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Inngangur
Samgöngum á Vestfjörðum er að mörgu leyti
ábótavant. Mikið er af lélegum og hættulegum
fjallvegum. Nú standa yfir endurbætur á
Vestfjarðarvegi 60. Hann liggur nú milli
Þórisstaða og Eyrarár, hann er hræðileg
slysagildra og langt á eftir sinni samtíð. Tvær
nýjar leiðir eru taldar vænlegar og er mikið
deilt um hvor sé betri. Umhverfisleg
sjónarmið eru efst á oddi þar sem önnur leiðin
liggur gegnum Teigsskóg en hin bíður upp á
möguleika á að hafa sjávarfallavirkjun en þá
Mynd 1. Núverandi Vestfjarðavegur 60

er Þorskafjörðurinn þveraður.

Leiðin yfir Þorskafjörð hefur ekki farið í umhverfismat en nýlega hefur vaxið áhugi fyrir þeirri
leið. Möguleikinn á sjávarfallavirkjun gerir þá hugmynd vænlega því nýlega kom í ljós að
orkuöryggi er minnst á Vestfjörðum. Umhverfisvæn rafmagnsframleiðsla myndi stuðla að
eflingu sveitarfélagsins og auka orkuöryggi.
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Umhverfi Þorskafjarðar
Þar sem þvera mætti Þorskafjörðinn er hann
um 3-4 km að breidd og allt upp í 11 metra
djúpur. Í honum miðjum er djúpur áll sem er
um 200 metrar að breidd. Utan við álinn er
fjörðurinn frekar grunnur. Góð aðkoma er
báðum megin við fjörðinn. Gert er ráð fyrir því
að fara frá Melanesi á Skálanesi og að
Skútunausti . Fjaran báðum megin við
Þorskafjörð er venjuleg sandfjara og við tekur
fjallendi og vel gróið land. Það er aðallega
vaxið birki og lyngi. Tvö til þrjú arnarhreiður
eru á þessu svæði . Eitt við Grónes, annað er í
Ystey.

Mynd 2. Lyng og birki í Þorskafirði

Í Þorskafirði er stærsta samfellda birkibreiða á
Vestfjörðum. Trén eru ekki há en samanlagt þekur
skógurinn um 378 hektara. Hann er á náttúruminjaskrá
enda nær ósnertur af búfénaði og mönnum. Birki getur
aðeins haldist svona í fjöldamörg ár ef sérstakar
aðstæður eru. Þessi tré eru mjög líklega frá
landnámsöld eða af þeirri kynslóð ilmbjarkar. Í
skóginum eru einnig reynitegundir og þrílaufungar en
þær tegundir þola illa beit. Birki vex á hrjóstrugum
svæðum og græðir upp landið. Yfirleitt koma aðrar
tegundir í staðin s.s. gras en við þær sérstöku aðstæður í
Mynd 3. Teigsskógur
Teigsskógi gerist það ekki. Þetta gæti breyst ef
umgangur um skóginn ykist og ef búfénaður kæmist inn í skóginn.
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Vegagerð

Mynd 4. Mögulegar leiðir

Hér á eftir kemur spurningalisti sem oft er hafður til viðmiðunar þegar meta á umhverfis- og
samfélagsleg áhrif ýmisa framkvæmda.
Verða miklar breytingar á umhverfinu með tilkomu
framkvæmdarinnar/starfseminnar?
 Mikil breyting verður í firðinum að því leyti að þverun gæti haft áhrif á
innanverðan fjörðinn. Leirur gætu breyst lítillega. Lítil áhrif verða þó utan
brúarinnar. Vegurinn liggur um núverandi vegarstæði fyrir utan brúna.
Munu áhrifin ná yfir stórt svæði?
 Áhrifin ná ekki yfir stórt svæði. Aðallega er um að ræða þangsvæði í Djúpafirði
sem þó verður hægt að nýta.
Mun mikill fjöldi fólks verða fyrir áhrifum?
 Leiðin til Reykhóla mun lengjast að einhverju leiti fyrir íbúa Djúpadals og minnka
umferð þar fram hjá. Það þarf ekki að vera alslæmt því hægt væri að græða á
ferðamennsku sökum afskektrar náttúrudýrðar. Leiðin yrði jafn löng til
Reykjavíkur en á móti kemur að leiðin er örugg. Lítil sem engin snjósöfnun á
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vegi, engin snjóflóðahætta, lítil hálka og góður vegur. Sjávarfallavirkjun hefur
mikil áhrif á samfélagið á góðan hátt. Árleg samfélagsleg áhrif eru metin á um
1143 milljónir á ári. Við það bætist 1000 milljónir í sparnað vegna
endurbyggingar landnets en Vestfirðir búa við minnsta orkuöryggi á landinu. Um
35 stöðugildi verða til bæði við rekstur virkjunar og afþreyingariðnað. 350-400
starfsmenn fá vinnu á byggingartíma. Þörungaverksmiðjan gæti orðið fyrir minni
háttar töfum við þangöflun í Djúpafirði en þær tafir eru ekki taldar alvarlegar né
hafa mikil áhrif á fyrirtækið.
Munu mikilvægar eða fágætar náttúruauðlindir á svæðinu verða fyrir áhrifum?
 Sára litlar. Vegurinn liggur um núverandi vegarstæði um vestanvert Skálanes yfir
fjörðinn og þaðan um núverandi vegarstæði frá Stað og út Reykjanesið. Þangöflun
er í Djúpafirði en hún er ekki mjög mikil og hægt væri að nýta hana þrátt fyrir
brúna og ætti það ekki að skapa mikinn kostnað. Um 20 farmar fást á fjögurra ára
fresti á svæðinu. Þangöflunarsvæði geta þó ekki talist fágæt í Breiðafirði. Í álnum
er mikið af krækling en það ætti ekki að hafa áhrif á gæði hans né nýtingu að hafa
brúna þar yfir. Nauðsynlegt er þó að hægt verði að koma bátum inn fjörðinn en
það þarf ekki að kosta mikið. Til dæmis væri hægt að koma fyrir ramp svo hægt
væri að sjósetja báta innan brúarinnar.
Er hætta á að framkvæmdin/starfsemin stangist á við viðurkennd viðmið, staðla, lög,
reglur eða alþjóðasamninga?
 Svo fremur sem virkjunin hindri ekki meira en 10% útfiri eru engin viðmið,
staðlar, lög, reglur eða alþjóasamningar sem framkvæmdin stangast á við.
Mun framkvæmdin/starfsemin hafa áhrif á vernduð svæði, náttúruminjar eða
fornminjar?
 Þvert á móti þá minnkar hún umferð um vernduð svæði og vísar henni frá náttúruog fornminjum.
Eru miklar líkur á því að spár rætist um áhrif sem hljótast af framkvæmdinni/
starfseminni?
 Erfitt er að meta breytingu á leirum þegar fjörður er þveraður. Það sýndi sig þegar
Gilsfjörður var þveraður en þá var talið að leirurnar myndu minnka en þvert á
móti þá jukust þær. Lífríki gæti breyst og ganga fisks gæti tekið stakkaskiptum.
Áhrif á aðgengi að bæði kræklingnum og þanginu munu að öllum líkindum verða
að veruleika.
Munu áhrifin verða varanleg eða tímabundin?
 Áhrif sem gætu orðið yrðu varanleg en þó það yrðu einhverjar breytingar á göngu
fisks ætti það ekki að hafa varanleg áhrif á stofnstærð. Áhrif á aðgengi að
krækling og þangi munu þó vera varanleg.
Ef áhrif eru tímabundin mun þeirra þá gæta til lengri eða skemmri tíma?
 Áhrif vegna breytinga á göngu fisks eru ekki líkleg til að vara í langann tíma og
eru þessi áhrif mjög lítil og verða líklega vart merkjanleg.
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Hér má sjá samanburðartöflu líkt og er yfirleitt notuð við gerð umhverfismats. Þetta hefur nú
þegar verið gert fyrir leið B en ekki áður fyrir leið A.

Áhrif

Leið A

Smádýr
Strandsvæði

Engin áhrif
Leirur gætu breyst að
einhverju leyti.

Fuglar(að Erni undanskyldum)
Ernir

Birki

Spendýr
Fiskur
Samfélag

Landnotkun

Fornleifar

Leið B

Lítil áhrif
Gróskumiklar fjörur við
Hallsteinsnes, Melanes og
Grónes fara undir veg.
Engin áhrif
Lítil áhrif
Engin áhrif
Mikil áhrif. 2-3 arnarhreiður
líkleg til að fara í eyði. Vegur
liggur innan 500 m markanna.
Engin áhrif.
Mikil áhrif. 50 hektarar fara
undir veg og enn meira mun
grisjast úr skóginum vegna
beitar og umferðar.
Engin áhrif
Engin áhrif.
Lítil áhrif
Lítil áhrif
Mikil jákvæð áhrif, styttri leið, Töluverð jákvæð áhrif, styttri
aukin atvinna, upbygging
og öruggari leið.
landnets o.flr.
Ekkert svæði utan brúarinnar
Mjög mikið land fer undir
fer undir veg því farið verður
nýjann veg en einnig er þörf á
eftir núverandi vegarstæði.
miklum efnisnámum.
Töluverðar efnisnámur eru
nauðsynlegar.
Engin áhrif.
Töluverð áhrif.

Efnisnámur
Efnisnámur eru helsti þátturinn sem hefur umhverfisleg áhrif við leið A. Þar sem fjörðurinn er
heldur djúpur þá þarf töluvert mikið af efni. Mikilvægt er að ekki sé of langt að sækja efnið. Þar
sem A leið hefur lítið verið skoðuð hefur engin sérstök athugun á efnisnámum fyrir þá
framkvæmd verið gerð. Efnisnámur hafa þó engin gríðarleg áhrif svo fremur sem að þeim sé rétt
staðið. Ef rétt að þeim er staðið ætti gróður að taka þar við sér á stuttum tíma.
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Sjávarfallavirkjun
Engin sjávarfallavirkjun er til á
Íslandi. Þrátt fyrir að vera meðal
fremstu þjóða í að framleiða
umhverfisvænt rafmagn þá höfum
við enn ekki tileinkað okkur þessa
tækni. Sjávarfallavirkjanir eru ekki
mjög flóknar að gerð. Ákveðnar
aðstæður þurfa að vera til staðar
svo hagstætt sé að byggja
sjávarfallavirkjun. Mikilvægt er að munur milli flóðs og fjöru sé mikill. Einnig þarf að vera hægt
að stífla fjörð. Full vatnskipti eru tryggð þar sem það sem flæðir inn er notað á útleið til að knýja
hverfla. Hér gildir sú regla, meira vatn meiri orka. Hentugt er eins og í Þorskafirði að djúpur áll
sé um miðjan fjörðinn. Þá fæst meira vatn en þó er þægilegt að gera stífluna sem í þessu tilviki er
einnig vegur. Virkjanirnar geta virkað aðeins í aðra átt. Þá notar hún útfall til að framleiða
rafmagn. Sjór streymir í lónið við aðfall en þegar útfirið er lokast fyrir og helst lokaður þar til
hæðarmunur er réttur. Þá opnast fyrir hverflana og raforkuframleiðslan hefst. Oft er þó hægt að
láta þetta virka í báðar áttir og getur verið hentugt.
Mynd 5. Einföld mynd af bulb turbine sjávarfallavirkjun.

Nú er stærsta sjávarfallavirkjun í heimi í Sihwa í Suður
Kóreu. Þar er notuð bulb turbine sem er sama tækni og gert
er ráð fyrir að nota í Þorskafirði. Í Sihwa eru svipaðar
aðstæður þó fjörðurinn þar sé mun stærri.

Mynd 6. Sjávarfallavirkjun, Sihwa

Mynd 7. Bulb turbine
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Niðurstöður
Ljóst er að núverandi vegur getur ekki staðið mikið lengur. Einnig er ekki hægt að sætta sig við
það árið 2011 að gerður sé vegur um fjallendi þegar aðrir möguleikar eru fyrir hendi. Því eru leið
A og leið B einu raunhæfu kostirnir. Leið A virðist hafa verið þurrkuð út af kortinu á tímabili.
Enn á eftir að segja til um flest þau umhverfislegu áhrif sem sú leið gæti haft. Sérstaklega hvað
varðar nýtingu auðlindanna í firðinum. Augljóst er að leið B myndi valda gífurlegum spjöllum á
annars ósnertri náttúru. Það er misjafnt hvernig Teigsskógur er metinn, sumir vilja meina að hann
sé í raun ekki svo sérstæður. Það er þó staðreynd að þetta er stærsti samfelldi birkiskógur á
Vestfjörðum en einnig er hann á náttúruminjaskrá. Það verður að teljast fremur augljóst að leið A
er mun betri fyrir umhverfið miðað við fáanlegar upplýsingar. Á meðan leiðin er styttri og
öruggari mun sjávarfallavirkjun einnig auðga samfélagið. Því ætti að taka fagnandi.
Sjávarfallavirkjun er einn af umhverfisvænustu virkjunarkostum í dag enda verður lítil breyting á
umhverfinu í kringum virkjunina. Hún myndi skapa atvinnu og er það í samræmi við þá stefnu
að sporna við fólksfækkun. Vestfirðir búa nú við minnsta orkuöryggi á landinu. Þessu verður að
breyta, en sjávarfallavirkjun af þessari stærð myndi að öllum líkindum leysa þennan vanda. Það
er vel þess virði að Vestfirðingar verði frumkvöðlar í nýtingu sjávarfalla við Ísland.
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