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Útdráttur  

Áveitur eiga sér langa sögu og verið mikill ávinningur af, sér í lagi fyrr á árum. Við 

áveitugerð er næringarríku árvatni veitt yfir ræktarlönd til að auka uppskeru. Flóaáveitan er 

stærsta áveitukerfi sem ráðist hefur verið í á Íslandi, og eru rétt tæp 100 ár síðan hún var 

tekin í notkun. Saga áveitunnar og ávinningur af henni fyrir svæðið, Flóann, er merkileg og 

er hún að einhverju leyti rakin hér. Í kjölfarið er varpað fram spurningum um gildi 

Flóaáveitunnar, ekki aðeins í fortíðinni, heldur einnig nú og mögulega til framtíðar. Skipti 

hún máli áður, gerir hún það enn og hvað með framtíðina? Til að leita eftir svörum var rýnt 

í söguna, tekin viðtöl við heimamenn og spáð í framtíðina. Þetta er því viðtalsrannsókn, 

með sögulegu ívafi, sem byggir á viðtölum við fimm heimamenn úr Flóa. Niðurstöður 

verkefnisins benda til þess að gildi áveitunnar séu mögulega meiri nú en þau voru þegar 

hún starfaði sem slík. Hún er enn lífæð Flóans og gerir hann að því góða landbúnaðarsvæði 

sem hann er. Hugmyndir eru á lofti um frekari nýtingu áveitunnar þar sem sagan og 

mannvirkin verði nýtt til upplýsinga fyrir íbúa og ferðamenn, til aukinnar útivistar, 

ferðaþjónustu o.fl. Ekki virðast vera möguleikar á miklum breytingum áveitusvæðisins, líkt 

og endurheimt votlendis, þar sem áveitukerfið er það heildstætt og mikilvægt svæðinu. 

Höfundur vonast eftir að verkefni þetta verði kveikja að frekari rannsóknum, skrifum og 

kortagerð um Flóaáveituna og svæðið í kring, en þetta áhugaverða mannvirki á sannarlega 

skilið athygli og umfjöllun.   

Abstract 

Irrigation systems have been in place for a long time and have proven to be very beneficial, 

especially in the past. Irrigation is when mineral rich water from rivers is used to flood 

pastures in order to increase harvest. Flóaáveitan is the biggest irrigation system ever 

constructed in Iceland and has been in operation for almost 100 years. The history of this 

system and the benefits it has provided to the surrounding area are very interesting. The 

author seeks to ask questions about the value of the irrigation system to the residents of 

Flóinn, not only with regards its past, but also its present and its potential future benefits. 

Was it absolutely essential to the area before and if so, what are its current and future 

prospects? To answer these questions the author took a close look at the history regarding 

the irrigation system as well as interviewing a few of the local residents. The results 

showed that the value of the irrigation system at Flóinn might even be more vital now than 

when it was previously in operation. Even to this day, the irrigation system has proven 

itself as the lifeline for the area and is the foundation of the impressive agricultural land we 

see at Flóinn today. Several ideas regarding further use of the system have come up, such 

as turning it into an historical information center for locals and tourists. Given how solid 

and intertwined the construction is, reclaiming the wetland or changing the irrigation 

system wouldn’t seem very feasible. The author hopes that this research project will ignite 

further interest and debate regarding this particular system at Flóinn and its surrounding 

area. The Flóaveita irrigation system is truly a remarkable feat of engineering and is well 

deserving of attention and publicity.  
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1 Inngangur  

Áveitur eiga sér langa sögu, en kveikjan að þeim kemur fyrst frá náttúrunnar hendi. Þegar 

ár flæða yfir bakka sína, m.a. í vorleysingum, berast mikið af uppleystum næringarefnum 

úr árvatninu, yfir svörðinn. Þessi næringarefni nýtast svo gróðri til vaxtar og viðhalds fram 

að næsta flóði. Fyrir tíma framræslu og áburðargjafar var þessi aðferð mikilvæg víða um 

heim, til að viðhalda góðu gróður- og ræktarlandi. Þegar mönnum tókst síðan að beisla 

vatnið, gera áveitukerfi með skurðum, stíflum og öðru sem til þurfti, gátu þeir beint ám inn 

á ræktarlönd eftir þörfum og stýrt þannig magni næringarefna og rekju inn á akranna (Dan, 

1974a). 

 

Finna má menjar um áveitur allt aftur á tíma steinaldarmannsins sem þá er að þróast eftir 

lok ísalda og nýsteinöld að taka við. Segja má að þar markist upphaf 

landbúnaðarbyltingarinnar, en við lok ísalda og bráðnun jökla urðu straumhvörf í 

lífsskilyrðum mannkyns. Landsvæði breyttust og samhliða því dýra- og gróðurlíf. Bráð 

veiðimannsins dreifðist víðar og erfiðara var að fæða fjölskylduna með veiðum og þurfti 

því að byggja mataröflun meira á söfnun grasa og berja. Þessi þróun stóð yfir í langan tíma, 

en upphaf ræktunar og húsdýrahalds má rekja allt aftur til steinaldar (Dan, 1974a). 

Kornrækt hófst að mestu upp í fjallshlíðum og á hásléttum núverandi Mið-Austurlanda. En 

það var ekki fyrr en hún færðist niður til dala, á flóðasvæði ánna, sem hin raunverulega 

landbúnaðarbylting á sér stað. Þar flæddu næringaríkar ár á borð við Tígris, Efrates og Níl 

yfir ræktunarsvæðin sem jók uppskeruna svo um munaði. Þannig var fólki loks gert kleift 

að vera með fasta búsetu, þar sem áður hafði næring ræktarlands yfirleitt rýrnað eftir 

nokkurra ára ræktun á sama stað, þar sem endurnýjun næringarefna var ekki nægjanleg. 

Því höfðu samfélög þurft að flytja reglulega um set og hefja ræktun á nýju landi (Dan, 

1974a). Þannig beina áveitur okkur að upphafi nútímamenningar, það að áveitur hafi gefið 

mannkyninu möguleika á fastri búsetu í stað stöðugra ferðalaga í leit að nýju ræktarlandi 

og nægri fæðu.  

 

Oft er talað um Mesópótamíu sem „vöggu siðmenningarinnar”, m.a. því fyrsta áveitukerfið 

er talið hafa verið hannað þar og um leið upphaf fastrar búsetu. Mesópótamía var þar sem 

nú er hluti Íraks, staðsett milli fljótanna tveggja Tígris og Efrates. Fljótin voru lífæð 

landsins, þorpin byggðust í kring um þau enda voru árnar mikilvægur þáttur í landbúnaði 

og fæðuöflun íbúanna. Mesópótar lærðu af náttúrunni að beisla vatnið og gera áveitur 

þúsundum árum fyrir krist (Ramadan, Abdulla & Al-Shimmery, 2009). Með því að beisla 

vatnið og gera skipulagðar áveitur jókst uppskeran sem gerði það að verkum að 

fæðuöryggi jókst og íbúar gátu sinnt annarri vinnu en fæðuöflun. Það kallaði á annars 

konar stjórnskipun samfélaga, komið var á áveitustjórn sem var þá einhverskonar ríkisvald 

sem annaðist skipulagðar skurð- og áveituframkvæmdir á svæðinu. Þannig gátu 

ræktunarlönd stækkað og samfélagið allt um leið. Fólki fjölgaði, fjölbreytt starfaskipulag 

hófst, verslun með umframuppskeru, möguleiki á vöruskiptum jókst o.s.frv. Í kjölfar 

áveitukerfa og landbúnaðarbyltingar var letrið fundið upp, ýmis þróun á borð við leirsmíði, 

byggingarlist, skartsmíði o.fl. átti sér stað, en einnig neikvæðir þættir á borð við 

valdabaráttu, ójafna skiptingu auðs, guðhræðslu, stríð og þrælahald (Dan, 1974b).  
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Árnar voru lífæð þessara samfélaga eins og áður segir, það að mannkyninu hafi tekist að 

beisla fljótin hafði mikil áhrif á söguna. Fljótin og skurðirnir út frá þeim voru ekki aðeins 

áburður á ræktað land, heldur einnig heimkynni ýmissa dýra sem fólkið nýtti sér til 

lífsviðurværis, það veiddi bæði fiska, fugla og önnur dýr sem komu að til að drekka á 

bökkum ánna. Fólkið baðaði sig í ánum, lék sér og síðast en ekki síst ferðaðist um þær 

(Dan, 1974b). Áveiturnar voru á þessum tíma ekki eins stórar og víða þekkist í dag, ekki 

stærðar stíflur eða djúpir skurðir eins og hægt er að vinna með nútímavélum. Þó var 

verkfræðin á bak við þau kerfi stórkostleg, líkt og nú. Á okkar tímum eru enn víða áveitur, 

og eru Kínverjar einna fremstir í flokki með áveitubúskap. Árið 2008 náði áveitubúskapur 

allt að 230 milljón hektara, og þar af voru yfir 77 milljón hektarar í Kína (Magnús 

Óskarsson, 2008). En hvernig var þessu háttað á Íslandi, nýttu Íslendingar sér þessa fornu 

tækni? 

 

Þess er getið í gömlum sögum að tækni og verkkunnátta til áveitugerðar hafi komið með 

landnámsmönnum til Íslands. Þá er átt við einhverskonar fyrirhleðslur til að hækka 

vatnsborð ofan stíflu og skurðgröft til að veita næringarríku vatni á ákveðin svæði. 

Sennilega hefur það þó verið gert í litlum mæli og líklegt að slíkt verklag hafi lagst niður í 

þó nokkurn tíma. Á 18. öld fara áveitur að sjást aftur, en á síðari hluta aldarinnar var mikill 

uppgangur í búnaðarmálum á Íslandi og bændur hvattir af stjórnvöldum til að auka 

uppskeru og bæta lönd sín. Var þá m.a. verið að hvetja til áveitugerða. Ástæða fyrir 

áveitum á Íslandi er sú sama og var til forna, í Mesópótamíu og Egyptalandi, vitað var að 

flóð áa gat bætt uppskeru. Fram á 20. öld var hluti heyafla hverrar jarðar fenginn af engjum 

sem oftar en ekki flæddi reglulega. Þetta var besta heyið í þá daga því næring engjaheyja 

var meiri en af heyjum af öðrum úthögum. Var því mikil búbót að ná að beisla árnar, veita 

árvatninu yfir úthaga og auka þannig uppskeru og næringu heyja til muna. Á 19. öld og 

byrjun 20. aldar fór loks að sjást almennilegur uppgangur til sveita. Meðal annars leituðu 

stjórnvöld til danskra verkfræðinga til aðstoðar við gerð stórtækra áveita, og má þar m.a. 

nefna áveituframkvæmdir á Staðarbyggðarmýrum í Eyjafirði 1878-79, upp úr því áveita á 

Skeiðum 1912-13, 1920 áveita í Staðar- og Víkurmýrum í Skagafirði og Flóaáveitan 1922 

(Magnús Hauksson, 1997).  

 

Áveiturnar kunnu að hafa misst vægi sitt nokkuð fljótt, en miklar framfarir urðu í túnrækt 

þegar tækjakostur jókst í landinu og farið var að framræsa mýrar um miðbik 20. aldar. Við 

framræslu eru grafnir skurðir, yfirleitt í mýrar, til að veita vatni af yfirborði og af efstu 

lögum ræktunarlands til að þurrka landið. Þá nær súrefni að komast betur ofan í jarðveginn 

og flýtir fyrir rotnun lífrænna leifa. Þannig nýtast næringarefni jarðvegsins, frjósemi eykst 

og gróðurfar svæðisins breytist. Í stað votlendistegunda, þar sem kjörlendi er rakur eða 

blautur jarðvegur, fara að vaxa heilgrös sem hafa betra fóðurgildi en votlendisgróðurinn og 

eru búfénaði mikilvægari næring og lystugra fóður. Mest var framræst hér á landi á 7. - 8. 

áratugunum, en var þá um 60% nýrækta á framræstu mýrlendi, en aðeins 40% á mólendi 

og á söndum. Framræsla minnkaði þá hratt og var orðin nær engin í lok 9. áratugarins, 

enda var gróflega áætlað að búið væri þá að þurrka um 12% mýra á landinu með opnum 

skurðum, um helmingur þess ræktað upp sem tún en annað til bættrar úthagabeitar. Á 

þessum tíma voru not á tilbúnum áburði einnig að aukast, sem þá kom í stað næringarefna 

frá árvatninu með áveitukerfunum (Jónas Jónsson, á.á.).  

 

Ef áveitur glata upprunalegum tilgangi sínum, eru þær þá einhvers virði? Eins og máltækið 

segir „þegar ein dyr lokast opnast önnur“, má þannig hugsa sér að þær framfarir sem urðu í 

túnrækt og vélvæðingu gætu skapað áveitusvæðum ný gildi. Hvernig gætu áveitur nýst 
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áfram? Ætti þá kannski að loka skurðakerfinu og endurheimta votlendi? Umræður um 

losun gróðurhúsalofttegunda í kjölfar loftslagsráðstefnunnar í París og svokallaðan 

Parísarsamning hafa verið nokkuð áberandi í þjóðfélagsumræðunni og í kjölfarið umræður 

um endurheimt votlendis sem hlut af stefnumótun í loftslagsmálum hér á landi og 

minnkandi kolefnislosun (Birgir Þór Harðarson, 2016), Alþingi samþykkti svo fullgildingu 

Parísarsamningsins (Stjórnarráðið, 2016a). Á Íslandi hefur nær helmingur alls votlendis 

verið framræst, að mestu leyti vegna landbúnaðar, þá til túnræktar eða til að bæta 

beitarlönd. En einnig vegna vegagerða eða annarra slíkra framkvæmda. Mikilvægt er að 

forgangsraða þörf á nýtingu votlendissvæða og byrja á að endurheimta votlendi sem eru í 

lítilli sem engri notkun. Votlendi bindur í sig koltvísýring og endurheimt votlendis verður 

þannig liður í minnkandi koltvísýringslosun og bættu loftslagi. En votlendi er einnig 

mikilvægt vistkerfi hér á norðurslóðum og heimkynni margra fugla- og dýrategunda 

(Ólafur Arnalds, Jón Guðmundsson, Hlynur Óskarsson, Sigmundur H. Brink & Fanney Ó. 

Gísladóttir, 2016). 

 

Út frá umræðum almennings, vísindalegum rannsóknum og Parísarsáttmálanum kom upp 

sú hugmynd að áhugavert væri að skoða svæði sem nýtt hefur verið undir áveitu, í þessu 

tilviki Flóaáveituna, og ræða við heimamenn um sögu áveitunnar, stöðu hennar og gildi í 

dag, notkun hennar og framtíðarvon, með það til hliðsjónar að mögulega mætti nýta 

svæðið til endurheimtar votlendis. Markmiðið er að fjalla um nýtingu hennar og gildi út frá 

skoðunum heimamanna, en einnig út frá sögulegu samhengi og skoða í heild gildi hennar 

þá, nú og til framtíðar. Er til að mynda endurheimt votlendis möguleiki sem heimamenn sjá 

fyrir ? 
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2 Flóaáveitan 

Áveitan um Flóann er stærsta áveita sem gerð hefur verið hér á landi. Hún er mikið 

mannvirki, sérlega þegar horft er til þess tíma þegar framkvæmdin átti sér stað, á 

upphafstíma vélvæðingar þar sem tæknin var afkastaminni en þekkist í dag. Að ráðast í 

verk af þessari stærðargráðu á tímum þegar fjármagn og tæki voru af skornum skammti er í 

raun ótrúlegt og verður sú saga að einhverju leyti rakin hér. 

 

Sveitarfélagið Flóinn er 290 km2 að stærð (Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á) og íbúar 

þess um 650 talsins (Hagstofa Íslands, á.á.). Áveitukerfi Flóans greinist vítt um allan 

Flóann, sem og inn í sveitarfélagið Árborg, sem eru um 158 km2 að stærð (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, á.á), íbúafjöldinn þar er um 8.470 og þar af tæplega 7.300 á 

Selfossi (Hagstofa Íslands, á.á.). Áveitan rennur vestur fyrir Selfoss og niður að Stokkseyri 

og Eyrarbakka. Á mynd 1 má sjá yfirlitsmynd sem sýnir svæðið sem Flóaáveitan liggur 

um, þéttbýli, helstu vegi og skurði. Skurðakerfi áveitunnar á þó enn eftir að koma í stafrænt 

kortaform, en þá má sjá á mynd 2. Kerfið er í heild sinni um 300 km að lengd 

(Flóahreppur, 2017) og sýnir mynd 2 kort frá Áveitufélaginu þar sem skurðir 

áveitukerfisins hafa verið skissaðir upp. Kortið er komið til ára sinna en fyrir utan 

smávægilegar breytingar er kerfið eins útlítandi í dag. 

 

 
Mynd 1: Sýnir áveitusvæði Flóaáveitunnar 
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Mynd 2: Skurðakerfi Flóaáveitunnar, handteiknað kort frá Áveitufélaginu (ljósmyndað og birt hér 

með leyfi Guðmundar Stefánssonar, fyrrverandi áveitustjóra, 2017) 

 

2.1 Saga Flóaáveitunnar 

Áveitur hafa fylgt mannkyninu um örófi alda, en líkt og áður segir var byrjað að veita vatni 

á ræktarland langt fyrir tímatal okkar. Að sama skapi er talið að landnámsmenn hafi flutt 

þessa tækni með sér til Íslands þó mannvirkin hafi verið lítil og áhrif þeirra einnig. Í lok 

19.- og byrjun 20. aldar var aukin þörf fyrir landbúnaðarafurðir, vegna aukins flutninga 

fólks í bæji og þorp vegna iðnvæðingar. Var þá þörf á að fjölga bústofni í landinu og bæta 

heyfeng til að auka þannig framleiðsluöryggi landbúnaðarvara. Sú varð raunin í Flóanum, 

a.m.k. eftir að ráðist var í þá miklu framkvæmd sem Flóaáveitan var, en uppskera jókst 

verulega eftir tilkomu áveitunnar því næringarsnauðar mýrar og flóar voru algeng vistkerfi 

í Flóanum. Ekki eru þó allir sammála um hversu mikil fóðuraukningin var (Ingólfur 

Þorsteinsson, 1975). Fram kemur í grein Ingólfs Þorsteinssonar (1975) að í fyrstu var rætt 

um áveitu Flóa og Skeiða sem eina framkvæmd, en áhugann á slíkri áveituframkvæmd á 

svæðinu má tengja þremur mikilvægum atriðum. Fyrst má nefna góðan árangur af áveitu í 

Eyjafirði sem unnin var á árunum 1878 - 1880, sem var þó minni í sniðum en sú sem hér 

um ræðir. Í öðru lagi var að flæðiengin í Safamýri og á Ölfusforum, sem eru ósasvæði 

Ölfusár, brugðust aldrei með sprettu og uppskeru því þar flæddi árvatn reglulega og í þriðja 

lagi að þegar kom fyrir að Hvítá stíflaðist og flaut upp fyrir bakka sína, rann vatnið um 

hluta Flóans og máttu bændur vera öruggir um góða uppskeru og vænan heyfeng sumarið 

eftir. Þetta hefur, ásamt vaxandi framfarahug Íslendinga í hinum ýmsu málum, menningu, 

landbúnaði, fiskiðnaði og verslun, skipað stóran sess í því að farið var út í eins stóra 

framkvæmd og Flóaáveitan var.  
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Það má segja að umfjöllun um áveitu um Flóann og Skeiðin hafi byrjað 23. apríl 1881, á 

stjórnarfundi í Hús- og Bústjórnunarfélagi Suðuramtsins. Var þá lagt fram á fundinum bréf 

frá Stefáni Stephensen, þáverandi presti á Ólafsvöllum á Skeiðum, þar sem hann kemur 

með þá tillögu að rannsökuð yrðu svæði þar sem Þjórsá gæti nýst sem áveita. Á sýslufundi 

Árnesssýslu 1883 var málefnið rætt fram og til baka, fenginn var ungur búfræðingur að 

nafni Ólafur Ólafsson til að mæla og skoða aðstæður á áveitumöguleikum úr Þjórsá. 

Niðurstaðan var sú að hugsanlega væri hægt að ná vatni úr ánni við svokallaðar Murneyrar, 

nokkuð ofan þjóðvegar. Eftir það kom þó ákveðin lægð í umræðurnar og voru þær ekki 

teknar upp aftur fyrr en 1886. Það ár starfaði Gísli G. Scheving búfræðingur frá Bitru í 

Hraungerðishreppi við mælingar á Brúnastaðaflötum með þann tilgang að skoða möguleika 

á áveitu úr Hvítá fyrir Flóann, en það voru fyrstu mælingar á þeim stað. Aftur tók þó við 

nokkurt hlé á umræðum og rannsóknum fram til 1891, var þá danskur verkfræðingur að 

nafni Riperda við umsjónarstörf vegna byggingar Ölfusárbrúar. Var hann fenginn til að 

skoða aðstæður til áveitu frá Þjórsá yfir Skeið og Flóa. Hann taldi þetta vel gerlegt en sagði 

að slík framkvæmd væri kostnaðarsöm en árangur yrði góður. Árið 1893 voru málin síðan 

rædd á sýslufundi og farið fram á að Búnaðarfélag Suðuramtsins ynni rannsóknir og 

mælingar á mögulegum aðfærsluskurði úr Þjórsá yfir svæðið. Sú vinna var unnin ári seinna 

um sumarið. Áfram héldu athuganir á svæðinu og mælt var fyrir skurði úr Hvítá og niður 

fyrir Skeggjastaði, sem síðar var ákveðið að fylgja, en var þó mælt með því að nota vatn úr 

Þjórsá fyrir bæði svæðin. Þetta var þó enn aðeins á umræðustigi, og þær umræður féllu 

aftur niður, þá fram yfir aldamótin (Ingólfur Þorsteinsson, 1975). 

 

Fer þá loks að draga til tíðinda þegar tveir menn, sem urðu miklir forsprakkar þessa verks, 

voru ráðnir innan sveitarinnar. Þeir Sigurður Ólafsson sýslumaður í Árnessýslu og 

Sigurður Sigurðsson, annar þingmaður Árnesinga, en þeir áttu það sameiginlegt að vera 

báðir lærðir í búfræðum, hafa áhuga á uppbyggingu og framförum innan landbúnaðarins og 

vera uppaldir í Flóa. Sigurður kom umræðunni inn á þing eftir að Búnaðarfélagið hafði lýst 

því yfir að ráða ekki við fjármögnun slíkra framkvæmda. Á Alþingi var samþykkt að auka 

verulega fjárframlag til Búnaðarfélags Íslands til að stuðla að frekari mælingum og 

athugunum á hugsanlegum áveitustöðum. Fenginn var verkfræðingur frá danska 

Heiðafélaginu og vorið 1906 kom Carl Talbitzer til landsins og hóf mælingar í Flóa. Með 

þeim niðurstöðum var ljóst að skilja þyrfti áveitur í Flóa og á Skeiðum að. Talbitzer lagði 

til að Þjórsá yrði veitt um Skeiðin en Hvítá um Flóann, sem svo varð. Í framhaldi tóku við 

ýmsar samningaviðræður, tala þurfti við landeigendur, bændurna, og útvega fjármagn. Það 

gekk hægt næstu tvö árin eða þar til ákveðið var að gera tilraunir um gagnsemi áveitu á 

gróður í Flóanum áður en ráðist yrði í þetta mikla verk. Var þá gerð tilraunaáveita á 

Miklavatnsmýri 1912, þar sem vatni var veitt úr Þjórsá. Það virtist ganga þokkalega, en 

einhver vandræði urðu þó vegna sands, en nógu vel gekk tilraunin til að áfram skildi haldið 

með stóru áveituna. Þessir skurðir sameinuðust síðar í Flóaáveitukerfinu nýja. Áður, eða 

árið 1910, hafði Carl Talbitzer komið aftur til landsins til frekari mælinga, hugur var í 

mönnum með þessa framkvæmd og stofnuð var nefnd með tvenna fulltrúa úr hverjum 

hrepp sem áttu að vera í forystu í áveitumálum sveitarinnar. Eftir að í ljós kom að 

Miklavatnsmýraráveita gekk þokkalega, þrátt fyrir þörf á endurbótum, var hugur fólksins 

orðinn enn jákvæðari og vildi það fara að koma einhverju í verk. Árin 1914 og 1915 var 

Skeiðaáveitan framkvæmd, og auk þess skurðir Carl Talbitzer endurskoðaðir. Á sama tíma 

samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um Flóaáveituna sem snérist að mestu um 

mikilvægi undirbúnings undir verk af slíkri stærðargráðu. Nefndin skrifaði einnig Alþingi 

bréf um lögin og breytingar á þeim sem samþykktar voru 1917. Boðað var til fundar 1918 

þar sem samþykkt var að stofna Áveitufélagið, sem enn er starfandi í dag. Fyrsti formaður 
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var Sigurður Ólafsson sýslumaður. Eftir það var allur undirbúningur í höndum 

Áveitufélagsins og með ríkisstyrk og vilja bankanna fékkst loks fjármagn (Ingólfur 

Þorsteinsson, 1975). 

 

Hafist var handa vorið 1922, Jón Þorláksson landsverkfræðingur var ráðinn 

framkvæmdastjóri. Unnið var að verkinu í fimm ár, eða fram til ársins 1927, það ár var 

hleypt á skurðina og byrjað að veita vatni yfir landið. Þetta var stórt og mikið verk, 

skurðakerfið er um 300 km að lengd og skurðirnir flestir handgrafnir. Aðalskurðurinn var 

þó grafinn með flotgröfu sem var sérstaklega flutt til landsins fyrir áveiturnar í Flóa og á 

Skeiðum (Ingólfur Þorsteinsson, 1975). Þótt kostnaður hafi verið mikill við verkið, var það 

atvinnuskapandi á þeim tíma. Atvinnuleysi var þónokkuð, sérstaklega á haustin og yfir 

veturinn (Verkin tala, 1929). Þótt skurðirnir væru tilbúnir þurfti margt að gera. Í ljós kom 

að lagfæra þurfti skurðakerfið víða og var unnið að endurbótum til ársins 1931. Það ár var 

áveitan afhent Áveitufélaginu, sem sá um rekstur og hirðingu á henni og mannvirkjum 

hennar eftir það. Hlaða þurfti upp flóðgarða sem nauðsynlegir voru til að bæta áveituna svo 

virkni hennar yrði rétt. Hver bóndi átti að sjá um gerð flóðgarða á sínu landi með framlagi 

úr ríkissjóði. Út frá mælingum var reiknað með að hlaða þyrfti 810 km af flóðgörðum á 

árunum 1925-1927. Fór svo að ekki voru hlaðnir nema um tveir þriðju þess eða um 540 

km. Tvö önnur verksvið fylgdu í kjölfar gerð áveitunnar, það voru vegaframkvæmdir og 

síðar stofnun mjólkurbús. Nýja vegi þurfti að leggja um nær allan Flóann og brúa víða yfir 

áveituskurðina. Áveitufélagið hafði það verksvið, og var Sveinn Sveinsson fenginn til að 

skipuleggja vegakerfið og semja við landeigendur af hálfu Áveitufélagsins. Það var mikil 

búbót að fá góða vegi um sveitina, þannig yrði auðveldlega hægt að keyra mjólkinni í nýja 

mjólkurbúið sem þá var í bígerð. Var það áveitustjórnin sem ræddi stofnun Mjólkurbús 

Flóamanna á aðalfundi 1926, átti það þá að tilheyra Áveitufélaginu en að lokum var talið 

hagstæðara að stofna sérstakt dótturfélag sem sæi um rekstur mjólkurbúsins. Síðan var það 

verk áveitustjórnar að semja við ríkið um afborgun af þeim stofnkostnaði sem ríkið veitti 

við gerð Flóaáveitunnar. Voru það bændur sem þurftu að borga, margir greiddu með landi 

sem sumir keyptu síðan til baka seinna, aðrir borguðu með skuldabréfum og nokkrir 

greiddu með pening. Annars hefur starf Áveitufélagsins haldist eins síðan, sjá um áveituna 

og starf hennar, stjórna vatnsmagni í skurðakerfið og halda mannvirkjum og skurðum við, 

en grafa þarf skurðina reglulega upp því þeir síga saman með tímanum. Áveitufélagið sá 

einnig um að innheimta áveitugjald af bændum, sem nú hefur verið lagt af. Seinna, eða á 6. 

og 7. áratugnum hafði Ræktunarsamband Flóa og Skeiða verið stofnað enda mikil breyting 

á þessum svæðum eftir áveitugerð. Þó lítið sé til af tölulegum skýrslum yfir heyfeng á 

áveitusvæðinu er vitað að hann jókst fyrstu árin eftir komu áveitunnar, auk þess sem 

næringargildi heyja jókst. Flóinn, sem var áður í raun lélegasta sveit Árnessýslu, varð í 

miklum blóma en um tíma komu bændur og búalið annars staðar frá í heyskap í Flóann 

(Ingólfur Þorsteinsson, 1975). 

2.2 Líftími áveita  

Skurðir hafa mikil áhrif á landið í kring, til að mynda mýrar sem þorna þegar þær eru 

grafnar. Því veltir höfundur því fyrir sér hvort bændum og stjórnvöldum beri skylda til að 

ganga frá þegar slíkar framkvæmdir nýtast ekki lengur. Til dæmis ef gerðar eru áveitur, 

hafa menn siðferðilega skyldu til að grafa ofan í skurði aftur eftir að þeir nýtast ekki 

lengur? Í umræðum síðustu missera hefur endurheimt votlendis skipað stóran sess eins og 

áður segir. Er komin næg reynsla af endurheimt votlendis, og væri það skynsamur kostur 

t.d. á gömlum áveitusvæðum?  
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Komið hefur í ljós að frekari rannsóknir á endurheimt votlendis þurfa að eiga sér stað til að 

kanna hvort slíkar aðgerðir séu raunverulegur kostur til aðgerða í loftslagsmálum. Ýmislegt 

hafi verið gert en rannsaka þurfi það nánar, og ljóst að endurheimt votlendis sé engin 

töfralausn okkar Íslendinga í aðgerðum bættra loftslagsmála (Arnhildur Hálfdánardóttir, 

2017). Það hefur þó verið mótuð aðgerðaáætlun varðandi endurheimt votlendis, þar sem 

markmiðið var að kortleggja hvaða svæði koma til greina til endurheimtar án þess að skaða 

hagsmuni annara landnotkunar svæðisins (Stjórnarráðið, 2016b). Skýrslan er gerð 2016, en 

áður var í gildi stefna frá svokallaðri Votlendisnefnd um endurheimt votlendis 1996-2006 

(Arnar Garðarsson ofl., 2006). Votlendi eru mikilvæg vistkerfi hér á landi sem og annars 

staðar, þau eru heimili fjölbreytts lífríkis og miðla næringu og vatni. Einnig er jarðvegur 

votlenda kolefnisríkur og geymir verulegan hluta af kolefnisforða jarðar, og tengist þannig 

aðgerðum gegn loftslagsbreytingum. Ein af ástæðum þess að margir aðhyllast endurheimt 

votlendis er vegna þess hve mikið var framræst á sínum tíma, milli 1951-1985, svo mikið 

að ekki nálægt því allt það landsvæði sem þurrkað var upp komst í einhverskonar 

landnotkun, og óþarfi að hafa slík svæði framræst. Einhver reynsla er nú komin á 

endurheimt votlendis, um 35 endurheimtarverkefni eru þekkt víða um land. Af því eru til 

að mynda nokkrar tjarnir sem búið var að þurrka upp en hafa nú verið endurheimtar. Ísland 

er hluti af ýmsum samningum, sáttmálum og lögum sem lúta að loftslagsbreytingum sem 

endurheimt votlendis tengist. Má þar nefna náttúruverndarlög, skipulagslög, lög um mat á 

umhverfisáhrifum, loftslagssamningar, samningur um líffræðilega fjölbreytni, 

Ramsarsamningur, AEWA samningur um verndun búsvæðis votlendisfugla og áhersla á 

sjálfbærni (Stjórnarráðið, 2016b). Víða eru svæði sem eflaust henta vel til endurheimt 

votlendis, auk þeirra sem nú þegar hafa verið nefnd, svo sem jarðir sem ekki eru í ábúð né 

nýtingu og hafa ekki verið um lengri tíma, svæði innan jarða sem bændur sjálfir gætu haft 

áhuga á að endurheimta og hugsanlega mætti endurheimta svæði þar sem skurðir gamallra 

áveitukerfa nýtast ekki lengur  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

3.1 Framkvæmd 

Rannsóknin sem hér er kynnt var unnin, með hléum, frá miðju sumri 2016 fram á mitt 

sumar 2017. Um er að ræða eigindlega viðtalsrannsókn sem byggir á opnum viðtölum, auk 

sögulegra gagna. Notast var nær eingöngu við snjóboltaúrtak (e. snowball eða nominated 

sampling) þannig að einn þáttakandi bendir rannsakenda á þann næsta og svo koll af kolli 

(Morse, 1991). Kostir slíkrar rannsóknar er t.d. þegar þýðið er óþekkt, en rannsakandi er 

ókunnur á Suðurlandi og þekkir því ekki til íbúa í Flóanum. Ókostur snjóboltaúrtaks getur 

verið hætta á að viðmælendahópurinn verði einsleitur (Katrín Blöndal & Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

 

Fyrst var rætt við sveitastjóra Flóahrepps, Eydísi Þ. Indriðadóttur, sem þótti ágætur 

upphafspunktur þar sem hún gæti hugsanlega leitt verkefnið áfram og gefið upp nöfn á 

öðrum viðmælendum, sem gerðu svo slíkt hið sama. Seinna var svo tekið formlegt viðtal 

við Eydísi. Við val á viðmælendum voru sett þau skilyrði til viðmælenda að þeir hefðu 

tengsl til Flóahrepps, það er hefðu alist þar upp og/eða búið þar um tíma og æskilegt var 

talið að ræða við fólk á ýmsum aldri og helst bæði við konur og karla. Tekið var viðtal við 

fimm viðmælendur, en gengið var út frá því að taka viðtal við fimm til sex viðmælendur 

miðað við tímabil verkefnis. Viðmælendahópurinn varð einsleitur að einhverju leyti, t.d. ef 

horft er út frá aldri, en í lokin bættist þó ólíkur viðmælandi við hópinn, út frá kunningskap 

við höfund, sem fannst hann auka fjölbreytni viðmælendahópsins. Einnig er jafnvægi karla 

og kvenna ójafnt, en þó viðmælendur séu flestir karlkyns ætti það ekki að koma niður á 

trúverðugleika rannsóknarinnar þar sem kynbundið viðhorf er óháð rannsókninni að mati 

höfundar (Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga eins og áður segir, Eydísi Þ. Indriðadóttur 

sveitastjóra Flóahrepps, Guðmund Stefánsson, Helga Stefánsson, Árna Eiríksson og 

Guðmund H. Helgason sem öll eiga það sameiginlegt að vera eða hafa verið íbúar 

Flóahrepps eða starfa innan hans. Samband fékk höfundur við Eydísi sveitastjóra gegnum 

Háskóla Íslands, Eydís tók á móti höfundi á skrifstofu sinni og áttum við gott spjall um 

efnið. Eydís er ekki uppalin í Flóanum, heldur aðflutt að norðan, en gegnir þessu göfuga 

starfi sem m.a. gerir hana áhugaverðan viðmælanda. Guðmundur Stefánsson er fyrrum 

bóndi í Flóanum og sömuleiðis fyrrum formaður Áveitufélagins. Hann þekkir svæðið vel, 

fæddur þar og uppalinn og kemur með skemmtilega frásögn og vitneskju frá árum sínum í 

Áveitufélaginu. Helgi Stefánsson er einnig bóndi, á bænum Vorsabæ í Flóa, fæddur þar 

sömuleiðis og uppalinn. Hann hafði skemmtilegar sögur að segja, mikla vitneskju og 

sterkar skoðanir. Árni Eiríksson er íbúi í Flóanum, fyrrum bóndi, uppalinn á Skúfslæk. 

Gegnir hann meðal annars stöðu oddvita í sitjandi sveitarstjórn. Árni er fróður um svæðið 

og áveituna, hafði áhuga á verkefninu og skemmtilegt að ræða við hann. Síðastur var 

Guðmundur H. Helgason einnig íbúi í Flóa, alinn þar upp og stefnir á að taka við sem 

bóndi af búi foreldra sinna. Viðtalið við Guðmund var áhugavert, og talið nauðsynlegt til 
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að auka fjölbreytni viðmælendahópsins með tilliti til aldurs. Öll lögðu þau þessu verkefni 

hjálp með þátttöku sinni. 

 

Viðtölin fóru fram með mismunandi hætti, höfundur hitti Eydísi á skrifstofu hennar, en 

hina fjóra viðmælendurna hitti höfundur á heimili þeirra. Viðtölin voru mismunandi löng, 

frá um 10 mínútum upp í klukkutíma. Viðtölin voru hálfstöðluð og opin og því var 

stundum farið aðeins út fyrir efnið, og þá sér í lagi í lengri viðtölunum. Hálfstöðluð viðtöl 

eru þannig uppsett að lauslega er settur upp viðtalsrammi þar sem ákveðið umræðuefni á 

að koma fram. Slík viðtöl eru þar með höfð opin (e. open-ended) þar sem viðmælendum er 

leyft að stjórna að hluta hvernig umræðan þróast, en þó með því skilyrði að fyrirfram 

ákveðin atriði komi fram. Slík viðtöl ýta undir efnismeiri lýsingar (Kvale, 1996). Í öllum 

tilvikum voru viðtölin hljóðrituð og síðan slegin inn í tölvu. Aðeins var misjafnt hve langur 

tími leið frá því að viðtal var tekið og þangað til það var skrifað upp. Úrvinnslan byggir 

svo á skrifaða efninu og unnið út frá því. Kostir og gallar geta fylgt því að hljóðrita viðtöl, 

gott er við lok viðtals að hafa allt viðtalið til taks og ekki hætta á að nein atriði gleymist. 

En vanda þarf til verka til að túlkun viðmælenda komi sem best fram þegar viðtalið er 

afritað. Gallinn er helst sá, og gæta þarf að sjálft viðtalið nái að flæða sem best og að 

hvorki viðmælandinn né rannsakandinn truflist vegna upptökunnar. Í þessu verkefni 

reyndist gott að taka viðtölin upp, því verkið var unnið yfir langan tíma. Ekki fannst 

rannsakanda viðmælendur truflast við upptökuna og telur viðtölin hafa náð góðu flæði. 

Hægt er að nota beinar tilvitnanir þegar viðtöl eru hljóðrituð sem getur talist gott (Kvale, 

1996, Katrín Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Gagnaúrvinnslu var þannig háttað að viðtalsgögn voru kóðuð með fyrir fram ákveðnum 

kóðum. Kóðarnir voru valdir út frá rannsóknarspurningu og umfjöllunarefni verkefnisins. 

Kóðarnir voru fjórir, í fyrsta lagi „almenn saga áveitunnar”, öðru lagi „sögulegt gildi 

áveitunnar hjá viðmælanda”, þriðja lagi „núverandi gildi áveitunnar hjá viðmælanda” og 

síðast „sýn viðmælandans um framtíð áveitunnar”. Það mætti þó segja að aðferðafræði 

opinnar kóðunar hafi verið í fyrirrúmi þar sem hún byggir á aðleiðslu að hálfu rannsakanda 

á frásögn viðmælanda. Opin kóðun byggir að vísu á að rannsakandinn hafi opinn huga og 

losi sig við fyrir fram gefnar hugmyndir (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013), sem höfundur 

gerði að vissu leyti, með því t.d. að hafa augun opin fyrir einhverju öðru sérstæðu, utan 

þeirra fyrir fram ákveðnu kóða. Við frekari úrvinnslu var þeirri aðferð beitt sem kallast 

túlkun merkingar (e. meaning interpretation), og byggir á því að rannsakandi túlki 

merkingu orða og setninga í viðtalinu (Kvale 1996). Það er gert m.a. með túlkun á orðalagi 

viðmælenda, hvers vegna ákveðin atriði koma ítrekað fram, viðbrögð viðmælenda við 

ákveðnum spurningum eða umfjöllunarefni o.þ.h. Í þessu verkefni er leitast eftir gildum 

Flóaáveitunnar hjá íbúum svæðisins og því mikilvægt, líkt og Kvale (1996) bendir á, að 

texti getur boðið upp á margvígslega túlkun og því mikilvægt að rannsakandi sé búinn að 

afla sér fræðilegrar þekkingar og hafi verkfæri til þess að lesa sem best úr viðtölum.  

3.2 Siðferði rannsókna 

Í eigindlegum viðtalsrannsóknum er mikilvægt að byggja á siðfræði vísindarannsókna því 

væntingar, hegðun og hugarfar er ólíkt milli manna. Í grein Sigurðar Kristinssonar (2013) 

kemur fram að huga skuli að fjórum höfuðreglum við hönnun viðtalsrannsókna sem byggja 

á virðingu, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti til verndar viðmælenda. Í íslenskum lögum er 

gerður greinarmunur á almennum og viðkvæmum upplýsingum en það eru Lög um 
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persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 sem skilgreina þann mun (Lög 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000) 

 

Áður en viðtölin hófust var leitað eftir upplýstu samþykki viðmælenda fyrst með símtali og 

svo í viðtalinu sjálfu. Þátttakendum var gert ljóst að nafnleyndar væri gætt ef þeir óskuðu 

þess, en það þótti engum nauðsyn og gáfu öll leyfi fyrir því að nöfn þeirra kæmu fram í 

verkefni þessu. Þátttakendum var tjáð að draga mætti samþykki til baka hvenær sem er. En 

það fór svo að rétt nöfn viðmælanda birtast hér. Viðmælendum voru síðan sendir þeirra 

viðtalskaflar til yfirlestrar og samþykktar áður en verkefnið var gefið út. 
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4 Heimamenn teknir tali 

4.1 Guðmundur 

Fyrsti viðmælandi höfundar var Guðmundur Stefánsson fyrrum bóndi í Hraungerði í Flóa. 

Þar bjó hann lengst af, en flutti nýlega til Selfoss. Hann er fæddur á 5. áratugnum, alinn 

upp í Flóa og þekkir virkni áveitunnar vel, bæði af starfi sínu sem bóndi og af starfi sínu 

með Áveitufélaginu.  

 

Þegar Guðmundur var ungur var enn stundaður engjasláttur og var áveitunni fleytt yfir 

engjarnar til að auka uppskeru. Það er sterkt í minningu hans hvað vatnið í skurðunum var 

mikið, en skurðirnir voru grynnri þá en þeir eru nú, svo það virtist mun meira vatn í þeim. 

Það var stíflað snemma á vorin og vatninu hleypt á og lá það síðan yfir svæðinu vel fram í 

júlímánuð. Hvenær vatninu var hleypt yfir svæðið var háð veðri, að því leyti að klaki varð 

að vera farinn úr jörðu áður en vatninu var hleypt á, og vatnið þurfti að vera á svæðinu í 

ákveðinn tíma til að næringin í vatninu nýttist gróðrinum. Þegar Guðmundur man eftir var 

ekki farið á engjar að slá fyrr en um miðjan ágúst, og vatninu hleypt af þá 2-3 vikum fyrr. 

Síðan var heyjað fram í september eða þangað til þurfi að fara í göngur, en þá var heyskap 

hætt hvort sem honum var lokið eður ei. Útheyið, sem Guðmundur telur að hafi þá náð 

kannski um 10-20% af heyfeng bænda, fór þá minnkandi. Ástæða þess að þetta hélst þó í 

þessu magni á 7. áratugnum telur hann hafa verið vegna kaláranna, en þá var gott að geta 

leitað í útheyskapinn þegar mikið af túnum kól þessi vor. Guðmundur man eftir umræðum 

um notagildi áveitunnar og man að sumir töldu hana alls ekki hafa verið ómaksins virði, en 

á sama tíma og hann vill ekki vera dómbær á það segir hann að pabbi sinn hafi alltaf viljað 

meina að hún hafi gert sveitinni gott. Það var víst svo að áveitan jók uppskeruna mest um 

miðbik Flóans, en minna næst ánni og fjærst henni, næst fjörunni. Guðmundur ólst upp á 

því svæði, og segir skoðun pabba síns mögulega skýrast af því að hann hefur sjálfur búið á 

svæði þar sem áveitan nýtist vel, þ.e. í tengslum við uppskeru. Guðmundur hallast að því 

að sjálfsagt hafi hún gert mismikið gagn og eins verið mismikið til trafala milli svæða og 

bújarða (Guðmundur Stefánsson, munnleg heimild, 4. október 2016). 

 

Guðmundur kann góð skil á sögu Flóahrepps og áveitunnar, hann talaði um mjólkurbúið og 

kaupfélagið sem stofnað var í kjölfar áveitunnar, þjóðveginn sem lagður var frá Selfossi og 

austur að Þjórsá, talar um hlaðna vegginn sem stendur við flóðgáttina, en hann er eldri en 

áveitan sjálf og  var hlaðinn til að verja þjóðveginn, vegna þess hve áin var gjörn að flæða 

þar yfir bakka sína. Höfundur spyr Guðmund hvort hann telji það hafa verið kveikjuna á 

áveitunni sjálfri, hann svarar að svo geti vel verið. Segir að mönnum hafi þótt spretta mun 

betur eftir árflóð á úthagana, þannig hafi sennilega sá áhugi komið, að geta veitt vatninu 

yfir og stjórnað því. Hann talar líka um þá reynslu sem var komin hér á landi með áveitur í 

smærri stíl, sem höfðu gengið vel, sem ýtti sennilega undir gerð Flóaáveitunnar 

(Guðmundur Stefánsson, munnleg heimild, 4. október 2016). 

 

Líkt og áður segir var Guðmundur virkur í Áveitufélaginu og hefur nýlega látið af störfum 

sem formaður félagsins. Hann hefur því unnið mörg störf tengdum áveitunni, líkt og að 
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stjórna rennsli inn í áveituskurðina við flóðgátt, sjá um viðhald skurðanna, kynnst ólíkum 

skoðunum manna og þess háttar. Það er víst í rauninni þannig að leyfi þarf frá formanni 

Áveitufélagsins, eða áveitustjóra eins og hann er oft kallaður, til að mega stífla áveituna. 

Einnig þarf leyfi til framkvæmda við áveituna svo sem að dýpka skurðina, og sér félagið 

um allar stærri framkvæmdir við áveituna. Þegar Guðmundur er spurður nánar út í störf sín 

sem áveitustjóri lætur hann vel af. Hann hefur ekki lent í miklu veseni, en segir þó að þegar 

margir koma að málum verði oft einhver ágreiningur. Það er t.d. misjafnt hvað menn vilja 

hafa mikið vatn í skurðunum, sumir vilja meira vatn en þá verður það of mikið hjá 

nágrannanum o.s.frv. Hann segir þó að stundum liggi skýringin í skurðakerfinu, en það 

þarf viðhald líkt og annað. Reynt er að gera eitthvað á hverju ári líkt og að moka upp úr 

skurðunum reglulega til að halda þeim við. En einnig er það svo að þörfin er misjöfn, 

sumir bændur nota skurðina t.d. til að halda búfénaði í skefjum í stað girðinga og vilja þeir 

því hafa meira vatn í skurðunum en minna. Síðan er stunduð fiskveiði í aðalskurðinum, 

svokölluðum Hróarholtslæk. Veiðimennirnir vilja alls ekki hafa of mikið vatn, þeir hafa 

aðra skoðun á þeim málum en bændur. En Guðmundur segir að það sé nú samt sem áður 

virt að Áveitufélagið er töluvert eldra en veiðifélagið, sem stofnað var um 1970, og þarfir 

Áveitufélagsins ganga því fyrir. En segir jafnframt að sambúðin hafi gengið nokkuð vel 

hingað til (Guðmundur Stefánsson, munnleg heimild, 4. október 2016). 

 

Það má lesa út úr viðtalinu við Guðmund að áveitan hafi skipað stóran sess í hans lífi. 

Hann ólst upp í kring um hana, man eftir virkni hennar sem eiginlegri áveitu, talar um 

hversu nytsamlegt skurðarkerfið var þegar framræslan tók yfir og man hvernig faðir hans 

talaði um áveituna, svo eitthvað sé nefnt. Hann tekur síðan á fullorðinsárum þátt í starfsemi 

Áveitufélagsins og var virtur í starfi þar. Hann veit hvernig áveitan starfar, og bar nafn 

hans á góma hjá mörgum þeim sem höfundur hafði sambandi við í tengslum við verkefnið, 

og mæltu með því að höfundur næði af honum tali.  

4.2 Eydís 

Höfundur leitaði einnig til sveitastjóra Flóahrepps eftir viðtali, en það er hún Eydís Þ. 

Indriðadóttir sem sinnir því starfi. Eydís, sem er á sextugsaldri, uppalin á Norðurlandi og 

því áhugavert að forvitnast um hennar sýn á gildi áveitunnar, bæði sem utanaðkomandi og 

gegnum embætti hennar. 

 

Eydís byrjar að segja frá að uppi við flóðgátt hefur sveitarfélagið í samvinnu við 

Áveitufélagið unnið að uppsetningu upplýsingaskiltis og vegagerð að flóðgáttinni til að 

gera þessum merka stað betri skil fyrir heimamenn sem og ferðamenn. Búið er að setja 

ristarhlið á leiðina til að koma í veg fyrir að búfé sleppi, styrkur fékkst til að bæta sjálfan 

veginn og búið að merkja leiðina vel til að minnka ónæði hjá nágrönnum. Umræðan við 

Eydísi snýst mikið um hvað megi bæta varðandi áveituna og hver nýtingin gæti orðið af 

henni og svæðinu í kring. Eydís segir að þessi misserin sé verið að endurskoða 

aðalskipulag sveitarfélagsins og verið að ræða hvort eigi að fella Flóaáveituna undir 

svokallaða hverfisvernd. Hún segir að við það myndu reglur verða hertar sérstaklega hvað 

varðar framkvæmdir við áveituna og umhverfi hennar. Bæði á það við núverandi viðhald 

og framkvæmdir en ekki síst um nýframkvæmdir. En Eydís veltir því fyrir sér hvort 

Flóaáveitan ætti að fara undir einhverskonar friðlýsingu, en það eru margir þættir sem huga 

þarf að, margir sem koma að áveitunni og sennilegast misjafnar skoðanir á þeim málum. 

Eydís talar síðan um mögulega ferðaþjónustu tengda áveitunni, en segir að áður en hún tók 

til starfa sem sveitastjóri hafi verið búið að semja við landeigendur um aukið aðgengi 
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ferðamanna að flóðgáttinni. Því virðist sem sú hugsun að gera áveituna að áningastað 

ferðafólks sé ekki ný af nálinni. Eydís segir að áherslan nú sé á einhverskonar afþreyingu í 

kring um svæðið, til að mynda eru sögu- og upplýsingaskilti er hanga upp í gömlu 

Þingborg sem fær fólk til að staldra við, hugsa um söguna og þá mögulega fara upp að 

flóðgátt. Meðfram Hvítá eru áhugaverðar gönguleiðir segir hún, og einnig reiðleiðir. Hún 

til að mynda fór sjálf í skemmtilegan reiðtúr um svæðið og m.a. meðfram áveituskurðinum. 

Hún var í fylgd með manni frá Hjálmholti sem var margs fróður um sögu áveitunnar og fór 

að þylja hana upp meðan á reiðtúrnum stóð. Eydís talar um hvað það hafi verið mögnuð 

upplifun að fá svona lifandi lýsingu á sögunni og aðstæðunum við gerð áveitunnar og talar 

um hvað skilningur hennar á svæðinu hafi dýpkað. Landið hafi alls ekki verið auðvelt í 

greftri, nær ekkert nema hraun á stórum kafla uppi við flóðgátt. Það hafi þurft mikla 

verkfræðilega hugsun, enda minnist hún sjálf á að oft sé talað um að stórvirki á þessum 

tíma, líkt og Flóaáveitan hafi fært Íslendingum verkfræðina (Eydís Þ. Indriðadóttir, 

munnleg heimild, 16. desember 2016) 

 

Eydísi þykir sjánlega vænt um sveitina, hún talar um fegurðina uppi við flóðgátt og við 

Hvítána og nefnir það sem ákveðinn áhrifaþátt í ferðamennsku við svæðið. Ef áveitan og 

mannvirkin væru aðdráttarafl fyrir fólk, t.d. upp að flóðgáttinni, fengi fólk útivist og 

náttúrufegurð í kaupbæti, ef svo mætti segja. Myndi þetta mögulega virkja fólk til útivistar, 

ef þar væru góðar göngu- og reiðleiðir, og jafnvel auka framboð á t.d. kajakræði um 

skurðina, sem menn hafa verið að prófa. En Eydís talar líka um að ekki sé hægt að 

framkvæma á áveitusvæðinu nema í samráði við landeigendur, vitaskuld. Hindranir við 

það eru t.d. að áveitan er notuð sem brynningarkerfi fyrir skepnur, svo nær ómögulegt er að 

girða vegslóðina og áveituna frá beitarhólfum bænda því búfénaður þarf að komast í vatn. 

Nú eru fáein hlið á leiðinni upp að flóðgáttinni sem ferðamenn fara um, og bændur 

tortryggnir á hvort fólk muni eftir að loka hliðunum, ferðafólk óvisst um hvort það megi 

fara inn fyrir girðingu o.s.frv. Einnig lokar það á, að rútum verði ekið þangað. En Eydís 

segir að sennilega komi að því, ef lausn yrði fundin í þessum girðinga- og hliðamálum, t.d. 

er búið að setja eitt ristarhlið á veginn sem hindrar umgengni fjár en umferð bíla og 

gangandi vegfarenda er greið. Eydís nefnir síðan í kjölfarið umræðu sem hefur verið í 

gangi um þolmörk íbúa gagnvart ferðamönnum og að gæta þurfi að allar framkvæmdir séu 

í góðu samstarfi við landeigendur og aðra hagsmunaaðila (Eydís Þ. Indriðadóttir, munnleg 

heimild, 16. desember 2016).  

 

Það er ekki annað að sjá en að Eydís sé metnaðarfull hvað varðar framtíð áveitunnar og 

hafi í kollinum margar hugmyndir að aukinni nýtingu og vitund um Flóaáveituna. Svo 

virðist sem henni sé annt um mannvirkið og vilji vekja áhuga á sögulegu gildi áveitunnar, 

verkfræði hennar, nýtingu fyrir samfélagið, bændur og aðra landeigendur, ferðamenn og 

jafnvel fleiri. 

4.3 Helgi  

Þriðji viðmælandinn var Helgi Stefánsson, bóndi á Vorsabæ í Flóa. Hann er kominn á 

áttræðisaldur, fæddur og alinn upp á sveitabænum, tók þar síðan við sem bóndi og býr þar 

enn, þó segja mætti að hann sé nú aðeins með annan fótinn í bústörfunum. Hann er einkar 

viðkunnalegur, hann ásamt konu sinni opnuðu heimili sitt, buðu í kaffi og kræsingar á 

meðan rætt var um áveituna.  
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Samtalið hefst á orðunum „hér hef ég verið ævilengi, eins lengi og ég man eftir mér” 

(Helgi Stefánsson, munnleg heimild, 16. desember 2016). Þegar Helgi er spurður um 

minningar sínar úr æsku tengdar áveitunni hefur hann frá mörgu að segja. Hann talar um þá 

byltingu sem varð á heyskap í Flóanum þegar áveitan var tekin í notkun 1927. Mikið var 

um mýrar, þá sér í lagi þarna, í neðri hluta Flóans, mýrar sem spruttu varla fyrr en vatninu 

var veitt á og steinefni bárust með. Helgi lýsir áveitunni sem hálfgerðu æðakerfi sem liggi 

um allan Flóann, slagæðin er áveituskurðurinn við inntakið hjá Brúnastöðum og svo renni 

hún niður framhjá Þingborg, að Hróarsholti og tvístrast þar í vestur- og austurálmu sem 

báðar greinast áfram niður í marga minni skurði, niður eftir Flóanum. Vorsabær stendur 

við austurálmu áveitukerfisins og kallast áveituskurðurinn þar í kring Kúalækur. Helgi 

segir okkur frá því að það hafi þurft og þurfi enn að fara á vorin til að tína grjót og 

botnstífla skurði til að hækka vatnið í þeim. Í þá daga var þetta í raun inntakið hjá þeim á 

Vorsabæ, segir Helgi, og minnist þess að vatni hafi verið veitt á þetta svæði allt til um 

1970. Helgi segir okkur að það kom fyrir að krakkarnir færu að vaða og synda í 

skurðunum, en það hafi verið ansi kalt, enda jökulvatn komið úr Hvítá sem á upptök sín í 

Langjökli. Hann segir okkur frá þeim auknu slægjum sem urðu við komu áveitunnar, hann 

man að það voru heilmiklar slægjur af mýrartúnunum. Þetta hafi oftar en ekki verið þýft 

landsvæði en búnaðarfélagið hafði, þegar Helgi man eftir, eignast stóran valta sem var 

dreginn af ýtu og gerði, auk áveitunnar, svæðið að þokkalegu ræktarlandi. Hann talar 

jafnframt um það að ekki hafi alltaf allt verið slegið, og þá hafi komið ríkulegt magn af 

sinu sem varð til þess að bæta uppskeru næstu ára, með aukinni jarðvegsmyndun. Helgi var 

sjálfur í því að reiða heim á hestum heyfenginn, áður en dráttarvélarnar komu, en oft var 

slegið í lok júlí og síðan farið á engjar í ágúst. Þetta hefur verið mikill heyskapur á þeim 

tíma, Helgi segir okkur frá miklu heyskaparsumri 1955, en þá hafði rignt mikið og 

heyskapur mikið seinni en oft áður, en þegar loks kom þurrkur voru engjarnar mikið 

sprottnar. Var Helgi eins og áður segir í að reiða heim hey á hestum og voru þá 100 kaplar 

sem þurfti að koma heim áður en aftur færi að rigna. Einn kapall voru 2 sátur, hengdar sitt 

hvoru megin á hestinn og því margar ferðir sem fara þurfti (Helgi Stefánsson, munnleg 

heimild, 16. desember 2016). 

 

Núna er áveitan notuð fyrst og fremst í að halda vatni í skurðum bæði til að halda búfénaði 

og líka til þess að hafa drykkjarvatn fyrir skepnur, segir Helgi þegar umræðan færist að 

nútímanum. Helgi segir það líka lífsnauðsynlegt fyrir svæðið að halda 

áveitumannvirkjunum við og að það sé einhverskonar stjórnun á vatnsrennslinu og annað. 

Þegar höfundur spyrst fyrir um hvort Helgi hafi orðið var við breytingar á svæðinu við 

Suðurlandsskjálftana, en einhverstaðar hafði höfundur séð umfjöllun um slíkt, segir Helgi 

að svæðið sé mikið þurrara nú en fyrir skjálftana og telur að líklegast hafi opnast sprungur 

ofan í jörðinni, líkt og gerðist víða ofanjarðar í skjálftunum. Sonur Helga var einmitt að slá 

jörð í þeirra eigu neðar í Flóanum þegar annar skjálftin reið yfir og opnaðist þar heilmikil 

gjá í túnið, og segir að slíkt hljóti að hafa áhrif á grunnvatnsstöðuna á svæðinu (Helgi 

Stefánsson, munnleg heimild, 16. desember 2016). 

 

Um framtíð áveitunnar hefur Helgi sterkar skoðanir, hann vill að nýting hennar til 

framtíðar verði áfram að miðla vatni og halda vatnshæð í jörðu jöfnu á svæðinu. Hann 

segir að þetta sé lífsspursmál að áveitunni verði haldið við, miðli vatni, haldi vatnshæð, 

nýtist búfénaði og veiti þeim drykkjarvatn. Hann er jafnframt á þeirri skoðun að áveitan 

eigi eftir að verða jákvæður kostur fyrir svæðið, telur að áveitan muni jafnvel hálfpartinn 

friða sig sjálf, því til þess að hún virki eins og hún á að gera má litlu breyta. Ekki er hægt 

að verða við óskum um að moka ofan í skurði o.s.frv. nema þá í örlitlu magni vegna þess, 
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eins og Helgi orðaði svo vel hér á undan er þetta æðakerfi sem verður að virka til að 

starfsemin sé rétt. Þegar höfundur spyr i framhaldi hvort það sé þannig að áveitan sinni enn 

sínu hlutverki, þó það hafi kannski breyst frá því hún tók til starfa, svarar Helgi játandi en 

bætir við að hlutverkið sé ekkert minna nú en það var á þeim tíma (Helgi Stefánsson, 

munnleg heimild, 16. desember 2016). 

 

Helgi er maður með jákvæða sýn á áveituna og virðist hún skipta hann miklu. Hann vill að 

hún haldi starfseminni áfram, talar um að hún sé nauðsynleg fyrir samfélagið, og þá 

sérstaklega bændur í Flóanum, og hefur einnig draumkenndar minningar úr bernsku 

tengdar áveitunni. Þannig haldist gildi hennar til framtíðar. 

4.4 Árni 

Fjórði og næstsíðasti viðmælandi höfundar var Árni Eiríksson, frá Skúfslæk 2 í Flóa. Árni 

sem kominn er á sextugsaldur er uppalinn á Skúfslæk og var bóndi um nokkurt skeið en er 

hættur nú og starfar meðal annars sem oddviti sveitarstjórnar. Því lætur hann sig málið 

varða og hefur sýn á stöðu áveitunnar út frá ýmsum hliðum. Árni tók vel á móti höfundi á 

heimili sínu þar sem setið var lengi yfir tebolla og margt rætt. 

 

Þegar Árni var að alast upp á 7. og 8. áratugnum var framræslan nær alveg tekin yfir, og 

starfsemi áveitunnar ekki ólík því sem nú er. En Árni segir frá því að gríðarmikið var 

grafið, framræst, á svæðinu í kring um 1970. Seinna, eða milli 1980-90, var farið að 

sprengja og grafa upp úr, og þannig dýpka, stóru áveituskurðina þar sem þeir tóku að miklu 

leyti við vatninu úr framræsluskurðunum. Á þessum tíma þótti ástæða til að lagfæra 

ýmislegt sem betur mátti fara með nýrri tækni. En Árni nefnir hvað þetta hafi verið 

gífurlegt verk á sínum tíma. Talar um að auki þurfti að byggja brýr yfir skurðina, víða um 

Flóann og sömuleiðis flóðgarðana sem voru gerðir til að stjórna flæði vatnsins. Lítið virðist 

vera eftir af þessum flóðgörðum, en Árni talar um að hann muni eftir því þegar hann var 

lítill strákur og var að ríða út á mýrunum, sem þá voru fleiri því ekki var eins mikið 

framræst þó framræsla hafi verið hafin, og sá þar leifar af slíkum görðum. En víðast hvar 

voru þessir garðar ekki mikil mannvirki, Árni talar um að víða hafi verið stungið upp og 

hlaðið lítillega til að mynda smá garð. En svo segir Árni að algengt hafi verið þegar hann 

var krakki að þar sem garðar stóðu enn, þá oft upp við tún og slíkt, að girt væri ofan á þá. 

Það sparaði bændum fjármagn í girðingar, og var oft nóg að setja staura og gaddavír ofan á 

flóðgarða. En hann man ekki eftir að neinn af þessum görðum séu sjáanlegir á Skúfslæk og 

þar í nágrenni (Árni Eiríksson, munnleg heimild, 18. mars 2017). 

 

En þegar umræðurnar snúast að nútímanum segir Árni að áveitan sé alveg gríðarlega 

mikilvæg. Hann segir að í neðri hluta Flóans, þar sem Skúfslækur stendur, er Flóinn mjög 

sléttur og þar vill vatn safnast og svæðið blotna. Áveituskurðirnir eru því mikilvægir til að 

koma vatni af svæðinu. En Árni talar líka um að hún skipti kannski mismiklu máli milli 

svæða innan Flóans, en í heildina sé áveitan svæðinu mikilvæg. Einnig tekur hann undir 

orð höfundar þegar hann nefnir að Flóaveitan teljist víða mikilvægt brynningarkerfi og 

jafnvel aðhald fyrir búfénað. Árni bendir síðan á gamalt hús út um gluggann og segir að 

þar hafi hann alist upp og var sjálfur um tíma með kúabú á jörðinni. Nú hefur fjölskyldan 

selt jörðina, en hélt eftir smá bletti þar sem þau byggðu húsið sitt sem þau búa í nú. Ótengt 

því heldur hann áfram með söguna, segir frá því að um miðjan 9. áratuginn hafi búskapur 

gengið hálf illa, túnin gáfu ekki nægilega gott hey fyrir kýrnar og brugðu þau á það ráð að 

fá ráðanaut með sér í lið til að finna út úr vandamálunum. Niðurstaðan var sú að túnin voru 
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allt of blaut og ástæðan sú að kominn var tími til að hreinsa upp úr áveituskurðum, en þá 

var flutningsgeta áveitunnar orðin of lítil. Það var m.a. vegna þess sem fengnar voru 

öflugar vélar til að grafa upp skurði, sprengja klappir og annað sem ekki hafði verið tök á 

að gera mikið fyrr. Jarðvatnshæðin lækkaði heilmikið við þetta, kom það jafnvel fram í 

skurðunum sjálfum en vatnið var það lægra. Sáu þau sömuleiðis mikinn mun á 

uppskerunni og mun auðveldara var að komast um túnin þar sem þau voru ekki eins blaut. 

Árni nefnir síðan að sjálfsagt yrði þetta ekki ráðlagt í dag að fara í svona miklar 

framkvæmdir, þar sem losun kolefnis hefur verið heitt umræðuefni hér á landi. Síðan þá 

hefur verið reynt að halda skurðunum við, með nær árlegum uppgreftri, þ.e. hreinsun upp 

úr gömlum skurðum. Flóahreppur og Árborg eru þau tvö sveitarfélög sem áveitan nær yfir 

og borga þau ákveðna upphæð til Áveitufélagsins, en segir Árni að það sé kannski um 3 

milljónir króna á ári sem Áveitufélagið fái samanlagt á ári hverju. Þetta getur félagið svo 

nýtt í viðhald og annað, en aðalfundur Áveitufélagsins er haldinn einu sinni á ári og að 

henni kemur sérstök stjórn félagsins. Ef til að mynda bændur telji að það þurfi að hreinsa 

upp úr skurðum hjá þeim eiga þeir að hafa samband við stjórnina sem kemur verkinu af 

stað. Árni segir þó að síðustu ár hafi mikið fé þurft að fara í það að brúa skurði, þá sér í 

lagi stóru álmurnar. Það er víst þannig að víða liggja skurðirnir þvert í gegnum jarðir og 

þurfa bændur þá að fá einhverja samgönguleið yfir skurðina og ekki lengur aðeins fyrir 

hesta eða fótgangangandi heldur fyrir sífellt stærri dráttarvélar með samskonar stækkandi 

tækjum aftan í. Það eru auðvitað svolitlar búsifjar þar sem þessir stóru skurðir kljúfa jarðir 

alveg í tvennt, segir Árni og hefur greinilega mikinn skilning á hagsmunamálum þeirra sem 

nýta jarðirnar við áveituskurðina og segir sjálfur að ekki sé bara hægt að henda ræsisröri 

ofan í og moka yfir, brýrnar þurfti að vera sterkar (Árni Eiríksson, munnleg heimild, 18. 

mars 2017). 

 

Þegar höfundur spyr um upplýsingaskiltið sem stendur uppi við flóðgátt og áform um 

aukinn ferðamannastraum þar svarar Árni svo að það hafi verið við eitthvert tilefni sem 

Guðni Ágústson, fyrrum ráðherra, þingmaður og Flóamaður, hafi átt stóran þátt í því að 

fjárstyrkur var veittur til að laga vegslóðann þangað uppeftir og að þetta upplýsingaskilti 

hafi risið. En hann segist sömuleiðis ekki vera viss um að áherslan verði á að fá mikla 

túristaumferð þangað upp eftir, m.a. vegna þess hvað vegslóðinn fer yfir mikið landsvæði 

og inn á beitarlönd bænda frá þjóðveg og upp að flóðgátt. Hann sagði einmitt að hann hafði 

heyrt af því, að nú þegar væri orðið nokkuð vinsælt að keyra upp að flóðgátt og ganga 

meðfram Hvítá. Hafi margur ferðalangurinn komið að bíl sínum rispuðum eftir að hross 

komust í þá. Það er því greinilegt að eigi flóðgáttin að verða áningarstaður þurfti enn meiri 

framkvæmdir að eiga sér stað svo sem að girða umhverfis bílastæði eða umhverfis hross 

(Árni Eiríksson, munnleg heimild, 18. mars 2017). 

 

Um framtíð áveitunnar vonar Árni að betra skipulag komist á starfsemi og virkni hennar 

með aðalskipulagi sveitarfélagsins. Einnig telur hann að bætt kortagerð, hæðarmælingar og 

annað muni auðvelda ákvarðanatökur um hvort breyta megi einhverjum skurðum, moka 

ofaní þennan eða grafa nýjan hér. Þannig megi betur átta sig á þeim breytingum sem slíkt 

gæti haft í för með sér. Það sé nefnilega þannig nú að áveitan er mikilvæg svæðinu, en það 

er misjafnt að hvaða leyti. Árni kom með tvær sögur þessu til stuðnings. Önnur er svo 

hljóðandi að Selfossbær hefur farið ört stækkandi á síðustu árum og er byggðin að færast 

ofar, fjær Ölfusánni. Um það svæði voru skurðir áður, tengdir áveitunni, sem nú hefur 

verið mokað ofan í vegna framkvæmda. En við það kom upp það vandamál að svokallaðir 

Sandvíkurbæir, sem liggja meðfram Eyrarbakkaveginum, sem voru að fá vatn á jarðir sínar 

með áveitunni fóru að þorna upp. Var þá brugðið á það ráð að auka vatnsflæði í öðrum 
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skurðum, en þá breytti það stöðu annarra bæja sem tengdust þeim skurðum því þá varð of 

blautt hjá þeim. Þetta er kerfi sem þarf að vinna vel saman og það mætti koma í veg fyrir 

svona atriði m.a. með góðri kortagerð. En Árni ítrekar í þessari sögu að það er misjafnt 

milli svæða hver þörfin er á áveitunni. Við Sandvíkurbæina var það greinilega að koma 

vatni á svæðið á meðan á svæðið kringum Skúfslæk, heimili Árna, er það að koma vatni af 

svæðinu. En það leiðir okkur að hinni frásögn Árna, að bær rétt innan við Skúfslæk fór í 

eyði fyrir ekki svo margt löngu. Jörðin er hirt, hefur að einhverju leyti verið nýtt undir beit 

fyrir hross. Jörðin er lítið grafin sjálf, en sitt hvoru megin við hana eru nokkuð stórir 

áveituskurðir. Árni telur, þar sem jörðin er komin í eyði, sé líklegt að miðja hennar fari að 

blotna aftur þegar smám saman fari að fyllast í skurðina og enginn sé til þess að fylgjast 

með því. Hann segir að áhugavert væri að kanna hvernig það fari, því sennilega verði 

jákvætt að endurheimta eitthvað að því votlendi sem var framræst á 8. áratugnum en gæta 

þarf þó að það trufli ekki nágrannana og sjá um að áveitan verði áfram í réttri virkni og 

þarf að skipuleggja slíkt starf vel (Árni Eiríksson, munnleg heimild, 18. mars 2017). 

 

Viðtalið við Árna var skemmtilegt og fróðlegt og hafði hann frá mörgu að segja og hugsar 

greinilega margt. Hann hafði áhugaverða sögu að segja um sveitina frá hans barnæsku, um 

svæðið í kring, breytingarnar sem gætu orðið á Flóanum við breytta virkni áveitunnar og 

talar um hvað áveitan skiptir miklu máli enn í dag, en þó hvað hún skipti í raun máli á 

misjafnan hátt. Virkilega áhugaverðar sögur og sjónarmið sem þar komu fram. 

4.5 Guðmundur Hafþór 

Guðmundur Hafþór Helgason var síðasti viðmælandi höfundar í þessu verkefni. Hann 

þekkir höfundur ágætlega vegna sameiginlegs náms þeirra. Guðmundur, eða Mummi eins 

og hann er jafnan kallaður, er ungur maður, á þrítugsaldri. Hann er búsettur á Súluholti í 

Flóa, fæddur þar og uppalinn. Hann stundar nám í búfræði og hyggst taka við búskap af 

foreldrum sínum og búa og starfa áfram í Flóanum.  

 

Þar sem Mummi er ungur að aldri urðu sögulegar frásagnir og minningar úr æsku tengdar 

áveitunni að skornum skammti. Áherslan í viðtalinu varð því á nútímann og framtíðina. 

Mummi byrjar að segja frá því að það renni einn áveituskurður um jörðina þeirra. Hann 

segir að jörðin Súluholt sé ekki mjög blaut og áveituskurðurinn nýtist því tæplega til að 

flytja mikið vatn frá svæðinu, ekki nema þá umfram rigningarvatn. Bærinn er byggður á 

holti, eins og nafnið gefur til kynna, og því nýting áveitunnar á jörðinni meira sem hálfgerð 

girðing en einnig til brynningar. Mummi sem sjálfur segist þekkja sögu Flóaáveitunnar 

lítið nefnir þó áveitugarðana, en hann segir að það glitti í tóftir áveitugarða í mýrunum 

umhverfis Súluholt. Hann segir að ekki hafi verið mikil þörf á að grafa upp úr skurðinum í 

landi Súluholts og man lítið eftir svoleiðis vinnu í grenndinni en segist muna eftir að þau 

hafi þurft að brúa skurðinn. Honum er ókunnugt hvernig og hvort Áveitufélagið hafi komið 

að því máli, en segir það geti vel hafa verið (Guðmundur H. Helgason, munnleg heimild, 

28. mars 2017). 

 

Þegar samtalið berst að framtíðinni, hvort hann vilji sjá áveituna í meiri nýtingu, 

ferðamennsku eða slíkt, finnist honum málið ekki snerta sína bújörð mikið en segir heldur 

vilja forðast túrismann við áveituna. Höfundur nefnir þá að komið sé upplýsingaskilti við 

flóðgáttina. Já áveitan er ekkert merkileg nema maður þekki sögu hennar. Fyrir honum sé 

áveitan bara einhver vatnsmikill skurður sem tvístrast um sveitina. En vill hann að svæðið, 

skurðirnir og mannvirkin verði á einhvern hátt friðlýst telur hann að það yrði erfitt verk. 
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Það er mikilvægt að leyfa minniháttar breytingar í kring um skurðakerfið því bændastarfið 

sé sífellt að þróast, áherslurnar misjafnar og það verði að vera rúm fyrir, í það minnsta 

minniháttar breytingar (Guðmundur Hafþór Helgason, munnleg heimild, 28. mars 2017). 

Guðmundur var ekki margmáll um áveituna, enda virðist hún ekki tengjast hagsmunum 

búskapar á hans jörð. Samt sem áður er hann með áhugaverð sjónarmið fyrir framtíðina. 
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5  Gildi Flóaáveitunnar 

Nú, árið 2017, styttist í aldar afmæli áveitunnar, þ.e. frá því að framkvæmdir hófust. Enn er 

þó áratugur í að öld sé liðin frá því hún var tekin í notkun. Áveitan hefur því, á þessum 

langa tíma, þjónað mörgum og ekki að sjá annað en starfsemi hennar skipti sveitina máli. 

 

Eins og fjallað er um í kafla 2 hér að framan var gerð Flóaáveitunnar langt ferli, nokkrir 

áratugir liðu frá fyrstu hugmyndum og rannsóknum þar til áveitan var tekin í notkun. Það 

var greinileg spenna í fólki, um stórverkið var skrifað í blöð og menn gerðust svo frakkir 

að spá fyrir um aukningu heyfengs og fjölgun býla og búfénaðs í greinum sínum. Þar var 

m.a. áætlað að úthey myndu aukast um rúmlega 300.000 hestburði og fjöldi býla myndi 

fimmfaldast (Unga fólki og atvinnuvegir...,1914). Hvort þetta hafi allt saman ræst er erfitt 

að segja, og voru greinilega skiptar skoðanir á því hvort áveitan hafi í raun skilað því sem 

hún átti að gera eftir að hún var tekin í notkun, og engar vísindalegar rannsóknar til líkt og 

m.a. Guðmundur (munnleg heimild, 4. október 2016) nefnir. Ekki fundust áreiðanlegar 

heimildir um íbúafjölda og heyfeng þessara ára. 

 

Flóaáveitan var stórvirki eins og komið hefur fram og að miklu leyti unnin með handafli 

einu saman. Grafa gróf að vísu aðalskurðálmuna, stóra skurðinn uppi við flóðgátt. Annað 

var grafið með höndum og því þurfti mikinn mannafla til verksins. Aðbúnaður vinnumanna 

var ekki góður. Verkamennirnir, sem margir voru bændur eða búalið af svæðinu, þurftu 

jafnvel að ganga langar leiðir til að komast á vinnusvæðið, hafast við í tjöldum og vinna 

síðan myrkvanna á milli (Ingólfur Þorsteinsson, 1975). Mennirnir fengu þó vinnu, en 

atvinnuleysi var töluvert á þessum tíma, og fengu greitt fyrir með peningum. Það hafa 

sennilega verið með fyrstu beinhörðu peningum sem þeir eignast (Verkin tala, 1929). Það 

hlýtur að hafa skipt máli að fá tekjur til að bæta lífsviðurværi sitt, eins og Eydís (munnleg 

heimild, 16. desember 2016) kemur m.a. inn á í sínu viðtali. Sveitin efldist greinilega við 

áveituna, þó svo hún hafi kostað sitt og gjald hafi fyrst um sinn verið innheimt af 

landeigendum, höfðu þeir tök á þeim afborgunum vegna bættra lífsviðurværa. Fljótlega var 

Mjólkurbú Flóamanna stofnað, síðan kaupfélag, einnig búnaðarfélag og sveitin blómstraði 

(Ingólfur Þorsteinsson, 1975). Þegar maður rýnir í frásagnir Guðmundar (munnleg heimild, 

4. október 2016) og Helga (munnleg heimild, 16. desember 2016) sérstaklega, má sjá 

jákvæðar bernskuminningar tengdar áveitunni og útheyskap af áveitusvæðum.  

 

Margt breyttist þegar framræslan hófst og farið var að nota tilbúinn áburð og minnkaði þá 

áveitunotkunin sem slík. En hvernig breytast gildi hennar út frá því? Á 9. áratugnum varð 

ljóst að viðhalda þurfti áveitukerfinu og var kominn tími í kjölfar framræslunnar að 

endurnýja kerfið að einhverju leyti. Vélakostur Íslendinga var þá orðinn betri og voru vélar 

notaðar til að dýpka skurðina. Ástandið var þá orðið þannig að á blautum svæðum Flóans 

var grunnvatnsstaðan orðin of há til að skila góðri uppskeru, sér í lagi fyrir kúabúskap, og 

var ástæðan sú að áveitan var í raun hætt að starfa rétt, skurðir voru orðnir of grunnir og 

fluttu ekki nægt vatn (Árni Eiríksson, munnleg heimild, 18. mars 2017). En eins og Helgi 

(munnleg heimild, 16. desember 2016) kemur inn á er áveitan eins og æðakerfi um Flóann 

og verður öll að vera í lagi til að starfsemin haldist rétt. Það er því mikilvægt að halda 

henni við og til að virkni hennar skili sér í góðri uppskeru. Árni (munnleg heimild, 18. 
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mars 2017) kemur til að mynda inn á að starfsemi áveitunnar nú sé mikilvæg, en hún sé 

misjöfn eftir svæðum í Flóanum. Sumstaðar er hún til þess að fleyta vatni að, annars staðar 

til að veita vatni frá og að áveitan nýtist sem aðhald og til brynningar fyrir búfé, og jafnvel 

til útivistar á borð við veiði og kajakræði (Eydís Þ. Indriðadóttir, munnleg heimild, 16. 

desember 2016). 

 

Framtíðarsýn viðmælenda eru áhugaverðar, að einhverju leyti líkar en þó ólíkar. Eydís 

(munnleg heimild, 16. desember 2016) talar um hvernig bæta megi nýtingu áveitunnar og 

hver hún gæti orðið fyrir svæðið í kring. Hún leiðir hugann að þeirri uppbyggingu sem 

hefur orðið uppi við flóðgátt, og hvað þurfi að gera til að bæta hana enn betur og vonar að 

svæðið geti að einhverju leyti nýst ferðfólki sem vill upplifa sögu áveitunnar, landsins og 

njóta náttúrunnar. Hún talar sömuleiðis um mikilvægi þess að vinna vel með landeigendum 

og sveitungum að sameiginlegu markmiði. Eydís telur að í áveitunni séu fólgin mörg 

tækifæri fyrir sveitina. Helgi (munnleg heimild, 16. desember 2016) talar um hvað það sé 

mikilvægt að halda áveitunni gangandi eins og hún er nú, hún verði öll að virka svo 

æðakerfið starfi rétt. Hugur Árna (munnleg heimild, 18. mars 2017) snýr að ferðaþjónustu 

að einhverju leyti, virkni áveitunnar nú sem og möguleikann á endurheimt votlendis að 

einhverju leyti. Ekki kom upp önnur eða meiri umræða um endurheimt votlendis, enda 

nokkuð skýrt hjá viðmælendum að áveitan sé enn að nýtast svæðinu og bændum og því 

lítið rými til slíkra framkvæmda þar. Mummi (munnleg heimild, 28. mars 2017) talar um 

að menn verði að stíga varlega til jarðar þegar umræðan berst til ferðaþjónustu kring um 

áveituna, en segir þó að til þess að vel verði að þeim málum staðið verði sagan að skila sér, 

því fyrir ókunnuga séu þetta aðeins einhverjir skurðir. Sagan og jafnvel landfræðin verði 

því að komast vel til skila til að vekja áhuga hjá fólki. 

 

Það má með sanni segja að notkun áveitunnar sé enn í fullum gangi, þó sjálf áveita vatns 

yfir ræktarland hafi hætt á síðari hluta síðustu aldar þá virðist hún nýtast aðallega til að 

jafna grunnvatnsstöðu. Áveitan hefur skipt sköpum fyrir íbúa Flóans, bæði þegar hún var í 

byggingu og þegar hún var komin í notkun. Nú skiptir hún enn máli fyrir fólk, Flóinn 

myndi breytast mikið yrði skurðunum lokað, svæði myndu blotna sumstaðar en þorna 

annarsstaðar, brynningarvatn fyrir búfénað hverfa, aðhald minnka og þá þörf fyrir 

girðingar. Það virðist því ekki álítlegur kostur að nýta svæðið til endurheimt votlendis, en 

þegar slíkar ákvarðanir eru teknar verður sú ákvörðun að fylgja rannsóknum með 

jákvæðum niðurstöðum fyrir lofslagið, íbúa svæðisins, bændur og ferðamenn, náttúruna og 

dýralífið. Framtíð áveitunnar virðist því vera í góðum málum, hún verður að starfa til að 

Flóinn haldist sem gott ræktarsvæði. Þó skiptar skoðanir séu um hvort upphefja eigi söguna 

og auka straum ferðamanna um svæðið er ljóst að tækifærin eru til staðar. Gildi áveitunnar 

fyrir íbúana er mikið, og mögulega í sumum tilvikum meira en fólk gerir sér grein fyrir.  
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6 Lokaorð 

Að framsögðu er ljóst að gildi áveitunnar er mikið, sagan sýnir að þetta mikla mannvirki 

varð sveitinni til góða, hvort sem allar áætlanir hafi gengið eftir eður ei. Einnig virðist 

sagan skipta máli nú, m.a. þegar horft er til ferðamannavæðingar á svæðinu.  

 

Lesa má út úr sögunni að áveitan hafi haft mikið gildi fyrir byggð í Flóanum, sem áður var 

fremur heylítil sveit. Heyfengur jókst, fóðurgildi bættust og bú stækkuðu. Einnig hafði 

áveitan góð áhrif á samfélagið, vegir voru lagðir samhliða verkinu, menn fengu vinnu á 

tíma sem annars ríkti atvinnuleysi, stofnuð voru mjólkurbú, kaupfélag og 

ræktunarsamband. Þetta var því lyftistöng fyrir samfélagið. Sögur viðmælenda frá 

barnæsku og minningar af engjaslætti sýna draumkennda mynd af sveitalífinu og þeirri 

búbót sem áveitan var, fram komu sögur um mikinn heyfeng á góðviðrisdögum. En einnig 

komu fram skemmtisögur af svamli krakkanna í köldu skurðvatninu á heitum 

sumardögum, þar sem þau fengu að njóta. 

 

Starfsemi áveitunnar breyttist eins og fyrr segir þegar framræslan tók yfir en það gerðist 

smám saman, ef marka má frásagnir heimamanna. Það má einnig lesa út úr verkefni þessu 

að þörf áveitunnar hafi alls ekki tapast við breytta heyverkun á 8. áratugnum því skurðirnir 

nýttust til að fleyta vatninu burt. Farið var í endurbætur á skurðakerfinu á 9. áratugnum 

sem bætti ræktunina enn meir, þar sem áveitan sér ekki aðeins um að veita vatni inn á 

svæði heldur einnig frá öðrum, og tún voru víða orðin of blaut vegna lélegrar virkni 

áveitunnar. Þar með sést glöggt að nýting hennar tapaðist ekki þótt eiginlegri áveitu hafi 

verið hætt. Gildi hennar er enn mikið, en eins og áður segir, þó kannski á mismunandi hátt 

milli svæða í Flóanum.  

 

En hver gætu gildi hennar verið til framtíðar, og er eitthvað sem mætti gera nýtt? 

Hugmyndir um endurheimt votlendis á svæðum sem þessum virðast ekki koma til greina 

vegna þess hve áveitukerfið er samfélaginu enn mikilvægt, og vegna þess hvað það verður 

að vinna heildstætt til að halda réttri virkni. Að minnsta kosti þyrfti að leggjast í frekari 

rannsóknir og þá mögulega fara í breytingar á skurðum, til að nýta mætti einhver svæði til 

endurheimtar votlendis. Þar kom fremur inn í umræðu viðmælenda um 

ferðamannavæðingu svæðisins. Nú þegar er byrjað að gera sögunni skil með 

upplýsingskilti við flóðgáttina, mætti bæta aðgengi þangað enn frekar með fleiri 

ristarhliðum og girðingum, og leysa þarf ákveðin vandamál er tengjast búfjárhaldi eins og 

brynningu og beitarhólfum. Eins og einn viðmælendanna kom skemmtilega inn á, þarf að 

gæta þess að eigi að ferðamannavæða svæðið, verði að gera sögunni góð skil því fyrir þá 

sem ekki þekkja til, er áveitan aðeins stór skurður. En þekki menn söguna, verður hún 

mikils virði í hugum fólks en eins og Tómas Guðmundsson sagði í ljóði sínu Fjallgangan 

„landslagið yrði lítils virði, ef það héti ekki neitt“ (Tómas Guðmundsson, 1950). Einnig 

væri hægt að virkja frekari útivist í kringum áveituskurðina, líkt og hafið er að einhverju 

leyti. Þ.e. veitt er í hluta áveitunnar, siglt er á kajökum á hluta hennar, bæði eru göngu- og 

reiðleiðir út frá flóðgáttinni og meðfram Hvítá o.s.frv. Halda mætti áfram með slíkt, í 

samráði við bændur og aðra landeigendur. Einnig hreifst höfundur að frásögn viðmælanda 

um lifandi söguflutning heimamanns í reiðtúr sem farið var um svæðið, og gæti það til að 
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mynda verið hugmynd að aukinni atvinnu og aukinni þekkingu um svæðið og áveituna. 

Greinar, til að mynda eftir Mossberg (2008), hafa verið skrifaðar um mikilvægi upplifunar 

fólks af áfangastöðum og hvernig staðkunnugir frásögumenn geta myndað sérstakar 

upplifanir ferðafólks af stöðum, sem heimfæra mætti á Flóaáveituna. 

 

Eitt er víst að notkun og gildi áveitunnar er meiri en margur gerir sér grein fyrir. Sagan er 

merkileg, áveitan er mikilvæg nú, var það þá og virðist verða það til framtíðar. 

Sveitarfélagið hefur í hendi sér ýmis tækifæri tengd áveitunni sem mætti nýta, en höfundur 

er sammála viðmælanda sem segir að sama hvað gert verði sé nauðsynlegt að stíga varlega 

til jarðar og framkvæma í sátt við þá sem að málum koma. Áveitufélagið er félag sem er 

nauðsynlegt að sé að störfum að mati höfundar, og mikilvægt að kerfið vinni rétt og vel. 

Til þess að áveitan nýtist bændum, ferðamönnum, náttúrunni og fleirum til framtíðar er 

mikil vinna sem mikilvægt sé að mati höfundar að leggjast í, s.s. eins og að kortleggja 

áveitukerfið, brýrnar, vegakerfið, girðingakerfið og göngu- og reiðleiðir. Finna þarf lausn 

sem nýtist hagsmunaaðilum öllum á vandamálum, eins og hliðum, girðingum, brynningu 

búfjár, setja upp aðstöðu fyrir ferðamenn sem einnig verði settar inn á kort. Koma þarf 

áveitunni inn í svæðisskipulag og halda markvisst áfram að vinna að góðu samfélagi 

Flóahrepps. 
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