
Fréttatilkynning.

Vegna umfjöllunar ríkisútvarpsins um málefni Dyrhólaeyjar og viðtals sem birt var í fréttum

útvarpsins í við Þorstein Gunnarsson bónda á Vatnsskarðhólum, vill sveitarstjórn Mýrdalshrepps taka

fram eftirfarandi:

Í umfjöllun um mál Dyrhólaeyjar síðustu daga og vikur hefur verið látið að því liggja að í öllu

sveitarfélaginu séu uppi deilur um málefni Dyrhólaeyjar.  Hið rétta er að málið snýst um einn mann

eða eina fjölskyldu sem er ósátt við umferð ferðamanna um eyna og í því skyni hafa borið fyrir sig

fuglavernd og þá sérstaklega verndun á æðarvarpi.

Í lögum um friðlýsingu Dyrhólaeyjar eru ákvæði um að Umhverfisstofnun sé heimilt að loka eyjunni

fyrir umferð frá 1. maí til 25. júní.  Þetta er heimildarákvæði sem stofnunin getur beitt til verndunar

fuglavarpi ef þörf er á.  Þann 6. júní s.l. fór fuglafræðingur um Dyrhólaey og taldi fugla með sérstakri

áherslu á fjölda æðarfugls í eynni.  Í ljós kom að einungis var að finna 7 æðarkolluhreiður á því svæði

eyjarinnar sem almennir ferðamenn hafa áhuga á að heimsækja.  Nokkuð stærra æðarvarp er norðan

undir bökkum eyjarinnar og samkvæmt skýrslu fuglafræðings voru þar um 16 kollur á hreiðri, en ekki

var gengið yfir allt varpið svo þær gætu hafa verið nokkru fleiri.  Ljóst er öllum sem til þekkja á

Dyrhólaey, að þessi hluti varpsins sem er á kjörsvæði æðarfugls, verður ekki fyrir truflun af völdum

ferðamanna og auðvelt er að friða það alveg án þess að loka allri eynni.

Íbúar í Mýrdalshreppi sem í dag hafa verulega hluta tekna sinna af ferðaþjónustu eru því skiljanlega

mjög ósáttir við að 7 æðarkollur eigi að geta komið í veg fyrir að ferðamenn fái að njóta þessarar

einstöku náttúruperlu.  Sveitarstjórn Mýrdalshrepps hefur margítrekað stuðning sinn við það

sjónarmið.

Mýrdalshreppur blandar sér hinsvegar ekki í þá borgaralegu óhlýðni sem menn hafa sýnt í verki að

undanförnu, hvorki ákvörðun bóndans á Vatnsskarðhólum um uppsetningu á ólöglegu hliði til lokunar

á eynni, né ákvörðun einhverra um að fjarlægja þá hindrun.

Mýrdalshreppur og Umhverfisstofnun hafa gert með sér samkomulag um að sveitarfélagið taki að sér

umsjón og rekstur í friðlandinu.  Markmið samningsaðila með því samkomulagi eru alveg skýr, að

vinna að uppbyggingu í eynni í samræmi við lög og reglur um náttúruvernd og reglur hins friðlýsta

svæðis.  Tryggja verður vistvæna umgengni um náttúru og fuglalíf í eynni, en jafnframt þarf strax að

hefjast handa um uppbyggingu svo hægt sé, án þess að skaða náttúru og fuglalíf að taka á

sómasamlegan hátt á móti þeim mikla fjölda ferðamanna sem vilja sækja eyna heim.
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