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Efni: Klausturselsvirkjun:  Umhverfismat – Matsáætlun í kynningu  
 

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér ítarlega fyrirliggjandi áætlun um Klausturselsvirkjun. Sú lýsing sem 

þar kemur fram sýnir afar stórkallaleg áform sem munu hafa afar neikvæð áhrif á náttúru, landslag og 

víðerni. Stjórn Landverndar leggst því alfarið gegn þessum áformum óháð því í hvaða stærð vindorkuver 

á Fljótsdalsheiði / Klausturseli í  Múlaþingi verður sett fram.  

 

Um er að ræða óafturkræfa aðför að lítt snortnum heiðarlendum Austurlands af áður óþekktri stærð. Á 

Austurlandi er nú þegar framleitt gríðarlegt magn af raforku, líklega með því mesta á hvert mannsbarn í 

heimi. Steinsnar frá áformuðu vindorkuveri er Hálslón og Kárahnjúkastífla og Hraunaveita til viðbótar. 

Allt þetta nærsvæði er nú þegar raskað með óafturkræfum hætti með óásættanlegum en óafturkræfum 

neikvæðum umhverfisáhrifum.  

 

Þrátt fyrir að stjórn Landverndar leggist gegn þessum áform um Klausturselsvirkjun hefur stjórnin 

ákveðið koma á framfæri athugasemdum og ábendingum um meginefni þessarar matsáætlunar, m.a. til 

að stuðla að því að ef áfram verður haldið þá verði allar hliðar málsins upplýstar en ekki eftir geðþótta 

og óskhyggju þeirra sem að áformunum standa.   

 

Matsáætlun - Inngangur  

Áform Zephyr um 500 MW vindorkuver á Fljótsdalsheiði er bein árás á heiðarlendur og náttúru 

Austurlands. Hvergi er í drögum að matsáætlunum vikið að með rökum hver þörf sé á slíkri virkjun og 

hvað þá að það liggi fyrir samningar um afhendingu á jafnvægisorku svo hægt sé að setja slíkt hervirki á 

svið í bakgarði íbúa á Héraði og Jökuldal.   

 

Alhæft er í inngangi að um umhverfisvæna orku sé að ræða og á samkeppnishæfu verði. Í þessum 

efnum telja skýrsluhöfundar sig ekki þurfa að færa rök fyrir staðhæfingum – í fyrsta lagi hvað sé 

umhverfisvænt við vindorkuver og í öðru lagi hvar eru röksemdarfærslur að finna um afhendingu á 

hagkvæmu og samkeppnishæfu verði. Ef taka á slíkar alhæfingar alvarlega verður að færa fyrir þeim rök. 

Það er jafn einfalt að alhæfa á móti að það sé engin fótur fyrir þessum staðhæfingum. Þegar talað er um 

hagkvæmni gangvart samfélaginu verður einnig að tilgreina óbeinan kostnað vegna skaða á náttúru og 

landi. Ekki verður sé að það sé ráðgert. 

 

Þá segir í inngangi að stærð áfanga sé háð eftirspurn sem leiðir að áðurnefndi alhæfingu um vilyrði fyrir 
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samkeppnishæfu verði. Zephyr þarf að svara því hvort þeir séu reiðubúnir að reka vindorkufyrirtæki á 

Íslandi með gjaldskrá langt undir þeim viðmiðum sem sett eru t.d. á Norðurlöndunum sem þarf til að 

vindorkufyrirtæki geti borið sig fjárhagslega. Eða þýðir samkeppnishæft verð í huga Zephyr það verð 

sem þarf að hækka hér á almennum markaði ef vindorkuiðnaðinum verður gefin frjáls taumurinn? 

 

Í heimalandi Zephyr hefur þurft að stórhækka verð til neytenda svo þessi óáreiðanlega orkuframleiðsla 

geti borið sig1. Ef það er forsenda fyrir virkjununni að keyra upp raforkuverð á Íslandi telur Landvernd að 

best sé heima setið í þessu máli. Íslenskir neytendur og smá og meðalstór fyrirtæki á Íslandi þurfa á allt 

öðru að halda en þreföldun á raforkureikningum eins og sýnt hefur sig með aukinni innkomu 

vindorkuiðnaðarins hvar sem hann hefur stungið niður fæti á erlendri grund. Um þetta atriði verður að 

fjalla í áformuðu mati á umhverfisáhrifum.  

 

1.2. Af hverju Fljótsdalsheiði  

Á Fljótsdalsheiði telur Zephyr að séu afar hagkvæm veðurskilyrði þrátt fyrir að svæðið sé tiltölulega 

úrkomusamt og staðsetning í þeirri hæð að mikilla hitasveiflna gætir sem kallar meðal annars á 

ísingarhættu sem er afar óhagstæð vindorkuverum.  Rigning og rok og sand- og leirfjúk frá Hálslóni og 

upptökum þess eru sömuleiðis þekkt á þessu svæði eins og víðar um landið, nema hvað óvenjumikið leir 

og eða sandfjúk er yfir þetta svæði.   

 

Vitnað er til að vindafar hafi verið metið út frá ”sögulegum gögnum” en gera verður þó ráð fyrir  að 

ítrustu kröfur verði gerðar um vindafarsmælingar og hljóta þá að verða gerðar kröfur um annan búnað 

en þann sem fyrirtækið hefur valið í eigin þágu.  Vindmælingar og aðrar veðurfarsmælingar í 12 mánuði 

á Íslandi eru með öllu ómarktækar þar sem gríðarlegar veðurfarsveiflur geta verið á milli árstíða og ára, 

en vindorkuver eru sérstaklega viðkvæm fyrir miklum veðrabreytingum eins og einmitt einkenna 

íslenskt veðurfar. Staðhæfingar talsmanna vindorku hér á landi um að roklandið Ísland sé svo hagstætt 

fyrir vindorkuiðnaðinn er beinlínis rangt þar sem sýnt hefur verið fram á að bilanir í vindorkuverum eru 

algengastar í meðal- til miklum vindi, og fara hratt vaxandi með lækkuðu hitastigi og auknu rakastigi2. 

 

Gerð er athugasemd við að um leið og lýst er hversu hagkvæmt sé að tengjast flutningskerfinu að þá er 

hvergi vitnað til samráðs eða samskipta við eigenda flutningskerfisins, Landsnet. Þá sætir algjörri furðu 

að vísað sé til þess að Zephyr geti nýtt jöfnunarafl frá stórum vatnsaflsvirkjunum í nágrenni og þá án 

þess að nefna Kárahnjúkavirkjun eða Hálslón á nafn.  Hvaða forsendur telur hið erlenda orkufyrirtæki 

Zephyr sig hafa til að geta haldið því fram að það geti fengið aðgang að jöfnunarafli úr 

Kárahnjúkavirkjun?Ffyrirtækið virðist gefa sér það að geta gengið í vatnsforðabúar Landsvirkjunar þegar 

vindorkuverin eru stopp sem engin veit hvað getur varað yfir langan tíma. Því er algjörlega ljóst að í 

matsáætlun þessari er viðurkennt að fyrirtækið Zephyr mun ekki geta haldið úti rekstri nema hengja sig 

á opinberar vatnsaflsvirkjanir í eigu þjóðarinnar sem mun leiða til keðjuverkandi afleiðinga sem aðrar 

 
1 https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2021/slik-virker-det-hvorfor-gar-stromprisen-

opp/ 

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/x4Xq5X/prisene-paa-sol-og-vindkraft- 

Energiföretagen förklarar: Därför ser vi nu högre elpriser - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) 
2 Data-driven learning framework for associating weather conditions and wind turbine failures - 
ScienceDirect 

https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2021/slik-virker-det-hvorfor-gar-stromprisen-opp/
https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2021/slik-virker-det-hvorfor-gar-stromprisen-opp/
https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/x4Xq5X/prisene-paa-sol-og-vindkraft-
https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2022/juli/energiforetagen-forklarar-darfor-ser-vi-hogre-elpriser/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832017300832
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832017300832


 

 

þjóðir eru nú að glíma við m.a. með verðhækkunum og óhagkvæmari rekstri vatnsaflsvirkjana, ef 

vindurinn á að vera í forgangi í sölu þegar vindur blæs og jafnvel offramleiðsla á rafmagni verður í gangi.  

 

Þá kemur fram í þessum kafla að mögulega þurfi að styrkja hið nýuppbyggða flutningskerfi þ.e. 

Kröflulínu 3. Þetta telur stjórn Landverndar óábyrg áform enda mun sá reikningur að óbreyttu falla á 

Landsnet og hina almennu neytendur. Í framhaldi eru tómar getgátur og allt fari eftir því hverjir verða 

helstu notendur raforkunnar. Ljóst er að þessi hluti matskýrslunnar eru algjörlega fráleitar skýjaborgir 

þar sem framkvæmdaðili virðist ekki hafa hugmynd um hvert hann stefnir heldur bara ákveðin í að 

henda áformum í ferli án þess að hafa nokkurn málstað til að rökstyðja eða skýra nánar.  Ekki verður því 

annað séð en að áformin séu öll á sandi byggð.  

 

1.3. Matskylda framkvæmdar og leyfi og forsamráð. 

Þrátt fyrir að vitnað sé til forsamráðs við sveitarfélagið Múlaþing þá liggur ekki fyrir nokkur afgreiðsla 

eða viljayfirlýsing af hálfu sveitarfélagsins til þessa verkefnis.  Spyrja má því hvað gengur 

framkvæmdaðilum til að ráðast í gerð þessarar matsáætlunar þegar verkefnið hefur ekki einu sinni verið 

tekið fyrir hjá viðkomandi sveitarfélagi eða skipulagssviði þess og hvergi hefur verið líst yfir áhuga á 

verkefninu svo sýnt sé. Um almenna lýðræðislega umræðu í samfélaginu er ekki heldur að ræða heldur 

fyrst og fremst einhliða og áróðurskennd kynning framkvæmdaaðila.  

 

Landvernd gerir alvarlegar athugasemd við að setja slíkt og annað eins verkefni til auglýsingar hjá 

Skipulagsstofnun með engan sýnilegan eða opinberan stuðning við að setja verkefni þetta í matsferli. 

Hér í raun verið að bera á borð framkvæmd sem hefur víðtæk og líklega afar neikvæð samfélagsáhrif 

löngu áður en það er tímabært þar sem svo margar hliðar málsins eru illa ígrundaðar. Þetta er því bæðu 

sóun á fjármagni og vinnutíma opinberra stofnanna. 

 

2. Skipulag og aðrar áætlanir 

Vísað er til Landskipulagsstefnu um háleit markmið sem þar eru að finna meðal annars hvað varðar 

”lífsgæði, samkeppnishæfni, sjálfbæra þróun. Stuðla skuli að fjölbreyttri nýtingu lands í sátt við náttúru 

og landslag.  Gefin skal kostur á að nýta orkulindir í dreifbýli með sjálfbærni og umhverfisvernd að 

leiðarljósi.  Jafnframt gefur skipulagið kost á uppbyggingu raforku og flutningskerfis sem tryggir örugga 

afhendingu raforku. Í landsskipulagsstefnu er því beint til sveitarfélaga að taka afstöðu til þess við 

skipulagsgerð hvort möguleiki sé á framleiðslu á vindorku í sátt við náttúru- og samfélag.”  

 

Allt sem hér er tilgreint í Landskipulagsstefnu er í hróplegu ósamræmi við þau áform sem eru uppi. 

Staðreyndin er að það er fátt sjálfbært við þessar framkvæmdir, því síður að þær verði í sátt við náttúru 

og samfélag þar sem nú þegar hefur verið efnt til mikillar andstöðu við áform af þessu tagi víðsvegar um 

landið og umhverfisvernd sem tilgreind er í landskipulagsstefnu er eins fjarlæg og framast er hægt að 

hugsa sér með þessum áformum. Síðast af öllu sem tilgreint er í Landskipulagsstefnu í þessum kafla er 

afhendingaröryggi raforku. Þetta er einmitt sá vandi sem vindorkuiðnaðurinn hefur ekki getað tryggt og 

mun aldrei geta tryggt til framtíðar. Vindorkan er einmitt óstöðugasta raforkuframleiðsla sem fyrirfinnst 

hér á jörð og nægir þar að vísa til þeirra gríðarlegu vandamála sem við er að glíma nú um stundir á 

evrópskum orkumarkaði þar sem vindorka er komin í hættulega hátt hlutfall meðal þjóða sem hafa ekki 

orku úr að spila eins og Ísland hefur í dag. Landvernd vill því árétta að þessi vindorkuáform eins og 



 

 

önnur hér á landi eru með öllu fráleitur kostur. Aðeins Landsvirkjun sjálf gæti nýtt vindorku að hluta 

vegna eignarhalds og aðgengis hins opinbera að stórum vatnsaflsvirkjunum. Að veita erlendum 

vindorkufyrirtækjum aðgengi að vatnsafli Landsvirkjunar líkist því að selja Landsvirkjun í bútum. 

Landsvirkjun hefur nú þegar samið af sér við erlenda stóriðju á kostnað neytenda í þessu landi hvað þá 

ef lagt yrði í þá stórhættulegu vegferð að skrifa undir langtímasamninga við erlend vindorkufyrirtæki og 

kynda þannig undir endanlegri eyðileggingu á raforkuframleiðslu og raforkukerfi landsins.  

 

Í þessum kafla er bent á að hafin sé vinna við þrjú ný viðfangsefni í Landskipulagsstefnu. Loftslag, 

landslag og lýðheilsa.  ”Stefnumörkun um þessi viðfangsefni tengjast uppbyggingu vindorku”.  Þessi 

viðfangsefni eru öll góðra gjalda verð en ekkert af þeim getur fallið að uppbyggingu vindorkuvera af 

þeirri einföldu ástæðu að þau ganga þvert á öll þessi gildi eins og rannsóknir hafa sýnt með 

margvíslegum hætti erlendis.  Vindorkuver eyðileggja landslagsheildir þar sem landslag er að finna og að 

sama skapi liggja fyrir umfjallanir og skýrslur um neikvæð áhrif vindorkuvera á lýðheilsu og samfélög 

sem þurfa að búa við slík mannvirki bæði í bakgarði sínum og í fjarlægð3. Við mat á þessum atriðum 

gagnvart Landskipulagsstefnu þarf að taka sérstaklega tillit til íslenskrar náttúru og landslags vegna 

einstæðrar sérstöðu og íslensk náttúra á að njóta vafans í stað þess að það sé sífellt verið að ögra henni 

með slíkum áformum sem hér um ræðir.  

 

Í niðurlagi er bent á að nýtt sveitarfélag Múlaþing varð til árið 2020 þar sem fjögur sveitarfélög á 

Austurlandi sameinuðust. Þar liggur fyrir að vinna er hafinn við nýtt aðalskipulag. Í matsáætlun segir 

hinsvegar að stuðst verði við Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs þar sem annað skipulag hafi ekki verið 

staðfest. Fljótsdalshérað er sem stjórnsýslustig ekki til og því er fráleitt af framkvæmdaðila að fara fram á 

að skipulagi verði breytt á grunni skipulags sveitarfélags sem hefur verið lagt niður, og það á sama tíma 

og unnið er að gerð nýs aðalskipulags fyrir nýtt sameinað sveitarfélag Múlaþings sem er að verða þriggja 

ára gamalt. Þetta verkefni er eðli máls af þeirri stærðargráðu að íbúar Múlaþings eiga að hafa jafnan rétt 

á að láta sig mál varða hvar sem þau eru búsett í sveitarfélaginu.     

Vitnað er til sérstakrar vindorkugreiningar sem sveitarfélagið hefur látið vinna en hún liggur ekki fyrir sem 

stuðningsplagg með í þessari matsáætlun. Hinsvegar liggur fyrir að sama verkfræðistofa  og vann þá 

greiningu er með hinni hendinni hvorutveggja að vinna fyrir vindorkufyrirtæki og með skipulag 

sveitarfélagsins. Þannig  eru hagsmunatengsl með slíkum hætti að ekki er hægt að treysta því að fagleg 

vinnubrögð ráði ferð. Þegar verkfræðistofur hafa beina fjárhagslega hagsmuni af því að mæla með 

tilteknum svæðum fyrir vindorku þá er umtalsverð hætt á því að fagleg sjónarmið víki fyrir fjárhagslegum 

hagsmunum.. Þá er vitnað til forsamráðsfundar með fulltrúum frá sveitarfélaginu án þess að tiltekið sé 

hverjar undirtektir voru eða hvaða fulltrúa var um að ræða.  

 

 

2.4. Rammaáætlun 

Gerð er athugasemd við að fulltrúar Zephyr fullyrða að það sé vafa háð hvort þessi 500 MW virkjun falli 

undir verndar- og orkunýtingaráætlun. Þá er vitnað í gamlar heimildir að Orkustofnun sé þess mótfallin 

að vindorkuver eigi heima undir rammaáætlun. Rétt væri af fulltrúum Zephyr í þessum efnum að 

 
3 Tek til tårene fordi vindkraftutbygginga startar – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio 
Kulda held seg fram mot jul – varslar skyhøge straumprisar – NRK Vestland  
 

https://www.nrk.no/mr/tek-til-tarene-fordi-vindkraftutbygginga-startar-1.14701265
https://www.nrk.no/vestland/kulda-held-seg-fram-mot-jul-_-varslar-skyhoge-straumprisar-1.16215833


 

 

uppfæra heimildir sínar því ekki dugar að vitna til orða fyrrverandi orkumálastjóra eða fyrrverandi 

lögfræðings stofnunarinnar í þessum efnum. Séreðli vindorku sem orkukosts er ávarpað í þessum kafla en 

hvorki hér né á öðrum stöðum hafa þeir sem flaggað hafa þessu séreðli getað vísað til einhverrar 

réttlætingar á þessu undarlega orðhengilshætti. Það að reynt sé að draga vindorku út fyrir sviga með 

þessu t.d. að vindurinn sé ekki staðbundin er auðvitað fráleitt – vindorkuverin eru staðbundin og hafa 

mikil umhverfisáhrif – rétt eins og vatnið í vatnsaflsvirkjunum og jarðvarmavirkjunum er ekki staðbundið 

það er á hreyfingu eins og vindurinn en virkjanirnar eru eftir sem áður staðbundnar4. Það er fráleitt að 

setja fram hugmyndir í niðurlagi þessa kafla sem Zephyr gerir varðandi flokkun virkjunarhugmynda með 

því að vilja halda vindorkuverum frá rammaáætlun með það fyrir augum að sleppa við lágmarkskröfur um 

faglega umfjöllun.  

 

2.5. Verndarsvæði 

Í þessum kafla vekur athygli hvernig fyrirtækið hyggst ”lágmarka rask” á mögulegum verndarsvæðum , 

sem sérstæðar og/eða fágætar jarðmyndanir og vistgerðir er að finna. Viðhorf fyrirtækisins lýsir með 

þessu orðavali svo augljósri vanvirðingu gagnvart svæðinu. Zephyr hyggst lágmarka skaðann á fágætum 

vistgerðum í stað þess að viðbrögðin verði að láta náttúruna njóta vafans. Stuðlagil og Stuðlafoss eru 

steinsnar frá framkvæmdasvæðinu c.a. 4 km og þarf ekkert að orðlengja þær neikvæðu afleiðingar sem 

vindorkuver mun hafa á þann gífurlega fjölda fólks sem mun koma inn á svæðið til að skoða viðkomandi 

náttúruperlur, þessi uppbygging gengur því í berhögg við allt það sem byggt hefur verið upp til að draga 

að ferðamenn á svæðið. Fyrir liggur að framkvæmdasvæðið hefur ekki verið rannsakað nægileg til að 

leggja mat á hvort ástæða er til að vernda meira en nú þegar hefur verið gert en þó er ljóst að svæðið 

inniheldur mikið af votlendi og öðrum viðkvæmum vistgerðum sem stefnt verður í algjöra tvísýnu ef af 

slíkum framkvæmdum yrði.  Votlendi eru vernduð skv. 61. Gr. náttúruverndarlaga.  Auk þess liggur 

fyrirhugað framkvæmdasvæði alveg við alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði (IBA).  Vindorkuverið mun svo 

sjást víða að úr Vatnajökulsþjóðgarði og hafa neikvæð áhrif á helsta sérkenni þjóðgarðsins: víðsýni og 

landslag.  

 

Fuglar 

Auk farfugla á borð við heiðagæsir, álftir og fleiri, þá hefst himbrimi að við heiðavötn. Þá skal hafa í huga 

mikilvægi þess að rannsaka og vakta rjúpnastofninn á þessu svæði en í Noregi hafa rjúpur fjarlægst slík 

vindorkusvæði og merkjanleg fækkun hefur orðið í stofnstærð5. Utan þess má ætla að mikill fjöldi rjúpna 

muni enda sína lífdaga á áformuðu vindorkuveri, en rjúpur fljúga jafnmikið á turnana sjálfa eins og 

spaðana. Þá verpa fálkar í nálægð við áformaða Klausturselsvirkjun en ránfuglar eru í sérstakri hættu 

gagnvart vindorkuverum.  Almennt séð eru vindorkuver ógn við ákveðna fuglastofna. 

 

Hreindýr  

Það má heita sérstakt rannsóknarefni hvernig höfundum hefur yfirsést að nefna hreindýr á nafn í þessari 

 
4 Vindorkuver eiga heima í rammaáætlun (landvernd.is) 
Umsögn: Vindorkuver þurfa að fara í gegnum rammaáætlun - Landvernd 
5 https://www.nmf.no/2019/08/15/blir-smolalirypa-var-neste-geirfugl/ 

https://energiognatur-no.translate.goog/konsekvenser-for-

naturmangfold/?_x_tr_sl=no&_x_tr_tl=is&_x_tr_hl=is&_x_tr_pto=wapp. 

https://www.nrk.no/mr/vindkraftverk-trenger-ikke-varsle-om-dode-fugler-_-kan-kastes-i-sopla-1.15335674 

https://landvernd.is/vindorkuver-eiga-heima-i-rammaaaetlun/
https://landvernd.is/umsogn-vindorkuver-i-rammaaetlun/
https://www.nmf.no/2019/08/15/blir-smolalirypa-var-neste-geirfugl/
https://energiognatur-no.translate.goog/konsekvenser-for-naturmangfold/?_x_tr_sl=no&_x_tr_tl=is&_x_tr_hl=is&_x_tr_pto=wapp
https://energiognatur-no.translate.goog/konsekvenser-for-naturmangfold/?_x_tr_sl=no&_x_tr_tl=is&_x_tr_hl=is&_x_tr_pto=wapp
https://www.nrk.no/mr/vindkraftverk-trenger-ikke-varsle-om-dode-fugler-_-kan-kastes-i-sopla-1.15335674


 

 

matsáætlun. Annað hvort eru skýrsluhöfundar og fyrirtækið Zephyr svo illa að sér um að dýralíf og 

hálendi Austurlands að þeir viti ekki að það er eina búsvæði hreindýra á Íslandi eða þá að vísvitandi hafa 

þeir sleppt því að skrifa sérstaklega um hreindýr á þessu svæði.   

Það er lágmarkskrafa að hreindýrin verði sérstaklega tekin fyrir og umferð þeirra og hátterni rannsökuð 

innan þessa svæðis og sérstök vöktunaráætlun verði gerð. Ekki hefur enn verið hægt að staðhæfa 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á hreindýrum í návist vindorkuvera nema í Norður Noregi þar sem 

búsvæði hreindýra á slóðum Sama voru eyðilögð með stóru vindorkuveri. Þar enduðu þó mál með sigri 

Sama í langvinnum málaferlum við vindorkufyrirtækið sem hefur verið gert að rífa vindorkuverið niður.  

 

Líffræðileg fjölbreytni 

Hnignun líffræðilegrar fjölbreytni er í dag ein af okkar helstu áskorunum í dag – votlendi jarðar hefur 

verið eyðilagt sem nemur 85% á yfirborði jarðar, á Íslandi hefur verið raskað gríðarlega mikið af votlendi á 

láglendi en tiltölulega litlu í samanburði á heiðum uppi. Því er sérstök ástæða til að ávarpa hér 

niðurstöður nýafstaðinnar COP 15 ráðstefnu sem lauk þann 19. desember síðastliðnum í Montreal. Þar 

var skorað á þjóðir heims að stöðva áframhaldandi tilgangslaust landbrot á ósnortnu landi og þá 

sérstaklega þar sem sérstæðar vistgerðir og votlendi er að finna. Einmitt í ljósi þessa eru engar 

framkvæmdir sem ógna nú jafn mikið líffræðilegri fjölbreytni á Íslandi og einmitt áformuð vindorkuver 

hringinn í kringum landið og þá sérstaklega heiðarlöndin. Vindorkuáformin á Fljótsdalsheiði eru því 

sannarlega ógn við líffræðilega fjölbreytni. Slík verkefni eins og hér er kynnt í matsáætlun eru hrein árás á 

þær aðgerðir sem boðaðar hafa verið á þessari alheimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem COP 15 var.  

Það leysir engin lofslagsvandann með því að eyða því dýrmætasta sem við eigum, ósnortinni náttúru og 

landslagsheildum og síst af öllu ætti því að ráðast í slíkan hernað gegn landinu eins og hér á Íslandi. 

 

2.6. Flugöryggi 

Ljóst er að ef áform um Klausturselsvirkjun yrði að veruleika eru allar líkur á að það þyrfti að hlaða 

túrbínuturnana af ljóskösturum þar sem fluglína áætlunarvéla til Egilsstaða er í nálægð. Vænta má að 

flugmálayfirvöld geri alvarlegar athugasemdir við þessi áform.  

 

 

3. Framkvæmd 

3.1. Tilgangur og markmið 

Orkuskortur á Íslandi er ekki til staðar sé tekið mið af öðrum þjóðum. Það þarf því ekki að bregðast við 

eins og fram kemur í matsáætlun. Fyrst af öllu þarf að takast á við grundvallaratriði eins og að vinna gegn 

mikilli orkusóun og horfa til orkunýtni og orkusparnaðar í meira mæli, auk þess að draga úr og/eða breyta 

neyslu til að minnka kolefnisspor Íslendinga sem er langt umfram meðaltal á heimsvísu. Með skírskotun 

þessum kafla til mikillar reynslu Zephyr á vindorkumarkaði í Noregi þá verður ekki annað séð en að 

vegferð þessa fyrirtækis sé nú nokkuð þyrnum stráð þó ekki sé horft til annars en átaka sem fyrirtækið 

hefur skapað í einstökum samfélögum.  Sjá meðfylgjandi tilvísanir í nokkur mál sem sýnir hvernig Zephyr 

gengur fram gagnvart samfélögunum6. 

 
6Tek til tårene fordi vindkraftutbygginga startar – NRK Møre og Romsdal – Lokale nyheter, TV og radio 
Kulda held seg fram mot jul – varslar skyhøge straumprisar – NRK Vestland  
Florø, Kinn | Han meiner drikkevatnet hans er forringa av vindparken. No hamnar saka på 
departementet sitt bord (firdaposten.no) 

https://www.nrk.no/mr/tek-til-tarene-fordi-vindkraftutbygginga-startar-1.14701265
https://www.nrk.no/vestland/kulda-held-seg-fram-mot-jul-_-varslar-skyhoge-straumprisar-1.16215833
https://www.firdaposten.no/han-meiner-drikkevatnet-hans-er-forringa-av-vindparken-no-hamnar-saka-pa-departementet-sitt-bord/s/5-16-627433
https://www.firdaposten.no/han-meiner-drikkevatnet-hans-er-forringa-av-vindparken-no-hamnar-saka-pa-departementet-sitt-bord/s/5-16-627433


 

 

 

 

3.2. Framkvæmdalýsing  

3.2.1. Vindorkugarður á Fljótsdalsheiði 

Það vekur athygli við lestur matsáætlunar í þessum kafla hvað áformin eru á reiki, hugsanlegar 

áfangaskiptingar og stærðir. Af þessu má draga þá ályktun  að verið sé að ana út í áform til að taka sér 

stöðu í virkjanakapphlaupi vindorkuiðaðarins á Íslandi. . 

Áætlað svæði er hvorki meira né minna en 4.110 ha að flatarmáli og gert ráð fyrir að hvert orkumannvirki 

verði í 200 m spaðahæð. Hér er um að ræða langstærstu einstöku áform sem sett hafa verið fram í 

vindorkuiðnaðinum á Íslandi. Áhrifin samhliða því verða því gríðarlega umfangsmikil, neikvæð og á 

ýmsum sviðum óafturkræf náttúruspjöll. 

Framþróun er ávörpuð í vindorkugeiranum með meira afli á hverja vindmyllu svona rétt eins og gæðin 

hafi aukist til muna. Formúlan er hinsvegar ekki flóknari en svo að hærri vindorkuturnar og stærri spaðar 

framleiða meira en hin meinta framþróun hefur sannarlega og einmitt farið alveg úr böndunum hvað 

varðar stærðarskala og einmitt þess vegna þarf að meta umhverfisáhrif með tilliti til þess sérstaklega og 

uppfæra,  stærri mannvirki meira rask og meiri umhverfisáhrif sem kallar á að taka þarf umhverfismat 

mun fastari tökum gagnvart þessum iðnaðargeira. 

 

 

Veðurfar og vindur 

 

Þó stjórn Landverndar telji að hafna beri  Klausturselsvirkjun áður en lengra er haldið, þá er 

mikilvægt að benda á að veðurfarsrannsóknir vegna slíkrar virkjunar þurfa að standa a.m.k. yfir í 3 – 4 ár 

svo fáist einhver vísir af trúverðugri niðurstöðu. Íslenskt veðurfar er ólíkt veðurfari sunnar á hnettinum 

þannig farið að árstíðabundnar sveiflur sem og milli ára eru oft slíkar og veðrabrigði mikil að engu er 

saman að líkja við þau lönd sem vindorkuiðnaðurinn hefur látið mest að sér kveða.  Á Fljótsdalsheiði eins 

og öðrum heiðarlendum gætir einmitt oft mikill veðrabrigða sem felst meðal annars í miklum 

hitasveiflum og úrkomu og svo vindafari allt frá logni upp í storm sem þýðir samkvæmt rannsóknum að 

við einmitt slíkar aðstæður er erfiðast að reka vindorkuver.  Þekkt er að skemmdir á spöðum vegna ólíks 

veðurfars eru staðreynd og helsti áhrifavaldurinn, haglél, ísing, rigning, sand og eða leirfjúk og stormar 

slíta vindorkuspöðum mun meira en þar sem veðurfar er ekki eins sveiflukennt7. Á þessu svæði eiga allar 

þessar lýsingar á veðurfari við því ætla má að leir og sandfjúk frá Hálslóni og upptökum þess liggi yfir 

þessu svæði þegar svo háttar veðri og vindátt. Uppsöfnun leir- og sandfjúks getur auk þess aukið slit á 

öðrum búnaði vindorkuvera. Þessar aðstæður hér á landi gera það að verkum að mun meiri hætta er 

meðal annars á  uppsafnaðri örplastmengun á stórum landsvæðum á ósnortnum svæðum þar sem 

einstakar vistgerðir er að finna. Auk þess þarf ítarlegar rannsóknir á jarðvegseyðingu og auknu sandfoki 

vegna framkvæmdarinnar sjálfrar en ljóst er að nauðsynlegt verður að rjúfa gróið land og þurrka upp 

votlendi til þessarar framkvæmdar. Nú þegar liggja fyrir í Noregi eitruð vatnsból í nálægð vindorkuvers 

 

7 https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kunnskapsgrunnlag-om-virkninger-av-vindkraft-paa-

land/forurensning/ 

https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kunnskapsgrunnlag-om-virkninger-av-vindkraft-paa-land/forurensning/
https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kunnskapsgrunnlag-om-virkninger-av-vindkraft-paa-land/forurensning/


 

 

sem inniheldur alltof há BPA gildi þannig að loka þarf því vatnsbóli á kostnað nærliggjandi samfélags8.  

Enn þann dag í dag hefur vindorkuiðnaðinum ekki tekist að hrekja með rökum örplastmengun og 

langtímaafleiðingar þess á lífríkið  og samfélög.  

 

3.2.2. Aðkomuvegur og flutningur að svæði (og jarðvegsrask annað) 

Ljóst má vera að ígildi nýrra stofnvega vegna áformaðrar Klausturselsvirkjunar mun hafa óafturkræf 

náttúruspjöll í för með sér og um væri að ræða gríðarlega neikvæða áhrif á líffræðilega fjölbreytni þar 

sem vegir munu óhjákvæmilega þurfa þvera lífrík votlendissvæði milli klapparhafta á heiðinni.  Ekki 

kemur fram hver muni bera kostnað af mögulegum breytingum á vegum í umsjón Vegagerðarinnar en 

fráleitt er ef vindorkuiðnaður telur sig geta sent slíkan reikning á ríkissjóð og almenning á Íslandi. Það þarf 

sterka vegi sem þola þungaflutninga að hverjum og einum vindtúrbínuturni, sem dreift verður um allt 

framkvæmdasvæðið til að tryggja að einn túrbínuturn valdi ekki vindskugga á öðrum.   

 

Annað jarðvegsrask 

Að viðbættum sundurgröfnum heiðarlendum vegna vegalagningar skal ávarpa hér önnur gríðarleg 

náttúruspjöll sem verða vegna sprenginga og jarðvegskipta vegna undirstöðu fyrir vindorkutúrbínurnar 

og kranapalla til uppsetningar á þeim.  

Hér er ekki hægt að alhæfa um hversu djúpt verður grafið eða hve mikið votlendi verður skert en 

áhrifasvæðið er þó þess eðlis að óhjákvæmilegt er að vinna að slíku verkefni nema því aðeins að valda 

óafturkræfum náttúruspjöllum, en til að hægt sé að leggja mat á hvort grafa þurfi niður 3 – 10 metra þarf 

að gera sérstaka jarðvegsúttekt á svæðinu en þó er hægt að fullyrða að vegalagnir, kranapallar og 

undirstöður munu rjúfa náttúrulega framvindu og lífkeðju margra vistgerða og smádýra á þessu svæði.  

Þá vekur sérstaka athygli hversu gríðarleg breidd er áætluð fyrir strenglagnir eða allt að 12 metrum.  

Þessi röskun á landi ein og sér kallar á sérstakt mat þar sem mjög ógreinileg áform eru sett fram eftir því 

hvaða leið verður valinn, þ.e. háð því hvort sérstakt tengivirki / spennistöð verði reist. Þegar allt er tekið 

saman mun jarðvegur á Fljótssdalsheiði líta út eins og kóngulóavefur, sundurgrafin og það jafnvel langt út 

fyrir það svæði sem tilgreint er sem áhrifasvæði í þessari matsáætlun.  

 

 

 

3.2.3 Efnisþörf og efnislosun 

Landvernd gerir alvarlegar athugasemdir við áframhaldandi óreiðukenndar upplýsingar í þessum kafla 

sem skýrist af því að mismunur á áform um efnismagn hleypur á slíkum stærðum að ljóst má vera að 

framkvæmdaaðili gerir sér litlar hugmyndir út í hvað hann er að fara.  Það að gert sé ráð fyrir að 

”efnismagn geti numið á bilinu 230.000 – 540.000 rúmmetrum” sýnir fyrst og síðast að framkvæmdaðili 

hefur ekki fast land undir fótum og skýtur því bara á tölur út í myrkrið.  Auðvitað er ætlunin að allt komi 

betur fram á seinni stigum. Að sama brunni ber þegar áætlað er um magn steypu og undirstöður – 

matsáætlunin skilar í þessum efnum ekki einu sinni grunnupplýsingum til að hægt sé að átta sig á 

umfanginu.  Með öðrum orðum breytileikinn í framkomnum magntölum eru einfaldlega of stór í þessari 

matsáætlun til að hún geti talist ásættanlegt plagg til að undirbyggja og réttlæta að næsta skref verði 

 
8 https://www.firdaposten.no/han-meiner-drikkevatnet-hans-er-forringa-av-vindparken-no-hamnar-saka-pa-

departementet-sitt-bord/s/5-16-627433 

https://www.firdaposten.no/han-meiner-drikkevatnet-hans-er-forringa-av-vindparken-no-hamnar-saka-pa-departementet-sitt-bord/s/5-16-627433?fbclid=IwAR3A8pRHmPTiMgZbtdWyiU-qIcKZqfrg61CH9IWzFqnb3DC61W8h1LswOJc
https://www.firdaposten.no/han-meiner-drikkevatnet-hans-er-forringa-av-vindparken-no-hamnar-saka-pa-departementet-sitt-bord/s/5-16-627433?fbclid=IwAR3A8pRHmPTiMgZbtdWyiU-qIcKZqfrg61CH9IWzFqnb3DC61W8h1LswOJc


 

 

tekið með vinnu við umhverfismatsskýrslu.  

 

3.2.4. Tenging við flutningsnetið 

Landvernd vill árétta hversu gríðarleg landspjöll eru undir ein og sér varðandi 12 m breitt belti með 

strenglögn sem áform eru um – auk jarðvegskiptra skurða þarf auk þess sérstakan vinnuveg utan við hið 

12 m breiða skurðbelti fyrir strenglögn. Gera má því ráð fyrir raski í allt að 15 – 20 m belti sem er 

gríðarlegt inngrip. Að öðru leyti skal hér vísað til svars Landverndar í kafla 1.2. Af hverju Fljótsdalsheiði.   

 

Stjórn Landverndar telur óljóst hvaða forsendur fyrirtækið Zephyr telur sig hafa til að eiga viðskipti við 

Landsvirkjun um útvegun jafnvægisorku þegar hin 500 MW virkjun mun standa dögum saman án 

framleiðslu ýmist vegna of lítils eða of mikils vinds.  Ætti þessi grundvallarforsenda ekki að liggja fyrir í 

matsáætlun að fyrir liggi samningar eða a.m.k. að eitthvað samráð hafi átt sér stað við Landsvirkjun 

varðandi afhendingu á gríðarlegu afli frá vatnsaflsvirkjun þeirra Kárahnjúkavirkjun?  

Það verður að liggja svar við því  hvað gefur vindorkufyrirtækinu Zephyr tilefni til að ætla að Landsvirkjun 

eða aðrar vatnsaflsvirkjanir komi til með að semja við óskyld vindorkufyrirtæki þar sem fyrirséð er að það 

gæti leitt til fjárhagslegs taps fyrir viðkomandi vatnsaflsfyrirtæki. Ekki þarf að leita lengra en til 

heimalands Zephyr til að sjá staðreyndir í þessum efnum. Það ætti því að vera lágmarkskrafa af hálfu 

Skipulagsstofnunar að viðkomandi fyrirtæki Zephyr sýni fram á hvar liggi fyrir leyfi – eða samráð sem 

gefur tilefni til slíkra viðskipta við opinber íslensk orkufyrirtæki.  Að sama skapi eins og áður segir kemur 

hvergi fram í matsáætlun þessari hvort einhver samskipti hafi átt sér stað við Landsnet á þessu svæði 

varðandi Kröflulínu 3.  Með hvaða rökum ætti Landsnet að leggjast í gríðarlegar fjárfestingar sem getur 

átt þátt í því að sprengja upp flutningskerfi raforku með ójafnvægisorku. Að auki að leggjast í að styrkja 

enn frekar þá einu flutningslínu raforku Kröflulínu 3 sem er nýuppbyggð af hálfu Landsnets.  

Hér eru einfaldlega uppi of stórar og of margar spurningar sem gera þessa matskýrslu með öllu 

ómarktæka. Áformin eru því eins og áður segir að mati Landverndar enn of óljóst til þess að hægt sé að 

taka afstöðu til matsáætlunar.  

 

3.2.5. Frágangur  

Við lok framkvæmda segir að gengið verði frá framkvæmdum eins og best verður á kosið. Hér er 

væntanlega vísað til þess eins og best verður á kostið að mati  Zephyr. Ekki skal dregið í efa að í 

umhverfismatskýrslu sé áætlað að skýra þennan þátt nánar.  Fulltrúar fyrirtækisins virðast ekki gera sér 

grein fyrir að með framkvæmdinni verður ekkert lagað eins og best verður á kosið af þeirri einföldu 

ástæðu að það er útilokað að bæta það sem þegar hefur verið eyðilagt.  Að líftíma liðnum sem eigin veit 

hvenær yrði – þá liggja ekki fyrir neinar tryggingar um að vindorkufyrirtækið muni annast kostnað við að 

fjarlægja allan utanaðkomandi jarðveg og mannvirki, vindtúrbínuturna og steypu. Eina tryggingin í 

þessum efnum væri að viðkomandi fyrirtæki leggði fram tryggingu sem tryggði að ígildi kostnaðar við 

niðurrif og endurheimt yrði greitt af fyrirtækinu og með ríkisábyrgð frá Norskum stjórnvöldum.  Hitt gefur 

á að líta  eins og áður segir að það verður aldrei hægt að endurheimta upprunaland sem búið er að 

eyðileggja og rjúfa á allan máta. Ekkert land þolir að standa sundurskorið í áratugi af þessum 

stærðarskala án þess að úr verði óafturkræf náttúruspjöll auk þess sem jarðvegsraksið allt er óafturkræft. 

 

3.3. Aðrir framkvæmdakostir 

Í þessum kafla lýsir fyrirtækið því hversu ólíkt sé farið með vindorkuframleiðslu og samlíkingu við aðra 



 

 

orkuframleiðslu. Þar ber svo við að það sé allstaðar vindur og það hafi vindorkan fram yfir aðra 

raforkuframleiðslu.  Þessi nálgun er einkennileg samlíkingu.  Ekkert eins óáreiðanlegt og einmitt 

vindurinn og veðurfarið og í annan stað, eins og rannsóknir hafa sýnt, er alls ekki sama hvar slík mannvirki 

yrðu reist. Fullyrða má að ef vindorkumannvirki verða reist þar sem veðurhæð nær ákveðnu marki hér á 

landi þá munu engin vindorkuver standast það álag. Og aftur í þessum kafla er spádómar um 

tengimöguleika við Landsnet eins og það sé sjálfsagður hlutur að meginflutningsraforkukerfi í eigu 

landsmanna eigi enga ósk heitari en að kalla yfir sig hækkað raforkuverð og ótryggara raforkukerfi sem 

fylgir vindorkunni. Það að sveitarfélagið hafi gefið leyfi fyrir uppsetningu vindmasturs segir ekkert til um 

viðhorf kjörinna fulltrúa eða íbúa á svæðinu um það umfang sem nú hefur verið sett á svið.  

 

Jafnframt vantar að taka fram að núllkostur verði metin. 

 

4. Aðferðafræði við mat á umhverfisáhrifum  

4.1. Matsferlið og viðmið 

 

Hér vantar að skilgreina nánar í hverju forsamráð var fólgið – og hverjar undirtektir voru m.a. af hendi 

viðkomandi sveitarfélags til þessara áforma sem liggja hér fyrir í matsáætlun. Telur framkvæmdaðili sig 

hafa fengið úr þessu forsamráði gildar ástæður og einhverskonar vilyrði að ráðast í slíkt matsferli sem hér 

um ræðir með tilheyrandi áformum og hvar eru þær ástæður að finna. 

Hefur fyrirtækið fengið endurgjöf frá sveitarfélaginu Múlaþingi með stuðningi við áformin, hefur verið 

gerð viljayfirlýsing eða annarskonar gjörningar sem gefur Zephyr tilefni til að halda áfram á þessari 

vegferð? Telur Zephyr á grunni svo veikra stoða sem kemur fram í matsáætlun þessari að það sé vænlegt 

fyrir fyrirtækið að ráðast í opinbert kynningarferli, þegar nú þegar er vitað af gríðarlegri andstöðu stórs 

hóps í samfélaginu gegn öllum slíkum áformum. Hefur Zephyr kynnt sér áralanga sögu mikilla deila um 

virkjanir á svæðinu í aðdraganda og kjölfar Kárahnjúkavirkjunar og telur fyrirtækið að það sé því til sóma 

að leggja upp í aðra slíka vegferð gegn samfélagi og náttúru þessa svæðis?  

 

Krafa um rannsóknir á CO2 losun  

Í ljósi yfirlýsinga vindorkuiðnaðarins almennt um sjálfbærni vindorkuvera, græna orkuframleiðslu o.s.frv. 

telur Landvernd að Skipulagsstofnun verði að gera  þá kröfu að óháðir fagaðila vinni að sérstöku mati á 

losun gróðurhúsalofttegunda við uppsetningu og rekstur vindorkuvers (líftímagreining). Mikilvægt er þá 

að allt frá fyrsta stigi framleiðsluferils vindorkumannvirkjanna ásamt fylgihlutum öllum svo og losun frá 

flutningi frá framleiðslustað allt til uppsetningar á Íslandi verði undir í því mati. Þá síðast en ekki síst skal 

losun vegna framkvæmdanna sjálfra sem verður óhjákvæmilega mikil vegna jarðvegsvinnu, framræsingar 

votlenda og aksturs stórra vinnuvéla og opnun nýrra efnistökusvæða verða undir, eins og erlendar 

athuganir hafa einnig sýnt9. 

  

Landvernd hvetur Skipulagsstofnun til að gera þá almennu kröfu til allra virkjanaðila, og ekki síst  

vindorkuiðnaðarins vegna sífelldra yfirlýsinga um hina grænu vegferð, að gert sé heilstætt lísferilsmat á 

losun gróðruhúsalofttegunda af óháðum fag aðila. .  Það á ekki að vera almennings að rannsaka og afla 

 
9 https://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/vindkraft-kan-gi-klimatap 
Almennt um gildi lífræðilegs fjölbreytileika og mikilvægi mýrlendis: https://www.theflowcountry.org.uk/flow-facts/flow-
fact-1/   

https://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/vindkraft-kan-gi-klimatap


 

 

upplýsinga, um þennan nýja iðnað sem of lítil almenn þekking er á hér á landi – Skipulagsstofnun gegnir 

meginhlutverki í því að setja framkvæmdaðilum kröfur svo hægt sé að byggja á eins traustum 

upplýsingum og hægt er.   

 

Losun frá framræstu votlendi verður að meta í matsskýrslu. Lítt raskað votlendi er mikið á 

framkvæmdasvæðinu en á meðfylgjandi mynd sem gerð var á vefsjá ALTA10 eru lítt röskuð votlendi merkt 

með grænum lit og augljóst að á framkvæmdasvæðinu er gríðarlega mikið af óröskuðu votlendi sem ræsa 

verður fram til að reisa vindorkuverið. Bláskyggða svæðið sýnir víðerni skilgreint skv. korti sem 

verkefnisstjórn Rammaáætlunar lét gera 202111. Þannig sést einnig að gríðarleg röskun verður á 

víðernum á hálendi Austurlands ef af vindorkuverinu verður.  

 

 
 

Sífreri er mikill í mýrum og rústum á Fljótdalsheiði en hann verður nú sífellt fágætari með hlýnandi 

loftslagi.  Sífreranum fylgja sérstök landslagsform svo sum fjöldi smátjarna og svo rústirnar sjálfar.  Í 

flánum eða sífrera mýrunum er mjög fjölbreytt lífríki af æðplöntum, smádýrum og fuglum. Lítt röskuð 

votlendi, stöðuvötn og tjarnir sem og víðerni njóta verndar náttúruverndarlaga. 

 

Í upptalningu í töflu er tilgreint  hvað fyrirtækið ætlar að styðjast við og nota sem viðmið í mati á 

umhverfisáhrifum. Vandinn sem við blasir er að það gilda engin sértæk lög eða reglugerðir í dag um 

þennan iðnað og málið á eftir að fá þinglega meðferð sem sér ekki fyrir endann á.  Í þessu ljósi er afar 

óskynsamlegt að setja af stað verkefni inn í ferli þar sem ekki er búið að móta lög og reglur um.  Því miður 

verður ekki af þessu annaða ráðið að þessi vegferð vindorkufyrirtækisins að leggja fram matsáætlun  hafi 

 
10 Vefsja.is 
11 OstmanEtal2021_WildernessIceland.pdf (ramma.is) 

https://www.ramma.is/media/rannsoknir/OstmanEtal2021_WildernessIceland.pdf


 

 

þann tilgang að beita þrýstingi.  Það er áleitin spurning hvort tilgangurinn sé fyrst og fremst að “hamstra 

svæði” og beita svo þrýstingi meðan engin umgjörð hefur verið sköpuð og eða yfirhöfuð tekin afstaða til 

þess hvort vindorka sé yfir höfuð fýsilegur valkostur hér á landi.  

 

4.3. Framkvæmda og áhrifasvæði  

Tafla 4.1. sýnir svo ekki er um að villast hversu gríðarlegt umfang áformuð framkvæmd er. Landvernd 

hafnar með öllu innihaldi í þessari töflu eins og fjallað er um annars staðar í þessari umsögn. Það sem 

Landvernd hefur ekki ávarpað í umsögn þessari og lítur að efni í þessum kafla er jarðvegsrask vegna 

vinnusvæða sem fyrirtækið hyggst skapa, auk þess sem safnstöð byggingu er áætluð 350 m2 að stærð 

sem er verulega umhugsunarverð framkvæmd og skal skoðast í því samhengi hvernig samræmist 

innviðum Landsnets og sameiginlegs orkukerfis. Ef fyrirtækinu er það ekki ljóst nú þegar þá er umfangið 

slíkt að það verður óhjákvæmilegt að opna nýjar efnistökunámur með gríðarlegu raski. Áhrifasvæði 

þessara framkvæmda er af áður óþekktri stærð og það sýnir ásýndarkortið bærilega vel og enn skal 

áréttað að nágranninn Vatnajökulsþjóðgarður skuli ekki vera skráður á einum stað hér í matsáætlun en 

hann mun verða fyrir miklum áhrifum. Áhrif hljóðmengunar, ískast og fl. sem eru orðnar þekktar stærðir 

og ógn við samfélög og lífríki samkvæmt erlendum rannsóknum verður komið inná betur á síðari stigum 

ef svo ólíklega muni vilja til að þessi matsáætlun leiði til áframhaldandi matsferils í tengslum við þetta 

verkefni.  

 

 

5. Áætlun um mat á umhverfisáhrifum  

Hér er sérstök áhersla lögð rökstuðning um hvernig þessi framkvæmd muni samrýmast niðurstöðu 

ráðstefnu samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni, COP 15 í desember 2022 og til 

hvaða aðgerða fyrirtækið hyggist grípa þegar fyrirséð er að framkvæmdin mun beinlínis vinna gegn þeim 

niðurstöður sem komu fram á COP 15. 

 

Stjórn Landverndar telur að gera eigi þá  skýlausu kröfu, eins og áður hefur komið fram, að gerð verði 

vönduð greinin á losun gróðurhúsalofttegunda vegna framkvæmdarinnar, aðfanga og starfsemi.   

 

Þá verður að leggja mat á margvíslega mengun fylgjandi starfseminni – sbr. þá staðreynd að mikil olía 

fylgir hverri túrbínu – hvaða vöktun verður á þeim þætti og hvað mikið magn af olíu hefur 500 MW 

vindorkuver að geyma? 

 

Þá þarf Skipulagsstofnun að kalla eftir áreiðanlegum gögnum um örplastmegnun þar sem 

vindorkuiðnaðurinn rannsakar sig sjálfur og neitar að afhenda gögn sem sýnir hvernig þeir standa sjálfir 

að rannsóknum á örplastmengun.  Vindorkuiðnaðurinn talar niður allar aðrar rannsóknir um 

örplastmengun og því getur Skipulagsstofnun ekki látið hjá líða að kalla eftir faglegu mati á þessum þætti.  

 

 

5.1 Landslag  

5.1.1. Núvarandi staða og fyrirliggjandi gögn.  

Fljótsdalsheiði er um 600 m yfir sjávarmáli og þaðan er gríðarlega víðsýnt til allra átta – það eitt og sér 

mun gera áformað vindorkuver gríðarlega áberandi. Er þá sama hvort horft er frá Snæfelli sem er það fjall 



 

 

sem héraðið er stoltast af er það varla nefnt nafn nema með einni undantekningu en ljóst er að áformað 

vindorkuver að Klausturseli mun blasa við þeim sem ganga á fjallið sem og víðar frá úr 

Vatnajökulsþjóðgarði. Þá vekur furðu að Snæfell er ekki merkt inn á ásýndarkort sem ætti þó öðrum 

svæðum fremur að vera merkt inn við slík áform. Það að ætla að nýta sér landslagsgreiningu frá óskyldum 

aðilum vegna Kröflulínu 3 og þá með það fyrir augum að skoða m.a. landslagsheildir sýnir fyrst og síðast 

hvað viðkomandi framkvæmdaðilar bera litla virðingu fyrir svæðinu og svo virðist sem ekki sé borið 

skynbragð á í hverju landslagsheildir eru fólgnar. Þó raflínumöstur og loftlínur séu sannarlega inngrip í 

náttúru og landslagsheildir þá er fráleitt að ætla að líka því saman við þau vindorkumannvirki sem munu 

hafa margföld ásýndaráhrif og þar með talið áhrif á landslagsheildir – það þarf því að fara fram 

sjálfstæðar rannsóknir á öllum sviðum varðandi þetta verkefni. Það mun ekki gagnast að endurnýta eldri 

rannsóknir sem lúta að allt öðrum og annarskonar framkvæmdum.  

 

Vindorkuverið mun sjást víða úr Vatnajökulsþjóðgarði og eyðileggja víðernaupplifun víða í þjóðgarðinum.  

Mikilvægt er að víkka út mögulegan ásýndarradíus þannig að hann nái einnig til Öskju og Herðubreiðar en 

ef göngufólk þar sér vindorkuverið eru áhrif þess enn víðfemari en núverandi greining gefur til kynna.  Þá 

verður að setja upp ásýndargreininguna byggða á raunverulegri ásýnd en ekki fjölda vindtúrbínuturna 

sem sjást.   

 

5.1.2. Aðferðir og þættir sem lagt verður mat á 

Ætlun framkvæmdaðila að nýta ljósmyndir til að sýna trúverðuga ásýnd og afstöðu skal árétta svo engin 

vafi leiki á að Skipulagsstofnun geri kröfu á vindorkuiðnaðinn að láta vinna myndir sem eru beinlínis til 

þess fallnar að blekkja almenning.  Má þar nefna að gera þarf kröfu um að myndir séu teknar í heiðskýru 

veðri en ekki með skýjabólstra á bak við vindorkuver – ekki leggja fram ljósmyndir teknar í þegar snjór 

þekur land þannig að vindorkuver hverfi inn í landið. Allt eru þetta þekktar aðferðir sem 

vindorkuiðnaðurinn beitir til að draga úr sjónmengun og upplifun fólks.  Þennan blekkingarleik eins og 

annan þarf Skipulagsstofnun að stöðva varðandi vindorkuiðnaðinn.  

 

Viðkvæmni og næmni landslagsheilda / umfang áhrif á landslag / mat á vægi áhrifa á landslag 

Hvað landslagsheildir varðar telur Landvernd að gera verði kröfu  að kallað verið til verka sérfræðingar á 

þessu sviði; – t.d. læknar með tilliti til áhrifa á lýðheilsu, félagsfræðinga, sérfræðinga í upplifun og 

ferðamennsku- umhverfissálfræðinga og fl. eftir atvikum. Telja má víst að verkfræðistofur búi ekki að 

sérfræðikunnáttu í þessum efnum tæpast er boðlegt að ætla hefðbundnum verkfræðingi að leggja mat á 

næmni náttúru og samspili fólks og náttúru með tilliti t.d. til upplifunar.  Vindorkuver eru líkleg til að hafa 

neikvæð ásýndaráhrif með tilliti til landslagsheilda og því ber að draga fram trúverðugar niðurstöður 

þegar fjalla á um svo afmarkaðan matsþátt. Það er því mjög mikilvægt að Skipulagsstofnun taki þennan 

matsþátt til gagngerar endurskoðunar með viðeigandi kröfum um faglegt mat. 

 

 

Hér verður að gera athugasemd við að ekki sé vísað í víðernisskilgreiningakort sem unnin voru fyrir 

faghóp 1 með rammaáætlun og gefið út árið 2021 en verkefnistjórn og faghópar með rammaáætlun nýtir 

þessi viðmið – en nú er einmitt til skoðunar í ljósi vindorkuvera að bæta sérstaklega við nánari 



 

 

skilgreiningum á víðernum með tilliti til þeirra stækkunar sem hefur orðið á vindorkuverum12. 

 

5.2. Ásýnd og skuggaflökt - Aðrar aðferðir sem lagt verður mat á 

5.2.1. – 5.2.2.  

Í þessum tveimur köflum sem hér eru teknir saman er mikilvægt að sjónarhorn af myndatökustöðum 

verði fleiri og meðal annars og ekki síst af toppi Snæfells og með snjónlínu á Snæfell þar sem 

vindorkuverið ber í milli. Mikilvægt er að vanda til þessa þáttar svo mynndvinnsla verði ekki ýkt eins og 

framan greinir.  

 

 

 

5.3. Hljóðvist 

5.3.1. Núverandi staða og fyrirliggjandi gögn  

Komið er inn á í matsáætlun að um kyrrlátt svæði sé að ræða þar sem umhverfishljóð eru ráðandi.  

Einmitt vegna þess að um kyrrlátt svæði er að ræða þá er ógnin af vindorkuverum í fullkominni andstöðu 

við umrætt svæði og skal því haldið á lofti að einmitt eru gerðar út óbyggðaferðir á nærsvæði þarna 

einmitt í þeim tilgangi að fólk geti upplifað kyrrðina og andardrátt óbyggðanna- ljóst er að ef af 

framkvæmdum yrði þá væri verið að vinna gegn þeim sem nú þegar hafa atvinnu af því að leiðsegja fólki 

um hálendið einmitt með þessa kyrrlátu upplifun.  Spár í ferðaþjónustunni segja að í æ ríkari mæli munu 

ferðamenn ekki síst erlendir gestir vilja fá að njóta kyrrðar í náttúru í óbyggðum.  

Hér er því verið að ganga gegn bæði náttúrulegri upplifun fólks og öðrum þeim sem hafa atvinnu af því að 

markaðsetja ísland sem náttúruparadís með öræfakyrrð.  

 

Margvíslegar vísbendingar leiða til þess að hljóð frá vindmyllum hafi mun meiri áhrif en áður var talið og 

nú er lágtíðnihljóðin loksins viðurkennt vandamál af hálfu vindorkuiðnaðarins. Lágtíðnihljóðin berast 

lengra og því er gríðarlega mikilvægt að áhrif hljóðs af öllum stigum verði rannsakað með tilliti til dýralífs 

á svæðinu og fólks sömuleiðis.  

 

5.5.   Gróður  

5.5.1. Núverandi staða og fyrirliggjandi gögn og 5.5.2. Aðferðir við mat 

  

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er að mestu mólendi og votlendi með fjölbreyttum vistgerðum og einnig 

sjaldgæfum plöntum .  Hér skal en og aftur vísað til ábyrgðar framkvæmdaðila fyrirtækis og annarra sem 

að munu koma ef verkefnið heldur áfram og þá hvernig ætlar viðkomandi aðilar að réttlæta slíkar 

aðgerðir á jafn viðkvæmu svæði í ljósi niðurstöðu COP 15 með tilliti til líffræðilegrar fjölbreytni.  Það er 

engum vafa undirorpið að Klausturselsvirkjun ógnar , votlendi, gróðri, vistgerðum og gróðurþekju 

almennt sem margar tegundir fugla hafa svo lífsviðurværi sitt af. Landvernd telur að leita eigi til  

Náttúrufræðistofnunar Íslands til að taka út þetta svæði með sérstaka áherslu á gildi líffræðilegs 

fjölbreytileika votlendis og fl.  

 

Nauðsynlegt er að gera kröfu ekki bara um mótvægisaðgerðir og vöktunaráætlun heldur einnig um 

 
12 OstmanEtal2021_WildernessIceland.pdf (ramma.is) 

https://www.ramma.is/media/rannsoknir/OstmanEtal2021_WildernessIceland.pdf


 

 

viðbragðsáætlun sem lýsir því hvernig bregðast skuli við ef vöktunarniðurstöður fara fram úr viðmiðum.  

Þetta á líka við um aðra þætti þar sem vöktunaráætlanir eru nýttar. 

 

5.6.  Fuglar og aðferðir sem lagt verður mat á 

5.6.1. Núverandi staða og fyrirliggjandi gögn  og 5.6.2. Aðferðir við mat  

 

Fyrir liggur fjölrit Náttúrufræðistofnunar Íslands um mikilvæg fuglasvæði við Fljótsdalsheiði með tilliti til 

farflugs og varpsvæða kallar á viðamikla og nákvæma rannsókn á fuglalífi á svæðinu yfir 2 – 3 ára tímabil 

svo hægt sé að byggja upp nokkuð áreiðanlegt mat á þessum þætti. Minna skal á að þekkt fálkaóðul eru í 

nágrenni þessara áformaðrar Klausturselsvirkjunar, þá stafar bæði rjúpu og heiðagæs mikil hætta af 

vindorkuverum. Staðbundnir rjúpnastofnar hafa farið illa í návist vindorkuvera í Noregi13.  Með öllu er 

óraunhæft að taka mið af því hvernig fuglarannsóknum hafi verið háttað t.d. við Búrfell þar sem um er að 

ræða svo gjörólík svæði er varðar lífríki fugla. Fljótsdalsheiði er margfalt ríkara af fuglum og tegundum en 

það svæði sem undir var til rannsóknar við Búrfell. 

 

5.7. Samfélög 

Fyrirhugað vindorkuver er staðsett í Múlaþingi – fyrrum Fljótsdalshéraði.  Þegar horft er til 

samfélagslegra áhrifa frá virkjunum þá er rétt að hafa í huga að hvergi hafa staðið yfir jafn langvarandi og 

djúpstæðar deilur eins og einmitt á Austurlandi vegna stórrar virkjunar og nú má segja að áhrifa þessarar 

deilu hafi nú gætt í ríflega 20 ár þar sem sárin eru ekki gróin., Átök urðu mikil bæði innan samfélaga og 

utan – innan fjölskyldna og á vinnustöðum allt vegna Kárahnjúkavirkjunar.  Það að vindorkuiðnaðurinn 

ætli nú að leggja upp í aðra vegferð og efna til áframhaldandi ófriðar innan þessa landsfjórðungs er 

auðvitað sjálfstæð ákvörðun þeirra sem vilja láta á reyna en svo mikið er víst að upp munu rísa mikill 

fjöldi fólks úr nærsvæði þessa samfélags á Austurlandi og víðar um land og sýna andstöðu við þeim 

hernaði gegn landinu sem áformað er að leggja í.  

 

Vindorkuver ekki ekki bara ósamræmanleg íslenskri náttúru og landslangsheildum – þau eru 

ósamræmanleg samfélögum og margvíslegum innviðum sem búið er verið að byggja upp og þá helst í 

ferðaþjónustu. Skilyrðislaust þarf að meta áhrif á ferðaþjónustu ekki bara í næsta nágreni við 

vindorkuverið heldur einnig í þéttbýliskjörnum á Austurlandi, til sveita og í Vatnajökulsþjóðgarði.  

 

 Þessum hagsmunum og atvinnuvegum vill vindorkuiðnaðurinn fórna með hræðsluáróðri og grænþvotti 

gagnvart samfélögum eins og Múlaþingi og nágrannasveitum þeirra sbr. í Fljótsdalshreppi þar sem 

næstum jafn stór áform eru í uppsiglingu. Nú þegar er búið að efna til ófriðar um þessi mál meðal margra 

sveitarfélaga í landinu og það er einfaldlega komið nóg af yfirgangi og skeytingarleysi vindorkuiðnaðarins 

gagnvart samfélögunum því hver sem vill getur sagt sér það að vindorkuiðnaðurinn er ekki að hreiðra um 

sig á Íslandi í nafni góðgerða.  

 

Annað efni að lokum  

 

 
13 https://www.nmf.no/2019/08/15/blir-smolalirypa-var-neste-geirfugl/ 
 

https://www.nmf.no/2019/08/15/blir-smolalirypa-var-neste-geirfugl/


 

 

Starfshópur um nýtingu vindorku og aðferðarfræði við mat. 

Sé litið til skipunarbréfs sem starfshópur um nýtingu vindorku hefur nú til meðferðar þá liggur fyrir að sú 

afleita stefna að háspennulínur og tengivirki telji til raskaðs svæðis með tilliti til vindorkunýtingar. 

Aftur á móti er mikilvægt að hér komi fram að þrátt fyrir að Klausturselsvirkjun sé í nálægð við 

háspennulínur þá er umfangið slíkt að það nær langt út fyrir háspennulínur á Fljótsdalsheiði og mun í ná 

yfir ósnortin heiðalönd Fljótsdalsheiðar víðsfjarri háspennulínum sem nýttar eru til réttlætingar á 

framkvæmdum. Þá er gengið svo langt að hálfu Zephyr að ætla mögulega að reisa sérstök spennuvirki og 

með því má segja að túlkun vindorkuiðnaðarins á texta í tímabundnum stjórnarsáttmála sé komin langt 

út fyrir þessi tímabundnu viðmið sem lögð hafa verið til grundvallar.  Reyndar er það ámælisvert að 

hvergi er getið um hversu langt frá háspennulínum viðkomandi vindorkumannvirki megi standa en 

augljóslega geta viðmið þessi í tímabundnum stjórnarsáttmála ekki gengið út yfir allt velsæmi þegar 

kemur að túlkun vindorkuiðnaðarins. Í þessum skilningi er fjarstæðukennt að miða staðsetningar 

vindorkuvera við háspennulínur ef umfangið er af skala eins og hér er sett fram af hálfu Zephyr þar sem 

um hvorki meira né minna en 4.110 ha. landsvæði. Hér á að fara yfir ósnortin heiðarlönd með illvirki gegn 

náttúrunni þar sem ekki einu sinni viðkomandi háspennulínur munu sjást frá stórum hluta 

vindorkuversins. Hér er því lagt til að gert verði sérstakt fjarlægðarmat af hálfu hlutlausra sérfræðinga en 

ekki aðkeyptra álitsgjafa vindorkuiðnaðarins sjálfs sem er reyndar hinn innbyggði veikleiki sem umgjörð 

matsferla hér á landi byggir á, það er að framkvæmdaðilar geti keypt sér álit sérfræðinga í stað þess að 

stjórnvöld og undirstofnanir annist þá umsýslu með völdum sérfræðingum sem rukka svo 

framkvæmdaðila fyrir þær rannsóknir sem gerðar eru. Þessi umgjörð um matsferla skapar því miður 

forsendur fyrir misnotkun og spillingu þar sem  framkvæmdaðilar geta valið sér hliðholla sérfræðinga sem 

eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta.  

 

Þjóðlendulína 

Vert er að vekja máls á að í návist þessa svæðis stendur yfir vinna af hálfu stjórnvalda að marka 

svokallaða Þjóðlendulínu en um er að ræða síðasta hluta landsins í þeirri vinnu sem Óbyggðanefnd hefur 

með á höndum.  Fyrir liggur að sú vinna og samningar muni taka umtalsverðan tíma og að sama skapi 

liggur fyrir að staða umsagnaraðila getur tekið breytingum með tilliti til eignarhalds. Niðurstaða þess 

getur haft áhrif á eignarhaldi. 

 

 

Með vinsemd og virðingu, fh. stjórnar Landverndar 

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 



 

 



 

 

 


