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Abstract 

 

Regular chemical tests have been conducted on the leachate produced from the landfill in 

Glerárdalur since 1996. Until now, the accumulated data about the leachate and its 

possible effects on Glerá have not been gathered and analyzed. The purpose of this paper 

was to gather all available data and analyze them and draw whatever possible information 

from the data. There have been several changes to the laws concerning waste and water 

quality since the first data were collected; this was due to a change in the chemicals being 

tested for. Since then the manner in which samples are handled has changed and this has 

affected the resulting datasets. The consumption behaviors of the public also changes over 

time, which is reflected in a changing composition of the land filled waste. All 

observations made, with the exception of ammonia and COD, were far below the 

maximum acceptable limit in the leachate. It was difficult to draw any conclusion from 

the data due to the fact that the time interval between observations was mostly too great. 

This might be improved in the future by changing sampling methods. 

 

 

Key words; Leachate, mandatory chemical tests, observation, landfill, Glerárdalur, Glerá. 
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Ágrip 

 

Byrjað var að fylgjast reglulega með sigvatni frá urðunarsvæðinu á Glerárdal 1996. Það 

hefur hins vegar ekki verið gerð heildstæð samantekt á þeim gögnum áður, né heldur 

reynt að taka saman hugsanleg áhrif á Glerána. Þess var freistað í þessu ritverki að smala 

saman öllum gögnum sem hendi á festi um sigvatnið og Glerána. Þegar farið var að skoða 

gögnin í heild kom ýmislegt áhugavert í ljós. Lagabreytingar sem orðið hafa á þeim 

fjórtán árum síðan byrjað var að skoða efnasamsetningu sigvatnsins hafa orsakað 

breytingu á þeim efnum sem skoðuð eru við mælingarnar. Eins eru neysluvenjur sífalt að 

breytast og það hefur áhrif á framleiðslu sigvatns, en þær breytingar verða þó ekki nema á 

mjög löngum tíma. Að ammoníaki og COD undanskildu reyndust allar mælingar vera 

langt undir leyfilegum losunarmörkum. Flestallra  gagnanna var safnað með of löngu 

millibili, eða voru of fá til að draga heildstæða ályktun af þeim. Það gæti vel verið 

mögulegt að bót væri af því að breyta sýnatökuaðferðum, fækka efnunum sem skoðuð 

eru, en mæla þess í stað oftar.  

 

Lykilorð: 

Sigvatn, lögbundnar efnagreiningar, vöktun, Glerárdalur, urðun, Glerá. 
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1. Inngangur 

1.1 Tilgangur/notagildi verkefnisins 

Megintilgangur þessa verkefnis var að vinna úr gögnum sem safnað hefur verið 

samkvæmt kröfum í starfsleyfi urðunarstaðarins á Glerárdal til að skoða mögulegar 

breytingar í tíma á losun efna með sigvatni frá urðunarsvæðinu á Glerárdal. Jafnframt 

var tilgangur rannsóknarinnar að reyna að sýna fram á hvort losunin  hafi haft áhrif á 

efnasamsetningu Glerár og lífríki hennar og hvort vænta megi áhrifa á 

grunnvatnslindir í nágrenni  urðunarsvæðisins. 

 

1.2 Að losna við sorp 

Eftir að hafa heyrt sögurnar af borgunum úti í hinum stóra heimi þar sem farið er með 

jarðýtu til að hreinsa ruslið af götunum á morgnana hlýtur íbúi á Íslandi að sjá hversu 

vel er haldið á spöðunum hér í þeim málum.  

Fagfyrirtæki sjá hérlendis um að losa íbúana við sorp. Það er því fyrst þegar 

ruslakarlarnir fara í verkfall sem hinn almenni borgari fer að velta fyrir sér hvað 

verður um ruslið og hversu mikið það er.  

Það eru tunnur úti um allan bæ í flestum þéttbýliskjörnum landsins og þær eru 

tæmdar af sveitarfélaginu eða bænum, eða fyrirtæki sem vinnur fyrir bæinn. Sum 

okkar fara aldrei á flokkunarstöð og fæstir fara á urðunarstaði eða sorpbrennslur.  

Þegar sorp er urðað brotnar það niður. Vatn sem kemst í hauginn tekur upp hin 

ýmsu efni úr ruslinu og ber þau með sér út af svæðinu í formi sigvatns sem seytlar frá 

urðunarsvæðinu. Það eru þessi efni sem skoðuð verða nánar í þessari ritgerð. 

 

1.3 Almennt um uppsetningu ritgerðarinnar 

Fyrst verður fjallað almennt um sorp og losunarmöguleika þess. Til að geta sett 

sorpförgun í sögulegt samhengi er birt stutt ágrip af sögu sorpmála á Akureyri. Þá er 

fjallað um lagalega hlið málsins, bæði stefnu stjórnvalda og lagarammann sem settur 

hefur verið um sorplosun. Ljóst er að það er ekki bara fyrir forvitnissakir sem fylgst er 

með rennsli sigvatns á urðunarsvæðum heldur krefst löggjafinn þess að fylgt sé 

reglugerðum hvað það varðar. 

Síðan er stutt almenn umræða um gæði vatns og áhrif þeirra efna sem mæld 

eru til að sýna fram á ástæðu þess að fylgjast verður með þeim.  
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Þá er komið að aðalkaflanum: stutt umfjöllun um hvert efni í texta, þá taka við 

gröf og töflur um niðurstöður mælinga og eftirlits, fyrst frá urðunarsvæðinu, síðan frá 

Glerá. Samanburður er gerður og samhengi skoðað milli mælinga og niðurstaðna. 

Verkefnið endar á túlkun höfundar á niðurstöðunum. 

 

1.4 Sorp á mann 

Að því sem næst verður komist þá eru 61% alls heimilissorps og úrgangs frá 

rekstraraðilum lífrænn úrgangur. Hlutfallið milli heimilis og rekstrarúrgangs er um 

3:7, eða um 30% heimilisúrgangur og 70% rekstrarúrgangur. Í Landsáætlun um 

meðhöndlun úrgangs 2004-2016 er gert ráð fyrir 1,5% magnaukningu sorps á mann 

og 1% fólksfjölgun, á ári, á landinu öllu. Þar er því líka haldið fram að magn úrgangs 

sem til fellur hafi aukist hraðar en endurnýtingin á undanförnum árum 

(Umhverfisstofnun [UST], 2004a). 

 

1.5 Mismunandi möguleikar til að losa sig við sorp 

Helstu möguleikarnir þegar losna þarf við sorp eru þrír: urðun, brennsla og 

endurvinnsla. Þetta eru þeir kostir sem í dag eru leyfilegir á Íslandi. Rafmagnstæki 

hafa fengið síaukna athygli síðastliðinn áratug og mikilvægi þess að flokka þau 

sérstaklega. Rafmagnstæki eru öðruvísi en hið ―hefðbundna sorp‖ því það er yfirleitt 

meira af þungmálmum í þeim. Á hinn bóginn er lífrænn úrgangur svo hátt hlutfall af 

heildarsorpmagninu að hann skyggir á og fær enn meiri athygli. 

Á Íslandi eiga sveitarfélögin að sjá til þess að íbúarnir geti losað sig við sorp á 

viðeigandi hátt, óháð því hverskonar sorp um er að ræða. Fyrirtækið sem fargar sorpi 

Akureyringa og annarra Eyfirðinga heitir Flokkun ehf. Sorpið er nú þegar þetta er 

skrifað urðað á Glerárdal. 

Greitt er úrvinnslugjald fyrir ákveðna vöruflokka þegar þeir eru keyptir. 

Úrvinnslusjóður, sem starfar eftir lögum um úrvinnslugjald (162/2002), hefur umsjón 

með því fé sem aflast. Þar að auki á Úrvinnslusjóður að koma upp skilvirku 

fyrirkomulagi á úrvinnslu úrgangsins sem greitt var úrvinnslugjald fyrir. Þannig leitast 

ríkið við að tryggja ábyrga meðferð sorps af þeim toga. Þeir vöruflokkar sem í dag 

falla undir úrvinnslugjald eru meðal annars: hjólbarðar, spilliefni eins og úrgangsolía, 

rafhlöður, rafgeymar, málning og prenthylki, umbúðir eins og einnota 

drykkjarvöruumbúðir með skilagjaldi, heyrúlluplast, pappi, pappír og plast, veiðarfæri 
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og ökutæki. Úrvinnslugjaldið er breytilegt milli ára og á að endurspegla kostnaðinn 

við úrvinnslu (Úrvinnslusjóður, e.d. a, Úrvinnslusjóður e.d. b). 

1.5.1 Urðun 

Það hefur tíðkast lengi að taka það sem ekki er notað lengur og grafa það í jörðu 

niður. Ef ekki er vel að verki staðið og ef ekki er gætt að hvað er grafið niður, getur 

það haft ýmiss konar náttúruspjöll í för með sér. Má þar m.a. nefna mengun 

grunnvatns. Þar sem frágangur er fagmannlegur og fylgir lögum, er hætta á mengun 

frá svæðinu yfirleitt í algeru lágmarki. Þá er meðal annars haft vatnsþétt undirlag 

undir haugnum til að safna því vatni sem hripar í gegnum hauginn, sigvatninu, og er 

þá hægt að efnagreina vatnið og hreinsa það sérstaklega ef þörf er á. Það verður hins 

vegar seint komist hjá því að einhver lykt sé frá svæðinu og af því hlýst sjómengun, 

þannig að fáir vilja búa nálægt urðunarsvæði. En ef til vill er stærsti ókosturinn við 

urðun plássið sem hún tekur. Það er meðal annars ástæða þess að reynt er að draga úr 

urðun eins og mögulegt er. 

1.5.2 Brennsla 

Það eru vissar tegundir úrgangs sem verða að fara í brennslu, má þar nefna 

sóttmengaðan úrgang og ákveðin spilliefni. Allt eftir því úr hverju ruslið er þá losna 

ýmis efni, sem eru misskaðleg út í loftið þegar sorp er brennt. Uppsettur 

lofthreinsibúnaður er aldrei alveg fullkominn og hluti lofttegundanna sem losna við 

brennsluna komast út í andrúmsloftið. Brennslustöðvar landsins njóta fæstar 

nokkurrar stærðarhagkvæmni og því verður brennslan hlutfallslega dýr miðað við 

aðrar úrlausnir. Þó hægt sé að vinna orkuna úr brunanum þá hefur orkuverð hér á 

landi verið of lágt til að það vegi nægilega á móti og geti verið hagkvæmt 

(Umhverfisstofnun, 2002a). Því má heldur ekki gleyma að það þarf að urða öskuna 

sem eftir verður við brunann. 

1.5.3 Endurvinnsla 

Hugtakið endurvinnsla þýðir í raun endurframleiðsla úr úrgangi, annaðhvort til sömu 

nota og áður eða til nýrra verka. Endurvinnsla lífrænna efna fellur einnig undir þennan 

flokk, svo sem moltugerð, en ekki orkuvinnslu. Rétt er að nefna tvö skyld hugtök, 

endurnotkun og endurnýtingu. Endurnotkun er endurtekin notkun úrgangs í óbreyttri 

mynd, svo sem að gefa gamla sófann í Góða Hirðinn í stað þess að henda honum á 

haugana. Endurnýting er hverskonar nýting úrgangs, nema endurnotkun, er þá verið 

að tala um endurvinnslu, orkuvinnslu (meðal annars við brennslu) og landmótun 
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(meðal annars við urðun). Þetta eru skyld hugtök en hafa mismunandi þýðingu eins og 

tekið er fram í reglugerð um meðhöndlun úrgangs (737/2003). Þá má ekki gleyma að 

skilagjald fæst bæði fyrir ákveðnar drykkjarflöskur og ökutæki, sem ýtir undir að 

þeim sé skilað til endurvinnslu. Með hækkandi kostnaði við urðun og hertum reglum 

verður sífellt fýsilegra að endurvinna eða endurnýta sorp á einhvern hátt 

(Umhverfisstofnun, 2002b) 

 

1.6 Frá fjöruborði til Glerárdals, rusl Akureyringa í 

sögulegu samhengi. 

Einhvers staðar verða vondir að vera eins og segir í þjóðsögunni. Þetta á við um 

sorphauga eins og annað. En hvernig stóð á því að ruslið endaði uppi á Glerárdal? Á 

því verður tekið í þessum kafla. Eins er ætlunin að fara nokkrum orðum um jörðina 

sem urðunarsvæðið er á.  Sjálfum Glerárdal verður lýst í kafla 3. 

Sorp safnast upp þar sem fólk er saman komið langtímum saman og hefur gert 

það frá fyrstu tíð mannkyns og er Akureyri er engin undantekning. Hérlendis má víða 

sjá sorphauga eða hóla við bæi, jafnvel allt frá landnámstíð, ef menn vita að hverju 

þeir eru að leita. Aðrar leiðir til að losa sig við sorp voru til dæmis að henda því í 

sjóinn og jafnvel í straumvatn þar sem það hentaði. Þetta fyrirkomulag hefur virkað í 

aldir en fór fyrst að breytast hér á landi um miðja tuttugustu öldina. Ástæðurnar voru 

meðal annars stóraukin þéttbýlismyndun og enn meiri aukning á umbúðum, einnota 

hlutum og alls konar efnum sem eru þrálát í umhverfinu, þ.e. brotna seint og illa 

niður.  

1.6.1 Jörðin 

Landið undir fótum okkar skiptir mikli máli. Þess vegna verður hér gerð nokkur grein 

fyrir jörðinni/landinu sem urðunarsvæðið stendur í, Stóra Eyrarlandi.  

Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar var Stóra Eyrarland talið höfuðból og 

tíutíu hundruð að dýrleika með hjáleigunum Hamarkoti og Barði (Klemens Jónsson, 

1948). Ef marka má orð Jóns Jakobssonar sýslumanns (1738-1808) þá var þar mikið 

og gott beitiland, bæði á Oddeyri og Glerárdal, hestganga var góð og frekar góð 

torfrist. Árið 1893 er Stóra Eyrarland keypt af bæjarstjórn Akureyrar fyrir 13.600 kr., 

sem þótti gríðarhátt verð (Byggðir Eyjafjarðar, 1993). En þessum krónum var vel 

varið og hefur landið komið Akureyringum til margháttaðra nota og kemur enn. 
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1.6.3 Sorp Akureyringa 

Eins hreinn bær og Akureyri er nú, þá er erfitt að ímynda sér aðstæðurnar eins og þær 

voru um 1860, en þá mátti sjá langar rastir af úldnandi þorsk- og ýsuhausum í 

fjörunni, og lágu þær sums staðar við alfaraleið, í miklum fiskveiðiárum (Jón 

Hjaltason, 1991). Samt sem áður voru fyrstu tilraunir bæjaryfirvalda á Akureyri til að 

draga úr mengun vegna nýtingar sjávarafla ekki fyrr en árið 1900. Þá voru byggðar 

safnþrær við Oddeyrina og Gránufélagshúsin. Því miður var ekki sérlega vel tekið í 

þetta framtak því í stað þess að henda slógi og öðrum fiskúrgangi í safnþrærnar var 

úrganginum mokað í sjóinn eða hann einfaldlega látinn troðast niður í mölina og ekki 

virtist skipta máli að skýrt væri tekið fram í lögreglusamþykkt kaupstaðarins að 

bannað væri að henda slógi eða öðrum óhreinindum á almannafæri.  

Síldarbræðslur voru byggðar í Krossanesi og á Dagverðareyri 1912, og ullu 

þær  mikilli loftmengun. Fýlan var sterk og ógeðsleg, svo mjög að fólk spurði lækninn 

hvort hún væri ekki baneitruð. Steingrímur læknir taldi ólyktina ekki eitraða, en samt 

sem áður óholla. En, líkt og lýst er í skáldsögunni 101 Reykjavík, þá voru nokkrir sem 

héldu því fram að ekki væri við neinu að amast því lyktin væri af peningum og ekki 

hefði hún lagt neinn í gröfina ennþá (Jón Hjaltason, 2000). En það breytir víst litlu 

hvort árið sé 1912 eða 2000 þegar kemur að þessari umræðu, hvort lyktin sé af 

álbræðslu eða upptöku vatns því þetta hugarfar er ekki hvorki bundið við Akureyri né 

Reykjavík.  

Eins og að framan getur hélst sá ósiður að henda slógi og öðrum fiskúrgangi í 

sjóinn og fór það fyrst að breytast um miðja tuttugustu öldina. Var það ekki vegna 

vakningar umhverfisvitundar heldur voru reistar beinmjölsverksmiðjur í stærri 

verstöðum og svo voru síldarbræðslur notaðar til að þurrka og mala úrgang frá 

síldarplönunum og beinin frá frystihúsunum. Ef opna þurfti bræðslurnar sérstaklega til 

að meðhöndla bein og annan úrgang, var það ekki hagkvæmt nema komið væri 

verulegt magn. Úrgangi var safnað á opnum svæðum og því má nærri geta að lyktin 

hafi verið misgóð frá þeim, svo ekki sé meira sagt. 

Ruslahaugarnir urðu að vera nálægt búsvæðum á meðan bílar voru fáir og 

vegir slæmir. Með aukinni uppsöfnun úrgangs fór staðsetning hauganna að verða til 

vandræða, því líkt og nú vill enginn hafa þá nálægt sér. En einhvers staðar urðu þeir 

að vera, og á tímabili voru haugar á milli húsa við Aðalstræti og á Oddeyrartanga, en 

þar tók síkið lengi við eins og sagt er. Haugunum var alltaf ýtt lengra og lengra í 
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burtu, væntanlega í hlutfalli við aukna ferðagetu íbúanna. Þeir voru fyrir ofan 

Gróðrarstöðina sumarið 1946, en lyktin, reykurinn og bréfaruslið sem barst frá 

haugunum gekk nánast að innbæingunum dauðum. Heilbrigðisnefndin var fengin til 

að kanna málið og hún komst að þeirri niðurstöðu að kvartanir innbæinga væru hvergi 

ýktar. Það var deginum ljósara að flytja þyrfti ruslahaugana á stað fjarri 

mannabústöðum þar sem þeir gætu ekki valdið svona miklum vandræðum. Staðurinn 

sem varð fyrir valinu fannst inn við vegamótin þar sem Eyjafjarðarbraut klofnaði og 

einn angi hennar hlykkjaðist áfram inn fjörðinn en hinn teygði sig austur yfir brýrnar. 

Ástæðurnar fyrir þessu vali má vissulega vefengja og ýmsum þótti þetta einkennilegt, 

því gatan var fjölfarin. Auk þess voru bifreiðastjórar áhyggjufullir þegar þeir keyrðu 

framhjá því það kom iðulega fyrir að eldglæringum rigndi yfir þá frá haugunum og að 

logandi rusl væri á veginum. Eins og þetta hafi ekki verið næg ástæða til að flytja 

haugana, þá er rétt að minnast á flugurnar og rotturnar, sem haugunum fylgdu. 

Frú Sigríður Möller á Jaðri skrifaði nokkur vel valin orð til bæjarins sumarið 

1953: ―Árum saman hef ég kvartað undan því við forráðamenn Akureyrarkaupstaðar 

hversu mjög óþrifnaðurinn af öskuhaugum bæjarins hefur valdið mér miklum 

óþægindum… Lífi okkar og heilsu er stefnt í voða. Rottur vaða hér um allt, flugur 

kvikna í þúsundatali og ýldulyktin er oft á tíðum slík að fólkið mitt fær yfir höfuðið 

og leggst í rúmið og jafnvel bændurnir á Naustum kvarta og eru þeir þó töluvert fjær 

en við. ― ―Kerfið‖ sýndi engin viðbrögð þannig að frú Sigríður stormaði á skrifstofu 

Steinsens bæjarstóra, þar sem hún skellti bréfpoka fullum af flugum á borðið hjá 

honum. Á hún að hafa sagt eitthvað á þessa leið: Sjáið þér, herra Steinsen, ég lét 

gluggann standa opinn í tvær klukkustundir og þetta er eftirtekjan. Og það skal ég 

segja yður herra Steinsen að flugurnar eru í milljónahjörðum á sorphaugunum og 

sækja sér lífskraft í rotnandi kjötbein, fiskslor og alls konar óþverra sem orð fá ekki 

lýst. Það gera líka rotturnar, herra Steinsen, sem þúsundum saman flykkjast að þessu 

veisluborði og flækjast svo heim að Jaðri og setjast um bæjarhúsin.  

Rotturnar voru ekki bara til vandræða við Jaðar. Reyndar voru þær til svo 

mikið til ama að talað var um rottustríð og var það háð í öllum skúmaskotum bæjarins 

og var þessi stríðsrekstur bæjarsjóði dýr. Árið 1947, sex árum áður en frú Sigríður fór 

á fund bæjarstóra með pokafylli af flugum, reyndi bærinn að ganga milli bols og 

höfuðs á rottufjandanum. Fengnir voru sérfræðingar frá Bretlandi og var eitrað ítrekað 

allt sumarið, alls fór kostnaðurinn upp í 120.000 kr., það sumarið. Til að setja þá 

upphæð í samhengi hefði hún dugað fyrir samanlögðum árslaunum bæjarstjóra, 
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bæjargjaldkera, bæjarverkfræðings og bæjarverkstjóra. En þó rottunum hafi fækkað 

um allt að 95%, þá voru þær samt komnar á kreik aftur árið eftir og er næsta víst að 

það hafi verið öskuhaugnum að kenna.  

Heilbrigðisnefndin stakk upp á að bærinn fengi sér brennsluofn til að brenna 

pappír og lífrænan úrgang, sem hefði minnkað fæðuframboð rottanna töluvert, en 

þeim mistókst að sannfæra bæjaryfirvöld um ágætti brennsluofns. 

Samkvæmt meindýraeyði Akureyrarbæjar, Magnúsi Brynjólfssyni, voru 

rotturnar enn mesta plágan í bænum árið1962. Það hafði þó tekist að halda þeim í 

skefjum síðustu árin, enda var þá farið að eitra fyrir þeim af og til allt árið, meira að 

segja vikulega eins og á öskuhaugunum, í stað árlega eins og áður hefði verið. Hann 

benti líka á að svo sýndist sem rotturnar færu úr bænum til haugana en ekki öfugt, 

sérstaklega þegar reykur frá haugunum legði yfir bæinn (E.D., 1960). 

Eftir allan þennan stríðsrekstur við bæði flugur og rottur ákvað bæjarstjórnin 

loksins að flytja sorpið í Glerárdal og urða það þar. Við það framtak hefur meira og 

minna tekist að afstýra plágum eins og þeim sem nefndar voru hér að framan. Því 

miður kvarta íbúar Naustahverfis enn yfir lyktinni frá urðunarsvæðinu sem leggur til 

þeirra í ákveðnum vindáttum.  

Mikil þróun hefur orðið í meðferð sorps á undanförnum árum og er sú þróun í 

gangi, einkum í flokkun sorps og endurvinnslu. Hvað varðar sorpmál Akureyrar, þá 

stefnir nú í stærstu breytingu sem orðið hefur þar, ef af verður að sorpið verði flutt 

vestur í Austur-Húnavatnssýslu. Þá hafa Akureyringar algerlega komið sér undan 

þeim kostnaðarlið neyslusamfélagsins sem urðunarsvæði er.  

Þetta yfirlit gefur góða hugmynd um mikilvægi ábyrgrar meðferðar á 

sorpi,hvort sem það er heilsunnar eða lyktarskynsins vegna. Rotturnar, þessi annars 

ágætu dýr, eru þekktar fyrir að bera með sér sjúkdóma auk þess sem rottuskítur telst 

vart þrifalegur. Akureyringar þekkja lyktina af náttúrulegri rotnun í votum jarðvegi 

bæjarins á vorin og enginn ástæða er til að fjölga dögum sem ólykt vegna rotnandi 

sorps er höfð fyrir vitum. 
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2. Losunarmarkmið 

2.1 Þróun förgunarmála á landsvísu 

Frá 1970 (því miður fundust ekki heimildir um hvernig málin voru fyrir þann tíma) til 

1990 voru hvorki gerðar sérstakar kröfur um staðsetningu, rekstur né frágang 

urðunarsvæða landsins. Brennslustöðvarnar voru engu betri, þar var brennt í opnum 

brennslum eða brennsluþróm við ófullkominn bruna. Urðun og brennsla var í smáu 

sniði víða um land. Flokkun var nánast engin og fór því allt í sömu reinina, eða 

gryfjuna, hvort sem það voru spilliefni, málmar eða heimilis- og rekstrarúrgangur.  

Um 1970 var brennsla úrgangs mun algengari en urðun. (Þá er ekki átt við 

einkalosun bænda).  

1973 var farið að byggja brennsluþrær, sem var skref í rétta átt en enn langt frá 

stöðlum nútímans og þær urðu alls 30 talsins. 

Árið 1990 var fjöldi skráðra förgunarstaða um 60. Þar af var úrgangi brennt á 

að minnsta kosti 19 stöðum við opna brennslu og í 3 brennslustöðvum. 

Á árunum 1990 til 2003 urðu miklar breytingar, sérstaklega hvað varðar 

löggjöf í þessum efnum, en vikið verður að þeim í kafla 2.3. Stofnun 

Umhverfisráðuneytisins, árið 1990, var ef til vill aðalöxullinn sem dreif þróunina 

áfram og stóð fyrir myndun heildarstefnu í sorpmálum fyrir landið allt. Má í því 

sambandi nefna nokkrar skýrslur sem gefnar voru út í þeim tilgangi: ―Skýrsla 

umhverfisráðherra um framtíðarskipan sorphirðu, meðferð úrgangsefna og 

endurvinnslu‖ sem kom út 1991; í framhaldi af Ríó-ráðstefnunni um sjálfbæra þróun 

kom út skýrslan ―Á leið til sjálfbærrar þróunar‖ 1993; og ―Sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi – Framkvæmdaáætlun til aldamóta‖ 1997. Þá kom út ―Landsáætlun um 

meðhöndlun úrgangs 2004-2016.‖ Þessar skýrslur settu ramma og heildarstefnu fyrir 

landið allt með tilliti til förgunarmála, spilliefna og gjaldtöku. 

Meðhöndlun úrgangs var gerð starfsleyfisskyld 1999 og það var einnig stórt 

skref í sorpmálum. 

Árið 2003 voru förgunarstaðir orðnir 36 því sveitarfélög fóru að stofna 

sorpsamlög upp úr 1993 og fækkaði þá svæðunum um leið og þau stækkuðu (Meyles, 

2003). 
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2.2 Stefna ríkisins í urðunarmálum. 

Til að skoða heildarstefnu ríkisstjórnar Íslands í urðunarmálum er réttast að skoða 

,,Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2004-2016‖ sem Umhverfisstofnun gaf út árið 

2004. Ekki verður fjallað um skýrsluna í smáatriðum en stiklað er á stóru um tilurð 

Landsáætlunarinnar, þróun mála fram að henni og helstu meginatriði hennar. 

Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2004-2016 (hér eftir Landsáætlun) er unnin 

samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs (55/2003). 

Markmið Landsáætlunar má að mínu mati lýsa með tveimur orðum; minnka 

rusl. Það er smekksatriði hvort þetta sé kannski of gróf einföldun. Stefnumið 

stjórnvalda í úrgangsmálum eru talin upp í Landsáætlun og eru þau eftirfarandi;  

- Taka skal mið af mengunarbótareglunni: úrgangshafi greiðir fyrir 

meðhöndlun úrgangs.  
- Árleg skýrslugjöf sveitarfélaga/sorpsamlaga um magn og tegund 

úrgangs verði stöðluð.  
- Ábyrg meðhöndlun asbests, sóttmengaðs úrgangs og mengaðs 

jarðvegs.  
- Að spilliefni verði meðhöndluð innanlands eins og kostur er.  
- Að allir þeir sem meðhöndla úrgang hafi til þess nægilega 

þekkingu.  

- Að leitast verði við að skapa sem hagkvæmust skilyrði til 

úrvinnslu úrgangs.  

(UST, 2004a) 

Í Landsáætlun er listi yfir markmið sem ná skal á gildistíma áætlunarinnar. 

Miða þær flestar að aukinni endurvinnslu og bættri flokkun, er þar minnkun urðunar á 

lífrænum heimilis- og rekstrarúrgangi sett fram í þremur þrepum og jafnframt að á 

árinu 2009 þurfi starfandi urðunarstaðir að hafa lagað sig að hertum kröfum í 

reglugerð um urðun úrgangs (738/2003).  

Samkvæmt Landsáætlun eiga þær tæknilegu lausnir, sem fundnar eru til að ná 

settum markmiðum varðandi rusl, að taka mið af eftirfarandi forgangsröðun: 

1. Að dregið verði úr myndun úrgangs.  
2. Endurnotkun.  
3. Endurnýting.  
4. Endanleg förgun. 

(UST, 2004a) 
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2.3 Reglur í kring um sorp og urðun 

Lagasetning um urðunarmál er ekki mjög gömul. Hér á eftir koma fram í tímaröð 

helstu lagasetningar og reglugerðir, sem tengjast íslenskri sorpsögu: 

1972  Í Heilbrigðisreglugerð (45/1972) er umfjöllun um hreinsun og meðferð sorps 

og úrgangs. 

1985 Reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér 

mengun (390/1985, nú 785/1999). 

1989 Fyrsta mengunarvarnareglugerðin, var þar sérstaklega fjallað um úrgang. 

1990 Umhverfisráðuneytið stofnað. 

Árið 1990 var úrgangur enn brenndur við opna brennslu á að minnsta kosti 19 

förgunarstöðum af 60 skráðum á landinu. Spilliefni öðnnur en úrgangsolía 

voru almennt ekki flokkuð frá öðrum úrgangi í upphafi tíunda áratugarins, þá 

var flokkun nánast engin og hvert sveitarfélag annaðist sín eigin úrgangsmál 

og það var undantekning að kostnaður félli á þá sem losuðu sig við úrgang. 

Sem sagt heildarmótun lítil og meðhöndlun úrgangs í lágmarki. 

1994 Ný mengunarvarnareglugerð með ítarlegri ákvæðum um úrgang en höfðu áður 

verið í íslenskri löggjöf, vegna gildistöku EES samningsins. 

1995 Lög um spilliefni sett,sem  tóku gildi 1996 

1998 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir (7/1998). 

1999 Sex sérstakar reglugerðir um úrgang í fyrsta sinn. 

2002 Lög um úrvinnslugjald (162/2002). 

2003 Lög um meðhöndlun úrgangs (55/2003) og þrjár sértækar reglugerðir um 

úrgang, reglugerð um meðhöndlun úrgangs, reglugerð um urðun úrgangs og 

reglugerð um brennslu úrgangs. 

(Landsáætlun, 2004) 

 

Markmið reglugerðar um meðhöndlun úrgangs (737/2003) er mjög í anda 

aukinnar umhverfisvitundar á Íslandi. Samkvæmt henni á að stuðla að því að 

meðhöndlun úrgangs valdi eins litlum óæskilegum áhrifum á umhverfið og hægt er, 

sérstaklega hvað varðar mengun vatns, jarðvegs og andrúmslofts. Þá á að koma þeim 

úrgangi sem myndast í endurnotkun og endurnýtingu. Einhverju þarf samt alltaf að 

henda endanlega, en markmið reglugerðarinnar er líka að nauðsynleg förgun verði 

með skipulögðum hætti þannig að jafnvægi náist við umhverfið eins fljótt og auðið er. 
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Það sem er þó sérstaklega eftirtektarvert í markmiðslýsingunni er ákvæðið um að 

draga með skipulögðum hætti eins mikið og mögulegt er úr myndun úrgangs. 

Árið 1998 voru sett lög um hollustuhætti og mengunarvarnir (7/1998). Þessum 

lögum hefur síðan verið eitthvað breytt um það bil árlega. Í lögum er jafnframt kveðið 

á um að ráðherra setji í reglugerð almenn ákvæði um meðal annars úrgangsefni, 

eyðingu sorps og annars úrgangs, varnir gegn vatnsmengun þar sem m.a. skulu koma 

fram viðmiðunarmörk fyrir mengandi efni og/eða gæðamarkmið fyrir grunnvatn og 

yfirborðsvatn. Reglugerðirnar sem settar hafa verið eru meðal annars reglugerðir um 

varnir gegn mengun vatns (796/1999), um breytingar á reglugerð nr. 796/1999 um 

varnir gegn mengun vatns (533/2001 og 913/2003), um varnir gegn mengun 

grunnvatns (797/1999), um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun 

á kvikasilfri í yfirborðsvatni (800/1999), um varnir gegn mengun vatns af völdum 

köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri (804/1999) og um 

grænt bókhald (851/2002). 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir (7/1998) með síðari breytingum setja 

það á ábyrgð Umhverfisstofnunar að gefa út starfsleyfi fyrir mögulega mengandi 

starfsrekstur, sem talinn er upp í fylgiskjali. Ekki eru þó öll spil í hendi ríkisvaldsins í 

þessum efnum. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga gefa líka út starfsleyfi samkvæmt 

fylgiskjali 2 í reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem að getur haft í för með 

sér mengun (785/1999). Sveitarfélögin geta gert ítarlegri kröfur en fram koma í 

lögunum til hinna ýmsu þátta sem varða hollustuhætti og mengunarvarnir. 

Reglugerð um urðun úrgangs (738/2003) er mikilvæg í þessu samhengi af 

augljósum ástæðum. Þar er tekið á mikilvægum atriðum eins og losunarmörkum fyrir 

almennan úrgang. Vinnureglur um hvað má urða, hvar og hvernig eru mun strangari 

nú en þegar urðun hófst á Glerárdal. Losunarmörk fyrir útskol eða sigvatn fyrir 

kornaðan almennan úrgang og stöðug, óvirk spilliefni sem urða má með í rein eru 

gefin upp í töflu 2.1 og eru þau sömu og talin eru upp í starfsleyfi Flokkunar ehf. fyrir 

C0. (Reiknað er með 2 L/S og 10 L/kg fyrir heildar losun og gefið upp í mg/L fyrir C0 

sem er fyrsti síuvökvi úr síuprófun þar sem L/S =0,1 l/kg.) 
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Tafla 2.1: Leyfileg losunarmörk sigvatns samkvæmt reglugerð 
um meðhöndlun úrgangs (737/2003). 

Efnisþáttur 
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg 

C0 

(síuprófun) 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/L 

As 0,4 2 0,3 

Ba 30 100 20 

Cd 0,6 1 0,3 

Cr alls 4 10 2,5 

Cu 25 50 30 

Hg 0,05 0,2 0,03 

Mo 5 10 3,5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0,2 0,7 0,15 

Se 0,3 0,5 0,2 

Zn 25 50 15 

Klóríð 10 000 15 000 8 500 

Flúoríð 60 150 40 

Súlfat 10 000 20 000 7 000 

DOC (*) 380 800 250 

TDS (**) 40 000 60 000 — 

(*) Ef úrgangurinn uppfyllir ekki þessi gildi fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) 

við eigið sýrustig má líka prófa hann þar sem L/S = 10 l/kg og pH er milli 7,5 

og 8,0. Úrgangurinn telst uppfylla móttökuviðmiðanirnar að því er varðar 

uppleyst, lífrænt kolefni ef niðurstaða prófunarinnar fer ekki yfir 800 mg/kg. 

(Uppkast að aðferð sem grundvallast á prEN 14429 liggur fyrir.) 

(**) Gildi fyrir heildarmagn uppleystra efna (TDS) má nota í stað gilda fyrir súlfat 

og klóríð. 

(Reglugerð um meðhöndlun úrgangs (737/2003)). 

 

Þegar sagt er að spilliefni eigi að vera stöðug og óvirk er átt við að eiginleikar 

úrgangsins með tilliti til útskolunar megi ekki breytast til hins verra í framtíðinni, 

hvorki í tengslum við fyrirsjáanleg óhöpp né við eðlileg skilyrði á urðunarstaðnum. 

Þessi eðlilegu skilyrði geta verið til dæmis lífrænt niðurbrot í úrganginum sjálfum eða 

langvinn áhrif vegna til dæmis vatns, lofts, hita, álags eða annarra umhverfisáhrifa. Þá 

mega spilliefni heldur ekki breytast til hins verra vegna áhrifa frá öðrum úrgangi í 

urðunarreininni, til dæmis vegna myndefna frá öðrum úrgangi svo sem sigvatns og 

gass. Fyrir utan þau efni sem talin eru upp í töflu 2.1 þarf kornaður úrgangur líka að 

uppfylla viðmiðin í töflu 2.2 fyrir útskolun.  
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 Tafla 2.2: Auka viðmið fyrir kornaðan úrgang. 
Efnisþáttur/færibreyta Gildi 

TOC (heildarmagn lífræns kolefnis) 5% (*) 

pH Að lágmarki 6 

ANC (hæfni til að hlutleysa sýru) Skal metin 

(*) Ef þetta gildi næst ekki getur Umhverfisstofnun samþykkt hærri viðmiðunarmörk 

svo fremi að gildinu 800 mg/kg hafi verið náð fyrir uppleyst, lífrænt kolefni þar sem 

L/S = 10 l/kg, annaðhvort við eigið sýrustig efnisins eða við sýrustig milli 7,5 og 8,0. 

(Reglugerð um meðhöndlun úrgangs (737/2003) ). 
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3 Glerárdalur, ástand og saga / Glerá, 

vatnasvið og áhrifavaldar 

3.1 Glerárdalur 

Eins og sagt hefur verið margoft í þessari ritsmíð þá er urðunarsvæði Akureyringa og 

í raun alls Eyjafjarðar á Glerárdal. Er þá við hæfi að farið sé nokkrum lýsandi orðum 

um dalinn. 

3.1.1 Dalurinn 

Glerárdalur er 16 km langur og liggur suðvestur frá Akureyri. Vestan megin við hann 

er nyrst Hlíðarfjall og síðan nágrannafjöll Vindheimajökuls.Austan megin eru Súlur 

og liggur framhaldsfjallagarður þeirra inn að Kerlingu, en það er hæsta byggða fjall 

norðurlands (1536 m). Fyrir botni dalsins er Glerárdalshnjúkur (1328 m) og í 

vesturfjöllunum Tröllafjall (1483 m). Til gamans má geta að það dregur nafn sitt af 

tveimur klettadröngum framan við örþunna egg sem gengur austan úr fjallinu, sem 

heita tröll, enda eru þeir hátt í 40 m háir. Þegar þessi heimild var skrifuð 1993 var enn 

nokkur jökull í botni Glerárdals og fleiri botnum og skálum í vesturhlíð hans, en hvort 

svo sé enn er ekki víst. Í mynni við Laugarhól er dalurinn í 230 metrum yfir 

sjávarborði. Þaðan var lögð fyrsta hitaveita norðurlands 1932, úr 30°C heitum 

volgrum, og veitt í sundlaug bæjarins. Þó veitan sé ekki lengur notuð hefur mátt sjá 

leiðslurnar víða í Glerárgili. Dalurinn er vel gróinn, sérstaklega vesturhlíðin. Það 

mætti að líkum leiða að flestir Akureyringar geti verið sammála um gæði svæðisins til 

skíðaiðkunar. Það eru líka margar góðar gönguleiðir úr dalnum og upp um fjöllin sem 

að honum liggja, enda er allt umhverfi hans svipmikið og fjölbreytilegt, að margra 

mati (Steindór Steindórsson, 1993). 

3.1.2 Staðsetning Urðunarsvæðis 

Eins og áður segir hófst förgun sorps á Glerárdal upp úr 1960, löngu áður en 

reglur höfðu  verið settar um hvernig svæðið ætti að vera. Árið 1970 er svæðið bara 

merkt sem sorpbrennsla, en urðunarsvæði 1990 (Meyles, 2003). Þegar Akureyrarbær 

hugðist svo stofna sorpsamlag með nærliggjandi sveitarfélögum um 1991 var farið út 

af örkinni til að meta hvort svæðið á Glerárdal myndi standa undir auknum kröfum. 

―Jarðfræðikönnun við sorphauga á Glerárdal‖ kom út 1991 (Halldór G. Pétursson). 

Þar koma ýmsir áhugaverðar athugasemdir fram, til dæmis er talað um að urðað hafi 

verið á svæðinu í meira en áratug.  
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Skilyrðin fyrir urðun voru meðal annars þau að sorpinu yrði haldið eins þurru 

og kostur væri og að sigvatni yrði safnað, saman. Því mat á mögulegri vatnsmengun 

væri mikilvægasti liðurinn við val á urðunarstað.  

Urðunarsvæðið er staðsett austan megin í Glerárdal,í 250 metra hæð í breiðum 

hjalla í austurjaðri Langamós. Svæðið hefur tekið miklum breytingum frá 

upprunalegu útliti, ekki bara vegna hauganna heldur aðallega vegna efnisnáms. Til 

norðurs afmarkast Langimór af Sigurðargili. Staðarnafnið á ekki alveg við lengur því 

það er orðið að hól. Þar var urðað fyrst þegar urðun hófst á Glerárdal.  

Engin hætta var talin á mengun frá urðuninni í vatnsból í Hlíðarfjalli sem er í 

vesturhlíðum Glerárdals hinum megin við Gleránna. Þegar verið er að skoða sigvatn 

frá Sigurðargils-hluta sorphauganna þarf að hafa í huga að frágangur svæðisins áður 

en urðun hófst var með öðrum hætti en reglur kveða á um nú. Vatnshallinn í 

Sigurðargili var til norðurs áður en farið var að urða og er það að öllum líkindum enn, 

þannig að sigvatnið þaðan ætti að fara allt í átt til Glerár. Undirlagið undir nýrri hluta 

svæðisins er sennilega að mestu þéttur jökulruðningur með lekt upp á 10
-9

 l/s. Líklega 

er undirlagið í Sigurðargili það sama og því lágmarkshætta á grunnvatnsmengun 

þaðan. Allt vatn frá urðunarsvæðinu endar í Glerá. Þess vegna er ekki úr vegi að næsti 

kafli fjalli um hana. 

 

3.2 Glerá 

Upptök Glerár eru í Glerárdal og aðliggjandi fjallendi. Samkvæmt Sigurjóni Rist 

(1956), var vatnasvið hennar um 97 km
2
 og meðalrennsli 3,3 m

3
 / sek eða á bilinu 0,4-

50 m
3
/sek.  

Glerá rennur lengst af í gili sem er bæði frekar djúpt og þröngt með bröttum 

farvegi. Neðan við Gefjunnarstíflu breiðir áin úr sér og streymir um malareyrar til 

sjós. Áin er öll frekar straumhörð. Glerá er ein þessa áa sem skiptir um ham eftir bæði 

árstíð og veðri enda er hún blanda af dragá og jökulá með nokkru lindarvatni. Hún er 

mórauð í rigningum, grá-græn af jökulleir á sumrin og svo er hún næstum tær og 

fallega blá í frosti á veturna. Þegar Kristín Aðalsteinsdóttir (1987) gerði mælingar á 

Glerá komst hún að því að áin væri sennilega alltaf frekar köld með vatnshita um 5°C 

sem var að meðaltali 4,3°C lægra en lofthiti en hún gerði mælingar á tímabilinu 5. 

ágúst til 16. sept. 1971. Hitinn var ( meðal annars) mældur sjö sinnum frá apríl til 

október, þá var meðaltal mælinganna 4,7°C. Sigurðargilslækur rennur í Glerá að 
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austan, en það er um hann sem afrennsli/sigvatn rennur frá urðunarsvæðinu í ánna. 

Annars liggja engar skólplagnir beint í Glerá, þó önnur mengun berist í hana. Má þar 

nefna að líklega berst ýmislegt frárennsli frá malbikunarstöðinni og steypustöðinni 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 1987). 

Neðst á vatnasviði Glerár er að finna iðnað og ýmiss konar starfsemi. Í ána 

rennur líka ofanvatn af vegum og plönum í einhverju magni (Tryggvi Þórðarson, 

2004). 

Þegar ákveðið var að nota urðunarsvæðið á Glerárdal fyrir Sorpeyðingu 

Eyjafjarðar voru þær aðstæður taldar ákjósanlegar, sérstaklega vegna þess að 

farvegurinn væri brattur með algengum snöggum flóðum (Halldór G. Pétursson, 

1991). 
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4. Gæði vatns, með tilliti til notkunar 

4.1 Kröfur Umhverfisstofnunar til urðunarsvæðisins á 

Glerárdal 

Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi fyrir svæðið. Í grein 5.3 í starfsleyfinu er listi 

yfir mælingar- og losunarmörk fyrir sigvatn og þá með hliðsjón af reglugerð um 

urðun úrgangs (738/2003) (UST, 2009). Listinn er gefinn upp í töflu 4.1. 

Mælingarmörk segja til um hversu nákvæm mælitækin verða að minnsta kosti að vera 

þegar mæling er framkvæmd. Losunarmörk og vöktunargildi eru í raun sami 

hluturinn, þau standa fyrir það magn eða þá mælingu sem ákveðið efni má í mesta 

lagi ná áður en gripið er til aðgerða. 

Tafla 4.1 Mælinga- og losunarmörk fyrir sigvatn, með hliðsjón 
af reglugerð um urðun úrgangs (738/2003):  

 Mælingamörk Losunarmörk  

Efnisþættir mg/L mg/L 
As  0,06 0,3 
Ba  4 20 
Cd  0,02 0,3 
Cr alls  0,1 2,5 
Cu  0,6 30 
Hg  0,002 0,03 
Mo  0,2 3,5 
Ni  0,12 3 
Pb  0,15 3 
Sb  0,1 0,15 
Se  0,04 0,2 
Zn  1,2 15 
Klóríð  460 8500 
Flúoríð  2,5 40 
Súlfat  1500 7000 
Fenóltala  0,3  
DOC  160 250 
Olía  sýnileg 15 

(UST, 2009) 

 

Í starfsleyfinu stendur líka að meta eigi gæði yfirborðsvatns út frá umhverfismörkum 

tilgreindum í fylgiskjali með reglugerð um varnir gegn mengun vatns (796/1999 ) 

með síðari breytingum. Þar er meðal annars talað um lífræn halógensambönd, fosfór 

og ammoníak ásamt mörgum öðrum efnum og efnasamböndum.  
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4.2 Efnin 

Til að skýra ástæðu þess af hverju fylgst er með hinum ýmsu efnum, þá er hér stutt 

umfjöllun um áhrif sumra þessara efna. 

 

Arsenik, As 

Arsenik er málmleysingi eða hálfmálmur. Hvítt arsenik hefur verið notað sem eitur frá 

fornöld. Arsenik hefur verið og er líka notað í lækningatilgangi og hefur verið í 2000 

ár. Talið er að um 50 kínversk lyf innihaldi efnið í dag. Arsenik (hér eftir As) er fyrir 

neðan fosfór, P, í lotukerfinu og er því um margt líkt því. Í vatni er As bragð- og 

lyktarlaust auk þess sem það er ósýnilegt og því erfitt að greina. As var notað í 

skordýraeitur og timburvinnslu, en það kemur líka úr náttúrunni sjálfri. Áhrif 

óhóflegrar inntöku af arsenik eru uppköst og niðurgangur og í stórum skömmtum 

dauði. Langtímaáhrif af síendurtekinni lítilli inntöku eru meðal annars sár á húð sem 

geta komið í ljós eftir 5-15 ára inntöku. Það er líka krabbameinsvaldandi og er talið 

geta valdið sykursýki og hjarta- og æðasjúkdómum. Efnið virkar þannig að það binst 

ensímum inni í frumum og skemma þær þannig. auk þess ýtir mangan undir eituráhrif 

As. Lifrin sér um að koma því úr líkamanum (Baird, 2005). 

 Baríum, Ba 

Upptaka í líkamann er mjög háð því á hvaða formi efnið er. Baríum safnast upp í 

sjávarlífverum og sumum landplöntum. Líklegast er talið að langvarandi upptaka af 

baríum hafi skaðleg áhrif á nýrun, en mikið baríum á einu bretti veldur 

hjartsláttartruflunum, máttleysi í vöðvum og lömun (ATSDR, 2007). 

 Kadmín, Cd 

Kadmín er fyrir neðan sink og fyrir ofan kvikasilfur í lotukerfinu. Það er algeng 

hliðarframleiðsla af sinkvinnslu. Bruni á rusli og endurvinnsla járns sem inniheldur 

kadmín kemur því líka út í umhverfið. Kadmín hefur m.a. verið notað í 

endurhlaðanlegar rafhlöður, litarefni í plasti og málningu. Vegna skyldleika kadmíns 

(Cd) við sink taka plöntur það upp, til dæmis tóbaksplöntur, og við bruna losnar það 

út í loftið. Kadmín getur líka verið í fosfóráburði sem náttúruleg mengun. Kadmín 

veldur hrörnunarsjúkdómi í beinum við endurtekna inntöku með drykkjarvatni, þá 

skiptist Ca
2+

 út fyrir Cd
2+

. Það er líka talið geta ýtt undir geðkvilla (og má þá benda á 

Van Gogh sem notaði m.a. málningu sem kölluð er kadmín gul, eftir litarefninu, í 

verk sín) og geta valdið nýrnabilun við langvarandi upptöku. Líkaminn getur ráðið við 
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ákveðið magn af efninu í einu, en allt þar fyrir ofan safnast fyrir í líkamanum.  

Banvænn skammtur er um 1 gramm og verður efnið því að teljast baneitrað (Baird, 

2005). 

 Króm, Cr 

Króm er til í nokkrum útgáfum, mishættulegum. Oftast er þá talað um Cr(VI) sem er 

mjög hættulegt og svo Cr(III) sem er ekki eins hættulegt  en er líka snefilnæringarefni. 

Króm er krabbameinsvaldandi því það oxar DNA og RNA í frumum. CrO4
2-

 er líkt 

SO4
2-

 í uppbyggingu og kemst þess vegna auðveldlega inn í frumur. Króm binst 

jafnframt við járn og lífræn kolefnissambönd í jarðlögum og jarðvegi. Það er notað í 

ryðvarnir, rafhúðun og var líka mikið notað í leðurvinnslu (Baird, 2005) 

 Kopar, Cu 

Kopar er nauðsynlegt snefilefni, en við háan styrk er kopar eitraður plöntum og 

þörungum. (Manahan, 2000). Vatnalífverur eins og bláskel sem sía vatn til að taka 

upp næringu safna í sig miklum kopar. Ef vatn mengað af miklu magni af kopar er 

drukkið getur það framkallað ógleði, uppköst, magakrampa og niðurgang. Ef mikið 

magn kopars er tekið inn viljandi eða óviljandi á einu bretti getur það valdið skaða á 

lifur og nýrum, jafnvel valdið dauða. (ATSDR, 2004). 

 Kvikasilfur, Hg 

Kvikasilfur er eitt þessara efna sem er mjög mishættulegt eftir því á hvaða formi það 

er og í hvaða fasa. Kvikasilfur (hér eftir Hg) í loftfasa er mun hættulegra en þegar það 

er á fljótandi formi. Hg
2+

 er hættulegt, en Hg2
2+

 er ekki eins hættulegt. Sum 

efnasambönd kvikasilfurs komast inn í heilann og frá fylgju til fósturs. Þegar Hg 

kemst í líkamann getur það valdið hinum ýmsu taugasjúkdómum, til dæmis riðu í 

vöðvum, þunglyndi, minnismissi, lömun og geðveiki. Það er ekki bara miðtaugakerfið 

sem kvikasilfur hefur slæm áhrif á, heldur verða líka nýru og lifur fyrir skaða. Fiskar 

taka mikið af ákveðnum Hg samböndum upp og safnast þau fyrir í þeim, það er því 

mikilvægt fyrir fiskiþjóð að koma í veg fyrir slíka mengun (Baird, 2005). 

 Mólýbden, Mo 

Mólýbden er nauðsynlegt plöntum en eitrað dýrum (Manahan, 2000). Þegar 

umhverfið er afoxandi er mólýbden óleysanlegt en við oxandi aðstæður leysist það 

upp (Drever, 2002). 

 Nikkel, Ni 

Nikkel er ―hreyfanlegra‖ í súru umhverfi en basísku. Um 10-20% manna sýna 

ofnæmisviðbrögð við nikkel, þar af fá sumir ofnæmisviðbrögð þegar þeir borða mat 
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sem inniheldur nikkel. Ef einstaklingur er ekki næmur fyrir nikkel þarf hann að taka 

mikið af nikkel inn til að finna fyrir slæmum áhrifum. En ef það er gert getur það 

valdið magapínu, haft áhrif á blóðið með auknum fjölda rauðra blóðkorna, og haft 

áhrif á nýrun með auknu magni próteina í þvagi (magnið var 250ppm). Nikkel er mun 

hættulegra þegar því er andað að sér í óeðlilega miklu magni. Þá getur það valdið 

krabbameini í lungum og nefholi en Sum efnasambönd af nikkel eru meira 

krabbameinsvaldandi en önnur. Rottur og mýs sem hafa tekið upp miklu meira af 

nikkel í fæðunni en eðlilegt er hafa sýnt slæm áhrif á maga, blóð, lifur, nýru, 

ónæmiskerfi, æxlunarfæri og þróun (ATSDR, 2005a). 

 Blý, Pb 

Blý (hér eftir Pb) er notað til margra hluta, en það sem skiptir  kannski mestu máli 

varðandi urðun er notkun þess í raftæki, og á meðan rafgeymum var fargað með 

venjulegu rusli, þá fylgdi því blýmengun. Líkaminn á auðveldara með að taka upp blý 

úr vatni heldur en blý úr mat. Pb fer fyrst í blóðið og síðan í  mjúku vefina, 

sérstaklega heilann, og að endingu fer það í beinin þar sem Pb
2+

 skiptist út fyrir Ca
2+

. 

Ef Ca eða Fe vantar í líkamann tekur hann enn betur upp blý. Blý í miklu magni hefur 

slæm áhrif á öll líffæri líkamans. Lítilsháttar inntaka yfir langt tímabil hefur neikvæð 

áhrif á  taugakerfið, sérstaklega heilann og æxlunarfæri.  Ristill og bólga eða gigt í 

liðum eru líka talin verða af völdum blýeitrunar (Baird, 2005). 

 Antímon, Sb 

Beint fyrir neðan arsenik í lotukerfinu er antímon. Antímon hefur verið notað í lyf 

fyrir menn gegn sníkjudýrum. Annars þarf ekki meira en 19 ppm af antímon í vatni til 

að fólk kasti upp af því að drekka það. Tilraunir hafa verið gerðar á dýrum til að skilja 

betur áhrif af antímon. Antímon í loftinu hefur verri áhrif, en hér verður látin nægja 

umfjöllunin um antímon í vatni (ATSDR, 1992). 

 Selen, Se 

Selen er nauðsynlegt snefilefni en er eitrað í stórum skömmtum (Manahan, 2000). Það 

er notað í margs konar framleiðslu svo sem plast, málningu, vítamín- og 

steinefnafæðubótarefni, gler og margt fleira. Líkaminn losar sig yfirleitt við auka 

selen án vandræða, nema ef efnið er í þeim mun hærri styrk eða það sé tekið upp í 

þeim mun lengri tíma. Þá getur selen safnast fyrir á ýmsum stöðum í líkamanum eftir 

því á hvaða formi það er. Má þar nefna lifur, nýru, blóð, lungu, hjarta, eistu, hár og 

neglur. Ef selen er of mikið í fæðunni, þó það fari ekki langt yfir mörkin, í langan 

tíma, getur það orsakað afmyndaðar neglur og stökkt hár og í miklu magni getur það 
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valdið tilfinningaleysi og stjórnleysi í höndum og fótum. En of lítið selen hefur líka 

slæm áhrif svo sem hjartavandamál og vöðvaverki. (ATSDR, 2003b). 

 Sink, Zn 

Sink er ekki mjög eitrað dýrum, en getur verið mjög eitrað plöntum í miklu magni 

(Manahan, 2000). Það er áhugavert þar sem sink er líka nauðsynlegt snefilefni. Ef 

sink er tekið í mjög stórum skömmtum getur það valdið magakrampa, ógleði og 

jafnvel uppköstum. Mikil upptaka af sinki í líkamann í langan tíma getur meðal 

annars orsakað blóðleysi og skemmdum á brisi. Of lítið sink hefur hins vegar líka 

mjög alvarlegar afleiðingar, svo sem lystarleysi, minni virkni ónæmiskerfisins og 

getur valdið fæðingargöllum (ATSDR, 2005b). 

 Klóríð, Cl
-
 

Best þekkt sem natríum-klóríð eða borðsalt. Klóríð er auðleyst og fellur ekki 

auðveldlega út, það gufar heldur ekki auðveldlega upp. Þess vegna er það stundum 

notað til að meta uppgufun (Drever, 2002).  

 Flúoríð, F
-
  

Við styrk um 1 mg/L kemur flúoríð í veg fyrir tannskemmdir, en við mikinn styrk 

verður það eitrað (Manahan, 2000). Flúoríð getur safnast upp í plöntum og svo í 

dýrunum sem borða plönturnar, en þá aðallega í beinum og skel frekar en í kjötinu 

sjálfu. Flúoríði er í litlum skömmtum bætt við drykkjarvatn sumstaðar í heiminum og 

er algengt í tannkremi. Of mikið af flúoríð neyslu til langs tíma getur valdið því að 

bein verða óeðlilega þétt, valdið liðverkjum og heft hreyfigetu liðamóta. Beinin verða 

þá stökkari en eðlilegt er. Sé natríumflúoríð innbyrt í stórum skammti getur það 

valdið magaverkjum, uppköstum og niðurgang. Mjög stórir skammtar geta leitt til 

dauða vegna áhrifa á hjarta (ATSDR, 2003a). 

 Súlfat, SO4 

Ef meira er að súlfati í vatni en 250 mg/L verður bragðið af því biturt. Menn og 

húsdýr geta vanist miklu súlfati í vatni. Sé líkaminn óvanur getur súlfatið orsakað 

niðurgang og þornun. Ungabörn ættu ekki drekka vatn með meira en 400 mg/L því 

þau eru næmari fyrir súlfatinu og þola það verr (MDH, e.d.). 

 Fenóltala 

Fenól er samheiti fyrir hóp efnasambanda. Fenól er eitrað öllum frumum og það var 

fyrsta sótthreinsiefnið sem notað var á sár og við skurðaðgerðir. Fenól hefur líka 

valdið fjölda eitrana eftir að byrjað var að nota það. Verði líkami fyrir síendurteknu 
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álagi af völdum fenóla verða milta, bris og nýru helst fyrir skemmdum (Manahan, 

2000). 

 DOC 

Uppleyst lífrænt kolefni (e. dissolved organic carbon). Þegar meta á heildarmagn 

lífrænna efna í lausn er einfaldasta leiðin að mæla uppleyst kolefni. Þá er öllu kolefni 

breitt í CO2 og það síðan mælt. Til að lífrænt efni teljist uppleyst verður það að 

komast í gegnum 0.45 m síu. Ef sýnið væri ekki síað væri TOC (e. total organic 

carbon) mælt í stað DOC. Uppleyst lífræn efni hafa mikil áhrif á meðal annars 

veðrunarferla steinda og flutningi á snefilefnum, svo sem málma (Drever, 2002). 

 COD 

Efnafræðileg súrefnisþörf (e. chemical oxygen demand) segir til um hversu mikið 

uppleyst súrefni er notað af efnum í efnahvörf í vatninu á ákveðnum tíma (Ward, 

2000). COD er notað með BOD, eða lífrænni súrefnis þörf, til að meta magn lífrænna 

efna í vatni (Drever, 2002). 

 Lífræn halongenasambönd, AOX 

AOX (e. adsorbable organically bound halogens) eru yfirleitt greind mörg saman. Þar 

sem AOX verða til bæði í náttúrulegum ferlum og við iðnaðarstarfsemi er það hins 

vegar mjög erfitt, nema ef bara er um að ræða ein möguleg upptök (Lollar, 2005). Þau 

lífrænu halogenasambönd sem skoðuð eru í sigvatni frá urðunarsvæðinu á Glerárdal 

eru öll sambönd klórs og/eða bróms  við kolefnissambönd. 

 Ammoníak, NH3, 

Ammoníak getur myndast bæði þegar bakteríur afoxa nítrat við orkuframleiðslu og 

eins getur það losnað þegar amínósýrur próteina brotna niður. Ammoníak í vatni 

finnst á jónaforminu forminu NH 4
+
. 

 
Við myndun þessarar jónar hækkar pH gildi 

vatnsins og vatnið verður basískra (Drever, 2002). 

 Nítrat, NO3  

Þegar lífrænt efni er brotið niður af bakteríum myndast nítrat. Ef plöntur ná ekki að 

taka það upp nægilega hratt berst það með regnvatni í ár og vötn og mengar það ef 

magnið er nægilega mikið. Nítrat er algengt áburðarefni og þar sem of mikið er borið 

á er hættan á nítratmengun í vatni mikil. Líkurnar á að nítratmengunar gæti í 

vatnsmassa eru meiri á vorin og haustin, því þá eru plöntur ekki jafn virkar við að taka 

það upp (Gray, 1994).  
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 Sýrustig, pH 

pH er mælieining fyrir magn H
+
 jónarinnar í lausn, þar sem pH=-log[H

+
]. Ef pH 

gildið er lágt getur lausnin borið mikið af uppleystum málmum á meðan hátt pH ýtir 

undir að málmar falli út. Lausn er hvorki súr né basísk þegar pH gildið er 7. Til að 

koma í veg fyrir rugling þá er best að taka fram að lágt sýrustig (mikil sýra) hefur lágt 

pH gildi (undir 7), og hátt sýrustig (mikill basi) hefur hátt pH gildi (yfir 7) (Schwartz 

og Zhang, 2003). 

 Leiðni 

Rafleiðni vatns er mælikvarði á getu vatnsins til að leiða rafstraum. Hreint vatn er lélegur 

leiðari en jónir í vatninu leiða rafstrauminn. Því fleiri jónir sem eru uppleystar í vatninu 

því betur leiðir vatnslausnin rafstraum. Jónir með hærri hleðslu leiða einnig strauminn 

betur. Rafleiðni vatnslausnar er þannig háður því hversu mikið er af uppleystum efnum á 

jónaformi. Hins vegar fer það eftir því hvaða efni eru uppleyst hver leiðnin er þar sem 

það fer eftir stærð og hleðslu jónanna. Þannig er leiðnin ábending um ástand vatnsins, 

en ekki beinlínis mæling á ákveðnu mengunarefni. Mæling á rafleiðni er einföld og 

ódýr þar sem hún krefst ekki dýrra mælitækja (Hrefna Kristmannsdóttir, 2006). 
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5 Vöktunargildi 

Það var heilmikið verk að taka saman gögnin sem til eru um urðunarsvæðið á 

Glerárdal og síðan Glerána sjálfa. Þegar átti svo að fara að nota gögnin kom í ljós að 

ekki var hægt að nota nærri öll þeirra. Þau voru af mjög misjöfnum gerðum og 

gæðum og áttu alls ekki öll við.  

 

5.1 Sigvatn 

Þegar hugmyndir vöknuðu fyrst um að nota urðunarsvæðið á Glerárdal fyrir allt 

Eyjafjarðarsvæðið um 1990 fóru Héraðsráð Eyjafjarðar, Heilbrigðiseftirlit Eyjafjarðar 

og Tæknideild Akureyrarbæjar á stúfana til að athuga hvort svæðið gæti staðið undir 

væntanlegum hertum lögum í sorpförgunarmálum. Skýrslan kom út 1991 og var í 

henni talið líklegt að svæðið myndi henta að gefnum smávægilegum breytingum 

(Halldór G. Pétursson, 1991). Væntanlega í framhaldi af þessu gerði Orkustofnun 

efnagreiningu á völdum efnum í sigvatni af svæðinu og voru sýnin tekin haustið 1991. 

Það gekk ekki jafn vel og vonast var til eftir á að hyggja því Orkustofnun hafði 

þangað til aðallega rannsakað lindarvatn sem inniheldur mun minna af uppleystum 

efnum. Lenti sýnatökufólkið því í vandræðum með að halda efnum í lausn. Jafnframt 

voru sýnin síuð, sem tæplega á við þegar tekin eru sýni af sigvatni og er það ekki gert 

í dag en niðurstöðurnar voru sendar til Heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar í júní 1993 

(Hrefna Kristmannsdóttir, 1993). Eru þessar niðurstöður ekki teknar með í 

efnaumfjölluninni í undirkafla 5.1.4 vegna þess að það hefur lítinn tilgang að bera 

snefilefnasýni saman sem eru tekin með svo mismunandi hætti. Það sama á við um 

sýni sem tekin voru 1995. Í umfjölluninni um efnasamsetningu sigvatnsins er stuðst 

við greinagerðar sem gerðar hafa verið af Orkustofnun og ÍSOR fyrir Sorpeyðingu 

eyjafjarðar bs. og síðan Flokkun ehf. fyrir árin 1996 til 2008. 

 Greinagerðir fyrir efnasamsetningu sigvatns árin 1998, 2002 og 2009 eru ekki 

fáanlegar. Skipt var um greiningaraðferðir á sumum efnanna á tímabilinu sem gerir 

samanburðinn ögn erfiðari. Það er þó ekki við öðru að búast þegar unnið er með gögn 

sem ná yfir þetta langan tíma og að þróun verði í meðferð sýna. 

 Í apríl 2001 var gerð minniháttar sýnataka á tveimur stöðum. Í gerð myndanna 

hér á eftir eru þær mælingar ekki hafðar með því þær eru teknar á allt öðrum árstíma 

og ná einungis yfir nokkur efni. Þess ber þó að geta að sums staðar munar miklu á 



35 

mælingunum sem gerðar voru um vorið og þeim sem gerðar voru um haustið, en 

minnst er á það í COD umfjöllun undirkafla 5.1.4. 

5.1.1. Starfsleyfi 

21. mars 1995 var gefið út nýtt starfsleyfi fyrir Sorpeyðingu Eyjafjarðar, sem 

þá sá um urðunarsvæðið á Glerárdal. Það var gefið út í samræmi við mengunarvarnar-

reglugerð (48/1994) með breytingum (378/1994). Þá var farið fram á að tíu efni auk 

sýrustigs, hitastigs og leiðni skyldu vöktuð. Efnin og vöktunargildi þeirra eru gefin 

upp í töflu 5.1. 

 

tafla 5.1 Vöktunargildi 1995 

Efni 
Hámarksmagn  

(vöktunargildi), mg/L 

NH4
+
 10 

NO3
-
N 50 

Kadmín, Cd 0,1 

Kvikasilfur, Hg 0,05 

Króm, Cr 0,5 

Blý, Pb 0,5 

Sink, Zn 1 

Kopar, Cu 0,5 

AOX 0,5 

Súrefnisþörf, COD 200 

(Hollustuvernd ríkisins, 1995) 

 

Starfsleyfi eru gefin út reglulega og á er alltaf möguleiki á breytingum milli 

ára enda alltaf verið að breyta lögunum. Í töflu 5.2 eru þau efni sem vakta þurfti 2004. 
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tafla 5.2 Vöktunargildi 2004 

Efnisþáttur Losunarmörk mg/L Mælingarmörk mg/L Magn kg/ári 

Heildar N   50000 

Heildar P   5000 

TOC eða COD   50000 

AOX 1,0 0,1 1000 

BTEX 1,0 0,1 200 

TDS    

As 0,3 0,06  

Ba 20 4  

Cd 0,3 0,02 5 

Cr alls 2,5 0,1 50 

Cu 30 0,6 50 

Hg 0,03 0,002 1 

Mo 3,5 0,2  

Ni 3 0,12 20 

Pb 3 0,15 20 

Sb 0,15 0,1  

Se 0,2 0,04  

Zn 15 1,2 100 

Klóríð 8500 460  

Flúoríð 40 2,5 2000 

Súlfat 7000 1500  

Fenóltala 250 0,3  

DOC 250 160  

(Umhverfisstofnun, 2004) 

 

Þegar töflur 5.1 og 5.2 eru bornar saman sjást glöggt áhrif hertrar löggjafar. 

Í starfsleyfinu frá 2009 kemur fram að fara eigi eftir 24. grein í reglugerð um 

urðun úrgangs (738/2003) og vakta efnasamsetningu sigvatnsins í að jafnaði 30 ár á 

eftir lokun svæðisins. Þá á að tilkynna það til Umhverfisstofnunar ef skaðleg áhrif 

koma í ljós við eftirlitið svo hún geti ákveðið hvernig bregðast eigi við. 

 

5.1.2 Staðsetning sýnatökustaða sigvatns á urðunarsvæðinu 

á Glerárdal  

Til að tryggja sem besta samsvörun í úrvinnslu gagna er mikilvægt að sýnin séu alltaf 

tekin á sömu stöðum. Í töflu 5.3 er að finna nafn, hnit og staðarlýsingu fyrir þá fjóra 

staði þar sem sýni til efnagreiningar voru tekin. 
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Tafla  5.3: Staðsetning og staðarlýsing sýnatökustaða fyrir 
efnagreiningu sigvatns. 

Staður Staðar  

númer  
Hnit (ÍSN93) Staðarlýsing 

P-2 M-20076 X: 538520,98 

Y: 573983,44 

Hæð (m): 223 

Ofarlega í Sigurðargili, skammt neðan við 

―lækjarmót‖ þar sem renna saman lækur 

undan urðunarsvæði ásamt yfirfalli annars 

vegar og hins vegar lækur sem rennur um 

rör gegnum veginn norðan við vigtarhús.  
P-4 K-722 X: 538201 

Y: 573962 

Hæð (m): 215 

Í austurbakka Glerárgils í svipaðri hæð og 

staður P-5, sem virðist alveg hafa þornað.  

Yfirfall M-20078 X: 538519,68 

Y: 573936,68 

Hæð (m): 225 

Yfirfall frá brunni, rennur út í Sigurðargil 

skammt ofan við P-2.  

Brunnur M-20077 X: 538454,63 

Y: 573828,97 

Hæð (m): 240 

Á ―sandsléttunni‖ í u.þ.b. 230 m hæð. 

(Magnús Ólafsson, 2008b). 

 

Staðarlýsingarnar eru góðar og gildar, en geta samt verið dálítið snúnar fyrir 

mann sem ekki þekkir til. Til að gera betur grein fyrir staðarháttum er gott að skoða 

mynd 5.1, sem er loftmynd af urðunarsvæði Flokkunar á Glerárdal. Eins eru myndir 

5.2 til 5.6 ágætar til að gera sér betur grein fyrir útliti staðana.  

Það eru nokkur atriði sem vert er að athuga þegar mynd 5.1 er skoðuð. Fyrst er að 

nefna punkt P-4, sem merktur er p4 á mynd 5.1. Hann er í brekku sem snýr niður að 

Glerá og það getur verið erfitt að komast að honum ef það er of mikill snjór. 

Brunnurinn er merktur p0 á mynd 5.1, en hann er á sandsléttu sem er tiltölulega 

auðvelt að komast að sama hvernig viðrar. Yfirfallið er merkt p1 og er við læk sem 

rennur milli urðunarsvæðis og vegarins sem liggur að því. Neðan við Yfirfallið og 

áður en komið er að P-2 þá rennur annar lækur undan veginum og saman við fyrri 

lækinn. Þessi lækur kemur úr skurði sem grafinn hefur verið til að taka við 

afrennslisvatni ofan úr hlíðunum fyrir ofan urðunarsvæðið, bláa línan í neðra hægra 

horni myndar 5.1 er framhald af þessum skurði. Þetta er gert til að draga úr því 

vatnsmagni sem kemst í úrganginn sem er grafinn á svæðinu. Efnainnihald vatnsins í 

punkti P-2, merkt p2 á mynd 5.1, verður því sambland af vatninu frá Yfirfallinu og 

þeim efnum sem vatnið í skurðinum hefur safnað í sig á leið sinni niður fjallið og um 

skurðinn við urðunarsvæðið. Svæðið sem er afmarkað innan svörtu línanna á mynd 

5.1 er nýjasti hluti urðunarsvæðisins og stendur hann töluvert hærra en sandsléttan 

sem Brunnurinn stendur á í punkti p0. 
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Mynd 5.1: Loftmynd af urðunarsvæði Flokkunar á Glerárdal 
með sýnatökustöðunum. p0 er Brunnurinn og p1 Yfirfallið. 
(Mynd fengin frá Flokkun ehf., 22. mars 2010). 
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Mynd 5.2: Yfirfall, horft upp 
með læknum í átt að 
urðunarsvæðinu. (Úr safni 
höfundar). 

 

Mynd 5.3: P-2 Horft niður 
með læknum. (Úr safni 
höfundar). 

 

 

 

Mynd 5.4: Lækjarmót, yfirfallið rennur í vinstra megin. (Úr safni 
höfundar). 
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Mynd 5.5: P-4 horft upp með Glerárdalnum að hluta. (Úr safni 
höfundar). 

 

 

Mynd 5.6: Brunnur, í bakgrunni sést í vigtarhús urðunarsvæðisins. 
(Úr safni höfundar). 

 

 



41 

5.1.3 Rennslismælingar 

Til eru mánaðarlegar rennslismælingar á sigvatni síðan í janúar 2005. Mælingarnar hafa 

verið gerðar á þremur stöðum og eru kallaðar; ,,rennsli frá brunn í skurð,‖ ,,rennsli í 

brunn frá haugum‖ og ,,rennsli í gegnum ræsi.‖  

Meðaltal þessara rennslismælinga eru birtar í töflu 5.4. 

Tafla 5.4: Meðal rennsli sigvatnsá árunum 2005 til 2009. 

 L/s L/ári 

Rennsli frá brunn í skurð 1,13 35.589.960 

Rennsli í brunn frá haugum 0,52 16.517.648 

Rennsli í gegnum ræsi 1,24 39.076.241 

(Upplýsingar fengnar frá Flokkun ehf. 12. maí 2010). 

 

5.1.4 Efnisstyrkur 

Þau efni sem tekin eru fyrir í kafla 4.2 eru hér sett fram eftir árum og sýnatökustöðum, 

þannig að reyna megi að sjá magn þessara efna og hvernig styrkurinn breytist með tíma 

og sýnatökustað. Myndir 5.7 til 5.28 eru allar byggðar á gögnum frá Orkustofnun og 

ÍSOR (Magnús Ólafsson, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005a, 2005b, 2007, 2008a, 

2009). Við töflurnar er tilvitnunin í þessar tíu greinargerðir eftirfarandi; (Magnús 

Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

Arsenik, As

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

ártal

mg/L
P-2 P-4 Yfirfall Brunnur

 

Mynd 5.7: Efnamælingar á arsenik á árunum 1995 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 
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Mynd 5.7 sýnir mikinn mun á styrk arseniks í sigvatninu fyrir og eftir 2002. Það 

hversu mikil breytingin er vekur grun um að hún stafi fremur af breyttri meðferð á 

sýnum, frekar en aukningu arseniks í sigvatninu. Meðaltöl styrksins voru  reiknuð og eru 

eftirfarandi: í P-2 0,0004185 mg/L, í P-4 0,000106 mg/L, í Yfirfalli 0,002075 mg/L og í 

Brunni 0,001175 mg/L. Hæsta mælda gildi á tímabilinu var 0,0025 mg/L og það lægsta 

undir greiningarmörkum. Greiningarmörkin voru 0,0002 mg/L 1996, 0,0001 mg/L 1997 

og 1999. Frá 2006 til 2008 voru þau 0,00005 mg/L. Losunarmörkin eru við 0,3 mg/L og 

er því arsenik langt fyrir neðan leyfileg mörk. 
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Mynd 5.8: Efnamælingar á baríum á árunum 2006 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Mynd 5.8 sýnir glögglega að styrkur baríums er mun meiri í Brunninum og 

Yfirfallinu heldur en í P-2 og P-4. Það er í góðu samræmi við að P-2 sé blanda af 

yfirfallsvatninu og lækjarvatni. Vatnið í P-4 verður líka síað af mun meiri jarðvegi. 

Meðalstyrkur á sýnatökustöðunum; í P-2 var 0,01260 mg/L, í P-4 var 0,00295 mg/L, í 

Yfirfalli var 0,1041 mg/L og í Brunni var 0,09803 mg/L. Hæsta gildi var 0,125 mg/L og 
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lægsta gildið var 0,00235 mg/L. Losunarmörkin eru 20 mg/L og er svæðið því langt undir 

mörkum. Greiningarmörkin voru 0,00001 mg/L 2006 til 2008. 
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Mynd 5.9: Efnamælingar á kadmín frá 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Eins og sést á mynd 5.9 þá virðist draga úr styrk kadmíns í sigvatninu með tíma. 

Það atriði gæti endurspeglað áhrif flokkunar og ef til vill breytinga á gerð rafhlaðna. 

Styrkurinn er alltaf hæstur í Brunninum og yfirleitt næst hæstur í Yfirfallinu. 

Meðalstyrkur á sýnatökustöðunum var eftirfarandi: í P-2 var 0,0000595 mg/L, í P-4 var 

0,000012375 mg/L, í Yfirfalli var 0,0001345 mg/L og í Brunni var 0,0001833 mg/L 

styrkur. Gildin frá 1999 skera sig úr og erfitt að kveða upp úr um hvort þarna gætu hafa 

orðið einhver mistök í greiningu eða hvort þarna hafi orðið tímabundin aukning þar sem 

um einstaka mælingu er að ræða. Losunarmörkin eru 0,3 mg/L fyrir kadmín og voru því 

allar mælingar langt fyrir neðan mörkin. Greiningarmörkin voru 0,00005 mg/L 1996 til 

2001 og 0,000001 mg/L 2003 til 2008.  
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Króm, Cr
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Mynd 5.10: Efnamælingar á krómi frá 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Þegar horft er á mynd 5.10 sést að styrkur króms helst mjög stöðugur í sigvatninu 

með einstökum undantekningum. Mikil fylgni er á milli styrks þess í Brunninum og 

Yfirfallinu. Það eru allar líkur á því að mælingin fyrir Yfirfallið árið 2000 hafi mengast 

eða orðið fyrir einhverju óvenjulegu, því sú mæling er bæði helmingi hærri en allar aðrar 

mælingar, auk þess sem mælingin í Brunninum er mun lægri og mælingin í P-2 virðist 

ekki vera nógu há til að geta endurspeglað þetta mikla magn í Yfirfallinu. Meðalstyrkur 

efnanna; í P-2 var 0,00142218 mg/L, í P-4 var 0,0003704 mg/L, í Yfirfalli var 0,00866 

mg/L og í Brunni var 0,00709636 mg/L. Losunarmörkin fyrir króm eru 2,5 mg/L og því 

allar mælingar langt undir mörkum. Greiningarmörkin voru 0,00001 mg/L frá 2003 til 

2008. 
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Kopar, Cu
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Mynd 5.11: Efnamælingar á kopar frá 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Ef horft er á myndir 5.10 og 5.11 samtímis sést hversu mikill munur er á hegðun 

kopars og króms. Á meðan krómið er í jafnvægi á öllum sýnatökustöðum þá virðist 

koparinn vera mun sveiflukenndari og minna háður styrk í öðrum sýnatökupunktum. 

Þegar rýnt er í mynd 5.11 virðist koparmagnið í P-4 fara sívaxandi á meðan það virðist 

fara minnkandi í hinum punktunum. Eins mælist stundum meiri kopar í P-2 heldur en í 

yfirfallinu, þvert á þá ályktun að vatnið í P-2 sé vatn úr yfirfallinu þynnt með hreinu 

vatni. Ef um væri að ræða bara eitt tilvik væri mengað sýni líklegasta útskýringin, en þar 

sem koparinn mælist stöðugt hærri í P-2 þá má búast við því að hann berist í vatnið 

annars staðar. Yfirleitt fylgjast þó mælingarnar í Brunninum og Yfirfallinu þokkalega að 

sem gefur til kynna að það sé sama vatnið og að flöktið í magni kopars sé mikið á stuttum 

vegalengdum í haugnum. 

Reiknaður var meðalstyrkur kopars í hverjum punkti og reyndist hann vera: í P-2 

0,00316818 mg/L, í P-4 0,007135 mg/L, í Yfirfalli 0,0033215 mg/L og í Brunni 

0,0035564 mg/L. Losunarmörkin fyrir kopar eru 30 mg/L og því eru allar mælingar undir 

mörkunum. Greiningarmörkin voru 0,0001 mg/L frá 2003 til 2008. 
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Kvikasilfur, Hg
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Mynd 5.12a: Efnamælingar á kvikasilfri frá 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 
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Mynd 5.12b: Efnamælingar kvikasilfurs frá 1996 til 2008, að 
undanskildu árinu 2004, sjá texta fyrir greiningarmörk. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 
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Eins og mynd 5.12a sýnir þá er magn kvikasilfurs mjög lágt nema á árinu 2004. 

Það er því fremur líklegt að sýnin hafi mengast það ár, en eins getur verið að sigvatnið 

hafi verið að skola út einhvern einn hlut í haugnum sem haft hefur þessi áhrif. Styrkurinn 

er mjög lágur þrátt fyrir þetta stökk og freistandi að álykta að mengun í búnaði valdi 

þessu fráviki. Þegar mynd 5.12b er skoðuð ber að hafa greiningarmörkin í huga. Þau voru 

0,000005 frá 1996 til 2001 og 0,000001 2003 og 2004, 0,000002 frá 2005 til 2008. Það er 

greinilegt að kvikasilfur er yfirleitt bara rétt um greiningarmörkin. Þegar styrkur mælist 

svo nálægt greiningarmörkum er erfitt að draga einhverja ályktun um fylgni punktana sín 

á milli, en að 2004 mælingunni undanskilinni þá er flöktið í efnismagni kvikasilfurs ekki 

mjög mikið. Meðalstyrkur; í P-2 var 0,0000153 mg/L, í P-4 var 0,0000142 mg/L, í 

Yfirfalli var 0,000004667 mg/L og í Brunni var 0,0000305 mg/L. Losunarmörkin fyrir 

kvikasilfur eru 0,03 mg/L, en allar mælingar voru þar fyrir neðan. 

 

 

Mynd 5.13: Efnamælingar mólýbden á árunum 2006 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Eins og sést á mynd 5.13 þá hafa enn verið gerðar of fáar mælingar á mólýbden til 

að hægt sé að draga miklar ályktanir. Af sömu ástæðu er ekki hægt að segja hvort 
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mælingin í Brunninum 2007 sé það há að hún sé röng. En það er alla vega greinilegt að 

mest er af mólýbden í Brunninum. Meðalstyrkur sýna var: í P-2 var 0,0001765 mg/L, í P-

4 var 0,00018267 mg/L, í Yfirfalli var 0,000698 mg/L og í Brunni var 0,00146167 mg/L. 

Losunarmörkin eru 3,5 og allar mælingar voru þar fyrir neðan. Greiningarmörkin voru 

0,00005 mg/L. 
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Mynd 5.14: Efnamælingar nikkel á árunum 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Nikkel er, eins og sést á mynd 5.14, eitt þeirra efna sem dreifist hlutfallslega mjög 

jafnt um hauginn. Mælingarnar fyrir Brunn og Yfirfall eru mjög líkar og P-4 og P-2 

fylgja yfirleitt alltaf með upp og niður í styrk, þó svo það sé mun minni styrkur. 

Meðalstyrkur; í P-2 var 0,003443 mg/L, í P-4 var 0,003426 mg/L, í Yfirfalli var 0,02042 

mg/L og í Brunni var 0,0239 mg/L. Losunarmörkin eru 3 mg/L og því allar mælingar þar 

fyrir neðan. Greiningarmörkin voru 0,00005 mg/L 2006 til 2008. 
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Mynd 5.15: Efnamælingar á blýi á árunum 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Það er greinilegt á mynd 5.15 að styrkurinn er yfirleitt hlutfallslega jafnmikill 

milli Brunns, Yfirfalls og P-2. P-4 er alltaf svo nálægt núlli að erfitt er að segja til um það 

hvort styrkurinn þar sé í samhengi við hina punktana eða ekki. Dreifingin er býsna jöfn 

milli ára og hæpið að segja hvort styrkur efnisins sé að minnka, til þess þyrfti fleiri 

mælingar. Meðalstyrkur var: í P-2 var 0,00040391 mg/L, í P-4 var 0,00011583 mg/L, í 

Yfirfalli var 0,00109875 mg/L og í Brunni var 0,0011217 mg/L. Losunarmörkin fyrir blý 

eru 3 mg/L og allar mælingar voru þar fyrir neðan. Greiningarmörkin voru 0,0002 mg/L 

1996 og 1997, 0,00005 mg/L 1999 og 2000; 0,00003 mg/L 2001 og 0,00001 mg/L frá 

2003 til 2008. 
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Mynd 5.16: Mæling á 
styrk antimóns í 
sigvatni árið 2006. 
(Magnús Ólafsson, 
2007). 

Selen, Se

0

0.00005

0.0001

0.00015

0.0002

0.00025

0.0003

0.00035

0.0004

0.00045

0.0005

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

ártal

mg/L P-2 P-4 Yfirfall Brunnur

 

Mynd 5.17: Mælingar 
á styrkselens í 
sigvatni árið 2006. 
(Magnús 
Ólafsson2007).  

 

Eina mælingin sem gerð hefur verið á antímón í sigvatninu er frá 2006. 

Losunarmörkin fyrir antímón eru 0,15 mg/L, sem er mun meira en mældist árið 2006, 

samkvæmt mynd 5.16. Greiningarmörkin voru ekki gefin upp. 

Selen hefur verið mælt einu sinni í sigvatninu og eru mælingarnar birtar á mynd 

5.17. Losunarmörkin eru 0,2 mg/L og sést því glöggt á myndinni að mæld gildi eru mun 

lægri. Ekkert er hægt að segja um af  hverju P-2 sé með hæstu mælinguna, fyrr en fleiri 

mælingar til að miða við hafa verið gerðar. Greiningarmörkin fyrir mælinguna voru ekki 

gefin upp. 
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Mynd 5.18: Mælingar á styrk sinks í sigvatni á árunum 1996 til 
2008. (Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Fyrsta ályktunin sem draga má þegar horft er á mynd 5.18 er að jarðvegurinn sem 

sigvatnið þarf að fara í gegnum til að komast út í P-4 taki í sig sink, þess vegna greinist 

það varla í P-4. Annars er alltaf mest af sinki í Brunninum, síðan í Yfirfallinu og þá í P-2. 

Varast ber að álykta að sinkmagn fari síminnkandi, þó mynd 5.18 gæti gefið það til 

kynna, því um 2002 var  greiningaraðferðinni breytt og það gæti útskýrt af hverju mælt 

magn sé minna eftir 2002 en það var fyrir það ár. Þá eru áberandi toppar árin 1999 og 

2003, en þar virðast mælipunktarnir fyrir Brunninn fara hærra en eðlilegt er, þó svo að 

Yfirfallið og P-2 hafi hrokkið eitthvað upp í leiðinni, þá eru líkurnar á að þetta sé mengun 

í sýni miklar. Meðalstyrkurinn mældist; í P-2 var 0,014037 mg/L, í P-4 var 0,0014309 

mg/L, í Yfirfalli var 0,0563 mg/L og í Brunni var 0,07666364 mg/L. Losunarmörkin eru 

15 mg/L og voru allar mælingar vel undir því. Greiningarmörkin voru 0,0002 mg/L frá 

2003 til 2008. 
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Mynd 5.19: Mæling á 
styrk klóríðs í sigvatni 
2006. (Magnús 
Ólafsson, 2007). 

 

Mynd 5.20: Mæling á 
styrk flúoríðs í sigvatni 
árið 2006. (Magnús 
Ólafsson, -2007).

 

Losunargildi fyrir klóríð er 8500 mg/L og þegar mynd 5.19 er skoðuð sést að 

þessi eina klóríðmæling sem gerð hefur verið á sigvatninu er langt fyrir neðan þau mörk. 

Greiningarmörkin voru 0.025 mg/L.  

Eins og sést á mynd 5.20 þá hefur bara verið gerð ein flúoríðmæling á sigvatninu. 

Það verða því ekki dregnar miklar ályktanir þar af. Losunarmörkin eru við 40 mg/L sem 

er miklu meira en hæsta mælda gildið. Greiningarmörkin voru ekki gefin upp. 
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Mynd 5.21: Mæling á styrk 
súlfats í sigvatni árið 2006. 
(Magnús Ólafsson, 2007). 
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Mynd 5.22: Mæling á uppleystum 

lífrænum kolefnum, DOC, árið 

2006. (Magnús Ólafsson, 2007).

 

Losunarmörk fyrir súlfat eru 7000 mg/L en eins og sést á mynd 5.21 þá eru mæld 

gildi langt þar fyrir neðan. Það er það mikill munur á leyfilegum losunarmörkum og 
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mældu gildi að það mætti væntanlega sleppa þessari mælingu. Greiningarmörkin voru 

0.05 mg/L 

Fenóltala var alls staðar undir greiningarmörkum, sem voru 8 mg/L og því eingin 

mynd búin til. 

Einungis ein mæling er til á uppleystu lífrænu kolefni (DOC) í sigvatninu. Þegar 

mynd 5.22 er skoðuð sést að DOC styrkurinn í P-2 og P-4 var undir greiningarmörkum, 

sem er 20 mg/L. Losunarmörkin fyrir uppleyst lífræn kolefni eru 250 mg/L og öll mæld 

gildi langt þar fyrir neðan.  

 

COD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

ártal

mg/L P-2 P-4 Yfirfall Brunnur

  

Mynd 5.23: Mælingar á styrkefnafræðilegrar súrefnisþarfar í sýnum 
tekin á árunum 2000 til 2008. (Magnús Ólafsson, greinargerðir 
1997-2009). 

 

Mælingar á styrk efnafræðilegrar súrefnisþarfar hafa verið gerðar frá árinu 2000. 

Að undanskilinni mælingunni sem gerð var árið 2000 sést á mynd 5.23 að COD gildið 

hefur alltaf verið hærra í Yfirfalli og Brunni, heldur en í P-2 og P-4. Meðaltal; í P-2 var 

86 mg/L, í P-4 var 65 mg/L, í Yfirfalli var 307 mg/L og í Brunni 373,6 mg/L. Þessar 

mælingar voru allar gerðar seint að hausti til (í október eða nóvember), en árstími skiptir 
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miklu máli. Þannig sýndu mælingar sem gerðar voru í apríl mun hærra COD gildi en í 

sama stað að hausti. P-2 var í 275 mg/L og Brunnurinn í 770 mg/L (Hrefna 

Kristmannsdóttir, 2001). Þannig er ekki alveg víst að nóg sé að skoða súrefnisþörfina 

bara einu sinni á ári. Greiningarmörkin voru ekki gefin upp. 
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 Mynd 5.24: AOX styrkur í sigvatni frá 2001 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Eins og sést á mynd 5.24 þá er mest af lífrænum halógensamböndum í Yfirfalli og 

Brunni urðunarsvæðisins. Efnastyrkurinn í P-2 og P-4 er alltaf rétt fyrir ofan núllið á 

meðan styrkurinn sveiflast töluvert í Yfirfalli og Brunni. Það má því líta svo á að AOX 

samböndin brotni fljótt niður eftir að þau koma út úr haugnum. Meðalstyrkur var: í P-2 

var 0,117 mg/L, í P-4 var 0,118 mg/L, í Yfirfalli var 12,020 mg/L og í Brunni var 12,532 

mg/L. Greiningarmörkin voru misjöfn milli einstakra gerða halogena og því ekki gefin 

upp. 
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Mynd 5.25: Styrkur ammoníaks í sigvatni frá árinu 1996 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Á mynd 5.25 er sýndur styrkur ammoníaks í sigvatni á árunum 1996-2008. Þó svo 

að dregið hafi verið úr urðun lífræns úrgangs á urðunarsvæðinu á Glerárdal, þá sjást 

áhrifin af því ekki enn í ammoníaksmælingunum. Eins og mynd 5.25 sýnir þá er mikið 

flökt enn í magni ammoníaks, alla vega í Brunninum og Yfirfallinu. Meðalstyrkurinn á 

sýnatökustöðunum; í P-2 var 14,4 mg/L, í P-4 var 0,04 mg/L, í Yfirfalli var 96,79 mg/L 

og í Brunni var 107,61 mg/L. Greiningarmörkin voru gefin upp sem 0,1 mg/L frá 2003 til 

2008. 

Losunarmörkin voru 10 mg/L frá 1995 fram til 2004 þegar því var breytt í 50000 

kg/ári af heildarmagni af N. Ammoníak hefur því verið um og fyrir ofan losunarmörk frá 

því byrjað var að fylgjast með því. 
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Nítrat, NO3
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Mynd 5.26: Efnamælingar nítrats frá 1996 til 2008. (Magnús 
Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Á mynd 5.26 eru sýndar efnamælingar á nítrati í sigvatni á árunum 1996-2008. 

Nítratmælingarnar á mynd 5.26 eru yfirleitt mjög lágar, nema í Brunninum árin 1996 og 

1997. Þess vegna verður meðal styrkurinn í Brunninum 43,3 mg/L á meðan hann er 4,7 

mg/L í P-2, 4,4mg/L í P-4 og 0,97 mg/L í Yfirfallinu. Greiningarmörkin voru 0,025 mg/L 

frá 1996 til 2001, og 0,01 mg/L frá 2003 til 2008. 
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Mynd 5.27: Sýrustig breytingar á sigvatni á árunum 1996 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Þegar mynd 5.27 er skoðuð kemur í ljós að það er töluverður munur á sýrustigi 

milli sýnatökustaða, en síðan aðeins minni munur innan staðanna sjálfra. Þannig er meðal 

sýrustig í P-2 7,0, en í P-4 er það 7,4. Yfirfallið er súrara með meðal pH 6,7 og 

Brunnurinn súrastur með meðal sýrustig 6,5. Óvissan var +/- 0,1 frá 2003 til 2008. Það er 

mikil fylgni milli hæsta styrks uppleystra efna og lægsta pH gildis í Yfirfallinu og 

Brunninum, enda haldast málmar mun betur í lausn í súru umhverfi. 



58 

 

Mynd 5.28: Mældur styrkur leiðni sigvatns á árunum 1996 til 2008. 
(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 

Á mynd 5.28 sést hvernig leiðni mælist nánast sú sama í yfirfalli og brunni á 

meðan hún er töluvert lægri í P-2 og P-4. Það er í góðu samræmi við að yfirleitt er 

efnainnihald sigvatnsins úr Brunninum og Yfirfallinu meiri en í P-2 og P-4, enda er leiðni 

mælikvarði á styrk uppleysta jóna í vatninu. Meðalleiðni var: í P-2 var 1634 S/cm, í P-4 

var 1878 S/cm í Yfirfalli var 8128 S/cm og í Brunni var 7770 S/cm. 

Greiningarmörkin voru ekki gefin upp. Árið 2000 mældist leiðni í Brunni 103.340 

S/cm, það er hreinlega ekki raunhæft gildi og var mælingunni því sleppt. 

 

5.2 Glerá 

Gögnin sem unnið er með í umfjöllun þessarar ritsmíðar um Glerá eru mjög ólík gögnum 

sigvatnsins. Gerð hefur verið ein lögbundin mæling á Glerá í samræmi við reglugerð um 

varnir gegn mengun vatns (796/1999). Skýrslan heitir ―Flokkun vatna á Norðurlandi 

eystra, Eyjafjarðará, Glerá, Hörgá og Svarfaðardalsá.‖ (Tryggvi Þórðarson, 2004). Þá 

voru fengin gögn sem nemar auðlindadeildar við Háskólann á Akureyri hafa safnað á 

síðastliðnum árum, meðal annars í vatnafræði, sem kennd er við skólann. Nokkrar 
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efnamælingar komu frá Hrefnu Kristmannsdóttur, þar á meðal ein sem gerð var í 

tengslum við verkefnið Vatnsauðlindir Íslands, sem hún vann með fleirum 2004. Til er 

ein eldri skýrsla um lífverur í Glerá, sem heitir ―Líf í ám og lækjum á Akureyri,‖ (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 1987), en það er eitthvað takmarkað af gögnum hennar sem nýtast hér. 

Þetta eru því sundurlaus gögn, tekin á mismunandi stöðum á mismunandi tímum 

árs í mismunandi tilgangi og með misnákvæmri tækni. Það er því frekar erfitt að setja þau 

saman í eina heild og draga af þeim ályktanir.  

5.2.1 Rennslismælingar Glerár 

Eins og fram kemur í kafla 3.2 þá var meðalrennsli Glerár talið vera 3,3 m
3
/sek eða á 

bilinu 0,4-50 m
3
/sek af Sigurjóni Rist (1956). Það er meðalrennsli upp á 3300 L/s. Að 

öllum líkindum hefur rennslið í ánni ekki breyst mikið síðan þá. Sé þetta magn borið 

saman við þá 1,13 L/s sem rennslið er frá brunni í skurð og 1,24 L/s sem rennslið er í 

gegnum ræsið, sést að þetta er meira að segja samanlagt langt undir einu prósenti af 

heildarflæðinu í ánni, eða 0,07%, að meðaltali. Meira að segja ef rennslið í Glerá fer 

niður í 400 L/s þá yrðu 2,37 L/s af sigvatni bara 0,6% af heildarvatnsflæðinu í Gleránni. 

5.2.2 Leiðnimælingar 

Leiðni er mælikvarði á uppleystar jónir, eins og áður sagði, og því raunhæft að nota 

leiðnimælingar til að meta breytingar í efnainnihaldi vatns. Eftirfarandi línurit gefa 

hugmynd um hvernig magn jóna flöktir í Gleránni, bæði milli daga og síðan milli staða í 

ánni. Mynd 5.29 sýnir punktmælingar gerðar á mismunandi stöðum í Glerá 2 febrúar 

2007 og mynd 5.30 sýnir það sama bara frá 1. febrúar 2010 með mælipunkta alla leið 

fram í sjó.  

 

Mynd 5.29: Áhrif starfseminnar á Akureyri á leiðni vatnsins í Glerár. 
(Hrefna Kristmannsdóttir, 2007) 
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Mynd 5.30: Áhrif af ýmsum framkvæmdum á leiðni Glerár. (Oddur 
Vilhelmsson, 2010) 
 

En leiðniflöktið er ekki bara milli staða, heldur líka milli daga. Mynd 5.31 sýnir 

breytingar í leiðni í Glerá yfir tveggja mánaða tímabil og mynd 5.32 sýnir breytingar í 

leiðni á misjöfnum mælingum frá árinu 2001 til 2010 á leiðni árinnar.  

 

 

Mynd 5.31: Breytingar í leiðni alltaf á sama stað, en með um viku 
millibili. (Hrefna Kristmannsdóttir, 2005) 

 



61 

 

Mynd 5.32: Leiðnimælingar gerðar á hinum ýmsu stöðum í Glerá 
yfir tíu ára tímabil.  

(Hrefna Kristmannsdóttir, 2005 og 2007; Hrefna Kristmannsdóttir o. fl. 
2004; Anna Björk Hjaltadóttir o. fl. 2004; Oddur Vilhelmsson, 2010) 

 

5.2.3 Efnamælingar í Glerá 

Eins og leiðnin þá er efnainnihald Glerárnar síbreytilegt. Samkvæmt mælingum sem 

gerðar voru í Glerá 2002 til 2003 þá eru snefilefni á borð við kopar, sink, kadmín, blý og 

króm öll undir náttúrulegum mörkum. Ammoníakið, saurkólí og fosfór reyndust hins 

vegar vera fyrir ofan náttúruleg gildi (Tryggvi Þórðarson, 2004).  

Á mynd 5.33 sést breytingin á baríum- og króminnihaldi í Glerá milli ára.  

 

Mynd 5.33: Breytingar á styrki baríums og króms í Gleránni, 2005 

til 2007 í g/L. (Hrefna Kristmannsdóttir o. fl. 2004). 
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Rétt er að benda á að styrkur þessara efna í sigvatni urðunarsvæðisins á Glerárdal 

er einni stærðargráðu stærri en í Gleránni, en þar sem magnið er svo lítið er ekki hægt að 

segja að það sé aðaluppsprettan. 

Á mynd 5.34 er sýnt flökt á styrk klórs, kalks og natríums í Gleránni yfir fimm ára 

tímabil. Mælingarnar voru gerðar neðst í ánni. 
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Mynd 5.34: Breytingar á efnastyrk neðst í Gleránni 2005 til 2010. 
(Hrefna Kristmannsdóttir o. fl. 2004; Gunnar Harðarson o.fl., 2008; 
Anna Margrét Kornelíusdóttir o.fl. 2009; Bergur Steingrímsson o. 
fl., 2010) 
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Það er ekki bara leiðnin og efnainnihaldið sem breytist, heldur líka pH gildið. 

Mynd 5.35 sýnir það. 

 

 

Mynd 5.35: Sýrustigsbreytingar á árunum 2005 til 2010. . (Hrefna 
Kristmannsdóttir o. fl. 2004; Gunnar Harðarson o.fl., 2008; Anna 
Margrét Kornelíusdóttir o.fl. 2009) 

 

Það sést á myndum 5.34 og 5.35 að sýrustigið fylgir efnainnihaldinu, en munurinn 

hefði ekki sést ef efnin væru sett á sama graf og pH gildin. 

5.2.4 Ammoníak 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Heilbrigðiseftirlit Norðurlands, á árunum 2002-3 

og kom út 2004, þá er talið að náttúrulegt grunngildi Glerár fyrir ammoníak sé 0,005 

mg/L. Fyrir sömu skýrslu var ammoníakmagn mælt á um mánaðar fresti í tólf mánuði 

neðst í ánni. Meðaltal þeirra mælinga var 0,0371 mg/L en fór lægst undir greiningarmörk, 

sem voru 0,0016 mg/L og hæst í 0,107 mg/L (Tryggvi Þórðarson, 2004). 2. nóvember 

2001 var ammoníak mælt í Gleránni ofan við urðunarsvæðið, reyndist það vera <0,05 

mg/L. Við reiðleiðina neðar í ánni var gerð sams konar mæling samdægurs og reyndist 

ammoníakið vera 0,05 mg/L. (Margrét Geirsdóttir, 2001).Í þeirri mælingu voru 

greiningarmörkin of há bæði til að hægt sé að nýta sér efri mælinguna og til að ná að 

mæla náttúrulegt gildi, eins og það var skilgreint í skýrslunni frá 2004. Magnið af 

ammoníaki sem er að koma í ánna frá urðunarsvæðinu er mjög breytilegt. Ef bara eru 

skoðaðir lækirnir, eða yfirborðsrennsli til Glerár frá urðunarsvæðinu, þá er styrkurinn af 

ammoníaki í sigvatninu á bilinu undir 0,02 mg/L og upp í 123 mg/L. Í starfsleyfi 
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urðunarsvæðisins frá 1995 var talað um að hámarksstyrkur ammoníaks ætti ekki að verða 

meiri en 10 mg/L, en í starfsleyfinu frá 2004 er ekki lengur neitt sérákvæði um 

ammoníak, heldur má heildarlosun köfnunarefnis, N, ekki fara yfir 50000 kg/ári. Þarf þá 

að leggja við nítrat en styrkur þess hefur verið á bilinu 0,02 mg/L og 26,7 mg/L. 

Greiningarmörkin sem aðferðirnar hafa sem nú eru notaðar til að mæla ammoníak í 

sigvatninu eru ekki nógu nákvæmar til að segja til um hvort minnst mengaða sigvatnið sé 

undir náttúrulegum mörkum Glerár eða ekki.  

Undanfarin ár hefur lífrænum úrgangi verið beint frá urðun til moltugerðar í 

sívaxandi mæli. Það ætti að hafa áhrif á þróun magns af ammoníaki og köfnunarefnis 

yfirleitt í sigvatninu í framtíðinni.  

 

 

Mynd 5.36: Breytt hlutföll meðal sorpförgunarlausna. (Upplýsingar 
frá Flokkun ehf., fengin 15. mars 2010) 

 

5.3 Örverur og annað vistkerfi 

―Líf í ám og lækjum á Akureyri‖ eftir Kristínu Aðalsteinsdóttur kom út 1987. Þar er 

fjallað um rannsóknir á ýmsum lífverum meðal annars í Gleránni og áhrif starfsemi 

mannanna á það. Aðal áhrifavaldurinn þá var talinn vera skolp sem veitt var í ánna, sem 

virkaði oftast til auðgunar lífríkisins. Þar sem þetta á ekki lengur við verður ekki stuðist 

frekar við þessa annars ágætu grein. 

Þann 22. nóvember 2001 voru tekin tvö sýni til örverurannsókna úr Glerá. Á sama 

tíma voru gerðar nokkrar eðlis- og efnarannsóknir sem birtar eru með í töflu 5.5. 

Sýnatökustaðirnir sem valdir voru; Glerá, ofan hauga og Glerá, við reiðleið.  
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Tafla 5.5: Örverurannsóknir gerðar 22. nóvember 2001.  

Örverurannsóknir Glerá, ofan hauga Glerá, við reiðleið 

Gerlafjöldi við 37°C í 1 mL 1 2 

Kólígerlar, síun 6 8 

Saurkólígerlar, síun 6 2 

Enterokokkar, síun 1 0 

Súlfít red. Clostridía, síun 0 2 

Gerlafjöldi við 22¨C í 1 mL 310 360 

Eðlis og efnarannsóknir   

Sýrustig, pH 7.4 7.45 

Leiðni, μS/cm 44 57 

Grugg, NTU 0.3 0.35 

C.O.D. mæling, mg/L <10 <10 

Ammoníak, NH4-N, mg/L <0.05 0.05 

Nítrat, NO3-N, mg/L <0.1 <0.1 

Nítrít, NO2-N, mg/L <0.01 <0.01 

(Margrét Geirsdóttir, 2001). 

Á árunum 2002 og 2003 var gerð úttekt á nokkrum ám í Eyjafirði, þar á meðal 

Glerá. Þar voru gerðar ýmsar mælingar á vatni úr ánum mánaðarlega í heilt ár. Ein af 

þessum mælingum var saurkólímæling, en þar reyndist meðallíftalan vera 67 í 100 mL 

sýni á tímabilinu, en líftölur mælingarnar voru frá 18 í júní 2002 upp í 750 í febrúar 2003. 

Sýnin voru tekin neðst í Gleránni (Tryggvi Þórðarson, 2004). 

Hægt er að bera þessa niðurstöður saman við mælingar sem gerðar voru í febrúar 

2010 á örverum í Gleránni.  
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Tafla 5.6: Örverusýni tekin úr og fyrir neðan Glerá 1. febrúar 2010. 

 

Líftala við 

30°C 

Líftala 

við 4°C 

Líftala við 50 

μM af HgCl2 

í æti 

Líftala við 

30mM af 

Tween 20 

Líftala 

saurgerla 

Sýnatökustaðir 

ræktað í 

110klst 

ræktað í  

110klst 

ræktað við 

20°C í 

110klst 

ræktað við 

20°C, 

110klst 

Þriggja 

glasa MPN 

Glerárdalur, um 

2 km ofan við 

urðunarsvæðið 

13 0 10 8 0.6 

Sigurðargilslæku

r rétt neðan við 

urðunarsvæðið 

19 1.20*10
3
 2.52*10

3
 

TNTC, of 

margar til 

að telja 

190 

Skammt ofan 

hestabrúar 
255 0 25 20 0 

Við steypustöð 210 0 35 23 4.3 

Lón við stíflu 390 29 98 15 7.4 

Við brú á 

Hörgárbraut 
515 0 84 15 9.2 

Glerárós 635 116 101 20 3.8 

Við landfyllingu 

nærri 

smábátahöfn 

236 4 - 130 2.3 

Fjara nærri 

Krossanesi 
17 0 - 50 0 

Þari úr fjörunni 1.38*10
6
 1.20*10

5
 ~3800 512 - 

Sandur úr 

fjörunni 
50 0 110 3 - 

Botnset úr lóninu 

við stífluna 
2.59E*10

5
 0 17440 - >1100 

(Oddur Vilhelmsson, 2010). 

 

Sigvatnið frá urðunarsvæðinu íá Glerárdal rennur sem fyrr segir í Sigurðargilslæk 

og þaðan í Glerá. Þegar skoðaðar eru vaxtartölur sýnisins sem tekið var í Sigurðargilslæk 

kemur ýmislegt í ljós. Það uxu heldur fáar kóloníur upp miðað við aðra staði neðar í ánni 

við 30°C, en öllu fleiri við 4°C. Aftur var líftalan mun hærri í HgCl2 ætinu fyrir sýni tekið 

úr læknum heldur en fyrir vatn tekið annarstaðar í ánni. Þau sýni sem ekki voru vatnssýni 

sýndu líka mikið þol gegn kvikasilfri. Tween 20 er yfirborðsvirkt efni, það hefur bæði 

vatnsleysanlegan og fituleysanlegan hluta eins og sápuefni. Þær bakteríur sem ræktaðra 

voru á Tween 20 höfðu engan annan kolefnisgjafa og gefur vöxturinn því hugmynd um 

hæfni bakteríanna til að brjóta niður yfirborðsvirk efni. (María Markúsdóttir og Oddur 

Vilhelmsson, 2010).  Það er greinilegt að þessi hæfileiki er nytsamlegur í sigvatninu, því 

þar uxu upp fleiri kóloníur en hægt var að telja á meðan líftalan var á bilinu 3 til 512 fyrir 

önnur sýni. 
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Saurgerlar voru taldir bæði 2001 og 2010. Eitthvað voru aðferðirnar ólíkar, en 

2001 voru síaðir 100 mL af hvoru sýni, sem síðan var talið af, á meðan árið 2010 var 

notast við þriggja glasa ―most probable number‖ eða MPN aðferð þar sem sýni voru 

ræktuð upp í seyði við mismikla þynningu og svörunin umreiknuð í líftöluna. Árið 2001 

var líftalan fyrir ofan urðunarsvæðið 6 og við reiðleiðina 2. Þetta er í ágætis samhengi við 

áætlaðan saurgerlafjölda í ánni 2010, þar sem hann er talinn vera á bilinu 0.6 til 9.2 í 

árvatninu. Mikið magn saurgerla í botnseti lónsins er væntanlega vegna fuglanna sem 

halda sig á því en saurgerlar í vatninu sjálfu á sama stað eru aftur að minnsta kosti þremur 

stærðargráðum færri. Það er líka töluvert meira magn af saurgerlum í Sigurðargilslæk, 

með líftöluna 190, en það er í góðu samræmi við að alls konar misjöfn mengun komist í 

hann, þar á meðal saurgerlar. 

Það er því mög sennilegt út frá þessum mælingum að sigvatnið frá 

urðunarsvæðinu sé að hafa töluverð áhrif á bakteríubíótu Sigurðargilslækjar. Orsök þess 

að meðaltal líftalna frá 2002-3 hafi verið svona miklu hærra en meðaltal mældra líftalna á 

svipuðum slóðum frá 2010 er ekki gott að segja, en ekki virðist ólíklegt að aðferð við 

sýnatökuna hafi eitthvað með það að gera.  

Sigvatnið sjálft virðist hins vegar ekki vera að dreifa saurgerlum út frá sér, því 

næsti mælistaður fyrir neðan urðunarsvæðið sýndi enga svörun. Þá voru þetta bara 

punktmælingar sem gerðar voru 2001 og 2010, það er aldrei að vita hvort eitthvað hafi 

farið úrskeiðis. Þessar mælingar þarf að endurtaka reglulega eins og gert var 2002-3, ef fá 

á almennilega heildarsýn. 
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6. Úrvinnsla – Túlkun 

6.1 Sigvatn 

Eins og búast mátti við út frá staðsetningu þá er efnaríkasta sigvatnið í Brunninum og 

síðan í Yfirfallinu. Samt sem áður eru mikilvægustu mælingarnar í P-2 og P-4 því það er 

vatnið sem rennur út í Glerá og hefur áhrif á vistkerfið þar, þó vatnsmagnið sé kannski 

pínulítið miðað við heildarrennsli í ánni. Það er líka greinilegt að sum efni í haugnum eru 

fyrirsjáanlegri en önnur, eins og nikkel og króm, sem eru nær alltaf í réttum hlutföllum 

milli mælistaða, miðað við vatnsmagn og rennslisleið. Sveiflurnar milli ára eru líka mjög 

eðlilegar. Þar sem rannsóknir hafa verið gerðar oft á ári í fleiri ár hefur komið í ljós að 

efnafrárennslið kemur í bylgjum og er því vonlítið að ætla að leita að einhverju samspili, 

trendi, upp eða niður í svona stopulum gögnum.  

Gögnin sem notuð voru hér eru of stopul og allt of langur tími hefur liðið frá 

söfnun þeirra þar til farið hefur verið að vinna með þau. Einnig er ljóst að samskipti milli 

þeirra sem bjuggu til starfsleyfið og þeirra sem framfylgja sýnatöku og greiningu er ekki 

nægjanlega tíð og náin.  

Draga þarf lærdóm af þessari úttekt og gera nýjar kröfur til eftirlits. Að öllum 

líkindum er líklegra til árangurs að greina færri efni en mun oftar. Það mætti jafnvel 

fækka sýnatökustöðum, því fylgnin er það sterk, alla vega milli ákveðinna efna, þannig 

að ef það er mælt í einum punkti er hægt að áætla magn þess í öðrum. Í því samhengi 

væri spurning hvort hægt væri að leggja Yfirfalls mælinguna af, því það er sama sigvatn 

og mælt er í P-2, bara sterkara, en það fer dálítið eftir því hvaða upplýsingum verið er að 

leita að. Það er ekki auðvelt að fækka þeim efnum sem tekin eru til skoðunar. Þannig væri 

það brot á reglugerð um meðhöndlun úrgangs (737/2003) að hætta að greina króm, aftur á 

móti er spurning hvort ekki megi greina það sjaldnar. Eins hefur magn kadmíns verið 

mjög lágt, sérstaklega síðan 2004 og spurning hvort ásættanlegt væri að greina það 

sjaldnar. Kvikasilfur hefur mælst rétt yfir greiningarmörkum og því er nákvæmnin í þeim 

mælingum ekki mikil. Það er því spurning að mæla kvikasilfur sjaldnar, alla vega þar til 

nákvæmari mælingar verða raunhæfur og hagstæður kostur.  Ekki má gleyma því að þetta 

eru hugmyndir ætlaðar til sparnaðar til að meira fé fáist í endurtekna greiningu efna eins 

og ammoníaks. Ef það munar engu hvort helmingurinn af snefilmálmunum sé mældur 

eða þeir allir, þá er vitanlega ástæðulaust að fækka mælingunum.  

Jafnframt þarf að gera meiri kröfur til þess að gefin séu upp greiningarmörk og 

nákvæmni efnagreininga. Það er ekki nóg að gefin sé upp heimasíða til að fara á, ef búið 
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er að leggja síðuna af þegar loks á að nota gögnin. En þetta ætti að fara saman ef sami 

aðili tekur sýnin og greinir síðan gögnin. Einnig má líta til þess við gerð nýrra áætlana að 

nú þegar aukin flokkun sorps er hafin, má búast við breytingu í efnamagninu. Sú breyting 

kemur hins vegar væntanlega ekki fram fyrr en eftir 5 til 15 ár á sigvatninu sjálfu. 

 

6.2 Glerá 

Sú staðreynd að rennsli Glerárinnar er síbreytilegt gerir það að verkum að óvissan við 

allar punktmælingar verður mjög mikil. Það er hins vegar mikið verk og kostnaðarsamt 

að ætla að gera  mælingar á sama stað oft yfir lengri tíma. Þess vegna verður maður að 

reyna að gera það besta úr því sem maður hefur.  

 Því miður þá voru fremur fáar mælingar af Gleránni sem hægt að nota. 

Ástæðurnar voru meðal annars að ekki var hægt að finna almennilega lýsingu á 

staðsetningu sýnatöku mælingarinnar og að engar aðrar mælingar voru til um sama efni á 

neinum öðrum tíma eða annars staðar í ánni. 

 Ammoníak er í hærri styrk í Gleránni en það ætti að vera frá náttúrunnar hendi og 

hefur verið það lengi. Hversu lengi er hins vegar ekki alveg vitað. Áin hefur auk þess 

verið notuð af ýmsum iðnaði til að skola burtu úrgangsefnum á meðan búið hefur verið 

við ána, en góðar heimildir um tíma og magn mengunar eru ekki auðfengnar. En þá má 

spyrja sig af hverju ekkert hefur verið gert til að draga úr ammoníakmagninu. Þó 

sigvatnið sé of lítið til að vera eini áhrifavaldurinn, þá hefur ekkert verið gert þó það hafi 

síendurtekið mælst yfir losunarmörkum. En eins og áður segir þá er það ekkert nýtt að áin 

sé menguð. Það er spurning hvort það sé einhver hugsanlegur ábati af því að koma ánni 

alveg niður á náttúrulegt gildi og hvort það svari þeim kostnaði sem hlýst af því að finna 

alla punkta þar sem mengun kemst í ána og ganga öðruvísi frá þeim. 

 

6.3 Gagnaöflun 

Eins og sagt hefur verið áður þá eru gögn um Glerá og mengunarvalda hennar, eins og 

sigvatnið af mjög misjöfnum gæðum og misáreiðanleg. Þó væri hægt að nýta þau gögn 

sem aflað hefur verið mun betur ef hugað væri að því að safna þeim saman og vinna úr 

þeim jafnharðan. Til dæmis gætu nemendur sent skýrslur eins og þær sem unnar eru í 

vatnafræði og vistfræði við Háskólann á Akureyri á Gleránni til einhvers eins aðila eins 

og heilbrigðisfulltrúa. Sá aðili gæti þá haldið utan um öll gögn sem tengjast bæði ánni og 

sigvatninu og séð til þess að unnið væri úr þeim. Það væri þá hægt að vera með opinn 
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gagnagrunn þannig að þær mælingar sem gerðar eru glatist ekki. Glataðar eða ónothæfar 

rannsóknir eru glatað fé.  
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7. Lokaorð 

 Það er sorglegt hversu mikið af tiltækum upplýsingum var ekki hægt að nýta í 

þessu verkefni því bakgrunnsupplýsingarnar voru þannig frá gengnar að ekki var 

mögulegt fyrir ókunnuga að nota þær.  

Þegar horft er yfir heildina má segja að betra væri ef reglubundnar mælingar eins 

og þær sem gerðar eru á sigvatninu, væru settar saman í gagnagrunn um leið og þær eru 

gerðar.  

Best er að sama stofnun, eða manneskja og tekur sýnin vinni úr gögnunum, 

þannig verður enginn eða minni misskilningur á leiðinni. Það er nokkuð sem má læra af 

því að taka gögn annarra og reyna að nota þau í túlkun á einhverju sem þau voru ekki 

ætluð í áður. Þá detta svona hlutir eins og óvissa og greiningar mörk upp fyrir og 

ómögulegt verður að reikna öryggisbil og marktækar niðurstöður. 

Hugmyndin varðandi urðunarsvæðið á Glerárdal er nú að loka því og flytja sorp 

Akureyringa úr firðinum. Áhugavert verður að sjá breytingarnar sem verða á sigvatninu 

eftir lokun urðunarsvæðisins, hversu lengi hvaða efni eru að detta niður fyrir 

greiningarmörk og hvað það tekur langan tíma áður en greinilegt er að efnainnihald 

sigvatnsins sé farið að minnka. 

Sigvatnið sjálft virðist ekki vera meiriháttar mengunarvaldur í Glerá, en er 

væntanlega stærsta punktmengun málma. Þannig er nauðsynlegt að fylgjast vel með því, 

en ástæðulaust að hafa verulegar áhyggjur af því. 

Munum svo að þetta er allt rusl frá okkur sjálfum beint eða óbeint og við þurfum 

að losna við það einhvern veginn. 
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Viðauki 1 
Í töflunum hér á eftir eru þau tölulegu gögn sem notuð voru til að útbúa myndirnar af efnunum í kafla fimm. 

Mælistaður P-2            

Efni  1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arsenik, As mg/L <0.0002 <0.0001 <0.0001      <0.01 0.00016 0.000677 

Baríum, Ba mg/L 0.0022 0.0029 0.0026      0.00173 0.00208 0.00915 

Kadmín, Cd mg/L 0.00008 <0.00005 0.00022 0.00004 0.00009 0.00003 0.000003 0.00001 0.000003 <0.000001 <0.000001 

Króm, Cr mg/L 0.0013 0.0012 0.0011 0.0033 0.002 0.0022 0.00034 0.00103 0.00104 0.000724 0.00141 

Kopar, Cu mg/L 0.0077 0.002 0.0018 0.0055 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 

Kvikasilfur, Hg mg/L <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000005  <0.000005 0.000038 <0.000001 <0.000002 0.000003 <0.000002 

Mólýbden, Mo mg/L         0.000101 <0.0003 0.000252 

Nikkel, Ni mg/L 0.0022 0.0029 0.0026      0.00173 0.00208 0.00915 

Blý, Pb mg/L 0.0005 0.0008 0.0009 0.0009 0.0001 0.00067 0.000027 0.000148 0.000138 0.000246 0.000014 

Antímon, Sb mg/L         0.000025   

Selen, Se mg/L         0.00044   

Sink, Zn mg/L 0.0382 0.024 0.0145 0.0215 0.009 0.0257 0.00215 0.0058 0.00505 0.0057 0.00281 

Klóríð, Cl
- 

mg/L         144   

Flúoríð, F
- 

mg/L         0.005   

Súlfat, SO4 mg/L         1.91   

Fenóltala mg/L         <8   

DOC mg/L         <20   

COD mg/L    406 56 65 2 24 12 28 98 

AOX mg/L     0 0.4 0.2 0 0.13 0.09 0.001 

Ammoníak, NH3 mg/L 10.2 17.4 11.2 29.3  11.2 1.45 5.15 6.68 6.69 44.8 

Nítrat, NO3 mg/L 0.3 0.19 0.268  0.15     26.7 0.7 

Sýrustig, pH  7.1/17 7.0/22 6.8/23 7.28/22.1 7.07/22.9 6.68/23.4 7.56/22.8 7.03/22.2 7.03/20.7 7.06/19.9 7.03/20.4 

Leiðni, við 20°C μS/cm 1166 2190 1354 3380 1315    651 662 3220 

(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 



B 

 

Mælistaður P-4            

Efni   1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arsenik, As mg/L <0.0002 <0.0001 snjór           0.0001 0.00007 0.000148 

Baríum, Ba mg/L     snjór           0.0039 0.00235 0.0026 

Kadmín, Cd mg/L <0.00005 <0.00005 snjór 0.00002 0.00001 0.00002 0.000009 0.000015 0.000011 0.000005 0.000009 

Króm, Cr mg/L 0.0003 0.0003 snjór 0.0003 0.0003 0.0009 0.00032 0.000387 0.000345 0.000254 0.000298 

Kopar, Cu mg/L 0.0027 0.0045 snjór 0.0057 0.0061 0.0099 0.00705 0.00859 0.00776 0.00835 0.0107 

Kvikasilfur, Hg mg/L 0.000008 <0.000005 snjór <0.000005   <0.000005 0.000048 0.000004 0.000006 0.000005 <0.000002 

Mólýbden, Mo mg/L     snjór           0.00021 0.000161 0.000177 

Nikkel, Ni mg/L 0.0019 0.0024 snjór           0.0038 0.00402 0.00501 

Blý, Pb mg/L <0.0002 <0.0002 snjór 0.0001 <0.00003 0.00017 0.000078 0.000179 0.000075 0.000093 <0.00001 

Antímon, Sb mg/L     snjór           0.000032     

Selen, Se mg/L     snjór           0.000114     

Sink, Zn mg/L 0.0006 0.003 snjór 0.0007 0.0009 0.0026 0.0009 0.002 0.00183 0.00118 0.000599 

Klóríð, Cl
-
 mg/L     snjór           396     

Flúoríð, F
-
 mg/L     snjór           0.002     

Súlfat, SO4 mg/L     snjór           13.6     

Fenóltala mg/L     snjór           <8     

DOC mg/L     snjór                 

COD mg/L     snjór                 

AOX mg/L     snjór   0 0.2 0 0.43 0.11 0.09 0.00009 

Ammoníak, NH3 mg/L     snjór                 

Nítrat, NO3 mg/L 0.8 0.17 snjór   4.26         15.6   

Sýrustig, pH   7.5/17 7.6/21 snjór 7.54/22.0 7.36/22.6 7.34/23.1 7.71/22.8 7.36/22.3 7.62/20.8 7.39/20.1 7.40/20.3 

Leiðni, við 20°C μS/cm 1602 1925 snjór 2180 1990       1972 2000 2120 

(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 



C 

 

Mælistaður Yfirfall           

Efni   1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arsenik, As mg/L <0.0002 <0.0001 <0.0001       snjór   0.00165 0.0025 snjór 

Baríum, Ba mg/L             snjór   0.111 0.0972 snjór 

Kadmín, Cd mg/L 0.00011 0.00007 0.00064 0.00006 0.00007 0.00006 snjór 0.000047 0.000019 <0.000001 snjór 

Króm, Cr mg/L 0.0061 0.0055 0.0064 0.0233 0.0116 0.0061 snjór 0.007 0.00646 0.00548 snjór 

Kopar, Cu mg/L 0.0066 0.0017 0.0061 0.0029 0.0027 0.0035 snjór 0.00219 0.000882 <0.005 snjór 

Kvikasilfur, Hg mg/L <0.000005 <0.000005 <0.000005 0.000007   <0.000005 snjór 0.000004 0.000003 <0.000002 snjór 

Mólýbden, Mo mg/L             snjór   0.000698 <0.0003 snjór 

Nikkel, Ni mg/L 0.0091 0.0127 0.0379       snjór   0.0184 0.024 snjór 

Blý, Pb mg/L <0.0002 0.0023 0.0012 0.0012 0.0009 0.00098 snjór 0.000763 0.000503 0.000944 snjór 

Antímon, Sb mg/L             snjór   0.000275   snjór 

Selen, Se mg/L             snjór   0.000103   snjór 

Sink, Zn mg/L 0.0725 0.101 0.1 0.0536 0.05 0.0474 snjór 0.0347 0.019 0.0285 snjór 

Klóríð, Cl
-
 mg/L             snjór   2370   snjór 

Flúoríð, F
-
 mg/L             snjór   0.007   snjór 

Súlfat, SO4 mg/L             snjór   3.4   snjór 

Fenóltala mg/L             snjór   <8   snjór 

DOC mg/L             snjór   60   snjór 

COD mg/L       190 376 194 snjór 325 306 453 snjór 

AOX mg/L         0.0027 29 snjór 3.1 6 22 snjór 

Ammoníak, NH3 mg/L 55.8 67.9 109 118   92.3 snjór 95.3 113 123 snjór 

Nítrat, NO3 mg/L 0.57 1.75 1.205   1.33   snjór     <0.02 snjór 

Sýrustig, pH   6.95/17.5 6.7/22 6.6/23 7.12/21.9 6.84/23.1 6.52/23.5 snjór 6.63/22.4 6.67/20.8 6.61/20.0 snjór 

Leiðni, við 20°C μS/cm 5110 7730 10300 10350 9810   snjór   7300 6300 snjór 

(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 

 



D 

 

Mælistaður Brunnur           

Efni   1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arsenik, As mg/L <0.0002 0.0001 <0.0001           0.0017 0.0013 0.0016 

Baríum, Ba mg/L                 0.124 0.125 0.0451 

Kadmín, Cd mg/L 0.00024 0.00018 0.00066 0.00008 0.00009 0.000465 0.000044 0.000047 0.000022 <0.000001 0.000005 

Króm, Cr mg/L 0.0055 0.005 0.006 0.0115 0.0118 0.0059 0.00921 0.00671 0.00629 0.00635 0.0038 

Kopar, Cu mg/L 0.0109 0.0024 0.0066 0.0038 0.0027 0.0027 0.00184 0.00235 0.00207 <0.005 0.000204 

Kvikasilfur, Hg mg/L 0.000011 <0.000005 <0.000005 <0.000005   <0.000005 0.0001 0.000008 0.000003 <0.000002 <0.000002 

Mólýbden, Mo mg/L                 0.00108 0.0027 0.000605 

Nikkel, Ni mg/L 0.0121 0.0133 0.0396           0.0178 0.0214 0.0239 

Blý, Pb mg/L <0.0002 0.0023 0.0015 0.0015 0.001 0.00134 0.00142 0.000764 0.000564 0.000808 0.000021 

Antímon, Sb mg/L                 0.000271     

Selen, Se mg/L                 0.000119     

Sink, Zn mg/L 0.107 0.119 0.15 0.0906 0.075 0.125 0.0437 0.0428 0.0249 0.0543 0.011 

Klóríð, Cl
-
 mg/L                 2380     

Flúoríð, F
-
 mg/L                 0.006     

Súlfat, SO4 mg/L                 4.16     

Fenóltala mg/L                 <8     

DOC mg/L                 80     

COD mg/L       191 384 220 653 315 308 451 467 

AOX mg/L         0.0029 34 4.8 14 5.9 29 0.022 

Ammoníak, NH3 mg/L 55.9 67.2 152 115   94.1 127 92.9 121 119 132 

Nítrat, NO3 mg/L 137 120 1.378   1.59         <0.02 <0.02 

Sýrustig, pH   6.7/20 6.7/22 6.7/23 7.02/21.8 6.64/22.8 6.41/23.5 6.65/22.8 6.56/22.2 6.51/20.6 6.41/20.0 6.53/20.4 

Leiðni, við 20°C μS/cm 4650 7750 10340 103340 9810       7390 6300 8150 

(Magnús Ólafsson, greinargerðir 1997-2009). 


