Á fundi sveitarstjórnar Skeiða-og Gnúpverjahrepps .ann 4.október 2012 ver tekið fyrir erindi
frá Iðnaðarráðuneyti með ósk um umsögn vegna þingsályktunar um vernd og orkunýtingu
landssvæða dags. 19. ágúst 2011.
Eftirfarandi tillaga að umsögn samþykkt með fjórum atkvæðum.
Oddur Guðni Bjarnason á móti.
Sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps fagnar því að vinna við rammaáætlun skuli vera á
lokastigi og telur mikilvægt að faglegt mat ráði því í hvaða flokka virkjanakostir flokkast og
pólitík hafi sem minnst áhrif þar á.
Nokkrir virkjanakostir sem eru á skipulagssvæði sveitarfélagsins í Hvítá og Þjórsá eru teknir
fyrir í rammaáætlun og raðað í mismunandi flokka eftir því sem verkefnastjórnin telur
viðeigandi.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við þá röðun að öðru leiti en því að við teljum að
Norðlingaölduveita í 566-567,5 m y.s. án setlóns hefði átt að fara í biðflokk en ekki í
verndunarflokk eins og tillagan gerir ráð fyrir.
Rökin fyrir því áliti er að ekki hefur farið fram sérstakt umhverfismat vegna þeirrar
framkvæmdar og þess vegna liggur ekki fyrir hver áhrif hennar yrðu á umhverfið og þá
einkum Þjórsárverin. Veita í fyrr greindri hæð kæmi til með að standa utan veranna.
Röksemdarfærsla formanns nefndarinnar á kynningarfundi um rammaáætlun á Selfossi þann
21. september 2011 fyrir því að setja veituna í verndunarflokk voru að gert væri ráð fyrir
stækkun friðlandsins í Þjórsárverum í náttúruverndaráætlun en samkvæmt henni virðast
mörkin til suðurs dregin talsvert útfyrir það sem fólk á þessu svæði hefur talið vera hin
eiginlegu Þjórsárver.
Rétt er að vekja athygli á því að náttúruverndaráætlun 2009-2013 var lögð fram eftir að 12
manna verkefnisstjórn rammaáætlunar var skipuð í september 2007. Þess vegna er eðlilegt að
spurt sé hvers vegna verið var að taka einn kost sem var til skoðunar í rammaáætlun og
útiloka hann áður en vinna verkefnastjórnar rammaáætlunar lauk? Eins má líka spyrja hvers
vegna var þá ekki þessi kostur tekinn strax út úr vinnu verkefnastjórnar þegar
náttúruverndaráætlun 2009-2013 lá fyrir ef hún útilokaði veituna?
Einnig er rétt að benda á að um nokkurt skeið hefur verið starfandi nefnd sem átti að vinna að
hugmyndum um stækkun friðlandsins í Þjórsárverum, áhugi á starfi þeirrar nefndar virðist
hafa gufað upp eftir að í ljós kom að fulltrúar sveitarfélaganna á svæðinu töldu eðlilegast að
friðlandsmörkinn réðust endanlega eftir að verkefnistjórnin um rammaáætlun hefði lagt
faglegt mat á fyrirhugaða Norðlingaölduveitu í 566-567,5 m y.s. án setlóns.
Sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps er ekki að taka afstöðu til þess hvort ráðast eigi í
framkvæmdir við Norðlingaölduveitu í fyrr greindri hæð en telur eðlilegt að þessi kostur eins
og aðrir séu flokkaðir óháð inngripum stjórnvalda eftir að vinna verkefnastjórnar
rammaáætlunar hófst og ítrekar það álit að veitan hefði átt að flokkast í biðflokk uns fram
hefði farið umhverfismat á framkvæmdinni.

Gunnar Örn Marteinsson, Harpa Dís Harðardóttir, Jón Vilmundarson, Björgvin Skafti
Bjarnason.
Bókun frá Oddi Guðna Bjarnasyni

Athugasemdir við erindi Iðnaðarráðuneytis vegna þingsályktunar um Rammaáætlun. Ég fagna
því að Norðlingaölduveita skuli vera sett í verndarflokk og að hin umdeilda náttúruvin skuli
nú vera endanlega sett í þann flokk sem vernda ber, eftir 40 ára baráttu heimamanna og þeirra
sem unna Þjórsárverunum.
Að sama skapi mótmæli ég því harðlega að virkjanirnar þrjár í neðri Þjórsá þ.e.
Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun skuli flokkast í orkunýtingarflokk. Á
meðan ekki er hlustað á þá aðila sem gagnrýnt hafa ýmsa þætti þessara virkjana svo sem
hvernig hægt er að tryggja lífríki árinnar þannig að lax og sjóbirtingur hafi sama örugga
gönguleið og nú. Þess má geta að á árinu 2010 veiddust um níu þúsund laxar í Þjórsá. Það
hafa engar samfélagsrannsóknir farið fram á svæðinu. Það hlýtur að vera krafa íbúa
sveitarfélagsins að fram fari rannsókn á áhrifum þess að virkjað verði í svo mikilli nálægð við
íbúana, og margt mætti fleira upp að telja. Því er það krafa mín að virkjanirnar þrjár í neðri í
hluta Þjórsár verði settar í biðflokk.

