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Í meðfylgjandi tölvupósti frá Skipulagsstofnun, dags. 23. mars 2021, er óskað eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands við tillögu að matsáætlun vegna efnistöku í Hjálmholtsnámu.
Náttúrufræðistofnun hefur farið fyrir framangreinda tillögu að matsáætlun og gerir eftirfarandi
athugasemdir.
Verndargildi Þjórsárhraunsins
Þjórsárhraunið er stærsta hraun á Íslandi runnið á nútíma fyrir um 8600 árum og tengist
Bárðarbungueldstöðvakerfinu. Hraunið hefur hátt vísindagildi og nýtur sérstakrar verndar skv. 61. gr.
náttúruverndarlaga. Þjórsárhraunið er áætlað um 970 km2 að stærð og er víða 15-20 m þykkt, að meðaltali
um 25 m þykkt. Víða er hraunið þakið jarðvegi og gróðri, eða yngri hraunum og þess vegna eru ekki margir
staðir á Suðurlandi þar sem yfirborð Þjórsárhraunsins er eins greinilegt og það er undir sunnan- og
austanverðu Hestfjalli. Vegna sérstöðu Þjórsárhrauns telur Náttúrufræðistofnun mikilvægt að varðveita
yfirborð hraunsins, eins og kostur er, á þeim svæðum þar sem það er óraskað, eins og raunin er t.d. undir
Hestfjalli. Á framkvæmdarsvæðinu hefur Þjórsárhrauninu (Merkurhrauni) nú þegar verið raskað að hluta
vegna efnistöku og það verður ekki bætt eða endurheimt, en þess frekar er þörf á því að vernda svæði með
óröskuðu yfirborði hraunsins.
Umfang efnistöku
Í framkvæmdarlýsingu á bls. 11 stendur: “Núverandi efnistökusvæði í Hjálmholtsnámu er um 12 ha að
stærð og niðurgrafið í Merkurhraun. Svæðið verður með árunum stækkað upp í allt að 25 ha og unnir allt að
150.000 m3 af efni, það er sú efnistaka sem að gildandi aðalskipulag Flóahrepps gerir ráð fyrir. Áætlað er að
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það efnismagn dugi í um 20 ár m.v. efnistöku fyrri ára.” Náttúrufræðistofnun gerir athugasemdir við
stækkun svæðis um 13 ha til að vinna allt að 150.000 m3 af efni. Með einföldum útreikningi á rúmmáli efnis
við stækkun námunnar, þar sem miðað er við að 5 m af yfirborði hraunsins fari í efnistöku, fást samtals
650.000 m3. Ljóst er að allt þetta efni verður ekki nýtanlegt en þrátt fyrir að aðeins helmingur þess sé það,
er samt verið að tala um möguleika á efnistöku sem er yfir 300.000 m3 þó að í núgildandi aðalskipulagi sé
talan helmingi lægri. Þá kemur einnig fram í matsáætlun að meðaltali 2 m af mold liggi yfir hrauninu, sem
augljóslega er mest í dældum. Jafnvel þó tekið sé tillit til þess að 5 m af yfirborði námusvæðisins sé skipt
niður í 2 m af mold og 3 m af nýtanlegum hraunkarga þá gefur rúmmál efnistökunnar innan 13 ha svæðis
samtals um 400.000 m3.
Náttúrufræðistofnun vill að framkvæmdaraðilar skoði aðra valkosti t.d. hvort og hvernig hægt sé að nýta
núverandi námusvæðið betur (t.d. að nýta bergið undir karganum) og hvort hægt sé að minnka fyrirhugað
efnistökusvæðið þannig að það miði frekar að 150.000 m3 efnistöku. Þá þarf að koma fram hvernig
framkvæmdaraðili hyggst hlífa óröskuðu yfirborði Þjórsárhrauns utan námusvæðisins.
Eins og fram hefur komið telur Náttúrufræðistofnun mikilvægt að varðveita yfirborð hraunsins við
framkvæmdasvæðið og að ekki sé verið að stækka námusvæðið nema að brýn nauðsyn sé fyrir því og að
hún varði almannahagsmuni. Stofnunin mælist einnig til þess að yfirborði hraunsins utan námusvæðisins sé
ekki raskað að óþörfu. Sjá má t.d. á loftmyndum (sjá einnig mynd 2.1), afmarkaðan reit umhverfis
námusvæðið (e.t.v. girðing?). Reiturinn er ekki í samræmi við afmörkun efnisnámunnar á
aðalskipulagsuppdrætti Flóahrepps 2017-2029 (sjá mynd 3.2). Gott væri að fá útskýringu á afmörkun
svæðisins umhverfis námuna og hvaða tilgangi hún þjónar.
Starfsemin og spilliefni
Ýmsar gerðir stórvirkra vinnuvéla tengjast stórum efnistökusvæðum og með því að skoða loftmynd af
svæðinu (map.is, loftmynd frá 2018) má sjá að einnig þannig er umhorfs í Hjálmholtsnámu. Í tillögu að
matáætlun á bls. 12, er gerð grein fyrir þeim vinnuvélum sem tilheyra framkvæmdaraðila og eru þau öll
díselknúin. Þá kemur einnig fram að ekki er stöðug starfsemi innan námunnar og enginn fastur
opnunartíma. Framkvæmdaraðilar sjá ekki um efnisflutninga en viðskiptavinir sækja sjálfir efnið. Ekki kemur
fram hvort geymd sé olía eða önnur spilliefni innan svæðisins.
Náttúrufræðistofnun telur að hér megi gera betur grein fyrir hversu mikil starfsemin er innan námunnar,
umferð vegna efnisflutninga viðskiptavina og hvort hún sé breytileg eftir árstímum. Þá þarf að koma fram
hvort geymd séu mengandi efni í námunni og eins hvort innan svæðisins sé leyfð urðun úrgangsefna og þá
hverskyns efni það eru. Þá væri fróðlegt að vita hvort leyfð sé urðun á garðaúrgangi þar sem hætta er á að
ágengar garðaplöntur geti dreifst út á hraunið frá námusvæðinu. Koma þarf fram í frummatsskýrslu hvort
ágengar plöntutegundir finnist við námusvæðið.
Vatnsverndarsvæði
Hjálmholtsnáma er innan fjarsvæðis „mögulegs vatnsbóls“ eins og vitnað er í á bls. 17 í umhverfisskýrslu
aðalskipulags. Á mynd 3.2 er sýnt vatnsverndarsvæðið og tvö vatnból vestan við námusvæðið. Fram kemur í
tillögu að matsáætlun að ISOR hafi skoðað hugsanleg áhrif efnistöku á vatnsverndarsvæðið og að fjallað
verði um niðurstöður þeirra rannsókna í frummatsskýrslu.
Náttúrufræðistofnun telur útfrá eðli og umfangi starfseminnar að einnig sé þörf á úttekt Heilbrigðiseftirliti
Suðurlands á námuvinnslusvæðinu er varðar urðun, spilliefni og mengunarvarnir, þ.e. ef það hefur ekki
verið gert núþegar.
Frágangur innan efnisnámu
Á bls. 16 og 18 er vitnað í greinargerð Aðalskipulags Flóahrepps 2017-2029 og þar stendur: „Neikvæð
umhverfisáhrif eru helst þau að grónu nútímahrauni hefur verið raskað og einhver hætta er á jarðvegsfoki á
framkvæmdatíma. Náman hefur haft áhrif á landslag og sjónræn áhrif. Því leggur sveitarstjórn áherslu á að
efnistöku verði áfangskipt og jafn óðum verði gengið frá þeim hluta námunnar þar sem efnistöku er lokið
og svæðið aðlagað að landi umhverfis.“.

Náttúrufræðistofnun tekur undir áherslur sveitarstjórnar um áfangaskipta efnistöku og góðum frágangi
innan námusvæðisins. Í frummatsskýrslu þarf framkvæmdaraðili að gera betur grein fyrir því hvernig
námuvinnslu verður háttað í framtíðinni og hvernig staðið verður að frágangi þar sem efnistöku er lokið.

Náttúrufræðistofnun gerir ekki frekari athugasemdir við framangreinda tillögu að matsáætlun.

Virðingarfyllst,
Lovísa Ásbjörnsdóttir
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Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500.
www.ni.is (http://www.ni.is/)

From: "Jón Ágúst Jónsson" <Jon.A.Jonsson@skipulag.is>
To: "floahreppur@floahreppur.is" <floahreppur@floahreppur.is>; "hsl@hsl.is" <hsl@hsl.is>;
"postur@minjastofnun.is" <postur@minjastofnun.is>; "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>; "ust@ust.is"
<ust@ust.is>
CC:
Subject: Hjálmholtsnáma - umsagnarbeiðni
Date: 23.3.2021 14:17:00
Ágæti umsagnaraðili,

Nesey ehf. hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi tillögu að matsáætlun um ofangreinda framkvæmd,
móttekin 19. mars 2021, skv. 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Hér með er óskað eftir umsögn um meðfylgjandi tillögu að matsáætlun ofangreindrar framkvæmdar skv. 2.
mgr. 8. gr. laga nr. 106/2000 og 17. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.
Í umsögninni þarf eftir því sem við á að koma fram hvort tillagan geri nægjanlega grein fyrir framkvæmdinni
og umhverfi hennar, hvort gerðar séu athugasemdir við þá umhverfisþætti sem matið á að taka til, valkosti
sem leggja á mat á, gagnaöflun sem er fyrirhuguð, hvernig til standi að vinna úr gögnunum til að meta
umhverfisáhrif og hvernig eigi að setja þau fram í frummatsskýrslu. Leyfisveitendur skulu í umsögn sinni
gera grein fyrir þeim leyfum sem eru á starfssviði þeirra og framkvæmd er háð.

Umsögnin óskast send Skipulagsstofnun fyrir 14. apríl 2021 á netfangið skipulag@skipulag.is
(mailto:skipulag@skipulag.is).

Formleg umsagnarbeiðni ásamt útprentaðri greinargerð mun berast með bréfpósti á næstu dögum til
þeirra sem ekki hafa afþakkað útprentuð gögn.

Kv. Jón
______________________________________
Jón Ágúst Jónsson
Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Jon.A.Jonsson@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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