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SAMANTEKT
Í þessari skýrslu sem unnin er af starfsmönnum verkfræðistofunnar EFLU er rýnt í niðurstöður mats á
umhverfisáhrifum fyrir 93 MW e vatnsaflsvirkjun í Þjórsá, Hvammsvirkjun, sem lauk með úrskurði
Skipulagsstofnunar í ágúst 2003. Þar var fallist á framkvæmdina með fimm skilyrðum, og í úrskurði
Umhverfisráðuneytis frá apríl 2004 var úrskurður Skipulagsstofnunar staðfestur með tveimur
viðbótarskilyrðum. Umhverfismatið var unnið fyrir bæði Hvamms- og Holtavirkjun svo og fyrir tilhögun
sem byggðist á því að í stað þessara tveggja virkjunarkosta yrði vatnsfallið virkjað í einni virkjun,
Núpsvirkjun. Á sama tíma var einnig úrskurðað um Urriðafossvirkjun, sem liggur neðan Holtavirkjunar
og er neðstur fyrirhugaðra virkjunarkosta í Neðri-Þjórsá. Snýr þessi skýrsla að efsta kostinum eingöngu,
Hvammsvirkjun. Fyrirhugað framkvæmdasvæði er innan sveitarfélaganna Rangárþings ytra og Skeiðaog Gnúpverjahrepps.
Í 1. mgr. 12. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (MÁU) segir að ef framkvæmdir hefjast
ekki innan tíu ára frá því að álit (úrskurður) Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir
skal viðkomandi leyfisveitandi óska ákvörðunar Skipulagsstofnunar um hvort endurskoða þurfi að hluta
eða í heild matsskýrslu framkvæmdaraðila áður en leyfi til framkvæmda er veitt. Samkvæmt 2. mgr.
sömu lagagreinar getur Skipulagsstofnun ákveðið að endurskoða skuli matsskýrslu framkvæmdaraðila
ef forsendur hafa breyst verulega frá því að álitið (úrskurður) lá fyrir, svo sem vegna breytinga á
náttúrufari eða landnotkun á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, breytinga á löggjöf um umhverfismál,
breytinga á alþjóðlegum skuldbindingum eða vegna tækniþróunar varðandi framkvæmdina.
Markmið þess verkefnis sem hér er lýst er að setja saman skýrslu þar sem fjallað er um eftirtalin atriði:



Að kanna hvaða rannsóknir, vöktun, eftirlit og þróunarvinna hefur farið fram á vegum
Landsvirkjunar frá því að úrskurður vegna Hvammsvirkjunar lá fyrir.
Að túlka og rýna rannsóknar- og þróunarvinnu með tilliti til breytinga í lagaumhverfi, nýrrar
þekkingar eða tækni, sem og viðhorfa sem komið hafa fram á síðasta áratug.

Í mati á umhverfisáhrifum fyrir Hvammsvirkjun er fjallað um eftirfarandi þætti: sjónræn áhrif,
ferðaþjónusta og útivist, landnotkun, efnahag og samfélag, ónæði á framkvæmdatíma,
menningarminjar, gróður, jarðveg og fok, fugla, vatnalíf, jarðmyndanir, vatnafar, hættur og náttúruvá.
Byggt á rýni á fyrirliggjandi gögnum og með tilliti til nýrra upplýsinga sem komið hafa fram frá
umhverfismatinu 2003 var lagt mat á hvort tilefni sé til þess að endurskoða hluta eða heild af MÁU fyrir
Hvammsvirkjun í samræmi við ákvæði 12. gr. laganna um mat á umhverfisáhrifum. .
Margar af þeim breytingum sem gerðar hafa verið á hönnun virkjunarinnar munu leiða af sér minni
sjónræn áhrif miðað við upphaflegu hönnunina og má þar nefna lægra stöðvarhús, minna inntakslón og
minna haugsetningarsvæði auk þess sem valin hafa verið sérstök uppblásturssvæði að ósk landeiganda
til haugsetningar.
Ljóst er að ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og fjölgun ferðamanna til Íslands hefur orðið
töluvert meiri en spár gerðu ráð fyrir við gerð matsskýrslunnar. Miðað við umferðartölur hefur þó ekki
orðið mikil fjölgun bíla á Þjórsárdalsvegi. Reikna má með áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu á
nærliggjandi svæðum, m.a. í Þjórsárdal, og verður ekki séð að virkjunarframkvæmdir muni torvelda
uppbyggingu fyrirhugaðrar ferðaþjónustu né skerða möguleika til útivistar.
Í úrskurði Skipulagsstofnunar eru sett skilyrði um endurheimtingu votlendis, aðgerðir til að fyrirbyggja
fok á sand- og aurasvæðum og vöktun öldurofs og eyðingu gróðurs á ströndum . Landsvirkjun hefur
unnið að uppfyllingu allra þessara skilyrða og er sumum lokið á meðan önnur eru í vinnslu. Samráð
hefur verið við landeigendur um mótvægisaðgerðir og er samningum lokið við alla hlutaðeigandi aðila
um bætur og mótvægisaðgerðir.
Engar stærri breytingar hafa orðið á grunnástandi m.t.t. sjónrænna áhrifa, ferðaþjónustu og útivistar,
landnotkunar eða efnahags og samfélags í umhverfi virkjunarinnar og því ekki talin ástæða til að taka
upp mat á umhverfisáhrifum vegna þessara þátta. Tekjur af veiðihlunnindum hafa aukist frá aldamótum
í samræmi við aukna veiði og hærra afurðarverð, en um er að ræða að langmestu leyti netaveiði neðan
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Urriðafoss. Forsendur hafa ennfremur ekki breyst vegna hávaða eða ónæðis á framkvæmdatíma.
Breyttar hönnunarforsendur munu ekki hafa í för með sér viðbótaráhrif á fornleifar eða menningarminjar
auk þess sem unnið hefur verið að fornleifarannsóknum í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar.
Þegar umhverfismat lá fyrir árið 2003 voru ekki uppi skýr áform um verndun Viðeyjar (Minnanúpshólma)
í Þjórsá þrátt fyrir verndargildi hennar. Með friðlýsingu eyjarinnar árið 2011 er verndun hennar aftur á
móti tryggð með þeim aðgerðum sem lýst er í friðlýsingarskilmálum. Að öðru leyti er hvorki um að ræða
breytingar á grunnástandi gróðurs né fuglalífs á framkvæmdarsvæðinu sem gefur tilefni til
endurskoðunar umhverfismats. Unnið er að áætlun um endurheimt votlendis í samræmi við úrskurð
Skipulagsstofnunar auk þess sem að unnið er að vöktunaráætlun vegna gróðureyðingar og foks.
Áhrif á vatnalífríki snúa fyrst og fremst að stærð uppeldissvæða fyrir laxfiska ofan virkjunar. Sé litið á allt
svæðið í Þjórsá sem opið er fiski eftir stigagerð við Búða, þá er ljóst að án nokkurra mótvægisaðgerða
myndi Hvammsvirkjun loka á um 30% af heildarbúsvæðum laxfiska. Með fyrirhuguðum
mótvægisaðgerðum, m.a. sérstakri seiðafleytu, fiskstiga, aðgerðum til að stýra rennsli yfir vetrar- og
sumarmánuði sem og líklegri lagfæringu á farveg neðan stíflu, má minnka áhrif virkjunarinnar verulega.
Í skilyrðum Skipulagsstofnunar frá úrskurði um mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar er farið fram
á að staðið verði fyrir þeim viðbótarrannsóknum sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar
vegna matsins og að gripið verði til þeirra mótvægisaðgerða sem þar eru lagðar til. Landsvirkjun hefur
um árabil eða frá árinu 2003 staðið fyrir umfangsmiklum viðbótarrannsóknum í Þjórsá í samráði við
Veiðimálastofnun. Niðurstöður þeirra rannsókna má finna í útgefnum skýrslum og liggur fyrir áætlun um
áframhaldandi rannsóknir. Mótvægisaðgerðir hafa þróast með tilliti til rannsókna og hefur formleg
útfærsla þeirra verið kynnt í greinargerðum. Í vinnu 3. verkefnisstjórnar Rammaáætlunar hafa virkjanir í
Neðri-Þjórsá farið í gegnum rýnivinnu margra sérfræðinga m.t.t. vatnalífríkis og fyrirliggjandi
mótvægisaðgerða, og var það niðurstaða þeirrar vinnu að dregið hefði nægilega úr óvissu varðandi áhrif
Hvammsvirkjunar á laxfiska í Þjórsá að unnt væri að raða henni í nýtingarflokk á nýjan leik.
Í úrskurði Skipulagsstofnunar segir einnig að framkvæmdaraðili þurfi á rekstrartíma að fara að tillögum
Veiðimálastofnunar að vöktun. Landsvirkjun hefur lagt fram vöktunar- og viðbragðsáætlun sem tekur á
þeim óvissuatriðum sem fram kunna að koma annarsvegar vegna áhrifa á vatnalíf og hinsvegar vegna
virkni mótvægisaðgerða. Hafa viðbótarrannsóknir, fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir og vöktunar- og
viðbragðsáætlanir jafnframt verið kynntar fyrir Fiskistofu. Ekki er um að ræða verulegar breytingar á
forsendum frá matinu 2003, t.d. á grunnástandi eða lagaramma.
Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi eða öðrum forsendum m.t.t. jarðmyndana eða
vatnafars við framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar frá umhverfistmatinu 2003. Hvammsvirkjun ein hefur
ekki rennslisáhrif á þá fossa sem eru neðar í vatnakerfinu, þ.e. Búðafoss, Hestafoss og Urriðafoss, sem
njóta verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999. Rannsóknir í grunnvatnsholum á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði hafa sýnt að samband Þjórsár og grunnvatnsins er mjög lítið og að áhrifaþættir
grunnvatnsins séu frekar úrkoma sem fellur á hraunið sjálft, ásamt rennsli af hærri svæðum.
Landsvirkjun hefur nú þegar uppfyllt þau skilyrði um gerð áhættumats sem farið var fram á í úrskurði
umhverfisráðuneytisins. Meginniðurstöðu áhættumatsins voru þær að staðaráhætta fólks vegna flóða af
völdum nýrra mannvirkja telst vera innan þeirra marka sem tilskilin eru í fyrrgreindum úrskurði.
Breytingar sem gerðar hafa verið á hönnun flóðmannvirkja gerir þau öruggari og minnkar líkur á
skemmdum. Ekki eru því um að ræða breytingar á forsendum sem kalla á upptöku umhverfismats á
þessum umhverfisþætti.
Niðurstaða þessarar úttektar er að ekki eru um að ræða verulegar breytingar á forsendum, þ.e.
grunnástandi eða lagaramma sem hafa í för með sér að endurtaka þurfi mat á umhverfisáhrifum fyrir
Hvammsvirkjun, sbr. 12. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Forsendur hafa m.ö.o. hvorki
breyst verulega vegna breytinga á náttúrufari eða landnotkun, breytinga á löggjöf um umhverfismál,
breytinga á alþjóðlegum skuldbindingum, né vegna tækniþróunar varðandi virkjunina.
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1 INNGANGUR
1.1 Um Hvammsvirkjun
Hugmyndir um virkjanir í Neðri-Þjórsá hafa verið uppi frá því snemma á 20. öld. Árið 1914 stofnaði Einar
Benediktsson ásamt fleirum Fossafélagið Títan sem framkvæmdi umfangsmiklar mælingar í og við
Þjórsá undir stjórn norsks verkfræðings, Gotfreds Sætersmoen. Orku frá virkjunum í Þjórsá hugðust
aðstandendur Fossafélagsins einkum nota til stóriðju, s.s. framleiðslu tilbúins áburðar, álbræðslu eða
sínkbræðslu, en ekkert varð úr áformum fyrirtækisins. Með aukinni tækniþróun og auknum kröfum í
umhverfismálum urðu eldri hugmyndir úreltar og nýrri hugmyndir þróuðust með meiri hagkvæmni og
minni umhverfisáhrifum að leiðarljósi. Hafa flestar hugmyndir gengið út frá því að fall Þjórsár frá Hagaey
niður fyrir Búðafoss eða Hestafoss yrði virkjað í tveimur eða þremur áföngum.
Í dag eru 6 virkjanir á Þjórsár-Tungnaársvæðinu, með tilheyrandi vatnsmiðlun. Allar eru þær á hálendinu
nema Búrfellsvirkjun, sem virkjar fallið af hálendisbrúninni niður á láglendi. Þrír virkjunarkostir hafa verið
til skoðunar á þeim hluta Þjórsár sem fellur um láglendi undanfarin ár; þ.e. Hvammsvirkjun, Holtavirkjun
og Urriðafossvirkjun.
Tafla 1 Vatnsaflsvirkjanir Landsvirkjunar á Þjórsár/Tungnaársvæðinu.

Vatnsaflsvirkjanir
Landsvirkjunar

Uppsett afl (MW)

Gangsetning

Búrfellsvirkjun

270

1969

Sigölduvirkjun

150

1978

Hrauneyjafossvirkjun

210

1981

Sultartangavirkjun

120

1999

Vatnsfellsvirkjun

90

2001

Búðarhálsvirkjun

95

2014

Hvammsvirkjun, hönnuð fyrir allt að 93 MW, er efsti kosturinn í Neðri-Þjórsá, þar sem um 32 m hátt fall
er virkjað frá Yrjaskeri rétt ofan við bæinn Haga og niður fyrir Ölmóðsey austan við Þjórsárholt.
Inntakslón Hvammsvirkjunar, Hagalón, verður í farvegi Þjórsár norður af Skarðsfjalli. Meðalrennsli
Þjórsár á fyrirhuguðu virkjunarsvæði Hvammsvirkjunar er um 325 m 3/s. Með virkjun skerðist rennsli á
um 3 km kafla frá Hvammstíflu ofan við Minnanúpshólma suður fyrir Ölmóðsey, en skv. hönnun verður
tryggt að rennsli verður þar að lágmarki 10 m 3/s yfir vetrarmánuði og meira en 40 m3/s yfir sumarmánuði
til að tryggja för göngufiska í farvegi árinnar að laxastiga.
Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem sátt hefur náðst um að nýta
með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Samkvæmt lögum ber fyrirtækinu
„að hafa með viðunandi öryggi tiltæka nægilega raforku til þess að anna þörfum viðskiptavina sinna á
hverjum tíma“ sbr. 5. tl. 2. gr. laga nr. 42/1983 um Landsvirkjun.

1.2 Tilgangur og markmið
Árið 2005 voru samþykkt breytingar á lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum þar sem við
bættist sk. 12. gr. laganna sem hljóðar svo:
[12. gr. Endurskoðun matsskýrslu.
Ef framkvæmdir hefjast ekki innan tíu ára frá því að álit Skipulagsstofnunar um mat á
umhverfisáhrifum liggur fyrir skal viðkomandi leyfisveitandi óska ákvörðunar Skipulagsstofnunar
um hvort endurskoða þurfi að hluta eða í heild matsskýrslu framkvæmdaraðila áður en leyfi til
framkvæmda er veitt.
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Skipulagsstofnun getur ákveðið að endurskoða skuli matsskýrslu framkvæmdaraðila skv. 1.
mgr. ef forsendur hafa breyst verulega frá því að álitið lá fyrir, svo sem vegna breytinga á
náttúrufari eða landnotkun á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, breytinga á löggjöf um
umhverfismál, breytinga á alþjóðlegum skuldbindingum eða vegna tækniþróunar varðandi
framkvæmdina. Verði niðurstaðan sú að endurskoða skuli matsskýrslu að hluta eða í heild skal
fara með málið skv. 8.–11. gr. eftir því sem við á.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um endurskoðun matsskýrslu skal auglýst í Lögbirtingablaði og
dagblaði sem gefið er út á landsvísu innan tveggja vikna frá því að ákvörðun liggur fyrir. Í
auglýsingu skal tilgreina kæruheimildir og kærufresti.]
Skv. 2. mgr. lagagreinarinnar skal fara með málið samkvæmt hefðbundnu matsferði verði niðurstaðan
sú að endurskoða skuli matsskýrslu að hluta eða í heild. Nú eru liðin rúm ellefu ár frá úrskurði
Skipulagsstofnunar um virkjun Þjórsár við Núp, dags. 19. ágúst 2003, þar sem lagt var mat á
umhverfisáhrif virkjunar í einu þrepi með Núpsvirkjun eða í tveimur þrepum með Hvamms- og
Holtavirkjun. Fallið hefur verið frá hugmyndum um útfærslu í einu þrepi. Snýr þessi skýrsla að efsta
kostinum eingöngu, Hvammsvirkjun, en í dag er alls um þrjá aðskilda virkjunarkosti að ræða í NeðriÞjórsá; Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Tilhögun Hvammsvirkjunar hefur þróast með
tilliti til áralangra rannsókna og vöktunar, auk þess sem að ýmsar ábendingar hafa komið fram, m.a.
vegna vinnu verkefnisstjórnar 3. áfanga Rammaáætlunar. Því telur Landsvirkjun ástæðu til þess að
yfirfara mat á umhverfisáhrifum fyrir Hvammsvirkjun með tilliti til 1. og 2. mgr. 12. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum og hefur Landsvirkjun óskað eftir því við verkfræðistofuna EFLU að vinna slíka úttekt.
Markmið verkefnisins er að fjalla um og greina eftirtalin atriði:




Að kanna hvaða rannsóknir, vöktun, eftirlit og þróunarvinna hefur farið fram á vegum
Landsvirkjunar frá því að úrskurður vegna Hvammsvirkjunar lá fyrir.
Að túlka og rýna rannsóknar- og þróunarvinnu með tilliti til breytinga í lagaumhverfi, nýrrar
þekkingar eða tækni, sem og viðhorfa sem komið hafa fram á síðasta áratug, ef það á við.
Með tilliti til rýni á fyrirliggjandi gögnum og til nýrra upplýsinga, að leggja mat á hvort tilefni sé til
þess að skoða hluta eða heild mats á umhverfisáhrifum fyrir Hvammsvirkjun aftur.

Niðurstöðurnar eru teknar saman í þessari skýrslu.

1.3 Gögn og aðferðir
Verkefnið var unnið af starfsmönnum verkfræðistofunnar EFLU. Í upphafi verkefnis var fundað með
starfsmönnum Landsvirkjunar og farið yfir þau gögn sem til eru vegna verkefnisins. Í greiningu á
sérhverjum umhverfisþætti er gefið yfirlit yfir þau gögn sem lögð eru til grundvallar.
Að greiningunni komu eftirfarandi sérfræðingar:





Alexandra Kjeld, umhverfisverkfræðingur M.Sc.
Páll Höskuldsson, efnafræðingur og efnaverkfræðingur, M.Sc.
Helga J. Bjarnadóttir, efna- og umhverfisverkfræðingur, M.Sc.
Ólafur Árnason, umhverfis- og landfræðingur, M.Sc.

1.4 Uppbygging skýrslunnar
Í köflum 2 til 13 er fjallað um hvern einstakan umhverfisþátt, þ.e. sjónræn áhrif, ferðaþjónustu og útivist,
landnotkun, efnahag og samfélag, ónæði á framkvæmdatíma, menningarminjar, gróður, jarðveg og fok,
fugla, vatnalíf, jarðmyndanir, vatnafar og hættur og náttúruvá. Hverjum kafla er skipt upp á sama máta.
Fyrst er gefið yfirlit yfir niðurstöðu matsskýrslu, úrskurð Skipulagsstofnunar frá 2003 og úrskurð
umhverfisráðuneytis frá 2004. Því næst er gefið yfirlit yfir ný gögn sem liggja fyrir frá því að
Skipulagsstofnun kvað upp úrskurð sinn. Næst er gerð greining á helstu forsendubreytingum sem orðið
hafa frá því að mati á umhverfisáhrifum lauk, ef það á við, þ.e. yfirlit á breytingar á grunnástandi,
lagaramma og viðhorfum til viðkomandi umhverfisþáttar. Að síðustu er gefin niðurstaða fyrir hvern
umhverfisþátt. Í kafla 14 eru svo gefnar heildarniðurstöður greiningarinnar.
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1.5 Yfirlit yfir mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar frá 2003
Hér er gefið yfirlit um matsferlið og niðurstöðu þess, sem byggður er á matsskýrslu virkjunar Þjórsár við
Núp [1], úrskurð Skipulagsstofnunar [2], sem og úrskurð umhverfisráðuneytis [3].
Landsvirkjun tilkynnti framkvæmdina til Skipulagsstofnunar þann 25. apríl 2003. Kynningartími
skýrslunnar var frá 7. maí– 18. júní 2003. Skýrslan lá frammi á opinberum stöðum og var jafnframt
aðgengileg á vef Landsvirkjunar. Leitað var umsagnar Rangárþings ytra, Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Ferðamálaráðs Íslands, Fornleifaverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytis, Landgræðslu ríkisins, Orkustofnunar, Umhverfisstofnunar, Vegagerðarinnar og
veiðimálastjóra. Á kynningartíma bárust 12 athugasemdir.
Skipulagsstofnun birti úrskurð sinn um mat á umhverfisáhrifum virkjunar við Núp þann 19. ágúst 2003.
Þar er fallist á virkjunina með skilyrðum í fimm liðum. Samhliða birti Skipulagsstofnun úrskurð sinn um
Urriðafossvirkjun í Þjórsá allt að 150 MW og breytingu á Búrfellslínu 2 [4], dags. sama dag, þar sem
fallist var á framkvæmd með fimm skilyrðum, sambærilegum þeim sem settir voru virkjun við Núp.
Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum virkjunar við Núp var kærður til umhverfisráðuneytis þann 24.
september 2003. Þann 27. apríl 2004 var kveðinn upp úrskurður umhverfisráðuneytis, þar sem úrskurður
Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2003 var staðfestur með þremur breytingum, þ.e. breytingu á skilyrði
nr. 3 auk tveggja viðbótarskilyrða.
Í matsskýrslu Landsvirkjunar var lagt mat á virkjun Þjórsár við Núp allt að 150 MW [1]. Lagðir voru fram
2 kostir á útfærslu virkjunar við Núp. Annarsvegar virkjun Þjórsár við Núp í einu þrepi með Núpsvirkjun
sem felur í sér gerð stíflumannvirkja og myndun 4,6 km2 lóns við Haga, hinsvegar virkjun Þjórsár í
tveimur þrepum með 4,6 km2 inntakslóni í 116 m h.y.s. við Haga, Hvammsvirkjun, og 6,7 km2 inntakslóni
í 72 m h.y.s. við Árnes, Holtavirkjun. Fallið hefur nú verið frá hugmyndum um útfærslu í einu þrepi.
Lagður var auk þess fram einn kostur á lónshæð hverrar virkjunar, en aðrir kostir voru kynntir til
samanburðar. Við báðar útfærslur virkjunar Þjórsár við Núp var einnig þörf á tengingu stöðvarhúsa við
Búrfellslínu 1 og breytingu á þeirri línu.
Í þessari skýrslu er einungis tekinn til umfjöllunar sá þáttur matsskýrslu og úrskurðar Skipulagsstofnunar
er varðar Hvammsvirkjun, þ.e. hvorki verður fjallað um virkjun í einu þrepi, Núpsvirkjun, né hinn
virkjunarkost fyrirhugaðra framkvæmda í tveimur þrepum, þ.e. Holtavirkjun.
Í mati á umhverfisáhrifum var fjallað um áhrif framkvæmdar á eftirfarandi þætti: sjónræn áhrif, vatnafar,
lífríki Þjórsár, náttúruminjar, gróðurfar, fuglalíf, fornleifar, landnotkun, samgöngur, hljóðvist,
ferðaþjónustu og útivist, íbúaþróun og atvinnulíf, vár og hættur. Þessir þættir hlutu meðhöndlun
Skipulagsstofnunar og þá undir eftirfarandi fyrirsögnum, sem ekki eru alveg sambærilegar við skiptingu
matsskýrslunnar: sjónræn áhrif, ferðaþjónusta og útivist, landnotkun, efnahagur og samfélag, ónæði á
framkvæmdatíma, menningarminjar, gróður, jarðvegur og fok, fuglar, vatnalíf, jarðmyndanir, vatnafar,
hættur og náttúruvár. Stuðst verður við síðarnefndar fyrirsagnir í þessari skýrslu, þar sem gerð verður
grein fyrir niðurstöðum matsins fyrir sérhvern þátt sem og úrskurðum Skipulagsstofnunar og
Umhverfisráðuneytis.
Úrskurðarorð Skipulagsstofnunar [2], dags. 19. ágúst 2003, hljóða svo:
Í samræmi við 11. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 hefur Skipulagsstofnun farið
yfir þau gögn sem lögð voru fram samkvæmt 10. gr. sömu laga af hálfu framkvæmdaraðila við
tilkynningu ásamt umsögnum, athugasemdum og svörum framkvæmdaraðila við þeim.
Með vísun til niðurstöðu Skipulagsstofnunar sem gerð er grein fyrir í 5. kafla þessa úrskurðar er
fallist á fyrirhugaða virkjun Þjórsár við Núp í einu þrepi með byggingu Núpsvirkjunar og í tveimur
þrepum með byggingu Hvammsvirkjunar og Holtavirkjunar ásamt breytingum á Búrfellslínu 1 með
eftirtöldum skilyrðum:
1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að flatarmáli og
það votlendi sem raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði við
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2.
3.

4.

5.

hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt votlendisins undir Umhverfisstofnun.
Framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar
með aðgerðum í samráði við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.
Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna í 10 ár eftir að þau
verða tekin í notkun og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu
ríkisins um mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.
Áður en til framkvæmda kemur þarf framkvæmdaraðili að standa fyrir þeim
viðbótarransóknum um grunnástand lífríkis í Þjórsá sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu
Veiðimálastofnunar um lífríki Þjórsár og raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Í ljósi
niðurstaðna þessara rannsókna þarf framkvæmdaraðili að útfæra nánar og grípa til þeirra
mótvægisaðgerða sem lagðar eru til í fyrrnefndri sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar. Að
loknum framkvæmdum þarf framkvæmdaraðili að fara að þeim tillögum að vöktun sem fram
koma í sérfræðiskýrslunni og raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Vöktun þarf að standa
yfir í a.m.k. 10 ár frá því að starfsemi virkjananna hefst. Viðbótarrannsóknir,
mótvægisaðgerðir og vöktun þarf að vinna í samráði við og bera undir veiðimálastjóra.
Framkvæmdaraðili fari að tillögum Fornleifaverndar ríkisins að mótvægisaðgerðum vegna
áhrifa á hvern og einn fundarstað fornleifa sem raktar eru í kafla 4.2 í þessum úrskurði.
Framkvæmdaraðili þarf að standa fyrir könnun á fornleifum á áhrifasvæði vega, slóða,
vinnubúða og háspennulínu áður en framkvæmdir hefjast í samráði við Fornleifavernd
ríkisins og fara að þeim tillögum að mótvægisaðgerðum sem stofnunin kann að gera vegna
áhrifa á fornleifar á þessum svæðum.

Úrskurðarorð umhverfisráðuneytis [3], dags. 27. apríl 2004, hljóða svo:
Úrskurður Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2003 er staðfestur með eftirfarandi breytingum:
1. Skilyrði 3 í úrskurði Skipulagsstofnunar orðast svo:
Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna á meðan virkjunin er
starfrækt og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins um
mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera
áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.
2. Við bætist nýtt skilyrði sem verður skilyrði nr. 6 svohljóðandi:
Samhliða hönnun virkjunarinnar, skal framkvæmdaraðili láta gera áhættumat fyrir virkjunina þar
sem sýnt er fram á að árleg staðaráhætta fólks á svæðinu eftir byggingu mannvirkjanna verði
ekki meiri en talin er ásættanleg vegna ofanflóða.
3. Við bætist nýtt skilyrði sem verður skilyrði nr. 7 svohljóðandi:
Framkvæmdaraðili girði af farveg árinnar á báðum bökkum hennar eftir þörfum og setji upp
aðvörunarskilti á viðeigandi stöðum til að draga úr hættu vegna skyndilegrar rennslisaukningar.
Jafnframt skal framkvæmdaraðili setja upp aðvörunarbúnað sem gefur til kynna með hljóðmerki
slíka hreyfingu á loku stíflunnar.
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1.6 Skipulag og leyfisveitingar
Fyrirhuguð Hvammsvirkjun er innan staðfestra aðalskipulaga Skeiða- og Gnúpverjahrepps og
Rangárþings ytra.
Þegar umhverfismat lá fyrir árið 2003 var gert ráð fyrir virkjun Þjórsár í tveimur þrepum í aðalskipulagi
Holta- og Landsveitar í Rangárþingi ytra fyrir árin 2002 – 2014. Aðalskipulag Rangárþings ytra 2010 –
2022 var staðfest af umhverfisráðherra þann 2. febrúar 2011 og er þar áfram gert ráð fyrir virkjunum í
Þjórsá, þ.á m. Hvammsvirkjun. Í greinargerð aðalskipulags Rangárþings ytra kemur fram að sveitarstjórn
telji að búið sé að fjalla um áhrif framkvæmda á landnotkun á fullnægjandi hátt [5]. Framkvæmdin hafi
jákvæð áhrif á atvinnuþróun og efnahag á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Virkjunin hafi ekki
veruleg áhrif á landbúnað og mótvægisaðgerðir framkvæmdaaðila eigi að tryggja að veiðihlunnindi muni
ekki verða lakari að framkvæmdum loknum. Verkefnið sé talið styrkja tekjugrunn sveitarfélagsins til
lengri tíma og auki möguleika á atvinnuppbyggingu tengdri orkunýtingu í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið
sé í samstarfi við sveitarfélög við Þjórsá um uppbyggingu atvinnu í tengslum við orkuvinnslu á svæðinu.
Sveitarstjórn telji að mótvægisaðgerðir taki á fullnægjandi hátt á þeim annmörkum sem óhjákvæmilega
fylgja svo stórum framkvæmdum. Við gerð aðalskipulagsins 2010 – 2022 var ekki talið að breytingar á
útfærslu framkvæmdar frá umhverfismati væru það miklar að þær breyttu stefnu gildandi aðalskipulags.
Þegar umhverfismat lá fyrir árið 2003 var ekki gert ráð fyrir virkjun Þjórsár við Núp í aðalskipulagi fyrrum
Gnúpverjahrepps 1993 – 2013, þar sem enn var ekki búið að samræma skipulag virkjunarkosta miðað
við aðalskipulag Rangárþings ytra. Þann 18. febrúar 2011 var breyting á aðalskipulagi Skeiða- og
Gnúpverjahrepps 2004 – 2016 staðfest af umhverfisráðherra, þar sem gert var ráð fyrir inntakslónum,
stíflum og görðum Hvamms- og Holtavirkjunar, ásamt tilheyrandi haugsvæðum og efnistökusvæðum. Í
breytingunni fólst einnig tilfærsla á legu þjóðvegar nr. 32 ofan Hagalóns í samræmi við breytta
framkvæmdartilhögun.
Í umhverfismati vegna aðalskipulagsbreytinga Skeiða- og Gnúpverjahrepps er fjallað um umhverfisáhrif
fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar ásamt inntakslóni [6]. Þar kemur fram, með vísan til úrskurðar
Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis, auk umsagna Umhverfisráðuneytis, Fornleifaverndar
ríkisins og Landbúnaðarstofnunar, að það sé mat sveitarstjórnar að skili mótvægisaðgerðir þeim árangri
sem gert er ráð fyrir, verði helstu umhverfisáhrif virkjananna sjónræn. Sveitarstjórn muni tryggja við
meðferð málsins, þ.e. við gerð deiliskipulagsáætlana og útgáfu framkvæmda- og byggingarleyfa, að
farið verði í hvívetna eftir þeim skilyrðum og að ráðist verði í þær mótvægisaðgerðir sem gerð er krafa
um skv. umhverfismati. Telji sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps, að þrátt fyrir hin sjónrænu áhrif
framkvæmdanna, rétt að samþykkja að gert verði ráð fyrir framkvæmdunum í aðalskipulagi
sveitarfélagsins, með vísun í markmið skipulags- og byggingarlaga, sem fram kemur í 2. gr. laganna,
að lögunum sé ætlað „... að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, ...“ Frá
því að unnið var að aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004 – 2016 hefur framkvæmdartilhögun
breyst lítillega, sjá kafla 0, þ.e. dregið hefur m.a. úr umfangi lóns og haugsvæða, sem og úr sýnileika
stöðvarhúss.
Í tengslum við fyrirhugaða virkjunarkosti verður lagður 7,5 km langur vegur milli Landvegar og
Þjórsárdalsvegar sem nýtast mun til almennra nota og mun sá vegur tengja uppsveitir Árnes- og
Rangárþings. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps vegna vegarins var staðfest af
umhverfisráðherra þann 1. mars 2010 [7] og þann 2. febrúar 2011 á aðalskipulagi Rangárþings ytra [5].
Talið er að vegurinn muni styrkja byggð, ferðaþjónustu og annað atvinnulíf, auk þess sem hann bætir
öryggi íbúa uppsveitanna með fjölgun akfærra leiða yfir Þjórsá [5].
Áður en leyfi til framkvæmda er veitt þarf að gera deiliskipulag af framkvæmdasvæði virkjunarinnar.
Deiliskipulagið þarf að taka til allra þátta framkvæmdarinnar, þ.m.t. stöðvarhúsa, línulagna, vegagerðar,
efnistöku og haugsetningar. Vinna er hafin við deiliskipulag fyrir Hvammsvirkjun.
Framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar fer um jarðirnar Hvamm, Skarð og Yrjur í Rangárþingi ytra, og
Haga, Fossnes og Minna-Núp í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Skv. 3. mgr. 4. gr. raforkulaga nr. 65/2003
getur leyfishafi virkjanaleyfis ekki hafið framkvæmdir á eignarlandi nema náðst hafi samkomulag við
landeigendur og eigendur orkulinda um endurgjald nema ákvörðun um eignarnám, sbr. 23. gr., liggi þá
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fyrir. Samningarferli Landsvirkjunar við alla hlutaðeigandi landeigendur á virkjanasvæðinu er lokið. Til
mótvægis við missi á túnum og beitilöndum verður framburðarefnum dælt upp á jaðra lónsins og svæðin
síðan grædd upp að nýju til að vinna megi upp landmissinn a.m.k. til jafns við það sem áður var.

1.7 MÁU og rammaáætlun
Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er undanfari leyfisveitinga, þar sem greind eru og metin
umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar. Eftir að umhverfismati er lokið er framkvæmd háð
leyfisveitingu eftir sem áður, þar sem leyfisveitendum ber að kynna sér matsskýrslu framkvæmdaraðila
um framkvæmdina og taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
hennar, skv. breytingu sem gerð var á lögum nr. 106/2000 árið 2005.
Þegar um virkjunarkost er að ræða er forsenda þess að til leyfisveitinga geti komið að virkjunarkosturinn
hafi verið settir í orkunýtingarflokk rammaáætlunar. Unnið hefur verið að rammaáætlun um nýtingu
vatnsafls og jarðvarma frá árinu 1999, og er markmið rammaáætlunar að skapa faglegar forsendur fyrir
ákvörðun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafls- og jarðhitasvæði. Í rammaáætlun
er unnið að flokkun virkjunarkosta með tilliti til orkugetu, hagkvæmni og annars þjóðhagslegs gildis,
áhrifa þeirra á náttúrufar, náttúru- og menningarminjar svo og á aðra landnýtingu. Mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar getur farið fram, hvort heldur sem er, eftir að virkjunarkostur hefur
verið settur í orkunýtingarflokk rammaáætlunar, eða á meðan virkjunarkosturinn er enn til skoðunar á
vettvangi rammaáætlunar.
Í tilfelli Hvammsvirkjunar stóð skoðun 1. verkefnisstjórnar rammaáætlunar á virkjunarkostum við Núp yfir
um það leyti sem að umhverfismati lauk, þ.e. á árinu 2003. Í niðurstöðu 1. verkefnisstjórnar frá nóvember
2003 var virkjun við Núp sett í umhverfisflokk a, þ.e. í flokk virkjunarkosta með minnst umhverfisáhrif,
en þar var virkjunarkostum einnig raðað eftir heildarhagnaði eða arðsemi. Í september 2004 hófst vinna
verkefnisstjórnar 2. áfanga rammaáætlunar, sem naut aðstoðar fjögurra faghópa sem lögðu mat á
náttúrufar og minjar; ferðaþjónustu, útivist, landbúnað og hlunnindi; þjóðhagsmál, atvinnulíf og
byggðaþróun og loks afl, orkugetu og hagkvæmni. Faghóparnir skiluðu niðurstöðum sínum í mars 2010
og vann verkefnisstjórn heildarröðun á öllum kostum upp úr niðurstöðunum í kjölfar opins
umsagnarferils. Afhent var lokaskýrsla með tillögum 2. verkefnisstjórnar í júlí 2011. Í niðurstöðu 2.
verkefnisstjórnar voru virkjunarkostir í Neðri-Þjórsá settir í orkunýtingarflokk.
Í kjölfar vinnu verkefnisstjórnar RÁ-2 voru undirbúin drög að tillögu til þingsályktunar, sem fór í 12 vikna
umsagnarferli. Fjöldi umsagna bárust sem nýtt voru til að smíða endanlega þingsályktunartillögu í
stjórnarráði iðnaðar- og umhverfisráðuneyta. Fólst vinna ráðuneytanna í að meta hvort rök fyrir röðun
einstakra kosta í orkunýtingar- eða verndarflokk stæðust ýtrustu kröfur eða hvort ástæða þætti til að afla
frekari gagna fyrir ákveðna kosti, sem ættu þá heima í biðflokki meðan unnið væri að frekari
gagnasöfnun og mati. Á þessum forsendum voru sex kostir færðir úr orkunýtingarflokki í bið, þ. á m.
virkjanir í Neðri-Þjórsá, þ.e. Hvamms-, Holta- og Urriðafossvirkjanir. Ný tillaga var lögð fyrir Alþingi og
samþykkt þar þann 14. janúar 2013.
Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar var skipuð í mars 2013 og var henni falið að forgangsraða
vinnu sinni þannig að hún gerði fyrst grein fyrir þeim virkjunarkostum sem færðir voru úr
orkunýtingarflokki í biðflokk að loknu umsagnarferli í lok 2. áfanga. Innan þess tímaramma sem var
gefinn varð það niðurstaða verkefnisstjórnar að eingöngu yrði unnt að leggja faglegt mat á
virkjunarkostina þrjá í Þjórsá. Snerist vinna verkefnisstjórnar um að eyða og/eða endurmeta þá óvissu
um áhrif virkjunarkostanna þriggja á laxfiska í Þjórsá sem varð þess valdandi að virkjunarkostirnir voru
færðir úr orkunýtingarflokki í biðflokk í lok 2. áfanga rammaáætlunar. Ráðnir voru óháðir sérfræðingar til
að fara yfir fyrirliggjandi gögn, meta gæði þeirra og leggja niðurstöður sínar og ráðgjöf fyrir
verkefnisstjórnina, en nánar er fjallað um þessa vinnu í kafla 10.
Verkefnisstjórnin skilaði rökstuddum niðurstöðum sínum fyrir virkjanir í Neðri-Þjórsá þann 21. mars
2014, þar sem lagt er til að Hvammsvirkjun verði sett í orkunýtingarflokk. Að öðru leyti gerði
verkefnisstjórnin ekki tillögu um breytingu á þeirri röðun virkjunarkosta sem fram kom í samþykktri
rammaáætlun frá 2013. Umhverfisráðherra lagði tillögu verkefnisstjórnar óbreytta sem tillögu til
þingsályktunar og var tillagan samþykkt á vorþingi þann 1. júlí 2015.
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1.8 Breytingar á framkvæmd frá mati á umhverfisáhrifum
Frá því að umhverfismatið fyrir Hvammsvirkjun var gert árið 2003, fyrir uppsett afl allt að 95 MW e, hafa
orðið ýmsar breytingar á hönnun virkjunarinnar. Vegna upphaflegrar framkvæmdartilhögunar er vísað í
kafla 6 í upphaflegri matsskýrslu, þar sem tilhögun stíflu, inntakslóns, inntaksmannvirkja og
aðrennslisganga, stöðvarhúss, frárennslisganga/skurðar og sveifluþróar, dýpkun farvegar og stíflu við
Ölmóðsey, vegagerðar, efnistöku og haugsetningar er lýst. Auk þessara atriða er gerð grein fyrir
vinnubúðum, mannafla og framkvæmdaáætlun, sem og tengingu Hvammsvirkjunar við
raforkuflutningskerfið. Hér á eftir er stutt samantekt á helstu breytingum en ítarlegri lýsingu er að finna í
greinargerð í viðauka 1 [8], þar sem miðað er við stöðu hönnunar í lok árs 2014. Ekki er fyrirséð að um
frekari breytingar verði að ræða. Yfirlit yfir framkvæmdasvæði má sjá á mynd 1, en breytingar á hönnun
virkjunar frá upphaflegu umhverfismati má sjá á mynd 2 og mynd 3.

Mynd 1 Fyrirkomulag mannvirkja Hvammsvirkjunar m.v. núverandi hönnun [8].

Hagalón – inntakslón Hvammsvirkjunar
Minniháttar breytingar verða gerðar á legu stíflugarða og mun lónið minnka að flatarmáli úr 4,7 km 2 í 4,0
km2 og rúmmálið minnkar úr 17,6 Gl í 13,2 Gl. Munar þar mestu um færslu á þjóðvegi neðan og austan
við bæinn Haga.
Stíflur, flóðgátt, inntaksmannvirki og flóðvar
Óverulegar breytingar verða á stíflumannvirkjum og útlit stíflugarða breytist ekki. Flóðgátt færist til, frá
aðalstíflu upp á austurbakka árinnar. Lögun og lega aðalstíflu breytist lítillega. Inntak í þrýstipípu færist
200 metra nær stöðvarhúsi og færast stíflugarðar til í samræmi við það. Heildarlengd stíflumannvirkja
mun ekki breytast. Flóðvar verður sett í stíflumannvirki á vesturbakka Þjórsár en ekki var gert ráð fyrir
því í upphaflegri hönnun.
Stöðvarhús
Reiknað er með sömu staðsetningu stöðvarhúss en það mun rísa lægra yfir umhverfið, eða um 5 m í
stað 18 m. Gert er ráð fyrir tveimur Kaplan-hverflum í stað eins Francis-hverfils.
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Mynd 2 Virkjunarmannvirki, vegir og lónstæði vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar. Tekið úr matsskýrslu frá 2003
[1]. Endurgerð til að sýna betur enduruppbyggðan veg meðfram Hagalóni [8].

Mynd 3 Virkjunarmannvirki, vegir og lónstæði vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar. Breyting úr matsskýrslu [8].
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Frárennslisgöng, frárennslisskurðir og sveiflujöfnun
Lega og lengd frárennslisganga breytist lítið en þversniðsflatarmál þeirra verður stærra. Staðsetning
sveifluþróar færist nær stöðvarhúsinu. Nú er gert ráð fyrir aðkomugöngum en þau munu nýtast við gröft
frárennslisganga, sveifluþróar og dýpsta hluta stöðvarhúsgryfju. Lega og lengd frárennslisskurðar mun
lítið breytast.
Fiskvegir
Byggð verður sérstök seiðafleyta í stað steypts yfirfalls. Seiðafleytan, sem hefur verið prófuð í
straumfræðilíkani, er talin skilvirkari og betri farvegur fyrir niðurgönguseiði. Einnig hefur Landsvirkjun
ákveðið að hverflar virkjunarinnar verði af svokallaðri „fish friendly“ gerð.
Vegagerð
Gert er ráð fyrir endurbyggingu á Þjórsárdalsvegi á um 3 km kafla sunnan við bæinn Fossnes eins og
áætlað var við umhverfismatið. Að auki er nú fyrirhugað að færa veginn á um 4 km kafla frá Haga upp
fyrir Yrjasker, að núverandi árbakka. Einnig er fyrirhugað að byggja upp um 4,6 km langan veg vestan
Skarðsfjalls frá bænum Hvammi upp að virkjun og tengivirki. Vegurinn er útfærður í samvinnu við
landeiganda en ekki er reiknað með að vegurinn verði opinn fyrir almenna umferð að framkvæmdum
loknum.
Í undirbúningi er bygging vegar frá Þjórsárdalsvegi yfir Þjórsá, nokkru ofan við Búðafoss, og inn á
Landveg, sjá kafla 1.6. Unnið hefur verið að breytingu á legu vegarins frá því að umhverfismat átti sér
stað en vegurinn mun hafa áhrif á aðkomu að virkjuninni á framkvæmdatíma. Ekki verður byggð brú fyrir
almenna umferð yfir sjálfa stífluna eins og kom til greina við mat á umhverfisáhrifum og var talinn hafa
jákvæð áhrif á samgöngur og ferðaþjónustu. Fyrirhugað brúarstæði við Búðafoss kemur til með að þjóna
þeirri umferð sem annars hefði farið yfir stíflumannvirkið.
Námur
Áfram er gert ráð fyrir fokmoldarnámu við inntaksmannvirki og vesturenda stíflu eins og fram kemur í
umhverfismatinu. Grjótnáma við Búrfellslínu hefur verið minnkuð og flutt aðeins til norðurs en náman er
staðsett á svæði sem verður notað til haugsetningar. Malar- og sandnáma í og við Hagaey hefur verið
stækkuð lítillega og að auki hefur verið bætt við malar- og sandnámu við Vaðeyri en bæði svæðin hverfa
undir Hagalón.
Haugsetningarsvæði
Engar grundvallarbreytingar hafa orðið á áformuðum svæðum fyrir uppdælt efni úr Hagalóni, sjá mynd
4 og mynd 5. Breyting á legu þjóðvegarins frá Haga að Yrjarskeri gerir það að verkum að
haugsetningarsvæðið þar verður ekki úti í Hagalóni eins og ráðgert var, heldur milli núverandi vegar og
nýja vegstæðisins. Landmótun verður unnin í samráði við landeiganda. Nýjar rannsóknir sýna að búast
megi við minni aurburði inn í lónið en gert var ráð fyrir í mati á umhverfisáhrifum og því minni þörf fyrir
landsvæði undir uppdælt efni.
Á framkvæmdatíma var gert ráð fyrir haugsetningu á einum stað norðan við Skarðsfjall. Að ósk
landeiganda er nú er gert ráð fyrir haugsetningu á þremur svæðum, þ.e. á uppblástursgeira við neðri
enda frárennslisskurðar, í austanverðum bakka Þjórsár ofan við Ölmóðsey og á uppblástursgeirum í
landi Skarðs norðan við línustæði. Hluti efnisins sem ekki nýtist í stíflur eða aðrar fyllingar við
Hvammsvirkjun gæti í framtíðinni nýst sem fyllingarefni í aðrar framkvæmdir. Fínni hluti efnisins er talinn
heppilegur í skógrækt.
Tengivirki og línustæði
Staðsetning tengivirkis verður á svipuðum stað og gert var ráð fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Líklegt er
að byggt verði lofteinangrað tengivirki í stað gaseinangraðs tengivirkis en við það stækkar grunnflötur
virkisins úr 18x18 m í um 50x45 m. Eins og fram kemur í mati á umhverfisáhrifum mun legu Búrfellslínu
1 verða breytt þannig að hún hafi viðkomu í tengivirki við Hvammsvirkjun. Að auki er nú einnig gert ráð
fyrir að hliðra línunni vestan við tengivirki til norðurs og strengja línuna yfir neðsta hluta Hagalóns í stað
þess að vera með línuna yfir flóðgáttar- og inntaksmannvirki virkjunarinnar eins og gert var ráð fyrir í
mati á umhverfisáhrifum.
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Mynd 4 Horft í norður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúðir og aðstaða verktaka skv. matsskýrslu [8].

Mynd 5 Horft í norður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúðir og aðstaða verktaka skv. núverandi hönnun [8].

EFLA hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001| www.efla.is | efla@efla.is

Bls.10 af 54

Vinnubúðir
Staðsetning vinnubúða verður á sama svæði og fyrirhugað var í mati á umhverfisáhrifum að höfðu
samráði við landeiganda. Að auki hefur verið afmarkað svæði fyrir aðra aðstöðu verktaka á
framkvæmdatíma.
Helstu magntölur
Heildarmagn uppgraftar minnkar lítilsháttar miðað við upphaflegar tölur í mati á umhverfisáhrifum en
nokkrar breytingar verða við einstaka mannvirkjagerð. Jarðefni til stíflugerðar eykst nokkuð og sjá má
töluverðar breytingar á einstökum jarðefnategundum. Gerð er ítarlegri grein fyrir helstu magntölum í
meðfylgjandi greinargerð, sjá viðauka 1 [8].
Samantekt breytinga
Yfirborðsflatarmál lóns hefur dregist saman um 15% og rúmmálið hefur minnkað um 25%. Munar þar
mestu um færslu á þjóðvegi neðan og austan við bæinn Haga. Dregið hefur einnig úr umfangi haugsvæða þar sem nýjar rannsóknir sýna að búast megi við minni aurburði inn í lónið en gert var ráð fyrir.
Malar- og sandnáma í og við Hagaey hefur stækkað lítillega og bætt hefur verið við malar- og sandnámu
á svæði sem hverfur undir Hagalón. Dregið hefur úr sýnileika stöðvarhúss, en það mun rísa um 5 m yfir
núverandi land í stað 18 m. Óverulegar breytingar eru á stíflumannvirkjum og útliti þeirra sem og á
frárennslisskurði, en þversniðsflatarmál frárennslisganga verður stærra. Bæst hafa við
mótvægisaðgerðir til að draga úr áhrifum framkvæmdar á vatnalífríki, en byggð verður sérstök
seiðafleyta auk þess sem að hverflar verða af sk. „fish friendly“ gerð.
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2 SJÓNRÆN ÁHRIF
2.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu eru taldir upp helstu þættir framkvæmdar sem taldir eru hafa sjónræn áhrif auk fyrirhugaðra
mótvægisaðgerða.
Framkvæmdaþættir og sjónræn áhrif þeirra:












Stíflan og inntakslón hafa töluverð sjónræn áhrif.
Beljandi vatnsfallið verður að hæglátu manngerðu stöðuvatni.
Inntaksmannvirki verða ekki áberandi.
Stöðvarhúsið mun sjást víða að.
Frárennslisskurðurinn sést ekki víða að.
Tengivirki mun sjást víða að.
Stífla verður jafnframt brú yfir Þjórsá og dregur það úr þörf á brú annars staðar.
Vegur að brú á stíflu verður hugsanlega hluti af þjóðvegakerfinu.
Sjónræn áhrif vegna efnistöku verða engin.
Lítil sjónræn áhrif verða vegna haugsetningar að frágangi loknum.
Vinnubúðir munu ekki valda sjónrænum áhrifum að framkvæmdum loknum.

Mótvægisaðgerðir:







Útlit stíflunnar verður lagað að umhverfi eins og kostur er.
Litur inntaksmannvirkis mun falla að umhverfinu.
Stöðvarhús verður fellt að umhverfinu.
Bakkar frárennslisskurðarins verða græddir upp í takt við umhverfið eins fljótt og kostur er.
Þegar framkvæmdum lýkur verða aðeins skildir eftir þeir vegir sem nauðsynlegir geta talist.
Efnishaugur verður græddur upp í samráði við gróðurvistfræðing og lagaður að núverandi
landslagi.

Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun telur að virkjun Þjórsár við Núp muni hafa í för með sér mikla breytingu á ásýnd og
yfirbragði á allstóru svæði við Þjórsá sem muni hafa í för með sér neikvæð umhverfisáhrif. Tekið er fram
að sjónræn áhrif tveggja virkjana með tveimur inntakslónum séu mun meiri en virkjun í einu þrepi með
einu inntakslóni. Í úrskurðinum kemur fram að ásýnd og yfirbragð virkjunarsvæðisins muni breytast með
tilkomu lóna , garða, skurða og annarra virkjunarmannvirkja.
Skipulagstofnun vísar í umsagnir við matið á umhverfisáhrifum þar sem fram hafi komið ábendingar um
að framkvæmdir muni breyta landslagi, ásýnd og yfirbragði svæðisins. Minnkað rennsli í Þjórsá hafi mikil
sjónræn áhrif. Tenging virkjunar við Búrfellslínu með jarðstreng í stað loftlínu og minni vatnshæð í
Hagalóni hefði minni sjónræn áhrif í för með sér.
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Mynd 6 Tölvugerð yfirlitsmynd, unnin af Mannviti verkfræðistofu, af virkjunarsvæði Hvammsvirkjunar eftir að
virkjunin verður fullbyggð m.v. núverandi hönnun.

2.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Töluverðar breytingar hafa verið gerðar á hönnun virkjunarinnar frá því að mat á umhverfisáhrifum var
gert (sjá umfjöllun í kafla 1.8 og greinargerð í viðauka 1 [8]). Helstu breytingar sem tengjast sjónrænum
áhrifum eru eftirfarandi:










Hagalón mun minnka úr 4,7 km 2 í 4,0 km2.
Flóðgátt færist til, frá aðalstíflu upp á austurbakka árinnar. Lögun og lega aðalstíflu breytist
lítillega. Inntak í þrýstipípu færist 200 metra nær stöðvarhúsi og færast stíflugarðar til í samræmi
við það. Heildarlengd stíflumannvirkja mun ekki breytast. Flóðvar verður sett í stíflumannvirki á
vesturbakka Þjórsár en ekki var gert ráð fyrir því í upphaflegri hönnun.
Reiknað er með sömu staðsetningu stöðvarhúss en það mun rísa lægra yfir núverandi land eða
um 5 m í stað 18 m.
Staðsetning sveifluþróar færist nær stöðvarhúsinu en lega og lengd frárennslisskurðar mun lítið
breytast.
Fyrirhugað er að færa þjóðveginn á um 4 km kafla frá Haga upp fyrir Yrjasker að núverandi
árbakka. Einnig er fyrirhugað að byggja upp um 4,6 km langan veg vestan Skarðsfjalls frá
bænum Hvammi upp að virkjun og tengivirki.
Áfram er gert ráð fyrir fokmoldarnámu við inntaksmannvirki og vesturenda stíflu eins og fram
kemur í umhverfismatinu. Grjótnáma við Búrfellslínu hefur verið minnkuð og flutt aðeins til
norðurs en náman er staðsett á svæði sem verður notað til haugsetningar. Malar- og sandnáma
í og við Hagaey hefur verið stækkuð lítillega og að auki hefur verið bætt við malar- og sandnámu
við Vaðeyri en það svæði hverfur undir Hagalón.
Engar grundvallarbreytingar hafa orðið á áformuðum svæðum fyrir uppdælt efni úr Hagalóni.
Breyting á legu þjóðvegarins frá Haga að Yrjarskeri gerir það að verkum að haugsetningarsvæðið þar verður ekki úti í Hagalóni eins og ráðgert var, heldur milli núverandi og nýja
vegstæðisins. Landmótun verður unnin í samráði við landeiganda. Nýjar rannsóknir sýna að
búast megi við minni aurburði inn í lónið en gert var ráð fyrir í mati á umhverfisáhrifum og því
minni þörf fyrir landsvæði undir uppdælt efni.
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Á framkvæmdatíma var gert ráð fyrir haugsetningu á einum stað norðan við Skarðsfjall. Að ósk
landeiganda er nú er gert ráð fyrir haugsetningu á þremur svæðum þ.e. á uppblástursgeira við
neðri enda frárennslisskurðar, í austanverðum bakka Þjórsár ofan við Ölmóðsey og á
uppblástursgeirum í landi Skarðs norðan við línustæði. Hluti efnisins sem ekki nýtist í stíflur eða
aðrar fyllingar við Hvammsvirkjun gæti í framtíðinni nýst sem fyllingarefni í aðrar framkvæmdir.
Fínni hluti efnisins er talinn heppilegur í skógrækt.
Vegstæði yfir stíflumannvirki er ekki lengur fyrirhugað þar sem nýr vegur með brú yfir Þjórsá við
Búðafoss mun þjóna þeirri umferða sem annars hefði farið yfir stíflumannvirkin.

Ekki liggur fyrir vitneskja um stærri breytingar á grunnástandi í umhverfi virkjunarinnar.

2.3 Niðurstöður fyrir sjónræn áhrif
Margar af þeim breytingum sem gerðar hafa verið á hönnun virkjunarinnar munu leiða af sér minni
sjónræn áhrif miðað við upphaflegu hönnunina og má þar nefna lægra stöðvarhús, minna inntakslón og
minna haugsetningarsvæði auk þess sem valin hafa verið sérstök uppblásturssvæði að ósk landeiganda
til haugsetningar. Aðrar breytingar eru óverulegar og munu ekki hafa umtalsverð umhverfisáhrif. Engar
stærri breytingar hafa orðið á grunnástandi í umhverfi virkjunarinnar og ekki verður séð að þær
breytingar sem gerðar hafa verið á hönnun Hvammsvirkjunar muni leiða til neikvæðra umhverfisáhrifa
heldur þvert á móti er um minnkun að ræða á sjónrænum áhrifum og því ekki talin ástæða at taka upp
mat á umhverfisáhrifum vegna þessa þáttar sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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3 FERÐAÞJÓNUSTA OG ÚTIVIST
3.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Við gerð matsskýrslunnar var unnin sérfræðiskýrsla á vegum fyrirtækisins Rannsóknir og ráðgjöf
ferðaþjónustunnar [9] til að meta áhrif virkjanna í neðri Þjórsá á ferðaþjónustu, útivist og samfélag. Fram
kemur í skýrslunni að sú útivist sem helst er stunduð í nágrenni fyrirhugaðrar virkjunar séu gönguferðir,
útreiðar, veiði, vélsleðaferðir og skíðaferðir. Virkjunin muni líklega hafa áhrif á ferðamenn sem fara um
Þjórsárdalsveg en ólíklegt að áhrifa verði vart við Landveg austan megin vegna fjarlægðar. Minnkað
rennsli í Þjórsá og háspennulínur séu þeir þættir sem fólki standi mestur stuggur af varðandi fyrirhugaðar
framkvæmdir. Gerðar voru kannanir meðal íbúa og eigenda sumarhúsa í þeim hreppum sem liggja að
virkjununum. Ennfremur voru gerðar kannanir meðal ferðamanna á svæðinu og forsvarsmanna
ferðaskrifstofa. Meðal viðmælenda voru skiptar skoðanir um áhrif virkjunarinnar á ferðaþjónustu og
útivist.
Helstu þættir framkvæmdar sem taldir eru hafa áhrif á ferðaþjónustu og útivist auk fyrirhugaðra
mótvægisaðgerða eru dregnir saman í matsskýrslunni.
Áhrif á ferðamennsku og útivist:








Heimamenn telja að virkjunin komi almennt ekki til með að laða að ferðamenn.
Erlendir ferðamenn telja ferðamennsku og virkjun fara illa saman en íslenskir ferðamenn eru á
báðum áttum.
Möguleikar í nýsköpun í ferðaþjónustu minnka samkvæmt erlendum og innlendum
ferðamönnum.
Upplifun ferðamanna á svæðinu kemur almennt til með að breytast.
Ferðaþjónustuaðilar telja virkjunina ekki verða aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Virkjunin muni hafa áhrif á ferðamenn sem ferðast um Þjórsárdalsveg.
Fólki standi mesti stuggur af minnkandi rennsli í Þjórsá og af háspennulínum.

Mótvægisaðgerðir:





Hægt verður að gefa ferðamönnum og gestum tækifæri til að skoða virkjunina og fræðast um
raforkuframleiðslu o.s.frv.
Með brú yfir stíflugarðinn munu samgöngur á svæðinu batna til muna.
Mögulegt verður að nýta lónið til bátsferða og því hægt að nýta það til ferðamennsku.
Nýir reiðstígar koma til með að leysa þá reiðstíga af hólmi sem fara undir Hagalón. Sá möguleiki
er til staðar fyrir heimamenn og sumarhúsaeigendur að nýta sér lónið til einhverrar tegundar
útivistar.

Niðurstaða Skipulagsstofnunar
Í niðurstöðu Skipulagsstofnunar kemur fram að áhrif virkjunarinnar hafi áhrif á upplifun mikils fjölda
ferðamanna sem ferðast um áhrifasvæði fyrirhugaðra virkjana. Framkvæmdirnar hafi m.a. mikil áhrif á
fljótasiglingar sem nýfarið er að stunda á ánni. Brúargerð í tengslum við virkjunina geti þó vegið gegn
neikvæðum áhrifum á ferðaþjónustu og fækkun ferðamanna með tenginu sveitanna sitt hvorum megin
við Þjórsá.
Í umsögnum og athugasemdum hafi komið fram að ferðaþjónusta væri vaxandi atvinnugrein á svæðinu
og fyrirhugaðrar framkvæmdir muni hafa nokkur en ekki afgerandi áhrif á ferðaþjónustu á áhrifasvæði
virkjunarinnar. Einnig hafi komið fram áhyggjur um að breytt fiskgengd og veiðar geti haft áhrif á
ferðaþjónustu og samfélag og nýlega hafnar fljótasiglingar verði ómögulegar.
Fyrir liggur að ferðaþjónusta sé töluverð og fari hratt vaxandi á og við virkjunarsvæðið. Skipulagsstofnun
telur að minnkað rennsli í Þjórsá á kafla ásamt verulegum sjónrænum áhrifum af völdum
stíflumannvirkja, lóna og haugsvæða valdi neikvæðum áhrifum fyrir ferðaþjónustu og upplifun
ferðamanna sem fara um svæðið. Fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir, með brú yfir Hagalón, muni að
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líkindum opna nýja möguleika á nýtingu svæðisins fyrir ferðaþjónustu. Skipulagsstofnun telur ljóst að
fyrirhugaðar framkvæmdir muni hafa nokkur áhrif á ferðamenn og ferðaþjónustu á svæðinu og þau áhrif
verði meiri þegar horft er til framtíðarspár um þróun ferðaþjónustu.

3.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir eða viðhorfskannanir á og við virkjunarsvæðið sjálft síðan
ákvörðun Skipulagsstofnunar lá fyrir varðandi þessa þætti. Helstu breytingar er varða þessa
umhverfisþætti eru eftirfarandi:










Í matsskýrslunni var gert ráð fyrir töluverðri fjölgun ferðamanna. Í sérfræðiskýrslu [9] með
matsskýrslu var gert ráð fyrir að innlendum ferðamönnum fjölgi um 30-40% fram til ársins 2020
og á sama tímabili er búist við a.m.k. þrefalt fleiri erlendir ferðamenn leggi leið sína um nágrenni
fyrirhugaðrar virkjunar miðað við spár um fjölgun erlendra ferðamanna á Íslandi. Samkvæmt
samantekt frá Ferðamálastofu [10] hefur ferðamönnum fjölgað um 8,2 % að meðaltali ár hvert
á tímabilinu frá árinu 2000 til 2013 sem er töluvert meiri fjölgun en spáð var við gerð
matsskýrslunnar og því ljóst að mikilvægi ferðamennsku hefur almennt aukist meira en spár
gerðu ráð fyrir.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur hefur í samráði við skipulagsráðgjafa hjá Steinsholti sf, unnið
rammaskipulag [11] fyrir afmarkaða þætti í Þjórsárdal. Í rammaáætluninni er sett fram áætlun
um þau svæði sem þarf að deiliskipuleggja og stefnumörkun sveitarstjórnar um áherslur á sviði
ferðaþjónustu, útivistar og samgangna. Landsvæðið sem um ræðir nær yfir um 224 km 2 og
liggur utan við eiginlegt virkjunarsvæði Hvammsvirkjunar. Í rammaskipulaginu kemur fram að
ferðamönnum fari stöðugt fjölgandi í Þjórsárdal og stuðla beri að frekari uppbyggingu
ferðaþjónustu í dalnum og styrkja þá þjónustu og upplifunarmöguleika sem fyrir eru.
Samkvæmt umferðartölum frá Vegagerðinni [12] var ársdagsumferð á Þjórsársdalsvegi við
Skeiðaveg 449 bílar árið 2000 en 482 bílar árið 2013 sem er aukning um 7,3%. Ársdagsumferð
á Þjórsárdalsvegi frá Stóra-Núpsvegi (328) að Ásólfsstöðum sem liggur fram hjá
virkjunarstæðinu, mældist 381 bílar árið 2000 en 336 bílar árið 2013 sem er fækkun um 11,8%.
Staðfest hefur verið með samningi Landsvirkjunar og Vegagerðarinnar að ráðast í víðtækar
vegaumbætur samhliða virkjunarframkvæmdum í neðri Þjórsá [13]. Vegna fyrirhugaðra virkjana
og inntakslóna er nauðsynlegt að færa til eða breyta vegum og byggja nýja vegi og brýr.
Landsvirkjun mun sjá um fjármögnum, framkvæmdir og skipulag verkefna en Vegagerðin verður
veghaldari þeirra vega sem eru eða verða þjóðvegir í samræmi við gildandi lög. Sú
vegaframkvæmd sem talin er hafa hvað mest áhrif á ferðaþjónustu er veglagning á milli
Landvegar og Þjórsárdalsvegar með nýrri brú yfir Þjórsá ofan við Búðafoss. Ekki verður byggð
brú fyrir almenna umferð yfir sjálfa stífluna eins og kom til greina við mat á umhverfisáhrifum og
var talinn hafa jákvæð áhrif á samgöngur og ferðaþjónustu. Fyrirhugað brúarstæði við Búðafoss
kemur til með að þjóna þeirri umferð sem annars hefði farið yfir stíflumannvirkið.
Fljótasiglingar eru ekki lengur stundaðar á ánni og engin bein uppbygging ferðaþjónustu hefur
átt sér stað við virkjunarsvæðið.

Engar breytingar hafa orðið á lögum eða reglugerðum er varða þennan þátt frá því að ákvörðun
Skipulagsstofnunar lá fyrir.
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3.3 Niðurstöður fyrir ferðaþjónustu og útivist
Ljóst er að ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og aukning ferðamanna til Íslands hefur orðið
töluvert meiri en spár gerðu ráð fyrir við gerð matsskýrslunnar. Í matsskýrslunni er gert ráð fyrir a.m.k
þrefaldri aukningu á fjölda ferðamanna í nágrenni fyrirhugaðrar virkjunar fram til ársins 2020 sem er
heilmikil fjölgun en ekki liggja fyrir kannanir sem sýna að hún verði meiri en þá var gert ráð fyrir. Þó meiri
aukning hafi orðið á heildarfjölda erlendra ferðamanna til landsins miðað spár frá árinu 2000 er erfitt að
segja til um og óvíst hvort sú fjölgun komi öll fram í sama hlutfalli á Þjórsársvæðinu. Miðað við
umferðartölur hefur ekki orðið mikil fjölgun bíla á Þjórsárdalsvegi og við sjálft virkjunarsvæðið fara færri
bílar um veginn árið 2013 en var árið 2000. Engu að síður er ljóst að ferðamönnum fjölgar stöðugt á
Þjórsársvæðinu þó erfitt sé að fullyrða hvort sú fjölgun sé meiri eða minni en spár gerðu ráð fyrir við
gerð umhverfismatsins. Reikna má með áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu og m.a. hefur verið
gerð sérstök rammaáætlun um frekari uppbyggingu ferðaþjónustu í Þjórsárdal. Engin bein uppbygging
hefur verið á sjálfu virkjunarsvæðinu og ekki verður séð að virkjunarframkvæmdir eigi að torvelda
uppbyggingu fyrirhugaðrar ferðaþjónustu né skerða möguleika til útivistar á svæðum utan við sjálft
virkjunarsvæðið.
Í matskýrslunni var ekki gert ráð fyrir veglagningu sem tengir Landveg við Þjórsárdalsveg með brú yfir
Þjórsá, en sú tenging var samþykkt inn í aðalskipulag beggja sveitarfélaga árin 2010 og 2011 . Þessi
framkvæmd er talin munu hafa töluverð jákvæð áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu.
Ekki verður séð í fyrirliggjandi gögnum að forsendur hafi breyst verulega frá upphaflegu mati varðandi
þennan umhverfisþátt þannig að það kalli á endurupptöku umhverfismatsins, sbr. 12. gr. laga nr.
106/2000.
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4 LANDNOTKUN
4.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslunni kemur fram að virkjunarframkvæmdir valdi landröskun við 5 bæi, beggja vegna Þjórsár,
þar sem hluti lands fer undir lónið og hluti lands fer undir framkvæmdir. Ekki er talið að
virkjunarframkvæmdir komi til með að hafa áhrif á landbúnað að öðru leyti en sem nemur landmissi.
Framkvæmdir við stöðvarhús og frárennslisskurð munu setja svip á landslagið en ekki hafa bein áhrif á
búskap þar sem um er að ræða mólendi og hraun. Haugsetning er talin hafa óveruleg áhrif á landnotkun.
Beitilönd muni skerðast tímabundið en verði endurheimt þegar haugsvæðið verður grætt upp.
Lónið mun hafa nokkur áhrif á frístundabyggð í nágrenninu. Við nokkur sumarhús mun landsvæði hverfa
undir lónið. Skert rennsli í farvegi Þjórsár mun skerða gildi hennar sem sauðfjárveikivarnalínu.
Samantekt umhverfisáhrifa sem tengjast landnotkun:



Inntakslón mun sökkva hluta af túnum og beitilöndum fimm bæja.
Lónið mun hafa nokkur áhrif á frístundabyggð sem er í nágrenni lónsins þar sem hluti lands
nokkurra sumarhúsa hverfur undir lónið en áhrifin eru aðallega sjónræns eðlis.

Mótvægisaðgerðir.
 Framburðarefnum verður dælt upp á jaðra lónsins og svæðin síðan grædd upp.
 Tún sem skemmast verða endurheimt.
 Markmið Landsvirkjunar er að möguleikar til að stunda landbúnað verði ekki skertir á þeim
jörðum þar sem áhrifa virkjunarinnar gætir og verður stefnt að því að ná því markmiði í samráði
við sérfræðinga og landeigendur. Meðal annars er stefnt að því að bæta fyrir ræktað land sem
spillist vegna framkvæmdanna með öðru sambærilegu ræktuðu landi þar sem slíkt er mögulegt.
 Reist verði girðing meðfram árfarveginum til að tryggja sauðfjárveikivarnir.
 Haugsetningarefni verður notað til uppgræðslu á uppblásturssvæðum við virkjunina.
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Í niðurstöðu Skipulagsstofnunar segir m.a. um landnotkun:
„Fyrir liggur að fyrirhugaðar framkvæmdir við virkjun Þjórsár við Núp munu hafa margvísleg áhrif
á landnotkun og landnytjar. Ekki er ólíklegt að verðgildi sumarhúsa og möguleikar á
skipulagningu og sölu nýrra lóða undir frístundabyggð rýrni með tilkomu virkjunar. Þá munu
hlunnindi af veiði einnig rýrna með tilkomu virkjunar. Um 28 ha ræktaðs lands munu raskast
vegna mismunandi framkvæmdaþátta við virkjun í einu þrepi og um 38 ha við virkjun í tveimur
þrepum, auk röskunar á beitilandi. Fram hefur komið að framkvæmdaraðili stefni að því að bæta
fyrir ræktað land sem spillist vegna framkvæmda með öðru sambærilegu ræktuðu landi þar sem
slíkt sé mögulegt. Einnig að landeigendur geti krafist bóta vegna tjóns sem þeir verði
sannanlega fyrir vegna framkvæmda. Samkvæmt þessu telur Skipulagsstofnun ljóst að
framkvæmdaraðili geri ráð fyrir að almennt þar sem aðstæður bjóði upp á ræktun nýrra túna,
upphækkun þeirra eða uppgræðslu beitilands verði farið í slíkar framkvæmdir en að öðrum kosti
komi fébætur fyrir land sem tapast. ... Skipulagsstofnun telur því að hvað varðar landnotkun og
landnytjar verði áhrif fyrirhugaðra framkvæmda töluverð. Að mati stofnunarinnar geta þær
mótvægisaðgerðir sem kynntar eru í framlögðum gögnum framkvæmdaraðila, og miða beinlínis
að því að viðhalda landgæðum og bæta fyrir rask á einstaka jörðum, eftir atvikum dregið úr
áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á landnotkun. Skipulagsstofnun vekur þó athygli á þeirri
óvissu sem uppi er um árangur mótvægisaðgerða vegna röskunar á nytjalandi og neikvæðum
áhrifum sem hlotist geta í því millibilsástandi sem skapast áður en mótvægisaðgerðir fara að
skila árangri, s.s. við ræktun nýrra túna, upphækkun þeirra eða uppgræðslu beitilands.
Stofnunin telur einsýnt að útfærsla mótvægisaðgerða verði að vera í nánu samráði við
landeigendur viðkomandi jarða eins og framkvæmdaraðili hefur lagt áherslu á í framlögðum
gögnum.“ [2, pp. 54-55]
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Skipulagsstofnun leggur áherslu á endurheimtingu votlendis, fyrirbyggingu á foki á sand- og
aurasvæðum og vöktun á öldurofi og eyðingu gróðurs á ströndum lóna. Þetta er sett fram í eftirfarandi
skilyrðum í úrskurðarorðum Skipulagsstofnunar [2].
1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að flatarmáli og
það votlendi sem raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði við
hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt votlendisins undir Umhverfisstofnun.
2. Framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar
með aðgerðum í samráði við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.
3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna í 10 ár eftir að þau verða
tekin í notkun og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins um
mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera
áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.
Skilyrði nr. 3 var breytt í úrskurði frá umhverfisráðuneytinu [3]. Í breyttu skilyrði er farið fram á að vöktun
öldurofs og eyðing gróðurs skuli standa yfir á meðan virkjunin er starfrækt í stað 10 ára eins og kom
fram í skilyrði Skipulagsstofnunar. Skilyrðið orðast svo eftir breytingu:
3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna á meðan virkjunin er
starfrækt og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins um
mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili bera
áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.

4.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á hönnun einstakra mannvirkja virkjunarinnar sem tengjast
landnotkun en þær eru helstar:










Hagalón mun minnka úr 4,7 km 2 í 4,0 km2.
Flóðlokur færast til, frá aðalstíflu upp á austurbakka árinnar. Lögun og lega aðalstíflu breytist
lítillega. Inntak í þrýstipípu færist 200 nær stöðvarhúsi og færast stíflugarðar til í samræmi við
það. Heildarlengd stíflumannvirkja mun ekki breytast. Vesturendi stíflu verður byggður sem
flóðvar en ekki var gert ráð fyrir því í upphaflegri hönnun.
Fyrirhugað er að færa þjóðveginn á um 4 km kafla frá Haga upp fyrir Yrjasker að núverandi
árbakka. Einnig er fyrirhugað að byggja upp um 4,6 km langan veg vestan Skarðsfjalls frá
bænum Hvammi upp að virkjun og tengivirki.
Námusvæði breytast lítillega. Áfram er gert ráð fyrir fokmoldarnámu við inntaksmannvirki og
vesturenda stíflu eins og fram kemur í umhverfismatinu. Grjótnáma við Búrfellslínu hefur verið
minnkuð og flutt aðeins til norðurs en náman er staðsett á svæði sem verður notað til
haugsetningar. Malar- og sandnáma í og við Hagaey hefur verið stækkuð lítillega og að auki
hefur verið bætt við malar- og sandnámu við Vaðeyri en það svæði hverfur undir Hagalón.
Engar grundvallarbreytingar hafa orðið á áformuðum svæðum fyrir uppdælt efni úr Hagalóni.
Breyting á legu þjóðvegarins frá Haga að Yrjarskeri gerir það að verkum að
haugsetningarsvæðið þar verður ekki úti í Hagalóni eins og ráðgert var, heldur milli núverandi
vegar og nýja vegstæðisins. Landmótun verður unnin í samráði við landeiganda. Nýjar
rannsóknir sýna að búast megi við minni aurburði inn í lónið en gert var ráð fyrir í mati á
umhverfisáhrifum og því minni þörf fyrir landsvæði undir uppdælt efni.
Á framkvæmdatíma var gert ráð fyrir haugsetningu á einum stað norðan við Skarðsfjall. Að ósk
landeiganda er nú er gert ráð fyrir haugsetningu á þremur svæðum, þ.e. á uppblástursgeira við
neðri enda frárennslisskurðar, í austanverðum bakka Þjórsár ofan við Ölmóðsey og á
uppblástursgeirum í landi Skarðs norðan við línustæði. Hluti efnisins sem ekki nýtist í stíflur eða
aðrar fyllingar við Hvammsvirkjun gæti í framtíðinni nýst sem fyllingarefni í aðrar framkvæmdir,
líkt fyrirhugað var. Fínni hluti efnisins er talinn heppilegur í skógrækt.
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Í samræmi við skilyrði Skipulagsstofnunar hefur Landsvirkjun, með samningi við heimamenn, staðið fyrir
uppgræðslu í Skarðslandi með áburðargjöf á vangróið land. Verkefnið hefur verið unnið í samvinnu við
landeigendur og Landgræðslu ríkisins og nú þegar hafa verið græddir upp 172 ha [14].
Aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 var staðfest 6. apríl 2006 og var breyting á því
staðfest þann 18. feb. 2011 þar sem gert er ráð fyrir Hvamms- og Holtavirkjun í tveimur þrepum í stað
eins áður. Aðalskipulag Rangárþings ytra 2010-2022 var staðfest þann 2. feb. 2011. Í aðalskipulögum
beggja sveitarfélagann er gert ráð fyrir Hvammsvirkjun, ásamt lónum, vegum og öðru því sem
framkvæmdunum fylgir. Í greinargerð aðalskipulags Rangárþings ytra kemur fram að sveitarstjórn telji
að búið sé að fjalla um áhrif framkvæmda á landnotkun á fullnægjandi hátt [5]. Framkvæmdin hafi
jákvæð áhrif á atvinnuþróun og efnahag á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Virkjunin hafi ekki
veruleg áhrif á landbúnað og mótvægisaðgerðir framkvæmdaaðila eigi að tryggja að veiðihlunnindi muni
ekki verða lakari að framkvæmdum loknum. Verkefnið sé talið styrkja tekjugrunn sveitarfélagsins til
lengri tíma og auki möguleika á atvinnuuppbyggingu tengdri orkunýtingu í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið
sé í samstarfi við sveitarfélög við Þjórsá um uppbyggingu atvinnu í tengslum við orkuvinnslu á svæðinu.
Sveitarstjórn telji að mótvægisaðgerðir taki á fullnægjandi hátt á þeim annmörkum sem óhjákvæmilega
fylgja svo stórum framkvæmdum.
Landsvirkjun hefur átt gott samráð við landeigendur og nú þegar hefur verið samið við alla landeigendur
sem hlut eiga að málinu um bætur og mótvægisaðgerðir og það verið kynnt fyrir sveitarstjórnum. Nú
þegar hafa verið grædd upp stór vangróin landsvæði í samvinnu við landeigendur og Landgræðslu
ríkisins. Landsvirkjun hefur fengið Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri til að skoða möguleg svæði til
endurheimtu votlendis og álits er að vænta innan tíðar. Fyrirhugaðir eru fundir með Umhverfisstofnun
og Landgræðslu ríkisins um aðgerðir til að fyrirbyggja fok á sand- og aurasvæðum auk vöktunar á
öldurofi og eyðingu gróðurs [14].

4.3 Niðurstöður fyrir landnotkun
Í úrskurði Skipulagsstofnunar er lögð áhersla á náið samráð við landeigendur um framkvæmdir sem
snerta landnotkun og fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir. Í úrskurðinum eru sett skilyrði um endurheimtingu
votlendis, aðgerðir til að fyrirbyggja fok á sand- og aurasvæðum og vöktun öldurofs og eyðingu gróðurs
á ströndum lóna. Landsvirkjun hefur unnið markvist við að uppfylla öll þau skilyrði sem Skipulagsstofnun
setti, sumum er lokið en önnur eru í vinnslu. Landsvirkjun hefur lagt áherslu á að eiga gott samráð við
landeigendur um mótvægisaðgerðir og hefur nú þegar lokið samningum við alla hlutaeigandi aðila um
bætur og mótvægisaðgerðir.
Þær breytingar sem gerðar hafa verið á hönnun virkjunarinnar eru óverulegar og ekki taldar hafa aukin
umhverfisáhrif fram yfir það sem kom fram í mati á umhverfisáhrifum.
Af framangreindu verður ekki séð að fram hafi komið nýjar upplýsingar sem kalli á endurskoðun mats á
umhverfisáhrifum vegna landnotkunar sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. Auk þess liggur fyrir
að Landsvirkjun hafi fylgt þeim fyrirmælum sem sett voru fram í tengslum við umhverfismatið.
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5 EFNAHAGUR OG SAMFÉLAG
5.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslunni kemur fram að virkjunarframkvæmdir muni hafa jákvæð áhrif á atvinnulíf í nágrenni
framkvæmdasvæðisins. Á byggingartíma virkjunarinnar er áætlað að um 250 manns muni starfa við
framkvæmdir á svæðinu. Eftir að virkjunin verður komin í fullan rekstur verður hún að jafnaði mannlaus
en gert er ráð fyrir um 6 ársverkum við viðhald og eftirlit. Fullvíst er talið að virkjunarframkvæmdir muni
hafa jákvæð áhrif á atvinnulíf í næsta nágrenni virkjunarinnar. [1]
Í sérfræðiskýrslu um lífríki Þjórsár [15] sem og í kafla 3.5.3. matsskýrslu var lagt mat á veiðihlunnindum
á vatnasvæði Þjórsár. Mestar nytjar eru af netaveiði á laxi og urriða í sjálfri Þjórsá, en sú veiði fer að
langmestu leyti fram neðan við Urriðafoss. Meðalveiði áranna 1991-2000 var um 2000 laxar, sem var
um 5% af laxveiði á Íslandi á þessu tímabili. Um 90% laxins var veiddur í net og um 2% á stöng, mest í
Kálfá. Tekjur af veiðihlunnindum voru áætluð út frá veiðiskýrslum og upplýsingum frá netaveiðimönnum
við Þjórsá og Ölfusá, þar sem verð á kg afla voru uppreiknuð til verðlags ársins 2002. Að jafnaði voru
árlegar tekjur af laxveiði metin á um 2,9 mkr/ári og af silungsveiði um 140 þ.kr/ári, eða samanlagt um
3mkr/ári.
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun telur ljóst að framkvæmdir við virkjunina muni hafa nokkur jákvæð áhrif á efnahag og
samfélag á framkvæmdatíma og fjölmargi muni hafa atvinnu af byggingu virkjunarinnar. Eftir
byggingarframkvæmdum verður lokið verða áhrifin óveruleg þar sem virkjunin mun eingöngu skapa 6
ársverk á virkjunarsvæðinu.

5.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Ekki liggja fyrir stórar breytingar á framkvæmdum við byggingu virkjunarinnar sem munu hafa mikil áhrif
efnahag eða samfélag.
Frá sl. aldamótum hefur laxveiði aukist að jafnaði. Meðalveiði áranna 2008-2012 var 5.350 laxar, en
metveiði var árið 2010 þegar 9.2018 laxar veiddust [15]. Laxeiðin hefur þó sveiflast nokkuð á
undanförnum árum, en hún var 2.395 laxar árið 2012, 7.256 árið 2013 og 2.569 árið 2014 skv.
bráðabirgðatölum [16]. Hlutfall aflans sem veiðist í net og á stöng er hinn sami og hefur verið undanfarna
áratugi, en á árunum 2008 til 2012 var 95% aflans veiddur í net, að langmestu leyti neðan við Urriðafoss.
Auk þessarar veiðiaukningar hefur á undanförnum árum fengist hærra verð á hvert kg afurðar.

5.3 Niðurstöður fyrir efnahag og samfélag
Engar stórkostlegar breytingar hafa verið gerðar eða ný gögn komið fram varðandi áhrif virkjunarinnar
á efnahag og samfélag frá því að mat á umhverfisáhrifum var gert 2003. Tekjur af veiðihlunnindum hafa
aukist frá aldamótum í samræmi við aukna veiði og hærra afurðarverð, en um er að ræða að mestu
netaveiði neðan Urriðafoss. Ef mótvægisaðgerðir virka sem skyldi, og að teknu tilliti til bótagreiðslna
vegna mögulegrar tekjuskerðingar, verður ekki séð að um sé að ræða verulegar breytingar frá
forsendum umhverfismatsins og því ekki talin ástæða til að fara í mat vegna þessarar umhverfisþáttar.

EFLA hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001| www.efla.is | efla@efla.is

Bls.21 af 54

6 ÓNÆÐI Á FRAMKVÆMDATÍMA
6.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu kemur fram að framkvæmdir muni óhjákvæmilega leiða af sér verulega aukna umferð. Á
byggingartíma stöðvarhúss og frárennslisskurðar verða miklir þungaflutningar
innan
framkvæmdasvæðisins. Mestir flutningar verða vegna flutnings efna úr frárennslisskurði og
stöðvarhússvæði. Ekki verða miklir efnisflutningar burt af svæðinu. Aðflutt efni er mest vegna
steypuvinnu en einnig vegna flutnings búnaðar fyrir virkjunina. Vegagerð í tengslum við framkvæmdir
getur valdið tímabundum truflunum á samgöngum um framkvæmdasvæðið. Haft verður samráð við
umferðaryfirvöld um ráðstafanir í umferðamálum. Búast megi við töluverðum hávaða frá vinnuvélum og
vinnutækjum en samt eru ekki taldar líkur að hljóðstig við íbúðarhús fari yfir viðmiðunarmörk og því ekki
þörf á mótvægisaðgerðum vegna hávaða.
Í reglugerð nr. 933/1999 um hávaða eru gefin upp viðmiðunargildi fyrir mesta hljóðstig í og við
íbúðarhúsnæði vegna umferðar ökutækja. Hljóðstig utan við húsvegg á jarðhæð og utan við opnanlega
glugga má ekki vera meira en sem nemur 55 dB. Viðmiðunargildi fyrir sumarhús er 45 dB en mesta
hljóðstig við fyrirtæki á iðnaðarsvæði má vera 70 dB.
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun telur ljóst töluvert ónæði kunni að stafa af framkvæmdum við virkjunina, einkum vegna
stóraukinnar umferðar þungra tækja og hávaða. Bent er þó á að um tímabundin áhrif er að ræða.

6.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Árið 2008 kom út ný hávaðareglugerð nr. 724/2008, sem tók við af þeirri reglugerð sem var í gildi þegar
verkefnið fór í mat á umhverfisáhrifum (nr. 933/1999). Þau viðmiðunargildi sem höfð eru til hliðsjónar í
umhverfismatinu breyttust ekki með tilkomu nýrrar reglugerðar um hávaða nr. 724/2008.

6.3 Niðurstöður fyrir áhrif á framkvæmdatíma
Ekki verður séð að forsendur hafi breyst verulega varðandi þennan umhverfisþátt frá upphaflegu mati á
umhverfisáhrifum að það kalli á nýtt mat á umhverfisáhrifum.
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7 MENNINGARMINJAR
7.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Samhliða matsskýrslunni var unnin sérfræðiskýrsla af Fornleifafræðistofunni [17] sem inniheldur
skráningu allra fornleifa á fyrirhuguðu virkjunarsvæði. Á áhrifasvæði Hvammsvirkjunar voru skráðar 39
staðir með fornleifum og þar af fjórar með hátt verndargildi. Samtals töldust 27 staðir í mikilli hættu.
Mótvægisaðgerðir verði að mestu leyti í samræmi við sérfræðiskýrslu Fornleifafræðistofu [17] þar sem
mælt er með ákveðnum rannsóknum og í nokkrum tilfellum er mælt með að öryggi fornleifa verð tryggt
á framkvæmdatíma. Gera þarf ráðstafanir til að tryggja öryggi fornleifa í næsta nágrenni við
athafnasvæði á framkvæmdatíma með girðingum og kerfisbundnu eftirlit með umgengni um
fornleifarnar. Endanleg útfærsla verði ákveðin af Fornleifavernd ríkisins.
Í umsögn Fornleifaverndar ríkisins koma fram ábendingar um skort á rannsóknum á áhrifasvæðum
fyrirhugaðra vega, slóða, vinnubúða, svæði fyrir verktaka og áhrifasvæði háspennulína. Í umsögninni er
einnig settar fram tillögur um mótvægisaðgerðir vegna þeirra fornleifa sem verða fyrir áhrifum við
framkvæmdir. Fornleifavernd ríkisins leggst ekki gegn virkjunaráformum verði skilyrðum stofnunarinnar
fullnægt. Framkvæmdaaðili gerði engar athugasemdir við umsögn Fornleifarverndar og þær
mótvægisaðgerðir sem þar eru lagðar til.
Samantekt umhverfisáhrifa sem tengjast fornleifum og menningarminjum:



30 staðir með fornleifum eru í hættu vegna fyrirhugaðs lóns og aðrir 9 staðir vegna byggingar
stöðvarhúss og vegaframkvæmda.
Fjórir staðir með hátt minjagildi eru í hættu vegna virkjanaframkvæmda.

Mótvægisaðgerðir.
 Mótvægisaðgerðir verða í samræmi við tillögur fornleifafræðings. Í 21 tilviki er mælt með
einhvers konar mótvægisaðgerðum.
 Mælt er með að teknar verði loftmyndir af völdum fornminjum áður en framkvæmdir hefjast.
 Endaleg ákvörðun um mótvægisaðgerðir ræðst af afstöðu Fornleifaverndar ríkisins.
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun segir ljóst að margar skráðar fornleifar muni verða fyrir áhrifum af fyrirhugaðri virkjun.
Skipulagsstofnun telur að framkvæmdaraðili þurfi að fara að tillögum Fornleifaverndar ríkisins að
mótvægisaðgerðum vegna áhrifa á hvern og einn fundarstað fornleifa. Í úrskurðinum er lögð áhersla á
náið samstarf við Fornleifavernd ríkisins um fornleifarannsóknir og farið verði að tillögum þeirra um
mótvægisaðgerðir. Þetta er sérstaklega tekið fram í eftirfarandi skilyrði nr. 5 í úrskurði
Skipulagsstofnunar:
„Framkvæmdaraðili fari að tillögum Fornleifaverndar ríkisins að mótvægisaðgerðum vegna
áhrifa á hvern og einn fundarstað fornleifa sem raktar eru í kafla 4.2 í þessum úrskurði.
Framkvæmdaraðili þarf að standa fyrir könnun á fornleifum á áhrifasvæði vega, slóða,
vinnubúða og háspennulínu áður en framkvæmdir hefjast í samráði við Fornleifavernd ríkisins
og fara að þeim tillögum að mótvægisaðgerðum sem stofnunin kann að gera vegna áhrifa á
fornleifar á þessum svæðum [2, pp. 66-67]„
Niðurstaða Skipulagsstofnunar var sú að stofnunin teldi ólíklegt í ljósi framlagðra gagna, umsagnar
Fornleifaverndar ríkisins og fyrirhugaðrar mótvægisaðgerða, að virkjun við Núp muni hafa veruleg áhrif
á menningarminjar.
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7.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Ný lög hafa verið sett um menningarminjar nr. 80/2012. Tilgangur laganna er að stuðla að verndun
menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða.
Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og
búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki,
listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar. Lög þessi ná
einnig til staða sem tengjast menningarsögu. Lögin eiga að tryggja eftir föngum varðveislu
menningarminja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af menningarminjum og greiða
fyrir rannsóknum á þeim. Með setningu laganna verður til ný stjórnsýslustofnun, Minjastofnun Íslands
sem tekur yfir réttindi, eignir og skuldbindingar Húsafriðunarnefndar og Fornleifaverndar ríkisins.
Landsvirkjun hefur staðið fyrir fornleifarannsóknum í samræmi við niðurstöður úrskurðar
Skipulagsstofnunar. Rannsóknirnar voru gerðar á vegum Fornleifafræðistofunnar og niðurstöður þeirra
hafa verið birtar í tveimur skýrslum [18] [19]. Minjastofnun Íslands (áður Fornleifavernd ríkisins) hefur
farið yfir rannsóknirnar og staðfest með bréfi [20] að þær fornleifarannsóknir sem farið var fram á að
gerðar yrðu áður en framkvæmdir hefjast sé lokið.

7.3 Niðurstöður fyrir menningarminjar
Breyttar hönnunarforsendur munu ekki hafa í för með sér viðbótaráhrif á fornleifar eða menningarminjar.
Ekki verður heldur séð að ný lög um menningarminjar hafi áhrif á forsendur umhverfismatsins.
Landsvirkjun hefur nú þegar lokið þeim rannsóknum sem farið var fram á í úrskurði Skipulagsstofnunar
að gerðar yrðu áður en framkvæmdir hæfust. Forsendur fyrir endurteknu mati á umhverfisáhrifum eru
því ekki taldar vera til staðar sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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8 GRÓÐUR, JARÐVEGUR OG FOK
8.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu frá 2003 er vísað í rannsóknir á gróðri og dýralífi sem unnar voru af Náttúrufræðistofnun
Íslands [21]. Í niðurstöðu matsskýrslu kemur fram að heildaráhrif Hagalóns eru talin nokkur. Í lónstæði
muni allur núverandi gróður eyðileggjast ásamt þeim jarðvegi sem þar er. Flatarmál lónsins er áætlað
4,7 km2 og af því fari 1,74 km2 af grónu landi undir vatn. Um 6 ha af votlendi muni fara undir Hagalón.
Þar af séu 5 ha hálfdeigjugróðurfélög og 0,6 ha mýri.

Mynd 7 Hluti gróðurlendakorts úr matsskýrslu virkjunar Þjórsár við Núp frá 2003 [1] sem sýnir afmörkun lóns m.v.
upphaflega framkvæmdartilhögun. Tekið úr sérfræðiskýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands, 2002 [21].

Engin tegund háplantna, mosa, flétta eða sveppa í lónstæðinu sem skráð var í matinu er á válista. Tvær
tegundir mosa af þeim 123 tegundum sem skráðar voru í lónstæðum Hvamms- og Holtavirkjunar teljast
fágætar á heimsvísu, en vaxtastaðir þeirra á áhrifasvæði Hvammsvirkjunar skipti litlu máli fyrir útbreiðslu
þeirra hérlendis. Í sérfræðiskýrslu kemur fram að af átta fléttuháðum sveppum sem fundist hafi á
framkvæmdasvæðinu séu fjórar að finnast í fyrsta skipti á Íslandi. Ekki sé hægt að útiloka að þessar
tegundir séu sjaldgæfar en líklegra verði þó að telja að orsökin sé ónógar rannsóknir á þessum sérhæfða
hópi sveppa. Fram kemur að fléttuháðum sveppum hafi ekki verið veitt mikil athygli hérlendis og helstu
heimildir um þá séu skrif erlendra grasafræðinga sem hér hafa safnað fléttum og sveppum
nauðbundnum þeim [21].
Við Hagalón var gert ráð fyrir svæðum beggja vegna Þjórsár þar sem framburði úr lóninu yrði dælt upp
á til að koma í veg fyrir að lónið minnki með tíð og tíma. Byrjað yrði á að dæla upp á svæði norðan
Þjórsár, nánar tiltekið neðan þjóðvegarins ofan við Haga, til að endurheimta tún. Svæðið er nú um 0,8
km2 að flatarmáli, vel gróið og gróðurfar talsvert fjölbreytt. Um fimmtungur svæðisins séu tún og 10%
votlendi (hálfdeigja). Miðað sé við að nýja landsvæðið verði í 118-120 m.h.y.s. og minnst 2 m hærra en
vatnsborð Hagalóns. Svæðin sem fyrirhugað var að dæla á austan Þjórsár séu tvö. Þetta eru stórir
uppblástursgeirar norðaustan við Skarðsfjall sem farnir eru að gróa upp, sjá mynd 8. Svæðin eru samtals
um 2,4 km2 að flatarmáli en gróðurfarið mjög einsleitt, gisin graslendisnýgræða í sandorpnu hrauni, og
ekki nema 2% svæðisins algróið land. Að meðaltali er landið rétt ríflega hálfgróið. Dælt verði upp á
svæðin eftir þörfum og sé miðað við að fylla geirana að því marki að þeir verði jafnháir rofabörðum
meðfram þeim. Svæðin verði grædd upp jafnharðan til samræmis við gróður á svæðinu.
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Mynd 8 Mynd úr matsskýrslu frá 2003 [1]. Horft norður yfir uppblástursgeira austan við Skarðsfjall. Átak hófst árið
2009 við áburðargjöf og uppgræðslu á 172 ha á þessu svæði. Ljósm. Emil Þór.

Í skýrslunni kemur fram að vegna öldurofs sé hugsanlegt að gróður á bökkum Hagalóns verði fyrir
skemmdum. Talin er hætta á jarðvegsskemmdum á um 1 km kafla efst við sunnanvert lónið og á um 0,5
km kafla norðan við lónið næst stíflu [22]. Til mótvægis verði settar grjótvarnir meðfram bökkum
Hagalóns og á kafla norðan við lónið í samræmi við sérfræðiskýrslu [22]. Þetta verði gert áður en lónið
verði fyllt. Fylgst verði með strönd lónsins í 10 ár eftir að það verður tekið í notkun og gripið til frekari
mótvægisaðgerða ef þörf krefur.
Frárennslisskurður fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar liggur að mestu um uppblástursgeira í hrauninu sem
er orðinn að vel grónu graslendi með um 75% gróðurþekju. Framkvæmdasvæði skurðarins mun skerða
gróður á um 45 ha svæði. Fyrirhugað tengivirki komi að mestu til með að liggja á mólendi en áhrif
tengivirkisins á gróðurfar svæðisins eru talin lítil. Áhrif flutningslína á gróðurfar felst einvörðungu í þeirri
röskun sem verður vegna uppsetningar undirstaða og staga fyrir möstrin.
Aðkomuvegur frá Þjórsárdalsvegi að stíflu við Núp mun liggja um gróið land. Fram kemur í matsskýrslu
að vegir að stíflugörðum við Hagalón sunnan Þjórsár muni að mestu liggja um lítt gróið sandorpið hraun
en einnig um þursaskeggsmóa. Fyrirhugað haugstæði norðan við Skarðsfjall liggi að stærstum hluta í
uppblástursgeira, sjá mynd 8. Gróður sem fari undir hauginn sé graslendi og lítt gróið grýtt land.
Efnishaugurinn verði græddur upp í samráði við gróðurvistfræðing og verði stefnt að því að laga
gróðurinn að núverandi gróðurásýnd á svæðinu.
Umsagnir og úrskurður Skipulagsstofnunar
Í úrskurði Skipulagsstofnunar, dags. 19. ágúst 2003 [2], er gerð grein fyrir umsögnum og athugasemdum
sem bárust vegna frummatsskýrslu sem og svör Landsvirkjunar og álit Skipulagsstofnunar við þeim.
Umsagnir og athugasemdir sem bárust um áhrif framkvæmdar á gróður sneru m.a. að kröfum um frekari
rannsóknir, mótvægisaðgerðir til að hefta fok, mótvægisaðgerðir vegna röskunar votlendis s.s.
uppgræðslu og/eða endurheimt votlendis. Fjallað er um þau svæði sem raskast vegna inntakslóns og
haugsvæða, sem og fyrirhugaða vöktun á öldurofi og á skemmdum á gróðri. Í svörum Landsvirkjunar
við fyrirspurn Skipulagsstofnunar kemur fram að Hvammsvirkjun muni alls raska 0,14 km 2 af votlendi og
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5,08 km2 af öðrum gróðri vegna haugsvæðis og inntakslóns. Nánari upplýsingar um umsagnir og svör
er m.a. að finna í kafla 5.3.1 í úrskurðinum [2].
Umhverfisstofnun lagði til að gerðar yrðu frekari rannsóknir á útbreiðslu fléttuháðu sveppategundarinnar
Llimoniella neglecta sem fundist hefur innan lónstæðis Hagalóns. Lagt var til að útbreiðsla þessarar
tegundar yrði skoðuð innan lónstæðisins og ofan og neðan við áhrifasvæði virkjunarinnar áður en
framkvæmdir myndu hefjast. Í úrskurði Skipulagsstofnunar kemur fram að stofnun telji æskilegt að
rannsaka þetta en setur ekki skilyrði um það. Í sérfræðiskýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands kom fram
að ekki væri hægt að útiloka að þessar tegundir væru sjaldgæfar en líklegra yrði þó að telja að orsökin
væri ónógar rannsóknir á þessum sérhæfða hópi sveppa og að þeim hefði ekki verið veitt mikil athygli
hérlendis.
Í umsagnarferli matsins var bent á verndargildi Viðeyjar, þrátt fyrir að hún væri hvorki friðlýst né á
náttúruminjaskrá á þeim tíma. Viðey eða Minnanúpshólmi er stök eyja í Þjórsá, skammt sunnan við
fyrirhugaða Hvammsstíflu, rúmir 3 ha að stærð. Ekki var gerð úttekt á gróðri á eynni vegna matsins né
fjallað um áhrif virkjunarinnar á hana en í svörum Landsvirkjunar kom fram að næðist samkomulag um
verndun Minnanúpshólma væri Landsvirkjun tilbúin til að leggja sitt af mörkum til að tryggja að virkjun
Þjórsár við Núp hefði ekki áhrif á verndun hólmans [2].
Í úrskurðinum var fallist á fyrirhugaða virkjun Þjórsár við Núp í tveimur þrepum með uppfyllingu fimm
skilyrða, sjá kafla 0, en fyrstu þrjú skilyrðin varða gróður, jarðveg og fok:
1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að flatarmáli og
það votlendi sem raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði við
hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt votlendisins undir Umhverfisstofnun.
2. Framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar
með aðgerðum í samráði við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.
3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna í 10 ár eftir að þau
verða tekin í notkun og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu
ríkisins um mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.
Úrskurður umhverfisráðuneytis í kjölfar kærðs úrskurðar
Úrskurður Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2003 var staðfestur með þremur breytingum, sjá kafla 0, og
sneri fyrsta breytingin að lengd vöktunar á öldurofi og eyðingu gróðurs:
1. Skilyrði 3 í úrskurði Skipulagsstofnunar orðast svo:
Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna á meðan virkjunin er
starfrækt og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins um
mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili
bera áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.

8.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Yfirlit yfir rannsóknir og vöktun
Þau gögn sem stuðst var við vegna þessa þáttar voru eftirfarandi:





[23] Friðlýsingarskjal vegna friðlýsingar Viðeyjar í Þjórsá þann 24. ágúst 2011.
[24] Úttekt alþjóðlegra sérfræðinga á vinnu Landsvirkjunar við undirbúning Hvammsvirkjunar,
unnið skv. alþjóðlegum matslykli (Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP) sem
skilgreinir hversu vel starfsemi vatnsaflsvirkjana fellur að markmiðum um sjálfbæra þróun,
skýrsla útgefin 10. maí 2013.
[25] Ritrýnd grein í Náttúrufræðingnum frá 2013 um gróður í Viðey í Þjórsá.
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Sumarið 2009 voru lagðir út 13 reitir til að rannsaka gróðurfar; fjórir í Viðey, þrír á norðurbakka og sex á
suðurbakka Þjórsár [25]. Athuganir sýndu að fjórar megingerðir gróðurs finnast á eynni, birkiskógur,
graslendi, strandgróður og mólendi. 74 tegundir háplantna fundust, þ. á m. tvær sem teljast sjaldgæfar
á landsvísu; grænlilja og kjarrhveiti. Í ljós kom að þekja og tegundasamsetning plantna í Viðey er mjög
ólík þeirri sem er á bökkum árinnar líkt og þekkist á öðrum rannsóknum á beittum og beitarfriðuðum
svæðum.
Vegna þess hve áin er djúp og straumþung á þessum stað hefur hún að mestu fengið að vera í friði fyrir
ágangi manna og búfjár, þó að einnig séu ýmis ummerki og frásagnir um nýtingu eyjarinnar. Eyjan er
talin gefa hugmynd um það hvernig gróðurfar væri á þessum slóðum ef land hefði ekki verið beitt. Einnig
er hún talin gefa vísbendingar um gróðurfar á Suðurlandi fyrir landnám.
Þann 24. ágúst 2011 var eyjan friðlýst sem friðland að ósk landeigenda. Markmið friðlýsingarinnar var
að vernda náttúrulegan, lítt snortinn og gróskumikinn birkiskóg ásamt því lífríki sem honum fylgir. Einnig
var markmið friðlýsingarinnar að vernda erfðaeiginleika og erfðafjölbreytileika birkisins og annars
gróðurs sem og að tryggja verndargildi eyjarinnar, einkum vísinda og fræðslugildi.
Í friðlýsingarskilmálunum segir m.a. að ef af virkjunum verði í Neðri-Þjórsá muni Umhverfisstofnun sjá til
þess að friðlandið verði girt af til að vernda lífríki svæðisins fyrir mönnum og dýrum. Umhverfisstofnun
muni jafnframt annast gerð verndaráætlunar fyrir svæðið í samráði við landeigendur þar sem
friðlýsingarskilmálar og framkvæmdir tengdar þeim eru útfærðar nánar.
Unnið er að áætlun um endurheimt votlendis í samráði við Landbúnaðarháskólann, Landgræðslu ríkisins
og Umhverfisstofnun, í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar, auk þess sem vöktunaráætlun vegna
gróðureyðingar og foks er í undirbúningi. Ennfremur hefur samningur verið gerður við
Náttúrufræðistofnun Íslands um að leggja mat á þörf fyrir að skoða frekari útbreiðslu fléttuháða
sveppategundarinnar Llimoniella neglecta.

Mynd 9 Viðey í Þjórsá séð ofan af Núpsfjalli ofan við bæinn Minna-Núp í Gnúpverjahreppi. Ljósm. Anna Sigríður
Valdimarsdóttir.

Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi gróðurs við framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar
frá því að mat á umhverfisáhrifum lauk 2003. Árið 2009 hófst átak í áburðardreifingu og uppgræðslu á
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uppblástursgeirum sunnan Þjórsár, í landi Skarðs. Um er að ræða uppgræðslu á um 172 ha svæði í
samráði við landeiganda, en sú vinna stendur enn yfir skv. gögnum Landgræðslunnar. Fyrirhuguð
haugsetning efna vegna framkvæmdar hefur ekki áhrif á þessa uppgræðslu.
Ekki hafa orðið neinar breytingar á lögum og reglugerðum, kröfum eða alþjóðaskuldbindingum varðandi
gróður á sl. 11 árum frá því að umhverfismat lá fyrir. Ekki eru því um að ræða verulegar breytingar á
forsendum m.t.t. gróðurs sbr. 12. gr laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

8.3 Niðurstöður fyrir gróður, jarðveg og fok
Þegar umhverfismat lá fyrir árið 2003 voru ekki uppi skýr áform um verndun Viðeyjar þrátt fyrir
verndargildi hennar. Með friðlýsingu eyjarinnar árið 2011 er verndun hennar aftur á móti tryggð með
þeim aðgerðum sem lýst er í friðlýsingarskilmálum.
Unnið er að áætlun um endurheimt votlendis í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar, auk þess sem
undirbúningur að vöktunaráætlun vegna gróðureyðingar og foks er hafinn. Með tilliti til úrskurðar
Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis og þeirra gagna sem komið hafa fram frá upphaflegu mati,
verður ekki séð að tilefni sé til þess að endurskoða mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar m.t.t.
gróðurs sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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9 FUGLAR
9.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu frá 2003 er fjallað um áhrif Hvammsvirkjunar á fuglalíf í kafla 7.11 [1]. Byggir umfjöllunin á
rannsóknum á gróðri og dýralífi sem unnar voru af Náttúrufræðistofnun Íslands [21]. Þar kemur fram að
fuglalíf verði fyrst og fremst fyrir áhrifum þar sem verulegar breytingar verði á gróðurfari. Áhrif á búsvæði
fugla séu að verulegu leyti bundin við lónstæðið sjálft en þau geti teygt sig víðar, t.d. vegna breyttrar
grunnvatnsstöðu og á svæðum þar sem rennsli árinnar breytist.
Heildaráhrif Hagalóns við 116 m h.y.s. á fuglalíf verði nokkur að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands. Út
frá þéttleika fugla á mismunandi búsvæðum og flatarmáli þeirra hafi stofnstærð einstakra tegunda verið
áætluð gróft. Bein áhrif búsvæðaröskunar vegna fyrirhugaðra framkvæmda séu að um 194 pör fugla
missi varplönd sín. Þetta séu einkum þúfutittlingur (70 pör), spói (42 pör), stelkur (16 pör), lóuþræll (12
pör) og hrossagaukur (11 pör). Þá séu óbein áhrif ekki talin. Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda munu teygja
sig víðar, og munu breytingar sem verði á grunnvatnsstöðu vega þyngst, bæði umhverfis lón og í
nágrenni farvegar Þjórsár þar sem rennsli árinnar breytist. Ekki voru tök á að leggja mat á þessi
jaðaráhrif sökum skorts á upplýsingum um grunnvatnsbreytingar í kjölfar breytinga á vatnafari [21].
Líklegt sé að með uppgræðslu nýtist svæði beggja megin Þjórsár sem varplönd fugla til framtíðar, þótt
tegundasamsetning breytist að líkindum.
Þrjár tegundir sem fundust séu skráðar á válista, þ.e. grágæs, svartbakur og hrafn. Grágæs og
svartbakur verði fyrir beinum áhrifum vegna framkvæmda en hrafn tæpast. Gæsavarp í Hagaey muni
skerðast verulega. Vatnafuglar ýmiss konar sem verpi línulega dreifðir með núverandi bökkum árinnar
geti að líkindum nýtt sér bakka fyrirhugaðs lóns verði yfirborðssveiflur ekki verulegar. Straumönd sjáist
reglulega á svæðinu en flórgoði, gulönd og fálki verpi ekki á áhrifasvæðinu.
Tenging Hvammsvirkjunar við Búrfellslínu 1 feli í sér hækkun á Búrfellslínu 1 vegna stíflumannvirkja við
virkjunina auk þess sem settir verði tveir jarðvírar á línuna á um 3 km kafla, m.a. þar sem línan liggi yfir
Þjórsá. Tengivirki Hvammsvirkjunar verði staðsett undir Búrfellslínu 1 sem þegar sé til staðar og því hafi
tenging virkjunarinnar við flutningskerfið lítil áhrif.
Í matsskýrslu kemur að auki fram að æskilegt sé að framkvæma fuglatalningar eftir að
virkjunarframkvæmdum er lokið til að kanna áhrif virkjunar á fuglalíf. Fuglatalningar verði í samráði við
Náttúrufræðistofnun Íslands.
Úrskurður Skipulagsstofnunar
Í úrskurði Skipulagsstofnunar var fallist á fyrirhugaða virkjun Þjórsár við Núp í tveimur þrepum með
uppfyllingu fimm skilyrða, sjá kafla 0, en fyrstu þrjú skilyrðin varða gróður og þar með fuglalíf:
1. Framkvæmdaraðili endurheimti votlendi á Suðurlandi sem er a.m.k. til jafns að flatarmáli og
það votlendi sem raskast eða verður fyrir áhrifum við fyrirhugaðar framkvæmdir í samráði
við hlutaðeigandi landeigendur og sveitarstjórnir. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um endurheimt votlendisins undir Umhverfisstofnun.
2. Framkvæmdaraðili fyrirbyggi fok á sand- og aurasvæðum sem þorna við framkvæmdirnar
með aðgerðum í samráði við Landgræðslu ríkisins og Umhverfisstofnun.
3. Framkvæmdaraðili vakti öldurof og eyðingu gróðurs á ströndum lóna í 10 ár eftir að þau
verða tekin í notkun og hafi samráð við sveitarstjórnir, Umhverfisstofnun og Landgræðslu
ríkisins um mótvægisaðgerðir verði þeirra þörf. Áður en framkvæmdir hefjast skal
framkvæmdaraðili bera áætlun um vöktun undir Umhverfisstofnun og Landgræðslu ríkisins.
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9.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Ekki hafa komið fram ný gögn eða nýjar rannsóknir um fuglalíf á framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar
frá því að úrskurður Skipulagsstofnunar lá fyrir árið 2003.
Gerð var nýlega úttekt á Búrfellssvæðinu, við Þjórsá og við Bjarnalæk, vegna fyrirhugaðrar stækkunar
Búrfellsvirkjunar. Einnig var fuglalíf kannað á svæði fyrir fyrirhugaðan vindlund á Hafinu norðan Búrfells.
Ekki komu fram upplýsingar þar sem varða fuglalíf við fyrirhugað framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar.
Eins og kemur fram hér að framan er nú unnið að áætlun um endurheimt votlendis í samræmi við úrskurð
Skipulagsstofnunar, auk þess sem undirbúningur að vöktunaráætlun vegna gróðureyðingar og foks er
hafinn. Einnig hefur Landsvirkjun í hyggju að ráðast í fuglatalningar að virkjunarframkvæmdum loknum
[14].
Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi m.t.t. fuglalífs við framkvæmdasvæði
Hvammsvirkjunar frá því að mat á umhverfisáhrifum lauk 2003. Ekki hafa heldur orðið neinar breytingar
á lögum og reglugerðum, kröfum eða alþjóðaskuldbindingum á sl. 11 árum frá því að umhverfismat lá
fyrir. Sömu alþjóðasamningar um náttúruvernd, s.s. um verndun fugla og votlenda sem hafa alþjóðlegt
gildi og um líffræðilega fjölbreytni eru við gildi og frá umhverfismati. Ekki eru því um að ræða verulegar
breytingar á forsendum m.t.t. fuglalífs sbr. 12. gr laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

9.3 Niðurstöður fyrir fugla
Með tilliti til úrskurðar Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis og þeirra gagna sem komið hafa fram
frá upphaflegu mati, verður ekki séð að tilefni sé til þess að endurskoða mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar m.t.t. fuglalífs sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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10 VATNALÍF
10.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í mati á umhverfisáhrifum fyrir Hvammsvirkjun frá árinu 2003, í köflum 7.5 – 7.6, er fjallað um áhrif
framkvæmda á lífríki Þjórsár. Lagðar eru til grundvallar rannsóknir Veiðimálastofnunar á lífríki Þjórsár
sem gerðar voru fyrir umhverfismatið [15], en unnið var á vettvangi sumarið 2001 og tekin voru saman
eldri gögn um seiðarannsóknir og veiði laxfiska, göngur, aldur og lífsferil. Kannað var uppeldi og
uppeldisskilyrði laxfiska og útbreiðsla fiskstofna og lögð var áhersla á rannsóknir á laxfiskum og
fæðudýrum þeirra. Í skýrslunni var lagt mat á þau áhrif sem fyrirhugaðar virkjanir myndu hafa á
vatnalífríki Þjórsár auk þess sem settar voru fram tillögur um mótvægisaðgerðir.
Í matsskýrslu kemur fram að Hvammsvirkjun muni valda minnkuðu rennsli í farvegi árinnar á um 3 km
kafla niður að frárennslisskurði við Ölmóðsey, sjá mynd 8. Við skert rennsli munu búsvæði breytast og
nýjar aðstæður skapast í farveginum. Í samræmi við álit Veiðimálastofnunar verði tryggt 10 m 3/s rennsli
að lágmarki milli stíflu og útfalls Hvammsvirkjunar. Samkvæmt matsskýrslu er ekki hægt að tryggja að
rennsli um þennan hluta farvegarins verði stöðugt þar sem búast má sem fyrr við árstíðabundnum
sveiflum, þ.m.t. auknu rennsli yfir sumartímann sem ætla má að verði allt að 50 – 100 m3/s. Ákvörðun á
lágmarksrennsli tekur mið af þvi að seiðauppeldi er lítið sem ekkert á meira en 0,5 m dýpi í Þjórsá þar
sem jökullitur dregur úr framleiðslu með auknu dýpi og seiði geta átt erfitt með að finna fæðu þar sem
lítils ljóss gætir.

Mynd 10 Tilhögun Hvammsvirkjunar ásamt vegagerð, úr matsskýrslu frá 2003 [1, p. 106]

Að óbreyttu kemur stífla í veg fyrir göngur fiska upp eftir ánni. Til að tryggja göngur fiska sé áætlað að
byggja fiskstiga sem er hluti af stíflumannvirkinu. Með því sé tryggt að fiskur eigi greiðan aðgang að
sömu svæðum árinnar og verið hefur eftir að fiskstigi var byggður við Búðafoss árið 1991. Í matsskýrslu
kemur auk þess fram að yfirfall á stíflu verði hannað með tilliti til þess að það valdi ekki ofauðgun lofts í
vatninu, en slíkt getur átt sér stað þar sem vatn nær mikilli snertingu við andrúmsloftið og getur skaðað
fisk eða jafnvel drepið.
Við myndun inntakslóns, Hagalóns, munu skilyrði fyrir botndýralíf raskast í lónstæðinu. Minni straumur
og aukið dýpi hafi neikvæð áhrif á þéttleika botndýra. Samkvæmt mati á botngerð árinnar eru
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uppeldisskilyrði talin góð fyrir lax og urriða í Þjórsá á lónstæðinu við Hagaey og ofan lóns sem og í
þveránum. Hvammsvirkjun er ekki á náttúrulega fiskgengum svæðum árinnar og þess vegna sé lítil
skerðing á heildaruppeldisgetu laxfiska.
Inntak Hvammsvirkjunar verði á um 11 m dýpi í Hagalóni og dragi sú tilhögun úr hættu á því að seiði
berist inn í aðrennslisgöngin og í gegnum virkjunina, þar sem seiði fylgja að jafnaði yfirborðsstraumi.
Ekki verði fyrirhugað að ráðast í frekari framkvæmdir til að stýra seiðum framhjá inntaki
Hvammsvirkjunar. Óljóst sé hvort fiskur sem berst í gegnum virkjunina lifi af snögga breytingu á þrýstingi
sem verði á leiðinni gegnum þrýstipípur og hverfla, en gert verði ráð fyrir 32-34 m falli og hverflum af
Francisgerð.
Frárennslisskurður Hvammsvirkjunar er ekki talinn hafa bein áhrif á lífríki árinnar. Hugsanlegt sé þó talið
að fiskur á leið upp ána villist inn í frárennslisskurðinn. Nokkurt rask verði auk þess í farvegi Þjórsár á
meðan verið sé að byggja stífluna.
Í fyrrnefndri sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar um lífríki Þjórsár [15] kemur fram að minnka megi
neikvæð áhrif virkjunar við Núp verulega með mótvægisaðgerðum. Lagðar eru til eftirfarandi
mótvægisaðgerðir:








Stýra rennsli í farvegum með skertu rennsli og forðast snöggar rennslisbreytingar.
Lagfæra farvegi og gera búsvæði á ákveðnum köflum og í sérstökum hliðarlænum.
Byggja fiskvegi framhjá stíflumannvirkjum.
Veita seiðum og fiski í sjógöngu framhjá virkjunum og stíflumannvirkjum.
Sleppa seiðum á heppileg svæði.
Opna ný svæði fyrir göngufisk.
Hanna mannvirki og túrbínur þannig að ekki verði um ofauðgun lofts eða fiskdauða að ræða.

Fram kemur að þörf sé á frekari rannsóknum og eru lagðar til eftirfarandi viðbótarrannsóknir á áhrifum
á lífríki Þjórsár:





Meta þurfi seiðaveitur og væntanlegan árangur slíkra mannvirkja. Gera þurfi verkfræðilegar
útfærslur á þeim aðgerðum sem helst komi til greina og meta út frá straumfræði og fiskatferli.
Kanna þurfi gönguhegðum og finna göngutíma laxaseiða til sjávar í Þjórsá svo unnt sé að
tímastilla og hagræða aðferðum til að veita seiðum niður framhjá virkjunum.
Kanna þurfi mun betur göngur sjóbirtingsseiða og stálpaðs sjóbirtings á leið til sjávar. Einnig
séu takmarkaðar upplýsingar um stærð og útbreiðslu sjóbirtings á vatnakerfinu sem bæta þyrfti.
Kanna þurfi gönguhegðun laxfiska á leið upp Þjórsá með rafeindamerkingum.

Fram kemur að ef fyrirhugaðar virkjanir í Þjórsá komi til framkvæmda sé einnig nauðsynlegt að hefja
vöktunarrannsóknir á áhrifum á vatnalífríki. Þessar rannsóknir miði einkum að því að nema breytingar
vegna myndunar lóna og breyttra rennslishátta og meta árangur mótvægisaðgerða. Lagðar eru til
eftirfarandi vöktunarrannsóknir:







Seiðarannsóknir með skipulögðum mælingum í vatnakerfinu með rafveiðum, eins og farið hafi
fram undanfarin ár. Leggja þurfi áherslu á að meta seiðabúskap m.t.t. áhrifa virkjana og árangur
mótvægisaðgerða.
Kanna þurfi fiskgöngur upp og niður Þjórsá. Koma megi teljurum fyrir í fiskvegum og merkja fisk
á uppgöngu með eltimerkjum og fylgjast þannig með göngum upp ána í þeim tilgangi að meta
árangur mótvægisaðgerða. Göngum niður ána sé hægt að fylgjast með í gildrum og seiðaveitum
síðar meir.
Kanna þurfi áhrif framkvæmda á botndýrasamfélög Þjórsár. Fyrirliggjandi gögn séu byggð á
sýnatöku af steinum og sé lagt til að slíkri sýnatöku yrði fram haldið.
Kanna þurfi áhrif breyttra rennslishátta og aukins dýpis í lónum á fjölda og tegundasamsetningu
botndýra með löndum en jafnframt þar sem gæti aukins flutnings botnefna.
Æskilegt sé að fylgst verði með áhrifum miðlunar vatns á botndýrasamfélög neðan Búðafoss
svo hægt verði að meta gæði svæðisins með tilliti til uppeldisskilyrða fyrir laxfiska.
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Samhliða vöktunarrannsóknum þurfi að koma upp áætlun sem geri það mögulegt að grípa til
neyðaraðgerða ef mótvægisaðgerðir, s.s. seiðaveitur, fiskstigar o.fl. virka ekki eins og til sé
ætlast.

Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Í úrskurði Skipulagsstöfnunar, dags. 19. ágúst 2003, er gerð grein fyrir umsögnum og athugasemdum
sem bárust vegna frummatsskýrslu sem og svör Landsvirkjunar við þeim. Í úrskurði var fallist á
fyrirhugaða virkjun Þjórsár við Núp í tveimur þrepum með uppfyllingu fimm skilyrða, sjá kafla 0, en hið
fjórða sneri að vatnalífi og vísar í tillögur Veiðimálastofnunar sem tíundaðar eru hér að framan:
2. Áður en til framkvæmda kemur þarf framkvæmdaraðili að standa fyrir þeim viðbótarrannsóknum
um grunnástand lífríkis í Þjórsá sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar um lífríki
Þjórsár og raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Í ljósi niðurstaðna þessara rannsókna þarf
framkvæmdaraðili að útfæra nánar og grípa til þeirra mótvægisaðgerða sem lagðar eru til í
fyrrnefndri sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar. Að loknum framkvæmdum þarf
framkvæmdaraðili að fara að þeim tillögum að vöktun sem fram koma í sérfræðiskýrslunni og
raktar eru í kafla 4.3.3 í þessum úrskurði. Vöktun þarf að standa yfir í a.m.k. 10 ár frá því að
starfsemi virkjananna hefst. Viðbótarrannsóknir, mótvægisaðgerðir og vöktun þarf að vinna í
samráði við og bera undir Veiðimálastjóra.
Úrskurður umhverfisráðuneytis í kjölfar kærðs úrskurðar
Úrskurður Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2003 var staðfestur með þremur breytingum sem varða
vöktun á öldurofi og eyðingu gróðurs á ströndum lóna, hönnun virkjunar m.t.t. áhættumats, og girðingu
og aðvörunarbúnað til að draga úr hættu vegna skyndilegrar rennslisaukningar. Þessar breytingar varða
ekki þann umhverfisþátt sem hér er til umfjöllunar, vatnalíf.

10.2 Ný gögn frá því úrskurður Skipulagsstofnunar lá fyrir
Yfirlit yfir rannsóknir og vöktun og gögn um breytingar á tilhögun framkvæmdar
Helstu gögn sem skoðuð voru við yfirferðina eru eftirfarandi:












[26] Samantektarskýrsla Veiðimálastofnunar um fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár.
Samantekt rannsókna árin 2003 til 2007, útgefin júní 2008.
[27] Samantektarskýrsla Veiðimálastofnunar um fiskrannsóknir á vatnasvæði Þjórsár.
Samantekt rannsókna árin 2008 til 2012, útgefin apríl 2014.
[28] Skýrsla Veiðimálastofnunar um fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2013, útgefin júní
2014.
[29] Skýrsla Landsvirkjunar með almennri lýsingu á kröfum varðandi mótvægisaðgerðir og
vöktun vegna umhverfisþátta Hvammsvirkjunar, útgefin nóvember 2008.
[30] Meistararitgerð frá HÍ, í samstarfi við Mannvit og Verkís, um straumfræðilega hönnun
Hvammsvirkjunar þar sem skoðuð eru flóðmannvirki, inntaksmannvirki og fiskvegir, útgefin
janúar 2012.
[31] Skýrsla Landsvirkjunar um áhrif fyrirhugaðra virkjana í neðri hluta Þjórsár á fiskistofna í
Þjórsá m.t.t. fyrirhugaðra mótvægisaðgerða, útgefin febrúar 2012.
[32] Skýrsla Landsvirkjunar, unnin í samstarfi við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík,
Mannvit, Verkís og Siglingastofnun, um hönnun og prófun yfirfalls og seiðafleytu
Urriðafossvirkjunar með líkani, útgefin mars 2013.
[33] Skýrsla Landsvirkjunar, unnin í samstarfi við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík,
Mannvit, Verkís og Siglingastofnun, um hönnun og prófun yfirfalls og seiðafleytu
Urriðafossvirkjunar með reiknilíkani, útgefin mars 2013.
[24] Úttekt alþjóðlegra sérfræðinga á vinnu Landsvirkjunar við undirbúning Hvammsvirkjunar,
unnið skv. alþjóðlegum matslykli (Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP) sem
skilgreinir hversu vel starfsemi vatnsaflsvirkjana fellur að markmiðum um sjálfbæra þróun,
skýrsla útgefin 10. maí 2013.
[34] Skýrsla óháðra sérfræðinga um greiningu á fyrirliggjandi rannsóknum um vistfræði laxins í
Þjórsá og fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum vegna umræddra vatnsaflsvirkjana í neðri Þjórsá,
gerð að beiðni 3. verkefnisstjórnar Rammaáætlunar (V-RÁ3), útgefin október 2013.
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[35] Svar Landsvirkjunar til verkefnisstjórnar Rammaáætlunar þar sem gefin er nánari skýring á
útfærslu þriggja virkjunarkosta í neðri hluta Þjórsár, auk uppfærðra mótvægisaðgerða, dags. 31.
október 2013
[36] Mat faghóps, skipaðan af verkefnisstjórn RÁ3, á óvissu fyrirliggjandi upplýsinga um áhrif
Hvamms-, Holta- og Urriðafossvirkjana í neðri hluta Þjórsár á laxfiska í ánni, dags. 04. nóvember
2013
[37] Greinargerð verkefnisstjórnar Rammaáætlunar samhliða drögum að tillögu
verkefnisstjórnar að flokkun virkjunarkosta, dags. 29. nóvember 2013
[38] Minnisblað ráðgjafa um Búðakvísl og áhrif rennslis á búsvæði laxfiska, dags. 7. mars 2014
[39] Minnisblað Veiðimálastofnunar um viðbótarrannsóknir á búsvæðum laxfiska í Þjórsá neðan
við Búða, dags. 13. mars 2014
[40] Greinargerð Landsvirkjunar, samhliða athugasemd Landsvirkjunar við tillögu
verkefnisstjórnar RÁ3 að flokkun virkjunarkosta, um mótvægisaðgerðir vegna Hvammsvirkjunar
sem miða að verndun fiskistofna ásamt vöktunar- og viðbragðsáætlun, dags. 18. mars 2014
[41] Greinargerð verkefnisstjórnar Rammaáætlunar samhliða tillögu verkefnisstjórnar að flokkun
virkjunarkosta, dags. 21. mars 2014
[8] Greinargerð Landsvirkjunar um Hvammsvirkjun: breytingar frá mati á umhverfisáhrifum,
lokadrög dags. 19. janúar 2015, sjá viðauka 1
[42] Minnisblað ráðgjafa um fiskvegi við Hvammsvirkjun, dags. 16. febrúar 2015
[43] Minnisblað um laxaseiði og hverfla í virkjunum í Neðri Þjórsá, dags. 7. janúar 2009
[44] Áætlun Veiðimálastofnunar um fiskrannsóknir í Þjórsá og þverám hennar vegna
fyrirhugaðra virkjana í Þjórsá neðan Búrfells fyrir árið 2015, drög dags. nóvember 2014.

Um er að ræða áframhaldandi rannsóknir sem að Landsvirkjun hefur ráðist í í samvinnu við sérfræðinga
og ráðgjafa, skýrslur og greinargerðir Landsvirkjunar um mótvægisaðgerðir, vöktun og viðbragðsáætlun,
gögn um breytingar á tilhögun framkvæmdar frá mati á umhverfisáhrifum, sem og ýmis gögn sem lögð
hafa verið fram vegna meðferðar verkefnisstjórnar 3. áfanga Rammaáætlunar (V-RÁ3) um flokkun
virkjunarkosta.
Auk ofangreindra gagna liggur fyrir fjöldi umsagna og athugasemda frá einstaklingum, fyrirtækjum og
félagasamtökum í kjölfar kynninga á drögum að tillögu [37] sem og endanlegri tillögu [41] V-RÁ3 að
flokkun virkjunarkosta sem finna má á vef Rammaáætlunar www.ramma.is, en ferlið byggði á 3. mgr.
10. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011. Einnig liggja fyrir umsagnir og athugasemdir
við tillögur til þingsályktunar atvinnuveganefndar Alþingis um breytingu á þingsályktun um vernd og
orkunýtingu landsvæða nr. 13/41, í kjölfar niðurstöðu verkefnisstjórnar, sem finna má á vef Alþingis
www.althingi.is. Nánari upplýsingar um vinnu V-RÁ3 má finna í fyrrgreindum greinargerðum
verkefnisstjórnarinnar [37], [41].
Í eftirfarandi umfjöllun verður fyrst farið yfir þær rannsóknir sem hafa átt sér stað frá umhverfismati 2003
sem og áætlanir um viðbótarrannsóknir. Næst verður farið yfir fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir
Landsvirkjunar skv. nýjustu breytingum og þær bornar saman við upphaflegar mótvægisaðgerðir. Að
lokum verður farið yfir fyrirhugaða vöktunar- og viðbragðsáætlun vegna Hvammsvirkjunar.
Fiskrannsóknir á vatnasviði Þjórsár, 2003 – 2013 og tillögur að viðbótarrannsóknum
Í skýrslu Veiðimálastofnunar frá 2002 eru taldar upp þær viðbótarrannsóknir sem lagt var til að ráðast í
fyrir framkvæmdir [15]:





Meta seiðaveitur og væntanlegan árangur slíkra mannvirkja. Gera verkfræðilegar útfærslur á
þeim aðgerðum sem helst komi til greina og meta út frá straumfræði og fiskatferli.
Kanna gönguhegðum og finna göngutíma laxaseiða til sjávar í Þjórsá svo unnt sé að tímastilla
og hagræða aðferðum til að veita seiðum niður framhjá virkjunum.
Kanna betur göngur sjóbirtingsseiða og stálpaðs sjóbirtings á leið til sjávar. Bæta úr
takmörkuðum upplýsingum um stofnstærð og útbreiðslu sjóbirtings á vatnakerfinu.
Kanna gönguhegðun laxfiska á leið upp Þjórsá með rafeindamerkingum.

Í kjölfar þeirrar rannsóknarvinnu sem ráðist var í sérstaklega vegna mats á umhverfisáhrifum
fyrirhugaðra virkjana í Neðri-Þjórsá [15] hafa árlegar áfangaskýrslur verið gefnar út með niðurstöðum
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viðbótarrannsókna. Þessar rannsóknir hafa verið teknar saman í tveimur samantektarskýrslum, annars
vegar fyrir árin 2003 – 2007 [26] og hins vegar fyrir árin 2008 – 2012 [27]. Einnig hefur síðan þá komið
út skýrsla fyrir árið 2013 [28], en alls hafa til þessa komið út 27 skýrslur um rannsóknir á lífríki Þjórsár
frá árinu 1993 og má þær finna á vef Veiðimálastofnunar, www.veidimal.is. Auk þess verður hér vísað
til minnisblaðs Veiðimálastofnunar um viðbótarrannsóknir á búsvæðum laxfiska neðan Búða [39], sem
og áætlunar um fiskrannsóknir fyrir árið 2015 [44].
Auk ofangreindra viðbótarrannsókna hafa rannsóknir Veiðimálastofnunar undanfarinna ára miðað að
því að rannsaka og meta [27]:








Fjölda gönguseiða laxfiska og hlutdeild einstakra svæða í heildarframleiðslu þeirra
Stærðardreifingu gönguseiða og aldurssamsetningu þeirra
Gönguhegðun fullorðinna laxfiska á göngu niður vatnakerfið
Útbreiðslu, viðkomu og seiðaþéttleika á fiskgenga hluta vatnasviðs Þjórsár
Landnám laxa á svæðum ofan fiskstigans við Búða
Árangur seiðasleppinga
Veiði, samsetningu hennar, og leggja mat á stofnsveiflur

Meginniðurstöður rannsókna sem framkvæmdar voru fyrir umhverfismatið voru að þrátt fyrir jökullitinn í
Þjórsá er þar ríkuleg botndýralíf og víða góð búsvæði fyrir laxfiskaseiði. Samkvæmt rannsóknum sl. ára
bendir fisktalning við Búða og aukning í þéttleika á laxaseiðum milli ára til þess að lax sé enn að nema
land ofan Búða. Sérstök athugun á uppruna laxa af vatnasvæði Þjórsár á árabilinu 2008-2012 gaf að
3,5% þeirra væru upprunnir úr gönguseiðasleppingum. Þetta styður fyrri greiningu á uppruna laxa og
staðfestir að aukin laxgengd á vatnasvæðinu byggist á náttúrulegri fiskframleiðslu. Meðalveiði áranna
2008-2012 var 5.350 laxar, 850 urriðar, flestir þeirra sjógengnir, og 13 bleikjur [27]. Mest var veiðin árið
2010 en þá veiddust 9.218 laxar á vatnasvæði Þjórsár. Meira en 95% aflans hefur verið veiddur í net,
aðallega neðan við Urriðafoss.
Eitt meginmarkmið rannsóknanna hefur verið að auka þekkingu á göngu laxfiska í og úr sjó. Göngutími
seiða niður ána hefur verið kortlagður, en mikilvægt er að vita hvenær og við hvaða skilyrði seiði ganga
til sjávar svo koma megi þeim heilu á höldnu þangað. Rannsóknir sl. ára hafa leitt í ljós að göngutími
laxaseiða niður ána er frá miðjum maí fram í miðjan júní. Göngur eru m.a. háðar vatnshita og örvast við
hækkandi vatnshita og aukið rennsli. Líkt og almennt hefur komið í ljós í rannsóknum hér á landi hefst
gangan þegar vatnshiti nálgast 10°C [27]. Seiðin fara hratt niður árnar, á rúmlega meðalstraumhraða,
og eru örfáa sólarhringa að ganga til sjávar.
Lítið hefur komið fram af urriðagönguseiðum í gildruna í Kálfá og hafa því til þessa fremur litlar
upplýsingar fengist um göngutíma urriðaseiða til sjávar, en vísbendingar eru um að þau séu heldur fyrr
á ferðinni en laxaseiðin. Gögn frá útvarpsmerkingum sjóbirtinga sýna að sjávargöngutími þeirra hefst
við upphaf maímánaðar og stendur út júnímánuð [27]. Ferðatími hoplaxa virðist hinsvegar vera í apríl.
Merkingar hafa einnig staðfest að sjóbirtingur gengur upp fiskstigann við Búðafoss.
Seiðarannsóknir sýna að talsvert uppeldi er af laxa- og urriðaseiðum í Þjórsá sjálfri bæði ofan og neðan
við fossinn Búða en lítið hefur komið fram af bleikjuseiðum. Heildarþéttleiki laxaseiða hefur aukist neðan
Búða á síðustu 10 árum og kann skýringin að liggja í aukinni laxgengd og meiri hrygningu laxa. Á sama
tíma virðist þéttleiki urriðaseiða heldur hafa dregist saman [27]. Tegundirnar eru í samkeppni um
búsvæði sem gerir það að verkum að fjölgun annarrar tegundarinnar getur komið niður á fjölda hinnar.
Þéttleiki fisktegunda og vöxtur hefur jafnframt verið kannaður í Kálfá og í Steinslæk, sem fellur til Þjórsár
neðan við Urriðafoss, en enn er uppeldi laxfiska ekki þekkt í Rauðalæk, sem rennur í Þjórsá enn neðar
á vatnasvæðinu
Búsvæði laxfiska hafa verið metin á ófiskgengum svæðum, en nýting slíkra svæða getur verið kostur
sem mótvægi við töpuð svæði vegna fyrirhugaðra virkjana neðar í Þjórsá. Búsvæðamat á ófiskgengum
svæðum í Fossá, Þverá og Rauðá sýna að þar eru talsverðir uppeldismöguleikar fyrir laxaseiði. Til þess
að þessi svæði geti nýtst sem uppeldissvæði sjógenginna fiska þarf að tryggja að seiði á leið til sjávar
komist klakklaust gegnum eða framhjá virkjunum. Afar mikilvægt sé að þær mótvægisaðgerðir sem
notaðar verða virki á þann hátt sem ætlast er til [27].
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Frekari niðurstöður og nánari upplýsingar er að finna í ofangreindum skýrslum Veiðimálastofnunar [15]
[26] [27].
Minna rennsli, en stöðugt, ofan Ölmóðseyjar gæti hugsanlega stuðlað að auknum þéttleika botndýra á
þessu svæði [15]. Miklar hraðar og tíðar rennslisbreytingar hefðu aftur á móti neikvæð áhrif á stofna
botndýra og gætu vegið upp allan ávinning af minnkuð rennsli. Í tengslum við fyrirhugaða Holtavirkjun
hefur verið útbúið líkan af farvegi Þjórsár neðan Búða (Búðakvísl); m.a. út frá þversniðs- og
straumsjármælingum og mælingum á vatnsborði við mismunandi rennsli [38]. Með líkaninu er hægt að
reikna vatnsborðshæð við mismunandi rennsli og má þannig betur meta áhrif af skertu rennsli í farvegi.
Fyrstu mælingar benda til að búsvæði laxfiska í Búðakvísl skerðist ekki frá því sem nú er þó að rennsli
minnki [39], en unnið verður betur með þessi gögn auk þess sem gerðar verða frekari rannsóknir á
botngerð á búsvæðum laxfiska. Sambærilegt líkan af árbotni og mat á áhrifum skerts rennslis er nú í
vinnslu fyrir árkaflann milli Hvammsstíflu og Ölmóðseyjar [14]. Þessar rannsóknir munu gefa betri
upplýsingar um hvaða mótvægisaðgerðir koma til greina til að skerðing búsvæða verði sem minnst og
hvernig tryggja megi best fiskgengd um farvegina.
Á árunum 2011 til 2013 vann Landsvirkjun, í samstarfi við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík,
Verkís, Mannvit og Siglingastofnun, að rannsóknum og prófunum á virkjunarmannvirkjum í Neðri-Þjórsá
sem sneru m.a. að fiskvegum. Gert var fyrst líkan af stíflum, flóðgáttum og inntaki Hvammsvirkjunar þar
sem straumfar var rannsakað [30]. Gerðar voru ítarlegri straumfræðiprófanir nokkrum mánuðum síðar
fyrir lón og virkni seiðafleytu Urriðafossvirkjunar, annars vegar í reiknilíkani og hins vegar í líkani sem
smíðað var af mannvirkjunum (1:40) [32] [33], en aðstæður þar eru mjög líkar Hvammsvirkjun. Að
prófunum loknum var ákveðið að seiðafleyta eins og sú sem var prófuð í líkani Urriðafossvirkjunar skyldi
byggð sem hluti af inntaki Hvammsvirkjunar [42].
Veiðimálastofnun hefur lagt til að áfram verði efnt til eftirfarandi rannsókna til auka enn vitneskju um
fiskgöngur og til að betur verði hægt að leggja mat á áhrifum fyrirhugaðra virkjana [26] [27]:








Starfrækja áfram fiskteljara í Búðafossi og í Kálfá.
Vakta áfram seiðastofna, með árlegum rafveiðum ásamt vöktun á aldurssamsetningu
göngufiska með töku hreisturs.
Rannsaka göngutíma og gönguhraða seiða á svæðinu ofan við Búða með gildruveiði og
útvarpsmerkingum, líkt og búið er að gera á svæðinu neðan Búða og í Kálfá.
Kanna seiðabúskap í Þjórsá á svæðum með fyrirhuguðu skertu rennsli neðan stífla til að fá
upplýsingar um seiðabúskap fyrir virkjun til samanburðar eftir virkjun.
Meta stofnstærð laxa á vatnasvæðinu.
Auka rannsóknir á silungastofnum vatnasvæðisins (urriða og bleikju) og vinna frekar úr
fyrirliggjandi rannsóknargögnum m.t.t. silungastofna.
Athuga uppeldi laxfiska í Rauðalæk neðan Steinslækjar.

Unnið er áfram að ofantöldum rannsóknum sem snúa að fiskteljara í Búðafossi og í Kálfá, vöktun
seiðabúskapar, vöktun á aldurssamsetningu göngufisks, stofnmat á gönguseiðum og göngulöxum,
vöktun á göngutíma og gönguhraða laxaseiða og tengdum umhverfisþáttum, samantektar á
veiðigögnum og seiðarannsóknir og búsvæðamat í Rauðalæk [28] [44]. Í áætlunum Veiðimálastofnunar
um rannsóknir ársins 2015 er jafnframt gert ráð fyrir seiðarannsóknum í Þjórsá við Núp á svæði með
fyrirhuguðu skertu rennsli, og könnun seiðabúskapar sem og merkingu gönguseiða í Sandá, ofan
fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar í Þjórsá. Fást þannig enn nákvæmari upplýsingar um gönguhraða seiða
frá þessu svæði sem nota má til samanburðar til að meta áhrif fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar [44]. Í
áætluninni er auk þess gert ráð fyrir seiðarannsóknum og búsvæðamati í Rauðalæk.
Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á fiskstofnum í Þjórsár hafa mestmegnis miðað að sjógengnum
fiski, enda hafa fyrirhugaðar framkvæmdir einkum áhrif á göngufisk. Bent hefur þó verið á að auka þurfi
rannsóknir á silungi (urriða og bleikju), einkum staðbundnum silungi [34] [36]. Þó að ýmsar rannsóknir
liggi fyrir um silung má auka þær að mati Veiðimálastofnunar [27].
Ljóst er að laxastofn Þjórsár er stór á landsvísu, þar veiðist um 6,5% af árlegum afla laxa á Íslandi [26],
en unnið er nú að stofnstærðarmati á laxastofni Þjórsár, sem gefa mun enn gleggri mynd af laxgengd í
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ána. Árið 2012 hófust rannsóknir sem felast í merkingum laxagönguseiða í Kálfá á leið til sjávar,
heimtum þeirra í veiði og talningu fiskjar upp í Kálfá [27]. Þar er nú fiskteljari sem telur og tekur myndir
af hverjum fiski, en þau gögn nýtast í stofnstærðarmatið. Sé þetta gert um árabil fæst breytileiki í
framleiðslu milli ára sem sé mikilvert að þekkja til að geta síðar metið áhrif af tilkomu virkjana. Samkvæmt
fyrstu gögnum er metið að samtals hafi um 12 þúsund náttúrulegir laxar gengið úr hafi á vatnasvæði
Þjórsár 2013 og var veiðihlutfallið í Þjórsá neðan við Kálfá reiknað 49% [28].
Breytingar frá mati á umhverfisáhrifum og framlagðar mótvægisaðgerðir
Meginmarkmið mótvægisaðgerða er að laxastofn Þjórsár verði fyrir sem minnstum áhrifum af gerð
virkjana í hinum laxgenga hluta árinnar. Í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar frá 2002 [15] kemur fram
að með mótvægisaðgerðum má minnka neikvæð áhrif virkjunarframkvæmda verulega. Enn eru þó ýmis
atriði óljós varðandi virkni mótvægisaðgerða sem verða aldrei fullreynd nema þegar til kastanna kemur
[27]. Bent hefur verið á að mótvægisaðgerðir vegna vatnsaflsvirkjana skila oft minni árangur en til var
ætlast [34] og sé því nauðsynlegt að vakta bæði lífríki ár og virkni mótvægisaðgerða til lengri tíma sem
og að hafa til reiðu viðbragðsáætlun verði hennar þörf, sjá síðari umfjöllun.
Eins og fram kemur í kafla 0 hafa mótvægisaðgerðir vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar þróast frá því
að niðurstöður mats á umhverfisáhrifum lágu fyrir 2003 og mótast af niðurstöðum umfangsmikilla
rannsókna Veiðimálastofnunar á lífríki Þjórsár [26] [27] [28]. Lykiltölur sem varða rennsli í lónum, skv.
umhverfismati og skv. núverandi hönnun, eru teknar saman í töflu 2Tafla 2.
Tafla 2 Helstu lykiltölur Hvammsvirkjunar skv. umhverfismati 2003 [1] og skv. núverandi hönnun [8] [35] [40].

Flatarmál lóns
Rúmmál lóns
Lágmarksrennsli að vetrarlagi
Áætlað rennsli í meðalvatnsári á
tímabilinu maí-ágúst

Viðstöðutími vatns í lóni
Meðaldýpi í lóni
Meðalhraði í lóni

Skv. umhverfismati 2003
4,7 km2
17,6 milljón m3
10 m3/s

Skv. núverandi hönnun
4,0 km2
13,2 milljón m3
óbreytt

40 – 80 m3/s

óbreytt

Miðað við meðalinnrennsli í maí í lóni (360 m3/s) :
13,6 klst.
10,2 klst.
3,7 m
3,3 m
0,12 m/s
0,16 m/s

Mótvægisaðgerðir Landsvirkjunar hafa verið kynntar beint og óbeint í útgefnum skýrslum [29] [31] sem
og í svarbréfum og greinargerðum vegna vinnu verkefnisstjórnar Rammaáætlunar [35] [40]. Vegna vinnu
V-RÁ3 óskuðu sérfræðingar og faghópur eftir ítarlegri greinargerð með formlegum mótvægisaðgerðum
af hálfu Landsvirkjunar [34] [36]. Við því var brugðist með greinargerð dags. 18. mars 2014 [40].
Umfjöllun hér að neðan byggist á ofangreindu efni, auk minnisblaða um sérstök atriði, s.s. fiskvegi [42]
og hverfla [43].
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Upphaflegar tillögur að mótvægisaðgerðum Veiðimálastofnunar sem kynntar voru í sérfræðiskýrslu frá
2002 [15] voru taldar upp í úrskurði Skipulagsstofnunar frá 2003:








Stýra rennsli í farvegum með skertu rennsli og forðast snöggar rennslisbreytingar.
Lagfæra farvegi og gera búsvæði á ákveðnum köflum og í sérstökum hliðarlænum.
Byggja fiskvegi framhjá stíflumannvirkjum.
Veita seiðum og fiski í sjógöngu framhjá virkjunum og stíflumannvirkjum.
Sleppa seiðum á heppileg svæði.
Opna upp ný svæði fyrir göngufisk.
Hanna mannvirki og túrbínur þannig að ekki verði um ofauðgun lofts eða fiskdauða að ræða.

Þessar aðgerðir hafa einnig verið til umfjöllunar í samantektarskýrslum frá 2008 [26] og 2014 [27], í ljósi
niðurstaða rannsókna. Í neðangreindri umfjöllun er farið yfir hverja og eina þessara aðgerða skv. nýjustu
gögnum, bæði tillögum Veiðimálastofnunar sem og áætlun Landsvirkjunar um fyrirhugaðar
mótvægisaðgerðir fyrir Hvammsvirkjun [40]. Fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir skv. umhverfismati 2003
og skv. núverandi hönnun eru tekin saman í töflu 3. Auk þeirra atriða sem fjallað er um hér að neðan er
tekið fram að við framkvæmdir skuli tímasetja röskun eða breytingu á rennsli árinnar í samráði við
sérfræðinga Veiðimálastofnunar og Veiðifélags Þjórsár þannig að sem minnst óhagræði eða tjón hljótist
af [35].
Tafla 3 Samantekt á fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum vegna Hvammsvirkjunar, skv. umhverfismati 2003 og skv.
núverandi hönnun [1] [40].

Mótvægisaðgerðir

Skv. umhverfismati 2003

Tryggt lágmarksrennsli

Tryggt
verður
10
m 3/s
lágmarksrennsli í ánni að
staðaldri um yfirfall og fiskstiga.
Sumarrennsli áætlað á bilinu
50-100 m3/s.

Lagfæra farvegi

Gerðar verða lagfæringar á
farvegi og rannsóknir á lífríki
sem miða að því að finna leiðir
til að hámarka seiðaframleiðslu.

Tryggja göngur upp árfarveg

Byggður verður fiskstigi sem
verður hluti af stíflumannvirkinu.

Tryggja
sjávar

Steypt yfirfall með flotgirðingum,
ekki gert ráð fyrir hjáleið.

göngur

Val á hverflum

niður

til

Francis-hverflar. Ekki gert ráð
fyrir mótvægisaðgerðum vegna
þeirra seiða sem hugsanlega
rata í gegnum virkjunina.

Skv. núverandi hönnun
Tryggt að farvegir munu hvergi
þorna
upp
neðan
stíflu.
Lágmarksrennsli
10
m 3/s,
sjálfvirk stýring. Sumarrennsli í
meðalvatnsári 40 – 80 m3/s í
rýrari vatnsárum, meira í betri
vatnsárum.
Tryggt
verður
nægjanlegt vatnsmagn fyrir
göngufisk, sem miðast við 40
m3/s.
Farvegur verður aðlagaður
vegna minna rennslis þar sem
þörf verður talin á, tryggt að
búsvæði og gönguleið laxfiska
skerðist sem minnst. Stuðst
verður
við
mælingar
og
rennslislíkön sem eru í vinnslu.
Fiskstigi verður reistur við
Hvammsstíflu. Hönnun lokið;
raufastigi, hæð 11m, lengd 250
m.
Gert er ráð fyrir seiðafleytu.
Hönnun og líkanaprófunum
lokið. Miðað við um 35 m 3/s
rennsli
á
niðurgöngutíma
laxaseiða.
Gert
ráð
fyrir
tveimur
Kaplanvélum (minimum gap
turbines) til að draga úr afföllum
á niðurgönguseiðum.
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Rennslisstýring í farvegum með skertu rennsli : Tilgangur rennslisstýringar er að tryggja
lágmarksrennsli yfir vetur og koma í veg fyrir miklar sveiflur eða snöggar rennslisbreytingar. Þetta nýtist
til að halda búsvæðum botndýra og uppeldi seiða og til að greiða fiski för um farvegina; á göngutíma
fyrir uppgöngufisk og á niðurgöngutíma seiða og sjóbirtinga. Mikilvægt er að halda rennslinu eins
stöðugu og kostur er.
Landsvirkjun áætlar að stýra rennsli niður farveg árinnar neðan stíflu um loku í seiðaveiturennu og um
stýranlegt flóðayfirfall við stíflu [40]. Sjálfvirk stýring verður á lágmarksrennsli, 10 m 3/s, að vetrarlagi
niður í árfarveginn um loku í seiðaveitunni þannig að tryggt verður að farvegur þorni ekki upp. Að
sumarlagi og í flóðum verður rennsli einnig stýrt um flóðlokur virkjunarinnar. Gert er ráð fyrir
umframrennsli að sumarlagi á bilinu 40 – 80 m3/s í meðalvatnsári, en tryggt verður að nægjanlegt
vatnsmagn verði ávallt í farvegi neðan stíflu fyrir uppgöngufisk að sumarlagi, sem miðast við 40 m 3/s
rennsli. Í betri vatnsárum verður rennsli í farvegi mun meira.
Lagfæring á farvegi: Vera kann að lagfæra þurfi farvegi, t.d. neðan við stíflu, til að tryggja að hann sé
fær uppgöngu fyrir fisk. Þetta á einkum við þar sem frárennslisskurður og farvegur árinnar neðan við
stíflu koma saman. Farvegi má lagfæra, t.d. með því að jafna dýpi í farvegi, með byggingu þröskulda til
að halda vatni á svæðum með skertu rennsli og gerð búsvæða á ákveðnum köflum árinnar og í
sérstökum hliðarlænum. Hægt verður að byggja á góðri reynslu úr öðrum virkjuðum ám í þessu tilliti, t.d.
Blöndu. Ekki verður hægt að ákveða allar endanlegar aðgerðir í árfarvegi svo sem gerð þröskulda og
garða, í þær verður ekki ráðist fyrr en að framkvæmdum og/eða rekstri virkjunar kemur [40].
Farvegur Þjórsár neðan Minnanúpshólma (Viðeyjar) að Ölmóðsey er breiður og því eru miklar líkur á að
á þeim kafla árinnar þurfi að koma fyrir þröskuldum og veitugörðum til að tryggja búsvæði laxfiska og
gönguleið fyrir uppgöngufisk við minna rennsli [40]. Mikil reynsla sé af slíkum þröskuldum í norskum ám
og varnarstíflur í Þjórsá neðar í ánni með grjótkarga Þjórsárhrauns er reistar voru á árunum 1985-1995
hafa sýnt fram á góða virkni og endingu. Tillögur að gerð þröskulda og veitugarða liggja ekki fyrir en
mælingar á farvegi frá stíflustæði niður fyrir Ölmóðsey verða metnar, líkt og metið var fyrir mælingar á
farveg neðan Búða [38], og í kjölfarið verða gerðar tillögur um staðsetningu og gerð varnarþröskulda
[40]. Endanleg útfærsla verður ekki tekin fyrr en við upphaf reksturs virkjunar.
Fiskvegir: Tryggja þarf fiskgöngur upp ánna með fiskvegum framhjá eða yfir stíflur. Gæta þarf þess við
hönnun að smáir silungar komist einnig upp [27]. Mikilvægt er að í fiskvegum séu teljarar þannig að vel
sé hægt að fylgjast með virkni þeirra og fiskgöngum.
Landsvirkjun áætlar að byggja laxastiga til hliðar við inntaksmannvirkið [40]. Hann verður raufastigi líkt
og stiginn við Búða, en halli stigans er minni og hæðarmunur þrepa einnig minni. Því ætti að verða enn
auðveldara fyrir fisk á uppgöngu. Gönguhæð fiskistigans er 11 m, litlu hærri en núverandi stigi við Búða,
og lengd stigans verður mun meiri, eða 250 m. Líklegt er að fleyga þurfi hyl í farvegi árinnar við enda
stigans til að göngufiskur finni betur leiðina upp ána. Í stiganum verður komið fyrir tölvubúnum fiskiteljara
sem tengist ljósleiðara og því auðvelt að fylgjast með för fiska um stigann [40].
Seiðafleytur: Snöggar þrýstingsbreytingar geta valdið dauða fiska. Einnig geta inntakslón tafið fisk á
niðurgöngu sem eykur líkur á afföllum [27]. Best er því að leiða fisk á göngu til sjávar framhjá
inntakslónum og virkjunum með því að útbúa vel staðsetta og vel hannaða hjáleið. Seiðafleytur byggja
á því að laxfiskar á niðurleið nýta sér yfirborðsstraum og fylgja honum niður ár og leitast við að fara yfir
hindranir. Miklar rannsóknar hafa verið gerðar á seiðafleytum á seinustu áratugum, á hönnun þeirra og
virkni, einkum í Bandaríkjunum [33]. Stuðst hefur verið við þær við hönnun þeirrar seiðafleytu sem
fyrirhuguð er í Hvammsvirkjun.
Innrennslisrenna í seiðafleytu verður ofan við inntaksop Hvammsvirkjunar og í hana rennur efsti metri
yfirborðsrennslis úr lóninu þar sem seiðin halda sig á niðurgöngu. Þegar í fleytuna er komið eru
niðurgönguseiðin leidd í sérstökum farvegi niður í ána neðan við stíflu. Engin reynsla er af rekstri
seiðafleytu hér á landi en búið er að prófa straumfræði fleytunnar í Urriðafossi og lónsins með reiknilíkani
og í líkani sem smíðað var af mannvirkjunum [33] [32]. Prófanirnar lofa góðu um virkni fleytunnar, en
aðstæður eru mjög líkar í Hvammsvirkjun. Miðað er við um 35 m3/s rennsli um seiðaveituna á tímanum
frá 5. maí til 20. júní, en á því tímabili hafa rannsóknir sýnt að laxaseiði eru á niðurgöngu í ánni [40]. Þótt
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aðallega sé um að ræða gönguseiði, gengur hoplax einnig niður Þjórsá og sjóbirtingur sem fer oft á
lífsleiðinni til sjávar [27].
Mannvirki hönnuð og hverflar valdir til að koma í veg fyrir ofauðgun lofts og fiskdauða: Fiskur
getur skaddast eða drepist við að fara í gegnum virkjun [26] og ráðast afföll m.a. af fallhæð, gerðum
hverfla og fiskstærð [27]. Ef fiskur fer á mikið dýpi og í gegnum virkjun og kemur síðan skyndilega aftur
í lítinn þrýsting getur það deytt eða laskað hann. Hverflar með færri spöðum sem snúast hægar, sbr.
Kaplanhverflar, eru taldir hættuminni en hverflar með mörgum spöðum sem snúast hratt, sbr.
Francishverflar, og hefur Veiðimálastofnun mælt með notkun fyrrnefndu hverflanna. Samkvæmt áætlun
Landsvirkjunar verða vélar Hvammsvirkjunar af Kaplangerð sem hannaðar eru til að draga úr afföllum á
niðurgönguseiðum (minimum gap turbines) [40]. Með notkun slíkra véla aukast lífslíkur seiða og minni
fiska verulega miðað við venjubundnar vélagerðir og hverfandi líkur á að fullvaxinn niðurgöngulax eða
sjóbirtingur komist þar um.
Seiðasleppingar: Samkvæmt greinargerð Landsvirkjunar [40] verður ekki gripið til þess að opna upp
ný svæði fyrir göngufisk, t.d. með fiskstigum eða öðrum fiskræktaraðgerðum, nema ofangreindar
mótvægisaðgerðir virki ekki sem skyldi, sjá umfjöllun um vöktunar- og viðbragðsáætlun hér að neðan. Í
skýrslu óháðra sérfræðinga vegna vinnu V-RÁ3 er tekið undir þessa tilhögun [34].
Opna upp ný svæði fyrir göngufisk: Hluti farvegar Þjórsár ofan Núps breytist úr árfarvegi í inntakslón
við gerð Hvammsvirkjunar. Þau svæði eru misjöfn að gæðum sem uppeldissvæði fyrir lax [26] [27]. Eftir
breytinguna henta svæðin sem fara undir lón ekki laxi sem nýtir nánast eingöngu rennandi vatn sem
uppeldissvæði fyrir seiði, en lónin gætu hins vegar nýst urriða og bleikju sem búsvæði [26].
Til greina kemur að útbúa ný búsvæði fyrir lax á völdum svæðum, t.d. í hliðarám. Skv. greinargerð
Landsvirkjunar [40] verður ekki gripið til þess að opna upp ný svæði fyrir göngufisk, t.d. með fiskstigum
eða öðrum fiskræktaraðgerðum, nema ofangreindar mótvægisaðgerðir virki ekki sem skyldi, sjá
umfjöllun um vöktunar- og viðbragðsáætlun hér að neðan. Í skýrslu óháðra sérfræðinga vegna vinnu VRÁ3 er tekið undir þessa tilhögun [34].
Vöktunaráætlun
Veiðimálastofnun hefur bent á mikilvægi þess að fylgst verði vel með virkni mótvægisaðgerða sem og
smíði viðbragðsáætlunar sem taki á því til hvaða aðgerða skal gripið ef fyrirséð verður að hindranir verði
á gönguleið fiska úr og í sjó [15] [26] [27]. Undir þetta tók faghópur vegna vinnu V-RÁ3 [36], en þegar
hann skilaði áliti sínu í nóvember 2013 lá ekki fyrir formleg viðbragðsáætlun af hálfu Landsvirkjunar.
Gerð var grein fyrir vöktunar- og viðbragðsáætlun í greinargerð Landsvirkjunar í mars 2014 [40], með
rökstuðningi fyrir hverja aðgerð.
Mikilvægt er að halda áfram eðlilegum grunnrannsóknum á lífríki árinnar svo og vöktun á fiskistofnum
eftir að virkjanir hefja rekstur til að geta metið árangur mótvægisaðgerða og áhrif bæði
virkjunarframkvæmda og rekstur virkjana. Samkvæmt áætlun Landsvirkjunar um vöktun á fiskistofnum
og áhrifum mótvægisaðgerða [40] er stuðst við tillögur Veiðimálastofnunar um vöktun og rannsóknir eftir
að virkjanir hefja rekstur.
Eftir að raforkuvinnsla hefur hafist þarf að fylgjast með hversu auðveldlega fiskur kemst upp, bæði í kafla
neðan stíflu með skertu rennsli sem og upp fiskvegina. Þetta er hægt að gera með merkingum á
uppgöngufiski og með fiskteljurum í fiskvegum. Vöktun fiskistofna og upplýsingar um gönguhegðun fiska
verður auðveldari en áður með rafrænum fiskiteljurum í fiskstigum sem tengist ljósleiðara og því auðvelt
að fylgjast með för fiska um stigann [40]. Áætlað er að prófa virkni seiðafleytna með merktum seiðum.
Það má gera með ýmsum tegundum af merkjum (hljóð, útvarps, segul) sem hægt er að nota á seiði á
niðurleið [26] [27].
Eins og fram hefur komið standa nú yfir rannsóknir í Kálfá með rekstri á rafrænum fiskiteljara þar og
vöktun og merkingu laxagönguseiða á leið til sjávar. Fæst þannig á næstu árum mikilvægt mat á
stofnstærð göngufiska á vatnasvæði Þjórsár. Framhald verður á vöktun seiðastofna með árlegum
rafveiðum og vöktun göngufiska til að fá sem bestar upplýsingar um hugsanlegar breytingar á
fiskistofnun og seiðabúskap árinnar eftir virkjun ásamt virkni mótvægisaðgerða.

EFLA hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | Sími: 412 6000 | Fax: 412 6001| www.efla.is | efla@efla.is

Bls.41 af 54

Viðbragðsáætlun
Í greinargerð Landsvirkjunar frá 2014 [40] er gerð grein fyrir almennri viðbragðsáætlun í fimm liðum ef
fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir virka ekki sem skyldi. Gerð verður stuttlega grein fyrir þeim hér að neðan.
Hindranir skapast við minna rennsli í farvegi: Líklegt má telja að minna rennsli geti valdið því að lax
eigi erfiðari uppgöngu á ákveðnum hluta árfarvegar. Líklegt er að flúðir í vesturkvísl árinnar við
Ölmóðsey geti verið hindrun fyrir uppgöngu þegar minna sumarvatn verður í ánni. Þar gæti þurft að
fleyga úr árbotni eða grípa til sambærilegra aðgerða.
Tafir eða hindranir verða í farvegi fyrr göngufisk: Um verður að ræða skert rennsli á 3 km kafla milli
stíflu Hvammvirkjunar ofan við Minnanúpshólma (Viðey) niður fyrir Ölmóðsey. Eftir að botn farvegar
hefur verið kortlagður verður unnt að gera sér grein fyrir hvort gera þurfi breytingar á honum til að beina
straumi í ákveðinn farveg og tryggja með því uppgönguleið fyrir göngufisk og eðlilegan farveg við
lágrennsli á vetri til að tryggja sem best búsvæði fyrir laxfiska. Við upphaf reksturs má bæta þessar
aðgerðir með t.d. görðum eða þröskuldum ef áformaðar aðgerðir teljast ekki nægjanlegar. Tekið skal
fram að um er að ræða fyrirstöður í árfarvegi sem gerðar eru úr hraunkarga og verða ekki hærri en 0,5
m á hærð til að beina lágrennsli ákveðna leið innan farvegar.
Lax gengur ekki upp fiskistiga: Virkni laxastiganna er grunnþáttur í öllum mótvægisaðgerðum.
Verðmæt reynsla hefur fengist við rekstur laxastigans við Búða sem unnt verður að byggja á við gerð
og rekstur fiskistigans við Hvammsvirkjun. Ástæður þess að lax gangi ekki í stiga geta verið nokkrar,
m.a. að laxinn finni ekki með auðveldum hætti aðkomu að stigaopi eða hópist neðan stiga, og þarf þá
ýmist að bæta hylinn neðan stigans eða rennslisfarveg að stigaopi eða skoða rennsli um stiga og breyta
því. Hægt verður að fylgjast náið með virkni stigans með rafrænum fiskteljara.
Seiðafleyta skilar verri árangri en reiknað var með: Bent hefur verið á að árangur seiðafleytna er oft
ekki jafn góður og til var ætlast [34]. Unnt verður að skoða árangur seiðafleytu með verulegum
seiðamerkingum á efri hluta vatnasviðsins um leið og Hvammsvirkjun hefur rekstur og fylgjast með
hvernig merktum seiðum reiðir af á niðurgöngu. Áætlað er að meginþorri þeirra fari um fleytuna en hluti
seiðanna kann að fara um vélar virkjunarinnar. Komi í ljós óeðlileg dauðatíðni seiða um seiðafleytuna
kann að þurfa að lagfæra farveg frá henni niður í árfarveg og skoða rennslishraða og rennslismagn í
farvegi frá loku. Komi í ljós að fleiri seiði en gert hefur verið ráð fyrir fari um vélar Hvammsvirkjunar
vegna þess að þau drægjust niður með inntaksrennsli að vélum virkjana má netklæða efsta hluta
inntaksrista á niðurgöngutíma seiðanna til að minnka líkur á að þau berist niður í inntaksstrauminn.
Lokist seiði af í lygnum nærri inntaki og finni ekki vatnsstraum að seiðafleytu þarf að breyta straumlagi
þar, t.d. með notkun lokubúnaðar sem prófuð var í líkantilraunum vegna seiðafleytu við
Urriðafossvirkjun.
Náttúruleg seiðaframleiðsla minnkar verulega: Hægt verður að bera saman seiðaframleiðslu eftir
virkjun á röskuðum svæðum við núverandi seiðaframleiðslu á sömu svæðum vegna yfirstandandi
rannsókna í neðanverðri Þjórsá. Einnig verða gerðar rannsóknir á seiðum í Hagalóni til að kanna
breytingar á seiðaframleiðslu á þeim hluta árfarvegar frá því sem nú er. Komi til þess að náttúruleg
seiðaframleiðsla minnki verulega stafar það annað hvort af minni laxastofni (fiskgengd) og/eða verri
hrygningar- og uppeldisaðstæðum. Innan fárra ára munu fást marktækar niðurstöður á göngustofni
árinnar út frá þeim rannsóknum sem nýlega eru hafnar í Kálfá sem varpa munu ljósi á stofnstærð laxfiska
í Þjórsá á hverjum tíma.
Unnt er að bregðast við minni búsvæðum seiða með ýmsum hætti, og með endurbættum
mótvægisaðgerðum má stækka möguleg búsvæði laxfiska. Í efsta hluta árinnar frá Búðafossi að
Búrfellsvirkju, er lax enn að nema land og þar er unnt að auka fiskgengd og framleiðslu. Ef ofangreindar
aðgerðir bera ekki árangur þyrfti að skoða allar hugmyndir um að nýta ófiskgeng svæði og svæði með
skertri framleiðslu á þessum hluta árinnar til seiðaframleiðslu, t.d. í þverám.

10.3 Yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun Skipulagsstofnunar
Eins og fram hefur komið í rannsóknum Veiðimálastofnunar undanfarin ár bendir fisktalning við Búða og
aukning í þéttleika á laxaseiðum milli ára til þess að lax sé enn að nema land ofan Búða. Óvíst er hvort
um sé að ræða raunverulegar breytingar á forsendum þar sem gert var ráð fyrir auknu landnámi laxa
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ofan stigans í sérfræðiskýrslu vegna umhverfismatsins 2003 og stendur sú aukning enn yfir eins og spáð
var um. Ekki hafa orðið neinar breytingar á lögum og reglugerðum, kröfum eða alþjóðaskuldbindingum
á sl. 11 árum frá því að umhverfismat lá fyrir. Ekki eru því um að ræða verulegar breytingar á forsendum
m.t.t. vatnalífs sbr. 12. gr laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

10.4 Niðurstöður fyrir vatnalíf
Í skilyrðum Skipulagsstofnunar frá úrskurði um mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar, er farið fram
á að staðið verði fyrir þeim viðbótarrannsóknum sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar
[15], og að á grundvelli þeirra verði gripið til þeirra mótvægisaðgerða sem lagðar eru til og þær útfærðar
nánar. Niðurstöður viðbótarrannsókna á árabilinu 2003 – 2012 og útfærsla mótvægisaðgerða eru
kynntar hér að framan í kafla 10.2. Í úrskurðinum segir einnig að framkvæmdaraðili þurfi að loknum
framkvæmdum, þ.e. á rekstrartíma, að fara að tillögum Veiðimálastofnunar að vöktun og að sú vöktun
skuli standa yfir í a.m.k. 10 ár frá því að starfsemi virkjananna hefst. Í kafla 10.2 er gert grein fyrir
fyrirhugaðri vöktunar- og viðbragðsáætlun Landsvirkjunar skv. framlögðum gögnum. Að lokum kemur
fram í skilyrðum Skipulagsstofnunar að viðbótarrannsóknir, mótvægisaðgerðir og vöktun þurfi að vinna
í samráði og bera undir veiðimálastjóra, sem nú fellur undir lax- og silungsveiðisvið Fiskistofu. Hafa
umrædd gögn verið kynnt fyrir Fiskistofu og er því ljóst af framangreindu að Landsvirkjun hefur unnið
að uppfyllingu þeirra skilyrða sem fram komu í úrskurði Skipulagsstofnunar m.t.t. vatnalífríkis.
Þegar meta á áhrif fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar á lífríki í Þjórsá hefur verið bent á að Þjórsá er þegar
mikið breytt af mannavöldum. Ofar í vatnakerfinu eru nú 6 virkjanir, sú fyrsta tók til starfa 1969, og er
Hvammsvirkjun sú efsta í röð fyrirhugaðra virkjanakosta í Neðri-Þjórsá. Virkjanirnar hafa breytt
eiginleikum Þjórsár frá því sem áður var. Nú er rennsli stöðugra en áður, með minni sveiflum og færri
flóðtoppum [15]. Vetrarrennsli hefur aukist en sumarrennsli hefur minnkað. Einnig hefur jökulaur í ánni
minnkað mikið þar sem hann sest til í lónum. Með minni svifaur nær sólarljósið dýpra niður í vatnið og
frumframleiðsla þörunga í ánni eykst. Jafnara rennsli hefur einnig orðið til þess að laxaframleiðsla
árinnar óx og þar með einnig laxveiði. Þessu til viðbótar var laxastigi reistur við Búðafoss árið 1991 sem
opnaði ný búsvæði fyrir lax ofan Búða, áður náttúrulega ógeng. Til að flýta fyrir landnámi laxins á því
svæði var sleppt umtalsverðum fjölda laxaseiða á árunum eftir reisingu. Nú er þar talsvert af laxi sem
elst upp úr náttúrulegri hrygningu. Lax er enn að nema land ofan Búða og á því laxgengd í Þjórsá enn
eftir að aukast, hvort sem af fyrirhugaðri Hvammsvirkjun verður eða ekki.
Ljóst er að meðal fyrirhugaðra virkjanaframkvæmda í Neðri-Þjórsá snúa áhrif fyrst og fremst að stærð
og gæðum uppeldissvæða fyrir laxfiska ofan virkjana [15]. Sé litið á allt svæðið í Þjórsá sem opið er fiski
eftir stigagerð við Búða, ofan og neðan Búðafoss, þá er ljóst að án nokkura mótvægisaðgerða myndi
Hvammsvirkjun loka á um 30% af heildarbúsvæðum laxfiska, þar af um 2% vegna skerts rennslis neðan
stíflu, um 5% undir Hagalón og um 23% ofan lóns [15]. Ekki er hér gerður greinarmunur á þeim svæðum
þar sem útbreiðsla göngufiska er náttúruleg og þeim svæðum þar sem útbreiðslan er vegna atbeina
mannsins, þ.e. ofan Búða, enda hefur þar nú verið fiskgengt í 24 ár og eðlilegt er að líta á núverandi
fiskgengd sem grunnástand m.t.t. fyrirhugaðrar virkjunar.
Með þeim mótvægisaðgerðum sem fyrirhugaðar eru og fjallað er um í kafla 10.2 má minnka áhrif
virkjunarinnar verulega. Góð reynsla er af gerð og rekstri fiskstiga hér á landi víðsvegar um land, og
hefur fiskstiginn við Búða nokkru neðar á vatnasvæðinu t.a.m. reynst vel. Engin reynsla er hinsvegar af
virkni seiðafleyta hér á landi. Mikil þróunarvinna hefur þó verið unnin erlendis á seiðafleytum og hyggst
Landsvirkjun byggja á þeirri reynslu til viðbótar við þær prófanir sem hafa verið gerðar í reiknilíkani og
raunlíkani til að tryggja virkni þeirra sem best.
Á 3 km kafla milli Núps og Ölmóðseyjar verður skert rennsli. Skv. áætlun Landsvirkjunar verður tryggt
lágmarksrennsli 10 m3/s á vetrarmánuðum til að viðhalda seiðabúskap og 40 m 3/s á sumarmánuðum til
að tryggja göngur fiska upp farveginn. Einnig verður farvegurinn lagfærður t.d. með þröskuldum og
veitugörðum, ef reynslan af rennslisháttum í farvegi sýnir að slíkt verði nauðsynlegt, til að tryggja
búsvæði laxfiska og gönguleið uppgöngufiska við minna rennsli. Unnið er að botnmælingum í
farveginum sem nýttur verður til gerðar rennslislíkans sem mun varpa betur ljósi á hvar megi laga farveg
til að tryggja búsvæði og farvegi fyrir göngufisk. Rannsóknir hafa leitt í ljós að botndýralíf þrífst best þar
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sem sólarljós nær niður á botn, yfirleitt á grynningum nær árbökkum. Verði lágmarksrennsli um farveginn
tryggt skerðast búsvæði mögulega ekki eins mikið og ætlað var.
Búsvæði laxfiska mun skerðast á því svæði sem fer undir Hagalón, þó að ætla megi að strandsvæðin
geti fóstrað seiði upp að takmörkuðu marki. Lífríki í lóninu mun breytast því aðrar tegundir þrífast í lónum
en í straumvatni, bæði smádýr og fiskar, og í lóninu mun í staðinn silungur alast upp að einhverju leyti.
Á móti kemur að landnám lax ofan Búðafoss er ekki lokið og á enn eftir að aukast. Ef fyrirhugaðar
mótvægisaðgerðir virka sem skyldi mun áfram verða sterkur laxastofn í Þjórsá. Ef mótvægisaðgerðir
bera engan árangur munu búsvæði göngufiska skerðast verulega. Nauðsynlegt verður því að vakta
virkni mótvægisaðgerða svo að þær nái markmiðum sínum, og liggja fyrir því til grundvallar vöktunarog viðbragðsáætlanir Landsvirkjunar.
Í vinnu verkefnisstjórnar Rammaáætlunar hefur verið leitast við að fá úr því skorið hvort að dregið hafi
nægilega úr þeirri óvissu varðandi áhrif virkjana í Neðri Þjórsá á vatnalífríki sem snúi þá fyrst og fremst
um þær mótvægisaðgerðir sem Landsvirkjun hyggst ráðast í og áætlaða virkni þeirra. Vegna þessarar
vinnu hefur framkvæmdin með óbeinum hætti farið í gegnum rýnivinnu margra sérfræðinga m.t.t.
vatnalífríkis og fyrirliggjandi mótvægisaðgerða. Var það niðurstaða óháðrar rannsóknar, að höfðu
samráði við hóp alþjóðlegra sérfræðinga, að Hvammsvirkjun hefði minnst áhrif á laxfiska af öllum þremur
fyrirhuguðum virkjunarkostum í Neðri-Þjórsá. Einnig var það niðurstaða faghóps skipaður verkefnisstjórn
að dregið hefði nægilega úr óvissu Hvammsvirkjunar varðandi áhrif virkjunarinnar á laxfiska í Þjórsá að
unnt væri að raða hana í nýtingarflokk á nýjan leik.
Mótvægisaðgerðir hafa þróast með tilliti til rannsókna, en ljóst er að virkni þeirra verður aldrei fullljós fyrr
en til kastanna kemur. Fyrir liggur nú vöktunar- og viðbragðsáætlun sem tekur á þeim óvissuatriðum
sem fram kunna að koma. Með tilliti til úrskurðar Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis og þeirra
gagna sem komið hafa fram frá upphaflegu mati, m.a. vegna vinnu Rammaáætlunar, verður því ekki
séð að tilefni sé til þess að endurskoða mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar m.t.t. vatnalífs sbr.
12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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11 JARÐMYNDANIR
11.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu er fjallað um áhrif Hvammsvirkjunar á jarðmyndanir og fellur sú umfjöllun undir kafla um
náttúruminjar. Þar kemur fram að Hagalón muni ná yfir rúmlega 4 km 2 af Þjórsárhrauni og stíflur og
garðar muni að mestu leyti standa á hrauninu.Talið sé að Hvammsvirkjun muni hafa óveruleg áhrif á
verndargildi Þjórsárhrauns en nútímahraun njóta sérstakrar verndar skv. lögum um náttúruvernd.
Búðafoss og Hestafoss verði ekki fyrir áhrifum af Hvammsvirkjun einni.
Helstu rennslissveiflur í Þjórsá sem geta orðið vegna virkjunarinnar verða ef loka þarf skyndilega fyrir
aðrennsli til virkjunarinnar, t.d. vegna bilunar. Að öðru leyti sé ekki talið að virkjunin hafi mikil áhrif á
rennsli í neðri hluta Þjórsár. Óvænt stöðvun aðrennslis til virkjunarinnar myndi valda skertu rennsli um
Búðafoss, Hestafoss og Urriðafoss í 1-2 klst. Talið er að slík tilvik geti komið upp u.þ.b. einu sinni á ári.
Að öðru leyti hafi virkjunin ekki áhrif á fyrrgreinda fossa.
Fram kom að virkjunin muni hafa óveruleg áhrif á hita og þrýsting í nærliggjandi jarðhitakerfum, en
jarðhitasvæði og jarðhitavinnsla séu innan áhrifasvæðis Hagalóns. Vísað er til sérfræðiskýrslu um
vatnafar við Neðri-Þjórsá sem unnin var vegna matsins [45], en þar hafi m.a. verið gerð grein fyrir áhrifum
fyrirhugaðra virkjana á jarðhita. Frárennslisgöng Hvammsvirkjunar muni liggja undir grunnvatnsborð og
ekki hafa áhrif á hæð þess. Í efsta hluta frárennslisskurðar Hvammsvirkjunar muni vatnsborðið verða
um 10 m neðar en núverandi grunnvatnsborð, og fer þessi munur minnkandi eftir því sem neðar dragi
og hverfi þar sem skurðurinn mæti ánni við Ölmóðsey. Grunnvatnsborð muni lækka á allstóru svæði
meðfram skurðinum, en breytingin fari minnkandi eftir því sem nær dragi ánni. Áhrifanna muni ekki gæta
á yfirborði en hugsanlegt sé að vatnsborð lækki eitthvað í heitavatnsholu við Hvamm.
Úrskurður Skipulagsstofnunar
Í úrskurði frá Skipulagsstofnun var fallist á framkvæmd með 5 skilyrðum, sjá kafla 0. Ekkert þessara
skilyrða varða þær jarðmyndanir sem fjallað hefur verið um hér að framan. Í umsagnarferli matsins var
einnig bent á verndargildi Viðeyjar (Minnanúpshólma) þó að engin úttekt hefði farið fram á gróðri á eynni.
Nánar er fjallað um Viðey í kafla 0.

11.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Ekki hafa komið fram ný gögn eða nýjar rannsóknir um jarðmyndanir á framkvæmdasvæði
Hvammsvirkjunar frá því að úrskurður Skipulagsstofnunar lá fyrir árið 2003. Framkvæmdar hafa verið
ýmsar jarðfræðilegar kannanir á undanförnum árum sem snúa að jarðeðlisfræðilegum og
jarðtæknilegum þáttum með tilliti til hönnunar virkjunarinnar en ekki að náttúrulegum jarðmyndunum.
Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi m.t.t. jarðmyndana við framkvæmdasvæði
Hvammsvirkjunar frá því að mat á umhverfisáhrifum lauk 2003. Ekki hafa heldur orðið neinar breytingar
á lögum og reglugerðum, kröfum eða alþjóðaskuldbindingum á sl. 11 árum frá því að umhverfismat lá
fyrir. Til grundvallar umhverfismatsins lágu til grundvallar sömu lög um náttúruvernd og stefnumörkun
stjórnvalda um verndun jarðmyndana og eiga við nú. Ekki eru því um að ræða verulegar breytingar á
forsendum m.t.t. jarðmyndana sbr. 12. gr laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

11.3 Niðurstöður fyrir jarðmyndanir
Hvammsvirkjun ein hefur ekki rennslisáhrif á þá fossa sem eru neðar í vatnakerfinu, þ.e. Búðafoss,
Hestafoss og Urriðafoss, sem njóta verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999.
Með tilliti til úrskurðar Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis og þeirra gagna sem komið hafa fram
frá upphaflegu mati, verður ekki séð að tilefni sé til þess að endurskoða mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar m.t.t. jarðmyndana sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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12 VATNAFAR
12.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í matsskýrslu er vísað í sérfræðiskýrslu um vatnafar sem unnin var á vegum Orkustofnunar vegna
matsins [45]. Fram kemur að gert sé ráð fyrir því að rennsli til grunnvatns muni aukast í næsta nágrenni
við Hagalón. Þetta gæti leitt til staðbundinnar hækkunar grunnvatnsborðs og hugsanlega aukins rennslis
í lindum í nágrenni við Skarð í Landsveit.
Vatnsborð í frárennslisgöngum og skurði mun að stórum hluta liggja undir grunnvatnsborði í
Þjórsárhrauni og ekki hafa áhrif á hæð þess. Í efsta hluta frárennslisskurðarins mun vatnsborðið verða
um 10 m neðar en núverandi grunnvatnsborð. Þessi munur á grunnvatnsborði og vatnsborði í skurðinum
fer minnkandi eftir því sem neðar dregur og hverfur þar sem skurðurinn mætir ánni við Ölmóðsey.
Grunnvatnsborð mun lækka á allstóru svæði meðfram skurðinum en breytingin fari minnkandi eftir því
sem nær dragi ánni. Áhrifanna muni ekki gæta á yfirborði en hugsanlegt sé að vatnsborð lækki eitthvað
í heitavatnsholu við Hvamm.
Ef í ljós komi óásættanleg hækkun grunnvatnsborðs í nágrenni Hagalóns sé gert ráð fyrir að gripið verði
til staðbundinna þéttingaraðgerða. Komi í ljós að vatnsborðsbreytingar valdi rýrnun á gæðum
heitavatnsholunnar í landi Hvamms sé gert ráð fyrir að lækka dælu eða dýpka borholu.
Úrskurður Skipulagsstofnunar
Í ljósi framlagðra gagna og umsagna taldi Skipulagsstofnun að áhrif Hvammsvirkjunar á vatnsból, heit
og köld, væru óveruleg. Í umsagnarferli var bent á þann möguleika að laga til farveg á kafla milli Viðeyjar
og Ölmóðseyjar til þess að tryggja að vatn stæði uppi og fyllti núverandi farveg, og þar með koma í veg
fyrir sandfok sem hljótast muni af uppþornun farvegar. Nánar er fjallað um slíkar aðgerðir í kafla 10. Í
úrskurði Skipulagsstofnunar var fallist á fyrirhugaða virkjun Þjórsár við Núp í tveimur þrepum með
uppfyllingu fimm skilyrða, sjá kafla 0. Ekkert þessara skilyrða varða vatnafar.

12.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Landsvirkjun hefur rannsakað grunnvatn á fyrirhuguðu framkvæmdasvæðinu í sex grunnvatnsholum
síðan 2008 og þar af einni frá árinu 2001. Gert er grein fyrir þessum rannsóknum í eftirfarandi ritum:



[46] BS-ritgerð úr Háskóla Íslands frá 2012 um jarðfræði og grunnvatn við Skarðsfjall
[47] Skýrsla Landsvirkjunar frá 2014 þar sem teknar eru saman grunnvatns- og
vatnsborðsmælingar við neðri hluta Þjórsár árin 2001-2013

Grunnvatnsstaða austan við inntakslón Hvammsvirkjunar stendur lægra en vatnsborðshæð árinnar.
Þrátt fyrir það sýna mælingar að samband Þjórsár og grunnvatnsins er mjög lítið og hefur Þjórsá þétt
vel jarðveginn í kringum sig. Áhrifaþættir grunnvatnsins eru því frekar úrkoma sem fellur á hraunið sjálft,
ásamt rennsli grunnvatns af hærri svæðum. Flæði grunnvatns á svæðinu er að mestu úr austri og síðan
til suðurs með Skarðsfjalli.
Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi m.t.t. vatnafars við framkvæmdasvæði
Hvammsvirkjunar frá því að mat á umhverfisáhrifum lauk 2003. Ekki hafa heldur orðið neinar breytingar
á lögum og reglugerðum, kröfum eða alþjóðaskuldbindingum frá því að umhverfismatið lá fyrir. Til
grundvallar liggja enn sömu reglugerðir um varnir gegn mengun vatns, grunnvatns og neysluvatns. Ekki
eru því um að ræða breytingar á forsendum m.t.t. vatnafars sbr. 12. gr laga nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.

12.3 Niðurstöður fyrir vatnafar
Með tilliti til úrskurðar Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytis og þeirra gagna sem komið hafa fram
frá upphaflegu mati, verður ekki séð að tilefni sé til þess að endurskoða mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar m.t.t. vatnafars sbr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.
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13 HÆTTUR OG NÁTTÚRUVÁ
13.1 Forsendur. Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum frá 2003
Niðurstöður matsskýrslu
Í mati á umhverfisáhrifum kemur fram að ýmis vá geti tengst virkjunum í neðri hluta Þjórsá en hún sé
ekki talin verulega meiri en fyrir virkjanir ofar á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár nema hvað varðar hættu
af jarðskjálftum. Helsta ógn sem byggðinni getur stafað af fyrirhuguðum virkjunarframkvæmdum er talin
stafa af flóðum sem geta orsakast af því að stífla brestur í náttúruhamförum. Stíflur og önnur mannvirki
er ætlað að standast öll venjuleg flóð og stíflur og stíflugarða þarf að hanna þannig að þeir standist
jarðskjálfta og um 0,5 m lárétta hliðrun ef sprunga myndast undir stíflugarði. Flóð sem yrði vegna
stíflubrots í jarðskjálfta er talið nema að hámarki 1.000-1.500 m3/s umfram rennsli árinnar og nái ekki út
fyrir farveg árinnar nema við sjálft stöðvarhúsið og í átt að Hvammi. Hugsanleg flóð sem geta leitt til
þess að stífla brestur eru af tvennum toga. Annars vegar eru flóð vegna eldgosa undir jökli og hins vegar
flóð vegna gjóskufalls sem myndar vikurstíflur sem geta brostið með tilheyrandi flóðum. Ólíklegt er að
stíflumannvirki við inntakslón virkjunar auki við þá hættu sem flóð af þessu tagi hafa annars í för með
sér. Búast megi við því að hleypa þurfi skyndilega fullu rennsli á farveg stöku sinnum en það geti skapað
hættu fyrir menn og skepnur sem stödd eru í eða við hálfþurran farveginn.
Í umsögnum komu fram áhyggjur af áhrifum jarðskjálfta þar sem virkjunin væri staðsett á mjög virku
jarðskjálftasvæði. Einnig væri óásættanleg sú áhætta sem fylgdi skyndilegri rennslisbreytingum sem
gætu orði allt að einu sinni til tvisvar á ári. Landsvirkjun svarar því til að gerðar verði viðbragðsáætlanir
til að mæta flóðahættu vegna jarðskjálfta. Vegna skyndilegra rennslisbreytinga þegar fullu rennsli er
hleypt á árfarveginn þá sé það vandi sem fylgir öllum vatnsaflsvirkjunum. Til að bregðast við þessum
vanda verði farvegurinn girtur af og sett upp aðvörunarskilti og prílur yfir girðinguna.
Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
Í niðurstöðum Skipulagsstofnunar [2] segir að fyrirhuguð virkjun sé staðsett á virku jarðskjálftasvæði og
töluverð hætta sé á stíflubroti með töluverðri hættu fyrir menn og skepnur í nálægð við árfarveginn.
Stofnunin telur nauðsynlegt að gerð verði nákvæm viðbragðsáætlun í samvinnu við nærliggjandi
sveitarfélög og að áætlunin verði kynnt íbúum sveitarfélaganna. Vegfarendum geti stafað hætta af
skyndilegri rennslisaukningu í farvegi Þjórsár en fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir dragi úr þeirri hættu.
Fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir skal útfæra í nánu samráði við sveitastjórnir og landeigendur eftir
atvikum og þær kynntar fyrir íbúum svæðisins.
Í úrskurði umhverfisráðuneytisins [3] er bætt við tveimur eftirfarandi skilyrðum nr. 6 og 7 er varða hættur
og náttúruvá:
Skilyrði 6. Samhliða hönnun virkjunarinnar, skal framkvæmdaraðili láta gera áhættumat fyrir
virkjunina þar sem sýnt er fram á að árleg staðaráhætta fólks á svæðinu eftir byggingu
mannvirkjanna verði ekki meiri en talin er ásættanleg vegna ofanflóða.
Skilyrði 7. Framkvæmdaraðili girði af farveg árinnar á báðum bökkum hennar eftir þörfum og
setji upp aðvörunarskilti á viðeigandi stöðum til að draga úr hættu vegna skyndilegrar
rennslisaukningar. Jafnframt skal framkvæmdaraðili setja upp aðvörunarbúnað sem gefur til
kynna með hljóðmerki slíka hreyfingu á loku stíflunnar.

13.2 Ný gögn og yfirlit yfir breytingar á forsendum frá ákvörðun
Skipulagsstofnunar
Árið 2008 lét Landsvirkjun gera áhættumat [48] vegna fyrirhugaðra virkjana í Neðri Þjórsá í samræmi
við skilyrði í úrskurði umhverfisráðuneytisins. Eftirfarandi er útdráttur úr áhættumatinu:
„Fyrirhuguðum mannvirkjum við neðanverða Þjórsá og hönnunarforsendum þeirra er lýst. Gerð
er grein fyrir þeirri vá sem til staðar er á svæðinu, náttúruvá svo sem jarðskjálftum, eldgosum
og jökulhlaupum, bilunum og manngerðri vá. Greind eru áhrif á mannvirki og afleiðingar
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mögulegs tjóns. Kortlögð er útbreiðsla flóða vegna stíflurofs. Gerð er grein fyrir mun á
fyrirvaralausum flóðum eins og snjóflóðum, vatnsflóðum á láglendi og flóðum vegna
náttúruhamfara. Metin er staðaráhætta vegna skemmda á fyrirhuguðum mannvirkjum og
afleiðingum þeirra. Helstu niðurstöður eru þær að staðaráhætta á svæðinu sé innan þeirra
marka sem gerðar eru kröfur um í reglugerð nr. 505/2000.“
Árið 2013 var gert endurmat á stærð flóða í Neðri Þjórsá [49]. Endurmatið leiddi í ljós að notmarkaflóð
stíflna og flóðvirkja (flóð með 1000 ára endurkomutíma) voru metin töluvert stærri en áður hafði verið
gert. Mat á mesta augnabliksrennsli í Þjórsá við Þjórsártún í náttúrulegu 1000 ára flóði hækkar um 57%
í 4400 m³/s. Þegar tekið hefur verið tillit til mannvirkja í hönnunaratburði hækkar 1000 ára flóð við
Þjórsártún um 66% í 3900 m³/s. Niðurstöður endurmatsins leiddu af sér breytta hönnun á
flóðmannvirkjum Hvammsvirkjunar þannig að þau standist meira álag. Af öryggisástæðum er nú einnig
gert ráð fyrir flóðvari í breyttri hönnun. Flóðvarið er hannað þannig að það bresti í stærstu mögulegum
flóðum (meira rennsli en 3900 m 3/sek) og beini vatninu í núverandi farveg Þjórsár neðan flóðvars. Ekki
er talið að endurmatið hafi áhrif á áhættumatið sem gert var 2008. Ný og breytt hönnun á flóðvirkjum
gerir mannvirkið í heild öruggari og minnkar líkur á skemmdum á því.

13.3 Niðurstöður fyrir hættur og náttúruvá
Landsvirkjun hefur nú þegar uppfyllt þau skilyrði um gerð áhættumats sem farið var fram á í úrskurði
umhverfisráðuneytisins. Megin niðurstöður áhættumatsins, vegna fyrirhugaðra mannvirkja við
neðanverða Þjórsá, eru þær að staðaráhætta fólks vegna flóða af völdum nýrra mannvirkja telst vera
innan þeirra marka sem tilskilin eru í úrskurði umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum
mannvirkjanna. Breytingar sem gerðar hafa verið á hönnun á flóðmannvirkjum gerir þau öruggari og
minnkar líkur á skemmdum. Ekki verður séð að komið hafi fram breytingar sem kalla á upptöku
umhverfismats á þessum umhverfisþætti.
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14 NIÐURSTÖÐUR
Margar af þeim breytingum sem gerðar hafa verið á hönnun virkjunarinnar munu leiða af sér minni
sjónræn áhrif miðað við upphaflegu hönnunina og má þar nefna lægra stöðvarhús, minna inntakslón og
minna haugsetningarsvæði auk þess sem valin hafa verið sérstök uppblásturssvæði að ósk landeiganda
til haugsetningar.
Ljóst er að ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og fjölgun ferðamanna til Íslands hefur orðið
töluvert meiri en spár gerðu ráð fyrir við gerð matsskýrslunnar. Miðað við umferðartölur hefur þó ekki
orðið mikil fjölgun bíla á Þjórsárdalsvegi. Reikna má með áframhaldandi uppbyggingu ferðaþjónustu á
nærliggjandi svæðum, m.a. í Þjórsárdal, og verður ekki séð að virkjunarframkvæmdir muni torvelda
uppbyggingu fyrirhugaðrar ferðaþjónustu né skerða möguleika til útivistar.
Í úrskurði Skipulagsstofnunar eru sett skilyrði um endurheimtingu votlendis, aðgerðir til að fyrirbyggja
fok á sand- og aurasvæðum og vöktun öldurofs og eyðingu gróðurs á ströndum . Landsvirkjun hefur
unnið að uppfyllingu allra þessara skilyrða og er sumum lokið á meðan önnur eru í vinnslu. Samráð
hefur verið við landeigendur um mótvægisaðgerðir og er samningum lokið við alla hlutaðeigandi aðila
um bætur og mótvægisaðgerðir.
Engar stærri breytingar hafa orðið á grunnástandi m.t.t. sjónrænna áhrifa, ferðaþjónustu og útivistar,
landnotkunar eða efnahags og samfélags í umhverfi virkjunarinnar og því ekki talin ástæða til að taka
upp mat á umhverfisáhrifum vegna þessara þátta. Tekjur af veiðihlunnindum hafa aukist frá aldamótum
í samræmi við aukna veiði og hærra afurðarverð, en um er að ræða að langmestu leyti netaveiði neðan
Urriðafoss. Forsendur hafa ennfremur ekki breyst vegna hávaða eða ónæðis á framkvæmdatíma.
Breyttar hönnunarforsendur munu ekki hafa í för með sér viðbótaráhrif á fornleifar eða menningarminjar
auk þess sem unnið hefur verið að fornleifarannsóknum í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar.
Þegar umhverfismat lá fyrir árið 2003 voru ekki uppi skýr áform um verndun Viðeyjar (Minnanúpshólma)
í Þjórsá þrátt fyrir verndargildi hennar. Með friðlýsingu eyjarinnar árið 2011 er verndun hennar aftur á
móti tryggð með þeim aðgerðum sem lýst er í friðlýsingarskilmálum. Að öðru leyti er hvorki að ræða
breytingar á grunnástandi gróðurs né fuglalífs á framkvæmdarsvæði sem gefur tilefni til endurskoðunar
umhverfismats. Unnið er að áætlun um endurheimt votlendis í samræmi við úrskurð Skipulagsstofnunar
auk þess sem unnið er að vöktunaráætlun vegna gróðureyðingar og foks.
Áhrif á vatnalífríki snúa fyrst og fremst að stærð uppeldissvæða fyrir laxfiska ofan virkjunar. Sé litið á allt
svæðið í Þjórsá sem opið er fiski eftir stigagerð við Búða, þá er ljóst að án nokkura mótvægisaðgerða
myndi Hvammsvirkjun loka á um 30% af heildarbúsvæðum laxfiska. Með fyrirhuguðum
mótvægisaðgerðum, m.a. sérstakri seiðafleytu, fiskstiga, aðgerðum til að stýra rennsli yfir vetrar- og
sumarmánuði sem og líklegri lagfæringu á farveg neðan stíflu, má minnka áhrif virkjunarinnar verulega.
Í skilyrðum Skipulagsstofnunar frá úrskurði um mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar er farið fram
á að staðið verði fyrir þeim viðbótarrannsóknum sem lagðar eru til í sérfræðiskýrslu Veiðimálastofnunar
vegna matsins og að gripið verði til þeirra mótvægisaðgerða sem þar eru lagðar til. Landsvirkjun hefur
um árabil eða frá árinu 2003 staðið fyrir umfangsmiklum viðbótarrannsóknum í Þjórsá í samráði við
Veiðimálastofnun. Niðurstöður þeirra rannsókna má finna í útgefnum skýrslum og liggur fyrir áætlun um
áframhaldandi rannsóknir. Mótvægisaðgerðir hafa þróast með tilliti til rannsókna og hefur formleg
útfærsla þeirra verið kynnt í greinargerðum. Í vinnu 3. verkefnisstjórnar Rammaáætlunar hefur
Hvammsvirkjun farið í gegnum rýnivinnu margra sérfræðinga m.t.t. vatnalífríkis og fyrirliggjandi
mótvægisaðgerða, og var það niðurstaða þeirrar vinnu að dregið hefði nægilega úr óvissu varðandi áhrif
virkjunarinnar á laxfiska í Þjórsá að unnt væri að raða hana í nýtingarflokk á nýjan leik.
Í úrskurði Skipulagsstofnunar segir einnig að framkvæmdaraðili þurfi á rekstrartíma að fara að tillögum
Veiðimálastofnunar að vöktun. Landsvirkjun hefur lagt fram vöktunar- og viðbragðsáætlun sem tekur á
þeim óvissuatriðum sem fram kunna að koma annarsvegar vegna áhrifa á vatnalíf og hinsvegar vegna
virkni mótvægisaðgerða. Hafa viðbótarrannsóknir, fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir og vöktunar- og
viðbragðsáætlanir jafnframt verið kynntar fyrir Fiskistofu. Ekki er um að ræða verulegar breytingar á
forsendum, t.d. á grunnástandi eða lagaramma.
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Ekki er um að ræða neinar breytingar á grunnástandi eða öðrum forsendum m.t.t. jarðmyndana eða
vatnafars við framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar frá umhverfistmatinu 2003. Hvammsvirkjun ein hefur
ekki rennslisáhrif á þá fossa sem eru neðar í vatnakerfinu, þ.e. Búðafoss, Hestafoss og Urriðafoss, sem
njóta verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999. Rannsóknir í grunnvatnsholum á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði hafa sýnt að samband Þjórsár og grunnvatnsins er mjög lítið og að áhrifaþættir
grunnvatnsins séu frekar úrkoma sem fellur á hraunið sjálft, ásamt rennsli af hærri svæðum.
Landsvirkjun hefur nú þegar uppfyllt þau skilyrði um gerð áhættumats sem farið var fram á í úrskurði
umhverfisráðuneytisins. Meginniðurstöðu áhættumatsins voru þær að staðaráhætta fólks vegna flóða af
völdum nýrra mannvirkja telst vera innan þeirra marka sem tilskilin eru í fyrrgreindum úrskurði.
Breytingar sem gerðar hafa verið á hönnun flóðmannvirkja gerir þau öruggari og minnkar líkur á
skemmdum. Ekki eru því um að ræða breytingar á forsendum sem kalla á upptöku umhverfismats á
þessum umhverfisþætti.
Niðurstaða þessarar úttektar er að ekki eru um að ræða verulegar breytingar á forsendum, þ.e.
grunnástandi eða lagaramma sem hafa í för með sér að endurtaka þurfi mat á umhverfisáhrifum fyrir
Hvammsvirkjun, sbr. 12. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Forsendur hafa m.ö.o. hvorki
breyst verulega vegna breytinga á náttúrufari eða landnotkun, breytinga á löggjöf um umhverfismál,
breytinga á alþjóðlegum skuldbindingum, né vegna tækniþróunar varðandi virkjunina.
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VIÐAUKI 1
Mannvit verkfræðistofa; Verkís, Hvammsvirkjun. Greinargerð um breytingar frá mati á
umhverfisáhrifum, lokadrög dags. 19. janúar 2015.

ÞJÓRSÁ

HVAMMSVIRKJUN
GREINARGERÐ UM BREYTINGAR
FRÁ MATI Á UMHVERFISÁHRIFUM

Dags. 19.janúar 2015

Hvammsvirkjun – breytingar frá mati á umhverfisáhrifum
Almennt
Í eftirfarandi greinargerð er fjallað um helstu breytingar sem orðið hafa á hönnun
Hvammsvirkjunar frá því sem gert var ráð fyrir við mat á umhverfisáhrifum sem lauk með
úrskurði umhverfisráðherra í apríl 2004. Miðað er við stöðu hönnunar í lok árs 2014, sjá
mynd 1. Ekki er fyrirséð að um frekari breytingar verði að ræða. Með greinargerðinni fylgja
11 myndir er sýna fyrirkomulag mannvirkja eins og það var í umhverfismati og eftir núverandi
breytingar ásamt haugsvæðum, efnistökusvæðum og vinnubúðasvæðum.
Upplýsingar um staðhætti og áhrif framkvæmdarinnar á umhverfið er að finna í skýrslu um mat
á umhverfisáhrifum, sem er aðgengileg á heimasíðu Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Á
www.skipulagsstofnun.is, má nálgast úrskurð Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra.
Hagalón – inntakslón Hvammsvirkjunar
Vatnsborð Hagalóns verður í 116 m y.s., eins og áður var gert ráð fyrir. Ýmsar minniháttar
breytingar verða gerðar á legu stíflugarða, breyting verður á lögun aðalstíflunnar, byggt verður
flóðvar vestan ár við aðalstífluna og breyting verður á inntaksmannvirkjum. Flatarmál lónsins
mun minnka úr 4,7 km2 í 4,0 km2 og rúmmálið minnkar úr 17,6 Gl í 13,2 Gl en þar munar
mestu um færslu á þjóðvegi neðan og austan við bæinn Haga. Lónið ásamt helstu
mannvirkjum er sýnt á mynd 1.
Stíflur, flóðgátt og inntaksmannvirki
Óverulegar breytingar verða á stíflumannvirkjum.
Miðað er við að byggðar verði
jarðvegsstíflur með þéttidúk austan inntaksmannvirkis en í farvegi Þjórsár þar sem flóðgátt var
áður staðsett verður nú hefðbundin jarðvegsstífla með þéttingu úr fokmold. Þessi ráðstöfun
hefur ekki áhrif á útlit stíflugarðanna. Minniháttar breyting verður á lögun og legu aðalstíflu
vestan Þjórsár þannig að endi stíflunnar að norðanverðu sveigist nú mjúklega upp með farvegi
Þjórsár. Mesta breytingin á stíflugörðunum verður við inntak í þrýstipípu og er nú miðað við
að það verði um 200 m nær stöðvarhúsinu en áður var gert ráð fyrir. Þrýstipípur styttast að
sama skapi. Heildarlengd stíflumannvirkja mun lítið breytast og verður um 3500 m eins og
áður. Flóðvirki sem áður var staðsett í farvegi Þjórsár hefur verið flutt upp á austurbakka
árinnar en umfang mannvirkisins er að mestu óbreytt. Sjá nánar á myndum 2a og 2b.
Flóðvar
Af öryggisástæðum er nú gert ráð fyrir flóðvari á vesturbakka Þjórsár. Flóðvarið er byggt úr
fyllingarefnum og hefur sama útlit og aðliggjandi stífla. Gert er ráð fyrir að það bresti í stærstu
mögulegum flóðum. Við það rennur vatn úr Hagalóni út í núverandi farveg Þjórsár neðan
flóðvars. Sjá nánar á mynd 2b.

1

Stöðvarhús
Stöðvarhús virkjunarinnar verður á sama stað og upphaflega var gert ráð fyrir. Húsið verður
grafið töluvert dýpra niður en áður var ráðgert. Af þeim sökum mun húsið aðeins rísa um 5 m
yfir umhverfið í stað allt að 18 m eins og áður var áætlað. Þá hefur sú breyting orðið að í stað
eins Francis-hverfils er nú gert ráð fyrir tveimur Kaplan-hverflum.
Frárennslisgöng og sveiflujöfnun
Lega og lengd frárennslisganga Hvammsvirkjunar breytist lítið frá fyrri áætlunum. Hönnun
jarðganganna hefur verið breytt þannig að þversniðsflatarmál þeirra er stærra en áður.
Gert er ráð fyrir sveiflujöfnun í sveifluþró. Í stað þess að þróin sé staðsett nokkuð neðan við
stöðvarhúsið verður hún höfð fast uppi við húsið. Að auki er nú gert ráð fyrir aðkomugöngum
sem á framkvæmdatíma nýtast við gröft frárennslisganga, sveifluþróar og dýpsta hluta
stöðvarhússgryfju. Sjá nánar á myndum 2a og 2b.
Frárennslisskurður
Lega og lengd frárennslisskurðar Hvammsvirkjunar verður lítið breytt frá fyrri áætlunum. Sjá
nánar á mynd 2a og 2b.
Fiskvegir
Landsvirkjun, í samráði við Veiðimálastofnun, hefur ákveðið að byggja sérstaka seiðafleytu
sem hluta af inntaksmannvirki Hvammsvirkjunar. Í mati á umhverfisáhrifum var gert ráð fyrir
að seiði myndu fara niður steypt yfirfall á leið sinni úr Hagalóni. Sérstök seiðafleyta (sem nú
þegar hefur verið prófuð í straumfræðilíkani) er talin skilvirkari og betri farvegur fyrir
niðurgönguseiði. Seiðafleytan opnast út í farveg Þjórsár neðan stíflunnar. Landsvirkjun hefur
einnig ákveðið að hverflar virkjunarinnar verði af svokallaðri „fish friendly“ gerð.
Vegagerð
Í mati á umhverfisáhrifum var ráðgert að endurbyggja Þjórsárdalsveg á um 3 km kafla sunnan
við bæinn Fossnes. Auk þessa er nú einnig fyrirhugað að færa veginn á um 4 km kafla frá
Haga og upp fyrir Yrjasker, að núverandi árbakka þar sem áður var fyrirhuguð ölduvörn og
haugsetningarsvæði. Efni í þann veg kemur úr farvegi Þjórsár (lónstæði) þar sem vegurinn er
hluti af fyrirhuguðu haugsetningarsvæði, sjá nánar í kafla hér að neðan. Einnig er fyrirhugað
að byggja upp um 4,6 km langan veg vestan Skarðsfjalls frá bænum Hvammi upp að virkjun og
tengivirki. Staðsetning vegarins var útfærð í samráði við landeiganda, en ekki verður opið fyrir
almenna umferð um veginum. Nægjanlegt efni í þessa vegagerð fæst úr frárennslisskurði
virkjunarinnar. Sjá nánar á myndum 3a og 3b.
Námur
Í mati á umhverfisáhrifum var gert ráð fyrir fokmoldarnámu við inntaksmannvirki og
vesturenda stíflunnar. Engin breyting verður þar á önnur en sú að nýttur verður að auki
nauðsynlegur uppgröftur sem leggst til undan stíflum. Gengið verður frá bökkum og
röskuðum svæðum þannig að ekki sé hætta á rofi.
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Grjótnáma sem í mati á umhverfisáhrifum var sýnd nærri Búrfellslínu hefur ekki staðið undir
væntingum í frekari rannsóknum en þar er um karga að ræða sem nýtist helst í stoðfyllingu.
Náman hefur verið minnkuð, flutt til norðurs í átt að stíflustæði og auðkennd í samræmi við
notagildi. Náman er staðsett á svæði sem verður notað til haugsetningar.
Malar- og sandnáma í og við Hagaey hefur verið stækkuð lítillega og að auki hefur verið bætt
við malar- og sandnámu við Vaðeyri sem liggur á milli Yrjarskers og Hagaeyjar, en eyrin hyrfi
undir Hagalón þó efnistaka væri engin. Sjá nánar á myndum 4a, 4b, 5a, 5b, 6a og 6b.
Haugsetningarsvæði
Haugsetning efnis vegna Hvammsvirkjunar skiptist í tvennt. Annars vegar haugsetningu á
framkvæmdatíma og hins vegar haugsetningu á efni sem dælt verður úr Hagalóni með
reglulegu millibili eftir að virkjunin hefur verið tekin í rekstur.
Engar grundvallarbreytingar hafa orðið á áformuðum svæðum fyrir uppdælt efni úr Hagalóni.
Fyrirhuguð færsla þjóðvegarins á kaflanum frá Haga og upp fyrir Yrjasker leiðir til þess að
haugsetningarsvæðið þar verður ekki úti í Hagalóni eins og áður var, heldur milli núverandi og
nýja vegstæðisins. Landmótun á svæðinu verður unnin í samráði við landeiganda. Frekari
rannsóknir hafa sýnt að líkur eru á mun minni framburði aurs inn í lónið en gert var ráð fyrir í
mati á umhverfisáhrifum. Sunnan Þjórsár er því reiknað með minni þörf á landi undir uppdælt
efni en gert var ráð fyrir við mat á umhverfisáhrifum.
Í mati á umhverfisáhrifum var gert ráð fyrir haugsetningu á einum stað á framkvæmdartíma
norðan við Skarðsfjall. Að ósk landeiganda er nú gert ráð fyrir haugsetningu á þremur
svæðum, þ.e. á uppblástursgeira við neðri enda frárennslisskurðar, í austanverðum bakka
Þjórsár ofan við Ölmóðsey og á uppblástursgeirum í landi Skarðs norðan við línustæði.
Haugsetningarsvæðið við Þjórsá ofan við Ölmóðsey er síðri kostur og verður haugsett fyrst í
hin svæðin jöfnum höndum. Efni það sem verður haugsett neðan við frárennslisskurðinn og
ekki nýtist í stíflur eða aðrar fyllingar við Hvammsvirkjun gæti nýst í framtíðinni sem
fyllingarefni í aðrar mögulegar framkvæmdir. Fínni hluti efnisins er einnig talinn heppilegur við
skógrækt sem stunduð er á jörðinni.
Mynd 4a sýnir haugsvæði fyrir haugsetningu á framkvæmdatíma og haugsvæði fyrir mögulega
uppdælingu í framtíðinni úr Hagalóni samkvæmt matsskýrslu. Mynd 4b sýnir haugsvæði eins
og þau eru áætluð í dag. Sjá einnig myndir 5a, 5b, 6a og 6b.
Tengivirki og línustæði
Tengivirkið verður staðsett á svipuðum stað undir Búrfellslínu 1 eins og gert var ráð fyrir í
mati á umhverfisáhrifum. Líklegra er að byggt verði lofteinangrað tengivirki í stað
gaseinangraðs tengivirkis eins og gert var ráð fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Ef valið verður
að hafa virkið lofteinangrað stækkar grunnflötur virkisins úr 18x18 m í um 50x45 m.
Breyta þarf línunni í hvora átt út frá tengivirkinu eins og gert var ráð fyrir í mati á
umhverfisáhrifum. Sú breyting hefur þó orðið á að nú er gert ráð fyrir að hliðra til norðurs
kaflanum vestan tengivirkisins um allt að 150 m og strengja línuna yfir neðsta hluta Hagalóns í
stað þess að vera með línuna yfir flóðgáttar- og inntaksmannvirki virkjunarinnar eins og gert
var ráð fyrir í mati á umhverfisáhrifum. Sjá nánar á myndum 2a, 2b, 3a og 3b.
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Vinnubúðir
Vinnubúðum fyrir starfsmenn verktaka er ætlaður staður á sama svæði og áður. Að auki hefur
verið afmarkað svæði sem verktakar þurfa undir vélar og tæki á byggingartíma. Staðsetningar
á vinnubúðum eru gerðar í samráði við landeigenda. Sjá nánar á myndum 2a, 2b, 5a og 5b.
Helstu magntölur
Í eftirfarandi töflum er samanburður á helstu magntölum vegna jarðvinnu við Hvammsvirkjun.
Bornar eru saman þær tölur sem settar voru fram í mati á umhverfisáhrifum og magntölur sem
byggja á núverandi hönnun mannvirkja.
Tafla 1. Uppgrafið efni sem fellur til við byggingu Hvammsvirkjunar
Mannvirki

Mat á umhverfisáhrifum
3

Núverandi hönnun

Aðrennsli og stöðvarhús

140.000 m

210.000 m3

Sveifluþró

50.000 m3

90.000 m3

Frárennslisgöng

225.000 m3

210.000 m3

Frárennslisskurður og dýpkun

1.825.000 m3

1.470.000 m3

Samtals

2.240.000 m3

1.980.000 m3

Mat á umhverfisáhrifum

Núverandi hönnun

Ölduvörn í stíflur

77.000 m3

40.000 m3

Grjótfylling í stíflur

220.000 m3

730.000 m3

Ölduvörn v. sanddælingar

40.000 m3

40.000 m3

Önnur fylliefni í stíflur og inntak

192.000 m3

70.000 m3

Samtals

529.000 m3

880.000 m3

Tafla 2. Jarðefni til stíflugerðar
Efni

Gert er ráð fyrir að grjótfylling og ölduvörn komi að öllu leyti úr uppgröfnu efni. Önnur
fylliefni munu einnig koma úr uppgröfnu efni þar sem því verður við komið. Sjá töflu 1.
Skipulag
Framkvæmdin er í samræmi við staðfest aðalskipulag bæði Rangárþings Ytra og Skeiða- og
Gnúpverjahrepps.
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Mynd 1. Fyrirkomulag mannvirkja m.v núverandi hönnun.
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Mynd 2a. Mannvirki Hvammsvirkjunar við Hagalón, í matsskýrslu (mynd. 58, bls 103).
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Mynd 2b. Mannvirki Hvammsvirkjunar við Hagalón, breyting frá matsskýrslu
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Mynd 3a. Vegagerð vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar, í matsskýrslu (hluti af mynd 60. bls 106). Endurgerð til að sýna betur enduruppbyggðan
veg meðfram Hagalóni
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Mynd 3b. Vegagerð vegna fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar, breyting frá matsskýrslu.
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Mynd 4a. Fyrirhuguð efnistökusvæði og efnishaugar, unnið úr hluta af myndum 61, 62, 69 og 70 ásamt texta úr matsskýrslu.
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Mynd 4b. Fyrirhuguð efnistökusvæði og efnishaugar, breyting frá matsskýrslu.
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Mynd 5a. Horft í norður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúiðir og aðstaða verktaka skv. matasskýrslu.
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Mynd 5b. Horft í norður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúiðir og aðstaða verktaka eftir breytingar.
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Mynd 6a. Horft í suður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúiðir og aðstaða verktaka skv. matasskýrslu.
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Mynd 5b. Horft í suður. Efnistaka, haugsetning, vinnubúiðir og aðstaða verktaka eftir breytingar.
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