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1. Inngangur  
Vesturverk  áformar að reisa virkun í Hvalá í Ófeigsfirði á Ströndum. Gerð verða þrjú 

miðlunarlón á Ófeigsfjarðarheiði. Hvalá, Rjúkandaá og Eyvindarfjarðará verða leiddar í 

aðrennslisgöngum að stöðvarhúsi sem byggt verður neðanjarðar. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir falla undir lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum 

m.s.br., skv. 5. gr. og flokki 3.02 í 1. viðauka við lögin. Helstu mannvirki eru stöðvarhús, 

lón, stíflur, jarðgöng, gangamunar og skurðir. Þá verða gerðir aðkomuvegir og eldri vegir 

styrktir auk þess sem gerð verður hafnaraðstaða. 

Að beiðni Vesturverks gerði fornleifadeild Náttúrustofu Vestfjarða vettvangsrannsókn á 

áhrifasvæðum framkvæmda. Aðstæður á svæðinu eru mjög erfiðar. Flestar 

framkvæmdir eru inn á Ófeigsfjarðarheiði þar sem ekki er hægt að stunda rannsóknir á 

fornleifum vegna snjóa meirihluta ársins. Fyrirhugað var að skoða allt svæðið í ágúst 

2015 en þá var snjór að mestum hluta horfinn af svæðinu. Vatnavextir í ánum gerðu 

ferðir inn á hálendið erfiðar en svæðið við Eyvindarfjarðarvatn verður skoðað 2016, en  

mjög ólíklegt er að nokkrar minjar séu þar. Fornleifafræðingur frá Náttúrustofu 

Vestfjarða gerði rannsókn á láglendi þar sem vegir eru fyrirhugaðir upp á hálendið. En 

áður höfðu allar fornleifar verið skráðar og niðurstöður birtar í skýrslu 

Fornleifastofnunar Ísland1.  

Vinna Náttúrustofu Vestfjarða fólst því í að mæla inn minjar með nákvæmari 

mælitækjum en gert var í rannsókn Fornleifastofnunar en það er krafa Minjastofnunar 

Íslands. Fornleifastofnun hafði ekki rannsakað minjar upp á hálendinu enda afskaplega 

ólíklegt að minjar finnist þar vegna þess að þar er snjór mestan hluta árs. Vörðuð leið 

liggur yfir Ófeigsfjarðarháls en það eru einu minjar sem heimildarmenn vita um inn á 

hálendinu. Vörðurnar sem verða fyrir áhrifum virkjunarinnar voru skráðar (1784-001-

004) og einnig þær sem næstar voru sem verða ekki fyrr áhrifum.  

Eins og áður hefur komið fram var ekki hægt að skoða allt hálendið vegna vatnavaxta í 

ám. Hinsvegar voru vörður mældar inn og eru mjög miklar líkur á að það séu einu minjar 

sem eru að finna inn á hálendinu. Heiðin er víðast gróðursnauð og landslag hrjóstrugt.  

                                                           
1 Birna Lárusdóttir, Guðrún Alda gísladóttir, Uggi Ævarsson. 2005. Fornleifaskráning í Árneshreppi II: 
Fornleifar frá Kolbeinsvík til Kjörvogs og frá Seljanesi til Skjaldarbjarnarvíkur. Fornleifastofnun Íslands 
ses, 
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Hér á eftir er skráning á þeim vörðum sem eru inn á framkvæmdasvæðinu og verða fyrir 

áhrifum af framkvæmdum.  

2.   Markmið og aðferðir 
 

Tilgangur fornleifaskráninga 

Í lögum um menningarminjar nr. 80 (29. júní 2012) segir að lögin eigi að tryggja eftir 

föngum verndun menningarsögulegra minja í eigin umhverfi og að íslenskum 

menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Eins eiga lögin að auðvelda 

aðgang að minjunum, kynna þær þjóðinni og greiða fyrir rannsóknum. Þá er 

fornleifaskráning bundin skipulagsgerð skv. lögunum, en í 16. gr. segir: „Skylt er að 

fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða 

deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi 

við skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna.“  

Í 3. grein laganna eru fornleifar skilgreindar sem: „Fornleifar teljast hvers kyns 

mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert eða mannaverk 

eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:  

búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar 

ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar 

kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og 

verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum, 

vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri, tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og 

aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita, 

vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, 

varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur 

vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra, virki og skansar og leifar af öðrum 

varnarmannvirkjum, þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, 

álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða 

þjóðsagnahefð, áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða 

skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum, 
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haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið, skipsflök eða hlutar 

þeirra.“ 

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. 

Í 21. grein laga um menningarminjar segir: „fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem 

eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki 

landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, 

laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.“  

Þetta á við um allar fornleifar, óháð sérstakri friðlýsingu. Friðhelgi fornleifa er ekki háð 

því að þær séu þekktar eða hafi verið skráðar. Sú skylda hvílir á sveitarfélögum eða 

framkvæmdaaðilum að gera Minjavernd ríkisins viðvart ef fyrirsjáanlegt er að minjar 

spillist vegna hvers konar framkvæmda eða breyttrar landnotkunar (sjá 12.gr.). „Ef 

fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því 

stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma 

vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni 

er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða 

skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi 

Minjastofnunar Íslands (24 gr.).” 

Eitt af markmiðum fornleifaskráningar er að koma í veg fyrir að minjar verði fyrir 

skemmdum af gáleysi eða nauðsynjalausu. Fornleifaskráning nýtist við minjavörslu 

þegar ákveða á verndun á einstökum minjastöðum. Eins kemur hún að miklum notum 

vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Þá er hægt að taka tillit til minjanna við skipulagsgerð 

og nýta þær í rannsókna eða kynningarskyni. Með fornleifaskráningu má einnig stórlega 

minnka líkur á að fornleifar komi óvænt í ljós við framkvæmdir sem gæti leitt til tafa á 

viðkomandi verki.  

Eitt af markmiðum fornleifaskráningar er að koma í veg fyrir að minjar verði fyrir 

skemmdum af gáleysi eða nauðsynjalausu. Fornleifaskráning nýtist við minjavörslu 

þegar ákveða á verndun á einstökum minjastöðum. Eins kemur hún að miklum notum 

vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Þá er hægt að taka tillit til minjanna við skipulagsgerð 

og nýta þær í rannsókna eða kynningarskyni. Með fornleifaskráningu má einnig stórlega 

minnka líkur á að fornleifar komi óvænt í ljós við framkvæmdir sem gæti leitt til tafa á 

viðkomandi verki. 
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Fornleifaskráning og aðferðir 

Við undirbúning voru fyrirliggjandi heimildir athugaðar, s.s. jarðabækur, örnefnaskrár 

og fornrit. Fornleifaskráning á vettvangi var takmörkuð við það svæði sem verið er að 

deiliskipuleggja og var gengið skipulega um svæðið. Ekki má líta svo á að um tæmandi 

fornleifaskráningu á vettvangi sé að ræða. 

Númer er fengið hjá Minjastofnun Íslands með skráningu landsvæðisins sem rannsóknin 

nær yfir inn í kortavefsjá stofnunarinnar. Í þessu tilfelli er númerið 1784 því næst er 

hlaupandanúmer hverrar fornleifar d. 1784-001. 

Í umfjöllun um hverja jörð fyrir sig er byrjað á að stikla á stóru um sögu hennar. 

Síðan er hverjum minjastað fyrir sig er lýst á staðlaðan hátt. Fyrst kemur kennitala 

staðarins, sérheiti, tegund, hlutverk og GPS staðsetning í isnet93. Næst koma lýsing á 

staðsetningu, aðstæður á minjastað, minjalýsing og að lokum upplýsingar um hættumat. 

Auk þess fylgja minjastöðum ljósmyndir og / eða teikningar eftir því sem við á. 

3.   Fornleifaskráning í landi Ófeigsfjarðar  
Saga 

Líklegt er að búið hafi verið í Ófeigsfirði frá landnámi en Í Landnámu segir "Herröðr 

hvítaský var göfugr maðr; ann var drepinn af ráðum Haralds konungs, en synir hans þrír 

fóru til Íslands ok námu land á Ströndum: Eyvindr Eyvindarfjörð, Ófeigr Ófeigsfjörð, Ingólfr 

Ingólfsfjörð; þeir bjöggu þar síðan."2 Ófeigsfjörður var í eyði samkvæmt jarðabókinni 

1706 en byggðist fljótlega eftir það.  Þar kemur fram að selveiði var mikil og reki 

óþjótandi auðlind.  Einnig er minnst á, að vetrarhörkur séu miklar og langt, erfitt og 

hættulegt sé að sækja kirkju á veturna3.  Búskapurinn var jafnan stór í sniðum allt fram 

yfir 1960 og enn þá eru hlunnindi jarðarinnar nýttir á sumrin, þótt bærinn sé kominn í 

eyði. 

Dúntekja er aðallega stunduð í Hrútey undir Hrúteyjarnesmúla og líka er safnað úr 

hreiðrum í kringum bæjarhúsin.  Vegna góðrar fjörubeitar var hægt að láta fé ganga úti á 

veturna. Sjávarfang var alla tíð mikilvægur hluti lífsafkomunnar og hákarlaveiðar voru 

stundaðar til 1915.   

                                                           
2 (ÍF I, 198-199) 
3 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vítalín 1981:324-325. 
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Áttæringurinn Ófeigur, sem er í Byggðasafninu að Reykjum í Hrútafirði, var síðasta 

hákarlaskip Ófeigsfirðinga.  Skipið var notað til viðarflutningar til 1933.  Í kaþólskri tíð 

var bænhús í Ófeigsfirði.  Lítils háttar jarðhiti finnst á tveimur stöðum á jörðinni. 

Ábúð lauk í Ófeigsfirði 1965. Tún 7.7 ha. 1917. 9/10 slétt. 24 hdr. 1847 og 1706. 

Eyðijarðirnar Strandatún og Óskastaðir eru 1805 taldar með. 

 

Fornleifaskráning á deiliskipulagssvæðinu  

1784-001 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 369271 N: 615719 

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin 

frá Ófeigsfirði að Hraundal við 

Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð 

fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins talað um Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á 

heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá neðst á 

Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur yfir síhækkandi holt og smá hjalla 

þar til komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins 

og komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til vesturs niður að á sem Krossá heitir. 

Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. 

Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er hrunin og í dag er hrúgan  5,25m að ummáli og hæð hennar 

0,5m en hún hefur verið töluvert hærri þegar hún stóð uppi. Varðan er hlaðin úr grjóti úr 

nágrenninu.  

Hættumat: Mikill hætta, fer undir lón. 
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1784-002 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 369150 N: 615681 

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin 

frá Ófeigsfirði að Hraundal við 

Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð 

fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins 

talað um Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn 

yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá neðst á Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í 

suðvestur yfir síhækkandi holt og smá hjalla þar til komið er á móts við Krossaxlir sem 

eru þar skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins og komið sé á heiðarbrún og fer að halla 

lítið eitt til vesturs niður að á sem Krossá heitir. Hún rennur þarna í norður eftir mjög 

þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við 

gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er hrunin og er ummál hennar 4,5m og hæð 1,05m ekki mikið grjót 

í nágrenni hennar sem bendir til þess að hún hafi verið hærri.  

Hættumat: Mikill hætta, fer undir lón.  
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1784-003 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 369037 N: 

615616   

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla 

þjóðleiðin frá Ófeigsfirði að Hraundal við Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð fjölfarin 

áður. Í daglegu tali var aðeins talað um Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á heiðinni. Eins 

og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá neðst á Kjöleyrum. 

Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur yfir síhækkandi holt og smá hjalla þar til 

komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins og 

komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til vesturs niður að á sem Krossá heitir. 

Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. 

Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er hrunin og er  ummál hennar 5,1m og hæð 0,8 m. Varðan hefur 

verið mun hærri en er hrunin.  

Hættumat: Mikill hætta, fer undir lón. 
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1784-004 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A:368790 N: 615586. 

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin 

frá Ófeigsfirði að Hraundal við 

Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð 

fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins talað um Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á 

heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá neðst á 

Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur yfir síhækkandi holt og smá hjalla 

þar til komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins 

og komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til vesturs niður að á sem Krossá heitir. 

Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. 

Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er hrunin og er  ummál hennar 5,0m og hæð 0,7 m. Varðan hefur 

verið mun hærri en er hrunin. 

Hættumat: Mikill hætta, fer undir lón. 
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1784-005 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 368532  N: 615546   

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin 

frá Ófeigsfirði að Hraundal við 

Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð 

fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins 

talað um Heiðina. Örnefni eru ekki 

mörg á heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá 

neðst á Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur yfir síhækkandi holt og 

smá hjalla þar til komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar skammt frá á vinstri hönd. 

Þá er eins og komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til vesturs niður að á sem 

Krossá heitir. Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og 

fellur í Rjúkanda. Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er 1,6 m að ummáli og 1,6 m á hæð og ólíkt hinum er hún enn 

uppistandandi og má ætla miðað við ummál hinna sem hrundar eru að þær hafi verið 

álíka þegar þær stóðu. Þessi varða fer ekki undir lón.  

Hættumat: Lítill hætta, fer ekki undir lón. 
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1784-006 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 368488 N: 615541 

Staðhættir:  Staðhættir:  Í örnefaskrá 

segir ,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla 

þjóðleiðin frá Ófeigsfirði að Hraundal 

við Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins talað um 

Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl 

og síðan vestur yfir Húsá neðst á Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur 

yfir síhækkandi holt og smá hjalla þar til komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar 

skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins og komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til 

vesturs niður að á sem Krossá heitir. Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu 

gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er hrunin og er  ummál hennar 5,0m og hæð 0,5 m. Varðan hefur 

verið mun hærri en er hrunin. 

Hættumat: Engin hætta. 
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1784-007 

 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A:  368378       N: 615527 

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin frá 

Ófeigsfirði að Hraundal við Ísafjarðardjúp“ 

og var hún nokkuð fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins talað um Heiðina. Örnefni eru 

ekki mörg á heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn yfir Kjöl og síðan vestur yfir 

Húsá neðst á Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í suðvestur yfir síhækkandi holt 

og smá hjalla þar til komið er á móts við Krossaxlir sem eru þar skammt frá á vinstri 

hönd. Þá er eins og komið sé á heiðarbrún og fer að halla lítið eitt til vesturs niður að á 

sem Krossá heitir. Hún rennur þarna í norður eftir mjög þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og 

fellur í Rjúkanda. Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan stendur upp á hæð og þess vegna ekki svo há og enginn merki um 

að hún hafi verið hærri.  

Hættumat: Enginn hætta.  
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1784-008 

Hlutverk:  Samgöngubót  

Tegund: Varða  

Staðsetning: A: 368378  N: 615527   

Staðhættir:  Í örnefaskrá segir 

,,Ófeigsfjarðarheiði er gamla þjóðleiðin 

frá Ófeigsfirði að Hraundal við 

Ísafjarðardjúp“ og var hún nokkuð 

fjölfarin áður. Í daglegu tali var aðeins 

talað um Heiðina. Örnefni eru ekki mörg á heiðinni. Eins og fyrr er getið, liggur vegurinn 

yfir Kjöl og síðan vestur yfir Húsá neðst á Kjöleyrum. Þaðan liggur leiðin um það bil í 

suðvestur yfir síhækkandi holt og smá hjalla þar til komið er á móts við Krossaxlir sem 

eru þar skammt frá á vinstri hönd. Þá er eins og komið sé á heiðarbrún og fer að halla 

lítið eitt til vesturs niður að á sem Krossá heitir. Hún rennur þarna í norður eftir mjög 

þröngu gljúfri, Krossárgljúfri og fellur í Rjúkanda. Gönguleiðin liggur yfir Krossá ofan við 

gljúfrið.  

 

Minjalýsing: Varðan er heil og gott dæmi um hvernig vörðurnar sem hrundar eru hafa 

verið. Þó hafa ekki allar vörur verið háar en ummál hrúgu gefur vísbendingar um 

hvernig þær hafa verið.  
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4. Lokaorð. 
Í ágúst 2015 var gerð vettvangsathugun á jörðinni Ófeigsfirði í Árneshreppi á Ströndum  

vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Hvalárvirkjun. Gera á veg upp á hálendið þar sem 

virkjunar mannvirki verða gerð en þau eru nær öll neðanjarðar. Enginn merki voru um 

fornleifar þar sem framkvæmdir verða á láglendi. Einu minjarnar sem verða fyrir 

áhrifum vegna framkvæmdanna eru fjórar vörður en þær fara undir fyrirhugað lón.  

Allar vörðurnar fjórar sem verða fyrir áhrifum eru fallnar en margar aðrar vörður á 

leiðinni eru enn heilar og verða ekki fyrir áhrifum. Svæði við Eyvindarfjarðarvatn verður 

kannað þegar fært verður inn á hálendið aftur en nær óhugsandi er að þar sem að finna 

minjar sökum þess að svæðið er undir snjó mestan hluta árs og hlunnindi jarðana voru 

svo mikill að litlar líkur eru á að fólk hafi sótt í vötnin þar sem erfitt að nálgast hann 

þann stutta tíma árs sem fært er. Einu minjarnar sem verða fyrir áhrifum eru fjórar 

vörður sem eru hrundar við Vatnslautarvatn en það mun stækka við framkvæmdirnar. 

Komi minjar í ljós við framkvæmdir ber að stöðva þær og tilkynna til Minjastofnunar 

Íslands, starfsmaður hennar á Vestfjörðum er Einar Ísaksson, minjavörður Vestfjarða.   
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