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Vöktun á fugladauða við Fóelluvötn í niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

Markmið vöktunarinnar er að meta hversu mikill fugladauði er af völdum áflugs á háspennulínur á svæðinu. 

Leitað er að fuglum, dauðum eða særðum, sem kunna að finnast undir raflínum og hafa líklega flogið á raflínu. 

Bæði getur verið um að ræða heilt hræ, hluta af hræi eða fjaðraflekkur hafi fuglinn verið étinn eða fjarlægður. 

Fuglafræðingur metur svo hvort fuglinn hafi dáið vegna áflugs eða af öðrum orsökum. 

Gert er ráð fyrir að leitað verði að fuglum hálfsmánaðarlega á tímabilinu maí – júní og svo frá miðjum ágúst fram 

í miðjan september í 5 ár frá lagningu línunnar. Árlegar skýrslur verða sendar Mosfellsbæ, Kópavogi og 

Umhverfisstofnun og verður tíðni athugana endurskoðuð árlega m.v. niðurstöður. Tvisvar á tímabilinu, eftir 2 ár 

og 5 ár,verður tekin ákvörðun um hvort ástæða sé til að merkja með áberandi hætti raflínur til að draga úr líkum 

áflugi fugla.  

Þriggja manna hópur mun leita á svæðinu og ganga meðfram línunni frá tengivirki við Lyklafell að Suðurlandsvegi. 

Leitarmenn nota 28 metra band sem strengt er á milli leitarmanna og er einn í miðjunni. Sá sem er næstur 

háspennulínunum gengur 7 metra frá miðju línuleiðar. Gengið er fram og til baka og leitað á helmingi svæðisins 

í senn, þ.e. öðru megin línu. Hver leitarmaður leitar um 7 metra til hvorrar handar og er leitarsvæðið því um 42 

metrar á hvorum helmingi eða samtals um 84 metra breitt belti.  

Athugun á vettvangi: 

•  Ljósmyndir eru teknar af staurabili við hvern staur svo sjá megi gróður og land milli staura. 

•  Leitarmenn ganga hægt milli staura og horfa vel í kringum sig til beggja átta. 

•  Ef fugl finnst eða ummerki um fugl þá er tekinn GPS punktur við staðinn. 

•  Fjarlægð fugls frá ysta leiðara er mæld. Sé fugl undir línu þá er fjarlægð frá miðlínu mæld. 

•  Ljósmynd tekin af hræi/flekk og gefið númer með heiti GPS punkts –nærmynd er tekin svo hægt sé að greina 

tegund og mynd tekin fjær sem sýnir umhverfi. 

•  Hræ af fugli er sett í poka og merkt með heiti GPS punkts og dagsetning


