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Árið 2014 lét Bláskógabyggð vinna:

 Áhættumat fyrir sumarhúsabyggðir í Bláskógabyggð vegna gróður- og 

kjarrelda.



Hvers vegna að gera áhættumat fyrir 

gróður- og kjarrelda?

 Í Bláskógabyggð eru um 2000 sumarhús

 Sumarhús eru á grónu og kjarrivöxnu landi

 Stórar og þéttar sumarhúsabyggðir sem margt fólk dvelur í 

 Stórir gróður- og kjarreldar árin þar á undan, m.a. bruninn á Mýrunum



Verkefnið

 Mannvit var fengið til að gera grófa greiningu á 

þéttbýlustu sumarhúsasvæðunum

 Niðurstöður yrðu nýttar sem grunnur fyrir nánari 

áhættugreiningu og uppbyggingu 

viðbragðsáætlana



Áhættumatsgreining / kortlagning

Gengur út á að:

 Hvað getur gerst?

 Hverjar eru líkurnar?

 Hverjar yrðu afleiðingarnar?

 Hverjar eru núverandi öryggisráðstafanir?

 Hvaða lausnir koma til greina til að koma í veg fyrir eða draga úr áhættu?



Yfirlitsmynd af sumarhúsasvæði



Öll helstu sumarhúsasvæði voru skoðuð 

og kortlögð með grófum hætti

Vegakerfið

 Hvernig er ástand vega?

 Eru hringtengingar fyrir hendi?

 Eru botnalangar algengir?

 Eru læst hlið eða aðrar takmarkanir á umferð?

 Bera viðkomandi vegir þunga slökkvibíla?



Gróður

 Er svæðið gróið?

 Er mikill/lítill/þéttur/grisinn skógur eða kjarr?

 Er sina áberandi?



Aðgangur að vatni

 Eru vatnslagnir og/eða brunahanar á svæðinu?

 Eru árfarvegir í nágrenninu, tjarnir, vötn (vegalengdir)?

 Eru árfarvegir aðgengilegir allt árið?



Umhverfi

 Fjöldi og þéttleiki bústaða

 Liggur gróður þétt að mannvirkjum?

 Eru skurðir algengir?



Áhættan var metin

 Lítil, meðal og meiri



Niðurstaða grófrar áhættumatsgreiningar



Niðurstöður

 Meiri líkur eru á alvaregri afleiðingum á þeim svæðum þar sem áhættan var 

metin meiri ef gróðureldar verða 

 Svæðin voru ekki metin útfrá því hversu líklegt er að gróðureldar verði. Það er 

efni í aðra greiningu

 Það þarf að sinna forvörnum

 Viðbragðsáætlanir



Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015 –

2027

 Við deiliskipulag frístundabyggðar skal gera grein fyrir mögulegum 

flóttaleiðum vegna gróður- og kjarrelda 

 Landeigandi/félög sumarhúsaeigenda skal vinna viðbragðsáætlun fyrir 

núverandi frístundasvæði í samráði við Brunavarnir Árnessýslu



Takk fyrir mig


