Fundargerð
Fundur með þyrlufyrirtækjum
Fundarstaður: Reykjavík, Suðurlandsbraut 24
Fundartími: 27. Ágúst, 2019 kl. 13:00-14:00
Fundarritari: Þórdís Björt Sigþórsdóttir
Fundarmenn:
Jón Grétar Sigurðsson – Atlantsflug
Birgir Ómar Haraldsson – Norðurflug
Hákon Ásgeirsson – Umhverfisstofnun
Þórdís Björt Sigþórsdóttir – Umhverfisstofnun
Reynir Freyr Pétursson – Þyrluþjónustunnar ehf.
Friðgeir Guðjónsson – Reykjavíkhelicopter
Fulltrúi frá Heli Austria Iceland
Kristján Jónasson – Náttúrufræðistofnun Íslands
Fundardagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Farið yfir áherslur fundarins og hvaða afurð leitast er eftir í lok fundar.
Kynning á gerð stjórnunar- og verndaráætlunar um friðland að Fjallabaki.
Farið yfir fyrirhugaða svæðisskiptingu.
Farið yfir sérreglur um umferð og dvöl og þá möguleika að takmarka umferð á viðkvæmum
svæðum.
Farið yfir hvernig starfsemi þyrlu er háttað í dag innan friðlandsins – helstu lendingarstaðir
og svæði sem verið er að skoða í flugi.
Hugmyndir að góðum lendingarstöðum ræddar.
Farið yfir hugmyndir um atvinnustefnu innan friðlandsins.
Önnur mál.

Samantekt
1. Umhverfisstofnun vill fá sem flestar upplýsingar frá þeim aðilum sem eru að nýta friðlandið
fyrir ferðamenn, s.s. hvað þarf að bæta, einhverjar sérstakar reglur sem þeir telja að þurfi að
setja, umferðarreglur og annað sem þarf að gera til að bæta umferð, öryggi og umgengni innan
friðlandsins.
2. Þórdís Björt kynnir hvað stjórnunar- og verndaráætlun felur í sér svo allir fundarmenn séu
meðvitaðir um þá vinnu.
3. Rætt var viðkvæmu svæðin innan Torfajökulsöskjunnar og þá svæðaskiptingu sem stefnt er að
því að vinna eftir.
4. Rætt var um til hverskonar takmörkunar á umferð, gangandi, hjólandi, akandi og fljúgandi gæti
orðið og mikilvægi þess að koma til móts við alla útivistarhópa. Sérstaklega var lögð áhersla á
Torfajökulssvæðið en þar eru flest viðkvæmustu svæðin.
5. Þyrlufyrirtækin eru öll að nýta þetta svæðið mikið – hleypa fólki út í jökulgilinu bæði ofan í
gilinu á flæðunum þar – eins líka upp á brúnunum við gilið á svæðum sem þeir telja vera örugg.

Eitthvað hefur verið um það að lenda við háhitasvæðið – hjá Hvínanda, kom fram að slokknað
væri á honum. Ef þyrluflugmenn líta 10 ár aftur í tímann þá voru fyrirtækin að sýna
Landmannalaugar og Laugaveginn, en í dag eru þeir hættir því að mestu, segjast reyna að
komast hjá því að trufla göngufólk. Sú upplifun sem þeir selja er að fólk fari á svæði þar sem
er lítið af fólki.
Þegar talað var um árekstra við aðra hópa nefndu fundarmenn að það hafa verið örfáir
árekstrar – gönguhópar og fólk pirrað að það séu þyrlur á svæðinu, en mjög lítið um það að
þeir fái svoleiðis kvartanir – eru ennþá að læra – til dæmis eru þeir hættir að fljúga mikið yfir
Gullfoss og Geysi nema í töluverðri hæð. Örfáir einstaklingar sem eru alltaf að kvarta, stundum
margar kvartanir að koma frá einum einstakling, svo þeir vilja koma því á framfæri að skoða
hvaðan kvartanir eru að koma.
Fyrirtækin vildu koma á framfæri að einn hjá þeim tilkynnti atvikið við Grænahrygg og
hjólreiðamanninn sem skemmdi þar.
Fundarmenn sammála því að auka stýringu svo allir séu ánægðari.
Lendingar í mosa/viðkvæmum svæðum: Fundarmenn sammála því að það er mjög sjaldan
sem þeir lenda í mosa – hafa sett sínar eigin verndarreglur. Einnig töluðu fundarmenn um að
lendingin sjálf tekur aðeins 40 sekúndur, sem einhver hávaði er, síðan slökkva þeir á þyrlunni.
Þeir vilja benda á það að það heyrist vel í millilandaþotum á öllum svæðum. Fundarmenn
sammála því að það sé í lagi að hafa skýrt í stjórnunar- og verndaráætlun að óheimilt sé að
lenda í mosa.
Það koma öðru hverju inn fyrirspurnir til UST um þyrlur og lendingar – og þá hvaða
umferðarreglur gilda um þyrlur. Mikilvægt að það séu einhverjar reglur sem hægt er að vísa í.
6. Skilgreindir lendingarstaðir? Ræddur var möguleikinn á að skilgreina lendingarstaði en allir
fundarmenn sammála því að það væri skynsamlegra að skilgreina þá viðkvæmu staði þar sem
ekki má lenda, hitt gæti orðið til þess að auka umferð á þessa skilgreindu lendingarstaði. Það
eru mikil samskipti í loftinu milli þyrluflugmanna, sem er jákvætt.
7. Ræddar voru hugmyndir um gerð atvinnustefnu innan friðlandsins og fundarmenn sammála
því að stefna í anda við þá stefnu sem gerð hefur verið í Vatnajökulsþjóðgarði sé jákvæð.
8. Svæði einungis fyrir þyrlur: Talað var um hvort það séu einhver svæði þar sem til dæmis
aðeins má koma á þyrlum og þá hvaða svæði það gætu verið. Þegar lent er í Jökulgili á eyrunum
þá eru engar landskemmdir – en á hryggjunum í kring – þar er miklu viðkvæmara og skriður –
mikil för eftir göngufólk.
UST leggur áherslu á að huga þarf einnig að verndun óbyggðar upplifunar, kyrrð sem margir
leita í.
Fjöldi og lengd flugs: Rætt var hversu oft og mikið þyrlur eru inni á svæðinu á dag. Talað var
um yfirleitt einu sinni á dag í 4 tíma og svo aðra styttri – hver þyrla aldrei oftar en 1x – 2x. En
það kemur fyrir að þyrla fari 3x á dag og eins 1 x í viku, fer eftir veðri. Nokkurn veginn 10 þyrlur
í gangi í heildina hjá fyrirtækjunum. 4-5 lendingar innan þessa svæðis – á dag frá öllum
fyrirtækjunum. Bent var á að drjúgur hluti farþegar sem eru einstaklingar sem gætu ekki
komist öðruvísi - aldraðir jafnvel fatlaðir.

Drónar: Fundarmenn sammála því að það þarf að taka á drónaflugi.
Trökk – Gott væri að fá trökk af helstu leiðum og helstu lendingarstaði. Einn fulltrúi frá
þyrlufyrirtækjunum mun taka það að sér að senda helstu lendingarstaði og trökk.
Vettvangsferð: Rædd var sú hugmynd að samstarfshópur um gerð stjórnunar- og
verndaráætlunar myndu fara í vettvangsferð, samstarfshópur fengi þá betri sýn á það
hvernig þyrlufyrirtæki haga sýnum ferðum.
Þyrlufyrirtækin vilja koma á framfæri að ef starfsemi þeirra verði takmörkuð verulega innan
friðlandsins hefur það stórvæginleg áhrif á þá og þeirra starfsemi, mun meira en á aðra ferðaþjónustu.
Yfirlýsing sem þyrlufyrirtækin skildu eftir, sjá hér fyrir neðan, en allir punktarnir í yfirlýsingunni voru
ræddir á fundinum
Samantekt:
Þórdís sendir fundargerð ásamt vinnukorti með skilgreiningu á viðkvæmum svæðum. Kristján mun
setja upp drög að þeim svæðum þar sem æskilegt væri að útiloka sem lendingarstaði vegna jarðhita
og annara viðkvæma svæða.
Stefnt er að því að samstarfshópur um gerð áætlunarinnar fari í vettvangsferð með einu fyrirtæki til
að sjá hvernig ferðunum er háttað, hvernig flogið er inn í friðlandið, hvar er stoppað og hvernig
lendingar eru. Afurð slíkrar ferðar verður minnisblað um verklag fyrir þyrluflugmenn.

