
Selfossi, 12. nóvember, 2015 

Virðulegu viðtakendur, 

Undirritaður gerir eftirfarandi athugasemdir við frummatsskýrslu Landsvirkjunar 

um mat á umhverfisáhrifum Búrfellslundar, vindorkubús í Rangárþingi ytra og 

Skeiða- og Gnúpverjahrepp. 

1. Vindmyllur þær sem til stendur að reisa koma til með að valda alvarlegri 

sjónmengun á stóru svæði enda sjást mannvirkin mjög langt að. Á stórum 

svæðum í Landsveit og á ofanverðum Rangárvöllum mun myllurnar bera við 

himinn. Þær vindmyllur sem þegar hafa verið reistar sjást vel víða af afréttum 

Landmanna og Gnúpverja sem og alla leið innan úr Hrauneyjum og eru mikið 

lýti. Sjónræn áhríf eru mjög neikvæð, sérstaklega fyrir íbúa á svæðinu í kring. Í 

skýrslunni er fremur lítið gert úr sjónmenguninni. 

2. Rekstraráhættan í raforkukerfinu vegna virkjana á virkum svæðum eykst. 

Jarðfræðilega er svæðið sem um ræðir mjög virkt. Jökulfljótin tvö sem knýja 

þær virkjanir sem þegar eru til staðar eru óútreiknanleg og hlaup í öðru hvoru 

þeirra vegna eldsumbrota í Vatnajökli geta valdið mikilli truflun á 

raforkuframleiðslu. Á Þjórsár-Tungnaár svæðinu eru vatnsaflsvirkjanir með 

uppsett afl upp á rúmlega 900 MW og sér svæðið því um mjög stóran hluta 

raforkuframleiðslu landsins á hverjum tíma. Þá er Hekla aðeins í nokkurra 

kílómetra fjarlægð frá Hafinu og getur gos í henni, með tilheyrandi öskufalli, 

auðveldlega valdið röskun á framleiðslu og skemmdum á búnaði. Algerlega 

ófyrirséð er hvernig vindmyllur koma til með að bregðast við slíkum 

hamförum. Sé rekstraröryggi raforkukerfisins skoðað heildstætt verður að 

teljast afar hæpið að hafa svo mikla raforkuframleiðslu á jafn óstöðugu svæði. 

3. Framkvæmdirnar munu skaða ferðaþjónustu á svæðinu. Þeir ferðamenn sem 

heimsækja Hólaskóg, Áfangagil og náttúruperlurnar þar í kring koma til að 

upplifa óbyggðir, kyrrð og óspillta náttúru. Vindmyllugarðar bera með sér 

ásýnd iðnaðar sem gerir svæðið mun síðra í augum ferðamanna.  

4. Þær niðurstöður sem koma fram í frummatsskýrslu um mat  á 

umhverfisáhrifum um hljóðvist verða að teljast hæpnar en þar segir: 

,,Niðurstöður útreikninga sýna að hljóðstig frá vindlundi hefur ekki teljandi áhrif á 

hljóðvist á framangreindum stöðum.“ Þeir staðir eru Stöng í Þjórsárdal, bílastæði 

við Háafoss, Hólaskógur og Áfangagil. Á kyrrum degi má heyra niðinn frá 

þeim vindmyllum sem þegar eru til staðar frá Hólaskógi. Því er ástæða til að 

fara fram á betri athuganir á áhrifum vindmyllugarða á hljóðvist á svæðinu. 

5. Ekki er nægilega mikið gert úr áhrifum á fuglalíf í frummatsskýrslunni. Á 

svæðinu finnast tegundir í útrýmingarhættu, t.d. fálki og haförn. Báðar þessar 

tegundir eru taldar verpa í grennd við Búrfell. Þá er snæugla ekki nefnd í 

skýrslunni en hún hefur sést á þessu svæði og er talin eiga varp í grenndinni. 



Er það ósk undirritaðs að þessar athugasemdir verði teknar til ítarlegrar skoðunar. 

Með vinsemd og virðingu, 
 
Sigurður Rúnar Rúnarsson, vélfræðingur 
Birkivöllum 3, Selfossi 


