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Útdráttur 

Eyjafjörður er 60 km langur og einn af lengstu fjörðum landsins. Helstu straumvötn sem falla 

í fjörðinn eru Eyjafjarðará, Svarfaðardalsá, Hörgá og Fnjóská en vatnasvið fjarðarins er alls 

4.730 km
2
. Frá 29. apríl 1992 til 18. ágúst 1993 fóru fram reglulegar sýnatökur á 36 stöðvum 

á 5 sniðum í Eyjafirði, þar sem gögnum um hita og seltu var safnað auk annara upplýsinga. 

Straumathuganir voru gerðar á fjórum stöðum ásamt veðurathugunum í Hrísey. 

Upplýsingar um ferskvatnsrennsli helstu straumvatna fengust frá Vatnamælingum 

Orkustofnunar. Unnin CTD gögn fengust frá Steingrími Jónssyni og voru þau notuð til að 

reikna út heildarferskvatnsmagn í hverjum leiðangri, auk endurnýjunartíma og ferskvatnshags. 

Rennsli ánna er árstíðarbundið, með miklu rennsli í vorleysingum og að sumartíma en litlu 

rennsli yfir vetur. Heildarmagn ferskvatns í Eyjafirði var minnst í febrúar 1993, 114 * 10
6
m

3
, 

og mest í júlí sama ár, 724 * 10
6
m

3
. Endurnýjunartími ferskvatns í firðinum var á bilinu 10 til 

57 dagar. Þegar ferskvatnshagurinn var reiknaður kom í ljós að meginhluti þess ferskvatns 

sem er í firðinum kemur með fallvötnum til sjávar en er ekki aðflutt frá nærliggjandi 

hafssvæðum. 



 

Abstract 

Eyjafjörður is a 60 km long fjord situated in the North-East of Iceland. The main rivers 

entering the fjord are Eyjafjarðará, Svarfaðardalsá, Hörgá and Fnjóská, and the drainage area 

of the fjord is 4.730km
2
. From the 29

th
 of April 1992 until the 18

th
 of August 1993 samples 

were taken regularly from 36 stations situated on 5 transects in the fjord, where CTD data was 

obtained along with other data. Current measurements were made at four locations and 

weather observations were made in Hrísey. 

Information on freshwater runoff was provided by the Icelandic National Energy Authority. 

Processed CTD data was provided by Steingrímur Jónsson and they were used to evaluate the 

volume of freshwater in the fjord, along with renewal time and freshwater budget. The direct 

river runoff is seasonal with heavy flow during spring thaw and summer but light flow during 

winter. The volume of freshwater in Eyjafjörður was lowest in February 1993, 114 * 10
6
m

3
, 

and highest in July 1993, 724 * 10
6
m

3
. The renewal time in the fjord was between 10 and 57 

days. The freshwater budget indicates that the most of the freshwater in Eyjafjörður has been 

transported to the sea by rivers but has not accumulated there because of currents from the 

north. 
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1 Inngangur 

Ísland er umlukið hafinu og hefur alltaf verið íbúum þess mikilvæg auðlind. Hafið þekur hér 

um bil 71% af yfirborði jarðar en heildarvatnsmagn jarðarinnar er um 1384 milljón 

rúmkílómetrar þar af 97% sjór og tæplega 3% ferskvatn sem er ýmist bundið í jökla og ís á 

landi, en einnig sem grunnvatn í jarðvegi og í stöðuvötnum og fljótum (Unnsteinn Stefánsson, 

1999).  

Íslensk hafssvæði hafa verið rannsökuð frá miðri 19. öld, þegar danski flotaforinginn Irminger 

sýndi fram á að nokkuð af Atlantssjó streymir að suðurströnd Íslands, og að frá honum liggi 

grein norður með vesturströnd landsins. Þessi hluti Atlantshafsstraums fékk síðar nafnið 

Irmingerstraumur til heiðurs flotaforingjanum (Unnsteinn Stefánsson, 1981). Uppfrá þessu 

hófust viðamiklar rannsóknir á hafinu umhverfis landið, af Norðmönnum og Dönum. 

Eiginlegar rannsóknir Íslendinga hófust svo 1947, og ávallt hefur áhersla verið lögð á að 

kanna ástand og efni sjávar, auk þess sem straumkerfin kringum landið hafa verið rannsökuð 

til hlítar. Þá hafa farið fram miklar rannsóknir á dýra- og plöntulífi hafsins og þau áhrif sem 

eðlisfræðilegir þættir geta haft á það. 

Ferskvatn hefur gríðarleg áhrif á ástand sjávar því þegar straumvötn falla í saltan strandsjó 

lækkar eðlismassi sjávar sem stuðlar að lagskiptingu hans. Straumvötnin bera einnig með sér 

mikið af næringarefnum af landi sem ýmist eru uppleyst eða berast sem grugg. Kísill er til að 

mynda svifþörungum nauðsynlegur en hann berst með árvatni til sjávar og er mikilvægur 

næringarefnabúskap hafsins. Þannig hafa næringarefnin sem berast til sjávar mikilvæg áhrif á 

frumframleiðni á svæðum þar sem mikilvægir nytjastofnar hrygna (Jón Ólafsson, Sólveig R. 

Ólafsdóttir & Jóhannes Briem, 2008). 

Markmið þessa verkefnis er að leggja mat á ferskvatnshag Eyjafjarðar út frá (1) 

ferskvatnsrennsli af landi til fjarðarins og (2) heildarmagni ferskvatns í firðinum á 

athugunartímanum. Unnið er með gögn úr rannsókn sem var gerð í firðinum af 

Hafrannsóknastofnun á árunum 1992 til 1993 undir stjórn Steingríms Jónssonar (1996). Á 

rannsóknatímabilinu voru farnir 15 leiðangrar og sumar- og vetrarástand hafsins kannað. 
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2 Hafið í kringum Ísland 

Ísland er úthafseyja á Norður-Atlantshafshryggnum. Ásamt því að vera hluti að 

Atlantshafshryggnum er landið einnig á þverhrygg sem gengur frá Skotlandi til Grænlands 

(Unnsteinn Stefánsson, 1999) þessi hryggur hefur veruleg áhrif á hafstrauma umhverfis landið 

því hann gerir það að verkum að hlýjir straumar úr suðri eiga erfiðara með að blandast 

köldum djúpsjó úr norðri. 

Í Norður-Atlantshafi er hitastig tiltölulega hátt miðað við hnattstöðu en ástæða þess er 

Golfstraumurinn. Hann á upptök sín í hringrás í sunnanverðu Norður-Atlantshafi og þaðan 

flytur hann meðal annars sjó frá hitabeltinu í átt að norðurslóðum. Straumurinn hleðst upp í 

Mexíkóflóa og berst út í Norður-Atlantshafið um sundið milli Kúbu og Flórída (Unnsteinn 

Stefánsson, 1999). Golfstraumurinn flytur einnig með sér selturíkan sjó og því er sjórinn í 

Norður-Atlantshafi mun saltari en sjórinn í Suður-Atlantshafi (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Á Íslandi er veðurfar milt þrátt fyrir norðlæga legu landins, fyrir tilstilli Golfstraumsins. 

2.1 Sjógerðir og straumar 

Við Ísland hefur verið unnt að greina sjö sjógerðir. Þar af eru þrjár sem gegna mikilvægu 

hlutverki. Í fyrsta lagi má þar nefna Atlantssjó, (táknaður með rauðum örvum á mynd 2-1a), 

með seltu sem er 35,0 eða hærri og hitastig hans er yfirleitt um 4°C eða hærra (Unnsteinn 

Stefánsson, 1999). Það er mismunandi eftir árum hve mikið af þessum sjó flæðir meðfram 

Norðurlandi en hann finnst einkum í efri sjávarlögum á landgrunnssvæðinu og blandast þar 

kaldari sjógerðum. Í örðu lagi er Pólsjór, (táknaður með bláum örvum á mynd 2-1a). Pólsjór 

er kaldur og hefur mjög litla seltu. Hann verður til í Norður-Íshafi en berst suður með Austur-

Grænlandsstraumnum. Að lokum skal nefna Svalsjó, (táknaður með grænum örvum á mynd 

2-1a), sem myndast við kælingu og blöndun Pólsjávar við sjó úr Noregshafi. Svalsjó er að 

finna í efri sjávarlögum norðan Íslands en þaðan berst hann með Austur-Íslandsstraumnum til 

suðurs og síðan í suðaustur (Unnsteinn Stefánsson, 1999).  

Á 19. og 20. öld voru gerðar viðamiklar rannsóknir á straumum umhverfis Ísland og eru þeir 

því vel þekktir. Straumkort (mynd 2-1a) sýnir meðal yfirborðstrauma við landið þegar ýmsar 

óreglur hafa verið teknar út. Óreglurnar geta til dæmis verið vegna vinda, 

loftþrýstingsbreytinga og sjávarfallastrauma. Hlýr Atlantssjór streymir meðfram suður- og 

vesturströnd landsins fyrir tilstilli Golfstraumsins. Þessi hlýi sjór flæðir meðfram 

vesturströndinni og austur með Norðurlandi þó að meginhluti hans fari í vestur frá Íslandi 

þegar hann kemur að þverhryggnum milli Íslands og Grænlands. Atlantssjórinn kólnar og 

blandast kaldari sjó þegar hann streymir austur með landinu og því hefur hann minna vægi þar 

uns áhrif hans eru nær alveg horfin þegar komið er að ströndum Melrakkasléttu. Við 

suðausturströnd eru skörp skil á milli Atlantssjávar og Svalsjávar en þar er þverhryggurinn 

sem liggur frá Færeyjum að Íslandi. Þannig flæðir hlýr og nokkuð saltur sjór meðfram Suður- 

og Vesturlandi en kaldur og seltuminni sjór meðfram Norður- og Austurlandi (Unnsteinn 

Stefánsson, 1999). Ferskvatnsrennsli til sjávar hefur áhrif á þær sjógerðir sem eru næst landi 

en áhrifin eru mest á sumrin þegar leysingavatn er mikið. Mynd 2-1b sýnir sjógerðir við 

landið að vorlagi. Á myndinni sjáum við nokkurn veginn það sem á við í Eyjafirði á þessum 
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tíma. Þar er lítið um Atlantssjó því hann hefur að mestu blandast Svalsjó, og þar af leiðandi er 

sjórinn á því svæði nokkuð kaldur miðað við það sem er á Norðvesturlandi. Þegar tekur að 

líða á sumarið berst vetrarsjórinn austur meðfram Norðurlandi þar til hann flæðir burt frá 

landinu meðfram Austfjörðum. 

 

 

Mynd 2-1 Straumar og sjógerðir.  a) Yfirborðsstraumar og sjógerðir umhverfis Ísland. Blár: 

Pólsjór, grænn: Svalsjór, rauður: Atlantssjór, Gulur: Strandsjór. b) Útbreiðsla sjógerða við 

Norðausturland að vori. Rauður: Atlantssjór, gulur: Svalsjór, grænn: Millisjór, blár: 

Botnsjór Norðurhafs (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 

Straumar sjávar geta bæði verið lóðréttir og láréttir. Lóðrétt blöndun veldur því að djúplög 

sjávar endurnýjast af súrefnisauðugum sjó og næringarefni úr djúpinu berast í yfirborðslögin. 

Láréttir sjávarstraumar verða til fyrir tilstuðlan margra fyrirbæra svo sem vinda, uppgufunar, 

úrkomu, hita- og seltumismunar og aðdráttarafls tungls og sólar (Unnsteinn Stefánsson, 

1999). Strandstraumurinn (mynd 2-1a) er sá straumur sem flæðir réttsælis umhverfis landið á 

landgrunninu. Í honum verður blöndun sjávar og ferskvatns frá landi  en það er einmitt þessi 

blöndun sem knýr hreyfingu hans. 

2.2 Eiginleikar sjávar 

2.2.1 Hiti  

Hitastig hafsins er breytilegt og fer fyrst og fremst eftir hnattstöðu. Sjávarhitinn er sá 

eiginleiki hafsins sem hvað mest hefur verið kannaður og þá aðallega vegna þess hve auðvelt 

er að mæla hann. Greina má milli ýmissa hitabreytinga í sjónum t.a.m. dægursveiflna, 

árstíðarbreytinga og breytinga eftir svæðum og dýpi.  

Hiti sjávar við strendur Íslands er mjög breytilegur aðallega vegna þess að landið liggur í 

farvegi mismunandi sjógerða, hafstrauma og loftstrauma. Hitakortin á mynd 2-2 sýna 

meðalhita í yfirborði sjávar og þar sést að hann er alltaf hærri sunnanlands en norðan. Þessi 
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kort eru byggð á íslenskum rannsóknum og sýna meðaltal fyrir árin 1969-1995. Sá mikli 

munur sem er á sjávarhita frá Suðurlandi til Norðurlands skýrist á því að áhrif Atlantssjávar 

eru ráðandi sunnanlands en í minna mæli norðanlands. Þegar líða tekur á sumarið hefur 

Atlantssjór náð að streyma meðfram öllu Norðurlandi og því er hiti sjávar á því svæði hæstur 

á þeim tíma (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 

 

 

 

 

Mynd 2-2  Meðalhiti í yfirborði sjávar umhverfis Ísland.                a) 

Meðalhiti að vetrarlagi (febrúar – mars). b) Meðalhiti að vorlagi (maí 

– júní) (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 
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2.2.2 Selta 

Selta sjávar er fundin með því að mæla rafleiðni hans (e. conductivity). Þá er hlutfall milli 

leiðni sýnis af sjó og leiðni staðals mælt til að fá út raunhæfa seltu (S). Í efstu sjávarlögum er 

þrennt sem ræður seltu á hverjum stað: framburður ferskvatns, úrkoma og uppgufun. Í dýpri 

sjávarlögum eru seltusveiflur yfirleitt litlar frá einu svæði til annars (Unnsteinn stefánsson, 

1991). Þegar ferskvatn, sem ber með sér bæði uppleyst efni og grugg, blandast við fullsaltan 

sjó segir seltan til um hlutfallslegt magn ferskvatns í blöndunni (Jón Ólafsson o.fl., 2008). 

Sá munur sem er á milli landshluta kemur fram á hitakortum (mynd 2-2) en einnig á 

seltukortum. Seltukort sýna að næst landi er yfirborðsseltan nokkuð lægri en hún er utar á 

landgrunninu en þeirri lækkun veldur ferskvatnsrennsli frá landi. Yfir sumarið myndast 

afmarkað hitaskiptalag á mestum hluta hafsins við Norðurland og því er seltan um hálfri til 

einni einingu lægri á sumrin en á vorin. Þetta hitaskiptalag er á 20-25 metra dýpi á vorin en 

það liggur um 10 metrum dýpra á sumrin. Neðan hitaskiptalagsins eru árstíðarbreytingar 

miklu minni en í yfirborði og fara breytingarnar minnkandi með dýpi. Á haustmánuðum hefst 

lóðrétt blöndun í hafinu og þá hækkar seltan enn á ný (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 

2.2.3 Lóðrétt blöndun 

Lóðrétt blöndun verður vegna breytinga á eðlismassa vatnsins en hitastig, selta og þrýstingur 

ráða eðlismassa vatns. Selta hefur mest áhrif og því er oft hlýr en seltumikill djúpsjór undir 

köldu og seltulitlu yfirborðslagi en kaldur sjór er eðlisléttari þrátt fyrir lægra hitastig 

(Unnsteinn Stefánsson, 1999). 

Selta úthafssjávar er um það bil 35 og lækkar hún þegar blöndun við ferskvatn á sér stað. Við 

4°C hefur eðlismassi ferskvatns hámarksgildi en þegar selta ferskvatnsblandaðs sjávar er 

hærri en 24,7 eykst eðlismassinn við kælingu alveg niður að frostmarki og eðlismassinn 

hækkar ávallt með aukinni seltu. Frá árósum verður því til eðlismassafallandi með dýpi og 

fjarlægð. Straumur myndast þegar eðlismassamunur kemur lágseltulaginu á hreyfingu. (Jón 

Ólafsson o.fl., 2008). 

2.3 Sjávarföll 

Breytingar á stöðu sjávar nefnast sjávarföll en þeim stjórna utanaðkomandi öfl sem háð eru 

reglubundnum gangi tungls og sólar. Sjávarföll eru ólík öðrum bylgjum hafsins að því leyti að 

þau hafa stöðugan sveiflutíma. Snúningur jarðar miðað við tunglið tekur um 24 klukkustundir 

og 50 mínútur. Á þessum tíma verður tvisvar flóð og tvisvar fjara, þannig líða að meðaltali 12 

klukkustundir og 25 mínútur milli flóða (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Sjávarfallastraumar 

stuðla að lóðréttri blöndun. 

Þegar sjávarfallabylgjan nær til Íslands, kemur hún úr suðri og hreyfist réttsælis kringum 

landið. Útfallstraumur bylgjunnar verður svo í öfuga átt. Í Eyjafirði, og þetta gildir einnig um 

aðra firði á Norðurlandi, fer aðfallstraumurinn inn um fjörðinn með austurströnd hans en 

útfallstraumurinn verður með vesturströndinni (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 
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2.4 Íslenskir firðir 

Í núverandi mynd eru firðir Íslands myndaðir af skriðjöklum síðustu ísaldar (Ari Trausti 

Guðmundsson & Ragnar Th. Sigurðsson, 2002). Jöklarnir mynduðust í dölum og vogum og 

surfu undirlag sitt og mótuðu landið eins og við þekkjum það í dag. Áhrifa jöklanna gætir 

aðallega austan-, vestan- og norðanlands. 

2.4.1 Eyjafjörður 

Eyjafjörður er á Norðurlandi eystra á milli Tröllaskaga og Flateyjarskaga. Fjörðurinn er um 

60 km á lengd og 24 km að breidd í mynni hans, milli Gjögurtáar og Sigluness en þrengist 

suður og er 12,5 km breiður við Ólafsfjarðarmúla en 850 m milli Oddeyrar og Hallandsness 

(Tómas Einarsson & Helgi Magnússon, 1989). Ólafsfjörður og Héðsinfjörður ganga inn úr 

vestanverðum Eyjafirði en annars er strönd hans nokkuð bein. Í firðinum er næst stærsta eyja 

landsins, Hrísey. Eyjafjörður er nokkuð dæmigerður íslenskur fjörður þar sem hlíðar hans eru 

brattar en botninn nokkuð flatur. Fjörðurinn er yfirleitt grunnur og dýpi fer sjaldan yfir 100 

metra. Innst er dýpið 40 metrar en fer mest í 200 metra í mynni fjarðarins. (Hafliði 

Hafliðason, 1983). 

Sjór flæðir inn í Eyjafjörð vestan megin en út úr honum austan megin en það er öfugt við 

sjávarfallabylgjur í firðinum eins og kom fram í kafla 2.3. Af mynd 1-1b má ætla að sá sjór 

sem streymir inn í fjörðinn sé Svalsjór en með mismiklum áhrifum frá Atlantssjó og 

Strandsjó. 

Vatnasvið Eyjafjarðar er alls um 4.730 km
2
 og nær það frá Gjögurtár til Sigluness (Sigurjón 

Rist, 1990). Árnar sem falla í fjörðinn frá Tröllaskaga eru Eyjafjarðará, Svarfaðardalsá og 

Hörgá en Fnjóksá fellur frá Flateyjarskaga (Sjómælingar Íslands, 2003). Árnar eru allar dragár 

en slíkar ár koma upp á svæðum þéttra bergmyndana og engin áberandi upptök eru til staðar 

heldur eru þær myndaðar af minni ám og lækjum sem draga sig saman. Hitastig dragáa er 

mjög breytilegt og fer einkum eftir lofthita en þar af leiðandi er mikill munur á hita þeirra frá 

vetri til sumars. Árnar leggur fljótt í frostum og í þeim myndast grunnstingull (Guðmundur 

Kjartansson, 1945). Þær vaxa töluvert í rigningum og leysingum sem getur orsakað mikil 

vorflóð en þau ná oftast hámarki um miðjan júní (Sigurjón Rist, 1990).  

Eyjafjarðará 

Eyjafjarðará á upptök sín efst í Eyjafjarðardal og fellur í Eyjafjörð í botni hans. Áin er stærsta 

vatnsfall Eyjafjarðarsýslu og er vatnasvið hennar alls 1300 km
2
 (Sigurjón Rist, 1969). Hún er 

dæmigerð dragá og því er rennsli hennar afar mismunandi eftir árstíðum.   

Svarfaðardalsá 

Svarfaðardalsá fellur í Eyjafjörð rétt við Dalvík en hún á upptök sín innst í Svarfaðardal. 

Vatnasvið árinnar er 450 km
2
 og hún er 34 km á lengd (Sigurjón Rist, 1969). 

Hörgá 

Hörgá ásamt Öxnadalsá sem í hana rennur, er 50 km löng til ósa en hún kemur upp í botni 

Hörgárdals og á Hjaltadalsheiði. Upptök Öxnadalsár eru á Öxnadalsheiði og sameinast hún 

Hörgá í Hörgárdal (Tryggvi Þórðarson, 2004). Áin er nokkuð vatnsmikil og straumþung 
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(Tómas Einarsson & Helgi Magnússon, 1989). Vatnasvið hennar er um 710 km
2
 (Sigurjón 

Rist, 1990). Bægisá er lítil á sem fellur í Öxnadalsá. 

Fnjóská 

Vatnasvið Fnjóskár er 1310 km
2
 og á hún upptök sín langt suður á Sprengisandi. Áin er 

lengsta dragá landsins (Sigurjón rist, 1990) en hún er um 117 km löng og allvatnsmikil 

(Tómas Einarsson & Helgi Magnússon, 1989). 
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3 Verkefnið: Vistfræði Eyjafjarðar 

Við gerð þessa verkefnis var stuðst við rannsókn, Vistfræði Eyjafjarðar, sem unnin var á 

tímabilinu 29. apríl 1992 til 18. ágúst 1993. Dagssetningar leiðangra eru í töflu 3-1. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að lýsa vistfræði Eyjafjarðar. Það skip sem notað var við 

rannsóknaleiðangra nefnist Gunnar Níelsson EA 555 og er 10 metra langur bátur. Að vori 

voru 3 vikur á milli leiðangra, 4 vikur að sumri og 6 vikur að vetri. Á tímabilinu voru farnir 

15 leiðangrar alls og ýmsum gögnum safnað á 35 stöðvum sem voru staðsettar víðs vegar um 

fjörðinn (mynd 3-1). Auk þeirra var ein stöð rétt utan við mynni fjarðarins (Steingrímur 

Jónsson, 1996), nákvæmar staðsetningar mælistöðva eru í töflu 3-2. CTD gögnum var safnað 

á öllum stöðvum (conductivity, temperature, depth). Styrkur súrefnis og næringarefna var 

mældur á 10 stöðvum og á fáeinum stöðvum voru tekin sýni af örverum, svifþörungum, 

dýrasvifi, fisklirfum og seiðum auk botndýrasýna. Sumarið 1992 voru gerða straummælingar 

á 4 stöðum í firðinum en yfir allt rannsóknartímabilið var gögnum um vindstefnu og –hraða 

safnað í Hrísey. 

 

Tafla 3-1 Dagsetningar leiðangra.  (Steingrímur Jónsson, 1996). 

Leiðangur Dagsetningar 

1       29 apríl 1992 - 1 maí 1992 

2         19 maí 1992 - 21 maí 1992 

3   9 júní 1992 - 11 júní 1992 

4 13 júlí 1992 - 15 júlí 1992 

5 24 ágúst 1992 - 26 ágúst 1992 

6       29 sept 1992 - 1 okt 1992              

7 16 nóv 1992 - 18 nóv 1992 

8 5 jan 1993 - 6 jan 1993 

9 15 feb 1993 - 16 feb 1993 

10 29 mars 1993 - 31 mars 1993 

11 19 apríl 1993 - 21 apríl 1993 

12 10 maí 1993 - 12 maí 1993 

13 7 júní 1993 - 9 júní 1993 

14 14 júlí 1993 - 16 júlí 1993 

15 16 ágúst 1993 - 18 ágúst 1993 
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Mynd 3-1  Rannsóknarsvæði. Á kortinu eru allar stöðvar og stærstu árnar sem renna í 

fjörðinn auk Bægisár (Steingrímur Jónsson, 1996). 



10 

Tafla 3-2 Staðsetningar mælistöðva  (Steingrímur Jónsson, 1996) 

Nafn sniðs/stöðvar Númer stöðvar Breiddargráða (°N) Lengdargráða (°V) 

Oddeyri 1 65°41.40' 18°04.29' 

  2 65°41.40' 18°03.95' 

  3 65°41.40' 18°03.60' 

    
 

  

Nunnuhólmi 4 65°43.5' 18°07.0' 

    
 

  

Dagverðareyri 5 65°46.0' 18°08.5' 

  6 65°46.0' 18°08.0' 

  7 65°46.0' 18°07.3' 

  8 65°46.0' 18°06.7' 

  9 65°46.0' 18°05.85' 

    
 

  

Hjalteyri 10 65°49.4' 18°08.0' 

    
 

  

Haganes 11 65°54.62' 18°16.0' 

  12 65°54.8' 18°15.0' 

  13 65°55.0' 18°14.0' 

  14 65°55.25' 18°12.6' 

    
 

  

Dalvík 15 65°59.0' 18°30.08' 

  16 65°59.2' 18°28.8' 

  17 65°59.4' 18°27.5' 

  18 65°59.6' 18°26.3' 

  19 65°59.8' 18°25.1' 

    
 

  

Hrísey 20 66°00.3' 18°21.5' 

  21 66°00.5' 18°20.75' 

  22 66°00.65' 18°19.7' 

  23 66°00.8' 18°18.65' 

  24 66°01.0' 18°17.55' 

    
 

  

Hrólfssker 25 66°05.0' 18°28.6' 

  26 66°05.0' 18°22.8' 

    
 

  

Gjögur 27 66°09.0' 18°37.8' 

  28 66°09.0' 18°35.8' 

  29 66°09.0' 18°33.6' 

  30 66°09.0' 18°31.4' 

  31 66°09.0' 18°29.2' 

  32 66°09.0' 18°27.0' 

  33 66°09.0' 18°24.8' 

  34 66°09.0' 18°22.6' 

  35 66°09.0' 18°20.9' 

    
 

  

Eyjafjarðaráll 36 66°15.6' 18°34.0' 
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3.1 Ástand sjávar á rannsóknartíma úti fyrir 

Eyjafirði 

Hafrannsóknastofnunin heldur úti mælistöðvum á sniðum víðsvegar um Ísland þar sem fara 

fram reglubundnar sýnatökur til sjó-og svifrannsókna. Eitt af þessum sniðum teygir sig um 80 

km norður af Siglunesi og þar hafa farið fram mælingar í maí á hverju ári frá árinu 1952. 

Mynd 3-2 sýnir niðurstöður mælinga frá 1952 til 1998. Fyrir árin 1961-1980 var metið 

meðaltal hita 2,288°C, og seltu 34,727; og fyrir hvert ár var mælt staðalfrávik frá meðaltalinu 

(Jón Ólafsson, 1999). 

 

 

Mynd 3-2 Staðalfrávik hita og seltu 1952-1998  (Jón Ólafsson, 1999) 

Breytileikinn á hita og seltu á Siglunessniðinu orsakast af mismunandi hlutföllum 

Atlantssjávar og Pólsjávar eða Svalsjávar. Þegar mynd 3-2 er skoðuð kemur í ljós að hitastig 

sjávar árin 1992-1993 er rétt yfir meðaltali og seltan er töluvert yfir meðaltali (Jón Ólafsson, 

1999). Af þessu má ætla að innstreymi Atlantssjávar á svæðið sé meira en á meðal ári, þar 

sem Atlantssjór er nokkuð hlýr og saltur. Mælingarnar voru, sem fyrr segir gerðar í maí og þar 

sem frávik seltunnar frá meðaltali var meira en frávik hitans, er gengið út frá því að afrennsli 
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ferskvatns frá landi hefur verið lítið. Eftir þriggja ára kalt tímabil, 1988 til 1990, voru árin 

1992 og 1993 nokkuð hlý (Karl Gunnarsson, Eiríkur Þ. Einarsson & Gunnar Jónsson, 1994). 

3.2 Fyrri rannsóknir 

Eyjafjörður er nokkuð vel rannsakaður samanborið við aðra firði landsins, og má sjá 

samantekt um rannsóknirnar í riti sem Hafrannsóknastofnun gaf út árið 2011 (Hlynur 

Ármannsson & Hreiðar Þór Valtýsson, 2011). Engar rannsóknir í Eyjafirði hafa þó verið af 

þeirri stærðargráðu sem þetta verkefni fjallar um en svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar í 

öðrum fjörðum landsins. Vorið 1994 var unnið að verkefni í  Axarfirði og Skjálfanda fyrir 

Orkustofnun og Landsvirkjun, þar sem tilgangurinn var meðal annars að kanna áhrif 

ferskvatns á stöðugleika yfirborðssjávar og næringarefnabúskap (Jón Ólafsson, Magnús 

Danielssen, Sólveig R. Ólafsdóttir & Jóhannes Briem, 2002). Athuganirnar í Skjálfanda og 

Axarfirði hófust á vetrarástandi í apríl og þeim lauk þegar sumarástand var að komast á í júní. 

Niðurstöðurnar sem fengust voru bornar saman við niðurstöður mælinga úr Eyjafirði og 

samanburðinum eru gerð skil í kafla 7 hér á eftir. 

3.3 Gagnalýsing 

Eins og fyrr segir voru umtalsverðum gögnum safnað á þessum mánuðum sem rannsóknin fór 

fram, hér mun þó aðeins vera farið yfir hafeðlisfræðileg gögn. 

3.3.1 Afrennsli straumvatna 

Ferskvatnsrennsli af hverjum km
2
 af vatnasvið Eyjafjarðar, sem er 4.730 km

2
 í heildina, er 

nokkuð mikið þegar miðað er við meðal úrkomu á svæðinu. Ástæðan fyrir þessu er hið mikla 

fjalllendi sem umlykur fjörðinn og að í dalbotnum á svæðinu liggja smájöklar sem veita vatni 

í árnar (Sigurjón Rist, 1981). Gögn fyrir rennsli ánna sem renna í Eyjafjörð fengust hjá 

Vatnamælingum Orkustofnunar og gögn um vatnasvið fengust hjá Veðurstofu Íslands (2012). 

3.3.2 Vindar 

Vindar hafa áhrif á sjó með þeim hætti að koma yfirborðssjónum á hreyfingu og þeir stuðla 

einnig að eðlisþyngdarstraumi með því að breyta dreifingu eðlisþyngdar. Flesta hafsstrauma, 

aðra en sjávarfallastrauma, má rekja beint eða óbeint til vinda. (Unnsteinn stefánsson, 1999).  

Gögnum um vind var safnað í Hrísey yfir allt rannsóknartímabilið. Mælingar voru gerðar á 

suðurhluta eyjunnar það sem hæð yfir sjávarmáli er 70 metrar, en mælistöðin stóð um 2 metra 

upp frá yfirborði landsins. Einnig fengust niðurstöður vindmælinga á athuganarstöðum 

Veðurstofunnar á Akureyri og í Grímsey. Í Hrísey voru tekin gildi fyrir stefnu og hraða vinds 

á klukkustunda fresti, og fyrir hvern mánuð sem rannsóknin fór fram var gerð vindrós, sem 

sýnir tíðni vindátta. Þegar þessar myndir eru skoðaðar (mynd 3-3) er nokkuð ljóst að á 

sumartíma eru norðanáttir algengar en á veturna eru suð-austlægar áttir ríkjandi. Á mynd 3-4 

er samantekt fyrir tíðni ríkjandi vindátta allt rannsóknatímabilið. Eyjafjörður er umkringdur 

fjöllum, en hann er einnig opinn í norður og því eiga norðlægir vindar greiða leið inn í hann. 

Þannig eru ríkjandi vindáttir, fyrir utan norðurátt, nokkuð bundnar af landslagi (Steingrímur 

Jónsson & Kristinn Guðmundsson, 1994). 
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Mynd 3-3 Tíðni vindátta (%) í Hrísey að sumri og vetri 

(Steingrímur Jónsson, 

1996)

 

Mynd 3-4 Tíðni vindátta (%) í Hrísey yfir allt rannsóknartímabilið   (Steingrímur 

Jónsson, 1996) 
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3.3.3 Straumar 

Straummælingar voru gerðar á fjórum stöðum í Eyjafirði, á tveim stöðum við Dagverðareyri 

og tveim við Gjögur (mynd 3-1). Tækið sem var notað er Aanderaa straummælir. Mælingar 

voru gerðar með 10 mínútna millibili. 

3.3.4  CTD 

Hita-, seltu-, og dýptargögnum var safnað á öllum stöðvum með SBE 19 SEACAT mæli. 

Tækið mælir í raun ekki dýpt heldur vatnsþrýsting, en tengsl dýptar og þrýstings fer eftir 

eðlismassa vatnsins, þjappanleika þess og þyngdarkrafti á þeim stað sem mælingar fara fram. 

Með CTD tækinu er einnig unnt að mæla uppleyst súrefni, flúorljómun og fleira. 

Kvarði á CTD tækið var fundinn með því að taka sýni af sjó af ákveðnu dýpi og seltan mæld 

með Guildline-8400 saltmæli. Þessi sýni voru svo notuð til að meta nákvæmni CTD tækisins. 

Aðeins var hægt að nota sýni sem tekin voru úr einsleitum sjó til að meta kvarða tækisins, því 

voru aðeins notuð sýni frá tveim stöðvum, sem lágu dýpst og yst í firðinum.  

Hugbúnaður frá framleiðanda CDT tækisins, Seabird, var notaður til að vinna gögnin þannig 

að úr fengust mælingar á 1 metra millibili. Seltan var reiknuð út frá Practical Salinity Scale 

1978 (PSS-1978), þ.e. með því að finna hlutfall milli leiðni sýnis og staðals. Eðlismassi (σt = 

ρ – 1000 kg/m
3
) var metin út frá Alþjóðlegri jöfnu fyrir ástand sjávar (International equation 

of state of sea water 1980 (EOS 80)). (Steingrímur Jónsson, 1996). Öll gögn sem unnin voru 

úr CTD mælingunum fengust góðfúslega frá Steingrími Jónssyni. 
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4 Aðferðir 

4.1 Flatarmál Eyjafjarðar 

Útreikningar á flatarmáli Eyjafjarðar voru gerðir með mælingum á sjókorti í skalanum 

1:100.000 sem var gefið út af Sjómælingum Íslands (2003). Í fyrstu voru allar stöðvar settar 

inn á kortið eftir hnitum þeirra sem gefin voru í Fjölriti 48 (Steingrímur Jónsson, 1996), 

stövarnar voru 35 talsins á 5 sniðum sem liggja þvert yfir fjörðinn, og eftir sniðunum var 

firðinum skipt í 4 minni svæði sem var tiltölulega einfaldara að mæla en fjörðinn í heild sinni. 

Svæðið innst í firðinum var nefnt F1 og það ysta F4 (mynd 3-1), en auk þessara svæða var 

mælt flatarmál Pollsins. Við mælingar á flatarmáli var Hrísey tekin með, en seinna var 

flatarmál eyjarinnar fundið og dregið frá heildinni. Tækið sem notað var, við þessar mælingar, 

er Aristo Planimeter 1100 (mynd 4-1). 

 

 

Mynd 4-1 Aristo Planimeter 1100. 

Áður en mælingar á firðinum hófust var mældur viðmiðunarkassi á kortinu og þannig fenginn 

ákveðinn fasti fyrir Planimeter. Til að hafa útreikninga sem einfaldasta var þessi 

viðmiðunarkassi 10 sjómílur á breidd og 10 sjómílur að lengd. Þegar viðmiðunarkassinn var 

mældur, skipti það miklu máli að fá sem nákvæmastar mælingar til að allt kortið yrði 

nákvæmt og því voru gerðar margar mælingar. Útreikningar á viðmiðunarkassa og flatarmáli 

Eyjafjarðar eru í Viðauka A. 

4.2 Viðmiðunarselta 

Í fyrstu voru öllum gögnum safnað saman úr rannsókninni. Gögnin voru fengin hjá Steingrími 

Jónssyni og í þeim kom fram: Stöð, breiddargráða, lengdargráða, ár, mánuður, dagur, dýpi 

mælinga, hitastig, flúorljómun, selta og eðlismassi. Þegar öllum þessum gögnum hafði verið 

komið fyrir í einni skrá var bætt við dálki með leiðangri, 1 til 15, og loks viðmiðunarseltu 
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hvers leiðangurs fyrir sig. Niðurstöður allra stöðva í öllum leiðöngrum eru samtals um 45.000 

línur í excel skjali og því er þeim ekki gefið pláss í þessari ritgerð. Hæsta selta á stöð 29 í 

hverjum leiðangri var valin sem viðmiðunarselta. Stöð 29 er vestanmegin í mynni fjarðarins 

(mynd 3-1) og má ætla að seltan sem mælist þar sé svipuð seltu þess sjávar sem streymir inn í 

fjörðinn. Tafla með viðmiðunarseltu hvers leiðangurs er í viðauka B. 

4.3 Ferskvatnsrennsli straumvatna í Eyjafirði  

Gögn fyrir rennsli ánna sem renna í Eyjafjörð fengust hjá Vatnamælingum Orkustofnunar og 

gögn um vatnasvið fengust hjá Veðurstofu Íslands (2012). Þar koma fram aðrar tölur fyrir 

vatnasvið ánna en hafa komið fram í örðum heimildum en samkvæmt Veðurstofunni er 

vatnasvið Fnjóskár 1132 km
2
 og vatnasvið Eyjafjarðarár 1058 km

2
. Það eru ekki til mælingar 

af rennsli Svarfaðardalsár né Hörgár, en mælingar fengust úr Bægisá sem rennur í Hörgá. 

Vatnasvið Bægisár er 37 km
2
, og heildarvatnasvið ánna þriggja er 2.227 km

2
. Stærð 

vatnasviðanna er innan 5% skekkjumarka. Til að finna út ferskvatnsrennsli til Eyjafjarðar var 

í fyrstu lagt saman rennsli ánna þriggja, þ.e. Bægisár, Fnjóskár og Eyjafjarðarár. Þá var 

reiknað heildarírennsli miðað við stærð vatnasviðs Eyjafjarðar. 

 

 

 

 

Næst var rannsóknartímanum skipt niður eftir tímabilum. Þannig var tímabilið á milli 

leiðangurs 1 og 2 nefnt tímabil 1, tímabilið á milli leiðangurs 2 og 3 nefnt tímabil 2 og svo 

framvegis þannig að úr urðu 14 tímabil. 

Næst var fundið heildar ferksvatnsmagn á hverju tímabili með eftirfarandi jöfnu: 

 

 

 

 

Sjá í töflu 5-2 og á mynd 5-2. 
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4.4 Ferskvatnsmagn í Eyjafirði 

Ferskvatnsþykkt, í metrum, á hverri stöð var reiknuð út frá CTD skrám með því að finna 

ferskvatnshluta út frá mældri seltu: 

 

 

Þar sem S0 er viðmiðunarseltan og Sx er mæld selta. Ferskvatnshlutinn á hverri stöð segir til 

um hlutfall ferskvatns í einum metra af sjó. Ferskvatnsþykktin finnst svo með tölulegri tegrun 

á ferskvatnshlutanum frá yfirborði, 0 m, niður á mesta mælidýpi, z, : 

 

 

Forritið SYSTAT var notað við þessa útreikninga. Næst var að finna ferskvatnsmagn í 

rúmmetrum í firðinum. Þá var tekið eitt svæði fyrir í einu, F1 til F4 (mynd 3-1), og fundið 

meðaltal ferskvatnsþykktar allra stöðva umhverfis svæðið. Til að mynda fyrir svæði F1 var 

fundið meðaltal stöðva 1 til 9 og þá var meðaltalið margfaldað með flatarmáli þess svæðis 

(m
2
) og þannig fékkst heildarferskvatn í rúmmetrum. Þetta var svo gert fyrir hvern leiðangur. 

Heildarmagn ferskvatns í firðinum fæst af F1+F2+F3+F4. 

4.5 Endurnýjunartími ferskvatns 

Endurnýjunartími er mælikvarði á það hve langan tíma það tekur innhaf eða fjörð að 

endurnýjast með vatnaskiptum við nálægt úthaf. Þetta er sérstaklega mikilvægt í sambandi við 

úrgangsefni og mengun sem er í hafinu. Þeim mun lengri sem endurnýjunartíminn er, þeim 

mun lengri tíma tekur það fjörðinn að losa sig við óæskileg efni (Unnsteinn Stefánsson, 

1994). Endurnýjunartími ferskvatns í Eyjafirði var reiknaður með eftirfarandi jöfnu: 

 

 

 

Þar sem ferskvatnsmagn er meðaltal heildarferksvatns í leiðangri í byrjun tímabilsins og 

leiðangri í lok þess, og rennsli er meðal írennsli straumvatna til fjarðarins á tímabilinu. 

Endurnýjunartími ferskvatns á hverju tímabili er í töflu 5-4. 
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4.6 Ferskvatnshagur 

Ferskvatnshagur einstakra hafsvæða ræðst af rennsli fallvatna til sjávar, úrkomu og uppgufun, 

og er reiknaður með eftirfarandi formúlu: 

 

Þar sem ΔF er breytingin á ferskvatnsmagni, Q er rennsli ferskvatns í fjörðinn og P-E er 

munurinn á úrkomu og uppgufun 

Ef útkoman er neikvæð þýðir það að allt það ferskvatn sem er til staðar á svæðinu er tilkomið 

vegna rennslis fallvatna, ef talan er jákvæð þýðir það að hluti ferskvatnsins sé komið frá 

nærliggjandi hafssvæðum. Þar sem upplýsingar um úrkomu og uppgufun í Eyjafirði liggja 

ekki fyrir er þeim liðum sleppt í útreikningunum. Niðurstöður fyrir ferskvatnshag Eyjafjarðar 

eru í töflu 5-5. 

4.7 Dreifing ferskvatns 

Forritið Ocean Data View (Schlitzer, R., 2011) var notað við myndræna framsetningu gagna 

og niðurstaðna í Eyjafirði eftir 5 sniðum í firðinum í tveim leiðöngrum (mynd 5-4 og 5-5). 

Leiðangri 8 sem sýnir vetrarástand og leiðangri 14 sem sýnir sumarástand. Einnig voru gerðar 

myndir sem sýna ferskvatnsþykkt í metrum og dreifingu ferskvatns á yfirborði fyrir báða 

leiðangra (mynd 5-6). 
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5 Niðurstöður 

5.1 Flatarmál og viðmiðunarselta 

Tafla 5-1 sýnir niðurstöður mælinga á flatarmáli Eyjafjarðar með Planimeter. Samkvæmt 

mælingunum er flatarmálið 397 km
2
. 

Tafla 5-1 Niðurstöður mælinga á flatarmáli Eyjafjarðar 

Svæði Flatarmál (km2) 

Pollurinn 3,27 

F1 22,37 

F2 88,84 

F3 88,48 

F4 200,68 

Hrísey 7,09 

Samtals 397 

 

Á mynd 5-1 er viðmiðunarselta hvers leiðangurs. Viðmiðunarseltan gefur til kynna hve saltur 

sjór er að renna í fjörðinn, þar sést að hún er lægst í leiðangri 9 en hæst í leiðangri 5. 

 

 

Mynd 5-1 Viðmiðunarselta hvers leiðangurs 

 



20 

5.2 Rennsli ferskvatns 

Tafla 5-2 og mynd 5-2 sýna heildarmagn og írennsli ferskvatns sem fellur í Eyjafjörð á hverju 

tímabili. Þar má sjá að ferskvatnsrennsli til fjarðarins er minnst á tímabili 10 sem er frá 29. 

Mars til 18. apríl árið 1993, en mest á tímabili 13 sem er frá 7. júní til 13. júlí 1993. 

Tafla 5-2 Ferskvatnsrennsli í Eyjafjörð 

Tímabil 
Fjöldi 
daga 

Meðalrennsli   
(m3/s)  

Ferskvatn sem rennur 
í fjörðinn á tímabilinu 

(106 m3) 
Dagsetningar tímabils 

1 20 73 125,38 29. apr 1992 - 18 maí 1992 

2 21 425 770,54 19 maí 1992 - 8 jún 1992  

3 33 236 693,16 9 jún 1992 - 12 júl 1992 

4 42 108 393,29 13 júl 1992 - 23 ág 1992 

5 36 151 431,22 24 ág 1992 - 28 sep 1992 

6 48 113 499,41 29 sep 1992 - 15 nóv 1992 

7 50 72 310,02 16 nóv 1992 - 4 jan 1993 

8 41 67 237,64 5 jan 1993 - 14 feb 1993 

9 42 65 235,36 15 feb 1993 - 28 mar 1993 

10 21 64 116,65 29 mar 1993 - 18 apr 1993 

11 21 72 131,42 19 apr 1993 - 9 maí 1993 

12 28 171 413,82 10 maí 1993 - 6 jún 1993 

13 37 415 1328,04 7 jún 1993 - 13 júl 1993 

14 33 207 590,82 14 júl 1993 - 15 ág 1993 

 

 

Mynd 5-2 Meðalrennsli ferskvatns í Eyjafjörð 
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5.3 Ferskvatnsmagn 

Í töflu 5-3 má sjá magn ferskvatns sem er til staðar í firðinum í hverjum leiðangri. Í fyrstu 

dálkunum er reiknað ferskvatnsmagn fyrir þau svæði sem fjörðurinn skiptist í og greinilegt er 

að mest er af ferskvatni á svæði F4 sem er stærsta svæði fjarðarins. Á mynd 5-3 er heildar 

ferskvatnsmagn í hverjum leiðangri. Minnst er af ferskvatni í leiðangri 9, febrúar 1993, en 

mest í leiðangri 14, júlí 1993. 

Tafla 5-3 Ferskvatnsmagn í Eyjafirði (106m3) 

  Ferskvatn          

Leiðangur F4 F3 F2 F1 Samtals 

1 58,5 40,2 66,7 17,6 183 

2 110,2 48,2 56,9 10,1 226 

3 264,2 104,8 123,1 35,6 528 

4 270,8 115,8 169,6 46,0 602 

5 192,4 87,2 143,3 49,3 472 

6 192,3 78,6 87,9 19,9 379 

7 143,4 51,2 56,6 11,4 263 

8 118,0 48,1 52,7 9,6 229 

9 64,5 20,9 23,8 4,9 114 

10 90,8 42,3 47,4 10,4 191 

11 68,8 47,4 72,4 15,5 204 

12 123,9 58,9 120,2 87,2 390 

13 129,1 92,6 166,1 51,9 440 

14 278,5 149,7 231,1 65,0 724 

15 327,5 142,4 152,4 39,6 662 

 

 

Mynd 5-3 Ferskvatnsmagn í hverjum leiðangri 
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5.4 Endurnýjunartími 

Í töflu 5-4 kemur fyrir endurnýjunartími ferskvatns í Eyjafirði á hverju tímabili 

rannsóknarinnar. Endurnýjunartíminn er yfirleitt um það bil mánuður, en minnst er hann 10 

dagar á tímabili 2 en mest 57 dagar á tímabili 4. 

 

Tafla 5-4 Endurnýjunartími ferskvatns í Eyjafirði 

Tímabil 

Meðal 
ferskvatnsmagn 

(m3) 
Meðal írennsli 

(m3/s) 
Endurnýjunartími 

(dagar) 

1 204280486 72,56 33 

2 376619027 424,68 10 

3 564901440 235,96 28 

4 537137775 108,38 57 

5 425457015 151,24 33 

6 320681790 113,34 33 

7 245595324 71,76 40 

8 171315257 67,09 30 

9 152505896 64,86 27 

10 197483241 64,29 36 

11 297114217 72,43 47 

12 414938711 171,06 28 

13 582009609 415,43 16 

14 693081658 207,22 39 

 

 

5.5 Samandregnar niðurstöður, seltudreifing og 

ferskvatnsþykkt 

Á töflu 5-5 má sjá samandregnar niðurstöður ásamt reiknuðum ferskvatnshag Eyjafjarðar. Þar 

sést að ferskvatnshagurinn er neikvæður fyrir öll tímabil. 
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Tafla 5-5 Samandregnar niðurstöður og reiknaður ferskvatnshagur 

Dagsetningar leiðangra 
Dagar milli 
leiðangra 

Ferskvatnsmagn í 
Eyjafirði (106m3) 

Breyting á 
fersksvatnsmagni milli 

leiðangra (106) 

Heildarmagn ferskvatns 
sem rennur í fjörðinn 

(106m3) 
Ferskvatnshagur 

(106m3) 
Endurnýjunartími 

(dagar) 
      29 apríl 1992 - 1 maí 1992 

 
183 

   
  

  20 
 

42 125 -83 33 
        19 maí 1992 - 21 maí 1992 

 
226 

   
  

  21 
 

302 771 -468 10 
  9 júní 1992 - 11 júní 1992 

 
528 

   
  

  33 
 

74 693 -619 28 
13 júlí 1992 - 15 júlí 1992 

 
602 

   
  

  42 
 

-130 393 -523 57 
24 ágúst 1992 - 26 ágúst 1992 

 
472 

   
  

  36 
 

-94 431 -525 33 
      29 sept 1992 - 1 okt 1992              

 
379 

   
  

  48 
 

-116 499 -615 33 
16 nóv 1992 - 18 nóv 1992 

 
263 

   
  

  50 
 

-34 310 -344 40 
5 jan 1993 - 6 jan 1993 

 
229 

   
  

  41 
 

-114 238 -352 30 
15 feb 1993 - 16 feb 1993 

 
114 

   
  

  42 
 

77 235 -159 27 
29 mars 1993 - 31 mars 1993 

 
191 

   
  

  21 
 

13 117 -104 36 
19 apríl 1993 - 21 apríl 1993 

 
204 

   
  

  21 
 

186 131 55 47 
10 maí 1993 - 12 maí 1993 

 
390 

   
  

  28 
 

50 414 -364 28 
7 júní 1993 - 9 júní 1993 

 
440 

   
  

  37 
 

285 1328 -1043 16 
14 júlí 1993 - 16 júlí 1993 

 
724 

   
  

  33 
 

-62 591 -653 39 
16 ágúst 1993 - 18 ágúst 1993   662         
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Mynd 5-5: leiðangur 14 

Mynd 5-4 Leiðangur 8, 

janúar 1993. Seltudreifing á 

dýpi í sniðum eftir Eyjafirði 
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Mynd 5-5 Leiðangur 14, júlí 

1993. Seltudreifing á dýpi í 

sniðum eftir Eyjafirði 
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Mynd 5-6 Dreifing og þykkt ferskvatns (í metrum).  a) Leiðangur 8, janúar 1993. b) 

Leiðangur 14, júlí 1993. 
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6 Túlkun 

Flatarmál Eyjafjarðar samkvæmt mælingum með Planimeter er 397 km
2
 frá botni fjarðarins 

að ysta sniðinu (mynd 3-1) sem liggur á breiddargráðu 66°09.0' (tafla 3-2). Samkvæmt 

Steingrími Jónssyni (1996) er flatarmálið 350 km
2
 en þar er ekki tilgreint hve langt til norðurs 

fjörðurinn er talinn ná. Samkvæmt Fjölriti Hafrannsóknastofnunarinnar númer 89 (Kristinn 

Guðmundsson o.fl., 2002) er flatarmálið 440 km
2
 frá botni að 66°10', sem er einni mílu lengra 

en ysta sniðið sem er á breiddargráðu að 66°09'. Þar sem fjörðurinn er um 25 km breiður í 

mynni hans og ein míla er 1,852 km, ætti munurinn á flatarmálinu að vera um það bil 46 km
2
 

sem passar vel við útkomuna og þannig er 397 km
2
 nokkuð nákvæmt gildi fyrir flatarmál 

fjarðarins. 

Viðmiðunarselta allra leiðangra var hæsta seltan á stöð 29 í nyrsta sniðinu og var hún valin 

þannig til að hún endurspeglaði sem best seltu þess sjávar sem flæðir inn Eyjafjörð. Eins og 

sést á mynd 5-1 er viðmiðunarseltan lægst í leiðangri 9 sem var farinn 15.-16. febrúar 1993, 

en hæst í leiðangri 5 sem var farinn 24.-26. ágúst. Ástæða þess að seltan er hærri að sumri en 

að vetri er sú að meira af Atlantssjó, sem er nokkuð hlýr og saltur, nær inn á norðurmið 

landsins að sumri en að vetri til (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Af þessu er nokkuð ljóst að 

selta sjávar sem streymir inn Eyjafjörð ræðst að mestu af áhrifum Atlantssjávar en minna af 

Strandsjó eða Svalsjó. Á sumrin er strandstraumurinn sérstaklega seltulítill vegna afrennslis 

ferskvatns frá landi, en seltan er töluvert hærri að vetri þegar ferskvatnsáhrifa gætir minna. 

Þannig væri viðmiðunarseltan öfug við það sem raun ber vitni ef Strandsjór væri aðal 

sjótegundi sem flæddi í fjörðinn. Einnig skal bent á það að ferskvatnsblandaður sjór streymir 

inn í Eyjafjörð með strandstraumi að vestan, Skagafirði og Húnaflóa, sem vafalaust hefur 

áhrif á viðmiðunarseltuna. 

Vatnasvið Eyjafjarðar er alls 4.730 km
2
 (Sigurjón Rist, 1990) og mest af því ferskvatni sem er 

til staðar í firðinum kemur frá fjórum stærstu vatnsföllunum sem í hann renna, Eyjafjarðará, 

Svarfaðardalsá, Hörgá og Fnjóská. Ekki fengust mælingar fyrir Svarfaðardalsá en þar sem 

vatnasvið hennar er einungis 450 km
2
 (Sigurjón Rist, 1969) er ekki líklegt að rennsli frá henni 

hafa teljandi áhrif á ferskvatnshag fjarðarins. Það er töluverður munur á heildarmagni 

ferskvatns í Eyjafirði eftir rannsóknar leiðöngrum eins og sést á mynd 5-3. Meginmunrinn eru 

breytingar á milli árstíða. Árnar sem renna í Eyjafjörð eru dragár og í þeim verða mikil 

vorflóð sem skýrir mikla aukningu í ferskvatnsmagni fjarðarins. Meðalrennsli straumvatna má 

sjá í stöplariti á mynd 5-2 og þar kemur fram að írennslið er mest í júní bæði árin, eða á 

tímabili 2 og 13. Samkvæmt Sigurjóni Rist (1990) ná vorflóð dragáa yfirleitt hámarki um 

miðjan júní sem er það sama og hægt er að lesa út úr mynd 5-2. 

Endurnýjunartími ferskvatns í Eyjafirði er í töflu 5-4, hann er allt frá 10 dögum í 57. 

Breytingin á endurnýjunartíma fer ekki eftir árstíðum í þessu tilviki og virðist ekki fylgja 

neinni ákveðinni reglu og því hljóta aðrir þættir en írennsli að ráða því hve hratt sjórinn 

endurnýjast. Líklegustu áhrifavaldarnir eru straumar af völdum vinda en þar sem gögn um 

nákvæmar vindstefnur og vindstyrk liggja ekki fyrir er ekki hægt að meta það að svo stöddu. 

Ferskvatnshagur fjarðarins er neikvæður í öllum tilvikum nema einu (tafla 5-5). Neikvætt 

gildi gefur til kynna að ferskvatnið sem er til staðar í firðinum hefur borist þangað með rennsli 
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straumvatna sem falla í fjörðinn. Jákvætt gildi segir til um að meginhluti ferskvatnsins sé 

aðflutt frá nærliggjandi hafssvæðum. Hér hefur ekki verið lagt mat á mismun úrkomu og 

uppgufunar í firðinum þannig að vatnshagurinn var reiknaður án þeirra gilda. Það er því óvíst 

hvaða áhrif úrkoma og uppgufun hafa á Ferskvatnshaginn, þó áhrifin séu talin lítil. 

Mynd 5-4 sýnir seltudreifingu á dýpi eftir 5 sniðum í Eyjafirði í leiðangri 8, sem var farinn frá 

5. til 6. janúar 1993. Á myndunum sést hvernig selta eykst með auknu dýpi, því aukin selta 

eykur eðlismassa sjávar. Það sést einnig á myndunum hvernig seltan í efstu sjávarlögunum 

dreifist. Á öllum sniðum er seltan hærri vestanmegin í firðinum en lægri austanmegin sem 

styður þá kenningu að sjór streymir inn fjörðinn vestanmegin en úr honum austanmegin . 

Mynd 5-5 sýnir seltudreifingu á dýpi eftir sömu sniðum en í þessu tilviki er sumarástand í 

sjónum, þar sem þetta eru mælingar úr leiðangri 14 sem var farinn 14. til 16. júlí 1993. Á 

myndunum er ekki að sjá sömu afgerandi skiptingu á seltuminni sjó og seltumeiri eins og 

kemur fram á mynd 5-4. Líklegast er að munurinn á dreifingunni sé vegna vindstefnu á 

þessum tíma. Stöðugur vindir hefur þau áhrif á hafið að yfirborðssjórinn dreifist 45° til hægri 

við vindstefnu og eftir því sem dýpið vex hreyfist sjórinn meira og meira til hægri miðað við 

vindstefnu, þetta kallast Ekman rennsli. 

Mynd 3-3 sýnir ríkjandi vindáttir í Hrísey annars vegar í janúar 1993 og hins vegar í júlí 1993, 

þar sést að í janúar eru suð-austlægar áttir ríkjandi, en í júlí eru norðanáttir ríkjandi. 

Norðlægar áttir eiga greiða leið inn í Eyjafjörð þar sem hann opnast í norður, en suðlægar áttir 

eru ekki eins sterkar í firðinum því hann er umkringdur háum fjöllum, bæða á Tröllaskaga og 

á Flateyjarskaga, sem draga úr vindhraða. Því verður stöðugleiki sjávar í firðinum minni á 

veturna en sumrin, þar sem ekki eru jafn skörp skil milli seltuminni og seltumeiri sjávar á 

vetrartíma. Ekman rennsli í firðinum verður til þess að seltuminni yfirborðslög dreifast jafnt 

um fjörðinn þegar vindar úr norðri blása.  

Á mynd 5-6 má sjá dreifingu ferskvatns og ferskvatnsþykkt í metrum í Eyjafirði í leiðöngrum 

8 og 14. Eins og eðlilegt þykir er ferskvatnsþykktin töluvert meiri að sumri, þegar rennsli 

fallvatna er mikið, en að vetri þegar rennsli er minna. Þegar lesið er úr myndunum kemur 

einnig í ljós að ferskvatnsþykktin er meiri austanmegin í firðinum, þar sem sjórinn streymir 

út, en vestanmegin. 
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7 Umræða – Samanburður við 
rannsókn í Skjálfanda og Axarfirði 

Vorið 1994 fór fram rannsókn á vegum Orkustofnunar og Landsvirkjunar (Jón Ólafsson o.fl., 

2002). Þar var meðal annars könnuð útbreiðsla ferskvatns sem rekja mætti til vatnsfalla sem 

falla í Skjálfandaflóa og Axarfjörð. Bakgrunnur verkefnisins var sá að rannsóknir 

Hafrannsóknastofnunar á strandsvæðum við Suður- og Suðvesturland höfðu leitt í ljós að 

þróun lífríkis í ferskvatnsblönduðum strandsjó er með nokkuð öðrum hætti en í fullsöltum 

úthafssjó. Vatnasvið sem liggja að Skjálfanda og Axarfirði eru samtals 15.278 km
2
 en til 

samanburðar er vatnasvið Eyjafjarðar einungis 4.730 km
2
 (Sigurjón Rist, 1990). Því er ljóst að 

áhrif ferskvatns eru ekki eins víðtæk í Eyjafirði en áhrifin á lífríki eru samt sem áður mikil, þó 

þeim verði ekki gerð skil í þessari ritgerð. Rétt eins og ástand sjávar í Eyjafirði breytist vegna 

innstreymi sjávar og rennslis fallvatna breytist ástand sjávar í Skjálfanda og Axarfirði vegna 

aðstreymis sjávar inn á svæðið að vestan og út af því að austan. Vatnsföll sem renna í 

Skjálfanda og Axarfjörð skila mestum hluta þess ferskvatns sem þar er að finna þó mikill hluti 

þess sé aðfluttur þar sem svæðið er opið og aðgengilegt sjávarstraumum. Endurnýjunartími 

ferskvatns á svæðinu er á bilinu 12 til 25 dagar og breytist hann vegna veðurfars, vinda og 

rennslisbreytinga. Þegar þetta er borið saman við endurnýjunartíma í Eyjafirði, sem er 10 til 

57 dagar, liggur meginmunurinn í því hve opnir og aðgengilegir Skjálfandaflói og 

Axarfjörður eru.   

Þar sem rannsóknin í Skjálfanda og Axarfirði fór aðeins fram að vori er ekki hægt að bera 

niðurstöðurnar saman að fullu við niðurstöðurnar úr Eyjafirði. Það er þó líklegt að á öðrum 

árstímum sé ferskvatnsmagn á svæðinu einnig afleiðing samspils rennslis og veðra. 
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8 Lokaorð  

Athuganir á sjónum í Eyjafirði hófust að vori árið 1992 og þeim lauk að sumri 1993. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna breytingar á ástandi sjávar eftir árstíðum í einum af lengstu 

fjörðum landsins. Helstu niðurstöður eru þær að ferskvatnsmagn í firðinum breytist töluvert 

eftir árstíðum þar sem þorri ferskvatnsins kemur frá fallvötnum sem renna í fjörðinn. Í 

fallvötnunum, sem flest öll eru dragár, verða yfirleitt mikil vorflóð um miðjan júní sem er í 

samræmi við niðurstöður.  Myndir sem unnar voru í Ocean Data View úr CTD gögnum sýna 

útbreiðslu ferskvatns í firðinum og seltu dreifingu að sumarlagi og vetrarlagi, þar sést að 

dreifing ferskvatns fer eftir straumum inn og út úr firðinum en einnig að miklu leyti eftir 

veðurfari.  

Eðlilegt framhald á þessari rannsókn væri að taka tillit til vindstefnu og vindstyrks í firðinum 

og kanna veðurfarsáhrif á endurnýjunartíma, ferskvatnshag og fleira. Einnig væri fróðlegt að 

taka efnafræðileg gögn, næringarefni og súrefni, og líffræðileg gögn, til dæmis blaðgrænu, til 

greina og meta í samanburði við ferskvatnsrennsli og ferskvatnsmagn í firðinum. 
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Viðauki A 

Mælingar og útreikningar á sjókorti 

1 mínúta á korti = 1 sjómíla = 1852 m 

Flatarmál viðmiðunarkassa: 

 

Mæling á viðmiðunarkassa með Planimeter var notuð til að fá kvarða fyrir Planimeterinn fyrir 

útreikninga á flatarmáli Eyjafjarðar. 

 

Þar með er ljóst að fyrir Planimeter er 0,001 = 90930,65 m
2
 

Þá var allur fjörðurinn mældur, eins og sést í töflu A-1. 

 

Tafla A-1 Mælingar á flatarmáli Eyjafjarðar 

  Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Mæling 5 

Meðaltal 
bestu 

mælinga Flatarmál (m2) 

Viðmiðunarkassi 3,77 3,73 3,78 3,75 3,77 3,77   

Pollurinn 0,04 0,04 
   

0,04 3273503 

F1 0,20 0,23 0,24 0,25 
 

0,25 22368939 

F2 0,99 0,98 0,97 
  

0,98 88839242 

F3 0,91 0,97 0,97 
  

0,97 88475519 

F4 2,21 2,21 2,21 
  

2,21 200683938 

Hrísey 0,08 0,08       0,08 7092590 

 

Dæmi um útreikninga á flatarmáli:  

fyrir Hrísey:   

 

Loks er flatarmál allra svæða lagt saman og Flatarmál Hríseyjar dregið frá: 

Flatarmál Eyjafjarðar = 396548551 m
2
 = 397 km

2 



 

34 

Viðauki B 

Tafla B-1 Viðmiðunarselta í hverjum leiðangri 

Leiðangur Dagur Viðmiðunarselta 

1 29.04.92 34,8748 

1 30.04.92 34,8748 

1 01.05.92 34,8748 

2 19.05.92 34,8611 

2 20.05.92 34,8611 

2 21.05.92 34,8611 

3 09.06.92 34,746 

3 10.06.92 34,746 

3 11.06.92 34,746 

4 13.07.92 34,9117 

4 14.07.92 34,9117 

4 15.07.92 34,9117 

5 24.08.92 35,0445 

5 25.08.92 35,0445 

5 26.08.92 35,0445 

6 29.09.92 34,8026 

6 30.09.92 34,8026 

6 01.10.92 34,8026 

7 16.11.92 34,766 

7 17.11.92 34,766 

7 18.11.92 34,766 

8 05.01.93 34,6937 

8 06.01.93 34,6937 

9 15.02.93 34,6536 

9 16.02.93 34,6536 

10 29.03.93 34,8179 

10 30.03.93 34,8179 

10 31.03.93 34,8179 
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Tafla B-1 Framhald 

Leiðangur Dagur Viðmiðunarselta 

11 19.04.93 34,8574 

11 20.04.93 34,8574 

11 21.04.93 34,8574 

12 10.05.93 34,8254 

12 11.05.93 34,8254 

12 12.05.93 34,8254 

13 07.06.93 34,9383 

13 08.06.93 34,9383 

13 09.06.93 34,9383 

14 14.07.93 34,8464 

14 15.07.93 34,8464 

14 16.07.93 34,8464 

15 16.08.93 34,8951 

15 17.08.93 34,8951 

15 18.08.93 34,8951 

 

 

 


