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Inngangur 

Samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun landsvæða skipar 

verkefnisstjórn faghópa með sérfræðingum á viðeigandi sviðum sem hafa það hlutverk að 

fara yfir virkjunaráform hver frá sínum sjónarhóli, meta þau með stigagjöf og gera tillögur til 

verkefnisstjórnar. Samkvæmt starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingar-

áætlunar nr. 515/2015 skulu faghópar beita samræmdum viðmiðum og almennt 

viðurkenndum aðferðum við mat og flokkun á virkjunarkostum og verndar- og nýtingargildi 

viðkomandi landsvæða. Aðferðir við undirbúning og gerð tillagna skulu taka mið af þeim 

aðferðum sem þróaðar hafa verið á vegum fyrri verkefnisstjórna og skulu faghópar vinna að 

endurbótum á þeim eftir því sem aukin þekking og aðrar aðstæður gefa tilefni til. 

Niðurstöður verkefnisstjórnar og faghópa skulu jafnan vera rekjanlegar, þannig að ljóst sé 

hvernig komist var að viðkomandi niðurstöðu. 

Faghópur 1 í 3. áfanga rammaáætlunar ákvað að taka ný skref til endurbóta á aðferðum í 

þeim tilgangi að skýra og skerpa vinnu við samanburð á verðmætum einstakra 

virkjunarkosta. Faghópurinn lagði til og skipulagði tvö verkefni í þessum tilgangi. Fyrra 

verkefnið fjallar um samþætt mat á fjölbreytni náttúru og menningarminja á Íslandi. Með því 

var ætlunin að móta aðferð til að meta saman fjölbreytni náttúru og menningarminja í 

íslensku umhverfi. Verkefnið var unnið samhliða vinnu faghópsins við verðmæta- og 

áhrifamat og kom þar að góðum notum (Þorleifur Eiríksson & Sigmundur Einarsson 2016; 

Stefán Gíslason 2016). Verkefnið sem hér greinir frá er systurverkefni og fjallar um áhrif 

íslenskra virkjana á náttúru og menningarminjar.  

Faghópurinn samdi við Náttúruminjasafn Íslands og Rorum ehf. um að tveir starfsmenn, þeir 

Þorleifur Eiríksson líffræðingur og Sigmundur Einarsson jarðfræðingur aðstoðuðu faghópinn 

við meginverkefni hans og stýrðu framangreindum verkefnum í samvinnu við faghópinn.  

Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins var að meta áhrif virkjana á Íslandi á náttúru og menningarminjar og 

umhverfi í víðum skilningi, þar með talið á landslag og víðerni. Ákveðið var að taka sem dæmi 

eina vatnsaflsvirkjun og eina varmaaflsvirkjun og urðu Blönduvirkjun og Nesjavallavirkjun 

fyrir valinu, en þær virkjanir hafa báðar verið reknar í rúman aldarfjórðung. Í verkefninu er 

farið yfir og lagt mat á rannsóknir á náttúru- og menningarminjum vegna undirbúnings 

þessara virkjana. Rannsóknirnar eru metnar miðað við tímann þegar þær fóru fram og hvort 

þær teldust fullnægjandi í dag. Til viðbótar við heimildaskrá er Viðauki: Gagnaskrá um 

Blönduvirkjun og Nesjavallavirkjun. 
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Vatnsaflsvirkjanir og íslensk vatnsföll 

Í fljótu bragði virðist vatnsorka vera augljós kostur þegar horft er til vinnslu ódýrrar og 

umhverfisvænnar raforku. Slík orka endurnýjast í sífellu og sjálf orkuframleiðslan veldur ekki 

mengun. Virkjun vatnsafls fylgja þó að jafnaði töluverðar breytingar á umhverfinu. Helstu 

breytingarnar tengjast annars vegar aðgerðum til að jafna rennsli viðkomandi vatnsfalls yfir 

lengri og skemmri tíma og hins vegar aðgerðum til að koma fyrir orkuveri sem nýtir tiltekna 

fallhæð og rennsli sem ætlað er að knýja hverfla virkjunar (sjá t.d. Poff o.fl. 1997; Graf 2006).  

Virkjun vatnsfalls miðast að jafnaði við að nýta fallorku vatnsins á tiltölulega bröttum kafla í 

ánni. Inntakslón er myndað ofan við brattann og vatnið leitt þaðan í lokaðri rás, ofan- eða 

neðanjarðar, til hverfla í stöðvarhúsi og útfalls neðan við brattann. Jafnframt hverfur vatnið 

úr náttúrulegum farvegi árinnar meðfram virkjuninni.  

Um íslensk vatnsföll 

Íslensk vatnsföll hafa frá fornu fari verið flokkuð í tvo flokka eftir eðli og uppruna, 

bergvatnsár og jökulár. Bergvatnsár má síðan flokka í lindár og dragár. Flestar stærri ár 

landsins eru af blönduðum uppruna (Þorleifur Einarsson 1968; Hilmar J. Malmquist 1998). 

Lindár hafa tiltölulega stöðugt rennsli árið um kring. Upptök flestra stærri lindáa eru í eða við 

gosbeltin þar sem vatnsmiklar lindir spretta fram (t.d. Brúará, Ytri Rangá, Svartá í Bárðardal). 

Sumar lindár falla úr stórum stöðuvötnum á lindasvæðum (Sogið úr Þingvallavatni, Laxá í 

Aðaldal úr Mývatni).  

Dragár eru myndaðar af úrkomuvatni sem safnast saman á yfirborði, einkum á svæðum þar 

sem berggrunnur er þéttur, s.s. á blágrýtissvæðum landsins. Rennsli er afar breytilegt og 

fylgir gjarnan skammtímasveiflum úrkomu (t.d. Grímsá í Skriðdal, Stóra Laxá, Hrútafjarðará). 

Jökulár eru leysingavatn frá jöklum. Rennsli jökulánna er óstöðugt og einkennist af mikilli 

árstíðasveiflu og miklum aurburði. Þær eru yfirleitt vatnslitlar að vetrinum en vatnsmiklar á 

sumrin (t.d. Jökulsá á Dal, Hornafjarðarfljót).  

Stíflur og miðlunarlón  

Þar sem raforkunotkun er tiltölulega jöfn yfir árið er almennt talið óhjákvæmilegt að 

framleiðsla raforku sé að sama skapi nokkuð jöfn árið um kring. Af þessum sökum er 

einfaldast að virkja vatnsföll sem hafa tiltölulega stöðugt rennsli. Við upphaf rafvæðingar í 

landinu voru einkum virkjaðar lindár, s.s. Elliðaárnar, Sogið og Laxá í Þingeyjarsýslu, með 

tiltölulega lítilli miðlun. Við frekari rafvæðingu var tekið að virkja stærri vatnsföll, en öll 

mestu vatnsföll landsins eru jökulár, mismikið blandaðar linda- og dragvatni. Allar stærstu 

vatnsaflsvirkjanir landsins (>50 MW) eru reistar í jökulám en flestar minni virkjanir (<50 MW) 

í bergvatnsám, sem ýmist eru lindár eða dragár.  

Rennsli jökulánna er mjög árstíðabundið þar sem þorri alls þess vatns sem fellur frá jöklum 

myndast við bráðnun íss yfir sumartímann og getur vetrarrennsli eindreginna jökuláa því 

verið afar takmarkað. Þessi náttúrlega rennslissveifla veldur því að virkjun jökuláa til 

raforkuframleiðslu er ekki talin heppileg nema til komi veruleg jöfnun rennslis. Slíkum 

ráðstöfunum fylgja óhjákvæmilega stór miðlunarlón. Þau eru staðsett ofarlega á viðkomandi 
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vatnasviði, yfirleitt á hálendinu. Slíkar framkvæmdir geta krafist mikillar stíflugerðar og 

stundum er vatni veitt á milli vatnasviða (t.d. Þjórsá til Tungnaár um Kvíslaveitur og 

Þórisvatn, Jökulsá á Dal til Jökulsár í Fljótsdal/Lagarfljóts).  

Vatni er safnað í lón yfir sumartímann og miðlað úr því að vetrinum og fram á næsta vor uns 

leysing hefst á ný. Vatnsborð miðlunarlóna er því breytilegt, lægst á vorin en hæst á haustin.  

Söfnun aurs í miðlunarlón 

Vatnsföll bera með sér bergmylsnu og flytja hana niður eftir farveginum í átt til sjávar. Við 

svörfun jökla verður til mikið magn af bergmylsnu sem jökulárnar flytja með sér allt til sjávar. 

Jökulár einkennast því af miklu rennsli og miklum aurburði yfir sumartímann en vetrarrennsli 

er verulega minna og aurburður einnig. Þessi rennslissveifla veldur því að við virkjun 

jökulvatna til framleiðslu raforku er talið nauðsynlegt að jafna rennslið þannig að það verði 

tiltölulega jafnt árið um kring. Slíkum ráðstöfunum fylgja óhjákvæmilega stíflur og 

miðlunarlón sem yfirleitt eru staðsett á efri hluta vatnasviðs. Við virkjun í dragám þarf einnig 

að jafna rennsli með miðlun en við virkjun í lindám er þörfin fyrir miðlun yfirleitt minni.  

Miklum framkvæmdum á borð við byggingu stíflumannvirkja fylgir að jafnaði umtalsvert rask 

auk byggingar inntaks- eða veitumannvirkja, vegagerðar o.fl. Vor- og sumarvatni er safnað í 

miðlunarlónið og notað til að auka við rennslið yfir veturinn. Slíkar ráðstafanir draga 

jafnframt verulega úr leysingarflóðum í farvegum virkjaðra vatnsfalla.  

Sem fyrr segir bera jökulár með sér mikinn aur. Hluti aursins berst með vatninu, svonefndur 

svifaur, en stór hluti hans skoppar eða skríður með botninum og nefnist botnskrið. Við  það 

að byggja stíflu og mynda lón í farvegi jökulár stöðvast megnið af aurburði árinnar og sest 

fyrir í lóninu en eini framburðurinn sem berst niður fyrir stíflu eru agnir í sviflausn. Eftir því 

sem aurinn safnast fyrir í lóni minnkar miðlunarrými þess að sama skapi. Þetta gerist 

misjafnlega hratt og ræðst bæði af stærð lóns og magni aurburðar sem er breytilegur frá 

einu vatnsfalli til annars. Líftími miðlunarlóns ræðst því af magni aurs sem í það berst og því 

hvenær miðlunargeta lóns telst ekki lengur fullnægjandi.  

Vatnsbotn miðlunarlóna í jökulám er að jafnaði þakinn fínu efni sem sest þar til. Þegar 

vatnsborð miðlunarlóns stendur lágt er hætta á að þetta fínefni fjúki upp frá þurrum vatns-

botninum og valdi rykmengun eða fjúki upp á bakkana og valdi þar skemmdum á gróðri.    

Vatnsaflsvirkjun/vatnsorkuver 

Vatnsaflsvirkjun er að jafnaði valinn staður í farvegi vatnsfalls þar sem áin fellur tiltölulega 

bratt á stuttum kafla. Áin er stífluð ofan við eða efst í bratta hluta árinnar og þar myndað 

inntakslón. Inntakslón eru yfirleitt fremur lítil (~1-2 km2) og ekki hugsuð sem miðlunarlón 

(t.d. Bjarnarlón/Búrfellsstöð, Gilsárlón/Blöndustöð). Stærri inntakslón (~10-20 km2) geta 

jafnframt gegnt hlutverki til varnar ísmyndun á vetrum (t.d. Sultartangalón). Í sumum nýrri 

virkjunum og virkjunarhugmyndum er vatn leitt frá stóru miðlunarlóni um löng jarðgöng að 

sjálfri virkjuninni, jafnvel tugi kílómetra. Stór miðlunarlón geta því jafnframt verið inntakslón 

(Hálslón/Fljótsdalsstöð, Bugslón/Skatastaðavirkjun). 
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Frá inntakslóni er vatninu stýrt um inntaksmannvirki í aðrennslisgöng eða þrýstipípur til 

hverfla virkjunar sem staðsettir eru neðan við brattann. Hverflarnir snúa rafölum sem 

framleiða rafmagn. Frá hverflunum fellur vatnið síðan um frárennslisgöng og/eða -skurð í 

farveg árinnar. Í farveginum milli inntakslóns og frárennslis virkjunar er rennsli að jafnaði 

verulega skert, einkum á veturna. Umframvatni á hverjum tíma er veitt um yfirfall við 

inntakslón og fellur það um farveg árinnar framhjá virkjuninni. Þetta á einkum við yfir 

sumartímann.  

Sérstakar ráðstafanir þarf að gera við árfarvegi sem eru stundum í notkun og stundum ekki 

og hafa jafnframt hlutverk sem neyðaryfirfall. Þetta á einkum við þegar slíkir farvegir eru í 

byggð.  

Farvegur neðan virkjunar 

Þegar vatnsfall hefur verið virkjað líkt og hér hefur verið lýst verður sú meginbreyting á 

vatnsfallinu neðan virkjunar að þorri alls aurburðar (>90%) berst ekki lengur eftir farveginum 

heldur sest til botns í miðlunarlóninu. Þegar vatnsfallið hefur létt af sér framburðinum 

breytist rofgeta þess þannig að í stað þess að vera því sem næst mettað af aurburði verður 

það „svangt“ (e. hungry) og hefur þá tilhneigingu til að taka til sín efni. Þetta leiðir með 

tímanum til þess að á svæðum þar sem áin flæmdist áður um á eyrum mun hún smám 

saman grafa sig niður í farveginum. Ásýnd farvegarins neðan virkjunar getur því með 

tímanum tekið verulegum breytingum. Jafnað rennsli hefur einnig áhrif á ásýnd vatnsfalla.  

Um náttúru og menningarminjar 

Hér að framan hefur einkum verið fjallað um áhrif virkjunar á farveg og rennslishætti 

vatnsfalls en það eru jafnframt helstu áhrif virkjunar á jarðminjar. Því til viðbótar geta verið 

áhrif á grunnvatn auk þess sem vatnsaflsvirkjunum fylgir óhjákvæmilega töluvert jarðrask, 

þ. á m. efnistaka.     

Stíflur, miðlunarlón og inntakslón geta haft margvísleg áhrif á lífríki vatnsfalla. Ef dæmi er 

tekið af fiskum má nefna að stíflur hindra ferðir þeirra upp og niður eftir farvegi; breytingar á 

árstíðabundnum rennslissveiflum geta truflað hrygningu og klak, breytingar á kornastærð í 

árfarvegi geta raskað uppeldissvæðum seiða og stöðvun aurburðar í miðlunarlóni getur haft 

áhrif á framboð næringarefna í neðri hluta farvegar (sjá t.d. Hilmar J. Malmquist 1998; 

Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001; Magnús Jóhannsson o.fl. 2002; Ferguson o.fl. 2010; Hilmar J. 

Malmquist 2013; Skúli Skúlason & Haraldur Rafn Ingvason 2013). Lífríkið umhverfis 

vatnsföllin verður einnig fyrir áhrifum. Breyttir rennslishættir geta t.d. leitt til breytinga á 

gróðurlendi sem aftur leiða til breytinga á fuglalífi og öðru dýralífi. 

Menningarminjar geta orðið fyrir margvíslegum áhrifum af virkjun vatnsfalla í næsta 

nágrenni. Mest er líklega hætta á að minjar hverfi undir lón. Einnig geta minjar verið í hættu 

á framkvæmdasvæðum. Miklar breytingar á rennslisháttum vatnsfalls geta valdið því að 

minjar slitna úr samhengi við þær umhverfisaðstæður sem áður ríktu og skópu minjarnar. 

Skýrt dæmi um slíkt væri forn kláfur eða ferjustaður við jökulvatn sem veitt hefur verið í 

annan farveg. Þá getur rof vegna breytts vatnsrennslis grafið undan minjum á árbökkum og 

bökkum lónstæða.   
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Blönduvirkjun 

Blönduvirkjun var talin heppilegur fulltrúi vatnsaflsvirkjana. Þar er um að ræða tiltölulega 

stóra virkjun, 150 MW, sem hefur verið starfrækt í u.þ.b. 25 ár og er í jökulá líkt og aðrar 

stærri vatnsaflsvirkjanir landsins. Áhrifasvæði Blönduvirkjunar er tiltölulega skýrt afmarkað, 

ólíkt virkjunum á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár þar sem áhrifasvæði einstakra orkuvera eru 

samtvinnuð og ekki einfalt að binda tiltekin áhrif við einstakar virkjanir. Að auki liggur fyrir 

ítarleg samantekt um umhverfisáhrif Blönduvirkjunar, sem Almenna verkfræðistofan vann 

fyrir Landsvirkjun eftir aldamótin síðustu (Sigmundur Einarsson o.fl. 2004). 

Blönduvirkjun er í hálendisbrúninni við norðurenda Kjalvegar og virkjar hún fall Blöndu af 

hálendinu niður Blöndudal. Blanda var stífluð við Reftjarnarbungu og Kolkukvísl, sem féll til 

Vatnsdalsár, var stífluð nærri upptökum. Við það myndaðist miðlunarlón, Blöndulón. 

Virkjunin var tekin í notkun árið 1991, en haustið áður hófst vatnssöfnun í Blöndulón. 

Virkjunin var komin í fullan rekstur 1992. Árið 1996 var miðlun aukin með stækkun 

Blöndulóns. Uppsett afl Blönduvirkjunar er 150 MW og vinnslugetan er 910 GWh/ári. 

Blöndulón er 56 km2 að flatarmáli og miðlunarrými þess er um 412 Gl. Vatni er veitt frá 

Kolkustíflu um veituskurði og vötn, samtals um 25 km leið að inntakslóni virkjunarinnar, 

Gilsárlóni. Lónið er um 5 km2 með 20 Gl miðlunarrými (Landsvirkjun 2016). 

Áhrifasvæði Blönduvirkjunar 

Virkjunarsvæði Blöndu tekur til alls farvegar árinnar frá ósi til jökla. Áhrifasvæðið er 

fyrirferðarmest uppi á hálendinu þar sem lóna- og skurðasvæði teygir sig um 35 km leið frá 

innrennsli Blöndu í Blöndulón að inntaki virkjunar í Gilsárlóni (mynd 1). Heiðarnar á 

hálendinu eru hluti af samfelldu grónu hálendi sem nær frá uppsveitum Borgarfjarðarsýslu, 

um heiðar Húnvetninga allt til Skagafjarðar. Frá Reftjarnarbungu að útfalli frá virkjun er 

rennsli Blöndu afar takmarkað nema þegar áin rennur um yfirfall síðsumars (sjá t.d. mynd 2). 

Frá útfalli til ósa hefur rennsli Blöndu verið jafnað yfir árið og aurburður í ánni er stórum 

minni en áður var.  

Rannsóknir fyrir virkjun  

Sem fyrr segir var Blönduvirkjun tekin í notkun árið 1991. Þá voru lög um mat á 

umhverfisáhrifum ekki komin til sögunnar en fyrstu lögin tóku gildi árið 1993. Engar reglur 

giltu um það  hvað þyrfti að rannsaka og voru rannsóknir gerðar eftir því sem tilefni þótti til í 

hverju tilviki. Rannsóknir réðust einkum af þremur þáttum: 

 Í fyrsta lagi voru nauðsynlegar rannsóknir vegna virkjunarinnar sjálfrar, s.s. varðandi  rennslis-

hætti árinnar og gerð jarðlaga á virkjunarsvæðinu.  

 Í öðru lagi voru rannsóknir á náttúrufari í samræmi við óskir Náttúruverndarráðs.  

 Í þriðja lagi voru rannsóknir sem sneru að hugsanlegri skerðingu á hlunnindum landeigenda á 

virkjunarsvæðinu, annars vegar vegna veiða í ám og vötnum og hins vegar vegna skerðingar á 

beitilöndum á hálendinu. Í athugasemdum með frumvarpi til laga um raforkuver (Alþingi 1981) 

kemur fram að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir því að hafnar verði tilraunir með uppgræðslu og 

gróðurbætur á virkjunarsvæði Blöndu.  
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Mynd 1. Blöndulón og nágrenni (Sigmundur Einarsson o.fl. 2004). 
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Jörð og vatn 

Rennsli og aurburður 

Mælingar á rennsli Blöndu hófust árið 1949 á vegum Vatnamælinga raforkumálastjóra 

(Sigurjón Rist 1990). Sýnataka til mælinga á svifaur hófst á sjöunda áratug síðustu aldar, en 

sýni hafa verið tekin árlega frá 1974 (Svanur Pálsson & Guðmundur Vigfússon 1999). Þessar 

rannsóknir voru upphaflega þáttur í heildarrannsóknum Raforkumálaskrifstofunnar vegna 

möguleika til virkjunar vatnsafls í landinu. Við skipulagsbreytingar í stjórnsýslu orkumála urðu 

Vatnamælingar hluti Orkustofnunar og færðust enn síðar til Veðurstofunnar.  

Farvegur Blöndu í Langadal  

Í skýrslu Skúla Víkingssonar & Sigbjörns Guðjónssonar (1984) um rannsóknir á landmótun og 

árseti í farvegi Blöndu í Langadal kemur fram að markmið rannsóknarinnar hafi verið að 

kanna þær breytingar sem orðið höfðu á farvegi Blöndu áratugina á undan til þess að unnt 

yrði að meta hvort væntanlegar breytingar eftir virkjun yrðu á einhvern hátt frábrugðnar.  

Jarðgrunnskort var gert af landinu næst Blöndu neðan Eiðsstaða í Blöndudal og loftmyndir 

notaðar til að kanna breytingar á farveginum áratugina næst á undan. Meginniðurstaða 

skýrslunnar var sú að breytingar á farvegi hafi einkum orðið á kaflanum frá fremri Blöndubrú 

að Buðlunganesi og að á því svæði sé einkum breytinga að vænta.  

Rannsóknir á jarðvegi og jarðvegsrofi 

Hörður Kristinsson & Helgi Hallgrímsson (1977) mátu jarðvegsþykkt á hálendinu og síðar 

rannsökuðu Ingibjörg Kaldal & Skúli Víkingsson (1982) jarðgrunn og jarðveg í lónstæði og 

mátu jafnframt hættu á jarðvegseyðingu af völdum lónsins. Milli 30 og 40 jarðgrunnssnið 

voru könnuð með skóflubor í lónstæðinu. Hætta á jarðvegsrofi var einnig metin í tengslum 

við mat á beitarþoli 1983 (Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1984) og jarðvegssýnum var safnað í 

tengslum við beitarrannsóknir á svæði innan lónstæðisins 1987 (Borgþór Magnússon & 

Sigurður Magnússon 1992). 

Í tengslum við mat á beitarþoli (Ingvi Þorsteinsson o.fl. 1984) var metið jarðvegsrof á 

afréttunum beggja vegna Blöndu. Nokkur jarðvegseyðing reyndist  á öllu svæðinu en allmikil 

eða mikil á suðurhluta Auðkúluheiðar og norðurhluta Eyvindarstaðaheiðar. Norðausturhluti 

Eyvindarstaðaheiðar var ekki athugaður vegna veðurs en þar var álitið að ástand væri verst. 

Gróður 
Gróðurkortlagning á Auðkúlu- og Eyvindarstaðaheiðum hafði farið fram á vegum 

Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á árunum 1961-1966 og hafði Orkustofnun gefið út 

gróðurkort af virkjunarsvæðinu árið 1975. Kortlagningin var aukin og endurskoðuð 1978 og 

1980 vegna fyrirhugaðra virkjunarframkvæmda (Ingvi Þorsteinsson 1980).  

Tegundalistar 

Í skýrslu Harðar Kristinssonar og Helga Hallgrímssonar (1977) var birt skrá yfir tegundir 

háplantna, mosa, fléttna og sveppa sem greindar voru á virkjunarsvæðinu. Borgþór 

Magnússon & Sigurður H. Magnússon (1992) birtu skrá yfir tegundir í mólendi eftir 

landnýtingartilraun sem fram fór á árunum 1975-1989. Það svæði fór síðar undir lón. Þá 
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rannsakaði Ingibjörg Svala Jónsdóttir (1984) gróður í hólma í Lómatjörnum og á nálægu 

beittu landi.  

Beitarþol 

Ingvi Þorsteinsson (1980) rannsakaði ástand og beitarþol afréttalands vestan og austan 

Blöndu á hálendinu. Tilgangurinn var að meta heildarbeitarþol afréttanna og hve mikið 

beitiland tapaðist við virkjunina. Niðurstöður voru endurskoðaðar 1983 (Ingvi Þorsteinsson 

o.fl. 1984). Tegundasamsetning var metin ásamt gróðurþekju og gróður- og jarðvegsrofi. 

Gerðar voru beitartilraunir á vegum Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á tilraunasvæði í 

um 470 m hæð á árunum 1975-1989. Tilgangurinn var m.a. að finna hagkvæmustu leið til að 

nýta land til beitar án þess að valda gróðurskemmdum.  

Dýralíf á landi 

Smádýr 

Hörður Kristinsson & Helgi Hallgrímsson (1977) könnuðu smádýr í jarðvegi og skráðu fugla 

sem sáust á virkjunarsvæðinu þá daga sem náttúrufar var kannað. Engar rannsóknir voru 

gerðar á öðru dýralífi á landi.  

Vatnalíf 

Rannsóknir á vatnalífi 

Fjórar tegundir ferskvatnsfiska lifa á vatnasviði Blöndu: Lax, urriði, bleikja og hornsíli. Áll er 

mjög sjaldgæfur. Laxfiskarnir hafa allir efnahagslega þýðingu fyrir íbúa héraðsins og beindust 

náttúrufræðirannsóknir að þeim sérstaklega. Fiskur átti allgreiða leið um allt vatnasvæðið 

fyrir virkjun.  

Fiskistofnar  

Þegar undirbúningur Blönduvirkjunar hófst um miðjan áttunda áratuginn var strax farið að 

huga að áhrifum virkjunar á fiskstofna. Fyrstu rannsóknir voru á vegum Orkustofnunar. 

Veiðimálastofnun hóf ítarlegar rannsóknir á fiskistofnum vatnasviðsins 1981. Mestur hluti 

rannsóknanna fór fram á árunum 1986 til 1995. Miðað var við að mæla fiskgengd og veiði í 

nokkur ár fyrir virkjun og síðan sömu þætti í nokkur ár eftir virkjun. Mælingar á fiskgengd í 

Blöndu voru taldar vera lykilatriði til að meta áhrif virkjunarinnar á fiskstofna Blöndu þar sem 

veiði í Blöndukerfinu og í nálægum ám fylgist ekki alltaf að (Sigurður Guðjónsson 1993).  

Fyrir virkjun var Blanda ein af gjöfulustu laxveiðiám landsins og gekk laxinn alla leið upp á 

hálendið. Í ám og vötnum var ýmist staðbundin bleikja eða sjóbleikja en urriði var að mestu 

staðbundinn í heiðavötnum (Hilmar J. Malmquist 2013). Fyrir virkjun gekk sjóbleikja alla leið 

upp í Seyðisárdrög á Kili og var það einhver allra lengsta gönguleið fisks hér á landi. Þessi 

stofn hvarf við virkjunina (Friðjón Már Viðarsson 1987; Guðni Guðbergsson & Þórólfur 

Antonsson 1996). 

Rannsóknir á öðru lífríki í vatni  

Rannsóknir á helstu líffræðilegum einkennum vatna á fyrirhugaðri veituleið frá Blöndulóni 

hófust árið og tóku til samsetningar gróðurs og dýralífs í Austara- og Vestara-
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Friðmundarvatni, Þrístiklu, Mjóavatni og Gilsvatni (Hákon Aðalsteinsson 1978). Þá var 

afkoma og fæða bleikju í Þrístiklu og Austara-Friðmundarvatni rannsökuð og auk þess 

bleikjustofnar í Austara-Friðmundarvatni (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson 1996).  

Menningarminjar 
Ef horft er til fylgiskjala með frumvarpi til laga um raforkuver nr. 60/1981 (Alþingi 1981) sem 

heimila virkjun Blöndu virðist ekki hafa verið talin ástæða til að óska eftir áliti þjóðminja-

varðar vegna málsins. Á hinn bóginn var leitað álits Náttúruverndarráðs. Svo virðist því sem 

staða minjaverndar hafi á þessum tíma hafi verið sínu veikari en staða náttúruverndar.  

Samkvæmt skýrslu Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen (1995) var leitað eftir áliti Þjóð-

minjasafns Íslands vegna stækkunar Blöndulóns árið 1996 vegna hugsanlegra fornminja sem 

hverfa myndu í stækkað Blöndulón. Samkvæmt svörum Þjóðminjasafnsins voru engar 

friðlýstar eða skráðar fornminjar þekktar á því svæði sem stækkunin náði yfir.  

Þannig virðist ekki hafa verið talin ástæða til að kanna fornminjar á svæðinu þar sem engar 

slíkar voru þar friðlýstar eða á skrá. Engar skipulegar skráningar eða rannsóknir voru því 

gerðar á menningarminjum vegna Blönduvirkjunar. 

Í skýrslu Harðar Kristinssonar & Helga Hallgrímssonar (1977), Náttúruverndarkönnun á 

virkjunarsvæði Blöndu, er reyndar greint frá ýmsum söguminjum á og við framkvæmda-

svæðið á hálendinu. Fyrirsjáanlegt var að sumar þeirra hyrfu undir lón eða stíflur, þ. á m.  

gangnamannaskálar og fornar þjóðleiðir. Aðeins er um að ræða lauslegar lýsingar. 

Lýsingunum fylgir kort og nokkrar ljósmyndir.  

Landslag og víðerni 
Engin bein umfjöllun virðist hafa verið um landslag og víðerni fyrir virkjun. Í skýrslu Harðar 
Kristinssonar & Helga Hallgrímssonar (1977), Náttúruverndarkönnun á virkjunarsvæði 
Blöndu, eru ágætar lýsingar á landslagi á hálendissvæðinu en ekki lagt  mat á gildi þess eða 
væntanlegar breytingar. 

Um áhrif virkjunar 

Ekki voru gerðar rannsóknir á lífríki í sjó við ósa Blöndu. Fram fóru rannsóknir á farvegi 

Blöndu í Langadal fyrir virkjun (Skúli Víkingsson & Sigbjörn Guðjónsson 1984) en ekki var 

rannsakað rof eða setmyndun við ströndina. 

Segja má að flestar þær breytingar sem urðu á náttúrufari við virkjun Blöndu hafi verið 

fyrirséðar. Þar á meðal voru stórfelldar breytingar á ám og vötnum á Auðkúlu- og 

Eyvindarstaðaheiði samfara verulegum breytinum á gróðurfari og vatnalífríki. 

Jörð og vatn 

Rennsli og aurburður 

Miklar breytingar urðu á rennslisháttum Blöndu við virkjun árinnar. Áhrifa virkjunarinnar á 

ána og farveginn gætir allt frá því hún fellur í Blöndulón uns hún fellur í sjó við Blönduós. 

Miðlun úr Blöndulóni, einkum eftir að lónið var stækkað árið 1996, veldur því að rennsli í 

Blöndu er nú mun jafnara en áður var. Rennsli í Blöndudal við Löngumýri er nú tiltölulega 

stöðugt, eða um 40 m3/s mestan hluta ársins. Flóð eru mun minni og sjaldgæfari en áður. Af 
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mynd 2 má sjá að á árabilinu 1974-1990 kom oft fyrir að rennsli árinnar næði 300 m3/s í 

flóðum og mesta flóð á tímabilinu varð um 500 m3/s. Til samanburðar náði stærsti 

flóðtoppurinn á árabilinu 1996-2002 aðeins um 170 m3/s.  

Meðalframburður svifaurs í Blöndu við Löngumýri var um 570 þús. tonn á ári á tímabilinu 

1951-1990 (Svanur Pálsson & Guðmundur Vigfússon 1999) en um 63 þús. tonn á ári eftir 

virkjun (1992-1997). Ekki liggja fyrir áreiðanlegar mælingar á botnskriði en gert hefur verið 

ráð fyrir að mikill meirihluti aursins berist fram sem svifaur. Nærri lætur að um 500 þús. tonn 

af svifaur setjist fyrir í Blöndulóni á hverju ári.  

 
Mynd 2.  Rennsli Blöndu við Löngumýri í Blöndudal fyrir og eftir virkjun , 1974-1990 og 1996-2002 

(Orkustofnun Vatnamælingar 2003). 

 

Líftími Blöndulóns 

Heildarrúmmál Blöndulóns er um 440 Gl. Árleg setmyndun af völdum svifaurs er um 0,28 Gl 

en ekki liggja fyrir áreiðanlegar upplýsingar um setmyndun í lóninu af völdum botnskriðs. 

Fyllingartími lónsins er um 1500 ár ef eingöngu er tekið tillit til svifaurs en gert hefur verið 

ráð fyrir að svifaur sé mikill meirihluti þess aurs sem áin ber fram (Svanur Pálsson & 

Guðmundur H. Vigfússon 1999). 

Ætla verður að breytingar á framburði, ásamt breyttum rennslisháttum, hafi haft umtalsverð 

áhrif á farveg árinnar en þau hafa ekki verið könnuð.  

Grunnvatn  

Engar upplýsingar liggja fyrir um breytingar á stöðu grunnvatns eftir virkjun nema hvað fram 

hefur komið að breytt staða grunnvatns við Blöndulón hafi haft áhrif á gróðurfar. 
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Farvegur Blöndu í Langadal 

Í ágætri skýrslu Skúla Víkingssonar & Sigbjörns Guðjónssonar (1984) um rannsóknir á 

landmótun og árseti í farvegi Blöndu í Langadal segir m.a. að markmið rannsóknarinnar hafi 

verið að kanna breytingar á farvegi Blöndu áratugina næst á undan til þess að unnt yrði að 

meta hvort breytingar eftir virkjun yrðu á einhvern hátt frábrugðnar. Rannsóknir á 

breytingum á farvegi árinnar hafa ekki farið fram en ættu að vera orðnar tímabærar nú, um 

30 árum eftir að virkjunin tók til starfa. 

Jarðvegrof við Blöndulón 

Jarðvegsrof á bökkum Blöndulóns er bundið við staði þar sem landhalli er nokkur og vindur 

getur staðið af lóninu. Við sunnanvert lónið þar sem bakkar eru flatir hefur rof verið lítið en 

víða annars staðar hafa myndast 0,5-2 m háir bakkar og allt að 4 m háir rofbakkar í brekkum 

og hlíðum. Ætla má að öldurof við brattar strendur (>7% halli) minnki með tímanum (Borgþór 

Magnússon 2003). Sandur af ströndinni fýkur sums staðar upp á gróðurlendi og stöðvast þar. 

Ekki hefur þó verið talin hætta á stórfelldum uppblæstri af þeim sökum. 

Gróður 

Töpuð gróðurlendi 

Gróðurfar á hálendishluta virkjunarsvæðisins var ágætlega kannað áður en framkvæmdir 

hófust. Við virkjun Blöndu hvarf undir vatn gróðurþekja sem nam um 55 km2, þar af um 

fjórðungur votlendi. Þykkur jarðvegur var á miklum hluta þessara svæða. Breytt vatnsstaða 

hefur breytt gróðri á um 10 km2 svæði næst Blöndulóni. Gróðurlendi sem tapaðist við virkjun 

var bæði víðáttumeira og fjölbreyttara en þau svæði sem síðar voru grædd upp.  

Uppgræðsla 

Vegna tapaðs gróðurlendis af völdum virkjunarinnar voru gerðir samningar um 

mótvægisaðgerðir sem miðuðu að því að bæta glatað beitiland fyrir sauðfé og hross. 

Aðgerðirnar þóttu takast vel meðan borið var á svæðin. Uppgræddu svæðin hafa þó ekki 

reynst mótvægi við glatað gróðurlendi að öðru leyti þar sem tegundafjölbreytni er lítil og 

gróðurinn ekki varanlegur án áburðar. Binding kolefnis og uppbygging jarðvegs er vart 

merkjanleg (Sigmundur Einarsson o.fl. 2004).   

Uppgræðslustarf vegna Blönduvirkjunar hefur lagt drjúgan skerf til þekkingar á uppgræðslu 

og á gróðurfari hálendisins. 

Athugasemd um bakkagróður 

Þar sem líklegt þykir að verulegar breytingar hafi orðið á gróðurfari á bökkum Blöndu neðan 

við stíflu er ástæða til að benda á að í 62. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, sem tóku 

gildi 15. nóvember 2015, er sérstakt ákvæði um vernd bakkagróðurs. Þar segir að við 

vatnsnýtingu og framkvæmdir í eða við vötn skuli leitast við að viðhalda náttúrlegum 

bakkagróðri við ár og stöðuvötn og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem 

minnst röskun verði á bökkum og næsta umhverfi vatnsins. 
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Landslag 
Verulegar breytingar urðu á landslagi í kjölfar Blönduvirkjunar. Þar sem nú er Blöndulón 

flæmdist Blanda áður um aura sem víða voru um 1 km breiðir og samtals hurfu um 55 km2 af 

grónum heiðarlöndum undir vatn.  

Tvö ný lón urðu til á hálendinu, Blöndulón sem er 56 km2 miðlunarlón með breytilegu 

vatnsborði, og Gilsárlón sem er um 5 km2 inntakslón. Jökullituðu vatni er veitt um skurði og 

vötn frá Blöndulóni í Gilsárlón um 25 km leið. Leiðin liggur um stöðuvötnin Þrístiklu, 

Smalatjörn, Austara-Friðmundarvatn og Gilsvatn sem áður voru blátær fjallavötn.  

Töluverðar breytingar hafa einnig orðið á ásýnd Langadals. Þar flæmdist Blanda áður um 

eyrar og olli nokkrum vandræðum í flóðum. Eftir virkjun er rennsli árinnar mjög stöðugt og 

skerðing aurburðar virðist hafa gert ána mun stöðugri í farveginum. Slíkt hefur þó ekki verið 

kannað. Jafnhliða þessum breytingum hafa áraurar smám saman verið að gróa upp. Á þeim 

svæðum þar sem farvegur Blöndu er tiltölulega brattur s.s. í Blöndugili og framanverðum 

Blöndudal verður breytinga síður vart nema hvað ána vantar í farveginn.    

Ekki hafa farið fram rannsóknir á þeim breytingum á landslagi sem fylgdu virkjuninni. 

Vatnalíf 
Fyrir virkjun höfðu allítarlegar rannsóknir farið fram á fiskistofnum en annað vatnalíf var lítið 

kannað. Við virkjun Blöndu breyttust lífsskilyrði víða á vatnasvæðinu. Mest áhrif fylgdu 

annars vegar myndun Blöndulóns með stíflum við Reftjarnarbungu og Kolkuhól og hins vegar 

veituleiðinni frá Blöndulóni í Gilsárlón (Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson 1996). 

Helstu þættir sem höfðu áhrif á vatnalífið voru: 

 Losun næringarefna úr kaffærðum jarðvegi í vatnakerfið breytti lífsskilyrðum tímabundið.  

 Stíflan við Reftjarnarbungu lokaði fyrir gönguleiðir lax og sjóbleikju inn á hrygningar- og 

uppeldissvæði í ám og vötnum á heiðum uppi.  

 Þegar jökullituðu vatni var veitt í tær vötn á veituleiðinni minnkaði frumframleiðni í vötnunum. 

 Tenging stöðuvatna á veituleiðinni opnaði leiðir milli vatna og lækja ofan Blöndulóns og hefur 

stuðlað að erfðablöndun stofna sem talin er draga úr fjölbreytileika.  

 Rennsli Blöndu er stöðugra en áður og minni aurburður. Aðstæður til hrygningar og seiðauppeldis 

laxfiska hafa batnað á svæðum í Blöndudal og Blöndugili.  

 Minni aurburður hefur breytt veiðisvæðum og veiðiaðferðum í og við Blöndu.  

 

Samantekt um Blönduvirkjun 

Þegar unnið var að undirbúningi Blönduvirkjunar giltu engar ákveðnar reglur um það hvaða 

rannsóknir skyldu fara fram né hafði skapast venja um slíkt. Þegar virkjunin tók til starfa var 

reyndar farið að grilla í lög um mat á umhverfisáhrifum en þar sem aðdragandi virkjunarinnar 

hafði verið langur voru þau lengst af utan sjónmáls.  
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Almennt séð voru rannsóknir á náttúru- og menningarminjum vegna Blönduvirkjunar í fullu 

samræmi við kröfur samtímans. Rannsóknir á náttúrufari voru í samræmi við óskir 

Náttúruverndarráðs.  

Engar formlegar skráningar eða rannsóknir voru gerðar á menningarminjum. Af heimildum 

verður ekki annað ráðið en að samráð hafi verið haft við þar til bær yfirvöld (sbr. Alþingi 

1981; Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen 1995).  

Viðamestu rannsóknirnar sneru að því að leggja mat á fyrirsjáanlega röskun á hlunnindum 

landeiganda. Rannsóknir vegna veiði í ám og vötnum voru unnar í samráði við 

Veiðimálastofnun og rannsóknir vegna beitar á því svæði sem hvarf undir miðlunarlón og 

skurði sem og uppgræðslurannsóknir voru unnar í samráði við Rannsóknarstofnun 

landbúnaðarins og Landgræðslu ríkisins. 

Athyglisverðar eru framsýnar rannsóknir á landmótun og árseti í farvegi Blöndu í Langadal 

(Skúli Víkingsson & Sigbjörn Guðjónsson 1984). Fróðlegt verður sjá þær endurteknar en slíkt 

er löngu orðið tímabært. Reyndar væri æskilegt að fram færi ítarleg úttekt á farvegi árinnar, 

ósnum og ströndinni. 

Jafnframt er æskilegt að gera úttekt og mat á breytingum á landslagi og víðernum sem og 

meta breytingar sem orðið hafa  á lífríki og minjum meðfram farvegi árinnar.   

Almennt má segja að rannsóknir vegna Blönduvirkjunar hafi verið í samræmi við rannsóknar-

kröfur samtímans. Kröfur til rannsókna vegna sambærilegra framkvæmda eru orðnar 

töluvert meiri í dag en ennþá er þörf á meiri samræmingu milli ólíkra rannsóknarsviða og 

heildaryfirliti.      

Það sem ekki var gert 
Í framhaldi af rannsókn þeirra Skúla Víkingssonar & Sigbjörns Guðjónssonar (1984) hefði 

verið æskilegt að fá landmótunarfræðilega spá um það hvaða breytinga mætti vænta á 

farvegi Blöndu í Blöndudal og Langadal næstu áratugina eftir virkjun.    

Fróðlegt hefði einnig verið að sjá hvort eða hvaða hugmyndir virkjunaraðilinn hafði um 

þróun óssins og strandarinnar, til að mynda hvort eða hverjar líkur væru á sambandi milli 

framburðar Blöndu og sandrifsins fyrir botni Húnafjarðar.  
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Jarðgufuvirkjanir og íslensk háhitasvæði 

Á Íslandi eru um 20 háhitasvæði sem talist geta nýtanleg (Stefán Arnórsson 2011). Þau eru 

staðsett innan gosbeltanna eða á jöðrum þeirra. Almennt er álitið að varmagjafi 

háhitasvæðanna séu innskot, ýmist kvika eða storkuberg, sem enn er að kólna.  

Háhitasvæðin eru mjög misstór að flatarmáli. Flatarmálið hefur löngum verið metið eftir  

ummerkjum jarðhita á yfirborði en í seinni tíð hefur verið gengið út frá niðurstöðum 

viðnámsmælinga. Stærð einstakra háhitasvæða liggur á bilinu 5–250 km2 (Jónas Ketilsson 

o.fl. 2009). 

Varmi í jarðskorpunni berst með gufu til yfirborðs og myndar þar hveri í ýmsum myndum. 

Með borunum í háhitasvæði er gufustreymi úr svæðunum margfaldað og orkan nýtt til 

framleiðslu rafmagns eða heits vatns eftir atvikum.  

Allt frá því um 1940 hefur nýting jarðhita verið mikilvægur þáttur í orkuvinnslu og 

orkunýtingu hér á landi. Upphaflega var nýtingin einkum til húshitunar og ylræktar. 

Framleiðsla raforku með jarðhita hófst í smáum stíl árið 1969 í Bjarnarflagi í Mývatnssveit en 

segja má að raforkuframleiðsla hafi hafist fyrir alvöru þegar Kröfluvirkjun tók til starfa árið 

1978. 

Á háhitasvæðum er nú framleidd raforka í Reykjanesvirkjun, Svartsengisvirkjun, 

Hellisheiðarvirkjun, Nesjavallavirkjun, Bjarnarflagsvirkjun og Kröfluvirkjun. Samanlagt er 

uppsett rafafl þessara orkuvera um 660 MW og varmaafl 583 MW (tafla 1). 

Þá er verið að reisa nýja jarðgufuvirkjun á Þeistareykjum til framleiðslu raforku.  

 

Tafla 1. Orkuframleiðsla á háhitasvæðum.  

Orkuver Rafafl (MWe) Varmaafl (MWth) 

Bjarnarflagsvirkjun 3 0 

Hellisheiðarvirkjun  303 133 

Kröfluvirkjun 60 0 

Nesjavallavirkjun  120 300 

Reykjanesvirkjun 100 0 

Svartsengisvirkjun  75 150 

Samtals 661 MWe 583 MWth 

 

Á síðustu árum hefur nokkur áhersla verið lögð á að kynna orkuvinnslu á háhitasvæðum 

landsins sem sjálfbæra vinnslu og hefur þar m.a. verið byggt á skilgreiningu í skýrslum 

Orkustofnunar (sjá t.d. Jónas Ketilsson o.fl. 2010). Nokkur ágreiningur hefur verið um slíkar 

skilgreiningar en þær þjóna líklega fremur pólitískum tilgangi en faglegum.  



        Um áhrif virkjana á náttúru og menningarminjar  SE/ÞE                           18 

 

Boranir 

Við virkjun háhitasvæða eru boraðar djúpar (algengt dýpi 1500–2500 m) holur í þeim tilgangi 

að auka og beisla gufustreymi upp úr jarðhitasvæðinu. Afl einstakra borhola endurspeglar í 

grófum dráttum lekt jarðlaga í viðkomandi háhitasvæði. Misjafnt er hve mikil orka fæst úr 

hverri holu en algengt er að aflið sé á bilinu 2-10 MW. Borholur hafa reynst fremur aflmiklar 

á Reykjanesi, í Svarstengi, á hluta Hellisheiðar, á Nesjavöllum og í Bjarnarflagi. Á hluta 

Hellisheiðar og í Kröflu hefur lekt jarðlaga reynst minni. Þá hafa allmargar holur, grunnar og 

djúpar, verið boraðar á Krýsuvíkursvæði (Sveifluháls, Trölladyngja) en þar hefur ekki fundist 

góð lekt til þessa. Lektin er þannig breytileg milli svæða og jafnvel innan svæða. Alls hafa 

verið boraðar um 40 holur fyrir 60 MW raforkuver í Kröflu en 25 holur á Nesjavöllum fyrir 

120 MW raforkuver og 300 MW jarðvarmaorkuver (Stefán Arnórsson 2011). Aflið dvínar með 

tímanum og þá þarf að bora nýjar holur og stækka vinnslusvæðið.  

  

 

Mynd 3. Borun á háhitasvæði er mikið fyrirtæki. Á Þeistareykjum í júlí 2008 (ljósm. SE).    

 

Borunum og byggingu jarðvarmavirkjana á háhitasvæðum fylgir óhjákvæmilega umtalsvert 

jarðrask. Í nýlegri lýsingu á gerð borplans kemur m.a. fram að þar þurfi að koma fyrir 180 

tonna bortæki (mynd 3), heildarflatarmál borplans sé um 3600 m2 og auk þess verði gerð 

rúmlega 600 m2 svarfþró við borplanið (Mannvit 2011). Vegi til þungaflutninga þarf að hverju 

borplani og frá borholum eru lagðar gufuleiðslur til skiljustöðvar og vegslóð meðfram þeim 

(mynd 4). Af þessum sökum þarf að gera ráð fyrir að nær allt vinnslusvæði virkjunar og næsta 

nágrenni stöðvarhúss verði undirlagt af mannvirkjun og raski. Því verður að teljast eðlilegt að 

ákveðið sé fyrirfram hvort tiltekin háhitasvæði skuli yfirleitt nýtt til orkuvinnslu eða vernduð 

fyrir nýtingu (Stefán Arnórsson 2011). 
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Mynd 4. Á Hellisheiði í júní 2008. 

Orkumannvirki á 2000 ára gömlu 

hrauni. Mannvirki sem tengjast 

Hellisheiðarvirkjun eru m.a. 

borteigar, gufuleiðslur, vegslóðar 

og uppbyggðir og malbikaðir 

vegir vegna samgangna á 

vinnslusvæðinu. Að auki eru á 

svæðinu háspennulínur með 

tilheyrandi vegslóðum, aflögð 

skíðabrekka með tilheyrandi 

raski og slóðum og gömul 

efnisnáma í gígaröð með 

tilheyrandi vegi. Jafnframt  liggur 

forn þjóðleið um svæðið ásamt 

fyrsta bílveginum yfir Hellisheiði 

(ljósm. SE). 

Jarðrask – hraun frá nútíma 

Háhitasvæði landsins eru að mestu bundin við gosbeltin og öll starfandi orkuver á 

háhitasvæðum, nema virkjunin í Bjarnarflagi, eru að hluta eða öllu leyti staðsett á hraunum 

frá nútíma. Samkvæmt a.-lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd1 njóta hraun 

og tengdar jarðmyndanir, sem myndast hafa eftir að jökull hvarf af landinu á síðjökultíma, 

sérstakrar verndar og ber að forðast að raska slíkum jarðminjum nema brýna nauðsyn beri 

til.  

 

  

Breytingar á hverum 

Þornun vatnshvera og aukin virkni gufuhvera eru þekktir fylgifiskar jarðhitanýtingar. Við 

vinnslu úr háhitasvæðunum lækkar þrýstingur og vatnsborð lækkar. Við það dregur úr rennsli 

vatnshvera þar sem þeir eru til staðar. Þegar þrýstingurinn fellur lækkar hiti ekki að sama 

skapi og við það eykst suða neðanjarðar og virkni í gufuhverum eykst. Á svipaðan hátt og 

                                                      

 
1
 Ákvæði 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd (tóku gildi 15. nóvember 2015), sem fjallar um sérstaka 

vernd tiltekinna vistkerfa, jarðminja o.fl., eru hliðstæð ákvæðum um sérstaka vernd í 37. gr. eldri laga um 
náttúruvernd frá 1999. Í nýjum lögum hefur verið skerpt verulega á umgjörð þessa ákvæðis sem í fyrri lögum 
hafði reynst að mestu áhrifalaust. 
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hraunin njóta „hverir og aðrar heitar uppsprettur ásamt lífríki sem tengist þeim og virkri 

ummyndun og útfellingum, þar á meðal hrúðri og hrúðurbreiðum“ sérstakrar verndar 

samkvæmt b.-lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Loftborin efnamengun – útblástur brennisteinsvetnis.  

Við virkjun jarðvarma berast ýmis mengunarefni út í umhverfið bæði frá borholum á 

tilraunatíma og frá orkuverum eftir að rekstur hefst. Mest ber á koltvíoxíði og 

brennisteinsvetni en losun annarra gastegunda er talin óveruleg (Halldór Ármannsson o.fl. 

2001). Áhrif og umfang brennisteinsmengunar voru lengst af vanmetin (sjá t.d. Ólafur G. 

Flóvenz 2006). Nýlegar rannsóknarniðurstöður benda til að unnt sé að draga verulega úr 

útblæstri koltvíoxíðs og brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjunum (sjá t.d. Bergur Sigfússon 

o.fl. 2015). 

Landsig  

Auk breytinga á yfirborði veldur vökvanám úr jarðhitakerfum landsigi. Þá getur orðið truflun 

á nálægum grunnvatnskerfum fari námið fram úr náttúrulegu aðstreymi. Til þess að halda 

vökvanámi og efnamengun í lágmarki er affallsvatni oft dælt niður í jarðhitakerfin.  

Mengun grunnvatns 

Förgun affallsvatns frá jarðvarmavirkjunum hefur verið töluvert vandamál. Vatninu hefur í 

sumum tilfellum verið veitt til grunnvatns, mengað það m.t.t. hita og efna og jafnvel gert það 

óhæft til neyslu. Tilraunir með dælingu affallsvatns niður í jarðhitakerfi hafa gengið 

misjafnlega og jafnvel leitt til minniháttar jarðskjálftavirkni.  
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Nesjavallavirkjun 

Af jarðvarmavirkjunum eru þrjár elstar; Kröfluvirkjun frá 1977, Svartsengisvirkjun frá 1976–

77 og Nesjavallavirkjun frá 1990. Kröfluvirkjun var ekki talin heppileg til skoðunar, einkum 

vegna áhrifa Kröfluelda (1975–1989) sem upp komu á byggingartíma stöðvarinnar og höfðu 

veruleg áhrif á framgang verksins og rekstur virkjunarinnar (Guðmundur Pálmason 2005). 

Byggingarsaga Svartsengisvirkjunar er nokkuð flókin, sex áfangar á 30 ára tímabili (HS Orka 

2016) og svipað gildir reyndar um byggingarsögu Nesjavallavirkjunar nema hvað virkjunin var 

byggð á skemmri tíma (Hreinn Frímannsson 2001, Skipulagsstofnun 2002). Ákveðið var að 

skoða Nesjavallavirkjun, annars vegar vegna þess að hún er nánast jafngömul Blönduvirkjun 

og hins vegar vegna nálægðar og skyldleika við virkjunarkosti í þriðja áfanga rammaáætlunar.  

Hitaveita Reykjavíkur keypti Nesjavelli til orkuvinnslu árið 1964. Þar hafði verið stundaður 

landbúnaður frá fyrri hluta 19. aldar og sauðfjárrækt með hlunnindum af veiði og ylrækt 

hafði verið stunduð á svæðinu 1940-1962. Jarðhitasvæðið á Nesjavöllum er hluti af 

Hengilssvæðinu sem er eitt af stærstu háhitasvæðum landsins. Í Hengilskerfinu hefur gosið 

nokkrum sinnum á nútíma, síðast fyrir um 2000 árum en þá rann m.a. Nesjahraun í Grafningi 

og Sandey myndaðist í Þingvallavatni (Sinton o.fl. 2005).  

Allmiklar rannsóknir fóru fram á jarðhita og jarðfræði á Hengilssvæðinu á árunum 1947-1965 

og hófust fyrstu rannsóknarboranir árið 1965. Niðurstöður gáfu ástæðu til bjartsýni um 

vinnslueiginleika svæðisins bæði varðandi hita í jarðhitakerfinu og gjöfular vatnsæðar. 

Tilraunastöð var reist árið 1974  og árið 1983 hófust vinnsluboranir af krafti. Árangur var 

talinn mjög góður og næg gufa fékkst til þess að unnt væri að taka ákvörðun um virkjun. 

Ákvörðun um að hefja byggingu fyrsta áfanga virkjunarinnar, 100 MW varmaafl, var tekin 

árið 1986. Fyrsti áfangi Nesjavallavirkjunar var tekinn í notkun árið 1990. Virkjun hefur síðan 

verið stækkuð í áföngum og er afl hennar nú 300 MWth (~1640 l/s af 83°C heitu vatni) og 

120 MWe.   

Jarðgufan úr svæðinu hefur frá upphafi verið nýtt til að hita efnasnautt kalt grunnvatn sem 

fengið er úr borholum við Grámel við Þingvallavatn. Þegar rafmagnsframleiðsla hófst í 

stöðinni árið 1998 jókst frárennsli umtalsvert.  

Rannsóknir fyrir virkjun  

Lög um mat á umhverfisáhrifum tóku gildi árið 1993, þremur árum eftir að Nesjavallavirkjun 

tók til starfa. fram að því giltu engar reglur um það  hvað þyrfti að rannsaka og voru 

rannsóknir yfirleitt gerðar eftir því sem tilefni þótti til í hverju tilviki.  

Áður en framkvæmdir hófust við fyrsta áfanga virkjunar á Nesjavöllum höfðu farið fram 

nauðsynlegar undirbúningsrannsóknir vegna virkjunarinnar, þ.e. jarðfræði- og 

jarðhitarannsóknir ásamt rannsóknum grunnvatni og hugsanlegum áhrifum frá affallsvatni. 

Í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974 hafði Þingvallanefnd frumkvæði 

fjölþættum rannsóknum á Þingvallavatni og nágrenni undir stjórn Péturs M. Jónassonar. 

Rannsóknirnar stóðu frá 1974 og lauk með útgáfu viðamikils rits um vistfræði Þingvallavatns 

árið 1992 (Pétur M. Jónasson 1992). Vegna undirbúnings Nesjavallavirkjunar komu þessar 
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rannsóknir sér að mörgu leyti vel fyrir Hitaveitu Reykjavíkur sem sá sér hag í að styrkja 

rannsóknirnar á ýmsa lund (sjá Pétur M. Jónasson og Páll Hersteinsson 2002).  

Árið 2000 var unnið mat á umhverfisáhrifum vegna aukningar á rafafli virkjunarinnar úr 

76 MW í 90 MW en fyrri stækkanir á virkjuninni voru innan upphaflegra lagaheimilda um 

Nesjavallavirkjun (Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns 2000). Í umfjöllun hér á eftir 

verður litið svo á að rannsóknir fyrir virkjun teljist þær sem gerðar voru áður en fyrsti áfangi 

virkjunarinnar tók til starfa.  

Jörð og vatn  

Jarð- og jarðeðlisfræðilegir eiginleikar svæðisins höfðu verið kannaðir ítarlega fyrir virkjun 

(sjá t.d. Knútur Árnason o.fl. 1986, Gylfi Páll Hersir o.fl. 1990, Kristján Sæmundsson 1992) og 

hið sama gilti um nýtingu gufunnar úr svæðinu (sjá t.d. Benedikt Steingrímsson o.fl. 1987). 

Virkjunin byggðist frá upphafi á upphitun kalds grunnvatns með gufu þar sem ekki er unnt að 

nota jarðhitavatnið á Nesjavöllum beint til upphitunar. Grunnvatn hefur frá upphafi verið 

tekið við Grámel í Nesjahrauni og höfðu farið fram rannsóknir á grunnvatni og 

grunnvatnsstraumum í Nesjahrauni en þar var annars vegar fyrirhugað að vinna kalt 

grunnvatn fyrir virkjunina og hins vegar að farga affallsvatni (Einar Gunnlaugsson 1987, 

Snorri Páll Kjaran o.fl. 1989). 

Ekki verður þó séð að virkni á hverasvæðinu hafi verið könnuð fyrir virkjun og breytingar sem 

hugsanlega fylgdu í kjölfar virkjunar liggja því ekki fyrir.  

Gróður 
Sérstaka gróðurfarsrannsóknir mun ekki hafa verið gerðar vegna Nesjavallavirkjunar en 

Hitaveita Reykjavíkur kostaði útgáfu Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (1990a, 1990b) á 

gróðurkortum af svæðinu. Ingvi Þorsteinsson og Ólafur Arnalds (1992) fjölluðu um gróður og 

jarðveg á við Þingvallavatn og náði umfjöllunin til Nesjavalla þó ekki sneri hún að virkjuninni. 

Hveraörverur 
Engar rannsóknir voru gerðar á hveraörverum á Nesjavöllum enda voru þau fræði þá enn 

mjög skammt á veg komin (sbr. t.d. Jakob K. Kristjánsson & Guðni Á. Alfreðsson 1986). 

Dýralíf á landi 

Rannsóknir á fuglalífi við Þingvallavatn fóru fram á árunum 1988 og 1989 í tengslum við 

Þingvallavatnsrannsóknina (Kjartan G. Magnússon 1992) en beindust ekki sérstaklega að 

Nesjavallavirkjun. Ekki er vitað um aðrar  rannsóknir á dýralífi fyrir virkjun.  

Vatnalíf 
Eins og áður segir stóðu yfir viðamiklar rannsóknir á Þingvallavatni og vistfræði þess á sama 

tíma og unnið var að undirbúningi Nesjavallavirkjunar. Hitaveita Reykjavíkur leitaði eftir 

tillögum líffræðinga um nauðsynlegar rannsóknir vegna hugsanlegra áhrifa affallsvatns á 

lífríki vatnsins. Eftir að niðurstöður snefilefnamælinga lágu fyrir árið 1986 var talið að 

viðamikilla líffræðirannsókna vegna affallsvatns væri ekki þörf (Einar Gunnlaugsson 1987).    
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Efnamengun  

Losun brennisteinsvetnis vegna virkjunarinnar var vel þekkt fyrir virkjun en almennt olli sá 

útblástur ekki áhyggjum. 

Umhverfisrannsóknir á vegum Hitaveitu Reykjavíkur vegna Nesjavallavirkjunar tengdust fyrst 

og fremst förgun affallsvatns. Rennslislíkan var gert fyrir grunnvatnsstrauma í Nesjahrauni  

Annars vegar til að meta hvort hætta væri á að förgum affallsvatns gæti valdið mengun í 

kaldavatnsholum við Grámel (Einar Gunnlaugsson 1987, Snorri Páll Kjaran o.fl. 1989) og hins 

vegar til að kanna hvort hætta væri á efnamengun í Þingvallavatni og hvort slík mengun hefði 

áhrif á lífríki vatnsins.  

Greiningar á snefilefnum leiddu sem fyrr segir til þess að talið var að viðamikilla 

líffræðirannsókna væri ekki þörf (Einar Gunnlaugsson 1987).  

Menningarminjar  
Engar rannsóknir voru gerðar vegna menningarminja fyrir virkjun. 

Landslag 
Engin umfjöllun virðist hafa verið um landslag og víðerni fyrir virkjun.  

 

Um áhrif virkjunar og síðari rannsóknir 

Jörð og vatn 

Megináhrif Nesjavallavirkjunar lúta að raski jarðmyndana á yfirborði og hitamengun á 

grunnvatni í Nesjahrauni sem gætir alla leið fram í Þingvallavatn. Allt næsta nágrenni 

virkjunarinnar hefur orðið fyrir jarðraski en virkjunin stendur á um 2000 ára gömlu hrauni 

(mynd 5). Hið sama gildir um 

borsvæðin á hverasvæðinu í 

norðurhlíðum Hengils þar sem vegir, 

borteigar og gufulagnir hafa breytt 

ásýnd svæðisins (mynd 6).  

Kalt grunnvatn hefur frá upphafi 

verið tekið við Grámel í Nesjahrauni 

og fylgst hefur verið með áhrifum 

þess á grunnvatnið (Árni Hjartarson 

& Sigurður G. Kristinsson 2011; 

Hilmar J. Malmquist o.fl. 2013). 

Vegna áhrifa affallsvatns á grunn-

vatnið hefur verið unnið að úr-

bótum á síðustu misserum og nú er unnið að förgun affallsvatns á Mosfellsheiði. 

 

Mynd 5. Nesjavallavirkjun í október 2008 (ljósm. SE). 
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Breytingar á hverum  

Kortlagningu jarðhitans á Nesjavöllum lauk með útgáfu skýrslu árið 2011 (Gretar Ívarsson 

o.fl. 2011). Núorðið er hverasvæðið vaktað en óljóst er hvort eða hvaða breytingar urðu með 

tilkomu virkjunarinnar. 

Gróður 

Fyrsta umfjöllun um gróðurfar þar sem sjónum er sérstaklega beint að Nesjavallavirkjun 

birtist í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2000) sem unnin var í 

tengslum við umhverfismatið árið 2000. Þar kemur fram að landið sé ágætlega gróið  

kjarnmiklum gróðri, gróðurhulan nær alls staðar samfelld en gróðurfar fremur einsleitt. Ekki 

er nefnt að rekstur virkjunarinnar hafi haft áhrif á gróður nema hvað bent er á 

gróðurskemmdir í mosa sem virðast tengjast gufustrókum vegna borana. Vöktun gróðurfars 

á svæðinu, einkum vegna skemmda á mosa, hófst árið 2012 (Ágústa Helgadóttir o.fl. 2013). 

Hveraörverur 
Í matsskýrslunni frá árinu 2000 kemur fram að lífríki hvera hafi ekki verið mikið rannsakað en 

talið að hverasvæðin á Nesjavöllum hafa enga sérstöðu hvað varðar lífríki umfram önnur 

sambærileg svæði á Hengilssvæðinu. Jafnframt að búist sé við litlum áhrifum á lífríki hvera á 

Nesjavöllum og því ekki talin ástæða til að grípa til sérstakra mótvægisaðgerða.  

Þar sem rannsóknir hitakærum örverum voru almennt skammt á veg komnar þegar virkjunin 

tók til starfa er og verður ógerningur að segja til um áhrif virkjunarinnar þennan þátt 

lífríkisins.   

Dýralíf á landi 

Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands eftir Kristbjörn Egilsson o.fl. (2000) sem unnin var í 

tengslum við mat á umhverfisáhrifum árið 2000 kemur fram að fuglalíf hafi reynst fremur 

fábreytt.  

Vatnalíf 
Auk hitamengunarinnar vegna affallsvatnsins í grunn- og yfirborðsvatninu, sem bæði breytir 

eðliseiginleikum vatnsins og hefur sjónræn áhrif, er um staðbundin hitaáhrif að ræða á 

lífríkið í fjöruborði Þingvallavatns. Þar sem hitaáhrifin eru mest eru tegundir hryggleysingja 

færri, meira ber á hitaþolnum tegundum og þéttleiki sumra tegundanna er minni en ella. Við 

væga hitamengun er þéttleiki sumra hryggleysingjategunda meiri en annars staðar (Sigurður 

S. Snorrason o.fl. 2011). 

Í skýrslu með niðurstöðum í vöktun snefilefna í Þingvallavatni vegna Nesjavallavirkjunar, sem 

tekur til sjö mælinga á árunum 1989–2012, kemur fram að ekki er um tölfræðilega 

marktækan mun að ræða milli áhrifastaða virkjunarinnar og viðmiðunarstaða hvað varðar 

styrk þeirra efna í affallsvatni sem helst hafa verið talin geta haft neikvæð áhrif á lífríki  

vatnsins, þ.e. arsens, blýs, kadmíums og kvikasilfurs (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2013). Hins 

vegar mældist óvenjuhár styrkur selens í botnseti og þar sem tengsl selens við eldvirkni er vel 
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þekkt var mælst til þess að selen í affallsvatni verði framvegis mælt. Fyrirhugaðar breytingar 

á förgun affallsvatns munu væntanlega draga úr áhrifum frá affallsvatni.   

Menningarminjar  

Fornleifaskráning fór fram á Nesjavöllum árið 1997 (Orri vésteinsson 1997). Fram kemur m.a. 

eftirfarandi: „Eini minjastaðurinn sem líklega er inni á orkuvinnslusvæðinu er s.k. Brauðhver 

eða Brauðhola (ÁR-474:020 (hverinn) og ÁR-474:019 (kartöflugarður)), en núlifandi 

heimildamenn gátu ekki sagt með vissu hvar hann var. Talið var að hann hefði horfið við 

framkvæmdir Hitaveitu Reykjavíkur á svæðinu.” Jafnframt segir að aðrar fornleifar séu fjær 

orkuvinnslusvæðinu. 

Landslag 
Engin umfjöllun var um áhrif framkvæmda á landslag og víðerni fyrir virkjun en við virkjunina 

hafa orðið töluverðar breytingar á ásýnd svæðisins.  

Ekki hafa farið fram rannsóknir á þeim breytingum á landslagi sem fylgdu virkjuninni. 

 

Samantekt 

Rannsóknir á náttúru- menningarminjum í tengslum við Nesjavallavirkjun voru lengst af að 

mestu takmarkaðar við það sem talið var nauðsynlegt vegna sjálfrar virkjunarinnar. Ekki 

verður þó annað séð en að fram hafi farið allar helstu rannsóknir sem ætla má að gerð hefði 

verið krafa um á upphafsárum við gildistöku mats á umhverfisáhrifum. Helst hefur skort á 

rannsóknir á sjálfu hverasvæðinu og rannsóknir á menningarminjum sem reyndar var ekki 

gerð krafa um á sínum tíma.  

Almennt má segja að rannsóknir vegna Nesjavallavirkjunar hafi verið í samræmi við 

rannsóknarkröfur á sínum tíma. Kröfur til rannsókna vegna sambærilegra framkvæmda eru 

orðnar töluvert meiri í dag þó enn sé þörf á meiri samræmingu milli ólíkra rannsóknarsviða 

og heildaryfirliti 

Ábending um áhrif gufublásturs frá borholum á mosa kom fram árið 2000 (Kristbjörn Egilsson 

o.fl. 2000). Æskilegt hefði verið að fylgja þeirri ábendingu eftir en óljóst er hverjum ber að 

hafa frumkvæði að slíku.  

 

Niðurlag 

Blönduvirkjun og Nesjavallavirkjun voru reistar um sama leyti og því er fróðlegt að gera 

samanburð á undirbúningsrannsóknum vegna þessara tveggja ólíku virkjana. Stór hluti 

rannsókna vegna Blönduvirkjunar tengdist hagsmunum landeigenda vegna beitar- og 

veiðihlunninda en slíku var ekki til að dreifa á Nesjavöllum enda var framkvæmdaraðili  

jafnframt landeigandi á megin framkvæmdasvæðinu. Hluti rannsókna vegna Blönduvirkjunar 

var unninn að kröfu Náttúruverndarráðs en ekki er að sjá  að ráðið hafi gert hliðstæðar 

kröfur um rannsóknir á Nesjavöllum. Í heild má segja að á vegum framkvæmdaraðila hafi 
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verið gerðar allar helstu rannsóknir sem ætla má krafist hefði verið fyrstu árin eftir gildistöku 

laga um mat á umhverfisáhrifum.  

Töluvert skortir á að fyrir liggi heildstæð þekking á náttúru og menningarminjum eins og 

þessi tvö dæmi sýna. Þar að auki vatnar tilfinnanlega samræmi milli ólíkra rannsóknarsviða 

og heildaryfirlit.  

Við vinnslu verkefnisins hefur komið í ljós verulegur á skortur á upplýsingum um náttúru og 

menningarminjar á stórum hlutum landsins. Mikið skortir á að fyrir liggi nægar rannsóknir á 

náttúru landsins og menningarminjum til að unnt sé að meta áhrif stórframkvæmda svo 

viðunandi sé. Jafnframt vantar verulega á að fyrir liggi heildstæðar rannsóknir á áhrif virkjana 

á náttúru og menningarminjar.  

Áðurnefnd dæmi gefa innsýn í stöðu þessara mála en eru þó mjög takmörkuð einkum vegna 

þess hve rannsóknir voru lítt samræmdar. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að rannsóknir og 

önnur gagnaöflun séu unnin með það í huga að hægt sé að leggja mat á þær breytingar sem 

verða í víðu samhengi.  
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