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SAMANTEKT
Landsnet hefur það hlutverk að annast flutning raforku og stjórnun raforkukerfisins frá virkjun að
tengipunktum. Þar taka dreifiveitur við og flytja raforkuna til neytenda. Sé um stórnotendur að ræða
sér Landsnet um flutninginn milliliðalaust.

Hlutverk Landsnets. Tenging milli orkuframleiðenda og notenda.

Landsneti ber skylda til að reka öruggt og skilvirkt flutningskerfi og skila truflanalausri raforku með
tryggu afhendingaröryggi og gæðum innan viðmiðunarmarka til neytenda. Mikilvægt er að vinna
stöðugt að viðhaldi og endurnýjun flutningskerfisins, en jafnframt byggja kerfið upp til framtíðar á
hagkvæman og öruggan hátt.
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Markmið framkvæmdar
Markmið framkvæmdarinnar er að bæta orkunýtingu, auka flutningsgetu og tryggja stöðugleika
raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi. Með auknum stöðugleika minnka líkur á spennusveiflum í
kerfinu, sem geta og hafa valdið tjóni á raftækjum notenda á landsbyggðinni. Framkvæmdin er einnig
mikilvæg fyrir flutningskerfi landsins í heild sinni þar sem um er að ræða mikilvægan hlekk í styrkingu
tengsla milli sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu og veikari hluta þess á Austurlandi. Núverandi
132 kV meginflutningskerfi (byggðalínan) var byggt á árunum 1972-1984. Línurnar önnuðu vel þeirri
flutningsþörf sem þá var til staðar og stóðu undir framtíðarþróun byggðar og atvinnulífs til áratuga. Nú
er kerfið orðið fulllestað. Ráðast þarf í styrkingu þess og horfa til framtíðar.
Auk ófullnægjandi flutningsgetu byggðalínunnar veldur raffræðilegur veikleiki hennar óstöðugleika
sem kemur fram í aflsveiflum milli landsvæða. Þetta gerist einkum ef byggðalínuhringurinn rofnar.
Samkvæmt kerfisgreiningu Landsnets sem byggir á sviðsmyndagreiningu raforkuspárnefndar um
mögulega þróun raforkumarkaðar á Íslandi, er 132 kV flutningsgeta ófullnægjandi til framtíðar. Því er
talið nauðsynlegt að ný kynslóð lína í meginflutningskerfinu sé afkastameiri og er 220 kV næsta
spennustig sem notað er hér á landi.
Flutningsgeta 220 kV línu í meginflutningskerfinu verður ekki fullnýtt á næstu árum en við uppbyggingu
kerfisins þarf að horfa til langs tíma, líkt og gert var við uppbyggingu byggðalínunnar. Með fjölgun íbúa
og vexti atvinnulífs sem henni fylgir, mun nýting á flutningsgetu nýrra 220 kV lína aukast jafnt og þétt
næstu áratugina.
Í tillögu að Kerfisáætlun Landsnets 2018-2027, eru skoðaðar og lagt mat á tvær meginleiðir til að byggja
upp meginflutningskerfið. Önnur byggir á tengingu yfir miðhálendið (A valkostir) og hin á styrkingu
meðfram núverandi byggðalínu (B valkostir). Niðurstaða úr skoðun þessara valkosta er að æskilegast
sé að fullklára þær línulagnir sem sameiginlegar þessum tveimur meginleiðum á því tímabili sem
áætlunin nær yfir. Á Norðurlandi eru þrjár línur sem eru sameiginlegar framangreindum meginleiðum
kerfisáætlunar. Það eru Kröflulína 3 milli Kröflu og Fljótsdals, Hólasandslína 3 milli Akureyrar og Kröflu
og Blöndulína 3 milli Blöndu og Akureyrar.
Með tilkomu byggingu 220 kV lína á milli Blöndu og Fljótsdals mun áætluð aflgeta afhendingarstaða
árið 2027 batna til muna, samanber eftirfarandi mynd. Hólasandslína 3 er því mikilvægt hryggjarstykki
í styrkingu meginflutningskerfisins og uppfyllir meginmarkmið með styrkingu meginflutningskerfisins.
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a)

b)

Aflgeta afhendingarstaða miðað við; a) núverandi ástand og b) eftir byggingu 220 kV lína á milli Blöndu og Fljótsdals (og á
SV-horninu), sem stefnt er að innan næstu 10 ára. Aflgetan miðast við stöðugt álag að vetrarlagi og segir til um hversu mikið
afl (MW) er laust til afhendingar fyrir notendur á hverjum stað.
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Framkvæmdin
Raforkuöryggi og flutningsgeta í raforkukerfinu er misjöfn eftir landsvæðum en í stefnumótandi
byggðaáætlun Alþingis fyrir árin 2014 – 2017 er sett fram það markmið að framleiðsla og dreifing
raforku mæti þörfum atvinnulífs og almennings alls staðar á landinu hvað varðar flutningsgetu og
afhendingaröryggi. Til þess að ná þeim markmiðum þarf að byggja upp meginflutningskerfið og er
Hólasandslína 3 hluti af þeirri uppbyggingu. Því eru ríkir almannahagsmunir fyrir byggingu línunnar, en
þeir er grundvöllur þess að réttlætanlegt sé að ráðast í framkvæmdir sem leiða til rasks á vistkerfum
sem njóta verndar.
Aðalvalkostur. Ljóst er að Hólasandslína 3, hefur mismunandi staðbundin áhrif eftir svæðum, þar sem
um er að ræða framkvæmd sem fer um stórt landsvæði. Að teknu tilliti til markmiða
framkvæmdarinnar og umhverfisáhrifa allra valkosta sem teknir voru til mats kynnir Landsnet
aðalvalkost. Aðalvalkosturinn er sú tilhögun á framkvæmdinni sem Landset telur á þessu stigi að yrði
fyrsta val þegar kemur að því að sækja um framkvæmdaleyfi. Mögulega geta ábendingar sem berast
við frummatsskýrslu leitt til þess að breytt verður út frá boðuðum aðalvalkosti og aðrir kostir þá orðið
hluti af þeim kosti sem sótt verður um leyfi fyrir.
Aðalvalkostur felur í sér byggingu á 220 kV raflínu, Hólasandslínu 3, milli tengivirkis á Rangárvöllum á
Akureyri og nýs tengivirkis á Hólasandi, alls 72 km leið. Fyrstu 10 km línuleiðarinnar verða jarðstrengir,
lagðir í tveimur áföngum í sitt hvort skurðstæðið, með slóð á milli, í að meðaltali um 17 m breiðu belti.
Loftlínur verða bornar uppi af 185 M-röramöstrum. Meðalhæð mastra er 23 m og bil milli mastra er
337 m að meðaltali. Framkvæmdinni fylgir lagning um 30 km af nýjum slóðum en einnig verða eldri
slóðir nýttar og styrktar. Á burðarhæfu ógrónu landi (t.d. á Hólasandi) er ráðgert að aka án slóðagerðar
með aðfluttu efni. Þörf fyrir fyllingarefni er metin 267.000 m3.
Línuleiðin er innan fjögurra sveitarfélaga: Akureyrarkaupstaðar, Eyjafjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og
Skútustaðahrepps.
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Fyrirhuguð lega Hólasandslínu 3 samkvæmt aðalvalkosti Landsnets. Fyrstu 10 km næst Akureyri verður jarðstrengur en loftlína
frá vesturhlíð Vaðlaheiðar að Hólasandi, 62 km leið.

Frá tengivirki á Rangárvöllum liggur raflínan (jarðstrengur um fyrstu 10 km) til suðurs samhliða
núverandi loftlínum, Kröflulínu 1 og Laxárlínu 1. Sunnan Naustaborga beygir strengleiðin úr línugötunni
til austurs og liggur með Grafargili norðan og neðan Kjarnaskógar og orlofsbyggðar suður fyrir
flugbraut, þar sem hann þverar Eyjafjarðará. Austan Eyjafjarðarár liggur strengleiðin með gamla
veginum yfir Hólmana og meðfram Bíldsá upp í hlíðar Vaðlaheiðar. Ofan byggðar verður reist
strengendavirki. Strengurinn verður grafinn alla leið, nema yfir Glerárgil.
Frá strengendavirki í Vaðlaheiði fer línan í lofti um sunnanvert Bíldsárskarð yfir í Fnjóskadal. Efst í
Bíldsárskarði kemur línuleiðin að Kröflulínu 1 og liggja línurnar samhliða yfir í Fnjóskadal og suður hlíð
Fjósatungufjalls á hjöllum ofan byggðar. Sunnan orlofsbyggðar á Illugastöðum beygir línuleiðin til
suðausturs og þverar dalinn. Í dalbotninum liggja línurnar á stuttum kafla sitt hvoru megin Fnjóskár en
síðan samhliða inn með Bakkaá og upp í Hellugnúpsskarð.
Línuleiðin liggur um Eyjardal niður í Bárðardal og þverar dalinn við ármót Skjálfandafljóts, Eyjardalsár
og Kálfborgarár. Yfir Fljótsheiði liggur leiðin norðan Arnarvatns og yfir Narfastaðafell og þverar
Reykjadal innst í dalnum skammt norðan Másvatns. Norðaustan Kalmanstjarnar á Máskotsheiði
(Laxárdalsheiði) beygir Hólasandslína 3 til suðausturs úr línugötu Kröflulínu 1 og þverar Laxárdal um 1
km sunnar í dalnum. Austan Laxárdals eiga línurnar ekki samleið þar sem Kröflulína 1 liggur að
Kröfluvirkjun en Hólasandslína liggur til norðausturs um Hólasand að væntanlegu tengivirki norðan
Kollóttuöldu.
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Valkostir. Valkostir sem metnir voru fólust í mismunandi staðsetningu línuleiða, loftlínu- og
jarðstrengskostum og ólíkum lagningaraðferðum jarðstrengja. Að auki var á köflum lagt mat á útfærslur
á framkvæmdum við Kröflulínu 1, á svæðum þar sem helst mætti vænta neikvæðastra sjónrænna
samlegðaráhrifa vegna hennar og Hólasandslínu 3.
Jarðstrengir. Í stefnu stjórnvalda um lagningu raflína kemur fram að í meginflutningskerfi raforku skuli
meginreglan vera sú að nota loftlínu nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra, s.s. út frá
tæknilegum atriðum, umhverfis- eða öryggissjónarmiðum. Í stefnunni eru tilgreind viðmið þar sem
með tilliti til staðsetningar skuli meta bæði loftlínur og jarðstrengi. Ef kostnaður við að leggja jarðstreng
á viðkomandi kafla er ekki meiri en tvöfaldur á við loftlínu skal miða við að leggja jarðstreng, svo
framarlega sem það sé tæknilega hægt og umhverfisáhrif minni en af loftlínu. Reglan um
hámarkskostnaðarmun gildir þó ekki þegar um er að ræða skilgreint þéttbýli eða friðland sem verndað
er sökum sérstaks landslags eða að teknu tilliti til flugöryggis. Við mat á umhverfisáhrifum
Hólasandslínu 3 lá fyrir greining á því hversu langan hluta línunnar væri hægt að leggja í jörð með tilliti
til tæknilegra þátta og eru það um 12 km. Jarðstrengvalkostir voru metnir í Eyjafirði og Laxárdal.
Jarðstrengskostur í Eyjafirði er að bæði innan þéttbýlis og í nágrenni flugvallar, þar sem kostnaður við
jarðstrengi er ekki bundinn hámarkskostnaðarviðmiði í stefnu stjórnvalda.
Framkvæmdatími. Gert er ráð fyrir því að verklegar framkvæmdir við línuna geti í fyrsta lagi hafist
seinni hluta árs 2019 og að þeim gæti lokið á árinu 2021, að því gefnu að öll tilskilin leyfi fáist fyrir
línunni. Á þessum áætlaða verktíma verða lagðar slóðir og loftlína og annað af tveimur
jarðstrengssettum í Eyjafirði. Áætlað er að síðara jarðstrengsettið verði lagt innan nokkurra ára í
samræmi við þróun flutningsþarfar.
Svæðaskipting í umhverfismati
Við vinnu matsins var framkvæmdasvæðinu skipt í fimm svæði og áhrif á hvern umhverfisþátt metin
innan þeirra svæða og línuleiðarinnar í heild. Svæðaskiptinguna má sjá á kortinu hér fyrir neðan.
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Eyjafjörður: Frá tengivirki við Akureyri um Eyjafjarðarsveit að vatnaskilum á Bíldsárskarði.
Fnjóskadalur: Frá vatnaskilum á Bíldsárskarði, inn Fnjóskadal að vatnaskilum á
Hellugnúpsskarði.
Bárðardalur: Frá vatnaskilum á Hellugnúpsskarði, yfir Bárðardal að miðri Fljótsheiði.
Reykja- og Laxárdalur: Frá miðri Fljótsheiði, yfir Reykjadal og Laxárdal að mörkum Hólasands.
Hólasandur: Frá vesturmörkum Hólasands (við Laxárdal) að tengivirki á Hólasandi.

Svæðaskipting í mati á umhverfisáhrifum Hólasandslínu 3 og staðsetning þeirra valkosta sem teknir voru til mats.

Aðferðarfræði matsins
Við mat á því hversu mikil áhrif framkvæmdin mun geta haft í för með sér, er vegið saman grunnástand
einstakra umhverfisþátta (t.d. gróðurs, fugla eða fornminja) og hvað muni helst einkenna áhrif
framkvæmdarinnar (t.d. umfang og varanleiki) á viðkomandi umhverfisþátt og á þann hátt spáð fyrir
um breytingu á grunnástandi. Matið er byggt á fyrirliggjandi gögnum og nýjum rannsóknum sem unnar
voru sérstaklega fyrir matið, með hliðsjón af viðmiðum fyrir hvern umhverfisþátt. Niðurstaða mats á
áhrifum framkvæmdar á einstaka umhverfisþætti er sett fram sem vægiseinkunn á fimm þrepa skala;
engin áhrif, óverulega neikvæð áhrif, nokkuð neikvæð áhrif, talsvert neikvæð áhrif eða verulega
neikvæð áhrif.
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Niðurstöður umhverfismats
Eyjafjörður
Eyjafjörður er langur og mjór fjörður umlukinn fjöllum á báða vegu. Akureyri stendur nærri
fjarðarbotni. Bærinn er meðal vinsælustu ferðamannastaða landsins. Inn af firðinum liggur
jökulsorfinn, breiður og gróskumikill Eyjafjarðardalur. Í dalbotninum rennur Eyjafjarðará, ein af helstu
sjóbleikjuveiðiám landsins. Jökulmenjar eru víða í Eyjafirði, bæði laus setlög og jökulsorfið berg. Gildi
landslags felst einkum í fjöllunum, fegurðinni, gróðursældinni og Eyjafjarðará. Aðalvalkostur gerir ráð
fyrir tæplega 10 km jarðstreng, um 4 km loftlínu, slóðum og einu efnistökusvæði. Hann liggur um fjögur
náttúruverndarsvæði, þ.e. fólkvang í Glerárdal, Glerárgil, Naustaflóa og óshólma Eyjafjarðar, og
vatnsverndarsvæði í Bíldsárskarði. Tún, akurlendi og starungsmýravist eru ríkjandi vistgerðir á
línuleiðinni. Svæðið er mikilvægt fuglasvæði.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum aðalvalkostar Hólasandslínu 3 í Eyjafirði, sundurliðuð eftir umhverfisþáttum.

Í Eyjafirði er framkvæmdin talin hafa mest áhrif á gróður, eða talsvert neikvæð. Hún kemur til með að
raska um 19 ha lands, þar af 2,4 ha votlendis sem nýtur verndar og um 4 ha af vistgerðum með mjög
hátt verndargildi. Með vönduðum frágangi ætti að vera hægt að endurheimta gróður á stórum hluta
þess svæðis sem raskast við lagningu jarðstrengs.
Framkvæmdin raskar búsvæðum fugla og truflar þá á framkvæmdatíma. Framkvæmdin hefur einnig
nokkuð neikvæð áhrif á vatnalíf þar sem farvegi Eyjafjarðarár verður raskað tímabundið við lagningu
jarðstrengs. Ekki er talið að framkvæmdin hafi áhrif á komur ferðamamanna á svæðið en hún getur
haft í för með sér truflun á framkvæmdatíma og staðbundin neikvæð áhrif á upplifun útivistarfólks
nærri Bíldsárskarði. Framkvæmdin er talin geta haft áhrif á 7 af 21 skráðri fornleif. Þannig mun hún að
óbreyttu raska hluta af þjóðleið í Bíldsárskarði og mögulega tveim vörðum á efnistökustað í skarðinu.
Línuleiðin liggur jafnframt innan friðhelgunarsvæðis fjögurra annarra minja. Loks er lagning jarðstrengs
um fjögur náttúruverndarsvæði talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á verndargildi náttúruverndarsvæða í
Eyjafirði. Aðalvalkostur er talinn hafa lítil eða engin áhrif á aðra umhverfisþætti í Eyjafirði.
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Fnjóskadalur
Fnjóskadalur er langur og þröngur dalur austan Eyjafjarðar. Eftir dalnum rennur Fnjóská, lengsta dragá
landsins. Áin hefur mótað dalbotninn, sem er tiltölulega flatlendur. Í Fnjóskadal eru gríðarmiklir
sethjallar og strandlínur sem mynduðust við lok síðustu ísaldar, þegar jökulstífluð lón fylltu dalinn.
Sethjallarnir eru þekktir fyrir formfegurð sína og eru með þeim stærri á landinu. Dalurinn er gróðursæll
og er Vaglaskógur einn stærsti skógur landsins. Fnjóskadalur hefur löngum verið vinsæll áningarstaður
ferðamanna. Gildi landslags felst einkum í skóginum, fegurðinni, gróðrinum, fjöllunum og Fnjóská.
Aðalvalkostur gerir ráð fyrir um 21 km langri loftlínu, slóðum og 10 efnistökusvæðum í Fnjóskadal.
Hann liggur um tvö svæði á náttúruminjaskrá, þ.e. Mela við Illugastaði og Bleiksmýrardal, og fer nærri
vatnsbóli Kotungsstaða og vatnsverndarsvæði Illugastaða. Hann fer að mestu um mólendi og
fjalldrapamóavist er ríkjandi vistgerð.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum aðalvalkostar Hólasandslínu 3 í Fnjóskadal, sundurliðuð eftir umhverfisþáttum.

Í Fnjóskadal má vænta talsvert neikvæðra sjónrænna áhrifa þar sem loftlínan liggur langsum eftir
dalnum. Af sömu ástæðu er talið að loftlínan geti haft talsvert neikvæð áhrif á upplifun útivistarfólks
og skert framtíðarmöguleika í ferðaþjónustu. Framkvæmdin kemur einnig til með að hafa í för með sér
varanlegt rask á um 17 ha lands. Fella þarf 0,6 ha náttúrulegs birkis sem nýtur verndar og raska rúmlega
1 ha af vistgerðum með mjög hátt verndargildi. Vegna umfangs rasks á gróðri og varanleika þess eru
áhrif á gróður metin talsvert neikvæð.
Áflugshætta á leiðara línunnar er talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á fugla. Áhrif á fornleifar verða mest
á þjóðleið yfir Bíldsárskarð. Línuslóð þverar þjóðleiðina nokkrum sinnum og liggur á köflum innan
friðhelgunarsvæðis hennar. Áhrif á jarðmyndanir eru metin nokkuð neikvæð þar sem línan hefur áhrif
á sjónræna heildarmynd strandlína og sethjalla frá ísaldartíma. Þá er óafturkræft rask á jarðmyndunum
innan verndarsvæðis Mela við Illugastaði talið hafa talsvert neikvæð áhrif á verndargildi svæðisins. Hins
vegar eru áhrif á verndargildi Bleiksmýrardals metin óveruleg þar sem framkvæmdin liggur í gegnum
jaðar svæðisins. Aðalvalkostur er talinn hafa lítil eða engin áhrif á aðra umhverfisþætti í Fnjóskadal.
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Bárðardalur
Bárðardalur er langur og mjór dalur á milli Fnjóskadals og Fljótsheiðar. Um dalinn rennur jökuláin
Skjálfandafljót, ein lengsta á landsins. Í fljótinu eru margir fossar og er Goðafoss þeirra þekktastur.
Dalbotninn er flatlendur og þakinn nútímahrauni. Austan dalsins er víðáttumikil, láglend, mýrlend og
grösug Fljótsheiðin. Gildi landslags felst einkum í Skjálfandafljóti, fossunum og Fljótsheiði.
Aðalvalkostur gerir ráð fyrir um 16 km langri loftlínu, slóðum og fimm efnistökusvæðum í Bárðardal.
Hann liggur ekki um nein náttúru- eða vatnsverndarsvæði. Algengustu vistlendi á línuleiðinni eru
mólendi, melar- og sandlendi.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum aðalvalkostar Hólasandslínu 3 í Bárðardal, sundurliðuð eftir umhverfisþáttum.

Í Bárðardal hefur framkvæmdin talsvert neikvæð áhrif á gróður. Rask nemur um 15 ha lands og er að
stórum hluta varanlegt. Mest verða áhrifin á Fljótsheiði, en þar raskast 1 ha votlendis sem nýtur
lögbundinnar verndar vegna stærðar. Þá raskar framkvæmdin tæpum 3 ha af vistgerðum sem hafa
mjög hátt verndargildi.
Áflugshætta á leiðara línunnar er talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á fugla, s.s. gæsir og álftir sem sækja
mikið í ræktað land í dalnum. Loftlínan er einnig talin hafa nokkuð neikvæð sjónræn áhrif þar sem hún
þverar Bárðardal. Af þeim sökum er loftlínan jafnframt talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á upplifun
útivistarfólks. Framkvæmdin hefur nokkuð neikvæð áhrif á jarðmyndanir þar sem hún raskar m.a. um
0,2 ha af hrauni frá nútíma sem nýtur verndar. Gera má ráð fyrir að áhrif á fornleifar verði mest á
þjóðleið og garð á Fljótsheiði, sem slóðagerð mun raska að hluta. Áhrif á aðrar fornleifar eru metin
óveruleg þar sem unnt ætti að vera að komast hjá því að raska þeim.
Aðalvalkostur er talinn hafa lítil eða engin áhrif á aðra umhverfisþætti í Bárðardal.
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Reykja- og Laxárdalur
Reykjadalur er breiður, flatur og þurrlendur dalur sem gengur suður af Aðaldal. Dalurinn er vel gróinn
og einkennist af hefðbundnu landbúnaðarlandslagi. Reykjadalsá rennur eftir honum til norðurs. Gildi
landslags í Reykjadal felst einkum í Fljótsheiði, Reykjadalsá og fegurðinni. Laxárdalsheiðin er lág og
víðáttumikil lyngmóaheiði með löngum og mjóum ásum og jökulkembum. Laxárdalur er stuttur og
þröngur og kjarri vaxinn. Hraun sem runnið hefur niður dalinn setur mikinn svip á landslagið. Eftir
dalnum rennur Laxá, ein af frægustu lax- og silungsveiðiám landsins. Gildi landslags í Laxárdal felst
einkum í gróðrinum, hrauninu, fegurðinni, Laxá og stangveiðinni. Aðalvalkostur gerir ráð fyrir tæplega
15 km langri loftlínu, slóðum og sex efnistökusvæðum í Reykja- og Laxárdal. Ekki er gert ráð fyrir slóð
ofan í sjálfan Laxárdal. Aðalvalkostur þverar Varastaðaskóg, náttúrulegan birkiskóg á náttúruminjaskrá,
og verndarsvæði Mývatns og Laxár sem er friðlýst með sérlögum. Mólendi er algengasta vistlendið og
fjalldrapamóavist og víðikjarrvist ríkjandi vistgerðir. Svæðið er mikilvægt fuglasvæði.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum aðalvalkostar Hólasandslínu 3 í Reykja- og Laxárdal, eftir umhverfisþáttum.

Í Reykja- og Laxárdal hefur framkvæmdin talsvert neikvæð áhrif á gróður, en þar raskast um 14 ha
lands. Mest verða áhrif á votlendi vegna slóðagerðar, en alls nemur rask á votlendi sem nýtur verndar
um 1,3 ha. Jafnframt raskar framkvæmdin rúmlega 4 ha af vistgerðum með mjög hátt verndargildi og
0,1 ha af náttúrulegu birki sem nýtur verndar. Jafnframt má gera ráð fyrir talsverðum áhrifum á fuglalíf.
Vegna mikils þéttleika fugla vega áhrif búsvæðataps þyngra hér en á öðrum svæðum. Af sömu ástæðu
er talið að afföll á rjúpu, sem er viðkvæm fyrir áflugi á leiðara loftlínu, verði meiri en á öðrum svæðum.
Þá er áflug við Laxá talið geta haft staðbundin áhrif á húsönd og gulönd.
Framkvæmdin er talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á landslag og ásýnd, m.a. vegna þess að loftlína
þverar hringveginn og verndarsvæði Mývatns og Laxár. Þá mun loftlína hafa áhrif á upplifun
útivistarfólks sem nýtir svæðið. Í Laxárdal kann framkvæmdin einnig að hafa neikvæð áhrif á áhuga
veiðimanna til að stunda stangveiði í Laxá og skerða framtíðarmöguleika í ferðaþjónustu. Aðalvalkostur
er talinn hafa lítil eða engin áhrif á aðra umhverfisþætti í Reykja- og Laxárdal. Vert er að benda á að
vegna breytingar, sem gerð var á legu aðalvalkostar eftir forneifaskráningu, liggja áhrif á fornleifar ekki
fyrir á hluta svæðisins.
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Hólasandur
Hólasandur markast af Sandavatni til suðurs og gróðurlendi vestan Þeistareykja til norðurs.
Jarðmyndanir eru aðallega laus setlög frá lokum síðasta jökulskeiðs sem liggja ofan á berggrunninum.
Svæðið er haggað af misgengjum sem eru hluti af eldstöðvakerfi Þeistareykja. Mikið uppfok hefur verið
á svæðinu í gegnum aldirnar og er talið að Hólasandur eins og hann er í dag, hafi myndast á síðustu
þremur öldum. Gróðurþekja er lítil og að mestu bundin við uppgræðslusvæði, einkum lúpínusáningar
og skógrækt. Varpþéttleiki fugla er einnig mjög lítill. Engin ferðaþjónusta er á Hólasandi og útivist
takmörkuð. Gildi landslags felst einkum í sandinum og auðninni. Aðalvalkostur gerir ráð fyrir um 6 km
langri loftlínu, akstursleiðum og einu efnistökusvæði á Hólasandi. Loftlínan fylgir ekki Kröflulínu 1 á
þessum kafla, vegna þess að Kröflulína 1 liggur að Kröflustöð en Hólasandslína 3 að nýju tengivirki á
Hólasandi. Aðalvalkostur liggur um vatnsverndarsvæði Mývatns og Laxár. Melar- og sandlendi eru
ríkjandi vistlendi og eyðimelavist, alaskalúpina og grasmelavist ríkjandi vistgerðir.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum aðalvalkostar Hólasandslínu 3 á Hólasandi, sundurliðuð eftir umhverfisþáttum.

Framkvæmdin er talin hafa minnst áhrif á Hólasandi. Loftlína mun samt sem áður hafa nokkur sjónræn
áhrif, vegna þess að línan mun liggja um svæði þar sem ummerki um mannvist eru annars lítil. Loftlínan
mun því hafa neikvæð áhrif á upplifun þeirra sem eiga leið um sandinn eftir Kísilveginum. Aðalvalkostur
raskar um 5 ha lands. Áhrifa á gróður er helst að vænta innan uppgræðslusvæða. Ekki er um eiginlega
slóðagerð að ræða heldur akstursleiðir á burðarhæfu landi. Varanleiki áhrifanna eru því fremur lítill, ef
undan eru skilin 0,5 ha skógræktarsvæði. Áhrif á gróður eru því óveruleg. Framkvæmdin er talin hafa
lítil sem engin áhrif á aðra umhverfisþætti.
Mótvægisaðgerðir. Samhliða umhverfismati framkvæmdarinnar er hugað að útfærslu og hönnun
framkvæmdar. Greining á grunnástandi og helstu áhrifum framkvæmdarinnar hefur leitt til mats á
nýjum valkostum og útfærslum, sem eru til þess fallnar að komast hjá því að valda neikvæðum áhrifum
á ákveðna umhverfisþætti. Þar sem því er ekki viðkomið eru lagðar til mótvægisaðgerðir til að draga úr
neikvæðum áhrifum. Þá mun verða gerð sú krafa til verktaka að umgengni og frágangur verði eins
góður og framast er kostur.
Vöktun. Landsnet mun vakta slóðir með tilliti til úrrennslis, uppgræðslu á jarðraski og áflug fugla á
leiðara loftlínu í Laxárdal og á heiðum í Þingeyjarsýslu. Áflug á Kröflulínu 1 í Laxárdal verður líka vaktað.
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Heildaráhrif Hólasandslínu 3
Framkvæmdin kemur til með að hafa í för með sér talsvert neikvæð staðbundin áhrif á gróðurfar á
línuleiðinni sem að stórum hluta eru varanleg. Gera má ráð fyrir að raska þurfi allt að 70 ha lands við
slóðagerð, efnistöku, lagningu jarðstrengs og reisingu mastra. Einkum er um að ræða mólendi (21 ha),
mela- og sandlendi (9 ha), votlendi (9 ha) og graslendi (7 ha). Framkvæmdin raskar tæpum 5 ha af
votlendi sem nýtur verndar, um 0,7 ha af náttúrulegu birki sem nýtur verndar og tæpum 13 ha af
vistgerðum með mjög hátt verndargildi. Mesta röskunin verður við slóðagerð í votlendi á Fljótsheiði og
Laxárdalsheiði.
Framkvæmdin er talin hafa nokkuð neikvæð áhrif á fugla vegna áflugs á leiðara. Loftlínan mun auka
afföll á fuglum, einkum andfuglum og rjúpum, en er ekki talin hafa áhrif á stofnstærðir þessara tegunda.
Helst er það áflug í Laxárdal sem gæti haft staðbundin áhrif á húsönd og gulönd. Einnig eru heiðarnar í
Þingeyjarsýslu mikilvæg varpsvæði rjúpu sem er mjög viðkvæm fyrir áflugi.

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum Hólasandslínu 3.

Framkvæmdin mun hafa nokkuð neikvæð áhrif á landslag og ásýnd sem að stórum hluta eru afturkræf.
Áhrifin tengjast einkum loftlínu og möstrum en einnig áhrifum slóðagerðar. Mest verða áhrifin þar sem
línan fer um viðkvæm svæði eða þar sem sýnileikinn er mikill, svo sem í Fnjóskadal þar sem loftlínan
liggur eftir endilöngum dalnum, við þverun hringvegarins í Reykjadal og við verndarsvæði Mývatns og
Laxár í Laxárdal.
Framkvæmdin mun einnig hafa nokkuð neikvæð áhrif á útivist og ferðamennsku, einkum vegna
neikvæðra áhrifa loftlínu á upplifun útivistarfólks. Ekki er talið líklegt að loftlínan hafi mikil áhrif á
komur ferðamanna á svæðin en hún getur haft neikvæð áhrif á ímynd svæða sem ósnortinna, svo sem
á þverunarstað í Laxárdal. Áhrif á jarðmyndanir verða mest í Fnjóskadal og eru það fyrst og fremst áhrif
á sjónræna heildarmynd strandlína og sethjalla frá ísaldartíma.
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