefnuræða. 

Stundum þarf að bíða eftir rétta tækifærinu til að koma með lausn. Þeir geta einnig verið 

ófyrirséðir sökum atburða sem gerast óvænt og af tilviljun. Ófyrirséðir gluggar opnast 

þegar vandamál, pólitík og lausn á vandanum er allt komið saman á saman tíma. Það getur 

verið að réttur maður reynist vera að verki á hárréttu augnabliki. Oft getur verið mikil 

samkeppni um athygli mála þar sem þau geta verið mörg. Stundum geta hindranir verið 

sem gætu stöðvað mál og takmörk eru fyrir því hve mörg mál er hægt að taka til greina 

og skoða vel (Kingdon 2011, bls. 165-175). 

  



15 

 

2 Teigsskógur 

Alþingi samþykkti samgönguáætlun fyrir árin 2003 – 2014 um að ljúka ætti uppbyggingu 

Vestfjarðavegar milli Flókalundar í Vatnsfirði og Bjarkalundar í Reykhólahreppi í Austur-

Barðastrandarsýslu. Þar var lagt til að framkvæmd á þessari leið myndi taka allt 

áætlunartímabilið og að framkvæmdum myndi ljúka árið 2014. Þingsályktunartillagan 

innihélt ekki nauðsynlegar upplýsingar og var ekki nánar farið út í framkvæmdina, til að 

mynda val á leið og skiptingu verkáfanga þegar skýrslan var lögð fyrir Alþingi til 

samþykktar (Samgönguáætlun 2003). 

Markmiðið með þessum framkvæmdum var að bæta samgöngur og tengja sunnanverða 

Vestfirði við hringveginn. Stefnt er að því að leggja bundið slitlag á vegkafla frá Bjarkalundi 

að Flókalundi þannig að hann yrði laus við malarvegi og þungfæra hálsa á veturna. Áætlað 

er að vegurinn myndi verða opinn allan ársins hring og myndi þola þungaflutninga. 

Vegagerðin sendi frá sér tillögu að  matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum í 

desember 2003 þar sem Vegagerðin fjallar um marga þætti í umhverfinu sem gætu átt á 

hættu að raskast við vegaframkvæmdir  í Barðastrandasýslu. Tekið er tillit til gróðurfars, 

fuglalífs, fjara, röskun jarðvegar, straumvatna og menningarminja. Í skýrslunni lagði 

Vegagerðin fram tillögu að sex mismunandi leiðum og hvernig væri hægt að betrumbæta 

vegasamgöngur. Þessar leiðir eru allar ólíkar og hafa sína kosti og galla. Eftirfarandi leiðir 

lagði Vegagerðin fram (Vegagerðin, 2006) 

Leið A myndi fara um Reykjanes og yfir Þorskafjörð frá Reykjanesi  yfir í Djúpafjörð og 

Gufufjörð í Skálanes og tengjast núverandi vegi inn í Kollafirði. 

Leið B myndi liggja út Þorskafjörð að vestanverðu, út Hallsteinsnes, á Melanes með 

þverun Gufu- og Djúpafjarðar og síðan inn með núverandi vegi í Kollafirði. 

Leið C myndi liggja yfir Hjallaháls, yfir Djúpafjörð, fara svo út vestan megin og yfir 

Gufufjörð frá Grónesi yfir á Melanes og tengjast síðan núverandi vegi í Kollafirði.  

Leið D myndi ekki  innihalda neinar breytingar á núverandi veglínu. 

Leið E er svipuð og leið D en í stað þess að fara yfir Skálanes er lagt til að gerð yrðu 

jarðgöng frá Gufufirði að Galtará í Kollafirði. 

Leið F er mest megin eins og leið B, nema að veglínan liggur inn Gufufjörð og síðan í 

jarðgöng úr Gufufirði að Galtará í Kollafirði.  
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Sökum mikils framkvæmdarkostnaðar var Leiðum A, E og F  hafnað ásamt því að  klára 

ætti verkefnið á tilgreindum tíma sem samgönguáætlun miðaði við.  

Framkvæmdinni var skipt í þrjá áfanga og hægt var að velja á milli mismunandi leiða. 

Áfanga 1 sem er vegakaflinn á milli Bjarkalundar og Þórisstaða. Þar er hægt að velja á milli 

tveggja leiða, fyrir Þorskafjörð og svo yfir Þorskafjörð við Ytri-Vaðal. Núverandi vegalína 

er 13,6 km. fyrir  Þorskafjörð og er bundið slitlag hálfa leiðina. Ef valið verður að fara yfir 

Þorskafjörð yrði leiðin 4,1 km. löng.  Áfangi 2 liggur frá Þórisstöðum að Krakár og er hægt 

að velja á milli leiða B, C og D. Leið B liggur eins og fyrr segir, út Þorskafjörð, þverar 

Djúpafjörð og Gufufjörð og áfram upp á Melanes og fara vestur til Krakár. Leið C  liggur út 

Djúpafjörð, uppá Melanes og til Krakár í vestur. Leið D fer yfir Ódrjúgsháls og niður í 

Gufufjarðarbotn, út fjörðinn vestan megin og að Kraká. Áfangi 3 inniheldur leiðina frá 

Kraká í Gufufirði og Eyri í Reykhólahreppi (Vegagerðin,2006, 6). Allir málsaðilar voru 

sammála um áfanga 1 og 3.  

Skv. 1.viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru framkvæmdir flokkaðar  

eftir umfangi framkvæmda. Framkvæmdir á Vestfjarðavegi 60  falla undir grein 10.08 – 

10.10. í viðauka laganna og er þar með skylt að gera umhverfismat. Sökum umfangs 

framkvæmdarinnar og röskunar á umhverfinu, þarf verkið að fara í umhverfismat 

samkvæmt 5. gr og 6. gr laga nr. 106/2000 um umhverfismat. Þar segir að vegir utan 

þéttbýlis þurfi að fara í umhverfismat ef framkvæmdin  er lengri en 10 km. Þetta á einnig 

við um endurbyggingu vega sem eru lengri en 10 km. (Lög um mat á umhverfisáhrifum 

nr.106/2000). Einnig þurfa framkvæmdaraðilar að fá tilskilin leyfi til að mega hefja 

framkvæmdir, t.a.m. leyfi frá Skipulagsstofnun og viðkomandi sveitarfélögum. 

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða þarf að veita leyfi vegna atvinnurekstrar sem mun fylgja 

framkvæmdinni. Fornleifavernd ríkisins þarf einnig að gefa heimild ef framkvæmdin 

myndi raska fornminjum á svæðinu skv. Þjóðminjalögum nr. 107/2001.  Einnig þarf grænt 

ljós og umsögn frá Breiðafjarðarnefnd og Umhverfisstofnun samkvæmt lögum um vernd 

Breiðafjarðar nr. 54/1995 ef reynist nauðsynlegt að raska umhverfinu t.d. stöðuvötn, 

firðir, fjörur eða lífríki dýra.  

Skipulagsstofnun þarf að samþykkja og úrskurða hvaða leið og hvaða áfanga á að 

framkvæma.  Á meðan matsferlið stendur yfir geta einstaklingar og stofnanir sent inn 

ábendingar og athugasemdir varðandi matið.  
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Skipulagsstofnun samþykkti framlagða tillögu að matsáætlun þannig að Vegagerðin gat 

hafið umhverfismat á framkvæmdinni sem kom út árið 2005 (Skipulagstofnun, 2005).   

Eftir að framkvæmdin var sett  inn í Samgönguáætlun 2003 - 2014 og Vegagerðin birti 

„Tillögu að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum“ eftir Kristján Kristjánsson litu 

sveitarfélög í Barðastrandasýslu svo á að þetta væri byrjunarskrefið í átt að betri 

samgöngum á Vestfjörðum (Vegagerðin 2003, 6). Efir því sem tíminn leið jókst 

óþolinmæði  sveitarfélaganna þar sem seinagangur hjá Vegagerðinni gerði það að verkum 

útboð verksins dróst og því varð tvísýnt að það næðist að ljúka verkinu á tilskyldum tíma.  

Sveitastjórn Dalabyggðar sendi bréf til Alþingis og samgönguráðherra vegna seinagangs á 

framkvæmdum við Vestfjarðaveg og bentu á að hann væri eina samgönguleiðin á milli 

Barðastrandasýslu og Dalasýslu (Dalabyggð 2000). 

Fjórðungsþing Vestfjarða sendi frá sér ályktun sem gagnrýndi Vegagerðina harðlega og 

segir þar: 

„49. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Ísafirði 3. og 4. september 2004 lýsir 

furðu sinni á seinagangi Vegagerðarinnar á Ísafirði við gerð matsskýrslu fyrir 

framkvæmdina Vestfjarðavegur (nr. 60) Bjarkalundur-Eyri, Reykhólahreppi. 

Fjórðungsþing lýsir yfir miklum áhyggjum af því að þessi seinagangur geti leitt til 

þess að ekki náist að bjóða fyrsta áfanga verksins út það tímanlega að framkvæmd-

ir geti hafist á árinu 2005. Þá telur Fjórðungsþing algerlega óásættanlegt að seina-

gangur á vinnu Vegagerðarinnar við hönnun vega sé slíkur að fjárveitingar til ný-

framkvæmda nýtist ekki og séu færðar annað af þeim sökum (www.mbl.is 2004). 

 

Tekið skal fram að Vegagerðin var búin að áætla 260 miljarðar. í þetta verkefni og myndi 

fjármagn koma jafnt og þétt skv. Samgönguáætlun á árunum 2003 - 2014 

(Samgönguáætlun 2003).  

2.1 Matskýrsla 2005 

Vegagerðin sendi frá sér matsskýrslu í september 2005 og lagði til að leiðir B, C og D skyldu 

lagðar fram til athugunar þannig að Skipulagsstofnun gæti lagt fram úrskurð.  

Fjórir af fimm höfundum skýrslunnar koma frá Náttúrustofu Vestfjarða en hún ritstýrði 

matsáætluninni og veitti Vegagerðinni ráðgöf varðandi framkvæmdina.  

http://www.mbl.is/
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Í nóvember 2005  lagði Vegagerðin Leið B í umhverfismat með þeim rökstuðningi að sú 

leið innihélt mesta umferðaröryggið og vegalengdin var styst.  Vegagerðin lagði fram tvo 

kosti í fyrsta áfanga (Bjarkalundur – Þórisstaðir) leiðir C og D. Í öðrum áfanga (frá 

Þórisstöðum að Kraká) voru lagðir fram þrjár leiðir; B, C og D og  í þriðja og síðasta áfanga 

(Kraká – Eyri) lagði Vegagerðin til að núverandi vegur yrði notaður (Vegagerðin 2005). 

Á sama ári og matsskýrsla Vegagerðarinnar leit dagsins ljós árið 2005, áttu sér stað 

lagabreytingar á Alþingi. Lögum sem Vegagerðin hafði unnið eftir vegna mats á 

umhverfisáhrifum vegna framkvæmda, nr. 106/2000, var breytt. Breytingar laganna tóku 

gildi sama ár. Í stað þess að vinna eftir lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 

gat Vegagerðin farið að vinna eftir lögum nr. 74/2005 um umhverfismat. Þar var búið að 

breyta lögunum og bæta inn í skipulags- og byggingar lög nr 73/1997 (Alþingi 2005). Þar 

sem matsskýrslan kom út á undan lagabreytingunum þá gat Vegagerðin valið hvort hún 

myndi fylgja nýju eða gömlu lögunum. Helsta breytingin sem átti sér stað á með 

lagabreytingunni var að málum myndi ljúka með ályktun í stað úrskurða (Alþingi 2005). 

  

2.2 Úrskurður Skipulagsstofnunar 

Skipulagstofnun úrskurðaði 28. febrúar 2006 um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar 

60, vegaleiðin frá Bjarkalundi að Eyri í Reykhólahreppi. Í þeim úrskurði féllst 

Skipulagsstofnun á að fyrirhugaður vegur skyldi lagður skv. leiðum C og D í fyrsta áfanga 

með ákveðnum skilyrðum, í öðrum og þriðja áfanga skyldi fara eftir leið D með skilyrðum.  

Skipulagsstofnun hafnaði leiðum B og C í öðrum áfanga vegna umhverfisáhrifa. Stofnunin 

hins vegar samþykkti áfanga eitt: Bjarkalundur - Þórisstaðir og þriðja áfanga Kraká – Eyri. 

Skipulagsstofnun lagði til að farin yrði leið D í öðrum áfanga, frá Þórisstöðum að Kraká.  

Í mars 2006 kærðu fulltrúar sveitarfélaganna Vesturbyggðar, Tálknafjarðarhrepps og 

Reykhólahrepps ásamt Vegagerðinni og öðrum aðilum  úrskurð Skipulagsstofnunar um 

leið B í öðrum áfanga til umhverfisráðherra, og vildu að sú leið verði leyfð. Starfandi 

lögreglustjóri og sýslumaðurinn á Patreksfirði gerðu þá kröfu að úrskurði 

Skipulagsstofnunar yrði breytt þar sem leið B inniheldur meira umferðaröryggi en hinar 

leiðirnar. Einnig benti sýslumaðurinn á að Skipulagsstofnun færi gegn aðalskipulagi 

Reykhólahrepps  þar sem gert er ráð fyrir leið B. Samkvæmt aðalskipulagi Reykhólahrepps 
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2006 - 2018 er gert ráð fyrir að veglínan liggi út með Þórisstöðum um Teigsskóg, frá 

Hallsteinsnesi yfir á Grónes og þaðan á Melanes (Reykhólahreppur 2006).   

2.3 Úrskurður umhverfisráðherra 

Þann 5. janúar 2007 féll úrskurður umhverfisráðherra vegna kæru á mati umhverfisáhrifa. 

Samkvæmt úrskurðinum ætti vegurinn að liggja út með Þorskafirði að vestan út á 

Hallsteinsnes, þveran Djúpafjörð, fara um Grónes, þvera Gufufjörð og tengjast svo 

núverandi vegi við Melanes en með sex skilyrðum.  Þar staðfesti umhverfisráðherra 

úrskurð Skipulagsstofnunar frá 28. febrúar 2006 um mat á umhverfisáhrifum á 

Vestfjarðavegi 60, nema leið B í 2. áfanga, um Teigsskóg í Þorskafirði, en sá hluti  var ekki 

samþykktur af Skipulagsstofnun eins og áður segir (Umhverfisráðuneytið 2007).   

2.4 Héraðsdómur og Hæstiréttur 

Úrskurði umhverfisráðherra var vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Þann 26. september 

2008 felldi Héraðsdómur Reykjavíkur þann dóm, að hluti af úrskurði umhverfisráðherra 

sem var gerður þann 5. janúar 2007, væri felldur úr gildi. Þar með var Leið B komin aftur 

út af borðinu. Niðurstöðum var áfrýjað til Hæstaréttar Íslands af sveitarfélögum á 

svæðinu, landeigendum á Gröf og Hallsteinssnesi og  Vegagerðarinni sem vildu annað 

hvort breyta eða staðfesta úrskurð umhverfisráðherra.  

Landeigendur að Gröf og Hallsteinsnesi, Fuglaverndarfélag Íslands og 

Náttúruverndarsamtök Íslands höfðuðu mál gegn íslenska ríkinu þar sem þau kröfuðust 

þess að fallið yrði frá leið B um Teigsskóg og úrskurður umhverfisráðherra myndi verða 

ógildur. Áætlaðar framkvæmdir myndu hafa gífurleg áhrif á náttúrunna og lífríki þess sem 

væri ekki hægt að laga. Kröfu þeirra á hendur ríkissins var vikið frá dómi (Hæstiréttur 

2009).  

Taka skal fram að Alþingiskosningar fóru fram 25. apríl 2009, þar sem 

aðalkosningaloforðin vörðuðu skuldavanda heimilanna og það hvernig ætti að taka á 

efnahagskreppunni sem geisaði á Íslandi. Kosningaloforð um bættar samgöngur á 

sunnanverðum Vestfjörðum skipuðu þar ekki háan sess (Hagtíðindi 2010).  

Í Hæstarétti var niðurstaða Héraðsdóms staðfest þann 22. október 2009. 

Umhverfisráðherra tók málið ekki upp aftur og úrskurður Skipulagstofnunnar frá 2006 

hélt gildi sínu.  
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Landeigendur að Gröf og Hallsteinssnesi hafa beðið umhverfisráðherra um að friða 

Teigsskóg sem myndi gera veglagningu ómögulega á þessu svæði (ww.ruv.is, 2010). 

Fundur var haldinn á sunnanverðum Vestfjörðum haustið 2011,  nánar tiltekið á 

Patreksfirði þar sem samgönguráðherrra Ögmundur Jónasson ræddi ákvörðuna sína um 

leiðarval á Vestfjarðavegi. Hann lagði til að núverandi vegur skyldi endurbyggður og 

bættur. Fundargestir mótmæltu þeirri ákvörðun samgöngumálaráðherra og gengu út af 

fundinum (Vísir.is 2011). 

2.5 Atburðarás eftir dóma. 

Þann 4. júlí 2012 auglýsti Vegagerðin drög að tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðra 

framkvæmda á Vestfjarðavegi 60. Eins og áður var stofnunum og almenningi gefinn 

mánuður til að gera athugasemdir við áætlunina.  

15. ágúst 2014 sendi Vegagerðin Skipulagsstofnun tillögu að matsáætlun vegna 

framkvæmda á Vestfjarðavegi nánar tiltekið á milli Bjarkalundar og Melaness til 

formlegrar ákvörðunar í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum.  

Eftir að Skipulagstofnun hafnaði tillögum Vegagerðarinnar um endurbætur á 

Vestfjarðarveg 60 fóru fram umræður um málið Alþingi.  Þingmenn 

Norðurvesturskjördæmis voru ekki sáttir og kröfðust svara ráðaherra. Innanríkisráðherra 

svaraði þeim og sagði að það væru bara þrír kostir í stöðunni, óska eftir endurupptöku, 

kæra niðurstöðuna eða setja sérlög um Teigsskóg (Rúv 2014). 

16. desember 2014 óskaði Vegagerðin eftir endurupptöku á hluta úrskurðar 

Skipulagsstofnunar frá 28.febrúar 2006 um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar um 

Reykhólahrepps, nánar tiltekið Leið B um Teigsskóg (Skipulagstofnun 2014). 

20. janúar 2015 fór Vegagerðin fram á endurupptöku á málinu og óskaði eftir því að nýttar 

verði heimildir í stjórnsýslulögum eða óskráðum almennum heimildum stjórnvalda til 

endurupptöku umhverfismatsins þar sem fram hafi komið veigamiklar breytingar á 

forsendum matsins með endurmati á útbreiðslu skóga á framkvæmdasvæðinu.  

24. september 2015 kom út ný tillaga frá Vegagerðinni þar sem kynnt er ný leið eða Leið 

Þ-H, Þórisstaðir – Hallsteinsnes. Þessi tillaga að matsáætlun fyrir framkvæmd á 

Vestfjarðarvegi 60 er til formlegrar ákvörðunar í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000. 
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Vegagerðin bað um endurupptöku árið 2015 en þá var búið að gera breytingu á leið B sem 

kallast núna Leið Þ-H.  Á kaflanum á milli Þórisstaða og Hallsteinsnes væri veglínan 20% 

eins og leið B en 80% væri ný leið. Leið Þ - H væri með minni meðalveghæð en leið B og 

myndi vera staðsett ofar í hlíðinni en leið B. Vegagerðin gerði breytingar á 

vegahönnunarreglum sem fólu í sér að lágmarksbreidd stofnvega ætti nú að vera 8 m. í 

stað 7,5 m. Þar sem veglínan var færð ofar í hlíðina myndi breytingin á reglum 

Vegagerðrinnar ekki hafa miklar breytingar á stærð svæðis sem myndi vera raskað. Leið 

Þ-H felur í sér að landsvæði verið fyrir ákveðni  röskun og fyllingar myndu vera miklu minni 

en það sem áætlað var fyrir leið B. Leið B gerði ráð fyrir 31 ha. skerðingu á kaflanum 

Þórisstaðir – Hallsteinsnes (Skipulagstofnun 2014). 

Vegagerðin tók einnig fram  í beiðni sinni um endurupptöku að þekking og reynsla hafi 

orðið til varðandi vegaframkvæmdir sem gætu nýst í veghönnun og brúargerð.  

Miðvikudaginn 14. september 2016 birtist grein í Morgunblaðinu sem bar heitið 

Undirbúningsframkvæmdir á næsta ári. Í þeirri grein setti Vegagerðin fram það markmið 

að klára umhverfisskýrslu um Gufudalssveit fyrir áramótin 2016 - 2017. Ef þau markmið 

næðust, væri hægt að byrja á undirbúningsvinnu í Djúpafirði. Vegagerðin væri enn að bíða 

eftir að Skipulagsstofnun væri búin að endurskoða frummatsskýrslu svo að Vegagerðin 

gæti birt hana og fengið athugasemdir varðandi skýrsluna. Magnús Valur Jóhannsson, 

framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs Vegagerðarinnar segir: 

„að stefnt hafi verið að því að umhverfisskýrsla yrði tilbúin nú á haustmánuðum en það 

hafi dregist, meðal annars vegna anna hjá Skipulagsstofnun. Nú sé stefnt að því að 

umhverfismati ljúki í desember. Fyrr sé ekki hægt að sækja um framkvæmdaleyfi til 

sveitarfélagsins og ganga til samninga við landeigendur“ (ww.mbl.is, 2016). 

Yngvi Árnason, svæðisstjóri Vegagerðarinnar í Vesturlandsumdæmi var einnig vongóður 

um að undirbúningsframkvæmdir gætu átt sér stað snemma á árinu 2017 

(www.mbl.is,2016). 

2.6 Ferill máls á Alþingi  

Þótt  málið sé búið að vera á samgönguáætlun ríkisins síðan 2003 hafa tímar og áherslur 

breyst. Ríkisstjórnir og ráðherrar hafa komið og farið með sínar áherslur, stefnur og 

markmið.  
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Það var ekki fyrr en á 135. löggjafarþingi Íslendinga 2007 - 2008 að  þingmenn 

Norðvesturskjördæmis voru orðnir forvitnir og vildu vita gang mála varðandi Teigsskóg 

sökum þess að Samgönguáætlun hafði verið samþykkt.  

Álfheiður Ingadóttir og Kolbrún Halldórsdóttir sendu fyrirspurnir til samgönguráðherra 

sem var á þessum tíma Kristján L. Möller. Þær vildu fá að vita hver staðan væri á öðrum 

áfanga Vestfjarðarvegar 60 um Gufudalssveit. Samgönguráðherra gaf þeim það svar að 

verið væri að vinna verkið eftir leið B. Stefnt væri á að bjóða út verkið á næstu árum. 

Landeigendum og hlutaðeigendum hefði verið kynnt málið og þeim gefinn kostur á að 

koma á framfæri athugasemdum (Alþingi 2007). 

Kristján L. Möller sagði að eina leiðin væri að fara í gegnum Teigsskóg, lálengdisveg um 

Gufudalssveit eða B-leið um Teigsskóg. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra 2009-

2013 var á móti vegalagningu í gegnum Teigsskóg og lagði til að aðrir kostir yrðu skoðaðir.  

Þingmennirnir Norðvesturkjördæmi Ásbjörn Óttarsson, Einar K. Guðfinnsson og Gunnar 

B. Sveinsson lögðu fram frumvarp um bættar og öruggari samgöngur  á Vestfjarðavegi 60, 

eftir að dómsúrskurðir höfðu fallið bæði í héraðsdómi og Hæstarétti. Það frumvarp var 

ekki afgreitt á því þingi (Þingskjal 1334 2009-2010).   Ef skoðaður er ferill máls á Alþingi 

kemur í ljós að þingmenn kjördæmisins hafa verið duglegir að ýta á og spyrja ráðherra 

hvernig gengur í samgöngumálum í Barðastrandasýslu. Oftast er fyrirspurn beint til 

ráðherra og hann svarar skriflega ef óskað er eftir því. Málið hefur komið einu sinni til 

umræðu á þingi alveg frá 135.þingi til núverandi þings. Fyrirspurn frá þingmanni hefur 

komið, hann fengið svar og málið látið liggja eða frumvarpið ekki verið samþykkt eða 

fengið nægilegan hljómgrunn á Alþingi.  

Eftir alþingiskosningar 2013 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn 

ríkisstjórn undir forsæti Framsóknar. Hanna Birna Kristjánsdóttir var skipuð 

innanríkisráðherra og var eitt af fyrstu verkum hennar að skoða aðstæður í Teigsskógi 

með eigin augun. Hanna Birna lenti fljótlega í miklum hindrunum í stjórnsýslunni sem hún 

kallaði „stjórnsýsluflækju“. Hún útilokaði ekki á þessum tíma að sérlög um Teigsskóg yrðu 

sett í þeim tilgangi að losa um flækjuna (Visir.is 2014). Athygli var vakin á því að á meðan 

þetta mál væri í biðstöðu færi fjármagn til annarra verkefna. Innanríkisráðherra og 

þingmenn voru sammála um mikilvægi samgönguúrbóta á þessu svæði og var vilji hjá 

þingmönnum og ráðherra að leysa þetta vandamál fljótt og vel.  Ljóst þótti að þarna væri 
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ráðherra sem myndi keyra málið í gegn (Visir.is 2014).  Bakslag kom hins vegar í  málið 

þegar innanríkisráðherrann Hanna Birna sagði af sér vegna Lekamálsins svokallaða því þá 

stoppaði málið og annað fór í forgang. Ólöf Nordal tók síðan við sem innanríkisráðherra. 

Daganna 3. - 8. apríl 2016 gerðust atburðir sem höfðu áhrif á stjórnmálaástandið á Íslandi. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra sagði af sér vegna eigna 

sinna í aflandsfélagi. Stjórnarkreppa kom í samfélagið og kosningar voru boðaðar 31. 

október 2016. Eftir þær kosningar mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Björt 

framtíð saman ríkisstjórn. Jón  Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, varð samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra í þeirri stjórn.  

 

3 Umræða 

Í þessari umræðu verður leitast við að svara rannsóknarspurninguna með því að skoða 

ferlið sem lýst var í 3. kafla í ljósi hugmynda Kingdons um stefnumótun. Með því að leitast 

við að varpa fræðilegu ljósi á þann vanda sem virðist einkenna fyrirhuguð áform um 

lagningu vega um Teigsskóg.  Í þessari frásögn verða dregin fram atriði og reynt að skýra 

þau með skírskotun til hugmynda og vandamál sem koma upp í stefnumótunarferli 

Kingdons.  

 Fjalað var um í fyrsta kafla um ákveðið ástand þegar þrír ólíkir straumar myndu 

renna saman í eitt og mynda ákveðið ástand í stjórnmálum þar sem hægt  væri að gera 

stefnubreytingar. Slíkt ástand væri kallað gluggi tækifæranna. Ef skoðað er tilfelli 

Teigsskógar þar sem barist er fyrir láglendisvegi í stað þess að keyra vegi sem standast 

ekki nútímakröfur. Staðsetning vegarins er mjög umdeild. Deilan hefur snúist um að fá 

öruggan og greiðfæran veg frá sunnanverðum Vestfjörðum til Bjarkalundar. Aðrar leiðir 

hafa verið lagðar til, endurbæta núverandi veg, jarðgöng undir Hjallaháls og Ódrjúgsháls 

eða þverun fjarðanna. Staðsetning vegarins hefur verið mikið mál í gegnum tíðina. Allra 

fyrstu heimildir sem Vegagerðin endurbætingu vegarins eru frá 1950.  Málið hefur skotið 

upp kollinum af og til en sökum ákvarðanaleysis hefur málið dregist árum saman.   

Athygli er vakin á því að tímabil til umræðu er frá árinu 2003 til byrjun árs 2017. 

Upphafspunkturinn var þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar, undir forsæti 

Davíðs Oddssonar, lagði fram á Alþingi samgönguáætlun fyrir allt landið þar sem 

samþykkt var að ljúka ætti uppbyggingu á Vestfjarðavegi 60 á milli Flókalundar í Vatnsfirði 
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og Bjarkalundar í Reykhólahreppi. Taka skal fram að samgönguráðherra  á þessum tíma 

var Sturla Böðvarsson, þingmaður Sjálfstæðismanna úr Norðvesturkjördæmi. Eftir að 

verkið var sett í samgönguáætlun var ákveðin ánægja og bjartsýni hjá heimamönnum um 

að betri og öruggari vegur myndi vera lagður. Vegurinn var kominn inn á samgönguáætlun 

og Vestfirðingar héldu í þá trú að nýr vegur myndi verða lagður fljótlega. Þegar 

samgönguáætlun var sett fram, var gerð grein fyrir stefnu og helstu áætlun ríkisins í 

samgöngumálum. Áætlunin er lögð fram til tólf ára og síðan til fjögurra ára áætlun um 

helstu framkvæmdir (Innanríkisráðuneytið, 2016).  Til að svona áætlun gangi eftir þarf að 

vera breið pólitísk sátt um áætlinna. Fjárlög og samgönguáætlun þurfa að vera samstíga 

og renna saman. Hlutverk Vegagerðarinnar er að hanna veg og fá framkvæmdarleyfi frá 

viðkomandi sveitarfélagi. Eftir að hönnun vegarins lýkur þarf að fá samþykki fyrir 

veglínunni í aðal- og svæðisskipulagi sveitarfélaganna en það er í höndum 

Skipulagstofnunnar að samþykkja skipulagið (Skipulagstofnun,2016). 

Framkvæmdaraðilar, landeigendur og almenningur geta gert athugasemdir við 

deiliskipulagið (Skipulagstofnun). 

Opinberar stofnanir veita umsagnir um ákveðna þætti við gerð skipulagsins. Til að mynda 

gefur Minjastofnun Íslands  umsögn um ákveðna framkvæmd sem tengist  fornleifum og 

húsavernd  ef framkvæmdin skyldi ógna t.d. fornleifum (Skipulagstofnun). 

Verkið er boðið út meðal verktaka og eftir að umsóknarfresturinn rennur út þá er 

hagstæðasta tilboðið tekið. Eftir að aðilar eru búnir að undirrita verksamninga hefst 

framkvæmdin á verkinu. Í tilviki Teigsskógar skiluðu nokkrar stofnanir inn umsögn um 

framkvæmdina þar sem gerð var athugasemd vegna þessara framkvæmda og látið í ljós 

álit sitt á fuglalífi, dýralífi, fornminjum og umhverfinu sjálfu.  

Ákveðin stefnubreyting varð hjá stjórnvöldum sem breytti ferlinu en Vegagerðin breytti 

hins vegar ekki um stefnu fyrst málið var komið afstað. Hagsmunahópar eru ekki sammála 

um hvernig eigi að haga gang mála sökum þess hvað þeir eru sundraðir.   

Hagsmunahópar geta verið mjög sterkir í framgöngu mála og vakið athygli á ákveðnum 

vandamálum. Ef hagsmunahópar ná samskiptum við ákveðna ráðherra getur samband 

skipt sköpun til að fá áheyrn inn í heim stjórnmálanna. Hagsmunasamtökin Hjartað í 

Vatnsmýrinni er dæmi um hagsmunahóp sem náði áheyrn stjórnvalda en samtökin 

börðust gegn flutningi Reykjavíkurflugvallar.  



25 

 

Ákveðið vandamál er til staðar sem er að vegurinn um Barðastrandasýslu sinnir ekki 

nútímakröfum um öryggi. Það eru allir aðilar sammála um. Vegurinn getur breyst í 

drullusvað ef rigningu gerir. Vegurinn stenst ekki nútímakröfu.  Keyra þarf um tvo hálsa 

sem eru  brattir og hlykkjóttir og erfiðir yfirferðar á veturna, sér í lagi fyrir flutningabíla. 

Hérna er komið ákveðið vandamál sem allir aðilar eru sammála um að  leysa.  

Eftir að búið var að samþykja samgönguáætlunina og fjármagn lagt í verkið lagði  

Vegagerðin fram 6 mismunandi leiðir til að velja á milli. Sökum framkvæmdarkostnaðar 

við þrjár leiðir var hætt við þær. Eftir stóðu þrjár leiðir sem allir aðilar þurftu að koma sér 

saman um. Lausn var fundinn fyrir 1. og 3. áfanga framkvæmdarinnar. Það er að segja 

veginn frá Bjarkarlundi og til Þórisstaða sem er núna lögð bundnu slitlagi og svo frá Kraká 

í Gufufirði að Eyri í Reykhólahreppi.  Allir aðilar voru sammála um lausnina og 

framkvæmdina hvað varðar leið fyrir 1. og 3.áfanga. 

 

Skv. kenningu Kingdon þá skiptast gerendur í tvo hópa, ósýnilegan og sýnilegan hóp. 

Sýnilegi hópurinn inniheldur þá einstaklinga sem vilja koma málum á dagskrá. Það getur 

verið t.d. stjórnmálamenn, ráðherrar, hagsmunahópar eða almenningur. Þá hafa íbúar á 

sunnanverðum Vestfjörðum krafist úrlausnar í samgöngum og atvinnurekendur vilja 

öruggari vegabætur til að koma framleiðslu sinni á markað. 

Ósýnilegi hópurinn inniheldur einstaklinga sem t.d. starfa í stjórnsýslunni, sérfræðingar 

og embættismenn sem koma að vinnslu gagna og  útgáfu skýrslnanna. Sérfræðingarnir 

geta verið annað hvort í vinnu hjá stofnunum eða hjá hinu opinbera. Aðilar úr 

fræðasamfélaginu  gera rannsóknir við tilvikið sem er verið að deila um. Fræðimenn geta 

skipt um hlutverk, farið frá því að vera fræðimenn eða kennarar í háskólasamfélalginu yfir 

í að vinna fyrir stofnanir hjá hinum opinbera. Fræðimenn geta fengið styrk til að 

framkvæma rannsóknir sem tengjast einhverju ákveðnu viðfangsefni sem gætu verið 

kostuð af einhverju fyrirtæki. Sérfræðingar vinna einnig í  einkageiranum sem  

 Á umræddu tímabili var Sturla Böðvarsson samgönguráðherra 2003-2007. Hann var 

þingmaður Sjálfstæðisflokksins úr Norðvesturkjördæmi. Hann setti verkið inn í 

samgönguáætlun sem var byrjunin og ákveðið skref í átt að öruggari samgöngum á 

sunnanverðum Vestfjörðum.  Þegar Skipulagstofnun úrskurðaði árið 2006 að vegurinn um 

Hjallaháls og Ódrjúgsháls yrði lagður eftir leiðum C og D sökum umhverfisáhrifa ef Leið B 
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myndi verða fyrir valinu . Átta aðilar kærðu niðurstöðuna til umhverfisráherra sem var á 

þessum tíma Jónína Bjartmarz. Umhverfisráðherra úrskurðaði þannig að Leið B var leyfileg 

sökum umferðaöryggis vegfarenda. Ráðuneytið samþykkti úrskurð Skipulagstofnunar að 

hluta en Leið B hafði ekki verið samþykkt af Skipulagstofnun.   

Úrskurði umhverfisráðherra var vísað til Hérðasdóms Reykjavíkur þar sem hann var 

felldur og Leið B um Teigsskóg var þar með dottin út af borðinu.  Niðurstöðunum var 

áfrýjað til Hæstaréttar Íslands þar sem aðilar vildu annað hvort breyta eða staðfesta 

úrskurð umhverfisráðherra frá árinu 2007. Hæstiréttur Íslands felldi dóm 22. september 

2009 þar sem Leið B var felld og úrskurður Skipulagstofnunar látinn standa. Taka skal fram 

að Alþingiskosningar fóru fram 25. apríl 2009, þar sem aðalkosningaloforðin voru 

skuldavandi heimilanna og hvernig ætti að taka á efnahagskreppunni sem geisaði á 

Íslandi.  Kosningaloforð um samgöngur á sunnanverðum Vestfjörðum voru ekki á 

verkefnalista stjórnvalda á þessum tíma. Meðal verkefna var að sjá landinu fyrir starfhæfri 

ríkisstjórn. Erfiðir tíma væru framundan í stjórnmálum þar sem niðurskurður var 

fyrirsjáanlegur. Taka skal fram stjórnmálaástandið á Íslandi var allt annað og áherslan fór 

á önnur mál eftir að Hæstaréttardómurinn féll. Það má segja að glugginn hafði ekki opnast 

eftir kosningarnar 2009, þar sem stefnumál og áherslur voru allt annað en að endurbæta 

veg á sunnanverðum Vestfjörðum  (Forsætisráðuneytið, 2009). 

 Kristján L Möller þingmaður Samfylkingarinnar úr Norðausturkjördæmi tók við sem 

samgönguráðherra af Sturlu Böðvarsson eftir úrslit kosninganna 2009. Þær kosningar 

voru sögulegar sökum ástandsins  í landinu eftir efnahagshrunið 2008. Krafa mótmælenda 

var meðal annars að boðað skyldi vera til  kosninga. Þing var rofið í janúar 2009 og boðað 

var til kosninga í lok apríl.  Samfylkingin myndaði ríkistjórn með Vinstri grænum sem var 

studd af Framsóknarflokknum.  

 Þingmaður Samfylkingar, Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir úr Norðvesturkjördæmi, lagði fram 

fyrirspurn til samgönguráðherra um Vestfjarðaveg 60 og gang mála, hvað varðar leiðina 

um Skálmanes inn í Þorskafjörð, sem tengdist Teigsskógi. Hún fékk það svar að 

Hæstiréttur myndi fjalla um dóminn 25. september. Samgönguráðherra gerði ráð fyrir að 

niðurstaða Hæstaréttar myndi ekki koma seinna en í október 2009 (Kristján L. Möller 

2008-2009).  Taka skal fram að  Kristján L. Möller stoppaði stutt sem samgönguráðherra 

en ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna breyttu og sameinuðu ýmis ráðuneyti í 
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hagræðinga skyni. Ögmundur Jónassonar varð innanríkisráðherra við stofnun þess 

embætti í árs byrjun 2011. Samgöngu– og sveitastjórnarráðuneytið og dóms– og 

mannréttindaráðneytið voru sameinuð í eitt stórt ráðuneyti sem fékk nafnið 

Innanríkisráðuneytið. Það var stofnað 1.janúar 2011. Tilgangurinn með sameiningunni og 

stofnun innanríkisráðuneytis var að draga úr ríkisútgjöldum og hagræða í rekstri hjá 

hinum opinbera (Ríkisendurskoðun, 2011). Ögmundur Jónasson var þeirra skoðunar að 

núverandi vegur skyldi vera bættur og endurbyggður. Íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum 

voru ekki sammála en þeir létu í ljós skoðun sína með að ganga út af fundi sem  boðaður 

var á Patreksfirði þar sem ráðherra útskýrði sín afstöðu. Þarna var komin ráðherra sem 

var móti kröfu íbúa sunnanverða Vestfjarða um að fá láglendis veg.  Ákveðin pattstaða 

var komin í málið þar sem ráðherra var á móti kröfu íbúa á svæðinu. Það að annar 

einstaklingur hafði verið skipaður ráðherra hefði skv. hugmyndum Kingdon gluggi 

tækifæranna opnast en þar sem ráðherra var á annari skoðun en síðasta ráðherra gerðist 

ekkert.  

Í byrjun júlí 2012 auglýsti Vegagerðin að drög að matsáætlun væri tilbúin og gaf ákveðinn 

tímaramma til að gera athugasemdir við það (Vegagerðin, 2012).  

Boðað var til Alþingiskosninga árið 2013 og voru 15 stjórnmálaflokkar í framboð en ekki í 

öllum kjördæmum. Kosningaloforðin tengd samgöngum á sunnanverðum Vestfjörðum 

hafa verið fögur, þó mismunandi eftir flokkum. Nánast sömu loforðin koma fram en lítið 

er hægt að athafna sig ef enginn lausn er sjáanleg en samt eru aðilar sammála því að 

vandamál sé til staðar. Einnig gerir erfitt fyrir um lausn málsins er að opinberar stofnanir 

senda málið á milli sín. Boðað var til kosninga í apríl 2013 þar sem stjórnarflokkarnir 

töpuðu fylgi en tveir stjórnarandstöðuflokkarnir fengu yfir 50% greiddra atkvæða.  

Eftir kosningarnar mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn saman 

ríkisstjórn og það kom í hlut Hönnu Birnu Kristjánsdóttur að vera innanríkisráðherra. 

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknar og Sjálfstæðisflokks innihélt  óljósar stefnu hvað 

varðar samgöngumál. Ríkisstjórni  vildi leggja áherslu á umbætur í samgögnum með 

áherslu á að tengja saman byggðir (Ríkisendurskoðun, 2011).  

Það kom þó annað í ljós og fyrsta verk innanríkisráðherra var að heimsækja Vestfirði og 

skoða Teigsskóg með eigin augum. Hanna Birna sagði málið vera stjórnsýsluflækju sökum 

seinagangs og sagðist ætla að leysa vandann innan tíðar. Hún taldi koma til  greina  að 
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skoða lagasetningu en fyrst yrði að skoða aðra kosti mjög vel (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Þarna var nýr ráðherra með aðra forgangsröðun og sem setti málið í forgang. Til að mynda 

var fyrsta verk ráherrans að fara og skoða aðstæður í Teigsskógi. Þarna opnaðist gluggi 

tækifæranna þar sem nýr ráðherra var skipaður skv. hugmyndum Kingdons. Eftir að 

Innanríkisráðherra kíkti á aðstæður í Teigsskógi fjaraði málið út þar sem ekki mikið var um 

aðgerðir sökum þess að málið var stopp í stjórnsýslunni.   

Stuttu áður hafði Skipulagsstofnun hafnað tillögum Vegagerðarinnar um að fara í nýtt 

umhverfismat. Ekki voru lagalegar heimildir til að hefja nýja framkvæmd.  Vegagerðin 

kærði þann úrskurð Skipulagsstofnunnar til úrskurðarnefndar umhverfs og auðlindamála.  

(Visir.is, 2014) 

Innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði af sér embætti innanríkisráðherra í 

lok nóvember eftir að minnisblaði var lekið úr ráðuneytinu. (Viðskiptablaðið,2014). Ólöf 

Nordal úr Sjálfstæðisflokknum tók við embætti innanríkisráðherra þó hún ætti ekki sæti 

á Alþingi og hélt áfram því sem var því starfi sem Hanna Brina gegndi.  

Kingdon sagði að við ráðherraskipti eða breytingar í æðstu embættum geta mál farið af 

dagskrá eða komið aftur. Hérna fyrir ofan var sagt frá nokkrum ráðherrum sem voru 

annað hvort andvígir eða hlynntir vegalagningu í gegn um Teigsskóg. Einnig hafði 

efnahagskreppan sem kom í október 2008 áhrif á ganga mála. Athygli og áhersla 

stjórnvalda fór af þessu máli sökum mikilvægi þess að endurreisa efnahags landsins. 

Einnig hafði áhrif að stofnað var Innanríkisráðuneytið sem saman stóð af fjórum 

ráðuneytum.  

Samstaða innan pólitíska straumsins hefur verið veik þar sem aðilar hafa ekki komið sér 

saman um hugmynd og lausn á þessu vandamáli. Atburðir í samfélaginu hafa tekið athygli 

frá samgönguúrbótum á sunnanverðum Vestfjörðum. Kosningar sem snérust um að 

endurreisa efnahagskerfið sem gerði það að verkum að stemningin og athyglin hefur farið 

á önnur mál. Breytingar innan ríkisstjórnar sem lýsti sér í því að ráðherrar komu og fóru, 

á meðan málið beið, passar inn í hugmyndir Kindgons. Sökum mannabreytinga getur 

áherslan farið annað en hún var . 

 

Við sjáum líka að ákveðinn samstöðuvandi er í gangi hjá aðilum tengdum Teigsskóg. 

Sérfræðingar sem vinna hjá stofnunum eru ekki sammála um hvar vegurinn eigi að liggja, 
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og geta ekki komið sér saman um endanlega lausn. Vegagerðin, Skipulagstofnun, 

sveitarfélög og landeigendur eru ekki sammála um hvernig og hvar vegurinn eigi að liggja 

um Teigsskóg. Eftir að búið var að fara með Leið B í gegnum dóma og henni var hafnað 

kom Vegagerðin fram með nýja lausn, Leið Þ-H, en eins og þegar á að hefja 

vegaframkvæmd tekur það tíma þangað til að hugmynd verður að veruleika.  

Almenningur og stofnunum er hemilt að skila inn athugasemdum vegna framkvæmdar í 

ákvarðanatökuferlinu sem gefur almenningi tækifæri á að tjá sína skoðun.  Vegagerðin 

sér um öll kynningargögn, samskipti við viðeigandi aðila og umhverfismat á 

framkvæmdinni ef það á við. Eftir að búið er að hanna vegalínuna og skipulagsmálin eru 

afgreidd og allir sáttir með hana, þá eru útboðsgögn gerð og verkfið boðið út (Ásrún 

Rudolfdóttir, 2017). Ef þessi litli bútur af verkferli Vegagerðarinnar er metinn varðandi  

vegalagningu í gegnum Teigsskóg, sést að ekki er komin samstaða um skipulagsmál og 

hvar vegurinn eigi að leggja. Ef hugmyndir Kingdons eru lagðar á þetta ferli sést að 

sérfræðingasamfélagið er sundurleitt og enginn sammála, þótt að mikil tími hafi farið í 

gerð skýrslnanna og athugasemda.  

Fjallað var  í fyrsta kafla um ákveðið ástand þegar þrír ólíkir straumar myndu renna saman 

í eitt og mynda ákveðið ástand í stjórnmálum þar sem hægt væri að gera stefnubreytingar. 

Slíkt ástand væri kallað  gluggi tækifæranna. 

Þegar samgönguáætlun var samþykkt árið 2003 komu ákveðnar lausnir fram en aðilar 

þurftu að koma sér saman um eina lausn eða leið til að fara eftir. Skiptar skoðanir voru 

um hvaða leið ætti að velja og með hvaða þætti  ætti að taka til greina, hvort það væri 

umferðaröryggi eða náttúruáhrif.  

Síðan hafa gluggar lokast við ráðherra-og stjórnarskipti þar sem ráðherrar hafa 

mismunandi skoðanir.  

Kingdon heldur því fram að ýmsir atburðir geti gert það að verkum að gluggi tækifæranna 

opnast. Sem dæmi um atburði sem hægt er að nefna er t.d. bílslysið sem nefnt var í 

inngangi í þessari ritgerð. Þar var ekkert símaband á slysstað, langt í sjúkrahús og 

einstaklingarnir þurftu að treysta á utankomandi aðstoð og á næsta mann. Bílslysið var til 

umfjöllunar í fjölmiðlum stuttu eftir. Þegar ástæða bílslysins kom í ljós, sem var þreyta 

ökumannsins, var hætt að fjalla um slysið. Ekki var gert athugasemd við aðstæður á 

slysstað. Einnig hafa margar fréttir og tilkynningar um að vegurinn reynist erfiður yfirferða 
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á veturna og hindri fyrirtæki í að koma sínum vörum á markað erlendis. Svona fréttir koma 

stökum sinnum og eru íbúar búnir að venjast þesari umræðu sem kemur og fer. 

Almenningur lærir að lifa með vandamálinu, finnst ekkert nýtt við að þessi umræða komi 

upp enda dettur hún aftur niður sökum aðgerðarleysis og ágreinings um lausn. Gluggi 

tækifæra lokast sökum áhugaleysis.  
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4 Niðurstöður 

Þegar veglagning um Teigsskóg er skoðuð með hugmyndir John W. Kingdons í huga, ber 

hún ákveðin einkenni sem hann setti fram. Á þessu tímabili sem skoðað var fram kom í 

ljós að deiluaðilar eru ekki sammála um lausn málsins. Engir hagsmunahópar eru starfandi 

í þeim tilgangi að fá  betri samgögnur á sunnanverðum Vestfjörðum.  

Aðilar máls eru ekki sammála eða búnir að komast að launsn sem hentar öllum. Allir þessi 

þrír straumar sem Kingdon talar um, hafa aldrei runni saman og skapað þannig fullkomin 

skilyrði fyrir stefnubreytingar. Það hafa ekki verið skilyrði fyrir góða lausn. 

Mannabreytingar í ráðneytum eða ríkisstjórn auka gera á erfiðleikanna sökum þess að 

mismunandi einstaklingar koma fram með sínar hugmyndir. Einnig er almenningur orðinn 

vanur að heyra þessa umræðu og voða lítið er gert. Þetta er vandamál sem fólk er búið 

að venjast að sé vandamál.  
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