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Kópavogur 24.maí 2011
STÍGAGERÐ Í FLATEY - MINNISBLAÐ vegna ferðar í Flatey og viðræður við ábúendur í
eyjunni, 6-7 maí 2010.
Undirrituð ræddi við ábúendur í Flatey um stígagerð, og var rætt um að gerðir yrðu góðir,
malarbornir varnalegri stígar. Rætt var aðallega Hafstein Guðmundsson í Læknishúsi og Magnús
Jónsson í Krákuvör. Einnig var rætt lauslega við aðra íbúa í Læknishúsi, Sjávarslóð og Krákuvör.
Tekið var vel í stígagerð en talsverð þreyta er í íbúum af „ágangi“ ferðafólks, aðallega þeirra sem
koma í dagsferðir og gista hvorki né greiða fyrir aðra þjónustu.
Báðir bændur höfðu mikinn fyrirvara á stíg sem liggur frá Lundabergi og suður fyrir eyjuna og
telja að þessi leið eigi að vera lokuð á varptíma eins og nú er þ.e. frá 15 maí – 15 júlí. Er það
bæði vegna æðavarps en einnig annarra fugla sem verpa í eyjunni s.s. þórshana. Sífellt fleiri
hundsa skilti eða fara aðrar leiðir og verða ekki varir við skiltin (aðallega fram hjá Klaustursteini).

Rætt var um að bæta þyrfti mjög aðgengi að kirkju og einnig stíga innan þorpsins, en þangað færu
yfir 90% ferðamenna beina leið.
Aksturshæfa leið að Klausturhólum vantar svo og að Sunnuhvol. Nefndi Magnús að ekið væri að
Klausturhólum yfir tún hjá honum og etv. væri rétt að gera stíg að kirkju það breiðan (hliðið og
rör yfir skurð aðallega) þannig að hægt væri að aka þá leið. Var einnig bent á að vegur að
Klausturhólum hefði verið til áður fyrr og er hægt að sjá vel marka fyrir honum. Hafsteinn nefndi
að ekið hefði verið að kirkju eftir þessari leið einnig.
Einnig var rætt um aðkomu ferðamanna að Klaustursteini, sem er
friðaður, og þarf að gera leiðina að honum greinilegri og afmarkaðri.
Bændur voru efins um að auðvelt væri að gera þessa aðkomu góða enda
er viðvarandi vandamál að ferðamenn reyna að finna Klausturstein með
því að fara gangandi frá kirkjunni en steininn er bæði illfinnanlegur og
þegar þangað er komið er ógreinilegt hvert halda skal.
Klaustursteinn er einnig að fara á kaf í gras og þyrfti að athuga hvort
ekki sé rétt að hreinsa frá honum.
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Talsvert um gönguleiðir liggi inn á eða yfir tún og fylgja þessu ýmiss vandamál. Sífellt færri
ferðamenn virðast sjá mun á túni og beitarlandi og bera litla virðingu fyrir óslegnu túni. Einnig
er allt of oft skilið eftir opin hlið þó merkingar séu áberandi.
Rætt var um að eðlilegt sé ganga hringleiðina sem merkt hefur verið með stikum þótt hún sé ekki
greiðfær og lokuð hluta árs.
Einnig er vilji fyrir að beina göngufólki meira inn á leið sem er merkt með stikum meðfram
sjávarbökkunum við Tjarnarmýri. Til þess að þetta virki þarf a.m.k. að gera greinilegra upphaf
þessa stíga, þ.e. hvar gengið er inn á hann frá vegi og etv. gera við hann áningarstaði sem myndu
fría nokkuð ágang á svæði nærri byggingum. Útsýnisstað á Ytri –Tröllenda sem sæist frá bryggju
og beindi fleiri ferðamönnum þá leiðina í upphafi.
Merkingar þarf að samræma. Skilti frá Breiðafjarðanefnd var gagnrýnt, það er ekki staðsett á
bryggju eins og um var rætt og upplýsingarnar eiga ekki nema að takmörkuðu leiti við Flatey eða
eyjarnar í kring. Betri og fyllri upplýsingar um þorpið (byggingar/byggingaár osfrv) vantar og var
t.d. bent á að við kirkjuna hefði verið staðsett skilti sem hefði verið mög mikið skoðað, það hefði
„kallað á“ ferðamenn og fengið þá til að stoppa – skiltið var á vegum Guðmundar Lárussonar.
Undirriturð skoðaði síðan umrædda staði og reyndi að átta sig á hvaða lausnir væru mögulegar.
Hér fyrir aftan eru nokkrar hugmyndir teknar til og einnig var gerð hugmynd að heildaruppdrætti
fyrri eyjuna.

Áslaug Traustadóttir

HUGMYNDIR AÐ LAUSNUM
Gerður var heildar uppdráttur sem sýnir þá stíga sem mikið var rætt um.
Einnig er ljóst að ýmislegt þarf að gera í staðbundnum lausnum þar sem vandamál eru viðvarandi.
Hér á eftir koma nokkrar hugmyndir.
Lundaberg
Gera þarf „eðlilegan“ enda á stígnum upp á Lundabergi þannig að ferðamenn sem ganga þangað
snúi frekar við á þeim tíma sem óæskilegt er að ferðast sé um suðurhluta eyjunnar.
Þannig mætti gera það „að fara upp á Lundaberg“ frekar að lokaáfanga en ekki eingöngu
áfangastaður á lengri leið eins og hann virkar í dag.
T.d. mætti gera vandaðan áfangastað með flóruðu gólfi (hellulagt úr náttúrusteini), hleðslu sem
afmarkaði staðinn í austur, vönduðu upplýsingaskilti um höfnina, fuglana osfrv. Gjarnan setja upp
setmöguleika svo hægt sé að halda „picnik“. Skilti sem takmarkar göngu áfram ætti að vera alveg
við áningarstaðinn.

dæmi: hleðsla við Gufuskálavör

Hugmynd að áningarstað og lítilli
hringleið á Lundabergi.
Staðsetning á korti er ónákvæm.

dæmi hleðsla, flórun við Kárastaði

Á sama hátt væri rétt að gera áningarstað
við „bátinn“ sem afmarkar upphaf
leiðarinnar rétt við tjaldsvæði sem lokuð í
á varptíma. Staðsetning á korti er
ónákvæm. Skiltið er líklega vestar.

Hlið.
Gengið er á nokkrum stöðum um hlið inn á tún sem verður að loka. Margir ferðamenn gleyma
þessu. Hægt er að nota lausnir eins og „kissing gate“ þar sem ekki er hægt að ganga áfram nema
loka hliði. Hliðið kyssir vinkilgerði sem er framan við þeim megin sem hliðið opnast.
Gæði er hægt að gera ný svona hlið eða einfaldlega bæta við vinkil girðingu framan við þau sem
fyrir eru. Gæti orðið til útgáfa að Flateyjar-kossa hliði ?
Kissing fence gate

http://www.rgbstock.com/photo/mKsVBbK/Kissing+gate

http://www.badfa.org.uk/gates&stiles/GATES.htm
breskur standard

http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232340

Gönguleiðir yfir tún.
Eðlilegt er að takmarka gönguleiðir yfir tún. T.d. mætti girða báðu megin stígs. Slíkt þarf ekki að
vera óþægilegt og er hægt að hafa túngirðingu öðru megin og vegg úr jarðvegi/grjóti/torfi hinu
megin.

Gönguleið um norðvesturenda
Gera þyrfti einhv. áhugaverðan stað á stígnum, t.d. nota gamla steinsteypta tótt til að koma upp
góðri grillaðstöðu, gera á faltirnar leikaðstöðu s.s. stauralyftingar úr rekavið ...
Nálægð við væntanlega þjónustu í Fristihúsi (og wc) ætti að gera þetta mögulegt.

einnig mætti setja útsýnisskífu á Ytri – Tröllenda – álíka og er gert við bryggju í Hólminum – bara
í minni skala, og bekk við útsýnisstaðin við siglingamerki (og gera upplýsingar um hvað
siglingamerki eru...).
Ath blá slitin lína sunnan Læknishúss sýnir hugsanleg göngutengsl, en ekki nákvæma staðsetningu á stíg - þarf að
skoða betur.

