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Í þessum bæklingi eru ljósmyndir af 30 fossum 
í ám upp af Ófeigsfirði og Eyvindarfirði í Árnes
hreppi á Ströndum. Markmiðið með útgáfunni 
er að kynna fyrir landsmönnum náttúruperlur 
sem fáir þekkja af eigin raun og er nú ógnað 
með fyrir huguðum virkjanaframkvæmdum, 
svo nefndri Hvalárvirkjun. Allar ljósmyndirnar  
eru teknar af okkur félögum og birtust þær 
fyrst sjónum almennings í september sl.  
á facebooksíðum okkar undir merkjum  
#Fossa dagatal á Ströndum. Í 30 daga kynntum  
við til leiks einn foss á dag með ljósmyndum 
og stuttum myndskeiðum frá ferðum okkar 
um svæðið sl. sumar. Auk þess fylgdi með 
færslu num stuttur texti. Með fossadagatalinu 
vildum við kynna fegurð þessara ósnortnu 
víðerna með áherslu á fossana sem skipta 
hundruðum. Sennilega er hvergi á Íslandi  
að finna jafn fjölbreytt fossalandslag og eru  
sumir þeirra á meðal fallegustu fossa landsins 
og náttúruperlur á heimsmælikvarða. Áður  
en við hleyptum Fossadagatalinu af stað voru 
flestir fossana óþekktir og fæstir höfðu sést  
á mynd. Úr því vildum við bæta, enda teljum 
við að náttúran hafi ekki fengið að njóta vafans 
þegar ákveðið var að færa Hvalárvirkjun í 
nýtingarflokk Rammaáætlunar 2. Þetta á ekki 
síst við um alla fossana sem njóta sérstakrar 
verndar í náttúruverndarlögum.

Hér kynnum við alla fossana 30 að nýju 
með mynd og stuttum texta nema stærstu 
fossarnir fá opnu til umráða. Vonandi auðveldar 
bæklingurinn lesandanum að taka afstöðu til 
Hvalárvirkjunar þar sem stendur til að virkja 
þrjú af stærstu vatnsföllum Vestfjarða – allt 
kristaltærar ár með óteljandi fossum og stór
brotnum árgljúfrum, sem eru staðsettar nánast 
við dyragætt Friðlandsins á Hornströndum  
og steinsnar frá Drangaskörðum.  
Við teljum framkvæmdina misráðna og of  
dýru verði keypta, enda teljum við fossana  
og víðernin sem þarna er að finna mun 
verðmætari ósnortin en virkjuð. Að lokum  
viljum við taka fram að við kostum sjálfir  
útgáfu bæklingsins og erum eingöngu að 
gæta hagsmuna íslenskrar náttúru – sem  
við viljum vernda fyrri komandi kynslóðir.

Reykjavík, 15. nóv. 2017

Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Ólafsson
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Hvalá er mesta vatnsfall Vestfjarða og á 
upptök sín á heiðunum sunnan Drangajökuls 
á Ófeigsfjarðarheiði.  Þegar neðar dregur 
sameinast áin Rjúkandi Hvalá og sameinaðar 
renna þær undir heitinu Hvalá út í Ófeigsfjörð. 
Við ósa Hvalár er vatnsmesti foss Vestfjarða, 
Hvalárfoss. Rennsli í Hvalárfossi mun minnka 
verulega verði af Hvalárvirkjun og ásýnd 
þessa kraftmikla foss mun breytast.  

Auðvelt er að skoða Hvalárfoss með því að 
aka eftir jeppaslóða inn Ófeigsfjörð. Lengra 
verður ekki komist akandi, enda er það við 
ósa Hvalár sem vegurinn endar. Einhver 
stórkostlegasta gönguleið á Íslandi liggur 
áfram norður yfir göngubrúna við Hvalárfossa 
að Reykjafirði nyrðri og þaðan á Hornstrandir, 
en á leiðinni sjást hin mögnuðu Drangaskörð.

Foss 1/30

Hvalárfoss



 



Þessi einstaki foss er rétt ofan við fossinn 
Rjúkanda í samnefndri á. Neðan við fossinn 
fangar berggangur með stuðlabergi athyglina.
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Ónefndur foss  
í ánni Rjúkanda



Þessi foss varð á leið okkar ofan við fossinn 
Rjúkanda. Þótt ekki sé hann ýkja hár þá bætir 
hann sér það upp með stórkostlegum hvít
fyssandi flúðum.
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Ónefndur foss  
í ánni Rjúkanda



Sálarró kemur upp í hugann þegar komið er  
að þessum snotra, skeifulaga fossi. Það er ekki 
síst slétt lygnan ofan hans sem hefur þessi 
róandi áhrif og ekki spillir fyrir að hægt er að 
spegla sig í kristaltæru vatninu.  
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Ónefndur foss 
í ánni Rjúkanda



Skammt ofan við Hvalárfoss eru gljúfur sem 
eru nokkrir km að lengd og dýpka eftir því 
sem ofar dregur. Neðst í gljúfrunum eru foss
arnir smáir í sniðum en inn á milli eru lygnur 
þar sem hægt er að sjá til botns og minna á 
gjárnar á Þingvöllum.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Rétt neðan við ármót árinnar Rjúkanda og 
Hvalár er þessi foss. Í forgrunni prýða trjá
plöntur umhverfið en þær virðast eiga hálf 
erfitt uppdráttar

Foss 6/30

Ónefndur foss  
Í ánni Rjúkanda



Fossinn Rjúkandi er einn mikilfenglegasti foss 
landsins, 40 m hár, og náttúrperla á heims
mælikvarða. Nafn sitt dregur hann af úðanum 
sem leggur upp af honum og sést langt að á 
Ófeigsfjarðarheiði. Tilkomumikil gljúfur neðan 
við fossinn auka á stórfengleika hans, líkt og 

fjöldi minni fossa steinsnar frá. Rennsli við 
foss inn mun skerðast um 30% með Hval
árvirkjun, sem mun gjörbreyta ásýnd hans. 
Þennan einstaka foss á tvímælalaust að friða 
enda einn af „Gullfossum Stranda“ og dýr
mætur sem slíkur fyrir komandi kynslóðir.
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Rjúkandi  
í samnefndri á
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Rétt neðan við fossinn Rjúkanda, sem sést  
í fjarska, er lítill bróðir hans sem ekki er jafn  
tilkomumikill en samt myndarlegur.
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Ónefndur foss  
í ánni Rjúkanda



Hvalá rennur úr Hvalárvatni á Ófeigsfjarðar
heiði, en neðan þess á aðeins tveggja km 
kafla eru tugir glæsilegra fossa, eins og þessi 
ónefndi foss. Við Hvalárvatn er fyrirhugað að 
reisa allt að 33 m háan stíflugarð sem ásamt 
fleiri stíflugörðum mun sökkva stórum hluta 

Ófeigsfjarðarheiðar undir uppistöðulón sem 
verða allt að 13 ferkílómetrar að stærð. Mest 
eftirsjá verður þó af fossunum en við virkjun 
verður rennsli í ofanverðri Hvalá aðeins 2%  
af meðalrennsli.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Sérstaða heiðanna upp af Ófeigs og 
Ey vindar firði eru hörð berglög sem stafla sér 
upp eins og pönnukökur. Árnar renna síðan í 
stokk  um og falla fram af óteljandi stöllum eins 
og Hvalá á þessari mynd. Fossarnir eru  

af öllum stærðum og gerðum og auðvelt  
að njóta þeirra í návígi. Þannig skynjar maður 
kraftinn í náttúrunni, enda hægt að nýta 
krafta hennar í unaðsstundir ekki síður en 
kílówattstundir.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Þessi foss kom á óvart, enda er eins og hann  
renni í stórt hyldjúpt ker. Mjög auðvelt er að 
ganga upp með endilangri Hvalá og njóta allra 
fossanna í návígi. 
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Úr lofti má líkja ofanverðri Hvalá við perlufesti 
þar sem skiptast á fjörugir fossar og lygnur. 
Ró færist yfir ána í lygnunum en það varir þó 
ekki lengi, enda stutt í næsta stall og foss.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Hér ryðst Hvalá með látum niður Ófeigs
fjarðarheiði en fossinn minnir á Gljúfrasmið  
í Jökulsá á Fjöllum. Ekki leiðum að líkjast. 

Foss 13/30

Ónefndur  
foss í Hvalá



Fjölbreytni einkennir fossana í ofanverðri 
Hvalá, ekki síður en fjöldinn. Þessi foss minnir 
á strákúst.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Við þennan hyl er þessi sérstaki foss sem 
virðist halla undir flatt.
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Ónefndur  
foss í Hvalá



Drynjandi er foss af dýrari gerðinni en við  
teljum hann í hópi 10 tignarlegustu fossa  
landsins og náttúruperlu á heimsmælikvarða. 
Hann er hvorki meira né minna en 70 m hár 
*og dregur nafn sitt af drununum sem berg
mála í hrikalegum árgljúfrum neðan hans.  
Ofan Drynjanda eru síðan tugir fossa á rúm
lega 2ja km kafla upp að Hvalárvatni, þar sem 
Hvalá á upptök sín. Allir þessir fossar, þ.á.m.  
Drynjandi, munu næstum hverfa (rennslið 

verður 2%) verði af Hvalárvirkjun og  
einnig munu drunurnar og bergmálið hverfa.  
Því miður hafa fáir séð Drynjanda með eigin 
augum, en hægt er að komast að honum 
gang andi á innan við 2 klst. frá göngu brúnni 
yfir Hvalá. Þessi foss gæti því hæglega orðið 
einn af helstu ferðamanna perlum Vestfjarða, 
eins og stóri frændi hans, Dynjandi við 
Arnarfjörð.  

Foss 16/30

Drynjandi í Hvalá





Eins og nafnið gefur til kynna rennur Þverá 
í aðra mun vatnsmeiri á, Eyvindarfjarðará. 
Líkt og Rjúkandi og Hvalá eiga allar þessar 
ár upptök sín í vötnum á heiðunum sunnan 
Dranga jökuls. Þarna eru vetur langir, snjóa 

leysir seint og heiðarnar því gróðurlitlar efst. 
Landslagið er engu að síður stórkostlegt og 
minnir á framandi plánetu. Ósnortin víðerni 
eins og þau gerast best.

Foss 17/30

Ónefndur  
foss í Þverá  



Ofarlega í Þverá er þessi skemmtilegi foss 
sem býður gestum sæti. Þar er tilvalið að  
njóta útsýnisins.

Foss 18/30

Ónefndur  
foss í Þverá 



Þessi foss minnir á greiðu eða kamb en 
skammt undan er fjöldi annarra fossa sem 
eru mjög frábrugðnir í útliti.
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Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Kraftur er orðið sem lýsir þessum fossi best, 
enda nötrar jörðin undan vatnsflaumnum . 
Ekki spillir fyrir að hægt er að upplifa kraftinn 
„beint í æð“ af árbakkanum.

Foss 20/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Úr fjarlægð lætur þessi foss ekki mikið yfir  
sér en þegar nær dregur líkist hann helst 
blæju. Lónið neðan hans breiðir úr sér og er  
til mikillar prýði.
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Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Undir þessum fossi er árfarvegurinn dökk
rauður, sem erfitt er að festa á mynd.  
Þröng árgljúfrin magna upp stemninguna.

Foss 22/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Þessi foss er í sérstöku uppáhaldi enda virðist 
hann geisla af sjálfstrausti.
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Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Á miðri leið okkar niður með Eyvindarfjarðará 
rákumst við á þennan kraftmikla og hvít
fyssandi foss.
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Ónefndur foss í  
Eyvindarfjarðará



Það er ótrúlegt en þessi glæsilegi foss er  
eftir því sem við best vitum nafnlaus. Samt 
er hann í hópi fimm stærstu og tilkomumestu 
fossana á fyrirhuguðu virkjanasvæði Hvalár
virkjunar. Hann mun þurrkast næstum alveg 
upp við virkjunina, sem væri mjög miður því 
við teljum hann í hópi stórkostlegustu fossa á 

Íslandi og einn af fimm fossum á svæðinu sem 
eru náttúruperlur á heims mælikvarða. Fossinn 
er í eigu ítalsks baróns sem hefur selt vatns
réttindin til fyrirtækja sem eru í meirihlutaeigu 
milljarða mærings frá Kanada. Það verður að 
teljast skrítið.

Foss 25/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará





Það sem einkennir þennan foss er blái 
liturinn. Við höfum sjaldan séð blárri foss  
á Íslandi. 

Foss 26/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Þessi tvískipti foss rennur ofan í hjartalaga 
lygnu, en skammt frá eru snotrar flúðir.

Foss 27/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Hér greinist Eyvindarfjarðará í fjóra fossa sem 
liggja hlið við hlið og allir hafa sitt sérkenni. 
Ekki langt frá eru grónar mýrar og tjarnir.

Foss 28/30

Ónefndur foss  
í Eyvindarfjarðará



Það sem einkennir þennan foss er djúpur 
hylur fyrir miðju hans með kröftugu 
iðustreymi.
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Ónefndur foss í  
Eyvindarfjarðará



Þennan foss, eða öllu heldur fossaröð, er 
að finna rétt ofan við ósa Eyvindarfjarðarár. 
Foss inn er einstakur á Íslandi og um leið einn 
stórkostlegasti foss Vestfjarða. Tilkomu mestur 
er hann snemmsumars þegar leysingarvatn er 
í hámarki. Þá æðir vatnsflaumurinn niður ótel
jandi farvegi í grýttri hlíðinni. Árbakkarnir eru 
grasi grónir og þarna þrífst mikið fuglalíf. Þessi 
foss mun nánast hverfa alveg verði af Hvalár

virkjun. Eyvindar fjarðarárfoss sést vel  
af hafi og hefur glatt sjómenn svo öldum  
skiptir. Hann er þó enn tilkomumeiri í návígi. 
Það er því engin furða að þessi foss sé sá  
sem heima mennn sjá mest eftir verði af  
Hval  ár virkjun. Auðvelt er að komast að  
ósum Ey vindarfjarðar ár og tekur gangan  
2 klst. frá bílastæðinu við Hvalárfoss.

Foss 30/30

Eyvindarfjarðarárfoss 
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Hvað eru ósnortin víðerni?

Ósnortið víðerni er landsvæði þar sem ekki gætir beinna ummerkja mannsins og náttúran fær 
að þróast án álags vegna mannlegra umsvifa, sem er í a.m.k. 5 km. fjarlægð frá mannvirkjum 
og öðrum tæknilegum ummerkjum, s.s. raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum 
(sbr. vegalög), sem er a.m.k. 25 km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og 
náttúrunnar án truflunar af  
mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á jörðu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 1998

Lög um náttúruvernd frá 2013

3. gr.
Verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnasvæði, landslag og víðerni.
Til að stuðla að vernd jarðfræðilegrar fjölbreytni landsins og fjölbreytni landslags  
skal stefnt að því:

a. að varðveita skipulega heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum  
       sem gefa samfellt yfirlit um jarðsögu landsins,

b. að vernda jarðmyndanir sem eru sérstakar eða einstakar á lands- eða heimsvísu,
c. að vernda vatnsfarvegi, fossa og stöðuvötn svo sem kostur er,
d. að varðveita landslag sem er sérstætt eða fágætt eða sérlega verðmætt vegna  

       fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis,
e. að standa vörð um óbyggð víðerni landsins.


