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Minnisblað

Varðar mat 3. áfanga Rammaáætlunar um virkjunarkosti við Hólmsá

Að beiðni Orkusölunar ehf. og Landsvirkjunar hefur undirritaður farið í gegnum drög að mati
á virkjunarkostum við Hólmsá. Þeir eru tveir, annars vegar virkjun við Einhyrningshamra og
veitingu Hólmsár þaðan og yfir í Tungufljót neðan við Gröf og hins vegar virkjun við Atley
með veitingu vatns yfir í Ása-Eldvatn sunnan við Flögu.
Í þessu minnisblaði er fyrst og fremst staldrað við þætti sem snúa að jarðfræði og vatnafari.

Áhrif á vatnafar - grunnvatn og ár
1. Á 1. mynd eru sýnd áhrif virkjunarkostanna tveggja á árfarvegi neðan uppistöðulóna.
Ljóst er að áhrifin og vatnaflutningar eru mun áhrifameiri fyrir virkjun Hólmsár við
Einhyrningshamra. Ef lagt er tölulegt gildi á lengd áhrifasvæða þá kemur í ljós á
breytingar verða á farvegum á 37,9 km löngum köflum ef virkjað er við
Einhyrningshamra en aðeins á 23,6 km ef virkjað er við Atley (innifalinn sá hluti
Hólmsár sem fer undir lón). Hvergi í rökstuðningi er minnst á áhrif vatnaflutninga á
Tungufljót.
2. Á sömu mynd er einnig sýnt hvar hróflað verður við lindalækjum austast á
Mælifellssandi ef virkjað er við Einhyrningshamra en ekki verður hróflað við þeim ef
virkjað er við Atley.
3. Sagt er í rökstuðningi við einkunnagjöf fyrir grunnvatn við Atleyjarvirkun að "Dregur
verulega úr fjölbreytileika ferskvatnslinda á svæðinu." Þetta er alrangt. Á
áhrifasvæðinu (þ.e. lónstæðinu) eru engar markverðar lindir heldur flæmst þar ár um
aura.
4. Í uppkasti að matinu er þess einnig getið að áhrif verði niður með Kúðafljóti (neðan
ármóta Hólmsár og Ása-Eldvatns) allt til sjávar. Það getur naumast staðist því sama
vatnsmagn mun fara niður Kúðafljót hvort sem virkjað er við Einhyrningshamra eða
Atley eða yfir höfuð ekkert virkjað.
5. Hvað varðar Flögulón þá er það deginum ljósara að þar hafa verið verulegar breytinga
á löngum tíma og þær munu halda áfram hvort sem virkjað er eða ekki enda stjórnar
því framburður Hólmsár, sem byggir upp aurkeilu neðan við Hrífunes, myndar aðhald
og svo vitaskuld framburður Skaftár. Þar er allt á hverfandi hveli og ef fer sem horfir

mun framburður Skaftár smátt og smátt leggja undir sig nytjalönd Flögu hvort sem
virkjað er eða ekki.
6. Í frummatinu virðist sem áhrif Atleyjarvirkjunar séu mun meiri og skaðvænlegri en
áhrif Einhyrningsvirkjunar. Þó er ljóst af 1. lið hér að framan að áhrifin á árfarvegi og
straumvötn eru mun minni fyrir Atleyjarvirkun en Einhyrningsvirkjun en þær fá sömu
einkunn. Sama á einnig við um áhrif á ferskvatnslindir (2. og 3. liður). Því kemur það
mjög á óvart og er í raun óskiljanlegt að einkunnir skuli hækka eða standa í stað fyrir
Atleyjarvirkjun miðað við Einhyrningshamravirkjun. Þannig fær Einhyrningsvirkjun
einkunnina 14,4 fyrir vatnagrunn (þ.e. grunnvatn) en Atleyjarvirkjun 17,2. Fyrir áhrif á
straumvötn fá báðar virkjanirnar sömu einkunn eða 14,4. Hér er ástæða fyrir stjórn
Rammaáætlunar að kanna hvað hér liggur að baki.

1. mynd. Áhrif á árfarvegi virkjunarkostanna tveggja í Hólmsá.
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Áhrif á berggrunn
1. Í rökstuðningi fyrir áhrifaeinkunn á berggrunn segir í frummatinu fyrir Atleyjarvirkjun:
"Hágæðaopnur í Eldgjárhraun tapast." Undir stærsta hluta lónstæðisins er
Hólmsárhraun en vestast á svæðinu sést í Eldgjárhraun og það mun einnig vera undir
söndunum austast og nyrst í lónstæðinu. Lónstæðið er þakið sandi og möl að mestu
og sést hvergi í Eldgjárhraun í lónstæðinu nema vestast í því (þar er það allmikið
sandborið). Við Einhyrningshamra er Eldgjárhraunið ofan í gljúfrinu og þar er hraunið
ferskt og ekki sandborið. Þrátt fyrir þetta hækkar einkunn fyrir berggrunn úr 12,0 fyrir
Einhyrningsvirkjun upp í 13,4 fyrir Atleyjarvirkjun. Rökstuðningurinn fyrir þessu er að
"Hágæðaopnur í Eldgjárhraun tapast." Þetta er fráleit ályktun þar sem Eldgjárhraunið
sést illa nema á litlu svæði vestast í lónstæðinu. Mun betri opnur eru í Eldgjárhraunið
í farvegi Hólmsár neðan við Atley.

Áhrif á jarðgrunn
1. Í rökstuðningi fyrir jarðgrunnseinkunn í frummatinu segir um Atleyjarvirkjun: "Virkjun
á svæðinu raskar jarðfræðilegri heild þess og upplýsingagildi sem er einstakt á
heimsvísu." Fyrir virkjun við Einhyrningshamra segir "Hágæða opnur í gosmenjar
Eldgjárgossins, sem eru einstaka á heimsvísu, munu tapast." Þetta er reyndar einnig
rökstuðningur fyrir bergrunnseinkunninni. Hér er nokkuð hraustlega til orða tekið um
Atleyjarvirkjun. Svæði það sem fer undir lónið við Atley eru fyrst og fremst sandar og
urið land. Slíkt er hægt að sjá á fjölda staða í landinu og þessi er á engan hátt
frábrugðin öðrum slíkum - og alls ekki á heimsvísu. Þrátt fyrir þetta hækkar einkunnin
úr 14,4 fyrir Einhyrningshamravirkjun upp í 17,2 fyrir Atleyjarvirkjun.

Haukur Jóhannesson
jarðfræðingur
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