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Abstract 

The power of mother nature has been a major influence in the lives of 

Icelanders ever since they settled the island. Geothermal water has been a great 

help in providing warmth and electricity in Iceland‘s cold climate. However, 

the source of this energy has it‘s drawbacks: frequent volcanic eruptions and 

earthquakes have caused damages in Iceland through the years. Experience, 

technology and knowledge have made Icelanders able to harness the 

geothermal energy.  

Öxarfjörður has many geothermal springs that are assorted as low-

termperature area. Geothermal utilization possibilities are considerable and 

would increase employment and development in the region. Geothermal 

utilization is designed with multiple uses in mind and this is an advantage since 

the geothermal water is not discarded until it is fully utilized. 

It would be preferable to produce electricity with technology wich uses 

a working fluid wich has a lower boiling point than water. Potential electricity 

in Öxarfjörður is about 1.95 MW with ORC technology compared to the most 

promising sources in Öxarfjörður. Kópasker is the closest town to Öxarfjörður 

and uses about 1 MW.  

Vegetables grown in Öxarfjörður are mostly organically grown carrots 

in the hot soil in Öxarfjörður. With greenhouses it would be possible to 

increase the vegetable production. 

Growing algae for the production biodiesel is possible in Öxarfjörður. 

The conditions in Öxarfjörður are ideal for this kind of production and could 

possibly be done along side the vegetable production.  

Health tourism is a growing entertainment that many foreigners seek in 

Iceland. Close to Öxarfjörður there are popular tourist attractions and the 

ability to connect the magnificent nature of Öxarfjörður and geothermal 

utilization is very imaginable. 

 Fishfarming has been ongoing in Öxarfjörður for several years using 

the geothermal heat directly. Increased use of geothermal heat would allow for 

expanded fishfarming, possibly multiplying the current production output. 

Keywords: Geothermal heat, Öxarfjörður, cascade use, balneology, 

binary production of electricity, fish farming. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Working_fluid
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Útdráttur 

Íslendingar hafa fundið vel fyrir orku jarðar frá upphafi landnáms. Nýting á 

jarðhitanum til baða, þvotta og húshitunar hefur auðveldað Íslendingum lífið í 

gegnum aldirnar og hjálpað þeim að þrauka af á veðrasömu landi. Þó hefur 

sambúðin við þessa gríðar miklu orkuuppsprettu ekki einungis verið dans á 

rósum. Jarðskjálftar, eldgos og öskufall hafa hrellt Íslendinga í aldanna rás og 

valdið miklum búsifjum. Reynsla, tækni og þekking hafa gert Íslendingum 

kleyft að beisla jarðhitaorkuna og vinna úr henni raforku.  

Í Öxarfirði er jarðhitasvæði sem flokkast undir lághitasvæði. 

Möguleikar á nýtingu jarðhitans eru töluverðir og myndu auka atvinnu og 

uppbyggingu á svæðinu. Nýtingarkostir jarðhitans eru hugsaðir með 

fjölnýtingu í huga.  

Raforkuframleiðsla er sá nýtingarmöguleiki sem krefst hæsta mögulega 

hitastigs. Í Öxarfirði er mögulegt að framleiða 1,95 MW með ORC 

tvívökvatækni miðað við álitlegustu borholur í Öxarfirði. Kópasker er næsti 

þéttbýlisstaður við Öxarfjörð og notar um 1 MW. 

Grænmetisrækt í Öxarfirði er borin uppi af ræktun lífrænna gulróta í 

heitum jarðvegi í Öxarfirði. Möguleikar eru töluverðir á aukinni 

grænmetisframleiðslu og með uppsetningu gróðurhúss aukast skilyrði til 

ræktunar mikið. 

Ræktun þörunga til lífdísel framleiðslu virðist kjörin í Öxarfirði með 

tilliti til aðstæðna. Ræktun þörunga gætu mögulega farið vel með ræktun 

grænmetis. 

Heilsutengd ferðaþjónusta er sívaxandi afþreying sem margir erlendir 

ferðamenn sækjast eftir. Í námunda við Öxarfjörð eru vinsælir ferðamanna 

staðir og talsverðir möguleikar eru á að tengja stórbrotna náttúru Öxarfjarðar 

við nýtingu jarðhitans eru mjög miklir. 

Fiskeldi hefur verið stundað í Öxarfirði í nokkur ár og hefur nýtt sér 

jarðhitan með beinum hætti. Með aukinni nýtingu á jarðhitanum aukast 

möguleikar fiskeldisins til þess að auka umfang og framleiðslu. Jarðhitinn og 

mikið vatnsflæði í Öxarfirði gera fiskeldinu kleyft að stækka umtalsvert. 

Lykilorð: Jarðhiti, Öxarfjörður, fjölnýting, heilsutengd ferðaþjónusta, 

rafmagnsframleiðsla, fiskeldi. 
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1 Inngangur 

Íslendingar raða sér meðal fremstu þjóða heims þegar kemur að nýtingu 

jarðvarma og má það meðal annars rekja til þess að jarðvarmi hefur verið 

nýttur á Íslandi til baða og þvotta frá upphafi landnáms. Þess er getið í 

fjölmörgum ritum frá upphafi byggðar, að heitar laugar hafi verið notaðar til 

baða, ekki bara vegna hreinlætis heldur virðist vitneskja um góð áhrif baða í 

heitum laugum á sál og líkama verið vel kunn, samanber fjölda manngerðra 

lauga og frásagna í gömlum ritum. Snorralaug í Reykholti í Borgarfirði er þar 

einna þekktust. Merki eru um húshitun með jarðvarma frá 13. öld, en almennt 

hófst húshitun með jarðvarma ekki fyrr en í upphafi 20. aldar. 

Fjölmargar sundlaugar eru á Íslandi í öllum landshlutum og oft eru 

þjóðfélagsmálin rædd í heitu pottunum. Á Íslandi eru fleiri sundlaugar en í 

öllum löndum heims miðað við höfðatölu (Árni Ragnarsson, 2005). Íslendingar 

eru mjög framarlega á sviði jarðhitarannsókna. Fjölmörg dæmi eru til um 

nýtingu á jarðvarma til framleiðslu rafmagns, og nú eru flest öll híbýli á Íslandi 

hituð með jarðhita. Rúmlega 90% heimila hafa hitaveitu sem sparar um 

milljarða á ári sem annars hefðu farið í innflutning olíu til kyndingar (Samorka, 

2008).  

Jarðhitinn er einn mikilvægra undirstöðuþátta sem halda uppi byggð á 

Íslandi og það sem að Ísland er einna þekktast fyrir í heiminum. Til dæmis er 

orðið geysir alþjóðlegt orð sem notað er yfir goshveri og er bein skírskotun í 

goshverinn okkar Geysi. Ísland er þekkt fyrir umhverfisvæna nýtingu 

jarðvarma og er til fyrirmyndar á sviði orkuöflunar. Það sem helst vantar 

varðandi nýtingu Íslendinga á jarðvarma er að fjölnýta jarðhitann, en á mörgum 

stöðum er mikið af heitu vatni fargað sem mætti nýta mun betur.  

Einn helsti vandi í íslensku þjóðfélagi er flutningur fólks utan af landi 

til höfuðborgarsvæðisins. Mikilvægt er að styrkja atvinnuuppbyggingu utan 

helstu þéttbýlisstaða og auka jafna búsetuskilyrði á Íslandi 

(Sjávarútvegsráðuneytið, e.d.). Jarðhiti býður uppá margskonar 

atvinnuuppbyggingu á fjölbreyttum sviðum sem fara aðallega eftir því hvernig 

jarðhitinn er nýttur. Í og við Öxarfjörð er að finna talsverðan jarðhita sem er 

lítið nýttur. Tugir lítra renna frá jarðhitasvæðunum og einungis brot af 
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nýtanlegri orku hefur verið nýtt til hitaveitu og fiskeldis. Miklir nýtingar 

möguleikar eru í boði sem hefðu mikil jákvæð áhrif á verðmæta- og 

atvinnusköpun á svæðinu (Auður Aðalbjarnardóttir, 2004). 

Í verkefninu sem fjallar um fjölnýtingu jarðhita við Öxarfjörð, er tekinn 

fyrir jarðhiti í Öxarfirði og nágrenni. Borholur á svæðinu eru skoðaðar með 

tilliti til mögulegrar nýtingar. Einnig er fjallað um almenna jarðhitanýtingu á 

Íslandi. Þar á meðal uppruna jarðhitans og almenna skilgreiningu á 

jarðhitasvæðum. Skoðaður er bakgrunnur jarðhitasvæðisins með tilliti til 

nýtingarmöguleika auk almennrar umfjöllunar um fjölnýtingu á jarðhita og 

mögulegri samnýtingu jarðhitans á svæðinu. Einnig er fjallað um kosti, galla 

og forsendur sem þarf að uppfylla fyrir hvern nýtingarmöguleika.  

Helstu rannsóknarspurningar sem lagt var af stað með í upphafi voru 

eftirfarandi: 

- Hverskonar nýting hentar efnafræði vatnsins? 

- Hvaða skilyrði þarf að uppfylla fyrir hvern nýtingarkost? 

- Hverjir eru kostir og gallar hvers nýtingarkosts? 

- Hversu mikla orku er að fá úr borholunni? 

- Hversu stórt er svæðið sem gæti notið auðlindarinnar? 

- Hvernig er hagkvæmast að nýta auðlindina með tilliti til umhverfis 

og kostnaðar? 

- Getur svæðið orðið sjálfbært með tilliti til orkunýtingar? 

Við vinnu verkefnisins var upplýsinga aflað á netinu, í ritum og 

skýrslum sem fjalla um svæðið og annað tengt efni. 
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2 Öxarfjarðarhreppur 

2.1 Mannlíf og atvinnuvegir 

Öxarfjörður er staðsettur á Norðausturlandi og er hluti af sveitarfélaginu 

Norðurþingi. 

 

Mynd 1. Staðsetning Öxarfjarðar á Íslandi(Landmælingar, e.d.) 

Norðurþing er sameinað sveitarfélag Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, 

Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps. Íbúafjöldi Norðurþings var 2.929 

þann 1. desember árið 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010). Síðustu 

tölur tölur Hagstofu Íslands segja íbúa Öxarfjarðarhrepps vera 330 þann 1. 

desember 2005 (Hagstofa Íslands, 2009). Þéttbýlið Kópasker er 

aðalþjónustkjarni Öxarfjarðarhéraðs. Íbúar þar eru um 140 

(Öxarfjarðarhreppur, e.d.). 

Í Öxarfjarðarhreppi er sauðfjárbúskapur ein mikilvægasta 

atvinnugreinin. Tekist hefur að halda svæðinu ósýktu, til dæmis af riðuveiki 

sem verið hefur landlæg víða. Helstu umsjón með landbúnaði á svæðinu hefur 

verið í höndum Búnaðarsambands Norður-Þingeyinga, sem hefur starfað í þrjá 

aldarfjórðunga. Á Kópaskeri er starfrækt kjötvinnslan Fjallalamb hf sem hefur 
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unnið til fjölda verðlauna fyrir kjötvörur sínar. Einnig hefur verið stunduð 

hrossarækt í Öxarfjarðarhreppi um árabil, ásamt fjárhundarækt og þjálfun 

þeirra (Öxarfjarðarhreppur, e.d.).  

Árið 1999 hófst lífræn ræktun grænmetis á bænum Akurseli í Öxarfirði. 

Þetta þótti nokkuð sérstakt í upphafi í ljósi þess hversu norðarlega jörðin er, en 

með því að nýta volgan jarðveginn á svæðinu tókst ætlunarverkið. Í upphafi 

voru þar ræktaðar gulrætur sem hafa fengið mikið lof og urðu til þess að 

Akursel hlaut Landbúnaðarverðlaunin árið 2009. Í dag er Akursel stærsta 

gulrótabú landsins en einnig er þar hafin lífræn ræktun á spergilkáli, kartöflum 

og fleiru sem lofar góðu, bæði í magni og gæðum (Bændablaðið, 2009).  

Fiskeldi í Öxarfirði er nú í miklum blóma eftir margra ára tilraunir. Á 

svæðinu eru starfrækar Fiskeldisstöðvarnar Rifós og Silfurstjarnan. 

Silfurstjarnan hf. var stofnuð 1988 og hefur vaxið fiskur um hrygg síðan þá. 

Framleiðslugeta stöðvarinnar er um 2000 tonn af eldisfiski. Starfsmannafjöldi 

er í kringum 20 manns. Fyrirtækið framleiðir lax, bleikju, sandhverfu og lúðu. 

Stærsti hluthafi er Samherji hf (Finnbogi Jónsson, o.fl., 2004).  

Lengi vel var sjávarútvegur með ágætum í Öxarfjarðarhreppi. 

Rækjuveiðar voru stundaðar í frá árinu 1975. Veiði var mjög mikil, eða allt að 

1.750 tonnum á vetri þegar mest veiddist, en fór niður í ekki neitt þegar illa 

áraði. Nálægðin við miðin og ágætt samstarf við útgerðir sem hafa stundað 

veiðarnar, hefur gert vinnslunni kleyft að vinna úrvalsafurðir úr rækjunni. 

Einnig hefur vinnsla á rækju verið snar þáttur í atvinnulífi staðarins. Frá 2002 

hefur rækjustofninn í Öxarfirði verið það lítill að Hafrannsóknastofnun hefur 

ekki lagt til neinar veiðar, og sumarið 2003 var rækjuverksmiðjunni Geflu hf. á 

Kópaskeri lokað. Helstu ástæður fyrir minnkun rækjustofnsins er hlýr sjór og 

aukin fiskgengd, þá sér í lagi þorskur. Auk rækjuveiðanna voru fiskveiðar 

allnokkrar á árum áður og var stærsta skipið Árni á Bakka 250 tonna togskip 

gert út frá Kópskeri um skeið. Nú eru einungis gerðar út örfáar trillur frá 

Kópaskeri. Í janúar 2005 tók til starfa fiskmóttaka Öxarnúps ehf. í húsnæði 

rækjuverksmiðjunnar. Stefnt er að frekari fiskvinnslu hjá Öxarnúpi í nánustu 

framtíð (Öxarfjarðarhreppur, e.d.). 

Umfang ferðaþjónustu í Öxarfirði hefur síaukist undanfarin ár. Náttúra 

og umhverfi Öxarfjarðar er mjög fjölbreytt og helsta aðdráttar afl héraðsins er 

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum. Hann var stofnaður 1973 og hefur verið í 

http://www.oxarfjordur.is/flokkar.asp?flokkur=257
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örri þróun síðan. Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (2004) fyrrverandi 

þjóðgarðsvörður telur að árlega sæki 100-110.000 gestir þjóðgarðinn heim og 

skilar það sér í um það bil 20.000 gistinóttum í Þjóðgarðinum. Aðstaða fyrir 

ferðamenn hefur verið að aukast síðustu ár bæði hvað varðar aðkomu, 

snyrtingar og tjaldsvæði. Hjá Þjóðgarðinum vinna nú 2 heilsársstarfsmenn auk 

11 sumarstarfsmanna (Auður Aðalbjarnardóttir, 2004).  

Í námunda við Öxarfjörð er töluverð aðsókn ferðamanna. 

Demantshringurinn svokallaði liggur um þetta svæði og á þeim hring eru 

áhugaverðir staðir sem fjöldi ferðafólks sækir ár hvert. Á þessum hring er 

meðal annars að finna: Dettifoss, Ásbyrgi, Mývatnssveit, Goðafoss og 

hvalaskoðun á Húsavík. 

2.2 Áhugaverðir staðir 

Fjöldi áhugaverðra staða er að finna í Öxarfirði sem hafa mikið aðdráttarafl 

íslenskra og erlendra ferðamanna. Strandlengjan í Öxarfirði er aðgengileg og 

einkennist af miklum sandströndum, sérstaklega fyrir botni flóans. Kópasker, 

eini þéttbýlisstaðurinn í Öxarfjarðarhreppi, stendur við miðja austurströnd 

flóans. Þorpið er lítið sjávarþorp með um 140 íbúum. Fuglalíf og náttúran er 

fjölskrúðug, ekki síst yfir hásumarið þegar sólin sest ekki dögum saman á 

þessum nyrsta hluta landsins (Öxarfjarðarhreppur, e.d.). 

Dettifoss er frægasti foss landsins og eitt helsta aðalaðdráttaraflið fyrir 

ferðamenn á Norðausturlandi. Fossinn er aflmesti foss Evrópu, um 44 metra 

hár og 100 metra breiður. Meðalrennsli Jökulsár við fossinn er um 193 

rúmmetrar á sekúndu en í flóðum margfaldast rennslið. Dettifoss er friðaður og 

skráð náttúruvætti. Hann er hluti af Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum 

(Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). 

Jökulsárgljúfur eru ein mestu og fjölbreyttustu gljúfur á Íslandi. Gljúfrin 

eru talin hafa myndast í hamfarahlaupum, aðallega tveimur stórum hlaupum, 

og má víða sjá þess merki. Ágætur vegur liggur meðfram gljúfrunum að austan 

og er víða fallegt útsýni af yfir þau af hrikalegum börmum þeirra. Vesturdalur 

er náttúruperla í Öxarfirði, ein af nokkrum stórkostlegum smíðum náttúrunnar í 

Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum. Þar má meðal annars finna Hljóðakletta og 

Rauðhóla ásamt ótrúlega fjölbreyttum jarðfræðifyrirbærum. Sunnan Vesturdals 
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eru Hólmatungur vestan ár en Forvöð austan megin. Þjóðgarðurinn var 

stofnaður 1973 (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.).  

Ásbyrgi er enn eitt náttúruundrið í Öxarfirði og myndaðist í ofsalegu 

hamfarahlaupi Jökulsárinnar. Ásbyrgi er 3,5 km langt og um 1,1 km breitt. Í 

miðju þess er standberg, Eyjan, sem er allt að 250 m breið. Byrgið er skógi 

vaxið, einkum birki og víðir auk reynis og nokkur þúsund barrtré voru 

gróðursett þar. Í botni Ásbyrgis er botnstjörn umkringd miklum gróðri undir 

þverhníptum klettavegg sem skapa saman stórfenglegt umhverfi. Auk þess er 

vinsælt tjaldstæði í Ásbyrgi og 9 holu golfvöllur (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). 

Í námunda við Öxarfjörð er einnig að finna fjölda viðkomustaða sem 

eru eftirsóttir af ferðamönnum, til dæmis Mývatn og Húsavík. Einnig eru 

miklar auðlindir á formi jarðhita í næsta nágrenni sem eru jarðfræðilega tengd 

Öxarfirði, meðal annars Þeistareykir og Krafla. 
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3 Jarðfræði 

3.1 Almennt um jarðhita 

Djúpt í iðrum jarðar er heitur kjarni, varmi streymir frá honum til yfirborðs 

jarðar og kemur þar fram á marga vegu, til dæmis með heitum hverum, gufu og 

eldgosavirkni. Sá gríðarmikli hiti sem býr í iðrum jarðar er aðallega kominn frá 

myndun jarðar en einnig er klofnun geislavirkra efna í iðrum jarðar gríðarlega 

orkumikið ferli sem losar frá sér mikinn varma. Varmaflæði til yfirborðs er 

mismunandi á jörðinni. Vegna þess hve berg er lélegur varmaleiðari myndast 

iðustraumar í möttlinum sem þrýsta sér upp um plötuskil á rekbeltunum 

(Sigurður Steinþórsson, 2002). 

Ísland er staðsett skilum Evrasíu og Ameríkuflekanna, sem eru 

dæmigerð plötuskil á rekbelti og ástæða mikillar eldvirkni og jarðhita á Íslandi. 

Undir Íslandi er einnig möttulstrókur, sem er heitt kvikuuppstreymi frá kjarna 

jarðar. Þessi möttulstrókur á mikinn þátt í því að eldgos eru tíð á Íslandi. 

Sífelldar hreyfingar flekanna valda miklum jarðhræringum og halda 

jarðhitanum virkum sem kemur að yfirborði jarðskorpunnar sem mikil auðlind. 

Á Íslandi er svæðið þar sem að flekarnir skiljast að, nefnt gosbeltið. Innan 

gosbeltisins er að finna öll háhitasvæði á Íslandi, en lághitasvæði finnast bæði 

innan og utan gosbeltisins (Sigurður Steinþórsson, 2002). 

Mælikvarði á hitastig í jörðu er hitastigull, sem lýsir sér í vaxandi 

hitastigi með auknu dýpi, °C/km. Á Íslandi er hár hitastigull, meiri en 

meðalhitastigull jarðar. Ástæðan er staðsetning Íslands á Mið-

Atlantshafshryggnum sem skilur að Ameríku og Evrópu flekana, auk 

möttulstróksins. Flekarnir reka hvor í sína áttina, austur og vestur, og því er 

Ísland yngra nær miðju í norður og suður átt, en eldra því fjær sem dregur 

miðju, í austur og vestur átt. Hitastigull er þar af leiðandi mestur inn í virku 

gosbeltunum, um 100°C/km, en minni á austur á vesturströndunum, eða um 

50°C/km (Axel Björnsson o.fl., 1990). Hitastigull á Íslandi er sýndur á mynd 2. 
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Mynd 2. Hitastigull á Íslandi (Orkustofnun, e.d.) 

Á þessu Íslandskorti sést hvernig rekbeltið liggur í gegnum og landið og 

hvernig hitastigullinn fylgir rekbeltinu. Yngst er landið næst rekbeltunum og 

mestur hitastigull, en því fjær sem dregur rekbeltunum lækkar hitastigullinn. 

Jarðfræðilegar aðstæður valda varmaflæði til yfirborðs sem er verulega 

meira en meðaltalið, 80mW/m
2
. Til að mynda er varmaflæði gamalla 

meginlanda frá 30mW/m
2
 en upp í 300 mW/m

2
 nærri úthafshryggjum. 

Forsendur jarðhita eru þrjár: varmagjafi, lekt og vatn til þess að flytja varmann. 

Af nægu er að taka af þessu þrennu á Íslandi (Guðmundur Pálmason, 2005). 

Lekt bergs er mælikvarði á hversu vel berg leiðir vatn og skiptir miklu 

máli fyrir jarðhitann. Varmi flyst til yfirborðs með varmaleiðni í gegnum berg 

en varmaburði með vökva og gasi. Varmaburður er mun virkari flutningsleið 

en varmaleiðni. Því hærri lektarstuðul sem bergið hefur, því auðveldara er fyrir 

vatnið að streyma um bergið og hitna. Holur og samliggjandi sprungur þýðir 

meiri lekt og því eldra sem bergið verður því minni verður lektin, nema að 

jarðhnik sé verulega virkt á svæðinu. Bestu vatnsleiðaranir er gropin berglög 

eins og nýlegt hraun og blöðrótt hraunlög eða virkar sprungur. (Guðmundur 

Pálmason, 2005). 

3.1.1 Lág- og háhitasvæði 

Jarðhitasvæðum er skipt í lág- og háhitasvæði eftir hitastigi á 1 km dýpi. 

Mismunandi mikill jarðhiti er eftir staðsetningu, mestur er jarðhitinn í 
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gosbeltinu. Háhitasvæðin eru öll á gosbeltinu en lághitasvæðin eru bæði í og 

utan gosbeltisins. Skilgreining lághitasvæði er sú að hitastig sé undir 150°C á 1 

km dýpi (Axel Björnsson, 1990). 

3.1.2 Háhitasvæði 

Háhitasvæði eru öll innan gosbeltisins og helsti varmagjafi þeirra eru yfirleitt 

kólnandi kvikuinnskot. Háhitasvæðin eru skilgreind þannig að hiti á 1 km dýpi 

sé meiri en 200°C. Oft er hitastig vatnsins 200 – 300°C. Vatn háhitasvæða er 

yfirleitt upprunið úr staðbundinni úrkomu og því hefur vatnið ekki ferðast 

langa vegalengd (Axel Björnsson, 1990). 

 

 

Mynd 3: Varmagjafi háhitasvæða (Mynd frá Axeli Björnssyni). 

Eins og þessi mynd af háhitakerfi gefur til kynna þá eru jarðhitasvæðin 

staðbundin hringrásarkerfi þar sem kalt grunnvatn hríslast niður í jörðina og 

nemur varma úr heitu bergi eða kviku, stígur síðan aftur hærra upp í 

jarðskorpuna og hluti þess kemur fram á yfirborði um sprungur og glufur. 

Þannig nemur vatnið stöðugt varma úr dýpri jarðlögum og flytur hann hærra 

upp í jarðskorpuna. Þessi hringrás er rekin áfram af eðlisþyngdarmun heits og 

kalds vatns (Hrefna Kristmannsdóttir, 2008). 

Mikið af uppleystum efnum er í vatni frá háhitasvæðum og ekki hægt 

að nýta vatnið beint vegna útfellinga og tæringa. Vatnið er yfirleitt basískt 
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(eftir suðu), með pH gildi í kringum 7,5 – 8,5. Umhverfi háhitasvæða á 

yfirborði einkennist af mikilli ummyndun, leirhverum, brennisteini, gufuaugum 

og súrs umhverfis. Háhitasvæði eru alltaf tengd eldstöðvum og þar myndast 

staðbundin hringrás í sprungnu bergi yfir kvikuhólfi eða kólnandi innskoti á 

fárra kílómetra dýpi í jarðskorpunni (Hrefna Kristmannsdóttir, 2008). 

3.1.3 Lághitasvæði 

Lághitasvæði finnast bæði í og utan gosbeltisins. Varmi lághitasvæða kemur 

frá heitu bergi eins og kólnandi innskotum og vatn í jörðu hitnar smám saman 

upp þegar það streymir um heitt bergið. Vatn lághitasvæða er yfirleitt búið að 

ferðast langar vegalengdir frá hálendi niður á láglendi. Vatnið er oft hreint 

grunnvatn með lítið af uppleystum efnum. Yfirleitt hefur vatnið lágan styrk 

uppleystra steinefna og gasa, venjulega 20-400 mg/l. Styrkur uppleystra efna 

eykst með auknum hita berggrunns. Kísilstyrkur vatnsins hækkar með hita eins 

og reyndar styrkur flestra efna nema karbónats og magnesíums, sem lækkar 

með hita. Einnig eru í vatninu uppleystar gastegundir eins og t.d. 

brennisteinsvetni, en súrefni eyðist úr vatninu við upphitun. pH gildi 

lághitavatns er venjulega á bilinu 9-10, en lægra í háhitavatni vegna hærri 

styrks súrra gasa. Súrefni og brennisteinsvetni geta ekki verið bæði til staðar í 

vatni þar sem brennisteinsvetnið eyðir súrefninu (Kristmannsdóttir, H., 2004). 

 

Mynd 4: Varmagjafi lághitasvæða (Axel Björnsson, 1990). 
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 Laugar og hverir eru einkennandi á yfirborði fyrir lághitasvæðin. Fjöldi 

lághitasvæða landsins er talinn um 250 og að á þeim séu 600 til 700 

vatnshverir. Lághitasvæðin eru um allt land en talsvert minna er um þau á 

Suðausturlandi og Austurlandi (Þorleifur Einarsson, 1968). 

Það eru einkum lághitasvæðin, sem nýtt eru af hitaveitum, bæði vegna 

nálægðar þeirra við byggð og þar sem ekki er unnt að nota vatn 

háhitasvæðanna beint til hitunar vegna hættu á útfellingum og tæringu tækja og 

lagna. Oftast er tæring minni af völdum vatns frá lághitasvæðum 

(Kristmannsdóttir, H., 2004). 

Jarðhitasvæðið sem tekið er fyrir í þessu verkefni er staðsett rétt utan 

háhitasvæðis en gosbeltið endar við strendur Öxarfjarðar þar sem er brotabelti 

og Kolbeinseyjarhryggurinn gengur til (Náttúrustofa Norðausturlands, e.d.). 

3.1.4 Fjölnýting jarðhita 

Fjölnýting jarðhita snýst um að nýta jarðvarma þangað til að hann hefur verið 

nýttur eins vel og mögulegt er áður en honum er fargað. Á Íslandi mætti margt 

fara betur þegar kemur í nýtingu jarðvarmans.  

Betri nýting á jarðvarma Íslands hefur oft verið tekinn til umræðu og er 

Baldur Líndal einna þekktastur þeirra sem komið hafa þessari umræðu af stað. 

Fjölnýtingar mynd Baldurs Líndals er birt hér að neðan og sýnir hvernig nýta 

má jarðhita með fallandi hitastigi. 
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 Mynd 5. Línurit Baldurs Líndals (Stefán Arnórsson og Sverrir Þórhallson, 2001) 

Á þessari mynd sést hversu fjölbreytileg nýting á jarðhitanum getur 

orðið með því að nýta hann áfram samfara hitafalli.  

Rafmagnsframleiðsla er mjög ofarlega í fjölnýtingar ferlinu og með 

nýlegri tvívökva tækni er mögulegt að framleiða rafmagn með góðu móti úr 

lághitasvæðum. (Stefán Arnórsson og Sverrir Þórhallson, 2001). Nýlegasta 

tæknin í virkjun lághita til rafmagnsframleiðslu er Kalina tæknin (Geir 

Þórólfsson, 2002). 

Mörg háhitasvæði eru fjarri mannabyggð á afskekktum stöðum og 

bjóða ekki upp á mikla samnýtingu. Þó eru háhitasvæðin í Svartsengi og á 

Nesjavöllum dæmi þar sem háhiti hefur verið samnýttur til húshitunar og 

raforkuframleiðslu með góðum árangri tæknilega og á mjög hagkvæman hátt. 

Ólíkt mörgum háhitasvæðum eru lághitasvæði oft nærri byggð og henta því 

betur til fjölnýtingar.  
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3.1.5 Fjölnýting jarðhita á Húsavík 

Árið 1998 hófust boranir á heitu vatni á Hveravöllum í Reykjahverfi þar sem 

ekki var nægilegt vatn miðað við þarfir íbúa á svæðinu. Við þessar 

framkvæmdir náðist í töluvert magn af 128°C vatni og hugmyndir fóru að 

þróast um möguleika á enn frekari nýtingu vatnsins. Rætt var um mögulega 

fjölnýtingu á vatninu með raforkuframleiðslu og hitaveitu í huga, auk tengingu 

við fiskeldi á svæðinu (Hreinn Hjartarson o.fl., 2002). 

 Ákveðið var að reyna nýja tækni við raforkuframleiðsluna sem ekki 

hafði verið notuð áður en átti að gefa margfalda nýtingu á við eldri aðferðir. Sú 

tækni nefnist Kalina og árið 2001 lauk framkvæmdum á svæðinu. 

Jarðhitasvæðið á Hveravöllum sinnti ¾ af raforkuþörf Húsavíkur auk hitaveitu, 

fiskeldis og baðlóns. Heitavatnið frá Hveravöllum var því nýtt til ystu marka 

áður en því var fargað, fjölnýting á lághitavarma sem þessum þekktist varla á 

Íslandi í fyrir þessar framkvæmdir (Hreinn Hjartarson, o.fl. 2002). Því miður 

hefur ekki gengið vel að reka raforkuverið og það verið bilað síðast liðin tvö ár. 

Vonir standa þó til að bót verði ráðin á því og upprunalegum markmiðum náð. 

 

 

Mynd 6: Fjölnýting jarðhita frá Hveravöllum (Hreinn Hjartarsson, ofl. 2002). 

Hugmyndir um fjölnýtingu jarðhitans í Öxarfirði eru ekki ólíkar þeirri 

fjölnýtingu sem viðgengst á Húsavík. 
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3.2 Uppruni jarðhitavatns 

Á Íslandi er mesta afrennsli allra landa í Evrópu, eða um  >6000 m
3
/s. Stór 

hluti afrennslis rennur til sjávar en þrátt fyrir það er mikið meira 

grunnvatnsflæði á Íslandi miðað við nágrannalöndin (Jóna F. Jónsdóttir, 2008). 

Á mynd 7 má sjá helstu rennslisleiðir lághitavatns á Íslandi. 

 

 

Mynd 7: Rennslisleiðir lághitavatns frá hálendi (Bragi Árnason, 1976) 

Uppruna jarðhitavatns má rannsaka með því að kanna tvívetnisinnihald 

jarðhitavatns og úrkomu. Með tvívetni er átt við mismunandi samsætur vetnis í 

vatnssameindinni, þ.e. með massatöluna 1 eða 2. Í regnvatni, sem fellur við 

ströndina, er hærra hlutfall vetnissamsæta með massatöluna 2 en í því 

regnvatni, sem fellur á hálendinu. Út frá tvívetnismælingum hafa líklegustu 

rennslisleiðir jarðhitavatns verið kortlagðar. Rannsóknir sýna að um mörg ólík 

vatnskerfi getur verið að ræða á tiltölulega litlu svæði (Bragi Árnason, 1976). 

 

  



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 

15 

 

4 Jarðfræði Öxarfjarðar 

4.1 Jarðfræði svæðisins 

Eins og áður segir er mikil eldvirkni á Íslandi. Eldvirknin fylgir gosbeltunum 

sem skera Ísland frá suðvestri til norðausturs og halda uppi öflugum jarðhita á 

Íslandi. Gosbeltið gengur í mynni öxarfjarðar eins og sést á mynd 8: 

 

 

Mynd 8: Tengsl jarðhitans í Öxarfirði við sprungusveima og megineldstöðvar í gosbeltinu 

(Axel Björnsson, 2007). 

 

Öxarfjörður er staðsettur á norðaustur Íslandi, hann er 25 km breiður 

sigdalur sem markast af fjalllendi að austan og vestan en lágum heiðum að 

sunnan.  Jarðfræði Norðaustur Íslands spannar nánast alla jarðsögu Íslands frá 

10 milljón ára Tertier bergi til 25 ára gamalla hraunlaga (Lúðvík S. Georgsson 

o.fl., 1993). Undirlendi Öxarfjarðar einkennist af framburði Jökulsár á Fjöllum 

auk foksandi og aurum sem safnast hafa upp í dældinni. Ofarlega er fjörðurinn 

fullur af setlögum en upplendin eru þakin nútímahraunum. Vestanvert á 

svæðinu er að finna blágrýtislög frá Tertíer (1,8 - 66 milljón ára) ásamt 

hraunlögum og setlögum frá fyrri hluta ísaldar. Í fjöllum austan við fjörðinn er 

einungis að finna móberg og grágrýti síðan á Ísöld. Landið við enda fjarðarins 
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mótast af þremur eldstöðvakerfum auk ósa Jökulsár á fjöllum. Öxarfjörður er 

einstakur fyrir þær sakir að virkt rekbelti liggur þvert  á strandlínu sem gerir 

það að verkum að setlagadæld myndast (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 2000). Í 

gegnum Öxarfjörð liggja þrjú sprungubelti sem sýnd eru á myndum 8 og 9. 

Sprungubeltin nefnast Þeistareykja-, Kröflu- og Fremrinámasprungubeltið. Öll 

eru þau hluti af landreksbeltinu sem nær þvert yfir landið frá suðvestri til 

norðausturs. Jarðhiti virðist greinilega nátengdur þessum sprungubeltum en þau 

ganga út frá megineldstöðvum þar sem eldvirkni er mest. Í öllum 

sprungubeltunum eru ummerki um eld og brotavirkni en hins vegar virðist 

eldvirknin ekki ná norður í Öxarfjörð og ummerki um eldgos í nútíma finnast 

ekki á láglendi Öxarfjarðar (Lúðvík S Georgsson o.fl. 1993).  

Ýmislegt er enn ókannað í sambandi við jarðlög í Öxarfirðinum. Þó 

hefur fengist staðfesting á því að setlagastafli liggi yfir berggrunni úr 

basalthrauni og líklega einhverju móbergi. Talið er að setlögin séu þykkust 

næst ströndinni og þá allt að 1 km þykk en þynnri inn til landsins. Í borholu við 

Skógalón er talið að efstu 350m séu úr setlögum sem hafa myndast eftir ísöld. 

Eru þau því yngri en 10.000 ára en þar fyrir neðan skiptast á jökulbergslög og 

sjávarset (Guðmundur Ómar Friðleifsson, o.fl., 1998).  

Líkur hafa verið leiddar að því að sigsvæðið í Öxarfirði sé einungis um 

1-2 miljón ára gamalt. Á Tjörnesi finnast mun eldri lög. Þar eru auk þess 

berglög sem eru eldri en 10 miljón ára, 1-5 miljón ára gömul sjávarsetlög sem 

og jökulberg, móberg og hraunlög. Ef sigdalurinn í Öxarfirði er jafn ungur og 

talið er þá er sennilegt að það finnist sambærileg jarðlög á 700-1000 m dýpi í 

Öxarfirði og á yfirborði á Tjörnesi. Á Tjörnesi finnast nokkur surtarbrandslög, 

3-5 miljón ára gömul, sem við rétt skilyrði gætu verið hráefni fyrir myndun 

gass og olíu (Guðmundur Ómar Friðleifsson o.fl. 1998).  

Eins og þetta jarðfræði yfirlit af Öxarfirði sýnir þá er jarðfræðin bakvið 

Öxarfjörð talsvert flókin og ekkert gefið í þeim efnum. Þó er þar greinilega 

talsverða orka á formi jarðhita að finna sem vert er að skoða betur. 

4.2 Jarðhiti Öxarfjarðar 

Eins og áður hefur komið fram er jarðhita skipt í lág- og háhitasvæði eftir 

hitastigli. Jarðhitann í Öxarfirði er þó ekki hægt að skilgreina á jafn auðveldan 

hátt. Margt er óljóst með flokkun jarðhitasvæðanna í Öxarfirði en ef þau yrðu 
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flokkuð sem lághitasvæði þá væru þau með heitari lághitasvæðum (Lúðvík S. 

Georgsson o.fl. 1993). 

Jarðhitinn í Öxarfirði er mjög tengdur sprungubeltinunum þrem sem 

liggja í gegnum hann. Mestur er jarðhitinn í Kröflusprungubelti og 

Þeistareykjasprungubelti en hiti finnst einnig í Fremrinámasprungubeltinu. 

Svæðin þar sem jarðhiti hefur fundist í Öxarfirði eru mjög misheit en þau 

heitustu tengjast Kröflusprungubeltinu (Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1993). 

 

 

Mynd 9:Yfirlitsmynd yfir Öxarfjörð sem sýnir sprungubeltin þrjú (Lúðvík S. Georgsson 

o.fl.,2000). 

 

4.2.1 Jarðhiti á Kröflusprungubeltinu 

Öflugasta hitasvæði héraðsins liggur um miðjan Öxarfjörð og alveg út í sjó 

fram. Þetta sprungubelti er Kröflusprungubeltið og á þessu belti er öflugasta 

hitasvæðið í héraðinu. Virka eldstöðin Krafla er nokkra tugi kílómetra til 

suðurs frá Öxarfirði. Þar gaus síðast árið 1984 (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 

1993).  

Helstu jarðhræringar undanfarin ár hafa tengst Kröflusprungubeltinu og 

árin 1975 til 1976 voru miklir jarðskálftar í og við Öxarfjörð. Þessum 

jarðhræringum fylgdu miklar breytingar, land reis og hneig, votlendi varð þurrt 
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og þurrlendi rakt. Við þessi læti myndaðist meðal annars stöðuvatnið 

Skjálftavatn, sem breiðir úr sér á umtalsverðu svæði og varð allt að 1,5 m djúpt 

strax eftir umbrotin (Eysteinn Tryggvason, 1976).  

Mesti jarðhiti sem fundist hefur í Öxarfirðinum er við Bakkahlaup og í 

Skógalóni (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 1993).  

Lengi vel var talið að Skógalónið væri útskot háhitasvæðisins við 

Bakkahlaup en nú er talið að þetta séu aðskilin svæði. Nokkuð öruggt er nú 

talið að svæðið við Bakkahlaup sé ekki háhitasvæði eftir allt (Guðmundur Ó. 

Friðleifsson o.fl., 2000,  Ragna Karlsdóttir & Ólafur G. Flóvenz, 2005). 

4.2.2 Jarðhiti í Bakkahlaupi og nágrenni 

Landskiki liggur á milli Bakkahlaups að vestan og austur í gamla farveg Jökullár 

sem nefnist Bakkaland. Á nokkrum stöðum í Bakkalandi hefur fundist nokkur 

hiti.  

Talsvert er um litlar heitar lindir og heitan jarðveg í Bakkalandi. Um 

25°C heit lækjarspræna rennur nokkru norðar og austan við Bakka og nálægt 

Bakka við Bakkahlaup hefur hiti mælst 31°C rétt undir yfirborði. Allstórt 

hitasvæði er í gömlum árfarvegi við svokallaða kartöflugarða. Í þessum gamla 

farvegi var fyrsta holan boruð, BA-01. BA – 01 er ein þriggja borholna á 

svæðinu. Hún var boruð haustið 1987 og reyndist hitinn rúmlega 100°C á 70m 

dýpi (Guðmundur Ómar Friðleifsson o.fl., 2000). 

Í námunda við holuna BA – 01 voru boraðar tvær aðrar holur, BA - 02 

og BA – 03. Viðnámsmælingar bentu til bentu til þess að um háhitasvæði væri 

að ræða á þessu svæði og miklar vonir voru bundnar við holurnar. Mesti hiti sem 

hefur mælst í holu BA-02 nálgaðist 200°C á 500 m dýpi og er það jafnframt 

mesti hiti sem mælst hefur í Öxarfirði. Mikil vonbrigði urðu með niðurstöður úr 

holu BA-03 sem náði 700m að dýpt, því þar náði hitinn aðeins rétt rúmum 90°C 

rétt á botni holunnar. Hins vegar er rennsli þar um 17 sekúndulítrar (Guðmundur 

Ómar Friðleifsson o.fl., 2000). 

4.2.3 Jarðhiti í Skógarlóni og nágrenni 

Skógarlón er í Ærlækjarselslandi. Þar er að finna jarðhita sem kemur upp við 

strandlón í fjöruborðinu. Svæðið í Skógarlóni var einn fyrstu staða sem 

rannsakaður var með tilliti til jarðhitanýtingar og er eitt örfárra hitasvæða í 

Öxarfirði sem hefur eitthvað affall.  Vegna þess að borholan er alveg við 
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sjóinn, lokast ós Skógarlóns á hverjum vetri sem hefur viss áhrif á hitann. Rétt 

eftir Kröfluumbrot náði hitinn 70 – 80°C. Á svæðinu eru 4 tilraunaborholur 

sem eru með upphafsstafina ÆR. Fyrsta holan, ÆR – 1, var boruð árið 1987 að 

frumkvæði heimamanna með aðstoð Orkustofnunnar. Holann sem þykir 

vænlegust til nýtni kallast ÆR – 3, en hún er einungis 322 m djúp. ÆR – 3 

gefur af sér 40 – 50 sekúndulítra af sjálfrennandi vatni, hitastig náði 96°C við 

yfirborð þegar hún var boruð, en hefur hækkað um 10°C síðan. Fjórðungur af 

rennsli þessarar borholu er nýttur í hitaveitu heimamanna (Lúðvík S. 

Georgsson o.fl., 1993).  

Fúamýri er norðan Skóga. Þar er jarðhitasvæði sem nefnist Skógakíl. 

Þar hefur hiti mælst hæstur 93,5°C en afrennsli þar er lítið. Milli Skóga og 

Ærlækjarsels er jarðhitasvæði í fúamýri sem nefnist Græniblettur. Sumarið 1984 

var hiti þar 20°C en rétt eftir Kröfluumbrot 1976 var hitastigið 52°C (Lúðvík S 

Georgsson o.fl., 1993). 

4.2.4 Jarðhiti í Fremrináma sprungubelti 

Í Fremrináma sprungubeltinu er ekki mikinn jarðhita að finna. Nokkrar volgrur, 

10 – 20°C koma út við Brunná í landi Klifshaga (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 

1993). Auk þessara volgra hefur fundist á þessu belti volgt vatn við 

fiskeldisstöðina Silfurstjörnuna í Núpsmýri. Þar hefur fundist 39°C heitt vatn á 

218 m dýpi (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 1993). 

4.2.5 Jarðhiti á Þeistareykjasprungubeltinu 

Þeistareykjasprungubeltið liggur vestanvert í Kelduhverfi, frá suðri til norðurs. 

Vitað var um jarðhita þar á fjórum stöðum árið 1993. Við Skeiðsöxl í landi 

Bangastaða hefur fundist hiti í fjörunni, en þar hefur mælst 49°C heitt vatn sem 

kemur upp rétt við misgengi (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 1993). Í Ytra-Lóni 

hefur mælst talsverður hiti austanvert í því en vorið 1986 mældust þar 50°C. Þó 

er talið að hitinn fyrr á tímum hafi verið meiri og heimildir eru fyrir því að 

hitinn hafi farið allt upp í 82°C (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 1993). Við Lónin 

hefur verið boruð ein jarðhitahola ásamt nokkrum kaldavatnsholum til nýtingar 

við fiskeldið á svæðinu. Mesti hiti í jarðhitaholunni hefur mælst 45°C á 70m 

dýpi (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 1993). 

Botnlægt á allstóru svæði vestanvert í Innra-Lóni hefur mælst 14- 15°C 

hiti (Lúðvík S. Georgsson o.fl.1993). Margar vatnsmiklar lindir, allt að 11°C 
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heitum, koma upp SA megin í Innra-Lóni. Talið er að ástæða þess sé afrennsli 

af háhitasvæði á Þeistareykjum, sem er fáum tugum kílómetra sunnar (Lúðvík 

S. Georgsson o.fl. 1993). 

4.3 Vinnsla jarðhita í Öxarfirði 

Fjölmargar tilrauna holur hafa verið boraðar í Öxarfirði og eru þær misjafnar af 

gæðum hvað varðar hitastig og rennsli þeirra. 

Af þeim holum sem boraðar hafa verið í Öxarfirði eru tvær holur sem 

helst myndu henta til nýtingar. Þessar borholur eru staðsettar í Bakkalandi og 

Skógarlóni og eru holurnar ÆR – 03 og ÆR – 04 (Guðmundur Ómar 

Friðleifsson o.fl., 2000). Einnig er að finna nokkrar holur í Bakkalandi en mikil 

vonbrigði voru með þær holur eins og fyrr hefur komið fram. 

Á árunum 1987 til 2000 voru boraðar holur í Bakkahlaupslandi. Mestur 

hiti þeirra holna er í holu BA – 02, um 200°C á 500 m dýpi, en við nánari 

rannsóknir féll hiti holunnar niður í tæplega 100°C. Um 2 km norðan við BA – 

02 er hola BA – 03. Hún var boruð haustið 2000 og er rúmlega 700 m djúp og 

mesta hitastig er um 95°C við botn holunnar. Vinnsluhiti vatns úr þessum 

holum er í öllum tilvikum undir 100°C (Guðmundur Ómar Friðleifsson o.fl., 

2000). 

Á árunum 1987 til 1991 voru boraðar holur í Skógarlóni í landi 

Ærlækjarsels. Þar voru boraðar 4 holur og eru tvær þeirra sem teljast álitlegar 

til nýtingar. Hitastig í holan ÆR – 3 er  121°C á 322 m dýpi. Rennsli hennar er 

47 l/s án dælingar. Þessi hola er ein af fáum sem hafa verið nýttar af einhverju 

viti, sem Hitaveita Öxarfjarðarhérðaðs sér um. Vatnið í í ÆR – 3 er aðeins 

ísalt, með Cl styrk tæplega 2000mg/L (Lúðvík Georgsson o.fl., 1993).  

Staðsetningar borholunnar ÆR – 03 og fiskeldisins Silfurstjörnunnar eru 

sýndar á mynd 10: 
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Mynd 10: Staðsetning borholu ÆR – 03 og Silfurstjörnunnar (Google, e.d.). 

 

Saga borunar og vinnslu hefur ekki verið eins og dans á rósum, eins og 

rakið er í skýrslu Orkustofnunar (Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1989). Holan ÆR - 

03 var boruð sumarið 1988. Í upphafi átti holan að vera 700 metra djúp  en 

vegna hruns og annara vandamála varð holan ekki nema 332 metra djúp. Holan 

var svo fóðruð með 95/8‘‘ rörum niður á 119 metra dýpi (Magnús Ólafsson, 

1995). Árið 1994 hófust framkvæmdir við lagningu hitaveitu frá holu ÆR - 3 

sem þjóna átti Kópaskeri og nágrenni, auk Silfurstjörnunnar hf. (Magnús 

Ólafson, 1995). ÆR – 03 er holan sem þykir vænlegust af borholunum í 

Öxarfirði. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á jarðhitavatninu og eðli 

jarðhitans og þykir efnafræði vatnsins henta mjög vel til baða. Efnasamsetning 

vatnsins líkist efnasamsetningu þekktra heilsulinda erlendis (Hrefna 

Kristmannsdóttir o.fl., 2006). 

4.4 Jarðhitavatn í Öxarfirði 

4.4.1 Uppruni vatnsins 

Vatnið í Skógarlóni er sjóblandað grunnvatn sem hefur komist í snertingu við 

heitt berg djúpt í jörðu og er því talsvert salt og hefur ýmsa eiginleika sjós. 

Stutt frá Öxarfirði er bærinn Húsavík og þar er að finna elsta vatn á Íslandi sem 

er gamall sjór. Á lághitasvæðum við Húsavík hefur vatnið verið greint 

einstaklega létt með δ
2
H greiningu og sýnir C

14
 greining að það er mjög gamalt 

(Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2007).  
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Grunnvatnskerfi svæðisins er margbreytilegt og nokkuð flókið sökum 

flókinnar jarðfræðilegrar uppbyggingar svæðisins, jarðhitavirkni, tengsla við 

sjó og árósa Jökulsár. Mikið grunnvatn streymir frá svæðum sunnan jökla og til 

sjávar.  

Megin grunnvatnsstraumarnir renna um sprungureinar 

megineldstöðvakerfanna. Um sprungusveimana rennur einnig affallsvatn frá 

háhitasvæðunum í suðri. Ekkert vatn er á yfirborði á vestanverðu svæðinu fyrr 

en norðan við Þeistareykjahraunið, sem er mjög lekt. Sjór á jafnframt sums 

staðar greiða leið inn í grunnvatnskerfi Öxarfjarðar sem rennur í 

sprungusveimunum og er allmikið um salt og saltblandað vatn með sérstæðri 

efnasamsetningu (Magnús Ólafsson & Hrefna Kristmannsdóttir, 1989, Hrefna 

Kristmannsdóttir o.fl., 2007).  

 

Mynd 11:Grunnvatnsflæði í Öxarfjörð (Vatnaskil, 2007). 

Myndin gefur til kynna grunnvatnsflæði frá hálendi til láglendis í 

Öxarfirði og sýnir rennslisstefnu vatnsins norður að sjávarmáli. 

Ummyndun berggrunns vegna fyrri háhitaummyndunar myndar 

væntanlega lítið lek lög, sem hafa áhrif á rennslisleiðir grunnvatnsins. Jarðhiti 

finnst víða á svæðinu, bæði sjálfstæð hitasvæði og volgt lindavatn, sem er að 

uppistöðu kalt grunnvatn sem blandast hefur afrennslisvatni frá háhitasvæðum 
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inni á heiðum. Sprungubeltin ráða miklu um uppruna og dreifingu jarðhitans á 

svæðinu (Lúðvík S. Georgsson o.fl., 2000).   

4.4.2 Efnafræði vatnsins 

Dæmigerð efnagerð lághita vatns á Vesturlandi hefur hátt pH gildi, venjulega 9 

– 10. Mörg lághitasvæði á Norðausturlandi hafa sérstaklega hátt pH gildi, alveg 

að 11, einkum lághitasvæði sem eru á mörkum virka gosbeltisins þar sem að 

ungt, glerjað basalt hraun eru algeng í berggrunninum. Efnainnihald í 

jarðhitavatni er misjafnt eftir gerð vatnsins, berggrunninum sem það hvarfast 

við og hitastigi (Hrefna Kristmannsdóttir, 2010). 

 Sjór á greiða leið inn í grunnvatnskerfin í Öxarfirði og því er algengt að 

grunnvatn, bæði heitt og kalt sé saltmengað. Mikið af volgu lindarvatni rennur 

að sunnan um sprungusveimana og blandast salta grunnvatninu. Vatn úr holu 

ÆR – 03 í Skógarlóni er allsalt, eða um 3,1‰. Vatn úr borholunni BA – 03 frá 

bakkalandi er verulega saltara, en um 11,3‰ (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 

2006). Vatnið í ÆR – 03 frá Skógarlóni er einnig svo létt hvað 

vetnissamsætuhlutfall varðar að samanborið við tvívetniskort Braga Árnasonar 

(1976) er það á mörkum þess að geta verið vatn sem fallið hefur á nútíma 

(Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2006). Veruleg súrefnisauðgun hefur átt sér stað 

miðað við að uppruna hitastig þess er einungis um 150°C. Súrefnisauðgun 

stafar af hvörfun vatns við berg við hátt hitastig, venjulega yfir 150°C. Þetta 

atriði styður þá tilgátu að vatnið sé mjög fornt (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 

2007). 

Nánari grein er gerð fyrir efnassamsetningu jarðhitavatns Öxarfjarðar í 

kaflanum heilsutengd ferðaþjónusta. 
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5 Möguleg nýting jarðhita í Öxarfirði 

5.1 Núverandi nýting 

Í Öxarfirði eru margskonar lítt nýttar auðlindir, ekki einungis í formi jarðvarma 

heldur er einnig stórbrotin náttúra og mikil vatnsgæft stór hluti auðlindanna 

sem mætti tvinna saman og nýta mun betur. Eins og staðan er í dag er 

jarðvarminn lítið nýttur og streymir að mestu beint til sjávar. Íbúar á svæðinu 

eyða umtalsverðum fjármunum í upphitun vatns, aðallega með rafmagni, sem 

er mikil synd þegar margir lítrar af heitu vatni streyma út í umhverfið skammt 

frá. Vegna þess hversu samfélagið er lítið og vanmáttugt hefur ekki verið lagt í 

miklar rannsóknir á nýtingu jarðvarmans á svæðinu. Eins og staðan er í dag er 

lítið brot af jarðhitanum nýttur af fiskeldinum Silfurstjörnunni og í Rifós auk 

þess streyma um 10 L/sek af vatninu til Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs (Auður 

Aðalbjarnardóttir, 2004).  

Eins og áður hefur verið nefnt eru ýmsar forsendur sem þarf að uppfylla 

áður en jarðhitinn er nýttur. Meðal annars er nauðsynlegt að kæla 

jarðhitavatnið áður en það er leitt til húsa vegna efnafræði vatnsins og mikilla 

kalkútfellinga, einnig er vatnið of heitt til þess að hægt sé að nota það beint til 

neyslu. Saltstyrkur vatnsins er einnig takmarkandi þáttur en mjög mikil tæring 

verður þegar hiti, vatn og salt eru í sömu blöndunni (Hrefna Kristmannsdóttir, 

2010). 

5.2 Nýtingarmöguleikar 

Fjölmargir nýtingarmöguleikar á jarðvarmanum eru í boði sem hefur hver sína 

kosti og galla og henta efnainnihaldi jarðhitavatnsins misvel. 

Hár styrkur salts í jarðhitavatni Skógarlóns og Bakkahlaups gerir það að 

verkum að ekki er mögulegt að nýta það til beinnar upphitunar eða annarar 

venjulegrar heitavatnsneyslu. Vatn með svo háa seltu verður mjög tærandi ef 

vottur af súrefni kemst í það. Brennisteinsvetni í vatninu gefur vörn fyrir 

súrefnisupptöku vatnsins en hann er verulega lágur í Bakkahlaupi en nokkru 

hærri í Skógarlóni. Möguleikar eru á að nýta vatnið til hitaveitu með upphitun i 

varmaskiptum (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2006). 
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Þrátt fyrir hættu á tæringu eru miklir möguleikar á nýtingu jarðhitans. 

Til þess að fá sem besta nýtingu á jarðvarmanum þarf að raða nýtingarkostum í 

rétta röð eftir hitastigi. Hitastig vatnsins í Skógalóni er væntanlega um 130-140 

°C í jarðhitageymnum, en lægra á hinum jarðhitasvæðunum (Hrefna 

Kristmannsdóttir o.fl. 2006). Vatnið í Skógalóni gæti mögulega hentað til 

raforkuframleiðslu með tvívökvatækni. Sá kostur sem fjallað er um í þessu 

verkefni og þarfnast hæsta mögulega hitastigs er raforkuframleiðsla. Á eftir 

koma svo kostir sem þarfnast lægra hitastigs, líkt og hitaveita, heilsulind og 

fiskeldi. Sá möguleiki að tengja saman nýtingu jarðvarma með öðrum 

auðlindum er eftirsóknarverður kostur sem mætti skoða betur. Hér er fjallað um 

nokkra kosti sem koma vel til greina í fjölnýtingu jarðvarmans í Öxarfirði. 

Fjallað verður um hvern nýtingarkost í sínu lagi og kostir hans og gallar taldir 

fram. 
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6 Raforkuframleiðsla 

Með tilliti til bestrar nýtingu jarðhita er raforkuframleiðsla fyrsta skrefið í 

fjölnýtingu jarðhitans í Öxarfirði. Forsendur þess að mögulegt sé að reisa 

raforkuver er ákjósanlegt landsvæði, jarðhiti og kalt vatn sem kælimiðill. Eins 

og komið hefur fram áður í verkefninu er allt af þessu til staðar í Öxarfirði.  

Nokkrir möguleikar eru á framleiðslu rafmagns við það hitastig sem 

fæst úr borholunum í Öxarfirði en reynsla af virkjun rafmagns við lág hitastig 

er ekki mikil og tæknin er tiltölulega ný. Þar sem hitastig jarðhitans er lágt 

miðað við hitastig jarðhita sem nýttur er við hefðbundna raforkuframleiðslu, er 

heppilegast að notast við tvívökva tækni.  

Vinnsla raforku úr varma byggir á því að varmanum er fyrst breytt í 

snúningsorku í hverfli, eða stimpilvél og þar á eftir er henni  síðan breytt í raforku 

í rafala. Hverfillinn knýr rafalinn en til þess að hverfillinn geti snúist þarf að 

streyma vinnuvökvi í gegnum hann. Þetta er dæmi um raforkuvinnslu með 

venjulegri Rankine hringrás sem er meðal annars notuð í kolaorkuverum (Geir 

Þórólfsson, 2002). 

Síðustu ár hefur mikið verið litið til mögulegrar virkjunar lághitasvæða 

til raforkuframleiðslu. Í Bandaríkjunum var farið að huga að þessum möguleika 

upp úr 1980 og þá með svokallaðri tvívökva hringrás eða Binary cycle. Þá er 

venjulegri Rankine hringrás breytt þannig að vinnuvökvi með lægra suðumarki 

og minni krítískum hita en vatn látinn snúa hverflinum. Vinnuvökvanum er oft 

hringrásað í gegnum ferli sem er oft kallaður varmavinnuferli eða vinnuhringur. 

Nokkrar tegundir eru til af þessari tvívökvahringrás sem eru allir mismunandi og 

þá helst í nýtni (Geir Þórólfsson, 2002).  

ORC er tækni sem notar vinnuvökva, líkan af ORC er birt á eftirfarandi 

mynd: 
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Mynd 12: Líkan af Organic Rankine Cycle (James Fraser, 2008). 

 

Nýtni hugtakið er hentugt til þess að bera saman tvívökvahringrás. 

Samkvæmt fyrsta lögmáli varmafræðinnar er nýtni: 

1 = Wnet / Qin 

1 = nýtnihlutfall, einingarlaust 

Qin = varmi inn (J) 

Wnet = Vinna út (J) 

 Qin er varminn sem settur er inn í ferlið og Wnet er sú vinna sem fæst út.  

Þessi jafna gefur þó ekki rétta mynd af gæðum varmaferilsins, þar sem ekkert 

tillit er tekið til hitastigs (Giancoli, 2005). 

Sífelld tækniþróun hefur á virkjun lághita til rafmagnsframleiðslu frá 

árinu 1980. Ýmsir vinnuvökvar hafa verið prófaðir og algengt hefur verið að 

nota kolvetnasambönd eins og isopentan og isobutan. Angelino og Di Paliani 

(1998) stinga upp á ýmsum öðrum vinnuvökvum, eins og til dæmis blöndum af 

siloxönum. Siloxön eru keðjuefni eins og kolvetnasamböndin nema að þá er 

kísilatóm í stað kolefnis. Kostur siloxana er að þau eru ekki eldfim eins og 

kolvetnissamböndin. Þessi aðferð hefur oft verið skammstöfuð ORC og stendur 

fyrir Organic Rankne Cycle.  
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Fyrirtækið Ormat í Ísrael þróaði litlar ORC stöðvar og fyrsta þeirra var 

sett upp í Steamboat Springs í Nevada. Sú stöð var 500 kW. Árið 1989 var 

fyrsta ORC stöðin á Íslandi sett upp í Svartsengi sem notaði 102°C gufu sem 

varmagjafa (Geir Þórólfsson, 2002). 

Þróun tvívökva hringrásarinnar hélt áfram og árið 1984 birtist grein eftir 

I.A Kalina um endurbætur á Rankine hringrásinni með annarskonar 

vinnuvökva. Í greininni kom fram að með því að nota blöndu af ammoníaki og 

vatni í hringrásina myndi nýtnin aukast verulega  (Geir Þórólfsson, 2002). 

Á Húsavík var raforka framleidd úr 125°C jarðhitavatni með Kalina tækni. 

Þegar raforkuframleiðslan á Húsavík er útfærð á annarskonar 

varmavinnuhringrásir sést greinilega munur þeirra.  

 

Tafla 1: Samanburður mismunandi aðferða við raforkuframleiðslu 

 

 

(Geir Þórólfsson, 2002). 

 

Á þessari töflu sést greinilega að bestu aðferðirnar til raforkuframleiðslu á 

lághitasvæðum virðast vera Kalina og ORC aðferðirnar. Þó eru ekki allir 

sammála þessu. Margar rannsóknir hafa gefið það í skyn að Kalina tæknin sé 

með yfirburði þegar kemur að nýtingu lághitajarðvarma en Ronald DiPippo 

skrifaði grein og bar saman Kalina og ORC og sagði Kalina ekki hafa nema 3% 

meiri nýtni. (DiPippo, 2004)  

 Reynsla af framleiðslu rafmagns með Kalina tækni er ekki mikil þar 

sem orkuverið á Húsavík er fyrsta Kalina orkuverið í heiminum (Hreinn 

Hjartarson o.fl., 2002). En reynslan mun að öllum líkindum aukast mikið á 

næstu árum. Aftur á móti er komin töluverð reynsla með nýtingu ORC til 

raforkuframleiðslu og eru Ormat vélarnar frá Ísrael einna þekktastar. 

Í þessu verkefni er bara fjallað um mögulega rafmagnsframleiðslu í 

Öxarfirði með ORC tækni. Kalina tæknin virðist gefa meiri nýtingu en vegna 

Samanburður mismunandi aðferða 

Aðferð Afl út Rúmmálsstreymi m
3 

/s 

 

Kalina 2000 kW 0,57 2,52 

ORC 1630 kW 2,06 8,45 

Hvellsuðu aðferð 1589 kW 22,4 12,14 

Jay Toro cycle 1002 kW 6,79 4,83 

Varmarafmagn 767 kW 0 0 

vm
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vandamála við Kalina orkuverið á Húsavík er ekki líklegt að sett verði upp 

annað Kalina orkuver á Íslandi fyrr en betri reynsla er fengin af þeirri aðferð. 

6.1 Raforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja 

ORC tæknin í Svartsengi hefur sannað gildi sitt og reynslan sem fengist hefur á 

síðustu tuttugu árum má yfirfæra á flest lághitasvæði á Íslandi. 

Ormat vélasamstæða samanstendur í aðalatriðum af sjóðara, skilju, 

hverfli, eimsvala og fæðidælu (HS orka, e.d.). 

Í Svartsengi eru sex orkuver sem nýta gufu til framleiðslu rafmagns. 

Orkuver fjögur í Svartsengi er raforkuver með sjö Ormat Ísopentan-hverfla sem 

nota umframgufu, lágþrýstigufu, frá hinum orkuverunum á svæðinu. Hver 

samstæða framleiðir 1,2 MW. Samspil orkuveranna sex er komið þannig fyrir 

að nýtnin verður mjög góð. Gufuhverflarnir í orkuveri eitt og þrjú nota 

einungis hluta af orkunni í háþrýstigufunni. Eftir að hafa knúið gufuhverflana 

er gufan, um 102°C heit síðan bæði notuð til að hita upp vatn í 

varmaskiptarásum, orkuvera eitt og tvö og til að hita upp ísopentan í sjóðurum 

Ormat véla í Orkuveri fjögur (HS orka, e.d.).  

Varmaferlið í Svartsengi fer fram á þann hátt að 5,8 kg/s af 

bakþrýstigufu, svokallaðri strompgufu, frá orkuverum eitt og þrjú er leidd í 

röravarmaskipti sem er kallaður sjóðari. Í sjóðaranum er gufan í 

varmaskiptarörunum innanverðum, en ísópentanið að utanverðu. Þar er 

isopentanið hitað upp í u.þ.b. 95°C og er þá isopentanið orðið að gasi við 5,5 

bara þrýsting. Gufan þéttist hins vegar í rörum varmaskiptisins og er leidd burt 

sem þéttivatn til niðurdælingar í jarðhitakerfið. Ísópentan gasið fer því næst í 

gegnum dropaskilju og síðan inn á hverfil sem knýr 1,2 MW rafala. Frá 

hverflinum streymir gasið í eimsvala, sem er röravarmaskiptir. Þar þéttist það 

við u.þ.b. andrúmsloftsþrýsting. Frá eimsvalanum streymir isopentanvökvinn 

svo að fæðidælu, sem dælir honum í sjóðarann og lokast þar með hringrásin. 

(HS orka, e.d.). 

Til kælingar í eimsvölum fyrstu þriggja Ormat vélanna er notað vatn 

sem síðar er hitað áfram upp í orkuverinu og  verður hitaveituvatn. Fyrsta þrep 

í upphitun á hitaveituvatninu er því í Ormat eimsvölunum þar sem það hitnar 

það 5°C í um 28°C. Kælivatnsþörfin fyrir hverja vél er um 140 l/s.  
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Hver Ormat vél þarf um 12 MW af varma til að framleiða 1,2 MW í 

rafafli og  því þarf að fjarlægja um 10,5 MW í eimsvölunum. Af þessu leiðir að 

varmanýtnin er rúm 10% (HS orka, e.d.). 

 

 

Mynd 13: Jarðhitavirkjun í Svartsengi (Ágúst Bjarnason, e.d.). 

6.2 Raforkuframleiðsla í Öxarfirði með ORC tækni 

Með viðmiðun í reynslu af ORC tækninni sem fengist hefur í Svartsengi er 

hægt að gera sér grein fyrir umfangi mögulegrar rafmagnsframleiðslu í 

Öxarfirði. Helsti munurinn er sá að í Svartsengi er jarðhitageymirinn 260°C 

heitur en væntanlega aðeins 130°C í Öxarfirði og hefur því töluvert lægra 

orkuinnihald og gefur ekki af sér háþrýsta gufu. 

 Eins og áður hefur komið fram eru tvær holur í Öxarfirði álitlegastar til 

nýtingar, holurnar: ÆR – 02 og ÆR – 04. Þó er líklega enn meiri jarðhita að 

finna á svæðinu og ólíklegt að unnt sé að byggja aðeins á tiltækum holum. 
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Tafla 2: Tvær álitlegar borholur í Öxarfirði 

Hola Boruð Dýpt holu (m) Hitastig (°C) Dýpi mesta hita í m Rennsli l/s Dæling l/s Selta ‰ 

ÆR-3 1988 322 121 322 47   3 - 4,5 

ÆR - 4 1991 455 150 370 10     

(Guðmundur Ómar Friðleifsson, o.fl., 2000) 

 

Við þau skilyrði sem gefin eru í dag er mögulegt að fá nokkuð af 

rafmagni úr þeim jarðhita sem stendur til boða. Hitastig hentar ágætlega til 

raforkuframleiðslu og rennsli er úr holunum er ágætt. Ekki er gefið upp hvert 

rennslið yrði með dælingu en líklegt er að það myndi aukast. 

 Þegar jarðhitaholurnar þrjár í Öxarfirði eru settar í samhengi við 

raforkuframleiðslu einnar Ormat vélanna í Svartsengi er mögulegt að gera sér 

grein fyrir mögulegri raforkuframleiðslu.  

 Framleiðsla er reiknuð þannig að mismunur vermis hæsta hitastig 

jarðhitavökvans og hitastig þess sem jarðhitavökvinn er kældur niður í er 

margfaldur með massaflæði vatnsins. Útkoman frá þeim reikningum er svo 

margfölduð með nýtni stuðlinum fyrir ORC, sem er um 12%. 

Miðað er við að vatnið sé 80°C þegar það kemur út úr virkjuninni og 

sjálfrennsli holanna nema, auk þess er gefið að á svæðinu finnist 102°C heit 

hola með rennsli upp á 56 kg/s, nefnd hola x.  

 

Tafla 3: samanburður Svartsengis við mögulega raforkuframleiðslu í Öxarfirði. 

Jarðhitasvæði Hitastig °C kg/s Framleiðsla 

Svartsengi 102 (gufa) 5,8 1,2 MW 

ÆR - 4 150 (vatn) 10 0,356 MW 

ÆR - 3 121 (vatn) 47 0,976 MW 

Hola x 102 (vatn) 56 0,620 MW 
 

Samanlögð raforkuframleiðsla holanna þriggja í Öxarfirði yrði þá um 1,95MW. 

Ef kælivatn yrði notað í stað loftkældra eimsvala sem eru gríðarstór 

mannvirki væri mögulegt að nýta affalsvatn kælivatnsins í viðeigandi iðnað eða 

hitaveitu. Kælivatnsþörf fyrir 1,2 MW raforkuver er um 140 l/s og með grófum 

reikningum er hægt að útfæra þá kælivatnsnotkun á samanlagða 

raforkuframleiðslu í Öxarfirði. 1,95 MW raforkuver myndi þá nota um 227,5  

l/s (HS orka, e.d.). Nóg er af vatni til kælingar á svæðinu og möguleikar eru á 
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að nýta upphitað affall kælivatnsins í hitaveitu íbúa á svæðinu (Auður 

Aðalbjarnardóttir, 2004). 

Í skýrslu Sinclair Knight Merz (2009) er reiknaður kostnaður við að 

koma upp ýmiskonar raforkuverum í Nýja Sjálandi. Þar er gefin upp sú tala að 

1 kW með ORC tækni kosti 1890 $. Til þess að finna út kostnað við 1,95 MW 

ORC raforkuver er þetta margfaldað með 1950 og breytt í íslenskar krónur. 

Samkvæmt þessum reikningum kostar 1,95 MW ORC raforkuver 

488.107.620kr. 

Það er ljóst að rafmagnsframleiðsla er möguleg í Öxarfirði og 

eftirspurnin er næg eftir rafmagni og heitu vatni til hitaveitu. Einnig gæti verið 

mögulegt að nýta kolsýru sem streymir frá jarðhitasvæðinu til iðnaðar eins og 

gróðurhúsa, en kolsýru magn í gasi á íslenskum jarðhitasvæðum er breytilegt, 

eða frá 50% og upp í 98 – 99% (Guðmundur Gunnarson, 2001).  

Möguleg nýting kolsýru frá jarðhitasvæðinu í Öxarfirði er rædd betur í 

næsta hluta. 

6.2.1 Vinnsla CO2 úr raforkuveri til nýtingar í gróðurhúsum 

Við ýmsan iðnað eins og jarðhitanýtingu losnar mikið af skaðlegum 

lofttegundum. Losun CO2 til andrúmslofts er eitt helsta vandamál jarðarbúa því 

að þetta er ein gróðurhúsalofttegunda sem valda hitnun í lofthjúpi jarðar og 

nauðsynlegt að hindra losun þess til umhverfis eftir fremsta megni. 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til þess að hreinsa útblástur jarðhitavirkjana 

sem hafa misjafna kosti og galla. Auk þess sem hreinsun gass frá 

jarðhitavirkjunum er æskileg til þess að hindra losun skaðlegra lofttegunda til 

umhverfisins er einnig mögulegt er að nýta hluta þeirra til ýmis iðnaðar. Frá 

orkuverinu í Svartsengi, sem fjallað hefur verið um framar í verkefninu, koma 

um 80.000 t/ár af gasi mettuðu vatni sem hefur eftirfarandi efnasamsetningu að 

undanskilinni vatnsgufu (Guðmundur Gunnarson, 2001). 

Í töflunni hér að neðan er gefið upp hlutfall gastegunda í jarðhitagufu 

nokkura jarðhitavirkjana: 
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Tafla 4: Hluti efnasetningar jarðhitagass frá mismunandi jarðhitasvæðum 

Hluti efnasamsetningar gass frá nokkrum jarðhitasvæðum 

Heiti efnis Efnaformúla Svartsengi Nesjavellir Bjarnaflag ÆR - 3 

Koltvíoxíð CO2 97,50% 45,40% 39,20% 0,07% 

Brennisteinsvetni H2S 1,78% 26,50% 23,80% - 

Vetni H2 0,04% 28,10% 35,30% 0,17% 

Köfnunarefni N2 0,00% 0,00% 0,64% 93% 

Metan CH4 0,63% 0,03% 1,05% 3,85% 
 

(Guðmundur Gunnarsson, 2007, Magnús Ólafsson, 1995).  

Eins og sést í töflunni er efnainnihald gassins mjög misjafnt eftir því hvaðan 

mælingin er tekin. Borholan ÆR – 03 er í Öxarfirði og þar er vinnsla CO2 úr 

gasi ómöguleg vegna lágs efnainnihalds. Þó gæti verið mögulegt að vinna CO2 

frá öðrum háhitasvæðum í næsta nágrenni, til dæmis Kröflu eða Þeistareykjum. 

6.3 Niðurstaða 

Með ORC tvívökva tækni er mögulegt að framleiða 1,95 MW raforku úr 

álitlegustu borholunum með þeim jarðhita og sjálfrennsli sem mælingar hafa 

sýnt að séu til staðar. Með dælingu má líklega fá enn meira rennsli úr holunum 

og þar af leiðandi enn meiri raforku.  

 Raforkunotkun Kópaskers, næsta þéttbýlisstaðar við Öxarfjörð er 

0,4MW og Raforkunotkun Silfurstjörnunnar er um 1 MW. 0,55 MW af 

áætlaðri raforkuframleiðslu yrði þá eftir sem mögulegt væri að ráðstafa í annað 

(Jóhann Þórhallsson, 2005). Hugsanlegt er að Silfurstjarnan geti sparað 

flutnings- og dreifingarkostnað sem fellur á grunnverð raforkunnar sem keypt 

er af landsnetinu.   

 Áætlaður starfsmannafjöldi er um 1 til 2 starfsmenn til viðhalds 

virkjunarinnar. 

- Kostirnir felast í aukinum möguleikum á meðhöndlun jarðhitans til  

uppbyggingar á svæðinu og í nágrenni þess. Heitt affalsvatnið er kjörið til að 

leiða áfram í fjölnýtingarferli sem og upphitað kælivatnið sem myndi henta vel 

til hitaveitu Kópaskers og dreifbýli á lagnaleiðinni þangað. 

- Gallar felast í kostnaði við uppsetningu raforkuversins auk röskunar  

á umhverfi með byggingu mannvirkja sem tengjast virkjuninni. 
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7 Ræktun grænmetis í gróðurhúsum 

Sá nýtingarkostur, af þeim nýtingarkostum sem teknir eru fyrir í verkefninu, 

sem nýtur hæsta hitastig eftir að raforka hefur verið framleidd er 

gróðurhúsaræktun. Hlutfall gróðurhúsa á af heildar nýtingu íslensk jarðvarma 

var 2% árið 2009 (Árni Ragnarsson, 2009). 

 

 

Mynd 14: Hlutfall gróðurhúsa af heildar nýtingu íslensk jarðvarma (Árni Ragnarsson, 2009).  

 

Grænmeti hefur verið ræktað á Íslandi frá upphafi landnáms og haldið 

lífi í Íslendingum í gegnum fjölda harðinda skeiða. Fáar ætar tegundir vaxa 

villtar í íslenskum jarðvegi og því veðurfari sem ríkir. Með tilkomu gróðurhúsa 

breytust skilyrði fyrir grænmetisræktun á Íslandi gríðarlega og með öllu því 

landflæmi, jarðhita og vatnsmagni sem Ísland hefur uppá að bjóða hefur 

grænmetisræktun á Íslandi þróast verulega (Jónas Jónsson, e.d.). 

Fyrsta gróðurhúsið á Íslandi var reist á Reykjum í Mosfellssveit árið 

1923 og hitað með hverahita. Eftir að Garðyrkjuskólinn tók til starfa hafa 

gróðurhús verið veigamikill þáttur í íslenskri menningu og atvinnulífi (Jónas 

Jónsson, e.d.). 

Helstu skilyrði fyrir ræktun grænmetis í gróðurhúsum eru: Landrými, 

rafmagn, vatn, hiti og CO2 (Jónas Jónsson, e.d.). 
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7.1 Grænmetisræktun í gróðurhúsum á Íslandi 

Ef litið er til staðsetningar garðyrkjustöðva á Íslandi sést að um hnappdreifingu 

út frá jarðhitasvæðum er að ræða. Nokkrar stöðvar nýta lýsingu til 

heilsársframleiðslu og eru þá annaðhvort á veitusvæði OR eða Rarik. Alls eru 

45 garðyrkjustöðvar sem nýta sér lýsingu til heilsársframleiðslu. Helstu 

grænmetistegundir sem framleiddar eru á Íslandi eru Paprikur, tómatar, gúrkur, 

afskorin blóm og salat (Bændasamtök Íslands, e.d.). 

Kannanir hafa sýnt að neytendur velja íslenskt grænmeti fram yfir 

innflutt og aukinni eftirspurn er sinnt með aukinni framleiðslu 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2007).  

Paprika: Í papriku eru miklir vaxtarmöguleikar en innflutningur var 

1213 tonn á árinu 2007. Þrír garðyrkjuframleiðendur stunda heilsársræktun 

með papriku og tilraunir standa yfir við tilraunastöð Landbúnaðarháskólans að 

Reykjum í samstarfi við finnskar og norskar tilraunastöðvar að frumkvæði 

garðyrkjubænda (Bændasamtök Íslands, e.d.).  

Mikil fjölbreytni hefur orðið í ræktun tómata síðustu ár. Má þar nefna 

meðal annars kirsuberjatómata, kokteiltómata, lycopen-tómata og 

plómutómata. Uppskera tómata á m
2
 hefur aukist mikið meðal annars vegna 

aukinnar lýsingar, þekkingar og tækni. Innflutningur á tómötum nam 700 

tonnum árið 2007. Töluverð uppskeru auking hefur orðið í gúrkum en 

innflutningur var 200 tonn árið 2007. Heildarframboð á innlendum blómum 

aukist nokkuð síðustu ár samfara aukinni lýsingu. Framleiðsla og fjölbreytni 

salats hefur aukist en báðir aðilar sem rækta salat hafa aukið lýsingu umtalsvert 

síðustu ár (Bændasamtök Íslands, e.d.). 

Íslenskt grænmeti stendur misjafnlega vel að vígi gagnvart erlendu 

grænmeti eins og birtist á eftirfarandi töflu: 
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Tafla 5: Samanburður á magni íslensks grænmetis við innflutt grænmeti á markaði. 

Samanburður íslensks og innflutts grænmetis í tonnum 

  Innlent Innflutt 

Kartöflur 8395 1098 

Tómatar 1337 668 

Gúrkur 1062 293 

Íssalat 3 1058 

Paprka 101 889 

Gulrætur 437 400 

Gulrófur 600 48 

Hvítkál 310 330 

Sveppir 445 102 

Annað salat 51 367 

Kínakál 180 179 

Blómkál 72 266 

Spergikál 24 170 

Blaðlaukur 4 177 

Stilksellerý 11 69 

Rauðkál 18 24 

  13050 6138 
(Bændasamtök Íslands, 2006).  

Mikilvægt er að auka vægi íslensks grænmetis á markaði. Rannsóknir á 

ræktun íssalats hafa sýnt ágætar niðurstöður. Íssalat er vinsælasta blaðsalat á 

Íslandi en framboð íslensks íssalats er einungis 3 tonn af 1061 tonnum 

(Bændasamtök Íslands, 2006).  

Rannsóknir á íslenskri framleiðslu á íssalati eða sambærilegri tegundur 

hafa verið gerðar í Garðyrkjumiðstöðinni Reykjum og sýna möguleika á 

innlendri framleiðslu (Garðar Árnason, 2004). 

Árið 1975 hófust tilraunir með lýsingar í gróðurhúsum sem hafa aukið 

framleiðsluna til muna og gera garðyrkjubændum nú kleyft að stunda ræktun 

allt árið um kring. (Bændasamtök Íslands, e.d.) 

Meðalgarðyrkjustöð í orkukaupa-samlagi á svæði RARIK greiddi 1997 

kr. 1.458.244.- fyrir orkuna að frádregnum krónuafslættinum sem nam að 

meðaltali á stöð kr. 380.202 en hann var um 0,70 kr á kWst. Á árinu 2008 

notaði meðalgarðyrkjustöð 1170 kWst á ári. Án niðurgreiðslna, dreifbýlisstyrks 

og fastagjalds var Garðyrkjustöð í dreifbýli að borga 4,58 kr/kWst fyrir 

dreifingu og 3,5 kr/kWst fyrir rafmagn árið 2008. (Bændasamtök Íslands, e.d.)  
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7.2 Grænmetisræktun á Hveravöllum 

Á Húsavík var stefnt að umfangsmikilli fjölnýting jarðhita áður en bilanir áttu 

sér stað í raforkuverinu, eins og áður hefur komið fram. Grænmetisræktun er 

ein þeirra atvinnugreina sem fléttast saman við fjölnýtingarkerfið.  

Nýting á jarðvarma til grænmetisræktunar á Hveravöllum í Reykjadal 

hófst löngu áður en hafist var handa við endurskoðun á nýtingu jarðvarmans á 

svæðinu en hefur orðið umfangsmeiri með árunum. Gróðurhúsin á 

Hveravöllum eru einu gróðurhúsin á Norðurlandi sem nota raflýsingu til 

heilsársframleiðslu (Bændasamtök Íslands, e.d.). 

 Rekstur grænmetisræktunar Hveravalla má hugsanlega yfirfæra á 

mögulega grænmetisræktun í Öxarfirði að einhverju leyti. 

Gróðurhúsin á Hveravöllum eru um 6900 m
2
 og þar af eru sex stór hús 

sem eru 800 m
2
 hvert. Á þessu ári nemur heildarframleiðslan allt að 190 

tonnum og þar af eru tómatar um 160 tonn, gúrkur 16 tonn og paprikur 8 tonn. 

Þá er framleitt mikið af sumarblómum sem seld eru á vorin. 

Yfir sumarið eru 16 heil störf í fyrirtækinu en segja má að um 9 ársverk sé að 

ræða fyrir utan verktakavinnu við ýmsar framkvæmdir sem keypt er þar fyrir 

utan (Garðræktarfélag Reykjahverfinga, e.d.). 

 

Mynd 15: Tómata ræktun á Hveravöllum (Íslenskt, 2009). 
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Samkvæmt Páli Ólafssyni (2010) eru notaðir um 9 l/s af heitu vatni við 

grænmetis framleiðsluna á Hveravöllum. Um 80.000 – 100.000 tonn af kolsýru 

er notuð frá Ísögu en í ár er í fyrsta sinn verið að nota koldíoxíð af tönkum, 

áður fyrr var gasi eða steinolíu brennt. Gerðar hafa verið athuganir á vinnslu 

koldíoxíðs úr jarðhitanum á Hveravöllum en hann þótti ekki vinnanlegur. 

Raflýsing til heilsársframleiðslu hefur verið notuð síðustu 4 ár. Árið 2009 

notuðu Hveravellir um 4 milljónir kws árið og borguðu um 12 milljónir króna 

fyrir. Hver kws kostar um 3kr og flutnings kostnaður um er um 3,5 kr á kws. 

Hveravellir keyptu notað gróðurhús árið 2005 með raflýsingu og 6 m
2
 kostuðu 

um 35.000 kr og lýsingin um helmingur verðsins. Líklega má reikna með að 

verðið sé tvöfalt hærra í dag (Páll Ólafsson, 2010). 

7.3 Núverandi grænmetisræktun í Öxarfirði 

Ylræktun hefur lengi verið stunduð í Öxarfirði en hefur þó aldrei verið í stórum 

stíl ef frá eru taldir nokkrir kaflar þar sem kartöflu- og gulrótaræktun hefur náð 

sér á strik. Aldrei hafa verið reist gróðurhús í Öxarfirði til þess að rækta 

söluvöru en með aukinni nýtingu á heita vatninu væri vel hugsanlegt að hægt 

væri að setja upp gróðurhús með heitu vatni til upphitunar. 

Ræktunarmöguleikar eru fyrir hendi en huga þarf vel að markaðsmálum og 

hvað væri heppilegast að rækta við ríkjandi aðstæður. 

 Í dag er grænmetisræktun Öxarfjarðar að mestu leyti ræktun lífrænna 

gulróta frá bænum Akurseli. Lífrænar gulrætur hafa verið ræktaðar í heitum 

sandi frá árinu 1998. Ársuppskeran hjá þeim hefur numið rúmum 130 tonnum 

og hefur allri uppskerunni verið komið á markað. Þessi starfsemi 

gulrótabændanna hefur skilað 2-4 ársverkum síðustu ár (Stefán Gunnarsson, 

2004). 

7.4 Niðurstaða 

Landfræðilega er aukin grænmetisrækt möguleg í Öxarfirði. Aðstæður til 

ræktunar eru góðar. Landsvæði er nægt og affalsvarma frá mögulegu 

raforkuveri, auk raforku úr verinu má nýta við ræktunina. Einnig má skoða 

þann möguleika að fá CO2 úr jarðhitasvæðinu þó að borholurnar sem athugaðar 

hafa verið virðast ekki hafa vinnanlegt magn við fyrstu sýn.  
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Í dag fer fram ræktun lífrænna gulróta í Öxarfirði sem er prýðileg afurð 

með 130 tonna framleiðslu á ári eins og áður hefur komið fram. Fyrr á árum 

var umtalsverð ræktun á kartöflum. Kaupfélag Norður-Þingeyinga nýtti sér 

heita jörðina til kartöfluræktunar árið 1987 sem gekk með afburðum vel. 

Garðland var um 3,5 ha og uppskeran varð allt að 20 tonnum á ári. Árið 1998 

lagðist kartöfluræktun af fyrir utan þá ræktun sem bændur í héraðinu hafa 

stundað, sér og sínum til matar (Búnaðarsamband Norður-Þingeyinga 2003).  

 Miðað við grænmetisframleiðslu Hveravalla, sem er umtalsverð, myndu 

skapast um 16 sumarstörf í fyrirtækinu en um 9 ársverk. 

Aftur á móti áætlar ónákvæmur reikningur með tölum frá Páli að verð á 

gróðurhúsi sé um 2916 kr á hvern m
2
. Miðað við umfang Hveravalla sem eru 

6900 m
2
 myndi uppsetning gróðurhúsa kosta 40.250.000 kr, þar ofaná bætast 

enn frekari tækjakaup. Sú stærð sem reiknuð er út hér er miðuð við vel gróna 

garðyrkjumiðstöð Hveravalla sem hefur starfað í fjölda ára og órökrétt að bera 

hana saman við Öxarfjörð. 800 m
2
 gróðurhús myndi kosta um 2.333.328 kr 

miðað við uppgefnar tölur. 

- Kostirnir eru þeir að uppsetning gróðurhúsa til aukinnar  

grænmetisræktunar myndu auka atvinnu á svæðinu og lækka hitastig 

jarðhitavatnsins svo hann verði nothæfur í næsta nýtingarþrep. Markaður á 

Norðurlandi er aðallega borin uppi af grænmeti ræktuðu á Hveravöllum og 

fyrir sunnan. Möguleikar Öxarfjarðar felast í því að flutningsvegalengd til 

markaða á norðurlandi er styttri heldur en að sunnan og því gæti verið 

hagstæðara að rækta grænmeti í Öxarfirði og flytja til nálægra markaða. 

- Gallar felast í háum stofnkostnaði. Innflutningur og  

uppsetning gróðurhúsa er dýr eins og staðan er í dag. 
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8 Ræktun þörunga til lífdísel framleiðslu 

Olíuverð á heimsmarkaði hefur hækkað mikið undanfarin ár og mun að 

öllum líkindum hækka enn meira samfara því að olíubirgðir heimsins fara 

þverrandi. Auk hækkandi olíuverðs er brennsla olíu og annara 

jarðefnaeldsneyta helsta ástæða losunar gróðurhúsaloftegunda sem valda 

hlýnun jarðar. Með þetta í huga hafa margir farið að líta til annarskonar 

eldsneytis sem er umhverfisvænna og samkeppnishæft í verði. 

Jarðefnaeldsneyti verður næsta örugglega skipt út í framtíðinni fyrir 

annarskonar eldsneyti (Andrés Svanbjörnsson, o.fl., 2008). 

Möguleikar Íslands á þessu sviði eru töluverðir með tilliti til orkumála 

og ef Íslendingar gætu framleitt sitt eigið eldsneyti yrðu Ísland orkusjálfbært að 

miklu leyti og þyrftu ekki að treysta á aðrar þjóðir í þeim efnum. Það er mjög 

eftirsóknarvert með tilliti til þess að Ísland er eyja á miðju Atlantshafi. 

Milljarðar hafa sparast eftir að Ísland skipti um eldsneyti til kyndingar, úr olíu 

yfir í jarðvarma, og sparnaðurinn gæti orðið meiri með því að skipta út erlendu 

eldsneyti til flutninga fyrir innlent eldsneyti (Árni Ragnarsson, 2006).  

Íslenskar rannsóknir á framleiðslu lífdísels hafa átt sér stað undanfarin 

ár og eru meðal annars í gangi við Háskólann á Akureyri (Vaxtarsamningur 

Eyjafjarðar, 2007). 

Munurinn á milli lífdíselolíu frá þörungum og hinnar hefðbundnu 

díselolíu er borinn saman í eftirfarandi töflu: 

Tafla 6: Samanburður á lífdísel úr þörungum og herfðbundinni dísel olíu 

Eiginleikar Lífdísel úr þörungum Dísel olía 

Eðlisþyngd Kg/l 0,864 0,838 

Seigja Pa/s 5.2×10
-4

 (40 ºC) 1.9 - 4.1 ×10
-4

 (40 ºC) 

Kveikjumark °C 65-115 75 

Frostmark °C -12 -50 - 10 

Kuldamark síustíflu °C -11 -3.0 (- 6.7 max) 

Sýrustig mg KOH/g 0.374 0.5 max 

Hitagildi MJ/kg 41 40-45 

H/C Hlutfall 1.18 1.18 

(Oilgae, 2004) 
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Eins og taflan gefur til kynna sést að munurinn er sáralítill. Lækka má frost og 

stíflumark lífdíselolíunnar með því að bæta steinolíu útí. Lífdísill sem búinn er 

til úr þörungum hefur lægra bræðslumark en lífdísill sem búinn er til úr 

úrgangsfitu eða öðrum mettuðum fitusýrum (Halla Jónsdóttir o.fl., 2006).  

8.1 Almennt um ræktun þörunga 

Hægt er að rækta þörunga til lífdísilframleiðslu. Þörungar ljóstillífa og eru þar 

af leiðandi kolefnisbindandi. Líkt og allar ljóstillífandi lífverur þurfa þeir 

sólarljós, koldíoxíð, vatn og næringarefni til að vaxa (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, 2006). 

 Áður en ræktun þörunga getur hafist þarf að finna þær gerðir þörunga 

sem henta best til ræktunar og innihalda mikið magn af fitusýrum. Þar á eftir 

þarf að velja ræktunarleið sem hentar hverjum aðstæðum fyrir sig, en nokkrar 

leiðir eru til við ræktun þörunga.  

Helstu leiðir til þörungaræktunar eru opin tjörn, lokuð tjörn, röra-

ræktun, ræktun í pokum, ræktun í brunnum og svo svokölluð pýramídaræktun 

(Mustafa, 2008). Allar þessar leiðir hafa sína kosti og galla. Í þessu verkefni er 

einungis fjallað um ræktunarleiðirnar: röra ræktun, ræktun í pokum og ræktun í 

pýramída, en þessar aðferðir eru taldar hentugastar með tilliti til aðstæðna á 

Íslandi. 

8.1.1 Þörungarækt í pokum 

Poka aðferðin er ódýrasta og afkastaminnsta aðferðin af þeim þrem sem talin er 

upp í þessum kafla.  

Inni í stórum geymi eru hengdir upp gagnsæir pokar í  röðum langsum 

og frá lofti og niður í gólf. Næringu og CO2 er dælt í pokana með 

hringdælikerfi. Ef miðað er við 1200m
2
 svæði undir ræktunina ætti ræktin að 

getað skilað af sér 0,6g/L sem gæfi 60kg/dag miðað við 100 tonna rækt. 

(Mustafa, 2008). 

8.1.2 Þörungarækt í rörum 

Röra aðferðin er svipuð og poka aðferðin en töluvert dýrari og að sama leyti 

afkastameiri. 

Líkt og þörungaræktunin í pokunum fer þörungaræktunin fram 

innandyra. Þessi kerfi hafa betri nýtingu, hafa minni áhættu en eru dýr í 
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uppsetningu. Röra kerfið er byggt upp á rörum oft úr akrílefni eða gleri, ekki 

stærri en 10cm í radíus vegna þessa að þá á ljósið í erfiðleikum með að komast 

í ræktina (Yusuf Chisti 2007). CO2 og næringarefnum er dreift um ræktina með 

dælingu. Með röraræktun eru kerfin tölvustýrð þannig til dæmis hitastig og pH 

gildi séu rétt. Með sömu viðmiðun og í pokakerfinu ætti 1200 m
2
 svæði undir 

ræktina að geta skilað af sér framleiðslu upp á 0,8g/líter sem gæfi 80kg/dag 

miðað við 100 tonna rækt (Mustafa, 2008). 

8.1.3 Þörungarækt í pýramída 

Þessi aðferð er gjörólík fyrr nefndu ræktunar aðferðunum tveim. Þessi aðferð er 

verulega þróuð og er algjörlega sjálfvirk. Hún hefur hátt hlutfall yfirborðs á 

móti rúmmáli og er alveg lokuð. Hún getur skilað mikilli framleiðslu og er 

búinn sjálfvirkum tölvum sem stjórna öllum aðgerðum sem gerir hana dýra í 

framleiðslu. Mikill tæknibúnaður er notaður og sjálfvirkur tankurinn upplýstur 

með led eða flúorljósum sem er stýrt af ljósnemum. Ræktinni er dælt í hring og 

CO2 dælt í hana. Auk þess er  líka dælt í ræktina næringarefnum sem eiga að 

auka ræktunina. Mælar og teljarar sjá um að fylgjast með þáttum eins og 

hitastigi, pH-gildi, CO2 magni og auk þess er mælir sem skynjar magn þörunga. 

Flatarmál er mikið minna en fyrrnefndra ræktunar aðferða, eða 60m
2
. 

Framleiðslan í þessari rækt er allt að 1.45g/L sem gæfi 145kg/dag miðað við 

100 tonna rækt (Mustafa, 2008). 

8.2 Framleiðsla lífdísels úr þörungum 

Eftir að þörungarnir hafa verið ræktaðir er þeim safnað saman og þá getur 

framleiðsla lífdísels hafist. 

 Í grófum dráttum fer lífdísel framleiðsla úr þörungum þannig fram að 

eftir ræktun þörunganna er lokið, er þeim safnað saman og þeim breytt í lífdísil 

með esterun. Þá er öll fita (tríglyseríð) kreist úr þörungunum og henni síðan 

blandað saman við alkohól og hvata. Myndefnið verður lífdísill og glýseról 

sem auðvelt er að skilja að (Becker, 2007). 

 Forsendur þess að vinnsla lífdísels úr þörungunum sé möguleg er hiti og 

landsvæði fyrir framleiðslu. 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 

43 

 

8.3 Niðurstaða 

Möguleikar virðast vera á þörungarækt í Öxarfirði. Helstu skilyrði fyrir 

þörungarækt er hiti, vatn, næringarefni, landsvæði og CO2 sem allt gæti verið 

til staðar þar. 

Ljóst er að við aðstæður eins og á Íslandi er ekki mögulegt að notast við 

hvaða þörungaræktunaraðferð sem er. Í Öxarfirði væri líklega hentugast að 

styðjast við þörungaræktun innandyra í pokum, rörum eða pýramídaræktun. Í 

þessum ræktunar aðferðum er mögulegt að stjórna ljósi, og næringarefnum til 

þörunganna. Ræktunar aðferðirnar eru misjafnlega afkastamiklar og kostnaður 

hverrar aðferðar eykst samfara nýtni.  

Ekki fundust tölur um fjölda starfa sem þörungarækt gæfi af sér en 

líklegt er að reikna mætti með fjölda á bilinu 5 til 10 manns. Minni 

starfsmannafjöldi ef pýramída tæknin er notuð í framleiðsluna þar sem hún er 

að miklu leyti sjálfvirk. Næringarefni fyrir þörungarækt, aðallega nitur og 

fosfór er hægt að fá úr affalsvatni jarðhitavatnsins. Skordýraeitur og 

illgresiseyðir eru óþarfir við þörungarækt og aukaafurðir af framleiðslu lífdísils 

með þörungum má nota sem áburð eða til framleiðslu á etanóli eða metani 

(Mustafa, 2008). 

Þar sem ræktun þörunga er takmörkuð í heiminum er vandasamt verk 

að gera kostnaðaráætlun fyrir þesskonar framleiðslu. Þó er ljóst að miðað við 

kostnað á innflutningi almennt á Íslandi í dag þá er stofnkostnaður mjög mikill 

og líklega óraunhæfur í dag.  

Framleiðsla lífdísels úr þörungunum er í raun ekki flókið ferli og myndi 

ekki skapa mikla atvinnu en fer þó eftir umfangi framleiðslunnar. Áætlaður 

starfsmannafjöldi gæti verið um 5 – 8 manns til þess að byrja með.  

- Kostirnir eru ótvíræðir, engin markverð framleiðsla á lífdísel er til  

staðar á Íslandi og markaðurinn er opinn fyrir þessari framleiðslu verði hún 

samkeppnishæf í verði. Umhverfislega séð er framleiðslan umhverfisvæn, 

myndefni eru glycerol og lífdísel sem mögulegt er að nota á venjulegar 

dieselvélar. 

- Gallar eru lítil reynsla af þessum iðnaði, hár stofnkostnaður og  

fjarlægð til stærri markaða. 
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9 Heilsutengd ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein á Íslandi og er samkeppnishæfust í 

samanburði við aðrar Norðurlandaþjóðir. Árið 2006 gerð World Economic 

Forum samanburð þar samanburðu á samkeppnishæfni 124 landa í 

ferðaþjónustu var skoðuð. Til samanburðar við önnur norðurlönd var Ísland 1. 

sæti, Noregur í 11. sæti, Svíþjóð í 17. sæti og Danmörk í 23. sæti 

(Samgönguráðuneytið, 2007).  

 Ísland hefur sérstöðu meðal margra landa. Hér er gnægð vatns, jarðhita, 

hreins lofts og mikill mannauður. Ísland hefur oft verið markaðsett sem 

heilsuland með tilvísun í ósnortið landið og þann ferskleika sem Ísland býr yfir. 

Þó að á Íslandi séu fjöldi sundlauga eru fáir heilsubaðstaðir sem höfða beint til 

ferðamanna, helst Bláa lónið og Jarðböðin í Mývatnssveit. Skilgreining 

baðstaða er skipt í flokka eftir aðstæðum og gæðum. Mikilvægt er að fá fleiri 

baðstaði flokkaða sem ,,Thermal bath‘‘ eða ,,SPA‘‘ í stað ,,Swimming pool‘‘ 

sem eru algengar á Íslandi (Samgönguráðuneytið, 2007). 

Árið 1999 til 2000 starfaði nefnd á vegum samgönguráðherra sem fékk 

það verkefni að skilgreina heilsutengda ferðaþjónustu og tilgreina helstu þætti 

sem gætu aukið vægi Íslands í þeirri grein. Nefndin kom fram með 

skilgreiningu á heilsutengdri ferðaþjónustu: 

 Heilsutengd ferðaþjónusta er: Ferðaþjónusta sem felur í sér að 

ferðamaðurinn geti notið sem aðalþáttar og hvata ferðar eftirfarandi 

heilsuþátta auk mismunandi afþreyingar:  

1. Vatns og vellíðunar 

2. Líkamsræktar og íþrótta 

3. Endurhæfingar 

4. Hátæknilækninga 

(Hrefna Kristmannsdóttir, o.fl., 2000). 

Vatn heilsulinda er flokkað með tilliti til efnasamsetningar vatnsins. 

Stærstu löndin í þessum geira eru asíulöndin, einkum Japan og 

miðevrópulöndin. Þýskaland er þannig framarlega í rannsóknum og 

markaðsetningu á heilsuhælum byggðum á jarðhita. Í þessum löndum eru 

staðlaðir kvarðar sem flokka heilsulindir eftir efnasamsetningu vatnsins. Árið 

2000 var íslenskt jarðhitavatn flokkað eftir efnasamsetningu. Notað var 
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flokkunarkerfi frá Þýskalandi, Deutscher Bäderkalender, auk þess sem það var 

aðlagað íslenskum aðstæðum (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2000). 

 Íslenskt jarðhitavatn er þar flokkað í eftirfarandi flokka:  

1. Ölkelduvatn: Vatn með yfir 300 mg/l af kolsýru (CO2 (T)) 

2. Brennisteinsvetnisríkt vatn: Vatn með yfir 1 mg/l af brennisteinsvetni(H2S), 

og a.m.k. baðheitt (~40°C) 

3. Efnaríkt vatn: Vatn með yfir 1000 mg/l af uppleystum efnum (TDS), og 

a.m.k. baðheitt (~40°C) 

4. Járnríkt vatn: Vatn með yfir 20 mg/l af járni (Fe
(II)

),og a.m.k. baðheitt 

(~40°C) 

5. Flúorríkt vatn: Vatn með yfir 2 mg/l af flúor (F), og a.m.k. baðheitt (~40°C) 

6. Joðíðvatn: Vatn með yfir 1 mg/l af joði (I) 

7. Geislavirkt vatn: Vatn með yfir 666 Bq/l af Radoni (Rn) 

(Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2000). 

Niðurstaðan flokkunarinnar sýndi að ekkert er til um geislavirkt né 

joðíð vatn á Íslandi, aftur á móti er allmikið til af vatni sem fellur undir efnaríkt 

jarðhitavatn, brennisteinsríkt og flúoríðríkt vatn. Auk þess finnst ölkelduvatn á 

nokkrum stöðum á landinu. Allt háhitavatn fellur undir skilgreininguna efnaríkt 

jarðhitavatn (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2000). 

Margar heilsulindir hafa orðið til í kringum framkvæmdir þar sem 

áætlanir fólu sé sér boranir eftir annarskonar nýtingu en opnunar baðstaða. 

Dæmi sem hægt er að nefna í þessu samhengi eru heilsulindirnar í Austur 

Styria, Austurríki en þar voru boraðar rannsóknar holur í leit að olíu. Engin olía 

fannst, einungis mikið magn af jarðhita sem var ónýtt í áratugi þangað til að 

baðstaður var opnaður um 1830. Núna eru þar stafræktar 5 heilsulindir með um 

3,500.000 gesti á ári og veltu uppá 240 milljónir evra á ári (Hoenig, 2005).  

Einnig má nefna Bláa Lónið í þessu sambandi en í fyrstu var Bláa 

Lónið eitt mesta umhverfisslys Íslands (Hitaveita Suðurnesja, 1999). Í upphafi 

var borað eftir jarðhita í Svartsengi og afallsvatn látið renna út í hraunið. Mikið 

og heitt lón myndaðist og fljótlega fór fólk að baða sig í lóninu. Í dag er Bláa 

Lónið heimsþekktur baðstaður með um 400.000 gesti á ári, meiri hlutinn 

erlendur (Bláa lónið, 2009, HS orka, 1999). 

 Jarðböðunum í Mývatnssveit má líkja við áætlað baðlón í Öxarfirði 

hvað varðar stærð og umfang. Jarðböðin í Mývatnssveit hafa verið vinsæl og 
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gestafjöldi sífellt að aukast. Árið 2006 komu 62.500 gestir í Jarðböðin 

(Jarðböðin við Mývatn, e.d.). 

 

 

Mynd 16: Jarðböðin við Mývatn (Norðurland, e.d.).  

 

Jarðböðin í Mývatnssveit samanstanda af baðlóni með hveravatni, um 

5000 m
2
 að stærð. Náttúruleg gufuböð, heitir pottar, búningsaðstaða, 

snyrtingar, veitingar og verslun. Markaðshópurinn er fólk sem leitar sér að 

afslöppun í fallegu umhverfi (Jarðböðin við Mývatn, e.d.). Hitastig í lóninu er 

að jafnaði 36-40 °C. Lónin eru tilbúin mannvirki með þéttum sandi og 

malarbotni. Eiginleikar vatnsins eru um margt mjög sérstakir, það inniheldur 

mikið magn jarðefna, er basískt og hentar því vel til böðunar.Vegna 

efnainnihaldsins þrífast óæskilegar bakteríur og gróður ekki í lóninu, þannig að 

ekki þarf að blanda klór eða öðrum sótthreinsiefnum í vatnið (Jarðböðin við 

Mývatn, e.d.).  

9.1 Heilsutengd ferðaþjónusta í Öxarfirði 

Ferðaþjónusta í Öxarfjarðarhreppi hefur í gegnum árin litast af því starfi 

sem Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum hefur verið að fást við. Stórfengleg 

náttúrufegurð dregur að sér fjölda ferðamanna og svæðið er hluti af hinum 

svokallaða demantshring.  



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 

47 

 

Helstu forsendur byggingar heilsulindar eru meðal annars heitt og kalt 

vatn, rafmagn, landsvæði, heilbrigðisþjónusta, góðar samgöngur, 

afþreyingarmöguleikar, gott aðgengi ferðamanna og góð almenn þjónusta. Allt 

þetta er til staðar í Öxarfirði og með því að tengja heilsulindina við sjóinn á 

svipaðann hátt og gert er í Nauthólsvík í Reykjavík er viðskiptahugmyndin 

komin á stig sem fáar heilsulindir geta nýtt sér. Möguleikar á tengingu við 

hafið eru miklir þar sem borholur í Skógarlóni eru alveg í sjávarborðinu og 

möguleikar eru á að sameina sjósund við heitarlaugar. 

Jarðhitavatn í Öxarfirði fellur í þrjá flokka samkvæmt flokkunar 

reglunni sem kom fram í síðasta kafla. Flokkarnir 1., 3. og 5. flokkur eiga við 

jarðhitavatnið í Öxarfirði auk þess er jarðhitavatn í Öxarfirði sem fellur ekki í 

neinn þessara flokka. Algengast er að vatnið falli í 3. flokk, sem er efnaríkt 

vatn (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 2000). 

Í töflunni hér að neðan er borin saman efnasamsetning vinsæla 

baðstaðarins Baden Baden í Þýskalandi og jarðhitavatnsins í Öxarfirði.  

Tafla 7: Samanburður á efnasamsetningu vatns Baden Baden við borholuna ÆR - 03 

Samanburður á efnasametningu Öxarfjarðar og Baden Baden 

staður ÆR - 03 Baden Baden 

Hitastig C° 116 56 

pH/C° 6,9/22 8,2/20 

heildar karbónat 23,2 20,4 

H2S mg/L 0,24 - 

SiO2 mg/L 172 167 

TDS mg/L 3,081 3,115 

Na mg/L 49 851 

K mg/L 46 32,9 

Mg mg/L 0,31 58 

Ca mg/L 178 144 

Sr mg/L 7,3 4,3 

F mg/L 0,28 0,6 

Cl mg/L 1,671 1,442 

Br mg/L 5,4 1,6 

SO4 mg/L 99 209 

Rn Bq/L 16,9 26 

(Hrefna Kristmannsdóttir, 2008). 

Eins og taflan sýnir er efnasamsetning vatnsins mismunandi en allt bendir til 

þess að vatnið sé kjörið til nýtingar í baðstað væri hitastigið lægra. 
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 Vatnið er heppilegt til meðferðar á psoriasis og iktsýki og svipar mjög 

til vatns á mörgum frægustu heilsuhælum í Evrópu (Hrefna Kristmannsdóttir 

o.fl., 2006). 

Jarðhitavatnið í Öxarfirði er yfirleitt of heitt til þess að mögulegt sé að 

baða sig í því beint, en með tilliti til fjölnýtingar á vatninu ætti það að vera við 

kjörhitastig miðað við að vatnið hafi verið nýtt á þann hátt sem bent hefur verið 

á framar í verkefninu. 

Einn þáttur sem felst í skilgreiningunni heilsutengd ferðaþjónusta er 

aðgangur að hátæknilækningum. Frá Öxarfirði er stutt í góða heilbrigðis 

þjónustu þar sem Heilbrigðisstofnun Þingeyinga er á Húsavík, í um 60 km 

fjarlægð frá Öxarfirði. Möguleikar eru á að auka umfang Heilbrigðisstofnunar 

Þingeyinga og skapa aðstöðu í baðlóninu. 

Staðsetning svæðisins er langt frá helstu þéttbýliskjörnum landsins en 

mikill fjöldi ferðamanna streymir um þetta svæði á ári hverju, helst á sumrin.  

Vegalengd helstu þéttbýliskjarna Íslands eru birtir í töflunni hér að 

neðan: 

Tafla 8: Vegalengdir frá Öxarfirði til nokkurra þéttbýlisstaða. 

 
Reykjavík Akureyri Ísafjörður Húsavík Egilstaðir 

Öxarfjörður 544 km 155 km 714 km 60 km 191 km 
(Vegagerðin, e.d.).  

Næstu flugvellir við Öxarfjörð eru staddir álíka langt frá hvor öðrum, 

eða um 150 km í sinn í hvora áttina. Annar er á Þórshöfn en hinn á Akureyri. 

Auk þess er flugvöllur á Húsavík, í um 60 km fjarlægð, en áætlunarferðir um 

hann hafa verið aflagðar. 

9.2 Niðurstaða 

Ferðamannastraumur um Ísland er sífellt að aukast, ekki síst um 

Norðausturland. Möguleikarnir á uppsetningu heilsulindar með tengingu í 

heilsutengda ferðaþjónustu eru mjög miklir og myndu bæta aðstöðu til 

ferðamannaiðnaðar gríðarlega.  

Vatnið sem hugsað er í heilsulindina flokkast í efnaríkt vatn, sem hefur 

reynst vel gagnvart ýmsum húðsjúkdómum eins og psoriasis. Möguleg stærð 

heilsulindarinnar er áætluð svipuð og stærð Jarðbaðanna við Mývatn eða um 

5000 m
2
 auk búningsaðstöðu, verslunar og veitingaaðstöðu. 
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Starfsmannafjöldi yrði líklega á bilinu 10 – 15 manns, mestur yrði 

starfsmannafjöldinn að sumri til. 

- Kostirnir eru þeir að allar forsendur til þessarar framkvæmdar eru til  

staðar. Eins og komið hefur fram framar í verkefninu er ferðamannafjöldi 

svæðisins um 100.000 á sumrin og myndi líklega aukast enn fremur með 

tilkomu baðlóns. Að auki væri mögulegt að stækka reksturinn og tengja 

baðlónið við læknisþjónustu og almenna útiveru sem myndi gera reksturinn að 

heilsutengdri ferðaþjónustu.  

 Í Öxarfirði er mikið af fersku, ómenguðu neysluvatni, loftið er líklega 

mjög hreint og heilnæmt, aðstæður til matvælaframleiðslu úr fersku hráefni eru 

stórgóðar og mjög góð heilsugæsla á næstu grösum. Samanborið við Bláa lónið 

á Reykjanesi og Jarðböðin við Mývatn sem eru í svipuðum flokki gefa 

jarðhitaauðlindirnar í Öxarfirði aðra og fjölbreyttari möguleika til 

uppbyggingar aðstöðu til heilsubaða. 

- Gallar eru meðal annars að svipuð aðstaða er til staðar við Mývatn  

sem gætu haft neikvæð áhrif á aðsókn. Þó væri mögulegt að tengja reksturinn 

saman á einhvern hátt sem gæti gefið aukna mögleika á markaðssetningu. 

Einnig hefur verðlag í dag mikil áhrif á framkvæmdir sem þessum. 
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10 Fiskeldi 

Fiskeldi er sá fjölnýtingarkostur sem krefst lægsta hitastigs af þeim 

nýtingarkostum sem teknir eru fyrir í verkefninu. 

 Fiskeldi hefur verið starfrækt í Öxarfirði síðan árið 1980 og hefur verið 

í stanslausri sókn síðan þá. Fiskeldin á svæðinu eru tvö, Rifós og Silfurstjarnan 

(Auður Aðalbjarnardóttir, 2004).  

 Náttúruleg skilyrði til fiskeldis í Öxarfirði eru ein þau bestu á landinu. 

Víðfemt vatnasvið og vatnsmiklar lindir með köldu, volgu, fersku, söltu og 

heitu vatni, auk staðsetningar við sjávarmál. Nægur jarðhiti er á svæðinu til 

raforkuframleiðslu fyrir öflugt fiskeldi. Möguleikar í eflingu fiskeldisins eru 

miklir og athuganir hafa verið gerðar á ræktun nýrra fiskitegunda (Hildur 

Vésteinsdóttir, 2006, Hrefna Kristmannsdóttir, o.fl., 2006). 

10.1 Núverandi fiskeldi við Öxarfjörð 

Stutt frá jarðhitasvæðinu er Fiskeldið Silfurstjarnan í Öxarfirði við ósa 

Brunnár. Silfurstjarnan er í um 15 km fjarlægð frá Kópaskeri. 

Bleikjuseiðaeldisstöðin Sigtún tilheyrir einnig Silfurstjörnunni og er í um 25 

km fjarlægð frá henni. Nú þegar er jarðvarmi nýttur í fiskeldið. Staðsetning 

stöðvarinnar var valinn á sínum tíma með tilliti til hitans sem er í jörðu á 

Öxarfjarðarsvæðinu. Þar er gnægð af heitu vatni, sjó og hálfsöltum sjó sem 

borað hefur verið eftir og er notað til fiskeldisins. Gæði vatnsins eru mikil með 

tilliti til fiskeldis og hægt er að blanda þessum vatnsgerðum beint saman án 

allra varmaskipta, sem er mikill kostur. Möguleikar eru á auknu umfangi á 

nýtingu jarðvarmans til Silfurstjörnunnar og meðal annars með 

rafmagnsframleiðslu í huga (Finnbogi Jónsson, o.fl., 2004). Rifós er 

fiskeldisstöð í Kelduhverfi sem hefur verið í mikill framrás undanfarið á 

útflutningi eldisfisks til Bandaríkjanna (Samtök atvinnulífsins, 2010).  
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Mynd 16: Silfurstjarnan (Icelandic fisheries, e.d.) 

Í töflunni hér að neðan eru birtar tölur sem fengnar eru úr skýrslum frá 

Umhverfisstofnun og sýna framleiðslu og rafmagnsnotkun frá árinu 2003 – 

2008: 

 Tafla 9: Mismunur í framleiðslu Silfurstjörnunnar eftir árum. 

Fiskeldið Silfurstjarnan - framleiðsla eftir árum 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Framleiðsla kg 532.000 957.000 677.000 336.972 532.053 434.704 

Fóður Kg   1.212.000 632.000 419.738 735.239 634.901 

Raforka kwh 8.500.000 8.000.000 5.860.000 5.024.004 7.412.596 7.392.958 
Jarðhitavatn l/s 220 220 220 220 220 220 

(Finnbogi Jónsson o.fl., 2004). 

 

Eins og sést á þessari töflu er framleiðsla mismikil eftir árum og koma þar til 

ýmsir sjúkdómar og eðlileg afföll í fiskeldinu. Framleiðslugeta 

Silfurstjörnunnar er 1.500 - 1.800 tonn í 22.000 rúmmetra eldisrými. Uppi hafa 

verið hugmyndir um að sækja um starfsleyfi fyrir framleiðslu uppá 1.600.000 

kg á ári er starfsleyfið sem stöðin hefur núna gildir til Júní 2017. (Finnbogi 

Jónsson o.fl., 2004). 

Rafmagnsnotkun fiskeldisins er að jafnaði um 1 MW og keypt frá 

Rarik. Stöðin hefur verið starfrækt frá árinu 1988 og starfa þar að jafnaði um 

17 manns (Finnbogi Jónsson o.fl., 2004). 

Möguleiki á aukinni tengingu jarðhitans til aukinnar framleiðslu er 

raunhæfur möguleiki. Nágranna fiskeldið Rifós er í mikilli þróun og annar ekki 
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eftirspurn eftir vörum fyrirtækisins. Stefnt er að stækkun þannig að 

ársframleiðsla Rifós verði um 1000 tonn. Stærstur hluti afurðanna er fluttur út, 

aðallega til Bandaríkjanna (Samtök atvinnulífsins, 2010). 

10.2 Niðurstaða 

Töluverð reynsla er af fiskeldi í Öxarfirði og er þetta einn af helstu 

atvinnuvegum svæðisins með á tugi manna í vinnu. Stækkun fiskeldis í 

Öxarfirði yrði byggð upp af sterkum grunni.  

- Kostir þess að auka umfang fiskeldis í Öxarfirði felast í því að ekki  

er verið að leita að nýjum nýtingarmöguleikum á svæðinu heldur er verið að 

byggja upp af traustum grunni. Markaður framleiðslunnar einskorðast ekki við 

Ísland heldur er eftirspurn utan landsteinanna töluverð.  

- Gallar eru aukið frárennsli úrgangs fiskeldisins í Brunná og þaðan  

til sjávar. Með tilkomu baðlóns sem tengd yrði við sjóböð er ómögulegt að 

tengja saman þessa nýtingarkosti að öðru leyti en að veita frárennsli 

Silfurstjörnunnar lengst á haf út. Einnig fylgir töluverð áhætta við rekstur 

fiskeldis þar sem sýkingar og veikindi geta spilað stóran þátt. 
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11 Niðurstöður 

Niðurstöður þessa verkefnis eru þær að með fjölnýtingu á jarðhita Öxarfjarðar 

sé hægt að skapa fjölda starfa og auka velmegun fólksins á svæðinu. Efnafræði 

vatnsins gerir það að verkum að mikil tæring á sér stað þegar súrefni kemst að 

heitu jarðhitavatninu. En efnafræðin hentar sérstaklega vel til notkunar í 

heilsulind samanborið við helstu heilsulindir erlendis. Hitinn er nægur til þess 

að framleiða töluvert af rafmagni en frekari boranir þurfa að eiga sér stað. Allt 

bendir til þess að orka jarðhitasvæðisins sé næg til þess að sinna þörfum 

svæðisins og gera það orkusjálfbært. Gallar nýtingarkostanna sem taldir eru 

upp í verkefninu eru nokkrir og mismiklir en kostnaður er drjúgur þáttur í 

flestum tilvikum. Kostir nýtingarkostanna eru misjafnir en allir auka þeir 

möguleika til atvinnusköpunar. Jarðhitasvæðið getur haft jákvæð áhrif á stóru 

svæði og gert svæðið eftirsóknarverðara til búsetu. Frekari greining á helstu 

kostum er birt í kaflanum hagkvæmnigreining. 

11.1 Hagkvæmnigreining 

Með tilliti til kosta og galla þeirra nýtingarkosta sem fjallað hefur verið um í 

verkefninu verður hér rætt um heildarniðurstöðu verkefnisins.  

Við Hagkvæmnigreiningu er mikilvægt að niðurstaðan sé 

framkvæmanleg og hagkvæm og skili arði þegar til lengri tíma er litið. 

Nýtingarkostirnir verða að vera eftirsóttir og rétt verðsettir. Staðsetning verður 

að vera rétt, bæði í huglægum og hlutlægum skilningi, sem þýðir að hún verður 

að hafa góða ímynd og vera aðgengileg. Tími verður einnig að vera réttur og 

höfða til viðskiptavina. 

Við hagkvæmnigreiningu nýtingarkostanna voru eftirfarandi spurningar 

hafðar að leiðarljósi: Hver er staða þessa nýtingarkostar á markaði, er lítil 

reynsla og mikil áhætta? Er markaður fyrir eftirfarandi nýtingarkost mettaður? 

Hver eru þau markaðstækifæri sem eru í boði? 

Við framkvæmd hagkvæmnigreiningarinar var gerð SVÓT greining á 

hagkvæmustu nýtingu jarðvarmans. SVÓT stendur fyrir Styrkleikar og 

veikleikar, ógnanir og tækifæri. SVÓT-greining byggist á að kanna styrkleika 

og veikleika í innra umhverfi svæðisins og tækifæri og ógnanir í ytra umhverfi. 
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Eftir vinnu verkefnisins var ákveðið að taka fyrir þrjá kosti sem taldir 

eru álitlegir til frekari rannsókna: 

11.1.1 Rafmagnsframleiðsla  

- Styrkleikar: Mikill og virkur jarðhiti er á svæðinu og með ORC tækni er 

vel mögulegt að virkja að minnsta kosti 1,95 MW raforku úr þeim jarðhita sem 

fyrirfinnst á svæðinu. Fiskeldið Silfurstjarnan er örstutt frá virkjunarsvæðinu 

og notar um 1 MW raforku. Jafnframt notar nánasta byggð á svæðinu um 1 

MW. Möguleikar eru á að nýta mögulega umfram raforku til uppbyggingar 

fiskeldisins eða í annan iðnað á svæðinu. 

- Veikleikar: Upphafskostnaður tækja og uppsetningar raforkuvers er 

mikill. Einnig hefur ekki verið staðfest hver sé möguleg framleiðsla raforku á 

svæðinu. Umhverfisspjöll verða nokkur með þessari framkvæmd af völdum 

mannvirkja og hætta er á landsigi þegar vatni er dælt upp úr jörðinni. 

- Ógnir: Rafmagn á svæðinu er keypt á landsnetinu og því þarf rafmagn 

sem áætlað er að framleiða á svæðinu að vera samkeppnishæft í verði. Til þess 

að fá að rannsaka og nýta jarðhitasvæði þarf viðkomandi framkvæmdaaðili að 

fara í gegnum flókið og kostnaðarsamt ferli, sem tengist ýmsum lögum, meðal 

annars lög um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu (57/1998), lög um mat á 

umhverfisáhrifum (63/1993), skipulags- og byggingarlög (73/1997) og lög um 

náttúruvernd (44/1999). Leyfisveitendur eru þrír: Iðnaðarráðherra, 

Skipulagsstofnun og sveitarstjórnir. 

- Tækifæri: Með rafmagnsframleiðslu á svæðinu eru komnir möguleikar 

á að nýta jarðhitann betur. Kælivatn sem hitnar upp í eimsvala og heitt 

affalsvatn virkjunarinnar hentar vel til margskonar nota. Þar með aukast 

möguleikar til atvinnuuppbyggingar á svæðinu. 

11.1.2 Heilsutengd ferðaþjónusta 

- Styrkleikar: Svæðið er staðsett nálægt stöðum sem fjöldi ferðamanna 

sækir  ár hvert og ferðaþjónusta svæðisins fer vaxandi á hverju ári. Reynsla af 

uppbyggingu heilsulindar má fá frá Baðlóninu í Mývatnssveit og Bláa Lóninu 

sem er heimsþekkt baðlón. Með tilliti til efnasamsetningar jarðhitavatnsins eru 

möguleikar á að ná til markhóps sjúklinga með psoriasis og iktsýki. Einnig má 

reikna með því að erlendir ferðamenn komi til með að nýta sér þessa þjónustu. 
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- Veikleikar: Fjarlægð til helstu þéttbýlisstaða og hár upphafskostnaður. 

Mikill kostnaður við markaðssetningu auk nauðsynjar á samvinnu og 

samhæfingu aðila á svæðinu. Breytingar á umhverfi og affalsvatn lónsins. 

- Ógnir: Erfiðleikar við leyfisveitingar og samvinnu aðila á svæðinu. Við 

framkvæmdir sem þessar er Skipulagsstofnun tilkynnt um fyrirhugaðar 

framkvæmdir samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum 

og lið 12 c í 2. viðauka laganna. Áliti að framkvæmdum er meðal annars leitað 

til Norðurþings, Ferðamálaráðs Íslands, Fornleifaverndar ríkisins og 

Umhverfisstofnunar.  

- Tækifæri: Aukin fjölbreytni í afþreyingu ferðamanna og möguleikar á  

frekari markaðssetningu mismunandi ólíkra markaðshópa. Aukin uppbygging 

fyrirtækja sem þegar eru starfandi á sviðinu og aukin fjölbreytni í þjónustu við 

ferðamenn. 

11.1.3 Fiskeldi 

- Styrkleikar: Fiskeldi hefur verið rekið á svæðinu í fjölda ára og byggir á 

töluverðri reynslu. Töluverðir möguleikar eru á að auka umfang framleiðslu og 

sölu á erlenda markaði. Hvergi á landinu eru aðstæður jafngóðar og fjölbreyttar 

til fiskeldis. Möguleikar á eldi mjög mismunandi tegunda. 

- Veikleikar: Ýmsir þættir geta haft áhrif á afrakstur fiskeldis á borði við 

sjúkdóma og fleiri ófyrirsjáanlegir atburðir. Aukning í fiskeldi veldur aukningu 

á affalsvatni sem getur haft afleiðingar á lífríki. 

- Ógnir: Skila þarf inn umsókn um rekstrarleyfi og uppfylla ýmis önnur 

ákvæði. Framkvæma þarf mat á umhverfisáhrifum og gera athuganir á 

hugsanlegum umverfisáhrifum starfseminnar. Mikill kostnaður og ótryggt 

fjármagn. 

 

11.2 Umfjöllun 

Samkvæmt niðurstöðum verkefnisins er líklegt að hagkvæmast sé að nýta 

jarhitann í þeim þrepum sem á undan eru nefnd. Finna þarf fjárfesta til að 

leggja í byggingu tvívökvaraforkuvers og hitaveitu byggðrar á affallsvatninu 

frá henni. Jafnframt þarf að skilgreina og byggja upp starfsemi sem nýtt getur 

affallsvatn bæði frá kælingu og því umframvatni frá raforkuveri, sem ekki 
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nýtist í hitaveitu. Þá er aðallega horft til heilsutengdrar ferðaþjónustu og 

matvælaframleiðslu, sem nýtist samhliða henni. Svo virðist sem minnst áhætta 

sé tekin með þeirri leið og að hún sé líklegust til þess að skila arði.  
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12 Umræður 

Möguleikar á nýtingu á jarðhita svæðisins eru töluverðir og myndu gefa 

atvinnulífi á svæðinu aukin kraft og styrkja byggð á stóru svæði. Beislun 

jarðhitans opnar möguleika svæðisins til þess að vaxa og blómstra. 

Raforkuframleiðsla í Öxarfirði er vel hugsanleg. Jarðhitasvæðið er 

almennt flokkað sem lághitasvæði en eru vísbendingar sem benda til hærra 

hitastigs. Miðað við sjálfrennsli úr bestu holunum á svæðinu og þeirri forsendu 

að dæling úr óþekktri holu x verði 56 l/s er mögulegt að framleiða 1,95 MW úr 

jarðhitanum með ORC tækni. Fjöldi starfsmanna við raforkuframleiðsluna er 

alls ekki mikill, einugnis um eitt til tvö störf myndu skapast við reksturinn. En 

beislun raforkunnar gæti skapað fjölda starfa sem tengjast 

raforkuframleiðslunni og nýtingu affalsvatnsins.  

Aukin umsvif í grænmetisræktun í héraðinu eru vel hugsanleg, þó ekki 

væri nema enn frekari frameiðsla á gulrótum sem hafa getið af sér gott orðspor 

og eru með bragðbestu gulrótum sem fyrir finnast. 130 tonn voru framleidd á 

síðasta ári sem öll seldust. Áform um aukin umsvif á lífrænni ræktun kartaflna 

virðast vera á teikniborðinu og enn frekari möguleikar eru á að tvinna saman 

frjósaman jarðveginn og jarðhitann á svæðinu. 

Skoða þarf markaði betur áður en lagt er í uppsetningu gróðurhúsa í 

Öxarfirði, hvaða tegundir er best að rækta með tilliti til aðstæðna í Öxarfirði og 

hvað sé hagstæðast miðað við markaðinn. Aukning á ferðaþjónustu í Öxarfirði 

myndu skapa markað fyrir grænmetistegundir sem auðvelt er að kaupa og 

borða á staðnum. Sem dæmi um þetta eru Akursels gulræturnar, sem 

markaðssettar eru sérstaklega til ferðamanna sem leið eiga um svæðið sem 

Dettifoss gulrætur. 

Þörungaræktun til framleiðslu lífræns eldsneytis er möguleiki sem vel 

er hægt að skoða í ljósi síhækkandi eldsneytisverði. Ísland mun ásamt öllum 

þjóðum heims neyðast til þess að skipta yfir í annarskonar eldsneyti þegar sá 

tími kemur. Þróun ýmissa orkugjafa er ekki komin nógu langt á leið til þess að 

möguleiki sé að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir orkugjafa eins og til dæmis 

rafmagn. Lífrænt eldsneyti er því mögulegt næsta stig í þessari þróun og 

innlend framleiðsla myndi gera Ísland að miklu leyti orkusjálfbært þar sem 

ekki þyrfti að treysta lengur á aðrar þjóðir í innflutningi á eldsneyti. Aðstæður í 
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Öxarfirði virðast álitlegar en kanna þarf betur umfang þesskonar framleiðslu og 

hvort að nýting jarðhitans á þessa vegu fari samhliða ferðamennsku sem á að 

öllum líkindum eftir að vaxa með tímanum. 

Heilsutengd ferðaþjónusta er að verða sífellt umfangsmeiri á Íslandi 

með tímanum sem líður. Stórbrotin náttúra og jarðhiti er ástæða fyrir 

stanslausum straumi erlendra ferðamanna til Íslands. Heilsutengd ferðaþjónusta 

nær yfir marga þætti eins og hestaferðir, fjallgöngur og almenna útiveru. Með 

tilkomu jarðbaða í Öxarfirði myndi skapast grundvöllur fyrir verulegri 

markaðsetningu á Norðausturlandi og draga að sífellt fleiri ferðamenn. Með því 

að gefa Akureyrarflugvelli meira vægi, og jafnvel opna að nýju fyrir 

flugumferð á Húsavík, eru möguleikar á að auka ferðamannastraum um Ísland 

á þessu svæði. Á sumrin kemur fjöldi skemmtiferðaskipa til Akureyrar en 

einnig eru skipalægi fyrir erlend skemmtiferðaskip orðin mjög góð á Húsavík 

og myndu stuðla að enn frekari umferð til Öxarfjarðar. Erlendum 

ferðamönnum þykir mjög eftirsóknarvert að baða sig í heitum laugum eins og 

heimsóknarfjöldi í Bláa lónið og Jarðböðin í Mývatnssveit gefa til kynna. 

Góðir möguleikar eru á að tvinna saman jarðhitan í öxarfirði við ströndina og 

hafið. 

Fiskeldi hefur verið starfrækt í Öxarfirði í nokkur ár með miklum sóma. 

Fiskeldisstöðvarnar Rifós og Silfurstjarnan hafa nýtt jarðhitavatn á svæðinu 

beint til fiskeldisins og það virðist það vera kjörið til þesskonar nota. Enn meiri 

tenging við jarðhitasvæðið er möguleg samfara aukningu í umsvifum fiskeldis. 

Allar forsendur þess að fiskeldið stækki eru til staðar en ein meginforsenda 

þess er beislun jarðhitans á svæðinu þannig að mögulegt sé að tryggja svæðinu 

meira af vatni við kjörhitastig og ódýrara rafmagn. 
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13 Lokaorð 

Margir telja Norðurland í heild sinni vera fjársjóðskistu Íslands. Stórkostleg 

náttúrufyrirbrigði er að finna á svæðinu og landið er virkilega fjölbreytt. 

Náttúran saman stendur af allskonar tegundum dýra og gróðurs og veðurfar er 

að öllu jöfnu mjög gott. Jarðhitinn er einungis ein margra auðlinda í 

Öxarfirðinum en hefur líklega mest vægi fyrir Íslendinga af þeim öllum.  

Framleiðsla á raforku með jarðhitanum er gott upphafsþrep fyrir 

aukinni atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Með raforkuframleiðslu jarðhitans eru 

tök á að nýta jarðhitavatnið orðin mun meiri. Hitastig affalsvatnsins er kjörið 

fyrir margskonar nýtingu og einnig má mögulega nýta ferskt kælivatnið eftir að 

það hefur verið notað til kælingar. 

Helsta ástæða þess að lítið hefur verið framkvæmt í beislun jarðhitans 

er líklega skortur á fjármagni og hversu fámennt er í og við Öxarfjörð. Í náinni 

framtíð mun ferðamannastraumur á svæðið líklega aukast sem gæti haft áhrif 

og orðið til þess að jarðhitinn verði nýttur betur. Um leið og jarðhitinn hefur 

verið beislaður er möguleikinn á atvinnuuppbyggingu og stækkun samfélagsins 

orðinn miklu meiri. 

Mikilvægt er að nýting jarðhitans sé sjálfbær og að tillit sé tekið til 

náttúrunnar og umhverfisins við allar framkvæmdir. Ef rétt er staðið að 

framkvæmdum getur nýting jarhitans farið fram í sátt við náttúruna og 

komandi kynslóðir fengið að njóta þess sama og við höfum í dag. Eins og 

gamalt máltak segir: 

Þú fékkst ekki jörðina í arf frá forfeðrum þínum, heldur að láni frá 

afkomendum þínum. 
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