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Inngangur 
Umhverfisstofnun gerði samning við Hafrannsóknastofnun, Veðurstofu Íslands og Náttúru-
fræðistofnun Íslands um framkvæmd verkþátta undir stjórn vatnamála í lok árs 2018. Einn af 
samningsþáttunum kveður á um að gera skuli tillögur að óröskuðum stöðuvatnshlotum, einu 
eða fleirum í hverri gerð, sem vöktuð verða samkvæmt vöktunaráætlun undir stjórn vatnamála. 
Það skulu vera vatnshlot sem endurspegli viðmiðunaraðstæður fyrir hverja gerð stöðuvatns-
hlota. 

Í nýlegri endurskoðun gerðargreiningar á vatnshlotum (Eydís S. Eiríksdóttir o.fl., 2019) var 
lögð fram tillaga að svokölluðum vatnagerðum. Þar var stöðuvötnum skipt upp eftir aldri 
bergrunns, meðaldýpi, hæð yfir sjávarmáli og jökulþætti. Yfirborðsvatn á Íslandi er fremur 
fjölbreytilegt og við flokkun þess í fáa flokka verður eðlilega talsverður breytileiki innan 
hópsins og því nauðsynlegt að taka tillit til þess við val á vatnshlotum. 

Alls eru skilgreind stöðuvatnshlot á Íslandi 379 talsins og er þeim skipt upp í sjö gerðir og fer 
skiptingin eftir hæð yfir sjávarmáli, dýpi, aldri bergs og jökulþætti (Gerður Stefánsdóttir & 
Halla Margrét Jóhannesdóttir, 2013; Eydís Salome Eiríksdóttir o.fl. 2019). Miðað er við 600 m 
hæð, 3 m dýpi og 0,8 milljón ára gamalt berg. Þannig verða til þær vatnagerðir sem lýst er í 
töflu 1. Flest stöðuvatnshlot eru á berggrunni eldri en 0,8 milljón ára (53%) og flest eru þau 
grunn og á láglendi. Jökulskotin vatnshlot voru valin með sérfræðiáliti og eru alls 12% af 
heildarfjölda stöðuvatnshlota. 
 

Tafla 1. Gerðir stöðuvatna, almenn lýsing á þeim og hlutfallslegur fjöldi stöðu-
vatna í hverri gerð. 

 Gerð Lýsing Hlutfall stöðu-
vatna í gerð (%) 

L
ág

le
nd

i LL1 Gunn vötn á berggrunni eldri en 0,8 m.á. 29 
LL2 Gunn vötn á berggrunni yngri en 0,8 m.á. 15 
LL3 Djúp vötn á berggrunni eldri en 0,8 m.á. 20 
LL4 Djúp vötn á berggrunni yngri en 0,8 m.á. 12 

H
ál

en
di

 

LH1 Grunn hálendisvötn 8 

LH2 Djúp hálendisvötn 4 

  LG Jökulskotin vötn 12 
 

Á fundi með verkefnastjóra á Umhverfisstofnun, í október 2019, voru fagstofnanir beðnar um 
tillögur um eitt stöðuvatnshlot í hverri vatnagerð sem endurspeglar mjög gott ástand, hér eftir 
kallað viðmiðunarvatnshlot. Fagstofnanir benda á að í sumum tilfellum er breytileiki innan 
hverrar vatnagerðar það mikill að ólíklegt er að við náum utan um þann breytileika með því að 
miða aðeins við eitt vatnshlot. Það gæti valdið því að samanburður allra vatnshlota sem vöktuð 
verða í öðrum vöktunarnetum við þetta eina viðmiðunarvatnshlot í hverri gerð geti valdið of 
mikilli óvissu við ástandsflokkun vatnshlota.  
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Forsendur við val á vatnshlotum 
Vatn á Íslandi er afar margbreytilegt enda jarðfræði og umhverfi landsins fjölbreytt og endur-
speglast það í því vistkerfi sem verður ríkjandi á hverjum stað. Vinna við val á vatnshlotum til 
vöktunar er því nokkuð vandasöm eigi að takast vel til.  

Megin markmið vöktunar er að skilgreina vistfræðilega gæðaflokka sem hægt er að nota til að 
meta ástand vatns en þar undir fellur eðlisefnafræðilegt, vatnsformfræðilegt og líffræðilegt 
ástand vatnsins. Eins og bent er á í minnisblaði frá Umhverfisstofnun til fagstofnanna, og fram 
kemur í reglugerð nr. 535/2011, þarf að vakta nægilega mörg viðmiðunarvatnshlot til að geta 
ákvarðað viðmiðunaraðstæður fyrir hverja gerð yfirborðsvatnshlots af nægilegri vissu. Í stað 
vatnshlota má velja svæði í vatnshloti án tillits til þess hvernig viðkomandi vatnshlot er metið 
í heild sinni. Innan vöktunarnetsins á að vera nægilegur fjöldi staða þar sem ástand getur talist 
mjög gott til að tryggja viðunandi áreiðanleika gildanna sem notuð eru fyrir viðmiðunar-
aðstæðurnar.  

Í fyrstu umferð vöktunaráætlunar er miðað við að velja einungis eitt viðmiðunarvatnshlot af 
hverri gerð sem vissulega hefur nokkra veikleika. Hafa skal í huga að breytileiki veðurfars, og 
þar með vistfræðilegar forsendur, á Norður- og Suðurlandi er mikill, auk þess sem hæð yfir 
sjávarmáli hefur mikil áhrif á lífríki vatna. Með tíð og tíma þarf að nálgast betur breytileika 
hverrar vatnagerðar með frekari mælingum og verður þá væntanlega lögð áhersla á þær 
vatnagerðir þar sem álag er til staðar eða væntanlegt.  

Vinnuhópur skoðaði möguleg stöðuvatnshlot sem hentug væru sem viðmiðunarvatnshlot í 
fyrsta hring vöktunar vegna stjórnar vatnamála. Lögð var áhersla á eftirfarandi þætti við val á 
stöðuvötnum til vöktunar: 

• Stöðuvatnið væri í mjög góðu ástandi  
• Stöðuvatnið væri dæmigert fyrir vatnshlot í viðkomandi vatnagerð  
• Þekking væri til staðar hvað varðar nauðsynlega vöktunarþætti 
• Stöðuvatnið væri sambærilegt vatnshlotum sem líklega eru undir álagi 
• Aðgengi að vatninu væri sem best 

Mjög gott ástand: Stöðuvatnið má ekki vera undir álagi af mannavöldum sem gæti valdið því 
að vistkerfi þess raskist. Í flestum tilfellum er einhverskonar álag til staðar en reynt var að 
leggja áherslu á að það væri sem minnst og undir þeim mörkum að það hefði áhrif á gæði vatns 
og vistkerfi þess.  

Dæmigert vatnshlot: Vatnið þarf að endurspegla sem best dæmigert vatnshlot viðkomandi 
vatnagerðar þannig að það nýtist sem viðmið fyrir öll þau stöðuvötn sem bera á saman við 
niðurstöðurnar.  

Þekking: Afar æskilegt er að nokkur þekking á lífríki, eðlisefnafræði- og vatnsformfræðilegum 
eiginleikum stöðuvatnanna sé til staðar en það auðveldar fyrstu nálgun verkefnisins og túlkun 
mæligilda. Slíkt eykur líkur á að vel takist til um að skilgreina viðmiðunarástand fyrir hverja 
vatnagerð. Við könnun á aðgengilegum gögnum var litið til þekkingar á öllum stofnunum m.a. 
dýptarmælingar, rennslismælingar, eðlisefnafræði vatnsins og lífríkisgögn. Því miður eru þessi 
gögn ekki öll varðveitt á sama stað enda er vöktun mismunandi verkefna og stofnana gerð í 
ólíkum og fjölbreyttum tilgangi.  



7 
 

Vötn af sambærilegri gerð og stöðuvötn undir álagi. Mikilvægt er að vöktunin styðji við 
markmið laga um stjórn vatnamála þ.e. að allt yfirborðsvatn nái góðu vistfræðilegu ástandi. 
Æskilegt er að vatnshlotin séu sem sambærilegust þeim vatnshlotum sem eru undir álagi.  

Aðgengi: Við gerð vöktunaráætlana er mikilvægt að aðgengi að vatnshlotum sem vakta skal sé 
sem best til þess að lágmarka kostnað við sýnasöfnun.  

Tillögur að viðmiðunarvatnshlotum 
Framlagðar tillögur fagstofnana að stöðuvatnshlotum til vöktunar sem viðmiðunarvatnshlot eru 
settar fram í töflu 2 og er dreifing þeirra jafnframt sett fram í mynd 1. Reynt var að taka tillit 
til sem flestra þátta þannig að bakgrunns upplýsingar um vatnshlotin væru sem bestar. Hafa 
þarf í huga að við valið var byggt á fyrirliggjandi þekkingu þó svo að sú þekking byggi í sumum 
tilfellum á eldri vöktunargögnum og jafnvel fáum mæligildum. Í töflu 3 má sjá þau vatnshlot 
sem skoðuð voru sérstaklega ásamt þeim þáttum sem hafðir voru til hliðsjónar. Þar eru einnig 
talin upp vatnshlot fyrir vatnagerðirnar sem hefur verið forgangsraðað með númerum 1–4. Á 
mynd 1 má sjá dreifingu þeirra vatnshlota sem lögð eru til sem viðmiðunarvatnshlot á 
landsvísu. 

Faghópurinn reyndi að miða við eitt vatnshlot fyrir hverja gerð í samræmi við ósk Umhverfis-
stofnunar. Hins vegar taldi hópurinn slíkt ekki raunhæft við mat á viðmiðunarástandi tveggja 
vatnagerða, LL2 og LL4 (tafla 2). Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir ástæðum þess. 

LL2: Faghópurinn telur nauðsynlegt að notuð verði þrjú viðmiðunarvötn fyrir grunn vatnshlot 
á berggrunni yngri en 0,8 milljón ára. Mikilvægt er að hafa í huga að breytileiki í efnasam-
setningu og þannig frjósemi vatna af gerð LL2 er mikill og styrkur næringarefna við 
náttúrulegar aðstæður geta verið mjög hár, jafnvel svo að viðkomandi vatnhlot teldist ofauðgað 
á mælikvarða annarra ríkja. Nauðsynlegt er að til séu góðar forsendur fyrir þær breytilegu 
aðstæður sem endurspegla náttúrulegt ástand þessarar gerðar. Samkvæmt Stöðuskýrslu fyrir 
vatnasvæði Íslands (Jóhanna Björk Weisshappel, 2013) eru tvö stöðuvötn af vatnagerðinni LL2 
metin í óvissu eða í hættu á að ná góðu vistfræðilegu og efnafræðilegu ástandi (Mývatn og 
Tjörnin í Reykjavík). Auk þess eru mörg stöðuvötn af þessari gerð undir áhrifum af þéttri byggð 
og því mögulega undir álagi. Dæmi um slík vötn eru Elliðavatn, Bessastaðatjörn, Laugarvatn, 
Apavatn og Hrútsvatn auk smærri vatna sem falla í þessa vatnagerð. Til að ná utan um breyti-
leika vatnagerðarinnar og ólíkrar staðsetningar vatnshlota sem metin eru í óvissu/hættu er 
nauðsynlegt að vakta vötn sem staðsett á við mismunandi veðurfarsskilyrði. Ekki er talið 
mögulegt að ná utan um þennan hóp nema vakta þrjú mismunandi vatnhlot þessa hóps. 

LL4: Jafnframt er lagt til að nota að lágmarki tvö stöðuvötn sem viðmiðun fyrir djúp vatnshlot 
á berggrunni yngri en 0,8 milljóna ára. Líklegast er að stöðuvötn neðarlega á vatnasviði séu 
undir álagi vegna eðlisefnafræðilegra þátta og því nauðsynlegt að vakta vatn á þeim slóðum. 
Hins vegar er þessi vatnagerð bæði algeng og einkennandi fyrir stöðuvötn á Íslandi í um 550 
m h.y.s. og endurspeglar því líklega betur aðstæður þar. Slík vötn eru líklegri til að vera saman-
burðarhæf við vötn undir vatnsformfræðilegu álagi en gætu einnig verið viðkvæmari fyrir 
auknu álagi m.a. vegna ferðamanna og þeirri aðstöðu sem verið er að byggja upp á í nágrenni 
þeirra. Dæmi um slík vötn eru m.a. Veiðivötn, en þau eru hins vegar ekki einkennandi fyrir 
eiginleika í dæmigerðu vatnshloti á láglendi sem slík eða sem viðmiðun fyrir álag. 
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Tafla 2. Tillögur að viðmiðunarvatnshlotum fyrir stöðuvötn. Vötnin eru litakóðuð í samræmi 
við litakóðun í vatnshlotavefsjá. 

 

 

 

Mynd 1. Staðsetning vatnshlota til vöktunar á mjög góðu ástandi samkvæmt framlagðri 
tillögu í töflu 2. Vötnin eru litaflokkuð í samræmi við litakóðun í vatnavefsjá.  
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Tafla 3. Helstu vatnshlot sem komu til greina sem vatnshlot til að meta mjög gott ástand 
vatns og þeir þættir sem áhrif höfðu á einkunnagjöf. Vatnshlotunum er forgangsraðað í 
töflunni (1-4). Vatnshlot sem gætu verið undir álagi af mannavöldum eru merkt með „Á“. 
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Vinnuhópurinn 
Auk höfunda tóku eftirfarandi starfsmenn þátt í yfirferð og fundum vinnuhópsins: Guðni 
Guðbergsson frá Hafrannsóknarstofnun og Gunnar Sigurðsson frá Veðurstofu Íslands. Kort eru 
unnin af Boga B. Björnssyni á Veðurstofu Íslands. 
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Viðauki  
Lýsing á vatnagerðum stöðuvatna og tenging við lýsa og númer tæknigerða (gerðarkóði).  
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