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Inngangur  
Að beiðni Verkfræðistofnunnar Hönnunar fyrir hönd Fjárfestingastofu Orkusviðs tók 
Náttúrustofa Austurlands að sér að gera grein fyrir flatarmáli og tegund gróðurlenda á 
þynningarsvæðum loftborins flúors í útblæstri frá fyrirhuguðu álveri í Reyðarfirði. 
Útreikningar eru gerðir fyrir álver með 280.000 og 420.000 tonna ársframleiðslu.  
Þynningarsvæðin eru afmörkuð með jafngildislínum fyrir mismunandi styrk loftborins 
flúors (Guerreiro, C., Laupsa, H., & Knudsen, S. 2001).  
 
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir heildar flatarmáli lands og flatarmáli mismunandi 
gróðurlenda innan ákveðinna jafngildislína.  Varðandi lýsingar á gróðurlendum og 
mat á þolni/næmi þeirra fyrir mengunarefnum í útblæstri frá álverum er vísað til 
rannsókna sem fram fóru 1998 -1999 vegna mats á umhverfisáhrifum álvers í 
Reyðarfirði (Friðrik Pálmason og Erik Skye 1999; Guðrún Á. Jónsdóttir 1999).  

Aðferðir 
Jafngildislínur fyrir 1,0 µg/m3 F, 0,3 µg/m3 F og 0,2 µg/m3 F (Guerreiro, C. o.fl. 
2001) voru teiknaðar á gróðurkortið frá 1999 (Guðrún Á. Jónsdóttir 1999) og reiknað 
flatarmál mismunandi gróðurlenda innan hverrar línu. Í skýrslunum frá 1999 eru leidd 
rök að því að velja jafngildislínur 1,0 µg/m3 F, og 0, 2 µg/m3 F (Friðrik Pálmason og 
Erik Skye 1999; Guðrún Á. Jónsdóttir 1999). Auk þess er hér sett inn jafngildislína 
fyrir 0,3 µg/m3 F en það eru viðmiðunarmörk sem Hollustuvernd ríkisins mælir með 
(Skipulagsstofnun 1999). 
 
Jafngildislínurnar eru sýndar á meðfylgjandi gróðurkortum (1. kort, 3. kort) og ein-
földuðum þemakortum sem sýna megingerðir gróðurlenda í mismunandi lit (2. kort,  
4. kort).    

 Niðurstöður 

Álver með 280.000 tonna ársframleiðslu 

Jafngildislínur miðað við veðurfarsgögn tímabilið 1998-1999 
Flatarmál landsvæðis innan 0,2 µg/m3 F jafngildislínu er 295,8 ha.  Útbreiddasta 
gróðurlendið er mosagróður sem þekur 115,4 ha eða um 39 % af landi innan  0,2 
µg/m3 F línunnar.  Ræktað land nær yfir 50,7 ha  (17,1%), graslendi 47 ha (15,9 %) og 
bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói 28,4 ha (9,6%). Önnur gróðurlendi innan 0,2 
µg/m3 jafngildislínunnar eru mun minni (1. tafla bls. 3, 1. mynd bls. 4, 1. kort, 2. 
kort).  
 
Heildarflatarmál lands innan 0,3 µg/m3 F jafngildislínu er 191,0 ha.  Mosagróður er 
útbreiddastur og þekur 62,4 ha eða 32,7 % af landi innan við 0,3 µg/m3 F 
jafngildislínuna.  Ræktað land þekur 44,8 ha ( 23,4 %), graslendi 35,1 ha (18,4 %), 
bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói þekur 12,2 ha (6,4%) og fjalldrapa-, 
krækilyngs- og holtasóleyjarmói  þekur 11 ha (5,8%) . Önnur gróðurlendi innan 0,3 
µg/m3 F jafngildislínu eru minni (1. tafla bls. 3, 1. mynd bls. 4, 1. kort, 2. kort). 
 
Heildarflatarmál lands innan við 1,0 µg/m3 F jafngildislínu er 105,1 ha.  Ræktað land 
er útbreiddasta gróðurlendið og þekur 36 ha eða 34,3 % af  heildarflatarmáli lands 
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innan línunnar. Mosagróður þekur 28,2 ha (26,8 %) og graslendi 23,8 ha (22,6 %) en 
önnur gróðurlendi eru minni innan 1,0 µg/m3 F línunnar  (1. tafla, 1. mynd bls. 4, 1. 
kort, 2. kort). 

Jafngildislínur miðað við veðurfarsgögn tímabilið  1999-2000 
Flatarmál landsvæðis innan 0,2 µg/m3 jafngildislínu fyrir styrk flúors er 298,2 ha. 
Útbreiddasta gróðurlendið er mosagróður sem þekur 117,1 ha og eða um 39 % af 
landi innan 0,2 µg/m3 F línunnar. Ræktað land nær yfir 48,6 ha  (16,3 %), graslendi 
47,9 ha (16,1 %), bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói nær yfir 34,8 ha (11,7%) og 
fjalldrapa-, krækilyngs- og hotlasóleyjarmói 14,7 ha (4,9%) en önnur gróðurlendi 
innan 0,2 µg/m3 F línunnar eru minni (1. tafla, 1. mynd bls. 4, 1. kort, 2. kort). 
 
Heildarflatarmál lands innan 0,3 µg/m3 F jafngildislínu er 198,1 ha. Mosagróður er 
útbreiddastur og þekur 65,3 ha  eða um 33 % af flatarmáli lands innan 0,3 µg/m3 F 
jafngildislínunnar.  Ræktað land þekur 45,6 ha (23,0 %), graslendi 36,2 ha (18,3 %), 
bláberjalyngs-,  beitilyngs- og fléttumói þekur 12,7 ha (6,4%) og fjalldrapa-, 
krækilyngs- og holtasóleyjarmói þekur 12 ha (6,1%) en önnur gróðurlendi minna  (1. 
tafla, 1. mynd bls. 4, 1. kort, 2. kort).   
 
Heildarflatarmál lands innan við 1,0 µg/m3 F jafngildislínu er 108,5 ha. Ræktað land 
er útbreiddasta gróðurlendið um 33,7 ha eða 31,1% af flatarmáli lands innan 1,0 
µg/m3 F jafngildislínunnar. Mosagróður  þekur 31,5 ha (29%) og graslendi 24,3 ha 
(22,4%) en önnur gróðurlendi þekja mun minna innan 1,0 µg/m3 F jafngildislínunnar 
(1. tafla, 1. mynd bls. 4, 1. kort, 2. kort).  
 
1. tafla. Flatarmál mismunandi gróðurlenda og heildarflatarmál innan við jafngildislínur fyrir 
mismunandi styrk loftborins flúors miðað við álver með 280.000 tonna ársframleiðslu. Jafngildislínur 
eru reiknaðar út frá gögnum um veðurfar fyrir tímabilin 1998 -1999 og 1999 -2000. 
 
 1998 -1999 1999-2000 

Jafngildislínur fyrir styrk flúors (F) Jafngildislínur fyrir styrk flúors (F) 
1,0 µg/m3 0,3 µg/m3 0,2 µg/m3 1,0 µg/m3 0,3 µg/m3 0,2 µg/m3 

 
 
 
Gróðurlendi ha (%) ha (%) ha (%) ha (%) ha (%) ha (%) 
Mosagróður             28,2 (26,8) 62,4 (32,7) 115,4 (39,0) 31,5 (29,0) 65,3 (33,0) 117,1 (39,3) 

Ræktað land          36,0 (34,3) 44,8  (23,4) 50,7 (17,1) 33,7 (31,1) 45,6 (23,0) 48,6 (16,3) 

Graslendi        23,8 (22,6) 35,1 (18,4) 47,0 (15,9) 24,3 (22,4) 36,2 (18,3) 47,9 (16,1) 

Ógróið               5,9 (5,6) 14,1 (7,4) 19,2 (6,5) 6,4 (5,9) 14,3 (7,2) 19,2 (6,4) 

Fjalldrapa-, krækilyngs- 
og holtasóleyjarmói 

3,5 (3,3) 11,0 (5,8) 15,9 (5,4) 4,9 (4,5) 12,0 (6,1) 14,7  (4,9) 

Bláberjalyngs-, 
beitilyngs- og fléttumói 

0,1 (0,1) 12,2 (6,4) 28,4 (9,6) 0,1 (0,1) 12,7 (6,4) 34,8 (11,7) 

Deiglendi       4,8 (4,6) 6,0 (3,1) 7,1 (2,4) 4,6 (4,2) 6,0 (3,0) 6,6 (2,2) 

Votlendi       0,5 (0,5) 2,7 (1,4) 8,6 (2,9) 0,4 (0,4) 3,2 (1,6) 5,6 (1,9) 

Þursaskeggs-, sef-  og 
starmói      

1,9 (1,8) 2,1 (1,1) 2,1 (0,7) 2,1 (1,9) 2,2 (1,1) 2,2 (0,7) 

Blómlendi 0,4 (0,4) 0,6 (0,3) 1,4 (0,5) 0,5 (0,5) 0,6 (0,3) 1,5 (0,5) 

Kjarrlendi 0 0 0 0 0 <0,1 (<0,1) 

Flatarmál samtals              105,1 (100) 191,0 (100) 295,8 (100) 108,5 (100) 198,1 (100) 298,2 (100) 

 



 

 4 

Samanburður á tímabilum  
Ekki er mikill munur milli tímabilanna 1998 -1999 og 1999-2000 á heildarflatarmáli 
landsvæða innan þeirra jafngildislína sem skoðaðar eru hér (1.tafla). Hlutfallslegt 
flatarmál mismunandi gróðurlenda er einnig svipað innan jafngildislína sem byggðar 
eru á þessum 2 mismunandi tímabilum (1.mynd).  
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Mosagróður            Ræktað land Graslendi       
Ógróið              Fjalldrapa-, krækilyngs- og holtasóleyjarmói Bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói
Deiglendi      Votlendi Blómlendi
Þursaskeggs-, sef- og starmói

 
1. mynd. Flatarmál og skipting gróðurlenda innan jafngildislína fyrir mismunandi styrk loftborins 
flúors miðað við álver með 280.000 tonna ársframleiðslu. Jafngildislínur eru reiknaðar út frá gögnum 
um veðurfar fyrir tímabilin 1998 -1999 og 1999 -2000. 
 

Álver með 420.000 tonna ársframleiðslu 

Jafngildislínur miðað við veðurfarsgögn tímabilið 1998-1999 
Flatarmál landsvæðis innan 0,2 µg/m3 F jafngildislínu er 487,9 ha. Útbreiddasta 
gróðurlendið er mosagróður sem þekur 195,2  ha eða 40 % af landi innan 0,2 µg/m3 F 
línunnar.  Graslendi þekur 84,7 ha, (17,4%), ræktað land 65,4 ha  (13,4%), 
bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói 44,6 ha (9,1%), votlendi 27 ha (5,5%) og 
fjalldrapa-, krækilyngs- og holtasóleyjarmói 22,7 ha (4,7%). Önnur gróðurlendi innan 
0,2 µg/m3 F jafngildislínunnar ná yfir minni svæði  (2. tafla bls. 5, 2. mynd bls. 6,     
3. kort, 4. kort). 
 
Heildarflatarmál lands innan 0,3 µg/m3 F jafngildislínu er 299,3 ha.  Mosagróður er 
útbreiddastur og þekur 113,6 ha eða 38 % lands innan við 0,3 µg/m3 F línuna. Ræktað 
land þekur 54,3 ha (18,1 %), graslendi 49,6 ha (16,6 %), bláberjalyngs-, beitilyngs- og 
fléttumói þekur 23,7 ha (7,9 %) og fjalldrapa-, krækilyngs- og holtasóleyjarmói þekur 
17,7 ha (5,9%). Önnur gróðurlendi innan  0,3 µg/m3 F jafngildislínunnar ná yfir minni 
svæði (2. tafla bls. 5, 2. mynd bls. 6, 3. kort, 4. kort). 
 
Heildarflatarmál lands innan við 1,0 µg/m3 F jafngildislínu er 115,1 ha.  Ræktað land  
er útbreiddasta gróðurlendið og þekur 40,3 ha eða 35% af  heildarflatarmáli lands 
innan línunnar. Mosagróður þekur 29,9 ha (26,0 %) og graslendi 25,4 ha (22,1 %) en 
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önnur gróðurlendi innan við 1,0 µg/m3 F jafngildislínunnar ná yfir mun minni svæði 
(2. tafla bls. 5, 2. mynd bls. 6, 3. kort, 4. kort). 

Jafngildislínur miðað við veðurfarsgögn tímabilið 1999-2000 
Flatarmál landsvæðis innan 0,2 µg/m3 F jafngildislínu er 488,5 ha. Útbreiddasta 
gróðurlendið er mosagróður sem þekur 201,6 ha eða 41,3 % af landi innan 0,2 µg/m3 
F línunnar.  Graslendi þekur 86,4 ha (17,7%), ræktað land 63,5 ha (13 %), 
bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói þekur 46,5 ha (9,5 %), fjalldrapa-, krækilyngs- 
og holtasóleyjarmói 20,3 ha (4,2 %) og votlendi 20,1 ha (4,1%). Önnur gróðurlendi 
innan  0,2 µg/m3 F jafngildislínunnar þekja minni svæði (2. tafla, 2. mynd bls. 6, 3. 
kort, 4. kort). 
 
Heildarflatarmál lands innan 0,3 µg/m3 F jafngildislínu er 276,1 ha. Mosagróður er 
útbreiddastur og þekur 131,2 ha eða 47,5 % af landi innan við 0, 3 µg/m3 F línuna. 
Ræktað land nær yfir 51,9 ha (18,8 %), graslendi 51,5 ha (18,6 %), bláberjalyngs- 
beitilyngs- og fléttumói 34,5 ha (12,5 %) og fjalldrapa-, krækilyngs- og 
holtasóleyjarmói 17 ha (6,2 %). Önnur gróðurlendi innan  0,3 µg/m3 
jafngildislínunnar þekja minni svæði (2. tafla, 2 .mynd bls. 6, 3. kort, 4. kort).  
 
2. tafla. Flatarmál mismunandi gróðurlenda og heildarflatarmál innan við jafngildislínur fyrir 
mismunandi styrk loftborins flúors miðað við álver með 420.000 tonna ársframleiðslu. Jafngildislínur 
eru reiknaðar út frá gögnum um veðurfar fyrir tímabilin 1998 -1999 og 1999 -2000. 
  
 1998 - 1999 1999-2000 

Jafngildislínur fyrir styrk flúors (F) Jafngildislínur fyrir styrk flúors (F) 
1,0 µg/m3     0,3 µg/m3 0,2 µg/m3 1,0 µg/m3     0,3 µg/m3 0,2 µg/m3 

 
 
Gróðurlendi ha    (%) ha  (%) ha  (%) ha  (%) ha  (%) ha  (%) 
Mosagróður             29,9 (26,0) 113,6 (38,0) 195,2 (40,0) 26,6 (26,4) 131,2 (47,5) 201,6 (41,3) 

Ræktað land           40,3 (35,0) 54,3 (18,1) 65,4 (13,4) 35,8 (35,5) 51,9 (18,8) 63,5 (13,0) 

Graslendi        25,4 (22,1) 49,6 (16,6) 84,7 (17,4) 22,9 (22,9) 51,5 (18,6) 86,4 (17,7) 

Ógróið               6,3 (5,5) 19,2 (6,4) 32,2 (6,6) 5,3 (5,3) 19,6 (7,1) 34,7 (7,1) 

Fjalldrapa-, krækilyngs- 
og holtasóleyjarmói 

4,7 (4,1) 17,7 (5,9) 22,7 (4,7) 3,0 (3,0) 17, (6,2) 20,3 (4,2) 

Bláberjalyngs-,  
beitilyngs- og fléttumói  

0,1 (0,1) 23,7 (7,9) 44,6 (9,1) 0,1 (0,1) 34,5 (12,5) 46,5 (9,5) 

Deiglendi       5,1 (4,4) 7,6 (2,5) 10,8 (2,2) 4,7 (4,7) 7,0 (2,5) 10,1 (2,1) 

Votlendi        0,9 (0,8) 10,2 (3,4) 27,0 (5,5) 0,4 (0,4) 11,6 (4,2) 20,1 (4,1) 

Blómlendi 0,5 (0,4) 1,3 (0,4) 2,1 (0,4) 0,3 (0,3) 1,5 (0,5) 2,1 (0,4) 

Þursaskeggs-, sef- og 
starmói          

1,9 (1,6) 2,1 (0,7) 2,3 (0,5) 1,7 (1,7) 2,1 (0,8) 2,2 (0,4) 

Kjarrlendi 0 0 0,9 (0,2) 0 0 1,0 (0,2) 

Flatarmál  samtals             115,1 (100) 299,3 (100) 487,9 (100) 100,8 (100) 276,1 (100) 488,5 (100) 

 
 
Heildarflatarmál lands innan við 1,0 µg/m3 F jafngildislínu er 100,8 ha.  Ræktað land 
er útbreiddasta gróðurlendið og þekur 35,8 ha eða 35,5 % af  heildarflatarmáli 
svæðisins innan línunnar. Mosagróður þekur 26,6 ha (26,4 %), graslendi  22,9 ha 
(22,9 %) en önnur gróðurlendi þekja mun minna af  yfirborði lands innan 1,0 µg/m3 F 
línunnar (2. tafla, 2. mynd bls. 6, 3. kort, 4.kort). 
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Samanburður á tímabilum  
Fremur lítill munur er milli tímabilanna 1998-1999 og 1999-2000 á heildarflatarmáli 
lands innan þeirra jafngildislína sem skoðaðar voru. Hlutfallslegur munur er einnig 
lítill en þó er mosgróður og bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói hlutfallslega 
nokkru meiri innan 0,3 µg/m3 F  línunnar síðara tímabilið en það fyrra (2. mynd).  
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Mosagróður            Ræktað land Graslendi       

Ógróið              Fjalldrapa-, krækilyngs- og holtasóleyjarmói Bláberjalyngs-, beitilyngs- og fléttumói

Deiglendi      Votlendi Blómlendi

Þursaskeggs-, sef og starmói         Kjarrlendi

2. mynd. Flatarmál og skipting gróðurlenda innan jafngildislína fyrir mismunandi styrk loftborins 
flúors miðað við álver með 420.000 tonna ársframleiðslu. Jafngildislínur eru reiknaðar út frá gögnum 
um veðurfar fyrir tímabilin 1998 -1999 og 1999 -2000. 
 

Umræða 
Samkvæmt  Friðriki Pálmasyni og Erik Skye (1999) er ekki talið líklegt að plöntur 
eða gróðurþekja verði fyrir áhrifum af útblæstri þar sem styrkur er lægri en  0,2 µg/m3 
F.  Ennfremur er ályktað að reikna megi með skemmdum eða skaða á gróðri, a.m.k. á 
viðkvæmum tegundum, við hærri styrk en 1,0 µg/m3 F.  Þá er sagt að búast megi við 
að mælanleg áhrif á viðkvæmar tegundir eða gróðurlendi finnist við styrk milli 1,0 
µg/m3 F og 0,2 µg/m3 F.  Til frekari umfjöllunar um áhrif útblásturs á einstakar 
tegundir og gróðurþekju  er vísað í skýrslu Friðriks Pálmasonar og Eriks Skye (1999). 
 
Mosi, fléttur, bláberjalyng og beitilyng eru meðal tegunda sem taldar eru viðkvæmar 
fyrir flúormengun (Friðrik Pálmason og Erik Skye 1999; Hörður Kristinsson 1998). Í 
nokkrum af þeim gróðurlendum sem finnast í Reyðarfirði eru þessar tegundir ríkjandi. 
Líklegt er að þessi gróðurlendi séu því viðkvæm fyrir áhrifum flúor mengunar og að 
skemmdir og/eða breytingar á gróðri yrðu mest áberandi í þeim.  
 
Í öðrum gróðurlendum eru ríkjandi tegundir ýmist flokkaðar sem þolnar, mitt á milli 
þess að vera þolnar og viðkvæmar, eða upplýsingar eru ekki til um næmi þeirra 
gagnvart flúor mengun (Friðrik Pálmason og Erik Skye 1999). Þótt hér sé miðað við 
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að gróðurlendi séu viðkvæm ef ríkjandi tegundir í þeim eru viðkvæmar  ber að hafa í 
huga að flest gróðurlendi eru samsett af mörgum plöntutegundum þannig að líklegt er 
að í flestum gróðurlendum sé að finna  bæði þolnar og viðkvæmar tegundir.     
 
Af þeim gróðurlendum þar sem ríkjandi tegundir eru viðkvæmar fyrir flúor mengun er 
mosagróður lang algengastur á áhrifasvæði fyrirhugaðs álvers. Lyngmóar þar sem 
bláberjalyng eða  beitilyng eru ríkjandi finnast einnig all víða á áhrifasvæði 
fyrirhugaðs álvers. Fléttumóar eru hins vegar mjög fátíðir á áhrifasvæði álversins en 
þeir finnast á nokkrum stöðum við botn Reyðarfjarðar (1 kort og 3. kort).   
  
Mosagróður  þekur á bilinu 26 - 48 % af flatarmáli lands innan þynningarsvæða.  
Mosagróður þekur um 26 - 30 % af flatarmáli þeirra svæða sem falla innan 1,0 µg/m3 
F jafngildislínanna en þekur mest um 47,5 % lands innan 0,3 µg/m3 F jafngildislínu 
fyrir álver með 420.000 ársframleiðslu miðað við veðurfarsgögn frá tímabilinu 1999-
2000.  Mosagróður er algengastur á svæðinu vestan við fyrirhugað álver þannig að 
lögun þynningarsvæðis getur t.d. haft áhrif á hversu stór mosaþakin svæði lenda innan 
jafngildislína. 
 
Lyngmóar þar sem bláberjalyng eða beitilyng eru ríkjandi tegundir þekja frá 0,1 % til 
rúmlega 12 % af flatarmáli lands innan þynningarsvæða. Minnsta útbreiðslu hafa 
þessir móar innan 1,0  µg/m3 F jafngildislínanna eða um 0,1 % af flatarmáli þeirra 
svæða.   
 
Mosagróður og lyngmóar með bláberja- og beitilyngi þekja um 26-30 % af flatarmáli 
svæða innan 1,0 µg/m3 F jafngildislínanna en frá um 48 % til rúmlega 51 % af 
flatarmáli lands innan 0,2 µg/m3 F jafngildislínanna.  Hlutfallslega mest er þekja mosa 
og lyngmóa með bláberja- og beitilyngi um 60 % lands innan 0,3 µg/m3 F 
jafngildislínu fyrir álver með 420.000 ársframleiðslu miðað við veðurfarsgögn frá 
tímabilinu 1999-2000. 
 
Útbreiddasta gróðurlendi innan  1,0 µg/m3 F jafngildislínanna er ræktað land og er þar  
nær eingöngu um að ræða tún en einnig einhver smá garðlönd við bæi.  Stór hluti af 
þessum túnum er ekki lengur slegin árlega þar sem búskapur er lítill á svæðinu.  
Margar grastegundir eru flokkaðar sem meðal þolnar gagnvart flúormengun en ekki 
eru til upplýsingar um allar þær grastegundir sem algengastar eru í túnum næst 
fyrirhuguðu álveri.  
 
Ekki er mikill munur á heildarflatarmáli lands innan jafngildislína eftir því hvort 
miðað er við veðurfarsgögn fyrir tímabilið 1998 - 1999 eða 1999 - 2000. Munur á 
hlutfallslegu flatarmáli mismunandi gróðurlenda er ekki heldur mikill en þó er nokkur 
munur til staðar í vissum tilfellum. Þar sem gróðurlendi dreifast ekki jafnt um yfirborð 
lands í námunda við fyrirhugað álver getur lögun þynningarsvæða haft töluverð áhrif 
á hlutfallslega stærð mismunandi gróðurlenda innan jafngildislína.  
 
Útreikningar á jafngildislínum eru gerðir á korti í litlum mælikvarða þannig að 
landfræðileg staðsetning jafngildislína er ónákvæm. Ennfremur er mat á þolni tegunda 
gagnvart loftbornu flúori erfitt og ónákvæmt af margvíslegum ástæðum (Friðrik 
Pálmason og Erik Skye 1999). Einnig kann breytileiki í  veðurfari milli ára að hafa  
einhver áhrif á lögun og stærð þynningarsvæða. Það má því ekki túlka kortin sem 
fylgja þessari skýrslu eða þá útreikninga á flatarmáli gróðurlenda sem hér birtast sem 
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nákvæma spá um hvaða og hversu stór svæði kunna að verða fyrir áhrifum af flúor 
útblæstri frá álveri í Reyðarfirði. Kortin og flatarmálsútreikningarnir eru leið til að 
sýna í grófum dráttum á hvaða svæði má búast við áhrifum af fyrirhuguðu álveri og 
stærðargráðu gróðurlenda sem kunna að verða fyrir áhrifum af útblæstri flúors frá 
fyrirhuguðu álveri, miðað við þær forsendur sem eru gefnar varðandi: gögn um 
veðurfar, nákvæmni útreikninga og þekkingu á næmi plantna. 
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