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1

Inngangur

Í tengslum við verkefni á vegum Landsvirkjunar þar sem unnið er að samantekt á umhverfis- og
samfélagsáhrifum tengdum orkuvinnslu á Þjórsársvæði hefur verið unnin samantekt yfir þekkingu
á fugla- og dýralífi á Þjórsár- og Tungnaársvæðin.1 Með þessari greinagerð er gerð tilraun til að
leggja mat á hver þróun fugla- og dýralífs hefur verið á svæðinu síðan orkuvinnsla hófst og hvort
þörf sé á frekari vöktun þess. Óskað var eftir að eftirfarandi atriði yrðu tekin sérstaklega fyrir:





Staðan fyrir virkjanir - leggja mat á þekkingu á fuglalífi út frá fyrri rannsóknum og fyrirliggjandi
gögnum
Meta áhrif virkjana á fuglalíf á svæðinu
Sýn til framtíðar, hver er líkleg þróun fuglalífs á svæðinu og mat á þörf vöktunar.

Þá var einnig gert ráð fyrir að fjallað yrði um spendýr, stöðu þeirra og áhrif virkjana á þau eftir því
sem hægt væri að afla upplýsinga um. Ekki reyndust vera til miklar upplýsingar um spendýr á
svæðinu nema þá helst refi og því eingöngu fjallað um þá hér.
Svæði það sem um ræðir má sjá á Mynd 1.1 þar sem búið er að skipta Þjórsár- og
Tungnaársvæðinu upp í mismunandi orkuvinnslusvæði. Meginhluti þeirra liggur á hálendinu og er
Búrfellsstöð á mörkum hálendis og láglendis en fyrirhugaðar virkjanir í neðanverðri Þjórsá eru á
láglendi.

Mynd 1.1 Svæðisskipting Þjórsár- og Tungnaárssvæðis með tilliti til samantektar á umhverfisog samfélagslegum áhrifum virkjana

1

Hugrún Gunnarsdóttir. 2015. Samantekt umhverfis- og samfélagsmála á Þjórsár- og Tungnaársvæði.
Minnisblað um fugla, dagsett 15. júní 2015. Verkís.
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2

Svæðin

Hér er fjallað um þekkingu á þeim svæðum sem sýnd á mynd 1.1 og rannsóknir sem stundaðar
hafa verið á fuglalífi á svæðunum. Byrjað er á nyrsta svæðinu og haldið niður eftir farvegi ánna.

2.1

Norðlingaölduveita (svæði 7)

Um 1970 voru uppi áform um að stífla Þjórsá við Norðlingaöldu og mynda lón í allt að 591 metra
hæð yfir sjávarmáli. Slíkt lón hefði sett stóran hluta Þjórsárvera undir vatn en þar var stærsta
þekkta varpsvæði heiðagæsa. Á árunum 1971-1974 var ráðist í umfangsmiklar rannsóknir á
fuglum í Þjórsárverum með áherslu á heiðagæsir og samhliða þeim fóru fram rannsóknir á gróðri
og smádýralífi.
Rannsóknirnar höfðu það að markmiði að áætla fjölda heiðagæsapara,
varpárangur, fæðuval heiðagæsa og samspil þeirra við gróður á svæðinu. 2,3,4,5,6,7
Í kjölfar friðlýsingar á Þjórsárverum 19818 var fallið frá lóni við 591 m.y.s. en þeim möguleika
haldið inni að Landsvirkjun gæti stíflað Þjórsá við Norðlingaöldu í 581 m.y.s. ef það væri hægt án
þess að rýra um of náttúruverndargildi Þjórsárvera að mati Náttúruverndarráðs, sem var einn af
forverum Umhverfisstofnunar. Í framhaldi af því voru unnar frekari rannsóknir á fuglalífi og lífríki
Þjórsárverasvæðisins í tengslum við mat á umhverfisáhrifum mismunandi hæða á vatnsborði lóns.
Auk gróðurs og votlendis þá er heiðagæsavarpið í Þjórsárverum meginástæða hás verndargildis
svæðisins, en friðlandið í Þjórsárverum er á skrá Ramsar-samningsins yfir alþjóðlega mikilvæg
votlendissvæði. Í heild telst náttúruverndargildi Þjórsárvera mikið bæði á landsvísu og heimsvísu.
Rannsóknir á heiðagæsum hafa því alltaf verið mikilvægur þáttur í umhverfisrannsóknum vegna
áforma um lón við Norðlingaöldu og auk fyrrgreindra rannsókna 1971-74 hefur verið fylgst með
breytingum á stofnstærð varpstofnsins í Þjórsárverum til 2010. Náttúrufræðistofnun Íslands fékk
styrk úr veiðikortasjóði 2010 til talninga á heiðagæsum í Þjórsárverum og Guðlaugstungum en
niðurstöður þeirra talninga hafa ekki verið birtar. Þó þessar talningar á gæsum tengist ekki beint
og aðferðir ekki alltaf þær sömu þá mynda þær góðan grunn fyrir vöktun heiðagæsa í verunum.
Fyrsta ítarlega könnun á varpinu fór fram 1970 þegar talið var úr þyrlu9 og var stofninn þá metinn
um 10.700 pör. Næstu ár var þéttleiki heiðagæsahreiðra metinn í rannsóknunum 1971-747 og
hélst hann svipaður og 1970 þó þéttleiki hafi aðeins minnkað.7,10 Árið 1981 var svo talið á ný úr
lofti af myndum og var fjöldi para metinn sambærilegur og 1970, eða um 10.400 pör en 15 árum
seinna þegar talið var af loftmyndum 1996 þá hafði stofninn minnkað verulega samkvæmt
mælingum eða í um 6.400 pör sem er um 38% fækkun frá árinu 1981. Í tengslum við
vistgerðarrannsóknir Náttúrufræðistofnunar Íslands 2002 var þéttleiki heiðagæsavarpsins í
Þjórsárverum mældur og benti sú mæling til enn frekari fækkunar varpstofnsins, eða í um 2.500
2

Arnþór Garðarsson og Jón B. Sigurðsson. 1971. Skýrsla um rannsóknir á heiðagæs í Þjórsárverum
sumarið 1971. Rannsóknir voru unnar fyrir Orkustofnun af Náttúrufræðistofnun Íslands.

3

Jón B. Sigurðsson og Arnþór Garðarsson. 1974. Skýrsla um rannsóknir í Þjórsárverum 1972.
Rannsóknir unnar af Náttúrufræðistofnun Íslands fyrir Orkustofnun. OS-ROD 7414.
4 Líffræðistofnun Háskólans. 1976. Þjórsárver. Framleiðsla gróðurs og heiðagæsar. Rannsóknir voru
unnar fyrir Orkustofnun. OS-ROD 7624.
5 Arnþór Garðarsson. 1974. Rannsóknir á framleiðslu gróðurs og beit heiðagæsar. Í: Skýrsla um
rannsóknir í Þjórsárverum 1972. Orkustofnun, OS-ROD-7414.
6 Arnþór Garðarsson 1976. Rannsóknir á framleiðslu gróðurs og beit heiðagæsar í Þjórsárverum 1972.
Annar hluti: Mælingar á vexti og beit í Nauthaga og endurskoðaðar niðurstöður fyrir Tjarnarver
og Illaver. Í Þjórsárver. Framleiðsla gróðurs og heiðagæsar, bls. 5–17. Orkustofnun, OS-ROD7624.
7 Arnþór Garðarsson 1976. Stofnstærð og framleiðsla heiðagæsar (Anser brachyrhynchus) í
Þjórsárverum 1971–1974. Í Þjórsárver. Framleiðsla gróðurs og heiðagæsar, bls. 33–85.
Orkustofnun, OS-ROD-7624.
8 Stjórnartíðindi B 753/1981
9 Kerbes, R.H., M.A. Ogilvie og H. Boyd 1971. Pink-footed Geese of Iceland and Greenland: a population
review based on an aerial survey of Þjórsárver in June, 1970. Wildfowl 22: 5–17.
10 Arnþór Garðarsson. 1997. Fjöldi heiðagæsar í Þjórsárverum 1996. Háskóli Íslands.
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pör sem er um 60% fækkun frá árinu 1996.11 Á sama tíma og varpi heiðagæsa í Þjórsárverum
hefur hrakað hratt hefur grænlensk- íslenski heiðargæsastofninn vaxið verulega, eða úr því að
vera um 71.900 gæsir að hausti 1970, um 90.000 gæsir 1981, 234.000 gæsir 1996 og 2002
(mynd 2.2). Stofninn var talinn vera um 393.000 gæsir haustið 2014.12 Heiðagæsavarp
annarsstaðar á landinu hefur vaxið á þessum sama tíma, varp í Guðlaugstungum norðan
Hofsjökuls13 og á Fljótsdals- og Jökuldalsheiði.14 Hverjar orsakir fækkunar í varpstofni Þjórsárvera
eru á meðan heildarstofninn stækkar liggur ekki fyrir en líklegt er að breytingar á gróðurfari
samfara mikilli beit heiðagæsa í Þjórsárverum hafi leitt til fækkunarinnar. Hugsanlegt er að með
minnkandi beit þá nái gróður sér aftur og stofninn í verunum gæti þá vaxið á ný.
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Mynd 2.2 Þróun heiðagæsastofnsins12 og talningar á varppörum í Þjórsárverum. Hægri Y-ásinn
á við talningar á varppörum.

Skráningar á öðru fuglalífi í Þjórsárverum eru raktar í skýrslu Náttúrufræðistofnunar frá 1997 15 en
í þeirri skýrslu er greint frá rannsóknum á fuglalífi í Þjórsárverum sumarið 1996 sem beindust fyrst
og fremst að öðrum fuglum en heiðagæsum. Í rannsókninni voru sumar tegundir taldar en aðrar
Erling Ólafsson, Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður
Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri
Heiðmarsson. 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Þjórsárver. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ09019.
12 Mitchell, C. 2015. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of the 2014 international
census. Wildfowl &Wetlands Trust Report, Slimbridge. 19pp
13 Guðmundur A. Guðmundsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Hörður
Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri
Heiðmarsson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Kjölur–Guðlaugstungur. Náttúrufræðistofnun
Íslands, NÍ-09016. 90 bls
14 Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2011. Vöktun heiðagæsa á vatnasviði Jökulsár
á Dal og Jökulsár í Fljótsdal 2005-2010. Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á heiðagæsir. Egilsstaðir, júní
2011. Unnið fyrir Landsvirkjun. LV-2011-080. Náttúrustofa Austurlands NA-110113
15 Kristinn H. Skarphéðinsson. 1997. Áhrif Norðlingaöldumiðlunar á fuglalíf í Þjórsárverum. Unnið fyrir
Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ97-018.
11
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voru skráðar án þess að magnbundin mæling færi fram og síðan var lagt mat á áhrif lóns við
Norðlingaöldu á fuglalíf. Talað er um að 45 tegundir fugla hafi verið skráðar á svæðinu og 21
tegund hafi orpið með vissu en í lónsstæði, neðan 581 m.y.s. hafi 35 tegundir sést og um 17 taldar
hafi orpið þar.
Árið 2000 gerði Náttúrufræðistofnun Íslands athugun á fuglalífi í Eyvafeni, neðan 581 m.y.s. í
tengslum við mat á umhverfisáhrifum Norðlingaölduveitu 16 Rannsóknir miðuðust við áhrifasvæði
lóns við vatnsborð í 575 til 581 m y.s. Við þessar rannsóknir er í fyrsta skipti talið á sniðum svo fá
megi magnbundnar upplýsingar um þéttleika varpfugla (Tafla 2.1). Í skýrslunni álykta höfundar
að með miðlunarlóni við 575- 581 m.y.s. hverfi gróið svæðið í Eyvafeni allt undir vatn, en það er
um um þriðjungur flatarmáls lónsins. Þéttleiki þeirra sjö varpfuglategunda sem verpi á svæðinu sé
í meðallagi miðað við sambærileg hálendissvæði og allt tegundir sem séu algengar á landsvísu og
svæðisvísu. Ekki fannst merki um varp heiðagæsa en fjölskyldur sáust á svæðinu svo þær nýta
það til beitar og/eða varps.
Á árunum 1999 til 2002 vann Náttúrufræðistofnun Íslands að flokkun og rannsóknum á vistgerðum
á átta svæðum á miðhálendinu og eru Þjórsárver eitt þeirra svæða. 17,18 Í skýrslu um vistgerðir í
Þjórsárverum eru magnbundnar sniðmælingar þar sem sömu aðferðum er beitt og í Eyvafeni 2000.
Í skýrslunni segir að fuglalíf í Þjórsárverum sé vel þekkt og í Þjórsárverum og nágrenni hafi verið
skráðar 47 tegundir fugla. Þar af hafa 27 orpið, 23 séu árvissar og sex tegundir séu á válista NÍ.
Þéttleiki fugla í Þjórsárverum er talinn lítill í samanburði við mörg önnur hálendissvæði eða um
20,4 pör á km² (Tafla 2.1). Varp heiðagæsar mældist þéttast (7,4 pör/km²), því næst lóuþræls
(4,5), heiðlóu (3,2), óðinshana (1,9) og snjótittlings (1,7). Fuglalíf í Þjórsárverum er talið fremur
rýrt hvað varðar varpþéttleika samanborið við ýmis önnur hálendissvæði en tegundaauðgi mikil á
hálendisvísu.
Sumarið 2015 vann Verkís að rannsóknum á fuglalífi á áhrifasvæði Kjalölduveitu19, sem er nokkru
neðar við Þjórsá en Norðlingaölduveita. Fuglar á svæðinu voru bæði taldir úr flugvél til að fá fjölda
heiðagæsahreiðra og einnig var varpþéttleiki var mældur með punktmælingum, sömu aðferðafræði
og Náttúrufræðistofnun Íslands notar í dag20. Auk talninga á sniðum var gengið með ánni Kisu þar
sem hún kemur inn á athugunarsvæðið og fuglar á og við ánna taldir. Það sama var gert við Þjórsá,
gengið var með bökkum hennar á fyrirhuguðu lónsstæði og fuglar sem sáust taldir
Talin voru 25 líkleg heiðagæsahreiður innan athugunarsvæðis og öll á austurbakka Þjórsár og í
tveim eyjum í ánni. Aðeins sáust fimm fuglategundir sem taldar voru varpfuglar við athugun á
varpþéttleika. Algengust var sandlóa en næst komu heiðlóa og svo snjótittlingur, sendlingur og
lóuþræll. Alls sáust 11 tegundir fugla í athuguninni og ummerki eftir eina, tómur hrafnslaupur. Af
þeim eru tíu öruggir eða líklegir varpfuglar á svæðinu. Flestar þessar tegundir sem verpa eru

16

17

18

19
20

Guðmundur A. Guðmundsson, Gunnar Þór Hallgrímsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2001.
Fuglalíf í Eyvafeni í Þjórsárverum. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ01014.
Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur
A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri
Heiðmarsson og Jón Gunnar Ottósson. 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og
verndargildi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09008.
Erling Ólafsson, Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður
Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri
Heiðmarsson. 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Þjórsárver. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ09019.
Arnór Þ. Sigfússon 2015. Kjalölduveita – Fuglarannsóknir. Unnið fyrir Landsvirkjun. Verkís 2015.
Ásrún Elmarsdóttir, ritstj., Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson,
Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2012.
Hólmsárvirkjun - Atleyjarlón: Fuglar, gróður og smádýr. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12006.
Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
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algengar á landsvísu og svæðisvísu en tvær eru á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands. Það er
hrafn og straumönd.
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Tafla 2.1. Tegundir fugla og þéttleiki (pör/km2) á athugunarsvæðum á Þjórsár- Tungnaársvæðinu
Tegundir

Lómur
Álft
Heiðagæs

Svæði 6

Svæði 5

Svæði 4

Þjórsárver18

Svæði 7
Eyvafen16

Kjalalda19

Þjórsárkvíslar22

Hágöngulón23

Vatnsfell25

Vistgerðir

Árið 2000

Árið 2015

Kvíslaveita 6

0,1
>0,0
7,4

25

21,2

+

Grágæs
Urtönd
Stokkönd

>0,0

Skúfönd

0,1

Duggönd

0,3

0,9

Straumönd

0,1

0,9

Hávella

0,4

1,7

Toppönd

0,1

+

Gulönd
Smyrill
Rjúpa

0,2

0,8

Sandlóa

0,9

1,7

8,7

8,9

Heiðlóa

3,2

6,3

2,1

2,4

Lóuþræll

4,5

>0,0

10,4

Sendlingur

0,8

>0,0

13,4

0,9

+

+

+

+

+

+

Stelkur
0,4

+

Óðinshani

1,9

2,6

Kjói

0,1

1,7

Spói
Hrossagaukur

Svartbakur

+

>0,0
+

Sílamáfur
Kría

0,1

Þúfutittlingur

0,9

0,8

6,1

1,7

5,9

1,7

+

17,8

+

Hrafn
Snjótittlingur

>0,0

Steindepill

+

Maríuerla

+

+

Skógarþröstur
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Svæði 2(9)
Búðarháls

132

Búðarháls

232

Svæði 1
Sultartangi29

Tegundir

Búrfell39

Búrfell40

Vindlundur 1

Vindlundur 2

Búrfell

238
Lómur
Álft
Heiðagæs

+

Grágæs

+

Urtönd
Stokkönd
Skúfönd
Duggönd
Straumönd
Hávella
Toppönd
Gulönd

+

Smyrill
Rjúpa

+

13,0

3,1

>0,0

Sandlóa

7,0

4,1

10,7

Heiðlóa

8,0

12,0

+

4,0

8,0

+

4,0

4,0

1,5

Lóuþræll
Sendlingur

4,0

+

4,0

+

Stelkur
2,0

1,2

>0,0

Spói

>0,0

Hrossagaukur
Óðinshani

4,0

Kjói
Svartbakur
+

Sílamáfur
Kría

4,0

4,0

+

1,8

30,7

+
4,0

Hrafn

+
+
+

Snjótittlingur
0,8

Steindepill
>0,0
7,6
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2.2

Kvíslaveita (svæði 6)

Kvíslaveita er samheiti á stíflum, lónum, skurðum, botnrásum og lokuvirkjum til að veita rennsli
úr ýmsum þverám Þjórsár og efsta hluta Þjórsár í Þórisvatnsmiðlun. Kvíslarvatn og Dratthalavatn
eru lón sem mynduðust við að Svartá, Þúfuverskvísl og kvíslar í Eyvindarkofaveri voru stíflaðar á
árunum 1981 til 1985 sem var fyrir tíma mats á umhverfisáhrifum og því lítið vitað um fuglalíf á
svæðinu fyrir framkvæmdir21. Land umhverfis lónin er lítt gróið en við myndun þeirra fóru um 7km2
af grónu landi undir vatn og er í skýrslu Náttúrufræðistofnunar21 leiddar að því líkur að fuglalíf þar
hafi svipað til þess sem er á svæðinu frá Dratthalavatni að Svartá. Fuglalíf við Kvíslarveitu var
skoðað í athugun Náttúrufræðistofnunar 1996 og sást þá talsvert af hávellum og öðrum öndum á
lónunum þó ekki sé þekkt hvort þær verpi þar. Snjótittlingar voru algengir við stíflugarða þar sem
myndast hefur varpkjörlendi.
Könnun var gerð á fuglalífi á og í kringum fyrirhugað lónstæði 6. áfanga Kvíslaveitu á árinu 1999.22
Markmið könnunar var að meta hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf á svæðinu. Við
athugunina var beitt sniðtalningum til að meta þéttleika varpfugla á magnbundinn hátt og sem má
endurtaka eins og segir í skýrslunni. Alls sáust 15 tegundir í athuguninni (Tafla 2.1) en ein þeirra
kom þó ekki fram við sniðtalningar. Algengustu tegundirnar voru heiðagæs, snjótittlingur,
sendlingur, sandlóa og lóuþræll.

2.3

Hágöngumiðlun (svæði 5)

Stíflumannvirki voru reist á Hágöngusvæðinu árið 1998 til að mynda miðlunarlón fyrir virkjanirnar
á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu.
Við gerð mat á umhverfisáhrifum fyrir Hágöngumiðlun var krafist frekara mats á lífríki svæðisins.
Líffræðistofnun Háskóla Íslands framkvæmdi könnun á dýralífi austan Hágangna og í Vonarskarði
í ágúst 1996 og var fuglaathugun hluti af þeirri könnun.23 Könnunin fór fram í ágúst 1996 og
sökum þess hve seint það var hefur varpi fugla á svæðinu verið lokið. Í lónsstæðinu sáust 8
tegundir fugla en á svæðinu öllu frá Hágöngum í Vonarskarð sáust alls 11 tegundir (Tafla 2.1).
Tófuskítur fannst einnig á svæðinu, við Sveðjuhraun nærri hverasvæðinu.

2.4

Þórisvatnsmiðlun – Vatnsfellsveita – Vatnsfell (svæði 4)

Þórisvatnsmiðlun var byggð á árunum 1970- 1972. Áin Kaldakvísl var stífluð við Sauðafell og veitt
um skurð inn í norðanvert Þórisvatn. Um Þórisvatn rennur allt vatn sem safnast saman í
Kvíslarveitu og Hágöngumiðlun. Við útfall Þórisvatns norðanmegin er Þórisóssstífla sem veitir
Köldukvísl inn í vatnið. Nýju útrennsli Þórisvatns var valinn staður við suðurenda vatnsins meðfram
vesturhlíð Vatnsfells. Þar var grafinn veituskurður úr vatninu og steinsteypt lokuvirki byggt í
skurðinum til að stjórna rennsli. Veitan er nefnd Vatnsfellsveita og um hana fer vatn úr Þórisvatni
í gegnum Vatnsfellsvirkjun í Krókslón ofan Sigöldustöðvar.24
Náttúrufræðistofnun Íslands vann að athugun á fuglum og öðru dýralífi við Vatnsfell árið 199625 í
tengslum við fyrirhugaðar framkvæmdir við Vatnsfellsvirkjun og Krókslón. Fuglaathuganir fóru
fram 13. júlí sem er nokkuð seint og því líkur á að varp fugla hafi verið að mestu afstaðið. Engir
21
22
23
24
25

Kristinn H. Skarphéðinsson. 1997. Áhrif Norðlingaöldumiðlunar á fuglalíf í Þjórsárverum. Unnið fyrir
Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ97-018.
Arnþór Garðarsson, Tómas G. Gunnarsson og Jón E. Jónsson. 1999. Könnun á fuglalífi á og kringum
lónstæði í Þjórsárkvíslum. Háskóli Íslands.
Gísli Már Gíslason 1996. Dýralíf austan Hágangna og í Vonarskarði könnun í ágúst 1996 : skýrsla til
Landsvirkjunar. Líffræðistofnun Háskólans Fjölrit nr. 38.
http://www.landsvirkjun.is/Fyrirtaekid/Aflstodvar/Vatnsfellsstod
Kristinn H. Skarphéðinsson. 1997. Fuglar og önnur dýr við Vatnsfell hjá Þórisvatni.
Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-97005
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fuglar sáust í lónsstæðinu en ummerki um snjótittling. Í Vatnsfellinu sáust heiðlóa, sendlingur og
snjótittlingur auk þess sem þar fannst hræ af rjúpu. Fuglalíf var talið lítið og fábrotið en talið að
tilkoma lónsins gæti dregið til sín eitthvað af fuglum.

2.5

Sigalda – Hrauneyjar (svæði 3)

Sigöldustöð er sunnan við Þórisvatn og var hún gangsett í byrjun árs 1978. Tungnaá var stífluð
með Sigöldustíflu efst í gljúfrinu ofan við Sigöldu og við það myndaðist Krókslón, 14 km2
miðlunarlón. Úr Krókslóni er vatni veitt eftir kílómetra löngum aðrennslisskurði yfir ölduna að
inntaki á vesturbrún Sigöldu. Frá stöðvarhúsinu liggur 550 m langur frárennslisskurður út í
Hrauneyjalón sem tengir Sigöldu við Hrauneyjafossstöð sem stendur neðan við Sigöldustöð og
nýtir sömu vatnsmiðlunarmöguleika. Hrauneyjafossstöð var tekin í notkun 1981. Tungnaá var
stífluð á flötu landi um 1,5 km ofan við Hrauneyjafoss og við stífluna myndast 8,8 km²
dægurmiðlunarlón; Hrauneyjalón.26
Framkvæmdir vegna Sigöldu- og Hrauneyjastöðvar fóru fram á áttunda og níunda áratug síðustu
aldar og því fyrir tíma mats á umhverfisárifum. Ekki eru því til fuglarannsóknir frá svæðinu.
Bjallavirkjun og Tungnaárlón er virkjanakostir á svæðinu sem fjallað var um í tengslum við annan
áfanga Rammaáætlunar. Vegna þess vann Náttúrufræðistofnun Íslands náttúrufarsyfirlit um
gróður og fugla á svæðinu.27 Í náttúrufarsyfirlitinu kemur fram að unnin var rannsókn á gróðri og
vistgerðum en fuglavarp var ekki kannað heldur leitt af vistgerðum og athugun á þéttleika fugla í
sambærilegum vistgerðum í afréttum Skaftártungu og Síðumanna 2001.28 Út frá þeim gögnum var
svo áætlaður fjöldi para mófugla sem myndu tapa búsvæði sínu yrði af þessum virkjunum sem
væru um 210 pör af 11 tegundum. Þá var talið að búsvæði vatnafugla s.s. heiðagæsa og
straumanda gæti skerst og óvíst um óbein áhrif á búsvæði fugla með farvegi Tungnaár utan
lónsstæða. Á svæðinu eru þekktar 32 tegundir varpfugla og þar af 24 árvissar á svæðinu. Af
þessum 32 tegundum eru fjórar sjaldgæfar á hálendinu og ellefu á válista um fugla.

2.6

Sultartangi (svæði 2) og Búðarháls (svæði 9)

Sultartangastöð er um 15 km norðaustan við Búrfellsstöð og var tekin í notkun árið 1999. Hún
nýtir vatn Tungnaár og Þjórsár því árnar tvær sameinast í Sultartangalóni fyrir ofan stöðina.
Sultartangastífla er lengsta stífla á Íslandi og er 6,1 km að lengd og Sultartangalónið er 20 km2.
Frárennslisskurður sem er um sjö kílómetrar að lengd liggur frá stöðvarhúsinu í rótum Sandafells
að veitustíflu Búrfellsstöðvar þar sem hann liggur út í farveg Þjórsár. Búðarhálsstöð er nýjasta
aflstöð Landsvirkjunar og var gangsett í mars 2014. Stöðin stendur við Sultartangalón, vestan við
svonefndan Búðarháls sem hún dregur nafn sitt af. Lón Búðarhálsstöðvar heitir Sporðöldulón og
er myndað með tveimur stíflum þar sem önnur þverar farveg Köldukvíslar og hin frávatn
Hrauneyjafossstöðvar. Frá Sporðöldulóni liggja fjögurra kílómetra löng jarðgöng sem leiða vatnið
gegnum Búðarháls að inntaki stöðvarinnar. Frárennsli Búðarhálsvirkjunar rennur svo í
Sultartangalón.
Framkvæmdir við Sultartangastöð og Búðarhálsvirkjun fóru fram eftir að lög um mat á
umhverfisáhrifum komu til og því var náttúrufar á áhrifasvæðum þeirra rannsakað í tengslum við
matið. Náttúrufræðistofnun Íslands kannaði fuglalíf á áhrifasvæði Sultartangavirkjunar árið 199629
26
27

28

29

http://www.landsvirkjun.is/Fyrirtaekid/Aflstodvar
Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Kristbjörn Egilsson,
Kristinn H. Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson. 2009. Bjallavirkjun
og Tungnaárlón. Náttúrufarsyfirlit um gróður, fugla og vistgerðir. Unnið fyrir Landsvirkjun, LV2009/017. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09001
Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur
A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri
Heiðmarsson og Jón Gunnar Ottósson. 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og
verndargildi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09008.
Kristinn H. Skarphéðinsson. 1996. Fuglalíf við Sultartanga. Náttúrufræðistofnun Íslands. Fylgiskjal
17. við frummatsskýrslu Sultartangavirkjunar.
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í tengslum við mat á umhverfisáhrifum virkjunarinnar.30 Ekki var um þéttleikamælingar að ræða
heldur skráðar tegundir sem sáust og að auki byggt á öðrum heimildamönnum. Talið var að 29
tegundir fugla væru þekktar á svæðinu og af þeim hefðu 19 orpið þar. Algengir mófuglar voru
mest áberandi og talið að votlendistegundir hefðu notið góðs af byggingu fyrri áfanga stíflu við
Sultartanga. Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar29 eru lagðar fram tillögur um frekari rannsóknir og
vöktun sem voru að hluta teknar upp í úrskurð Skipulagsstofnunar frá 199731 en þar segir að
Landsvirkjun eigi að fylgjast með framvindu gróðurs og dýralífs á Sultartanga og með breytingum
á lífríki við flóðfarveg og við Vaðöldu.
Í tenglsum við mat á umhverfisáhrifum Búðarhálsvirkjunar kannaði Jóhann Óli Hilmarsson fuglalíf
á áhrifasvæði virkjunarinnar.32,33 Við athuganir á fuglalífi var beitt sniðtalningum auk annarra
athugana á fuglum á svæðinu á mismunandi árstímum. Fuglalíf var talið fjölbreytt, en 33 tegundir
sáust á svæðinu og af þeim voru 17 staðfestar varptegundir og 6 tegundir taldar líklegar.
Heiðagæsir voru taldar algengasti fuglinn og um 20-30 pör talin verpa í hólmum í Tungnaá.
Algengustu fuglar í sniðtalningum reyndust vera heiðlóa og lóuþræll en þéttleiki varpfugla á sniðum
í lónsstæðinu var um 32 pör/km2 sem er sagt vera lágt miðað við sambærileg kjörlendi á láglendi.
Í athugunum sást talsvert af öndum sem grunur lék á að yrpu á svæðinu þó það væri ekki staðfest
og voru það helst stokkönd, urtönd, straumönd, hávella og toppönd. Þá sáust gulönd og grafönd
á varptíma. Helstu neikvæðu áhrif virkjunarinnar á fugla eru að gróið land og búsvæði fari undir
vatn og minnkandi vatn í Tungnaá valdi skerðingu búsvæða fyrir andfugla og hafi áhrif á varp
gæsa. Ekki voru sett fram nein tilmæli um vöktun í úrskurði Skipulagsstofnunar um mat á
umhverfisáhrifum Búðarhálsvirkjunar.34

2.7

Búrfell (svæði 1)

Búrfellsstöð var tekin í notkun árið 1969 og var lengi stærsta aflstöð landsins. Með byggingu
Búrfellsvirkjunar var Þjórsá virkjuð við Búrfell með frárennslisgöngum úr Bjarnarlóni að
stöðvarhúsinu sem er í Þjórsárdal. Þjórsá var veitt úr farvegi sínum suður fyrir Búrfell í Bjarnalón
og þaðan í göngum gegnum Sámsstaðamúla niður stöðvarhúsið í Þjórsárdal. Frá stöðvarhúsinu er
vatninu veitt um stuttan skurð út í Fossá sem rennur í Þjórsá tveimur kílómetrum neðar. Nú eru
framkvæmdir að hefjast við Búrfell 2 en sú framkvæmd stækkar núverandi Búrfellsvirkjun með
byggingu á stöðvarhúsi í Sámsstaðaklifi og lagningu aðrennslispípu úr Bjarnarlóni eða byggingu
neðanjarðar stöðvarhúss í Sámsstaðaklifi og frárennslisgöng. Þá verður lagður um tveggja
kílómetra frárennslisskurður út í Þjórsá. 35 Í byrjun árs 2013 voru reistar tvær vindmyllur á Hafinu,
ofan Búrfells. Turnar vindmyllanna eru 55 metra háir og hver spaði 22 metrar á lengd svo að með
spaðana í efstu stöðu er heildarhæð vindmyllunnar 77 metrar.36 Landsvirkjun hefur í hyggju að
reisa vindlund á hraun- og sandsléttunni austan Þjórsár og við Hafið með 58-80 vindmyllum til
viðbótar þeim tveim sem fyrir eru.37
Bygging Búrfellsstöðvar á sjöunda áratug síðustu aldar var fyrir tíma laga um umhverfismat og því
liggja ekki fyrir rannsóknir á fuglum á svæðinu frá því fyrir þann tíma. Í tengslum við
matsskyldufyrirspurn til Skipulagsstofnunar um Búrfell 2 og áform um vindlund á Hafinu fóru fram

30
31
32
33
34
35
36
37

Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen. 1996. Sultartangavirkjun. Frummat á umhverfiáhrifum.
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/62/MAT230.PDF
Jóhann Óli Hilmarsson. 2001. Fuglalíf á áhrifasvæði Búðarhálsvirkjunar. Skýrsla unnin fyrir Hönnun
h.f. verfræðistofu. Jóhann Óli Hilmarsson, Reykjavík 2001.
Hönnun. 2001. Búðarhálsvirkjun allt að 120 MW og 220 KV Búðarhálslína. Mat á umhverfisáhrifum.
Matsskýrsla.
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/669/2000120023.PDF
Arnór Þ. Sigfússon. 2013. Fuglar við Búrfell, könnun á framkvæmdasvæði vegna stækkunar
Búrfellsvirkjunar. Landsvirkjun, LV-2013-026.
http://www.landsvirkjun.is/Fyrirtaekid/Aflstodvar/Hafid
http://burfellslundur.landsvirkjun.is/
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þéttleikamælingar á fuglum auk talninga á Bjarnarlæk og Þjórsá.38 Einnig var flug fugla um
fyrirhugaðan vindlund metið ásamt árekstarhættu fugla við vindmyllur. 39 Í tengslum við mat á
umhverfisáhrifum vindlundar við Búrfell var gerð frekari rannsókn á þéttleika varpfugla auk þess
sem flug fugla um fyrirhugað svæði fyrir vindlund var metið með radar.40
Í athugun á þéttleika varps við Búrfell 2 sáust níu fuglategundir og af þeim voru sjö taldar vera í
varpi. Mest af svæðinu er raskað land frá tímum fyrri framkvæmda svo og land sem er í
uppgræðslu. Þéttleiki var um 50 pör/km2 og var þéttleiki ekki talinn mikill. Engar sjaldgæfar
tegundir eða á válista fundust í varpi við Búrfell 2. Við talningar á Bjarnarlæk og Þjórsá sáust níu
tegundir á eða við árnar og þar af fimm tegundir andfugla. Algengastar voru heiðagæsir sem sáust
með unga og bendir það til að þær verpi á svæðinu. Grágæsir með unga sáust einnig og er varp
þeirra einnig líklegt. Gulendur sáust bæði árin sem talið var, en hún er á válista NÍ. Ekki er talið
vera mikið fuglalíf á ánum, enda er rennsli þeirra óreglulegt og verulega skert meðfram Búrfelli
hluta árs.
Á árunum 2011-2012 fór fram könnun á fuglalífi á svæði fyrir hugsanlega vindlundi við Bjarnarlón
og á Hafinu norðan Búrfells39. Varp var þéttleikamælt á líklegum svæðum fyrir vindlundi og
útbreiðslu fugla á svæðinu skráð og gagna aflað er nýst gætu við mat á umhverfisáhrifum s.s. um
varpþéttleika, upplýsingar um válistategundir og möguleg áhrif framkvæmda á notkun búsvæða.
Þá var flugumferð fugla mæld til að meta mætti áflugshættu við vindmyllur. Fuglavarp á svæðinu
var fábreytt, alls sáust fimm fuglategundir við athuganir á varpþéttleika og þar af þrjár taldar
líklegir varpfuglar. Við flugathuganir sáust aftur á móti 17 tegundir fugla og af þeim var heiðagæs
algengust. Áhrif á vindlunda á fuglastofna á svæðinu voru talin verða aðallega af völdum rasks á
búsvæðum og af tímabundinni truflun á framkvæmdatíma. Tíðni árekstra við vindmyllur var metin
lág og áhrif því talin lítil.
Árið 2014 kannaði Náttúrustofa Norðausturlands þéttleika fuglavarps við fyrirhugaðan vindlund og
áflugshættu fugla við vindmyllur40 vegna mats á umhverfisáhrifum vindlundar við Búrfell sem nú
er í matsferli.41 Þéttleiki mófugla á svæðinu var talinn mjög lágur líkt og í rannsókninni frá 20112012 en fleiri tegundir fundust verpandi, eða sex alls. Þéttleiki var nokkuð sambærilegur (Tafla
2.1) og þó nokkru muni á þéttleika sandlóu þá er sá munur ekki marktækur. Varðandi áflugshættu
þá var metið að áflugstíðni við vindmyllur í fyrirhuguðum Búrfellslundi væri lág og á það við báðar
tillögur sem metnar eru. Líklegustu tegundir til að fara um svæðið eru heiðagæs, grágæs, heiðlóa
og álft. Þessar tegundir eru því taldar vera í mestri árekstarhættu. Tvær tillögur eru settar fram
varðandi uppröðun vindmyllanna. Samkvæmt tillögu 1 yrðu það þrír til sex hópar fugla á ári sem
lentu í árekstri en einn til þrír ef tillaga 2 yrði valin.
Samkvæmt frummatsskýrslu fyrir vindlund við Búrfell41 verður sett upp vöktunaráætlun til að
fylgjast með tíðni áflugs fugla á vindmyllur í lundinum.

2.8

Neðri hluti Þjórsár (svæði 8)

Vegna fyrirhugaðra virkjana í neðri hluta Þjórsár lét Landsvirkjun fara fram mat á umhverfisáhrifum
Urriðafossvirkjunar42 og Núpsvirkjunar43 (nú Hvamms- og Holtavirkjunar) og lágu úrskurðir

38
39
40
41
42
43

Arnór Þ. Sigfússon. 2013. Fuglar við Búrfell, könnun á framkvæmdasvæði vegna stækkunar
Búrfellsvirkjunar. Landsvirkjun, LV-2013-026.
Arnór Þ. Sigfússon. 2014. Fuglar og vindmyllur við Búrfell. Landsvirkjun, LV-2014-031
Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ib Krag Petersen, Thorsten J.S. Balsby, Yann Kolbeinsson og Þorkell
Þórarinsson. 2015. Fuglar og vindmyllur í Búrfellslundi. Landsvirkjun, LV-2015-073
http://burfellslundur.landsvirkjun.is/
Hnit. 2003. Urriðafossvirkjun í Þjórsá, allt að 150 MW og breyting á Búrfellslínu 2. Mat á
umhverfisáhrifum. Matsskýrsla. Landsvirkjun, LV-2003/031.
Almenna Verkfræðistofan. 2003. Virkjun Þjórsár við Núp, allt að 150 MW og breyting á Búrfellslínu
1. Mat á umhverfisáhrifum. Matsskýrsla. Landsvirkjun, LV-2003/032.

05126008-4-GR-0417-Fuglar_og_spendyr

11

Áhrif virkjana á Þjórsár- og Tungnaársvæði á fugla- og spendýr

Skipulagsstofnunar vegna þeirra fyrir í ágúst 2003.44,45 Þessir virkjanakostir voru settir í biðflokk í
rammaáætlun 2 og því hefur ekki orðið af framkvæmdum. Hvammsvirkjun var svo færð í
nýtingaflokk í júlí 201546.
Náttúrufræðistofnun Íslands annaðist rannsóknir á gróðri og fuglum á áhrifasvæði
Urriðafossvirkjunar á árunum 2001 og 200247 í tengslum við mat á umhverfisáhrifum. Fuglar voru
taldir á sniðum og var lagt mat á fjölda varpfuglategunda og þéttleika þeirra í mismunandi
kjörlendum á áhrifasvæðum Urriðafoss og Núpsvirkjunar. Talið var að 22 tegundir yrpu í
lónstæðunum og var varpþéttleiki mikill eða um 109 pör/km2. Allar mófuglategundirnar voru taldar
algengar á landsvísu og voru áhrif einkum talin svæðisbundin. Metinn var fjöldi para sem myndu
tapa búsvæðum sínum og var talið að um 700 pör mófugla gætu misst varplönd sín í lónstæði
Urriðafossvirkjunar og Núpsvirkjunar. Skráðar voru 39 tegundir varpfugla á áhrifasvæði
Urriðafossvirkjunar og af þeim voru sjö tegundir á válista. Þrjár þeirra, grágæs, svartbakur og
hrafn eru taldar verpa á svæðinu. Aðrar válistategundir sem þekktar eru á svæðinu eru flórgoði,
straumönd, gulönd og fálki.
Náttúrufræðistofnun Íslands annaðist einnig rannsóknir á gróðri og fuglum á áhrifasvæði
fyrirhugaðrar virkjunar við Núp (Holta- og Hvammsvirkjun) á árunum 2001 og 200248. Á
áhrifasvæði þessara virkjana og á aðliggjandi 10x10 km reitakerfi NÍ eru þekktar 36 tegundir
varpfugla og komu 22 þeirra fram á talningasniðum og fjögurra til viðbótar varð vart í öðrum
fuglaathugunum. Þrjár tegundir eru á válista þ.e. grágæs, svartbakur og hrafn. Aðrar fuglategundir
sem eru á válista og þekktar eru í nágrenni virkjunarinnar eru flórgoði, straumönd, gulönd og fálki.

44
45
46
47

48

http://www.skipulag.is/umhverfismat/urskurdir/2000-2006/nr/607#urskurdur
http://www.skipulag.is/umhverfismat/urskurdir/2000-2006/nr/608#urskurdur
Þingsályktun um breytingu á þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, nr.
13/141.
Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson, Guðríður Gyða
Eyjólfsdóttir og Starri Heiðmarsson. 2002. Gróður og fuglar á áhrifasvæði fyrirhugaðrar
virkjunar í Þjórsá við Urriðafoss. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ02007
Kristbjörn Egilsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðríður Gyða
Eyjólfsdóttir og Starri Heiðmarsson. 2002. Gróður og fuglar á áhrifasvæði fyrirhugaðrar
virkjunar við Núp. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-02009.
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3

Spendýr

Í þeim athugunum sem fram hafa farið á lífríki á Þjórsár- Tungnaársvæðinu er ekki getið mikið um
spendýr eða áhrif framkvæmda á þau. Vitað er að auk refa þá eru minkar á virkjanasvæðinu, allt
upp að Þjórsárverum, en þar sá höfundur ummerki um mink í Þúfuveri við talningar á heiðagæsum
1996. Auk þess má búast við að hagamýs sé að finna víða þar sem gróið er. Það er helst í skýrslu
um Búðarháls49 að getið er um áhrif á refi og að eitt greni sé í fyrirhuguðu lónsstæði og vitað um
þrjú önnur í hálsinum. Vegna lítilla upplýsinga um spendýr á svæðinu takmarkast umfjöllun um
spendýr hér við refi.
Við ritun þessarar skýrslu var haft samband við grenjaskyttur á svæðinu og leitað upplýsinga um
umfang refaveiða og breytingar á þeim hjá Umhverfisstofnun.

3.1

Refaskyttur

Óskar Ólafsson frá Bóluhjáleigu í Þykkvabæ hefur lengi verið grenjaskytta austan Þjórsár.
Aðspurður hvort hann telji að framkvæmdir við virkjanir í gegnum tíðina hafi haft áhrif á
refastofninn taldi hann svo ekki vera utan þess að við Búðarháls hefði ekki verið notað greni sem
er nærri framkvæmdasvæði þar og truflun verið í Búðarhálsi austan megin. Hann gat ekki um
ofangreint greni sem sagt er vera í lónsstæði Búðarhálsvirkjunar. Óskar sagði að helsta breyting á
refaveiði hefði verið að það virtist hafa fækkað í suðurkanti hálendisins en refum fjölgað við og í
byggð, fjarri framkvæmdum og tengdi hann það ekki við framkvæmdirnar.
Reynir Þorsteinsson í Gunnarsholti sem einnig veiðir refi austan Þjórsár í Rangársveit taldi ekki
vera tengingu milli virkjanaframkvæmda og refaveiði.
Bergur Björnsson á Selfossi sem sér um refaveiðar við vestanverða Þjórsá, þar sem áður var
Gnúpverjahreppur en nú Skeiða- og Gnúpverjahreppur, og hefur gert lengi. Hann taldi ekki að
framkvæmdir á svæðinu hefðu haft áhrif á refi. Svipað og Óskar sagði hann ref hafa fjölgað helst
í byggð og tengdi það ekki framkvæmdum. Þá gat Bergur þess að hann teldi að heiðagæs á sínu
svæði hefði fækkað.

3.2

Refaveiði

Upplýsingar fengust frá Umhverfisstofnun um refaveiðar á virkjanasvæðinu. Þær ná frá árinu 1997
til 2014 og eru því ekki frá upphafi virkjana á svæðinu (mynd 3.1). Á þessu tímabili sem
refaveiðitölurnar ná yfir þá hafa sveitarfélög sameinast beggja megin Þjórsár. Því voru
upplýsingarnar sameinaðar í tvö svæði, vestan Þjórsár og austan. Auk breytinga á
sveitarfélagamörkum þá hafa orðið breytingar á endurgreiðslum ríkis til sveitarfélaga. Einnig gætu
hafa orðið breytingar á greiðslum til refaveiðimanna, bæði þeirra sem ráðnir eru af sveitarfélögum
til grenjavinnslu og þeirra sem veiða refi sem sportveiðimenn og innheimta verðlaun fyrir fallna
refi. Því þarf að taka þessu gögnum um refaveiðar með nokkrum fyrirvara. Til einföldunar þá er
bæði grendýrum og hlaupadýrum, sem eru refir veiddir utan grenja, steypt saman í súlunum í
mynd 3.1 auk þess sem svæðin austan og vestan Þjórsár eru lögð saman. Samanlögð veiði á
landinu öllu er svo sýnd sem blá lína í mynd 3.1. Refaveiði hefur aukist á virkjanasvæðinu til 2010
en eftir það dregur heldur úr veiði þar til að hún eykst á ný 2014. Þetta er svipað mynstur og sjá
má á landinu öllu. Ef breytingar í veiði endurspegla breytingar í stofni refa þá bendir ekki til að
framkvæmdir á svæðinu séu að hafa áhrif á stærð refastofnsins heldur fylgi sveifla í stofnstærð
því sem virðist gerast á landinu öllu.

49

Jóhann Óli Hilmarsson. 2001. Fuglalíf á áhrifasvæði Búðarhálsvirkjunar. Skýrsla unnin fyrir Hönnun
h.f. verfræðistofu. Jóhann Óli Hilmarsson, Reykjavík 2001.
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Mynd 3.1 Refaveiðar í sveitarfélögum á Þjórsár- og Tungnaársvæði (súlur) og á landinu öllu
(lína). Súlurnar sýna samanlagða veiði á svæðinu en veiði er skipt eftir svæði og hvort
um grendýr eða hlaupadýr er að ræða. Línan er samanlögð veiði á grendýrum og
hlaupadýrum og er sýnd á Y-ás hægra megin.
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4

Umræða

Þegar framkvæmdir hófust við Búrfellsvirkjun á sjöunda áratug síðustu aldar og við
Þórisvatnsmiðlun í framhaldi af því voru ekki komin til lög um mat á umhverfisáhrifum
framkvæmda og því lítið um umhverfisrannsóknir fyrir framkvæmdir. Lög um mat á
umhverfisáhrifum nr. 63/1993 taka gildi á Íslandi í maí 1993 og 1994 eru kveðnir upp fyrstu
úrskurðir Skipulagsstofnunar. Þá er farið að krefjast ítarlegri rannsókna á lífríki, þar með töldum
fuglum og hafa kröfur þar að lútandi og aðferðir við gagnaöflun þróast síðan þá. Það er því ekki
fyrr en við framkvæmdir við Hágöngulón og svo við Sultartanga sem farið er að gera kröfu um
rannsóknir á fuglum vegna umhverfismats á Þjórsár- Tungnaársvæðinu. Fyrstu rannsóknirnar voru
ekki magnbundnar í þeim skilningi að frekar var um að ræða skráningu á fuglum sem sáust á
svæðunum og almennt um algengi en ekki beinar talningar eða þéttleikamælingar eins og farið
var að gera seinna, s.s. við Búðarháls, Búrfell 2 og vindlund sem og við Norðlingaöldu. Þjórsárver
skera sig þó úr hvað varðar rannsóknir. Strax í upphafi áttunda áratugar eftir að áform eru uppi
um stíflu við Norðlingaöldu í allt að 591 m.y.s. þá er ráðist í umfangsmiklar rannsóknir í
Þjórsárverum með aðaláherslu á heiðagæsir en jafnframt á gróðri og smádýralífi. Rannsóknir í
Þjórsárverum og neðan þeirra í Eyvafeni halda áfram í tengslum við mat á umhverfisáhrifum lóna
við Norðlingaöldu í mismunandi hæð. Ástæða fyrir þessari miklu áherslu á Þjórsárver er hið mikla
varp heiðagæsa í verunum sem lýst var í bók þeirra Peter Scott og James Fisher, A thousand
geese50, og þó bændur hefðu vitað af þessu mikla gæsavarpi sunnan undir Hofsjökli var það ekki
þekkt meðal erlendra vísindamanna. Þeir félagar heimsóttu svo verin aftur 1953 og merktu mikið
af gæs í báðum leiðöngrum ásamt því að áætla fjölda gæsa. Talning úr lofti er svo gerð 1970 sem
leiðir í ljós hve stórt varpið er og mikilvægt fyrir heiðagæsastofninn og framkvæmdir sem snerta
svæði hafa síðan þá ætíð verið umdeildar.

4.1

Staðan fyrir virkjanir

Eins og rakið er í kafla 2 hér að framan þá er þekking okkar á stöðu fuglalífs fyrir virkjanir mjög
mismunandi, allt frá því að vera nær engin eins og við Búrfell 1, Þórisvatnsmiðlun og Kvíslarveitur
yfir í að vera mjög góð líkt og t.d. við Norðlingaöldu, Kjalöldu, Búrfell 2, neðri Þjórsá og vindlund
við Búrfell.
Út frá þeirri þekkingu sem aflað hefur verið í seinni tíð þar sem staðan er góð er þó hægt að álykta
með nokkurri vissu um svæði þar sem framkvæmt var án undangenginna rannsókna. Ef litið er á
gróðurkort af svæðinu sem er hér til umfjöllunar og sjá má á mynd 4.1 þá sést að á stórum hluta
svæðisins er gróður nokkuð einsleitur og liturinn á kortinu, sérstaklega austan Þjórsár yfirleitt
gráleitur sem þýðir að þar er um að ræða sanda, mela, vikra, sandorpin hraun og jökulurðir. Allt
eru þetta gróðurlendi sem eru frekar rýr og þurr. Græn/gul slikja á kortinu sýnir grónari svæði og
þar sjást efst Þjórsárverin sem eru víðast vel gróin og svo neðar við Búðarháls og Sultartanga þar
sem einnig er vel gróið. Með Kvíslarveitu, Þórisvatni og Hrauneyjalóni er grænt víða við vatnsbakka
og með ám og lækjum en við t.d. Hágöngulón og Krókslón virðist vera gróðursnauðara. Ef hægt
væri að skoða gróðurkortið á mynd 4.1 í hærri upplausn sæist að á þeim svæðum sem eru grá er
víða að finna græn/gul svæði þar sem bleytur eru og lækir. Svæði við neðri Þjórsá eru ekki sýnd
á mynd 4.1, en þau eru á láglendi og mun grónara þar.
Ef tafla 2.1 er skoðuð og borin saman við mynd 4.1 má sjá að á þeim svæðum sem eru að mestu
gráleit og því lítt gróin þá er það nokkuð sömu tegundir sem eru að sjást á þessum svæðum og
þéttleiki yfirleitt ekki mikill. Og þó einhver munur virðist vera á meðalþéttleika er sá munur ekki
marktækur þar sem vikmörk meðalþéttleikans eru mjög víð eða þau vantar. Það má því álykta
sem svo að á þeim svæðum þar sem fuglalíf var ekki koðað þá sé líklegt að það hafi verið áþekkt
og á svæðum með svipað gróðurfar. Nokkur þekking er að byggjast upp á fuglategundum og
þéttleika þeirra í vistgerðum í gegnum skráningu Náttúrufræðistofnunar Íslands eins og finna má
í útgefnum skýrslum og í samantekt á vef stofnunarinnar.51 Út frá þessum gögnum má sjá að á
50
51

Scott, P., J. Fisher 1953. A thousand geese. Collins, Houghton & Mifflin, London, Boston 1953/54
http://www.ni.is/vistgerdir/flokkun/
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þurrum svæðum og sendnum þá er sandlóan áberandi ásamt sólskríkju, heiðlóu og sendlingi og
einnig spóa á neðri svæðunum. Þegar aukins raka gætir og græn/gul svæði verða fleiri fer
lóuþrællinn að sjást, óðinshani þar sem tjarnir eru og heiðagæs og andfuglar þar sem grónara er.
Álftir og endur þegar votlendara verður. Þúfutittlingur þar sem er þurrlendisgróður og steindeplar
í grýttu svæði, gjarnan við árbakka þar sem einnig má finna maríuerlur ásamt sólskríkjum.
Andfugla er að finna helst þar sem vatn er tært eins og straumendur, gulendur, stokkendur,
rauðhöfðar og fleiri tegundir, en þar sem jökulvatn litar þar minnkar fjöldi þeirra.

Mynd 4.1 Gróðurkort af virkjanasvæðum sem sýnir gróðurlendi (Byggt á gögnum frá
Náttúrufræðistofnun Íslands52)

4.2

Áhrif virkjana á fuglalíf

Út frá því sem segir í kafla 4.1 og rannsóknum sem raktar eru í kafla 2 þá má leiða af því hver séu
líkleg áhrif virkjana á svæðinu. Stærstu áhrifavaldar vatnsaflsvirkjana með miðlun eru lónin sem
myndast og breytingar sem verða á árfarvegum. Lónin þekja svæði sem áður voru búsvæði fugla
og í landslagi eins og er á Þjórsár- Tungnaársvæðinu þá eru grónari svæðin, þau græn/gulu, frekar
á sléttari svæðum sem liggja að lækjum, ám og tjörnum eða vötnum og lenda því frekar undir
lónum. Á þessum svæðum er tegundafjölbreytni oftast meiri og varpþéttleiki oft hærri. Jökulöldur
og hæðir sem eru þurrari og lítt grónar standa þá frekar uppúr. Það er því líklegt að grónari búsvæði
fugla, með meiri tegundafjölbreytni, tapist hlutfallslega í meiri mæli en þurrari og einsleitari svæði.
Áhrifin eru því fyrst og fremst tap búsvæða og hægt út frá þéttleikamælingum að reikna hve mörg
pör þetta séu. Ekki er þó líklegt út frá fyrirliggjandi gögnum að einstökum tegundum hafi verið
52
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stefnt í hættu. Eitthvað af landi blotnar upp við það að stíflað er og einnig vegna leka úr lónum
sem kemur þá að litlu leyti í staðinn fyrir gróið land sem tapast. Uppgræðsla á rýru landi hefur
verið stunduð í nokkru mæli á Þjórsár- Tungnaársvæðinu og uppgræðsla breytir
tegundasamsetningu fugla og getur aukið þéttleika með aukinni fæðu. Almennt má þó reikna með
að búsvæði fugla tapist undir lón og önnur mannvirki og það þýði þá fækkun í stofnum sem nemur
meðalþéttleika á töpuðum svæðum ef gengið er út frá þeirri forsendu að það sé fæða og búsvæði
sem takmarki stofnana.
Áhrif breytinga í árfarvergum og vötnum eru annarsvegar þau að sumstaðar minnkar rennsli
verulega og hlutar árfarvega þorna nær alveg eins og t.d. Þjórsá frá Bjarnarlóni og suður fyrir
Búrfell og hinsvegar að ár og vötn sem áður voru tær litast af jökulvatni. Óreglulegt vatnsborð og
jafnvel þornun hefur áhrif á smádýralíf, fiska og gróður sem þýðir minnkaða fæðu fyrir vatnafugla
og þar af leiðandi má ætla að þeim fækki þar sem svo háttar. Þegar farvegir þorna þá geta eyjar
og hólmar sem áður voru örugg varpsvæði fugla gegn ágangi refa breyst í svæði þar sem refir eiga
greiðan aðgang, en þeir synda ógjarnan og láta því eyjar og hólma vera.
Í lónum myndast svo stundum eyjar sem veita fuglum vernd gegn refum og þekkt er að gæsir nýti
sér uppistöðulón til að flýja á með ófleyga unga sína ef að þeim stafar hætta og einnig mögulegt
að lón geti nýst sem fellistaður heiðagæsa ef vel er gróið á bökkum þeirra.
Vindlundir eru nýmæli hér og Búrfellslundur verður líklega með þeim fyrstu hér á landi ef að líkum
lætur. Líkleg áhrif vindlunda eru annarsvegar skerðing búsvæða þar sem vindmyllur og vegir milli
þeirra munu minnka flatarmál búsvæða líkt og lýst var að ofan með lón. Einnig er það þekkt að
vindmyllur geta orðið fuglum að fjörtjóni ef þeir fljúga á spaða myllunnar. Ekki er komin mikil
reynsla á slíkt hér en athuganir sem gerðar hafa verið hér og lýst er í kafla 2.7 benda til að líkur
séu á að árekstrartíðni verði lág.

4.3

Breytingar á fuglalífi og vöktun

Sé horft yfir þær framkvæmdir sem átt hafa sér stað á Þjórsár- Tungnaársvæðinu er líklegt að
mestu áhrifin af völdum framkvæmda séu komin fram og ekki sé að vænta mikilla breytinga héðan
af. Eftir að lón fyllast, farvegir breytast og jökulvatn kemur í vötn og ár má búast við að jafnvægi
náist á fáeinum árum. Eitthvað rof út frá bökkum lóna getur þó orðið og fok á lausu efni úr
miðlunarlónum með breytilegu vatnsborði. Í þeim úrskurðum sem fallið hafa um mat á
umhverfisáhrifum framkvæmda á svæðinu hefur ekki verið mikið um skilyrði um vöktun á fuglalífi.
Helst er það við Sultartanga þar sem kveðið er á um að Landsvirkjun skuli fylgjast með framvindu
gróðurs og dýralífs á Sultartanga og einnig með breytingum á dýralífi við flóðfarveg og við Vaðöldu.
Þá er gert ráð fyrir vöktun á áflugi fugla á vindmyllur í vindlundi við Búrfell í frummatsskýrslu en
álit Skipulagsstofnunar er ekki enn fram komið þannig að ekki liggur fyrir hvernig hún tekur undir
það. Í úrskurðum Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra um Norðlingaölduveitu eru ákvæði um
vöktun en af framkvæmdum varð ekki.
Til að vöktun á fuglalífi nái tilgangi sínum þarf nokkrum skilyrðum að vera fullnægt og eru þau
helst:


Grunnástand þarf að vera þekkt, þ.e. þéttleiki eða fjöldi á svæði fyrir framkvæmd



Aðferð sem notuð er við að mæla þarf að vera nógu næm til að greina breytingar



Viðmiðunarsvæði þarf að vera til staðar þar sem áhrifa framkvæmda gætir ekki

Nær engar af þeim fuglaathugunum sem hér hefur verið fjallað um ná að uppfylla öll þessi skilyrði.
Grunnástand er ekki alltaf þekkt nema þá helst á svæði Norðlingaöldu, við Búrfell 2 og vindlund
við Búrfell og við virkjanasvæði í neðri Þjórsá. Hvað varðar næmni mælinga þá sést á niðurstöðum
þéttleikamælinga að þéttleiki fugla er yfirleitt lítill og fjöldi mælipunkta eða lengd sniða yfirleitt það
lítil að 95% öryggismörk fyrir meðalþéttleika eru mjög víð og skarast yfirleitt milli svæða. Ef
öryggismörkin skarast má reikna með að munur milli meðalþéttleika sé ekki marktækur og næmni
aðferðarinnar því ekki næg. Til að auka næmnina þarf að mæla í mun fleiri punktum eða sniðum
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sem í flestum tilfellum er vart raunhæft hér. Þá þarf að finna viðmiðunarsvæði þar sem aðrar
breytur en áhrif framkvæmda, svo sem veður, eru líkar.
Um vöktun á áflugi fugla á vindmyllur gegnir öðru máli. Þar er ekki um að ræða vöktun á varpi
heldur á fjölda fugla sem lenda í árekstrum við vindmyllur. Þar þarf helst að gæta að því að
aðferðafærðin sem viðhöfð er sé stöðluð.
Sú vöktun sem helst hefur átt sér stað á Þjórsár- Tungnaársvæðinu er á varpi heiðagæsa í
Þjórsárverum. Þar hefur verið talið með nokkuð reglubundnum hætti frá 1970 og með aðferðum
sem eru nógu næmar til að nema breytingar. Viðmiðun höfum við í talningum af öðrum svæðum
á landinu, svo sem á Austurlandi og í Guðlaugstungum auk þess sem þróun stofnstærðar
grænlensk/íslenska heiðagæsastofnsins á þessum tíma er vel þekkt. Líklegt er í ljósi breytinga í
heildarstofni að breytingar gætu hafa orðið á Þjórsár- Tungnaársvæðinu öllu, ekki bara í
Þjórsárverum. Í Þjórsárverum hefur orðið mikil fækkun þó stofninn hafi stækkað, líklega vegna
ofbeitar þar. Því er ekki ólíklegt að gæsavarp niður með Þjórsá hafi hugsanlega aukist sem og á
grónum svæðum nærri ám og lónum. Talning heiðagæsa á líklegum stöðum á svæðinu ætti að
leiða það í ljós með samanburði við þær athuganir sem áður hafa farið fram. Fækkun í
Þjórsárverum hefur verið mjög mikil í seinni tíð eins og fjallað er um í kafla 2.1 og svo mikil að
reikna má með að hugsanlega hafi fuglar sem þar urpu áður leitað annað. Vísbendingar eru um
það geti gerst og sést á merkingum á heiðagæsum við Hálslón 2013-2014 sem undirritaður ásamt
Halldóri W. Stefánssyni frá Náttúrustofu Austurlands og Carl Mitchell frá Wildfowl and Wetlands
trust stóðu að. Þar sáust heiðagæsir sem fangaðar voru með unga við Hálslón 2013 í varpi neðar
en búast mátti við vorin 2014 og 2015 þegar mjög snjóþungt var við lónið þar sem þær voru
fangaðar. Vöktun sú sem hefur verið í gangi í Þjórsárverum hefur gefið af sér mjög mikilvægar
upplýsingar þar sem áður stærsta varp heiðagæsa hefur hrunið meðan heildarstofninn hefur
margfaldast. Því er mælt með að heiðagæs í Þjórsárverum verði vöktuð áfram og heiðgæsavarp
utan veranna á Þjórsár- Tungnaársvæðinu skráð og vaktað í framtíðinni.
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