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AUGLÝSING 
um fólkvang í Óslandi, Sveitarfélaginu Hornafirði. 

 
1. gr. 

Um friðlýsinguna. 
Umhverfisráðherra hefur ákveðið að tillögu bæjarráðs Sveitarfélagsins Hornafjarðar og að 

fengnu áliti Umhverfistofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands að endurnýja friðlýsingu vestur-
hluta Óslands sem fólkvang, skv. 55. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. 

Útivistargildi svæðisins er hátt en þar eru m.a. auðugar leirur með miklu fuglalífi. Í jarð-
myndunum þar eru för eftir trjáboli. Svæðið er vel aðgengilegt og ákjósanlegt til útikennslu. 

 
2. gr. 

Markmið friðlýsingarinnar. 
Markmið með friðlýsingu vesturhluta Óslands er að tryggja svæði til útivistar og útikennslu í 

náttúrufræðum í Sveitarfélaginu Hornafirði. Einnig er markmiðið að tryggja verndun sérstakra 
jarðmyndana og fjölbreytts fuglalífs. 

 
3. gr. 

Mörk fólkvangsins. 
Mörk fólkvangsins eru að austan bein lína sem dregin er þvert ofan við Útsýnishól í 70 metra 

fjarlægð frá rótum og samsíða austurhlið hans í sjó fram í báðar áttir. Að sunnan og norðan strand-
lengjan, fjörur og leirur niður með Óslandinu að tangaodda. Að vestan ystu mörk Óslandstanga er 
gengur í sjó fram, þ.e. í straumál er liggur úr Hornafirði til Óss. Mörkin afmarkast af eftirfarandi 
hnitapunktum (ISN93) og eru þau sýnd á uppdrætti í fylgiskjali 1. 

 
Punktur X-hnit Y-hnit Punktur X-hnit Y-hnit 

1 683765,1716 421675,4589 2 683857,4836 421416,9370 
3 683937,4157 421354,5586 4 684011,2020 421375,1167 
5 684169,5716 421222,7998 6 684080,9525 421201,6273 
7 683916,3820 420983,0993    

 
4. gr. 

Umsjón með fólkvanginum. 
Umsjón og rekstur fólkvangsins skal vera í höndum umhverfisnefndar Sveitarfélagsins Horna-

fjarðar, samkvæmt samningi Umhverfisstofnunar og Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem umhverfis-
ráðherra staðfestir. Umhverfisstofnun skal sjá um gerð verndaráætlunar fyrir fólkvanginn í samráði 
við Sveitarfélagið Hornafjörð, sbr. d-lið 6. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. 

 
5. gr. 

Umferð um fólkvanginn. 
Almenningi er heimil för um fólkvanginn, enda sé gætt góðrar umgengni. Óheimilt er að hafa 

hunda í fólkvanginum án fylgdar og tryggrar stjórnar. 
Umferð vélknúinna farartækja utan vega er óheimil innan marka friðlýsta svæðisins. 
 

6. gr. 
Verndun gróðurs, dýralífs og jarðmyndana. 

Óheimilt er að spilla gróðri og trufla dýralíf á svæðinu. Óheimilt er að hrófla við eða skemma á 
annan hátt jarðmyndanir í fólkvanginum. 
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7. gr. 
Landnotkun og mannvirkjagerð. 

Allar framkvæmdir innan fólkvangsins eru háðar leyfi Sveitarfélagsins Hornafjarðar og 
Umhverfisstofnunar, sbr. 38. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. Framkvæmdir skulu vera í 
samræmi við samþykkt skipulag og verndaráætlun, en svæðið skal skipulagt til almennrar útivistar. 

Gert er ráð fyrir hefðbundnu viðhaldi í tengslum við uppsátur báta, vegi og göngustíga. 
Óheimilt er að beita búpeningi innan fólkvangsins. 
 

8. gr. 
Veiði og notkun skotvopna. 

Öll meðferð skotvopna er bönnuð í fólkvanginum. Að fenginni undanþágu ráðherra í samræmi 
við 7. gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, getur 
umsjónarnefnd fólkvangsins veitt heimild til að veiða dýr sem valda tjóni í fólkvanginum ef sérstök 
ástæða þykir, en ætíð í samræmi við lög nr. 64/1994 og verndaráætlun. 

 
9. gr. 

Undanþágur. 
Umhverfisráðherra getur, að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðistofnunar 

Íslands og umhverfisnefndar Sveitarfélagsins Hornafjarðar, veitt heimild til að vikið verði frá reglum 
þessum í sérstökum tilfellum gangi það ekki gegn markmiðum friðlýsingarinnar. 

 
10. gr. 

Refsiákvæði. 
Brot gegn friðlýsingu þessari varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 75. og 76. gr. 

laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. 
 

11. gr. 
Gildistaka. 

Friðlýsingin öðlast þegar gildi. Á sama tíma fellur úr gildi eldri auglýsing um stofnun fólkvangs 
í Óslandi, nr. 427/1982. 

 
Umhverfisráðuneytinu, 31. janúar 2011. 

 
Svandís Svavarsdóttir. 

Magnús Jóhannesson. 
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Fylgiskjal 1. 
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B-deild – Útgáfud.: 17. mars 2011 
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