EFTIRLITSSKÝRSLA
REYKJADALUR

Dagsetning: i.e.12./04/2018
Fulltrúi UST: Ásta Davíðsdóttir
Tegund eftirlits:
Vegna framkvæmdar

Vegna rannsókna

Vegna reksturs,

Vegna ábendingar um meint brot á
náttúruverndalögum

Vegna myndartöku
X Vegna beiðni um lokun svæðis

Fyrirtæki / Aðili / Gerandi: Göngustígur um Reykjadal
Starfsemi:

Farið var í eftirlit um göngustíg inn með Reykjadal til þess að kanna ástand stígs og

gróðurs.
Málsnúmer leyfis:
Leyfi, gildir frá / til:
Málsnr. ábendingar: UST201803-453

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Göngustígurinn inn Reykjadal er á vinsælli gönguleið þar sem all margir fara dag hvern og
ganga rúmlega 3. km inn dalinn til þess að baða sig í heitri ánni og njóta náttúrufegurðar.
Stígurinn er malarborinn og uppbyggður langleiðina inn og upp dalinn sem hækkar nokkuð á
þessari 3 km. leið. Stígurinn er nokkuð góður malarstígur um fyrstu 2.5 km. þar til komið er
upp á heiðina þar sem engin möl er lengur á stígnum. Þar er því farið um moldarstíg að hluta
u.þ.b. síðustu 500 m. þar til að baðstað við ánna er komið. Þar hafa verið byggðir góðir
timburpallar meðfram ánni. Í kjölfar lokunar svæðisins þann 31. mars síðastliðin fór
landeigandi, Landbúnaðarháskóli Íslands, í framkvæmdir á svæðinu á um 600 metra kafla þar
sem ástand svæðisins var hvað verst. Skv verklýsingu verktaka var stígurinn jafnaður, ýmist
með því efni sem í honum var eða með efni flutt var á svæðið. Lagðar voru 2000
mottueiningar í 99 cm breiðan stíg og yfir blautustu svæðin var breiddin höfð 132 cm.

.

.

.

.

NIÐURSTAÐA:
Rigning var á svæðinu þegar úttekt fór fram og svæðið mjög blautt. Klaki er enn í jörðu og því
nær það vatn sem safnast á svæði ekki að komast í burtu. Ekki er æskilegt að hleypa umferð um
svæðið á meðan svæðið er en mjög blautt þar sem það myndi valda frekari skemmdum á
stígnum og umhverfi hans.

Þórdís Vilhelmína Bragadóttir
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