
Drangar í Árneshreppi
   

Lýsing á deiliskipulagi og breytingu á 
aðalskipulagi

Apríl 2019

Gunnar Óli Guðjónsson
Jón Rafnar Benjamínsson

Guðmundur Hrafn Arngrímsson



1.ALMENNT
Lýsing þessi þessi nær til deiliskipulags og aðalskipulagsbreytingar fyrir landið Dranga í 
Árneshreppi. Landið er í eigu Fornasels ehf. Svæðið afmarkast af Drangaskörðum í austri, 
Bjarnarfjarðará í vestri, landamerkjum gagnvart Ófeigsfirði, Drangavík og Drangajökli í suðvestri 
og suðri.   
Skipulagið tekur til þess að afmarka 14 byggingarreiti undir frístundahús innan ákveðins svæði 
nálægt Drangabænum sjálfum.  Svæðið er samkvæmt aðalskipulagi skilgreint sem frístundabyggð 
FS6. Aðalskipulagsupprætti þarf ekki að breyta, hins vegar þarf að bæta við skilmálum um 
uppbyggingu 14 frístundahúsa á um 10 ha. svæði.  

Lýsing deiliskipulags og aðalskipulagsbreytingar er unnin samkvæmt 1.mgr. 30 gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Gert er ráð fyrir verulegri breytingu á aðalskipulagi.
Aðalskipulagsbreytingin verður sett fram á breytingarblaði í stærð A3 eða A2 sem sýnir 
sveitarfélagsuppdrátt aðalskipulags í mkv. 1:50.000. Greinargerð, stefna og skipulagsákvæði 
verða á uppdrætti. Í deiliskipulagi verður nánar gerð grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu og 
skilmálar settir um gerð mannvirkja og frágang.

Landamerki jarðarinnar Dranga í Árneshrepp



2.LÝSING SVÆÐISINS
Skipulagssvæðið einkennist af einstakri náttúru og athyglisverðu menningarlandslagi. 

Drangar í Árneshreppi á Ströndum voru stórbýli að fornu, en þar var föst búseta allt til ársins 
1966 og enn dvelst fjölskyldan sem síðast bjó á Dröngum þar sumarlangt. Bærinn er norðan við 
hin víðþekktu Drangaskörð og er mjög einangraður, þangað er aðeins farið gangandi, ríðandi 
eða á sjó. Á Dröngum standa mörg merkileg hús, m.a. mjög forn hákarlahjallur sem nýverið var 
lagfærður. Þar stendur líka eitt af fyrstu steinsteyptu húsum landsins byggt árið 1912 og er nú 
friðað.

Túnið á Dröngum er vel gróið og hvönnin setur mikinn svip á umhverfið. Gríðarmikið kríuvarp er 
líka í túninu. Yfir bænum gnæfir Bæjarfjall, hömrum girt og skriðurunnið. Á Dröngum var forðum 
bænhús enda kirkjuvegur erfiður og langur. Hlunnindi eru gríðarmikil á Dröngum, selveiði, 
æðarvarp og reki.

Skammt norðan við Dranga fellur Húsá til sjávar, að hluta til í gljúfrum. Þar eru tveir fossar, 
Stórifoss heitir sá efri og Nónfoss sá neðri. Göngubrú er á Húsá. Vestur af ánni er Laugamýri þar 
sem heitt vatn er að finna. Þar hefur verið gerð baðlaug.

Þorvaldur Ásvaldsson, faðir Eiríks rauða, var landnámsmaður á Dröngum. Er sagt að hann sé 
heygður að Meyjarseli, sem er nokkuð norðan við Dranga. Þar eru miklar tóftir á Meyjarselstanga. 
Upp af tanganum eru þrír Selhólar og á Þorvaldur að hvíla í einum þeirra. Fram af Meyjarselstanga 
er Tólfmannaboði. Þar eiga að hafa farist 12 menn sem voru á leið í messu að Dröngum á 
gamlársdag.

Á Dröngum er að finna ógrynni vatna og tjarna þar sem veiða má fisk, einnig eru heitar laugar og 
uppsprettur að finna víða. Dúntekja af æðarvarpi í Drangaey og tveimur grónum hólmum ásamt 
selveiði og nytjun rekaviðar eru helstu núverandi landnytjar.

Jörðin Drangar er yfir 100 km 2 að flatarmáli og nær frá hábungu Drangajökuls að sjó á milli 
Bjarnarfjarðar og Drangavíkur. Drangar eru landnámsjörð, þar nam land Þorvaldur Ásvaldsson, 
hans sonur var Eiríkur rauði er flutti síðar til Grænlands, en sonur hans var Leifur heppni. Eiríkur 
bjó á Dröngum eftir föður sinn og færa má líkur að því að þar hafi Leifur sonur hans fæðst. Land 
jarðarinnar er að langmestu leyti óbyggð víðerni. Landslag er tilkomumikið, jarðfræði fjölbreytileg, 
gróðurfar sérstakt og náttúrufegurð almennt mikil á
svæðinu. Dalir og hvilftir eru grafnar af jöklum ísaldar í almennt einsleitan og mjög reglulegan 
jarðlagastafla. Á milli basalthraunlaga eru rauðleit setlög, oftast forn jarðvegur að uppruna. 
Víðernisupplifun er mikil og svæðið nær óraskað. Svæðið er hluti af víðáttumesta, samfellda 
óbyggða víðerni á Vestfjörðum.

3.FORSAGA
Síðan hefðbundinn búskapur lagðist af hefur eingöngu verið sumarbúseta á svæðinu. Hlunnindi 
þau sem fylgja Drangalandi hafa þó ávallt verið nýtt; s.s. Dúnn, rekaviður, sel- og fiskveiði, 
berjaland.

Undanfarin ár hafa komið upp óskir hvað varðar skipulagningu sumarhúsa á svæðinu, og að 
lagðar verði línur fyrir framtíðar landnotkun á svæðinu.  



4.INNTAK OG TILEFNI BREYTINGAR
Lagt er til að breyta aðalskipulagi Árneshrepps 2005-2025 þannig að á jörðinni Drangar, merkt 
FS6, verði gert ráð fyrir uppbyggingu 14 frístundahúsa á svæðinu. Uppbygging frístundahúsa 
er tilgreind nánar í deiliskipulagi. Lagt er til að uppbygging fari fram á um 10 ha. svæði. Lögð 
er áhersla á verndum náttúru og menningarminja sem og að endurbyggja og viðhalda gömlum 
húsum á svæðinu.
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir alls 14 frístundahúslóðum,  440 m2 hver. Frístundahús eru ætluð til 
einkanota. Á hverri lóð er sýndur einn byggingarreitur. Ein frístundahúsalóðin er staðsett í kringum 
súrheysturn sem verður endurbyggður sem frístundahús. Einnig er gert ráð fyrir að endurbyggja 
fjárhús og hlöðu milli bæjar og hleinar og nýta þau sem sameiginlegt gistirými og samkomustað. 
Auk þess er gert ráð fyrir að endurbyggja og lagfæra hlöðu og skemmu sem standa við gamla 
bæinn, sem og að viðhalda og endurbyggja gömlum húsum á jörðinni.
Bæði deiliskipulagstillaga og tillaga að breytingu á aðalaskipulagi voru unnin 2017 og kallað var 
eftir athugasemdum. Þegar hefur þegar verið unnið staðbundið hættumat á neðangreindri tillögu af 
Veðurstofu Íslands og stenst þessi tillaga það mat.

Tillaga að skipulagi frístundabyggðar 



5.EIGNARHALD Á LANDI
Drangar eru í einkaeigu.  Eigendur Drangalandsins er afkomendur síðustu ábúenda jarðarinnar, 
þeirra hjóna Önnu Jakobínu Guðjónsdóttur og Kristins Halls Jónssonar.
 
6.MARKMIÐ
Markmiðið með skipulagi svæðisins er að móta heildstætt deiliskipulag sem leggur línur framtíðar 
landnotkunar án þess að ganga á hlunnindi jarðar, náttúru eða upplifunargildi hennar.

7.STEFNUMÖRKUN
7.1 Landnotkun og starfsemi.
Drangar eru landbúnaðarjörð og hefur verið nánast samfellt í ábúð frá landnámi. Síðustu 40 árin 
hefur eingöngu verið búið á Dröngum yfir sumartímann, en hlunnindi jarðarinnar einnig verið 
nýtt yfir veturinn af landeigendum. Á Dröngum eru mikil hlunnindi sem hlúð verður að og nýtt á 
sjálfbæran hátt. 

Markmiðið er að landeigendur og afkomendur þeirra geti dvalið á Dröngum í sátt við og með 
virðingu fyrir náttúrunni, arfleið og menningu og nytjað hlunnindi á sjálfbæran hátt. 

7.2 Byggðarmynstur og umferð.
Byggðarmynstur á Dröngum er sérstakt. Þar eru mjög gamlar byggingar og jafnvel ein sú elsta á 
landinu skv. fornleifaskrá. Eitt af fyrstu steinsteyptu húsum landsins var reist á Dröngum 1912 og 
stendur það enn og er vel við haldið. Á Dröngum hefur alltaf verið útgerð samhliða hefðbundnum 
landbúnaði og ber byggðamynstur þar þess glöggt merki. Engir vegir liggja að Dröngum. Einungis 
er hægt að ferðast þangað fótgangandi, ríðandi eða siglandi. Á Dröngum eru hleinar til lendingar 
fyrir minni báta ásamt dráttarbraut og legufærum. Á veturna er títt farið að bænum á snjósleðum.

Markmiðið er að bæta aðgengi að bænum með því að bæta lendingaraðstöðu og hafnarmannvirki. 
Einnig er markmiðið að varðveita ásýnd bæjarstæðis og og byggja upp nauðsynlegan húsakost 
og mannvirki með hliðsjón af þeirri byggingaarfleið sem þar ríkir. Það er tekur til uppbyggingar 
frístundahúsa og/eða mannvirkja verður gert með samkomulagi landeigenda sem í deiliskipulagi 
munu setja fram reglur og skilmála þar um.  Að öll hönnun mannvirkja byggi á vistvænni hugsun 
sem falli vel náttúru og menningarlandslagi svæðisins og gæta þess að sjónrænt yfirbragð 
manngerðs umhverfis rýri sem minnst hlut náttúrunnar í heildarmyndinni.

7.3 Náttúruminjar.
Eitt sérstæðasta náttúrufyrirbrigði Vestfjarða, Drangaskörð er hluti af Dröngum og eru þau á 
náttúruminjaskrá og hljóta verndar sem slík. Aðrar náttúruminjar eða náttúrufyrirbæri sem setja 
svip sinn á Drangalandið eru Drangajökull, árnar, heitar uppsprettur og laugar, eyjur, hólmar og 
sker, mýrar og votlendi ásamt vogskornum hlíðum, urðum og klettum. Einstök verðmæti eru í 
ósnortnum víðernum í landi Dranga og mikil áhersla lögð á að vernda þau svæði um ókomna tíð.

Markmiðið er að varðveita allar helstu náttúruperlur svæðisins og skipuleggja framtíðarlandnotkun 
svo að náttúra landareignarinnar njóti sín að mestu óspillt. Allar framkvæmdir við framtíðar 
frístundabyggð spilli sem minnst ásýnd bæjarstæðis og umhverfis og verði gerðar með það að 
augnamiði að lágmarka sýnileika og hverskyns lýta á landinu. 



7.4 Menningarminjar.
Drangar eru landnámsjörð og eru minjar um búsetu allt frá þeim tíma sýnilegar eða staðsettar 
um mestalla landareignina. Umfangsmikill uppgröftur eða rannsóknir á þeim hefur ekki farið fram. 
Skv. aðalskipulagi Árneshrepps eru 7 fornminjar skráðar í landi Dranga. Margar minjar tengjast 
menningu og búskaparhætti liðinna tíma og sérstaklega frá fyrri hluta 20. aldarinnar. 
Skráðar fornminjar eru skv. aðalskipulagi; Fornasel, Krákutún, Refagildra, Stóristekkur, Sel í 
Húsadal og Stóralaug.

Markmiðið er að varðveita þær menningarminjar sem á landareigninni eru og hafa sögulegt gildi. 
Einnig er markmiðið að hlúa að og viðhalda menningarminjum og endurbyggja og varðveita hluta 
þeirra menningarminja sem eru á svæðinu.

7.5 Aðstaða til útivistar og fræðslu og tómstundariðkunar
Á Dröngum er tjaldsvæði ásamt aðstöðu gistingar, heit laug og svæði tileinkað hestagerði. Fjöldi 
gönguleiða er í landinu, merktar og ómerktar. Kóngsvegur liggur frá Drangaskörðum og að bænum 
og er hafin vinna í að viðhalda honum í sinni upprunalegu mynd. Töluverður fjöldi ferðamanna á 
leið um svæðið á sumrin, gangandi, ríðandi og siglandi. Helsta aðdráttarafl svæðisins er ósnortin 
náttúra, saga og menningarminjar.

Lagt er til að færa tjaldsvæði og aðstöðu sem því fylgir að Stóra Stekk.

Markmiðið er að varðveita ásýnd og yfirbragð svæðisins svo að ferðamenn, landeigendur og gestir 
geti notið þar landgæða og sögulegrar arfleifðar, að skipulagið taki mið af því með nauðsynlegri 
uppbyggingu í huga.

Tillaga sýnir staðsetningu tjaldsvæðis og afmörkun frístundabyggðar



8.SAMRÁÐ
Í skipulagslögum nr. 123/2010, gr. 30, 31, og 32 er kveðið á um kynningar og samráð við íbúa, 
umsagnaraðila og aðra hagsmunaaðila á hinum ýmsu stigum skipulagsferlisins.
Í framhaldi af kynningar- og afgreiðsluferli aðalskipulagstillögunnar verður unnið deiliskipulag.
Lýsingin þessi  verður send til Skipulagsstofnunar og umsagnaraðilum. Einnig verður hún kynnt 
almenningi með auglýsingum og birt á heimasíðu sveitarfélagsins og á skrifstofu skipulagsfulltrúa. 
Gefinn verður tveggja vikna frestur til að skila athugasemdum og öðrum ábendingum.
Kynning aðalskipulagsbreytingartillögu: 
Skipulagstillagan og forsendur hennar verða kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins. Meðfylgjandi gögn 
verða jafnframt kynnt umsagnaraðilum.
Afgreiðsla í sveitarstjórn:
Eftir að skipulagstillagan hefur verið samþykkt til lögformlegrar auglýsingar í sveitarstjórn verður hún 
send til Skipulagsstofnunar.

Auglýsing aðalskipulagstillögu
Sveitarstjórn skal auglýsa tillöguna með áberandi hætti svo sem í dagblaði sem gefið er út á 
landsvísu. Einnig skal tillagan auglýst í Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi í sex vikur 
hjá Skipulagsstofnun og á skrifstofu Árneshrepps eða öðrum opinberum stað, td. Kaupfélaginu í 
Norðurfirði og vera auk þess aðgengileg á netinu.

Afgreiðsla og gildistaka aðalskipulag:
Tekin verður afstaða til þeirra athugasemda sem kunna að berast og metið hvort breyta skuli tillögu 
vegna þeirra. Umsagnir og svör skipulagsnefndar verða send þeim sem athugasemdir gerðu og 
niðurstaða sveitarstjórnar um afgreiðslu skipulagsins verður auglýst. 

8.1. UMSAGNARAÐILAR
Skipulagsstofnun
Umhverfisstofnun
Veðurstofa Íslands
Minjastofnun Íslands 
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða

8.1. ÁFANGAR OG TÍMAÁÆTLUN

Gerð verkefnislýsingar, umfjöllun og afgreiðsla í skipulagsnefnd og hreppsnefnd: Apríl. 2019
Kynning verkefnislýsingar: Apríl 2019
Gerð aðalskipulagsbreytingar, umfjöllun og afgreiðsla í hreppsnefnd Árneshrepps: maí/júní. 2019
Kynning tillögu að aðalskipulagbreytingu: maí/júní 2019
Afgreiðsla í hreppsnefnd Árneshrepps : júlí/ágúst 2019
Auglýsing tillögu að aðalskipulagsbreytingu: júlí/ágúst  2019
Afgreiðsla og gildistaka aðalskipulagsbreytingar: ágúst / sept 2019 


