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Útdráttur 

Á Grundartanga í Hvalfirði hefur verið vaxandi uppbygging á undanförnum árum og þar 

starfa meðal annars tvö stór fyrirtæki á sviði málmbræðslu, Norðurál hf. og Elkem Ísland 

hf. Í Hvalfjarðarsveit og Kjósarhreppi, í nágrenni iðjuveranna, er landbúnaður einn 

aðalatvinnuvegurinn, m.a. er þar stunduð sauðfjárrækt. Til þess að meta hvort bændur 

finna fyrir einhverjum neikvæðum heilsufarseinkennum hjá sauðfé vegna hugsanlegrar 

mengunar frá iðjuverunum var send spurningakönnun á alla bæi með tíu kindur eða fleiri í 

Kjósarhreppi, Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð, alls 222 bæi. Einnig var stuðst við gögn úr 

gæðastýringu í sauðfjárrækt og tekin viðtöl við bændur í Hvalfjarðarsveit. Niðurstöður 

spurningakönnunar leiddu í ljós almenna ánægju bænda með heilsufar sauðfjár. Fleiri 

bændur fjær iðjuverunum eru þátttakendur í gæðastýringu og skrá marktækt fleiri atriði 

sem tengjast heilsu sauðfjár. Að teknu tilliti til áhrifa gæðastýringarinnar reyndust 

marktækt fleiri bændur í nágrenni iðjuveranna hafa orðið varir við brúna bletti á 

framtönnum sauðfjár og lélega ull. Marktækt fleiri eldri ær eru geldar á svæðinu nær 

iðjuverunum á Grundartanga á árunum 2007-2012, að jafnaði 4% til móts við 2,6% á 

svæðinu fjær. Ekki er mikill munur á afurðatölum á milli svæða þegar á heildina er litið. 

Þróun þeirra á milli ára er þó ólík eftir svæðum og nær iðjuverunum verður rúmlega 6% 

samdráttur á milli áranna 2007 og 2009 og er það athyglisvert í ljósi þess að 

heildarflúorlosun eykst um 172% á Grundartanga á milli áranna 2005 og 2008 vegna 

stækkunar Norðuráls. Árið 2012 eru afurðatölur frá svæðinu að jafnaði aftur orðnar 

sambærilegar því sem þær voru árið 2007. Marktækt hæst hlutfall geldra eldri áa, að 

meðaltali 7,4%, og lægstar afurðatölur eru á bæjum suðvestanmegin við iðjuverin, á því 

svæði þar sem flúor hefur á undanförnum árum mælst einna hæstur í kjálkabeinum 

sauðfjár.  

Abstract 

In recent years, there has been a considerable development at Grundartangi area in 

Hvalfjordur fjord in Iceland. Two major smelters are situated in the area, the aluminum 

smelter Nordural and the ferrosilicon plant Elkem Island. In the surrounding communities, 

Hvalfjardarsveit and Kjosarhreppur, one of the main professions is farming, most 

significantly with sheep. The primary goal of this project was to evaluate if farmers have 

detected any negative health impacts in sheep that could possibly originate from pollution 

from the smelters. A questionnaire was sent to all farmers with ten or more sheep in three 

communities, Kjosarhreppur, Hvalfjardarsveit and Borgarbyggd, in total 222 farms. Data 

from a quality control system in sheep farming was also used and farmers in 

Hvalfjardarsveit were interviewed. The results of the questionnaire indicate general 

contentment among farmers concerning the health of their sheep. The farmers that live 
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further away from the industrial area were more frequently participants in the quality 

control system and as a result recorded more information concerning their sheep's health. 

Taking that into account, farmers in the vicinity of the smelters experience brown stains in 

incisor teeth of sheep and less quality in wool. Significantly, older sheep were more sterile 

in the vicinity of the smelters between 2007-2012, the average being 4% against 2.6% in 

the area further away from the smelters. There is not much difference in total produce 

between areas. The development in produce between years is however different between 

areas. In the vicinity of the smelters there is an average of over 6% reduction between the 

years 2007 and 2009, which is interesting in light of the Nordural expansion, which lead to 

an increase of total fluoride emission of 172% between 2005 and 2008. Produce in 2012 

equals to produce in 2007. Significantly the highest proportion of sterile sheep are found in 

the area southwest of the smelters, in average 7.4%, and also the lowest numbers in 

produce. In that particular area the concentration of fluoride in sheep jawbone has also 

been the highest in recent years.  
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1 Inngangur 

1.1 Málmbræðsla á Grundartanga 

Á Grundartanga í Hvalfirði hefur verið vaxandi uppbygging á undanförnum árum en 

svæðið er í eigu Faxaflóahafna. Á Grundartanga starfa meðal annars tvö stór fyrirtæki á 

sviði málmbræðslu, Norðurál hf. og Elkem Ísland hf. en þau starfa samkvæmt starfsleyfi 

frá Umhverfisstofnun. Í starfsleyfum Norðuráls og Elkem eru ákvæði um mengunarvarnir, 

viðmiðunarmörk fyrir mengunarþætti, vöktun, eftirlitsmælingar og rannsóknir. Fyrirtækin 

setja fram vöktunaráætlun, fylgja því eftir að mælingar séu gerðar og skila árlega skýrslu 

um umhverfisvöktun liðins árs til Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2003 og 2009).  

Elkem Ísland hf. hefur verið starfrækt á Grundartanga frá árinu 1979. Fyrirtækið hefur 

starfsleyfi sem leyfir framleiðslu á allt að 190.000 tonnum af kísiljárni og allt að 45.000 

tonnum af kísilryki (Umhverfisstofnun, 2009).  

Norðurál hf. hóf starfsemi í júní 1998. Í upphafi var framleiðslugeta álversins um 60.000 

tonn af áli á ári. Framleiðslugetan hefur síðan þá verið aukin í áföngum, mest á árunum 

2006 og 2007 þegar ársframleiðsla áls fór úr 90.000 tonnum í 260.000 tonn (HRV 

Engineering, 2007 og Mannvit, 2008). Á árinu 2012 voru framleidd 286.457 tonn af áli í 

verksmiðjunni sem var metframleiðsla (Norðurál, 2013).  

Tvö fyrirtæki sem sérhæfa sig í málmendurvinnslu hafa nýlega hafið starfsemi á 

Grundartanga. Annað þeirra er Kratus, sem samkvæmt starfsleyfi frá Umhverfisstofnun er 

heimilt að vinna ál úr álgjalli og endurbræða hreint ál (brotaál) allt að 15.000 tonn á ári 

(Umhverfisstofnun, 2013a). Þá hefur Umhverfisstofnun einnig gefið út starfsleyfi fyrir 

GMR Endurvinnsluna ehf. þar sem fyrirtækið hefur leyfi til að vinna járnbita úr allt að 

32.850 tonnum af brotajárni á ári (Umhverfisstofnun, 2013b). 

1.2 Landbúnaðarsvæði  

Athafnasvæðið á Grundartanga tilheyrir sveitarfélaginu Hvalfjarðarsveit sem liggur norðan 

Hvalfjarðar. Sunnan Hvalfjarðar er nágrannasveitarfélagið Kjósarhreppur. Í báðum 

sveitarfélögunum er landbúnaður einn aðalatvinnuvegurinn og er m.a. stunduð 

sauðfjárrækt, hrossarækt, mjólkurframleiðsla og ræktun holdanauta í nágrenni 

Grundartanga.  

Bændur á svæðinu hafa séð ástæðu til að vekja athygli fjölmiðla á brotalömum í 

umhverfisvöktun iðjuveranna og hafa fjölmiðlar birt viðtöl við þá um veikindi búfjár á 

bæjum þeirra (Jón Bjarki Magnússon, 2011; RÚV, 2011).  
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1.3 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort bændur verða almennt varir við 

heilsufarseinkenni hjá sauðfé sem kunna að stafa af völdum mengunar frá iðjuverunum á 

Grundartanga og hvort mismunandi heilsufarseinkenni eru útbreidd á svæðinu til 

samanburðar við landbúnaðarsvæði sem ekki er í nágrenni iðnaðarsvæðis. Finnst bændum 

á svæðinu þeir almennt finna mun á heilsufari sauðfjár til hins verra á undanförnum árum 

eða er þetta fámennur hópur sem telur svo vera? Benda töluleg gögn úr afurðaskýrslum 

býla til þess að sauðfé verði fyrir áhrifum frá mengun? 



3 

2 Staða þekkingar 

2.1 Mælingar á mengandi efnum í Hvalfirði 

Í umhverfisvöktunarskýrslum Norðuráls og Elkem Ísland er gerð grein fyrir styrk þeirra 

efna sem mæld eru samkvæmt vöktunaráætlun. Flúor er það efni sem fær mest vægi í 

vöktunaráætlun vegna mögulegra áhrifa þess á búfénað en önnur efni hafa ekki verið 

rannsökuð í búfénaði á svæðinu. Í endurskoðaðri vöktunaráætlun Umhverfisstofnunar 

(2012) fyrir iðnaðarsvæðið á Grundartanga 2012-2021 kemur fram hvernig vöktun á sauðfé 

í nágrenni iðnaðarsvæðisins skuli vera háttað og á hvaða bæjum hún fer fram.  

Sláturfé 

Dýralæknir skal árlega skoða hvort ummerki séu um flúorskaða á tönnum og kjálkum 

sláturfjár (fé sem sent er í sláturhús) ásamt því að fram fara mælingar á flúor í beinösku 

kjálkabeina. Við söfnun sauðfjárhausa til flúormælinga er leitast við að ná fjórum 

lambshausum og fjórum hausum af fé sex vetra eða eldra á hverjum vöktunarbæ. 

Vöktunarbæirnir eru þrettán í Hvalfirði og svo tveir til viðbótar, á Snæfellsnesi og við 

Ísafjarðardjúp, til samanburðar (Efla, 2013). Hausarnir eru sendir frá sláturhúsum til 

Nýsköpunarmiðstöðvar, Tilraunastöðvarinnar að Keldum, sem hefur umsjón með 

mælingum. 

Lifandi sauðfé 

Dýralæknir skoðar hvort ummerki séu um flúorskaða í tönnum lifandi sauðfjár og metur 

ástand liðamóta.Við könnun á ummerkjum um flúorskaða í tönnum sauðfjár og ástandi 

liðamóta er leitast við að skoða elsta fé í fjárstofni hvers bæjar og fé á tanntökualdri (2-3 

vetra). Leitast er við að skoða á bilinu 10-12 skepnur á hverjum bæ. 

2.1.1  Flúormælingar í sauðfé 

Marktæk breyting til hækkunar hefur orðið á meðalstyrk flúors í kjálkum lamba frá öllum 

vöktunarbæjum á milli áranna 1997 og 2012 (Efla, 2013). Niðurstöður mælinga á flúor í 

kjálkabeinum sauðfjár frá árinu 2012 leiddu í ljós að í öllum tilfellum mældist flúorstyrkur 

í kjálkabeinum lamba undir þeim mörkum þar sem hætta er talin vera á tannskemmdum 

vegna flúors hjá dádýrum (Efla, 2013). Viðmiðunarmörk þessi eru 1000 mg F/kg og eru 

fengin úr rannsókn Vikøren og Stuve (1996) sem rannsökuðu dádýr í nágrenni sjö álvera í 

Noregi.  

Marktæk breyting til hækkunar var einnig á meðalstyrk flúors í kjálkabeinum fullorðins 

fjár frá öllum vöktunarsvæðum milli áranna 1997 og 2012 (Efla, 2013). Meðalstyrkur 

flúors í kjálkabeinum fullorðins fjár var yfir þeim mörkum þar sem talin er hætta á 

tannskemmdum hjá dádýrum á 8 bæjum af 13. Meðalaldur fjárins var yfir fimm ár. Í 

tveimur fullorðnum sláturdýrum mældist meðalstyrkur flúors í kjálkabeinum yfir þeim 
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styrk sem veldur tannskemmdum hjá dádýrum (2000 mg F/kg) (Vikøren og Stuve, 1996). 

Árið 2011 mældist meðalstyrkur flúors í kjálkabeinum yfir 2000 mg F/kg í þremur 

fullorðnum kindum og einnig árið 2010 en hæsta gildi mældist þá 3638 mg F/kg (Efla 

2012 og 2011). 

2.1.2  Flúor í árvatni 

Styrkur flúors hefur verið mældur í fimm ám í Hvalfirði en meðalstyrkur hefur samkvæmt 

niðurstöðum vöktunarskýrslna aldrei farið yfir það hámarksgildi sem gefið er upp fyrir 

styrk flúors í neysluvatni (1,5 mg F/L) samkvæmt reglugerð númer 536/2001 (Efla, 2013). 

Meðalstyrkur flúors í Kalmansá, þar sem hann mældist hæstur, var 0,14 ± 0,05 mg F/L árið 

2012 (Efla, 2013). Styrkur flúors í drykkjarvatni sauðfjár á svæðinu er ekki þekktur. 

2.1.3  Fjölhringa arómatísk vetniskolefni (PAH-efni)  

Fjölhringa arómatísk vetniskolefni (PAH-efni) hafa verið rannsökuð í kræklingi í Hvalfirði 

og er það hluti af umhverfisvöktun iðjuveranna á Grundartanga. Slík rannsókn fór síðast 

fram árið 2011. Aðeins tvö af 18 PAH efnum mældust yfir magngreiningarmörkum. 

Perylene, sem greindist í lágum styrk í kræklingi frá öllum vöktunarstöðum og 

phenanthrene, sem einnig mældist í lágum styrk í kræklingi frá þremum vöktunarstöðum. 

Styrkur PAH efna var ávallt undir norskum viðmiðunarmörkum fyrir menguð svæði (Efla, 

2012; Molvær, Knutzen, Magnusson, Rygg, Skei og Sørensen, 1997). 

Fjölhringa arómatísk vetniskolefni eru einnig mæld í andrúmslofti og eru niðurstöður fyrir 

árið 2012 aðgengilegar í vöktunarskýrslu iðjuveranna. Meðalstyrkur allra PAH efna sem 

mæld voru var 0,092 ± 0,087 ng PAH/m
3
. Hæsti styrkur hættulegasta PAH efnisins: 

bensó(a)pýren var 0,0038 ng BaP/m
3
 (Efla, 2013). Umhverfismörk fyrir það efnasamband 

eru skilgreind sem 1 ng/m
3
 samkvæmt reglugerð nr. 410/2008 um arsen, kadmíum, 

kvikasilfur, nikkel og fjölhringa arómatísk vetniskolefni í andrúmslofti (Reglugerðasafn, 

2008). Styrkur PAH efna í nágrenni iðjuveranna virðist því ásættanlegur. 

2.1.4  Þungmálmar 

Þungmálmar eru einnig mældir í kræklingi og sýndu niðurstöður ársins 2011 að styrkur 

ólífrænna snefilefna mældist á öllum vöktunarstöðum svipaður eða lægri en náttúrulegur 

bakgrunnsstyrkur í kræklingi umhverfis Ísland, sem mældur var árið 2009 og fjallað er um 

í skýrslu Helgu Gunnlaugsdóttur, Natasa Desnica, Þuríðar Ragnarsdóttur og Hrannar 

Jörundsdóttur (2011), og alltaf lægri en norsk viðmiðunarmörk fyrir menguð svæði. 

Styrkur kadmíns, arsens og kvikasilfurs í kræklingi var ávallt undir skilgreindum 

hámarksstyrk í matvælum (Efla, 2012). 

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur einnig birt skýrslu um mælingar á þungmálmum og 

brennisteini í mosa í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga. Þær mælingar eru gerðar á 

fimm ára fresti og eru hluti af evrópsku rannsóknarverkefni. Niðurstöður fyrir tímabilið 

1990-2010 sýna að mengun vegna efnanna arsens (As) og nikkels (Ni), sem ótvírætt má 

rekja til starfsemi iðjuveranna, telst vera nokkur við verksmiðjurnar á Grundartanga 

(Sigurður H. Magnússon, 2013). Samkvæmt mengunarstuðli (styrkur efnis/bakgrunnsgildi) 

telst nokkur mengun vera 3,5-8 sinnum hærri en bakgrunnsgildi efnisins (sjá skilgreiningu 
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á mengunarstuðli í viðauka C). Í 4 km radíus frá iðjuverunum er styrkur As innan við 

tvisvar sinnum bakgrunnsgildi með þeirri undantekningu að vestur af iðjuverunum mælist 

styrkur As vera 2-3,5 sinnum bakgrunnsgildi sem telst lítilsháttar mengun. Í 4 km radíus 

frá iðjuverunum mælist styrkur Ni allsstaðar vera innan við 2 sinnum bakgrunnsgildi. 

Starfsemi iðjuveranna hækkar styrk blýs (Pb) og kadmíums (Cd) einnig staðbundið og 

líklega einnig styrk króms (Cr), kopars (Cu), járns (Fe) og vanadíums (V) (Sigurður H. 

Magnússon, 2013). Styrkur þessara efna flokkast þó aðeins sem vísbending um mengun 

eða sem engin mengun á Grundartanga. 

2.1.5  Mælingar á efnum í andrúmslofti 

Í umhverfisvöktunaráætlun iðnaðarsvæðisins á Grundartanga 2012 til 2021 

(Umhverfisstofnun, 2012) er gerð grein fyrir því hvernig mælingum á efnum í andrúmslofti 

skuli háttað en niðurstöður þessara mælinga er að finna í árlegum vöktunarskýrslum 

iðjuveranna. Þau efni sem mæld eru með reglubundnum hætti eru svifryk, flúor, 

brennisteinstvíoxíð, brennisteinsvetni og nituroxíð í andrúmslofti, auk áðurnefndra 

mælinga á PAH efnum.  

Í skýrslu Eflu um niðurstöður umhverfisvöktunar iðnaðarsvæðisins á Grundartanga (2013) 

kemur fram að árið 2012 var meðalstyrkur flúors, brennisteinsvetnis, nituroxíðs og PAH 

efna undir viðmiðunargildum vegna heilsuverndarmarka sem skilgreind eru í reglugerðum 

nr. 251/2002 um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, 

kolsýring, svifryk og blý í andrúmslofti og nr. 410/2008 um arsen, kadmíum, kvikasilfur, 

nikkel og fjölhringa arómatísk vetniskolefni í andrúmslofti (Reglugerðasafn, 2002, 2008).  

Styrkur PM10 mældist tvisvar sinnum á árinu 2012 yfir sólarhrings heilsuverndarmörkum  

við iðnaðarsvæðið (50 μg/m
3
), en leyfilegt er að fara sjö sinnum yfir þau mörk árlega 

samkvæmt reglugerð nr. 251/2002. Hæsti sólarhrings meðalstyrkur mældist 58,4 μg 

PM10/m
3
 (Efla, 2013). Meðalstyrkur PM10 má mest vera 20 μg/m

3
 yfir árið samkvæmt 

reglugerðinni en hefur ekki farið yfir þau mörk samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar. 

Ársmeðalstyrkur flúors, brennisteinsvetnis, nituroxíðs, PAH efna og svifryks hefur aldrei 

farið yfir viðmiðunarmörk samkvæmt niðurstöðum mælinga undanfarinna ára (Efla, 2013) 

en sólarhringsgildi brennisteinstvíoxíðs fyrir gróðurverndarmörk hafa verið yfirstigin oftar 

en leyfilegt er á árunum 2011-2012. 

Brennisteinstvíoxíð fór 15 sinnum yfir gróðurverndarmörk og lægri heilsuverndarmörk (50 

μg SO2/m
3
) á árinu 2012 en einnig er leyfilegt er að yfirstíga þau 7 sinnum á ári samkvæmt 

áðurnefndri reglugerð (Efla, 2013). 

Í úttekt á umhverfisáhrifum sem gerð var á vegum Faxaflóahafna kemur fram að kvaðir í 

reglugerð um mengun brennisteinstvíoxíðs eru ekki uppfylltar. Á þetta við um ákvæði um 

sólarhringsgildi fyrir gróðurverndarmörk en það gildi mældist tuttugu og einu sinni yfir 

leyfilegum mörkum árið 2011. Sólarhringsgildi fyrir heilsuverndarmörk fór einu sinni yfir 

hámarksgildi skv. reglugerð það ár en þau mörk má yfirstíga þrisvar sinnum á ári (Guðjón 

Jónsson, Jón Guðmundsson og Sigurður Magnús Garðarsson, 2013). 
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Samkvæmt niðurstöðum mælinga síðustu tveggja ára er því losun brennisteinstvíoxíðs 

komin að þolmörkum á svæðinu. 

2.1.6  Brennisteinn 

Í áðurnefndri rannsókn Náttúrufræðistofnunar Íslands á þungmálmum og brennisteini í 

mosa í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga kemur fram að dreifing brennisteins við 

iðjuverin er nokkuð önnur en fyrir arsen og nikkel. Þannig er styrkur brennisteins ekki ætíð 

hæstur allra næst verksmiðjunum. Bæði árin 2005 og 2010 var styrkur brennisteins á 

Grundartanga t.d. einna hæstur uppi í Akrafjalli sem skýrsluhöfundur telur að gæti stafað 

af hitahvörfum. Mengun af völdum brennisteins við iðnaðarsvæðið er þó samkvæmt 

mengunarstuðlum engin eða aðeins vísbending um mengun (Sigurður H. Magnússon, 

2013). 

Í skýrslum iðjuveranna á Grundartanga má sjá niðurstöður mælinga á súlfati í fimm ám á 

svæðinu. Styrkur súlfats í vöktunaránum mældist í öllum tilfellum undir því hámarksgildi 

sem sett er fyrir styrk súlfats í neysluvatni (250 mg SO4/L) samkvæmt reglugerð númer 

536/2001. Þá mælist sýrustig (pH) í öllum ám einnig innan viðmiðunarmarka sem gefin 

eru upp fyrir sýrustig neysluvatns (Efla, 2013). 

2.2 Áhrif efna á lífverur 

Í þessum kafla er fjallað um áhrif þeirra efna sem sýnt hefur verið fram á að eru til staðar í 

umhverfi iðjuveranna á Grundartanga í styrk sem hefur mælst nálægt viðmiðunarmörkum, 

s.s. flúor, brennisteinstvíoxíð og svifryk (PM10). Einnig er fjallað um heilsufarsáhrif þeirra 

málma sem mælast í mestum styrk í nágrenni iðjuveranna en það eru Arsen (As) og Nikkel 

(Ni). 

2.2.1  Rannsóknir á heilsufarslegum áhrifum efna á lífverur 

Margvíslegar rannsóknir liggja að baki þekkingu manna á áhrifum ofangreindra efna á 

heilsufar lífvera. Rannsóknir á tilraunastofum þar sem viðkomandi efni er gefið 

tilraunadýrum í ákveðnum og oft stórum skömmtum, t.d. rottum og músum, eru þar 

fyrirferðarmiklar. Þar er markmiðið oftar en ekki að rannsaka áhrif tiltekins efnis á 

afmarkaða lífeðlisfræðilega eða lífefnafræðilega ferla. Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa 

hins vegar haft einna mest vægi í rannsóknum á áhrifum mismunandi efna á heilsufar 

mannsins en þar er til dæmis skoðuð dánartíðni eða tíðni tiltekinna sjúkdóma í samhengi 

við loftmengun af völdum ákveðinna efna, t.d. í borgarumhverfi eða á iðnaðarsvæðum, eða 

þekkt magn flúors og fleiri efna í drykkjarvatni. Slíkar rannsóknir hafa ákveðna vankanta 

þar sem erfitt er að stýra fyrir áhrifum annarra efna sem kunna að vera í umhverfinu, 

lífsstíl fólks og flutningum fólks til og frá rannsóknarsvæðum.  

Þar sem markmið þessarar rannsóknar er að skoða möguleg áhrif ofangreindra efna á 

heilsufar sauðfjár hefur sérstaklega verið leitað að slíkum rannsóknum. Erfitt hefur reynst 

að finna rannsóknir sem snerta sauðfé, hvað þá íslenskt sauðfé, og er það þá helst í 

tengslum við eldgos. Er það væntanlega ástæða þess að hérlendis hafa viðmið fyrir flúor í 
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kjálkum sauðfjár í nágrenni iðjuveranna verið sett út frá niðurstöðum rannsóknar Vikøren 

og Stuve (1996) á áhrifum flúors á bein og tennur norskra dádýra.  

Hér verður dregin upp mynd af mögulegum áhrifum flúors, arsens, nikkels, 

brennisteinstvíoxíðs og svifryks á heilsufar spendýra. Þær rannsóknir sem vitnað er í eru 

grundvöllur spurninga um tiltekin heilsufarseinkenni hjá sauðfé sem bændur voru beðnir 

að meta í spurningakönnun og fjallað verður um í kafla 4. 

2.2.2  Flúor 

Flúor í umhverfinu 

Flúor er frumefni og ber efnatáknið F. Það er á gasformi og tilheyrir hópi halógena. Flúor 

er mjög hvarfgjarnt efni og í raun eitt af hvarfgjörnustu efnum sem finnast í umhverfinu. 

Af þeirri ástæðu er það aldrei eitt og sér í umhverfinu heldur binst öðrum efnum og 

myndar með þeim mismunandi efnasambönd. Vatn inniheldur flúor af náttúrulegum 

uppruna og fer magn flúorsins að miklu leyti eftir efnasamsetningu steina og jarðvegs á því 

svæði sem um ræðir. Mesti styrkur flúors finnst í vatni þar sem pH gildi er hátt og lítið 

kalsíum er í vatninu (WHO, 2006a).  

Flúor berst einnig af mannavöldum út í umhverfið. Hér á landi ber áliðnaðurinn ábyrgð á 

stórum hluta flúors í umhverfinu af mannavöldum en við framleiðslu áls er notað krýólít 

(Na3AlF6). Þau efnasambönd sem verða til við álframleiðslu eru t.d. vetnisflúoríð, 

kalsíumflúoríð, natríumflúoríð, brennisteinshexaflúoríð og flúorsýra (WHO, 2002).  

Vetnisflúoríð (HF) er það form flúors sem sleppur á loftkenndu formi frá verksmiðju 

Norðuráls á Grundartanga. Þegar efnið fellur til jarðar og kemst í snertingu við vatn 

breytist allur flúor yfir í flúoríðjónir, sem er hið lífaðgengilega form flúors. Í jarðveginum 

binst flúoríð kalsíumjónum og myndar torleyst kalsíumflúoríð. Því er ekki um langtíma 

uppsöfnun á lífaðgengilegum flúor að ræða (Ingvar Helgi Árnason, 2010). 

Í Noregi hafa verið gerðar rannsóknir á uppsöfnun flúors í jarðvegi og barrtrjám í nálægð 

við nokkur álver sem flest hafa verið starfandi frá miðri síðustu öld. Þessar rannsóknir hafa 

leitt í ljós að uppsöfnun á sér stað í barrtrjám í samræmi við það magn flúors sem er losað 

á hverjum tíma. Magn flúors í gróðri er þannig óháð því hve lengi verksmiðjan hefur verið 

starfandi og bundið af losun á viðkomandi tímapunkti. Það þýðir að ef losun á flúor dregst 

saman minnkar magn flúors í gróðri í samræmi við það (Horntvedt, 1995). Rannsókn á 

jarðvegi og yfirborðsvatni í nálægð þriggja álvera í Noregi leiddi í ljós að ólíkt uppsöfnun 

flúors í gróðri er uppsöfnun efnisins í jarðvegi háð heildarútblæstri á flúor á þeim tíma sem 

viðkomandi verksmiðja hefur verið starfrækt. Þetta bendir til þess að þó að flúor finnist í 

jarðvegi í einhverju magni sé hann ekki mjög aðgengilegur gróðrinum, enda myndar hann 

torleyst kalsíumflúoríð í jarðvegi eins og áður hefur komið fram. Aukningar á flúori í 

jarðvegi varð vart í allt að 30 km fjarlægð frá upptökunum. Efstu lög jarðvegsins bundu 

minna magn af flúori en þau neðri, sem þýðir að flúor er aðgengilegri gróðri í efri lögum 

jarðvegsins. Magn flúors reyndist vera um 500 mg/kg þar sem styrkurinn var mestur. Það 

er innan þeirra marka sem teljast til náttúrulegra gilda flúors í jarðvegi í Noregi, sem eru 

frá 3-730 mg/kg. Áhrifa flúors í yfirborðsvatni varð ekki vart nema innan 3-5 km radíuss 

frá uppsprettunni. Í samanburði við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á jarðvegi í 

nágrenni álvera á fleiri stöðum í heiminum, reyndist styrkur flúors í norskum jarðvegi 
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nálægt álverksmiðjum töluvert minni. Samsetning jarðvegs getur haft áhrif þar á og þekkt 

er að leirkenndur jarðvegur bindi frekar flúor en jarðvegur sem er sandkenndur (Arnesen 

o.fl., 1995). 

Upptaka flúors 

Upptaka flúors fer aðallega fram í maga og meltingarvegi lífvera og er háð hlutfallslegum 

vatnsleysanleika þess flúorefnasambands sem er innbyrt. Flúor fer hratt út í blóðrásina og í 

vefi líkamans og skilst að einhverju leyti út með þvagi en 60-90% hans verður eftir í 

líkamanum (60% hjá fullorðnum lífverum en 80-90% hjá ungviði) (WHO, 2002). Um 99% 

þess flúors sem finnst í líkamanum er í beinum og tönnum lífverunnar (Kaminsky, 

Mahoney, Leach, Melius og Miller, 1990; Bassin, Wypij, Davis og Mittleman, 2006). 

Upptaka vatnsleysanlegs ólífræns flúoríðs (samband flúors og annars frumefnis eða 

efnahóps) stjórnast að miklu leyti af sýrustigi magans og er því ekki breytileg eftir 

efnasamsetningu drykkjarvatns (Maguire o.fl., 2005). Hins vegar er upptaka flúoríðs úr 

torleystari efnasamböndum flóknari og önnur efni í fæðu geta annað hvort aukið upptöku 

eða dregið úr henni (Cerklewski, 1997). Þegar kalsíum, magnesíum og álsöltum er bætt við 

fæði binst flúor þeim torleystari efnasamböndum sem skiljast út með hægðum og þvagi. Sé 

hins vegar súlfötum, fosfötum eða mólýbden bætt við fæði hefur það þau áhrif að upptaka 

flúors eykst (Ozsvath, 2009).  

Áhrif af ofneyslu flúors  

Flúoreitrun (e. fluorosis) í mönnum og dýrum kemur fram þegar flúorupptaka er meiri en 

æskilegt er í lengri eða skemmri tíma (WHO, 2002; Hermann Þórðarson, 2004a). Inntaka 

flúors í of stórum skammti hefur alvarlegar afleiðingar fyrir lífverur. Áhrif bráðrar 

flúoreitrunar í mönnum eru vel skráð, sérstaklega í tengslum við slys sem orðið hafa vegna 

inntöku á tannheilsuvörum eða plágueyði sem inniheldur natríumflúoríð (Whitford, 1992, 

Ozvath, 2009). Afleiðingarnar geta verið uppköst, berkjukrampi, að hósta upp blóði, 

krampi í höndum og fótum, hjartastopp, sleglatif, sem er lífshættuleg hjartsláttartruflun, 

útþandir augasteinar, of mikið af kalíumi í blóði (e. hyperkalemia) og of lítið kalk í blóði 

(e. hypocalcemia) sem hvort tveggja getur leitt til nýrnabilunar. Þá getur flúoreitrun í 

verstu tilvikum leitt til dauða (Ozsvath, 2009). 

Sýnt hefur verið fram á margvísleg áhrif af völdum langtíma ofneyslu á flúori og koma 

einkenni fyrst fram í tönnum og beinum þar sem 99% þess flúors sem safnast fyrir í 

líkamanum finnst (WHO, 2002; Kaminsky o.fl., 1990; Bassin o.fl., 2006; Doull, o.fl., 

2006). 

Tennur 

Einkenni í tönnum koma fram ef neysla flúors hefur verið óhófleg á meðan þroskun á 

glerungi átti sér stað eða á fyrstu sex til átta árum ævinnar hjá mönnum. Einkennin lýsa sér 

þannig að glerungur tannanna tekur ekki á sig eðlilega lögun og eru áhrifin misjöfn, allt frá 

rétt greinanlegum rákum til brúnna bletta og holótts yfirborðs í tönnum (Doull o.fl., 2006, 

Ish og Suckling, 1991). Merki um flúoreitrun í tönnum búfjár eru venjulega greind með 

skoðun á framtönnum (National Research Council, 2005). 
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Coote, Cutress og Suckling (1997) rannsökuðu flúorupptöku í tönnum á myndunarstigi í  

kindum í nágrenni fjallsins Ruapehu á Nýja Sjálandi í kjölfar eldgoss þar árið 1995. 

Rannsóknin sýndi að ef tönn var á fyrsta stigi í þroskun glerungsins hafði stór skammtur af 

flúoríði áhrif á kölkun. Rákir af lakari glerungi komu fram í tönninni og var hann mýkri en 

eðlilegur glerungur og holóttur eða flekkóttur. Tennur sem voru fullþroskaðar á þeim tíma 

sem flúoríðsins var neytt í ofskammti höfðu eðlilegan glerung en tannbeinið innihélt lag af 

flúorríku steinefni.   

Ekki virðist um tengsl flúorinntöku og tannloss að ræða, í það minnsta fundust ekki 

heimildir sem studdu slík tengsl. Hins vegar er vert að benda á það að þar sem mikið er um 

tannlos hjá sauðfé getur reynst erfitt að koma auga á fyrstu áhrif af völdum flúoreitrunar í 

tönnum. 

Bein 

Áhrif langtíma flúorofneyslu á bein lýsa sér í auknum beinmassa og aukinni þéttni í 

beinum (beinherðingu), ásamt ýmsum einkennum í liðum. Á fyrstu stigum flúoreitrunar í 

beinum lýsa einkennin sér í sársauka og stífni í hrygg, á mjaðmasvæði og í liðum og koma 

einkennin fram samhliða beinherðingunni. Stirðleiki eykst jafnt og þétt þar til hryggurinn 

verður samfelld beinsúla. Eftir því sem þetta ástand versnar geta liðbönd harðnað og orðið 

að beini. Í verstu tilfellum getur flúoreitrunin valdið taugafræðilegum veilum, 

vöðvaeyðingu, lömun, afmyndun á hrygg og liðum og samþjöppun mænu (Ozsvath, 2009). 

Styrkur flúoríðs í beinum eykst með aldri en sé það tekið upp í miklu magni þá dregur jafnt 

og þétt úr uppsöfnun sem bendir til þess að beinvefurinn mettist. Styrkur flúoríðs er meiri í 

beinkasti en skafti og styrkur þess í frauðbeini (t.d. rófubeini og rifjum) er að jafnaði 25-

50% hærri en í þéttbeini (Livesey og Payne, 2011). Liversey og Payne (2011) skilgreina 

mörk flúoreitrunar í beinum hjá búfénaði við styrk sem er >4500-5500 mg F/kg þurrvigt. 

Styrkur beina og hættan á beinbrotum í tengslum við flúorinntöku hafa verið metin í 

rannsóknum á dýrum. Flestar þeirra gefa til kynna að þó að flúoríð geti aukið rúmmál   

beina verði styrkur þeirra minni á hverja rúmmálseiningu beinsins. Rannsóknir á rottum 

benda til þess að styrkur beina taki að minnka þegar flúoríð í beinösku hefur náð 6000-

7000 mg/kg (Doull o.fl., 2006).  

Doull o.fl. skipuðu nefnd sem endurmat staðla EPA vegna flúors í drykkjarvatni út frá 

fyrirliggjandi og nýlegum rannsóknum í mönnum og dýrum árið 2006. Nefndin komst að 

þeirri niðurstöðu að undir ákveðnum skilyrðum veikti flúor bein og yki hættu á 

beinbrotum. Meirihluti nefndarinnar mat það svo að ævineysla á drykkjarvatni sem 

innihéldi 4 mg/L eða meira af flúoríði væri líkleg til að auka tíðni beinbrota í samfélaginu 

til samanburðar við það ef neysluvatn innihéldi 1 mg/L af flúoríði. Sérstaklega ætti þetta 

við um þá hópa fólks sem væru viðkvæmir fyrir, t.d. vegna nýrnasjúkdóma, þar sem þeim 

væri hættara við uppsöfnun á flúor í beinum. 

Beinkrabbi (osteosarcoma) 

Þar sem flúor finnst helst í beinum af vefjum líkamans hefur möguleikinn á áhrifum þess á 

myndun beinkrabba fengið nokkra athygli í fræðaheiminum. Rannsóknir á tíðni 

krabbameins í samfélögum sem eru með annað hvort viðbættan eða náttúrulegan flúor í 

drykkjarvatni hafa oftast ekki leitt í ljós neina fylgni við aukna dánartíðni vegna 
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krabbameins (Kaminsky o.fl., 1990). Í slíkum krabbameinsrannsóknum felst þó sú áskorun 

að krabbamein þróast oftast árum eða jafnvel áratugum eftir að sá sem með það greinist 

var útsettur fyrir krabbameinsvaldinum. Á þeim tíma getur viðkomandi t.d. hafa flutt af 

rannsóknarsvæðinu eða inn á það (Ozsvath, 2009). Í rannsókn sem gerð var á 11 

sjúkrahúsum í Bandaríkjunum var bakgrunnur þeirra sem greinst höfðu með beinkrabba, 

20 ára og yngri, tekinn inn í myndina, sem og bakgrunnur samanburðarhóps. Í þessari 

rannsókn kom í ljós fylgni beinkrabba og þess að hafa fengið flúor í drykkjarvatni í 

barnæsku hjá drengjum en þessi fylgni var ekki marktækt til staðar hjá stúlkum (Bassin 

o.fl., 2006). Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta eða mæla móti þessum niðurstöðum. 

Nýru  

Flúor safnast að öllu jöfnu ekki fyrir í mjúkvefjum líkamans, jafnvel þegar um inntöku á 

stórum skömmtum er að ræða. Mestan styrk þess er að finna í vefjum sem innihalda hærra 

hlutfall kalsíums og magnesíums eins og í sinum, ósæð og fylgju. Auk þess mælist yfirleitt 

hár styrkur flúors í nýrum þegar lífveran innbyrðir mikinn flúor vegna þvags sem verður 

eftir í píplum (National Research Council, 2005). 

Megnið af þeim flúor sem lífveran losar sig við fer um nýrun sem eru útsett fyrir mun 

hærri styrk flúors en önnur líffæri. Hlutfall flúors í nýrum rotta hefur mælst fimm á móti 

einum til samanburðar við það sem mælist í öðrum vefjum og blóðvökva (Whitford, 1996 

eins og vitnað er í hjá Doull o.fl., 2006). Nýru mannsins þurfa að draga úr styrk flúoríðs 

allt að fimmtíufalt frá blóðvökva yfir í þvag. Það er því líklega meiri hætta á flúoreitrun í 

nýrnakerfinu en í flestum öðrum vefjum líkamans. Þeir sem eru með skerta nýrnastarfsemi 

af einhverjum ástæðum eru í aukinni hættu á flúoruppsöfnun í beinum og eru með 

hækkaðan styrk flúors í blóðvökva, fái þeir á annað borð flúor úr umhverfi sínu (Doull 

o.fl., 2006). 

Meltingarvegur  

Ógleði, uppköst, niðurgangur og verkir í kvið eru einkenni sem koma fram þegar um bráða 

flúoreitrun er að ræða (Ozsvath, 2009). Rannsóknir á dýrum hafa sýnt að flúoríð getur 

örvað seyti magasýra, dregið úr blóðflæði frá innra byrði magans og jafnvel orsakað 

frumudauða í þekjuvef meltingarfæra (Doull o.fl., 2006). Þau mörk þar sem áhrifa á 

meltingarveg fer að gæta vegna langtíma flúorofneyslu eru ekki þekkt og líklegt að margt 

annað, t.d. aðgengi að næringarríku fæði, hafi áhrif á hvenær einkenni koma fram. Til 

dæmis eru einkenni í meltingarfærum vel þekkt á svæðum þar sem flúoríð í neysluvatni er 

landlægt vandamál og aðgengi að næringarríku fæði takmarkað á meðan svipað magn af 

flúoríði í neysluvatni í Bandaríkjunum og Bretlandi veldur ekki endilega einkennum 

(Ozsvath, 2009). Doull o.fl. (2006) telja líklegt að innihaldi drykkjarvatn innan við 4 mg/l 

af flúori þá séu innan við 1% af mannfólki líkleg til að fá einkenni frá meltingarfærum. 

Frjósemi 

Long o.fl. (2009) fjalla um áhrif flúors á frjósemi karla og styðjast þar m.a. við fjölda 

tilrauna sem gerðar hafa verið á dýrum, sem og rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

mönnum þar sem flúor finnst í drykkjarvatni. Niðurstöður þessara rannsókna sýna fram á 

skerta frjósemi þeirra sem fá flúor í of miklum mæli og birtast áhrifin í uppbyggingu og 

virkni sæðisfruma, truflun verður á framleiðslu hormóna sem eru mikilvæg fyrir 

æxlunarkerfið og truflun verður á sæðisframleiðslu. Flúor í of miklu magni hefur m.a. áhrif 
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á sinkupptöku sem dregur úr testósterónframleiðslu (El-Seweidy, Hashem, Abo-El-matty 

og Mohamed, 2008). Þá hefur verið sýnt fram á aukið oxunarálag af völdum flúors sem 

leiðir til DNA skemmda. Það hefur þau áhrif að tíðni óeðlilegra sáðfruma eykst (Kumar, 

Doreswamy, Shrilatha og Muralidhara, 2002). Álag af völdum flúors truflar auk þess 

kalsíumefnaskiptaferlið sem veldur vanvirkni sáðfruma (Long o.fl., 2009).  

Freni (1994) skoðaði fæðingartíðni á meðal bandarískra kvenna í samhengi við flúormagn í 

drykkjarvatni þar sem flúormagn var 3 mg/L eða meira. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á neikvætt samband þessara þátta. Með auknu flúormagni í drykkjarvatni 

lækkaði fæðingartíðni að jafnaði. 

Kumari, Kumari og Kumar (2011) gerðu tilraun á kvenkyns rottum sem var skipt í hópa 

sem fengu annars vegar 25 mg/kg og hins vegar 50 mg/kg daglega af flúori í 60 daga, auk 

viðmiðunarhóps sem fékk engan flúor. Rannsóknin leiddi í ljós mjög skemmdar frumur í 

móðurlífi við aukinn flúorskammt. Niðurstaða þeirra var að þessar skemmdir á frumum og 

kirtlum í móðurlífi myndu leiða til fósturláts eða andvana fæðinga.  

National Research Council (2005) tilgreinir það flúorinnihald í drykkjarvatni sem talið er 

hafa neikvæð áhrif á æxlunarhæfni mismunandi dýrategunda. Þar kemur fram að áhrifa á 

æxlunarhæfni búfjár fari að gæta þegar flúorinnihald drykkjarvatns er 100 mg F/L. Það er 

margfalt meira magn en greinst hefur í árvatni í Hvalfirði sem eins og áður er vikið að 

mældist hæst 0,14 mg F/L árið 2012 í Kalmansá (Efla, 2013).  

Þroski á fósturstigi 

Áhrif flúorneyslu móður á afkvæmi á fósturstigi hafa að nokkru leyti verið rannsökuð bæði 

í mönnum og dýrum og hafa rannsóknir sýnt tengsl á milli flúormagns sem mælist í 

blóðvökva móður og í blóði naflastrengs. Því eru eitrunaráhrif af völdum flúors möguleg í 

fóstri ef ofneysla móður er fyrir hendi (Doull o.fl., 2006). Doull o.fl. (2006) vísa m.a. í 

rannsóknir á rottum þar sem komu fram minniháttar áhrif á þroska fósturs hvað varðar 

breytingar á beinum við skammt af stærðinni 250 mg/L (LOAEL: lowest-observed-adverse-

effect level). Samkvæmt því þarf nokkuð stóran skammt af flúor til að áhrifa fari að gæta á 

fóstur. 

Áhrif á innkirtla 

Doull o.fl. (2006) tóku saman niðurstöður rannsókna á dýrum á tilraunastofum og 

rannsókna á mönnum sem snerta áhrif flúors á innkirtlastarfsemi. Helstu áhrif flúors á 

innkirtlastarfsemi eru minni virkni í skjaldkirtli, aukin kalsitónínvirkni, aukin virkni 

kalkkirtils og minna glúkosaþol (sykursýki 2).    

Niðurstöður rannsókna benda til þess að flúoríð í nægjanlegu magni leiði til hækkaðs 

glúkósa í blóði og minna þols gagnvart glúkósa hjá sumum einstaklingum. Skert glúkósa 

efnaskipti virðast tengjast styrk flúors í blóði þegar hann er 0,1 mg/L eða meiri í bæði 

dýrum og mönnum (Rigalli, Ballina, Roveri og Puche, 1990; Trivedi, Mithal, Gupta og 

Godbole, 1993; de la Sota o.fl. 1997). Meginverkunin virðist vera minnkað seyti insúlíns. 

Auk þess virðist sem sykursjúkir einstaklingar taki upp meira af flúoríði þar sem það finnst 

í drykkjarvatni, þar sem þeir þurfa meiri vökva en heilbrigðir einstaklingar og 

nýrnastarfsemi er skert (García-Montalvo, Reyes-Pérez og Del Razo, 2009).  
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Áhrif á taugakerfi 

Rannsókn sem gerð var árið 2003 í Kína þar sem bæði er mikið af flúor í umhverfinu 

sökum landfræðilegra aðstæðna og vegna notkunar á flúorríkum kolum sem orkugjafa, 

sýndi marktæka fylgni á milli hækkandi magns flúors í drykkjarvatni og aukinnar tíðni 

þroskahömlunar (IQ <70) sem og þeirra sem mældust á mörkum þroskahömlunar (IQ 70–

79). Niðurstöðurnar benda til þess að á svæðum þar sem flúorskemmdir í tönnum eru 

landlægt vandamál, eins og á sumum svæðum í Kína, geti magn yfir 1 mg F/L í 

drykkjarvatni haft alvarlegar afleiðingar fyrir greindarþroska barna (Xiang o.fl., 2003). 

Doull o.fl. (2006) benda á að áhrif flúors á virkni skjaldkirtils geti haft áhrif á frammistöðu 

á greindarprófi þar sem t.d. ofvirkur skjaldkirtill hafi í för með sér þreytu, þunglyndi, 

einbeitingarskort, skert minni og skerta heyrn. Að auki séu vísbendingar um að skert virkni 

skjaldkirtils í ófrískum konum geti valdið því að börn þeirra séu með lægri 

greindarvísitölu. 

Ónæmiskerfið 

Frumur ónæmiskerfisins myndast í beinmerg. Ef flúor safnast fyrir í miklu magni í beinum 

hefur það áhrif á myndun mótefna gegn framandi efnum í líkamanum. Butler, Satam og 

Ekstrand (1990) sýndu fram á að flúor geti t.d. aukið ónæmisviðbrögð gagnvart 

mótefnavaka. Aðrir (Jain og Susheela, 1987) hafa sýnt fram á minni mótefnaframleiðslu 

og áhrif á sérhæfingu stofnfruma. Það er því ljóst að flúor í beinum getur haft mikil áhrif á 

heilsu lífverunnar í gegnum truflun á ónæmiskerfinu. 

Flúoreitrun í búfénaði 

Í grein Páls A. Pálssonar (1995) fyrrverandi yfirdýralæknis kemur fram að flúorþol sé 

einstaklingsbundið innan sömu búfjártegundar. Þar skipti líkamlegt ástand gripa sem verða 

fyrir flúormengun verulegu máli. Af þeim sökum verði seint hægt að tilgreina einhverja 

algilda tölu varðandi flúorþol ýmissa búfjártegunda sem eigi ávallt við í öllum aðstæðum. 

Hann bendir á að í þessu samhengi sé rétt að hafa í huga að vetrarfóðrun hrossa og 

stundum einnig sauðfjár sé oft á tíðum bæði naum og einhæf hér á landi. Hann lýkur þó 

grein sinni á því að vísa í erlendar rannsóknir sem hafi sýnt að fari styrkur flúormagns í 

beinösku upp í 2000-4000 mg/kg sé hætta á tannskemmdum og fari styrkurinn yfir 5000 

mg/kg þá sé hætta á að komi fram ýmis önnur einkenni, s.s. beinhnjóskar, helti, vanþrif 

o.s.frv. 

Áhrif krónískrar inntöku á lágum styrk flúors velta á því hversu uppleysanleg 

flúorsameindin er sem er innbyrt, hversu vel nærð skepnan almennt er, af hvaða tegund og 

á hvaða aldri skepnan er þegar inntaka flúorsins á sér stað og hvort önnur næringarefni eru 

til staðar sem hafa áhrif á eitrunareiginleika flúorsins. Sauðfé sem á að gefa af sér afurðir, 

lömb og ull, er talið þola allt að 60 mg F/kg í fóðri (National Research Council, 2005).    

Í grein Sigurðar Sigurðarsonar (ódagsett) sem einnig er fyrrverandi yfirdýralæknir og 

birtist á vef Matvælastofnunar kemur fram að áhrif aukins flúors í umhverfinu á búfé, í 

kjölfar eldgosa, hafa að nokkru leyti verið rannsökuð hér á landi. Langvinn flúoráhrif eru 

mæld í beinum búfjár, oftast í kjálka. Flúor binst kalki í blóði og sest fyrst og fremst að í 

beinum og tönnum og truflar við það þann eiginleika í byggingu þeirra sem tryggir 

hámarksstyrk beina og tanna. Þegar flúormagn í kjálkum nautgripa fer upp í 4500-5000 
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mg/kg fara að myndast beinhnjóskar en hjá sauðfé gerist það við 2000-3000 mg/kg. 

Þolmörk í fóðri nautgripa hafa verið sett við 25-30 mg/kg en hjá sauðfé 70-100 mg/kg. 

Sigurður telur þó að vísbendingar séu um að minna magn þurfi í fóðri til að valda eitrun ef 

álagið varir um langan tíma. 

Á hestabúgarði á svæði þar sem flúor var bætt í drykkjarvatn (1,3 mg/L) þróuðu hestar með 

sér ýmis einkenni flúoreitrunar eftir langvarandi neyslu vatnsins. Þetta voru hefðbundin 

einkenni í tönnum og afmyndanir í fótum og hófum (beinhnjóskar). Einkennin komu fram 

um tveimur árum eftir að farið var að bæta flúor í vatnið og jukust með tímanum. 

Flúorinnihald beina var rannsakað í fjórum hrossum og var þurrefnainnihald frá 587 mg/kg 

F til 936 mg/kg F sem er mun lægra en þær viðmiðunartölur fyrir flúoreitrun í beinum sem 

áður hefur verið getið um (Krook og Justus, 2006).  

Jakob Kristinsson, Eggert Gunnarsson, Þorkell Jóhannesson, Páll A. Pálsson og Hörður 

Þormar (1997) gerðu tilraun með flúoreitrun í íslensku sauðfé á tólf 6-8 mánaða gömlum 

gimbrum. Þeim var skipt í þrjá jafnstóra hópa og gefið inn tiltekið magn af flúoríði í formi 

natríumflúoríðs í vatnslausn fimm daga vikunnar í 20 vikur. Fyrsti hópurinn fékk 5 mg/kg, 

annar 10 mg/kg og sá þriðji 15 mg/kg. Vanþrif, lystarleysi og skita voru augljósustu 

einkenni flúoreitrunar í þessari rannsókn og komu þau fram í hópum sem fengu 10-15 

mg/kg. Einkenna um flúoreitrun varð ætíð vart þegar þéttni þess í plasma var umfram 0,86 

mg/L. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flúoreitrun sé yfirvofandi fari þéttni 

þess í plasma verulega yfir 0,5 mg/L. Styrkur flúors í blóði sauðfjár í Hvalfirði hefur ekki 

verið mældur svo vitað sé. 

Áhrif flúorinntöku á ull 

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar kemur að rannsóknum á áhrifum flúors á ull 

sauðfjár. Í rannsókn Peirce (1959) kemur fram að hjá lömbum sem gefið var drykkjarvatn 

sem innihélt 10 mg/L af flúoríði hafi ekki orðið vart alvarlegra heilsufarslegra áhrifa. Þó 

nefnir hann að fram hafi komið breytingar á tönnum og dregið úr ullarframleiðslu. Hærri 

styrkur eða 20 mg/L af flúoríði í drykkjarvatni hafði hins vegar áhrif á heilsu lambanna, 

fram komu alvarlegri merki um flúoreitrun í tönnum auk minni ullarframleiðslu.  

Wheeler og Turner (1986) sýndu fram á 18% samdrátt í ullarframleiðslu lamba sem fengu 

30 mg F/L í drykkjarvatni.  

2.2.3  Arsen  

Arsen ber efnatáknið As og tilheyrir flokki málmunga í lotukerfinu. Arsen finnst í 

náttúrunni í mismunandi oxunarfösum. Það brotnar ekki niður í náttúrunni og ekki er hægt 

að eyða því frekar en öðrum frumefnum en hægt er að breyta lífaðgengileika þess í vatni 

með því að láta það bindast öðrum efnum, t.d. járni (Choong, Chuah, Robiah, Koay og 

Azni, 2007). Arsen er eitt af þeim efnum sem hefur verið skilgreint sem þungmálmur 

vegna eitrunareiginleika sinna en efnið getur bundist lífrænum efnasamböndum og myndað 

fituleysanleg efnasambönd sem geta verið mjög eitruð lífverum, t.d. metýl-efnasambönd 

(Walker, Hopkin, Sibly og Peakall, 2006). Lífverur taka efnið aðallega upp í gegnum 

smáþarma og losa sig við um 50% þess aftur á 3-5 dögum með þvagi. Arsen gerir yfir 200 

ensím óvirk, sérstaklega þau sem er mikilvæg orkubúskap frumunnar og myndunar og 

viðgerða á DNA (Ratnaike, 2003). Aðaleituráhrif As koma fram vegna þess að það hefur 
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víxlverkandi áhrif á SH-hópa próteina og verður staðgengill fosfórs í ýmsum 

lífefnahvörfum (Tchounwou, Patlolla og Centeno, 2003).  

Bráð arseneitrun veldur ógleði og uppköstum, kviðverkjum og alvarlegum niðurgangi. Þá 

hefur arseneitrun einnig verið tengd sjúkdómum í heila og truflun í taugakerfi. Efnið er 

þekktur krabbameinsvaldur sem getur valdið krabbameini í fjölmörgum líffærum 

(Ratnaike, 2003), t.d. lifur, lungum, húð, þvagblöðru, nýrum og ristli (Tchounwou o.fl., 

2003). Önnur heilsufarseinkenni sem hafa verið tengd við arsen eru hjarta- og 

æðasjúkdómar, frávik í þroska, raskanir í taugakerfi, sykursýki, skert heyrn, 

bandvefsmyndun í portæðum, röskun í blóðkerfi, s.s. blóðleysi, hvítkornafæð og  

rauðkyrningafjölgun og öndunarfærasjúkdómar (Tchounwou o.fl., 2003; Ratnaike, 2003).  

Arseneitrun í sauðfé 

Í rannsókn sem gerð var á svæði þar sem grunnvatn er mengað arseni kom fram að merki 

um arseneitrun í sauðfé voru þyngdartap, þróttleysi, slen og vanþrif, ullarlos, staðbundin 

sár á húð og bólgur í slímhúð (Ashrafihelan o.fl., 2013). 

Þolmörk fyrir arsen í fóðri búfjár hafa verið sett við 30 mg/kg (National Research Council, 

2005).  

Áhrif á frjósemi 

Ólíklegt er talið að hækkaður styrkur arsens í umhverfi hafi áhrif á frjósemi við 

náttúrulegar aðstæður (National Research Council, 2005). Í tilraun á karlkyns músum sem 

sýndi fram á fækkun á sæðisfrumum, minni hreyfanleika og aukningu á afbrigðilegum 

sæðisfrumum þurfti stóran skammt en mýsnar höfðu fengið 40 mg As/L í 35 daga. Engin 

áhrif sáust af minni skammti eða 20 mg/L (Pant, Kumar, Murthy og Srivastava, 2001). 

2.2.4  Nikkel 

Nikkel (Ni) er einn algengasti hliðarmálmurinn í jarðskorpunni og er notaður í ýmiskonar 

iðnaði. Víðtæk notkun á nikkel hefur leitt til óhóflegs magns Ni í umhverfinu af 

mannavöldum og á bruni á jarðefnaeldsneyti stærstan þátt í loftborinni mengun af hans 

völdum. Lífverur taka nikkel upp í gegnum innöndun, meltingu og húð en helsti 

geymslustaður nikkels eru lungun (Lu, Shi, Costa og Huang, 2005).  

Nikkelupptaka í of miklum mæli getur haft alvarleg heilsufarsleg áhrif. Þar má nefna 

nikkelofnæmi og húðbólgu, vefjaskemmdir og krabbamein. Langtíma neysla veldur 

uppsöfnun nikkels í líkamanum, sem getur valdið bandvefsmyndun í lungum, hjarta- og 

æðasjúkdómum og nýrnasjúkdómum. Krabbameinsvaldandi virkni nikkel-sameinda í 

líkamanum er þó mesta áhyggjuefnið en niðurstöður faraldsfræðilegra rannsókna hafa leitt 

í ljós að ýmis nikkelsambönd valda krabbameini í mönnum (Lu o.fl., 2005; Hayes, 1997). 

Algengustu einkenni eitrunar af völdum nikkels hjá búfé eru minnkaður vöxtur, lélegri 

fóðrun, breytingar í blóði, nýrnaskemmdir og minni frjósemi sem lýsir sér í hækkaðri 

dánartíðni hjá afkvæmum (National Research Council, 2005). 

Samal og Mishra (2011) fjalla um eituráhrif af völdum nikkels á fóstur. Ef of mikið er af 

málminum í fæði getur hann farið frá móður til afkvæmis með móðurmjólkinni en einnig í 
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gegnum fylgjuna og þannig valdið fósturskemmandi og vanskapandi áhrifum vegna 

frumuskemmandi eiginleika málmsins.  

Þolmörk búfjár fyrir nikkel í fóðri hafa verið sett við 50 mg Ni/kg (National Research 

Council, 2005). 

2.2.5  Brennisteinn og svifryk 

Brennisteinn er algengt frumefni sem ber efnatáknið S. Hann finnst í miklu magni í 

jarðlögum á formi súlfata eins og gifs (CaSO4), pýríts (FeS) eða sem tiltölulega hreint 

frumefni. Kol og olía innihalda einnig töluvert magn af brennisteini og við bruna þeirra 

losnar m.a. brennisteinstvíoxíð (SO2) sem er eitt af algengustu mengunarefnum í umhverfi 

manna (Hermann Þórðarson, 2004b). Eins og áður hefur komið fram hefur brennisteinn 

verið mældur í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga, í formi brennisteinstvíoxíðs (SO2) og 

brennisteinsvetnis (H2S) í andrúmslofti, súlfats (SO4) í árvatni og úrkomu (Efla, 2013) og 

sem frumefnið brennisteinn (S) í mosa (Sigurður H. Magnússon, 2013).  

Í ofangreindum mælingum er brennisteinstvíoxíð það efnasamband sem mælst hefur 

nálægt viðmiðunarmörkum og m.a. farið yfir gróðurverndarmörk oftar en leyfilegt er eins 

og áður hefur verið fjallað um. Í viðmiðunum WHO (2006b) um loftgæði kemur fram að 

efnið sé fyrst og fremst skaðlegt heilsu lífvera við innöndun.  

Áhrif innöndunar brennisteinstvíoxíðs á heilsu lífvera hafa aðallega verið rannsökuð með 

tvennum hætti. Skammtímaáhrif á heilsu vegna innöndunar brennisteinstvíoxíðs hafa verið 

rannsökuð á sjálfboðaliðum í þar til gerðum klefum þar sem magni efnisins sem þeir anda 

að sér og tímalengd er stjórnað. Langtímaáhrif brennisteinstvíoxíðs á heilsu lífvera hafa 

hins vegar aðallega verið rannsökuð á tilraunadýrum (WHO, 2006b). Auk þessa hafa verið 

gerðar faraldsfræðilegar rannsóknir þar sem fylgni loftmengunar í borgarumhverfi og 

dauðsfalla af völdum mismunandi sjúkdóma, s.s. öndunarfæra- og hjartasjúkdóma, eru 

skoðuð. Erfitt getur verið að túlka áhrif einstakra efna, s.s. brennisteinstvíoxíðs, í slíkum 

rannsóknum. Þó fram komi fylgni aukins styrks brennisteinstvíoxíðs við hækkaða tíðni 

dauðsfalla geta samverkunaráhrif við svifryk, osón, nituroxíð og fleiri efni spilað þar 

stóran þátt (WHO, 2006b). 

Svifryk eru loftbornar agnir sem geta átt sér ólíkan uppruna og verið af mismunandi 

efnasamsetningu. Svifryk er skilgreint út frá stærð agnanna og er samsett úr ögnum sem 

eru minni en 10 μm að þvermáli (PM10) (Umhverfisstofnun, ódagsett; Pope og Dockery, 

2006).  

Öndunarfæri  

Helstu áhrif aukins brennisteinstvíoxíðs í andrúmslofti koma fram í öndunarfærum lífvera. 

Einkenni eru erting í nefi og hálsi sem síðan fylgir berkjuþrenging og andþrengsli, 

sérstaklega hjá astmasjúklingum (Kampa og Castanas, 2008). 

Rannsóknir benda til þess að áhrif brennisteinstvíoxíðs aukist ef svifryk er einnig til staðar. 

Í rannsókn á naggrísum sem önduðu að sér sinkögnum (2,5-5 mg/m
3
) og 

brennisteinstvíoxíði (2,86 mg/m
3
) minnkaði rúmmál lungna. Þessar breytingar tengdust 

vefaukningu og skemmdum á frumum þekjuvefs. Myndun brennisteinssýru á yfirborði 
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agnanna og flutningur þess með ögnunum til innstu hluta lungnanna eru talin skýra þessi 

áhrif (Amdur, 1986, eins og vitnað er í hjá WHO, 2006b). 

Í faraldsfræðilegri rannsókn sem gerð var á gögnum frá nokkrum evrópskum borgum kom í 

ljós samband á milli aukningar á styrk brennisteinstvíoxíðs um 50 μg/m
3
 í andrúmslofti og 

4% fjölgunar dauðsfalla af völdum hjartasjúkdóma sem og 5% fjölgunar dauðsfalla vegna 

öndunarfærasjúkdóma. Samsvarandi aukning dauðsfalla vegna svarts reyks (black smoke) 

sem er svifryk samsett úr ögnum sem eru aðallega 4 μm eða minni var 2% og 4% 

(Katsouyanni o.fl., 1997).   

Hjarta- og lungnasjúkdómar 

Skammtímaáhrif af innöndun svifryks koma sérstaklega fram hjá þeim sem glíma við 

lungnasjúkdóma og eru fólgin í því að einkenni versna. Langtímaáhrif af innöndun svifryks 

eru m.a. hraðari þróun á langvinnri lungnateppu, oxunarálag í lungum, bólgur, æðakölkun 

og skyldir hjartasjúkdómar, breytingar í æðakerfi, t.d. æðasamdrætti og starfsemi æðaþels, 

breytingar á ónæmiskerfi, lungnaskemmdir af völdum svifryks, skert lungnastarfsemi og 

öndunarerfiðleikar (Pope og Dockery, 2006). 

Áhrif svifryks á heilsu ungviðis 

Fjöldi rannsókna sýna fram á alvarleg áhrif svifryks á heilsu barna, s.s. skerta 

lungnastarfsemi og vöxt lungna, aukningu í öndunarfærasjúkdómum og á einkennum í 

öndunarfærum (Koenig o.fl., 1993; Raizenne o.fl., 1996; Pope og Dockery, 2006). Þá hefur 

verið sýnt fram á tengsl milli svifryks og ungbarnadauða í nokkrum rannsóknum 

(Woodruff, Parker og Schoendorf, 2006; Pope og Dockery, 2006) og tengsl loftmengunar 

við fæðingarþyngd, fyrirburafæðingar, vöxt fósturs og fæðingagalla hafa einnig verið 

nokkuð til rannsóknar (Šrám, Binková, Dejmek, og Bobak, 2005; AAP Commitee on 

Environmental Health, 2004). Þær rannsóknir benda almennt til þess að mengun af völdum 

svifryks hafi áhrif á þessa þætti en Pope og Dockery (2006) benda þó á að þar skorti enn 

umtalsvert á þekkingu.  
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3 Aðferðafræði 

Hér á eftir verður fjallað um meginatriði rannsóknarinnar, hvernig hún var framkvæmd, 

hvaða gögn var stuðst við og hvaða mælitæki voru notuð til þess að greina gögnin. 

3.1 Spurningakönnun 

Spurningakönnunin samanstóð af 28 spurningum þar sem spurt var út í heilsufar sauðfjár á 

viðkomandi bæ, auk ýmissa bakgrunnsspurninga er tengdust búskap á bænum og 

svarendunum sjálfum. Spurningalistann má sjá í viðauka A.  

Könnunin var póstkönnun og var send út þann 19. febrúar 2013. Beðið var um að henni 

yrði svarað á ekki lengri tíma en tveimur vikum. Meðfylgjandi var umslag sem hægt var að 

setja í póst og var kostnaður greiddur af rannsakanda. Þann 11. mars var svo hafist handa 

við að hringja í þá sem ekki höfðu enn svarað könnuninni og þeim boðið að fá könnunina 

senda aftur ef þess var þörf. Ekki var hringt í þá sem voru með bannlista-merki við nafn 

sitt í símaskrá samkvæmt leiðbeiningum símleiðis frá starfsmanni Persónuverndar. 

3.1.1  Úrtak  

Spurningakönnun var send á alla bæi með tíu kindur eða fleiri í Kjósarhreppi, 

Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð. Listi yfir þessa aðila var fenginn hjá Matvælastofnun 

(2012a, 2012b, 2012c). Á þessum lista koma aðeins fram nöfn bæja og var leitað að 

ábúendum bæjanna í lögbýlaskrá ársins 2012 (Þjóðskrá Íslands, 2013) og í símaskrá (Já, 

2013). Listinn var svo borinn saman við skráningar í gæðastjórnunarkerfinu Fjárvís til þess 

að finna nöfn þeirra sem halda utan um sauðfjárrækt á bæjunum (Bændasamtök Íslands, 

2008-2013). Í þeim tilfellum sem landnúmer úr lista Matvælastofnunar fannst ekki í 

lögbýlaskrá var ekki send könnun á viðkomandi bæ.  

Alls voru 222 bæir í úrtakinu og skiptust þeir eftir sveitarfélögum þannig að 24 fengu 

könnunina í Kjósarhreppi, 35 í Hvalfjarðarsveit og 163 í Borgarbyggð.  

3.1.2  Svarhlutfall 

Alls bárust svör frá 132 aðilum, auk þess sem 3 létu vita að þeir væru ekki með sauðfé og 

eitt bréf var endursent. Að þeim aðilum frádregnum var svarhlutfall 60,6%.  

Svarhlutfall eftir sveitarfélögum var með eftirfarandi hætti; í Borgarbyggð svöruðu 59% 

þeirra sem fengu könnunina, í Hvalfjarðarsveit 60% og í Kjósarhreppi 72,7%. 

Í langflestum tilfellum var öllum spurningum könnunarinnar svarað. Spurning nr. 8 um 

hversu margt fullorðið sauðfé hefur drepist eða hefur þurft að farga á árunum 2005-2012  

reyndist vera gölluð þar sem skali hennar gerði ekki ráð fyrir nægjanlegri breidd og gerðu 
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svarendur í einhverjum tilfellum athugasemd við spurninguna. Ljóst var af athugasemdum 

að ekki svöruðu allir út frá nákvæmlega sömu forsendum sem hefur áhrif á möguleikann til 

að vinna úr svörum.  

Ekki verður heldur fjallað sérstaklega um úrvinnslu úr svörum við spurningu 11 um afföll 

lamba í niðurstöðum heldur sjónum beint að gögnum úr afurðaskýrslum sem gefa 

nákvæmari upplýsingar um þennan þátt eins og sjá má í umfjöllun um afurðaskýrslur býla 

(kafli 3.2.1). 

3.2 Gæðastýring í sauðfjárrækt 

Auk svara við könnuninni var eins og áður sagði stuðst við gögn úr gæðastýringu í 

sauðfjárrækt. Gæðastýring í sauðfjárrækt tekur m.a. til landnotkunar, skýrsluhalds, 

einstaklingsmerkinga, hirðingar, aðbúnaðar, fóðuröflunar og lyfjanotkunar. Gerð er krafa 

um ákveðnar lágmarksskráningar í gæðastýringunni til að skýrsluhald fyrir sauðfjárbú sé 

fyrir hendi. Einkvæmt númer skal vera fyrir alla fullorðna gripi á búinu. Skrá skal fjölda 

fæddra lamba hjá öllum ám á búinu. Einkvæmt númer skal vera fyrir öll lömb sem eru 

fædd lifandi og skrá skal upplýsingar um afdrif allra lamba sem fæðast á búinu. Fyrir lömb 

sem koma til nytja skal að lágmarki skrá fallþunga fyrir sláturlömbin (þyngd skrokks 

sauðfjár eftir slátrun og fláningu) og þunga á fæti hjá ásetningslömbum. Þá skal skrá 

upplýsingar um förgun eða vanhöld allra fullorðinna gripa á búinu þar sem það á við 

(Bændasamtök Íslands, ódagsett). 

3.2.1  Afurðaskýrslur býla 

Í þessari rannsókn er stuðst við tölulegar upplýsingar úr afurðaskýrslum býla frá árunum 

2007-2012 en ekki reyndist hægt að fá upplýsingar lengra aftur í tímann (Bændasamtök 

Íslands, 2008-2013). Stuðst var við tölur yfir afurðir frá eldri ám en í gæðakerfinu er 

skráningum skipt þannig að skráð er sérstaklega fyrir veturgamlar ær og svo eldri ær sem 

eru eðli málsins samkvæmt hlutfallslega mun fleiri á hverjum bæ. Samanburður var gerður 

á meðalfjölda fæddra lamba á hverja eldri á og meðalfjölda lamba á hverja eldri á sem 

koma til nytja að hausti, en það eru þau lömb sem eru á lífi að loknu sumri og fara flest 

annað hvort í sláturhús eða viðhalda fjárstofninum á viðkomandi bæ. Tölur yfir 

heildarkjötþunga á hverja eldri á voru einnig bornar saman, sem og hlutfall geldra eldri áa.  

Ekki eru aðgengilegar skráningar frá öllum þeim bæjum þar sem ábúendur svöruðu 

spurningakönnuninni en stuðst var við skráningar frá 94 bæjum. Auk þess voru nýttar 

tölulegar upplýsingar frá 5 bæjum til viðbótar sem eru í gæðastýringunni og staðsettir í 

nágrenni iðjuveranna á Grundartanga. Ábúendur þeirra bæja svöruðu ekki könnuninni. 

3.2.2  Samanburður tölulegra upplýsinga 

Við samanburð á tölulegum upplýsingum var hópnum skipt í tvennt, annars vegar þá sem 

búa í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum á Grundartanga og hins vegar þá sem búa í 

meira en 14 km fjarlægð. Nokkrar ástæður eru fyrir því að þessi fjarlægð var valin. Í fyrsta 

lagi var mikilvægt að þeir bæir sem taka þátt í vöktunaráætlun iðjuveranna væru hluti af 

þeim hópi sem var skoðaður en sá bær sem er fjærst svæðinu af þeim sem tilheyra 
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vöktunaráætlun iðjuveranna er í tæplega 14 km fjarlægð frá Grundartanga. Frá þessum 

bæjum eru til upplýsingar um magn flúors í kjálkabeinum bæði lamba og fullorðins fjár og 

eru þær upplýsingar aðgengilegar í vöktunarskýrslum áranna 2010-2012. Fyrir árið 2010 

voru niðurstöður úr mælingum á einstökum dýrum ekki birtar en hægt að skoða meðaltöl 

flúors í kjálkabeinum frá mismunandi bæjum. Vöktunarskýrslur eru aðgengilegar á 

heimasíðu Norðuráls frá árinu 2002 en einhverjar breytingar hafa orðið á vöktunarbæjum 

frá þeim tíma. Bæir hafa dottið út úr vöktunaráætlun, t.d. vegna þess að búskap hefur verið 

hætt en nýir bæir þá komið inn í vöktunaráætlunina í staðinn.   

Í öðru lagi eru bæir í nágrenni iðjuveranna fáir og það hefur áhrif á niðurstöður 

tölfræðilegra útreikninga ef hópnum er skipt nær iðjuverunum. Útreikningar voru m.a. 

gerðir þar sem hópum var skipt miðað við 6 km fjarlægð og 8 km fjarlægð en fæð bæja í 

nágrenni iðjuveranna gerði það að verkum að dreifing innan hópanna var mjög ólík og 

forsendur tölfræðilegra útreikninga um normaldreifingu brostnar.  

Að lokum ber að nefna að sauðfé á bæjum í töluverðri fjarlægð frá iðjuverunum getur 

verið á beitilandi sem liggur nálægt þynningarsvæði iðjuveranna á sama hátt og fé á bæjum 

í meiri nálægð getur verið á beitilandi fjær iðjuverunum. Því segir fjarlægð bæjar frá 

iðjuverum ekki alla söguna.  

3.3 Viðtöl 

Við úrvinnslu gagna úr spurningakönnun og gæðastýringu í sauðfjárrækt vöknuðu ýmsar 

spurningar og var mikilvægt að fá betri innsýn í hvernig skráningum í gæðakerfið væri 

háttað, hversu áreiðanlegar þær væru, hver væri aðkoma dýralækna ef sauðfé veiktist og 

hvar beitilönd væru. Einnig vildi ég fá tækifæri til að spyrja út í svör viðmælenda við 

spurningum í könnuninni og dýpka þannig þekkingu á því sem þar kom fram. Viðtöl voru 

tekin við tvo bændur í Hvalfjarðarsveit, þau afrituð, kóðuð og þemagreind samkvæmt 

eigindlegri aðferðafræði. Þá var leitað til níu bænda til viðbótar eftir upplýsingum um 

afföll á ársgrundvelli til samanburðar, þar af voru sjö í Borgarbyggð, einn í 

Hvalfjarðarsveit og einn í Kjósarhreppi. Samanburðarhæfar upplýsingar fengust frá 

þremur, öllum búsettum í Borgarbyggð. 

3.4 Úrvinnsla tölfræðilegra gagna 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið SPSS notað. Svör voru flokkuð í tvo hópa eftir 

landfræðilegri fjarlægð frá iðnaðarsvæðinu á Grundartanga. Skiptingin var eins og áður var 

útlistað miðuð við 14 km radíus frá iðnaðarsvæðinu. Til þess að meta hvort marktækur 

munur væri á svörum og gögnum hópanna voru gerð marktektarpróf. Marktektarpróf eru 

hjálpleg til að meta hvort munur sem finnst í úrtaki hafi komið upp fyrir tilviljun eða hvort  

hann er raunverulega til staðar í þýðinu. Miðað var við 95% öryggisbil, sem þýðir að hægt 

er að segja með 95% vissu að niðurstöður tölfræðiprófs endurspegli raunveruleikann. 

Meðaltöl jafnbilabreyta, s.s. gagna úr afurðaskýrslum, voru borin saman með óháðum t-

prófum, marghliða dreifigreiningu og blandaðri dreifigreiningu. Levene´s próf voru gerð á 

gögnum til að meta hvort forsendu dreifigreiningar um einsleita dreifingu milli hópa var 

mætt. Gabriel´s eftirápróf var notað til að meta hvar marktækur munur á milli hópa lægi 
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þegar um fleiri en tvo hópa var að ræða. Samband jafnbilabreyta var auk þess metið með 

fylgnistuðlinum r. Þegar meta átti hlutfall svara og samband tveggja eða fleiri nafnbreyta 

eða raðbreyta voru gerð Kí-kvaðratspróf.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar út frá mismunandi þáttum hennar. Fyrst 

er fjallað um niðurstöður spurningakönnunarinnar, þá niðurstöður úr samanburði á 

tölulegum gögnum úr afurðaskýrslum þeirra býla sem eru í gæðastýringu í sauðfjárrækt og 

að lokum niðurstöður úr viðtölum við sauðfjárbændur og samanburð á afföllum í 

sauðfjárrækt á einstökum bæjum. 

4.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Í spurningakönnuninni var spurt um upplifun bænda á heilsufari sauðfjár og hvort þeir 

hefðu orðið varir við breytingar yfir mismunandi tímabil. Auk þess voru þeir beðnir um að 

meta tíðni mismunandi heilsufarseinkenna hjá sauðfé. Þá var einnig spurt um þætti sem 

tengjast búskap á viðkomandi bæjum og gætu haft áhrif á heilsufar sauðfjár, sem og 

bakgrunn þeirra sem svöruðu könnuninni.   

4.1.1  Bakgrunnur svarenda, búskaparhættir og skráningar 

Við úrvinnslu gagna sem tengjast bakgrunni svarenda, búskaparháttum og skráningum á 

ýmsum atriðum var skoðað hvort hóparnir væru með einhverjum hætti ólíkir. Er eitthvað 

sem aðgreinir hópinn sem er með búskap í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum á 

Grundartanga frá hópnum sem er í meiri fjarlægð? Í viðauka B má sjá hvernig hóparnir 

svöruðu einstökum spurningum sem tengjast ofangreindum þáttum og hafa niðurstöður 

verið settar upp í töflur. Hér verða hins vegar dregnar fram þær niðurstöður sem lýsa muni 

á hópunum og geta skipt máli við túlkun á þeim niðurstöðum sem tengjast heilsufari 

sauðfjár. 

Fjöldi bæja og þátttaka í gæðastýringu 

Mun færri bæir tilheyra svæðinu sem er nær Grundartanga en samanburðarsvæðinu. Stuðst 

er við gögn frá 39 bæjum sem eru í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum á Grundartanga. 

Þar af bárust svör við könnuninni frá 34 bæjum. Ábúendur á 21 bæ á þessu svæði eru 

þátttakandur í gæðastýringu í sauðfjárrækt en 5 af þeim svöruðu ekki könnuninni. Svör frá 

98 bæjum bárust frá svæðinu sem er í meira en 14 km fjarlægð frá iðjuverunum. Þar af eru 

78 þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt. Marktækt fleiri eru þátttakendur í 

gæðastýringu í sauðfjárrækt fjær iðjuverunum eða 79,6% til móts við 53,8% í 14 km 

fjarlægð eða nær iðjuverunum, χ
2
(1) = 9,2, p = 0,002. 

Í töflu 1 má sjá samanburð á fjölda þeirra sem eru í gæðastýringu í sauðfjárrækt eftir 

búsetu.  
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Tafla 1. Þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt eftir búsetu. 

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km Heild 

Í gæðastýringu 
Fjöldi 21 78 99 

% innan hóps 53,8% 79,6% 72,3% 

Ekki í 
gæðastýringu  

Fjöldi 18 20 38 

% innan hóps 46,2% 20,4% 27,7% 

Heild 
Samtals 39 98 137 

% af heild 28,5% 71,5% 100,0% 

 

Skráningar 

Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að merkja við þá þætti sem þeir skrá í tengslum 

við sauðfjárrækt á bænum. Spurt var hvort þeir skráðu eftirtalda þætti; lyfjagjöf, 

fósturdauða hjá veturgömlum ám (greint við fósturtalningu), fósturlát, orsök fósturláta ef 

hún er þekkt, dauða lamba við burð, vanhöld, veikindi, fóðurgildi og fjölda fjár sem drepst 

eða þarf að farga. Í töflu 2 má sjá fjölda þeirra atriða sem bændur skráðu að jafnaði að 

teknu tilliti til fjarlægðar frá Grundartanga og því hvort þeir voru þátttakendur í 

gæðastýringu eða ekki. 

Tafla 2. Skráð atriði eftir búsetu og þátttöku í gæðastýringu. 

Fjarlægð skipt  
við 14 km 

Ert þú þátttakandi  
í gæðastýringu í 
sauðfjárrækt? 

Meðalfjöldi 
skráðra atriða 

Fjöldi 
svara 

<= 14 km Já 4,6 21 

  Nei 2,1 18 

  Samtals 3,4 39 

>14 km Já 5,5 78 

  Nei 2,7 20 

  Samtals 4,9 98 

Samtals Já 5,3 99 

  Nei 2,4 38 

  Samtals 4,5 137 

 

Að jafnaði skrá þeir sem búa fjær iðjuverunum fleiri atriði (M = 4,9) en þeir sem búa í 14 

km fjarlægð eða nær (M = 3,4). Þeir sem eru þátttakendur í gæðastýringu skrá að jafnaði 

marktækt fleiri atriði (M = 5,3) en þeir sem ekki eru þátttakendur í gæðastýringu (M = 2,4), 

F(1, 133) = 240,3, p = 0,041. 

Fjöldi sauðfjár 

Nokkur munur er á meðalfjölda fjár á bæjum eftir því hvorum hópnum bæirnir tilheyra. Á 

bæjum sem eru í 14 km fjarlægð eða nær Grundartanga eru að meðaltali 128 kindur (SE = 
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25) en á bæjum í meiri fjarlægð eru 225 kindur að jafnaði (SE = 22). Munurinn er 

marktækur, t(95,8) = -2,9, p = 0,004 (equal variance not assumed). 

4.1.2  Heilsufar sauðfjár á mismunandi tímabilum 

Í spurningakönnuninni voru svarendur m.a. beðnir að meta heilsufar sauðfjár á bænum á 

mismunandi tímabilum. Spurt var hvort viðkomandi teldi heilsufar sauðfjár á bænum 

almennt hafa verið mjög gott, frekar gott, sæmilegt, frekar slæmt eða mjög slæmt á 

eftirtöldum tímabilum, 1992-1998, 1999-2005 og 2006-2012. Mikill meirihluti þeirra sem 

svöruðu töldu heilsufar sauðfjár hafa verið mjög gott eða frekar gott öll tímabilin. Almennt 

telja fleiri af þeim sem búa nær iðjuverunum heilsufar sauðfjár vera mjög gott eða frekar 

gott eða á bilinu 94-97% á móti 85-92% þeirra sem búa fjær iðjuverunum. Í báðum hópum 

fækkar þeim sem telja heilsufar vera gott á tímabilinu 2006-2012.  

Til þess að meta hvort marktæk tengsl væru á milli þess hvernig heilsufari sauðfjár hafði 

verið háttað og fjarlægðar frá iðjuverunum var notað kí-kvaðratspróf. Nauðsynlegt reyndist 

að flokka svörin í tvo flokka til þess að uppfylla forsendur tölfræðiprófsins um 

lágmarksfjöldann 5 á bak við að minnsta kosti 80% reita í krosstöflu prófsins. Svör voru 

flokkuð í annars vegar þá sem töldu heilsufar hafa verið mjög gott og hins vegar þá sem 

töldu það hafa verið frekar gott, sæmilegt eða frekar slæmt. Ekki var marktækur munur á 

heilsufari sauðfjár eftir búsetu á tímabilunum 1999-2005 (χ
2
(1) = 1,18, p = 0,28) og 2006-

2012 (χ
2
(1) = 2,7, p = 0,10). Hins vegar komu fram tölfræðilega marktæk tengsl búsetu og 

heilsufars sauðfjár á tímabilinu 1992-1998 þar sem 63,3% þeirra sem búa nær iðjuverunum 

töldu heilsufar hafa verið mjög gott til móts við 37,5% þeirra sem búa fjær, (χ
2
(1) = 5,9, p 

= 0,015).  

Tengslin á milli heilsufars sauðfjár og fjarlægðar frá iðjuverunum á tímabilinu 1992-1998 

reyndust þó fremur veik (φ = 0,23, p = 0,015). 

Á mynd 1 má sjá samanburð á afstöðu þeirra sem búa í 14 km fjarlægð eða nær 

iðjuverunum á Grundartanga og þeirra sem búa í meira en 14 km fjarlægð, eftir tímabilum.  
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Mynd 1. Heilsufar sauðfjár á mismunandi tímabilum að mati bænda.  

Tölur í svigum standa fyrir fjölda þátttakenda. 

4.1.3  Heilsa sauðfjár nú miðað við fyrir 10 árum 

Svarendur voru einnig beðnir að meta hvort þeir teldu heilsufar sauðfjár á bænum betra, 

jafn gott eða lakara nú en fyrir 10 árum. Á mynd 2 má sjá hvernig svörin skiptust milli 

hópanna. Af þeim sem búa í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum töldu 9,7% (N = 31) 

heilsufar vera lakara nú en fyrir 10 árum. Fleiri af þeim sem búa fjær en í 14 km fjarlægð 

frá iðjuverunum eða 13,3% (N = 90) töldu heilsufar vera lakara nú en fyrir 10 árum.  

Tengslin á milli þess hvort heilsufar var betra, jafn gott eða lakara nú en fyrir 10 árum og 

fjarlægðar frá iðjuverum voru ekki tölfræðilega marktæk (χ
2
(1) = 0,34, p = 0,562). 
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Mynd 2. Heilsufar sauðfjár nú miðað við fyrir 10 árum að mati bænda. 

Tölur í svigum standa fyrir fjölda þátttakenda. 
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4.1.4  Tíðni neikvæðra heilsufarseinkenna 

Spurt var hvort tiltekinna heilsufarseinkenna hefði orðið vart í fullorðnu sauðfé á bæjunum 

á undanförnum þremur árum og svarendur beðnir að meta tíðni viðkomandi einkenna. Á 

mynd 3 má sjá hlutfall þeirra sem höfðu einhverntímann á undanförnum þremur árum 

upplifað viðkomandi einkenni hjá sauðfé og var hópnum skipt eftir því hvort þeir stunda 

búskap í 14 km fjarlægð eða nær Grundartanga (N = 34) eða fjær (N = 98).   

 

 

Mynd 3. Tíðni neikvæðra heilsufarseinkenna hjá sauðfé.  

Hlutfallslega fleiri bændur fjær Grundartanga höfðu orðið varir við helti, stirðleika, 

beinbrot, tannlos, vanþrif vegna lélegrar tannheilsu, krabbamein, lélegt þol, örmögnun og 

önnur óeðlileg vanþrif hjá sauðfé. Hlutfallslega fleiri bændur í 14 km fjarlægð eða nær 

Grundartanga höfðu orðið varir við bletti á framtönnum, skitu og lélega ull. Ekki reyndist 

um marktækan mun á milli hópa að ræða.  

Þegar meðalfjöldi einkenna sem bændur hafa upplifað var borinn saman eftir fjarlægð frá 

iðjuverunum reyndist munurinn ekki heldur vera marktækur. Þeir sem búa í 14 km 

fjarlægð eða nær iðjuverunum á Grundartanga höfðu að meðaltali upplifað 4,0 

heilsufarseinkenni hjá sauðfé (SE = 0,4) til móts við 4,2 (SE = 0,3) hjá hópnum fjær 

iðjuverunum. 
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Pearson’s r  metur línulegt samband eða tengsl á milli tveggja breyta og var stuðullinn 

notaður til þess að meta fylgni á milli tíðni heilsufarseinkenna og fjölda fjár á bæjunum. 

Eins og við er að búast reyndist vera fylgni milli fjölda fjár og fjölda heilsufarseinkenna 

sem bændur höfðu orðið varir við. Með auknum fjölda fjár kom fram miðlungs sterkt 

samband við aukna tíðni heilsufarseinkenna, r(129) = 0,49, p < 0,0005. 

Tíðni heilsufarseinkenna hjá sauðfé var einnig skoðað í samhengi við það hvort svarendur 

voru þátttakendur í gæðastýringu. Þeir sem voru þátttakendur í gæðastýringu og bjuggu í 

14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum voru með hærri tíðni heilsufarseinkenna hjá sauðfé 

(M = 4,8) en þeir sem bjuggu á sama svæði og voru ekki þátttakendur í gæðastýringu í 

sauðfjárrækt (M = 2,4). Hið sama gilti um þá sem bjuggu í meira en 14 km fjarlægð frá 

iðjuverunum og voru í gæðastýringu. Þeir voru með hærri tíðni heilsufarseinkenna hjá 

sauðfé (M = 4,6) en þeir sem bjuggu á sama svæði og voru ekki þátttakendur í 

gæðastýringu í sauðfjárrækt (M = 2,5). Megináhrif þess að vera þátttakandi í gæðastýringu 

á tíðni heilsufarseinkenna að teknu tilliti til fjarlægðar frá iðjuverunum á Grundartanga 

voru marktæk, F(2, 128) = 243,9, p = 0,041.  

Skoðað var hvort samband væri á milli þess hversu nákvæmar skráningar á bæjunum væru 

og tíðni þeirra heilsufarseinkenna sem bændur höfðu upplifað hjá sauðfé. Fram kom 

miðlungs sterk fylgni milli fjölda atriða sem skráð voru og fjölda heilsufarseinkenna sem 

bændur höfðu orðið varir við. Með auknum fjölda skráðra atriða jókst tíðni þeirra 

heilsufarseinkenna sem bændur höfðu orðið varir við, r(130) = 0,36, p < 0,0005. 

Svo virðist sem mat á tíðni heilsufarseinkenna stjórnist að miklu leyti af því hvort 

viðkomandi er þátttakandi í gæðastýringu eða ekki og skrái niður þau atriði sem tilheyra 

gæðastýringunni, auk þess sem fjöldi fjár virðist skipta máli. Þar sem að á svæðinu fjær 

Grundartanga er að meðaltali fleira fé og mun fleiri eru í gæðastýringu var tíðni einkenna 

skoðuð með marghliða dreifigreiningu þar sem tekið var tillit til þátttöku í gæðastýringu. 

Sú greining tekur einnig tillit til áhrifa fjölda fjár þar sem ekki er marktækur munur á 

fjölda sauðfjár á þeim bæjum sem taka þátt í gæðastýringu í sauðfjárrækt (F(1, 132) = 

1,15, p = 0,29). 

Þegar búið er að gera ráð fyrir áhrifum gæðastýringarinnar kemur fram munur á tíðni bletta 

á framtönnum sauðfjár eftir búsetu þar sem marktækt fleiri höfðu orðið varir við bletti nær 

iðjuverunum eða 75% þeirra sem eru í gæðastýringu (N = 8) til móts við 18,9% þeirra sem 

búa fjær og eru í gæðastýringu (N = 53), F(1, 10,5) = 10,3, p = 0,002. Marktækur munur 

kom einnig fram hvað varðar tíðni lélegrar ullar en 41,7% þeirra sem búa nær iðjuverunum 

og eru í gæðastýringu (N = 12) hafði upplifað lélega ull hjá sauðfé til móts við 15,9% 

þeirra sem búa fjær (N = 69), F(1, 16,1) = 5,1, p = 0,025. 

Þegar búið er að taka tillit til áhrifa gæðastýringarinnar eru bændur sem búa í nágrenni 

iðjuveranna líklegri til að upplifa bletti á framtönnum sauðfjár og lélegri ull en þeir sem 

búa fjær. Hvað önnur heilsufarsleg einkenni varðar er ekki munur á hópunum. 
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Önnur einkenni eða sjúkdómseinkenni 

Þátttakendum í spurningakönnuninni gafst færi á því að nefna önnur einkenni en þau sem 

þeir voru sérstaklega beðnir um að meta. Spurt var: Eru einhver önnur einkenni eða 

sjúkdómseinkenni sem þú vilt nefna sem hafa komið upp í sauðfé á bænum á undanförnum 

þremur árum? Hærra hlutfall þeirra sem búa í yfir 14 km fjarlægð frá iðjuverunum kaus að 

svara spurningunni og nefndi önnur einkenni eða sjúkdómseinkenni hjá sauðfé (41,8%) en 

þeirra sem búa í 14 km fjarlægð frá iðjuverunum eða nær (20,6%). Alls svaraði 51 

þátttakandi spurningunni og nefndu sumir þátttakendur fleiri en eitt einkenni. 

Þau heilsufarseinkenni sem nefnd voru má sjá í töflu 3 en mismunandi einkenni voru skráð 

eftir tíðni og sveitarfélögum. Munur á tíðni einkenna og fjölda þátttakenda skýrist af því að 

sumir þátttakendur nefndu fleiri en eitt einkenni. 

Tafla 3. Önnur einkenni hjá sauðfé. 

Einkenni Hvalfjarðarsveit Borgarbyggð Kjósarhreppur 

Öndunarfærasjúkdómar 4 26   

Fóstureitrun   1   

Fósturlát í gemlingum   2   

Kamfýlóbakter     1 

Afvelta 1     

Slefsýki   2   

Lamb með skúffukjaft 1     

Lömun í afturfótum   1   

Sár á kjafti /orf   1   

Skyndilegur dauði   2   

Ígerð í kjálka   1   

Lystería   1   

Selenskortur   1   

Hvanneyrarveiki   2 1 

Hornáta   1   

Liðbólga   1   

Hníslasótt   1   

Fóðrast óeðlilega   1   
Lappaleysi   1   
Júgurbólga   1   
Fóðureitrun   1   
Krampi   1   

Samtals tíðni einkenna 6 48 2 

Fjöldi þátttakenda  5 40 2 

 

Þeir sem voru þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt nefndu oftar önnur einkenni 

(45,1%) en þeir sem ekki voru í gæðastýringu (13,5%). Munurinn var marktækur χ
2
(1) = 

11,4, p = 0,001. 
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4.2 Afurðaskýrslur býla í gæðastýringu í 
sauðfjárrækt – samanburður á milli hópa 

Gerður var samanburður á tölulegum upplýsingum úr afurðaskýrslum býla frá árunum 

2007-2012. Gögn lágu fyrir frá 75-94 býlum (mismunandi eftir árum) og eru það þau gögn 

sem liggja að baki útreikningum. Í töflu 4 má sjá fjölda býla eftir árum og er hópnum skipt 

eftir fjarlægð frá Grundartanga eins og áður hefur verið lýst.  

Notast var við óháð t-próf til þess að meta hvort munur væri á meðaltölum hópanna 

tveggja. Til að meta samband á milli tveggja breyta var notaður fylgnistuðullinn r sem 

getur verið á bilinu -1 til +1. Þá var gerð blönduð dreifigreining endurtekinna mælinga 

(mixed Anova, repeated-measures) til þess að meta megináhrif og samvirkni þess hvorum 

hópnum bændur tilheyrðu og þróun mismunandi breyta milli ára, s.s. hlutfall geldra eldri 

áa, fæddra lamba, lamba til nytja og kjötþunga.  

Eins og sjá má í töflu 4 var fjöldi þeirra sem voru þátttakendur í gæðastýringu í 

sauðfjárrækt mismunandi á milli ára. Þegar gerð er dreifigreining fyrir endurteknar 

mælingar gerir líkanið ráð fyrir að breytur frá sömu þátttakendum séu til fyrir öll árin. Ef 

töluleg gögn vantaði fyrir eitt eða fleiri ár frá einhverjum bæ vantaði viðkomandi alveg í 

útreikningum og þau tölulegu gögn sem til voru fyrir önnur ár frá bænum nýttust ekki. Til 

þess að koma í veg fyrir þessi áhrif á líkanið og að mikilvægar upplýsingar töpuðust, fékk 

viðkomandi bær meðaltal þess hóps sem hann tilheyrði fyrir það ár sem vantaði. Þannig 

var tryggt að tölum frá einhverjum sem hafði kannski ekki verið með eitt árið, t.d. 2007, 

væri ekki sleppt öll hin árin og 94 býli voru á bakvið útreikninga í staðinn fyrir aðeins þau 

75 sem voru með í gæðastýringunni öll árin. 

Tafla 4. Býli í gæðastýringu 2007-2012 eftir fjarlægð frá iðjuverunum á Grundartanga. 

Tímabil 
Fjöldi býla í 14 km 
fjarlægð eða nær 

Grundartanga 

Fjöldi býla í yfir  
14 km fjarlægð frá 

Grundartanga 
Samtals 

2012 20 71 91 

2011 21 73 94 

2010 19 70 89 

2009 18 64 82 

2008 18 63 81 

2007 16 59 75 

 

Við nánari skoðun á gögnum kom í ljós að í skýrslum frá fjórum bæjum, tveimur á hvoru 

svæði, voru svokölluð öfgagildi, það er gildi sem eru verulega frábrugðin öðrum 

mæligildum í gagnasafninu. Grunsemdir vöknuðu um að eitthvað væri athugavert við 

skýrsluhald á viðkomandi bæjum og fékkst það staðfest hvað varðaði bæina nær 

iðjuverunum á Grundartanga. Annars vegar leiddi viðtal við bónda af öðrum bænum í ljós 

að einhver ár höfðu merki af lömbum týnst og afurðir því ekki verið skráðar á ærnar. Mjög 

hátt hlutfall geldra eldri áa var skráð á bænum árin 2011 og 2008 þegar hlutfall geldra eldri 

áa fór upp í 23% og 30%. Samtal við búfjárráðunaut leiddi í ljós hvað gæti hafa farið 
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úrskeiðis í skýrsluhaldi á hinum bænum. Í ljósi þessara upplýsinga var því ákveðið að taka 

þá fjóra bæi sem voru með slík öfgagildi út úr greiningum á afurðatölum og auka þannig 

traustleika niðurstaðna.  

Eins og áður sagði reyndist ekki marktækur munur á fjölda sauðfjár á þeim bæjum sem 

taka þátt í gæðastýringu í sauðfjárrækt og eru á bakvið útreikninga á afurðatölum (F(1, 

132) = 1,15, p = 0,29). Hópurinn sem er nær iðjuverunum á Grundartanga er að jafnaði 

með 214 kindur (SE = 171) til móts við 270 kindur á svæðinu fjær (SE = 217).  

4.2.1  Gelt fullorðið fé 

Eldri ær eru allar þær ær á viðkomandi bæ sem eru eldri en veturgamlar. Afurðartölur fyrir 

veturgamlar ær eru skráðar sérstaklega en ekki var unnið með þau gögn í þessari rannsókn 

þar sem þær eru hlutfallslega mun færri á hverjum bæ og breytileiki í gögnum frá þeim er 

meiri en hjá eldri ám.  

Niðurstöður tölfræðiprófa leiddu í ljós að hærra hlutfall eldra fjár er gelt nær iðjuverunum. 

Munurinn virðist óháður því að færra fé er að jafnaði á bæjum í 14 km fjarlægð eða nær 

iðjuverunum þar sem ekki kom fram marktækt samband fjölda fjár á bæjum og hlutfalls 

geldra eldri áa, r(90) = -0,11, p = 0,32.  

Dreifigreining 

Á býlum sem eru í 14 km fjarlægð eða minna frá iðjuverunum á Grundartanga er að 

jafnaði marktækt hærra hlutfall geldra eldri áa (M = 3,4 - 4,6%) en hjá þeim sem búa fjær 

(M = 1,9 - 3,4%), (F(1, 88) = 6,57, p = 0,012).  

Munur á hlutföllum geldra eldri áa milli ára reyndist ekki marktækur hvort sem hann var 

skoðaður í samhengi við fjarlægð frá iðjuverunum eða ekki. Á mynd 4 má sjá hlutfall 

geldra eldri áa eftir árum og búsetu.  

Við gerð dreifigreiningar á gögnum um gelt fullorðið fé kom í ljós að dreifing hlutfalls 

geldra áa innan hópanna er marktækt ólík árin 2010 og 2012 samkvæmt Levene´s prófinu. 

Það hefur áhrif á áreiðanleika dreifigreiningarinnar þar sem einsleit dreifing innan hópanna 

er ein forsenda prófsins.  
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Mynd 4. Hlutfall geldra eldri áa 2007-2012.  

Meðalhlutfall yfir öll árin 

Þegar öll árin eru tekin saman og meðalhlutfall geldra eldri áa á árunum 2007-2012 er 

borið saman eftir fjarlægð frá iðnaðarsvæðinu á Grundartanga kemur í ljós að á bæjum 

sem eru í 14 km fjarlægð eða nær Grundartanga er meðalhlutfall geldra eldri áa að jafnaði 

hærra (M = 4,0%, SE = 0,5 ) en á bæjum í meiri fjarlægð frá Grundartanga (M = 2,6%, SE 

= 0,2), t(88) = 2,904, p = 0,005.  

4.2.2  Fædd lömb 

Í afurðaskýrslum býla koma fram upplýsingar um meðalfjölda fæddra lamba á hverja eldri 

á eftir bæjum. Meðalfjöldi fæddra lamba á hverja eldri á miðast við allar lifandi ær á 

bænum sem eru eldri en veturgamlar.  

Við samanburð á milli hópa kemur í ljós að á árunum 2009-2010 er meðalfjöldi fæddra 

lamba á hverja eldri á að jafnaði lægri á býlum sem eru í 14 km fjarlægð frá Grundartanga 

eða nær. Árin 2007, 2008, 2011 og 2012 er meðaltal fjölda fæddra lamba á hverja eldri á 

hins vegar hærra á býlum sem eru í 14 km fjarlægð frá Grundartanga eða nær. Á mynd 5 

má sjá meðaltal fæddra lamba á hverja eldri á eftir árum.   

 



32 

 

Mynd 5. Meðaltal fæddra lamba á hverja eldri á 2007-2012. 

Dreifigreining 

Munur var á fjölda fæddra lamba eftir árum og var þróun fæðingartíðni milli ára háð 

fjarlægð frá iðjuverum (F(4,73, 416) = 3,8, p = 0,003). Marktækur munur var á árunum 

2007 og 2012 annars vegar (M = 1,83 og 1,84), þar sem meðalfjöldi fæddra lamba á eldri á 

var hærri, og 2009 og 2010 hins vegar (M = 1,77 og 1,78) þar sem færri lömb fæddust að 

jafnaði á hverja eldri á.  

Meira dregur úr fæðingartíðni lamba nær iðjuverunum eftir árið 2007 en fjær og árið 2012 

er fæðingartíðni aftur orðin svipuð og hún var árið 2007. Munur á þróun fæðingartíðni er 

óháður því að færra fé er að jafnaði á bæjum í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum þar 

sem ekki reyndist marktæk fylgni milli fjölda sauðfjár á viðkomandi bæ og fjölda fæddra 

lamba á hverja eldri á, r(90) = -0,07, p = 0,54.  

Dreifing á meðalfjölda fæddra lamba innan hópa var einsleit öll árin og þeirri forsendu 

tölfræðiprófsins er því mætt. 

Meðalfæðingartíðni yfir öll árin 

Þegar meðaltöl yfir öll árin, 2007-2012, eru borin saman á milli hópa eftir fjarlægð frá 

iðjuverunum á Grundartanga kemur í ljós að munurinn er ekki marktækur, t(88) =  

-0,76, p = 0,45. 
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4.2.3  Lömb til nytja 

Lömb sem koma til nytja að hausti eru þau lömb sem annað hvort er slátrað, þau seld eða 

þau nýtt á viðkomandi bæ til að viðhalda sauðfjárstofninum. Meðaltal lamba til nytja á 

hverja eldri á miðast við allar lifandi ær á viðkomandi bæ sem eru eldri en veturgamlar. Á 

árunum 2007-2012 eru lömb sem koma til nytja á hverja eldri á að meðaltali færri á bæjum 

sem eru í 14 km fjarlægð frá iðjuverunum á Grundartanga eða nær og má sjá samanburð á 

meðaltölum á mynd 6.   

 

 

Mynd 6. Meðaltal lamba sem koma til nytja á hverja eldri á 2007-2012. 

Dreifigreining 

Munur reyndist vera á meðalfjölda lamba sem komu til nytja að hausti á milli ára og voru 

breytingar á fjölda lamba á milli ára háðar fjarlægð frá iðjuverunum (F(4,69, 413) = 2,9, p 

= 0,016). Marktækur munur var á árunum 2007 og 2012 (M = 1,66), þar sem fleiri lömb 

komu til nytja á hverja eldri á en árið 2009 (M = 1,60) þar sem færri lömb komu til nytja á 

hverja eldri á.  

Meira dregur úr fjölda lamba sem koma til nytja nær iðjuverunum árin 2009 og 2010 en 

fjær en árið 2012 er fjöldinn aftur orðinn svipaður því sem var árið 2007.  

Meðaltöl lamba sem koma til nytja yfir öll árin 

Þegar meðaltöl yfir öll árin 2007-2012 eru borin saman á milli hópa eftir fjarlægð frá 

iðjuverunum á Grundartanga er munur á meðaltali lamba til nytja á hverja eldri á eftir 

búsetu ekki marktækur, t(88) = -1,24, p = 0,217. 
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4.2.4  Kjötþungi 

Á árunum 2008-2010 er kjötþungi á hverja eldri á að meðaltali lægri á bæjum sem eru í 14 

km fjarlægð frá iðjuverunum á Grundartanga eða nær. Árið 2007, 2011 og 2012 er 

kjötþungi á hverja eldri á hins vegar hærri á bæjum sem eru í 14 km fjarlægð eða nær 

iðjuverunum á Grundartanga. Meðalkjötþungi á hverja eldri á er miðaður við allar lifandi 

ær á bænum sem eru eldri en veturgamlar. Meðalkjötþungi kemur fram í afurðaskýrslum 

býla og hefur verið reiknaður út frá fallþunga sláturlamba og áætlaðri kjötprósentu 

líflamba. Samanburð á meðalkjötþunga á milli svæða má sjá á mynd 7. Lítill munur 

reyndist vera á meðalkjötþunga á bæjum í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum á 

Grundartanga (M = 26,7, SE = 0,8) til móts við kjötþunga á bæjum fjær iðjuverunum (M = 

26,8, SE = 0,4). Munurinn var ekki marktækur (t(88) = -0,1, p = 0,92).  

 

 

Mynd 7. Meðalkjötþungi í kg á hverja eldri á 2007-2012. 

Dreifigreining 

Munur var á kjötþunga á milli ára og var breytileiki í kjötþunga milli ára háður fjarlægð frá 

iðjuverunum á Grundartanga (F(4,4, 387) = 2,5, p = 0,036). Marktækur munur var á 

árunum 2012 (M = 28,1 kg), þar sem kjötþungi var mestur, og á árunum 2007, 2008, 2009 

og 2011 (M = 26,5, 25,6, 25,8 og 27,1 kg) þar sem meðalkjötþungi var minni.  

Kjötþungi dregst meira saman á svæðinu nær iðjuverunum á Grundartanga á milli áranna 

2007 annars vegar og 2008, 2009 og 2010 hins vegar. Árið 2011 og 2012 er kjötþungi hins 

vegar að jafnaði meiri á svæðinu nær iðjuverunum á Grundartanga en hann var árið 2007. 

Miðlungs sterkt neikvætt samband reyndist vera á milli fjölda sauðfjár á viðkomandi bæ og 

kjötþunga, r(90) = -0,36, p = 0,001 sem bendir til þess að á bæjum þar sem færra fé er sé 

kjötþungi að jafnaði meiri. 
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4.2.5  Áhrif staðsetningar út frá iðjuverum 

Afurðatölur þeirra sem búa í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum voru einnig skoðaðar 

með tilliti til staðsetningar miðað við iðjuverin á Grundartanga. Í töflu 5 má sjá meðaltöl 

mismunandi svæða fyrir öll árin 2007-2012. Heildarhlutfall geldra eldri áa er hæst 

suðvestanmegin við iðjuverin. Meðalfjöldi fæddra lamba, lamba sem koma til nytja og 

meðalkjötþungi eru einnig lægst á svæðinu suðvestan við iðjuverin.  

 

Tafla 5. Afurðatölur út frá staðsetningu við iðjuverin á Grundartanga. 

Staðsetning út frá iðjuverum 

Heildarhlutfall 
eldri geldra áa 

2007-2012  
(%) 

Meðalkjötþungi 
2007-2012  

(kg) 

Meðalfjöldi 
fæddra lamba 
á hverja eldri 
á 2007-2012 

Meðalfjöldi 
lamba til nytja á 

hverja eldri á 
2007-2012 

Suður og suðaustur  
af iðjuverum 

Meðaltal 3,1% 28,8 1,89 1,65 

Fjöldi bæja 6 6 6 6 

Austur og norðaustur  
af iðjuverum 

Meðaltal 4,5% 24,0 1,77 1,58 

Fjöldi bæja 4 4 4 4 

Norður og norðvestur  
af iðjuverum 

Meðaltal 3,6% 27,4 1,77 1,60 

Fjöldi bæja 7 7 7 7 

Suðvestur  
af iðjuverum 

Meðaltal 7,4% 23,3 1,62 1,47 

Fjöldi bæja 2 2 2 2 

Samtals á bæjum í 14 
km fjarlægð eða nær 

Meðaltal 4,0% 26,7 1,79 1,60 

Fjöldi bæja 19 19 19 19 

Samtals á bæjum í yfir 
14 km fjarlægð  

Meðaltal 2,6% 26,8 1,81 1,63 

Fjöldi bæja 71 71 71 71 

 

Marktækur munur kom fram á milli hópanna hvað varðar hlutfall geldra eldri áa (F(4, 85) 

= 4,63, p = 0,002). Munurinn liggur á milli svæðisins suðvestan megin við iðjuverin annars 

vegar þar sem hlutfall geldra eldri áa er hæst (M = 7,4%) og svæðanna suður og suðaustur 

af iðjuverunum (M = 3,1%), norður og norðvestur af iðjuverunum (M = 3,6%) og svæðisins 

sem er í yfir 14 km fjarlægð (M = 2,6%) hins vegar (samkvæmt Gabriel´s eftiráprófi p < 

0,05).  

Marktækur munur er einnig á fjölda fæddra lamba á hverja eldri á (F(4, 85) = 2,6, p = 

0,04). Munurinn á fjölda fæddra lamba á hverja eldri á liggur á milli svæðanna suður og 

suðaustur af iðjuverunum annars vegar þar sem fjöldi fæddra lamba er mestur (M = 1,89) 

og hins vegar suðvestur af iðjuverunum þar sem fæst lömb fæðast að jafnaði á hverja eldri 

á (M = 1,62). 

Á myndum 8-11 má sjá þróun í afurðatölum á milli ára út frá staðsetningu miðað við 

iðjuver. 
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Mynd 8. Hlutfall geldra eldri áa út frá staðsetningu frá iðjuverum. 

 

 

Mynd 9. Meðalfjöldi fæddra lamba á hverja eldri á út frá staðsetningu frá iðjuverum. 
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Mynd 10. Meðalfjöldi lamba sem komu til nytja á hverja eldri á út frá staðsetningu frá 

iðjuverum. 

 

 

Mynd 11. Meðalkjötþungi (kg) á hverja eldri á út frá staðsetningu frá iðjuverum. 

4.2.6  Fjöldi fæddra lamba í samhengi við flúormælingar á 

fjórum bæjum 

Í vöktunarskýrslum iðjuveranna á Grundartanga koma fram niðurstöður mælinga á flúor í 

kjálkabeinum sauðfjár á 13 bæjum í Hvalfjarðarsveit og Kjósarhreppi. Ekki eru allir þessir 

bæir þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt og afurðatölur því ekki aðgengilegar frá 

öllum bæjum. Afurðatölur eru að jafnaði lægstar á svæðinu suðvestan við iðjuverin og fyrir 

austan og norðaustan þau. Á þessum svæðum eru aðgengilegar flúormælingar frá fjórum 

bæjum sem eru þátttakendur í gæðastýringu og eru það jafnframt þeir bæir þar sem styrkur 
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flúors mælist einna hæstur í kjálkabeinum sauðfjár af vöktunarbæjunum. Á myndum 12-15 

má sjá meðaltöl flúors í kjálkabeinum sauðfjár frá þessum fjórum bæjum (mg/kg) í 

samhengi við meðalfjölda fæddra lamba á hverja eldri á á árunum 2010-2012 á hverjum 

bæ. Fyrir árið 2010 voru ekki birtar einstakar mælingar flúors af hverjum vöktunarbæ 

heldur einungis meðaltöl, framsett í gröfum, í vöktunarskýrslum iðjuveranna. Því er ekki 

stuðst við flúormælingar lengra aftur í tímann. Meðaltöl flúors eru reiknuð út frá 

mælingum sem gerðar eru á kjálkabeinum fjögurra kinda af hverjum bæ. Kindurnar voru á 

aldrinum 3-10 vetra.  

 

 

Mynd 12. Bær 1 suðvestan við iðjuverin á Grundartanga. 

 

 

Mynd 13. Bær 2 suðvestan við iðjuverin á Grundartanga. 
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Mynd 14. Bær 3 austan við iðjuverin á Grundartanga. 

 

 

Mynd 15. Bær 4 norðaustan við iðjuverin á Grundartanga. 
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4.3 Greining á viðtölum við bændur 

Í viðtölum við bændur komu fram nokkur þemu sem eru rannsókninni mikilvæg og verður 

fjallað um þau hér á eftir. Nöfnum þeirra bænda sem talað var við hefur verið breytt í 

umfjölluninni. Viðmælendur mínir eru báðir þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt. 

4.3.1  Heilsufar sauðfjár 

Þegar viðmælendur mínir fjalla um heilsufar sauðfjár á bæjum sínum er reynsla þeirra að 

miklu leyti ólík. Vigdís (viðmælandi 1) telur að heilsufar hafi batnað á undanförnum árum 

en Þorleifur (viðmælandi 2) telur það hafa versnað mjög mikið. Þó nefna báðir 

viðmælendur að tannlos hafi minnkað í sauðfé á bæjunum. Helsta ástæða þess virðist vera 

markvissari ræktun sauðfjár á báðum stöðum. Vigdís segir að sauðfé fái ekki að lifa lengur 

en í 5-7 ár og elstu kindur Þorleifs eru fæddar árið 2007 (6 ára) og þær eru auk þess fáar. 

Þorleifur hefur markvisst fargað skepnum með tannlos til þess að eyða þessum eiginleika 

úr stofninum hjá sér en Vigdís telur ástæðuna fyrir að tannlos hafi minnkað þá að skepnur 

séu látnar lifa skemur en áður. Samkvæmt riti útgefnu af Landbúnaðarháskóla Íslands um 

sjúkdóma í sauðfé virðist tannlos vera smitandi sjúkdómur en orsakir hans eru ekki þekktar 

(Árni Brynjar Bragason, ódagsett b).  

Vigdís virðist ekki hafa glímt við mikil veikindi hjá sauðfé og nefnir fáa sjúkdóma aðra en 

tannlosið. Hún er með færra fé en Þorleifur og bær hennar er staðsettur norður af 

iðjuverunum þannig að mengun berst síður þangað en á svæði Þorleifs þar sem sunnanátt 

er sjaldgæf í Hvalfirðinum. Fé Þorleifs er á beit í Akrafjalli yfir sumartímann og kemst því 

nokkuð nálægt iðjuverunum. Þorleifur hóf að beita fé á þetta svæði fyrir 10-15 árum sem 

er áhugavert í ljósi þess að hann krossar við þann möguleika að heilsufar sauðfjár á bænum 

hafi versnað á síðastliðnum 10 árum í spurningakönnun. Í viðtalinu leggur hann áherslu á 

að ýmsir sjúkdómar sem hann nefnir, s.s. hósti og kregða, liðbólga, vörtur í munnvikum og 

svöðusár á klaufum hafi borist á bæinn með fé sem hann hafi keypt. Hann hefur misst um 

14,3% af fé á bænum á síðastliðnu ári (nóv. 2012 - des. 2013) en nefnir að það sé 

einsdæmi að svo margt fé hafi drepist á einu ári. Við ræðum aðeins einkenni sem gætu 

tengst flúormengun, s.s. brúna bletti á tönnum, en hann virðist síður vilja fara djúpt í þá 

umræðu eða tengja einhver heilsufarsvandamál hjá sauðfé við starfsemi iðjuveranna. Hann 

nefnir helst að það geti verið að fé endist skemur en vill ekki fullyrða um það. Þorleifur 

tekur þátt í umhverfisvöktun iðjuveranna með því að útvega höfuð af bæði lömbum og 

fullorðnu fé sem hefur verið slátrað. Flúor er mælt í kjálkabeinum dýranna og hefur 

nokkrum sinnum á síðastliðnum þremur árum mælst yfir þeim styrk sem talinn er valda 

tannskemmdum hjá dádýrum sem eru 2000 mg/kg (Efla, 2011, 2012, 2013). Vigdís er ekki 

þátttakandi í umhverfisvöktuninni en á þeim bæjum í nágrenni hennar sem taka þátt mælist 

flúor umtalsvert lægri í kjálkabeinum en hjá Þorleifi.  

4.3.2  Eftirlit með heilbrigði sauðfjár og aðkoma dýralækna 

Aðgengi sauðfjárbænda að dýralæknum og rannsóknum á veikindum hjá sauðfé virðist 

hafa minnkað frá því sem áður var. Hvorugur viðmælendanna segist kalla til dýralækni ef 

eitthvað er athugavert hjá sauðfé eða eins og Vigdís orðar það: „Það er náttúrulega bara 

þannig að þú bara færð ekki dýralækni í kind...þá ertu búinn að taka allan hagnaðinn af 
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henni hvort eð er.“ „Það er bara blýið sem að læknar sauðfé.“ Þorleifur segist vera í 

sambandi við dýralækni sem ávísi meðulum sem hann notar svo til að meðhöndla fé sitt 

með sjálfur. Þorleifur nefnir að síður sé sett út á heilbrigði fjár í sláturhúsum nú til dags því 

það sé hagur sláturhúsanna að halda viðskiptum. Hann nefnir að hann myndi þó heyra ef 

eitthvað væri athugavert þannig að ekki mætti nýta kjöt dýranna. Þá nefnir hann að hér 

áður fyrr hafi verið hægt að senda sýni hvenær sem er úr skepnum í rannsóknir að Keldum 

án þess að það kostaði nokkuð. Í dag þurfa bændur hins vegar sjálfir að borga rannsóknir 

og finnst það því ekki borga sig: „Þannig að þetta hvarflar ekki að manni. Það er bara 

svoleiðis. Þetta er bara á þessu sviði eins og öllum að það er búið að skrúfa fyrir þetta.“ 

4.3.3  Umhverfisvöktun iðjuveranna 

Fé sem er lógað á bæjunum vegna veikinda eða vanþrifa einhverskonar fer ekki í gegnum 

ferlið sem tengist umhverfisvöktun iðjuveranna eða eins og Þorleifur orðar það „Það 

myndu allir grafa það með hraði“. Það þýðir að flúor er eingöngu mælt í beinum sauðfjár 

sem er heilbrigt og er sent í sláturhús því samkvæmt því sem Þorleifur segir sjá sláturhúsin 

um að koma hausunum í rannsókn. Þær skepnur sem veikjast af einhverjum ástæðum og 

þarf að lóga eða eru sjálfdauðar fara því ekki í gegnum vöktunarferli iðjuveranna.  

4.3.4  Afföll 

Þar sem Þorleifur hefur misst svo stórt hlutfall sauðfjár (14,3%) á síðastliðnu ári (2013) var 

áhugavert að fá samanburð af svæðinu fjær Grundartanga.  

Einn bóndi í Borgarbyggð, sem hér verður nefndur Magnús, er í um 40 km fjarlægð frá 

iðjuverunum á Grundartanga og svaraði spurningakönnuninni með svipuðum hætti og 

Þorleifur hvað varðar heilsufar sauðfjár. Báðir telja heilsufar sauðfjár á bænum almennt 

nokkuð lakara nú en fyrir 10 árum og báðir nefna sjúkdóma í lungum í spurningu um 

önnur einkenni eða sjúkdómseinkenni. Báðir hafa upplifað vanþrif vegna lélegrar 

tannheilsu hjá sauðfé. Þorleifur hefur þó upplifað tannheilsuvandamál hjá sauðfé oftar og 

krossar við mjög oft til samanburðar við Magnús sem krossar við nokkrum sinnum. Þeir eru 

auk þess með svipaðan fjölda af sauðfé, skrá sömu þætti sem snerta afföll og heilsufar 

sauðfjár, eru báðir í gæðastýringu og hafa báðir verið í sauðfjárrækt í yfir 15 ár.  

Samanburðarhæfar upplýsingar um afföll á árinu 2013 fengust frá tveimur til viðbótar í 

Borgarbyggð. Annar aðilinn sem hér verður nefnd Sigrún er með nokkuð færra fé en þeir 

Þorleifur og Magnús. Hún er búsett í um 55 km fjarlægð frá iðjuverunum. Hún skráir 

sambærileg atriði er varða heilsufar sauðfjár og er þátttakandi í gæðastýringu. Hún hefur 

ekki upplifað tannheilsuvandamál að ráði en nefnir hósta, lungnakregðu og 

brjósthimnubólgu undir önnur einkenni. Hún hefur stundað sauðfjárrækt nokkuð skemur 

en hinir og merkir við að heilsufar sé almennt nokkuð lakara nú en fyrir 10 árum í 

spurningakönnun.  

Þriðji aðilinn er Jóhanna. Hún hefur stundað sauðfjárrækt í yfir 15 ár en er með nokkuð 

fleira fé en Þorleifur. Bær hennar stendur í um 39 km fjarlægð frá Grundartanga. Hún er 

þátttakandi í gæðastýringu, skráir sambærileg atriði er varðar heilsufar sauðfjár og hinir, 

merkir einnig við að heilsufar sauðfjár sé almennt lakara nú en fyrir 10 árum og tilgreinir 
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hvanneyrarveiki, lungnapest og brjósthimnubólgu undir liðnum önnur einkenni í 

spurningakönnun. Tannloss hefur frekar oft orðið vart á bænum.  

Allir aðilar tilgreindu fjölda fjár og lamba sem þeir höfðu misst á tímabilinu 1. nóvember 

2012 - 12. desember 2013 og gátu um ástæður þess. Þorleifur tiltók ekki að fé hefði vantað 

af fjalli en nefndi nokkrar skepnur sem höfðu orðið afvelta, drepist í skurði o.s.frv. Magnús 

nefndi ekki slíkt en tiltók ákveðinn fjölda fjár sem hafði vantað af fjalli og hinir tveir gerðu 

hvort tveggja. Þar sem erfitt var að bera þessar tölur saman ákvað ég að bera aðeins saman 

tölur yfir skepnur sem höfðu drepist vegna veikinda eða veiklunar einhverskonar. Í töflu 6 

má sjá hlutfall þeirra skepna sem drápust vegna veikinda hjá mismunandi aðilum. Ekki eru 

birtar upplýsingar um heildarfjölda fjár á bæjunum eða fjölda þess fjár sem drapst í 

töflunni svo ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til ákveðinna bæja. 

Tafla 6. Hlutfall sauðfjár sem drapst vegna veikinda á fjórum bæjum. 

Tímabil Þorleifur Sigrún Jóhanna Magnús 

Nóv. 2012 – des. 2013 9,0% 4,1% 1,4% 4,2% 
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5 Umræða 

5.1 Mat bænda á heilsufari sauðfjár 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar benda til þess að bændur séu almennt ánægðir með 

heilsufar sauðfjár á bæjum sínum og enginn munur er á afstöðu þeirra út frá búsetu nema 

hvað varðar árin 1992-1998, fyrir tíma Norðuráls. Þá eru marktækt fleiri bændur nær 

iðjuverunum á Grundartanga sem telja heilsufar mjög gott eða frekar gott en fjær. Afstaða 

þeirra sem búa í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga breytist lítið á milli tímabila og á 

tímabilinu 2006-2012 telja 94% þeirra heilsufar sauðfjár vera mjög gott eða frekar gott. 

Uppbygging iðjuveranna á Grundartanga og stækkun Norðuráls á árunum 2006 og 2007 

virðist því ekki hafa haft áhrif á heilsu sauðfjár að mati bændanna.  

Mat bænda á tíðni ákveðinna heilsufarseinkenna sem gætu átt rætur að rekja til mengunar 

frá iðjuverunum leiddi ekki í ljós neinn mun á tíðni þessara einkenna eftir búsetu. Þeir 

bændur sem eru þátttakendur í gæðastýringu skrá að jafnaði fleiri atriði sem tengjast 

heilsufari sauðfjár en þeir sem ekki eru þátttakendur í gæðastýringu. Þeir virðast því 

almennt vera betur meðvitaðir um heilsufar sauðfjár líkt og kom fram í skráningu þeirra á 

heilsufarseinkennum hjá sauðfé þar sem þeir skráðu að jafnaði fleiri einkenni. Þar sem 

mun fleiri eru þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt fjær iðjuverunum á Grundartanga 

var mikilvægt að taka tillit til áhrifa gæðastýringarinnar í greiningunni. Þegar það var gert 

kom í ljós marktækur munur á milli svæða hvað varðaði tvö heilsufarseinkenni. Marktækt 

fleiri bændur nær iðjuverunum höfðu upplifað brúna bletti á framtönnum í sauðfé og lélega 

ull. Slíkir blettir á framtönnum geta verið merki um að skepnan hafi fengið flúor í fæði á 

þeim tíma sem tennur hennar þroskuðust (Coote o.fl., 1997) og léleg ull getur einnig tengst 

áhrifum flúors (Peirce, 1959; Wheeler o.fl., 1986). Í rannsókn Peirce (1959) var lömbum 

gefið 10 mg F/L í drykkjarvatni sem olli breytingum í tönnum og lélegri ullarframleiðslu. 

Styrkur flúors í grasi mældist almennt undir þolmörkum búfénaðar (30 mg/kg) á árunum 

2010-2012 (Efla, 2011, 2012, 2013) en fór hæst upp í 26 mg/kg árið 2010. Það er því 

mögulegt að flúor sé í einhverjum tilfellum í nægu magni í fóðri sauðfjár á svæðinu til þess 

að valda blettum á tönnum og einhverjum neikvæðum áhrifum á ull. 

Áhrif af arseneitrun í sauðfé geta m.a. verið ullarlos (Ashrafihelan, o.fl., 2013). Styrkur 

arsens mældist að meðaltali 0,5 mg/kg í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga (Sigurður H. 

Magnússon, 2013) en þolmörk búfjár hafa verið skilgreind við 30 mg/kg í fóðri (National 

Research Council, 2005). Það verður því að teljast fremur ólíklegt að arsen í umhverfinu 

eigi þátt í að bændur upplifi frekar lélega ull á sauðfé á svæðinu nær iðjuverunum en fjær. 
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5.2 Afurðatölur 

5.2.1  Geldar ær 

Við samanburð á afurðatölum á milli svæða kemur í ljós að marktækt fleira gelt fé er á 

svæðinu nær iðjuverunum á Grundartanga á árunum 2007-2012. Á svæðinu nær 

iðjuverunum er 4,0% eldra fjár að jafnaði gelt til móts við 2,6% á svæðinu fjær. Í 

samantekt Árna Brynjars Bragasonar hjá Landbúnaðarháskóla Íslands (ódagsett a) kemur 

fram að geldprósenta hjá íslenskum ám sé lág miðað við mörg önnur fjárkyn eða á milli 2-

3%. Samkvæmt því er hlutfall gelds fjár á svæðinu fjær iðjuverunum innan eðlilegra marka 

en hlutfall geldra eldri áa er tæplega tvöfalt hærra á svæðinu nær iðjuverunum og fer upp í 

7,4% á svæðinu suðvestur af iðjuverunum. Í grein Jóns Viðars Jónmundssonar, 

landsráðunauts í sauðfjárrækt hjá Bændasamtökum Íslands (2011) kemur fram að á búum 

þar sem hlutfall geldra áa er umfram 4-5% ár eftir ár er veruleg ástæða til að huga að 

mögulegum ástæðum og leita úrbóta. Á bæjunum suðvestur af iðjuverunum er hlutfall 

geldra eldri áa að jafnaði yfir 6% fjögur ár í röð frá 2009-2012. 

Sýnt hefur verið fram á áhrif flúors á frjósemi bæði karlkyns og kvenkyns spendýra þar 

sem dregur úr henni við aukið magn flúors í umhverfinu. National Research Council 

(2005) hefur sett fram viðmið um magn flúors í drykkjarvatni og telja út frá fyrirliggjandi 

rannsóknum að það þurfi 100 mg F/L í drykkjarvatni til þess að áhrifa á æxlunarhæfni 

búfjár fari að gæta. Í sömu skýrslu kemur fram að almennt sé sauðfé talið þola allt að 60 

mg/kg flúor í fóðri án þess að það skaði heilsu þess. Styrkur flúors í fóðri og drykkjarvatni 

er ekki nákvæmlega þekktur hjá sauðfé í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga en 

mælingar á styrk þess í árvatni og grasi benda ekki til þess að sauðfé fái flúor í því magni 

sem viðmiðunarmörk segja til um. Flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið til þess að 

skoða áhrif flúors á æxlun spendýra hafa verið gerðar á tilraunadýrum, s.s. kanínum og 

rottum, oftast stórir skammtar í stuttan tíma. Ólíklegt er að sauðfé í nágrenni iðjuveranna á 

Grundartanga fái fóður sem inniheldur flúor í því magni sem NRC tilgreinir að þurfi til 

þess að hafa áhrif á frjósemi. Engar rannsóknir fundust þó sem útiloka áhrif af völdum 

smærri skammta á frjósemi íslensks sauðfjár. 

Sýnt hefur verið fram á áhrif nikkels á frjósemi og hafa almenn þolmörk búfjár gagnvart 

málminum í fóðri verið sett við 50 mg Ni/kg (National Research Council, 2005). Hæsti 

styrkur nikkels í gróðri mældist 25,1 mg/kg í nágrenni iðjuveranna á Grundartanga árið 

2010 en meðaltal allra mælinga var á bilinu 10-15 mg/kg (Sigurður H. Magnússon, 2013). 

Þegar fjarlægð er orðin um 4 km frá iðjuverunum mælist styrkur nikkels í kringum 7 

mg/kg. Þar sem styrkur nikkels fer ekki yfir viðmiðunarmörk frekar en styrkur flúors í 

gróðri má velta fyrir sér hvort um samlagningaráhrif mismunandi efna á frjósemi sauðfjár 

á svæðinu sé að ræða, sérstaklega suðvestanmegin við iðjuverin. Engar rannsóknir á 

samlagningaráhrifum flúors, nikkels og loftmengunar á frjósemi fundust við leit og því 

erfitt að meta hvort um slík áhrif sé að ræða eða hver samlegðaráhrif efnanna gætu verið. 

5.2.2  Fædd lömb 

Færri lömb fæddust að jafnaði á árunum 2007-2012 nær Grundartanga og fækkaði þeim 

marktækt frá árinu 2007 til ársins 2009 og 2010 þegar fæðingartíðni var lægst en fjölgaði 
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svo aftur árið 2012. Meðalfrjósemi sauðfjárbúa í skýrsluhaldi fjárræktarfélaganna liggur 

nærri 1,8 lambi á kind eða 180 lömbum eftir hverjar 100 ær. Annar mælikvarði gefur svo 

til kynna endanlegan afrakstur, en það eru lömb til nytja að hausti eftir hverjar 100 ær. Þar 

er landsmeðaltal í kringum 1,65 lamb eftir ána eða 165 lömb til nytja eftir hverjar 100 ær 

(Árni Brynjar Bragason, ódagsett a). 

Meðalfjöldi fjár á þeim bæjum sem skila afurðaskýrslum nær iðjuverunum á Grundartanga 

er 214 kindur. Á milli áranna 2007, þegar meðalfjöldi fæddra lamba var 1,85 á hverja eldri 

á, til ársins 2009 þegar meðalfjöldinn er 1,73, fækkar fæddum lömbum að jafnaði um 6,5% 

á bæjum í nágrenni iðjuveranna eða um 26 lömb.  

5.2.3  Lömb til nytja 

Eins og við er að búast á sama þróun sér stað þegar kemur að lömbum sem koma til nytja 

að hausti. Þeim lömbum fækkar einnig marktækt á milli áranna 2007 og 2009 og helst 

tíðnin nokkuð svipuð árið 2010 en hækkar svo og er aftur orðin jafn há árið 2012. Lömbum 

sem koma til nytja að hausti fækkar að jafnaði um 6% (21 lamb) á bæjum í nágrenni 

iðjuveranna frá árinu 2007 til ársins 2010 þegar það er lægst eða 1,56 lömb á hverja eldri á. 

Á báðum svæðum, nær og fjær iðjuverunum, eru heildarmeðaltöl fæddra lamba og lamba 

til nytja yfir öll árin svipuð landsmeðaltölum svo ekki er að sjá að nálægðin við iðjuverin 

hafi mikil áhrif á fjölda lamba á hverja eldri á þegar á heildina er litið. Samkvæmt 

upplýsingum frá ráðunauti í sauðfjárrækt hefur ekki verið skoðað með vísindalegum hætti 

hvað teljist vera óeðlileg frávik þegar kemur að frjósemi sauðfjár og því erfitt að draga 

ályktanir um hvar slík mörk liggja. 

5.2.4  Kjötþungi 

Marktækar breytingar verða einnig á þróun kjötþunga á milli ára þó munur á 

heildarkjötþunga á milli svæða sé ekki marktækur. Kjötþungi lækkar að jafnaði um 2 kg á 

hverja eldri á milli áranna 2007 og 2009 þegar hann er lægstur. Árið 2012 er hann hins 

vegar marktækt hærri en fyrri ár. Á milli áranna 2007 og 2009 dregst kjötframleiðsla að 

jafnaði saman um 6,6% eða 385 kg á bæjum í nágrenni iðjuveranna.  

Á árunum 2006 og 2007 fór ársframleiðsla áls hjá Norðuráli úr 90.000 tonnum upp í 

260.000 tonn (HRV Engineering, 2007 og Mannvit, 2008). Eðli málsins samkvæmt hefur 

slík aukning í framleiðslu í för með sér aukna heildarlosun á flúori (HF), ryki (PM10), 

brennsteinstvíoxíði (SO2), nikkel (Ni) og arseni (As). Á milli áranna 2005 og 2008 jókst 

heildarflúorlosun til að mynda um 172%, SO2 um 334% og losun ryks um 190% 

samkvæmt grænu bókhaldi Norðuráls fyrir þessi ár (Norðurál, 2006, 2009). Í ágúst árið 

2006 varð bilun hjá Norðuráli sem gerði það að verkum að hreinsibúnaður starfaði ekki á 

fullum afköstum um tíma (HRV Engineering, 2007). Lömb sem fæddust það ár falla í hóp 

eldri áa árið 2008 og áhrif frá þeim koma fyrst inn í afurðatölur, sem liggja að baki 

greiningum það árið. Samkvæmt viðtölum við bændur eru kindur almennt ekki látnar lifa 

lengur en í 5-7 ár og hjá öðrum viðmælandanum voru elstu dýrin 6 ára og þau voru fá. Árið 

2012 er því líklegt að þá þegar hafi stórum hluta 2006 árgangsins verið slátrað en þá hækka 

afurðatölur aftur. Því vaknar sú spurning hvort samdrátt í afurðatölum megi rekja til 

þessarar bilunar sem hafði í för með sér að meira magn mengandi efna slapp út í 
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andrúmsloftið um tíma. Áhrifa virðist því hafa gætt um tíma en þau eru ekki lengur 

sjáanleg á afurðatölum ársins 2012.   

5.2.5  Áhrif staðsetningar út frá iðjuverum 

Mestra áhrifa virðist gæta suðvestanmegin við iðjuverin en þar er hlutfall geldra eldri áa 

hæst og tíðni fæðinga lamba og lamba sem koma til nytja að hausti lægst. Kjötþungi er 

einnig lægstur á þessu svæði. Austnorðaustan áttir eru ríkjandi á svæðinu (Efla, 2011, 

2012) og því er líklegt að mest mengun finnist á svæðinu suðvestanmegin við iðjuverin en 

flúorgildi í kjálkum sauðfjár hafa að jafnaði mælst hæst í kindum af þessu svæði. Þá er 

sauðfé frá þessum bæjum á beit í Akrafjalli og kemst það nokkuð nálægt iðjuverunum, 

samkvæmt viðtali við Þorleif, þar sem mestrar mengunar er að vænta miðað við ríkjandi 

vindáttir. 

Á myndum 12-13 sem sýna meðaltal flúors í kjálkabeinum í samhengi við fjölda fæddra 

lamba á hverja eldri á gefur sjónrænt mat til kynna neikvæða fylgni á milli þessara þátta. Á 

þeim tveimur bæjum sem eru staðsettir suðvestanmegin við iðjuverin þar sem gildi flúors 

mælast einna hæst í kjálkabeinum sauðfjár fækkar fæddum lömbum þegar flúorgildin 

hækka. Á bæjum þar sem meðalstyrkur flúors fer ekki yfir 2000 mg/kg virðist ekki vera 

um slíkt samband að ræða (myndir 14-15). 

5.3  Vöktun og rannsóknir á sauðfé 

Í viðtölum við bændur kemur fram að þeir kalla sjaldan eða aldrei til dýralækna og því eru 

sjúkdómsgreiningar ekki alltaf áreiðanlegar og erfitt getur verið fyrir bændur að meta af 

hverju veikindi stafa. Þá er veiku fé fargað heima á bæjunum og það ekki sent í sláturhús 

sem þýðir að það er aldrei hluti af því umhverfisvöktunarferli sem á sér stað í tengslum við 

starfsemi iðjuveranna. Þar sem veikindi, t.d. sykursýki og nýrnasjúkdómar, geta haft þau  

áhrif að flúor safnast í meira mæli í bein (Doull o.fl., 2006; Ozsvath, 2009; Rigalli o.fl. 

1990; Trivedi o.fl. 1993; de la Sota o.fl. 1997; García-Montalvo o.fl., 2009) ættu 

kjálkabein úr sauðfé sem þarf að farga vegna veikinda í nágrenni iðjuveranna að vera hluti 

af vöktunarferlinu. Að öðrum kosti er ekki víst að umhverfisvöktunin gefi raunsanna mynd 

af flúorstyrk beina á svæðinu. Í ljósi þess að 9% af sauðfé Þorleifs hefur drepist eða verið 

fargað vegna veikinda á árstímabili er óeðlilegt að styrkur flúors sé aðeins mældur í 

kjálkabeinum úr heilbrigðu fé sem hann sendir í sláturhús.  

Guðjón Jónsson og fleiri (2013) benda á að vert sé að auka samráð þeirra aðila sem koma 

að umhverfisvöktun í tengslum við starfsemi iðjuveranna. Í því ljósi er eðlilegt að einnig sé 

leitað til þeirra bænda sem t.d. taka þátt í vöktuninni með því að útvega sýni til 

flúormælinga. Þar gæti verið farvegur fyrir upplýsingar sem annars fara fram hjá þeim sem 

sinna umhverfisvöktuninni. Á þetta t.d. við um óeðlilega mikil afföll á bæjum eða hátt 

hlutfall veikra dýra. Þá ætti að skilgreina einhverskonar ferli sem gerir bændum í nágrenni 

við mengandi starfsemi kleift að láta rannsaka fé sem drepst af óþekktum orsökum sér að 

kostnaðarlausu. Þannig gæfi umhverfisvöktun betri mynd af áhrifum mengunar á svæðinu. 

Þær tilraunir á dýrum sem hér hefur verið vísað í vegna ýmissa kvilla sem koma fram við 

ofneyslu á flúor eru oftast tilraunir sem gerðar eru í stuttan tíma þar sem dýrin fá stóra 
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skammta af flúor. Rannsóknir á áhrifum af langtímaneyslu á flúor eru flestar á einkennum 

hjá mönnum og tengjast flúor í drykkjarvatni, sérstaklega á svæðum þar sem flúoreitrun er 

landlægt vandamál, til dæmis í Indlandi og Kína en einnig þar sem flúor hefur verið bætt í 

drykkjarvatn með það að markmiði að bæta tannheilsu, s.s. í Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Það er því erfitt að meta út frá þessum gögnum hvenær sambærilegra áhrifa færi að gæta á 

heilsufar íslenskra sauðkinda og ennfremur er óþekkt það magn af flúor sem sauðfé á 

Hvalfjarðarsvæðinu í nágrenni Grundartanga innbyrðir með fóðri. Rannsóknir sem gerðar 

eru í tengslum við umhverfisvöktun iðjuveranna á flúor í gróðri og árvatni gefa 

vísbendingu um að flúor í umhverfinu, utan þynningarsvæðis iðjuveranna, sé í flestum 

tilvikum töluvert undir þeim mörkum sem sett hafa verið fyrir flúor í fóðri. Hins vegar 

benda mælingar á flúor í kjálkabeinum sauðfjár á svæðinu til þess að það sé samt sem áður 

komið að þolmörkum í eldra fé á sumum bæjum. 

5.4  Veikleikar rannsóknar 

Þeir útreikningar sem sýna fram á staðbundin áhrif frá iðjuverunum á Grundartanga 

suðvestanmegin við þau byggja á gögnum frá fáum bæjum. Styrkur flúors hefur mælst hár í 

kjálkabeinum sauðfjár frá fleiri bæjum á þessu svæði. Þeir bæir eru hins vegar ekki 

þátttakendur í gæðastýringu í sauðfjárrækt og afurðatölur því ekki aðgengilegar. Auk þess 

eru fleiri bæir á svæðinu sem eru ekki þátttakendur í umhverfisvöktun iðjuveranna og 

styrkur flúors því ekki þekktur í sauðfé af þeim bæjum.  

Staðsetning beitilands sauðfjár á mismunandi bæjum er í flestum tilfellum ekki þekkt af 

hálfu rannsakanda og ekki er gert ráð fyrir fjarlægð þess eða heyskaparlands frá 

iðjuverunum í rannsókninni heldur eingöngu miðað við fjarlægð bæjanna sjálfra frá 

iðjuverunum. Æskilegt væri að kortleggja þetta nánar þar sem staðsetning bæjanna segir 

ekki alla söguna.  

Áreiðanleiki skráninga er mikilvægur þáttur hvað varðar samanburðarhæfni gagna frá 

mismunandi bæjum. Staðfesting fékkst á því frá ráðunauti í sauðfjárrækt á vesturlandi að 

skýrsluhald á þeim bæjum sem eru á bakvið útreikninga suðvestanmegin við iðjuverin væri 

gott. Breytileiki hvað varðar fjölda gelds sauðfjár var meiri á öðrum bænum og var hlutfall 

gelds eldra fjár áberandi hátt árið 2009. Leitað var eftir upplýsingum frá viðkomandi bónda 

um hvort þekkt ástæða væri fyrir þessu, s.s. fóðureitrun eða veikindi, en svo reyndist ekki 

vera. Eins og áður hefur verið nefnt voru gögn frá fjórum bæjum undanskilin frá 

útreikningum vegna þess að grunur lék á að skráningum væri ábótavant. Hlutfall geldra 

eldri áa var sérstaklega hátt sum eða öll árin á þessum bæjum sem gæti stafað af því að 

fædd lömb væru ekki skráð á tilskilinn hátt. Ekki liggja fyrir upplýsingar um skýrsluhald á 

einstökum bæjum að öðru leyti. 
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6 Ályktun 

Líffræðilegra áhrifa af völdum mengunar frá iðjuverunum á Grundartanga virðist að 

einhverju leyti hafa gætt hjá sauðfé á bæjum í 14 km fjarlægð eða nær iðjuverunum á 

Grundartanga og kemur það fram í lægri afurðatölum á árunum 2009-2010 en hjá 

samanburðarhópi og hærra meðalhlutfalli geldra eldri áa á árunum 2007-2012. Þegar 

afurðatölur í nágrenni iðjuveranna eru skoðaðar út frá staðsetningu kemur í ljós að á því 

svæði þar sem styrkur flúors í kjálkum sauðfjár mælist hæstur, suðvestur af iðjuverunum, 

eru afurðatölur að jafnaði lægstar og þar er einnig hæst hlutfall geldra eldri áa. Áhrifa 

virðist síst gæta í afurðatölum frá svæðinu suður og suðaustur af iðjuverunum. Fleiri 

bændur á svæðinu í 14 km fjarlægð eða nær Grundartanga verða einnig varir við bletti á 

framtönnum sauðfjár og lélega ull, sem getur hvort tveggja verið vegna neyslu óhóflegs 

flúors. Í samanburði á afföllum vegna veikinda sauðfjár frá fjórum bæjum kemur í ljós að á 

þeim bæ sem er staðsettur suðvestur af iðjuverunum eru afföll yfir 9% og rúmlega tvöfalt 

hærri en á hinum bæjunum sem allir eru í Borgarbyggð. Það er vísbending um að 

markvissari rannsókna á afföllum á svæðinu og ástæðum þeirra sé þörf. 

6.1 Áframhaldandi rannsóknir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að áhrifa vegna mengunar frá iðjuverunum 

gæti, eins og áður sagði, helst á bæjum suðvestanmegin við iðjuverin. Vert væri að 

skilgreina hvaðan fóður sauðfjár á bæjum við Akrafjall kemur, út frá heyskaparlandi og 

beitilandi, og meta í kjölfarið hvaða bæir eiga heima í áframhaldandi rannsóknarverkefni. 

Nauðsynlegt væri að leita samstarfs við bændur á þessum bæjum um samanburðarhæfar 

skráningar á afurðatölum. Slíkar skráningar geta vel byggt á því skýrsluhaldi sem tilheyrir 

gæðastýringu í sauðfjárrækt en það er eins og áður sagði ekki til staðar á öllum bæjum á 

svæðinu. Auk þess væri æskilegt að fylgjast vel með tilteknum heilsufarseinkennum sem 

áður hafa verið nefnd og afföllum á bæjunum sem og ástæðum þeirra. Skýrar leiðbeiningar 

vegna skráninga og eftirfylgni við þær þyrftu að vera til staðar til þess að tryggja 

samanburðarhæfni upplýsinga. Bændur á þessum bæjum ættu að hafa aðgang að 

dýralæknum sér að kostnaðarlausu og tryggja ætti að styrkur flúors í kjálkabeinum þess 

fjár sem drepst vegna veikinda eða af óútskýrðum orsökum sé mældur, en ekki aðeins 

styrkur flúors í kjálkabeinum heilbrigðs fjár sem sent er í sláturhús eins og nú er. 

Mikilvægt er að þátttakendum í slíkri rannsókn verði umbunað með einhverjum hætti og 

gert eins auðvelt fyrir og hægt er þar sem slíkt verkefni krefst bæði tíma og fyrirhafnar af 

hálfu þátttakenda. Þá er mikilvægt að utanumhald slíks verkefnis sé á hendi 

Umhverfisstofnunar, eða annars óháðs aðila, þar sem ákveðinnar tortryggni hefur gætt af 

hálfu sumra bænda í garð umhverfisvöktunar iðjuveranna (Jón Bjarki Magnússon, 2011). 

Skilgreindur verði samanburðarhópur þar sem stýrt verði fyrir áhrifum af öðrum þáttum, 

eins og fjölda fjár, almennum aðbúnaði dýra o.s.frv. Eðlilegt væri að leita samstarfs við þá 

sem sinna búfjáreftirliti á svæðinu og nýta þá þekkingu sem er til staðar. 
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7 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að sauðfjárrækt á því svæði í nágrenni 

iðjuveranna á Grundartanga sem verður fyrir mestu mengunarálagi vegna ríkjandi vindátta 

gefi af sér minni afurðir en fást á svæði sem ekki er í nágrenni við mengandi iðnað. Vert er 

að hafa það til hliðsjónar við skipulagningu iðnaðarsvæða framtíðar.  

Í ljósi þess að landbúnaður er einnig stundaður í nágrenni Alcoa Fjarðaráls á Reyðarfirði 

að einhverju marki og flúor mældist umtalsvert hærri í kjálkabeinum sauðfjár í nágrenni 

þess árið 2013 heldur en mælst hefur undanfarin ár í sauðfé í nágrenni Norðuráls, má ætla 

að tillögur að áframhaldandi rannsóknarverkefni hér að ofan eigi einnig við á því svæði. Í 

lömbum af einum bæ mældist styrkur flúors í kjálkabeinum til að mynda sambærilegur við 

það sem mælist í fullorðnu fé suðvestanmegin við iðjuverin á Grundartanga og var hæsti 

styrkur flúors í kjálkabeini úr lambi 1925 mg/kg (Umhverfisstofnun, 2014). Því er vert að 

fylgjast með hvort áhrifa komi til með að gæta í þróun á afurðatölum og frjósemi á 

viðkomandi bæ og hugsanlega fleirum á svæðinu. 
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Viðauki A. Spurningakönnun 
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Viðauki B. Úrvinnsla 
bakgrunnsspurninga könnunarinnar  

Hóp skipt í tvennt eftir fjarlægð frá Grundartanga. 

 

Fjöldi fjár samkvæmt lista MAST 2011-2012 

    Fjarlægð skipt        
við 14 km 

Meðalfjöldi 
fjár á bæjum 

Miðgildi 
Fjöldi 
bæja 

<= 14 km 128 52 39 

>14 km 225 146 97 

Samtals 198 120 136 

 

 

1.) Í hvaða sveitarfélagi ert þú með sauðfé? 

   
  Fjöldi Hlutfall % 

Borgarbyggð 95 69,3 

Hvalfjarðarsveit 21 15,3 

Kjósarhreppur 16 11,7 

Samtals 132 96,4 
Þátttakendur í gæðastýringu 
en svöruðu ekki könnun 

5 3,6 

Samtals 137 100,0 
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2.) Hversu lengi hefur þú haft umsjón með sauðfé á bænum? 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Innan við 2 ár Fjöldi 0 2 2 

  % innan hóps 0,0% 2,0% 1,5% 

2-7 ár Fjöldi 2 12 14 

  % innan hóps 5,9% 12,2% 10,6% 

8-14 ár Fjöldi 4 8 12 

  % innan hóps 11,8% 8,2% 9,1% 

15 ár eða lengur Fjöldi 28 76 104 

  % innan hóps 82,4% 77,6% 78,8% 

Heild Samtals 34 98 132 

  % af heild 25,8% 74,2% 100,0% 

  

3.) Hverjir bera ábyrgð á sauðfé á bænum? 
  

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Aðeins ég Fjöldi 11 29 40 

  % innan hóps 32,4% 29,6% 30,3% 

Ég og maki Fjöldi 17 46 63 

  % innan hóps 50,0% 46,9% 47,7% 
Flestir eða allir 
sem búa á 
bænum 

Fjöldi 6 20 26 

% innan hóps 17,6% 20,4% 19,7% 

Aðrir Fjöldi 0 3 3 

  % innan hóps 0,0% 3,1% 2,3% 

Heild Samtals 34 98 132 

  % af heild 25,8% 74,2% 100,0% 

  

4.) Ert þú þátttakandi í gæðastýringu í sauðfjárrækt? 
 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Já Fjöldi 21 78 99 

% innan hóps 53,8% 79,6% 72,3% 
Nei Fjöldi 18 20 38 

% innan hóps 46,2% 20,4% 27,7% 
Heild Samtals 39 98 137 

% af heild 28,5% 71,5% 100,0% 
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5.1) Skráir þú eftirtalda þætti þannig að upplýsingar séu 
aðgengilegar á milli ára? 
 

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    
<= 14 

km 
>14 
km 

Hluti af 
heild 

Lyfjagjöf 
Fjöldi 22 75 97 

% innan hóps 64,7% 76,5% 73,5% 

Fósturdauði hjá 
veturgömlum ám 

Fjöldi 4 23 27 

% innan hóps 11,8% 23,5% 20,5% 

Fósturlát 
Fjöldi 14 60 74 

% innan hóps 41,2% 61,2% 56,1% 

Orsök fósturláta ef 
hún er þekkt 

Fjöldi 7 25 32 

% innan hóps 20,6% 25,5% 24,2% 

Dauði lamba við 
burð 

Fjöldi 23 83 106 

% innan hóps 67,6% 84,7% 80,3% 

Vanhöld 
Fjöldi 22 80 102 

% innan hóps 64,7% 81,6% 77,3% 

Veikindi 
Fjöldi 17 57 74 

% innan hóps 50,0% 58,2% 56,1% 

Fóðurgildi 
Fjöldi 4 8 12 

% innan hóps 11,8% 8,2% 9,1% 

Fjöldi fjár sem 
drepst eða þarf að 
farga 

Fjöldi 20 72 92 

% innan hóps 58,8% 73,5% 69,7% 

        

 

 

5.2) Skráir þú eftirtalda þætti þannig að upplýsingar séu 
aðgengilegar á milli ára? Öll atriðin í spurningu 5 út frá þátttöku í 
gæðastýringu. 

    
Fjarlægð skipt við 

14 km 

Ert þú þátttakandi í 
gæðastýringu í 
sauðfjárrækt? 

Meðalfjöldi 
skráðra atriða 

Fjöldi 
svara 

<= 14 km Já 4,57 21 

  Nei 2,06 18 

  Samtals 3,41 39 

>14 km Já 5,51 78 

  Nei 2,65 20 

  Samtals 4,93 98 

Samtals Já 5,31 99 

  Nei 2,37 38 

  Samtals 4,50 137 
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12.) Hvernig heyfóður er notað á bænum? 

  

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Þurrhey geymt 
laust 

Fjöldi 0 11 11 

% innan hóps 0,0% 11,2% 8,3% 

Þurrhey geymt 
plastpakkað 

Fjöldi 31 90 121 

% innan hóps 91,2% 91,8% 91,7% 

Vothey geymt 
laust 

Fjöldi 0 1 1 

% innan hóps 0,0% 1,0% 0,8% 

Vothey geymt 
plastpakkað 

Fjöldi 9 32 41 

% innan hóps 26,5% 33,0% 31,3% 

 
 

13.) Hvers konar fóðurbætir er notaður á bænum? 
 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Fiskimjöl 
Fjöldi 2 4 6 

% innan hóps 6,1% 4,1% 4,6% 

Einstakar 
korntegundir 

Fjöldi 5 16 21 

% innan hóps 15,2% 16,3% 16,0% 

Fóðurblöndur 
Fjöldi 19 54 73 

% innan hóps 57,6% 55,7% 56,2% 

Steinefni 
Fjöldi 11 43 54 

% innan hóps 33,3% 44,3% 41,5% 

Saltsteinn 
Fjöldi 27 76 103 

% innan hóps 81,8% 78,4% 79,2% 

Vítamín 
Fjöldi 8 16 24 

% innan hóps 24,2% 16,5% 18,5% 

Annað 
Fjöldi 4 10 14 

% innan hóps 12,1% 10,2% 10,7% 
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14.) Voru gerðar einhverjar breytingar á notkun fóðurs eða 
fóðurbætis á árunum 2005-2012? 
 

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    
<= 14 

km 
>14 
km 

Hluti af 
heild 

2012 
Fjöldi 3 7 10 

% innan hóps 8,8% 7,8% 8,1% 

2011 
Fjöldi 1 5 6 

% innan hóps 2,9% 5,6% 4,9% 

2010 
Fjöldi 2 3 5 

% innan hóps 5,9% 3,5% 4,2% 

2009 
Fjöldi 1 2 3 

% innan hóps 3,0% 2,4% 2,6% 

2008 
Fjöldi 1 0 1 

% innan hóps 3,1% 0,0% 0,9% 

2007 
Fjöldi 2 1 3 

% innan hóps 6,7% 1,3% 2,8% 

2006 
Fjöldi 1 0 1 

% innan hóps 3,3% 0,0% 0,9% 

2005 
Fjöldi 0 0 0 

% innan hóps 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

15.) Eru gerðar fóðurefnagreiningar á heyi sem verkað er á 
bænum til þess að meta fóðurgildi? 
 

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    
<= 14 

km 
>14 
km 

Hluti af 
heild 

Aldrei Fjöldi 15 54 69 

  % innan hóps 44,1% 56,3% 53,1% 

Sjaldnar en árlega Fjöldi 19 35 54 

  % innan hóps 55,9% 36,5% 41,5% 

Árlega Fjöldi 0 7 7 

  % innan hóps 0,0% 7,3% 5,4% 

Heild Samtals 34 96 130 

  % af heild 26,2% 73,8% 100,0% 
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16.) Eru gerðar einhverjar aðrar mælingar á heyi frá bænum?  

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Já Fjöldi 4 3 7 

  % innan hóps 12,1% 3,1% 5,4% 

Nei Fjöldi 29 94 123 

  % innan hóps 87,9% 96,9% 94,6% 

Heild Samtals 33 97 130 

  % af heild 25,4% 74,6% 100,0% 

 

 

17.) Hefur féð aðgang að hreinu vatni? 
  

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Alltaf Fjöldi 33 88 121 

  % innan hóps 97,1% 91,7% 93,1% 

Oftast Fjöldi 1 8 9 

  % innan hóps 2,9% 8,3% 6,9% 

Heild Samtals 34 96 130 

  % af heild 26,2% 73,8% 100,0% 

 

 

18.) Hvernig nær féð í vatn? 
   

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Í læki eða ár 
Fjöldi 20 55 75 

% innan hóps 58,8% 56,1% 56,8% 

Í vötn 
Fjöldi 5 18 23 

% innan hóps 14,7% 18,4% 17,4% 

Í polla 
Fjöldi 4 12 16 

% innan hóps 11,8% 12,2% 12,1% 

Í skurði 
Fjöldi 6 22 28 

% innan hóps 17,6% 22,4% 21,2% 

Brynnt í ker eða 
stokka 

Fjöldi 15 55 70 

% innan hóps 44,1% 56,1% 53,0% 

Sjálfbrynning 
Fjöldi 20 54 74 

% innan hóps 58,8% 55,1% 56,1% 
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19.) Hversu oft er vatnsílát þrifin? 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Daglega 
Fjöldi 9 22 31 

% innan hóps 30,0% 23,7% 25,2% 

3-6 sinnum í 
viku 

Fjöldi 6 21 27 

% innan hóps 20,0% 22,6% 22,0% 

1-2 í viku 
Fjöldi 6 20 26 

% innan hóps 20,0% 21,5% 21,1% 

Sjaldnar 
Fjöldi 9 30 39 

% innan hóps 30,0% 32,3% 31,7% 

Heild 
Samtals 30 93 123 

% af heild 24,4% 75,6% 100,0% 

 

 

20.) Á hvernig undirlagi/gólfi gengur féð í fjárhúsum? 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Taði 
Fjöldi 14 44 58 

% innan hóps 41,2% 44,9% 43,9% 

Taði með undir- 
burði, s.s. hálmi 

Fjöldi 7 32 39 

% innan hóps 20,6% 32,7% 29,5% 

Trérimlagólfi 
Fjöldi 9 48 57 

% innan hóps 26,5% 49,0% 43,2% 

Steinrimlagólfi 
Fjöldi 1 4 5 

% innan hóps 2,9% 4,1% 3,8% 

Plastrimlagólfi 
Fjöldi 5 15 20 

% innan hóps 14,7% 15,3% 15,2% 

Stálmöskvagólfi 
Fjöldi 13 26 39 

% innan hóps 38,2% 26,5% 29,5% 

Öðru 
Fjöldi 0 3 3 

% innan hóps 0,0% 3,1% 2,3% 
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21.) Hversu oft er mokað/stungið út úr fjárhúsum? 
 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Einu sinni á ári 
Fjöldi 22 60 82 

% innan hóps 64,7% 63,2% 63,6% 

Tvisvar á ári 
Fjöldi 8 25 33 

% innan hóps 23,5% 26,3% 25,6% 

Oftar 
Fjöldi 4 6 10 

% innan hóps 11,8% 6,3% 7,8% 

Sjaldnar en 
einu sinni á ári 

Fjöldi 0 4 4 

% innan hóps 0,0% 4,2% 3,1% 

Heild 
Samtals 34 95 129 

% af heild 26,4% 73,6% 100,0% 

 

 

22.) Getur féð farið út og inn úr fjárhúsum að vild? 
 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Alltaf 
Fjöldi 7 10 17 

% innan hóps 20,6% 10,3% 13,0% 

Oftast 
Fjöldi 6 13 19 

% innan hóps 17,6% 13,4% 14,5% 

Stundum 
Fjöldi 7 22 29 

% innan hóps 20,6% 22,7% 22,1% 

Sjaldan 
Fjöldi 4 17 21 

% innan hóps 11,8% 17,5% 16,0% 

Aldrei 
Fjöldi 10 35 45 

% innan hóps 29,4% 36,1% 34,4% 

Heild 
Samtals 34 97 131 

% af heild 26,0% 74,0% 100,0% 
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23.) Er borinn áburður á land sem ætlað er til fóðurframleiðslu 
fyrir sauðfé á bænum eða á land sem notað er sem beitiland 
fyrir sauðfé? 

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

Búfjáráburður   
<= 14 

km 
>14 
km 

Hluti af 
heild 

Á allt 
heyskaparland 

Fjöldi 16 33 49 

% innan hóps 47,1% 34,0% 37,4% 

Aðeins á hluta 
heyskaparlands 

Fjöldi 16 49 65 

% innan hóps 47,1% 50,5% 49,6% 

Á allt beitiland 
Fjöldi 0 2 2 

% innan hóps 0,0% 2,1% 1,5% 

Aðeins á hluta 
beitilands 

Fjöldi 6 16 22 

% innan hóps 17,6% 16,5% 16,8% 

Vil ekki svara  
Fjöldi 0 1 1 

% innan hóps 0,0% 1,0% 0,8% 

          

Tilbúinn áburður   
<= 14 

km 
>14 
km 

Hluti af 
heild 

Á allt 
heyskaparland 

Fjöldi 23 77 100 

% innan hóps 67,6% 78,6% 75,8% 

Aðeins á hluta 
heyskaparlands 

Fjöldi 6 10 16 

% innan hóps 17,6% 10,2% 12,1% 

Á allt beitiland 
Fjöldi 1 1 2 

% innan hóps 2,9% 1,0% 1,5% 

Aðeins á hluta 
beitilands 

Fjöldi 9 21 30 

% innan hóps 26,5% 21,4% 22,7% 

Vil ekki svara  
Fjöldi 0 0 0 

% innan hóps 0,0% 0,0% 0,0% 
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25a.) Hve stór hluti fjár á bænum fær ormalyf að 
vori? 

 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Allt fé fær 
ormalyf 

Fjöldi 22 75 97 

% innan hóps 64,7% 76,5% 73,5% 

Aðeins ungt fé 
fær ormalyf 

Fjöldi 0 3 3 

% innan hóps 0,0% 3,1% 2,3% 
Aðeins 
fullorðið fé fær 
ormalyf 

Fjöldi 1 2 3 

% innan hóps 2,9% 2,0% 2,3% 

Sauðfé fær ekki 
ormalyf 

Fjöldi 3 4 7 

% innan hóps 8,8% 4,1% 5,3% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 1 0 1 

% innan hóps 2,9% 0,0% 0,8% 

Krossar ekki við 
neitt 

Fjöldi 7 14 21 

% innan hóps 20,6% 14,3% 15,9% 

Heild 
Samtals 34 98 132 

% af heild 25,8% 74,2% 100,0% 

 

25b.) Hve stór hluti fjár á bænum fær ormalyf að 
hausti? 

 

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Allt fé fær 
ormalyf 

Fjöldi 19 58 77 

% innan hóps 55,9% 59,2% 58,3% 

Aðeins ungt fé 
fær ormalyf 

Fjöldi 2 12 14 

% innan hóps 5,9% 12,2% 10,6% 
Aðeins 
fullorðið fé fær 
ormalyf 

Fjöldi 2 1 3 

% innan hóps 5,9% 1,0% 2,3% 

Sauðfé fær ekki 
ormalyf 

Fjöldi 3 3 6 

% innan hóps 8,8% 3,1% 4,5% 

Vil ekki svara 
Fjöldi 1 0 1 

% innan hóps 2,9% 0,0% 0,8% 

Krossar ekki við 
neitt 

Fjöldi 7 24 31 

% innan hóps 20,6% 24,5% 23,5% 

Heild 
Samtals 34 98 132 

% af heild 25,8% 74,2% 100,0% 
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26.) Hvert er kyn þitt? 
   

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

Karl Fjöldi 25 71 96 

  % innan hóps 73,5% 72,4% 72,7% 

Kona Fjöldi 7 21 28 

  % innan hóps 20,6% 21,4% 21,2% 

Karl og kona Fjöldi 2 6 8 

  % innan hóps 5,9% 6,1% 6,1% 

Heild Samtals 34 98 132 

  % af heild 25,8% 74,2% 100,0% 

 

 

27.) Á hvaða aldri ert þú? 
   

     

  

Fjarlægð skipt við 14 km 

    <= 14 km >14 km 
Hluti af 

heild 

21-30 ára 
Fjöldi 0 3 3 

% innan hóps 0,0% 3,1% 2,3% 

31-40 ára 
Fjöldi 2 10 12 

% innan hóps 5,9% 10,2% 9,1% 

41-50 ára 
Fjöldi 10 22 32 

% innan hóps 29,4% 22,4% 24,2% 

51-60 ára 
Fjöldi 12 29 41 

% innan hóps 35,3% 29,6% 31,1% 

61-70 ára 
Fjöldi 9 23 32 

% innan hóps 26,5% 23,5% 24,2% 

71-80 ára 
Fjöldi 1 10 11 

% innan hóps 2,9% 10,2% 8,3% 

81 eða eldri 
Fjöldi 0 1 1 

% innan hóps 0,0% 1,0% 0,8% 

Heild 
Samtals 34 98 132 

% af heild 25,8% 74,2% 100,0% 
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Viðauki C. Mengunarstuðull 

Eftirfarandi skilgreining á mengunarstuðli kemur fram á blaðsíðu 14 í skýrslu 

Náttúrufræðistofnunar Íslands um þungmálma og brennistein í mosa á Íslandi 1990-2010: áhrif 

iðjuvera (Sigurður H. Magnússon, 2013).   

 

Fyrir hvert efni var fundinn svokallaður mengunarstuðull MS (e. contamination factor 

CF) samkvæmt skilgreiningum Fernandez o.fl. (2002) en mengunarstuðull er hlutfallið á 

milli styrks efnis í sýni og bakgrunnsgildis viðkomandi efnis. 

Mengunarstuðull MS = styrkur í sýni/bakgrunnsgildi efnis 

Við mat á mengun var notaður sex flokka kvarði sem Fernandez og félagar (2002) hafa 

sett fram: 

 

1. flokkur MS≤1 engin mengun (e. no 

contamination) 

2. flokkur 1<MS≤2 vísbending um mengun (e. 

suspected contamination) 

3. flokkur 2<MS≤3,5 lítilsháttar mengun (e. slight 

contamination) 

4. flokkur  3,5<MS≤8 nokkur mengun (e. moderate 

contamination) 

5. flokkur  8<MS≤27 veruleg mengun (e. serious 

contamination) 

6. flokkur 27<MS mjög mikil mengun (e. 

extremely serious 

contamination) 

 

 

 


