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1 Inngangur
Árið 2009 var byrjað að græða upp lítt gróna mela austan við Hálslón á vegum
Landsvirkjunar. Það er liður í varnaraðgerðum vegna hugsanlegs áfoks úr lónstæði Hálslóns.
Markmiðið með uppgræðslunni er að koma upp og styrkja staðargróður á þessu svæði sem
væri þá betur í stakk búinn til þess að taka við áfoki og jafnvel binda það svo áhrif þess verði
staðbundin við umhverfi lónsins.
Á Hraunasvæði, aðallega í kringum Ufsárlón og Kelduárstíflu, er unnið að uppgræðslu á
mörgum minni framkvæmdasvæðum og á þann hátt að þau falli sem best inn í umhverfið.
Svæðin eru komin mislangt í framvindu, flest vel áleiðis, svo ákveðið var að bera ekki á þessi
svæði árið 2019. Unnið hefur einnig verið að uppgræðslu á öðrum röskuðum svæðum utar á
Fljótsdalsheiði og voru þau einnig hvíld í ár. Nýlega hófst uppgræðsla að nýju svæði utarlega
í Tungu á milli Glúmsstaðadals og Þuríðarstaðadals þar sem efni úr göngum hafði verið
haugsett.
Landgræðslan hefur
Landsvirkjunar.

umsjón

með

þessum

uppgræðsluframkvæmdum

fyrir

hönd

Mynd 1: Yfirlitsmynd yfir uppgræðslusvæði Fljótsdalsstöðvar á Fljótsdalsheiði, Hraunum og við Hálslón.
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2 Áætlanir og undirbúningur
Gerðar voru áætlanir sl. vetur um
uppgræðslu á svæðunum við
Hálslón, á Hraunum og víðar á
Áætlun Áburður
Fræ
Stærð
Fljótsdalsheiði (tafla 1). Þær voru
samantekt
Tonn
Kg
Ha
endurskoðaðar um vorið eftir
Hálslón
70,2
530
þörfum og mati hverju sinni.
Hraun
0
0
0
Snjór var nokkuð mikill að vori
Tunga - Aðgöng
4,2
260
18
en tók upp í tíma. Snjór og
Annað
0,6
bleytur höfðu því ekki áhrif á
Samtals
75
260
548
dreifinguna. Þurrkar er líða tók á
sumarið höfðu áhrif á gróður og upptöku áburðar. Um verkið sáu, Agnar Benediktsson,
Snæbjörn Ólason, Marteinn Óli Aðalsteinsson og Árni Jón Þórðarson.
Tafla 1. Samantekin áburðaráætlun 2020

Skoðunarferð var farin um svæðin 23.6.2020 til að kanna aðstæður og afla upplýsinga fyrir
verktaka. Þeim var svo kynnt áætlunin í kjölfarið og kort og aðrar verkupplýsingar sendar til
þeirra. Ekki var talin þörf á bakkaprófi að þessu sinni.
Notaður var áburðurinn NP 26-4 frá Yara og húðuð fræblanda af túnvingli (85%) og rýgresi
(15%).

3 Aðstæður
3.1 Hálslón
Uppgræðslusvæðið í upphafi árs 2020 var orðið rúmlega 700 ha. Það var þó á mismunandi
stigum og í einhverjum tilfellum höfðu aðgerðir ekki gengið að fullu eftir t.d. sökum bleytu á
svæðinu árin á undan. Yfirleitt komu svæðin vel undan vetri og árangur síðastliðins árs og ára
góður. Röskuðu svæðin við Hálslón hafa tekið vel við sér og eru komin í svipaða meðhöndlun
og svæðin í kring. Nokkuð hefur borið á sandi á tilteknum stöðum við strönd Hálslóns (sjá
skýrslur um áfok). Sérstök áhersla er á að dreifa vel á þau svæði.

3.2 Hraunasvæði
Á svæðinu er fjöldi misstórra reita sem margir eru litlir. Umhverfisstofnun gerði áætlun árið
2011 um uppgræðslu á framkvæmdasvæðinu og mat það um 160 ha alls. Um er að ræða
misröskuð svæði sem nýtt voru á framkvæmdatíma virkjunar. Þau voru yfirleitt ógróin
malarsvæði eða grýtt og jarðvegur oft lítill og mjög rýr. Svæðið liggur í u.þ.b. 600 m.h.y.s.
Mörg svæðin eru komin vel áleiðis í sinni framvindu. Ákveðið var að dreifa ekki áburði á
Hraunin sumarið 2019 og 2020.

3.3 Önnur svæði
Ekki var unnið á svæðum við aðgöng 2 sumarið 2020. Hafist var handa við að græða upp við
aðgöng utarlega í Tungu á milli Glúmsstaðadals og Þuríðarstaðadals sumarið 2017 og því
haldið áfram 2020. Sáð hafði verið í mestan hluta svæðisins fyrst í lok framkvæmdatíma
Kárahnjúkavirkjunar en aðgerðum hafði ekki verið fylgt eftir og gróðurhulan því orðin mjög
slitrótt. Líkt og síðustu ár var endursáð í hluta svæðisins enda um mjög raskaðan jarðveg að
ræða og sum part áveðurs. Áburði var dreift á allan efri hlutann með áherslu á þurrustu og
rýrustu hlutana.
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4 Framkvæmdir 2020
4.1 Hálslón
Áherslan var eftir sem áður á dreifingu áburðar á strönd Hálslóns en jafnframt dreift til
norðurs á svæði C (tafla 2). Dreift var litlum skammti á bunguna (A) og utan í Búfellsöldu
(F). Einnig var haldið áfram dreifingu uppúr Búrfellsöldudragi og inn á Hálsöldu (J og K) þar
sem byrjað var á í fyrra. Dreifing fór fram 7. - 9.7.2020. Á mynd 2 er yfirlit yfir dreifingu við
Hálslón frá upphafi aðgerða, auk áburðardreifingar sumarið 2020. Alls var dreift árið 2020 78
tonnum af áburði á þessi svæði og heildar flatarmál áborinna svæða við Hálslón árið 2020 var
um 536 ha. Engu fræi var sáð á sjálfu Hálslónssvæðinu sumarið 2020.
Syðstu svæðin næst lóni, innst við Lindabunga og Kofagreni, fengu stærstu skammtana við
Hálslón, 260 kg/ha á Kofagreni og 210 kg/ha á strönd innst á Lindabungu (S). Þessi svæði
hafa öðrum fremur orðið fyrir ágjöf sands þau ár sem hans hefur orðið vart og eru auk þess
undir töluverðu beitarálag. Lindabunga gegnt Sandey og svæðin norðan við veg fengu mjög
lítinn skammt, rúmlega 110 kg/ha. Búrfellsaldan rétt um 150 kg/ha og nýja svæðið sem byrjað
var á handan við Búrfellsöldudrag 2019 um 175 kg/ha. Svo litlir skammtar sem niður undir
100 kg/ha hafa verið reyndir þarna nokkrum sinnum með þokkalegum árangri. Sumarið 2020
var um margt þokkalegt í árferði en þó var þurrkatímabil óvenju langt fram eftir sumri og í
raun út vaxtatímabilið í þessari hæð yfir sjó. Þær skammtastærðir sem notaðar eru hér eru
almennt mjög lágir skammtur við þessar aðstæður.
Tafla 2. Hálslón, aðgerðir á svæðum 2020 (sjá mynd 2)
Svæði
L
Strönd
C
Utan við veg
A
Lindabunga
F
Búrfellsalda
J
Búrfellsöldudrag
M
Kofagreni
Samtals

Ha Kg áb. Kg/ha áb.
17
3.600
212
136 14.400
106
181 20.400
113
126 19.200
152
41
7.200
176
35
9.000
257
536 73.800

4.2 Hraunasvæði
Ekki var unnið á Hraunasvæðinu sumarið 2020.

4.3 Önnur svæði á Fljótsdalsheiði
Ákveðið var að hefja uppgræðslu að nýju á sk. „haug“ utarlega í Tungu á milli
Glúmsstaðadals og Þuríðarstaðadals sumarið 2017. Sáð hafði verið í svæðið í lok
framkvæmdartíma við uppbyggingu Kárahnjúkastíflu en því hafði ekki verið fylgt eftir svo
gróðurhulan var orðin slitrótt. Svæðið er mjög raskað og endursáð var í stóran hluta þess
sumrin 2018 og 2019. Unnið var 30. júní. Alls var dreift rúmlega 260 kg/ha af áburði á um 16
ha lands og sáð í stærsta hluta þess með 240 kg af fræi (tafla 3).
Tafla 3. „Haugur“, aðgerðir 2020
Svæði
Ha Kg áb. Kg fræ Kg/ha áb. Kg/ha fræ
300 kg/ha áb. sán ~10 kg/ha 16 4.200 240
262
15
Samtals
16 4.200 240
3

Mynd 2: Uppgræðslusvæði og aðgerðir við Hálslón sumarið 2020. Fjöldi yfirferða frá 2009.
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Mynd 3: Yfirlitsmynd yfir Hraunasvæðið. Aðgerðir frá 2012. Fjöldi áburðardreifinga.
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5 Framvinda
Skoðunarferð um uppgræðslusvæðin var farin af Rúnari Inga Hjartarsyni héraðsfulltrúa
Landgræðslunnar og Árna Óðinssyni frá Landsvirkjun þann 14.10.2020. Framvinda gróðurs
var könnuð en ekki voru þó gerðar sérstakar mælingar.

5.1 Hálslón
Megináherslan var að bera á strönd og styrkja gróður yfir Hálsöldu, m.a. vegna sandburðar á
svæðin sem vart var við bæði vorin 2018 og 2019. Sterkustu skammtarnir voru bornir á
strandsvæðin við Kofagreni og syðst við Lindabungu, um 250 kg/ha og niður í 100 kg/ha.
Árangur af áburðargjöf var ágætur, ekki síst m.t.t. þurrka sem herjuðu á Austurland og hálendi
fram á hausdægur. Einnig var sum staðar á verstu áfoksstöðunum frá 2018 og 2019 kominn
allmikill sandur í svörð sem líklega tekur nokkur ár fyrir gróður að yfirvinna að fullu svo hátt
yfir sjó.

Mynd 4: Horft út Desjarárdal.

Mynd 6: Lindarbunga. Yfirleitt gengur vel að stöðva
og græða upp sand sem mældist austan vegar 2018 og
2019.

Mynd 5: Desjarárdalur. Skán og puntur.

Mynd 7: Laust efni að bindast gróðri .
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Mynd 8: Kofagreni. Enn finnast flákar sem tregar
gengur að græða upp þrátt fyrir áburðargjöf.

Mynd 9: Talsvert álag er á þessu svæði, m.a. beit.

Mynd 10: Af Lindarbungu til suðurs. Áborið svæði.

Mynd 11: Af Lindarbungu til norðurs.

Mynd 12: Utan í Búrfellsöldu.

Mynd 13: Skán tekin að myndast og töluverður
puntur í svæðinu þrátt fyrir litla áburðarskammta.
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Mynd 14: Á Háöldu. Byrjað var á svæðinu utar
árið 2019.

Mynd 15: Gróður vinnur á.

5.2 „Haugur“
Svæðið er yst í Tungu á milli Glúmsstaðadals og Þuríðarstaðadals, útgröftur úr gangnakerfi
Kárahnúkavirkjunar. Mjög raskað. Sáð hafði verið í svæðið í lok framkvæmdatíma en
uppgræðslunni lítið sinnt og var hún orðin rofin. Sumarið 2017 var ákveðið að endursá í
svæðið og að hluta endurtekið árin 2018-20 með áburðargjöf. Svæðið tekur misvel við og
rakaheldni jarðvegs á hverjum stað hefur eitthvað að segja, bæði dældir, brekkur og bungur.
Að líkindum þarf áframhaldandi áburðargjöf að koma til svo viðunandi árangur náist en
líklega nóg komið af fræi.

Mynd 16: Gróðurþekja hefur víðast hvar náð ágætri
fótfestu í annars mjög röskuðum jarðvegi.

Mynd 17: Sáning á erfitt uppdráttar sum staðar á
svæðinu en víða komin talsvert öflug gróðurþekja.

5.3 Hraun
Svæðin eru flest töluvert mikið röskuð og jarðvegur víða lítill og afar rýr að gæðum. Sáð var
fyrst og borið á mörg þessara svæða 2012-2018. Ekki var borið á svæðin í fyrra. Áfram verður
fylgst með svæðunum og væntanlega haldið áfram eftir 1-2 ár eða eftir því sem þurfa þykir.
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5.4 Önnur svæði á Fljótsdalsheiði
Engar aðgerðir voru á öðrum svæðum á Fljótsdalsheiði. Í haustskoðun 2019 var haugssvæði
við aðgöng 2 metið hnignandi (sjá skýrslu 2019). Líklega er hentugast að vinna þarna á
svipuðum tíma og þegar unnið er á Hraunum. Þetta svæði mun því væntanlega bíða áburðar
a.m.k. 1 ár til.
Svæðunum hefur ekkert verið sinnt frá því að eiginlegum virkjanaframkvæmdum lauk.
Myndirnar eru teknar í skoðunarferð 2019 og birtust einnig í skýrslu þess árs.

Mynd 18 Haugsvæði við aðgöng 2.

Mynd 19: Við aðgöng 2.

6 Samantekt
Heilt yfir virðist árangurinn af framkvæmdum sumarsins við Hálslón (tafla 4) mjög góður
þetta árið. Ekki síst fyrir einmuna
þurrka á Austurlandi seinnipart
Tafla 4. Samantekt aðgerða 2020
vaxtatímabils. Gott hitastig fram á
haust hefur þar vafalaust skipt
Svæði
Ha
Kg fræ
Kg áburður
sköpum. Uppgræðslur eru víða orðnar
nokkuð sterkar en helst eru
Hálslón
536
73.800
staðbundnir veikleikar inn við
Hraun
0
0
Kofagreni sem gengur hægt að loka.
„Haugur“
16
240
4.200
Þetta eru staðir sem helst urðu fyrir
Samtals
552
240
78.000
áfoki síðustu 2 ár og auk þess undir
miklu beitarálagi. Búast má við að
taki a.m.k. nokkur ár að byggja upp
gróðurþekju á þessum stöðum.
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