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Minnisblað um ferð í Andakílsá 14/6/2017: Setþykktarmælingar 
Eydís Salome Eiríksdóttir og Jón S. Ólafsson 

 

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,  1. júní 2017 og 6. júní sl. 

Rennsli Andakílsár var minnkað niður í um 3 m3/s á meðan mælingum stóð þann 14. júní sl. 

 

Aðferð: 

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

stinga oddhvössri 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. 
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Farvegur Andakílsá við virkjun: 

Farvegurinn er svipaður og hann var þann 6. júní sl. Gamall botn með þörungum og mosa áberandi 

þar sem straumur er mestur. Áreyri úr möl og sandi sem ruðst hefur upp neðan við virkjun er óbreytt 

frá því síðast. 

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

 

 

 

Áin virðist búin að hreinsa lengra frá fossi heldur en hún var búin að í síðustu mælingu. Komið 

heilmikið dýpi í kring um stórgrýti sem er í ánni á móts við þar sem örin bendir á myndinni hér að 

ofan. Litlu neðar er snið 1, og þar er farvegurinn hulinn möl. 
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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 fyrir ofan. 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 1200 m3 þann 14/6/17 en var 1280 m3 þann 22/5/17 

og um 870 m3 þann 7/6 sl.   

Aukningin getur verið vegna a) aukinni hreinsun ofar í farveginum sem leggst við snið 1, eða b) þann 

7/6 lenti mælingin á klöpp (sjá skematíska mynd með minnisblaði um sniðmælingar 7/6 2017). 

 

 

 

  



15.6.2017 

 

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 þar 

var grófari möl. Þar var einnig mosi að koma upp en sást ekki mikið í gamla botninn, einn og einn 

kollur á gömlum steini, sbr myndir. 

Magn nýja setsins frá fossum að sniði 3 mældist 1893 m3 þann 14/6/2017 en var 2830 m3 þann 

22/5/2017. Það er um 33% minnkun á seti. 
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Frekari athuganir frá 14/6/17 neðan við snið 3, ofan við vatnsleiðslu sem liggur yfir Andakílsá 

 10-20 m neðan við snið 3 eru grynningar og gamall botn að koma 
upp. Þörungar að vaxa á gömlu steinunum. 

64,53895°N 21,70001°V Gamall botn áberandi, hnefastórir, ávalir steinar og nýjar 
steinvölur á milli.  Gamlir steinar þörungavaxnir 

 
64,53902°N 21,70041°V Stórir steinar komnir uppúr, 20 cm í þvermál, gamall og nýr botn í 

bland. Þörungar á gömlum steinum 

 
64,53910°N 21,70082°V Við brot. Gamall botn með þörungum og mosa. Brotið alveg laust 

við nýjan botn. 

64,53887N 21,70246°V Móhellan orðin meira áberandi en áður, meira hefur hreinsast af 
henni. Sandur safnast saman neðan móhellu. Þörungar að vaxa á 
móhellu. 

64,53933°N 21,70320°V Sandur á botni neðan móhellu 

64,54135°N 21,70504°V Neðan við vatnspípu og ofan við lygnu á veiðistað 4. Gamall botn 
áberandi, smá líparít möl á milli steina. Töluverður sandur, lítil möl. 
Þörungar. 

 
64,54229°N 21,70632°V Við veiðistað 4 sem var fullt af sandi þann 7/6. Enn mikill sandur en 

hefur rofist töluvert. Ofan við staðinn er móhella sem stjórnar 
dýpi/rofi. Dýpi sets ekki mælt. 
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Farvegur Andakílsá við þversnið 4 (64,54240°N 21,70780°W) 

Snið tekið ofan við brot í ánni (rafveiðistöð nr. 2). Hér hafa orðið  miklar breytingar og setþykktin mun 

minni en 7/6. Meðalsetþykkt á sniðinu er 9 cm (frá 0-36 cm) en var 28 cm (frá 9 til 60 cm). Sniðið er 

rétt fyrir ofan brotið og þar hefur greinilega verið mikill sandburður. Setmagnið frá Andakílsá að sniði 

4 var um 3700 m3. Þann 22/5/17 var ekki hægt að mæla sniðið nákæmlega vegna þess hve mikið 

rennslið var og hve erfitt var að fóta sig í þeirri fíngerðu drullu sem var á botninum, en þann 7/6 var 

magnið um 7000 m3. Mest ber á sandi eins og þann 7/6. 
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Um 10 m ofan við snið 4 (64,54265°N 21,70754°W) er þykkara set en við snið 4. Þar er straumurinn 

aðeins hægari og rofið ekki eins hratt.  

 

 

 

Sandbotn eins og er ríkjandi á sniði 4 og á lygnunni þar fyrir ofan (veiðistaður 4). 
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SFarvegur Andakílsá við þversnið 5 (64,54259°N 21,71039°W) 

Óbreytt ástand m.v. 7/6 sl. Þessi lýsing er síðan þá og á enn við: 

„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.“ Þess má geta að þetta 

fíngerða set er algjör drulla (silt og leir) og vel samlímt.  

Heldur er þó minnkun á seti á botninum þrátt fyrir að meðalþykkt sé sú sama. Þann 7/6 var magnið 

frá sniði 4 að sniði 5 metið 214 m3 en nú var það metið 165 m3. Heildarmagn frá fossum að sniði 5 var 

metið 3800 m3. 

Batteríið kláraðist af myndavélinni þ.a. engar ljósmyndir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nálægt sniði 5. Þessi 

drulla er dæmigerð 

fyrir snið 5 og 6.  
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SnFarvegur Andakílsá við þversnið 6 (64,54259°N 21,71039°W) 

Vettvangskönnun var gerð á þversniði 6 og var ástandið óbreytt síðan 7/6 sl. Þessi mynd frá 

því þá á vel við ástandið eins og það er í dag. Mjög fíngert set (silt og leir) situr í hluta 

farvegarins en áin hefur hreinsað dýpsta hlutann. Þar er hyldjúpt eins og síðast og sér 

sumstaðar ekki í botn. Þar sem sást í botn á dýpsta hlutanum sást í stóra ávala steina og svo 

brot sem líklega eru ú móhellunni sem er þarna. 

 

 

 

 

 

Móhellan á vestari bakka 6/7/2017          Móhellan á vestari bakka 14/7/2017 
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Samanburður á sniðum með tíma. 

SNIÐ 1: 
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SNIÐ 3 

 

 

SNIÐ 4 

 

Ath. Tekið frá suðri til norðurs þann 7/6/2017 en frá norðri til suðurs þann 14/6/2017.  
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Samantekt 

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

Andakílsárvirkjunar niður í farveg Andakílsár neðan virkjunar.  

Efstu ~90 m 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 er 

þar 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 mikið af honum og hann fyllir veiðistað 

nr. 4. Þar hefur þó rofist töluvert af sandi frá því í síðustu viku. Mest hefur rofist neðst á 

þeirri lygnu, á sniði 4, rétt ofan við brot í ánni þar sem straumurinn er örlítið meiri en ofar á 

lygnunni. Setið á sniðum 5 og 6 er mun fíngerðara en á efri sniðum, silt og leir, en víða sést í 

gamla botninn, helst þar sem áin liggur rofmegin í bugðu. Á sniðum 5 og 6 hefur lítil/engin 

breyting orðið síðan í síðustu viku. Mesta breytingin í þessari viku var á sniði 4 þar sem 

sandurinn hefur rofist. Grófa efnið á efri sniðum hefur ekki hreyfst mikið. 

 

 


