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Þann 4. apríl 2007 tilkynntu Þeistareykir ehf. um lagningu vegslóðar vegna borunnar kjarnaholu á 
Þeistareykjum til Skipulagsstofnunar samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000 m.s.b. og lið 10 c í 2. viðauka laganna. Þar kemur fram að 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 Húsavíkur.  
 
Í tilkynningu framkvæmdaraðila kemur fram að 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.  
 
Í umsögn Umhverfisstofnunar, dags. 15.5.2007, vegna tilkynningar Þeistareykja ehf. um lagningu 
vegslóðans kom m.a. fram að nauðsynlegt sé að fá úr því skorið hvort gróðurtegundir á válista sé 
að finna á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði áður en framkvæmdir hefjist. Einnig kemur fram í sömu 
umsögn að kunnugt sé um óðal fálka og hrafns í nágrenni framkvæmdasvæðisins og nauðsynlegt 
sé að haft verði samráð við Náttúrufræðistofnun Íslands um tilhögun framkvæmda.  
 
Í svari Þeistareykja ehf., dags. 22. maí 2007, kom fram að leitað hafði verið álits hjá Náttúrustofu 
Norðausturlands varðandi gróður og fugla. Samkvæmt tilmælum Náttúrustofunnar yrði gengið úr 
skugga um hvort einhverjar sjaldgæfar plöntutegundir finnist á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. 
Einnig yrði könnuð ábúð fálka og hrafns í nágrenni framkvæmdasvæðisins. 
 
Þann 14. júní 2007 fór fuglasérfræðingur frá Náttúrustofu Norðausturlands ásamt 
plöntusérfræðingi frá Náttúrufræðistofnun Íslands til þess að kanna sjaldgæfar plöntur og fugla í 
nágrenni fyrirhugaðs vegslóða. Vegslóðinn mun fylgja nýju vegstæði milli Þeistareykja og 
Húsavíkur og hafði það verið mælt út og staðsett af starfsmönnum Vegagerðarinnar fyrir 
Þeistareyki ehf. þegar könnunin fór fram. Niðurstöður könnunarinnar voru þessar: 
 
Gróður 
Gróðurfar var kannað á áætluðum vegslóða vegna borunar kjarnaholu í grennd við Togarahelli 
(kjarnahola ÞR-6, staður 1). Könnunin tók sérstaklega til sjaldgæfra tegunda en klettaburkni 
(Asplenium viride) er þekktur frá nokkrum fundarstöðum við Sæluhúsmúla. Vegslóðanum er 
ætlað að liggja frá núverandi vegi milli Húsavíkur og Þeistareykja til vesturs um 2600 m leið 
norður fyrir Skildingahól. Þar liggur slóðinn um flétturíkan fjalldrapamóa, gróðurfélag C8 þar sem 
fjalldrapi (Betula nana), krækilyng (Empetrum nigrum) og beitilyng eru áberandi tegundir auk þess 
sem einir (Juniperus communis), sauðamergur (Loiseleura procumbens), smjörgras (Bartsia 
alpina), sýkigras (Tofieldia pusilla), fjallavíðir (Salix arctica) vaxa víða og gulvíðir (Salix 
phylicifolia) er á nokkrum svæðum mjög áberandi. Inn á milli eru snjódældir með ólíkum gróðri en 
þar má finna klukkublóm (Pyrola minor), mosalyng (Cassiope hypnoides), lyfjagras (Pinguicula 



 

vulgaris), fjallasmára (Sibbaldia procumbens) og skollafingur (Huperzia selago). Einnig vex víða í 
sprungum skjaldburkni (Polystichum lonchitis). 
 
Frá slóðanum um mólendið er ætlunin að fara yfir helluhraun að borstæðinu. Helluhraunið hefur 
tiltölulega fábreyttan gróður með krækilyngi (Empetrum nigrum), holtasóley (Dryas octopetala), 
fjallavíði (Salix arctica), grasvíði (Salix herbacea), melablómi (Cardaminopsis petraea), sótstör 
(Carex atrata), lyfjagrasi (Pinguicula vulgaris) og blásveifgrasi (Poa glauca). Á borstæðinu sjálfu 
voru fléttur mest áberandi s.s. hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula), fjallagrös (Cetraria 
islandica), hæðakirna (Brigantiaeae fuscolutea), hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum) og 
flaggrýta (Solorina bispora) en sauðamergur (Loiseleura procumbens) og fjalldrapi (Betula nana) 
voru mest áberandi háplantna sem voru fábreyttar á svæðinu. 
 
Verði af nýtingu svæðisins er gert ráð fyrir að framlengja slóðann til vesturs þannig að hann komi 
inn á núverandi veg frá Húsavík vestan við Þeistareykjahraun og liggi í jaðri hraunsins þar til hann 
sveigi til austurs. Gróðurfar á Þeistareykjahrauni er nokkuð fjölbreytt vegna mismunandi búsvæða 
er verða til vegna sprunga og gjótna. Um n.k. lyngmóa er að ræða þar sem mest áberandi 
tegundirnar eru krækilyng (Empetrum nigrum), fjalldrapi (Betula nana) og sauðamergur 
(Loiseleura procumbens). Aðrar tegundir sem fundust í gróðurlendinu eru: 

 ljónslappi (Alchemilla alpina) 
 smjörgras (Bartsia alpina) 
 kornsúra (Bistorta vivipara) 
 stinnstör (Carex bigelowii) 
 mosalyng (Cassiope hypnoides) 
 kræklurót (Corallorhiza trifida) 
 holtasóley (Dryas octopetala) 
 finnungur (Nardus stricta) 
 lyfjagras (Pinguicula vulgaris) 
 fjallavíðir (Salix arctica) 
 grasvíðir (Salix herbaceae) 
 loðvíðir (Salix lanata) 
 lambagras (Silene acaulis) 
 brjóstagras (Thalictrum alpinum) 

 
Í sprungum og gjótum fundust auk þess: 

 maríustakkur (Alchemilla vulgaris) 
 skollafingur (Huperzia selago) 
 skjaldburkni (Polystichum lonchitis) 
 fjallasmári (Sibbaldia procumbens) 
 túnfífill (Taraxacum sp.) 
 aðalbláberjalyng (Vaccinium myrtillus) 

 
 



 

Fuglar 
Fuglalíf var kannað með því að ganga fyrirhugað vegstæði frá núverandi vegi að Þeistareykjum 
vestur að Skildingahól. Einnig var gengið eftir gjám og veggjum á þekkta varpstaði fálka, smyrils 
og hrafns í næsta nágrenni fyrirhugaðs vegslóða. Eftirfarandi fuglategundir sáust: 

 Heiðlóa (Pluvialis apricaria)  
 Spói (Numenius phaeopus)  
 Þúfutittlingur (Anthus pratensis) 
 Steindepill (Oenanthe oenanthe) 
 Skógarþröstur (Turdus iliacus)  
 Rjúpa (Lagopus mutus)  
 Fálki (Falco rusticolus) 

  
Heiðlóa er einkennisfugl svæðisins og lang algengust. Spóar eru frekar algengir en aðrar tegundir 
mun fátíðari. Lítið sást af rjúpu, enda karrar hættir að stæra sig á þúfnakollum innan óðala sinna 
og farnir í felur. 
 
Fálkahreiður fannst í um 500 m fjarlægð frá fyrirhugðum vegslóða að stað 1 og voru í hreiðrinu 
um tveggja vikna gamlir dúnungar. Því má gera ráð fyrir að ungarnir verði næstu fimm vikur í 
hreiðrinu, eða fram yfir miðjan júlí. Báðir foreldrarnir voru á veiðum þegar komið var að hreiðrinu 
en kvenfuglinn kom svo stuttu síðar. 
 
Hvorki hrafn né smyrill fannst verpandi í nágrenni vegslóðans. 
 
Ályktanir 
Engar sjaldgæfar plöntutegundir fundust á þeim svæðum sem eru innan áhrifasvæðis 
framkvæmdanna. Slóði að borstæði kjarnaholu mun liggja um flétturíkan fjalldrapamóa þar sem 
víða leynast snjódældir. Engar sjaldgæfar tegundir fundust á slóðastæðinu en sérstaklega var 
skimað eftir klettaburkna (Asplenium viride). Þar sem slóðanum er ætluð leið yfir hellhraunið er 
gróður fábreyttur. 
 
Fálki er á válista og er sú fuglategund sem hefur hæst verndargildi á svæðinu. Miðað við 
staðsetningu hreiðurs, varpframvindu og viðbrögð fálkans við truflun er ekki talið líklegt að 
fyrirhuguð vegslóðagerð og takmörkuð umferð tengdri kjarnaborun við holu ÞR-6 (staður 1) í júlí - 
ágúst 2007 muni hafa áhrif á varpafkomu fálka á Þeistareykjum.  
 
 
 
 
 
Húsavík, 20. júní 2007 
 
Þorkell Lindberg Þórarinsson, Náttúrustofu Norðausturlands 
Starri Heiðmarsson, Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyrarsetur 


