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Þeistareykir ehf. standa að jarðhitarannsóknum á Þeistareykjum í Suður-Þingeyjarsýslu. 
Fyrirhugað er að bora kjarnaholu, ÞR-6, til að sannreyna niðurstöður TEM-viðnámsmælinga á 
svæðinu. Leggja þarf vegslóða að kjarnaholunni vegna flutnings á nauðsynjum meðan á borun 
stendur. Tillaga er um tvo staði fyrir kjarnaholuna þar sem borað er í háviðnámskjarnann þar sem 
hann rís einna hæst í TEM-mælingum. Því er að hluta til um tvær mismunandi leiðir vegslóða að 
holunni. Leiðirnar eiga það sammerkt að fara að hluta eftir veglínu sem kynnt hefur verið í drögum 
að svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjarsýslum sem framtíðarvegur milli Þeistareykja og 
Húsvíkur. 
 
Vegslóði að holu á stað 1 yrði lagður yfir mólendi á um 2600 m leið til vesturs frá núverandi vegi 
milli Húsavíkur og  Þeistareykja norður fyrir Skildingahól. Austan við Skildingahól myndi  
slóðinn liggja til suðurs yfir mólendi á um 160 m langri leið. Þaðan yrði ekið eftir sléttu helluhrauni 
til suðurs að fyrirhuguðu holustæði án þess að beita vinnuvélum á um 1.300 m langri leið. 
Heildarlengd nýs vegslóða er því um 2.760 m á leið sem er alls um 4.060 m.  
 
Vegslóði að stað 2 lægi á fyrstu 1040 m leiðarinnar á sama stað og slóði að stað 1, en þaðan yrði 
slóðinn framlengdur yfir mólendi til suðvesturs á alls um 1560 m langri leið. Heildarlengd nýs 
vegslóða yrði 2.600 m.  
 
Náttúrustofa Norðausturlands hefur unnið að gerð svæðisskipulags fyrir háhitasvæði í 
Þingeyjarsýslum. Í þeirri vinnu hafa verið teknar saman fyrirliggjandi upplýsingar um náttúrufar á 
háhitasvæðum innan svæðisskipulagsins. Eftirfarandi greinargerð um fugla og gróður í nágrenni 
fyrirhugaðs vegslóða að kjarnaholu ÞR-6 á Þeistareykjum byggir á þeim upplýsingum um 
náttúrufar sem Náttúrustofan hefur aflað sér við gerð svæðisskipulagsins. 
 
Gróður 
Báðar leiðir fara að mestu um mólendi það sem hylur Stóravítshraun og er mjög víðfeðmt á 
Þeistareykjasvæðinu. Ein plöntutegund á válista, naðurtunga Ophioglossum azoricum, hefur 
fundist við Þeistareyki. Aðrar plöntur sem fundist hafa við Þeistareyki og þykja sjaldgæfar á lands- 
og/eða héraðsvísu virðast lifa þar að mestu í tengslum við jarðhita. 
 
Landsvæðið sem fyrirhugaður vegslóði myndi fara um er einkennandi búsvæði á 
Þeistareykjasvæðinu. Um er að ræða þýfða lyngmóa sem liggja ofan á Stóravítishrauni og ná allt 
fram til heiða í Kelduhverfi. Þetta svæði er ekki undir áhrifum yfirborðsjarðhita. Ekki er líklegt að 
naðurtunga, eina válistategundin sem fundist hefur á svæðinu finnist í þessu búsvæði. Sama á 
við um aðrar tegundir plantna sem virðast tengjast jarðhita á svæðinu s.s. blákolla Prunella 
vulgaris og græðisúra Plantago major. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að á svæðinu finnist 
sjaldgæfir burknar, t.d. klettaburkni Asplenium viride, í skorum og glufum. Klettaburkni hefur 
fundist við Sæluhúsmúla og við Hrútafjöll. 
 
Talið er talið rétt að horft sé eftir sjaldgæfum plöntum á fyrirhuguðum vegslóða áður en 
framkvæmdir hefjast og er ástæðan tvíþætt. 1) Fyrirhugaður vegslóði mun líklega fara yfir 
sprungur og glufur sem haft gætu að geyma sjaldgæfa burkna. 2) Fyrirhugaður vegslóði mun fara 
eftir veglínu þeirri sem hugsuð er til framtíðar milli Þeistareykja og Húsavíkur og mat á 
umhverfisáhrifum þess vegar hefur ekki farið fram. 
 



 

Fuglar 
Alls er talið að 14 tegundir fugla verpi á Þeistareykjasvæðinu, þar af tvær á válista, fálki Falco 
rusticolus og hrafn Corvus corax1. Hrafn nýtur þó ekki friðunar. Tvö fálkaóðul eru þekkt á 
Þeistareykjasvæðinu og hafa þau verið í ábúð í um 60% og 80% tilfella síðustu 20 ár. Annað 
fálkaóðalið er í nágrenni fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis. Innan óðalsins eru nokkrir hreiðurstaðir 
í mismunandi klettum og geta verið nokkrir kílómetrar á milli þeirra. Sá hreiðurstaður sem næst er 
fyrirhuguðum vegslóða er aðeins í nokkur hundruð metra fjarlægð frá vegslóða að stað 1. 
 
Ekki er hægt að segja til um með vissu hversu nálægt fyrirhugaður vegslóði yrði fálkahreiðri þó 
þekktir séu varpstaðir í nágrenni slóðans. Því er óraunhæft að spá fyrir um áhrif af 
framkvæmdinni á fálka. Lagt er til að kannað verði hvort fálki sé með hreiður í nágrenni 
fyrirhugaðs vegslóða vorið 2007, áður en framkvæmdir hefjast.  
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