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Tilgangur ferðarinnar var að meta breytingar á seti á botni Andakílsár sem skolaðist úr inntakslóni 

Andakílsárvirkjunar þegar hleypt var úr lóninu um miðjan maí 2017. Áður hafði set verið mælt þann 

22. maí 2017 og 1. júní 2017.  

Rennsli Andakílsár var minnkað niður í um 3 m3/s á meðan mælingum stóð þann 7. júní sl. 

 

Aðferð: 

Breidd árinnar var mæld með fjarlægðarmæli (range finder). Þykkt setsins var metið með því að 

stinga oddhvassri stöng í setið og mæla hve mikið af stönginni komst ofan í setið. Fremur auðvelt var 

að meta hvenær stöngin var komin í botn þar sem gamli botninn var grófari en nýja setið sem nú 

hylur stóran hluta botnsins. Mælt var á metersfresti eins og hægt var. Ef dýpi/straumur var of mikill 

var sá hluti farvegarins metinn sérstaklega, sjónrænt eins og hægt var. 

 

  



 



Farvegur Andakílsá við virkjun: 

Skoðun sýndi að farvegurinn við virkjunina hefur hreinsað sig að miklu leyti. Sjá mátti fremur 

stórgrýttan botn þar sem þörungar og gróður óx á steinum en fíngerðari líparítmöl liggur dreift á milli. 

Ekki var tekið snið á þessum stað. 

Áin hefur rutt upp áreyrum með nýju efni, möl og sandi, rétt neðan við virkjunina. Eyrin var þríhyrnd í 

laginu mældist vera 26 m löng, mest 9 m breið og 15-80 cm há.  

 

 



  



Farvegur Andakílsá við þversnið 1 (64,53857°N 21,69675°W) 

Sniðið er um 130 metra neðan við fossana og um 100 m neðan við þann hluta farvegarins sem lýst 

var hér áðan. Nýtt set liggur yfir öllum farveginum, möl og sandur. Mölin 2-4 cm og sandurinn 

meðalgrófur til grófur. 

Setmagnið frá Andakílsárfossum að stöð 1 var 872 m3 þann 7/6/17 en var 1280 m3 þann 22/5/17. 

Minnkunin nemur 32%.  

 

 

  



Farvegur Andakílsá við þversnið 3 (64,53857°N 21,69675°W) 

Sniðið er um 150 m neðan við snið 1. Breidd farvegar 25 m. Kornastærðin á sniði 3 var minni en á 

sniði 1. Mölin var fíngerð og þétt en einnig var sandur í sniðinu. Við syðri bakka var áin í streng og 

hafði hreinsað nýja setið í burtu. Gamli farvegurinn sjáanlegur en ekki hægt að mæla hann alveg 

sökum mikils dýpis og straumhraða. 

Magn nýja setsins frá fossum að sniði 3 mældist 1750 m3 þann 7/6/2017 en var 2830 m3 þann 

22/5/2017. Það er um 38% minnkun á seti. 
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Frekari athuganir frá 7/6/17 neðan við snið 4, ofan við vatnsleiðslu sem liggur yfir Andakílsá 

3.a 64,53883°N 21,69975°V Ný möl á botni 2-4 cm. Fíngerðari en ofar. Farið að glitta í eldri 
botn. Laus möl undir fótum 

3.b 64,53901°N 21,70012°V Meira ber á smárri möl, gamall botn. 10 m neðar ber á gróðri. Dýpi 
eykst. 

3.c 64,53914°N 21,70097°V Brot byrjar. Gamall botn, smágrýti. örlítil ný möl inn á milli. 

3.d 64,53887°N 21,70171°V Nýtt set í bland við gamlan botn. Fín möl á grynningum. Dýpi 
farvegar eykst til suðurs og þar er eldri botn meira áberandi. 

3.e 64,53889°N 21,70243°V Mikið nýlegt bakkarof til suðurs. Hár bakki, 3-4 m. Leiðslur hanga 
niður (vatnsleiðslur?). Neðan móhellunnar minnkar straumurinn v. 
Meira dýpis og set hefur sest til. Miskorna, silt til möl. Mjög laust 
undir fæti sérstaklega hlémegin við norðurbakka árinnar. 

 
móhellan 

3.f 64,54161°N 21,70549°V 5-10 cm setþykkt. Helmingur farvegar fínt set (sandur) og 
helmingur farvegar eldri botn. Örlítið meiri halli á farvegi en á 3.a 
til 3.e. 

3.g 64,54193°N 21,70574°V Breidd farv. 29 m. 6 m af farvegi gamall botn, 5 m ~ 22 cm fínn 
sandur á hreyfingu og gamall botn inn á milli. Rest af farvegi lygna 
með fínu seti (silt) og móhella undir 

3.h 64,5208°N 21,70639°V Snið frá S til N. Á veiðistað. Mjög þykkt sandlag í dýpsta hluta 
hylsins. Stöngin dugði ekki til að mæla þykktina (sjá mynd. 

 
 

 
 

 

 

  



Farvegur Andakílsá við þversnið 4 (64,54240°N 21,70780°W) 

Snið tekið ofan við brot í ánni (rafveiðistöð nr. 2). Syðri hluti farvegarins er mun grynnri en nyrðri 

hluti hans en nyrðri hlutinn mun hafa verið góður veiðistaður. Þar er setþykktin nú víða mjög mikil 

eins og sést á skematísku myndinni hér að neðan. Meðalþykkt nýja setsins var 28 cm, allt frá 9 cm í 60 

cm. Setmagnið frá Andakílsá að sniði 4 var um 6900 m3. Þann 22/5/17 var ekki hægt að mæla sniðið 

nákvæmlega vegna þess hve mikið rennslið var og hve erfitt var að fóta sig í þeirri fíngerðu drullu sem 

var á botninum. Setið er fremur gróft við syðri bakkann en mest ber nú á sandi í nyrðri hluta sniðsins. 

 

 

 

 

  



SnFarvegur Andakílsá við þversnið 5 (64,54259°N 21,71039°W) 

Þversnið 5 var mælt í fyrsta sinn þann 7/6/17. Þar var þunnt lag af nýju fíngerðu seti (meðaltal 7 cm) 

og áin rann á gömlum botni á dýpsta hluta (syðri hluta) farvegarins. Gamli farvegurinn vel 

greinanlegur, sérstaklega S megin þar sem áin hefur hreinsað hann alveg. 

 

 

 

 

  

  



SnFarvegur Andakílsá við þversnið 6 (64,54259°N 21,71039°W) 

Gerð var tilraun til að mæla snið í hyl ofan við rafveiðistað nr. 3. Þar var lítið set austast í farveginum 

en mikið af fínu seti á um helmingi farvegarins, fyrir miðju. Vestast í farveginum var áin búin að 

hreinsa botninn af fínu seti og dýpi var víðast það mikið að ekki sást til botns. Dýpi í vestari hlutanum 

er ágiskun þar sem ekki var hægt að mæla það með þeim aðferðum sem notaðar voru. Á vestari 

bakkanum, undir vatni, var móhella sem nýtist sennilega sem skjól fyrir fisk.  

Setið er mjög fíngert á þessum stað,  algjör drulla. Ekki sandur, bara silt og leir. 

 

 

 

 

 

Móhellan á vestari bakka    fíngert efni á sniði 6. 

  



Samantekt 

Í heildina á litið hefur áin greinilega verið að hreinsa sig síðan aurinn streymdi úr inntakslóni 

Andakílsárvirkjunar niður í farveg Andakílsár neðan virkjunar.  

Efsti hluti farvegarins er að mestu orðinn hreinn ef undan eru skilin svæði með nýjum 

áreyrum sem eru mestmegnis möl (3-5 cm) en einnig fínna efni. Miklar breytingar eru þó á 

stuttum hluta árinnar þar sem möl þekur farveginn um 100 m neðan við virkjun. Sandur 

einnig sjáanlegur en ekki áberandi. Farvegurinn hulinn með nær jafnþykku setlagi, möl mest 

áberandi. Eftir því sem neðar dregur í farveginum verður mölin fíngerðari og um 700 m 

neðan við Andakílsárfossa er sandur ríkjandi. Þar er mjög mikið af honum og hann fyllir 

veiðistað nr. 4. Neðan við hann er annar veiðistaður þar sem áin hefur hreinsað að mestu 

leiti (snið 5) og er setið þar fínkornóttara en á ofar, fínsandur og silt. Um 1,5 km neðan við 

fossa er kornastærðin enn fínni, silt og leir og í miklu magni á hluta farvegarins en hluti 

farvegarins er orðinn hreinn (rofmegin í bugðunni). 

Á þessum hluta farvegarins (efstu 1,5 km) eru víða kaflar þar sem gamli botninn er mest 

áberandi og þörungar og gróður farið að koma upp úr setinu. Þar sem hallinn er eilítið meiri 

(brot) er gamli botninn alveg hreinn. 

 

 


