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Umsögn Félags ábyrgra hundaeigenda um Borgarlínuna
- Verk- og matslýsing aðalskipulagsbreytinga í Reykjavík og Kópavogi.
Í kafla 1.2 Markmið og forsendur breytinga stendur að samkvæmt Svæðisskipulagi
höfuðborgarsvæðisins 2040 sé gert ráð fyrir um 70.000 nýjum íbúum á
höfuðborgarsvæðinu. Þetta gera um 16.800 hundaeigendur ef hlutfall hundaeignar
myndi standa í stað. Samkvæmt MMR könnun gerð í október 2018 má áætla að 24%
heimila haldi hund og er það 4% hækkun frá árinu 2015. Því telur FÁH nauðsynlegt að
yfirvöld skoði hagsmuni hundaeigenda við skipulag Borgarlínunnar, bæði með tilliti til
búsetumöguleika, ferðamáta og hreyfingarmöguleika með hundinn. Til þess að þessi
stóri hópur geti átt möguleika á að lifa bíllausum lífsstíl þarf að vera auðvelt að komast
í hreyfingu með hundinn, í formi góðra göngu- og hjólreiðastíga og aðgengi að grænum
svæðum þar sem hægt er að kasta bolta eða leyfa hundum að leika sér saman í öruggu
umhverfi.
FÁH hélt málþing 15. febrúar síðastliðinn undir yfirskriftinni ‘Hundahald næsta
áratugar’. Ein málstofan fjallaði um skipulag og hundasvæði þar sem Geirsnefið var
meðal annars rætt. Geirsnefið er á milli Elliðaránna þar sem þær liggja til sjávar og
hefur til fjölda ára verið eitt mest sótta hundasvæði Reykjavíkur. Staðsetning svæðisins
er hundaeigendum mikilvæg því það er miðsvæðis og því yfirleitt styst að fara þar sem
hægt er að sleppa hundi lausum og leyfa honum að hlaupa. Önnur lausagöngusvæði
í Reykjavík eru mun óaðgengilegri eins og Geldinganesið og Hólmsheiðin.
Hundaeigendur sem mættu á málþingið voru sammála um það að þeir sjái ekki að
hugsað sé til hundaeigenda og þeirra hagsmuna við gerð deiliskipulags eða skipulags
nýrra grænna svæða.
Hundasvæðin á höfuðborgarsvæðinu fylgja ekki stefnu um grænan lífsstíl, gerðin eru
of fá, of lítil til að hvetja til hreyfingar og eru ekki falleg ásýndar. Í Reykjavík eru fjögur
hundagerði og þrjú stærri óafgirt lausagöngusvæði. Til samanburðar er ekkert afgirt
hundasvæði í hinum sveitarfélögunum, aðeins óafgirt lausagöngusvæði sem eru öll í
útjaðri borgarmarka eða ekki í alfaraleið. Hundagerðin sem eru í Reykjavík eru fjögur,
við BSÍ, í Laugardalnum, í Grafarvogi og í Breiðholti. Gerðin eru um 600 fermetrar og
eru lítið notuð af hundaeigendum, sérstaklega þar sem enga andlega örvun er að fá í
gerðunum fyrir utan leiktæki sem stjórnarmeðlimur FÁH hannaði og sett var upp í
sjálfboðavinnu með leyfi Reykjavíkurborgar.
Gerðin skortir alla hönnun í þágu hundaeigenda, til dæmis eru gerðin of lítil,
staðsetningar eru oft úr alfaraleið eða nálægt mikilli umferð sem skapar
hávaðamengun frá umferðinni og hættu fyrir hunda ef þeir skildu sleppa. Einnig telja
margir hundaeigendur gerðin ekki vera hönnuð með þá í huga, inngangarnir eru ekki
tvöfaldir til að tryggja öryggi hunda inn og út af svæðinu, mölin er svo hvöss að margir
hundar geta illa gengið á henni, girðingarnar eru of lágar, hundar geta troðið sér undir
grindverk eða á milli rimla á hliðum sem greinilega eru ekki ætluð hundum.
Samkvæmt skipulagi Borgarlínunnar á að vera þverun yfir Geirsnefið að stokk undir
Sæbraut sem tengist upp á Suðurlandsbraut. Verði hundasvæði enn á Geirsnefinu er
nauðsynlegt að tryggja öryggi og aðgengi hundaeigenda að svæðinu, bæði þarf að
tryggja aðgengi þeirra sem geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur og þeirra sem
koma með Borgarlínunni. Núverandi tillögur gera t.d. ekki ráð fyrir því að stoppistöð

verði við Geirsnefið þannig að hundaeigendur þurfa að ganga 3-600 metra frá næstu
stoppistöð hafi þeir áhuga á að nýta sér Borgarlínuna til að ferðast með hundinn á
Geirsnef. FÁH vill fá skýrari sýn á hvað verði um þetta mikilvæga svæði fyrir
hundaeigendur vegna þess að hingað til hafa hagsmunir hunda ekki verið tryggðir sbr
ofangreind dæmi. FÁH telur það vera kominn tími til þess að hundasvæði verði talinn
hluti af hönnun skipulags og verði hluti af því sem gerir Reykjavík að spennandi
bæjarrými með fallegum hundagerðum en ekki lýti sem er komið fyrir úr almannaleið.
Því óskar FÁH sérstaklega eftir því að verða hluti af umsagnar- og samráðsaðilum er
varðar Borgarlínuna sbr. lið 6.2, bæði vegna hundasvæðisins á Geirsnefi sem og að
gæta þess að hagsmunir hundaeigenda gleymist ekki í þessu mikilvægu þróun
ferðamáta Höfuðborgarsvæðisins.
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