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1. Inngangur 
Landgræðsla ríkisins hefur séð um tekið að sér uppgræðsluverkefni tengd framkvæmdum við byggingu 

90 MW virkjunar á Þeistareykjum. Verkefnin snúa að uppgræðslu vegna frágangs við aðkomuveg frá 

Húsavík (Þeistareykjaveg nyrðri), á framkvæmdasvæðinu og efnistökusvæðum. Jafnframt er unnið að 

uppgræðslu til endurheimtar til mótvægis við það land sem lendir undir mannvirkjum. 

Uppgræðslur vegna þessara framkvæmda hófust 2010 og var það á vegum Þeistareykja ehf. Landsvirkjun 

tók síðan við í framhaldinu og hefur verið unnið markvisst að uppgræðslum tengt framkvæmdunum síðan 

2013. Í þessari skýrslu er fjallað um uppgræðsluaðgerðir árið 2018 og sett fram áætlun fyrir árið 2019. 

Frekari upplýsingar má finna í fjórum eldri skýrslum Landgræðslunnar og Landsvirkjunar;  

• Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði. Uppgræðsluaðgerðir 2014 og áætlaðar aðgerðir 2015,  

• Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði, Uppgræðsluaðgerðir 2015 og áætlaðar aðgerðir 2016,  

• Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði, Uppgræðsluaðgerðir 2016 og áætlaðar aðgerðir 2017,  

• Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði, Uppgræðsluaðgerðir 2017 og áætlaðar aðgerðir 2018 og 
2019 

• og svo skýrslu Steinsholts sf. frá 2013, Reykjaheiði Þeistareykjavegur nyrðri, frágangur og umbætur á 
svipmóti. 

Þeistareykjavegur nyrðri liggur í gegnum tvö sveitarfélög, Norðurþing og Þingeyjarsveit. Um 2/3 hlutar 

vegarins liggur í gegnum tvo afrétti en 1/3 liggur innan landgræðslugirðingar í landi Norðurþings. 

Uppgræðslum meðfram veginum er skipt í 3 áfanga (yfirlit yfir 

svæðið má sjá á korti 1): 

• Innan landgræðslugirðingar í landi Norðurþings. 

• Á Reykjaheiði. 

• Í Þeistareykjalandi (Þingeyjarsveit). 

Ásamt uppgræðslum meðfram Þeistareykjavegi eru námur og 

svæði í kringum borplön sem þarf að græða upp. Auk þess þarf 

að endurheimta gróður í stað þess sem fór undir vegi, borplön 

og byggingar á svæðinu. Þessum endurheimtarsvæðum er skipt 

upp í sömu þrjá áfanga og veginum. Kort 1 sýnir yfirlit af 

Þeistareykjavegi ásamt helstu námum, þá má í viðauka I sjá 

stærri yfirlitsmyndir af hverjum vegkafla fyrir sig (kort 4-6). 

Uppgræðsluaðgerðum meðfram Þeistareykjavegi nyrðri er lokið svo lengi sem ekkert svæði opnast. 

Vegsáningarnar voru hvíldar árið 2017 og 2018 og virðist það ekki hafa stór áhrif enn en 

vöktunarpunktarnir verða skoðaðir sumarið 2019. Svæðin teljast orðin sjálfbær enda er markmiðið að loka 

sárum en ekki viðhalda grasvexti. Með tíð og tíma þá ættu svæðin að þróast í nærliggjandi gróðurfar. 

Mynd 1. Ytri hluti endurheimtarsvæðis 
norðan við Mælifell 
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Í eldri skýrslum má sjá magntölur af tilbúnum áburði og fræi og 

skiptingu innan svæða. Árið 2018 var keyptur áburður frá YARA 

og var það YARA 26-4+S. Fengin voru 100 kg af fræblöndu B, 

sem getið hefur verið í fyrrnefndum skýrslum og 160 kg af 

húðuðum túnvingli til að nota á borplönum og undir gufulagnir. 

Á endurheimtarsvæði í Þeistareykjalandi voru síðan notað 

460 kg af húðuðum túnvingli. Uppgræðslur gengu almennt vel, 

stóðust tímaáætlanir en síðustu aðgerðirnar voru 

framkvæmdar í byrjun september. Voru það sáningar við 

gufulagnir og borplön en svæðin voru ekki tilbúinn fyrr til 

sáninga. 

Árið 2018 var nokkuð kaflaskipt, veturinn mjög snjóléttur og voraði mjög snemma á svæðinu annað árið í 

röð. Maí og júní voru góðir en júlí og ágúst blautir og frekar kaldir. September og október voru síðan 

kaflaskiptir en fyrsti snjórinn kom um 20. september en tók að mestu upp aftur. Sumarið var í heild sinni 

ágætt fyrir gróðurinn en landið sölnaði fljótt þar sem það gréri mjög snemma og lét á sjá í september. 

Sáningar frá 2017 komu mjög vel út og voru fljótar af stað en fóru að sölna snemma. Ekkert var unnið í 

vegskeringum 2018 en unnið var á endurheimtarsvæðunum á Reykjaheiði og í Þeistareykjalandi. Mest var 

það enduráburðargjöf en fræ var sett með í Þeistareykjalandi til styrkingar. Sáð var í púðana við 

undirstöður undir gufulagnir ásamt sjónmanir og sár við borteiga A, B og C ásamt svæðum við tjörnina og 

stöðvarhús. Handsáð var í svæði í námu ÞRN-2 en ekkert var gert í öðrum námum enda telst frágangi þar 

að mestu lokið. 

Í áætlun fyrir árið 2019 er enn gert ráð fyrir sömu svæðaskiptingu en talsvert minna magni þar sem 

áburðargjöf á vegskeringar er lokið og því þarf eingöngu að bera á endurheimtarsvæðin að hluta til. Farið 

verður í almenna yfirferð yfir framkvæmdasvæðið og aðgerðir og árangur metinn. Í kjölfarið er metið hvort 

að farið verði í meiri aðgerðir við t.d. borteiga, plön og púða undir gufulagnir. Gert er ráð fyrir því að árið 

2019 sé síðasta ár í tengslum við framkvæmdir við áfanga 1. og 2. vegna Þeistareykjavirkjunar. 

Mynd 2. Sáning frá 2015 í vegskeringu 
við Þeistareykjaveg nyrðri. 
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Aðgerðir sumarsins voru teiknaðar inn á kort þar sem ekki voru teknir GPS ferlar af aðgerðum en GPS ferlar 

auðvelda mjög kortlagningu á svæðinu. 

 

Kort 1. Yfirlit yfir Þeistareykjaveg nyrðri ásamt helstu námum. 
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2. Uppgræðsluaðgerðir 2018 
Stöð 0-9.300 innan landgræðslugirðingar 

Ekkert var framkvæmt innan landgræðslugirðingar árið 2018 en 

fylgst var með uppgræðslum á svæðinu en ákveðið var að bíða 

og sjá hvernig aðgerðirnar færu með sig. Ekkert var gert við 

plöntur á endurheimtarsvæðinu en fylgst er með þeim. 

Efni: Unnið á um 0 ha og notuð 0 tn af tilbúnum áburði. 

 

Stöð 9.300-17.060 á Reykjaheiði 

Borið var á endurheimtarsvæði í landi Skarðaborgar og auk þess sett á barðið norðan/austan vegar. 

Árangur er nokkuð góður á svæðinu en mikið fé í uppgræðslunum þegar leið á sumarið. Börðunum var ýtt 

niður árin 2014 og 2015 og hefur verið misjafn árangur af sáningu og því var ákveðið að styrkja það á 

verstu blettunum. Síðan var borið á sáningar frá 2017 á endurheimtarsvæðinu. 

Efni: Unnið var samtals á 25 ha og notuð voru 6,0 tn af tilbúnum áburði. 

 

Mynd 3. Gömul sáning í vegkanti við stöð 
1300, sést í lerkiplöntur sem voru færðar. 
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Stöð 17.060-30.500 í Þeistareykjalandi 

Ekkert var borið á vegsáningar sumarið 2018 og þær því hvíldar. 

Hins vegar var 1,8 tn af tilbúnum áburði og 260 kg af fræi 

handdreift í sjónmanir við borgteiga, undir gufulagnir og í námu 

ÞRN-2. Auk þess var dreift sunnan og vestan við tjörnina sem er 

neðan við borteig A. 

Gróðurtorfur hafa verið nýttar til uppgræðslu og virðast lifa vel og 

er þetta verk að skila góðum árangri en þó nokkuð mikið af grasi 

virðist koma upp á svæðinu. Náttúrustofu Norðausturlands tók 

verkefnið út sumarið 2017og má sjá þær niðurstöður í skýrslu 

Landsvirkjunar LV-2017-120. 

Kastdreift var á endurheimtarsvæðið við Mælifellið en aðallega var borið á syðsta hluta þess (sjá kort 3). 

Til þess var notaður tilbúinn áburður og húðaður túnvingull til að styrkja eldri sáningar. Auk þess var farið 

með 4 poka af tilbúnum áburði upp á uppblástursvæðið austan við Bóndhólsskarð. 

Kort 2. Aðgerðir í landi Skarðaborgar 

Mynd 4. Sáning frá 2017 í Jónsnýpunámu 
(RHN-10) að lifna við vorið 2018. 
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Efni: Unnið var á um 82 ha og notuð 18 tn af tilbúnum áburði og 100 kg af fræblöndu-B og 620 kg af 

húðuðum túnvingli. 

3. Áætlaðar aðgerðir 2019 
Stöð 0-9.300 innan landgræðslugirðingar 

Ekki eru áætlaðar neinar aðgerðir á svæðinu fyrir árið 2019 og telst aðgerðum lokið. 

Efni: Unnið á um 0 ha og notað 0 tn af tilbúnum áburði. 

Stöð 9.300-17.060 á Reykjaheiði 

Ekki verður borið á vegsáningar eða námur en markmiðið með þeim uppgræðslum var að loka sárinu en 

ekki búa til grasmassa en áfram mun verða vöktun á aðgerðum. 

Borið verður á endurheimtarsvæðið í landi Skarðaborgar og hugsanlega borið á barðið sunnan/vestan 

vegar en sú ákvörðun verður tekin vorið 2019. Ekkert fræ verður notað nema ef sár hafa myndast í barðinu 

sem ýtt var niður. 

Efni: Unnið á um 20 ha og notað 4,2 tn af tilbúnum áburði og 0 kg af húðuðum túnvingli. 

Kort 3. Aðgerðarsvæði frá 2018 en unnið var innan þess svæðis. 
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Stöð 17.060-30.500 í Þeistareykjalandi 

Ekki þarf að bera meira á vegsáningar frá stöð 17.050-30.500 nema ef merki verða um að eitthvað svæði 

sé að opnast. Stefnt er á almenna yfirferð yfir framkvæmdasvæðið á Þeistareykjum, skoðuð plön, 

sjónmanir, púðar undir gufulagnir og önnur svæði sem hafa fengið áburð og fræ. Eftir þá yfirferð verður 

tekin ákvörðun um aðgerðir. 

Bera þarf á um 60 ha á endurheimtarsvæðinu á það svæði sem fékk fræ 2018. Ekki er nauðsynlegt að fara 

með áburð á svæðið við Bóndhólsskarð. Tilbúinn áburður verður notaður í kastdreifingu til 

enduráburðargjafar. 

Efni: Unnið á um 60 ha og notað 12 tn af tilbúnum áburði og 60 kg af túnvingli. 

4. Önnur verkefni og framtíð verkefnisins  
Úttektarverkefnum var að mestu frestað sumarið 2018 til haustsins 

2019 en þá munu uppgræðslusvæðin verða kortlögð og veg-

sáningar skoðaðar. Auk þess verður framkvæmt árangursmat á 

öllum endurheimtarsvæðum. Það er gert til að meta þörf á 

áframhaldandi aðgerðum á svæðinu en aðilar eru sammála að 

sumarið 2019 sé síðasta ár uppgræðsluaðgerða tengt uppbyggingu 

áfanga 1 og 2 við framkvæmdir á Þeistareykjavirkjunar. Í kjölfarið 

mun verða gerð skýrsla og framtíð verkefnisins verður ákveðin í 

samráði þeirra aðila sem hafa komið að verkefninu. 

 

 

Mynd 5. Reitur í endurheimtarsvæði í 
Þeistareykjalandi  
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5. Samantekt  
Sumarið 2018 var nokkuð gott, veturinn snjóléttur og það voraði mjög snemma og gróðurinn var snemma 

tilbúinn. Maí og júní voru góðir en júlí og ágúst blautir og frekar kaldir. Snjór kom um 20. september en 

tók upp að mestu. Uppgræðslur gengu vel en síðasta dreifing var 

í byrjun september. Ekkert var unnið við vegskeringar en unnið 

var á endurheimtarsvæðum í landi Skarðaborgar og Þeistareykja 

og var það mest enduráburðargjöf. Auk þess var sáð í svæði við 

Þeistareykjavirkjunina sjálfa, við borteiga og undir gufulagnir. 

Handsáð var í smá svæði í námu ÞRN-2. Ekkert var gróðursett á 

svæðinu sumarið 2018. 

Segja má að uppgræðslur vegna framkvæmda við Þeista-

reykjavirkjun og Þeistareykjaveg nyrðri gangi vel en aðilar eru 

sammála um að aðgerðir 2019 sé síðasta ár uppgræðslu vegna 

áfanga 1 og 2. 

Haustið 2019 munu svæðin því verða kortlögð og árangursmat framkvæmt og ákvarðanir um framhald 

teknar í kjölfar útgáfu skýrslu um niðurstöðurnar. Svæðið í kringum Þeistareykjavirkjun verður skoðað 

sumarið 2019 og metið hvort að grípa þurfi til meiri sáningar. Töflur 2, 3 og 4 sýna samantekt af 

uppgræðsluaðgerðum 2018 og áætluðum aðgerðum 2019, en þá sýnir tafla 5 yfirlit yfir frágang við námur 

og borteiga sem hugsanlega þyrfti að framkvæma 2019. Tafla 6 sýnir síðan samantekt af 

uppgræðsluaðgerðum árin 2013-2018. 

Tafla 3. Samantekt af aðgerðum 2018 

Svæði Ha Áburður tn Fræ kg Plöntur 

0-9.300    
 

Endurheimtarsvæði     

9.300-17.060    
 

Endurheimtarsvæði 25 6,0   

17.060-30.500 6 1,8 260  

Endurheimtarsvæði 76 16,2 460  

Samtals: 107 24 720  

 

Tafla 4. Samantekt af áætluðum aðgerðum 2019 

Svæði Ha Áburður tn Fræ kg Plöntur 

0-9.300    
 

Endurheimtarsvæði     

9.300-17.060    
 

Endurheimtarsvæði 20 4,2   

17.060-30.500  0,6  
 

Endurheimtarsvæði 60 11,4  
 

Samtals: 80 16,2  
 

 

Mynd 7. Sáning frá 2016 í námu RHN-1 en 
lúpínan er byrjuð að koma inn á svæðið. 
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Tafla 5. Samantekt af áætluðum aðgerðum í námum og borteigum 2019. 

Númer Nafn Aðgerðir 

RHN-10 Jónsnípunáma Gæti þurft að bera á 2019 að hluta og spurning um frágang. 

ÞRN-2 Kvíhólanáma Borið á og sáð 2018. Gæti þurft að styrkja 2019. 

 Gufulagnir Gæti þurft að styrkja og laga 2019. 

B-A Borteigur-A Gæti þurft að styrkja og laga 2019. 

B-B Borteigur-B Gæti þurft að styrkja og laga 2019. 

B-C Borteigur-C Gæti þurft að styrkja og laga 2019. 

 

Tafla 6. Samantekt af uppgræðsluaðgerðum árin 2013-2018. 

Svæði Ha Áburður tn Fræ kg Plöntur 

0-9.300 137,6 29,4 2.156 18.220 

Endurheimtarsvæði 28 0,5  117.518 

9.300-17.060 96,6 22 980  

Endurheimtarsvæði 109 26,8 1.320  

17.060-30.500 87,8 25,2 2.090  

Endurheimtarsvæði 425 105,8 4.360  

Samtals: 884 211,7 10.906 135.738 
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Viðauki I 

 

 

 

 

Kort 4. Veglína frá stöð 0 – 7500. Athugið að náma RHN-1c er ekki merkt á kortið. 
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Kort 5. Veglína frá stöð 7.500-14.000. 
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Kort 6. Veglína frá stöð 15.000-27.000. 
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Viðauki II 

 

 

 

Kort 7. Uppgræðslusvæði fyrir árin 2014-2018 
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Viðauki III 

 

 

Svæði:     Dags:           Hnit: Þekjumat í ramma

Reitur nafn/nr: Skráð af: Einkunn Þekja %

Gróðurþekja svæðis skv. sjónmati: 1 <10

Rammi nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 11-30

3 31-40
Þekjumat  í ramma (samtals 100%) 4 41-50

Háplöntur 5 51-60

Annar gróður (mosi, skán) 6 61-70

Ógróið 7 71-80

Víðir (V) eða smárunnar (S) í ramma 8 81-100

Umsögn:

Ljósmynd: Myndátt (N, S, A eða V) Tekin er ein yfirlitsmynd yfir krossin. Staðið er í enda arms og myndin

tekin eftir honum endilöngum.

1. Valdir eru punktar innan uppgræðslusvæðisins. Staðsetning er valin eftir sjónmati þannig að reiturinn 

lendi á þeim hluta svæðisins sem telst lýsandi fyrir ástand þess. GPS hnit eru skráð þannig að fara megi aftur á sama svæði

2. Á hverjum punkti er lagðar út tvær 20 metra langar línur þannig að þær myndi kross (10 metrar hver armur).

Á hverri línu er gróðurþekja metin í tveimur römmum, á 2 m og 9 m frá miðju (2, 9, 12, og 18 m á 20 metra línu).

Það sem þarf að hafa meðferðis:

1. 50x50 cm rammi til gróðurmælinga

2. 20 metra málband

3. Hælar til þess að festa málbandið

Gróðurþekja skv. 

sjónmati: 

Heildargróðurþekja 

svæðisins áætluð 

upp á tug, t.d. 50%. 



landsvirkjun@lv.is
Sími:  515 90 00

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik
landsvirkjun.is




