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EFNI: Athugasemdir vegna Frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar: Ferðaþjónusta og útivist og landslag og ásýnd lands
Stjórn Landverndar hefur kynnt sér frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum
Hvammsvirkjunar varðandi ferðaþjónustu, útivist, landslag og ásýnd lands.
Eftirfarandi eru athugasemdir Landverndar.

UM ÞJÓRSÁ Á VIRKJANASVÆÐI
HVAMMSVIRKJUNAR
Þjórsá er næstvatnsmesta fljót Íslands og það lengsta, með næststærst vatnasvið
íslenskra fljóta og vatnsmiklar en ólíkar þverár. Náttúrulegt rennsli Þjórsár er sérstakt
að mörgu leyti, t.a.m. hvað varðar náttúrulegar rennslissveiflur, og vatnafræðilega er
vatn hennar óvenju jafnsamansett úr jökulvatni, dragárvatni og lindavatni miðað við
mörg önnur íslensk stórfljót. Dragárþáttur hennar fellur til af grágrýtissvæðum vestan
ár, jökulþátturinn kemur úr tveimur af stærstu jöklum landsins, Vatnajökli og
Hofsjökli auk annarra minni jökla, en lindavatnið helst undan hraunbreiðum
Tungnaáröræfa.
Óvíða um heim má í raun finna vatnsföll sem hægt er að bera saman við Þjórsá að
þessu og ýmsu öðru náttúrufræðilegu leyti. Má þar nefna jarðfræðilega þætti, hún
rennur að miklu leyti um nútímahraun og þar á meðal um Þjórsárhraun hið mikla sem
er stærsta flæðihraun sem runnið hefur á nútíma á jörðinni. Lífríki Þjórsár er einnig
þýðingarmikið, en í henni lifir einn stærsti laxastofn á Íslandi. Þegar að auki er horft
til staðsetningar hennar í hjarta hins umfangsmikla og söguríka landbúnaðarhéraðs á
Suðurlandi er ekki fráleitt að telja að Þjórsá sé einstök á heimsmælikvarða, þótt önnur
fljót eins og Hvítá komist vissulega nálægt henni að þessu leyti. Þjórsá er hins vegar
mun vatnsmeiri yfir lengri vegalengd, við Búrfell sem er í um 70 km fjarlægð frá sjó
hefur hún þegar náð um 85% af heildarrennsli sínu miðað við ós.
Í stefnumörkun sem gefin var út af umhverfisráðuneytinu árið 2002, Velferð til
framtíðar – sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, er litið á það sem forgangsmál að
vernda landslag og sérstæð fyrirbæri sem eru óvenjuleg í okkar heimshluta og
einkennandi fyrir landið, t.d. hraun, móbergsfjöll, fossa og hverasvæði. Það má færa
veigamikil rök fyrir því að Þjórsá sé í heild sinni afar óvenjulegt fyrirbæri í okkar
heimshluta og beri mörg einkenni sem kenna má sérstaklega við Ísland. Sú einkunn á
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ekki aðeins við mið- og efri vatnasvið Þjórsár sem þegar hefur verið raskað að miklu
leyti, heldur ekki síður við þann að langmestu ósnortna kafla árinnar sem liggur neðan
Búrfells. Með virkjun verður ánni veitt úr náttúrulegum farvegi sínum, sem er mesta
inngrip sem hægt er að gera í vatnsfall, og mun farvegurinn standa að mjög miklu
leyti eftir þurr svo manngert umhverfi tekur yfir. Með því að reisa Hvammsvirkjun í
neðri hluta Þjórsár er þannig verið að eyðileggja þá landslagsheild sem Þjórsá á þessu
svæði skapar, sem er mögulega einstök á heimsmælikvarða, og því er afar mikilvægt
að vernda ána þar og halda henni náttúrulegri án virkjunarmannvirkja.

FYRRI ATHUGASEMDIR LANDVERNDAR UM
HVAMMSVIRKJUN
Þótt Skipulagsstofnun hafi ekki talið nauðsynlegt að fjallað væri um lífríki Þjórsár í
tengslum við endurskoðun á mati á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar vill
Landvernd vísa í þeim efnum til fyrri umsagna um virkjanir í neðri hluta Þjórsár, svo
sem minnisblað til Alþingis dags. 5. nóvember 2014 þar sem flokkun
Hvammsvirkjunar í nýtingarflokk rammaáætlunar er mótmælt harðlega.
Þar segir um laxfiska:
„Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við rökstuðning faghóps um laxfiska á
flokkun Hvammsvirkjunar:
i. Rökstuðningur virðist einvörðungu byggður á því að virkjunin hafi fyrst og
fremst áhrif utan náttúrulegs útbreiðslusvæðis göngufiska. Það eitt og sér telur stjórn
Landverndar ekki nægileg rök til þess að flokka Hvammsvirkjun í nýtingarflokk, ekki
síst þegar tekið er tillit annarra þátta sem verða raktir hér á eftir, m.a. staðbundinna
laxfiskastofna.
ii. Mikið ósamræmi er í umfjöllun um óvissu tengda Hvammsvirkjun
samanborið við Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Þannig leggur faghópurinn ekki
mat á uppfærðar formlegar mótvægisaðgerðir Landsvirkjunar (bréf LV 31.10.13, bls.
12) fyrir Hvammsvirkjun. Ekkert er sagt um óvissu tengda mótvægisaðgerðunum, líkt
og gert er fyrir Holtavirkjun þar sem faghópurinn segir: „Við teljum að formleg tillaga
LV [Landsvirkjunar] að mótvægisaðgerðum...sé írétta átt, en dragi ekki úr óvissu“.
Hver er óvissan tengd Hvammsvirkjun? Hvers vegna er þeirri spurningu ekki svarað?
Þá er ekkert rætt um rannsóknaþörf á svæði Hvammsvirkjunar, líkt og gert er fyrir
hinar tvær virkjanahugmyndirnar.
iii. Þá virðist það mat faghópsins sem fram kemur í umfjöllun hans um almenn
atriði (bls. 4 í skýrslu faghóps) að hann hafi áhyggjur af lítilli þekkingu á göngu- og
staðbundnum stofnum urriða og bleikju í Þjórsá ekki hafa nein áhrif á röðun hans á
Hvammsvirkjun. Einnig kemur þar fram að faghópurinn telji nauðsylegt að formlegar
mótvægisaðgerðir Landsvirkjunar vegna virkjananna þriggja þurfi að vera mun
ítarlegri og hver aðgerð sérstaklega rökstudd í greinargerð um framkvæmd með
tilvísun í viðeigandi rannsóknargögn og heimildir. Ennfremur telur faghópurinn að
áætlun um vöktun fiskistofna Þjórsár þurfi að vera skýrari og að skipulega
viðbragðsáætlun vanti ef einhver mótvægisaðgerða reynist illa eða mistekst. Þrátt fyrir
þetta flokkar faghópurinn Hvammsvirkjun í nýtingu en hinar í biðflokk. Hvers vegna
er ekki gerður efnislegur rökstuðningur fyrir því að flokka Hvammsvirkjun í
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nýtingarflokk og ofangreind atriði greind fyrir Hvammsvirkjun? Rökstuðningur fyrir
flokkun Hvammsvirkjunar heldur því tæpast vatni.
iv. Meginástæða þess að faghópurinn flokkar Hvammsvirkjun í nýtingarflokk,
byggir því ekki á því að óvissu hafi verið eytt um áhrif mótvægisaðgerða, eða að
nægar rannsóknaniðurstöður liggi fyrir, heldur á því að svæðið sé ekki á náttúrulegu
útbreiðslusvæði göngufiska.
v. Aukinheldur, þá er flokkun Hvammsvirkjunar réttlætt með því að virkjunin
sé mikilvæg tilraun sem muni varpa ljósi á ýmis óvissuatriði varðandi möguleg áhrif
Holtavirkjunar og Urriðafossvirkjunar, ekki síst þegar kemur að mótvægisaðgerðum.
Stjórn Landverndar telur það ekki samræmast hlutverki faghópsins og
verkefnisstjórnar að byggja ákvörðun um flokkun virkjunarhugmyndar á því hvort
hún muni varpa skýrara ljósi á áhrif annarra virkjunarhugmynda á lífríki. Þá er óvíst
að þetta samræmist hreinlega lögum nr. 48/2011 en í 1. mgr. 10. gr. laganna er
verkefnisstjórn gert að byggja „faglegt mat sitt á upplýsingum sem fyrir liggja um
þætti sem taka skal tillit til í verndar- og orkunýtingaráætlun“. Samkvæmt 4. mgr. 3.
gr. laganna skal í verndar- og orkunýtingaráætlun: „...í samræmi við markmið laga
þessara lagt mat á verndar- og orkunýtingargildi landsvæða og efnahagsleg,
umhverfisleg og samfélagsleg áhrif nýtingar, þ.m.t. verndunar". Ekkert er nefnt um að
verkefnisstjórn geti byggt flokkun sína á því að virkjunarhugmynd henti vel sem
tilraunaverkefni sem varpað geti skýrari ljósi á áhrif annarra virkjana á lífríki.“

SAMANTEKT (bls. 3-8)
Eftirfarandi eru almennar athugasemdir Landverndar við texta í samantekt
frummatsskýrslu.
„[...] Með Hvammsvirkjun hyggst Landsvirkjun mæta vaxandi orkuþörf í
landinu, bæði til almennrar notkunar og iðnaðar. [...]“ (bls. 3)
Landvernd vill benda á að Íslendingar framleiða nú þegar mesta raforku á mann í
heimi, þ.e. um það bil tvöfalt meiri raforku á íbúa heldur en sú þjóð sem kemur næst
okkur, Norðmenn. Í þessu samhengi er einnig vert að líta til þess í hvað sú orka sem
framleidd er er notuð, en tæp 80% orkuframleiðslunnar fer til stóriðju. Ekki væri
óeðlilegt að líta til framtíðar með því auka hlutdeild almennrar notkunar og minni
iðnaðar í raforkunotkun landsins.
„[...] Á árunum 2006-2009 var unnið að útboðshönnun virkjunarinnar en
vegna breytinga á raforkumarkaði var þeirri vinnu frestað. [...]“ (bls. 3)
Landvernd vill benda á að vinnu við Þjórsárvirkjanir var ekki síður frestað vegna
andstöðu heimamanna við virkjanir á svæðinu.
Um mótvægisaðgerð til að „bæta eða viðhalda ásýnd nálægra svæða“:
„[...] Tryggja lágmarksrennsli 10 m3/s í farvegi Þjórsár frá stíflu að
frárennslisskurði virkjunar neðan Ölmóðseyjar. [...]“
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Miðað við náttúrulegt rennsli Þjórsár á þessum stað er afar ósennilegt að þessi aðgerð
vegi upp á móti þeim sjónrænu áhrifum sem nánast þurr farvegur Þjórsár neðan stíflu
mun hafa. Frekari umfjöllun um þennan þátt er hér að neðan.

UMHVERFISVÖKTUN
Varðandi umhverfisvöktun eftir framkvæmdir þá vill Landvernd benda á að tilvist
vöktunaráætlunar segir í raun að Landsvirkjun geti ekki ábyrgst að framkvæmdin
muni ekki hafa alvarlegri afleiðingar en búist er við í mati á umhverfisáhrifum. Áður
en framkvæmd er leyfð þarf því að meta mjög vandlega hvað gæti verið í húfi
varðandi hvern áhættuþátt framkvæmdarinnar og hve alvarlegar afleiðingar geti orðið,
því þótt líkur séu metnar litlar á ákveðnum sviðsmyndum getur framkvæmdaaðili lent
í því að ráða ekki við aðstæður eftir að framkvæmdum lýkur með mjög alvarlegum
afleiðingum. Í því samhengi nægir að benda t.d. á afdrif lífríkis í Lagarfljóti og rof á
bökkum Hálslóns við Kringilsárrana, en í báðum tilfellum hafa afleiðingar orðið mjög
alvarlegar og fátt sem hægt er að gera eftir á til að stemma stigu við afleiðingunum.
Einnig hefur fok úr þeim hluta lónbotns Hálslóns sem kemst á þurrt ár hvert verið
mikið og þar eru engar varnir mögulegar.
Mikilvægt er því að átta sig á því að vöktun á umhverfisþáttum má sín lítils eða
einskis ef það reynist svo erfitt eða vonlaust að verjast vandamálum sem koma upp
eftir að virkjun hefur verið reist. Margir af áhættuþáttunum við virkjun neðri hluta
Þjórsár geta haft afar alvarlegar afleiðingar fyrir náttúru svæðisins og íbúa næst
Þjórsá, ef það reynist svo örðugt eða ómögulegt að stemma stigu við þeim. Með
öðrum orðum, virkjun er áhættuframkvæmd og að mati Landverndar er mjög
varhugavert að reisa virkjun nánast í tilraunaskyni, svo sem til að meta áhrif á lífríki
árinnar (seiðafleytu eða laxgengni) eða áhrif á aðra þætti svo sem grunnvatn, fok eða
jarðvegseyðingu í farvegi neðan stíflumannvirkja. Ef einhver þessara þátta reynist
illviðráðanlegur mun það hafa mikil áhrif á náttúru- og lífsgæði íbúa við Þjórsá.

JARÐVÁ
Jarðskjálftasvæði Suðurlands
Landvernd vill benda á að í skýrslu Landsvirkjunar um áhættumat („Áhættumat.
Virkjanir í Þjórsá neðan Búrfells. LV-2008/057“) segir eftirfarandi um stíflurof við
Hvammsvirkjun:
„Þrátt fyrir að stíflur verði hannaðar til að standast þá jarðskjálftaáraun sem
búast má við á svæðinu, og fjallað er um í Kafla 4.1, gætu orðið skemmdir á
þeim af völdum jarðskjálfta, sérstaklega séu upptök hans við eða undir stíflum.
Skemmdirnar kynnu að leiða til stíflurofs og flóðs í kjölfarið.“
Í þessu samhengi er rétt að íbúar og almenningur geri sér fyllilega grein fyrir
afleiðingum af slíkum alvarlegum atburði, sérstaklega í ljósi þess að
Suðurlandsskjálftahrina hefur staðið yfir frá árinu 2000. Nú nýverið varð nokkuð
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harður skjálfti rétt neðan við virkjunarsvæði Hvammsvirkjunar og þótt hann hefði
ekki haft áhrif á virkjunarmannvirki liggja misgengissprungur um sjálft
virkjanasvæðið, bæði við stíflu og lón. Það er því mat Landverndar að hér þurfi aftur
að gera almennilega grein fyrir jarðvá, einkum hvað varðar jarðskjálfta á nærsvæði
virkjunar en ekki skuli einungis vísa í aðra skýrslu.

Hætta samfara skyndilegum rennslisbreytingum
Auk jarðvár getur mikil hætta stafað af skyndilegum rennslisbreytingum í farvegi
Þjórsár neðan stíflumannvirkja Hvammsvirkjunar, svo sem af völdum bilana eða
skyndilegar aukningar á rennsli. Í skýrslu um áhættumat stendur eftirfarandi á bls. 34:
„Hætta getur skapast við virkjanamannvirki, svo sem við frárennsli aflstöðva
og lóna þar sem geta orðið skyndilegar rennslisbreytingar. Á þeim stöðum eru
því staðsett viðvörunarskilti og einnig á völdum stöðum þar sem varað er við
djúpum skurðum.“
Neðar stendur einnig á bls. 35:
„Verði slíkar rennslisbreytingar á veiðitímabilinu fyrirvaralaust er látið vita
eins fljótt og unnt er. Slíkt vinnufyrirkomulag hefur tíðkast gagnvart þeim
aðilum sem stunda veiðar m.a. í Þjórsá neðan Urriðafoss, í Blöndu neðan
Blönduvirkjunar og í Soginu neðan Sogsvirkjana. Á einum stað, neðan Írafoss,
er unnt að virkja hljóðmerki til viðvörunar vegna rennslisbreytinga.“
Landvernd telur mikilvægt að íbúar, sumarhúsaeigendur og aðilar í ferðaþjónustunni
átti sig á þessari flóðahættu sem skapast af rekstri virkjunarinnar. Það er í eðli
vatnsaflsvirkjana að við og við þarf að hleypa vatni skyndilega á farveginn. Hinn
tæplega þriggja km langi þurri farvegur Þjórsár neðan stíflu Hvammsvirkjunar gæti
því orðið að miklu hættusvæði, sérstaklega hvað varðar börn, unglinga, ferðamenn og
dýr, sem myndu lenda í lífshættu ef þau næðu ekki að komast upp úr farveginum í
tæka tíð og lenda í straumnum. Þetta svæði yrði í miðri blómlegri byggð og alls óvíst
að viðvörunarkerfi eða girðingar myndu ná að útiloka hættuna sem stafar af þessu.
Landvernd telur afar brýnt að þessi hætta sé gerð skýr og greinileg fyrir íbúa og aðra
aðila á virkjunarsvæðinu Hvammsvirkjunar við Þjórsá, svo fólk í nágrenni geti tekið
upplýsta ákvörðun um afstöðu sína til virkjunar, byggða á þessum áhættuþætti. Þessa
áhættuþáttar ætti jafnframt að vera getið í öllum rannsóknum á viðhorfum íbúa til
virkjunarframkvæmdanna.

ÁHRIF Á FERÐAÞJÓNUSTU, ÚTIVIST OG SAMFÉLAG
(Kafli 4 í frummatsskýrslu)
Rannsóknin „Hvammsvirkjun – áhrif á ferðaþjónustu, útivist og samfélag“, sem unnin
var af Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar (RRF) árið 2016

Áhrif á ferðaþjónustu
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Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við framkvæmd rannsóknarinnar á áhrifum
virkjunar á ferðaþjónustu. Ákveðið grundvallaratriði vantar í rannsóknina, sem er að
rannsaka hverjir raunverulegir möguleikar svæðisins eru varðandi ferðaþjónustu og
skoða af hverju ferðaþjónusta á nærsvæði Hvammsvirkjunar hefur setið eftir miðað
við þróun annars staðar á landinu.
Í kafla 4.0 í skýrslu RRF er fjallað um ferðaþjónustu á nærsvæði fyrirhugaðrar
virkjunar. Í kaflanum koma skýrt fram þær andstæður sem skapast hafa í uppbyggingu
ferðaþjónustunnar á Suðurlandi, þar sem svæðin næst fyrirhuguðum Hvamms- og
Holtavirkjunum hafa setið eftir í uppbyggingu síðustu árin á meðan fjærsvæði
Hvammsvirkjunar blómstra. Í upphafi kaflans stendur að „nærsvæði áformaðrar
virkjunar [hafi] setið nokkuð eftir hvað varðar uppbyggingu og nýsköpun í
ferðaþjónustu miðað við flest önnur svæði í Árnessýslu og Rangárvallasýslu“ (bls. 23)
en síðar kemur fram að „til samanburðar [megi] geta þess að mikill vöxtur og
nýsköpun [hafi] orðið á ýmsum stöðum í byggð á fjærsvæði fyrirhugaðrar
Hvammsvirkjunar, þ.e. í uppsveitum Árnessýslu og í Rangárvallasýslu“ (bls. 24).
Á bls. 33 í skýrslunni segir: „Fjölgunin í nágrenni fyrirhugaðs virkjunarsvæði hefur
því verið verulega undir fjölgun ferðamanna til landsins enda hefur fremur lítil þróun
orðið þar á sviði ferðaþjónustu frá árinu 2001 eins og rakið var í kafla 4.0.“ Landvernd
gagnrýnir þann stóra ágalla á frummatsskýrslunni að hvergi í öllu matsferli
Hvammsvirkjunar hafi verið gerð tilraun til að rannsaka af hverju þessi munur stafi á
auknum umsvifum á nær- og fjærsvæði fyrirhugaðrar virkjunar.
Í samtölum við íbúa við Þjórsá hafa fulltrúar Landverndar orðið þess áskynja að ein
ástæða þess að ferðaþjónusta hefur síður eða ekki byggst upp á bökkum Þjórsár felist
hreint og beint í óvissu um afdrif svæðisins sem verður fyrir áhrifum
virkjanaframkvæmdanna. Líklegt má telja að íbúar og ferðaþjónustuaðilar telji erfitt
eða ómögulegt að reyna að byggja upp ferðaþjónustu til lengri tíma vegna mögulegra
virkjanaframkvæmda, því svæðið býður að öðru leyti upp á mikla möguleika í ýmiss
konar ferðaþjónustu. Má þar nefna ferðaþjónustu tengdri reiðmennsku, vistvænum
landbúnaði, stangveiðum, fljótasiglingum á Þjórsá og hálendisferðum.
Ef þessi mögulegu letjandi áhrif yfirvofandi virkjanaframkvæmda hefðu verið tekin til
faglegrar umfjöllunar í rannsókninni hefði verið mögulegt að skoða til muna betur og
dýpra raunveruleg áhrif virkjanaframkvæmda og virkjanaundirbúnings á
ferðaþjónustuna á nærsvæði virkjunarinnar. Þetta er stór ágalli á þessum þætti
umhverfismatsins, og í ljósi þess að áhrif á ferðaþjónustuna var aðeins annar af
tveimur þáttum sem þurfti að endurskoða í mati á umhverfisáhrifum þá telur
Landvernd að Landsvirkjun beri rík skylda til að rannsaka þennan þátt betur, til að
hægt sé að áætla raunveruleg áhrif núllkosts, þ.e. að virkja ekki, á ferðaþjónustuna.
Einföld viðhorfskönnun meðal íbúa, sumarhúsaeigenda og ferðaþjónustuaðila er því
að mati Landverndar ófullnægjandi.
Í sambandi við uppbyggingu ferðaþjónustu og annarrar atvinnu á svæðinu skal einnig
bent á að í könnun RFF kemur fram að yngsta fólkið, 18-35 ára, sé neikvæðara
gagnvart virkjun heldur en þeir sem eldri eru. Þetta þarf að koma skýrt fram í
matsskýrslu.
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Áhrif á samfélag
Landvernd gerir einnig alvarlegar athugasemdir við rannsókn á samfélagslegum
áhrifum Hvammsvirkjunar. Í ljósi svara íbúa við Þjórsá um áhrif virkjunar á sjálft
samfélagið er augljóst að rannsóknin hefði þurft að ná miklu betur og dýpra til þeirra
þátta, enda eru samfélagsleg áhrif einn af meginþáttunum sem ber að endurskoða í
nýju mati á umhverfisáhrifum.
Í athugasemdum í rannsókn RRF og EFLU um áhrif á landslag og ásýnd lands segja
þátttakendur meðal annars:
– „Ef þessi virkjun kemur verður mun verra að búa í sveitinni. Þar verður
sundrung.“
– „Bara búið að raska mannlífi og landi.“
– „Þessi virkjun yrði að öllu leyti til tjóns. Hún hefur nú þegar haft neikvæð
áhrif á samfélagið.“
– „Henni munu fylgja landspjöll og sundrung í samfélaginu.“
– „Það er gríðarlega erfitt og íþyngjandi að búa stöðugt við þessa ógn og
upplifa æ ofan í æ að ekki sé á mann hlustað. Í mínum huga er óhugsandi að
fara í þessar framkvæmdir þvert ofan í vilja íbúa næst þessu svæði. Ég upplifi
kvíða og mikla vanlíðan vegna þessara mála og ég óttast mjög að þessari
virkjun sem o.fl. verði troðið ofan í kokið á okkur. Í mínum huga hefur
náttúra, umhverfi og landslag gildi í sjálfu sér - fyrir utan nú hvað það er
mikilvæg fyrir sálarlíf fólks og ferðaþjónustu á svæðinu.“
Út frá þessu er einsýnt að gera verði rannsókn á áhrifum Hvammsvirkjunar á sjálfa
innri gerð samfélagsins við Þjórsá, þ.e. samheldni, samstöðu og tilfinningu íbúa fyrir
samfélaginu. Það er nauðsynlegt að rannsaka þennan þátt virkjunarframkvæmdanna
vel áður en endanlegt umhverfismat er gefið út, enda er hér í raun um óvenjulega
virkjunarframkvæmd að ræða þar sem stórvirkjun er reist á láglendi í miðri byggð og
mjög líklegt að áhrif virkjunarinnar séu því enn meiri á samfélagið en ella.

Áhrif nýrrar brúar á viðhorf þátttakenda
Landvernd telur að gera hefði átt frekari grein fyrir áhrifum fyrirhugaðrar nýrrar brúar
á Þjórsá á samfélagið og viðhorf til virkjunarframkvæmdanna. Nauðsynlegt hefði í
raun verið að rannsaka viðhorf með eða án brúarframkvæmdar, því ljóst er af svörum
í könnuninni að brúin ein virðist hafa afgerandi áhrif í þá átt að viðhorf íbúa og
ferðaþjónustu verði jákvæðari gagnvart virkjun. Eftirfarandi kemur m.a. fram í
athugasemdum svarenda í rannsókn RRF varðandi brúarframkvæmdina:
– „Brú og virkjun ættu ekki að fara saman eða vera skilyrði.“
– „Brýr eiga ekki að tengjast umdeildum virkjunarframkvæmdum.“
– „Brú er allt í einu í boði. Hvers vegna og hvers vegna þarna?“
– „Ekki á að nota brú yfir Þjórsá sem beitu fyrir virkjun. Brýr eiga að fara á
vegaáætlun og vera þar sem mest er þörf er á þeim en ekki þar sem hentar t.d.
Landsvirkjun.“
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Þessar athugasemdir og fleiri benda til þess að íbúar og aðrir telji brúarframkvæmdina
of samofna virkjanaframkvæmdunum sjálfum og telji þá tengingu jafnvel óeðlilega.
Mikilvægt hefði verið að greina þessa afstöðu miklu betur í rannsókninni. Frekar
verður fjallað um brúna hér að neðan.

ÁHRIF Á LANDSLAG OG ÁSÝND LANDS
(5. kafli í frummatsskýrslu)
Rannsóknin „Íbúar og eigendur sumarhúsa Hvammsvirkjunar – landslag og ásýnd
lands“, sem unnin var af EFLU árið 2016
Rannsókninni er almennt nokkuð ábótavant, en sérstaklega þegar kemur að lýsingu af
áhrifum virkjunar og þeim gögnum sem svarendum er látið í té, svo þeir geti metið
áhrif Hvammsvirkjunar á landslag og ásýnd lands. Landvernd telur tilefni til að gera
eftirfarandi athugasemdir við könnunina sjálfa og fylgigögn hennar:
Fylgigögnum með könnun er verulega ábótavant. Þátttakendur eru beðnir um að taka
afstöðu til áhrifa virkjunar á landslag á korti með litlum mælikvarða. Reynslan sýnir,
og raunar athugasemdir þátttakenda líka, að alls ekki er tryggt að fólk átti sig vel á
staðháttum eða sé mjög vant því að taka inn upplýsingar eins og þessar af svona
kortum. Það hefði verið afar mikilvægt að veita þessar upplýsingar líka á kortum í
stærri mælikvörðum, betri loftmyndum og jafnvel með stöðum sem fólk þekkir vel.
Alls ekki má ætla að allir svarendur séu jafnlæsir á kortaupplýsingar og
skýrsluhöfundar sjálfir.
Þær myndir sem fylgdu könnuninni voru afar lélegar miðað við tilefni. Í könnunum
hefur komið fram að þátttakendur telji jafnan að minnkað rennsli í farvegi Þjórsár
neðan stíflu séu meðal alvarlegustu áhrifa virkjunarinnar á landslag og ásýnd lands. Í
ljósi þess hefði þurft að gera miklu betur grein fyrir áhrifum virkjunar á þann þátt í
fylgigögnum könnunarinnar. Hins vegar voru aðeins fjórar myndir sýndar af
virkjanasvæðinu, og þar af aðeins tvær af farvegi neðan stíflu með minnkuðu rennsli.
Til skýringar á þessum myndum kom hvergi fram í könnuninni hvert rennslið á
myndunum væri eða hvort það yrði algengt rennsli neðan stíflumannvirkja. Þar að
auki var farvegurinn aðeins sýndur í mikilli fjarlægð frá vegi en ekki frá bakka
árinnar, svo sem gegnt Viðey, en það er algengur útivistar- og útsýnisstaður yfir ána
og kemur fram í könnuninni að hann hefur mikið gildi fyrir íbúa og
sumarhúsaeigendur (sjá Mynd 3.17).
Þá er afar alvarlegt að engar myndir hafi verið látnar fylgja könnuninni sem sýna skert
rennsli við neðri hluta virkjanasvæðisins, svo sem við Ölmóðsey og MinnaNúpsflúðir, en það svæði er rómað fyrir náttúrufegurð og sést af svörum í
rannsókninni að þau eru mikið sótt af íbúum og sumarhúsaeigendum (Mynd 3.17).
Með því að sýna ekki áhrif virkjunar á þessi svæði fá íbúar og sumarhúsaeigendur
mjög skakka mynd af raunverulegum áhrifum virkjunar á ásýnd lands við ána.
Í spurningu 15 hefði jafnframt verið eðlilegt að spyrja út í frárennslisskurð virkjunar,
og hefði með því þurft að sýna hann á mynd svo þátttakendur í könnunni gætu lagt
mat á áhrif hans. Landvernd er ósammála skýrsluhöfundum hvað varðar áhrif
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frárennslisskurðarins á ásýnd lands við ána og telur að sjónræn áhrif hans verði
töluverð, sérstaklega austan Þjórsár.
Af ofangreindu sést að myndræn gögn með könnuninni eru verulega takmörkuð.
Mikilvægt hefði verið að bjóða þátttakendum upp á miklu betri og skýrari myndir,
auk annarra möguleika á því að átta sig á breytingum og aðstæðum. Sú rannsókn sem
EFLA framkvæmdi er af ofangreindum ástæðum ófullnægjandi með öllu til að meta
raunveruleg áhrif landslagsbreytinganna og verður ekki séð að hægt sé að byggja á
henni í mati á umhverfisáhrifum virkjunarinnar. Landvernd telur að endurtaka verði
rannsóknina svo fullnægjandi sé.
Frekari umfjöllun um myndagögn sem sýna ástand ár fyrir og eftir virkjun er neðar í
athugasemdum Landverndar.

Um heildareinkenni áhrifa af völdum framkvæmdarinnar á landslag
og ásýnd lands
Fyrir utan alvarlegar athugasemdir við skýrslu RRF þá gerir Landvernd þar að auki
athugasemdir við eftirfarandi fullyrðingu í kafla 5 í frummatsskýrslu Landsvirkjunar:
„Rennsli Þjórsár neðan stíflu mun minnka frá því sem nú er en rennsli neðan
frárennslisskurðar verður óbreytt frá því sem það er í dag.“ (bls. 99)
Þetta er að mati Landverndar afar ófullnægjandi lýsing á áhrifum mjög minnkaðs
rennslis á upplifun af landslagi. Þessi þáttur kom hvað verst út í rannsóknum á
skoðunum íbúa, sumarbústaðaeigenda, ferðamanna og ferðaþjónustuaðila, og telur
Landvernd að það beri að benda miklu skýrar á þá staðreynd í samantektinni.

Ljósmyndir - sjónarhorn í landslagsgreiningu
Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við ljósmyndir sem eiga að sýna áhrif
virkjunar á landslag og ásýnd lands fyrir og eftir virkjun. Þær myndir sem eiga að
sýna farveginn eru í litlu eða engu samræmi við þær myndir sem þó eru til af nánast
þurrum farvegi Þjórsár neðan Búrfells. Í apríl 1963 gerði þurran norðan-froststorm,
svokallað íhlaup, og olli það mikilli þurrð í Þjórsá. Sigurjón Rist hefur talið að rennsli
Þjórsár hafi fallið á um sólarhring úr 340 m3/sek við Þjótanda niður í um 20 m3/sek.
Sigurjón tók myndir af farveginum og fylgja hér tvær mynda hans af farvegi Þjórsár,
annars vegar af farveginum milli Viðeyjar og Miðhúsa og hins vegar við Þjórsárbrú.
Þessar myndir sýna ásýnd árinnar við minnsta rennsli, um 15-20 m3/sek og sést vel á
þeim að við svo lítið rennsli er áin líkt og hún sé vart til staðar, enda farvegur hennar
breiður og þetta lítið rennsli nær varla að sjást í honum.
Myndir í skýrslu EFLU sýna hins vegar allt aðra mynd, jafnvel af ánni eins og hún
ætti að vera við 10–40 m3/sek. Miklar líkur eru á að áin muni við minnsta rennsli
neðan stíflumannvirkja (10-40 m3/sek) varla sjást og farvegurinn verða nánast líkt og
tómur, með jafnvel stórum björgum standandi upp úr vatninu. Á myndum í
frummatsskýrslunni virðist áin hins vegar vera miklu stærri og jafnari en gera má ráð
fyrir ef horft er til fyrrnefndra mynda Sigurjóns Rist af þurrðinni í Þjórsá 1963.
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Landvernd telur að þessi framsetning sé blekkjandi og gefi ranga mynd af áhrifum
virkjunar á farveg Þjórsár. Nauðsynlegt er að endurvinna allar myndirnar af
farveginum til að gefa raunsanna mynd af honum eftir virkjun. Í því tilliti er
sérstaklega bent á myndir nr. 5.8, 5.10, 5.18, 5.20, 5.22 og 5.44 í umhverfismatinu.

Þar að auki bendir Landvernd á að nauðsynlegt sé að sýna farveg Þjórsár á neðri hluta
virkjunarsvæðis Hvammsvirkjunar, við Ölmóðsey og af Minna-Núpsflúðum, sem eru
að mati sumra íbúa við Þjórsá fallegasti kaflinn við ána. Í ljósi þess skýtur skökku við
að þeirra er hvergi getið í nýrri frummatsskýrslu Landsvirkjunar. Eins og fyrr hefur
komið fram sýnir rannsókn EFLU einmitt að þetta svæði er eitt af þeim sem mest er
sótt af íbúum og sumarhúsaeigendum (sjá Mynd 3.17).
Landvernd telur að ekki sé hægt að byggja á þessum myndum nema vinnsla þeirra
verði stórbætt til að sýna raunveruleg áhrif rennslisþurrðar eftir virkjun á farveginn
neðan stíflunnar, og fullnægjandi myndum af neðri hluta virkjanasvæðisins við
Ölmóðsey verði skeytt inn.

NÝR VEGUR OG BRÚ YFIR ÞJÓRSÁ OFAN BÚÐA
Út frá niðurstöðum könnunar RRF frá 2016 um áhrif Hvammsvirkjunar á
ferðaþjónustu, útivist og samfélag sést að ný brú yfir Þjórsá er í raun eini þátturinn
sem flestir íbúar, sumarhúsaeigendur og fagaðilar í ferðaþjónustu eru sammála um að
sé jákvæður við byggingu virkjunarinnar, á meðan nánast allir aðrir einstakir þættir í
könnuninni vekja upp blendnar eða neikvæðar skoðanir hjá einum eða fleiri hópum,
svo sem sjónræn áhrif og áhrif á upplifun ferðamanna.
Í því ljósi má benda á að brú yfir Þjórsá er ekki nauðsynlegur hluti
virkjunarframkvæmda Hvammsvirkjunar heldur var henni upphaflega ætlað að þjóna
hlutverki við byggingu Holtavirkjunar neðar í ánni. Ef horft er til svara íbúa og
sumarhúsaeigenda í grennd við fyrirhugað virkjanasvæði (sjá tilvitnanir ofar í
athugasemdunum) er að mati sumra um að ræða framkvæmd sem beinlínis er ætlað að
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greiða götu virkjunar. Brú megi reisa án virkjunar og með þessum hætti sé íbúum stillt
upp við vegg með það að fá bættar samgöngur en þurfa í staðinn að fórna landi og á
fyrir virkjun.
Landvernd gerir athugasemdir við slík vinnubrögð og leggur til að ef leggja eigi veg
og reisa nýja brú á Þjórsá verði sú framkvæmd sett á samgönguáætlun en
Landsvirkjun ekki leyft að nota hana sem skiptimynt í viðræðum við íbúa og
sveitastjórnir á svæðinu. Brú og vegur eiga að fá þinglega meðferð enda yrði
kostnaður við brúargerð hvort eð er greiddur úr opinberum sjóðum þar sem
Landsvirkjun er opinbert fyrirtæki. Það er lítill eða enginn raunverulegur munur fyrir
þjóðarbúið á því að Landsvirkjun greiði fyrir brú eða hún fari á samgönguáætlun.
Raunar má segja að ef Landsvirkjun hefur efni á slíkum samgöngumannvirkjum þá
jafngildi það að ríkissjóður hafi efni á þeim og út frá því sjálfsagt að vegalagning yfir
Þjórsá verði að veruleika en Landsvirkjun verði gert að afla samþykkis íbúa og
sveitarstjórna fyrir virkjunum sínum án þess að geta beitt samgöngubótum fyrir sig í
samningaviðræðum.

Fyrir hönd Landverndar,

________________________________
Snæbjörn Guðmundsson,
formaður stjórnar
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