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Ábendingar frá fundi verkefnaráðs og landeigenda, 1.-3. Júní 2021.
Hér fyrir neðan eru þær ábendingar sem fram komu á fundinum sem ekki voru
merktar inn með hnitum á kortið (punkur eða lína).

1.
Ábending: Áhrifasvæði er ekki það sama og helgunarsvæði. Hér er ríkir misskilningur um hugtök.
Þetta þarf að árétta.

2.
Ábending: Bætur - Lagt er til að landeigendum sem missa land undir línur/möstur verði borguð leiga,
en ekki eingreiðsla til núverandi eigenda. Því framtíðar kynslóðir eiga að fá að njóta bótanna líka.
Línan á eftir að vera þarna í 50 ár og það munu koma upp önnur sjónarmið.

3.
Ábending: Ekki augljóst að það sé til betri lagnaleið fyrir línuna en núverandi lína fer eftir í dag.

4.
Ábending: Fara með línuna yfir Kjöl. Fylgja Sultartangalínu 3 og svo yfir Kjöl.

5.
Ábending: Fjarlægð milli mastra yrði 300 m. Mjög mikilvægt að hafa þá í huga falleg svæði, veiði,
mögulega frístundabyggð og íbúðarhúsnæði. Sem dæmi má nefna Langholt (Hjásetuklettar) þ.e. að
möstrin komi ekki þar og þrengi meira að.

6.
Ábending: Fyrir eru vegir og slóðar tengdir gömlu línuleiðinni sem hagkvæmt væri að nýta fyrir nýja
línu.

7.
Ábending: Grjótháls - þessi nýja lína kemur ekki hugmyndum um vindmyllum þar við.
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8.
Ábending: Hringtekja neðansjávar, meðfram landinu. Þvertengja ef til vill Vestfjarðarkjálka, Reykjanes
og Snæfellsnes, annars allt meðfram landinu.
Ávinningur: Hringtengja, meðfram landinu (í sjónum). Þvera ef til vill yfir stærstu nes (Snæfellsnes,
Vestfjarðarkjálka og Reykjanes).
Áskorun: Bent var á ýmsar kerfis- og tæknilegar áskoranir og ókosti af hálfu Landsnets. Gríðarlegur
kostnaður.

9.
Ábending: Hugmyndasamkeppni fari fram um möstur og frágang.

10.
Ábending: Í Norðtunguskógi er mikil skógrækt og henni skal ekki raska á nokkurn hátt.

11.
Ábending: Langholt / Laugarholt - Sunnanmegin í holtinum blasir núverandi lína við, holtin væru
ákjósanleg fyrir hús/frístundabyggð en er ónothæft vegna núverandi línu. Fyrrverandi landeigendur
fengu eingreiðslu sem nýtist ekki núverandi eigendum.

12.
Ábending: Línan, eins og hún er í dag, fer yfir besta ræktunarlönd landsins. Forðast beri ræktað land
og veiðiár. Veiðimenn eru að borga stórfé fyrir ósnortna náttúru og svo hvín í línunum. Í þessu eru
fólgin framtíðar verðmæti og framtíðar útivistarsvæði. Rýrnun á landgæðum. Því ætti að setja línuna
annars staðar.

13.
Ábending: Passa almennt séð að valda sem minnstu raski á umhverfi, lífríki og vötnum.

14.
Ábending: Passa þarf ásýnd með tilliti til þess að línan beri ekki við himin t.d. dalir, nálægð við
veiðiár, við fjallshlíðar.
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15.
Ábending: Samskipti við landeigendur á rekstrartíma lína þarf að vera góður og lykilatriði að vinna
sem fer fram á línunni sé gerð í samráði við landeigendur.

16.
Ábending: Skógræktarráðunautur svæðisins ætlar að skoða nánar áhrifin á skógarbændur efst í
Norðurárdal.

17.
Ábending: Vil fá betra afhendingaröryggi niður í Húnaþing.

18.
Ávinningur: Engin lína yfir Guðnabakka, jarðstrengur í gegnum Guðnabakka.

19.
Ávinningur: Halda sig við núverandi línuleið á þessu svæði til að valda ekki meira raski í landi Efri
Hrepps.

20.
Ávinningur: Ef rafsegulsviðið hefur engin áhrif á fiska þá leggjum við til að leggja þetta [línuna] í
Norðurána upp í Holtavörðuvatn.

21.
Ávinningur: Nýta núverandi línustæði. Þegar þröngt er eða farið yfir viðkvæm svæði væri hæt að nýta
sér að hengja gömlu línuna í þá nýju.

22.
Ávinningur: Fara rétta leið úr Hvalfirði norður í Blöndu; Blöndulína færi í tengivirki á Holtavörðuheiði
og þaðan á Vestfirði. Kostur ef Vestfirðingar yrðu sjálfbærir með rafmagn.
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23.
Ávinningur: Kanna að hengja gömlu línuna á þá nýju. Það getur skipt miklu hvoru megin línan verður.
Getur hún sikk saxað niður sveitina?

24.
Áskorun: Aðalskipulag Hvalfjarðar leyfir ekki að ný lína sé reist og þetta er ný lína.

25.
Ávinningur: Fara yfir lönd sem ríki og sveitarfélög eiga en ekki yfir lönd í einkaeigu. Verja veiðiárnar /
veiðistaðina. Erum að selja ósnortna náttúru.
Áskorun: Meira jarðrask af jarðstrengjum. Skynsamlegra að hanna möstrin þannig að þau falli inn í
náttúruna og staðsetja þó þannig að línurnar liggi þá yfir viðkvæma staði - vandað til hönnunar og
staðsetningar.

26.
Ávinningur: Leggja línuna þar sem fæstir eru og búa.

27.
Ávinningur: Hnykkjum á því að við erum sátt við að línuleiðin verði við hlið þeirrar sem nú er.

28.
Ávinningur: Mjög sátt við fyrirhugaða línuleið

29.
Ávinningur: Sátt um línuleiðina - ávinningur að nota þau mannvirki sem þegar eru til staðar til að
komast hjá frekara jarðraski (með fyrirvara um að kíkja á skógarjarðir í Norðurárdal þ.e. við Krók og
Hafþórsstaði.

30.
Ábending: Landsnet þarf að hugsa út í greiðslu til landeigenda, bætur. Eingreiðsla? Hver verðmetur.
Línulögn minnkar virði lands og Landsnet þarf að taka tillit til þess.
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31.
Ábending: Það eru slóðar og vegir til staðar á gömlu leiðinni og líklega hagkvæmt að leggja nýja línu á
sama stað til að minnka rask

32.
Ábending: Landsvirkjun hefur vitað sínu viti þegar þessari línu sem nú er var valinn staður.

33.
Ábending: Guðnabakki er með sumarbústaðarland á deiliskipulagi sem og áætluð frekari byggð sem
ekki er komið inn á deiluskipulag. Þar að taka tillit til þess. Þá eru veiðimenn og fornminjar
austamegin við núv. línu í landi Guðnabakka.

34.
Ábending: Passa Konungsvörðuna.

35.
Ábending: Passa gönguleið frá ca. bláhæð upp í Tröllakirkju.

36.
Ábending: Allt sem er minna en 1 km við veg er of nálægt vegi.

37.
Ábending: Menningarlandslag - ferðamenn eru á láglendi og ber að hlífa þeim við að horfa á
háspennulínur og há möstur.

