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Niðurstöður mælinga

Efnahagsvísar 

› 3.1 Ferðaþjónusta

› 3.3 Efnahagslegur ábati 

við þjóðarframleiðslu



Ferðaþjónusta

› d. Fjöldi heimsókna til 
Fjarðaáls og í Fljótsdalsstöð

› d. Markmið 

› Fjöldi heimsókna í Fjarðaál og 

Fljótsdalsstöð og á Kárahnjúkasæðið 

eykst eftir að jafnvægi hefur verið náð 

eftir hápunkt í upphafi.

› Á árinu 2010 heimsóttu 

7.282 manns virkjun og 

álver, eða 5.405 virkjun og 

1.877 álver.



Efnahagslegur ábati við þjóðarframleiðslu 

› Tölurnar endurspegla í raun fjármagn í formi gjalda sem 
fyrirtækin sendu inn í hagkerfið burtséð frá því hvernig staða 
hagkerfisins var.

› Taka skal fram að útreikningar eru flóknir og endurspegla tölurnar hér fyrir neðan 

einfaldan útreikning á ábata sem Alcoa og Landsvirkjun lögðu til á Austurlandi. 

› Staða hagkerfisins, framleiðsluaukning vinnuafls, forsendur um ávöxtunarkröfu, orku og 

álverð eða hvort uppgangur hafi verið í hagkerfinu var ekki tekið með í útreikning. 
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Breytingar á vatnabúskap

› Rennsli Jökulsár í Fljótsdal og Lagarfljóts eykst 
verulega, eða að meðaltali um tæplega 90 m³/s. 

› Meðalrennsli við Egilsstaði eykst um tæplega 
helming með tilkomu virkjunarinnar.

› Aukning í rennsli er talsvert misskipt innan ársins. 
Hún er mest við lágrennsli að vetrarlagi (um eða 
yfir 100 m³/s aukning), en mun minni yfir 
hárennslistíma sumarsins þegar virkjunin nýtir að 
stórum hluta vatn úr Jökulsá í Fljótsdal og af 
Hraunum. 

› Aukning rennslis í flóðum er hins vegar 
hlutfallslega mun minni.
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Breytingar á vatnabúskap



Rennsli fossa

› Rennsli Jökulsá í Fljótsdal sumar 2010



Rof í árbakka Jökulsár í Fljótsdal og Lagarfljóts



Rof í árbakka Jökulsár í Fljótsdal og Lagarfljóts



Heiðagæsir, Varpfuglar á úthéraði, Hreindýr

› Vöktunaráætlun og markmið

› a. Fjöldi heiðagæsapara í völdum byggðum á 

vatnasviðum Jökulsánna á Dal og í Fljótsdal (áhrif 

framkvæmda: óbein).

› b. Fjöldi (geldra) heiðagæsa í sárum á Snæfellsöræfum.

› Niðurstaða liggur ekki fyrir

› Heiðagæs hefur fjölgað 

ört á landinu undanfarinn 

áratug. Þessi þróun hefur 

ekki síst sett mark sitt á 

Fljótsdalshérað og 

heiðarlöndin þar inn af. 

Hafi Hálslón haft áhrif á 

heiðagæs á þessu svæði er 

hætt við að slíkt sé 

vandlega falið í hinni 

almennu aukningu í varpi 

gæsarinnar.



Heiðagæsir, Varpfuglar á úthéraði, Hreindýr

› Áætlun um vöktun

› Lómur: Vöktun hefur verið hætt.

› Hávella: Grunnupplýsingum var safnað 

2005-2007. Vöktuð árlega síðan og fyrst 

um sinn.

› Grágæs: Grunnupplýsingum safnað 2005. 

Rannsóknir endurteknar á 5- 10 ára fresti.

› Skúmur: Grunnupplýsingum safnað 2005-

2007. Endurtekið 2008 og 2009. Vöktun 

að jafnaði árlega á hluta svæðisins, og á 5-

10 ára fresti á öllu Héraði.

› Hávellu hefur fækkað mikið á fljótinu 

frá og með 2008.Á þeim tíma hefur 

gegnsæi í fljótinu minnkað í helming 

þess sem var fyrir virkjun. Þróunin á 

áranna 2005-2010

› Milt veðurfar? Ástand stofna ! Nýjar 

virkjanir? 
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Heiðagæsir, Varpfuglar á úthéraði, Hreindýr

› Hvað er mælt ?

› a) Fjöldi hreindýra á Vesturöræfum og á Múla og Hraunum austan Snæfells

› Áætlun um vöktun

› a) Bein talning og ljósmyndir teknar úr flugvél í 1-2. viku júlí mánaðar eru notaðar til að 

áætla fjölda dýra.

› Markmið

› a)  Ekki meira en 15% fækkun verði í hreindýrastofninum á Vesturöræfum, Múla og 

Hraunum austan Snæfells.



Heiðagæsir, Varpfuglar á úthéraði, Hreindýr

› Árlegar sumartalningar 

frá 1965 á svo kallaðri 

Snæfellshjörð sem gengur 

á veiðisvæðum 1 og 2.

› Samanlagður og kynjagreindur 

kvóti á svæðum 1 og 2 frá 1993.



Áfok við Hálslón

› Hvað er mælt?

› a. Rúmmál áfoksgeira sem berast upp fyrir austurströnd 

lónsins

› Áætlun um vöktun

› a. Sjónræn vöktun fer fram og hefst gagnasöfnun eftir að 

lónið hefur verið fyllt. Reglulegar heimsóknir á svæðið 

eftir slæm veður.

› Markmið

› a. Engir áfoksgeirar austan lónsins.

› Enn sem komið er hafa engir áfoksgeirar 
myndast utan þeirra viðmiðunarlína sem 
settar hafa verið við Hálslón.



Uppgræðsla lands

› Hvað er mælt?

› a. Flatarmál uppgrædds lands á Norður-Héraði og í Fljótsdal.

› Áætlun um vöktun

› a. Landgræðslan mun mæla, fylgjast með svæðum og setja upplýsingar í gagnagrunn sinn. 

Upplýsingum verður safnað á fimm ára fresti.

› Markmið

› a. Fljótsdalshérað: Uppgræðsla 32 km2 lands

› b. Fljótsdalshreppur: Markmið þarf að þróa í samvinnu við sveitarfélagið.
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