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1 INNGANGUR 

Í bréfi dagsettu 31. ágúst 1999 óskaði Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. (VST) 
fyrir hönd Héraðsvatna ehf. eftir því að Náttúrufræðistofnun Íslands gerði áætlun um 
tilhögun og kostnað við viðbótarrannsóknir á gróðurfari, fuglalífi og jarðfræði vegna 
áætlaðrar Villinganesvirkjunar í Skagafírði. Áætlun Náttúrufræðistofnunar var lögð 
fram í bréfi dagsettu 14. febrúar 2000 og samningur um verkið var undirritaður 7. og 
l l . j ú l í 2000. 

Í skýrslu þessari verður fjallað um þann verkþátt er snýr að fuglalífi. Í áætlun 
Náttúrufræðistofnunar var lagt til að fuglalíf á áhrifasvæði virkjunarinnar yrði kannað. 
Gert var ráð fýrir að vegna sumra tegunda, s.s. hrafns, heiðagæsar, fálka o.fl., yrði farið 
um svæðið og allir varpstaðir kortlagðir. Á algengari tegundir yrði beitt sniðtalningum 
til að mæla þéttleika og þannig fengist yfírlit yfír fuglalífíð sem er lýsandi fýrir svæðið í 
heild. Jafnhliða útivinnu yrði annarri vitneskju um fliglalíf á rannsóknarsvæðinu safnað 
saman, bæði hjá heimamönnum og fuglaskoðurum. Samningur um verkið var 
undirritaður 7. júlí 2000. Samstarfsmaður og tengiliður fyrir hönd Héraðsvatna ehf. var 
Sigurður Þórðarson á VST. Sérfræðingar Náttúrufræðistofnunar Íslands, Amór Þ. 
Sigfusson og María Harðardóttir, fóm um fyrirhugað lónstæði og nágrenni þess vegna 
fuglarannsókna dagana 5.-8. júní 2000. 

2 STAÐHÆTTIR 

Austari- og Vestari-Jökulsá eru vatnsmiklar ár sem koma upp í kvíslum undan 
Hofsjökli. Þær renna um mikilfengleg gljúfur í Austur- og Vesturdal (1. mynd) uns þær 
sameinast í byggð, nokkru sunnan við bæinn Tunguháls (2. mynd). Eftir það heitir 
vatnsfallið Héraðsvötn (3. mynd) og er þar um stórfljót að ræða sem fellur til að byrja 
með í gljúfrum en síðar um aðalbyggð Skagafjarðarhéraðs uns það rennur til sjávar um 
Austurós og Vesturós. 

1. mynd. Vestari-Jökulsá. Ljósm. 
Arnór Þ. SigfYisson júní 2000. 
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3. mynd. Héraðsvötn. Ljósm. Arnór Þ. Sigfússon júní 2000. 

Fyrirhugað er að stífla Héraðsvötn milli bæjanna Villinganess og Tyrfingsstaða, um 2 
km neðan við ármót Austari- og Vestari-Jökulsár, og reisa þar Villinganesvirkjun. Um 
er að ræða rennslisvirkjun og litlar breytingar munu verða á vatnafari annarsstaðar en í 
sjálfu lónstæðinu. Með stíflunni hældcar vatnsborð í gljúfmnum og mun áhrifa vegna 
þessa gæta frá stíflustæðinu að fremri mörkum jarðanna Gilsbakka við Austari-Jökulsá 
og Byrgisskarðs við Vestari-Jökulsá. Flatarmál lónsins verður um 1,7 km2 og mun það 
rúma um 33,5 G1 miðað við vatnsborð í yfírfallshæð. 

3 TILTÆK GÖGN 

Fuglalíf á rannsóknarsvæðinu er allvel þekkt og byggjast upplýsingar um það að mestu 
á athugunum Hjörleifs Kristinssonar fyrrum bónda á Gilsbaklca í Austara-Jökulsárgili. 
Hann fylgdist með fuglalífi í giljunum um áratuga skeið og skrifaði nokkrar greinar um 
fugla sem birtust m.a. í Týli og Skagfirðingabók (Hjörleifur Kristinsson 1969, 1973, 
Helgi Hallgrímsson og Hjörleifur Kristinsson 1972). Í skýrslu Orkustofnunar um 
náttúrufarskönnun á virkjunarsvæði Héraðsvatna við Villinganes í Skagafirði skrifa þeir 
Hálfdán Björnsson og Hjörleifúr Kristinsson (1982) um fugla og byggjast þær 
upplýsingar að mestu leyti á athugunum Hjörleifs. 

4 AÐFERÐIR 

Til að afla meiri upplýsinga um fuglalíf á fyrirhuguðu lónstæði og nágrenni þess var 
farið þangað á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands dagana 5.-8. júní 2000. Gengið 
var með brúnum giljanna allt frá Tyrfingsstöðum og Villinganesi í Héraðsvatnagili að 
Merkigili í Austara-Jökulsárgili og Goðdalabrú í Vestara-Jökulsárgili og á tungunni 
sem skilur að Austari- og Vestari-Jökulsá var gengið frá Bæjarhvammi í landi Bústaða 
að Goðdalabrú. Áhersla var lögð á að kortleggja og meta stærð heiðagæsavarpsins og 
kortleggja varpstaði hrafna, smyrla og fálka. Einnig að fá yfirlit yfír þær tegundir fugla 
sem halda til á svæðinu og meta þéttleika mófugla í mólendinu meðfram giljunum. 
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Öll heiðagæsahreiður og hrafnsóðul voru skráð og merkt beint á kort og tekin var GPS-
mæling í nágrenni við hreiðrin. Allir aðrir fuglar sem sáust voru skráðir niður. Til að 
meta þéttleika mófugla voru þeir taldir á 9 sniðum (4. mynd). Sniðin voru að meðaltali 
890 m löng, það stysta 540 m og það lengsta 1180 m. Þau voru gengin og allir fuglar 
sem sáust beggja vegna miðlínu voru taldir og staðsettir með GPS-mælingu. Breidd 
sniða var 200 m á hvora hönd en í úrvinnslu var fuglum þó skipt í hópa eftir því hvort 
þeir sáust á 0-100 m eða 0-200 m belti beggja vegna miðlínu. í ljós kom að 85% fugla 
sáust innan 100 m beltis. 

Þéttleikatölur fyrir mófugla eru gefnar sem pör á ferkílómetra og þær eru settar fram 
með tvennum hætti. Annars vegar með því að nota gögn frá 100 m belti og hins vegar 
200 m belti og leiðrétta þau síðarnefiidu með línulegu líkani (Bibby 1992). Samkvæmt 
því eru líkur á að sjá ákveðinn fugl í x metra fjarlægð - 1 - kx þar sem k er óþekktur 
stuðull og ef fjarlægð í fuglinn er 1 /k sést fuglinn ekki. Sýnileikastuðulinn k er hægt að 
reikna með eftirfarandi jöfnu: 

Æ ( i) 
w 

þar sem p er hlutfall fugla á 0-200 m belti og w er fjarlægð frá sniðlínu að innri 
mörkum sniðs, þ.e. 100 m línunni. Leiðréttan þéttleika, D, má svo reikna með 
eftirfarandi jöfnu: 

(2) 
L 

þar semi N er allar athuganir á tiltekinni tegund á 0-200 m belti beggja vegna sniðlínu, k 
sýnileilcastuðull reiknaður út frá jöfnu (1) og L er lengd sniðs. 

5 FUGLAR 

Fjölbreytni fuglalífs á virkjunarsvæði Villinganesvirkjunar er nokkur og alls hafa verið 
skráðar 29 tegundir á svæðinu. Af þeim sást 21 tegund í athugunum í júní 2000 og 
ummerki fundust eftir eina til viðbótar. Í giljunum var heiðagæs algengasti varpfuglinn 
og hrafn lét einnig mikið á sér bera. Meðfram giljum voru þúfutittlingur og heiðlóa 
algengustu mófuglarnir. 

Árið 2000 kom út válisti fugla en válisti er skrá yfir lífverur sem eiga undir högg að 
sækja, eru í útrýmingarhættu eða hefur verið útrýmt (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000). Af þeim tegundum sem eru skráðar á fýrirhuguðu lónstæði og nágrenni eru átta á 
válista. Það eru: helsingi í hópi tegunda í hættu, grágæs, gulönd, fálki, hrafn og 
svartbakur í hópi tegunda í yfirvofandi hættu og straumönd og stormmáfur í hópi 
tegunda í nokkurri hættu. 

í 1. töflu er listi yfir skráðar tegundir og á eftir töflunni er umfjöllun um þær allar. Til 
hægðarauka er þeim skipt í mófugla, andfugla og aðra fugla. 
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Náttúrufræðistofnun íslands 2001 

2 km 

1:40.000 
4. mynd. Mælisnið í móluglatalningum og þéttleiki mótugla á áhrifasvæði Villinganesvirkjunar í júní 2000. 
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1. tafla. Fuglategundir í fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar og nágrenni. 
ANDFUGLAR (6 teg): 

V Grágæs 

O 
V 
E 
Ó 
E 

Gulönd 
Heiðagæs 
Helsingi 
Straumönd 
Toppönd 

MOFUGLAR (16 
Ó Auðnutittlingur 
V Heiðlóa 
V Hrossagaukur 
V Jaðrakan 
V Lóuþræll 
V Maríuerla 
V Músarindill 
Ó Rjúpa 

V Sandlóa 
V Skógarþröstur 
V Snjótittlingur 
V Spói 
V Steindepill 
V Stelkur 
E Svartþröstur 
V Þúfutittlingur 

Varpfugl við Héraðsvötn neðan virkjunarsvæðisins. Hefur stöku sinnum orpið 
í Jökulsárgili eða Merkigili.* 
Sést stundum á Jökulsá en óvíst hvort hún verpi á svæðinu.* 
Algengur varpfugl í Austara- og Vestara-Jökulsárgili og Héraðsvatnagili. 
Sést oft á vorin niður með Héraðsvatnagili.* 
Sést stundum á Jökulsá og Merkigilsá en óvíst hvort hún verpi á svæðinu.* 
Sést stundum á Jökulsá en ekki er vitað um varp. 

teg): 
Sést oft seinni hluta vetrar gjarnan i hópi snjótittlinga. Óvíst með varp.* 
Algengur varpfugl í mólendi meðfram giljunum. 
Nokkuð algengur varpfugl í mólendi meðfram giljunum. 
Sjaldgæfur varpfugl á svæðinu. 
Varpfugl á svæðinu. 
Nokkuð algengur varpfugl í giljunum. 
Sést stöku sinnum í giljunum og gera má ráð fyrir að hann verpi þar.* 
Sést sjaldan en ummerki eftir rjúpu sáust á þúfu rétt ofan Gæsabríkar í júní 
2000. 
Varpfugl við Vestari-Jökulsá. 
Fremur sjaldgæfur varpfugl en verpur í kjarri á stöku stað í giljunum. 
Sést oft í stóram hópum seinnipart vetrar, sjaldgæfur varpfugl í giljunum. 
Algengur varpfugl í mólendi meðfram giljunum. 
Nokkuð algengur varpfugl í giljunum. 
Nokkuð algengur varpfugl í mólendi meðfram giljunum. 
Hefur sést á nokkrum bæjum meðfram giljunum.* 
Algengur varpfugl í mólendi meðfram giljunum. 

AÐRIR FUGLAR (7 teg): 
V 
ó 
V 
ó 

V 
ó 

Fálki 
Fýll 
Hrafn 
Sílamáfur 

Smyrill 
Stormmáfur 

Ó Svartbakur 

Sjaldgæfur varpfugl í Jökulsárgili.* 
Sást í Jökulsárgili vestara og Héraðsvatnagili í júní 2000. 
Verpur á allnokkrum stöðum í giljunum. 
Sást á nokkrum stöðum í Héraðsvatnagili, Jökulsárgili austara og Jökulsárgili 
vestara. 
Varpfugl í Jökulsárgili. I júní 2000 var smyrilshreiður í Jökulsárgili vestara. 
Sást á flugi upp með Hérðasvatnagili og Jökulsárgili vestara í júní 2000. Óvíst 
með varp. 
Sást í Héraðsvatnagili og Jökulsárgili vestara. 

Skýringar: V=varpfugl, Ó=ovíst með varp, E=ekki varpfugl. 
*Hálfdán Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982 

29 tegundir 

5.1 Mófuglar 
Til mófugla teljast hér rjúpa, vaðfuglar og spörfuglar (að hrafni undanskildum). Í 
athugunum í júní 2000 sáust alls 13 tegundir mófugla eða ummerki eftir þær en samtals 
eru skráðar 16 tegundir mófugla á svæðinu. Gera má gera ráð fýrir að allt að 13 
tegundir verpi þar (sjá 1. töflu). Af mófuglum voru heiðlóa og þúfutittlingur mest 
áberandi og í sniðtalningum var hvor tegund fýrir sig með um 32% varppara ef litið er á 
sniðin sem eina heild (2. tafla). 

Rétt er að benda á að í kaflanum um mófugla miðast allar niðurstöður sem beinast að 
þéttleika eða hlutfallslegum fjölda para við leiðrétt gildi (sjá bls. 5). 
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2. tafla. Hlutfallslegur fjöldi mófuglapara (%, leiðrétt gildi) á talningasniðum í 
fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar og nágrenni í júní 2000. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.-9. 
snið snið snið snið snið snið snið snið snið snið 

Heiðlóa 14,3 21,1 27,8 51,5 21,6 36,7 37,9 20,0 53,3 32,1 
Hrossagaukur - 5,3 - 12,9 5,8 24,5 27,4 - 13,3 7,8 
Jaðrakan - - 5,6 - - - - - - 1,1 
Lóuþræll - 5,3 5,6 - - - - - 6,7 3,3 
Maríuerla - - - - 14,9 - - - - 3,3 
Skógarþröstur - - - - - - - - - 0,0 
Spói 28,6 15,8 16,7 - - - 7,3 - - 6,4 
Steindepill - - 5,6 - 34,7 12,2 - 20,0 - 11,0 
Stelkur - 10,5 - - 5,0 12,2 - - - 3,0 
Þúfutittlingur 57,1 42,1 38,9 35,6 18,2 14,3 27,4 60,0 26,7 32,0 
Samtals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sjá gögn fyrir hvert snið f 1. viðauka 

Enginn mófugl sem telst sjaldgæfur á landsvísu sást í talningunum. Þéttleiki á sniðum 
var á bilinu 52-200 pör/km2, minnstur á 8. sniði og mestur á 9. sniði en ef öll sniðin 
eru tekin sem ein heild var þéttleikinn um 114 pör/km2. Heiðlóa og þúfutittlingur voru 
með langmestan þéttleika (3. tafla, 4. mynd). 

3. tafla. Þéttleiki mófugla (pör/km2, leiðrétt gildi) á talningasniðum í fyrirhuguðu 
lónstæði Villinganesvirkjunar og nágrenni íjúní 2000. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.-9. 
snið snið snið snið snið snið snið snið snið snið 

Heiðlóa 18,5 34,2 48,1 51,3 36,9 41,7 32,9 10,3 106,7 36,6 
Hrossagaukur - 8,5 - 12,8 9,9 27,8 23,8 - 26,7 8,9 
Jaðrakan - - 9,6 - - - - - - 1,3 
Lóuþræll - 8,5 9,6 - - - - - 13,3 3,8 
Maríuerla - - - - 25,4 - - - - 3,8 
Skógarþröstur - - - - - - - - - 0,0 
Spói 37,0 25,6 28,8 - - - 6,4 - - 7,2 
Steindepill - - 9,6 - 59,3 13,9 - 10,3 - 12,5 
Stelkur - 17,1 - - 8,5 13,9 - - - 3,5 
Þúfutittlingur 74,1 68,4 67,3 35,4 31,1 16,3 23,8 30,9 53,3 36,5 
Samtals 129,6 162,4 173,1 99,5 171,2 113,5 86,9 51,5 200,0 113,9 
Fjöldi teg. 3 6 6 3 6 5 4 3 4 9 
Sniðlengd (km) 0,54 1,17 1,04 0,78 1,18 0,72 0,84 0,97 0,75 7,99 

Sjá gögn fyrir hvert snið í 1. viðauka 

Hér á eftir verður fjallað um hverja tegund fyrir sig og koma tegundirnar fyrir í 
stafrófsröð. Hvað niðurstöður snertir er vísað í 2. og 3. töflu, 1. viðauka og 4. mynd. 

Auðnutittlingur Carduelis flammea er skógar- og kjarrfugl sem verpur víða um land. 
Hann sást ekki í athugunum í júní 2000, en samkvæmt heimildum sést hann oft í 
giljunum seinnipart vetrar, oft með snjótittlingum (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur 
Kristinsson 1982). Ovíst er hvort hann verpur á svæðinu. 

Heiðlóa Pluvialis apricaria er algengur varpfugl um allt land og kjörlendi hennar er 
þurrt mólendi á láglendi og lágheiðum. Á fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar og 
í nágrenni þess er hún einn algengasti mófuglinn og í sniðtalningum í júní 2000 voru 
um 32% varppara af þessari tegund. Hún sást á öllum sniðum og var algengust á 4. og 
9. sniði þar sem yfír helmingur varpfugla var heiðlóur. Þéttleikinn var langmestur á 9. 
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sniði þar sem um 107 pör urpu á hverjum ferkílómetra en á heildina litið var þéttleiki 
tegundarinnar um 37 pör/km2. 

Hrossagaukur Gallinago gallinago er algengur á láglendi og kjörlendi hans er í 
fjölbreytilegu mólendi, bæði þurru og deigu. í sniðtalningum í júní 2000 sást 
hrossagaukur á 6 sniðum og þéttleikinn í heild var um 9 pör/km2. Mestur var hann á 6., 
7. og 9. sniði þar sem 24-28 pör urpu á ferkílómetra. Á heildina litið voru um 8% 
varppara hrossagaukar, mest var hlutfallið á 6. og 7. sniði þar sem 25-27% varppara 
voru af þessari tegund. 

Jaðrakan Limosa limosa verpur á votlendissvæðum þar sem gróður er mikill, en einnig 
í þurru, gróðursælu mólendi. Aðeins sást eitt par af þessari tegund í sniðtalningum í júní 
2000. Það var á 3. sniði og þar var þéttleiki jaðrakana um 10 pör/km2 og hlutfall 
varppara um 10%. Á heildina litið var þéttleiki tegundarinnar ekki nema um 1 par/km2 

og hlutfall varppara um 1%. 

r 

Lóuþræll Calidris alpina verpur í mýrum og deigu votlendi um allt land. Í athugunum í 
júní 2000 sást lóuþræll á 2., 3. og 9. sniði í sniðtalningum. Heildarþéttleiki var um 4 
pör/km2, mestur á 9. sniði eða um 13 pör/km2. Á sniðunum í heild voru um 3% 
varpfugla lóuþrælar, hæst var hlutfallið á 9. sniði eða um 7%. 

Maríuerla Motacilla alba verpur í klettum eða á mannvirkjum og hún heldur sig gjarna 
við læki, ár og vatnsbakka. Í athugunum í júní 2000 sást maríuerla víða með giljum en í 
sniðtalningum sást hún aðeins á 5. sniði. Þar var þéttleiki hennar um 25 pör/km2 en ef 
litið er á sniðin í heild var þéttleikinn um 4 pör/km2. Af varpfuglum á sniðunum voru 
um 3% varppara maríuerlur en á 5. sniði var hlutfallið um 15%. 

Músarindill Troglodytes troglodytes er með slitrótta útbreiðslu hérlendis en þó finnast 
músarrindlar hér og þar á láglendi um allt land. Kjörlendi þeirra er kjarr og skógar en 
þeir eru einnig í giljum, skriðum og hraunasvæðum þar sem kjarrlendi er í næsta 
nágrenni. Oftast eru þeir í grennd við rennandi vatn. Enginn músarindill sást í 
athugunum í júní 2000 en þó má telja líklegt að hann verpi einhversstaðar í giljunum. 
Samkvæmt heimild bregður músarindli fýrir einstaka sinnum á svæðinu og hreiður hafa 
fundist (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur Rristinsson 1982). 

Rjúpa Lagopus mutus er algeng um allt land, bæði upp til fjalla og á láglendi. Á 
sumrin heldur hún sig í móum, mýrum og kjarri. Mat á fjölda rjúpna byggist á 
óðalsbundnum körrum og besti tíminn til að telja þá er í maí. Þegar komið er fram í júní 
er ekki hægt að telja þá með góðu móti. í athugunum í júní 2000 sáust engar rjúpur, 
hvorki á göngu meðfram giljum né í sniðtalningum. Hins vegar sáust ummerki eftir 
rjúpu á þúfu gegnt Gæsabrík. Þar var mikið af rjúpnaskít síðan um vorið og greinilega 
setstaður karra. Í skýrslu Orkustofnunar (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 
1982) er nefnt að rjúpustofninn á svæðinu hafi hrunið og rjúpa sjáist sjaldan en engar 
upplýsingar eru til um hvort það hafi breyst síðan þá. 

Sandlóa Charadrius hiaticula verpur víða um land á gróðurlitlum melum, meðfram ám 
og í fjörum. Í júní 2000 sáust sandlóur á þremur stöðum við Vestari-Jökulsá. Sú fyrsta 
flaug upp úr vegkanti norðvestan Goðdalabrúar, rétt utan virkjunarsvæðisins, önnur var 
í Neðstahvammi og sú þriðja í Músanesi. Miðað við hegðun fuglanna má telja nær 
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öruggt að sandlóan við Goðdalabrú og sú í Neðstahvatnmi hafi verið varpfuglar. í 
sniðtalningum sást engin sandlóa. 

Skógarþröstur Turdus iliacus verpur í skóg- og kjarrlendi um land allt, svo og í 
grasmóum, hrauni og húsagörðum. Á rannsóknarsvæðinu er skógarþröstur fremur 
fátíður varpfugl en í athugunum í júní 2000 sást hann á fjórum stöðum: Í skógarreit í 
landi Gilsbakka og í gilinu gegnt bænum, í trjálundi rétt neðan við ármót Austari- og 
Vestari-Jökulsár og utan 100 m beltis á 5. sniði. Samkvæmt heimildum hefur hann 
einnig orpið í skógarhvammi í Jökulsárgili, skammt sunnan Merkigilsbæjar (Hálfdán 
Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982). 

Snjótittlingur Plectrophenax nivalis velur sér varpstað í holtum, urðum og hraunum 
um land allt. Í heimildum kemur fram að snjótittlingur sjáist oft á svæðinu í stórum 
hópum seinnipart vetrar en verpi þó aðeins til fjalla í nágrenni þess (Hálfdán Björnsson 
og Hjörleifur Kristinsson 1982). Í athugunum í júní 2000 sást þó snjótittlingur sitja á 
gilbrún í Stekkjargili en óvíst er hvort um varpfugl hafi verið að ræða. í sniðtalningum 
sást enginn fugl af þessari tegund. 

Spói Numenius phaeopus er algengur varpfugl á láglendi um allt land og varpkjörlendi 
hans eru mýrar, móar og graslendi. Hann er algengur varpfugl á rannsóknarsvæðinu og 
í sniðtalningum sást hann á 1., 2., 3., 5. og 7. sniði. Á heildina litið var þéttleikinn um 7 
pör/km2 en mestur var hann á 1., 2., og 3. sniði eða á bilinu 26-37 pör/km2. Um 6% 
varppara á öllum sniðum voru spóar en hlutfallið var hæst á 1. sniði eða um 29%. 

Steindepill Oenanthe oenanthe verpur í hraunum, urðum og klettum um mestallt land. í 
fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar er hann tíður varpfugl og sást mjög víða 
meðfram giljunum. Í sniðtalningum sást hann á 3., 5., 6. og 8. sniði. Á heildina litið var 
þéttleiki um 13 pör/km2, mestur á 5. sniði eða um 59 pör/km2. Um 11% varppara á 
öllum sniðum voru steindeplar en hlutfallið var hæst á 5. sniði eða um 35%. 

Stelkur Tringa totanus verpur á láglendi um landið allt og er algengur í bæði votlendi 
og þurrlendi. í athugunum í júní 2000 sást stelkur hér og þar meðfram giljum og í 
sniðtalningum sást hann á fjórum sniðum (2. og 3. og 5. og 6. sniði). Þéttleikinn var í 
heild um 4 pör/km2, mestur á 2. sniði eða um 17 pör/km2. Af heildarfjölda varppara 
voru um 3% stelkar og var hlutfallið hæst á 2. og 6. sniði eða á bilinu 11-12%. 

Svartþröstur Turdus merula er árlegur vetrargestur hér á landi. Hann heldur sig í 
grennd við mannabústaði og velur sér ýmiss konar staði til varps. Hérlendis hefur hann 
alloft reynt að verpa og stundum komið upp ungum, aðallega á Suðurlandi, og 
hugsanlegt er að hann eigi eftir að ná hér fótfestu. í skýrslu Orkustofnunar (Hálfdán 
Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982) er getið um svartþröst á rannsóknarsvæðinu 
en enginn fugl af þessari tegund sást í athugunum í júní 2000. 

Þúfutittlingur Anthus pratensis er afar algengur varpfugl um land allt en þó aðallega á 
láglendi. Í athugunum í júní 2000 var þúfutittlingur ásamt heiðlóu algengasti 
mófuglinn. Hann sást víða á rannsóknarsvæðinu og í sniðtalningum var hann á öllum 
sniðum. Á sniðunum í heild var þéttleiki varppara um 37 pör/km2, mestur á 2. og 3. 
sniði eða 67-68 pör/km2. Af heildarfjölda varppara voru um 32% þúfutittlingar og var 
hlutfallið hæst á 1. og 2. sniði eða á bilinu 57-60%). 
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5.2 Andfuglar 
Til andfugla teljast svanir, gæsir og endur. Alls eru skráðar sex tegundir andfugla á 
fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar og nágrenni og þar af eru fjórar á válista yfir 
tegundir í hættu, yfírvofandi hættu eða nokkurri hættu samkvæmt válista fugla 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). Varp hefur verið staðfest hjá tveimur tegundum: 
Heiðagæs og grágæs. í athugunum í júní 2000 var heiðagæs mest áberandi andfuglinn. 
Hér á eftir er umfjöllun um hverja tegund fyrir sig. 

Grágæs Anser anser verpur á láglendi um land allt, cinkum í eyjum, árhólmum, 
grónum söndum og kvistlendi. Samkvæmt heimildum verpur grágæs einkum við 
Héraðsvötn neðan virkjunarsvæðisins en hefur þó átt það til að verpa í Jökulsárgili eða 
Merkigili (Hálfdán Bjömsson og Hjörleifur Kristinsson 1982). í athugunum í júní 2000 
sáust engar grágæsir á rannsóknarsvæðinu. Grágæs er á válista sem tegund í yfírvofandi 
hættu vegna þess að henni hefur fækkað um meira en 20% á siðustu 10 árum 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 

Gulönd Mergus merganser er strjáll varpfugl hér á landi og heldur sig við ár, stundum 
langt inni í landi, þó sjaldnast á hálendinu. í athugunum í júní 2000 sást gulandarkolla 
fljúga upp með Austari-Jökulsá við Gæsabrík, önnur sást fljúga niður með Vestari-
Jökulsá við Gvendarbmnn og við Hellishvamm við Héraðsvötn sást par fljúga norður 
með gilinu. Ekki hefur verið staðfest að gulönd verpi á svæðinu en þó má telja harla 
líklegt að svo sé. Gulönd er á válista sem tegund í yfirvofandi hættu vegna þess að 
íslenski stofninn er lítill eða um 300 pör (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 

Heiðagæs Anser brachyrhynchus er hálendisfugl sem verpur í gróðurvinjum á 
hálendinu, meðfram ám og í árgiljum og gljúfrum. Á Íslandi verpa um 25 þúsund pör 
og mikilvægustu varpstöðvamar em í Þjórsárverum. Í fyrirhuguðu lónstæði 
Villinganesvirkjunar verpur heiðagæs í klettum og bríkum í Austara- og Vestara-
Jökulsárgili og í Héraðsvatnagili og er hún algengasti andfuglinn á svæðinu. Pörin 
verpa nokkuð jafnt beggja megin í giljunum og er oftast mjög erfitt gangandi mönnum 
að komast að hreiðrunum (5. mynd). 

5. mynd. Heiðagæsapar við hreiður. Ljósm. Arnór Þ. Sigfússon júni 2000. 
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Grófleg áætlun frá árinu 1982 gerir ráð fyrir að á árunum 1979-1980 hafi um 150-200 
heiðagæsapör átt hreiður í Héraðsvatnagili (frá Norðurá), Austara-Jökulsárgili að 
Skatastöðum, Vestara-Jökulsárgili og Merkigili (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur 
Kristinsson 1982). Það er nolckuð stærra svæði en athugað var í júní 2000 en þá var 
gengið frá Villinganesi og Tyrfingsstöðum í Héraðsvatnagili að Merkigili í Austara-
Jökulsárgili og Goðdalabrú í Vestara-Jökulsárgili. Alls fundust 63 heiðagæsahreiður á 
þessu svæði (4. tafla, 6. mynd og 2. viðauki). 

4. tafla. Fjöldi heiðagæsahreiðra í Héraðsvatnagili, Austara- og Vestara-
Jökulsárgili (6. mynd). 

Fjöldi hreiðra 
Héraðsvatnagil (Villinganes/Tyrfingsstaðir-Armót) 20 
A-Jökulsárgil (Armót-Merkigil) 30 
V-Jökulsárgil (Armót-Goðdalabrú) 13 

Miklar líkur eru á að fjöldi hreiðra í júní 2000 sé vanmetinn því á þeim tíma sem 
talningar fóru fram voru mörg heiðagæsapör búin að unga út og farin. Erfitt er að finna 
klakin hreiður, sérstaklega þau sem eru falin á klettabríkum og snösum. Reikna má með 
að heiðagæsavarp í giljunum hafi staðið í stað eða vaxið frá talningu árið 1980. Hér á 
landi hefur heiðagæs fjöigaö jafnt og þétt síðustu áratugina og frá 1980 hefur 
heildarstofninn tvöfaldast og telur nú um 230 þúsund fugla að hausti (Mitchell o.fl. 
1999). Um leið hafa heiðagæsirnar numið ný varplönd eins og í Skagafirði þar sem 
heiðagæsin er farin að verpa á láglendi. 

Helsingi Branta leucopsis er einkum fargestur hér á landi á leið til og frá varpstöðvum 
sínum í Grænlandi. í nokkurn tíma hefur hann þó orpið hér árlega, nú síðustu ár á 
Suðausturlandi. Enginn helsingi sást í athugunum í júní 2000 en samkvæmt heimildum 
sést hann oft á vorin niður með Héraðsvatnagilinu (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur 
Kristinsson 1982). Helsingi er á válista sem tegund í hættu vegna þess hve íslenslci 
varpstofninn er lítill eða minni en 250 fuglar (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 

Straumönd Histrionicus histrionicns verpur um land allt við læki og ár. Hún sást ekki í 
athugunum í júní 2000 en samkvæmt heimildum sést hún stundum á Jökulsá og 
Merkigilsá þó elcki sé vitað hvort hún verpi á svæðinu (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur 
Rristinsson 1982). Straumönd er á válista sem tegund í nokkurri hættu á þeim 
forsendum að Ísland er eina varpland hennar í Evrópu og stofninn því háður vernd 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 

Toppönd Mergus serrator verpur um allt land en þó sjaldnast á hálendinu. 
Varpkjörlendi hennar eru við vötn og tjarnir, víkur og voga. Ólíklegt er að toppönd 
verpi á svæðinu en samkvæmt heimildum sést hún stundum á Jökulsá (Hálfdán 
Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982). Í athugunum í júní 2000 sást einn 
toppandarbliki á flugi niður eftir Jökulsárgljúfri við Bæjarhvamm. 
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6. mynd. Varpstaðir heiðagæsa á áhrifasvæði Villinganesvirkjunar árið 2000 (sjá einnig 2. viðauka). Hver punktur táknar eitt hreiður. 
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5.3 Aðrir fuglar 
Fálki Falco rusticolus heldur sig einkum á láglendi og á mörkum lág- og hálendis, mest 
norðanlands. Hann verpur dreift og kýs helst kletta sem varplendi. Í athugunum í júní 
2000 sást enginn fálki á rannsóknarsvæðinu en bændur sem talað var við könnuðust við 
að hann yrpi í giljunum stöku sinnum. Vitað er að fálki varp í Austara-Jökulsárgili 
vestanverðu, rétt sunnan Gilsbakka, fyrir um 40 árum og einnig fyrir um 25 árum í 
sama gili rétt sunnan Merkigilsbæjar. Einnig sáust tveir fálkar í klettum við Stekkjar-
flatir árið 1970 og 1982 en ekki er vitað hvort þeir urpu þar (Hálfdán Björnsson og 
Hjörleifur Kristinsson 1982). Fálki er á válista sem tegund í yfirvofandi hættu á þeirri 
forsendu að stofninn er lítill eða minni en 1.000 fuglar (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000). 

Fýll Fulmarus glacialis er algengur varpfugl með ströndum um allt land og verpur hann 
aðallega í björgum og hömrum nálægt sjó, en sums staðar einnig í klettum og hömrum 
inn til landsins. Ekki er vitað til að fýll verpi á fyrirhuguðu lónstæði 
Villinganesvirkjunar en í athugunum í júní 2000 sást stakur fýll á flugi á þremur 
stöðum í giljunum. Fyrst sást fýll á flugi suður með Vestara-Jökulsárgili við 
Laugarhöfða og stuttu síðar sást fugl á flugi norður gilið. Ef til vill var þar um sama 
fugl að ræða. Þriðji fýllinn sem sást var á flugi suður með Héraðsvatnagili við 
Hellishvamm. 

Hrafn Corvus corax gerir sér hreiður í klettum nánast hvar sem er á landinu. Pörin 
helga sér varpóðul sem þau verja fyrir öðrum hröfnum og á hverju hrafnsóðali eru 
oftast nokkrir hreiðurstaðir notaðir til skiptis. Hér á landi hefur umræða um fækkun 
hrafna verið talsvert áberandi eftir að rannsóknir sýndu fram á að í Þingeyjarsýslum 
fækkaði tegundinni um 31% á árunum 1981-1998. Nærtækasta skýringin er talin vera 
ofveiði (María Harðardóttir og Ólafur K. Nielsen 1999). Auk þessa eru vísbendingar 
um að hröfiium hafi fækkað á fleiri svæðum, t.d. við Breiðafjörð og á Reykjanesi. Á 
válista er hrafn í flokki tegunda í yfirvofandi hættu (Náttúrufræðistofnun íslands 2000). 

Í giljum fyrirhugaðs lónstæðis hefur hrafn verið fastur varpfugl frá ómunatíð og í 
byrjun 9. áratugarins var giskað á að jafn mörg pör yrpu í giljunum og bæirnir eru 
margir sem eiga land að þeim (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982). Í 
athugunum í júní 2000 fundust 10 hrafnsóðul: þrjú í Héraðsvatnagili, tvö í Austara-
Jökulsárgili, fjögur í Vestara-Jökulsárgili og eitt í fjalli ofan bæjarins Byrgisskarðs. Þau 
voru öll í ábúð nema nyrsta óðalið í Héraðsvatnagili sem var í eyði (7. mynd). Hér er 
um einstakt hrafnavarp að ræða því ekki er vitað um eins þétt varp nokkurs staðar á 
landinu. Á þessum slóðum hefur hrafni ekki fækkað síðastliðna tvo áratugi eins og 
sums staðar annarsstaðar á landinu (María Harðardóttir og Ólafur K. Nielsen 1999). 

Sílamáfur Larus fuscus er algengur varpfugl á Íslandi. Hann verpur í grennd við sjó en 
þó einnig á láglendi inn til landsins, einkum um sunnan- og vestanvert landið. Svo 
virðist sem sílamáfur hafi ekki verið búinn að nema land á rannsóknarsvæðinu í upphafi 
9. áratugarins því ekki er minnst á hann í heimildum. Í athugunum í júní 2000 sáust 
allnokkrir fuglar af þessari tegund. Við Lambagjá í Héraðsvatnagili sást sílamáfur ræna 
heiðagæsardúnunga frá foreldrum sínum á ánni og einn fugl sást fljúga upp með gljúfri 
við Gerðisgil í Austara-Jökulsárgili. Í Vestara-Jökulsárgili sást einn sílamáfur á flugi 
niður með gili við Höfða, annar flaug yfir við Bug og nokkrir sáust við Neðstahvamm. 
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Smyrill Falco columbarius er útbreiddur varpfugl en algengari norðanlands en sunnan. 
Varpstaðir hans eru oftast í giljum, klettum, bröttum brekkum eða hraunum. Í 
heimildum er talað um að smyrill sé varpfugl í Jökulsárgili en það sé lítið af honum 
(Hálfdán Björnsson og Hjörleifur Kristinsson 1982). Í athugunum í júní 2000 sást einn 
smyrill á móts við Laugarhöfða í Vestara-Jökulsárgili (7. mynd). Það var kvenfugl sem 
vældi mikið og barmaði sér. Hreiðrið fannst ekki en öruggt er að um varpfugl var að 
ræða. 

Stormmáfur Larus canus er fremur sjaldgæfur varpfugl á landsvísu en er algengastur 
um mitt Norðurland. Varplendi hans eru einkum óshólmasvæði en einnig vötn og 
þurrlendi í grennd við sjó. Stofninn hefur verið í sókn undanfarna áratugi, fuglarnir 
fínnast á sífellt fleiri stöðum og á næstu árum á stofninn sjálfsagt enn eftir að vaxa. Í 
kaflanum um fugla í skýrslu Orkustofnunar (Hálfdán Björnsson og Hjörleifur 
Kristinsson 1982) er ekki minnst á stormmáf á rannsóknarsvæðinu en í athugunum í 
júní 2000 sást einn stormmáfur á flugi upp með Héraðsvatnagili við Votahvamm og 
annar upp með Vestara-Jökulsárgili við Laugalæk. Hugsanlegt er að um varpfugla hafi 
verið að ræða en engin hreiður fundust. Stormmáfur er á válista sem tegund í nokkurri 
hættu á þeirri forsendu að að stofninn er fremur lítill og háður vernd 
(Náttúrufræðistofiiun Íslands 2000). 

Svartbakur Larus marinus er algengur varpfugl um allt land og heldur sig mest við 
sjávarsíðuna þó hann finnist einnig á hálendinu. Á síðustu áratugum hefur stöðugt 
fækkað í stofninum, ólíkt öðrum máfategundum og er hann nú kominn á válista sem 
tegund í yfirvofandi hættu (Válisti 2). Í skýrslu Orkustofhunar (Hálfdán Björnsson og 
Hjörleifur Kristinsson 1982) er ekki minnst á svartbak á rannsóknarsvæðinu en í 
athugunum í júní 2000 sást einn fugl á 2. ári við Stekkjarhvamm í Héraðsvatnagili. 
Ekki var neitt sem benti til varps tegundarinnar á svæðinu. Svartbakur er á válista sem 
tegund í yfirvofandi hættu á þeirri forsendu að honum hefur fækkað mikið undanfarna 
áratugi (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 
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• Heiðagæsahreiður 
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7. mynd. Hrafria- og smyrlasetur á áhrifasvæði Villinganesvirkjunar árið 2000. 
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6 NIDURSTÖÐUR OG ÁBENDINGAR 

Umgjörðin um virkjunarsvæði Villinganesvirkjunar er stórbrotin og tignarleg auk þess 
sem smærri þættir í landslaginu eru fjölbreyttir og auka á svip þess. Fuglalíf er 
fjölbreytt og gefur svæðinu mikið gildi. Heiðagæs og hrafn eru einkennisfuglar giljanna 
en margar tegundir mófugla setja svip sinn á mólendið í kring. Alls eru skráðar 29 
tegundir fugla á rannsóknarsvæðinu, þar af eru átta á válista (Náttúrufræðistofnun 
Íslands 2000). Fjöldi heiðagæsahreiðra sem fundust í athugunum í júní voru 63 og níu 
hrafnsóðul voru í ábúð. Þéttleiki mófugla á talningasniðum í heild var um 114 pör/km2 

og var fuglalífið einna þéttast og mest á 2. sniði sem liggur norðan Tyrfingsstaða austan 
Héraðsvatna, 3. sniði norðan Villinganess vestan Héraðsvatna, 5. sniði vestan 
Keldulands austan Héraðsvatna og 9. sniði sunnan Gilsbakka vestan Austari-Jökulsár. 

Ef fyrirhuguð Villinganesvirkjun verður að veruleika mun verða til lón sem nær allt frá 
stíflustæðinu að syðri mörkum jarðanna Gilsbakka við Austari-Jökulsá og Byrgisskarðs 
við Vestari-Jökulsá. Þetta mun hafa mikil áhrif á fuglalíf í giljunum, sérstaklega 
heiðagæsavarpið, hrafhasetrin og hugsanlega varpstaði fálka og smyrla. Öll 
hreiðurstæði í Héraðsvatnagili ofan stíflustæðis færu undir vatn og talsverður hluti 
hreiðra í Jökulsárgiljum. Gera má ráð fyrir að a.m.k. helmingur heiðagæsahreiðra og 
allt að helmingur hrafnasetra fari á kaf með tilkomu lónsins. 

Heiðagæs. Heiðagæsavarpið í fyrirhuguðu lónstæði er ekki stórt miðað við varpstofn 
heiðagæsa í heild en er engu að síður um margt sérstætt. Umgjörð varpsins, hrikaleg og 
fögur gljúfrin og það hve aðgengilegt varpið er á varptíma gefa því sérstöðu og 
fræðslugildi. Heiðagæsavörp eru yfirleitt í meira en 300 m hæð yfir sjávarmáli þannig 
að þau eru flest óaðgengileg almenningi þar til hálendisvegir hafa opnast seinnihluta 
júní en þá hafa gæsirnar ungað út og yfirgefið hreiðrin og haldið með ungana á 
beitilönd. 

Varp á stöðum eins og Jökulsárgiljunum veita gæsunum vörn gegn rándýrum s.s. refum 
og minkum. Refir hafa verið á svæðinu frá ómunatíð og þegar skýrsla Orkustofnunar 
var skrifuð hafði stærð stofnsins verið stöðug alllengi (Hjörleifur Kristinsson 1982). Á 
þeim tíma var vitað um 14-17 tófugreni á og í grennd virkjunarsvæðisins (Hjörleifur 
Kristinsson 1982). Minks varð fýrst vart á svæðinu í kringum árið 1955 en ekki er vitað 
um stærð stofnsins (Hjörleifur Kristinsson 1982). Í athugunum í júní 2000 sáust spor 
eftir mink í botni Vestara-Jökulsárgils. 

Ekki er vitað nákvæmlega hve mörg heiðagæsahreiður fara undir vatn með fýrirhugaðri 
Villinganesvirkjun en í Héraðsvatnagili einu munu öll hreiður ofan stíflustæðis fara á 
kaf og talsverður hluti hreiðra í Jökulsárgiljunum. Gera má ráð fýrir að a.m.k. 
helmingur hreiðra muni eyðileggjast með tilkomu lónsins. Heiðagæsahreiður geta sum 
verið áratuga gömul og eru það líklega bestu og öruggustu hreiðrin. Ekki er ólíklegt að 
sama parið noti sama hreiðurstæðið oft ef varp heppnast. Með virkjun munu gömul 
hreiður fara undir vatn og það getur haft afgerandi áhrif á varp einstakra varppara. 
Hugsanlegt er þó að hentug hreiðurstæði sunnar í giljunum séu til fýrir þær gæsir sem 
missa hreiðurstæði sín. Ef varpstofninn í giljunum hefur verið stöðugur síðan 1979-80, 
þegar síðasta áætlun á fjölda heiðagæsa var gerð í giljunum (Hálfdán Björnsson og 
Hjörleifur Kristinsson 1982), gæti það bent til að gilin séu fullsetin og ekki sé um mikið 
af ónýttum hreiðurstæðum. Ef svo væri er líklegt að virkjun við Villinganes með 
tilheyrandi lóni myndi valda varanlegri fækkun í varpstofni heiðagæsa á svæðinu. 
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Hrafn. Hrafnavarp í fyrirhuguðu lónstæði er einstakt á lands- og hugsanlega heims-
mælikvaða vegna þess hve þétt það er. Með tilkomu Villinganesvirkjunar fara þau tvö 
óðul sem eru ofan stíflustæðis í Héraðsvatnagili undir vatn og hugsanlega tvö nyrstu 
óðulin í Vestara-Jökulsárgili og nyrsta óðalið í Austara-Jökulsárgili. Því má segja að 
allt að helmingur hrafnsóðala fari á kaf með tilkomu lóns á svæðinu. Það er ljóst að 
með tilkomu virkjunar mun sérstaða hrafnavarpsins minnka því þéttleikinn verður ekki 
lengur sá sami og áður. Þetta má telja slæmt í ljósi upplýsinga um fækkun hrafna á 
stórum landssvæðum annars staðar á landinu (María Harðardóttir og Ólafur K. Nielsen 
1999) og vegna þess að hrafn er á válista yfir tegundir fugla í yfirvofandi hættu 
(Náttúrufræðistofhun Íslands 2000). Þess má geta að fækkun hrafna getur haft neikvæð 
áhrif á aðrar lífVerur og er þá helst að nefna fálka. Rannsóknir hafa sýnt að um 
helmingur fálkahreiðra eru hrafnslaupar (Cade o.fl. 1998) og með fækkun hrafna gerist 
það stundum að fálkapör finna sér ekki hentuga hreiðurstaði. Ekki er þó vitað til að 
fálki hafi orpið í Jökulsárgiljunum síðustu árin. 

Samantekt. Ljóst er að komi til virkjunar Héraðsvatna við Villinganes mun sú 
framkvæmd hafa talsverð áhrif á fuglalíf í giljunum. í stuttri samantekt má nefha 
eftirfarandi: 

• Heiðagæsavarp í giljunum hefur nokkra sérstöðu og fræðslugildi vegna 
umgjarðar sinnar og þess hve aðgengilegt það er. Virkjun Héraðsvatna við 
Villinganes mun ekki hafa áhrif á heiðagæsastofninn í heild en með tilkomu 
hennar mun sérstætt varp missa gildi sitt að nokkru leyti. 

• Hrafnavarp í giljunum er einstakt á landsvísu og jafnvel heimsmælikvarða 
vegna þéttleika óðala. Fyrirhuguð Villinganesvirkjun mun ekki hafa áhrif á 
hrafnastofninn í heild sinni en sérstaða varpsins mun minnka. 

• Fálki hefur ekki orpið í giljunum í langan tíma svo vitað sé. Virkjun við 
Villinganes mun því ekki leiða til fækkunar fálka, hvorki svæðisbundinnar né í 
heild sinni, nema á þann hátt að heppilegum hreiðurstæðum mun fækka. 

• Smyrill er ekki algengur varpfugl í giljunum. Fyrirhuguð Villinganesvirkjun 
mun því ekki hafa áhrif á smyrilsstofninn á landsvísu og sá varpstaður sem 
fannst í athugunum sumarið 2000 mun vera langt fyrir ofan áætlað vatnsborð 
lónsins. 
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8 VIÐAUKAR 

1. viðauki. Þéttleiki (pör/km ) og hlutfallslegur fjöldi mófugla á níu mælisniðum í 
fyrirhuguðu lónstæði Villinganesvirkjunar og nágrenni 5.-8. júní 2000. 

Skýringar: N1 = f]öldi para á 200 m belti; N = heildarfjöldi fugla á 400 m belti; d = þéttleiki (pör/km2, 
óleiðrétt fyrir 200 m belti); k = sýnileikastuðull; D = leiðrétt gildi fyrir þéttleika. 

1. snið. Sniðlengd: 0,54 km. 

N1 N d P w k D 
Leiðr. 
stuðull 

Hlutfall 
para (%) 

Heiðlóa 1 1 9,3 1,0 100 0,0100 18,5 2,0 14,3 
Spói 2 2 18,5 1,0 100 0,0100 37,0 2,0 28,6 
Þúfutittlingur 4 4 37,0 1,0 100 0,0100 74,1 2,0 57,1 
Samtals 7 7 65 129,6 100,0 
Fjöldi tegunda 3 3 

2. snið. Sniðlengd: 1,17 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 4 4 17,1 1,0 100 0,0100 34,2 2,0 21,1 
Lóuþræll 1 1 4,3 1,0 100 0,0100 8,5 2,0 5,3 
Hrossagaukur 1 1 4,3 1,0 100 0,0100 8,5 2,0 5,3 
Spói 3 3 12,8 1,0 100 0,0100 25,6 2,0 15,8 
Stelkur 2 2 8,5 1,0 100 0,0100 17,1 2,0 10,5 
Þúfutittlingur 8 8 34,2 1,0 100 0,0100 68,4 2,0 42,1 
Samtals 19 19 81,2 162,4 100,0 
Fjöldi tegunda 6 6 

3. snið. Sniðlengd: 1,04 km. 
Leiðr. Hluttall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 5 5 24,0 1,0 100 0,0100 48,1 2,0 27,8 
Lóuþræll 1 1 4,8 1,0 100 0,0100 9,6 2,0 5,6 
Jaðrakan 1 1 4,8 1,0 100 0,0100 9,6 2,0 5,6 
Spói 3 3 14,4 1,0 100 0,0100 28,8 2,0 16,7 
Stelkur 0 1 0,0 0,0 100 0,0000 0,0 0,0 
Þúfutittlingur 7 7 33,7 1,0 100 0,0100 67,3 2,0 38,9 
Steindepill 1 1 4,8 1,0 100 0,0100 9,6 2,0 5,6 
Samtals 18 19 86,5 173,1 100,0 
Fjöldi tegunda 6 7 

4. snið. Sniðlengd: 0,78 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 4 4 25,6 1,0 100 0,0100 51,3 2,0 51,5 
Hrossagaukur 1 1 6,4 1,0 100 0,0100 12,8 2,0 12,9 
Þúfutittlingur 4 5 25,6 0,8 100 0,0055 35,4 1,4 35,6 
Samtals 9 10 57,7 99,5 100,0 

Fjöldi tegunda 3 3 
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5. snið. Sniðlengd: 1,18 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 6 7 25,4 0,9 100 0,0062 36,9 1,5 21,6 
Hrossagaukur 2 4 8,5 0,5 100 0,0029 9,9 1,2 5,8 
Spói 0 1 0,0 0,0 100 0,0000 0,0 0,0 
Stelkur 1 1 4,2 1,0 100 0,0100 8,5 2,0 5,0 
Þúfutittlingur 6 10 25,4 0,6 100 0,0037 31,1 1,2 18,2 
Maríuerla 3 3 12,7 1,0 100 0,0100 25,4 2,0 14,9 
Steindepill 7 7 29,7 1,0 100 0,0100 59,3 2,0 34,7 
Skógarþröstur 0 1 0,0 0,0 100 0,0000 0,0 0,0 
Samtals 25 34 105,9 171,2 100,0 
Fjöldi tegunda 6 8 

6. snið. Sniðlengd: 0,72 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w lt D stuðull para (%) 
Heiðlóa 3 3 20,8 1,0 100 0,0100 41,7 2,0 36,7 
Hrossagaukur 2 2 13,9 1,0 100 0,0100 27,8 2,0 24,5 
Stelkur 1 1 6,9 1,0 100 0,0100 13,9 2,0 12,2 
Þúfutittlingur 2 4 13,9 0,5 100 0,0029 16,3 1,2 14,3 
Steindepill 1 1 6,9 1,0 100 0,0100 13,9 2,0 12,2 
Samtals 9 11 62,5 113,5 100,0 
Fjöldi tegunda 5 5 

7. snið. Sniðlengd: 0,84 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 4 5 23,8 0,8 100 0,0055 32,9 1,4 37,9 
Hrossagaukur 2 2 11,9 1,0 100 0,0100 23,8 2,0 27,4 
Spói 1 4 6,0 0,3 100 0,0013 6,4 1,1 7,3 
Þúfutittlingur 3 4 17,9 0,8 100 0,0050 23,8 1,3 27,4 
Samtals 10 15 60 86,9 100,0 
Fjöldi tegunda 4 4 

8. snið. Sniðlengd: 0,97 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 1 1 5,2 1,0 100 0,0100 10,3 2,0 20,0 
Þúfutittlingur 3 3 15,5 1,0 100 0,0100 30,9 2,0 60,0 
Steindepill 1 1 5,2 1,0 100 0,0100 10,3 2,0 20,0 
Samtals 5 5 3 51,5 100,0 
Fjöldi tegunda 3 3 
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9. snið. Sniðlengd: 0,75 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 8 8 53,3 1,0 100 0,0100 106,7 2,0 53,3 
Lóuþræll 1 1 6,7 1,0 100 0,0100 13,3 2,0 6,7 
Hrossagaukur 2 2 13,3 1,0 100 0,0100 26,7 2,0 13,3 
Þúfutittlingur 4 4 26,7 1,0 100 0,0100 53,3 2,0 26,7 
Samtals 15 15 100,0 200,0 100,0 
Fjöldi tegunda 4 4 

1 - 9 . snið. Sniðlengd: 7,99 km. 
Leiðr. Hlutfall 

N1 N d P w k D stuðull para (%) 
Heiðlóa 36 38 22,5 0,9 100 0,0077 36,6 1,6 32,1 
Lóuþræll 3 3 1,9 1,0 100 0,0100 3,8 2,0 3,3 
Hrossagaukur 10 12 6,3 0,8 100 0,0059 8,9 1,4 7,8 
Jaðrakan 1 1 0,6 1,0 100 0,0100 1,3 2,0 1,1 
Spói 9 13 5,6 0,7 100 0,0045 7,2 1,3 6,4 
Stelkur 4 5 2,5 0,8 100 0,0055 3,5 1,4 3,0 
Þúfutittlingur 41 49 25,7 0,8 100 0,0060 36,5 1,4 32,0 
Maríuerla 3 3 1,9 1,0 100 0,0100 3,8 2,0 3,3 
Steindepill 10 10 6,3 1,0 100 0,0100 12,5 2,0 11,0 
Skógarþröstur 0 1 0,0 0,0 100 0,0000 0,0 0,0 
Samtals 117 135 73,2 113,9 100,0 
Fjöldi tegunda 9 10 
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2. viðauki. Staðsetning heiðagæsahreiðra í fyrirhuguðu lónstæði Villinganes-
virkjunar. GPS-mælingar. 

Ath: Mælingarnar voru yfírleitt ekki gerðar við hreiðrin, heldur á þeim stöðum sem þau sáust. 

Hreiðurnr. Norðlæg lengd Vestlæg breidd Hreiðurnr. Norðlæg lengd Vestlæg breidd 
1 65,3545 -19,0170 47 65,3556 -19,0298 
2 65,3545 -19,0170 48 65,3657 -19,0703 
3 65,3579 -19,0296 49 65,3657 -19,0703 
4 65,3592 -19,0323 50 65,3710 -19,1020 
5 65,3603 -19,0423 51 65,3710 -19,1020 
6 65,3743 -19,1115 52 65,3710 -19,1020 
7 65,3764 -19,1167 53 65,3718 -19,1045 
8 65,3787 -19,1216 54 65,3692 -19,1033 
9 65,3787 -19,1216 55 65,3658 -19,1037 
10 65,3787 -19,1216 56 65,3564 -19,1056 
11 65,3787 -19,1216 57 65,3564 -19,1056 
12 65,3793 -19,1221 58 65,3536 -19,1072 
13 65,3797 -19,1228 59 65,3536 -19,1072 
14 65,3797 -19,1228 60 65,3529 -19,1069 
15 65,3656 -19,0649 61 65,3529 -19,1069 
16 65,3642 -19,0631 62 65,3886 -19,1317 
17 65,3607 -19,0575 63 65,3919 -19,1367 
18 65,3607 -19,0575 
19 65,3527 -19,1088 
20 65,3527 -19,1088 
21 65,3527 -19,1088 
22 65,3555 -19,1114 
23 65,3555 -19,1114 
24 65,3738 -19,1140 
25 65,3760 -19,1200 
26 65,3760 -19,1200 
27 65,3768 -19,1207 
28 65,3752 -19,1180 
29 65,3649 -19,0600 
30 65,3674 -19,0623 
31 65,3676 -19,0683 
32 65,3676 -19,0683 
33 65,3676 -19,0683 
34 65,3690 -19,0754 
35 65,3701 -19,0920 
36 65,3701 -19,0920 
37 65,3701 -19,0920 
38 65,3701 -19,0920 
39 65,3701 -19,0920 
40 65,3701 -19,0920 
41 65,3709 -19,0985 
42 65,3709 -19,0985 
43 65,3977 -19,1496 
44 65,3993 -19,1541 
45 65,3993 -19,1541 
46 65,3580 -19,0335 
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