
Útdráttur

Gerð er grein fyrir úttekt á vatnsgæðum hjá tuttugu vatnsveitum á Íslandi sem þjóna um 80% íbúa landsins. Úttektin fólst
í greiningu á efnafræðilegum þáttum í vatni vatnsveitanna og samanburði við kröfur í neysluvatnsreglugerð. Skoðuð eru
efni sem eru óæskileg í miklu magni og magn þungmálma í drykkjarvatni. Einnig er skoðuð mengun frá landbúnaði og
annarri starfsemi með því að gera tölfræðilega athugun á sambandi styrk nítrats í neysluvatni og landbúnaði á vatns-
verndarsvæðum. Helstu niðurstöður eru þær annars vegar að neysluvatn á Íslandi hjá þeim vatnsveitum sem skoðaðar eru
fullnægir alltaf kröfum um gæði efnafræðilegra þátta. Greiningarmörk eru hins vegar í mörgun tilfellum ófullnægjandi
og/eða of há bæði miðað við meðaltal styrks efnanna og bakgrunnsgildi ómengaðs grunnvatns. Við tölfræðigreiningu
kemur í ljós aukning á nítrati á þeim vatnsverndarsvæðum þar sem stundaður er landbúnaður og þar sem er íbúðabyggð.
Styrkur nítrats er þó alltaf langt undir leyfðum mörkum.

Abstract

The result of a chemical quality investigation of drinking water in Iceland is reported. This is accomplished by doing an
appraisal of results from audit monitoring for chemical parameters of drinking water at twenty water works, that service
about 80% of the population. The main conclusion is that drinking water quality for chemical parameters complies with
regulation. However, detection limits are in most cases to high, both compared to mean value for drinking water from
waterworks and pristine groundwater. Statistical analyses between agriculture and nitrate in drinking water show higher
nitrate content where agriculture and cultivation is in the watershed area but are however always considerably less than
permitted by regulation.
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Inngangur

Ein af undirstöðum velferðar og lýðheilsu í hverju þjóðfélagi er aðgangur íbúanna að
hreinu og ómenguðu neysluvatni. Flestar vatnsbornar hópsýkingar eru af völdum örvera
sem berast með saur manna og dýra. Heilnæmi drykkjarvatns og fullnægjandi hrein-
lætisaðstaða og hreinsun á frárennsli eru því samofin (UNWWAP 2003). Efnamengun
drykkjarvatns er nokkuð algeng og er orsakanna oftast að leita í lagnakerfinu, iðnaðar-
mengun, afrennsli frá þéttbýli eða landbúnaði. Þó getur efnamengun verið af náttúru-
legum orsökum eins og flúormengun í vatnsbólum eða arsen sem losnar úr bergi og fer
í grunnvatnið. Eitt af mikilvægustu verkefnum sveitarfélaga er að vernda vatnsauðlind-
ina og sjá til þess að nægilegt og heilnæmt vatn sé til fyrir íbúana, bæði núverandi íbúa
og íbúa framtíðarinnar.

Vatnsveitur á Íslandi telja sig dreifa góðu og heilnæmu drykkjarvatni til notenda. Árið
2001 kom fram krafa í nýrri neysluvatnsreglugerð (Reglugerð nr. 53/2001 um neysluvatn)
um að gera umfangsmiklar efnagreiningar á neysluvatni. Þessi reglugerð er í samræmi
við nýlega EB-tilskipun um neysluvatn þar sem kröfur eru um að mæla ýmis efni sem
talin eru varasöm heilsu manna. Þetta er til viðbótar reglubundnu eftirliti með örverum
og ýmsum öðrum efnum sem hafði verið við lýði í nokkur ár. Vatnsveitur hafa látið gera
þessar heildarefnagreiningar á undanförnum misserum og hefur Rannsóknarstofa
Umhverfisstofnunar haft umsjón með því og sent sýni út til Svíþjóðar til efnagreiningar
hjá rannsóknarstofunni Analytica í Luleå. Í þessari grein er gerð grein fyrir heildar-
niðurstöðum þessara efnagreininga fyrir nokkra efnisflokka en ítarlegri umfjöllun er að
finna í María J. Gunnarsdóttir (2005). Umfjöllun er um efni sem sett eru mörk fyrir í
neysluvatnsreglugerðinni og er þeim skipt niður í efni sem eru óæskileg í miklu magni,
þungmálma og eiturefni. Helstu heimildir fyrir áhrifum efnanna er að finna í WHO
leiðbeiningum nr. 3 (WHO Guidelines nr. 3, 2004) og nýlegum leiðbeiningum fyrir
vatnsveitur í Danmörku „Håndbog nr. 4“ (Forening af vandværker i Danmark, 2003). 

Einnig er fjallað um könnun sem gerð var á starfsemi á vatnsverndarsvæðum tuttugu og
fimm vatnsveitna á haustmánuðum 2003. Út frá þeirri könnun og niðurstöðum efna-
greininga var gerð athugun á því hvort vísbending sé um mengun á neysluvatni af völdum
landbúnaðar hjá vatnsveitunum. Tölfræðileg athugun er gerð á því á hvort samsvörun sé
á milli landbúnaðar á vatnsverndarsvæðum og hærra magns nítrats í neysluvatni en ítar-
legri umfjöllun um könnunina er að finna í María J. Gunnarsdóttir (2005).

Í María J. Gunnarsdóttir (2005) er einnig að finna umfjöllun um lagaumhverfi vatns-
verndar, hvernig henni er háttað í lögum og reglugerðum, hver verkaskipting er á milli
hinna ýmsu aðila og hvernig framkvæmd vatnsverndar hefur miðað. Einnig er þar að finna
handbók fyrir vatnsveitur um áhættuþætti fyrir neysluvatn þar sem farið er yfir eftirlits-
þættina og því lýst hvaðan efnin koma og hverju þau geta valdið ásamt því að fjallað er
stuttlega um sjúkdómsvaldandi örverur og farið yfir nokkra faraldra af þeirra völdum.

Styrkur óæskilegra efna í neysluvatni

Ýmis efni geta verið í vatni sem valda óþægindum eða eru varasöm í miklu magni. Þau
geta bæði borist í það af náttúrulegum orsökum eða af mannavöldum. Þau efni sem
tilgreind eru í neysluvatnsreglugerðinni og eru talin óæskileg í miklu magni eru tólf
talsins. Á mynd 1 eru sýndar niðurstöður efnagreiningar hjá 20 vatnsveitum, sem ná til
um 80% íbúa landsins, fyrir þessi 12 efni. Fyrir hvert efni er sýnt lægsta mælda gildið,
meðaltal mælinga, hæsta mælda gildið og síðan leyft hámark.

Ammóníum og nítrít greinist sjaldan og þá mjög lítið en nítrat greinist hjá flestum veitum.
Of mikið nítrat í drykkjarvatni er talið hættulegt heilsu manna, sérstaklega ungbörnum.
Það hvarfast í nítrít í meltingarveginum sem síðan hindrar upptöku súrefnis í blóðið og
húðin verður blá, svonefnd blá börn. Sérstaklega þarf að gæta þess að gefa ekki börnum
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undir 6 mánaða aldri nítratmengað vatn. Einnig
benda rannsóknir til að nítrat í drykkjarvatni geti
valdið krabbameini í þvagblöðru (Janos Sandor o.fl.
2001). Nítrat greinist hjá flestum veitum ofan grein-
ingarmarka og er hæst um 11% af leyfðu hámarki
eða 1,3 mg/l. Lægsta mælda gildið á nítrati er 0,038
mg/l, sem er hjá Vatnsveitu Sauðárkróks. Hjá
fjórum vatnsveitum er gefið upp að nítrat sé minna
en 0,5 mg/l, þ.e. hjá Árborg, Hafnarfirði, Reyðarfirði
og Stöðvarfirði. Þetta er óþarfa ónákvæmni. Ekki
ætti að nota hærri greiningarmörk en 0,1 mg/l til að
miða við bakgrunnsgildi fyrir ómengað íslenskt
grunnvatn.

Ál mælist hjá flestum vatnsveitum og er að meðal-
tali <5,32 µg/l sem er um 2,7% af leyfðu hámarki.
Hæst er það 20,3 µg/l sem er 10% af leyfðu hámarki.
Leyft hámark er 200 µg/l. Ál er einn algengasti
málmur jarðar og hefur því uppruna úr bergi.
Aukning á áli í neysluvatni er þó fyrst og fremst
þegar álsúlfati er blandað í vatnið til að fella út
óhreinindi en þeirri aðferð er ekki beitt hér á landi.
Bór mælist sjaldan og aldrei hærra en 1% af leyfðu
hámarki. 

Flúoríð greinist hjá fimm veitum ofan greiningarmarka. Hæst er það hjá tveimur veitum,
23% af leyfðu hámarki á Blönduósi og 19% á Siglufirði. Leyft gildi er 1,5 mg/l en mælist
á Blönduósi 0,34 mg/l og á Siglufirði 0,29 mg/l. Það kemur væntanlega úr setlögum þar
sem þessar vatnsveitur taka vatn úr setlögum (Freysteinn Sigurðsson, 2005). Meðaltal fyrir
tuttugu vatnsveitur er <0,137 mg/l sem er um 9% af leyfðu hámarki. Víða um heim er
flúor bætt í vatn til að varna tannskemmdum og er þá á bilinu 0,5–1,0 mg/l en er talið
varasamt við magn yfir 1,5 mg/l og valda skemmdum á tannglerjungi og skemmdum á
beinum við hækkandi flúormagn (WHO-Guidelines, 2004). Magnið sem um ræðir hjá
þessum tveimur vatnsveitum er væntanlega aðeins til að bæta vatnið. Hár flúorstyrkur í
vatni í tengslum við eldgos er hættulegur jórturdýrum, s.s. kindum, og fá þær sjúkdóm í
tannhold sem nefnist gaddur og veslast upp. Þekktar eru afleiðingar þess t.d. í móðu-
harðindunum eftir Skaftárelda og Heklugos. 

Járn er algengur málmur í jarðskorpunni og er því oft í grunnvatni. Í miklu magni gefur
það málmbragð af vatni og vatnið verður gruggugt. Einnig myndast útfellingar í leiðsl-
um, vatnsmælum og blöndunartækjum. Það getur einnig gefið þvotti gulleitan blæ og
sest í vaska og klósett (Foreningen af vandværker i Danmark, 2003). Járn greinist að meðal-
tali hjá íslenskum vatnsveitum < 4,6 µg/l sem eru um 2% af leyfðu hámarki. Mest mælist
járn 19,1 µg/l sem er um 10% af leyfðu hámarki. Leyft hámark er 200 µg/l. Kopar mælist
hjá flestum vatnsveitum en í mjög litlu magni. Hámarkið fyrir kopar er 2000 µg/l. Hæst
mælist kopar 8,74 µg/l sem er innan við 1% af leyfðu hámarki. Stærsta uppspretta málma
í neysluvatni eru úr lagnakerfum og þá fyrst og fremst úr innanhúskerfum (Henning
Karlby o.fl. 2002). Í því sambandi má nefna að í Danmörku eru kröfur um að vatnsveitur
skili neysluvatni til neytenda með töluvert lægri styrk ýmissa málma en leyfileg mörk til
neyslu segja til um, þar sem gert er ráð fyrir að vatnið geti tekið þessi efni upp í innan-
húskerfum. Kopar má t.d. aðeins vera 0,1 mg/l frá vatnsveitum inn í hús á meðan kröfur
um hámark styrk kopars úr krana er 2,0 mg/l (BEK nr. 871 af 21/09/2001). Sýni frá
vatnsveitum í Danmörku er tekið við inntak í hús og vatnið látið renna í a.m.k. 5 mínútur
og sýni úr krana er tekið eftir að hafa staðið óhreyft í krana í 12 tíma (BEK nr. 871 af
21/09/2001, bilag 1b).
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Mynd 1  Styrkur efna í neysluvatni, styrkbil,
meðaltal og leyft hámark í mg/l.



Nær allt klóríð í grunnvatni kemur úr úrkomu frá sjó eða með íblöndun jarðsjávar
(Freysteinn Sigurðsson, 1993). Salt í grunnvatni mælist oftast hærra nær sjó og lækkar síðan
inn til landsins. Þetta fer þó eftir úrkomu (Freysteinn Sigurðsson, 1990). Klóríðjónir eru
ekki hættulegar heilsu manna en bragðgæði vatnsins rýrna við hátt klóríðinnihald. Mörk
fyrir saltbragð eru talin vera við 200 mg/l og því eru leyfileg mörk fyrir innihald þess í
neysluvatni sett við 250 mg/l. Klóríð er að meðaltali 12,3 mg/l hjá íslenskum vatnsveitum
eða um 5% af leyfðu hámarki. Hæst er það 32 mg/l sem er um 13% af leyfðu hámarki. 

Mangan hefur svipaða ókosti og járn. Það greinist hjá þrettán veitum en er að meðaltali
innan við 1% af leyfðu hámarki og aldrei hærra en 1,5%. Greiningarmörk fyrir mangan á
Akranesi eru óþarflega há < 3,0 µg/l miðað við aðrar veitur, þó þau séu innan leyfðra
marka. Aðrar veitur hafa greiningarmörk við < 0,3 µg/l. Leyfð greiningarmörk skv.
neysluvatnsreglugerð fyrir mangan eru < 5,0 µg/l sem er of hátt þegar horft er til þess að
meðaltalið hjá vatnsveitum er < 0,306 µg/l. 

Natríum berst einnig í grunnvatn úr úrkomu með salti frá sjó og er ekki hættulegt heilsu
manna en aðallega eru mörkin sett vegna versnandi bragðgæða. Natríum er að meðaltali
9,03 mg/l sem er 4,5% af leyfðu hámarki. Leyft hámark er 200 mg/l. Hæsta gildið er 16,7
mg/l sem er 8% af hámarki. Súlfat mælist að meðaltali innan við 2% af leyfðu hámarki
sem er 250 mg/l. Hæsta gildið fyrir súlfat er 14 mg/l eða innan við 6% af leyfðu hámarki. 

Fylgni er á milli klóríðs, natríum, súlfats og flúoríð sem orsakast að miklu leyti af sam-
eiginlegum uppruna í sjávarseltu í úrkomu (Freysteinn Sigurðsson, 1990). 

Af þessari umfjöllun má glöggt sjá að í öllum tilfellum eru mældu gildin undir leyfilegum
mörkum og oftast langt undir þeim. Nánari umfjöllun er að finna í María J. Gunnarsdóttir
(2005).

Styrkur þungmálma í neysluvatni

Sumir málmar eru nauðsynlegir fyrir vöxt og viðhald lífvera í hæfilegu magni en skað-
legir í miklu magni. Aðrir gegna engu hlutverki til næringar en safnast upp og valda
skaða. Það á t.d. við um blý, kadmíum og kvikasilfur. Þungmálmar eða efni sem eru hér
talin í þeim flokki (arsen og selen eru í flokki málmleysinga en hafa ýmsa sömu eiginleika
og þungmálmar) og kröfur eru um í neysluvatnsreglugerðinni eru níu talsins. Flest þessara
efna geta borist í neysluvatn úr lagnakerfum, pípum og tengistykkjum. Á vegum danska
umhverfisráðuneytisins er í gangi rannsókn á málmum sem berast í neysluvatn úr lagna-
kerfum. Á vefsíðu þess eru kynntar fyrstu niðurstöður þeirrar rannsóknar (Force
Instituttet ofl. 2005). Rannsóknir hafa sýnt að mest af málmum í vatnið berst í það úr innan-
hússkerfum og þá sérstaklega ef vatnið er hart og gefa heitsinkuð stálrör og kopartengi
mest af sér. Króm- og nikkeltengi gefa einnig af sér töluvert nikkel í öllum gerðum vatns. 

Á mynd 2 eru sýndar niðurstöður efnagreiningar hjá
20 vatnsveitum fyrir sjö þungmálma en kvikasilfur
og sýaníð eru alltaf neðan greiningarmarka og því
ekki sýnd á myndinni. Fyrir hvert efni er sýnt lægsta
mælda gildið, meðaltal mælinga, hæsta mælda
gildið og síðan leyft hámark.

Antimon í neysluvatni á sér oftast uppruna í leiðslu-
kerfi. Hann greinist sjaldan hjá þessum tuttugu
vatnsveitum og þá aðeins í mjög litlu magni.

Arsen er náttúrulegt frumefni í jarðskorpunni og
berst víða í heiminum í grunnvatn og því í neyslu-
vatn og er talið krabbameinsvaldandi (WHO
Guidelines, 2004). Leyft hámark skv. neysluvatns-
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Mynd 2  Styrkur þungmálma í neysluvatni,
styrkbil, meðaltal og leyft hámark í µg/l.



reglugerð er 10 µg/l. Hátt arseninnihald er aðallega í setbergsleirlögum, kalklögum og
bergi á eldvirkum svæðum (Århus Amt, Natur og Miljö, 2002). Það greinist hjá fimm
vatnsveitum ofan greiningarmarka en oftast í litlu magni. Hæsta mælda gildið hjá þess-
um fimm veitum er 0,744 µg/l sem er 7,5% af leyfðu hámarki en hæsta gildið er < 3,0 µg/l
sem er 30% af leyfðu hámarki. Leyfð greiningarmörk eru 1 µg/l en greiningarmörk hjá
þremur veitum eru yfir þeim mörkum, þ.e. hjá Garðabæ, Hvammstanga og á Siglufirði.
Hjá síðastnefndu veitunni eru greiningarmörkin 30% af leyfðu gildi sem er alltof
ónákvæm mæling.

Blý greinist hjá fimmtán vatnsveitum. Meðaltalið er minna en 1% af leyfðu gildi og hæsta
gildi sem greinist er um 5% af leyfðu gildi eða 0,471 µg/l.  

Kadmíum er langt fyrir neðan leyfileg mörk í öllum tilfellum. Hæsta gildið er innan við
1% af leyfðu gildi. 

Króm greinist hjá öllum veitunum. Það er að meðaltali innan við 1% af leyfðu gildi en
mælist hæst aðeins minna en 3% af leyfðu gildi.  

Nikkel greinist hjá þrettán vatnsveitum. Það er að meðaltali um 2% af leyfðu hámarki en
ein vatnsveita sker sig úr, á Akureyri, með 5,27 µg/l sem er um 26% af leyfðu magni.
Nikkel er notað í ýmis lagnaefni og getur því borist úr því í vatnið. Nauðsynlegt er hins
vegar að hafa fleiri greiningar til að sjá hvort þetta gæti verið vegna ónákvæmni í mæl-
ingu eða mengunar í sýni. 

Selen greinist hjá átján veitum og er að meðaltali 0,116 µg/l eða um 1% af leyfðu hámarki.
Hæsta gildi er 3,6% af leyfðu hámarki. Leyft hámark er 10 µg/l. 

Af þessari umfjöllun má sjá að í öllum tilfellum eru mældu gildin undir leyfilegu hámarki
og oftast langt undir leyfilegum mörkum. Nánari umfjöllun er að finna í María J.
Gunnarsdóttir (2005).

Styrkur eitraðra efna í neysluvatni

Niðurstöður heildarefnagreininga fyrir flokk efna sem eru talin eitruð eru þær að þau eru
alltaf undir greiningarmörkum hjá þeim tuttugu vatnsveitum sem skoðaðar voru. Þetta
eru olíuefnin PAH, bensen og bens(a)pyren og lífrænu leysiefnin 1,2-diklóretan og tetra-
og tríklóreten. Einnig tríhalometan, sem er aukaefni í neysluvatni, sem verður til þegar
vatnið er klórað. Lífræn leysiefni geta valdið skyndilegri eitrun og haft langvarandi eitur-
áhrif. Sum klóreruð leysiefni geta valdið krabbameini og skaðað lifur, nýru og hjarta.
Arómatisku fjölhringa kolvatnsefnin, PAH, eru stór hópur efna sem mörg hver eru
krabbameinsvaldandi eins og t.d. bens(a)pyren. Þau koma úr olíuefnum, annaðhvort við
ófullkominn bruna eða beint úr efnunum. Tjöruborin rör eru þar áhættuþáttur fyrir
vatnsveitur. Einnig geta þau borist inn í plaströr úr olíumenguðum jarðvegi. Í neyslu-
vatnsreglugerðinni eru tilgreind fleiri efni en voru mæld í heildarefnagreiningunni. Það
eru efnin akrýlamíð, brómat, epiklórhýdrín, varnarefni, heildarmagn varnarefna og vínil-
klóríð. Væntanlega er ekki talin þörf á því hjá íslenskum vatnsveitum. Þau þrjú fyrstu eru
aukaefni sem verða til við vatnshreinsun, sem ekki er nauðsynleg hér á landi. Hér á landi
er lítið notað af varnarefnum og því hefur væntanlega ekki verið talin þörf á að greina
þau. Aðeins er krafa um að mæla vínilklóríð ef tetraklóreten og tríklóreten greinist í vatn-
inu og er það þá sem niðurbrotsefni af þeim. 

Öll eitruðu efnin eru eins og áður sagði neðan greiningarmarka hjá þessum tuttugu
vatnsveitum. Kröfum neysluvatnsreglugerðarinnar um greiningarmörk er í engu tilfelli
fullnægt við 1,2 díklóretan. Þau eru við < 0,3 µg/l en niðurstöður mælinganna eru alltaf
< 0,5 µg/l. Sama gildir í þremur tilvikum við PAH efnin. Leyfð greiningarmörk eru
< 0,025 µg/l en mæligildin < 0,042 µg/l, þ.e. á Akureyri, í Mosfellsbæ og Vestmanna-
eyjum. Nánari umfjöllun er að finna í María J. Gunnarsdóttir (2005).
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Mengun frá landbúnaði á vatnsverndarsvæðum

Hér á landi er yfirleitt til vatn í ríkum mæli og reiknað er með að það sé hreint og laust
við alla mengun. Oftast er bergið lekt eða sprungið og efni af yfirborði á því greiða leið
niður í grunnvatnið. Ef mengun kemst í grunnvatnið er hætta á að það hafi langvinn
áhrif. Ein helsta vísbending um áburðarmengun frá landbúnaði og ýmissi annarri starf-
semi mannsins er aukinn styrkur nítrats í grunnvatni. Köfnunarefni (N), sem er náttúru-
legt í vatni, er plöntum nauðsynlegt til vaxtar. Því er dreift annaðhvort í formi tilbúins
áburðar eða sem lífrænn áburður, s.s. mykja á tún. Þar breytist það í nítrat (NO3) sem
plönturnar geta auðveldlega tekið upp. Það köfnunarefni sem ekki er tekið upp af plönt-
um getur sigið niður í grunnvatnið eða skolast í yfirborðsvatn og aukið þörungavöxt í
vötnum. Meiri hætta er á því haust og vetur, þegar plöntur eru hættar að taka upp nær-
ingu, að nítrat sigi niður í grunnvatnið. 

Víða erlendis er mengun frá landbúnaðarstarfsemi vandamál, sérstaklega á þéttbýlum
landbúnaðarsvæðum eins og í Evrópu og víðar. Sem dæmi má nefna að í Danmörku árið
1999 hafði 175 borholum vatnsveitna verið lokað vegna nítratmengunar (Danmarks og
Grönlands Geologiske Undersögelser, 2002).

Fróðlegt er að nota nítrat til að kanna hvort áhrifa frá landbúnaði sé farið að gæta á
grunnvatn hér á landi og þá sérstaklega á neysluvatn. Hér eru mælingar á nítrati mikil-
vægur hluti af heildarúttekt samkvæmt kröfum í neysluvatnsreglugerð og einnig er til
viðmiðunargildi fyrir nítrat samkvæmt skýrslu Orkustofnunar (Freysteinn Sigurðsson,
1995) og samantekt Umhverfisstofnunar (Umhverfisstofnun, 2004). 

Ekki er talið að grunnvatn á Íslandi sé almennt mengað af völdum landbúnaðar en ekki
hafa verið gerðar neinar teljandi skipulegar mælingar á því. Til er nokkur fjöldi greininga
á nítrati í grunnvatni og út frá því hefur verið áætlað hvað reikna má með að ómengað
grunnvatn víða um land innihaldi mikið nítrat (Freysteinn Sigurðsson, 1995). Samkvæmt
því er hægt að reikna með að styrkur nítrats (NO3–N) í ómenguðu grunnvatni á grónu
láglendi sé frá 0,06 til 0,1 mg/l–N og á hálendi yfirleitt lægra en 0,03 mg/l–N. Hér er átt
við styrk köfnunarefnis (N) í nítrati.

Í skýrslu til Eftirlitsstofnunar EFTA (Umhverfisstofnun, 2004) um framkvæmd tilskipunar
um köfnunarefnismengun (reglugerð nr. 804/1999) kemur fram að meðaltal á nítrati
(NO3–N) í 161 sýnum úr drykkjarvatni á Íslandi á árunum 1999 til 2001 er < 0,124 mg/l. 

Tölfræðileg athugun var gerð á því hvort meðalgildi nítrats væri marktækt hærra þar sem
landbúnaður og önnur starfsemi væri á vatnsverndarsvæðum íslenskra vatnsveitna en
þar sem hann er ekki. Athugun var gerð fyrir 25 vatnsveitur. Skoðað var einnig hvort það
hefði marktæk áhrif til hækkunar á nítrati að brunnsvæði væru ekki afgirt og hvort
auðveld umferð væri um brunnsvæði. Einnig voru áhrif frá íbúðabyggð skoðuð. Á ein-
ungis tveimur grannsvæðum var íbúðabyggð en á sjö fjarsvæðum. Að lokum var borið
saman bakgrunnsgildi fyrir nítrat í grunnvatni á láglendi og meðalgildi á nítrati á
verndarsvæðum þessara 25 vatnsveitna. 

Tíðnigreining á svörum við könnuninni er sýnd í töflu 1 og hún sýnir að töluverð starf-
semi er á verndarsvæðum vatnsveitna. Landbúnaður er á stórum hluta verndarsvæð-
anna bæði á grannsvæði og fjarsvæði (45% og 55%). Brunnsvæði eru afgirt i 83% tilfella.

Auðveld umferð er um 28% vatns-
verndarsvæða. Íbúðabyggð er aðeins á
tveimur grannsvæðum og á níu fjar-
svæðum. Íbúðabyggð er því á 31% fjar-
svæða. Meðaltal nítrats á þessum 25
vatnsverndarsvæðum sem hér eru til
athugunar er 0,22 mg/l og staðalfrávik er
0,253.
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Tafla 1  Tíðni starfsemi sem getur valdið nítratmengun (%).

Landb. Landb. Brunnsv. Auðveld Íbúðab. Íbúðab.

grannsv. á fjarsv. afgirt umferð grannsv. fjarsv.

Já 44,8 55,2 82,8 27,6 6,9 31,0

Nei 55,2 44,8 17,2 72,4 93,1 69,0

Alls 100 100 100 100 100 100



Til að meta hvort nítrat á þessum vatnsverndarsvæðum væri hærra en bakgrunnsgildi
fyrir grunnvatn á láglendi var gert t-próf eins úrtaks. Bakgrunnsgildið er 0,1 mg/l og
meðaltalið fyrir svæðin er 0,22 mg/l. Niðurstaðan sýnir að það er marktækur munur þar
sem nítratgildið er hærra en náttúrulegt gildi og hægt er að segja með 95% vissu að
meðalgildi á verndarsvæðum vatnsveitna sé hærra en bakgrunnsgildi (t=2,38 og
p=0,026). Við getum sagt með 95% vissu að nítratmagn í grunnvatni á verndarsvæðum
vatnsveitna sé á bilinu 0,02 til 0,2 mg/l–N hærra en meðalgildið fyrir bakgrunnsgildi
ómengaðs grunnvatns. 

Á mynd 3 er sýndur samanburður á meðaltali nítrats
þar sem starfsemi er á vatnsverndarsvæði (merkt já)
og þar sem hún er ekki (merkt nei). Þar kemur fram
að mestur munur á meðaltali er þar sem umferð er
auðveld um brunnsvæði og einnig þar sem íbúða-
byggð er á fjarsvæði.  Nítrat getur borist í grunnvatn
frá íbúðabyggð frá áburðargjöf á grasflatir, annarri
ræktunarstarfsemi, frá skólpleiðslum og umferð. 

Meðaltal nítrats á grannsvæði er hærra þar sem
landbúnaður er á grannsvæði. Munurinn er þó ekki
tölfræðilega marktækur skv. t-prófi, ( t = 0,611 og p
= 0,547) og því ekki hægt að yfirfæra þessar
niðurstöður á allar vatnsveitur. Þegar áhrif á fjar-
svæði eru skoðuð þá er niðurstaðan sú sama. Land-
búnaðurinn hefur þar jafnvel meiri áhrif en á grann-
svæði. Meðaltal nítrats er helmingi hærra þar sem landbúnaður er stundaður á fjarsvæði
heldur en þar sem hann er ekki stundaður.  Munurinn er þó ekki marktækur samkvæmt
t-prófi (t = 1,612 og p = 0,126 ) og er það hugsanlega vegna þess hve úrtakið er lítið. 

Áhrif þess að brunnsvæði séu afgirt eru engin á magn nítrats í neysluvatni. Það er því
ljóst að girðing í kringum brunnsvæði skilar litlum árangri til að vernda svæðin fyrir
mengun af völdum nítrats enda er hún aðallega til að verja vatnsbólið fyrir ágangi. Óaf-
girt brunnsvæði er líklega helst hátt upp til fjalla eða á lítið grónu landi. Önnur niður-
staða kemur í ljós þegar skoðaður er munur á meðaltali á hvort auðveld umferð sé um
brunnsvæðið. Þar er meðaltalið meira en þrisvar sinnum hærra þar sem umferðin er
auðveld og er munurinn marktækur (t = 2,5 og p = 0,041).  Brunnsvæði auðveld til um-
ferðar eru líklega næst byggð og því er meiri hætta á mengun af völdum nítrats þar. 

Íbúðabyggð er einungis á tveimur grannsvæðum og því varla tölfræðilega marktækt.  En
íbúðabyggð er á sjö fjarsvæðum og þar kemur fram meira en helmings munur á meðal-
tali nítrats. Munurinn er þó ekki tölfræðilega marktækur  ( t = 1,441 og p = 0,192) og því
ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður á aðrar veitur.  Nánari umfjöllun er að finna í
María J. Gunnarsdóttir (2005).

Niðurstöður

Meginniðurstöður heildarefnagreininga hjá tuttugu vatnsveitum eru að sýnin fullnægja
alltaf skilyrðum um gæði og er magn efna yfirleitt langt undir hættumörkum ef þau þá
greinast. Niðurstöður greiningarinnar sýndu einnig að gæði efnagreiningarinnar eru ekki
alltaf fullnægjandi þar sem í mörgum tilfellum eru leyfð greiningarmörk yfirstigin eða
eru óþarflega há. Vatnsveitur ættu að hafa það í huga, þegar þær láta gera efnagreiningar,
að gera kröfur til rannsóknastofa að þær uppfylli a.m.k. skilyrði neysluvatnsreglugerðar
um greiningarmörk. Einnig þarf að taka tillit til bakgrunnsstyrks efnanna í ómenguðu
íslensku grunnvatni þegar settar eru kröfur um greiningarmörk þannig að hægt sé að
meta hvort mengunar sé farið að gæta. Það þarf því að setja strangari kröfur í neyslu-
vatnsreglugerð um greiningarmörk þannig að þau endurspegli ómengað grunnvatn.
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Mynd 3  Aðstæður og starfsemi á vatnsvernd-
arsvæðum og meðaltal nítrats í neysluvatni.



Þetta á t.d. við um nítrat þar sem ómengað grunnvatn á láglendi er 0,1 mg/l–N. Þá er of
ónákvæmt að hafa leyfð greiningarmörk < 1,14 mg/l.  Með þeim upplýsingum er ekki
hægt að segja til um hvort mengunar af völdum landbúnaðar sé farið að gæta. Mælingar
með greiningarmörkum sem eru mun hærri en raunverulegur styrkur í neysluvatni getur
einnig valdið því að gæði vatns komi verr út í samanburði en ástæða er til.

Við skoðun á áhrifum landbúnaðar og ræktunar kemur í ljós að nítrat er hærra þar sem
landbúnaður er á vatnsverndarsvæðum og einnig þar sem um er að ræða íbúðabyggð.
Það má því leiða að því líkum að landbúnaður og önnur starfsemi hafi áhrif sem skila sér
í neysluvatn landsmanna. Þess ber þó að geta að það magn sem mælist er alltaf langt
undir leyfilegum mörkum og því alls ekki hættulegt til neyslu. Hinsvegar þarf að huga
að því að halda þessari þróun í skefjum og fylgja eftir reglugerðum um umgengni og
starfsemi á verndarsvæðum vatnsbóla og viðhafa þarf strangari reglum um áburðargjöf
á vatnsverndarsvæðum. 
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