MINNISBLAÐ
SKJALALYKILL

VERKHEITI

2509-321-MIN-011-V01

Kröflulína 3

DAGS.

VERKKAUPI

04.04.2019

Landsnet

SENDANDI

DREIFING

Jón Ágúst Jónsson

Rut Kristinsdóttir, Árni Jón Elíasson og Þórarinn Bjarnason (Landsnet)

MÁLEFNI

Áhrif Kröflulínu 3 á votlendi í Fljótsdalshreppi
Í minnisblaði þessu er fjallað um áhrif Kröflulínu 3 á votlendi í Fljótsdalshreppi. Minnisblaðið er tekið saman að
beiðni Landsnets vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi fyrir byggingu Kröflulínu 3 í Fljótsdalshreppi. Umfjöllunin
byggir að mestu á upplýsingum úr fyrirliggjandi matsskýrslu, sérfræðiskýrslu Náttúrustofu Austurlands um
gróðurfar á línuleiðinni, upplýsingum úr verkhönnun og vistgerðagögnum Náttúrufræðistofnunar Íslands. Með
minnisblaðinu fylgir yfirlitskort sem sýnir fyrirhugaða legu slóða í sveitarfélaginu m.t.t. votlendissvæða yfir 2 ha.
Kröflulína 3 er um 120 km löng 220 kV loftlína sem fyrirhugað er að reisa á milli Fljótsdalsstöðvar og Kröfluvirkjunar.
Í matsskýrslu fyrir framkvæmdina kemur fram að helstu áhrif á gróðurfar felist í raski á um 11 ha af votlendi á
Jökuldalsheiði og Fljótsdalsheiði, þar af njóta 8 ha sérstakrar verndar. Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða voru
áhrif aðalvalkostar Kröflulínu 3 á gróður metin talsvert neikvæð á milli Jökulsár á Fjöllum og Fljótsdals (Landsnet,
2017).
Kröflulína 3 liggur samsíða Kröflulínu 2 á um 12 km kafla í Fljótsdalshreppi, þ.e. frá Fljótsdalsstöð að
sveitarfélagamörkum á miðri Fljótsdalsheiði. Svæðið er almennt nokkuð vel gróið, en samfelldur og gróskumikill
gróður er ekki algengur svo hátt inn til lands. Í brúnum Fljótsdals eru einkum móar en á heiðinni skiptast á votlendi
og móar. Votlendin eru sum hver víðáttumikil, eða allt að 4.419 ha (Gerður Guðmundsdóttir og Kristín Ágústsdóttir,
2015). Einkum er um að ræða hengistararflóavist sem er algróið mosaríkt votlendi með hátt verndargildi,
brokflóavist sem er deigt til forblautt mýrlendi vaxið klófífu og störum með mjög hátt verndargildi og rekjuvist sem
er allvel gróið og rakt mosaríkt land með miðlungs verndargildi (Landsnet, 2017). Þar sem mörg þessara votlenda
eru yfir 2 ha að flatarmáli njóta þau sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 og
ber að forðast að raska þeim nema brýna nauðsyn beri til. Svæðið telst því mikilvægt vistkerfi. Þar sem svæðið er
blautt og í mikilli hæð yfir sjávarmáli telst gróður líka viðkvæmur fyrir hvers kyns raski.
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MYND 1

Vestan Kárahnjúkavegar skiptast á mólendi og votlendi (til vinstri). Kröflulína 2 norðan Garðavatns austan við
Kárahnjúkaveg (til hægri). Heimild: Landsnet, 2017.

MYND 2

Landgerðir á línuleið Kröflulínu 3 í Fljótsdalshreppi samkvæmt CORINE flokkunarkerfinu. Heimild: Landsnet, 2017.

Helstu áhrif framkvæmdarinnar á votlendi tengjast slóðagerð, grundun og uppsetningu mastra. Í Fljótsdalshreppi
lenda 37 möstur. Gera má ráð fyrir um 800 m2 raski við hvert þeirra. Við uppsetningu á möstrunum verður unnt
að notast við 8 km af eldri burðarhæfum slóðum sem ekki þarfnast styrkingar en leggja þarf um 14 km af nýjum
slóðum og styrkja eldri slóðir á um 1,6 km kafla (sjá meðfylgjandi yfirlitskort). Slóðirnar verða um 3,5 m breiðar.
Sú tilhögun að leggja Kröflulínu 3 samhliða Kröflulínu 2 dregur úr neikvæðum umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar, bæði vegna þess að hluta landsins hefur þegar verið raskað auk þess sem unnt er að endurnýta
eldri slóðir að hluta. Í þessu samhengi ber þó að hafa í huga að Kröflulína 3 er stærra mannvirki en Kröflulína 2 sem
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krefst burðarmeiri slóða. Framkvæmdin kemur því til með að hafa neikvæð áhrif á þann hluta votlendisins sem fer
undir slóðir og möstur.
Við verkhönnun og í umhverfismatsferlinu hefur verið leitast við að draga úr neikvæðum áhrifum
framkvæmdarinnar á votlendi. Þannig hefur verið lögð vinna í að staðsetja meginslóð og nýjar slóðir að möstrum
á berandi landi þar sem þess er kostur. Einnig hafa möstur verið færð til í línustefnu til að lágmarka slíkt inngrip,
því er slóðin til dæmis ekki samfelld í gegnum votlendissvæði, heldur eru afleggjarar að erfiðari mastrastæðum frá
meginslóð sem er þá lögð á burðarmeira undirlag. Að sama skapi verður reynt að halda slóðum í votlendi eins
umfangslitlum og mögulegt er með því að leggja 150-250 g/m2 jarðvegsdúk undir slóðir og hafa
stærðartakmarkanir á vinnuvélum sem nýta slóðirnar. Ekki verður heimilt að nota flutningstæki sem eru breiðari
en 2,5 m og beltagröfur sem eru þyngri en 25 tonn. Ræsi verða lögð undir slóðir sem liggja yfir votlendi. Notkun
jarðvegsdúks og ræsa er mikilvægur liður í að tryggja óheft flæði vatns um votlendi. Án slíkra ráðstafana getur
slóðagerðin myndað vatnsrásir, truflað vatnsrennsli eða mögulega þurrkað hluta votlendis, sérstaklega ef land
liggur í halla. Þá er gert ráð fyrir að framkvæmdir í votlendi fari ekki fram á vorin þegar frost er að fara úr jörðu og
gróður er hvað viðkvæmastur. Þess í stað verður leitast við að leggja slóðir þegar land er sem þurrast. Haft verður
samráð við fulltrúa Umhverfisstofnunar um útlagningu vegslóða um votlendi. Við uppgræðslu í verklok verður
jafnframt leitast við að tryggja að endurheimt raskaðra svæða verði í samræmi við það gróðurfar sem fyrir er. Haft
verður samráð við Landgræðslu ríkisins um tegundir og aðferðir við uppgræðslu. Landsnet mun leggja áherslu á
viðvarandi eftirlit með framkvæmdum og slóðagerð. Eftirlitsmenn með framkvæmdum verða því á verkstað á
meðan framkvæmdir standa yfir. Loks áformar Landsnet að kosta framkvæmdir við að endurheimta jafn stórt
votlendi og tapast við framkvæmdir á Fljótsdalsheiði í samráði við Umhverfisstofnun og Fljótsdalshrepp. Þrátt fyrir
að sú mótvægisaðgerð gagnist ekki votlendinu sem raskast við framkvæmdirnar þá dregur hún úr neikvæðum
áhrifum framkvæmdarinnar á votlendi landsins, enda stendur til að reyna að endurheimta svipaða votlendisgerð
og tapast í sama landshluta og framkvæmdin á sér stað, sé þess kostur (Landsnet, 2017).
Landsnet áformar að beita nýju verklagi við stögun mastra á blautum svæðum á Fljótsdalsheiði sem dregur til
muna úr yfirborðsraski. Hefðbundna leiðin er að festa fjögur stög fyrir hvert mastur í tvær forsteyptar einingar sem
eru grafnar í jörðu með beltagröfu. Gera má ráð fyrir að um 60-80 m2 yfirborðsrask fylgi því að grafa niður
einingarnar við hvert mastur auk þess sem beltagrafan getur skilið eftir sig sár í blautu votlendi. Nýja leiðin gengur
út á að festa stögin í bergbolta sem eru steyptir fastir við berg undir votlendinu. Þá er sérstakur borvagn notaður
til að bora um 10 cm breiða holu fyrir hvern bergbolta. Yfirborðsrask með þessari aðferð er bundið við fjórar 10
cm breiðar holur og mögulega hjólför eftir borvagninn, sem reyndar er mun léttari en beltagrafa. Þessari aðferð
er líka hægt að beita á frosinni jörðu, sem þýðir að engin hætta er á sárum eftir borvagn.
Með ofangreindum aðgerðum hefur tekist að draga nokkuð úr raski á votlendi. Þannig er áætlað heildarrask á
votlendi í Fljótsdalshreppi nú um 2,1 ha, samanborið við 3,6 ha í umhverfismatinu. Rask á votlendi sem nýtur
sérstakrar verndar hefur einnig minnkað úr 1,0 ha í 0,6 ha. Þrátt fyrir að gripið hafi verið til aðgerða sem draga úr
neikvæðum áhrifum framkvæmdarinnar á votlendi er ljóst að framkvæmdin kemur til með að hafa í för með sér
neikvæð áhrif á votlendi á Fljótsdalsheiði, sem að hluta nýtur sérstakrar verndar. Ef vandað verður til verka, s.s.
með notkun jarðvegsdúks og ræsa, má gera ráð fyrir að framkvæmdin hafi ekki áhrif á flæði vatns um votlendi og
áhrifin verði bundin við beint rask á landi sem fer undir slóðir og möstur. Í ljósi mikilvægis votlendisins er
framkvæmdin talin hafa talsvert neikvæð staðbundin áhrif á votlendi í Fljótsdalshreppi.
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