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Útdráttur 

Í ritgerðinni er leitast við að skoða forsendur hagsmunahópa náttúruverndarsinna til áhrifa á 

stefnumótun stjórnvalda í virkjanamálum í neðri hluta Þjórsár. Þetta er gert með því að greina 

stefnumótunarferli stjórnvalda með hjálp dagskrárkennninga; kenningu Kingdon um glugga 

tækifæranna (2011), kenningu Knill og Tosun um skilgreningu vandamála (1994) og 

kenningu Baumgartner og Jones um möguleika hagsmunahópa til áhrifa (1994). Auk þess 

verður stuðs við kenningu Ingelhart um eftirnútímann (1977). Virkjanakostirnir þrír í neðri 

hluta Þjórsár, Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun, og flokkun þeirra í 

orkunýtingarflokk, biðflokk eða friðunarflokk, hafa árum saman verið umdeildir. Stjórnvöld 

hafa ekki náð að sameinast um niðurstöðu enda eru uppi margar ólíkar stefnur um málið. 

Niðurstaða ritgerðarinnar er að hagsmunahópar náttúruverndarsinna eru í veikri stöðu 

gagnvart sterkum kerfum stuðningsmanna virkjanaframkvæmda. Breytingar svo sem 

gildabreyting, breytingar á alþjóðaumhverfinu og ríkisstjórnarskipti virðast hafa meira vægi 

en starf náttúruverndarsinna. Líklega verða það slíkar breytingar sem munu móta umhverfi 

stjórnvalda og þar með hafa úrslitarvald á lokaniðurstöðu hvort virkjað verði í neðri hluta 

Þjórsár.  
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Abstract  

This thesis aims to explore the possibilities for environmental interest groups to influence the 

government’s decision making on whether to allow the construction of three hydroelectric 

power plants in the lower parts of the river Þjórsá in South Iceland. This is achieved by 

analysing the government’s policy-process, making use of Kingdon’s theory on a policy 

window, (2011), Knill and Tosum’s theory on problem definition and agenda setting (1994), 

Baumgartner’s theory on the influence of interest groups (1994), and Ingelhart’s theory on 

post-materialism (1987). The three possible power plants, Hvammur, Holt, and Urriðafoss, 

have been a controversial matter for years and authorities have not yet concluded whether to 

allow the construction or not. The conclusion of the thesis is that environmental interest 

groups have difficulties gaining ground against the powerful advocacies of power plant 

construction. Changes such as a change of values, changes to the international environment, 

and change of government seem to have a larger effect than the work of environmental 

interest groups. Presumably, these types of changes will be the leading factor in the 

government’s final decision on whether to go forward with construction on the lower parts of 

Þjórsá. 
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Formáli 
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1. Inngangur 

Í kjölfar mikila tækniframfara á byrjun 20. aldar fóru Íslendingar að nýta sér orku íslenskrar 

náttúru á kerfisbundinn hátt. Jarðhiti sem áður hafði aðallega verið nýttur til þvottar og 

böðunar var hleypt í rás til húshitunar og hitunar manngerðra lauga auk þess sem bændur 

bjuggu til rafstöðvar.1 Upp komu hugmyndir um að hefja orkuframleiðslu í meira magni. Árið 

1914 stofnaði Einar Benediktsson fossafélagið Titan með það að markmiði að hefja 

virkjanaframkvæmdir í Þjórsá. Orkuna átti að nota í framleiðslu landbúnaðaráburðar til 

útflutnings. Félagið fór af stað með forathuganir á Þjórsársvæðinu, virkjun var teiknuð upp og 

gerð var kostnaðaráætlun.2 Nokkuð auðveldlega gekk fyrir félagið að kaupa vatnsréttindi í 

Þjórsá enda voru töluverðar upphæðir í spilunum, bændum og hreppum til mikilla hagsbóta. 

Bændur á svæðinu höfðu litla trú á að framkvæmdirnar yrði að veruleika og tóku hinum 

svokölluðu fossapeningum fagnandi.3  

 Líkt og í dag voru virkjanamál í Þjórsá umdeild í íslenskum stjórnmálum. Sumir voru 

á því að hreppirnir gætu ekki selt vatnsréttindi þar sem þau væru þjóðareign og því var sala 

hreppa á Suðurlandi á vatnsréttindum umdeild. Einnig var mikil tortryggni gagnvart erlendum 

fjárfestum á íslenskum auðlindum sem eflaust má rekja til sjálfstæðisbaráttu sem Íslendingar 

stóðu í. Ekki var kominn botn í málið þegar verkefnið datt upp fyrir vegna heimskreppunnar 

1930. Fossafélagið Titan gerði tilraunir til að hefja virkjanaframkvæmdir á árunum 1946-1947 

en komst fljótlega að því að ekki væri jarðvegur fyrir slíkt á Íslandi. Á þessum tíma hafði 

orkuframleiðsla vissulega aukist en aðeins í takt við vaxandi orkuþörf almennings.4 

 Það var ekki fyrr en árið 1965, þegar Landsvirkjun hafði verið stofnuð, að stórar 

hugmyndir Einar Benediktssonar um orkuframleiðslu á Íslandi urðu að veruleika.5 

Landsvirkjun hóf að framleiða rafmagn í miklu meira magni en áður hafði þekkst og fór 
                                                

 

 

 
1 Landsvirkjun, „Saga,“ http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/saga (sótt 15. október 2016). 
2 Sigrún Pálsdóttir, „Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmt þess og hlutverk,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritstj. 
Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 21-24. 
3 Guðjón Friðriksson, Einar Beneiktsson ævisaga ΙΙ (Reykjavík: Iðunn, 1999), 398.   
4 Sigrún Pálsdóttir, „Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmt þess og hlutverk,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritstj. 
Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 21-24. 
5 Landsvirkjun, „Fyrirtækið,“ http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid (sótt 15. október 2016). 
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einnig að selja raforku til iðnaðar. Fyrsta stóra vatnsaflavirkjunin var Búrfellsvirkjun í Þjórsá.6 

Í dag rekur Landsvirkjun, sem er í eigu íslenska ríkisins,7 tvær jarðvarmastöðvar, eitt 

vindmyllusvæði og fjórtán vatnsaflsstöðvar, þar af fimm í Þjórsá.8  

 Á teikniborði Landsvirkjunar eru þrjár virkjanir til viðbótar í Þjórsá.9 Þær eru 

Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun sem eru í neðri hluta árinnar. 

Virkjanakostirnir þrír hafa árum saman verið umdeildir í íslenskum stjórnmálum. Samkvæmt 

lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun á að flokka virkjanakosti í 

orkunýtingarflokk, biðflokk og verndarflokk. Samkvæmt tillögu verkefnastjórnar 2. áfanga 

rammaáætlunar, sem kom út í ríkisstjórnartíð Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs, áttu virkjanakostirnir að vera í orkunýtingarflokki. Stefnubreyting átti sér stað í 

málinu og voru virkjanirnar settar í biðflokk.10 Eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins tók við árið 2013 hefur verið unnið að því að koma kostunum í 

orkunýtingarflokk. Að hausti 2016 lá til umræðu á Alþingi stjórnartillaga sem fól í sér að færa 

Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun úr biðflokki í orkunýtingarflokk. Hvammsvirkjun hafði þá 

þegar verið færð í orkunýtingarflokk þann 1. júlí 2015 og er sú staða óbreytt samkvæmt 

stjórnartillögunni.11  

 Enn þann dag í dag eru margir á móti virkjanaframkvæmdum. Ekki eru það áhyggjur 

af áhrifum erlendra fjárfesta sem vega þyngst að þessu sinni heldur áhyggjur af 

umhverfisáhrifum virkjana. Ýmsir hagsmunahópar náttúrverndasinna hafa mótmælt virkjun 

neðri hluta Þjórsár svo sem Landvernd,12 Grasrótarhreyfingin Sól á Suðurlandi,13 

                                                

 

 

 
6 Landsvirkjun, „Saga,“ http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/saga (sótt 15. október 2016). 
7 Landsvirkjun, „Fyrirtækið,“ http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid (sótt 15. október 2016). 
8 Landsvirkjun, „Aflstöðvar,“ http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/aflstodvar (sótt 15. október 2016). 
9 Landsvirkjun, „Virkjunarkostir,“ http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/virkjunarkostir (sótt 3. 
október 2016). 
10 Tillaga til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.1165, 727. mál, 2011-2012. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/1165.html (sótt 30. október 2016). 
11 Tillaga til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.1620, 853. mál, 2015-2016. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/145/s/1620.html (sótt 2. október 2016). 
12 Landvernd, „Gagnrýna flokkun Hvammsvirkjunar í nýtingarflokk,“ http://landvernd.is/Sidur/Gagnryna-
flokkun-Hvammsvirkjunar-i-nytingarflokk (sótt 8. október 2016).  
13 Verndum Þjórsá, „Um vefinn,“  http://www.verndumthjorsa.is/um-vefinn.html (sótt 8. október 2016). 
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Náttúruverndarsamtök Suðurlands14 og Náttúruverndarsamtök Íslands.15 Náttúruverndarsinnar 

líta til mikilvægi þess að vernda lífríki og náttúru í og við Þjórsá. Þeir telja virkjun neðri hluta 

Þjórsár vera ónauðsynlega og hvetja landsmenn til að sameinast í því að vernda ána og 

umhverfi hennar.16  

 Hér á eftir verður fjallað um opinbera stefnumótun í virkjanamálum í neðri hluta 

Þjórsár á síðustu tveimur áratugum. Opinber stefnumótun er hvað eina sem stjórnvöld velja að 

gera eða velja að gera ekki.17 Skoðaðar verða forsendur hagsmunasamtaka 

náttúruverndarsinna til áhrifa á stefnumótun stjórnvalda í virkjanamálum í neðri hluta Þjórsár.  

 Flestir geta verið sammála því að virkjanframkæmdir hafa mikil áhrif þó ekki séu allir 

á sama máli um hvort þau séu til góðs eða ills. Þegar um er að ræða eins stóra ákvörðun og 

hvort reisa skuli þrjár virkjanir í lengstu og einni vatnsmestu á landsins er æskilegt að 

ákvörðunin sé tekin að vel ígrunduðu máli og að hagmunahópar geti komið sinni skoðun að.18 

Hagmunahópar náttúruverndarsinna eru á móti virkjun náttúrunnar vegna og því sérstaklega 

áhugavert að skoða möguleika þeirra til áhrifa.  

 Spurningunni verður svarað með því að greina stefnumótunarferli stjórnvalda í 

virkjanamálum í neðri hluta Þjórsár og forsögu þess. Fyrst verður farið yfir þær kenningar 

sem stuðst verður við í ritgerðinni. Annars vegar dagskrárkenningar og hins vegar kenninguna 

um eftirnútímann. Dagskrárgreining er mikilvæg því hún gefur góða mynd af hvað þarf til svo 

málefni komist á dagskrá stjórnvalda og stefnubreyting eigi sér stað. Kenningin um 

eftirnútímann hjálpar til við að sjá stóra samhengið. Meginkenningin sem notuð verður er 

dagskrárkenning Kingdon um glugga tækifæranna (2011). Einnig verður stuðst við kenningu 

Christoph Knill og Jale Tosun um skilgreiningu vandamála (1994), kenningu Baumgartner og 

Jones um möguleika hagsmunahópa til áhrifa (1994) og kenningu Ronald Inglehart um 

eftirnútímann (1977).  

                                                

 

 

 
14 Náttúruverndasamtök Suðurlands, „Ályktanir,“  http://www.nss.is/alyktanir.html (sótt 8. október 2016). 
15 Árni Finnsson, „Virkjanir í Þjórsá – Er ekki komið nóg?“ Natturuvernd.is, 27. apríl 2007, 
http://natturuvernd.is/Sida/ID/620/Virkjanir-i-jorsa--Er-ekki-komi-nog (sótt 8. október 2016). 
16 Verndum Þjórsá, „Verndum Þjórsá!“  http://www.verndumthjorsa.is (sótt 8. október 2016). 
17 Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 13. útg. (Boston: Longman, 2011), 1.   
18 Þjórsárstofa, „Þjórsá,“ http://www.thjorsarstofa.is/ahugaverdir_stadir/thjorsa/ (sótt 11. október 2016). 
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 Á eftir fræðilegri umfjöllum verður farið yfir virkjanakostina þrjá í neðri hluta Þjórsár, 

forsögu virkjanaframkvæmda og orkunýtingar og loks verður farið yfir sterfnumótunarferli 

stjórnvalda. Þar á eftir er umræðukafli þar sem kenningunum er beitt í greiningu á efninu. 

Fyrst verður vandamálastraumurinn skoðaður; hvaða skilning mismunandi hópar leggja í 

vandamál tengd virkjunum og hvernig þau reyna að hafa áhrif á stjórnvöld með því að ramma 

málið inn á ákveðinn hátt. Næst verður stefnustraumurinn skoðaður og þær mismunandi 

hugmyndir um mikilvægi hagvaxtar og umhverfisverndar sem sérfræðingar hafa. Loks verður 

stjórnmálastraumurinn skoðaður og breytingar sem orðið hafa á honum svo sem breytingu á 

andrúmsloftinu í þjóðfélaginu, starf hagsmunahópa náttúruverndarsinna, undirritun 

alþjóðasamninga og ríksistjórnarskipti. Í lokin eru niðurstöður dregnar saman. Komist er að 

því að staða hagsmunahópa náttúruverndarsinna sé veik gagnvart sterkum kerfum 

stuðningsmanna virkjanaframkvæmda. Hins vegar hafa breytingar svo sem gildabreyting, 

breytingar á alþjóðaumhverfinu og ríkisstjórnarskipti veit málstað náttúruverndarsinna byr 

undir báða vængi. Líklega verða það slíkar breytingar sem munu hafa úrslitavald um 

lokaniðurstöðu hvort virkjað verði í neðri hluta Þjórsár. 

 Heimildir eru af heimasíðum ráðuneyta, stofnana ríkisins og þingskjölum, úr gögnum 

frá verkefnahóp rammaáætlunar, úr gögnum frá Landsvirkjun, úr efni af heimasíðum og 

ályktunum hagsmunahópa náttúruverndasinna og úr fræðilegum bókum. Einnig var tekið 

viðtal við fyrrum stjórnarmeðlim Náttúruverndarsamtaka Suðurlands sem ekki vildi koma 

fram undir nafni. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum verður farið yfir þær kenningar sem notaðar verða við greiningu á efninu. Farið 

verður yfir þrjár dagskrárkenningar en þær byggja á félagslegu gangvirki (e. social 

mechanism). Bunge skilgreinir félagslegt gangvirki sem „ferli í ákveðnu kerfi sem getur 

stuðlað að eða komið í veg fyrir breytingar á kerfinu.“19 Fyrst verður farið yfir kenningu 

Kingdon um glugga tækifæranna. Næst verður farið yfir kenningu Knill og Tosun um 

skilgreiningu vandamála og kenningu Baumgartner og Jones um möguleika hagsmunahópa til 

áhrifa. Loks verður kenning Ronald Ingelhart um eftirnútímann tekin fyrir.  

2.1. Kingdon og gluggi tækifæranna 

John Kingdon setti dagskrárkenningu sína fram í bókinni Agendas, Alternatives and Public 

Policies. Kenningin byggir á rannsóknum hans á stefnumótunarferli heilbrigðis- og 

samgöngumála í Bandaríkjunum.20 Kjarninn í kenningu Kingdon eru þrír straumar: 

vandamálastraumurinn, stefnustraumurinn og stjórnmálastraumurinn. Straumarnir eru 

sjálfstæðir og lúta eigin lögmálum. Stundum gerist það og þá helst þegar breytingar hafa átt 

sér stað í vandamálastraumnum eða stjórnmálastraumnum að straumarnir þrír renna saman. 

Þegar straumarnir renna saman skapast tímabundið ástand sem Kingdon kallar að gluggi 

tækifæranna opnist (e. policy window). Þegar gluggi tækifæranna opnast hafa þátttakendur 

tækifæri á að koma málefnum á dagskrá stjórnvalda (e. governmental agenda) þar sem þau 

hafa möguleika á að komast á dagskrárstig ákvörðunar (e. decision agenda) þar sem 

stefnubreyting kemst í gegn. Það er mikilvægt að þáttakendur í stefnumótunarferlinu séu 

tilbúnir þegar gluggi tækifæranna opnast því hann opnast sjaldan og helst opinn í stuttan tíma 

í einu. Ef tækifærið er ekki nýtt þarf að bíða þanngað til að straumarnir þrír renna saman á 

nýjan leik.21  

                                                

 

 

 
19 Hedström, Peter, Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), 25. 
20 Kingdon, John W., Agendas, Alternatives and Public Policies, 2. Útg. (Essex: Pearson, 2014), 1-3. 
21 Sama heimild, 165-166. 
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 Í vandamálastraumnum flýtur um fjöldi vandamála. Stjórnvöld vita ýmist af 

vandamálunum eða ekki. Jafnvel þó stjórnvöld viti af vandamáli er ekki þar með sagt að 

vandamálinu sé veitt athygli vegna þess að stjórnvöld hafa takmarkaða athygli og bolmagn til 

að sinna vandamálum.22 Samkvæmt Kingdon er grunnforsenda þess að stjórnvöld veiti 

ákveðnum aðstæðum athygli að þær séu skilgreindar sem vandamál. Gildi þess sem 

skilgreinir, hvernig aðstæðurnar eru flokkaðar og við hvað þær eru bornar saman hefur allt 

áhrif á skilgreiningu vandamáls.23  

 Kingdon telur að það, sem dregur athygli stjórnvalda að tilteknu vandamáli, sé merki 

úr kerfinu (e. indicators), niðurstöður rannsókna, áföll, tákn og persónuleg reynsla. Merki úr 

kerfinu, svo sem breyting á útgjöldum ríkisins eða breytingar í tölfræði, og niðurstöður 

rannsókna eru oft fyrstu viðvörunarmerkin sem stjórnvöld fá. Áföll (e. crises), tákn og 

persónuleg reynsla þátttakenda vekja hins vegar oft upp fyrirliggjandi áhyggjur af vandamáli 

sem hefur verið til staðar lengi en þau geta líka verið fyrirboðar þess sem koma skal. Áfall 

verður til þess að tekið er eftir vandamáli, umræða skapast og þar með er líklegra að 

stjórnvöld bregðist við. Sama á við ef til verður tákn sem stendur fyrir ákveðið vandamál og 

tekur saman í stuttu máli eða mynd það sem menn sjá annars óskýrt fyrir sér. Persónuleg 

reynsla aðila í stjórnkerfinu af ákveðnu vandamáli getur einnig haft þau áhrif að vandamáli sé 

veitt athygli.24 

 Rétt eins og vandamál fá aukna athygli fjarar athygli einnig út. Kingdon talar um að 

hætta sé á að athygli fjari út um leið og stjórnvöld hafi gert tilraun til að leysa vandamálið, 

óháð því hvort tilraunin hafi náð tilsettum árangri eða ekki. Sum vandamál eru þrálát og fjarar 

athygli stjórnvalda einfaldlega út með tímanum. Það getur einnig gerst að ábati stjórnvalda af 

því að leysa vandamál minnki með tímanum. Þegar það gerist sjá stjórnvöld ekki tilgang með 

því að veita því athygli.25 

 Stefnustrauminn er hugmyndasúpu þar sem margar hugmyndir sérfræðinga í 

ákveðnum málaflokki eru á sveimi. Sérfræðingarnir starfa á mismunandi stöðum, svo sem hjá 

                                                

 

 

 
22 Sama heimild, 90-103. 
23 Sama heimild, 110-130. 
24 Sama heimild, 90-103. 
25 Sama heimild, 103-105 
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hinu opinbera, við háskóla og hjá hagsmunaaðilum. Þar vinna þeir að ýmsum hugmyndum að 

stefnumótun og stefnubreytingum.26 

 Í hugmyndasúpunni tvinnast hugmyndir saman eða rekast hvor á aðra, sumar fá góðar 

undirtektir á meðan aðrar falla í grýttan jarðveg.27 Hugmyndir gangast undir strangt mat 

sérfræðinga; þær þurfa að vera tæknilega mögulegar og þurfa að falla vel að viðmiðum 

stefnumótunarsamfélagsins.28 Í þessu ferli verða margar hugmyndir undir og aðrar slípast til. 

Á endanum stendur eftir stuttur listi af hugmyndum sem hafa möguleika á að verða að stefnu 

stjórnvalda.29 

 Ástandið í stefnustraumnum hefur áhrif á ástand stefnumótunarstigsins. Samheldinn 

hópur sérfræðinga í stefnustraumnum veldur samstöðu á stefnumótunarstigi en sundurleitur 

stefnustraumur veldur sundrun á stefnumótunarstigi. Það reynist því erfiðara að koma málum 

í gegn ef stefnustraumurinn er sundurleitur.30   

 Í stjórnmálastraumnum eru aðstæður í hinu pólitíska umhverfi hverju sinni. 

Andrúmsloftið í þjóðfélaginu, aðgerðir hagsmunahópa og breytingar innan kerfisins hafa áhrif 

á aðstæður í hinu pólitíska umhverfi. Í þjóðfélaginu myndast ákveðið andrúmsloft þegar stór 

hluti samfélagsþegna sameinast um ákveðið málefni á svipuðum tíma. Andrúmsloftið í 

þjóðfélaginu getur breyst á skömmum tíma og hafa breytingar á því áhrif á 

stefnumótunaraðila. Andrúmsloftið í þjóðfélaginu getur bæði haft hvetjandi og letjandi áhrif á 

stjórnvöld.31 

 Aðgerðir hagsmunahópa geta einnig haft áhrif á stjórnvöld en þá skiptir, líkt og í 

stefnustraumnum, máli hvort sundrungur eða samheldni ríkir. Ef samheldni er innan og á milli 

hagsmunahópa eru þeir líklegri til áhrifa.  Samkvæmt Kingdon hefur það einnig sýnt sig að 

                                                

 

 

 
26 Sama heimild, 116-117. 
27 Sama heimilsd, 116-117. 
28 Sama heimild, 133. 
29 Sama heimild, 139. 
30 Sama heimild, 119-121. 
31 Sama heimild, 145-149. 
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hagsmunahópar sem vilja halda í núverandi kerfi (e. governmental program) eigi auðveldara 

með að ná til stjórnvalda heldur en þeir sem vilja sjá breytingar á núverandi kerfi.32 

 Síðast en ekki síst geta breytingar innan kerfisins valdið því að dagskrá stjórnvalda 

breytist vegna þess að flokkar og persónur hafa mismunandi áherslur. Breytingarnar geta til 

dæmis verið niðurstöður kosninga, breytingar á ríkisstjórn, breytingar á lykilpersónum 

stjórnkerfisins eða breytingar á því hvar ákveðið málefni liggur innan kerfisins.33  

2.2. Kenning Knill og Tosun um skilgreiningu vandamála 

Christoph Knill og Jale Tosun fjalla um skilgreiningu vandamála í bók sinni Public Policy: A 

new Introduction.  Líkt og Kingdon (2011) telja þeir að skilgreining vandamála sé félagslega 

mótuð og það þurfi að vekja athygli á ástandi til að það verði skilgreint sem vandamál 

stjórnmálanna.34 Kenning þeirra er byggð á hugmynd Schattschneider um ágreining. 

Skilgreiningarferli vandamála byggist á ágreiningi mismunandi hópa sem skilgreina ákveðnar 

aðstæður á mismunandi hátt. Cobb og Coughlin telja að ágreiningurinn eigi sér stað milli 

tveggja hópa, þeirra sem vilja þenja málið út (e. expanders) og þeirra sem vilja halda málinu 

hjá sér (e. containers). Þeir sem vilja þenja mál út vilja skilgreina ástandið sem vandamál 

stjórnmálanna. Hinir sem vilja halda málinu hjá sér vilja koma í veg fyrir að ástand verði að 

pólitísku vandamáli á dagskrá stjórnvalda.35 

 Þau sem vilja þenja mál út vilja ramma (e. framing) ástandið inn á ákveðin hátt en þau 

sem vilja halda málunum hjá sér ramma það inn á allt annan hátt. Innrömunn máls hefur áhrif 

á upplifun almennings og á það hvort hann skilgreini ástand sem vandamál eða ekki. Knill og 

Tosun greina sjö leiðir sem nota má til að ramma vandamál inn: orsök (e.causality), alvarleiki 

(e. severity), nálægð (e. proximity), krísa (e. crisis), útbreiðsla (e.incidence), nýnæmi (e. 

novelty) og málsaðilar (e. population). Orsök vísar í þegar sú leið er farin að benda á þann eða 

það sem orsakaði ástandið og þar með varpa ljósi á ákveðið ástand. Þegar vísað er í alvarleika 

                                                

 

 

 
32 Sama heimild, 150-153. 
33 Sama heimild, 153-155. 
34 Knill, Christoph og Tosun, Jale, Public Policy: A new introduction (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 
119. 
35 Sama heimild, 100-102. 
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ástands og afleiðinga þess er verið að reyna að fá stjórnvöld til að sýna vandamálum athygli 

þar sem meiri líkur eru á að þau sýni vandamálum athygli eftir því sem þau eru alvarlegri. Að 

gera almenningi grein fyrir nálægð vandamáls getur verið áhrifaríkt þar sem það getur vakið 

athygli almennings. Útbreiðsla er vísun í hversu marga vandamálið hefur áhrif á. Þegar ástand 

er rammað inn sem krísa er verið að færa rök fyrir því að ástandið sé háalvarlegt vandamál 

sem hefur slæm áhrif á fjölda fólks. Með nýnæmi er átt við að ramma inn ástand sem eitthvað 

nýtt í því skyni að fanga athygli almennings eða stjórnvalda. Með því að vísa í málsaðila er 

verið að skilgreina þann hóp sem málið hefur áhrif á og aðstæður hans; hvort hann sé stór, 

lítill, hjálparvana eða sjálfstæður og þar með lýsa áhrifum málsins á málsaðila (Knill og 

Tosun, 2012, bls. 103-105).36 

 Samkvæmt Knill og Tosun er traust fólks á nýjum upplýsingum mikilvægur þáttur í 

skilgreiningu vandamála. Vegna þess að oft virðist sem ákveðin gildi séu ráðandi í samfélagi 

getur það reynst þeim sem vilja ná til fjöldans erfitt að sannfæra fjöldann um að núverandi 

aðstæður séu vandamál. Ef fólk treystir ekki nýjum upplýsingum um ástand eru meiri líkur á 

að það leiti til ríkjandi gilda til þess að skera úr um hvort ástandið sé vandamál. Ef nýjar 

upplýsingar eru mjög áhrifaríkar og áreiðanlegar geta þær breytt skoðunum fólks.37 

2.3. Kenning Baumgartner og Jones um möguleika hagsmunahópa til áhrifa  

Í bók þeirra Frank Baumgartner og Bryan Jones, Agendas and instability in American 

Politics, má finna kenningu um möguleika hagsmunahópa til að hafa áhrif á hvað kemst á 

dagskrá stjórnvalda. Samkvæmt Baumgartner og Jones geta hagsmunahópar farið þrjár ólíkar 

leiðir til að þenja út vandamál og ná til stjórnvalda. Þeir geta reynt að hafa áhrif á kerfið 

innanfrá, utanfrá eða með því að höfða til fjöldans.38  

 Möguleikar hagsmunahópa til áhrifa ráðast í fyrsta lagi af aðföngum þeirra svo sem 

fjármagni og starfsfólki. Í öðru lagi skiptir aðgangur hagsmunahópa  að stefnumótunarferlinu 

höfuðmáli. Því meiri nálægð sem hagsmunahópur hefur við stefnumótendur því minna þurfa 

                                                

 

 

 
36 Sama heimild, 103-105. 
37 Sama heimild, 101-102. 
38 Sama heimild, 117-118. 
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þeir að reiða sig á að ná til fjöldans (e. mobilisations strategies).39 Baumgartner og Jones telja 

einnig, líkt og Kingdon, að samstaða innan og milli hagsmunahópa skipti máli í þessu 

samhengi.40 

 Baumgartner og Jones telja að hagsmunahópar geti, með því að höfða til fjöldans, velt 

stefnukerfum (e. policy monopolies).41 Stefnukerfi er  áhrifamikið kerfi sem einokar 

stefnuvettvang (e. policy venue) ákveðins málaflokks og ber þar með ábyrgð á ákvarðanatöku 

í málaflokknum.42 Stefnukerfin sjá um stefnumótun málaflokks og uppbygging kerfisins 

takmarkar aðgang annarra að stefnumótunarferlinu. Annað sem einkennir stefnukerfi er sterk 

hugsjón eða hugmynd sem réttlætir tilvist þeirra og fáir þora að gagnrýna. Dæmi um slíka 

hugmynd er að tryggja hagsæld eða sjálfstæði þjóðar.43  

 Vegna einokunarstöðu þeirra geta þau mótað ímynd málaflokksins eftir eigin höfði 

(e.policy image). Stefnukerfi reyna að móta jákvæða mynd af málaflokknum sem gerir það að 

verkum að þeir sem gagnrýna stefnukerfið, til dæmis hagsmunahópar, eiga það í hættu að 

almenningur sjái þá sem andstæðu stefnukerfisins (Baumgartner og jones 1.kafli bls 26).44 

Þetta gerir hagsmunahópum erfitt fyrir að koma sinni sýn á málefnið á framfæri. Ekki bætir úr 

að álit sérfræðinga, sem oft starfa innan stefnukerfisins, virðast hafa meira vægi en álit 

ófaglærða sem standa utan stefnukerfisins og reyna að breyta ímynd málaflokksins utanfrá.45  

2.4. Ronald Ingelhart og eftirnútíminn 

Kenning Ronald Ingelhart um eftirnútíman er kenning um gildabreytingar meðal almennings 

á Vesturlöndum. Áður var aðaláherslan á efnislega velmegun og líkamlegt öryggi en á síðustu 

áratugum hefur áherslan í meira mæli færst yfir á huglæga velmegnun.46 Eftir að markmiðum 

                                                

 

 

 
39 Sama heimild, 117-118. 
40 Baumgartner, Frank R. og Jones, Bryan D., Agendas and instability in American Politics (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1994), 176. 
41 Knill og Tosun, Public Policy: A new introduction, 117-118. 
42 Baumgartner og Jones, Agendas and instability in American Politics, 30-31. 
43 Sama heimild, 6-9. 
44 Sama heimild, 26, 
45 Sama heimild, 176. 
46 Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics (New 
Jersey: Princeton University Press, 1977), 3. 
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um efnislega velmegnum og líkamlegt öryggi er náð myndast svigrúm til þess að sýna öðrum 

málum áhuga, svo sem umhvefismálum.47 Eftirnútíminn hefur tekið við af efnishyggjunni.48 

Kenningin er ekki algild um vesturlandabúa en samkvæmt rannsóknum Inglehart leggur ungt 

fólk, þeir sem hefa alist upp við efnhagslegt öryggi og þeir sem hafa hlotið menntun minni 

upp úr efnislega velmegnun en meiri úr huglægri velmegnun.49 

 Framfaraskilningur efnishyggjunar gerir ráð fyrir því að svo lengi sem samfélag skilar 

hagvexti sé hægt að bæta hag allra. Iðnvæðing er liður í framfaraskilningi efnishyggjunar en 

hefur á margan hátt farið illa með umhverfið. Í eftirnútímanum vilja margir Vesturlandabúar 

meina að ekki sé rétt að taka hagvöxt fram yfir umhverfið.50   

 Eftir að hafa farið yfir kenningarnar má velta fyrir sér forsendum hagsmunahópa 

náttúruverndarsinna til áhrifa á stefnumótun stjórnvalda í virkjanamálum neðri hluta Þjórsár. 

Með kenningu Buamgartner og Jones um möguleika hagsmunahópa til áhrifa í huga má ætla 

að hagsmunahópar náttúruverndarsinna séu í veikri stöðu gagnvart stefnukerfum 

stuðningsmanna. Með kenningu Kingdon í huga má ætla að í vandamálastraumnum séu ólíkar 

skilgreinar og innrömmun á ástandinu, að í stefnustraumnum ríki sundrung og að í 

stjórnmálastraumnum hafi breytingar áhrif á stefnumótun.  

                                                

 

 

 

47 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raforka, efnishyggja og stjórnmálaátök,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritst. Sigrún 
Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 154-156 
48 Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, 3. 
49 Sama heimild, 72-76. 
50 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raforka, efnishyggja og stjórnmálaátök,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritst. Sigrún 
Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 154-156. 
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3. Virkjanir í neðri hluta Þjórsá 

3.1. Fyrirhugaðar virkjanir í Þjórsá 

Á næstu síðum verður farið yfir fyrirhugað virkjanasvæði við Þjórsá, sögu þess sem 

virkjanakosts og stefnumótunarferli stjórnvalda í málinu. Þar á eftir verður kenningunum  

beitt í greiningu á efninu. Virkjanirnar þrjár í neðri hluta Þjórsár, Hvammsvirkjun, 

Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun, eiga samtals að vera allt að 255 MW. Nú þegar eru fimm 

virkjanir á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Stuðningsmenn virkjanaframkvæmda telja það kost 

að fyrir eru virkjanir á svæðinu vegna tilheyrandi vatnsmiðlunar sem gerir fyrirhugaðar 

framkvæmdir auðveldari.51 Þessu eru hagsmunasamtök náttúruverndarsinna andvíg. Þau telja 

að að virkjanir sem nú þegar eru í Þjórsá séu næg röskun við landið og ekki eigi að hrófla 

frekar við náttúrunni á Þjórsársvæðinu.52   

 Hvammsvirkjun er efst þriggja fyrirhugaðra virkjana í neðri hluta Þjórsár. Ráðgert er 

að stöðvarhús virkjunarinnar sé í landi Hvamms í sveitarfélaginu Ytri-Rangárþingi en 

stíflumannvirki og lón í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Virkjunin er hönnuð fyrir allt að 93 

MW. Við framkvæmd yrði til Hagalón. Á lónssvæðinu hafa fundist 28 staðir með fornminjum 

og þarf af tveir sem taldir eru vera eldri en 1000 ára gamlir.  Á þessu svæði er Viðey í Þjórsá 

þar sem einstakur gróður hefur fengið að vaxa án afskipta mannsins. Eyjan var friðlýst árið 

2011. Samkvæmt friðlýsingarskilmálum verður eyjan girt af ef til virkjanaframkvæmda 

kemur. Girðing á að vernda lífríki eyjunnar fyrir mönnum og dýrum.53  

 Holtavirkjun sem ráðgert er að reisa í neðri hluta Þjórsár yrði næsta virkjun fyrir neðan 

Hvammsvirkjun. Svæðið er í sömu sveitarfélögum og Hvammsvirkjun. Afl hennar á að vera 

allt að 53 MW. Stíflað yrði  í Árneskvísl við bæinn Akbraut í Holtum og til yrði inntakslónið 

Árneslón. Veitumannvirki yrði reist við fossinn Búða.54 

                                                

 

 

 
51 Steinsholt sf., Hvammsvirkjun: Skipulags- og matslýsing (Reykjavík: Landsvirkjun, 2015), 4-5. 
52 Verndum Þjórsá, „Um vefinn,“ http://www.verndumthjorsa.is/um-vefinn.html (sótt 8. október 2016). 
53 Steinsholt sf., Hvammsvirkjun: Skipulags- og matslýsing (Reykjavík: Landsvirkjun, 2015), 4-5. 
54 Erla Björk Þorgeirsdóttir o.fl., Viðauki 25 af 92 við skýrslu Orkustofnunar OS-2015/04: Virkjanakostir til 
umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar (Reykjavík: Orkustofnun, 2015), 2-7. 



 17 

 Urriðafossvirkjun yrði neðst virkjananna í Þjórsá en þar er fyrirhugað er að reisa 12 

metra háa stíflu þvert á Þjórsá við Heiðartanga og til yrði Heiðarlón. Stöðvarhús yrði byggt 

neðanjarðar í Heiðartanga. Afl Urriðafossvirkjunar yrði allt að 140 MW.  Margir hafa 

áhyggjur af fiskistofnum á svæðinu. Til að komast á móts við það hefur Landsvirkjun í hyggju 

að byggja laxastiga og seiðafleytu.55  

 Þrír fossar eru á fyrirhuguðu virkjanasvæði, Búði, Hestfoss og Urriðafoss. Samkvæmt 

Landsvirkjun eiga virkjanirnar ekki að hafa áhrif á fossana.56 Ekki eru þó allir sannfærðir um 

það. Á heimasíðunni Verndum Þjórsá sem náttúruverndarsamtök halda úti, er því haldið fram 

að Holtavirkjun, Urriðafossvirkjun og lónin sem þeim fylgja hafi mikil áhrif á og eyðileggi 

alla þrjá fossanna.57 

3.2. Saga orkunýtingar og náttúruverndar á Íslandi 

Viðreisnarstjórnin, sem tók við árið 1959, vildi aðlaga íslenskt efnahagslíf að hinu vestræna 

hagkerfi sem hafði þróast á eftirstríðsárunum með áherslu á alþjóðaviðskipti og 

alþjóðasamvinnu.58 Ákvörðun um stofnun Landsvirkjunar á 7. áratugnum var tekin með von 

um þjóðhagslegan ávinning af stóriðju. Ekki var aðeins litið til beins fjárhagslegs ávinnings af 

rekstri Landsvirkjunar heldur einnig til fjölþættra áhrifa svo sem velgengi í tengdum 

atvinnugreinum vegna sölu aðfanga, jákvæðra áhrifa á atvinnu og útflutning og þar með á 

alþjóðaviðskipti. Allt þetta átti að auka hagvöxt þjóðarbúsins.59   

 Atvinnulíf á Íslandi hafði lengi verið einhæft og þá sérstaklega í útflutningsgeiranum, 

sem byggði á útflutningi sjávarafurða. Á ráðstefnu Verkfræðingafélags Íslands um 

stóriðjumál árið 1962 lýstu verkfræðingar og hagfræðingar yfir áhyggjum yfir því að ráðandi 

atvinnugreinar gætu ekki staðið fyrir svo miklum hagvexti að Íslendingar myndu færst nær 

                                                

 

 

 
55  Sama heimild, 3-7. 
56 Steinsholt sf., Hvammsvirkjun: Skipulags- og matslýsing (Reykjavík: Landsvirkjun, 2015), 4-5. 
57 Verndum Þjórsá, „Fimm nýjar virkjanir á teikniborðinu við Þjórsá,“ http://www.verndumthjorsa.is/nyacutejar-
virkjanir.html (sótt 30. október 2016). 
58 Sigrún Pálsdóttir, „Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmt þess og hlutverk,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritstj. 
Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 16-17. 
59 Jón Þór Sturluson, „Afkoma Landsvirkjunar og þjóðhagsleg áhrif stjóriðju,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritstj. 
Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 125-131. 
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nágrannaþjóðum hvað varðar lífskjör. Alþjóðabankinn var greinilega sömu skoðunar því hann 

féllst á að lána fyrir framkvæmd Búrfellsvirkjunar á þeim forsendum að atvinnulíf á Íslandi 

væri of einhæft.60 

 Orkustofnun, sem er ríkisstofnun sem heyrir undir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, var stofnuð í kjölfar stofnunar Landsvirkjunar.61 Samkvæmt lögum 

um Orkustofnun nr. 87/2004 er hlutverk hennar meðal annars að rannsaka orkubúskap 

þjóðarinnar, safna gögnum um orkulindir og jarðrænar auðlindir sem og að vera tengiliður 

milli þeirra sem standa að slíkum rannsóknum. Hlutverk hennar er einnig að vinna að 

áætlanagerð um orkubúskað þjóðarinnar til langs tíma. Orkustofnun er í dag aðili að fjölda 

fjölþjóðlegra samtaka um orkumál og umhvefisvæna orkuframleiðslu.62  

 Svo virðist sem umhverfisvernd hafi ekki verið mikið til umræðu á fyrstu árum 

orkuframleiðslu á Íslandi en lög um náttúruvernd voru ekki samþykkt fyrr en árið 1971. Með 

lögunum voru virkjunaraðilar skyldaðir til að leita álits Náttúruverndarráðs um fyrirhugaðar 

virkjanaframkvæmdir. 63  Lögin voru í takt við alþjóðlega vakningu í umhverfismálum en 

fyrsta alþjóðlega ráðstefnan um umhverfismál var haldin í Stokkhólmi árið 1972.  Á 

ráðstefnunni var Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna stofnuð.64 Önnur mikilvæg alþjóðleg 

ráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna um umhverfismál var haldin í Rio de Janeiro árið 

1992 þar sem sjálfbær þróun var í fyrirrúmi.65 Evrópusambandið fór einnig að huga að 

umhverfismálum og er í dag framarlega á sviði umhverfismála. Markmið stefnumótunar 

Evrópusambandsins í umhvefismálum er að gera hagkerfi Evrópu umhverfisvænna, vernda 

náttúruna og vernda heilsu og lífsgæði Evrópubúa. 66 

                                                

 

 

 
60 Sama heimild, 125-131. 
61 Orkustofnun, „Saga orkustofnunar,“ http://www.orkustofnun.is/orkustofnun/um-orkustofnun/saga-
orkustofnunar/ (sótt 5. október 2016). 
62 Orkustofnun, „Erlend samskipti,“ http://www.orkustofnun.is/orkustofnun/erlend-samskipti/ (sótt 5.október 
2016). 
63 Rammaáætlun, „Forsaga rammaáætlunar,“ http://www.ramma.is/saga/forsagan/ (sótt 25. október 2016). 
64 Rammaáætlun, „Aðdragandi á alþjóðavettvangi,“ http://www.ramma.is/rammaaaetlun/addragandi-og-inntak/ 
(sótt 22. október 2016). 
65 Umhverfisráðuneytið, Heimsráðsstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun (Reykjavík: 
Umhverfisráðuneytið, 1992), 17. 
66 European Union, „Environment,“ https://europa.eu/european-union/topics/environment_en (sótt 28. október 
2016). 
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 Með breyttum tímum á 10. áratugnum fóru íslensk stjórnvöld að huga enn meira að 

umhverfismálum. Árið 1993 var vinna við áætlun um verndum vatnsfalla og jarðhitasvæða 

færð til starfshóps á vegum umhverfisráðuneytisins sem hafði verið stofnað þremur árum 

áður.67 Að norskri fyrirmynd ákvað önnur ríkisstjórn Davíðs Oddssonar að setja ætti á fót 

rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Markmiðið með rammaáætlun var að 

forgangsraða virkjanakostum með sjálfbæra þróun í huga. Þá átti að flokka virkjanakosti eftir 

umhverfisáhrifum, hugsanlegri orkugetu og hagkvæmni.68 

 Frjálsu félagasamtökin Landvernd lögðu sitt að mörkum til að hvetja stjórnvöld til að 

huga að umhverfisvernd. Landvernd efndi til að mynda til ráðstefnu í janúar 1999 um verndun 

og nýtingu hálendis á Íslandi og bauð stjórnvöldum á hana.69 Auk þess sat þáverandi 

formaður Landverndar, Jón Helgason, í verkefnastjórn 1. áfanga rammaáætlunar.70 

 Upphaflega átti 1. áfangi rammáætlunar að vera tilbúinn fyrir aldamót en vegna þess 

að ekki var hafist handa fyrr en árið 1999 var honum ekki lokið fyrr en árið 2003. Í fyrsta 

áfanga voru teknir fyrir 43 virkjunarkostir, þar af 19 hugsanlegar vatnsaflsvirkjanir í 10 

jökulám.71 Þar á meðal var svæðið í neðri hluta Þjórsár. Hvammsvirkjun og Holtavirkjun voru 

flokkaðar í flokk A sem var flokkur virkjanakosta með minnstum umhverfisáhrifum. 

Urriðafossvirkjun var flokkuð í flokk B sem var flokkur virkjanakosta sem höfðu lítil 

umhverfisáhrif.72 

 Á þessum tíma höfðu ekki verið sett lög um rammaáætlun og því óljóst hvaða tilgangi 

hún þjónaði og í hvaða farveg virkjanamál ættu að fara.73 Til dæmis hafði Alþingi samþykkt 

framkvæmd Kárahnjúkavirkjunar áður en vinnu verkefnastjórnar að rammaáætlun var lokið. 

Með lögum um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár á Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar nr. 
                                                

 

 

 
67 Rammaáætlun, „Forsaga rammaáætlunar,“ http://www.ramma.is/saga/forsagan/ (sótt 25. október 2016). 
68 Rammaáætlun, „1. áfanga rammaáætlunar,“  http://www.ramma.is/saga/1.-afangi-1999-2003/ (sótt 25. október 
2016). 
69 Sama heimild. 
70 Rammaáætlun, „Verkefnastjórn 1. áfanga,“  http://www.ramma.is/saga/1.-afangi-1999-2003/verkefnisstjorn-
1.-afanga/ (sótt 25. október 2016). 
71 Rammaáætlun, „1. áfanga rammaáætlunar,“  http://www.ramma.is/saga/1.-afangi-1999-2003/ (sótt 25.október 
2016). 
72 Rammaáætlun, „Niðurstöður 1. áfanga,“ http://www.ramma.is/saga/1.-afangi-1999-2003/nidurstodur-1.-
afanga/ (sótt 30. október 2016). 
73 Sama heimild. 



 20 

38/2002 fékk Landsvirkjun heimild til þess reka og reisa Kárahnjúkavirkjun. 

Skipulagsstofnun hafði einnig synjað verkinu vegna neikvæðra umhverfisáhrifa en synjuninni 

var snúið með úrskurði Umhverfisráðuneytisins nr. UMH01080004.74 Rök stuðningsmanna 

framkvæmdar við Kárahnjúka voru ekki ósvipuð þeim sem notuð voru á 7. áratugnum. Fyrst 

og fremst voru það rök um mikilvægi hagvaxtar og einnig rök um atvinnusköpun sem átti að 

hafa jákvæð áhrif á byggðamál á Austfjörðun.75  

 Vakning vestrænna ríkja um mikilvægi umhverfismála hélt áfram en árið 2000  

skrifuðu ríki Evrópusambandsins undir Evrópska landslagssamninginn.76 Samningurinn miðar 

að verndun og friðun landslags, landslagsstjórnar með sjálfbærni í huga,  landslagsskipulags 

með framtíðarsýn í fyrirrúmi77 sem og að styðja við samvinnu ríkja í Evrópu á sviði 

landslagsmála.78  

3.3. Mótmæli í upphafi aldar 

Eftir aldamót virðist sem breyting hafi orðið á viðhorfi margra Íslendinga til 

virkjanaframkvæmda og stóriðju. Í opinberri umræðu voru hugmyndir stjórnvalda að stóriðju 

í brennidepli. Á teikniborðinu voru, meðal annars, álver á Húsavík79 og í Helguvík,80 virkjanir 

í neðri hluta Þjórsár81 og Kárahnjúkavirkjun.82 Fjöldi fólks mótmælti og heyrðist hvað hæst í 

                                                

 

 

 
74 Umhverfisráðuneytið, Úrskurður UMH01080004/10-02-0601 (Reykjavík: Umhverfisráðuneytið, 2009), 122-
124. 
75 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raforka, efnishyggja og stjórnmálaátök,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritst. Sigrún 
Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 158 -161. 
76 Council of Europe, European Landscape Convention (Florence: Council of Europe, 2000), 3.  
77 Sama heimild, 9-10. 
78 Council of Europe, „European Landscape Convention,“ http://www.coe.int/en/web/landscape/home (sótt 15. 
nóvember). 
79 Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, „Viljayfirlýsing um álver á Húsavík,“ 
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/utgafa/frettir/eldri-frettir/evr/nr/2634 (sótt 5. desember 2016).  
80 Norðurál og HRV Engineering, Álver í Helguvík: Matsskýrsla (Reykjavík: Norðurál og HRV Engineering, 
2007), i. 
81 Frumvarp til laga um heimild til að afsala tilteknum vatnsréttindum til virkjunar í Þjórsá ásamt landi sem til 
þarf í því skyni. Þskj. 976, 613. mál, 2002-2003. Vefútgáfa Alþingistíðinda,  
http://www.althingi.is/altext/128/s/0976.html (sótt 5. desember 2016). 
82 Lög um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar nr: 38/2002. 
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mótmælendum Kárahnjúkavirkjunar.83 Mótmælafundir voru haldnir bæði í Reykjavík og á 

Austurlandi.84 Til landsins komu erlendir náttúruverndarsinnar til þess að mótmæla.85. Í 

skýrslu Félagsvísindastofnunar um lífsgildi Íslendinga frá árinu 2010 segjast 86,3 prósent 

þátttakenda vera mjög sammála eða sammála eftirfarandi staðhæfingu: „Þegar mannfólkið 

hróflar við náttúrunni hefur það oft hörmulegar afleiðingar.“86  

 Sumarið 2006 var Framtíðarlandið, hagsmunasamtök náttúruverndarsinna, stofnað. 

Fyrstu vikuna skráðu sig 3000 manns í félagið og var þar með orðið að stærstu 

grasrótarsamtökum landsins. Framtíðarlandið stóð fyrir mörgum þingum og fundum um land 

allt. Skýrslur voru unnar í tengslum við stóriðju og félagið hvatti stjórnmálamenn til að taka 

afstöðu með náttúrunni.  Eitt stærsta verkefni félagsins var gagnvirkt kort þar sem upplýsingar 

er að finna um virkjunarhugmyndir í máli og myndum.87  

 Með nýjum tímum þar sem umhverfisvernd hefur fengið meira umfjöllun hefur 

Landsvirkjun brugðist við með því að búa til umhverfisstefnu og ráða til sín starfsfólk til þess 

að framfylgja henni.88 Umhverfisstefna Landsvirkjunar byggir á þeirri staðreynd að um er að 

ræða umhverfisvæna orku og leggur upplýsingastefna fyrirtækisins áherslu á að koma þeim 

upplýsingum áleiðis.89 

 Umhverfisvæn orka felur í sér takmarkaða losun koltvísýrings við orkuframleiðslu. 

Vatnsfallsorka er bæði umhverfisvæn að þessu leyti, og endurnýjanleg, þar sem orkugjafinn 

endurnýjar sig stöðugt. Umhverfisvæn orkuframleiðsla hefur að undanförnu fengið aukið 

vægi í umræðunni á alþjóðavísu. Í París í desember 2015 var haldið 21. þing aðildarríkja 

                                                

 

 

 
83 Mbl.is, „Mótmæli á Austurvelli gegn Kárahnjúkavirkjun,“ mbl.is 13. maí 2006. 
http://www.mbl.is/myndasafn/ljosmyndari-477/rax-ragnar-axelsson/mynd/184537/ (sótt 5. desember 2016). 
84 Vísir.is, „Mótmæli við Kárahnjúkavirkjun,“ visir.is 31. júlí 2006. http://www.visir.is/motmaeli-vid-
karahnjuka/article/200660731007 (sótt 5. desember 2016). 
85 Vísir.is, „Mótmæli við Kárahnjúka,“ visir.is 19. júlí 2005. http://www.visir.is/motmaeli-vid-
karahnjuka/article/2005507190342 (sótt 5. desember 2016).  
86 Félagsvísindastofnun Íslands, Lífsgildi Íslendinga 2009-2010 (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands, 2012), 
252. 
87 Framtíðarlandið, „Um Framtíðarlandið,“ http://www.framtidarlandid.is/is/um-felagid/um-framtidarlandid (sótt 
25. október 2016). 
88 Guðmundur Hálfdánarson og Unnur Birna Karlsdóttir, „Náttúrusýn og nýting fallvatna,“ í Landsvirkjun 1965 
– 2005, ritstj. Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 196-197.  
89 Sigrún Pálsdóttir, „Landsvirkjun: fyrirtækið, framkvæmt þess og hlutverk,“ í Landsvirkjun 1965 – 2005, ritstj. 
Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 105. 
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loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Leiðtogar ríkja heims sömdu um loftslagssamning 

sem felur í sér að ríki heims standi saman í því að halda hlýnun jarðar á öldinni undir tveimur 

selsíusgráðum miðað við hitastig jarðar fyrir iðnbyltingu.90 

 Kall alþjóðsamfélagsins eftir umhverfisvænni orku hefur ekki breytt skoðun 

náttúruverndarsinna á stóriðjustefnu stjórnvalda.91 Náttúruverndarsinnar sem eru á móti 

virkjun neðri hluta Þjórsár telja að fórnin sé of mikil fyrir „óþarfar virkjanir og mengandi 

þungaiðnað á suðvesturhorni Íslands.“ Það hefði of mikil áhrif á líf íbúa svæðisins.92 Þetta 

viðhorf kemur einnig fram í bók og kvikmynd rithöfundarins og náttúruverndarsinnans Andra 

Snæs Magnasonar Draumalandið - sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð frá árinu 2006.93 

Andri Snær varpar fram þeirri spurningu hversu mikilli af óspilltri náttúru við erum tilbúin að 

fórna fyrir hreina orku sem laðar að sér óhreinan iðnað94 en árið 2009 fór um 80% 

raforkunnar sem framleidd er hér á landi til stóriðju.95 

3.4. Ör stjórnarskipti  

Breytingar á viðhorfi margra íslendinga gagnvart virkjanaframkvæmdum komu í ljós í 

alþingiskosningum árið 2007. Framsóknarflokkurinn, sem hafði staðið fyrir stóriðju og ætlaði 

sér ekki að breyta þeirri stefnu, missti fimm þingsæti á meðan Vinstrihreyfingin – grænt 

framboð sem hafði umhverfisvernd í fyrirrúmi, bætti við sig fjórum þingsætum. Einnig kom 

fram nýtt framboð, Íslandshreyfingin, sem lagði áherslu á umhverfismál. Það hlau hins vegar 

ekki nema 3,3% atkvæða og komst því ekki á þing.96 Stjórn var mynduð af Sjálfstæðisflokki 

                                                

 

 

 
90 Samorka, „Loftslagsmál,“ http://www.samorka.is/loftslagsmal/ 
 (sótt 18.október 2016) 
91 Guðmundur Hálfdánarson og Unnur Birna Karlsdóttir, „Náttúrusýn og nýting fallvatna,“ í Landsvirkjun 1965 
– 2005, ritstj. Sigrún Pálsdóttir (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2005), 196-197. 
92 Verndum Þjórsá, „Verndum Þjórsá!“  http://www.verndumthjorsa.is/um-vefinn.html (sótt 20. október 2016). 
93 Landsvirkjun, „Andri Snær kynnti Draumalandið í heimsókn hjá Landsvirkjun,“ 
http://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/fjolmidlatorg/frettir/frett/346_/ (14. október 2016). 
94 Dreamland, „Dreamland,“ http://www.dreamland.is (sótt 18. október 2016). 
95 Samorka, „Af virkjunum og stóriðju,“ http://www.samorka.is/af-virkjunum-og-storidju/ (sótt 18. október 
2016). 
96 Björk Þorleifsdóttir, „Nýtt landslag í umhverfismálum“ í Ísland í aldanna rás 2001-2010, rits. Bjarni 
Guðmarsson, 288-292. 
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og Samfylkingu og þar með var 12 ára samfleyttu stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins lokið.97 

 Í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar var 

lögð áhersla á aðkoma Íslandi fremst í hópi þjóða hvað varðar umhverfismál. Markmiðið var 

að klára 2. áfanga rammaáætlunar fyrir árið 2009.98 Skipuð var tólf manna verkefnastjórn en 

frá upphafi 2. áfanga rammaáætlunar árið 2004 hafði verið starfandi þriggja manna 

verkefnastjórn.99 Á árunum 2009 til 2011 hélt verkefnastjórn samráðsfundi við 43 

hagsmunaðila, þar af 5 náttúrverndarsamtök: Framtíðarlandið, Landvernd, 

Náttúruverndarsamtök Íslands, Suðurlands og Vestfjarðra. Aðrir hagsmunaaðilar voru til að 

mynda samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu, orkubú og Landsvirkjun. Einnig fékk verkefnastjórn 

fjölda innsendra umsagna frá ýmsum hagsmunaaðilum.100 

Verkið dróst á langinn og verkefnastjórn skilaði ekki niðurstöðum sínum fyrr en í júní 

2011.101 Í millitíðinni hélt Landsvirkjun áfram undirbúningsvinnu fyrir virkjanirnar í neðri 

hluta Þjórsár.102 Orðið hafði efnahagshrun á Íslandi og boðað hafði verið til óvæntra kosninga 

árið 2009. Eftir kosningar höfðu Samfylking og Vinstrihreyfingin - grænt framboð myndað 

ríkisstjórn.103 

Árið 2011 voru lög  nr. 48 um verndar- og orkunýtingaráætlun samþykkt. Í lögunum 

er markmið og tilgangur rammaáætlunar skilgreindur: „að tryggja að nýting landsvæða þar 

sem er að finna virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati 

þar sem tekið verði tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, hagkvæmni 

                                                

 

 

 
97 Stjórnarráð Íslands, „Ráðuneyti Geirs H. Haarde,“ 
http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/237 (sótt 17. október 2016). 
98 Stjórnarráð Íslands, „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 2007,“ http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/nr/275i 
(sótt 17. október 2016). 
99 Rammaáætlun, „2. áfangi rammaáætlunarm,“ http://www.ramma.is/saga/2.-afangi-2004-2011/ (sótt 17. 
október 2016).  
100 Rammaáætlun, „Framvinda 2. áfanga,“ http://www.ramma.is/saga/2.-afangi-2004-2011/framvinda-2.-afanga/ 
(sótt 17. október 2016).  
101 Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar og iðnaðarráðuneytið, Niðurstöður 2. áfanga rammaáætlunar 
(Reykjavík: Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar og iðnaðarráðuneytið, 2011), 3. 
102  Mbl.is, „Landsvirkjun í biðstöðu,“ mbl.is, 11. febrúar 2011. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/02/11/landsvirkjun_i_bidstodu/ (sótt 4. nóvember 2016). 
103 Stjórnarráð Íslands, „Verkefnaskrá ríkisstjórnar 2009,“ http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/nr/303 (sótt 
17. október 2016). 
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og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuni 

þeirra sem nýta þessi sömu gæði, með sjálfbæra þórunn að leiðarljósi.“ Lögfestir voru flokkar 

rammaáætlunar; orkunýtingarflokkur, biðflokkur og verndarflokkur. Virkjunarkostir sem 

settir eru í orkunýtingarflokk eru kostir sem taldir eru vænlegir. Í biðflokk fara þeir kostir þar 

sem ekki er talið að nægilegar upplýsingar liggja fyrir til að taka ákvörðun og í verndarflokk 

fara kostir sem ekki á að ráðist í. 

Eftir að niðurstöður verkefnastjórnar lágu fyrir voru útbúin drög að 

þingsályktunartillögu á grundvelli vinnu verkefnisstjórnarinnar. Drögin voru kynnt 

almenningi, stofnunum, stjórnvöldum, hagsmunaaðilum og félagssamtökum í tólf vikna 

lögbundnu umsagna- og samráðsferli.104 Alls bárust 225 umsagnir frá ýmsum, 

umsagnaraðilum þar á meðal hagsmunahópum náttúrverndasinna.105  

Eftir að samráðs- og umsagnarferlinu lauk í nóvember 2011 átti sér stað stefnubreyting 

í málinu. Breyting var gerð á þingsályktunartillögunni. Hvamms-, Holta-, Urriðafossvirkjun 

og aðrir virkjanakostir voru hafðir í biðflokki. Rökstuðningur stjórnvalda fyrir þeirri ákvörðun 

að færa þrjá virkjanakosti í neðri hluta Þjórsár úr nýtingarflokk í biðflokk var vegna 

varúðarsjónarmiða.106 Umhverfismat virkjananna þriggja þótti orðið gamalt en það var 

framkvæmt á árunum 2001-2003.107 Auk þess að samkvæmt áliti verkefnahóps 

rammaáætlunar og fjölda innsendra umsagna hafa þær áhrif á stærsta laxveiðistofn landsins 

og því töldu stjórnvöld nauðsynlegt að hafa varann á.108 Tillagan um breytingar var fyrst lögð 

fram á Alþingi í mars 2012 en ekki náðist að afgreiða hana á þinginu. Áfram var mikil 

                                                

 

 

 
104 Rammaáætlun, „Milli 2. og 3. áfanga, 2011-2013,“ http://www.ramma.is/saga/milli-2.-og-3.-afanga-2011-
2013/ (sótt 30. október 2016). 
105 Tillaga til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.1165, 727. mál, 2011-2012. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/1165.html (sótt 30. október 2016). 
106 Tillaga til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.1165, 727. mál, 2011-2012. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/1165.html (sótt 30. október 2016). 
107 Steinsholt sf., Hvammsvirkjun: Skipulags- og matslýsing (Reykjavík: Landsvirkjun, 2015), 7. 
108 Tillaga til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.1165, 727. mál, 2011-2012. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/140/s/1165.html (sótt 30. október 2016). 
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umfjöllun um tillöguna á Alþingi og var hún samþykkt í byrjun árs 2013.109 Þar eru 

Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðaforrvirkjun allar í biðflokki.110  

Í viðtali sem höfundur tók í október 2016 við fyrrum stjórnarmeðlim 

Náttúruverndarsamtaka Suðurlands kom fram að náttúruverndarsinnar á Suðurlandi hafi 

margir hverjir upplifað þessar breytingar frá drögum þingsályktunartillögunnar sem vissum 

sigri. Hann lýsir því einnig að meðlimir í náttúruverndarsamtökum upplifi oft að ekki sé tekið 

mark á innsendum umsögnum þeirra og þess vegna hafi þessi breyting verið fagnaðarefni. 

Allir meðlimir Náttúruverndarsamtaka Suðurlands starfa í sjálfboðavinnu og fer mikill tími og 

orka frá öðrum störfum í að rökstyðja og senda inn umsagnir, svo ekki sé talað um tímann 

sem fer í fundi sem haldnir eru fjarri heimabyggð. Fyrir utan að senda inn umsagnir hafa 

náttúruverndarsamtök á Suðurlandi staðið fyrir ýmsum fundum og viðburðum um 

fyrirhugaðar virkjanir í neðri hluta Þjórsár.111 Hópurinn Ungsól stóð til dæmis fyrir 

náttúruverndarhátíðinni ÞJÓRShÁtíð sumarið 2012. Tónleikar voru haldnir undir berum 

himni við bakka Þjórsár þar sem fyrirhugað er að virkja.112  

 Í Alþingiskosningum 2013 vann Framsóknarflokkurinn stórsigur með 24,4% atkvæða 

og myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum.113 Í stefnuyfirlýsingu þeirra var tekið fram 

að ákvarðanir um vernd og orkunýtingu landsvæða yrðu endurskoðaðar á grundvelli skýrslu 

verkefnastjórnar um rammaáætlun.114 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gagnrýndi í 

fjölmiðlum ákvörðun fyrri ríkisstjórnar að eiga við niðurstöður verkefnahóps um 

rammaáætlun.115 Haraldur Einarsson, fyrverandi alþingismaður Framsóknarflokksins í 

                                                

 

 

 
109 Rammaáætlun, „Milli 2. og 3. áfanga, 2011-2013,“ http://www.ramma.is/saga/milli-2.-og-3.-afanga-2011-
2013/ (sótt 30. október 2016). 
110 Þingsályktun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þskj.892, 89. mál, 2012-2013. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/141/s/0892.html (sótt 30. október 2016). 
111 Viðtal við fyrrum formann Náttúruverndarsamtaka Suðurlands, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 11. 
október 2016. 
112 Vísir, „Þjórshátíð haldin,“ visir.is, 15. júní 2012.  
http://www.visir.is/thjorshatid-haldin/article/2012706159981 (sótt 6. nóvember 2016). 
113 RÚV, „Niðurstöður kosninganna,“ ruv.is, 28. apríl 2013. http://www.ruv.is/frett/nidurstodur-kosninganna 
(sótt 6. nóvember 2016) 
114 Stjórnarráð Íslands, „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins,“ 
http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ (sótt 15. nóvember 2016). 
115 RÚV, „Horfið frá samþykktum fráfarandi stjórnar,“ ruv.is, 22. maí 2013. http://www.ruv.is/frett/horfid-fra-
samthykktum-frafarandi-stjornar (sótt 5. nóvember 2016). 
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Suðurkjördæmi, er sömu skoðunar og Sigmundur. Hann tjáði skoðun sína á virkjun neðri 

hluta Þjórsár í fjölmiðlum árið 2013: „Með hagsmuni heildarinnar í huga hníga því öll rök að 

því að hér skuli virkjað.“116 Ljóst var að nýkjörin ríkisstjórn ætlaði að koma virkjanakostunum 

þremur í neðri hluta Þjórsár aftur í nýtingarflokkm eins og þeir höfðu verið í drögum að 

þingsályktunartillögunni áður en hún fór í umsagnarferli.117  

 Eftir að 3. áfangi rammaáætlunar hófst árið 2013 fékk verkefnastjórn hennar beiðni 

með erendisbréfi frá umhverfis- og auðlindaráðherra um að setja í forgang þá virkjanakosti 

sem fyrri ríkisstjórn hafði fært úr nýtingarflokki í biðflokk, þeirra á meðal Hvamms-, Holta- 

og Urriðafossvirkjun.118 Í mars 2014 lagði verkefnastjórn til breytingar sem fólu í sér að færa 

ætti Hvammsvirkjun í orkunýtingarflokk.119 Tillagan var lögð fram á umsagnarvef  

rammaáætlunar þann 6. desember 2013 og var umsagnarfrestur til 13. desember sama árs. 

Umsagnir bárust aðallega frá hagsmunaaðilum orkumála svo sem  Landsvirkjun og 

Orkusölunni. Einnig bárust umsagnir frá hagsmunaaðilum fiskistofns Þjórsár en ekki frá 

náttúruverndarsamtökum. Landvernd óskaði eftir fresti til að skila inn umsögn en því var 

hafnað.120 Eftir að hafa farið yfir umsagnir var ákveðið að senda hana áfram í lögbundið tólf 

vikna samráðs- og kynningarferli þar sem fjöldi umsagna barst inn.121  

Tillaga að breytingu á þingsályktun um verndar- og orkunýtingarályktun þess efnis að færa 

Hvammsvirkjun úr biðflokk í nýtingarflokk var lögð fram á Alþingi í mars 2014.122 Jón 

Gunnarsson, formaður atvinnuveganefndar Alþingis, hafði sagt Landsvirkjun að gera ráð fyrir 

því að tilagan yrði samþykkt á haustmánuðum. Landsvirkjun hafði kallað eftir aðgengi að 

neðri hluta Þjórár og lögð var áhersla á mikilvægi þess að tryggja orku fyrir kísilverksmiðjur í 

                                                

 

 

 
116 Mbl, „Öll rök hníga að virkjun,“ mbl.is, 27. maí 2013. 
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samthykktum-frafarandi-stjornar (sótt 5. nóvember 2016). 
118 Rammaáætlun, „Um verkefnastjórn,“ http://www.ramma.is/rammaaaetlun/verkefnisstjorn/ (sótt 5. nóvember 
2016). 
119 Verkefnisstjórn 3. áfanga, Tillaga að flokkun virkjunarkosta (Reykjavík: Verkefnisstjórn 3. áfanga, 2013), 1. 
120 Verkefnisstjórn 3. áfanga, Tillaga að flokkun virkjunarkosta (Reykjavík: Verkefnisstjórn 3. áfanga, 2013), 6. 
121 Rammaáætlun, „Umsagnir 2014,“ http://www.ramma.is/rammaaaetlun/samrad/umsagnir-2014/#tab3 (sótt 19. 
október 2016). 
122 Rammaáætlun, „Áherslur 2013-2014,“ http://www.ramma.is/rammaaaetlun/3.-afangi/aherslur-2013-2014/ 
(sótt 10. október 2016). 
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Helguvík og Grundartanga.123 Aftur má sjá svipuð rök fyrir virkjun og á árum áður með 

mikilvægi stóriðjustefnu fyrir hagvöxt þjóðarbúsins í fyrirrúmi. Kísilverksmiðjan í Helguvík á 

að skapa atvinnutækifæri og vera mikilvæg tekjulind gjaldeyristekna fyrir þjóðarbúið.124 Ekki 

gekk að klára málið á þinginu og var það ekki endanlega afgreitt á Alþingi fyrr en í júlí 2015 

þegar breytingin var samþykkt.125 

 Á tímabilinu frá því að tillagan var lögð fram á Alþingi og þangað til hún var 

samþykkt voru fjölmargir sem mótmæltu henni. Bændur við bakka Þjórsár sendu frá sér 

tilkynningu þar sem þeir mótmæltu virkjun.126 Í maí 2015 mótmæltu 400 manns fyrir utan 

Alþingi. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar, sagði að faglegri 

umfjöllun hefði verið ábótavant.127 Í kjölfarið var heimasíðan „Verndum Þjórsá“ opnuð.128 

Henni er ætlað að kynna og vekja athygli á mikilvægi þess að vernda neðri hluta Þjórsár. 

Ýmis náttúruverndarsamtök, t.d. Grasrótarhreyfingin Sól á Suðurlandi og vefurinn Grugg.is, 

íbúar á Suðurlandi og aðrir náttúruunenndur standa fyrir heimasíðunni.129 Fyrstu drög 

lokaskýrslu verkefnastjórnar 3. áfanga rammaáætlunar voru kynnt á opnum fundum víða um 

land á tímabilinu 31. mars til 13. apríl 2016.130 Í drögunum voru  virkjanakostirnir þrír, 

Hvamms-, Holta- og Urriðafossvirkjun, í orkunýtingarflokki.131 Um leið hófst fyrra 

                                                

 

 

 
123 RÚV, „Hvammsvirkjun úr biðflokki í nýtingarflokkm,“ ruv.is, 13. ágúst 2015. 
http://www.ruv.is/frett/hvammsvirkjun-ur-bidflokki-i-nytingarflokk?var=2&utm_expid=13040578-12.AIF7P1H-
Rp2t8VWvvm4Mqw.2 (sótt 30. maí 2014). 
124 Vísir, „Skóflustunga tekin að kísilverksmiðju í Helguvík,“ visir.is, 27. ágúst 2014. 
http://www.visir.is/skoflustunga-tekin-ad-kisilverksmidju-i-helguvik/article/2014140829066 (sótt 6.nóvember 
2016). 
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(sótt 10. október 2016). 
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2016). 
127 Kristín Sigurðardóttir, „400 mótmæltu breytingu á rammaáætlun,“ ruv.is, 13. ágúst 2015. 
http://www.ruv.is/frett/400-motmaeltu-breytingu-a-rammaaaetlun?var=2&utm_expid=13040578-12.AIF7P1H-
Rp2t8VWvvm4Mqw.2 (sótt 20. október 2016). 
128 Sunlenska, „Vefurinn Verndumthjorsa.is opnaður,“ Sunnlenska.is, 11. september 2015. 
http://www.verndumthjorsa.is/um-vefinn.html (sótt 20. október 2016). 
129 Verndum Þjórsá, „Um vefinn,“  http://www.verndumthjorsa.is/um-vefinn.html (sótt 20. október 2016). 
130 Rammaáætlun, „Yfirlit yfir framvinduna 2014-2016,“ http://www.ramma.is/rammaaaetlun/3.-afangi/yfirlit-
yfir-starfid-2014-2016/ (sótt 10. október 2016). 
131 Verkefnisstjórn 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar, Drög að lokaskýrslu, ritst. Stefán Gíslason.  
(Reykjavík: Verkefnastjórn 3. áfanga, 2016) 2. 
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samráðsferlið, sem stóð yfir í þrjár vikur. Þann 11. maí 2016 skilaði verkefnastjórn af sér 

tillögum sínum að verndar- og orkunýtingaráætlun og þá tók við lögbundið tólf vikna 

samráðsferli. Á því tímabili bárust verkefnastjórninni 69 umsagnir frá 44 aðilum. Lokaskýrsla 

var afhent umhverfis- og auðlindaráðherra  þann 26. ágúst 2016.132 Í henni eru 

Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun, rétt eins og í drögunum, í 

orkunýtingarflokki.133  

 Þingályktunartillaga sem felur í sér að færa Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun úr 

biðflokki yfir í orkunýtingarflokk hefur verið lögð fram til Alþingis. Staða Hvammsvirkjunnar 

í orkunýtingarflokki er óbreytt samkvæmt stjórnartillögunni.134 Ekki tókst að koma málinu í 

gegn þar sem boðað var til snemmbúinna kosninga haustið 2016.135 
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133 Verkefnisstjórn 3. áfanga, Lokaskýrsla verkefnastjórnar 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunnar 2013-
2017, ritst. Ritstjóri Stefán Gíslason. (Reykjavík: Verkefnastjórn 3. áfanga og Umhverfis- og 
auðlindarráðuneytið, 2016), 2. 
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135 Vísir.is, „Fjármálaráðherra segir kosið í haust: „Þetta stjórnarsamstarf var endurnýjað á þessum forsendum og 
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/article/2016160728995 (sótt 20. nóvember 2016). 
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4. Umræður 

4.1. Átök milli ólíkra hópa 

Skilgreining vandamála spilar lykilhlutverki í vandamálastraumnum þar sem forsenda þess að 

stjórnvöld veiti máli athygli er að það sé skilgreint sem vandamál. Samkvæmt Knill og Tosun 

(1994) er skilgreining vandamála félagslega mótuð. Þar af leiðandi hafa gildi þess sem 

skilgreinir, og hvernig málið er rammað inn, áhrif á skilgreiningu þess. Náttúruverndarsinnar 

og stuðningsmenn virkjanaframkvæmda leggja ólíkan skilning í hvaða vandamál íslenskt 

samfélag stendur frammi fyrir og ramma því ástandið inn á mismunandi hátt.  

 Af sögu orkuframleiðslu til stóriðju á Íslandi má leiða að stuðningsmenn 

stórvirkjanaframkvæmda telji að vandamál liggi í því að Íslendingar hámarki ekki hagvöxt ef 

þeir nýta ekki auðlindir landsins til fulls. Allt aftur til tíma fossafélagsins Titans má sjá slík 

sjónarmið en hugmyndin bak við fyrirhugaðar virkjanaframkvæmdir Titan voru að koma 

orkunni í verð í iðnaðarframleiðslu. Ákvörðun um stofnun Landsvirkjunar á 7. áratugnum og 

framkvæmd Kárahnjúkavirkjunar í upphafi aldar voru einnig byggðar á grundvelli 

hugmyndarinnar um mikilvægi hagvaxtar.  

 Stuðningsmenn virkjana í neðri hluta Þjórsár telja að virkjun sé skref í rétta átt þar sem 

þá sé verið að nýta auðlindir landsins betur og þar með auka hagvöxt. Talsmenn 

Landsvirkjunar hafa meðal annarra talað fyrir mikilvægi þess að virkja neðri hluta Þjórsár 

fyrir áframhaldandi uppbygginu stóriðju og þar með aukningu hagvaxtar.   

 Náttúruverndarsinnar eru ekki að bera saman hagvaxtartölur fyrir og eftir fyrirhugaða 

virkjun heldur bera þeir saman náttúruna fyrir og eftir virkjun. Þeir líta til vandamála sem 

hugsanlega koma upp við virkjun, svo sem áhrif á náttúru og nærumhverfi virkjana. 

Náttúruverndarsinnar hafa önnur gildi í fyrirrúmi og leggja annan skilning í hvaða vandamál 

eru til staðar í samfélaginu okkar en stuðningsmenn virkjana. Þeir telja að vandamál liggi í því 

að maðurinn skaði náttúru og lífríki við Þjórsá fyrir óhreina stóriðju.  

 Vegna þess að hagsmunahópar náttúruverndarsinna og stuðningsmenn framkvæmda 

leggja mismunandi skilning í hvað sé vandamál ramma þeir ástandið inn á ólíkan hátt. 

Tilgangurinn með því að ramma inn ástand á ákveðinn hátt er að draga athygli stjórnvalda að 

eða frá ástandi. Knill og Tosun (1994) líta svo á að skilgreining vandamála byggist á 

ágreiningi mimunandi hópa sem skilgreina ákveðið mál á ólíkan hátt. Ágreiningur á sér stað 

milli tveggja hópa, annars vegar stuðningsmanna virkjanaframkvæmda, sem vilja halda 

málinu hjá sér, og hins vegar þeirra sem eru á móti virkjun og vilja þenja málið út. 
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Landsvirkjun gerir tilraun til þess að halda málinu hjá sér með því að segjast sjálf ætla að sjá 

um sem flest. Hún segjast meðal annars ætla að sjá um umhverfisspjöll við og eftir 

virkjanaframkvæmdir með ýmsum aðgerðum svo sem uppsetningu girðingar í kringum 

Viðey, gróðursæla eyju í Þjórsá, fiskistiga og seiðafleytu.  

  Hagsmunahópar náttúruverndarsinna reyna aftur á móti að vekja athygli á 

umhverfisvandanum í von um að stjórnvöld muni á endanum skilgreina virkjun sem 

vandamál. Þau hafa reynt að vekja athygli á ástandinu með því að hafa áhrif á kerfið innanfrá, 

utanfrá og með því að höfða til fjöldans. Þegar hagsmunasamtök hafa áhrif á kerfið innanfrá 

er boðleið upplýsinga bein og órofin frá hagsmunasamtökum til stjórnvalda svo sem sendingu 

umsagna til verkefnastjórnar rammaáætlunar og mætingu á samráðsfundi. Fulltrúi frá 

náttúruverndarsamtökum hefur einnig verið skipaður í verkefnastjórn rammaáætlunar og er 

það kjörið tækifæri til að hafa áhrif á kerfið innanfrá. Náttúruverndarsamtök hafa reynt að 

hafa áhrif á kerfið með því að koma upplýsingum til stjórnvalda í gegnum þriðja aðila til 

dæmis með því að koma sér að í fjölmiðlum. Náttúruverndarsamtök reyna að ná fjöldanum 

með sér og þar með þrýsta á stjórnvöld að sjá ástandið sem vandamál. Fundir, tónleikar, 

mótmæli og að halda úti heimasíðu eru allt leiðir sem náttúruverndasmtök fara til þess að 

reyna að höfða til fjöldans.  

 Þegar hagsmunahópar náttúruverndarsinna reyna að þenja mál út ramma þeir aðstæður 

inn á ákveðinn hátt. Innrömum vandamáls hefur áhrif á það hvernig fólk upplifir málið og 

hvort það skilgreini það sem vandamál eða ekki. Náttúruverndarsamtök nota vísun í 

alvarleika, í nálægð vandans og í þá sem málið hefur áhrif á (e. population) í sinni 

innrömmun. Þau vísa í alvarleika þegar þau fjalla um áhrif þess að land og minjar fara undir 

virkjanalón í von um að stjórnvöld veiti málinu athygli. Tónleikar sem haldnir voru við bakka 

Þjórsár árið 2012 voru tilraun til þess fá fólk á staðinn í von um að það myndi átta sig á 

nálægð vandans og þar með myndi þeirra athygli vakna. Þau vísa í þá sem málið hefur áhrif á 

með því að tala um slæm áhrif virkjunar á íbúa á svæðinu. Í augum náttúruverndarsinna eru 

málsaðilar þeir sem eiga heima í nágrenni fyrirhugaðra virkjana.   

 Stuðningsmenn virkjana í neðri hluta Þjórsár ramma málið inn á annan hátt. Í augum 

stuðningsmanna hefur virkjun áhrif á landsmenn sem heild þar sem virkjun á að hafa jákvæð 

áhrif á þjóðarbúskapinn. Í þeirra augum eru málsaðilar allir landsmenn. Stuðningsmenn vísa í 

alvarleika þegar talað eru um afleiðingar þess að virkjanakostirnir þrír fari í biðflokk og má þá 

sem dæmi nefna svo sem að ekki væri hægt að tryggja kísilverksmiðjum orku. Þeir benda 

einnig á að svæðið sem fer undir lón er minna en ella væri ef ekki væru virkjanir fyrir í Þjórsá 

með tilheyrandi vatnsmiðlun. 
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 Í skilgreiningarátökunum hafa stuðningsmenn virkjana í neðri hluta Þjórsár ákveðinn 

meðbyr vegna þeirra sterku kerfa sem búin hafa verið til í kringum virkjanaframkvæmdir og 

rekstur virkjana. Kerfin setja stuðningsmenn í betri stöðu en náttúruverndarsinna. Dæmi um 

slíkt kerfi er Landsvirkjun sem minnir að mörgu leyti á stefnukerfi Baumgartner og Jones 

(1994). Grunnvinna fyrir stefnumótun er ekki unnin af Landsvirkjun, líkt og gert er ráð fyrir í 

kenningu Baumgartner og Jones um stefnukerfi, heldur er hún unnin  af öðrum kerfum, svo 

sem verkefnastjórn rammaáætlunar og Orkustofnun. Eftir að Alþingi samþykkir virkjanakost í 

orkunýtingarflokk sér Landsvirkjun um stefnumótun í málaflokknum. Landsvirkjun er kerfi í 

eigu ríkisins sem hefur það hlutverk að byggja og reka virkjanir. Gera má ráð fyrir að kerfi 

með slík markmið vilji takmarka aðgang þeirra sem eru á móti virkjunum. Landvirkjun reynir 

að móta jákvæða ímynd af málafokknum. Kynningarstarf Landsvirkjunar á mikilvægi 

sjálfbærrar orkuframleiðslu er liður í því að halda náttúruverndarsinnum utan við kerfið þar 

sem erfitt er að gagnrýna hugmyndina um sjálfbæra þróun. Sömuleiðis er erfitt að tala gegn 

hagvexti og því er erfitt fyrir hagsmunahópa nátturuverndarsinna að gagnrýna Landsvirkjun 

sem er kerfi sem byggir á hugmyndinni um mikilvægi hagvaxtar og sjálfbærrar 

orkuframleiðslu.  

 Staða hagsmunasamtaka náttúruverndarsinna er veikari en staða stuðningsmanna því 

aðföng þeirra eru takmörkuð. Til að mynda byggist starfsemi náttúruverndarsamtaka á 

sjálfboðavinnu á meðan kerfi stuðningsmanna hafa fjármagn og mannafla bak við sig. Veik 

staða náttúruverndarsamtaka kom í ljós eftir að tillaga verkefnastjórnar 3. áfanga 

rammaáætlunar um að færa Hvammsvirkjun í orkunýtingarflokk var sett í vikulangt 

umsagnarferli. Hagsmunahópar orkumála sendu inn umsagnir en engin umsögn barst frá 

náttúruverndarsinnum sem þó voru á móti tillögunni. Landvernd óskaði eftir fresti til þess að 

senda inn umsögn en beiðninni var hafnað. Það var ekki fyrr en í hinu lögbundna tólf vikna 

samráðsferli sem umsagnir frá náttúruverndarsamtökum bárust. Samkvæmt Knill og Tosun 

(1994) er mikilvægt fyrir þá sem vilja þenja mál út að upplýsingar þeirra sé trúverðugar. Ef 

aðföng eru fá líkt og í tilfelli hagsmunahópa náttúruverndarsinna getur skapast hætta á að 

upplýsingar séu ekki eins vandaðar og upplýsingar sem koma frá stuðningsmönnum 

virkjanaframkvæmda.   

4.2. Ólíkar stefnur 

Skýra má af hverju náttúruverndarsinnar og stuðningsmenn virkjunar skilgreina vandamál á 

ólíkan hátt með því að skoða stefnustrauminn. Í stefnustraumi virkjanamála í neðri hluta 
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Þjórsár eru margar mismunandi stefnur sérfræðinga. Þrjár fyrirferðamestu stefnunar byggjast 

á hugmyndinni um mikilvægi virkjunar fyrir hagvöxt á Íslandi, hugmyndinni um náttúruvernd 

og hugmyndinni um mikilvægi sjálfbærrar orkuframleiðslu. 

 Hugmyndin um mikilvægi hagvaxtar einkennir sögu orkuframleiðslu á Íslandi. 

Framfaraskilningur efnishyggjunnar gerir ráð fyrir því að með hagvexti sé hægt að bæta hag 

allra. Hugmyndin var að baki ákvörðun stjórnvalda um að stofna Landsvirkjun, hefja 

orkuframleiðslu í stærri upplagi en áður og selja orkuna til stóriðju. Verkfræðingar og 

hagfræðingar sem héldu tölu á ráðstefnu Verkfræðingafélags Íslands árið 1962 töldu að 

ráðandi atvinnugreinar gætu ekki staðið fyrir nægilegum hagvexti. Þeir mæltu með stóriðju til 

að efla atvinnumál á íslandi og þar með auka hagvöxt.  Alþjóðabankinn var sömu sömu 

skoðunar, þ.e. að efla þyrfti atvinnulíf á Íslandi. Hugmyndin um mikilvægi hagvaxtar var 

einnig í fyrirrúmi þegar ákveðið var að hefja framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun. Sömu 

sögu er að segja um fyrirhugaðar virkjanir í neðri hluta Þjórsár en orkuna á að nota í 

kísilverksmiðjur sem eiga að skila þjóðarbúinu gjaldeyristekjum og þar með tryggja hagvöxt.  

 Hugmyndin um að það sé verkefni hins opinbera að tryggja hagsæld og hagvöxt er 

mun eldri en hugmyndin um að það sé verkefni hins opinbera að huga að umhverfinu. Það var 

ekki fyrr en nokkrum áratugum eftir að Landsvirkjun hafði verið stofnuð sem stjórnvöld fóru 

að huga að umhverfisvernd á kerfisbundin hátt. Undir lok 20. aldar hafði átt sér stað alþjóðleg 

vakning á sviði umhverfismála. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna var stofnuð árið 1972 

og í gegnum tíðina hafa verið haldnar ráðstefnur um umhverfismál á hennar vegum. Á 10. 

áratugnum setti Evrópusambandið sér markmið um umhverfismál og eitt af þeim var 

náttúruvernd. Landslagssamningur Evrópusambandsins miðar meðal annars að því að friða 

landslag. Á Íslandi var ákveðið að setja á fót rammaáætlun þar sem sérfræðingar eru fengnir 

til að meta virkjanakosti, meðal annars út frá umhverfisáhrifum kostanna. Með lögum um 

verndar- og orkunýtingaráætlun var lögfestur flokkur sem kallaður var friðunarflokkur. Í hann 

fara virkjanakostir sem taldir eru hafa óæskileg áhrif á náttúruna.  

 Á ráðstefnum Umhverfisstofnunar Sameinuðu Þjóðanna hefur hugmyndin um 

sjálfbæra þróun fengið mikla athygli og hefur síðan þá verið í umræðunni. Með 

Parísarsamkomulaginu hafa ríki heims komið sér saman um mikilvægi þess að hægja á 

hlýnun jarðar og viðhalda sjálfbærri þróun. Liður í því að hæga á hlýnun jarðar er að skipta 

óumhverfisvænum orkugjöfum út fyrir umhverfisvæna. Ísland er framarlega í umhverfisvænni 

orkuframleiðslu og hér á landi eru margir sérfræðingar á því sviði. Orkustofnun er aðili að 
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fjölda fjölþjóðlegra samtaka um umhverfisvæna orku. Fyrirhugaðar virkjanir í neðri hluta 

Þjórsár eru endurnýtanlegar og umhverfisvænir orkugjafar.  

 Þrátt fyrir að um sé að ræða umhverfisvæna orkugjafa er erfitt að sjá fyrir sér að sátt 

myndist milli Landsvirkjunar og náttúruverndarsinna. Hlutverk Landsvirkjunar er að byggja 

og reka virkjanir sem óumdeilanlega munu alltaf hafa áhrif og breyta landsvæðinu sem um er 

að ræða og þar með leggja þeir sem vilja vernda náttúruna annan skilning í starfsemina. 

Jafnvel þó orkan sem framleidd yrði í neðri hluta Þjórsár væri hrein yrði náttúrunni spillt fyrir 

hana. Orkan yrði notuð í stóriðju og telja hagsmunahópar nátturuverndarsinna að óþarfi sé að 

hrófla við náttúru og lífríki við Þjórsá fyrir mengandi iðnað.  

 Fylgisaukning með stefnu náttúruverndar á síðustu áratugum hefur orðið til þess að í 

stefnustraumnum eru margar ólíkar stefnur. Sumir sérfræðingar tala fyrir ágæti virkjana fyrir 

hagvöxt, aðrir fyrir sjálfbæra þróun á meðan enn aðrir vilja meina að virkjanir hafi slæm áhrif 

á náttúruna og lífríki og eru því á móti virkjun. Samkvæmt Kingdon (2011) veldur sundrung í 

sérfræðingasamfélaginu því að minni líkur eru á að stefnubreyting verði í málinu og getur það 

verið hluti skýringarinnar á hvers vegna erfitt hefur reynst að komast til botns um hvort virkja 

eigi í neðri hluta Þjórsár.  

4.3. Tími breytinga 

Á stefnumótunartímabili virkjanamála í neðri hluta Þjórsár hafa margar breytingar átt sér stað 

á stjórnmálastraumnum, svo sem breyting á andrúmsloftinu í þjóðfélaginu, aukið starf 

hagsmunahópa náttúruverndarsinna, breytingar í alþjóðaumhvefinu og ríkistjórnarskipti. 

Slíkar breytingar hafa haft áhrif á stefnumótun stjórnvalda. 

 Andrúmsloftið í þjóðfélaginu hefur breyst á undanförnum áratugum. Eftir aldamót var 

meira um mótmæli við virkjanaframkvæmdir en áður hafði þekkst en það var á þeim tíma sem 

Kárahnjúkavirkjun var til umræðu í þjóðfélaginu. Mótmælin beindust ekki aðeins að 

Kárahnjúkavirkjun heldur einnig að virkjun annarra svæða svo sem neðri hluta Þjórsár. 

Breytingar á andrúmsloftinu komu í ljós í alþingkosningum 2007 þegar grænir flokkar nutu 

vinsælda. Hugmyndin um mikilvægi náttúruverndar hafði greinilega skipað sér sess í hugum 

margra íslendinga. Árið 2010 sögðust 86,3 prósent þátttakenda í könnun 

Félagsvísindastofnunar vera mjög sammála eða sammála eftirfarandi staðhæfingu: „Þegar 

mannfólkið hróflar við náttúrunni hefur það oft hörmulegar afleiðingar.“ Breytingin á 

andrúmsloftinu í samfélaginu má skýra með hjálp kenningar Ingelhart um eftirnútímamn 

(1977). Nú þegar flestir Íslendingar búa við efnahagslegt og líkamlegt öryggi hefur átt sér stað 
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gildabreyting. Áhersla margra hefur færst frá framförum og efnishyggju yfir á ýmis hugræn 

gæði svo sem náttúruvernd. Mörgum finnst nóg komið af hagvexti á kostnað náttúrunnar; 

eftirnútíminn hefur tekið við af nútímanum.  

 Eftir aldamót fór að heyrast hærra í hagsmunasamtökum náttúruverndarsinna og 

þrýstu þau með ýmsum aðgerðum á stjórnvöld um að breyta um stefnu í virkjanamálum. 

Samkvæmt Baumgartner og Jones (1994) ráðast möguleikar hagsmunahópa til áhrifa á 

aðföngum þeirra, nálægð við stjórnvöld og samstöðu innan og milli hagsmunahópa. Eins og 

áður hefur komið fram eru aðföng náttúruverndarsamtaka færri en aðföng stuðningsmanna 

virkjunar. Leiðir hagsmunasamtaka náttúrverndarsinna til að komast í beina nálægð við 

stjórnvöld eru annars vegar að senda inn umsagnir til verkefnastjórnar rammaáætlunar og hins 

vegar að mæta á fundi og kynningar. Baumgartner og Jones (1994) telja að því meiri nálægð 

sem hagsmunahópar hafa við stefnumótendur því minna þurfi þeir að reiða sig á að ná til 

fjöldans. Samkvæmt fulltrúa frá Náttúruverndarsamtökum Suðurlands fá sjálfboðaliðar oft 

fátækleg svör við umsögnum sínum og getur það varla talist skrýtið að hagsmunasamtök 

náttúruverndarsinna reiði sig að miklum hluta á að ná til fjöldans með því að halda fundi, 

mótmæli og halda úti heimasíðum o.s.frv.Samstaða milli hagsmunahópa náttúruverndarsinna 

hefur borið á góma og ber þá helst að nefna heimasíðuna Verndum Þjórsá. Hins vegar veldur 

fjarlægð milli staða á Íslandi erfiðleikum þegar kemur að fundarhaldi. 

 Breytingar hafa einnig átt sé stað í alþjóðaumhverfinu sem móta umhverfi íslenskra 

stjórnvalda í stefnumótun virkjanaframkvæmda. Umhvefisstofnun Sameinuðu þjóðanna var 

stofnuð og ráðstefnur hafa verið haldnar á hennar vegum. Evrópuríki vinna saman hvað 

varðar umhverfismál í gegnum Evrópusambandið. Nú síðast hafa ríki heims gert með sér 

sáttmála kenndan við París um loftslagsmál. 

 Samkvæmt Kingdon (2011) opnast gluggi tækifæranna helst við það að eitthvað gerist 

í vandamálastraumnum eða stjórnmálastraumnum. Á tólf ára tímabili ríkisstjórnarsamstarfs og 

Framsóknarflokksins áttu sér stað margar breytingar í straumunum þremur. Í 

vandamálastraumnum höfðu komið fram hópar sem skilgreindu virkjun neðri hluta Þjórsár 

sem umhverfisvandmál og voru því andvígir þeim. Í stefnustraumnum hafði hugmyndin um 

mikilvægi sjálbærrar þróunar og hugmyndin um mikilvægi náttúruverndar sífellt meira vægi. Í 

stjórnmálastraumnum hafði umhverfi stjórnvalda breyst vegna breytingar á andrúmsloftinu í 

þjóðfélaginu, tilrauna hagsmunahópa náttúruverndarsinna til áhrifa og breytinga á 

alþjóðaumhverfinu. Eftir að enn ein breytingin hafði átt sér stað í stjórnmálastraumnum, að 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar hafði tekið við í kjölfar kosninganna 

2007, runnu straumarnir þrír saman og gluggi tækifæranna opnaðist. Í stefnuyfirlýsingu 
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flokkanna tveggja kom fram markmið um að koma Íslandi fremst í hópi þjóða hvað varðar 

umhverfismál. Málefnið var komið á dagskrá. Meira var lagt í rammaáætlun, skipuð var tólf 

manna verkefnastjórn rammaáætlunar en áður höfðu aðeins þrír setið í verkefnastjórn. Málið 

komst aldrei á dagskrárstig ákvörðunar þar sem boðað var til alþingiskosninga í kjölfar 

efnahagshruns áður en verkefnastjórn lauk vinnu sinni. Gluggi tækifæranna hafði lokast.      

 Ekki var öll von úti fyrir hagsmunasamtök náttúruverndarsinna sem héldu áfram 

barráttunni gegn virkjun neðri hluta Þjórsár með því að reyna að þenja málið út og höfða til 

fjöldans; senda inn umsagnir, standa fyrir fundum og viðburðum. Eftir að ný ríkisstjórn 

fylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs tók við opnaðist gluggi 

tækifæranna í annað sinn. Þrátt fyrir að verkefnastjórn 2. áfanga rammaáætlunar hafði flokkað 

virkjanakostina þrjá í orkunýtingarflokk samþykkti Alþingi í ársbyrjun 2013, í kjölfar 

umsagnar og samráðsferli, að Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun yrðu 

sflokkaðar í biðflokk. Stefnubreyting hafði átt sér stað í málinu og fögnuðu 

náttúruverndarsinnar sigrinum.                         

 Ekki voru náttúruverndasinnar lengi í paradís því stefnubreyting átti sér stað stuttu 

seinna, nú stuðningsmönnum virkjunar í hag. Árið 2013 tók ríkisstjórn Framsóknarflokksins 

og Sjálfstæðisflokksins við. Ljóst var að ný ríkisstjórn ætlaði sér að koma virkjanakostunum 

þremur í orkunýtingarflokk. Beiðni var send með erendisbréfi til verkefnastjórnar 

rammaáætlunar þess efnis að setja ætti í forgang að endurskoða ákvörðun fyrri ríkisstjórnar 

um að setja virkjanakostinna í biðflokk. Tillaga að þingsályktun um breytingar á verndar- og 

orkunýtingarályktun þess efnis að færa Hvammsvirkjun úr biðflokk í nýtingarflokk var 

samþykkt á Alþingi þann 1. júli 2015 þrátt fyrir mótmæli hagmunasamtaka 

náttúruverndarsinna. Nú liggur fyrir Alþingi tillaga sem felur í sér að færa einnig Holtavirkjun 

og Urriðafossvirkjun í orkunýtingarflokk. Vegna snemmbúinna kosninga var málið ekki 

afgreitt á þinginu. Svo virðist sem hin mikla sundrung í stefnustraumi virkjanamála í neðri 

hluta Þjórsár valdi því að erfitt sé að komast til botns í málinu og breytist afstaðan eftir því 

hvaða flokkar eru við stjórn. Það mun liggja í höndum nýrrar ríkisstjórnar að móta sér stefnu í 

virkjanamálum í neðri hluta Þjórsá. 
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5. Lokaorð  

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða forsendur hagsmunahópa náttúruverndarsinna til áhrifa 

á stefnumótun stjórnvalda í virkjanamálum í neðri hluta Þjórsár. Í stefnumótunarferlinu hefur 

gengið á ýmsu og hafa átt sér stað tvær stefnubreytingar. Sú fyrri í ríkisstjórnartíð 

Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs þegar virkjanakostirnir þrír í 

neðri hluta Þjórsár voru settir í biðflokk. Sú síðari í ríkisstjórnartíð Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins þegar Hvammsvirkjun var sett í orkunýtingarflokk. 

 Náttúruverndarsinnar upplifðu ákeðinn sigur við stefnubreytinguna sem átti sér stað í 

ríkisstjórnartíð Samfylkingainnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. 

Hagsmunahópar náttúruverndarsinna höfðu staðið í ströngu við að reyna að hafa áhrif á 

kerfið. Þeir höfðu sent inn umsagnir til verkefnastjórnar rammaáætlunar og reynt að höfða til 

fjöldans með því að standa fyrir ýmsum viðburðum og halda úti heimasíðum. Ekki er þó hægt 

að rekja stefnubreytinguna að öllu leiti til starfs hagsmunahópa náttúruverndarsinna þar sem 

margt takmarkar möguleika þeirra til áhrifa, þar sem helst ber að nefna veika stöðu þeirra 

gagnvart kerfum stuðningsmanna virkjanaframkvæmda. Aðföng hagmunasamtaka 

náttúruverndarsinna eru fá á meðan stuðningsmenn hafa fjármagn og mannafla til að geta 

rammað inn málið sér í hag. Hagsmunasamtök náttúruverndarsinna eru auk þess ekki í eins 

mikilli nálægð við stjórnvöld eins og kerfi stuðningsmanna sem hið opinbera er eigandi af. 

 Frekar má rekja fyrri stefnubreytinguna til samspils ýmissa annarra breytinga sem hafa 

átt sér stað á undanförnum áratugum. Í stefnustraumnum hefur hugmyndinni um mikilvægi 

náttúruverndar vaxið ásmegin. Í stjórnmálastraumnum hefur átt sér stað breyting á 

andrúmsloftinu í þjóðfélaginu í átt að eftirnútímanum. Kynslóðir sem hafa alist upp við 

efnahagslegt og líkamlegt öryggi hafa snúið baki við framfaraskilningi nútímans og taka 

náttúruvernd fram yfir hagvöxt. Einnig hefur átt sér stað breyting á hinu alþjóðlega umhverfi 

sem hefur í síauknum mæli hvetjandi áhrif til umhvefisverndar. 

 Þrátt fyrir þessar breytingar var enga ró að finna í vandamálastraumnum og ekki leið á 

löngu fyrr en Hvammsvirkjun var sett í orkunýtingarflokk af nýrri ríkisstjórn 

Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Stuðningsmenn virkjanaframkvæmda skilgreina 

ónýttar auðlindir við Þjórsá sem vandamál vegna þess hagvaxtar sem þjóðfélagið verður af. 

Hugmyndin um mikilvægi hagvaxtar er rótgróin. Allt frá tímum Einars Benediktssonar og 

Fossafélagsins Titans var lögð áhersla á mikilvægi hagvaxtar í virkjanamálum á meðan 

náttúruverndarrök gegn virkjun eiga sér tiltölulega stutta sögu. Það af leiðandi eru meiri líkur 
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á að rök hagvaxtar fái meira vægi. Stuðningsmenn virkjanaframkvæmda benda einnig á 

mikilvægi hugmyndarinnar um sjálfbæra orkuframleiðslu sem hefur á undanförnum áratugum 

fengið aukið vægi í stefnustraumnum.  

 Hagsmunahópar náttúruverndarsinna vinna mikilvægt starf fyrir málstað 

náttúruverndarsinna í vandamálastraumnum en margt stendur í vegi fyrir þeim, svo sem 

valdaójafnvægi gagnvart sterkum kerfum stuðningsmanna. Einnig einkennist 

stefnustraumurinn af sundrung, sem skýrir það hversu erfiðlega gengur fyrir stjórnvöld að 

komast til botns í málinu. Líklega verða það breytingar í stjórnmálastraumnum sem munu 

hafa úrslitarvald um hvort virkjað verði í neðri hluta Þjórsár. Annars vegar eru það 

utanaðkomandi breytingar í stjórnmálastraumnum, svo sem gildabreytingar og breytingar á 

alþjóðaumhverfinu, sem móta umhverfi stjórnvalda og forsendur hagsmunahópa til áhrifa. 

Hins vegar eru það breytingar á kerfinu sjálfu, svo sem ríkisstjórnarskipti, sem munu hafa 

áhrif. Ljóst er að stjórnmálastraumurinn spilar lykilhlutverk í stefnumótun virkjanamála í 

neðri hluta Þjórsár.  
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