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ABSTRACT 
This project is about how to assess the impact the power plant 

Kárahnjúkavirkjun has on the reindeers in Iceland, especially the reindeers in 

Vesturöræfi, so called Snæfells-herd. The data in this project comes from 

published books and articles about reindeers in Iceland, as well as reports from 

the last three years on reindeerhunt. A research was done on the oppinion of 

landowners in East-Iceland, that receive divident payment from the sale of 

huntpermit and have animals from the Snæfells-herd obtrusive on their land. 

 
The project can be divided in to three parts. The first parts is about reindeers, 

both about reindeers in common and about reindeers in Snæfells-herd 

especially. The first part is also about Kárahnjúkavirkjun and all the 

constructions surrounding the power plant. The second part is about reindeers 

as a resource for East-Iceland and the results of the reports on the 

reindeerhunts. The third part is about the outcome from the research that was 

done among the landowners. It appears that the landowners think that the 

impact from Kárahnjúkavirkjun on the reindeers will not be much, as long as 

the weather will continue to be as good as it has been the last two or three 

years. They think that the reindeers will move around and find another places 

to feed and to give birth to calfs. 

 
Four methods can be mentioned to assess the impact that Kárahnjúkavirkjun 

has on the reindeers. First is to continue the count of reindeers with emphasize 

on the count of calfs in the spring, and again in the autumn. Secondly, to 

watch for changes in the weight of hunted reindeers because that gives 

indication on how the state of the animals is, if they get enough to eat and so 

on. Thirdly, there is a need to assess the state of the vegetation in Vesturöræfi 

and Fljótsdalsheiði and assess how big part reindeers, gooses and sheep have 

on the vegetation. Fourthly, the weather must be taken more into consideration 

in other researches on reindeers. 

Keywords: 

Reindeer – Kárahnjúkavirkjun – Resources – Reindeerhunt – Weather – 

Impact assessment  
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ÚTDRÁTTUR 
Verkefnið fjallar um hvernig hægt sé að meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á 

hreindýrastofninn og þá aðallega dýrin sem sækja á Vesturöræfi, s.k. 

Snæfellshjörð. Verkefnið er unnið út frá gögnum sem þegar hafa verið gefin 

út um hreindýr á Austurlandi og hreindýraveiðiskýrslum síðustu þriggja ára. 

Unnin var viðhorfskönnun meðal landeigenda á Austurlandi sem fá 

arðgreiðslur af hreindýraveiðileyfum vegna ágangs hreindýra á jörðum 

þeirra. Miðað var við jarðir sem hreindýr úr Snæfellshjörðinni gengu á.  

 
Skipta má verkefninu upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn fjallar um hreindýr, 

bæði almennt og síðan nánar um Snæfellshjörðina. Fyrsti hluti fjallar einnig 

um Kárahnjúkavirkjun og þær framkvæmdir sem þar fara fram. Annar hluti 

fjallar um hreindýr sem auðlind fyrir Austurland og niðurstöður 

hreindýraveiðiskýrslna. Í þriðja hluta er greint frá niðurstöðum áðurnefndrar 

viðhorfskönnunar. Þar kemur í ljós að landeigendur telja að áhrif 

Kárahnjúkavirkjunar verði ekki mikil á hreindýrastofninn svo lengi sem 

veðurfar er eins gott og það hefur verið síðustu 2- 3 ár. Þeir telja að áhrifin 

felist helst í því að hreindýrin færi sig til og finni önnur svæði til beitar og 

burðar.  

 
Helst er að nefna fjórar aðferðir við að meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á 

hreindýrastofninn. Fyrst er að nefna áframhaldandi talningar á hreindýrum 

með áherslu á talningu kálfa á vorin og haustin. Í öðru lagi er að fylgjast með 

fallþunga veiddra dýra því fallþungi gefur vísbendingar um hvernig komið er 

fyrir stofninum, hvort dýrin fái nóg að bíta og brenna sér til framfærslu. Í 

þriðja lagi þarf að skoða ástand gróðurs á Vesturöræfum og Fljótsdalsheiði 

og meta hver áhrif hreindýranna eru á gróðurinn á móti sauðfé og gæs. Í 

fjórða og síðasta lagi þarf að taka tillit til veðurfars og taka veðurþáttinn 

meira inn í rannsóknir en áður.  

 

Lykilorð:  

Hreindýr – Kárahnjúkavirkjun – Auðlind – Hreindýraveiðar – 
Veðurfar – Mat á áhrifum 
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SKILGREININGAR 
Í þessu verkefni er fjallað um áhrif Kárahnjúkavirkjunar á 

Snæfellshjörðina. Skilgreina þarf hvað felst í orðinu áhrif. Ef íslenska 

orðabókin, sem gefin var út 2002, er skoðuð segir eftirfarandi:  

„áhrif[..] það að orka eða hrífa á (e-n eða e-ð), verkun, 

áorkan...”(Mörður Árnason ritstj, 2002, bls 65). 

Það sem átt er við þegar fjallað er um áhrif Kárahnjúkavirkjunar á 

Snæfellshjörðina er öll bein og óbein áhrif sem virkjunin og 

framkvæmdir vegna hennar hafa á hjörðina. Þar með talið eru 

breytingar á hegðun, burðarsvæði, fari og beitarsvæðum, breytingar á 

fallþyngd hreindýra, breytingar á fæðuvali og annað fleira sem verkar á 

hreindýrin. 

 

 

 
 

 



Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn 30. apríl 2005 

Anna Björk Hjaltadóttir  1 

1 INNGANGUR 
Hreindýr eru stór þáttur af tilveru manna á Austurlandi. Ef farið er um 

sveitir Austurlands eru miklar líkur á að rekast á hreindýr. Sem dæmi 

má nefna að ef menn spila golf í Fellum eru líkur á að hreindýr birtist á 

golfvellinum á meðan spilaðar eru níu holurnar. Austlendingar hafa 

einnig tekjur af hreindýrum, vegna afurða þeirra, ferðaþjónustu í 

kringum þau og arðs vegna sölu veiðileyfa sem skiptist niður á 

landeigendur eftir flóknu matskerfi. 

 
Kárahnjúkavirkjun er ein umdeildasta framkvæmd sem farið hefur 

verið í á Íslandi. Þjóðin skiptist upp í tvær fylkingar; með og á móti 

virkjuninni. Mótmæli fóru fram um allt land, þó aðallega á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig voru skiptar skoðanir meðal Austlendinga 

um þessar framkvæmdir. Eitt þeirra atriða sem menn voru ekki sáttir 

við var að Hálsinn, sem er mikilvægt burðar- og beitarsvæði fyrir 

hreindýr, skyldi fara undir lón að hluta til.  

 
Brotthvarf Hálsins, að hluta, undir lón getur haft veruleg áhrif á 

hreindýrastofninn og viðkomu hans. Ef stofninn minnkar hefur það 

líffræðileg, vistfræðileg sem og samfélagsleg áhrif. Fjölbreytni í 

erfðamengi stofnins gæti minnkað, en ef dýrum fækkar gæti það hins 

vegar aukið líffræðilega fjölbreytni með minna beitarálagi, þ.e. minni 

líkur á að plöntutegundum fækki vegna hreindýra. Fækkun hreindýra 

hefur svo bein áhrif á tekjur Austlendinga þar sem færri hreindýr yrðu 

veidd, færri veiðimenn, minni margfeldniáhrif og minni arðgreiðslur 

vegna veiðileyfa.  

 
Til að fylgjast með áhrifum Kárahnjúkavirkjunar og álvers Alcoa á 

Reyðarfirði á umhverfið og samfélagið var komið á samstarfsverkefni 

milli Landsvirkjunar og Alcoa sem heitir; Sjálfbærniverkefni 

Landsvirkjunar og Alcoa. Þetta er verkefni sem stendur yfir í 20 ár og 

með því er ætlunin að fylgjast með þeim þáttum í umhverfinu og 

samfélaginu sem verða fyrir beinum og óbeinum áhrifum vegna 

framkvæmdanna og eftir að þeim lýkur. Í verkefninu er borin saman 
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staða þessara þátta í dag og fyrir framkvæmdirnar. Síðan er fundin 

aðferð til að fylgjast með breytingum á hverjum þætti og greint hvort 

hann verði fyrir beinum eða óbeinum áhrifum. Út frá þessu kom upp 

spurning um hvernig hægt væri að meta áhrif á hreindýrastofninn 

vegna Kárahnjúkavirkjunar sem varð kveikjan að þessu verkefni.  

 
Markmiðið með þessu verkefni er að finna hvernig hægt sé að meta 

áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn. Það er gert með því að 

skoða hvaða áhrifum hafa verið spáð og hver skoðun heima í héraði sé 

á slíkum spám út frá reynslu af hreindýrum. Auk þess er rýnt í þau 

gögn sem fyrir eru, og hægt að nota við matið, eins og 

hreindýraveiðiskýrslur sem gefa góða mynd af stöðunni í dag.  

 
Heimildir sem notaðar eru í þessu verkefni eru fengnar frá Náttúrustofu 

Austurlands og Landsvirkjun ásamt öðru útgefnu efni um hreindýr. 

Hreindýraveiðiskýrslur hreindýraráðs voru aðgengilegar á netinu, 

ásamt meiri fróðleik um hreindýrin á heimasíðu hreindýraráðs, 

Náttúrustofu Austurlands og Umhverfisstofnunar. Munnlegar heimildir 

eru í lágmarki, ef ekki er miðað við viðhorfskönnunina sem gerð var en 

þar ekki vitnað í einstaka aðila.  
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2 MEGINMÁL 
Hér á eftir er fjallað um íslenska hreindýrastofninn, sögu, staðsetningu 

og umfang, ásamt áhrifum þeirra á gróðurfar. Gerð er grein fyrir 

framkvæmdum vegna Kárahnjúkavirkjunar og þeim áhrifum sem talið 

er að virkjunin og framkvæmdirnar hafi á hreindýrahjörðina sem 

kenndur er við Snæfell. Skoðað er hve mikil auðlind hreindýrin eru 

fyrir Austurland og í því tilliti er rýnt í veiðiskýrslur síðustu þriggja 

ára.  

  
Unnin var viðhorfskönnun meðal landeigenda á Austurlandi til að 

komast að þekkingu og skoðunum sem til er meðal þeirra. Greint er frá 

niðurstöðum könnunarinnar ásamt umfjöllun um niðurstöðurnar.  

2.1 ÍSLENSKI HREINDÝRASTOFNINN 
Í þessum kafla er fjallað um: 

• Hreindýr almennt og hver eru einkenni þeirra sem 

dýrategundar. 

• Sögu hreindýra á Íslandi 

• Snæfellshjörðina og hegðun hennar ásamt dvöl á Vesturöræfum 

skv. talningum. 

• Áhrif hreindýra á gróður vegna beitar og traðks.  

2.1.1 Hreindýr, Rangifer tarandus. 
Hreindýr, Rangifer tarandus, er jórturdýr af hjartarætt. Hreindýr þrífast 

norðar en önnur hjartardýr en þau eru dreifð um mest allt norðurhvel, 

allt frá 52. – 80. breiddargráðu. Auk þess að vera á Íslandi finnast 

hreindýr á túndrum í Norður – Evrópu, Asíu og Ameríku og á 

norðlægum eyjum eins og Svalbarða og Grænlandi. 

 
Tarfurinn getur orðið tvisvar sinnum stærri en kýrin en fallþungi kúa 

þriggja ára og eldri eru um 30 – 50 kg og tarfa þriggja til sex ára um 80 

– 100 kg. Hreindýr eru sterkbyggð og þróttmikil og hárin í feldi þeirra 

eru hol að innan sem veldur því að þau eiga auðvelt með að synda 

vötn, ásamt því að veita góða einangrun gegn kulda. Hreindýr nærast á 
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fléttum, skófum, grösum, sveppum, blómplöntum, störum og lyngi. 

Hornin á hreindýrum vaxa út árlega. Fullorðnir tarfar fella hornin í 

nóvember – desember, geldar kýr og ungir tarfar í janúar – mars. Aftur 

á móti fella kelfdar kýr ekki hornin fyrr en eftir burð í maí. Talið er að 

það tryggi þeim virðingarstöðu innan hjarðarinnar þegar von er á sem 

mestum harðindum á útmánuðum. Slík virðingarstaða veitir þeim 

forgang að bestu beitilöndunum því þær þurfa mikla orku fyrir fóstrið 

(Skarphéðinn G. Þórisson, 2000). 

Fengitíminn byrjar í seinni hluta september og stendur yfir í 3 – 5 

vikur. Meðgöngutíminn er um það bil 227 dagar eða 7 ½ mánuður. 

Burðartíminn byrjar í maí og stendur fram í byrjun júní. Hver kýr 

eignast að jafnaði einn kálf. 

 

2.1.2 Saga hreindýra á Íslandi 
Á árunum 1771 – 1787 voru hreindýr flutt til Íslands fjórum sinnum frá 

Norður – Noregi. Þau voru sett á land í Vestmannaeyjum, á Suður- og 

Suðvesturlandi, Norðausturlandi og Austurlandi. Hreindýrin í 

Vestmannaeyjum voru fljótlega flutt upp á land í Fljótshlíðina þar sem 

þeim fjölgaði lítið eitt en hurfu svo í kjölfar móðuharðindanna árið 

1783 (Jón Helgason, 1961). Hinir þrír stofnarnir stækkuðu ört og náði 

fjöldi þeirra líklega hámarki á 19. öld. Eftir það fór þeim fækkandi og á 

fyrri hluta 20. aldarinnar dóu þau alls staðar út nema á Austurlandi. 

Ekki er vitað um helstu ástæður fækkunar dýranna á seinni hluta 19. 

aldar og byrjun 20. aldar en talið er að óhagstætt veðurfar og hagleysa, 

ásamt ofbeit í vetrarhögum hafi meðal annars verið áhrifavaldar (Ingvi 

Þorsteinsson ofl., 1970). Um 1940 er talið að um 100 dýr væru eftir á 

Austurlandi, við norðausturhorn Vatnajökuls og að þau dveldu öll í 

Kringilsárrana seinni part sumars (Helgi Valtýsson, 1945). Þá er talið 

að þau hafi haldið sig eingöngu á Vesturöræfum og í Kringilsárrana og 

Sauðafelli en á vetrum á innsta hluta Fljótsdalsheiðar. Líklega voru 

þessi dýr afkomendur dýra sem komið var með til Vopnafjarðaheiðar 

1787 (Helgi Valtýsson, 1945 og Skarphéðinn Þórisson, 1993). 
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Eftir 1940 fór hreindýrum að fjölga aftur og dreifast víða um 

Austurland. Útbreiðslusvæði þeirra takmarkast núna af Suðursveit, 

Vatnajökli og Jökulsá á Fjöllum. Lítið sem ekkert hefur sést til 

hreindýra norðan Vopnafjarðarhrepps síðustu árin (Skarphéðinn G. 

Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir, 2001). Dreifingu dýranna er 

stjórnað af mönnum því það er hætta á að hreindýr beri með sér 

riðusmit. Þau dýr sem ráfa af Austurlandi yfir í aðra landsfjórðunga eru 

því felld. Það er aftur á móti ekki mikið um að dýrin fari á flakk í aðra 

landshluta þar sem fjöldi þeirra er ekki það mikill að þau neyðist til 

þess vegna þrengsla (Rán Þórarinsdóttir, 2005). 

 
Eftir 1940 fór hreindýrum fjölgandi aftur og náði stofninn um 4000 

dýrum upp úr 1970. Í dag er stofninum haldið í 3000 dýrum með 

veiðistýringu, en síðustu talningar sýna að stofninn sé nú um 4000 dýr 

(Rán Þórarinsdóttir, 2004). 

 

2.1.3 Snæfellshjörðin 
Hreindýrunum á austurlandi er skipt niður á 9 veiðisvæði eftir 

útbreiðslu þeirra og staðsetningu (viðauki I) Talið er að dýr af svæðum 

1 og 2 og hluti dýra á svæðum 6 og 7 ættu að skoðast sem ein hjörð. 

Þau dýr eru uppistaðan í svokallaðri Snæfellshjörð en sú hjörð verður 

fyrir hvað mestum áhrifum af Kárahnjúkavirkjun (Hreindýraráð 

2005b). Á eftirfarandi mynd sést skipting Snæfellsöræfa.  
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Mynd 1: Skipting svæðisins vestur af Snæfelli (Náttúrustofa Austurlands, 

2005). 
 
Snæfellshjörðin er um helmingur allra hreindýra á landinu eða um 

1500 – 2000 dýr. Um tveir þriðju hlutar Snæfellshjarðarinnar ganga á 

sumrin á Vesturöræfum en það er þýðingarmesta sumarbeitiland 

hreindýranna. Á vorin koma kýrnar norðan af heiðunum og dölunum 

inn á Vesturöræfin. Í bogamyndaðri hlíð Hjalladals er mikið 

gróðurlendi sem kallast Háls. Kýrnar velja þetta svæði sem 

burðarsvæði einkum í snjóléttari árum. Hálsinn er því eitt mikilvægasta 

burðarsvæði Snæfellshjarðarinnar. Eftir burð heldur Hálsinn áfram að 

vera mikilvægt beitarsvæði fyrir Snæfellshjörðina fram eftir sumri 

(Kolbeinn Árnason, 2003a).  

 
Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður talninga á Snæfellshjörðinni árin 

1993 – 2004 sem Verkfræðistofnun Háskólans hefur framkvæmt. Þar 

eru snjóalög metin af ljósmyndum sem eru notaðar við talningar. 

Áberandi er öfugt samband milli fjölda dýra og snjóþekju, þ.e. meiri 

snjór færri dýr og öfugt (Kolbeinn Árnason, 2003a). 
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Tafla 1: Fjöldi dýra norðan Brúarjökuls á árunum 1993 – 2004 og fjöldi og 
hlutfall fullorðinna dýra sem eru innan lónslínunnar (Kolbeinn Árnason, 2003a 

og 2003b og Alcoa og Landsvirkjun, 2005). 

dagsetning Snjóalög 
Fullorðin 
dýr Kálfar

Fjöldi 
fullorðinna 
dýra innan 
lónslínunnar 

Hlutfall 
fullorðinna 
dýra innan 
lónslínunnar

1993 25.maí talsverður snjór 150 60   
          
1994 26.maí mikill snjór 60 30-40 42 7% 
          
1995 7.jún mjög mikill snjór 38 22 24 64% 
  27.jún enginn snjór 220 100 134 61% 
          
1996 14.maí talsverður snjór 77 0 45 58% 
  18.jún enginn snjór 410 180 376 92% 
          
1997 20.maí lítill snjór 110 60 3 2% 
  30.jún enginn snjór 510 190 0 0% 
          
1998 20.maí lítil snjór 205 60-70 16 8% 
  3.jún enginn snjór 400 250 133 32% 
  18.jún enginn snjór 640 370 5 1% 
          
1999 28.maí mikill snjór 50 20 40 79% 
  9.jún lítill snjór 290 160 63 22% 
  22.jún enginn snjór 630 340 457 75% 
          
2000 31.maí enginn snjór 250-300 100 64 23% 
  17.jún enginn snjór 610 280 16 3% 
  30.jún enginn snjór 890 370 0 0% 
          
2001 23.maí mikill snjór 170 60 9 5% 
  7.jún talsverður snjór 190 120 133 70% 
  21.jún lítill snjór 640 360 25 51% 
          
2002 5.jún lítill snjór 420 190 266 63% 
  22.jún lítill snjór 540 270 51 9% 
  3.júl enginn snjór 510 200 0 0% 
          
2003 22.jún enginn snjór 700 250 29 4% 
          
2004 27.maí enginn snjór 550 200 5 1% 
  5.júl enginn snjór 113 28 75 67% 
       

 

Ef skoðuð eru síðustu 3 árin hefur verið lítill sem enginn snjór á 

Vesturöræfum. Það er misjafnt hvenær hreindýrin fara á svæðið sem 

fer undir Hálslón en í byrjun júní 2002 voru 63% (266 dýr) af 420 

dýrum þar og öll farin af því svæði mánuði seinna. Í lok maí 2003 voru 

hins vegar 1% (5 dýr) af 550 dýrum á lónsvæðinu og í júlí 67% (75 

dýr) af 113 dýrum. Í lok júní 2003 eru svo 29 dýr af 700 eða 4% á 
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lónsvæðinu. Það er því engin ákveðin regla þegar snjór er lítill á því 

hvenær hreindýr eru á Hálsinum. Árið 2000 var mikið af hreindýrum á 

Vesturöræfum og enginn snjór. Það er athyglisvert að mjög lítill hluti 

dýranna var á lónsvæðinu. Í júní árin 1999 og 1996 voru langflest dýr á 

Hálsinum en þá var enginn snjór á Vesturöræfum. Þar af voru 92% 

dýranna á lónsvæðinu eða 376 af 410 dýrum árið 1996. 

 
Á árunum 1998 til 2004 er mikið af kálfum á Vesturöræfum eða á 

bilinu 200 – 370 kálfar á hverju ári. Mesti fjöldinn er í júní á hverju ári. 

Fyrri mælingar sýna einnig mestan fjölda kálfa í júní. Þá er burðartíma 

lokið, kýrnar að jafna sig eftir burð og nærast á kraftmiklum gróðri til 

að geta mjólkað í kálfana.  

 
Þegar haustar, eða frá ágúst fram í september/október, fara dýrin að 

hugsa sér til hreyfings í áttina út á heiðar þegar von er á kulda og snjó. 

Í gegnum tíðina hafa menn orðið varir við hræ af hreindýrum sem hafa 

farist í ám þ.e. fossum og flúðum í jökulsám og öðrum ám til þess að 

komast niður af hálendinu. Þetta á einkum við ef votviðrasamt er og 

miklir vatnavextir og þegar dýr eru að koma sér úr Kringilsárrananum 

(Skarphéðinn G. Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir, 2001).  

 

2.1.4 Áhrif á gróðurfar 
Árið 1983 var gefin út skýrsla af vatnsorkudeild Orkustofnunar um 

fæðu og beitilönd íslensku hreindýranna. Skýrslan inniheldur 

niðurstöður rannsókna vegna fyrirhugaðra virkjana í Jökulsá á Fljótsdal 

og Jökulsá á Dal sem unnar voru af Náttúrufræðistofnun Íslands. Í 

skýrslunni kemur fram hvaða gróðurtegundir það eru sem hreindýrin 

kjósa helst ásamt því á hvaða árstíma dýrin kjósa að éta hverja 

gróðurtegund. Starir, fléttur, runnar og grös virðast vera í miklum 

meirihluta. Í skýrslunni segir að: ,,Lítil beit á hverri plöntu og 

tiltölulega stutt viðstaða á hverjum stað minnkar mjög hættu á ofbeit 

eða eyðileggingu á gróðri og töfum á vexti plantnanna.“ (Kristbjörn 

Egilsson, 1983, bls. 172).  
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Samanburður er gerður á fæðuvali og beit sauðfjár og hreindýra. Þar 

kemur í ljós að hreindýrin velja frekar starir, fléttur og runna eins og 

áður segir en sauðfé velur frekar grös og elftingar ásamt störum. Einnig 

kemur fram að ef þrengir að hreindýrum og sauðfé aukist samkeppni 

um fæðu (Kristbjörn Egilsson, 1983). 

 
Fléttur eru sérstakar það því leiti að þær eru sambýli af sveppum og 

þörungum. Þær hafa ekkert rótarkerfi og fá því meirihluta næringarefna 

sinna úr lofti. Fléttur eru mjög orkurík fæða en eru aftur á móti mjög 

lengi að vaxa. Þær þola því mikla beit mjög illa og traðk hefur einnig 

slæm áhrif á fléttugróður. Hreindýrin sækja mikið í fléttur þar sem þær 

gefa mikla orku. Samfara þessu er minna um fléttur á þeim stöðum sem 

hreindýrin ganga mikið á (Kristbjörn Egilsson, 1983).  

 

Því miður hafa ekki verið gerðar neinar rannsóknir á gróðurfari eða 

beitarálagi vegna hreindýra, hvorki fyrir eða eftir rannsóknina sem 

gerð var og vitnað er í hér. Það er nauðsynlegt að gera slíkar 

rannsóknir til þess að hægt sé að fylgjast með breytingum á gróðri og 

til að meta áhrif hreindýranna á gróðurfarið á Austurlandi (Guðrún 

Jónsdóttir, 2005). 

2.2 KÁRAHNJÚKAVIRKJUN 
Kárahnjúkavirkjun hefur verið kölluð ein stærsta framkvæmd 

Íslandssögunnar. Tildrög hennar eru þau að Alcoa (Bandarískt 

álframleiðslufyrirtæki) ákvað að reisa álver á Reyðarfirði sem hefði 

295 þúsund tonna ársframleiðslu. Kárahnjúkavirkjun á að framleiða 

rafmagn sem getur annað slíku álveri.  

 
Upphaflega voru hugmyndir manna að reisa mun stærra álver sem átti 

að geta framleitt 360 – 420 þúsund tonn á ári í samstarfi við Norsk 

Hydro sem er norskt álframleiðslufyrirtæki. Ætluðu menn þá að gera 

lón á Eyjabökkunum og virkja Jökulsá á Fljótsdal og seinna að gera 

Kárahnjúkavirkjun og fá flutt rafmagn ú Kröflu til að anna orkuþörf 

álversins. Mikil andstæða var gegn virkjuninni á Eyjabökkum og því 

var fallið frá þeim möguleika. Þegar þetta var ljóst bökkuðu Norsk 
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Hydro menn úr samstarfinu. Fljótlega kom fram annar álframleiðandi, 

bandaríska fyrirtækið Alcoa, sem hafði áhuga á álveri á Reyðarfirði og 

orkukaupum af Landsvirkjun. Þá var hafist handa við undirbúning að 

Kárahnjúkavirkjun. 

 
Við undirbúning framkvæmdanna var unnin matsskýrsla á áhrifum 

þeirra. Skipulagsstofnun hafnaði framkvæmdunum en sá úrskurður var 

kærður til umhverfisráðherra sem breytti honum með skilyrðum. 

 
Fyrri hluta árs 2002 samþykkti Alþingi heimildarlög um 

Kárahnjúkavirkjun og um haustið sama ár gaf iðnaðarráðherra út 

virkjunarleyfi. Sveitarstjórnir Norður – Héraðs og Fljótsdalshrepps 

gáfu svo framkvæmdarleyfi í febrúar 2003. Þann 15. mars 2003 var svo 

undirritaður orkusölusamningur íslenska ríkisins, Alcoa, 

Landsvirkjunar og Fjarðarbyggðar á Reyðarfirði. Eftir það hófust 

sjálfar framkvæmdirnar við Kárahnjúkavirkjun (Landsvirkjun, 2005). 

2.2.1 Framkvæmdirnar 
Eins og áður segir er Kárahnjúkavirkjun ein stærsta framkvæmd sem 

ráðist hefur verið í á Íslandi. Til að halda jöfnu rennsli í gegnum 

virkjunina þarf að gera uppistöðulón í Jökulsá á Dal, svokallað 

Hálslón. Til að mynda Hálslón (mynd 2) þarf að gera þrjár stíflur; 

Desjárstíflu, Sauðárdalsstíflu og Kárahnjúkastíflu. Vatnið er síðan leitt 

í göngum yfir í Fljótsdal þar sem virkjunarhúsið stendur. Rafmagnið er 

síðan leitt niður á Reyðarfjörð þar sem það er nýtt við álframleiðslu.  

 
Kárahnjúkastífla verður í Jökulsá á Dal við syðri enda 

Hafrahvammagljúfra við Fremri – Kárahnjúk. Sú stífla verður allt að 

193 m há og 730 m löng. Fyllingarefni sem þarf í stífluna er um 8,5 

milljónir rúmmetra. Desjárstífla verður um 60 m há og 1.100 m löng en 

Sauðárdalsstífla verður 25 m há og 1.100 m löng. Þegar Hálslón er fullt 

verður vatnsyfirborðið í 625 m hæð yfir sjávarmáli og flatarmál þess 

um 57 km2. Hálslón á að geta miðlað um 2.100 gígalítrum en vatnasvið 

þess er um 1.806 ferkílómetrar. Yfirfall lónsins fellur yfir 

Kárahnjúkastíflu niður í Hafrahvammagljúfur (Landsvirkjun, 2005).  
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Aðrennslisgöng milli Kárahnjúkastíflu og virkjunar í Fljótsdal eru 

tæpir 40 km en þegar þangað er komið fellur vatnið um 400 m í 

fallgöngum inn í virkjunina. Heildarfallhæð sem fæst frá Hálslóni í 

stöðvarhús í Fljótsdal eru 599 m. Meðalrennsli í gegnum virkjunina 

mun verða um 110 rúmmetrar á sekúndu (Landsvirkjun, 2005).  

 
Mynd 2: Tölvuteiknuð mynd af Hálslóni við Fremri – Kárahnjúk (Landsvirkjun, 

2005). 
Fyrir utan þessar framkvæmdir sem hafa verið taldar upp hér að ofan 

koma svo aðkomugöng, aðkomuvegir og vinnubúðir fyrir starfsmenn. 

Áætlað er að framkvæmdum við Kárahnjúkastíflu ljúki um haustið 

2007 og að mannafli nái hámarki árið 2006, eða tæplega 1200 manns. 

Gert er ráð fyrir að um 4.000 ársverk verði innt af hendi við byggingu 

virkjunarinnar og þess sem henni viðkemur (Landsvirkjun, 2005).  

 

2.2.2 Áhrif á Snæfellshjörðina 
Það er nánast ómögulegt að fara út í framkvæmdir á borð við 

Kárahnjúkavirkjun án þess að hún hafi einhver áhrif á umhverfið, meiri 

eða minni. Hér á eftir verða tíunduð þau áhrif sem virkjunin gæti, 

samkvæmt mati Náttúrustofu Austurlands, haft á hreindýrastofninn. 

 



Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn 30. apríl 2005 

Anna Björk Hjaltadóttir  12 

Áætlað er að myndun Hálslóns hafi einna alvarlegustu áhrifin á 

hreindýrin. Eins og hefur áður verið minnst á er Hálsinn mikilvægt 

burðar- og beitarsvæði fyrir hreindýrin á vorin og fram á sumar 

(Skarphéðinn G. Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir, 2001). 

 
Mynd 3: Hreindýrahópur með Snæfell í bakgrunni (Landsvirkjun, 2005). 

 
Um þriðjungur alls stofns á Austurlandi gengur á Vesturöræfum á 

sumrin og er það því eitt þýðingarmesta svæði fyrir hreindýrastofninn. 

Þar af eru Hálsinn, Sauðafell og Kringilsárrani mjög mikilvæg. 

Kringilsárrani hefur verið friðaður fyrir hreindýr frá því árið 1975 

(Umhverfisstofnun, 2005). Hreindýr hafa haldið þar til á sumrin en 

ferðir í og úr Kringilsárrana gætu reynst mun erfiðari með tilkomu 

Hálslóns.  

 
Í maí og júní koma hreindýrskýrnar inn á Hálsinn til þess að bera. Leið 

þeirra innan Sauðár liggur yfirleitt austan í Sauðafelli. Í venjulegu 

árferði er Hálslónið ennþá ísilagt í maí en líklegt að bakkar lónsins séu 

erfiðir yfirferðar vegna leirdrullu og klaka. Þetta gæti því myndað 

farartálma á leið kúnna á burðarstað. Það er meira um að kýr beri í 

Hálsinum í snjóléttum árum en snjóþyngri, því snjórinn fer mjög fljótt 

af Hálsinum og gróður fljótur að taka við sér. Góðir vorhagar skipta 

miklu máli fyrir kýr, með kálfa, sem eru að ná sér eftir burð og þurfa 

að mjólka ofan í kálfa sína. Ef burðar- og beitarsvæði hreindýranna 

bregst getur það haft mikil áhrif á viðkomu stofnsins.  
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Það land sem fer undir vatn í Hálslóni er um 19 km2 af grónu landi í 

Hálsinum austan við Jöklu. Vestan við Jöklu, í Kringilsárrana, fer 1 

km2 af grónu landi undir vatn og 12 km2 norðan hans. Um 6 km2 af 

gróðurlendi fer undir vatn í Múla og Hraunum (Alcoa og Landsvirkjun, 

2005). Lónið hefur þó alltaf áhrifasvæði sem nær lengra en 

strandlengjan. Hins vegar er gróður ekki það sama og gróður og eins 

og áður segir fer snjórinn fyrst af Hálsinum þar sem hann liggur vel við 

sólu. Þegar lónið er komið, og gróðurinn sem fer undir það stendur 

hreindýrunum ekki lengur til boða, dreifa hreindýrin úr sér og skapa 

aukið álag á gróður á öðrum svæðum eða þau þéttast á þeim svæðum 

sem þau bíta þá þegar og það velur auknu álagi á þeim svæðum 

(Guðrún Jónsdóttir, 2005). 

 
Niðurstaða Náttúrustofu Austurlands um væntanleg áhrif 

Kárahnjúkavirkjunar á Snæfellshjörðina er eftirfarandi: 

Sterkar líkur eru fyrir því að Kárahnjúkavirkjun hafi mikil 

áhrif á Snæfellshjörðina einkum ef höfð eru í huga 

uppsöfnuð langtímaáhrif. Afleiðingarnar gætu orðið til þess 

að: Hreindýr komist ekki í eða úr Kringilsárrana og 

Sauðafelli, truflun á vorfari raski burðarstað, truflun á 

haustfari seinki fengitíma og þar með burði, vöxtur og 

fitusöfnun að haustlangi minnki, frjósemi minnki, 

dánartíðni aukist og hreindýrum á Snæfellsöræfum fækki 

og þar með öllum hreindýrastofninum. (Skarphéðinn G. 

Þórisson og Inga Dagmar Karlsdóttir, 2001, bls. 81)  

  

Í matsskýrslu um Kárahnjúkavirkjun segir ,,að hreindýrum á 

Snæfellsöræfum fækki og álag á önnur beitarsvæði vaxi.“ (Hönnun hf., 

2001). Í heildina má því segja að það sé mat manna að 

Kárahnjúkavirkjun hafi þau áhrif að hreindýrum fækkar vegna ýmissa 
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ástæðna. Hreindýrin fari að leita sér að öðrum svæðum til burðar og 

beitar sem myndar þá álag á önnur beitarsvæði. Þetta gæti líka haft 

áhrif á far dýranna og heildar lífsmynstur þeirra. Hins vegar má geta 

þess að hreindýrum fer ekki að fækka fyrr en ýmislegt annað hefur 

gengið á, eins og brestur á burði og verri beitarlönd sem valda hori í 

dýrunum. Stofninn getur því haldist í sömu stærð í nokkurn tíma en 

hreindýrunum líður mun verr en ella (Rán Þórarinsdóttir, 2005). 
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2.3 HREINDÝRAAUÐLINDIN 
Hér er gerð grein fyrir því hve mikils virði hreindýrin eru sem auðlind 

fyrir Austurland. Stuðst er við skýrslur um hreindýraveiðar frá 

Hreindýraráði síðustu 3 ár (Hreindýraráð, 2003, 2004 og 2005a). 

Fjallað er um: 

• Áhrif hreindýraveiða á stofninn. 

• Arðgreiðslur af hreindýraveiðum og margfeldniáhrif veiðanna. 

• Niðurstöður hreindýraveiðiskýrslna árin 2002 – 2004.  

 

2.3.1 Hreindýraveiðar 
Veiðar hafa áhrif á hreindýrin. Maðurinn er eini afræningi hreindýra á 

Íslandi og því hræðast dýrin mannin sem og önnur mannvirki sem hann 

byggir þar til þau læra að engin hætta sé af þeim. Veiðarnar halda 

stofninum í ákveðinni stærð ásamt því að stjórna kynjahlutfalli í 

stofninum. Veiðarnar hafa áhrif á atferli dýranna í þann tíma sem 

veiðarnar standa yfir þar sem þau verða enn styggari. Eins og áður 

segir er útbreiðslu dýranna haldið niðri með veiðum með því að halda 

stofninum í hæfilegri stærð og koma í veg fyrir að flökkudýr fari yfir 

sauðfjárveikivarnarlínur (Rán Þórarinsdóttir, 2005). 

 
Hreindýraveiðar standa yfir í sex til sjö vikur yfir sumarið. Yfirleitt 

hefjast veiðar upp úr 20. júlí þar sem tarfar eru veiddir fyrstu tvær 

vikurnar. Síðan aukast veiðarnar jafnt og þétt í ágúst og ná hámarki í 

lok ágúst. Í september dregur úr veiðunum og veiðitímabilinu líkur um 

miðjan september (Hreindýraráð 2005a). Sjá töflu 2. 

 
Tafla 2: Fellidagar árið 2003 og árið 2004 (Hreindýraráð, 2005a). 

Fellidagar 2004 % af heild 2003 % af heild 

20.júlí - 1. ágúst 54 7,3% 40 5,6% 
1. - 10. ágúst 71 9,7% 60 8,4% 
10. - 20 ágúst 99 13,5% 105 14,7% 
20. - 31. ágúst 248 33,7% 231 32,3% 
1.10. september 185 25,2% 163 22,8% 
10. - 15. september 71 9,7% 117 16,3% 
Óvíst 7 1,0% 0 0,0% 
 Samtals: 735 100,0% 716 100,0% 
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Eftir að veiðitímabilinu líkur eru engar veiðar stundaðar nema í 

undantekningartilfellum þar sem ekki hefur náðst að veiða upp í kvóta 

eða ef aflífa þarf dýr. Þær veiðar/fellingar fara fram af 

fyrirframskipuðum veiðimönnum undir eftirliti Umhverfisstofnunar og 

dýrin eru ekki seld heldur notuð til rannsókna (Rán Þórarinsdóttir, 

2005). Allar aðrar veiðar eru ólöglegar. 

 

2.3.2 Arður af hreindýraveiðum 
Hreindýr og hreindýraveiðar eru mikilvægar fyrir atvinnulíf og 

samfélag á Austurlandi. Heildartekjur af seldum hreindýraveiðileyfum 

fara hækkandi með hverju ári þar sem ásókn í slík leyfi hefur aukist 

gífurlega. Því til staðfestingar má geta þess að við úthlutun veiðileyfa 

fyrir sumarið 2005 voru tveir umsækjendur um hvert leyfi eða 1600 

umsóknir á móti 800 dýrum. Heildartekjur af seldum veiðileyfum fara 

eftir verði hvers leyfis, fjölda þeirra og hver eftirspurn eftir 

veiðileyfunum er. Þetta ár hefur verð á veiðileyfum verið hækkað og 

því eykur það arðinn til landeigenda (Áki Ármann Jónsson, 2005). 

Tekjur af seldum hreindýraveiðileyfum síðustu þrjú ár ásamt áætlun 

fyrir þetta ár má sjá í töflu 3: 

 
Tafla 3: Skipting hreindýraarðs milli landeigenda, Náttúrustofu Austurlands og 
Umhverfisstofnunar (Hreindýraráð 2003, 2004 og 2005a) og áætlun um tekjur 

og skiptingu þeirra árið 2005* (Áki Ármann Jónsson, 2005). 
 

Ár 
 

Heildartekjur 
Arður til 

landeigenda 
Umhverfis- 

stofnun 
Náttúrustofa 
Austurlands 

2002 30.815.000,- 26.267.500,- 4.547.500,-  
2003 42.440.000,- 35.951.000,- 4.636.500,- 1.852.500,- 
2004 43.667.000,- 37.667.000,- 4.591.500,- 1.837.500,- 
2005* 53.225.000,- 45.017.000,- 5.808.000,- 2.400.000,- 

 

Bæði Náttúrustofa Austurlands og Umhverfisstofnun áætla hvað þau 

þurfa mikið af tekjunum til að standa straum af ýmsum öðrum 

kostnaði. Það sem eftir er er greitt sem arður til landeigenda. Hlutur 

Náttúrustofu Austurlands er notaður til vöktunar hreindýrastofnsins og 

hlutur Umhverfisstofnunar er vegna umsýslu.  
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Tafla 4: Fjöldi veiðimanna eftir svæðum árin 2002 – 2004 (Hreindýraráð 
2003, 2004 og 2005a). 

Svæði 2004 2003 2002 
1 16 22 24 
2 237 311 328 
3 31 38 40 
4 30 74 73 
5 59 76 79 
6 50 64 63 
7 51 40 60 
8 16 52 49 
9 16 21 19 
Samtals: 735 698 506 

 
Svokölluð margfeldniáhrif af hreindýraveiðum eru þónokkur á 

Austurlandi. Eins og áður segir eru það tæp 800 dýr sem hafa verið 

felld síðustu tvö ár en árið 2002 voru það tæp 600 dýr. Oft eru tveir til 

þrír veiðimenn saman um eitt dýr. Hver og einn veiðimaður með eitt 

veiðileyfi þarf á einum leiðsögumanni að halda til að finna dýrin, 

nálgast þau og að lokum skjóta eitt. Veiðimaðurinn þarf á gistingu að 

halda, fæði og uppihaldi, auk þess sem honum stendur til boða að 

skrokkurinn sé unninn af kjötiðnaðarmanni þannig að hann fær kjötið 

til sín í hentugum einingum. Ákveðið kílómetragjald er innheimt vegna 

aksturs leiðsögumanns við leit að hreindýrum. Það eru því ekki bara 

leiðsögumenn sem fá tekjur af hreindýraveiðum, heldur einnig þeir 

sem selja gistingu, mat, minjagripi auk kjötiðnaðarmanna í það 

minnsta. Skoðum einfalt dæmi um hvað einn veiðimaður getur skilið 

eftir sig á einum degi. 

 

 Verð (kr.) 

Gisting á gistiheimili   5.000,- 

Matur (morgunmatur, nesti og kvöldmatur)   3.000,- 

Samtals:   8.000,- 

Ferðir til að leita að hreindýrum 10.000,-  

Leiðsögn 20.000,- 

Samtals: 38.000,- 
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Segjum að meðaltali sé hver veiðimaður í tvo daga að finna og veiða 

hreindýrið. Þá er kostnaðurinn kominn upp í 76.000,- kr. Ef annar 

maður er með veiðimanninum sem hefur leyfið er kostnaður kominn 

upp í 92.000,- kr því einungis er greitt fyrir einn leiðsögumann og 

bensínkostnaður er sameiginlegur. Segjum svo að veiðimaður vilji láta 

vinna kjötið í hentugar einingar af kjötiðnaðarmanni þá bætast við það 

15.000,- kr. og þá er kostnaðurinn hjá veiðmönnunum kominn í 

107.000,- kr. fyrir eitt veitt hreindýr, fyrir utan veiðileyfagjaldið. Ef við 

miðum við að þetta eigi við um þá 735 veiðimenn sem voru árið 2004 

(tafla 4) þá eru kostnaðurinn hjá veiðimönnum 78.645.000,- kr. Það má 

segja að þetta sé lágmarkstala. Það koma oft fleiri en einn eða tveir 

saman um hvert veiðileyfi, menn eru í flestum tilfellum fleiri en tvo 

daga að finna og veiða dýr og margir versla sér minjagripi og ýmislegt 

fleira sem ekki verður talið upp hér. Það má hins vegar geta þess að 

ekki allir veiðimenn kaupa gistingu eða mat þar sem þeir gista hjá 

ættingjum og nesta sig að heiman. Í þessu dæmi geri ég ráð fyrir því að 

þeir sem taka fleiri daga í að veiða dýrin, auk þess að kaupa minjagripi 

og fleira, dekki þennan lið. Ekki er heldur tekið inn í þetta dæmi tekjur 

vegna sölu kjötsins af hreindýrunum. 

 
Hreindýr eru því gífurlega mikilvæg auðlind fyrir þá sem stunda 

ferðaþjónustu í kringum þau, þessar sex til átta vikur sem 

veiðitímabilið stendur yfir. Þetta er mikilvæg viðbót við þá hefðbundnu 

ferðaþjónustu sem fyrir er á Austurlandi. Það má því segja að gróflega 

metið séu hreindýr auðlind upp á u.þ.b. 100 - 200 milljónir fyrir 

Austurland. Til að fá þetta nákvæmar og betur út væri gott að gera 

nánari útreikningar og mat á virði auðlindarinnar. 

 

2.3.3 Niðurstöður hreindýraveiðiskýrslna árin 2002 - 2004 
Það eru mikilvæg gögn sem berast með veiðiskýrslum frá 

veiðimönnum hreindýranna. Með þeim gögnum er hægt að fylgjast 

með stöðu hreindýranna, hvar þau veiddust, fallþunga þeirra ofl. Hér á 
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eftir eru teknar saman niðurstöður nokkurra atriða úr veiðiskýrslum 

sem ætti að varpa ljósi á stöðu og þróun stofnsins síðustu þrjú ár.  

 
Eins og áður hefur komið fram er veiðisvæðum skipt niður í 9 svæði 

eftir legu landsins og talið er að Snæfellshjörðin samanstandi af dýrum 

af svæðum 1, 2 og 6 (viðauki I). Hins vegar ber að taka tillit til þess að 

árin 2003 og 2004 var hreindýrakvótinn 800 dýr, en árið 2002 var 

kvótinn eins og áður segir tæplega 600 dýr. Þegar jarðir með flestum 

veiddum dýrum eru skoðaðar sést eftirfarandi (mynd 4). 

Felld dýr á jörðum
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Mynd 4: Flest felld dýr á jörðum (Hreindýraráð, 2003, 2004 og 2005a). 

 

Valþjófsstaður í Fljótsdal er með áberandi flest felld dýr. Bæirnir 

Sturluflöt, Skriðuklaustur, Stafafell/Brekka, Glúmsstaður, 



Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn 30. apríl 2005 

Anna Björk Hjaltadóttir  20 

Bessastaðagerði og Egilsstaðir eru einnig í Fljótsdal. Þessar jarðir hafa 

einna mest af felldum dýrum. Jarðir í Jökuldal, þá sérstaklega Efra – 

Jökuldal, komast einnig inn á þessa töflu. Þá er helst að nefna Brú, 

Aðalból og Klaustursel. Skilin milli svæða 1 og 2 eru eftir Jökulsá á 

Dal og þær jarðir sem hafa flest felld dýr eru á svæði 2. Fjöldi felldra 

dýra eftir svæðum er á mynd 5. 
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Felldar kýr eftir svæðum
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Felldir kálfar eftir svæðum
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Mynd 5: Felldir tarfar, kýr og kálfar eftir svæðum (Hreindýraráð 2003, 2004 og 

2005a). 
 

Í gegnum tíðina hefur verið lögð áhersla á það að veiða tarfa, því ef svo 

má að orði komast eru þeir þýðingarminni fyrir viðkomu stofnsins. Það 

eru kýrnar sem sjá til þess að örugg fjölgun verði í stofninum en aðeins 

þarf örfáa tarfa til að viðkoma stofnsins haldi sér. Þetta þrengir hins 
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vegar að líffræðilegri fjölbreytni og því hefur verið tekið upp á því að 

jafna hlutfall tarfa í stofninum með því að fækka veiddum törfum og 

fjölga veiddum kúm. Settur hefur verið á sérstakur kvóti fyrir hvort 

kyn og einnig veidda kálfa. Þannig er kynjahlutfalli stjórnað svo að 

50% stofnsins séu kýr, 30 % tarfar og 20% kálfar. Veiðikvótinn á hvert 

kyn er svo settur eftir því hve langt kynjahlutfallið er frá þessum 

viðmiðum hverju sinni (Rán Þórarinsdóttir, 2005). 

 
Meðalþyngd tarfa eftir svæðum 2002-2004
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Meðalþyngd kúa eftir svæðum 2002-2004
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Mynd 6: Meðalþyngd tarfa, kúa og kálfa eftir svæðum. Ath. vantar tölur frá 
veiðisvæði níu hjá kúm árið 2002 og þyngd kálfa á svæði eitt árið 2003 og 

svæði 9 árin 2002 og 2004 (Hreindýraráð, 2003, 2004 og 2005a).  
 

Fallþungi gefur ágæta mynd af því hver staða hreindýranna er yfir 

sumarið (mynd 6). Ef fallþunginn er mikill þá eru dýrin vel haldin og 
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fá næga næringu. Ef fallþunginn er lítill er það vísbending um að 

eitthvað sé að í umhverfi dýranna og að þau þrífist ekki eins vel og 

annarsstaðar. Fallþunginn dýrs er mældur þegar búið er að afhausa það, 

flá, taka lappir af og taka innyflin úr. Nýrnafitu á að vigta með. Hins 

vegar getur verið misjafnt milli þeirra sem gera að dýrinu hvort 

nýrnafitan sé tekin frá og hvort svokallaður skotskaði sé skorinn í 

burtu. Mældur fallþungi dýranna getur því verið misjafn eftir því hver 

gerir að dýrunum og hvernig það sé unnið (Björn Ingvarsson, 2005). 

Fallþungi veitir því frekar vísbendingu um ástand stofnsins, frekar en 

vísindalega staðfestu. Til þess væri betra að mæla fitu við hrygg 

dýranna (Áki Ármann Jónsson, 2005). 

 

Þó að veidd séu flest dýr á veiðisvæði tvö, þá eru þau dýr með því 

léttasta sem veiðist. Bæði tarfar og kýr eru gegnum gangandi með 

léttustu meðalfallþyngd á svæði tvö. Ef tölurnar í veiðiskýrslunum eru 

hins vegar skoðaðar nánar kemur í ljós að á svæði tvö eru einnig 

þyngstu veiddu einstaklingarnir (Hreindýraráð, 2003, 2004 og 2005a) 

(viðauki IV). Þetta gefur vísbendingu um að þar sem eru mörg dýr, sé 

meiri ágangur og því minna að bíta og brenna fyrir hvert dýr en ella. 

Þetta verður aftur á móti að skoða í hverju tilviki fyrir sig þar sem 

beitarálag fer, auk fjölda dýra, eftir burðarþoli lands á hverja 

flatareiningu (Rán Þórarinsdóttir, 2005).  
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2.4 MAT MANNA 
Í þessum hluta er farið yfir þá viðhorfskönnun sem gerð var meðal 

ábúenda og eigenda jarða sem hreindýr ganga á í mismiklum mæli. 

Ástæða þess að farin er þessi leið er sú að skoðun, mat og þekking 

fræðinga er þekkt þar sem hún er skráð í ýmis rit og skýrslur. Það er 

hins vegar þónokkur þekking í sveitunum á hreindýrum þar sem þau 

ganga á jörðum og eru fyrir sjónum ábúendanna. Sú þekking og þær 

skoðanir sem fyrir er í sveitum er því mikilvægt innlegg í umræðu um 

það hvernig eigi að meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á 

hreindýrastofninn. Þess ber þó að geta að spurningalistinn er sniðinn að 

ákveðnum þjóðfélagshópi (bændum) og því eru svörin í samræmi við 

það, þ.e. nýtingarsjónarmið bóndans koma sterkar í gegn en ef um 

almenning væri að ræða.  

2.4.1 Undirbúningur 
Fengið var úrtak hjá forstöðumanni veiðistjórnunarsviðs 

Umhverfisstofnunar, þar sem jarðir voru flokkaðar niður í litlar, 

miðstórar og stórar jarðir. Upplýsingar um stærðina eru fengnar frá 

Nytjalandi. Sú flokkun var notuð til að sjá hvort munur væri á svörum 

ábúenda eftir stærð jarðarinnar. Einnig var tekið inn í valið á úrtakinu 

metin landsstærð eftir ágangi hreindýra. Gróflega sagt er stærð 

jarðanna flokkuð í: 

Lítil jörð  0 – 5.000 hektarar 

Meðalstór jörð  5.000 – 10.000 hektarar 

Stór jörð  >10.000 hektarar 

Upplýsingar um þetta eru geymdar í gagnagrunni hjá 

Umhverfisstofnun en leit var gerð í honum eftir þessum flokkum og 

þeim síðan raðað niður tilviljunarkennt. Efstu fimm jarðirnar í hverjum 

flokki voru síðan valdar út og viðtöl tekin við eigendur og/eða 

ábúendur þeirra jarða. Það eru því 15 aðilar sem rætt er við í þessari 

viðhorfskönnun.  

 
Einfaldur spurningalisti var lagður fyrir hvern og einn ábúanda og út 

frá honum myndaðist svo umræða um hreindýr.  
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1. Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun? 

2. Hver heldur þú að áhrif framkvæmdanna verði á hreindýrin? 

3. Ef þú ættir að meta áhrifin, hvernig myndir þú fara að því? 

4. Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap vegna 

framkvæmdanna, með tilliti til hreindýranna?  

5. Verður þú mikið var við hreindýr á jörðinni? 

6. Tekur þú eftir breytingum í fari hreindýranna? 

7. Eru hreindýrin auðlind sem er mikils virði fyrir jörðina? 

8. Annað? 

2.4.2 Úrvinnsla 
Viðhorfskönnunin var unnin 13. – 26. febrúar 2005. Almennt var haft 

samband við viðkomandi aðila vegna viðtalsins og hann síðan 

heimsóttur og viðtalið tekið. Tekið var viðtal við tvo aðila í gegnum 

síma og þrjá hitti ég á skrifstofu minni í Egilsstöðum/Fellabæ.  

 
Út frá svörum viðmælenda voru tekin út atriði sem hægt var að skoða 

og setja saman og sjá hvort munur væri í svörum ábúenda eftir því 

hvort þeir byggju litlum, miðstórum eða stórum jörðum og einnig eftir 

því hvort þeir væru með eða á móti framkvæmdunum við 

Kárahnjúkavirkjun. Í spurningum 2, 3 og 7 komu ábúendur oft með 

fleiri en eitt atriði í svari sínu. Tekið er tillit til þess í úrvinnslu 

gagnanna.   

2.4.3 Niðurstöður viðhorfskönnunar 
Hér á eftir koma niðurstöður viðhorfskönnunarinnar sem lögð var fyrir 

ábúendur jarða sem hafa ágang af hreindýrum. Þær töflur sem súluritin 

eru byggð á, eru í viðaukum II og III. 

1) Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun? 
Tilgangurinn með þessari spurningu var að fá viðhorf viðkomandi til 

framkvæmdanna og virkjunarinnar sem brátt mun rísa. Niðurstöður 

þessarar spurningar eru síðan notaðar til að skoða hvort einhver munur 

sé á svörum eftir því hver afstaða er til framkvæmdanna. 
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Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun
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Mynd 7: Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun 

 

Um 20% aðspurðra voru með virkjunarframkvæmdunum, 33% 

hlutlausir, og um 47% á móti. Meira er um að landeigendur stórra jarða 

séu á móti framkvæmdunum og landeigendur lítilla jarða séu með 

þeim.  

 

2) Hver heldur þú að áhrif framkvæmdanna verði á hreindýrin? 
Tilgangur þessarar spurningar er að sjá skoðanir ábúenda á því hver 

þeir haldi að áhrifin verði á hreindýrin. 
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Hver verða áhrifin á hreindýrin?
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Mynd 8: Hver heldur þú að áhrif framkvæmdanna verði á hreindýrin? 

 

Mikill meirihluti svarenda (41%) töldu að burðarsvæði og far dýranna 

myndi breytast og að dýrin fyndu sér aðra staði til að dvelja á. Þeirrar 

skoðunar eru flestir sem eru á móti Kárahnjúkavirkjun eða hlutlausir. 

Þeir sem eru með framkvæmdunum telja að áhrifin verða ekki mikil, 

svo lengi sem vel viðri. Um 9% þeirra telja að burðarsvæði og far 

breytist. Þeir sem eru á móti og hlutlausir telja hins vegar að þau áhrif 

sem verða á hreindýrin vegna framkvæmdanna muni lagast að þeim 

loknum.  

Ef við skoðum töflu yfir sömu atriði en flokkum eftir stærð jarða 

kemur eftirfarandi í ljós. 
Tafla 5: Hver verða áhrifin á hreindýrin, eftir stærðum jarða. 
Hver verða áhrifin á hd? Litlar Mið Stórar 

Hegðun dýranna þegar breytt 0% 9% 0% 
Burðarsvæði og far breytast 14% 9% 18% 
Ekki mikil 9% 9% 5% 
Mest í slæmum árum, annars lítil 0% 9% 5% 
Lagast aftur eftir framkvæmdir 5% 5% 5% 

 
Eigendur lítilla jarða halda því aðallega fram að burðarsvæði muni 

breytast en áhrifin í heildina verði ekki svo mikil því ástandið lagist 

eftir framkvæmdirnar. Eigendur miðstórra jarða eru nokkuð dreifðir í 
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sínum svörum og eigendur stórra jarða halda því flestir fram að 

burðarsvæði og far muni breytast.  

3) Ef þú ættir að meta áhrifin, hvernig færir þú að því? 
Með þessari spurningu er ætlunin að fá hugmyndir ábúenda um 

hvernig ætti að fara að því að meta áhrifin á hreindýrastofninn vegna 

framkvæmdanna við Kárahnjúka. 

 

Hvernig á að meta áhrifin á hreindýrin?
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Mynd 9: Ef þú ættir að meta áhrifin, hvernig færir þú að því? 

 

Áberandi flestir, eða um 43% aðspurðra sögðu að best væri að fylgjast 

með fari dýranna til þess að meta áhrifin. Yfirleitt voru menn hugsi yfir 

þessari spurningu og töldu það vera erfitt að meta áhrifin en komu með 

tillögur eins og að meta gróðurfar, þyngdarbreytingar á felldum dýrum 

og skoða hvar kýrnar bera. Helsti gallinn á matinu var, að margra mati, 

skortur á gögnum til að bera saman fyrir og eftir framkvæmdirnar. 

 

4) Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap vegna framkvæmdanna, með tilliti 
til hreindýranna? 

Með þessari spurningu er verið að reyna fram hvort ábúendur telji að 

breytt hegðun og far hreindýra í kjölfar framkvæmdanna muni hafa 

einhver áhrif á þá og þeirra búskap á jörðinni. 
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Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap?
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Mynd 10: Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap vegna framkvæmdanna, 

m.t.t. hreindýranna? 
 

Hér er áberandi að þeir sem eiga litlar jarðir telja að áhrifin á þá og 

þeirra búskap verði litlar sem engar. Það er einnig áberandi að menn 

telja í heildina, óháð stærð jarða að breytingarnar verði ekki miklar. 

Girðingatjón og tekjuskerðing eru atriði sem nefnd voru og þá er átt 

við tekjuskerðingar vegna þess að hreindýrin færi sig annað og gangi 

ekki eins mikið á jörðinni þannig að arðgreiðslur lækka. Einn ábúandi 

á stórri jörð hélt að ágangur myndi aukast vegna hreindýra í kjölfar 

framkvæmdanna. 

 
Tafla 6: Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap? 

Hver verða áhrifin á þig 
og þinn búskap? 

 
Með 

 
Hlutlaus 

 
Móti 

Engar breytingar 7% 7% 27% 
Ekki miklar breytingar 7% 13% 7% 
Tekjuskerðing 0% 7% 7% 
Girðingatjón 7% 0% 0% 
Ágangur eykst 0% 7% 0% 
Veit ekki 0% 0% 7% 

 

Þegar munurinn á hvort ábúendur séu með eða á móti kemur í ljós að 

þeir sem eru á móti framkvæmdunum (34%) telja að engar breytingar 
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eða ekki miklar verði vegna hreindýranna á þá og þeirra búskap. Sama 

segja um 20% hlutlausra. Þeir sem eru hlutlausir og á móti telja að þeir 

verði fyrir tekjuskerðingu og þeir sem eru með framkvæmdum telja að 

girðingartjón verði vegna hreindýranna. Það er hins vegar áberandi að 

þeir sem eru með framkvæmdum minnast lítið á einhverjar breytingar á 

þá og þeirra búskap vegna hreindýra.   

 

5) Verður þú mikið var við hreindýr á jörðinni? 
Tilgangur þessarar spurningar er að sjá hvort ábúendur verði mikið 

varir við hreindýr á jörðum sínum og í kringum sig. Þessi spurning er 

tengd spurningu sex þar sem spurt er hvort ábúendur verði varir við 

breytingar á fari dýranna. 

 

Verður þú var við hreindýrin?
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Mynd 11: Verður þú var við hreindýr á jörðinni? 

 

Það skiptist jafnt á milli þess hvort ábúendur verði lítið varir, nokkuð 

varir eða mikið varir við hreindýr. Á litlu jörðunum verða menn minnst 

varir við hreindýr og mest á meðalstórum og stórum jörðum. Líklegar 

ástæður þess að menn verða lítið varir við hreindýr á stórum jörðum er 

sú að þeir ferðast ekki mikið um jörðina, sem er oft að miklum 
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meirihluta heiðajörð, eða að hreindýrin gangi einungis á hluta 

jarðarinnar sem er ekki í alfaraleið ábúandans.  

 

Verður þú var við hreindýr?
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Mynd 12: Verður þú var við hreindýr á jörðinni, eftir afstöðu til 

framkvæmdanna. 
 

Það er áberandi að þeir sem verða mikið varir við hreindýrin eru annað 

hvort á miðjunni gagnvart framkvæmdunum, eða á móti. Það skiptist 

jafnt á milli allra skoðana hjá þeim sem verða nokkuð varir og það er 

meira um að þeir séu á móti framkvæmdum sem verða lítið varir við 

hreindýr. 

 

6) Tekur þú eftir breytingum í fari hreindýranna? 
Með þessari spurningu var ætlunin að fá fram hvort ábúendur merktu 

breytingar í fari dýranna eftir að framkvæmdirnar hófust. Umferð 

hreindýra fer mikið eftir staðsetningu jarða, hvort jarðir liggja í farleið 

dýranna.  
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Tekur þú eftir breytingum á fari hreindýra?
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Mynd 13: Tekur þú eftir breytingum á hreindýrunum? Eftir afstöðu til 

framkvæmdanna. 
 

Um 53% aðspurðra segja að það sé minni umferð af hreindýrunum. 

Þeir sem eru með framkvæmdunum telja að umferðin sé minni, 

hlutlausir eru nokkuð dreifðir, en þeir sem eru á móti verða mest varir 

við minni umferð eða enga.  

 
Í heildina sögðu menn að þær breytingar á fari hreindýranna sem þeir 

tóku eftir væru vegna betra tíðarfars, frekar en framkvæmdanna og að 

þeir hafi tekið eftir breytingum áður en framkvæmdirnar hófust.  

 

7) Eru hreindýr auðlind sem er mikils verð fyrir jörðina? 
Með þessari spurningu er ætlunin að fá fram hve mikil auðlind 

hreindýrin eru í augum ábúenda og sérstaklega skoða það eftir stærð 

jarða.  
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Eru hreindýrin mikils virði sem auðlind fyrir jörðina?
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Mynd 14: Eru hreindýrin mikils virði sem auðlind fyrir jörðina? 

 
Hér er það áberandi að þeir sem eiga litlar jarðir finnst auðlindin ekki 

vera mikils virði fyrir jörðina. Þeir sem eiga miðstórar jarðir telja 

hreindýrin vera mikils verð út frá bæði tekjum af arði og vegna 

ferðaþjónustu sem er stunduð á jörðinni. Þeir sem eiga stórar jarðir eru 

nokkuð skiptir í skoðunum sínum. Þeir sem telja hreindýrin ekki lengur 

vera mikils virði fyrir jörðina minnast þá á breytt fyrirkomulag á 

arðgreiðslum, þ.e. þegar sveitarfélögin sáu ekki lengur um úthlutun 

veiðileyfa og arðgreiðslna. 
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Mynd 15: Eru hreindýrin mikils virði sem auðlind fyrir jörðina? Eftir afstöðu til 

framkvæmdanna. 
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Það er ekki merkjanlegur munur á því hver afstaða manna er til 

framkvæmdanna og því hvort þeir telja hreindýr vera mikils virði sem 

auðlind. Það er helst að þeir sem eru hlynntir framkvæmdunum telja 

hreindýrin ekki mikils virði sem auðlind.  

 

2.4.4 Önnur atriði í svörum ábúenda 
Þau atriði sem hafa verið talin upp hér á undan í svörum ábúendanna 

eru ekki öll atriðin sem þeir komu fram með. Hér fyrir neðan eru taldir 

upp punktar sem komu fram í viðtölunum við ábúendurna sem ekki var 

hægt að setja fram á myndrænu formi. 

 

1)  Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun? 
• Á móti því hvernig farið er með landið en með framförunum í 

samfélaginu. 

• Það vantar störf í sveitarfélagið en það er eftirsjá af landinu sem fer 

undir lón. 

• Er aðallega á móti öllum vatnaflutningunum. 

• Hefði frekar viljað sjá Eyjabakkana virkjaða því þar fer minna af 

nýtanlegum gróðri undir vatn. 

• Var með en hef séð hvernig Landsvirkjun hefur staðið sig í þessu 

máli. Þeir standa ekki við það að vera búnir að semja við bændur 

áður en ráðist er í framkvæmdir. 

 

Það var áberandi hvað margir minntust á það að Eyjabakkarnir hefðu 

frekar átt að fara undir vatn heldur en Hálsinn. Menn virtust vera 

sammála um það að landið á Eyjabökkum væri minna virði en 

Kárahnjúkar.  

 

2) Hver heldur þú að áhrif framkvæmdanna verði á hreindýrin? 
• Hreindýrin læra inn á þetta. Áhrifin geta hins vegar orðið slæm 

þegar tíðarfarið er vont því besta burðarsvæðið þeirra fer undir 

vatn. Það er hins vegar orðið fullt af stöðum sem dýrin get fundið 



Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn 30. apríl 2005 

Anna Björk Hjaltadóttir  34 

sér til að bera á vegna þess að afskektir dalir eru að fara eða eru 

farnir í eyði. 

• Hreindýrin hafa ekki borið á Hálsinum að ráði síðustu 10 árin 

vegna hagstæðs veðurfars. 

• Erfitt að segja hvernig sandbylur sem getur komið í vestanátt fari 

með landið eftir framkvæmdirnar. 

• Held að dýrin fari meira upp í Norðurfjöllin (Smjörvatnsheiði og 

Vopnafjarðarheiði). Það var mikið af dýrum þar áður en þau voru 

öll veidd. 

• Ef ég hefði verið spurður fyrir þremur árum hefði ég sagt að áhrifin 

væru mjög mikil því þá fóru hreindýrin að sýna mjög breytt 

hegðunarmynstur, væntanlega vegna veðurs.  

• Ef það fæst næði á svæðinu í kringum lónið þá koma hreindýrin 

aftur á það svæði. 

• Dýrin finna sér annað burðarsvæði. Gætu farið í Eyvindardal eða 

niður í Þuríðarstaðadal og Glúmsstaðadal. 

• Hreindýr ganga skipulega yfir Austurland. Þau stjórnast af gróðri 

og þegar gróður er farinn að láta á sjá á vissum svæðum, flytja þau 

sig til og hvíla þau svæði. 

• Áhrifin verða ekki mikil, mannvirkin eru neðanjarðar og hreindýrin 

finna sér annan stað til að vera á.  

• Hreindýrin sýna að þau forðast framkvæmdirnar ekki mikið. Meðal 

annars veiddist mest af hreindýrum, á tímabili í haust, á brúninni 

við aðkomugöngin að Fljótsdalsvirkjun en þar er mikil umferð og 

miklar sprengingar. 

 

Mikið var um það að menn voru með hugmyndir um hvert dýrin 

myndu fara til að bera í stað Hálsins. Veðurfar bar oft á góma og það 

að dýrin flakka milli svæða til að ,,hvíla“ gróður á öðrum svæðum. Það 

er eftirtektarvert að einn ábúandinn telur að hreindýrin forðist ekki 

framkvæmdirnar, þrátt fyrir umferð og sprengingar. 
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3)      Ef þú ættir að meta áhrifin, hvernig myndir þú fara að því? 
• Einstök veðrátta á Hálsinum og hann kemur fyrst upp úr snjónum á 

vorin. Fylgjast með því hvar kýrnar bera fyrst þær hafa ekki 

Hálsinn lengur.  

• Fylgjast með hreindýrunum og gæsinni, hvort gæsin aukist mikið 

því það er líka verið að taka land af henni. 

• Reyna að meta fjölda kúa og kálfa á vorin og skoða svo aftur að 

hausti og sjá hve margir kálfar komast á legg.  

• Skoða hvert dýrin fara sem gefur einnig upplýsingar um beitina og 

hvar næði sé að finna. Kortleggja ferðir dýranna. 

• Skoða hver áhrif rafmagnsgirðinga eru á hreindýrin og sjá hvort 

þær breyti fari þeirra. 

Menn urðu oft hugsi yfir þessari spurningu. Einhverjir minntust á það 

að ekki væri hægt að meta áhrifin því það vantaði samanburð frá fyrri 

árum. Aðrir sögðu að erfitt væri að meta áhrifin vegna þess að veðurfar 

er að breytast og það hefði meiri áhrif á hreindýrin en 

framkvæmdirnar. Því yrði að reyna að sjá út muninn á áhrifum af 

veðurfari og af virkjuninni. 

4) Hver verða áhrifin á þig og þinn búskap vegna framkvæmdanna, m.t.t. 
hreindýranna? 

• Reikna með því að dýrin komi meira niður í Hrafnkelsdal en þau 

hafa þegar breytt fari sínu vegna veðurfars. 

• Má búast við að kýrnar beri á landareigninni þegar þær hafa 

Hálsinn ekki lengur. 

• Tekjuskerðing veikir búsetu. 

• Ferðaþjónustan á eftir að græða á þessu vegna aukinnar umferðar. 

• Dýrin klóra sér í trjánum í skógræktinni af og til en ekki það mikið 

að maður kvarti yfir því. Þetta eru bara náttúruleg afföll eins og 

annað sem náttúran leggur á skógrækt. 

• Hér er sauðfjárbúskapur og þegar hreindýrin voru hér sem mest 

höfðu þau ekki áhrif á fallþunga dilkana. Hreindýr nærast ekki á 

sama gróðri og sauðfé en þau geta farið illa með landið á vorin í 

beit. 
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Almennt séð töldu menn að áhrif framkvæmdanna m.t.t. hreindýranna 

hefðu ekki neikvæð áhrif á þá og þeirra búskap. Menn töldu að dýrin 

myndu færast nær byggð en að það hefði ekki slæm áhrif á búsetu.  

5)  Verður þú mikið var við hreindýr á jörðinni? 
• Meira á vorin og þá alveg heim við hús. Það eru mest gelddýr. 

[Bær í Jökuldalnum]. 

• Stórir hópar haldið til hér, alveg frá þremur dýrum upp í 500. Kýr 

hafa stundum borið hér og árið 1979 báru allmargar kýr hérna. 

[Bær nyrst í Hróarstungu]. 

• Hreindýr voru hér mjög mikið á árunum milli 1960 og 1970. Dýrin 

voru feit og pattaraleg þá því það var væntanlega mikið af fléttum 

og skófum til. Mjög stórir hópar voru algengastir, flestir hópar með 

í kringum 70 – 80 dýr. Svo virðist sem dýrin elti gróðurinn. [Bær í 

Eiðaþinghá]. 

• Verð var við dýrin á haustin í smalamennskum ágúst – okt/nóv. 

[Bær í Fljótsdalnum]. 

• Lítið af dýrum í góðum árum, er mun minna núna vegna tíðarfars. 

[Bær í Skriðdal]. 

 

Misjafnt er hve mikið menn verða varir við hreindýrin en eins og áður 

hefur verið minnst á telja menn að dýrin sækist mismikið eftir svæðum, 

eftir því hver staða gróðursins er. Einnig hefur veður mikið að segja 

með hvað menn verða mikið varir við hreindýrin. 

6)  Tekur þú eftir breytingum í fari hreindýranna? 
• Sést alltaf minna og minna af hreindýrum, verð orðið lítið var við 

þau. 

• Fjöldi hreindýra hér í kring riðlast alltaf frá ári til árs vegna veiða. 

• Vegur og umferð virðist hafa áhrif á far hreindýranna. 

• Girðingar hafa áhrif á far hreindýranna. 

• Hreindýrin flakka mjög mikið. Þau voru plága hér fyrir þremur 

árum, en sjást varla núna. Örugglega vegna þess að þau eru að 
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hvíla gróðurinn á þessu svæði, ef svo má að orði komast. [Bær í 

Eiðaþinghá]. 

 

Enn og aftur ber á góma flakk dýranna vegna gróðurs og breytts 

veðurfars. Girðingar hafa einnig eitthvað að segja í fari hreindýranna 

og þá einkum rafmangsgirðingar. Hreindýr geta komist yfir venjulegar 

girðingar en er illa við rafgirðingar. Því geta slíkar girðingar haft áhrif 

á far dýranna.  

7)  Eru hreindýrin auðlind sem er mikils virði fyrir jörðina? 
• Drýgja tekjurnar með að vera leiðsögumaður. 

• Búa til minjagripi úr hreindýraafurðum og selja. 

• Hreindýrin eru atvinnuskapandi, bæði á jörðinni og í héraði. 

• Arðurinn gæti verið meiri ef hreindýraveiðileyfin væru seld á hærra 

verði. 

 

Ferðaþjónusta kemur sterkt inn í skoðanir manna þegar virði 

hreindýranna sem auðlindar er skoðuð. Menn verða einnig varir, eins 

og aðrir, við aukna ásókn í hreindýraveiðileyfi. Til að auka 

arðgreiðslur þeirra vegna veiðileyfanna væri óhætt að hækka 

hreindýraveiðileyfin, meðan ásóknin er svona mikil. 

8)  Annað? 
• Stofnstærð er þegar stjórnað með veiðum. Finnst stofninn þegar 

vera orðinn of stór. Stærð stofnsins er oft til vandræða á veturna 

þegar hreindýrin eru við vegina, þau skapa þar slysahættu.  

• Veðurfar virðist vera hlýnandi og dýrin aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum. 

• Hreindýrin færa sig til og finna aðra staði sem henta eins vel til 

burðar og beitar. 

• Stofnstærð er meira veðurfarstengd, framkvæmdirnar hafa lítil áhrif 

þar. 

• Dýrin færa sig um set en það verður að fylgjast með veiðum á þeim 

svæðum sem þau eru að nema. 
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• Hreindýr eru hvort eð er að fara sér að voða í ám og við fossa 

þannig að það eru ákveðin afföll af stofninum á hverju ári. 

• Ekkert óeðlilegt að stofninn muni minnka svo mikið. Öll röskun 

hefur áhrif á hreindýr því þau eru viðkvæmari en aðrar 

dýrategundir. 

• Hreindýr hafa svo mikla aðlögunarhæfni að þau flytja sig bara til. 

Held að kýrnar sæki í Hálsinn af gömlum vana, en þær flytja sig 

örugglega niður í Hrafnkelsdal, Gilsárdal og Desjárdal. 

• Það er búið að fækka sauðfé um 5-8 þúsund á Fljótsdalsheiðinni 

(Jökuldal og Fljótsdal) síðan 1990 þannig að það er meiri gróður 

fyrir hreindýrin að einhverju leyti.  

• Ef veðurfar versnar þá gæti stofninn farið að minnka. 

• Tíðarfar segir meira en Kárahnjúkavirkjun. 

 

Þegar farið var út í almenna umræðu um hreindýrin kom ýmislegt 

fram. Almennt töldu menn áhrifin af Kárahnjúkavirkjun verði litil á 

hreindýrin svo lengi sem veðurfarið er eins og það hefur verið síðustu 

tvö til þrjú ár þó ekki hafi allir verið sammála um það. Hugmyndir 

komu upp um hvert dýrin gætu farið til burðar og beitar í stað Hálsins. 

Menn voru einnig nokkuð á einu máli um það að ef veðurfar versnar 

hefði það meiri áhrif en ella vegna virkjunarinnar og vegna þess að 

Hálsins nyti ekki lengur við.  

 
Það að stofninn væri orðinn of stór og skapaði slysahættu á vegum er 

ekki alveg rétt því nýr vegur nr. 1 var lagður frá Jökuldal að 

Möðrudalsöræfum um svæði sem hreindýrin dvelja mikið á yfir 

veturinn. Það er því aukin slysahætta vegna þess, en ekki vegna 

aukinnar stofnstærðar. 

 

2.4.5 Umræða um niðurstöður viðhorfskönnunarinnar 
Fyrst er að nefna að þetta er óformleg viðhorfskönnun meðal 

landeigenda. Því ber að geta þess að þessar niðurstöður endurspegla 

ekki heildarskoðun og hugmyndir landeigenda en gefa nokkuð góða 
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hugmynd um hver þekking og skoðun er fyrir á svæðinu meðal 

landeigenda óháð því hvort Snæfellshjörðin komi inn á þeirra land. 

Úrtakið er 15 landeigendur sem eiga jarðir á Austurlandi sem fá 

greiddan arð vegna sölu hreindýraveiðileyfa. Ef úrtakið ætti að vera 

nógu stórt til að það yrði vísindalega marktækt þyrfti það að vera um 

80-150 landeigendur sem er of mikið fyrir verkefni af þessari 

stærðargráðu.   

 
Þess ber einnig að geta að galli er á úrtaki landeigenda í flokki lítilla 

jarða þar sem allar litlu jarðirnar eru í Eiðaþinghá. Það gefur nokkuð 

skakka mynd þó í heildina séu þeir jarðareigendur ekki sammála í 

mörgum atriðum. Hins vegar má líta á þetta sem grunn fyrir aðra 

rannsókn sem gerð yrði eftir ákveðin fjölda ára og þá væri hægt að sjá 

hvort skoðanir ábúenda í Eiðaþinghá hefði breyst eitthvað.  

 
33% aðspurðra eru á móti Kárhnjúkvirkjun. 27% voru á miðjunni og 

var það svar mjög margra á miðjunni að þeir væru með þeim 

framþróunum sem ættu sér stað í samfélaginu en á móti því jarðraski 

sem ætti sér stað. Þessar niðurstöður eru mjög andstætt niðurstöðu 

könnunar sem gerð var fyrir stuttu. Þar segir að fylgjendur 

virkjunarinnar séu í meirihluta og að þeir sem eru á móti séu í 

minnihluta (Morgunblaðið, 2005). Mér þótti athyglisvert að menn 

vildu heldur sjá Eyjabakkana fara undir lón en Hálsinn. Það má útskýra 

með því að bændur sjá frekar nytjarnar í landinu en annað og á 

Hálsinum er beitarsvæði fyrir skepnur en Eyjabakkar eru ,,bara 

fúafen“. 

 
Flestir sögðu að burðarsvæði og far dýranna myndu breytast, að áhrif á 

hreindýr vegna framkvæmdanna væru mest í slæmum árum og að 

dýrin fyndu sér annan stað til burðar- og beitar. Það kom mér samt á 

óvart hvað menn voru rólegir yfir þessum áhrifum og höfðu mikla trú á 

því að hreindýrin myndu aðlagast þessu og finna önnur svæði til 

viðveru. Það var einnig greinilegt að menn höfðu hugmyndir um hvert 

dýrin gætu farið þegar að þeim þrengist.  
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40% aðspurðra sögðu að engar breytingar yrðu hjá þeim og þeirra 

búskap vegna áhrifa framkvæmdanna á hreindýrastofninn og 27% 

sögðu að breytingarnar yrðu ekki miklar. Menn virðast halda frekar að 

veðurfar hafi meira að segja á far og hegðun hreindýranna en 

framkvæmdirnar. Þegar borið var undir þá slæmt tíðarfar með mikilli 

úrkomu og kuldum í kjölfar framkvæmdanna, þá gerðust menn 

áhyggjufullari gagnvart hreindýrum og sögðu að í slíkum árum væri 

Hálsinn mikilvægur fyrir dýrin. Það má því segja að skoðanir 

landeigenda varðandi stöðu hreindýrastofnsins, að hún fari meira eftir 

veðri og að Kárahnjúkavirkjun hafi helst áhrif í slæmu árferði.  
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3 NIÐURSTAÐA 
Í upphafi var spurð spurningin um það hvernig ætti að fara að því að 

meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn. Í gegnum þessa 

skýrslu hefur verið fjallað um hreindýrin almennt, Kárahnjúkavirkjun 

og hver möguleg áhrif virkjunarinnar væru á hreindýrastofninn. 

Skoðað var hver áhrif hreindýranna eru á samfélagið og þær 

niðurstöður sem veiðiskýrslur síðustu þriggja ára hafa sýnt um stöðu 

hreindýranna og þá sérstaklega staða Snæfellshjarðarinnar. Reynt var 

að meta hve mikil auðlind hreindýrin eru fyrir Austurland út frá arði af 

sölu hreindýraveiðileyfa og margföldunaráhrifum vegna veiðanna. 

Einnig er greint frá niðurstöðum viðhorfskönnunar sem gerð var meðal 

landeigenda vegna þessa verkefnis.   

 
Það er alveg ljóst að hreindýr eru auðlind sem er mikils virði fyrir 

Austurland, gróflega metið upp á 100 – 200 milljónir í tekjur á ári. Því 

er augljóst að ef hreindýrum fækkar, minnkar kvóti dýra sem veiddur 

er á hverju ári sem leiðir af sér samdrátt í öllum þeim þáttum sem snúa 

að þjónustu við veiðimenn ásamt lægri arðgreiðslum til landeigenda.  

 
Til að meta áhrifin á hreindýrastofninn má skoða ýmsa þætti. Fyrst er 

að nefna talningar sem má segja að sé grunnþáttur í mati á stofninum. 

Talningar fara fram nokkrum sinnum yfir árið á öllum svæðum og utan 

þess eru dýrin á Vesturöræfum, norðan Brúarjökuls, talin þrisvar 

sinnum, ef hægt er yfir vorið og fram á sumar. Slíkar talningar gefa 

góða mynd af fjölda dýranna á hverjum tíma á þessum svæðum og 

hvar þau halda sig. Einnig er mikilvægt að meta fjölda kálfa í 

hjörðunum að vori eftir að aðlaburðartíma lýkur og aftur að hausti til 

að sjá hve mikill hluti þeirra kemst á legg.   

 
Í öðru lagi er mikilvægt að fylgjast með fallþunga og fjölda veiddra 

dýra úr Snæfellshjörðinni. Ef meðalfallþyngd lækkar og fjölda veiddra 

dýra fækkar eru það vísbendingar um að eitthvað sé að. Meta þarf þá í 

hvert sinn hvort orsökin sé vegna áhrifa Kárahnjúkavirkjunar og þá 

hvort áhrifin séu bein eða óbein. Aftur á móti þarf að taka inn í 
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myndina að oft eru bestu dýrin valin úr hjörðinni til að fella og því 

þyrfti að fella ákveðinn fjölda dýra í rannsóknarskyni sem valin eru af 

handahófi. Einnig þarf að taka tillit til þess að fallþyngdin gefur ekki 

vísindalega fullkomna niðurstöður þar sem fallþunginn er mældur af 

mismunandi aðilum með mismunandi tæki. Það því alltaf nokkuð stór 

óvissuþáttur inn í fallþyngdarmælingum. 

 
Í þriðja lagi þarf að skoða nánar ástand gróðurs á því svæði sem 

Snæfellshjörðin gengur á. Það eru aftur á móti ekki eingöngu hreindýr 

sem nærast á gróðri á Austurlandi heldur er sauðfé líka til staðar, ásamt 

gæs, sem heimamenn segja að fari fjölgandi og hún getur haft veruleg 

áhrif á gróðurfar. En eins og komið hefur fram nærast hreindýr og 

sauðfé að miklu leiti á ólíkum gróðri. Það þarf nýjar rannsóknir til að 

bera saman við rannsóknina sem gerð var upp úr 1980 af 

Náttúrufræðistofnun Íslands og sjá hvort einhverjar breytingar hafi átt 

sér stað.  

 
Í fjórða lagi verður að meta hver áhrif veðurfarsins er á 

hreindýrastofninn og hvort breytingar á stofnstærð og hegðun dýranna 

sé vegna veðurfars, eða vegna framkvæmdanna. Mikilvægt er að gera 

grein fyrir þessum mun þó það geti reynst þrautinni þyngri því margir 

þættir spila þarna saman. Komið hefur fram að vindátt og úrkoma 

stjórni mikið fari dýranna og hvar þau halda sig. Mögulegar aðferðir 

við þetta mat er að bera saman vindátt og hvernig veður er þegar 

talningar fara fram.   

 
Hér eru komnar fram fjórar tillögur að því hvernig fara ætti að því að 

meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn og þá aðallega 

Snæfellshjörðina. Fyrir utan mat á þessum þáttum, sem krefjast 

nokkurra rannsókna, þarf einnig að efla aðrar rannsóknir sem auka 

kunnáttu manna á hegðun og fari hreindýranna. Með slíkum 

rannsóknum eru menn betur í stakk búnir að meta og sjá fyrir áhrif af 

ýmsum þáttum eins og Kárahnjúkavirkjun og breyttu veðurfari.  
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4 LOKAORÐ OG UMRÆÐA 
Í byrjun október var ljóst hvert lokaverkefni mitt ætti að vera; meta 

áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn. Þá varð mér ljóst að ég 

þyrfti að leggjast í mikla heimildavinnu til að viða að mér sem mestri 

þekkingu um hreindýr. Þegar ég var búin að lesa mér mikið til um 

hreindýr varð mér ljóst að ég var með nokkuð einhliða þekkingu á 

hreindýrunum, þ.e.a.s. einungis það sem stóð í bókum og skýrslum. Þar 

sem ég er ekki af Austurlandi og þekki mjög lítið til þar þá hafði ég 

ekki þá þekkingu sem fyrir er heima á bæjum þar sem hreindýr eru 

reglulegir gestir. Einnig voru mér ekki kunnar þær skoðanir sem menn 

höfðu á framkvæmdunum og stöðu hreindýranna með tilliti til þeirra. 

Því ákvað ég að fara út í að gera viðhorfskönnun meðal landeigenda til 

að öðlast innsýn í áðurnefnd atriði.   

 
Þegar litið er til baka þá sé ég að úrtakið í könnuninni hefði mátt vera 

betur miðað að því að flokka jarðir eftir ágangi og ágangssvæðum en 

ekki stærð jarðanna. Þá hefði einnig verið gott að miða könnunina nær 

eingöngu við jarðir sem á ganga dýr úr Snæfellshjörðinni, þ.e. svæði 1, 

2 og hluta af svæðum 6 og 7. Þá væri einnig hægt að bera saman 

svæðin í niðurstöðum. Þetta eru auðsjáanlegir gallar á rannsókninni.  

 
Þó viðhorfskönnun mín séu á margan hátt ekki fullnægjandi og gefi 

vísindalega fullnægjandi niðurstöðu, þá var hún samviskusamlega 

unnin og þjónaði þeim tilgangi sem hún átti að gera. Hins vegar mætti 

byggja á niðurstöðum hennar til að hanna mun viðameiri 

skoðanakönnun meðal Austlendinga um skoðanir, þekkingu og viðhorf 

þeirra til hreindýranna. Ég held að slík könnun væri mikilvæg fyrir 

verkefni eins og Sjálfbærniverkefni Landsvirkjunar og Alcoa því þar 

væru einnig skoðaðar væntingar heimamanna til framkvæmdanna og 

áhrifa vegna þeirra í stærra samhengi. Það má einnig líta á niðurstöður 

könnunarinnar sem grunn fyrir áframhaldandi viðhorfskönnun sem 

gerð yrði eftir 10 – 20 ár til að sjá hvernig viðhorf manna hafi breyst í 

gegnum tíðina.  
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Í heildina tel ég mig hafa komist að raunhæfum niðurstöðum um 

hvernig eigi að meta áhrif Kárahnjúkavirkjunar á hreindýrastofninn. 

Þessar niðurstöður krefjast þó fleiri rannsókna eins og mat á gróðri og 

hvert samspil grasbíta og áhrif þeirra er á gróður með hugsanlegu 

auknu beitarálagi. Leggja þarf meiri áherslu á talningu kálfa að hausti 

til að sjá fjölda uppkominna kálfa, svo og væri mikilvægt að festa 

senditæki á dýr í meira mæli til að fylgjast með ferðum og fari 

dýranna. Taka þarf veðurfar inn í allar niðurstöður sem fást úr 

rannsóknum því eins og komið hefur fram hefur veðurfar mikið að 

segja varðandi hegðun dýranna.  

 
Eftir að hafa kynnt mér málið í gegnum þetta verkefni sýnist mér að 

áhrifin á hreindýrastofninn á Vesturöræfum muni ekki vera veruleg 

vegna Kárahnjúkavirkjunar svo lengi sem veðurfar helst gott. Hvað 

gerist þegar veðurfar kólnar aftur get ég ekki sagt til um en miðað við 

hlýnandi loftslag vegna loftslagsbreytinga á norðurhveli er ekki líklegt 

að það muni kólna mikið. Aftur á móti gæti loftslagið breyst þannig að 

það verði of hlýtt fyrir hreindýrin en erfitt er að segja til um það á 

þessu stigi málsins. Það er hins vegar alveg ljóst að hreindýrin eru 

mikilvæg auðlind fyrir Austurland sem ber að umgangast með varúð 

og virðingu.  
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VIÐAUKI I – HREINDÝRAVEIÐISVÆÐI Á 
AUSTURLANDI 

(Hreindýrráð, 2005b og Náttúrustofa Austurlands, 2005) 

Svæði 1 Vopnafjarðarhreppur og Norður Hérað, þ.e. áður Jökuldalur norðan 

Jökulsár á Brú og Jökulsárhlíð 

Svæði 2 Norður Hérað, áður Jökuldalur austan Jökulsár á Brú og 

Hróarstunga. Einnig Fellahreppur, Fljótsdalshreppur og Austur 

Hérað (þ.e. Vellir vestan Grímsár og Skriðdalur vestan Grímsár) 

Svæði 3 Austur Hérað, áður Hjaltastaðaþinghá, Eiðaþinghá og 

Borgarfjarðarhreppur 

Svæði 4 Austur Hérað, áður Vellir austan Grímsár og Seyðisfjörður og 

Mjóifjörður.  

Svæði 5 Fjarðarbyggð, áður Eskifjörður, Norðfjörður og Reyðarfjörður 

Svæði 6 Austur Hérað, áður Skriðdalur austan Grímsár og Breiðdalshreppur 

Svæði 7 Djúpavogshreppur, áður Beruneshreppur, Búlandshreppur og 

Geithellnahreppur 

Svæði 8 Hornafjörður, áður Bæjarhreppur og Nesjahreppur 

Svæði 9 Hornafjörður, áður Mýrarhreppur og Borgarhafnarhreppur 

(Suðursveit) 

 

Sjá mynd á næstu síðu. 
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VIÐAUKI II – NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNAR, EFTIR 
STÆRÐ JARÐA 

Jörð Ábúandi Stærð 
Ormsstaðir Ásmundur Þórhallsson Lítil 
Tókastaðir Árni Jónsson Lítil 
Uppsalir Kári Jónasson  Lítil 
Eyvindará  Margrét Sveinsdóttir Lítil 
Miðhús Hlynur Halldórsson Lítil 
Sturluflöt Sveinn Ingimarsson Miðstór 
Aðalból Sigurður Ólafsson Miðstór 
Klaustursel Aðalsteinn Ingi Jónsson Miðstór 
Húsey  Örn Þorleifsson Miðstór 
Hallbjarnarstaðir Magnús Karlsson Miðstór 
Glúmsstaðir  Jón Þór Þorvarðarson Stór 
Skriðuklaustur Hallgrímur Þórhallsson Stór 
Valþjófsstaður  Lára G. Oddsdóttir Stór 
Möðrudalur Vernharður Vilhjálmsson Stór 
Brú Anna Halldórsdóttir Stór 

 
Með eða á móti Kárahnjúkavirkjun Litlar Mið Stórar Samtals Litlar Mið Stórar % 

Með 2 1 0 3 13% 7% 0% 20%
Hlutlaus 1 2 2 5 7% 13% 13% 33%
Móti 2 2 3 7 13% 13% 20% 47%
Samtals 5 5 5 15 33% 33% 33% 100%
         
Hver verða áhrifin á hd? Litlar Mið Stórar Samtals Litlar Mið Stórar % 

Hegðun dýranna þegar breytt 0 2 0 2 0% 9% 0% 9%
Burðarsvæði og far breytast 3 2 4 9 14% 9% 18% 41%
Ekki mikil 2 2 1 5 9% 9% 5% 23%
Mest í slæmum árum, annars lítil 0 2 1 3 0% 9% 5% 14%
Lagast aftur eftir framkvæmdir 1 1 1 3 5% 5% 5% 14%
Samtals 6 9 7 22 27% 41% 32% 100%
         
Hvernig á að meta áhrifin á hd? Litlar Mið Stórar Samtals Litlar  Mið Stórar % 

Fylgjast með fari 3 4 2 9 14% 19% 10% 43%
Bera saman fyrir og eftir 0 0 1 1 0% 0% 5% 5%
Ekki hugmynd 1 0 2 3 5% 0% 10% 14%
Skoða hvar kýrnar bera 0 3 0 3 0% 14% 0% 14%
Gróðurfar 1 1 0 2 5% 5% 0% 10%
Þyngdarbreytingar 1 0 0 1 5% 0% 0% 5%
Vantar samanburð 0 1 1 2 0% 5% 5% 10%
Samtals 6 9 6 21 29% 43% 29% 100%
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Hver verða áhrifin á þig og þinn 
búskap? 

Litlar Mið Stórar Samtals Litlar  Mið Stórar % 

Engar breytingar 4 0 2 6 29% 0% 14% 43%
Ekki miklar breytingar 1 2 1 4 7% 14% 7% 29%
Tekjuskerðing 0 1 1 2 0% 7% 7% 14%
Girðingatjón 0 1 0 1 0% 7% 0% 7%
Ágangur eykst 0 0 1 1 0% 0% 7% 7%
Veit ekki 0 1 0 1 0% 7% 0% 7%
Samtals 5 4 5 14 36% 29% 36% 100%
         
Verðurðu var við hd? Litlar Mið Stórar Samtals Litlar  Mið Stórar % 

Lítið var 3 0 2 5 20% 0% 13% 33%
nokkuð var 2 1 2 5 13% 7% 13% 33%
mikið var 0 4 1 5 0% 27% 7% 33%
Samtals 5 5 5 15 33% 33% 33% 100%
         
Tekurðu eftir breytingum á hd? Litlar Mið Stórar Samtals Litlar  Mið Stórar % 

Aukin umferð 0 2 1 3 0% 13% 7% 20%
minni umferð 4 2 2 8 27% 13% 13% 53%
engar breytingar 1 1 1 3 7% 7% 7% 20%
Fylgist ekki með 0 0 1 1 0% 0% 7% 7%
Samtals 5 5 5 15 33% 33% 33% 100%
         
Eru hd mikils virði auðlind? Litlar Mið Stórar Samtals Litlar  Mið Stórar % 

Já, tekjur 0 4 3 7 0% 20% 15% 35%
Já ferðaþjónusta 0 5 1 6 0% 25% 5% 30%
Ekki mikils virði 4 0 1 5 20% 0% 5% 25%
Ekki lengur 1 0 1 2 5% 0% 5% 10%
Samtals 5 9 6 20 25% 45% 30% 100%
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VIÐAUKI III – NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNAR, EFTIR 
AFSTÖÐU TIL FRAMKVÆMDANNA 
Hver verða áhrifin á hd? Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Hegðun dýranna þegar breytt 0 2 0 2 0% 9% 0%
Burðarsvæði og far breytast 2 3 4 9 9% 14% 18%
Ekki mikil 2 1 1 4 9% 5% 5%
Mest í slæmum árum, annars lítil 1 1 1 3 5% 5% 5%
Lagast aftur eftir framkvæmdir 0 2 2 4 0% 9% 9%
Samtals 5 9 8 22 23% 41% 36%
        
Hvernig á að meta áhrifin á 
hd? 

Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Fylgjast með fari 1 3 5 9 5% 14% 24%
Bera saman fyrir og eftir 0 0 1 1 0% 0% 5%
Ekki hugmynd 1 2 0 3 5% 10% 0%
Skoða hvar kýrnar bera 1 1 1 3 5% 5% 5%
Gróðurfar 1 1 0 2 5% 5% 0%
Þyngdarbreytingar 1 0 0 1 5% 0% 0%
Vantar samanburð 0 0 2 2 0% 0% 10%
Samtals 5 7 9 21 24% 33% 43%
        
Hver verða áhrifin á þig og 
þinn búskap? 

Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Engar breytingar 1 1 4 6 7% 7% 27%
Ekki miklar breytingar 1 2 1 4 7% 13% 7%
Tekjuskerðing 0 1 1 2 0% 7% 7%
Girðingatjón 1 0 0 1 7% 0% 0%
Ágangur eykst 0 1 0 1 0% 7% 0%
Veit ekki 0 0 1 1 0% 0% 7%
Samtals 3 5 7 15 20% 33% 47%
        
Verðurðu var við hd? Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Lítið var 1 1 3 5 7% 7% 20%
nokkuð var 2 1 2 5 13% 7% 13%
mikið var 0 3 2 5 0% 20% 13%
Samtals 1 5 7 15 20% 33% 47%
        
Tekurðu eftir breytingum á 
hd? 

Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Aukin umferð 0 2 1 3 0% 13% 7%
minni umferð 3 1 4 8 20% 7% 27%
engar breytingar 0 1 2 3 0% 7% 13%
Fylgist ekki með 0 1 0 1 0% 7% 0%
Samtals 3 5 7 15 20% 33% 47%
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Eru hd mikils virði auðlind? Með Hlutlaus Móti Samtals Með Hlutlaus Móti 

Já, tekjur 1 4 2 7 5% 20% 10%
Já ferðaþjónusta 1 3 2 6 5% 15% 10%
Ekki mikils virði 2 1 2 5 10% 5% 10%
Ekki lengur 0 0 2 2 0% 0% 10%
Samtals 4 8 8 20 20% 40% 40%
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VIÐAUKI IV – TÖFLUR ÚR VEIÐISKÝRSLUM 2002 – 
2004. 
(Hreindýraráð, 2003, 2004 og 2005a) 
2002: 

 
2003: 

 
 
Fallþungi dýra, 2004: 
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2002: 

 
 
2003; samanburður 2002-2003. 

 
 
Fjöldi felldra dýra eftir svæði 2004: Samanburður 2002- 2004. 
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2002: 

 
2003: 

 
2004:  
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Fallþyngd kálfa 2002: 

 
 
Fallþyngd kálfa 2003: 

 
 
Fallþyngd kálfa 2004: 

 
 
 
 
 
 

 


