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Greinargerð NNA-07003 

 
Þann 12. apríl 2007 tilkynntu Þeistareykir ehf. um borun rannsóknahola ÞG4 og ÞG5 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 um er að ræða borun 
tveggja 2000-2500 m djúpra rannsóknaborhola á borteigum þar sem fyrir eru holur ÞG-1 og ÞG-
3. Fram kemur að stækka þurfi borteigana í tengslum við boranirnar. 
 
Í umsögn Umhverfisstofnunar, dags. 14.5.2007, vegna tilkynningar Þeistareykja ehf. um borun 
rannsóknaholanna kemur fram að nauðsynlegt sé að staðfest verði áður en framkvæmdir hefjist 
að stækkun borteiga muni ekki spilla sjaldgæfum plöntum. 
 
Í svari Þeistareykja ehf., dags. 22. maí 2007, kemur fram að framkvæmdaraðili muni fela 
gróðursérfræðingi að kanna aðstæður við borteigana tvo áður en framkvæmdir hefjast. 
 
Að beiðni Þeistareykja ehf. fór plöntusérfræðingur á vegum Náttúrustofu Norðausturlands (Starri 
Heiðmarsson, Náttúrufræðistofnun Íslands) þann 14. júní 2007 til þess að kanna sjaldgæfar 
plöntur í nágrenni borteiganna. Niðurstöður könnunarinnar voru þessar: 
 
Borteigur ÞG-1 
Stækkun á ÞG-1 fer yfir graslendi með blómjurtum, gróðurfélagið JG3 sbr. Ásrúnu Elmarsdóttur 
og Olgu Kolbrúnu Vilmundardóttur (2007). Engar tegundir á válista fundust en athuga ber að 
mosar voru ekki kannaðir. Auk grastegunda fundust eftirfarandi tegundir á svæðinu: 

 vallhumall (Achillea millefolium) 
 ljónslappi (Alchemilla alpina) 
 maríustakkur (Alchemilla vulgaris) 
 kornsúra (Bistorta vivipara) 
 tungljurt (Botrychium lunaria) 
 vegarfi (Cerastium fontanum) 
 brönugrös (Dactylorhiza maculata) 
 hvítmaðra (Galium normanii) 
 gulmaðra (Galium verum) 
 blákolla (Prunella vulgaris)  
 túnsúra (Rumex acetosa) 
 túnfífill (Taraxacum sp.) 
 hvítsmári (Trifolium repens) 
 blóðberg (Thymus praecox ssp. arcticus) 
 týsfjóla (Viola canina) 
 mýrfjóla (Viola palustris)  

 
Flestar tegundirnar eru algengar á landsvísu en svæðið ber þó merki jarðhitans sem sést t.d. á 
tilvist blákollu sem er hitakær tegund. 
 
 
Borteigur ÞG-3 
Stækkun á ÞG-3 fer yfir fjalldrapamóa, gróðurlendið C8 skv. gróðurlykli Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. Auk fjalldrapa (Betula nana), beitilyngs (Calluna vulgaris) og krækilyngs (Empetrum 
nigrum) fundust eftirfarandi tegundir: 

 ljónslappi (Alchemilla alpina) 
 maríustakkur (Alchemilla vulgaris)



 

  
 ilmreyr (Anthoxanthum odoratum) 
 geldingahnappur (Armeria maritima) 
 smjörgras (Bartsia alpina) 
 kornsúra (Bistorta vivipara) 
 brönugrös (Dactylorhiza maculata) 
 holtasóley (Dryas octopetala) 
 undafífill (Hieracium sp.) 
 sauðamergur (Loiseleuria procumbens) 
 friggjargras (Platanthera hyperborea) 
 klukkublóm (Pyrola minor) 
 brennisóley (Ranunculus acris) 
 grasvíðir (Salix herbacea) 
 loðvíðir (Salix lanata) 
 lambagras (Silene acaulis) 
 túnfífill (Taraxacum sp.) 
 bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) 

 
Fjalldrapamóinn við ÞG-3 bar engin merki jarðhita og fundust engar sérstæðar tegundir þar. 
 
 
Ályktun 
Engar sjaldgæfar tegundir fundust á þeim svæðum sem eru innan áhrifasvæðis framkvæmdanna. 
Stækkun borteiganna við Þeistareyki mun hafa áhrif á graslendi sem er undir áhrifum jarðhita við 
ÞG1 en við ÞG3 mun stækkunin hafa áhrif á fjalldrapamóa þar sem ekki sjást merki um áhrif 
jarðhita. 
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