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Inngangur 
Að beiðni Íslenskrar Orkuvirkjunar var gerð úttekt á gróðurfari og fuglalífi við Hverfisfljót 
vegna fyrirhugaðrar virkjunar í fljótinu. Hér er gerð grein fyrir fuglalífi og gróðurfari á og við 
fyrirhugað framkvæmdasvæði frá vegarslóða sem mun liggja frá Dalshöfða vestur yfir 
Hverfisfljót að aðrennslisskurðum ofan Lambahagafossa  (Mynd 1). Gróðurþekja og helstu 
gróðurlendi eru færð á kort og tegundasamsetning gróðurlenda á þeim svæðum sem 
vegarstæðið liggur um er lýst. Gerð er grein fyrir tegundafjölbreytni fugla. Gerð er grein fyrir 
hvort sjaldgæf eða sérstæð gróðurlendi, plöntutegundir eða fuglategundir hafa fundist á 
svæðinu og sérstaklega ef um er að ræða friðlýstar tegundir eða tegundir á Válista 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 1996, Náttúrufræðistofnun Íslands 2000, Náttúrufræðistofnun 
Íslands 2007a og Auglýsing nr. 184/1978).  
 

 
Mynd 1. Fyrirhugaðar framkvæmdir vegna virkjunar við Hverfisfljót (VGK-Hönnun 2007)  
 
Hverfisfljót er forugt og vatnsmikið jökulstraumvatn í jaðri úfins hrauns vestan við Dalsfjall. 
Hraunið er mosavaxið en sandorpið næst farvegi fljótsins á köflum. Dalsfjall austan við 
fljótið er þokkalega gróið með giljaskorningum.  Gljúfur er í Hverfisfljóti næst virkjunarstað.  
Svæðið frá Hnútu suður með Hverfisfljóti að brúarstæði vestan við Dalshöfða er lítið raskað 
langleiðina að vegarslóða norðan við Þverá. 
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Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gróður 
Vettvangsathugun vegna gróðurs var gerð 14. ágúst 2007. Veður var gott, sól en dálítill 
vindur. Vegarstæðið, efnistökusvæði og önnur svæði sem mögulega raskast vegna mann-
virkjagerðar og efnistöku voru gengin og gróðri lýst. Gróðurlendi voru afmörkuð á loftmynd 
á um 200 m breiðu belti í kringum fyrirhugaðar framkvæmdir. Einnig var gerð úttekt á 
tegundafjölbreytni og litið eftir sjaldgæfum tegundum.  Að vettvangsvinnu unnu Erlín Emma 
Jóhannsdóttir, Gerður Guðmundsdóttir og Kristín Ágústsdóttir.  
 

Tegundalisti sem gerður var er birtur með skýrslunni í Viðauka I.  Auk þess var leitað í 
gagnasafni Náttúrufræðistofnunnar Íslands eftir því hvort áður hafi verið skráðar sjaldgæfar 
tegundir eða tegundir á Válista á eða í nágrenni við framkvæmdasvæðið (Náttúrufræði-
stofnun Íslands 2007a). Uppgræðsla hefur verið á svæðinu og leitað var til Landgræðslu 
ríkisins eftir því hvaða tegundum hefur verið sáð á þessu svæði (munnl.upplýsingar Elín 
Heiða Valsdóttir). Umfjöllun um tegundir í þessari skýrslu er byggð á þeirri gagnasöfnun sem 
fram fór 2007 og eldri gögnum.  
 

Gróður var kortlagður í mælikvarðanum u.þ.b 1:5000 á myndkort frá Loftmyndum ehf. í 
eigu Loftmynda. Við kortlagningu var notaður gróðurlykill Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 
árinu 2002 sem birtur er í Viðauka II (Náttúrufræðistofnun Íslands 2002).  Lykillinn var 
aðeins aðlagaður að verkefninu og nýgræðum bætt inn í lykilinn, en nýgræður voru áður skil-
greindar sem sérstakt gróðurlendi í gróðurkortagerð (Steindór Steindórsson 1980). Niður-
stöður kortlagningar eru birtar á tveimur kortum í mælikvarðanum 1:17.000  og u.þ.b. 
1:24.000. Annars vegar kort sem sýnir gróðurlendi (Mynd 10, bls. 8), hins vegar kort sem 
sýnir gróðurþekju á umræddu svæði (Mynd 11, bls 9.). 

Fuglar 
Vettvangsathugun vegna fugla var gerð 13. og 14 ágúst 2007. Veður var gott, sól en dálítill 
vindur En eins og fram hefur komið í samtölum við forsvarsmenn fyrirhugaðrar fram-
kvæmda þá var liðið allt of langt fram á sumar til að gera marktækar athuganir á varpfuglum 
en slíkar rannsóknir verða að fara fram á tímabilinu maí til júlí. Að vettvangsvinnu vann 
Halldór W. Stefánsson. 
 

Áhrifasvæði virkjunarinnar sem tengist fuglum er mun stærra en það sem tekur til gróðurs.  
Gróflega má ætla að það sé innan eftirfarandi marka;  frá Seljalandi norðvestur um mitt 
Dalsfjall í Brunná vestan við Helgastaðafjall þaðan í Miklafell vestan við Eldhraun og þaðan 
suður í Öðulbrúará og niður með henni að Þverá og austur í Seljaland. 
 

Rætt var við ábúendur á Dalshöfða og þeir inntir eftir upplýsingum um dýralíf og náttúrufar 
á svæðinu. Farið var um áhrifasvæði fyrirhugaðrar virkjunar meðfram Hverfisfljóti að 
vestanverðu frá Hnútu suður að þjóðvegi og einnig litið eftir fuglum við Öðulbrúará og 
Þverá og í hrauninu milli þessara straumvatna. Góð yfirsýn fékkst á svæðið með skoðun 
syðst úr Dalsfjalli.  
 

Fuglar voru taldir eins og þeir komu fyrir á svæðinu og litið var eftir ummerkjum eftir þá.  
Engum þéttleikamælingum var komið fyrir. Af fuglaþúfum að dæma sem myndast hafa í 
gegnum tíðina bendir margt til þess að óðalsbundnir fuglar séu reglulegir víða á svæðinu. 
 

Auk þess var leitað í eldri gögn sem Náttúrufræðistofnun Íslands safnaði um varp fálka, 
hrafna og smyrla í Skaftafellssýslu sumarið 1990 (Skarphéðinn G. Þórisson, Jón 
Guðmundsson og Halldór W. Stefánsson 1990)  Samhliða þeirri úttekt voru aðrir fuglar 
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skráðir. Lauslega er gerð grein fyrir þeim athugunum á svæðinu næst fyrirhuguðu 
virkjanasvæði.  

Niðurstöður 

Gróður 

Gróðurfar 

Fjallað er um svæðið vestan við Lambhagafossa neðan Hnútu sem liggur að mestu yfir 
Eldhraun, um 7 km leið að Dalshöfða. Við lýsingu gróðurlenda er stuðst við staðsetningar-
punkta frá H1 sem er nyrst á athugunarsvæðinu að H36, syðst á athugunarsvæðinu (sjá Mynd 
10, bls. 8). Almennt séð var svæðið nokkuð einsleitt og má skipta í gras- og lyngbrekkur með 
mosa vestan Lambahagafossa, vel grónar mosaþembur í hrauninu,  minna gróin sendin svæði 
þar sem Hverfisfljót hefur sótt að gróðri og hrauni og svo graslendi og ræktað land austan 
fljótsins, næst Dalshöfða.    
 
Gróðurkort (sjá Mynd 10, bls. 8) gefur til kynna að gróður hafi verið mjög einsleitur, enda 
gróðurlendin sem þar eru skilgreind einkum mosagróður. Það ber þó að hafa í huga að 
svæðið er ekki eins einsleitt og gróðurkortið gefur til kynna, t.d. er oft um að ræða 
gróðurlendi sem saman eru flokkuð mosagróður og lyngmói eða mosagróður og graslendi, 
en lendið í heild fær lit mosagróðurs á korti. Þá er mosagróðurinn mjög breytilegur, allt frá 
þunnum mosa á sendnum svæðum til þykkrar mosaþembu á hraunum.  Mosaþemban er 
mjög breytileg eftir svæðum. t.d. finnast mosaþembur með nær einungis stinnastörum, 
mosaþembur með smárunnum og mosaþembur með grösum og mosaþembur með grösum 
og smárunnum og svo mætti áfram telja.  
 
Brekkur vestan Lambhagafossa 
Genginn var vegslóði að athugunarsvæðinu norðvestanverðu og komið að nyrsta efnistöku-
svæðinu (Efnistökusvæði 1). Þar var mosagróin flöt vestan við Lambhagafossa, þar var 
túnvingull og hálíngresi algengt en einnig blávingull og loðvíðibrúskar hér og þar. Dálítið var 
af fléttum í mosanum og krækilyng. Jarðvegur var mjög sendinn. Ofan við flötina voru 
nokkuð grónar brekkur með 
mýrum á stöku stað þar sem  
klófífa, mýrastör og hrossanál 
voru ríkjandi en einnig var 
dálítið um elftingu (Mynd 2).  
 
Í brekkunum þar sem 
þrýstipípur munu liggja niður 
að stöðvarhúsi var aðallega 
mosi áveðurs en í dældum og 
lautum er krækilyng, gulmaðra, 
bugðupuntur, vallhæra, og 
klóelfting áberandi. Mosi var 
jafnan áberandi í undirlagi.  
 
Ofar í brekkunum var 
stinnastör allalgeng í 
mosanum. Fallegar lautir voru á nokkrum stöðum en í þeim var  að finna bláberjalyng á 
stöku stað og víðir var algengur ásamt grösum.   
 

 
Mynd 2. Stöku mýrarblettir voru í brekkunni og brekku 
rótunum vestan við Hverfisfljót (Ljósm. EEJ). 
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Efst í brekkunum neðan við 
aðrennslisskurð og inntak er 
mosaþemba með stinnastör  
(Mynd 3), smárunnum og 
grösum á kollum, en í dældum 
var víða að finna graslendi með 
mosa eða lyngmóa. Víðast hvar 
var vel gróið en hér og þar stóðu 
berar hraunnibbur upp úr.  Þar 
sem aðrennslisskurðurinn sjálfur 
liggur er mjög sendinn jarðvegur, 
lítt gróin mosa og grösum. 
Greinilega er þar um að ræða 
fyrrum farveg Hverfisfljóts.   
 
 
 

Eldhraun 
Frá H2-H10 var að mestu um að ræða 
úfið hraun með nær samfelldum mosa.  
Tegundir með mosanum voru aðallega 
krækilyng, móasef, grasvíðir, 
þursaskegg og hálíngresi. Dældir voru 
meira grónar af háplöntum og þar voru 
krækilyng og blávingull ríkjandi en 
einnig var dálítið af gulmöðru og 
ljónslappa (Mynd 4).  Kíkt var ofan í 
hraungjótur til að athuga með burkna 
og aðrar skuggasælar plöntur og fannst 
m.a. tófugras á nokkrum stöðum.  
 
 
 

Þegar komið er að H10 verður 
hraunið sandorpið og mosinn 
gisnari og má víða sjá sanddældir 
með holurt, geldingahnappi og 
loðvíði hér og þar (Mynd 5). 
Einstakar þúfur grónar loðvíði 
og gulvíði voru á nokkrum 
stöðum á þessu svæði.  
 
Við H12 verður mosinn aftur 
samfelldari og háplöntur 
algengari en áður. Hjá 
afréttargirðingunni (sjá Mynd 10, 
bls. 8) kemur nokkuð sléttlendi 
meðfram fljótinu en úfið hraun 
vestan við það. Á sléttlendinu 

var mosinn samfelldur og krækilyngs og víðibrúskar  voru á stöku stað.  Svæðið frá 
afréttargirðinunni og suður eftir er skilgreint sem landgræðslusvæði (Landgræðsla ríkisins 
2007).  

 
Mynd 4.  Samfelldur mosi á hraunum, en dældir meira grónar 
háplöntum (Ljósm. EEJ).  

 
Mynd 5. Frá H10-H12 er jarðvegurinn sendnari og gróður-
þekjan minni (Ljósm. EEJ).  
 

 
Mynd 3. Mosaþemba með stinnastör (Ljósm. KÁ).    
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Frá H15-H18 er  aftur breyting á gróðurfari þar sem  mosinn verður ósamfelldari og í 
dældum er sandur með lambagras- og móasefsþúfum og axhæra  á stangli (Mynd 6).  Gróður 
á þessu svæði virðist óstöðugur og nýgræður áberandi, þar sem grös, elfting og blómplöntur 
reyna að ná fótfestu.  

Við H18 og að H21 verður 
mosinn aftur samfelldari og 
landið verður meira sléttlent 
háplöntur eru aðallega krækilyng 
loðvíðir og grasvíðir. 
Móasefsþúfur og beitilyng eru á 
stöku stað. 
 
Frá H22 og að H24 er 
gróðurþekjan aftur ósamfelldari 
og nokkuð um sanddældir og 
úfið hraun í kring. Þar sem mosi 
er, vex melgresi og túnvingull 
upp úr honum, en á þessu svæði 
hefur verið stunduð uppgræðsla 
frá árinu 1997 og samkvæmt 

upplýsingum frá Landgræðslu ríkisins (munnl.upplýsingar Elín Heiða Valsdóttir 2007) hefur 
verið sáð melgresi, túnvingli og beringspunti á svæðinu. Í sanddældum er melgresið ríkjandi 
(Mynd 7). Rétt hjá H24 hefur áin flætt yfir og er möl og stórgrýti áberandi þar en þó hefur 
gróður náð að festa sig, t.d. túnvingull.   

 
Frá H24 að H32. Á smá svæði 
frá H24 og suður er mosinn 
aftur samfelldari en þó eru 
sanddældir víðast hvar með 
melgresi. Eftir H26 verður 
undirlagið aftur sendnara og 
eru melgresi og túnvingull 
ríkjandi tegundir.   
 

 
Mynd 6.  Lambagrasþúfur á stangli. (Ljósm. EEJ)  
 

 
Mynd 7. Á landgræðslusvæðum hefur m.a. verið sáð melgresi 
(Ljósm. EEJ). 
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Austan fljóts 
Austan megin fljótsins, frá 
H32 og að H36  liggur 
veglínan í ræktuðu og 
röskuðu graslendi sem nýtt 
er af ábúendum Dalshöfða 
sem tún og beitarsvæði 
(Mynd 8).  Auk grasa 
fundust þar t.d. augnfró, 
stinnastör, vallhumall, 
lokasjóður, ljónslappi og 
brjóstagras. Í hraungjótum 
fundust m.a.  hvönn, 
mjaðjurt, tófugras og 
geitakál.  
 
 

Tegundir plantna 
Við vettvangsathugun fundust 89 tegundir háplantna (sjá tegundalista í Viðauka I) sem 
verður að teljast sæmileg fjölbreytni miðað við að gróðurlendið er aðallega þurrlendi og að 
mestu tegundafábreytt mosaþemba, en slík gróðurlendi finnast einkum við óhægstæð 
gróðurskilyrði, s.s. á úfnum hraunum.  Nokkrar mýrarspildur fundust þó á athugunarsvæðinu 
að norðvestanverðu og einnig nokkur flög.  Ekki fundust friðlýstar tegundir eða tegundir á 
Válista í þessari rannsókn og samkvæmt gagnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands hafa slíkar 
tegundir ekki heldur verið skráðar áður á þeim svæðum sem um ræðir (Náttúrufræðistofnun 
Íslands 2007a). Tvær tegundir sem eru fremur sjaldgæfar á Suðurlandi  fundust við vett-
vangsathugun 2007. Þetta eru: slíðrastör og fjallastör sem báðar fundust í þurrum brekkum 
vestan Lambhagafossa. Þá fannst geitakál í hraungjótu í röskuðu landi austan við Hverfis-
fljót, en það hefur ekki fundist áður á þessu svæði skv. gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar 
Íslands (Náttúrufræðistofnun Íslands 2007a).  Geitakál er slæðingur sem er nokkuð algengur 
á Austfjörðum og höfðuborgarsvæðinu (Náttúrufræðistofun Íslands 2007b), en slæðingar 
kallast erlendar aðfluttar plöntur sem eru oft óstöðugar og vaxa aðeins eitt ár eða fá ár á 
ákveðnu svæði og hverfa svo eða birtast annars 
staðar.  
 

Gróðurþekja 

Á nyrðri hluta athugunarsvæðisins, frá H1-H10 er 
gróðurþekjan að mestu samfelld, einkum 
mosaþemban (Mynd 9).  Í brekkunum vestan 
Lambhagafossa eru þó mosavaxin hollt áveðurs sem 
ekki eru fullgróin og inn á milli eru moldarbörð.  Frá 
H10 fer gróðurþekjan nokkuð að gisna. Undirlagið 
verður áberandi sendnara og áin gengur á land með 
sand-, aur og grjótburði með tilheyrandi áhrifum á 
gróðurþekju.  Er þar ýmist um að ræða hálfgróin 
svæði með grösum og mosa, eða lítt gróin svæði. 
Eins og áður hefur komið fram fara nú fram 
landgræðsluaðgerðir á  þessum svæðum.   

 
Mynd 8.  Austan fljóts, nýslegið tún fjær, graslendi nær.  
Ungnaut á Dalshöfða fylgjast með fugla athugunarmanni að 
störfum (Ljósm. KÁ).  
 

 
Mynd 9. Samfelld gróðurþekja mosa 
(Ljósm. KÁ).  
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Mynd 10. Gróðurfar við fyrirhugað virkjunarsvæði við Hverfisfljót. 
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Mynd 11. Gróðurþekja við fyrirhugað virkjunarsvæði við Hverfisfljót. 
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Fuglar 

Tegundir fugla á athugunarsvæðinu í ágúst 2007 
Víða mátti sjá ummerki eftir fugla meðfram Hverfisfljótinu sem bendir til að um mögulegt varp 
sé að ræða (heiðagæs; slóðir, skítur og fjaðrir, rjúpa, sílamáfur og heiðlóa). 
 
Þær fuglategundir sem vart var við á svæðinu voru; þúfutittlingur, steindepill, grágæs, heiðagæs 
(ummerki), straumönd, heiðlóa, kjói, maríuerla, skógarþröstur, spói, sílamáfur og rjúpa 
(munnl.upplýsingar Ragnar Jónsson og  Ásdís E. Sigurjónsdóttir) (Tafla 1, bls. 13).  
 
Allt eru þetta dæmigerðar tegundir fyrir búsvæði á borð við það sem er að finna við Hverfisfljót. 
Flestar framangreindra tegunda eru líklega verpandi á svæðinu og flokkast sem algengir eða 
fremur algengir varpfuglar á Íslandi.  Af þeim eru sílamáfur, grágæs, spói, kjói, heiðlóa og 
straumönd staðfestir varpfuglar. Auk þess gætu nokkrar aðrar tegundir orpið þótt þær hafi ekki 
verið skráðar að þessu sinni. Hér má nefna smyril, hrafn, fálka, hrossagauk, snjótittling og e.t.v. 
fleiri tegundir (sjá nánar í kaflanum: Tegundir fugla á athugunarsvæðinu í júní 1990, bls. 12). 
Umferðarfuglar og þeir sem geta talist gestir á svæðinu miðað við tímasetningu athugana (þ.e. 
miður ágúst), eru; steindepill, þúfutittlingur og maríuerla. Af þessum tegundum eru grágæs, 
straumönd, fálki og  hrafn á Válista (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000).  
 
Meðal afar sjaldgæfra varpfugla sem er að finna í Skaftafellssýslu, má nefna helsingja en hann 
verpir beggja vegna við fyrirhugað virkjunarsvæði en sem fyrr segir hefur ekki verið gengið úr 
skugga um hvort hann sé að finna við Hverfisfljót.  
 
Heiðagæs (Anser brachyrhynchus) Algeng tegund á landsvísu með mesta útbreiðslu á 
hálendi en hefur verið að dreifa sér á láglendi. Varp er ekki þekkt við Hverfisfljót (munnl.uppl. 
Ragnar Jónsson) og engir varpstaðir fundust 13. og 14. ágúst 2007 á vestur bakka fljótsins en 
mun varplegra er austan við fljótið, Dalsfjallamegin í gilinu. Ummerki eins og nýlegar slóðir, 
skítur og flugfjaðrir benda til að varpfuglar hafi verið í felli austan við Hnútu í júlí eða fyrri part 
ágúst 2007 en svæðið er ekki þekkt fyrir að vera fellistaður geldra heiðagæsa sem fella fjaðrir fyrr 
en varpfuglar.  Engar heiðagæsir sáust en þær geta farið leynt ef ófleygir ungar eru til staðar.  
Tilkoma virkjunar með tilheyrandi mannvirkjum og umferð getur haft truflandi áhrif á varp 
heiðagæsa sem sterkar líkur eru á að séu á svæðinu og nauðsynlegt að gengið verði úr skugga 
um hvort svo sé vorið 2008. 
 
Grágæs (Anser anser)  Algengur fugl á landsvísu en ekki sáust nema 7 fuglar á svæðinu en það 
var eitt par með einn unga og annað par með tvo unga.  Vegna þess hve athuganir á svæðinu 
voru seint að sumrinu verður ekki hægt að alhæfa um að þessir fuglar hafi orpið þar eða hvort 
þær hafi komið inn á svæðið.  Líklega verpa grágæsir á svæðinu.  Grágæsir eru allalgengar við 
Dalshöfða vor og haust (munnl.uppl. Ragnar Jónsson).  Áhrif virkjunar og framkvæmda á 
grágæsir koma til með að verða óverulegar. Tegundin er á Válista (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000). 
 
Straumönd (Histrionicus histrionicus)  Frekar sjaldgæf tegund á landsvísu og þar með á 
svæðinu við Hverfisfljót.  Kvenfugl með tvo unga sást nyrst við Öðulbrúará en fuglinn gat hafa 
orpið mun ofar með ánni eins og oft vill verða hjá tegundinni eða jafnvel í hrauninu milli 
Hverfisfljóts og Öðulbrúarár.  Tegundin er á Válista (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000).  
Ólíklegt er að virkjun og framkvæmdir komi til með að vera afgerandi fyrir straumendur á 
svæðinu og litlar líkur á að þær fari að nýta sér forugt Hverfisfljótið þó virkjað verði. 
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Rjúpa (Lagopus mutus)  Algengur fugl á landsvísu er engin rjúpa sást á svæðinu við 
Hverfisfljótið 13. og 14. ágúst 2007.  Samkvæmt upplýsingum frá Ragnari Jónssyni sást rjúpa 
með unga á svæðinu fyrr um sumarið. Víða sáust ummerki eftir rjúpur á svæðinu, mest gamall 
skítur sem bendir til að þær séu áberandi á öðrum árstímum og þá líklega vetur og vor. 
Moldarbæli voru á tveimur stöðum og fáeinar fjaðrir. 
 
Heiðlóa (Pluvialis apricaria) Algengur fugl á landsvísu en aðeins sáust 4 fuglar við 
Hverfisfljót dagana 13. og 14. ágúst 2007 en það er engan veginn lýsandi fyrir tegundina á 
svæðinu. Um var að ræða fugla með varpatferli, þ.e. æst par og stakur fugl með aðvörunarhljóð.  
Fátt er hægt að segja til um áhrif virkjunar og framkvæmda á heiðlóur þar sem ekki liggur fyrir 
algengi þeirra á svæðinu en búast má við að áhrifin verði nokkur.  Þeir fuglar sem voru til staðar 
eru frekar síðbúnir í varpi. Ummerki sáust víða á svæðinu eftir heiðlóur, aðallega slóðir. 
 
Spói (Numenius phaeopus)  Algengur fugl á landsvísu og trúlega mun algengari á svæðinu 
við Hverfisfljót en reyndin var 13. og 14. ágúst 2007.  Aðeins 2 spóar sáust, æst par sem virtist 
vera með unga.  Áhrif virkjunar og framkvæmda kemur til með að valda afföllum á ungum sem 
reyndin er við flesta vegi og þar með við Hverfisfljót með tilkomu vegar þar milli Hnútu og 
Dalshöfða.  Reyndar fara afföllin eftir umferðarþunga svo tæplega yrðu þau mikil, þar sem 
umferð yrði varla mikil. 
 
Kjói (Stercorarius parasiticus) Frekar algengur fugl á landsvísu en ekki sáust nema 2  fuglar á 
svæðinu við Hverfisfljót 13. og 14. ágúst 2007.  Annar fuglinn var með varpatferli og barmaði 
sér austan við Hnútu en hinn sást vestan við fljótið á móts við Dalsfjall.  Bein áhrif virkjunar og 
framkvæmda á varp kjóa á svæðinu verða óveruleg en óbein áhrif geta verið þeim mun meiri 
sem felst aðallega í umferð ökutækja um svæðið og hver þau áhrif verða á fæðu kjóans. 
 
Sílamáfur (Larus fuscus) Algengur fugl á landsvísu og verpir við Hverfisfljót.  Alls voru taldir 
51 sílamáfur á svæðinu og þar af voru 11 ungfuglar frá sumrinu sem gefur 21,5% ungahlutfall á 
árinu 2007.  Varpið er afmarkað og kann að verða fyrir neikvæðum áhrifum 
virkjanaframkvæmda með tilkomu brúar og vegar sem mun auka aðgengi og þar með truflun á 
varpi.  Samkvæmt upplýsingum frá Ragnari Jónssyni hefur sílamáfum fækkað síðustu árin. 
 
Þúfutittlingur (Anthus pratensis) Algengur fugl um allt land og alls sáust 16 fuglar á svæðinu 
við Hverfisfljót dagana 13. og 14. ágúst 2007.  Tegundin verður að teljast afar líklegur varpfugl 
og gera verður ráð fyrir að virkjanaframkvæmdir muni raska varplandi sem því flatarmáli nemur 
sem fer undir mannvirkin. 
 
Maríuerla (Motacilla alba)  Frekar algengur fugl á landsvísu en sjö fuglar sáust við 
Hverfisfljót 13. og 14. ágúst 2007.  Nýlega fleygir ungar voru við Hnútu sem staðfestir varp á 
svæðinu.  Trúlega er hluti þeirra fugla sem sáust, gestir á svæðinu. Varpkjörlendi er víða til 
staðar sem að mestu mun sleppa við rask vegna virkjanaframkvæmda og má búast við að 
tegundin nýti sér mannvirki sem koma til með að rísa á svæðinu. 
 
Steindepill (Oenanthe oenanthe)  Nokkuð algengur fugl á landsvísu. Alls sáust 11 fuglar við 
Hverfisfljót 13. og 14. ágúst 2007. Steindepillinn verður að teljast afar líklegur varpfugl á 
svæðinu enda varpkjörlendi út um allt. Virkjanaframkvæmdir koma til með að raska varplandi 
sem flatarmáli mannvirkja nemur. 
 
Skógarþröstur (Turdus iliacus)  Algengur fugl á landsvísu en ekki sáust nema tveir fuglar við 
Hverfisfljót dagana 13. og 14. ágúst 2007.  Reikna verður með að þeir séu mun algengari á 
svæðinu um varptíma.  Samkvæmt upplýsingum Ragnars Jónssonar verpa skógarþrestir við 
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Dalshöfða á vorin.  Bein áhrif virkjanaframkvæmda koma til með að vera óveruleg en óbein 
áhrif geta falist í meiri afföllum meðfram og á nýjum vegi milli Hnútu og Dalshöfða. 

Tegundir fugla á athugunarsvæðinu í júní 1990 
Hér að framan er bent á nokkrar fuglategundir sem taldar eru líklegar til að geta verið á svæðinu 
út frá kjörlendi þó þær hafi ekki verið til staðar 13. og 14. ágúst 2007. Þessar tegundir eru hrafn, 
smyrill, e.t.v. fálki, hrossagaukur og snjótittlingur. Þá er ekki útilokað að sandlóa geti leynst á 
svæðinu þó hennar hafi ekki verið vart í athugunum 2007 og líka stelkur.  Hér verður vitnað í 
athuganir Náttúrufræðistofnunar Íslands í júní 1990 til rökstuðnings um að ofangreindar 
tegundir geti verið til staðar (Skarphéðinn G. Þórisson o.fl. 1990) (Tafla 1, bls. 13) 
 
9.6.1990:  Á Kálfadal á Rauðabergsheiði voru 17 heiðagæsir dreift.  Á tanga í tjörn við Háhól 
var heiðagæsahreiður með 4 eggjum.  Aðrir fuglar sem sáust í Rauðabergsheiði voru spói, 
heiðlóa, kjói og grágæs.  Í Kotafjalli voru örfá fýlspör.  Í Krossárdal var heiðagæs verpandi.  Í 
klettum upp af Núpum vestan við kverk voru 30-40 fýlspör verpandi og 7 tjaldar voru ungalegir 
og 5 grágæsir og 1 heiðagæs yfir ánni við klettana.  
 
10.6.1990:  Gengið inn með Dalsfjalli, gil frekar rýr þó þokkalegir klettar innan um en allt frekar 
lágt. Hvergi sást fýll þar. Einn tjaldur var gargandi fyrir miðju fjalli, 5 grágæsir varplegar og 
sílamáfur á sveimi og heiðlóur díandi víða. Við Dalshöfða var 1 nýfleygur skógarþrastarungi. 
Samkvæmt bóndanum á Seljalandi verpir hrafn oft í Selgili ofan við bæ og í klettunum 
norðvestan við Brunná. Þórarinn bróðir hans sá fálka í svokölluðu Gluggbóli í krikanum norðan 
við Brunná og smyrill oft verið í Langhamri austan við bæ stutt upp af vegi. Núna var þar ekkert 
sjáanlegt og enginn fýll. Fýll aðallega í klettum við Tröllaskarð við Brunná.  Samkvæmt Hannesi 
Jónssyni á Hvoli var fálki við Hrafná 1989 og jaðrakan nam land á svæðinu fyrir um 5 árum en 
alltaf verið mikið af stelk.  Við Þverárnúp – Fagrafoss voru 60 fýlspör. 
 
21.6.1990:  Við Djúpá – Blóðhraun var mikið af spóa, heiðlóu og stelk og 5 grágæsir.  
Hrafnshreiður var í Krummagili og spóahreiður fannst við Hvanná. 
 
22.6.1990:  Við Brúará vestan við Helgastaðafjall sást eftirfarandi; heiðlóueggskurn, gæsahreiður 
(ekki tegundagreint), nokkrir þúfutittlingar, snjótittlingar og steindeplar, 7 grágæsir, mikið af 
heiðlóu og heyrt í kjóa.  Við Brúará við Yxná var hrafnshreiður.  Í hrauni vestan við Brúará 
vestan Kotafjalls var steindepilshreiður, nokkrir spóar og æstur kjói. 
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Tafla 1 Reikna má með að 23 fuglategundir sé að finna við Hverfisfljót og í næsta nágrenni við fyrirhugað 
virkjanasvæði.  Þær eru misjafnlega fjölliðaðar og gætu verið fleiri en skráðar eru í töflunni.  Þá má ætla að árið 
1990 hafi maríuerla og rjúpa farið fram hjá athugendum og þær því verið alls 19 (Skarphéðinn G. Þórisson o.fl. 
1990). 
 

Tegundaskrá 

Tegund 2007 1990 Líkleg tegund Möguleg tegund 

Fýll  x   

Heiðagæs x x   

Grágæs x x   

Helsingi    x 

Straumönd x    

Smyrill  x   

Fálki  x   

Rjúpa x    

Tjaldur  x   

Sandlóa   x  

Heiðlóa x x   

Hrossagaukur   x  

Jaðrakan  x   

Spói x x   

Stelkur  x   

Kjói x x   

Sílamáfur x x   

Þúfutittlingur x x   

Maríuerla x    

Steindepill x x   

Skógarþröstur x x   

Hrafn  x   

Snjótittlingur  x   

Alls tegundir 12 17 2 1 

   

Umræða og ályktanir 

Gróður 
Aðstæður til gróðurskoðunar voru góðar bjart og gott veður. Þess ber þó að geta að þar sem 
gróðurskoðun er fremur seint að sumri eru meiri líkur en ella að tegundir hafi farið framhjá 
rannsóknarfólki, einkum þær tegundir sem þroskast að vori og fyrri part sumars.   
 
Gróður á rannsóknarsvæðinu er fremur einsleitur og mest bar á þurrlendi, einkum 
tegundafábreyttri mosaþembu. Veglínan H1-H32 (sjá Mynd 10, bls.8) liggur mest um mosagróið 
hraun og á einhverjum parti sanda. Austan megin fljótsins liggur veglínan í ræktuðu og röskuðu 
landi sem nýtt er af ábúendum Dalshöfða sem tún og beitarsvæði.  
 
Lítið er um votlendi á rannsóknarsvæðinu, þó eru mýrablettir í brekkunum vestan við 
Lambhagafossa sem að mestu falla utan skilgreinds áhrifasvæðis. Votlendi telst til  verðmætra 
gróðurlenda en samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 skulu mýrar og flóar sem eru 
yfir 3 ha að stærð njóta sérstakrar verndar.  Mýrar af slíkri stærðargráðu voru ekki kortlagðar á 
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sjálfu athugunarsvæðinu, en  undir Hnútu, nokkuð vestan við afmarkað framkvæmdasvæði 
(Mynd 10, bls. 8) er myndarleg mýri sem fer yfir þau stærðarmörk og því er mikilvægt að hlífa 
henni eftir fremsta megni ef til framkvæmda kemur. Þegar gróður var skoðaður mátti sjá nýleg 
hjólför eftir létt farartæki sem farið hefur um mýrina.  
 
Þar sem veglínan liggur í mosagrónu hrauni eru háplöntur aðallega smárunnar þó einkum 
krækilyng,  grasvíðir og víðir, grös og þursaskegg.  
 
Tegundafjölbreytni var mjög svipuð á öllu rannsóknarsvæðinu þó var ívið meiri fjölbreytni í 
brekkunum vestan Lambhagafossa heldur en á veglínustæðinu sjálfu þar var gróður meira 
einsleitur aðallega mosi með smárunnum.  
 
Gróðurþekja var samfelld á nyrðri hluta athugunarsvæðisins, en eftir því sem sunnar dró varð 
gróðurinn gisnari, einkum þó þar sem jarðvegurinn er sendin og fljótið hefur flætt yfir bakka 
sína.  
 
Ekki fundust sjaldgæf eða sérstæð gróðurlendi á svæðinu. Telja má fullgróið land til gróður-
farslegra verðmæta á Íslandi þar sem gróðurþekja er víða ósamfelld og gróður rýr vegna 
beitarálags, uppblásturs o.fl.. Verðmæti gróðurs á svæðinu liggja því fyrst og fremst í samfelldri 
gróðurþekju.   
 
Ekki fundust friðlýstar plöntutegundir eða tegundir á Válista en tvær sjaldgæfar tegundir á 
Suðurlandi voru skráðar á rannsóknarsvæðinu. Þetta eru slíðrastör og fjallastör sem ekki fundust 
víða á svæðinu. Ein tegund fannst sem ekki hefur  áður verið skráð á Suðurlandi 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2007a). Þetta er geitakál sem fannst á einum stað, í gjótu austan 
fljótsins. 

Fuglar 

Umræða og ályktanir 
Eins og áður hefur komið fram fór fuglaathugun fram seint að sumri og þar af leiðandi ávísun á 
fáar tegundir og lítinn fjölda fugla á svæðinu. Kjörlendi fugla við Hverfisfljót gefur tilefni til að 
ætla að ýmsar fleiri tegundir sé þar að finna yfir sumarið en þær sem komu fram í athugunum 
dagana 13. og 14. ágúst 2007, eins og eldri gögn vitna um (Skarphéðinn G. Þórisson o.fl. 1990).  
 
Takmarkaðar fuglarannsóknir eru tiltækar á þessu svæði og er því lítið til af eldri gögnum.    
Nauðsynlegt er að kanna varp fugla fyrri part sumars ef af framkvæmdum verður þar sem 
þessar athuganir eru allt of seint á ferðinni til að gefa nógu góða mynd af því.  
 
Núverandi nýting á svæðinu er einkum afréttur og beitiland. Talsverð umferð fólks er um 
svæðið, m.a. á göngu og var það svo þá daga sem var kíkt eftir fuglum, en sæmilega mörkuð 
gönguleið er yfir hraunið meðfram Hverfisfljóti. Þá virðist töluvert um ólöglegan utanvega-
akstur. Menn voru á torfæruhjólum á ferð um svæðið og talsvert um nýlegar gamlar 
utanvegaslóðir.  Þess má geta að fyrirhugað virkjanasvæði í Hverfisfljóti við Hnútu er 12-13 km 
suður af stækkuðum Skaftafellsþjóðgarði. 
 
Verði virkjun að veruleika munu áhrif á fugla vera mest á framkvæmdatíma og vegna umferðar 
um svæðið í hrauninu sem nú er takmörkuð, einkum vegna ökutækja á nýjum vegi.  Umferð 
vegna viðhalds og eftirlits kemur líka til með að hafa truflandi áhrif á fugla um ókomna tíð.  
Varanleg skerðing á búsvæðum fugla verður þar sem mannvirkin koma til með að vera.  
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VIÐAUKI I- tegundir háplantna 
 
Tegundir háplantna fundnar við Hverfisfljót (Nafngiftir: Hörður Kristinsson 1986). 
 
Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Augnfró Euphrasia frigida 
Axhæra Luzula spicata 
Beitieski Equisetum variegatum 
Beitilyng Calluna vulgaris 
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum  
Blávingull Festuca vivipara 
Blóðberg Thymus praecox 
Blómsef Juncus triglumis 
Brennisóley Ranunculus acris 
Brjóstagras Thalictrum alpinum 
Bugðupuntur Deschampsia flexuosa 
Dýragras Gentiana nivalis 
Eyrarós Epilobium latifolium 
Fjallafoxgras Phleum alpinum 
Fjallafræhyrna Cerastium arcticum 
Fjallastör Carez norvegica 
Flagahnoðri Sedum villosum 
Friggjargras Platanthera hyperborea 
Geldingahnappur Armeria maritima 
Geitakál Aegopodium podagraria 
Gleymmérei Myosotis arvensis 
Grasvíðir Salix herbacea 
Gulmaðra Galium verum 
Gulvíðir Salix phylicifolia 
Haugarfi Stellaria media 
Háliðagras Alopecturus pratensis 
Hálíngresi Agrostis capillaris 
Hárleggjastör Carex capillaris 
Hnappstör Carex capitata 
Hnúskakrækill Sagina nodosa 
Holtasóley Dryas octopetala 
Holurt Silene uniflora  
Hrafnastör Carex saxatilis 
Hrossanál Juncus arcticus 
Hundasúra Rumex acetosella 
Hvítmaðra Galium normanii  
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum 
Jakobsfífill Erigeron borealis 
Jarðarber Fragaroa vesca 
Klóelfting Equisetum arvense 
Klófífa Eriophorum angustifolium 
Kornsúra Bistorta vivipara 
Krækilyng Empetrum nigrum 
Lambagras Silene acaulis 
Lambaklukka  Cardamine hirsuta 
Lindadúnurt Epilobium alsinifolium 
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Íslenskt nafn Latneskt nafn 
Ljónslappi Alchemilla alpina 
Ljósberi Lychnis alpina 
Loðvíðir Salix lanata 
Lokasjóður Rhinanthus minor 
Lógresi Trisetum spicatum 
Lyfjagras Pinguicula vulgaris 
Lækjafræhyrna Cerastium cerastoides 
Maríustakkur Alchemilla vulgaris 
Maríuvöndur Gentianella campestris 
Melablóm Cardaminopsis petraea 
Melgresi Leymus arenarius 
Mjaðjurt Filipendula umaria 
Mosajafni Selaginella selaginoides 
Mosalyng  Cassiope hypnoides 
Mosasteinbrjótur Sxifraga hypnoides 
Móasef Juncus trifidus 
Músareyra Cerastium alpinum 
Mýradúnurt Epilobium palustre 
Mýrasóley Parnassia palustris 
Mýrastör Carex nigra 
Mýrfjóla Viola palustris 
Naflagras Koenigia islandica 
Rjúpustör Carex lachenalii 
Skarifífill Leontodon autumnalis 
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 
Skriðnablóm Arabis alpina 
Slíðrastör Carex vaginata 
Smjörgras Bartsia alpina 
Stinnastör Carex bigelowii 
Sýkigras Tofieldia pusilla 
Tófugras Cystopteris fragilis 
Tungljurt Botrychium lunaria 
Túnfífill Taraxacum spp. 
Túnsúra Rumex acetosa   
Túnvingull Festuca richardsonii 
Týtulíngresi Agrostis vinealis 
Undafífill Hieracium spp. 
Vallelfting Equisetum pratense 
Vallhæra 
Varparsveifgras 

Luzula multiflora 
Poa annua 

Vegarfi Cerastium fontanum 
Þursaskegg Kobresia myosuroides 
Ætihvönn Angelica archangelica 
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VIÐAUKI II- Gróðurlykill (Náttúrufræðistofnun Íslands 2002) 
 
ÞURRLENDI 
Mosagróður 
A1 Mosi (Racomitrium) A6 Mosi með þursaskeggi 
A2 Mosi með stinnastör A7 Mosi með þursaskeggi og smárunnum 
A3 Mosi með stinnastör og smárunnum A8 Mosi með grösum og smárunnum 
A4 Mosi með smárunnum A9 Hélumosi  (snjómosi) 
A5 Mosi með grösum A10 Hélumosar með grávíði 
Lyngmói 
B1 Krækilyng - fjalldrapi - bláberjalyng B6 Holtasóley - krækilyng - víðir 
B2 Krækilyng - bláberjalyng - sauðamergur B7 Bláberjalyng - krækilyng - víðir 
B3 Krækilyng - víðir B8 Sortulyng - krækilyng - fjalldrapi 
B4 Beitilyng - krækilyng - bláberjalyng B9 Aðalbláberjalyng 
B5 Beitilyng - sortulyng - krækilyng   
Fjalldrapamói 
C1 Fjalldrapi - bláberjalyng - krækilyng C3 Fjalldrapi - víðir 
C2 Fjalldrapi - þursaskegg - grös C8 Fjalldrapi - beitilyng - krækilyng 
Birki 
C5 Ilmbjörk C7 Ilmbjörk - gulvíðir 
Víðimói og kjarr 
D1 Grávíðir - krækilyng D5 Gulvíðir - grös 
D2 Grávíðir - fjalldrapi D6 Grasvíðir 
D3 Loðvíðir - grávíðir   
Þursaskeggsmói 
E1 Þursaskegg E4 Þursaskegg - holtasóley 
E2 Þursaskegg - smárunnar   
Sefmói 
F1 Móasef F2 Móasef - smárunnar 
Starmói 
G1 Stinnastör G3 Móastör - krækilyng - grávíðir 
G2 Stinnastör - smárunnar G4 Rjúpustör 
Graslendi 
H1 Grös H5 Sjávarfitjungur 
H2 Grös með störum H6 Finnungur (Nardus stricta) 
H3 Grös með smárunnum H7 Grös með elftingu 
H4 Melgras   
Fléttumói 
J1 Fléttur og smárunnar J2 Grábreyskingur 
Blómlendi 
L1 Hávaxnar blómjurtir L3 Alaskalúpína 
L2 Lágvaxnar blómjurtir   
Ræktað land 
R1 Garðlönd, korn- og grænfóðurakrar R4 Tún sem ekki er hægt að taka til heynytja aftur án 

þess að endurvinna þau og votlendi sem er að 
breytast í graslendi vegna framræslu á 
fyrirhuguðum ræktunarsvæðum. 

R2 Tún í góðri rækt, notuð til slægna og/eða beitar   
R3 Önnur tún.  Land sem hefur verið brotið og 

ræktað en er ekki nytjað lengur til heyöflunar þegar 
landgreining fer fram nema e.t.v. til beitar.  Þessi 
tún eru þó í því ástandi að hægt er að nýta þau til 
heyöflunar aftur með því að bera á þau að nýju. 

R5 Ræktað graslendi.  Uppgræðslusvæði þar sem 
gróðurlítið land eða náttúruleg gróðurlendi hafa 
breyst í graslendi vegna áburðargjafar með eða án 
sáningar. 
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Skógrækt 
R6 1. Barrtré  2. Lauftré:  Til þess að báðir flokkarnir 

séu merktir í sama reit þarf þekja þess flatarminni 
að vera meira en 10%. Sá flokkur sem meira er af 
er skráður fyrst 

  

VOTLENDI 
Hálfdeigja 
T2 Hrossanál - starir - grös T9 Hrossanál - vingull 
T3 Hálmgresi T10 Hrossanál - grávíðir/loðvíðir 
T4 Gulvíðir - starir - grös T11 Hrafnafífa með hálmgresi 
T5 Grös - starir T12 Bjúgstör 
T6 Broddastör - víðir - starir T30 Mosar í deiglendi Bjúgstör 
T7 Sef T31 Mosar og grávíðir/smárunnar í deiglendi 
Mýri 
U1 Mýrastör/stinnastör - hengistör U13 Mýrastör/stinnastör - mýrelfting 
U2 Mýrastör/stinnastör - víðir U14 Bjúgstör 
U3 Mýrastör/stinnastör - fjalldrapi U15 Skriðstör 
U4 Mýrastör/stinnastör- klófífa U18 Klófífa - finnungur 
U5 Mýrastör/stinnastör U19 Mýrastör/stinnastör - tjarnastör 
U8 Mýrastör/stinnastör - gulstör U21 Dýjahnappur - lindaskart 
U10 Mýrelfting U22 Barnamosar 
U11 Gulvíðir - starir   
U12 Mýrafinnungur - mýrastör/stinnastör   
Flói 
V1 Gulstör V6 Hrafnastör - mýrastör - klófífa 
V2 Tjarnastör V7 Gulstör - blátoppastör -hálmgresi 
V3 Klófífa V8 Klófífa - bláberjalyng - fjalldrapi 
V4 Hengistör V9 Flóastör - klófífa 
V5 Vetrarkvíðastör   
Vatnagróður 
Y1 Fergin Y5 Lónasóley 
Y2 Vatnsnál - vætuskúfur Y6 Nykrur - marar  
Y3 Vatnsliðagras - brúsar Y7 Flóðapuntur 
Y4 Lófótur Y8 Hnúðsef 
 
Gróðurþekja:   
 90% - 100% gróðurþekja:  algróið land 
 10%  - 0% gróðurþekja:  lítið eða ógróið land 
x Gróðurþekja að meðaltali 75% (meira en 67% gróið land, 90% - 67% gróið land) 
z Gróðurþekja að meðaltali 50% ( 67% - 34% gróið land) 
þ Gróðurþekja að meðaltali 25% (minna en 67% gróið land, 34% - 10% gróið land) 
 
Annað: 
a Grjót á yfirborði gerir land illræktanlegt, smágrýti 
b Grjót á yfirborði gerir land óræktanlegt, stórgrýti, klappir / grjót í grónu landi 
r Land sem er raskað/umbylt av völdum manna 
 
le Blautar áreyrar gt Stórgrýtt land 
ey Þurrar áreyrar vi Vikur 
hr Hraun q Freðmýrarúst 
mo Moldir n Sand-, malar- eða grótnáma 
by Byggð - mannvirki me Melar 
fl Flag   
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