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Auglýsing um friðlýsingu Dyrhólaeyjar, Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 
 
Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur [Umhverfisstofnun] fyrir sitt 
leyti ákveðið að friðlýsa Dyrhólaey, Dyrhólahreppi, Vestur-Skaftafellssýslu, og er eyjan friðland. 
 
Mörk friðlandsins: Að vestan hugsuð lína úr fjöruborði við eyjuna 5 m vestan Hildardrangs. 
Þaðan boglína 50 m frá brekku- eða bergrótum allt austur að Útfalli, þó vel norðan jökulurð-
arinnar norður af vestanverðri Lágey. Síðan ræður Útfallið til sjávar en að sunnan sjávarströnd að 
vesturmörkum við Hildardrang. Friðlýsingarákvæðin gilda einnig um Arnardrang við Útfallið, 
svo og alla dranga og sker út af Dyrhólaey. 
 
Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Mannvirkjagerð og jarðrask er óheimilt án leyfis [Umhverfisstofnunar]. Mannvirkjum, 
sem á friðlandinu eru, skal vel við haldið. 

2. Hefðbundnar grasnytjar bænda í Dyrhólahreppi fá að haldast. Heildarfjöldi búfjár skal 
vera í samræmi við beitarþolsrannsókn sem Rannsóknastofnun landbúnaðarins lætur gera. 
Öll beit er þó bönnuð fyrir 25. júní ár hvert og óheimilt er að halda stórgripum til beitar 
þar. Skal friðlandið girt fjárheldri girðingu. Áburðargjöf og uppgræðsla lands skal fara 
fram í samráði við náttúruverndarnefnd Vestur-Skaftafellssýslu. 

3. Óheimilt er að skaða eða trufla dýralíf á hinu friðlýsta svæði. Hefðbundnar nytjar bænda í 
Dyrhólahreppi á æðavarpi, fýl og lunda fá þó að haldast svo sem verið hefur. Notkun 
skotvopna er bönnuð í Dyrhólaey og næsta nágrenni. 

4. Almenningi er heimil för um eyjuna í lögmætum tilgangi en leyfi þarf til að tjalda. 
[Umhverfisstofnun] getur þó takmarkað ferðir þangað á tímabilinu 1. maí til 25. júní. 
Akstur utan vega er bannaður. Umferð með hesta er heimil um eyjuna og stutt áning þar 
en lausaganga hesta er bönnuð. [Umhverfisstofnun] getur falið sérstakri umsjónarnefnd 
umboð sitt. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi [Umhverfisstofnunar] eða þess sem fer með umboð 
stofnunarinnar. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 
Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsingar í 
Stjórnartíðindum. 

 
Menntamálaráðuneytið, 2. febrúar 1978. 
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