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Útdráttur 

Hér er sagt frá vistgerðaflokkun fjara í Vopnafirði, frá Hofsárós að Lónaós – að Nýps- og 

Skógalóni meðtöldum. Fjörurnar voru rannsakaðar með það í huga að bæta við þekkingu á 

náttúru Vopnafjarðar, skoða og greina hvers konar fjöruvistgerðir væri þar að finna og hvert 

gildi þeirra væri. Tilgangurinn var jafnframt að byggja upp faglegan grunn fyrir kennslu og 

námsefni og skoða hvort og hvernig slík vistgerðaflokkun nýttist til að bæta nám 

grunnskólanema og vekja áhuga þeirra á vísindum og rannsóknarvinnu. 

Fjörurnar voru skoðaðar, kortlagðar og flokkaðar samkvæmt aðferðum NATURA Íslands-

verkefnisins hjá NÍ, þ.e. eftir fjörubeði, brimasemi og einkennislífverum.  

Í Vopnafirði eru fjöruvistgerðir nokkuð fjölbreyttar og margar af þeim fjöruvistgerðum sem 

finnast á landinu eru skráðar í Vopnafirði. Á þessu svæði fundust fjöruvistgerðir sem hafa hátt 

verndargildi og aðrar sem eru á lista Bernarsamningsins frá árinu 2014 yfir vistgerðir sem 

þarfnast verndar. Einnig fundust fuglar sem eru í bráðri hættu og yfirvofandi hættu samkvæmt 

Válista NÍ.  

Þær fjörur sem greindar voru hafa marga kosti til kennslu og námsefnisgerðar, m.a. með tilliti 

til grunnþátta menntunar og grenndar- og útikennslu. Fjörurnar hafa mikið fræðslugildi og 

álitlegt er að nýta svæðið til gerðar námsefnis í náttúrufræði og umhverfisfræði auk 

samþættingar við aðrar námsgreinar, s.s. samfélagsfræði – landafræði og sögu, stærðfræði og 

íslensku svo eitthvað sé nefnt. Upplagt er að fjalla um sögu staðarins, atvinnuþróun, 

búsetuþróun, örnefni, menningu og list eða hvað eina annað sem einkennir samfélagið. 

Vistgerðaflokkun sem þessi gefur kennaranum möguleika á að leggja fyrir raunveruleg 

verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að nálgast umhverfi sitt á áþreifanlegan hátt og 

vinna með vísindalegum aðferðum.  
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Abstract  

This thesis focuses on the ecosystem classification of seashores in Vopnafjörður, from 

Hofsárós to Lónaós – including Nýps- and Skógarlón. The main purpose of exploring these 

seashores was to increase the general knowledge on the nature of Vopnafjörður, to observe 

and classify the types of seashores and finally to estimate their value. Further, the aim was 

also to gain a professional base for teaching and education as well as to explore if and how 

such a classification could increase primary-school student’s interest in science.  

The seashores were explored, mapped and classified according to the procedure of the  

NATURA Ísland project at NÍ, i.e. based on substrate, energy level and characteristic species. 

The seashores in Vopnafjörður are quite diverse and many of the typical seashore types in 

Iceland do exist in Vopnafjörður. Some of the seashores in the area have a high protective-

value whilst others are listed in the Berne Convention from 2014 as types of seashores that 

should be protected. Furthermore, birds that are in danger of extinction according to NÍ red 

list, were observed.  

The seashores do offer many possibilities for teaching and the making of teaching material, 

especially through the educational fundamental pillars and local- and outdoor education. The 

seashores have a high educational value and can be used for making of teaching material in 

both natural- and environmental science as well as through integration with other subjects like 

social studies, geography, history, Icelandic exc. They also give the possibilities to work with 

local history, business- and residential development, name of places, culture, arts or other 

characteristics of the community. 

A classification like this offers teachers the possibilities of allowing students to get a hands-on 

experience through real projects, to explore their local area and work with scientific methods.  
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1 Inngangur 

1.1 Náttúran og maðurinn 

Undanfarna áratugi hefur jarðarbúum fjölgað gríðarlega. Samkvæmt gögnum 

Mannfjöldadeildar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2015 um þróun mannfjölda í heiminum 

hefur hraði fólksfjölgunar aukist jafnt og þétt, einkum eftir 1950 eða úr u.þ.b. 2,5 milljarði 

árið 1950 í 7,3 milljarða árið 2015. Með álíka þróun telur Mannfjöldadeildin að mannkynið 

muni ná allt að 9,7 milljörðum árið 2050 og 11,2 árið 2100 (United Nations, 2015). 

Auk mikillar fjölgunar mannkynsins hafa nútíma lifnaðarhættir mannsins, stóraukin neysla og 

tæknivæðing, haft víðtæk áhrif á lífríki, umhverfi og nýtingu auðlinda (Ari Trausti 

Guðmundsson, Auður H. Ingólfsdóttir, Árni Finnson & Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 2002). 

Samkvæmt Þúsaldarvistmati Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2005 er talið að á síðustu 50 árum 

hafi maðurinn valdið meiri breytingum á náttúrunni en þekkist á nokkrum öðrum tíma í sögu 

hans hér á jörð (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Meðal þeirra breytinga sem þegar 

eru viðurkenndar sem alheimsvandi eru loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og hækkuð 

sjávarstaða, sem vísindamenn telja að megi rekja til athafna mannsins að miklu leyti  

(Intergovernmental Panel and Climate Change, 2015). Nýting auðlinda einkennist víða af 

ofnýtingu og rányrkju vegna aukinna þarfa mannkynsins fyrir hreint vatn, fæðu, olíu og 

timbur. Ofnýting og rányrkja hafa mikil áhrif á vistkerfi jarðar og fari röskun fram úr þanþoli 

vistkerfa stefnir það líffræðilegum fjölbreytileika í voða. Þegar dregur úr líffræðilegri 

fjölbreytni minnkar aðlögunarhæfni vistkerfa sem hefur áhrif á þá þjónustu sem vistkerfin 

geta veitt (Mynd 1) (Andrés Arnalds, 2002; Ari Trausti Guðmundsson o.fl., 2002; Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Ólafur Arnalds & Ása L. Aradóttir, 2015). 
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir þá vistkerfisþjónustu sem vistkerfi veita mannkyninu. Birt með leyfi 

höfunda (Ólafur Arnalds & Ása L. Aradóttir, 2015). Birt með leyfi höfunda. Einnig má nefna 

náttúrufyrirbæri, búsvæði, frævun, líffræðilegan fjölbreytileika, framleiðslu lífmassa, hreinsun 

hafsins, hráefni (sandur, grjót, viður), vellíðan og hamingju, uppsprettu sköpunar og ferðamennsku 
(De Groot, Wilson & Boumans, 2002). 

 

 

Í ljósi framangreindra atriða hefur náttúruvernd aldrei verið jafn mikilvæg og nú til að sporna 

við hnignun vistkerfa jarðar og í framhaldi af því að viðhalda möguleikum komandi kynslóða 

til að nýta sér þjónustu þeirra. Vandinn er ekki aðeins bundinn við ákveðin iðnvædd svæði 

heldur er hann hnattrænn þar sem mengun berst með andrúmslofti og getur valdið hnignun 

vistkerfa í órafjarlægð frá „uppsprettu“ hennar (Ari Trausti Guðmundsson o.fl., 2002; 
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McGlade, 2013). Mengun hafs og fjörusvæða er dæmi um alþjóðlegt vandamál. Margs konar 

mengandi efni berast í hafið, s.s. sorp, skolp, olía og þrávirk lífræn efni, frá skipum og af 

landi. Þessi efni berast með hafstraumum og geta skaðað vistkerfi langt frá sínum upprunastað 

(Umhverfisstofnun, á.á.). Því er nauðsynlegt að jarðarbúar taki saman höndum og vinni saman 

að markvissum aðgerðum á alþjóðavettvangi (McGlade, 2013; Umhverfisstofnun, á.á.).   

Fyrsta alþjóðlega umhverfisráðstefnan var haldin 1972 og varð hún til þess að 

Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) var sett á laggirnar og hóf starfsemi sína 

1975 (Ari Trausti Guðmundsson o.fl., 2002; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, á.á.). Á 

þessum tíma fjölgaði alþjóðasamningum sem höfðu það að markmiði að vernda og nýta 

náttúruna á skynsamlegan hátt (Ari Trausti Guðmundsson o.fl., 2002). Hugtakið „sjálfbær 

þróun“ leit fyrst dagsins ljós í skýrslu Bruntlandsnefndarinnar „Sameiginleg framtíð okkar“  

(e. Our Common Future) sem kom út árið 1987. Með sjálfbærri þróun er átt við að þörfum 

þeirra sem nú lifa sé fullnægt án þess þó að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að 

mæta sínum þörfum (United Nations, 1987). 

Íslendingar eru þátttakendur í alþjóðasamstarfi á ýmsum sviðum umhverfismála. Þeir eru 

aðilar að 22 alþjóðasamningum sem koma að umhverfismálum, auk þess að vera aðilar að 

samstarfi Evrópuþjóða. Með því skuldbinda Íslendingar sig til þess að skila inn upplýsingum 

og skýrslum til Umhverfisstofnunar Evrópu (European Environment Agency) um stöðu 

umhverfismála og aðgerðir stjórnvalda til að uppfylla markmið þeirra samninga sem þeir eru 

aðilar að (Umhverfisstofnun, 2010). 

Hér verður getið þriggja alþjóðasamninga sem Íslendingar eru aðilar að. Það eru: 

Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni, OSPAR-samningurinn – Samningurinn um vernd 

Norðaustur-Atlantshafsins og Bernarsamningurinn – Samningurinn um vernd villtra dýra og 

plantna og búsvæða þeirra í Evrópu. Markmið þess fyrsta er að vernda líffræðilega fjölbreytni 

og sjá til þess að nýting líffræðilegra auðlinda sé sjálfbær. Helstu markmið OSPAR-

samningsins eru að vernda líffræðilega fjölbreytni hafsins á norðurslóðum og vinna gegn því 

að úrgangsefnum verði sleppt í hafið. Meðal markmiða Bernarsamningsins er að vernda 

tegundir plantna og dýra en ekki síst búsvæði þeirra. Lögð er áhersla á sérstaka vernd fardýra. 

(Norræna ráðherranefndin, 2006).  

Umhverfisstofnun Evrópu (EEA) tók til starfa 1993 (The European Environment Agency, 

2016). Allt frá upphafi hefur stofnunin unnið að því að koma upp ákveðnum verklagsreglum 

og skipulagi til að vinna eftir við rannsóknir, flokkun og skráningu evrópskra vistkerfa. 
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Niðurstaðan var kerfi sem hlaut nafnið European Nature Information System (EUNIS). Það 

var þróað af European Topic Centre for Nature Protection and Biodiversity (ETC/NPB í 

París) fyrir EEA og European Environmental Information Observation Network (EIONET). 

ETC/NPB hefur einnig umsjón með þessari vinnu. Búsvæðaflokkun (Habitat classification) er 

hluti EUNIS sem er notað til að safna saman upplýsingum um evrópsk vistkerfi (Davies, 

Moss & Hill, 2004). Hlutverk EEA er að safna og halda utan um upplýsingar um náttúru og 

umhverfismál aðildarríkja í Evrópu sem fást með vöktun og rannsóknum, greina og túlka 

þessar upplýsingar og koma þeim til hagsmunaaðila, jafnt fagmanna sem almennra borgara. 

Stofnunin er leiðandi á sviði umhverfismála og gefur út margskonar greinar, skýrslur, 

matsgerðir og fjölmiðlunarefni sem ætlað er sem vörður til framfara í umhverfismálum 

Evrópu. EEA hefur það markmið að efla sjálfbæra þróun og stuðla að sjálfbærum 

þjóðfélögum (The European Environmemt Agency, 2015).  

Hér á landi er það aðalhlutverk Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) að halda utan um og skrá 

upplýsingar um íslensk vistkerfi sem fást með rannsóknum, kortlagningu, flokkun og vöktun 

íslenskrar náttúru (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). 

Í ársskýrslu NÍ frá 2014 kemur fram að samkvæmt skýrslu EEA sama ár hefur Ísland ekki 

staðið sig sem skyldi í gerð náttúrufarskorta s.s. vistgerðakorta (Jón Gunnar Ottósson, 2015; 

The Euroupean Environment Agency, 2014). Afar mikilvægt var því að bæta þann misbrest 

og leggjast í markvissa skráningu og kortlagningu á vistgerðum landsins en auk þess myndi sú 

vinna nýtast Íslendingum til að uppfylla skyldur sínar í Bernarsamningnum sem kveður á um 

vernd villtra dýra og plantna og búsvæða þeirra í Evrópu (Jón Gunnar Ottósson, 2015). 

Árið 1999 hófst NÍ handa við að flokka og skilgreina íslenskar vistgerðir. Það flokkunarkerfi 

sem notað var í Evrópu við vistgerðarflokkun var ekki hægt að nota hér á landi án þess að 

aðlaga það íslenskri náttúru vegna þess hversu ólík hún er náttúru annarra landa í Evrópu (Jón 

Gunnar Ottósson, 2014). Ísland hefur sérstöðu m.a. vegna einangrunar, eldvirkni, jarðhita og 

úthafsloftslags, auk þess að geta ekki státað af jafn mörgum lífverutegundum og flest önnur 

Evrópulönd (Álfheiður Ingadóttir & Snorri Baldursson, 2004). Tegundafæð íslenska 

lífríkisins stafar m.a. af staðsetningu Íslands á hnettinum og fjarlægðar landsins frá 

meginlandi. Almennt fækkar tegundum eftir því sem nær dregur pólunum með 

undantekningum þó. Hér á norðurslóðum eru vaðfuglar algengari en við miðbaug og margar 

tegundir sem hér lifa hafa aðlagað sig erfiðu og síbreytilegu umhverfi sem gerir það að 

verkum að oft finnast fleiri einstaklingar á hverja flatareiningu (Snorri Baldursson, 2014). 
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Árið 2012 setti NÍ á laggirnar viðamikið verkefni, NATURA Ísland, að beiðni þáverandi  

umhverfisráðherra. Markmið verkefnisins var að vinna að kortlagningu, skráningu og 

greiningu vistgerða landsins í fjöru, fersku vatni og á landi (Jón Gunnar Ottósson, 2013; 

María Harðardóttir, 2013).  

Þjóðir heims hafa komið sér saman um vistkerfisnálgun EUNIS, þar sem greining og flokkun 

vistgerða er grunnurinn. Slík nálgun er talin skilvirk aðferð til þess að meta verndargildi og 

verndarþörf þeirra vistgerða og tegunda sem hér finnast, til að stuðla að búsvæðavernd, 

varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni, vinna að skynsamlegri landnýtingu og til að stuðla að 

sjálfbærri þróun (Jón Gunnar Ottósson, 2013; Jón Gunnar Ottósson & Sigurður H. 

Magnússon, 2016). Hér á landi er að finna vistgerðir s.s. mosabreiður á hraunum og 

jarðhitavistgerðir sem ekki eru annars staðar í Evrópu (María Harðardóttir, 2013). Engu að 

síður var EUNIS-flokkunarkerfið notað sem grunnur en flokkun vistgerða landsins löguð að 

því s.s. flokkun vistgerða miðhálendisins sem áður höfðu verið skilgreindar eftir öðru 

flokkunarkerfi (Jón Gunnar Ottósson & Sigurður H. Magnússon, 2016).  

Framan af í sögu náttúruverndar var meiri áhersla lögð á einstaka þætti, s.s. verndun eða 

friðun ákveðinna stofna eða tegunda, fallegra staða og náttúrufyrirbæra eins og sérstakra 

jarðmyndana. Með aukinni þekkingu kom í ljós að ekki var síður mikilvægt að vernda 

búsvæði lífvera en ákveðnar tegundir og stofna. Ramsarsamningurinn um verndun votlendis 

sem tók gildi 1975 fól í sér friðun mikilvægra búsvæða, einkum fyrir fugla og í 

Bernarsamningnum sem gerður var nokkrum árum síðar var lögð áhersla á búsvæðavernd 

þeirra tegunda sem voru verndarþurfi ásamt verndun tegundanna sjálfra (Jón Gunnar Ottósson 

& Sigurður H. Magnússon, 2016).  

1.2 Íslenskar fjörur 

Samkvæmt Agnari Ingólfssyni (1990) er fjara skilgreind með eftirfarandi hætti: „Fjara er nafn 

á mjórri ræmu á mörkum lands og vatns. Vatnið getur verið stöðuvatn eða sjór“ (Agnar 

Ingólfsson, 1990a). Í fjölriti Náttúrufræðistofnunar nr. 54 – Vistgerðir á Íslandi er 

skilgreining fjöru eftirfarandi: „Fjaran er landræman milli lands og sjávar, sem flæðir af þegar 

lágsjávað er, fer á kaf á flóði eða brimar yfir“ (Gunnhildur I. Georgsdóttir, Karl Gunnarsson, 

Sigríður Kristindóttir & Guðmundur Guðmundsson, 2016).  
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1.2.1 Rannsóknir á íslenskum fjörum 

Fjörur og fjöruvist á Íslandi hafa talsvert verið rannsökuð, aðallega í tengslum við 

framkvæmdir (Hafrannsóknarstofnun, á.á.-a). Sem dæmi má nefna rannsóknir á fjörum í 

Önundarfirði og fleiri fjörðum á Vestfjörðum (Agnar Ingólfsson, 1976, 1986, 1996a, 1996b, 

1999, 2005; Agnar Ingólfsson & Arnþór Garðarsson, 1975; Arnþór Garðarsson, Ólafur Karl 

Nielsen & Agnar Ingólfsson, 1980; Þorleifur Eiríksson, Böðvar Þórisson & Guðmundur Víðir 

Helgason, 2015) og rannsóknir í Hvalfirði og Borgarfirði (Agnar Ingólfsson, 1974; Agnar 

Ingólfsson & Arnþór Garðarsson, 2000). Á Austurlandi hafa m.a. verið gerðar rannsóknir á 

fjörum við Hornafjörð og Reyðarfjörð (Agnar Ingólfsson & María Björk Steinarsdóttir, 1999; 

Agnar Ingólfsson, María Björk Steinarsdóttir, & Rannveig Thoroddsen, 2006). Við 

Vopnafjörð hafa farið fram rannsóknir á fjörum, undirlagi og lífverum, í tengslum við vega- 

og brúargerð við Straumseyri sem skilur að Nýpslón og Skógalón ásamt eðlisfræðilegum 

þáttum og dýralífi í lónunum sjálfum (Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980; Agnar 

Ingólfsson & Guðmundur Víðir Helgason, 1982; Unnsteinn Stefánsson & Björn Jóhannesson, 

1982). Allar rannsóknirnar lúta að lífríki fjörunnar með einhverjum hætti utan einnar, 

rannsókn Unnsteins og Björns (1982), sem snýst fyrst og fremst um eiginleika og efnabúskap 

Skóga- og Nýpslóns. Þó rannsóknirnar snúist um lífríki fjörunnar í heild er á þeim 

áherslumunur, í sumum er lögð meiri áhersla á smádýralíf og þörunga en í öðrum á fugla. Í 

nokkrum voru fjöruvistgerðir skoðaðar, s.s. fjörubeður, og í öðrum var skoðuð útbreiðsla 

lífverutegunda. Tilgangurinn var m.a. að meta náttúruverðmæti fjaranna og lífríkisins. Ein af 

rannsóknunum var gerð sex árum eftir þverun Gilsfjarðar til að kanna áhrif þverun fjarðarins 

(Agnar Ingólfsson, 2005), hinar voru gerðar fyrir framkvæmdir. Í grein Þorleifs Eiríkssonar 

o.fl. (2015) voru bornar saman rannsóknir á fjöru- og botndýralífi í Dýrafirði, fyrir og eftir 

þverun (Þorleifur Eiríksson o.fl., 2015). 

1.2.2 Fjöruvistgerð 

Fjöruvistgerð hefur sérstöðu fyrir margar sakir. Sjávarföll hafa mikil áhrif, umhverfið er ýmist 

á þurru eða á kafi í sjó (Agnar Ingólfsson, 1990a; Guðmundur Páll Ólafsson, 1995). Mikill 

munur er á hversu mikið sjávarfalla gætir. Þar sem mestur munur er á flóði og fjöru hér á 

landi getur hann orðið rúmir fimm metrar, í Breiðafirði (getur orðið meira en 16 metrar á 

vesturströnd Kanada), en sjaldnast meira en einn og hálfur metri eins og raunin er á Norður- 

og Austurlandi (Agnar Ingólfsson, 1990a; Guðmundur Páll Ólafsson, 1995). 

Það þarf ekki annað en að líta á kort af Íslandi til að sjá að sums staðar eru fjörur fyrir opnu 

hafi en annars staðar aðþrengdar í djúpum fjörðum. Sums staðar við strendur landsins er 
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sjórinn til þess að gera lygn en annars staðar er brim mikið. Brimasemin hefur mikið að segja 

fyrir lífverusamsetningu fjörunnar. Sumar lífverur þola vel mikið brim, einkum ef undirlag er 

stöðugt og lifa góðu lífi þar sem öðrum lífverum er ekki vært vegna mikils brims (Agnar 

Ingólfsson, 1975).               

Undirlag fjörunnar eða fjörubeður hefur mikið að segja fyrir fánu og flóru fjöruvistkerfa. 

Auðveldara er fyrir lífverur að finna sér festu þar sem undirlag er fast en þar sem það er 

síkvikt. Lífsskilyrði geta verið erfið þar sem brimrót kastar sandi, möl og grjóti til og frá, 

jafnvel hnullungum og valda sífelldum breytingum á búsvæðum fjörunnar. Þó eru lífverur, 

eins og kræklingur og marhálmur, sem hafa aðlagað sig þessu síkvika undirlagi og geta haldið 

sér föstum þó hreyfing sé mikil (Agnar Ingólfsson, 1990a). 

Halli og lögun fjörunnar hefur áhrif á lífsskilyrði í fjörunni, allt önnur lífsskilyrði eru í brattri 

eða þverhníptri fjöru en hallalítilli eða flatri. Umfang fjörunnar ræðst m.a. af halla hennar. 

Undir þverhníptum klettum og björgum er fjaran aðeins mjó ræma en í fjarðarbotnum eru víða 

breiðar sandfjörur. Tengsl eru milli halla fjöru og hversu mikið sjávarfalla gætir. Við Norður- 

og Austurland fer saman mikill halli fjörunnar og lítill munur á flóði og fjöru. Því er umfang 

fjara á Norður- og Austurlandi munminna en vestanmegin landsins eins og við Faxaflóa og 

Breiðafjörð þar sem halli fjörunnar er minni og áhrif sjávarfalla meiri (Agnar Ingólfsson, 

1975). 

Sjávarhiti skiptir miklu fyrir lífverur fjörunnar þegar kemur að því að þær velja sér búsvæði. 

Það sýnir sig m.a. í því að talsverður munur er á tegundaauðgi í fjörum sunnan og vestan 

lands annars vegar og á Norður- og Austurlandi hins vegar. Mun færri tegundir eru fyrir 

norðan og austan land, einkum á Austurlandi, þar sem sjórinn er kaldastur (Guðmundur Páll 

Ólafsson, 1995; Hafrannsóknarstofnun, á.á.-b; Ingolfsson, 1996). 

Selta er þáttur sem einnig hefur áhrif á búsvæðaval lífvera. Selta sjávar kringum landið er 

víðast hvar á bilinu 33-35 seltustig (S) en sums staðar minni þar sem stórar ár renna til sjávar 

(Guðmundur Páll Ólafsson, 1995; Hafrannsóknarstofnun, á.á.-b). Víða um landið er að finna 

ísölt sjávarlón. Í fjölriti Náttúruverndarráðs nr. 21 Sjávarlón á Íslandi skilgreinir Agnar 

Ingólfsson (1990) sjávarlón með eftirfarandi hætti: 

Hér er sjávarlón skilgreint sem vatnsmassi (og föst umgjörð hans) aðgreindur frá 

sjónum af einhvers konar þrengslum, sem hefta straumskipti, en vatnsmassinn er þó 

undir greinilegum áhrifum sjávar. Þrengslin lýsa sér m.a. í því að sjávarföll eru skert 

miðað við það sem er í sjónum fyrir framan, og eru stundum engin. Séu sjávarföll fyrir 
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hendi eru þau síðar á ferð en úti fyrir og jafnan skekkt, þannig að útfallið tekur lengri 

tíma en aðfallið. Áhrif sjávar koma hins vegar skýrust fram í því að sjávarselta er 

mælanleg, og er að jafnaði a.m.k. 0,3 – 1,0 prómill einhvers staðar í vatnsmassanum. 

Stundum er seltan svipuð og í sjónum úti fyrir (Agnar Ingólfsson, 1990b). 

 

Guðmundur Páll Ólafsson (1995) flokkar sjávarlón í þrjá flokka: leirulón, ægislón og 

strandvötn. Flest lón á Íslandi eru leirulón sem einkennast af sjávarföllum og tegundafæð, 

bæði í smádýrafánu og flóru. Aftur á móti er fuglalíf víða fjölbreyttara í og við leirulón. 

Algengt er að sjá bæði vaðfugla og máva nýta sér fæðuframboð leirulóna og einnig álftir þar 

sem er að finna þann gróður sem þær sækjast í eins og marhálm (Guðmundur Páll Ólafsson, 

1995). 

1.2.3 Flokkun fjöruvistgerða  

Náttúrustofa Reykjaness, sem nú heitir Náttúrustofa Suðvesturlands (NS), hófst handa við 

flokkun fjara á Reykjanesskaga árið 2005 þar sem unnið var að því að safna upplýsingum um 

einkenni og útbreiðslu fjöruvistgerða frá Straumsvík að Ölfusárósum (Náttúrustofa 

Suðvesturlands, á.á.). Árið 2012 færðist verkefnið yfir til NÍ sem partur af NATURA Íslands-

verkefninu (Jón Gunnar Ottósson, 2013, 2014). Fjörurnar voru flokkaðar eftir gerð undirlags, 

brimasemi og einkennislífverum (Guðmundur Guðmundsson & Hans H. Hansen, 2014). 

1.2.3.1 Vistgerðaflokkun – Agnar Ingólfsson 

Í riti Landverndar nr. 4 Votlendi skrifar Agnar Ingólfsson (1975) um lífríki fjörunnar og 

flokkar þær eftir áhrifum ráðandi umhverfisþátta. Þeir umhverfisþættir sem hann horfði til 

voru: sjávarföll, halli og lögun fjörunnar, brim, gerð fjörubeðs og kornastærð sem skiptist í 

fimm flokka, (klettafjörur, hnullungafjörur, malarfjörur, sandfjörur og leirufjörur), selta og 

landfræðileg lega fjörunnar. Agnar (1975) flokkaði einnig fjörur landsins eftir 

lífverusamsetningu fjörunnar í: þangfjörur, brimasamar hnullungafjörur, brimasamar 

sandfjörur, brimsorfnar klettafjörur, kræklingafjörur, maðkafjörur eða leirur, aðrar leirur, fitjar 

og fjörur ísaltra lóna (Agnar Ingólfsson, 1975). 

1.2.3.2 Vistgerðaflokkun – EUNIS 

Í EUNIS-flokkunarkerfinu eru vistgerðir flokkaðar í tíu flokka (A-J) sem síðan eru flokkaðir 

enn frekar í undirflokka (Davies o.fl., 2004). Hér verður einungis sagt frá vistgerðarflokki A 

(marine habitats) þar sem það er sú vistgerð sem tekin var til greiningar í þessu verkefni.  
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Fjöruvistgerðir eru flokkaðar (EUNIS) í hart, stöðugt undirlag annars vegar og síbreytilegt 

hins vegar. Hvor fjörugerð er síðan flokkuð enn frekar. Fjörugerðir þar sem undirlag er 

síbreytilegt eru flokkaðar í fimm flokka eftir stærð og eiginleikum undirlagsins, þ.e.: gróft 

undirlag, sandur, leir, blandað undirlag og undirlag af lífrænum uppruna. Þar sem undirlag er 

hart og stöðugt er fjörugerðum skipt í þrjá flokka eftir því hversu brim er mikið – mikið, 

meðal og lítið brim (Davies o.fl., 2004). 

1.2.3.3 Vistgerðarflokkun – NATURA Ísland 

Flokkun allra vistgerða á landi, í fersku vatni, fjöru og í sjó sem hófst með NATURA Íslands- 

verkefninu árið 2012 lauk á síðasta ári með útgáfu fjölrits Náttúrufræðistofnunar nr. 54 – 

Vistgerðir á Íslandi (Jón Gunnar Ottósson & Sigurður H. Magnússon, 2016). Beitt var sömu 

vistkerfisnálgun og notuð er um alla Evrópu og stuðst við EUNIS-flokkunarkerfið (Davies et 

al., 2004) sem aðlagað var íslenskum aðstæðum þar sem vantaði flokka fyrir vistkerfi sem 

ekki eru til annars staðar en á Íslandi (Jón Gunnar Ottósson & Sigurður H. Magnússon, 2016). 

Við flokkun fjöruvistgerða var fyrst og fremst stuðst við EUNIS en jafnframt tekið mið af 

flokkun Agnars Ingólfssonar (2006) og breska JNCC-kerfinu (Mynd 2) (Connor o.fl., 2004; 

Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016).  
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Mynd 2. Þrepaskipt flokkun fjöruvistgerða ásamt flatarmáli og hlutdeild hverrar fjörugerðar í 

heildarflatarmáli allra fjara: 1008 km
2 
(Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016). 
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1.3 Fjaran sem „kennslustofa“ og efniviður námsefnis 

Fjaran sem „kennslustofa“ verður skoðuð út frá: grunnþáttum menntunar, grenndarfræðum, 

útikennslu og sem efniviður námsefni. 

1.3.1 Grunnþættir menntunar  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2012) birtir Mennta- og menningarmálaráðuneytið menntastefnu 

stjórnvalda sem höfð skal að leiðarljósi við gerð skólanámskrár í hverjum skóla landsins. 

Einnig skal tekið tillit til þessara sömu grunnþátta í öðrum mikilvægum þáttum skólastarfs, 

s.s. við skipulag, framkvæmd, vinnubrögð og samskipti (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - 

Almennur hluti, 2012).  

Menntastefnan byggir á sex grunnþáttum menntunar sem tilgreindir eru í aðalnámskrá. Þeir 

eru:  

 læsi 

 heilbrigði og velferð 

 jafnrétti  

 lýðræði og mannréttindi  

 sjálfbærni 

 sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012).  

 

Þessir sex grunnþættir, sem allir tengjast innbyrðis og hafa áhrif hver á annan, eru taldir 

grunnurinn að því að börn og ungmenni verði áhugasamir, virkir og öflugir þjóðfélagsþegnar. 

Grunnþáttunum er ætlað að efla læsi ungmenna á umhverfi, náttúru, menningu og samfélag 

og með því gera þau hæfari til sjálfsbjargar, ábyrgðar og samstarfs, samfélagi sínu til góðs. 

Virkt lýðræði krefst þess að þegnar hvers samfélags séu færir um að lesa í tákn og 

samskiptakerfi samfélagsins og því verður ekki viðhaldið nema jafnrétti ríki. Mannréttindi 

byggjast á velferð og heilbrigði allra sem í samfélaginu búa. Því eru heilbrigði, mannréttindi 

og lýðræði stoðir sjálfbærni. Sköpun nær til allra grunnþáttanna og í Aðalnámskránni (2011) 

segir: „Allir grunnþættir eiga sér rætur í gagnrýnni hugsun, ígrundun, vísindalegum 

viðhorfum og lýðræðislegu gildismati“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 

2012).  

1.3.1.1 Læsi 

Læsi snýst ekki einvörðungu um að geta lesið tákn á blaði eða tölvuskjá, það er miklu meira. 

Læsi hefur með skilning og túlkun að gera og krefst verkfæra til að túlka og skapa. Túlkun og 

sköpun hvers og eins byggir á fyrri reynslu og þeim viðmiðum og hefðum sem gilda í þeim 
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hópi eða samfélagi sem hann er hluti af. Læsi snýst einnig um að lesa í umhverfið og 

náttúruna, aðstæður og viðbrögð samferðafólks. Miðlalæsi, það að geta notfært sér hvers 

konar stafræna miðla og netmiðla til samskipta og sköpunar, er orðið stór þáttur í lífi hvers 

nútímamanns. Því er hverjum manni nauðsynlegt að lesa og meta miðlað efni með gagnrýnum 

huga til að geta nýtt það til úrvinnslu, túlkunar, sköpunar og virkrar þátttöku í samfélaginu 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012).  

1.3.1.2 Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði byggist ekki einvörðungu á líkamlegri vellíðan, einstaklingnum þarf einnig að líða  

vel bæði andlega og félagslega. Hlutverk skólans er að stuðla að heilbrigði á öllum sviðum, 

skapa aðstæður fyrir heilbrigða lífshætti og umhverfi þar sem nemandinn nýtur öryggis. 

Skólanum ber að efla jákvæða og sterka sjálfsmynd, færni í ákvarðanatöku og samskiptum og 

hjálpa nemandanum að öðlast skilning á sínum eigin tilfinningum og annarra. Nemendur 

þurfa að fá tækifæri til að nýta styrkleika sína og vinna út frá áhugasviðum sínum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012).  

1.3.1.3 Jafnrétti 

Jafnréttismenntun í grunnskólum er mikilvægur undirbúningur fyrir lífið og skólum landsins 

er skylt að fræða nemendur um jafnréttismál, s.s. jafnrétti kynjanna, jafnan rétt allra óháð  

búsetu, þjóðerni, trúarbrögðum, stétt, kynhneigð og litarhætti, svo eitthvað sé nefnt. Áhersla 

er lögð á að búa bæði stúlkur og drengi að jöfnu undir þátttöku í samfélaginu. Til þess að svo 

geti orðið þarf að skapa hverjum nemanda tækifæri til að þroskast á eigin forsendum og hjálpa 

honum til að efla hæfileika sína. Leggja skal áherslu á skóla án aðgreiningar sem felur m.a. í 

sér að allir eiga að geta fengið nám við sitt hæfi og jöfn námstækifæri óháð aðstæðum, 

líkamlegum, tilfinningalegum og félagslegum (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur 

hluti, 2012).  

1.3.1.4 Lýðræði og mannréttindi 

Lýðræði byggir á samábyrgð, samvinnu og sameiginlegri ákvarðanatöku samfélagsþegna í 

hverju samfélagi og því er mikilvægt að börn og ungmenni fái tækifæri til að læra um lýðræði 

og tileinki sér virðingu fyrir mannréttindum hvers borgara. Til að komandi kynslóðir geti 

orðið virkir þátttakendur í mótun samfélagsins og unnið að samfélagsmálum þurfa þær að 

kynnast grunngildum samfélagsins og fá þjálfun í að beita gagnrýnni hugsun. Nauðsynlegt er 

að þessar tvær stoðir – grunngildi samfélagsins og gagnrýn hugsun – séu fléttaðar inn í allt 

skólastarf þar sem þær eru grunnurinn að lýðræðis- og mannréttindamenntun barna og 
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ungmenna. Gefa þarf nemendum tækifæri til að eiga í virku sambandi við nærsamfélag sitt og 

kynnast leiðum til að vinna að sjálfbærni (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 

2012).  

1.3.1.5 Sjálfbærni 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru nátengd hugtök. Menntun til sjálfbærni stuðlar að því að gera 

komandi kynslóðir færar um að takast á við verkefni framtíðarinnar á sviði umhverfismála, 

félagsmála og efnahagsmála. Til að geta stuðlað að sjálfbærri þróun þarf einstaklingurinn að 

öðlast skilning og tileinka sér virðingu fyrir náttúrunni, hvort sem er vegna hennar sjálfrar eða 

þeirrar þjónustu sem hún veitir mannkyninu (Mynd 1). Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar 

krefst þess að þegnar samfélagsins skilji ferla, lögmál og þolmörk vistkerfa jarðar og geti 

tekið upplýstar, ábyrgar ákvarðanir og afstöðu til umhverfismála (Aðalnámskrá grunnskóla 

2011 - Almennur hluti, 2012).  

1.3.1.6 Sköpun 

Sköpun á sér stað þegar einstaklingurinn leitar lausna, uppgötvar, virkjar ímyndunaraflið, 

sýnir frumkvæði og leikur sér með möguleika til að skapa nýja þekkingu. Hún byggir á 

gagnrýnni hugsun, forvitni og áskorun, að fara út fyrir ramma fyrri þekkingar og auka með 

því þekkingu og leikni, móta viðfangsefni og búa til eitthvað nýtt og miðla því. Með sköpun 

er ekki einungis átt við listsköpun heldur lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum 

til að nýta nýja þekkingu en ekki síður þá sem fyrir er. Til að efla sköpunarkraft barna og 

ungmenna er nauðsynlegt að þau fái tækifæri til að fást við fjölbreytt verkefni sem gera kröfur 

um gagnrýna hugsun sem er ein af undirstöðum lýðræðissamfélags á leið okkar til sjálfbærni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012).  

1.3.2 Grenndarfræði  

Grenndarfræði vísa til þess að næsta nágrenni er nýtt sem uppspretta viðfangsefna til náms og 

kennslu líkt og orðið gefur til kynna. Bragi Guðmundsson (2000), einn helsti talsmaður 

grenndarkennslu, segir að eðlilegast sé að nýta það sem er nærtækast, þær auðlindir náttúru og 

menningar úr nærumhverfi nemandans sem efnivið í viðfangsefni. Hann segir enn fremur að 

með því að fara „frá hinu nálæga til hins fjarlæga; frá hinum þekkta til hins óþekkta; frá hinu 

hlutstæða til hins óhlutstæða“ sé lagður grunnur að betri hugtakaskilningi, ljósara samhengi 

ólíkra þátta og meiri þekkingu. Enn fremur bendir Bragi á að með aðferðum 

grenndarkennslunnar sé samþætting námsgreina mikilvæg (Bragi Guðmundsson, 2000). 
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1.3.3 Útikennsla 

Þegar hugtakið útikennsla ber á góma eru líkur á því að fyrst komi upp í hugann kennsla úti 

eða utan dyra eða náttúrufræði og vettvangsferðir. Sé hugtakið skoðað nánar öðlast það víðari 

merkingu. Vissulega rúmast þetta innan skilgreiningar hugtaksins en útikennsla þarf ekki 

endilega að fara fram úti. Hún getur allt eins farið fram innan veggja annarra stofnana en 

skólans, s.s. bókasafns eða byggðarsafns, eins og úti undir berum himni (Inga Lovísa 

Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014). Hér á landi er oft stuðst við skilgreiningu norska 

útikennslufræðingsins Arne N. Jordet, útinám sé það þegar hluti kennslunnar sé færður út í 

umhverfið og að kennslan fari reglulega fram utan kennslustofunnar þ.e. lært er um 

raunveruleikann í raunveruleikanum; um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu, 

um umhverfið í umhverfinu (Inga Lovísa Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014).  

Áhugi íslenskra skóla á útikennslu hefur aukist á undanförnum árum og margir grunnskólar 

landsins hafa tekið upp útikennslu (Helena Óladóttir, 2010; Stefán Bergmann, 2000). Margir 

skólar nota kennsluaðferðir útikennslu til að koma til móts við aukna áherslu á 

umhverfismennt í Aðalnámskrá grunnskóla (Stefán Bergmann, 2000). Helena Óladóttir 

(2010) segir um útikennslu: „Þar fá nemendur tækifæri til að fást við raunveruleg viðfangsefni 

í raunverulegu umhverfi, raunverulegar lífverur, aðstæður, verkefni. Persónuleg reynsla 

nemandans skiptir sköpum fyrir ábyrgð hans á framvindu verkefnisins. Slík verkefni hafa 

aukna þýðingu fyrir einstaklinginn og hann fær tækifæri til að láta ljós sitt skína“ (Helena 

Óladóttir, 2010).  

1.3.4 Efniviður í námsefni 

Talið er að grenndarkennsla eða grenndarnám sé vel til þess fallið að styrkja sjálfsvitund, 

söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund einstaklingsins sem eiga upptök sín innra 

með honum í nánu samspili við aðra í samfélaginu, vitund um nágrenni sitt og umhverfi, um 

uppruna sinn og hvert hann stefnir (Bragi Guðmundsson, 2000). 

Orðin eru gegnsæ og auðvelt er að koma auga á tengingu þessara þátta. Hægt er að tengja 

hverja vitund við umhverfismennt. Áhersla á umhverfismennt í skólum landsins hefur aukist 

og þeim skólum hefur fjölgað sem stuðla markvisst að umhverfismenntun nemenda sinna 

(Stefán Bergmann, 2000). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir: „Umhverfismennt miðar 

að því að fólk gefi umhverfi sínu gaum og beri umhyggju fyrir því. Þörf er á að skerpa 

skynjun nemenda á umhverfinu og þjálfa þá í að greina eigin aðstæður“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla - Almennur hluti 2011 - Greinasvið 2013, 2013). Þeim sem er ætlað að vinna að 

sjálfbærri þróun nú og í framtíðinni verður að innræta virðingu fyrir umhverfi sínu og 
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náttúrunni allri og skilning á vistsporum þeirra sem byggja samfélög okkar hér á jörð 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012).  

Fjölmörg dæmi eru um að nærumhverfi hafi verið nýtt til kennslu og sem efniviður í 

námsefni. Sem dæmi má nefna: Á heimaslóð (Eygló Björnsdóttir, 2003), Leitum ekki langt 

yfir skammt (Líney Sigurðardóttir, 2009), Suðurland – Námsspil um örnefni á Suðurlandi 

(Hermína Íris Helgadóttir, 2010) og „Maður, líttu þér nær“ (Anna Magnúsdóttir & Sandra 

Dögg Vignisdóttir, 2013).  

1.4 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar  

1.4.1 Tilurð verkefnisins 

Í BS-verkefni sínu gerði höfundur úttekt á rannsóknum og athugunum á lífríki og náttúru 

Vopnafjarðar. Í þeirri úttekt kom í ljós að svo til engar rannsóknir voru til á fjörum í 

Vopnafirði (Kristín Jónsdóttir, 2010). Einungis fundust rannsóknir sem gerðar voru á Nýps- 

og Skógalóni vegna fyrirhugaðrar byggingar brúar við Straumseyri (Agnar Ingólfsson & Árni 

Einarsson, 1980; Agnar Ingólfsson & Guðmundur Víðir Helgason, 1982; Unnsteinn 

Stefánsson & Björn Jóhannesson, 1982). Því væri áhugavert að skoða þann möguleika í þessu 

verkefni að fara út í rannsóknir á fjörum í Vopnafirði. Auk þess að hafa áhuga á að bæta við 

rannsóknir á náttúru Vopnafjarðar hefur höfundur mikinn áhuga á að nýta náttúru og 

nærumhverfi til þess að vekja áhuga grunnskólanema á náttúruvísindum. Best væri að geta 

samþætt þetta tvennt. Höfundur leitaði til fagaðila í fjörurannsóknum og niðurstaðan varð sú 

að í þessu verkefni tæki hann til athugunar hluta af fjörum í Vopnafirði með það fyrir augum 

að byggja upp faglegan grunn á þessu svæði fyrir kennslu og gerð námsefnis. Beinast lá við 

að nota sömu aðferðir og unnið var eftir hjá NÍ. Þær upplýsingar sem höfundur aflaði í þessu 

verkefni voru notaðar í NATURA Íslands-verkefni NÍ og skráðar í gagnagrunn 

stofnunarinnar. 

  



16 

 

1.4.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að bæta við þekkingu á náttúru Vopnafjarðar. Annað 

markmið var að kortleggja og greina fjöruvistgerðir í Vopnafirði. Þetta markmið samræmist 

markmiðum NÍ í NATURA Íslands-verkefninu (Jón Gunnar Ottósson & Sigurður H. 

Magnússon, 2016). Þriðja markmiðið var að kanna hvort svæðið hentaði sem efniviður í 

námsefni og til kennslu á grunnskólastigi, en jafnframt hvort og hvernig þessi greining gæti 

bætt gæði náms og verkefnavinnu nemenda.  

Spurningar sem leitað er svara við í þessari ritgerð eru: 

1. Hvers konar fjöruvistgerðir er að finna í Vopnafirði, frá Hofsárós að Lónaós að Nýps- 

og Skógalóni meðtöldum? 

2. Hvernig hentar svæðið til náms og kennslu og sem efniviður námsefnis? 

3. Nýtist slík vistgerðarflokkun til að bæta nám nemenda og þá hvernig? 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsvæði  

Rannsóknarsvæðið er strandlengjan frá Hofsárós í Vopnafirði og að Lónaós, að Lónunum 

meðtöldum, í Vopnafjarðarhreppi. Svæðið sem um er að ræða er tangi – Kolbeinstangi – sem 

gengur út í miðjan Vopnafjörð og tvö lón – Nýpslón og Skógalón innan við Lónaósinn 

norðvestan tangans. Ástæða þess að þetta svæði varð fyrir valinu fremur en önnur svæði var 

sú að það er í hæfilegri fjarlægð frá grunnskóla sveitarfélagsins.  

2.2 Vettvangsrannsóknir 

Vettvangsrannsóknir fóru fram sumarið 2012 og 2013 í Vopnafirði. Við vettvangsrannsóknir 

voru notaðar útprentaðar loftmyndir af rannsóknarsvæðinu úr gagnagrunni Loftmynda ehf. og 

sérstök eyðublöð (Viðauki I) frá NÍ til skráninga, GPS-tæki af gerðinni GARMIN GPSmap 

62s og Canon EOS 450D myndavél. 

2.3 Aðferðir flokkunar 

Aðferðir NATURA Íslands-verkefnisins voru notaðar við flokkun. 

2.3.1 Fyrsta þrep: Vistgerð 

Fyrsta þrep vistgerðarflokkunarinnar var flokkun landsins í vistgerðir. Sú vistgerð sem valin 

var til rannsóknar í þessu verkefni var fjöruvistgerð (marine habitat).  

2.3.2 Annað þrep: Undirlag eða fjörubeður 

Þegar vistgerð og svæði hafði verið valin var farið yfir á annað þrep flokkunar. Strandlengjan 

var gengin á stórstraumsfjöru, kringum háfjöru, og gert sjónrænt mat á undirlagi fjörunnar. 

Undirlagið var greint í nokkra flokka (Tafla 1) og skráð á þar til gerð eyðublöð (Viðauki I) frá 

NÍ. Jafnframt voru teiknaðir flákar inn á útprentaðar loftmyndir úr grunni Loftmynda ehf. um 

hvern greiningarstað og undirlag hvers fláka skráð í prósentum (%) til að geta staðsett þá í 

flokka kornastærðar. Á nokkrum stöðum voru teknir GPS-punktar og ljósmyndir voru víða 

teknar af mismunandi fjörugerðum.  
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Tafla 1. Viðmið kornastærðar við flokkun fjöru-

beðs í setfjörum  (Gunnhildur I. Georgsdóttir et al., 

2016). 
 

Fjörubeður 

Type of shore substrate 
Kornastærð 

Grain size class 

Leir eða eðja – Silt  < 0,063 mm 

Sandur – Sand  0,063-4 mm 

Möl – Gravel  4-16 mm 

Steinvölur – Pebbles  16-256 mm 

Hnullungar – Rubbles  256-1000 mm 

Stórgrýti – Boulders   > 1 m 

Klappir – Bedrocks   

 

2.3.3 Þriðja þrep: Brimasemi 

Útreikningar á brimasemi voru unnar af NÍ. Rafræn strandlínukort voru notuð til að meta 

brimasemi. Afstæður álagsvísir (REI, Relative Exposure Index) sem lýsir innbyrðis mun á 

brimasemi á mismunandi stöðum á strandlengjunni var reiknaður í forritinu WEMo 4.0. Á 

punktum með 25 m millibili var reiknaður álagsvísir, með fáeinum undantekningum. Við 

útreikning gilda var stuðst við fimm ára meðaltalsgögn um vindstyrk og vindstefnu. Gögnin 

komu frá sjálfvirkum veðurstöðvum við ströndina. Lögun strandlengjunnar var einnig tekin 

með í reikninginn. Búið var til dýptarlíkan úr dýptarpunktum og dýptarlínum meðfram 

ströndinni sem einnig voru notuð við útreikninga brimaseminnar. Reiknuð gildi á álagsvísi 

brims voru síðan flokkuð í átta veldisvaxandi gildisbil, frá mjög mikilli brimasemi til svo til 

engrar  (Gunnhildur I. Georgsdóttir et al., 2016).  

2.3.4 Fjórða þrep: Lífverur 

Staðir voru valdir með slembiúrtaki í öllum fjöruvistgerðum nema á óseyrum og í  

brimasömum hnullungafjörum (vegna slæms aðgengis) og GPS-punktar teknir. Fimm staðir í  

líflitlum sandfjörum, þangfjörum og leirum en þrír staðir í hrúðurkarlafjörum og grýttum 

sandleir. Gert var sjónrænt mat í eins metra radíus út frá GPS-punkti og þangþekja metin í % 

svo hægt væri að meta hvort fjaran flokkaðist sem þangfjara eða önnur fjörugerð. Þang var 

greint til tegunda (með örfáum undantekningum) og aðrar lífverur sem sáust innan sama 

radíuss ýmist greindar til tegunda eða ættkvísla. Fuglar voru skráðir og einnig þeir sem 

heyrðist í eða sást til frá greiningarstað (Mynd 3). Auk þess voru skráðir þeir fuglar sem 
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höfundur sá á öðrum ferðum sínum um svæðið. Allar lífverur, gróður, smádýr og fuglar voru 

skráðar á sömu blöð og undirlag (Mynd 4).  

 

  

Mynd 3. Kíkt eftir fuglum á Syðri-Víkursandi í 

Vopnafirði. Ljósm. Agnes Þóra Guðjónsdóttir. 
Birt með leyfi höfundar. 

Mynd 4. Unnið að skráningu á vettvangi utan við 

Lónaós í Vopnafirði. Ljósm. Agnes Þóra 
Guðjónsdóttir. Birt með leyfi höfundar. 

 

2.4 Úrvinnsla gagna úr vettvangsrannsókn 

Rannsóknarsvæðið var hnitað í ArcGis undir leiðsögn Sigríðar Kristinsdóttur og Gunnhildar I. 

Georgsdóttur hjá NÍ. Það var einnig notað til að gera yfirlitskort af rannsóknarsvæðinu og 

finna út flatarmál þeirra fjörugerða sem fundust, til samanburðar við heildarflatarmál fjara 

landsins. Excel töflureiknir var notaður til útreikninga og við framsetningu gagna. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Fyrsta þrep: Vistgerð 

Vistgerðin sem var valin til rannsóknar í þessu verkefni var fjöruvistgerð.  

3.2 Annað þrep: Fjöruvistgerð 

Á rannsóknarsvæðinu voru skráðar bæði grýttar fjörur – F1 (EUNIS A1 Littoral rock and 

other hard substrata) og setfjörur – F2 (EUNIS A2 Littoral sediment), þrjár gerðir af grýttum 

fjörum og fjórar gerðir af setfjörum. Einn flokkur var skráður í sérstæð fjörusvæði (habitat 

complexes) – FX. 

Í flokki F1 voru skráðar eftirfarandi fjörugerðir: Hrúðurkarlafjörur – F1.1 (EUNIS A1.11 

Mussel and/or barnacle communities) (Mynd 5), brimasamar hnullungafjörur – F1.2 (EUNIS 

A1.13 Ephemeral algae on boulder shores) og þangfjörur – F1.3 (EUNIS A1.2 Moderate 

energy littoral rock; A1.3 Low energy literol rock) (Mynd 6).  

 

 

Í flokki F2 voru skráðar eftirtaldar fjörugerðir: Líflitlar sandfjörur – F2.1 (EUNIS A2.2 

Littoral sand and muddy sand) (Mynd 7, Mynd 8), óseyrar – F2.2 (EUNIS A2.12 Estuarine 

coarse sediment shores), leirur – F2.3 (EUNIS A2.3 Littoral mud) (Mynd 9) og grýttur 

sandleir – F2.4 (EUNIS A2.4 Littoral mixed sediment) (Mynd 10). Af leirum í Vopnafirði 

voru skráðir tveir flokkar, sandmaðksleirur – F2.31 (EUNIS A2.241 [Macoma balthica] and 

[Arenicola marina] in muddy sand shores) og marhálmsgræður – F2.35 (EUNIS A2.61 

Seagrass beds on littoral sediment).  

  

Mynd 5. Hrúðurkarlafjara (F1.1) í Vopnafirði. 

Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 6. Þang í Skemmufjörum í Vopnafirði. 

Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 
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Mynd 9. Leirur (F2.3)  innanvert við Skógalón í 

Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 10. Grýttur sandleir (F2.4) við Lónaós í 

Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

 

Í flokki FX voru skráð tvö sjávarlón – FX.1 (EUNIS X02 Saline coastal lagoons; X03 

Brackish coastal lagoons). Um er að ræða tvö lón, Skógalón og Nýpslón sem ganga inn úr 

Nýpsfirði (Mynd 11). 

 

 

  

Mynd 7. Líflítil sandfjara (F2.1), Syðri-

Víkursandur í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir 

Mynd 8. Smáklappir á Syðri-Víkursandi í 

Vopnafirði þar sem þang hefur tekið sér bólfestu. 

Ljósm. Kristín Jónsdóttir 
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Mynd 11. Skógalón í Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

 

Nokkur svæði eru ekki aðgengileg og því var ekki hægt að greina þau. Þau koma fram á korti 

sem óflokkuð – F1 (Mynd 12). Dreifing þeirra fjöruvistgerða sem skráðar voru á 

rannsóknarsvæðinu kemur fram á yfirlitskorti (Mynd 12). Reiknað var hlutfall (km
2
) hverrar 

fjöruvistgerðar svæðisins af heildarumfangi allra fjara á landinu (Tafla 2). Á landinu öllu eru 

sjávarlón og leirur algengustu fjöruvistgerðirnar og það sama gildir um þetta svæði. Hins 

vegar er hlutfall þangfjara á rannsóknarsvæðinu mun lægra en á landinu öllu.   
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Mynd 12. Yfirlitskort sem sýnir fjöruvistgerðir milli Hofsáróss og Lónaóss ásamt Skóga- og 

Nýpslóni í Vopnafirði. F1.1 – Hrúðurkarlafjörur, F1.2 – Brimasamar hnullungafjörur, F1.3 – 
Þangfjörur, F1 – Grýttar fjörur – óflokkaðar, F2.1 – Líflitlar sandfjörur, F2.2 – Óseyrar, F2.3 – 

Leirur, F2.4 – Grýttur sandleir og FX1 – Sjávarlón.  
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Á tveimur stöðum á svæðinu voru klappir með fjörupollum – FX.2 (EUNIS A1.41 

Communities of littoral rockpools, A1.42 Communities of rockpools in the supralittoral zone) 

(Mynd 13) og minni svæði með litlum pollum (Mynd 14). Fjörupollarnir bera greinileg 

einkenni vistgerðarinnar þó umfang þeirra sé ekki nægilegt til að þeir skráist sem sérstök 

vistgerð. Þessi vistgerð kemur því ekki fram á yfirlitskorti.  

 

  

Mynd 13. Klappir með fjörupollum (FX.2) á 

Kolbeinstanga í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir. 

Mynd 14. Smápollur á Tangasporði í Vopnafirði. 

Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

 

  

Tafla 2. Hlutfall (%) fjöruvistgerða rannsóknarsvæðisins samanborið við sambærilegar 

vistgerðir á landinu öllu. 

 

 Vistgerð Landið allt 

km
2
. 

Kolbeinstangi 

km
2
. 

% af umfangi 

landsins. 

F1.1 – Hrúðurkarlafjörur  21,3 0,04 0,21 

F1.2 – Brimasamar hnullungafjörur 23,1 0,00 0,01 

F1.3 – Þangfjörur  267,7 0,23 0,09 

F1 – Grýttar fjörur – óflokkaðar 22,6 0,12 0,51 

F2.1 – Líflitlar sandfjörur 198,2 0,83 0,42 

F2.2 – Óseyrar  22,0 0,02 0,10 

F2.3 – Leirur  407,7 2,57 0,63 

F2.4 – Grýttur sandleir  33,0 0,02 0,07 

FX.1 – Sjávarlón  438,8 2,53 0,58 

Samtals 1434,3 6,38 0,44 
 



25 

 

3.3 Þriðja þrep: Brimasemi 

Brimasemi var reiknuð út af NÍ. Brimasemi er hvergi mikil á rannsóknarsvæðinu en frá því að 

vera talsverð, niður í að vera lítil (Mynd 15). 

 

Mynd 15. Brimasemi strandlengjunnar sem athuguð var í þessari fjöruflokkun (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2013, Hans H. Hansen, óbirt vinnugögn) 

 

3.4 Fjórða þrep: Lífverur  

3.4.1 Lífverur í grýttum fjörum 

Í hrúðurkarlafjörum voru greindir hrúðurkarlar (Semibalanus balanoides) og fléttan 

fjörusverta (Hydropunctaria maura). Einnig sást í þang neðst í fjörunni en það var of langt 

undan til að hægt væri að greina það til tegunda. 

Í brimasömum hnullungafjörum voru engar lífverur greindar í fjörunni vegna slæms aðgengis. 

Nokkrir fýlar (Fulmarus glacialis) voru á sundi undan ströndinni.  

Í þangfjörum fundust nokkrar þangtegundir, ein fléttutegund, grænþörungar, krabbadýr og 

sniglar (Tafla 3). Tvær fuglategundir sáust í fjörunni – sendlingur (Calidris maritima) og 

stelkur (Tringa totanus) og við fjöruna mátti sjá æðarfugl (Somateria mollissima) í ætisleit. 
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Þangfjörur voru ekki greindar í undirflokka en þær þangtegundir sem oftast voru skráðar á 

greiningarstöðum voru klapparþang (Fucus spiralis) og bóluþang (Fucus vesiculosuus). 

Tafla 3. Listi yfir lífverur sem fundust í þangfjörum í Vopnafirði. 
 

Gróður Tegund  Dýr Tegund  

Fjörusverta Hydropunctaria maura Þanglús  Idotea spp. 

Grænþörungar  Ulva spp. Fjörufló Gammarus spp. 

Slafak Ulva intestinalis Hrúðurkarl Semibalanus balanoides 

Klóþang Ascophyllum nodosum Þangdoppa Littoria obtusata 

Skúfaþang Fucus distichus Klettadoppa Littoria sxatilis 

Klapparþang Fucus spiralis   

Bóluþang Fucus vesiculosuus   

Hrossaþari Laminaria digitata   

 

 

Á einum stað, við Bjargskot skammt innan við þorpið, á mótum þangfjöru og lítillar setfjöru 

sást teista (Ceppuhus grylle) í klettaskoru. Á öðrum stað í litlum vogi (Mynd 16) þar sem 

þang sat á klettum beggja vegna lítillar setfjöru voru ritur (Rissa tridactyla) á hreiðrum (Mynd 

17). 

 

  

Mynd 16. Krossvogur við Leiðahöfn í 
Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 17. Ritur á heiðri í Krossvogi við 
Leiðarhöfn í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir. 
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3.4.2 Lífverur í setfjörum 

Í líflitlum sandfjörum voru skráðar þangflugur (Coelopa spp.) í uppreknu þangi á Syðri-

Víkursandi. Þar stóðu einnig á stöku stað klappir upp úr sandinum með þangskúfum. Þeir 

fuglar sem sást til á sandinum voru sandlóa (Charadrius hiaticula) og tjaldur (Haematopus 

ostralegus) og á sveimi yfir sandinum voru: Kría (Sterna paradisaea), hettumávur (Larus 

ridibundus), silfurmávur (Larus argentatus), svartbakur (Larus marinus) og fýll. Skammt 

ofan fjöru sat fýll á hreiðri. 

Fjaran kringum Skógalón flokkast sem líflítil sandfjara (Mynd 18, Mynd 19) þó á stöku 

stöðum sé kornastærð blönduð. Á steinum sáust grænþörungar í Kolavík þar sem kaldavermsl 

eru skammt ofan við fjöruna (Mynd 19). Marflær fundust þegar steinum var velt við. Þeir 

fuglar sem sáust voru: Stelkur, tjaldur og jaðrakan (Limosa limosa) á vappi og grágæsir 

(Anser anser) í hvíld. Á flugi voru kría, hettumávur og svartbakur.  

 

  

Mynd 18. Líflítil sandfjara á Skógeyri við 
Skógalón í Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 19. Blönduð kornastærð með græn-
þörungum í fjöru í Kolavík í Skógalóni. Ljósm. 

Kristín Jónsdóttir.  

 

Á óseyrum við ósa Hofsár fundust marflær og nokkrar fuglategundir voru á flugi yfir 

óseyrunum, þær sömu og sveimuðu yfir Syðri-Víkursandi.  

Á leirum í Vopnafirði voru skráðar eftirfarandi lífverur: Grænþörungurinn slafak (Ulva 

intestinalis), bóluþang og sandmaðkur (Arenicola marina) í Nýpslóni (Mynd 20) og 

marhálmur (Zostera angustifolia) í Skógalóni. Enn fremur sást til fugla í fæðuleit á leirunum, 

sandlóu, stelks og tjalds. Á eða við leirurnar voru einnig kría, hettumávur, grágæs og álft 

(Cygnus cygnus). 
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Mynd 20. Sandmaðkshraukar og þang á leirum í 
Nýpslóni við Vopnafjörð. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir. 

Mynd 21. Steinn með slafaki og bóluþangi í 
grýttum sandleir í Nýpslóni við Vopnafjörð. 

Ljósm Kristín Jónsdóttir. 

 

 

Í grýttum sandleir voru skráð slafak og bóluþang (Mynd 21) af gróðri og hrúðurkarl. Stelkur  

og æðarfugl voru í fjöruborðinu.  

3.4.3 Lífverur – sérstæð fjörusvæði 

Sjávarlón eru flokkuð sem sérstæð fjörusvæði. Grænþörungur sást í fjöruborði Skógalóns, rétt 

undir vatnsborðinu (Mynd 22). Þeir fuglar sem voru á lónunum við Straumseyri – eyri sem 

skilur að Skóga- og Nýpslón – voru: Kría, hettumávur, æðarfugl (Mynd 23), toppönd (Mergus 

serrator), himbrimi (Gavia immer) stökkönd (Anas platyrhynchos), rauðhöfðaönd (Anas 

penelope) og brandönd (Tadorna tadorna). Auk þess heyrðist í lóm (Gavia stellata) og 

hávellu (Clangula hyemalis).  

  

Mynd 22. Grænþörungar í Skógalóni við 

Vopnafjörð. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 23. Æðarbliki á sundi við Straumseyri  

í Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 
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Í fjörupollum voru skráðar nokkrar tegundir. Af gróðri voru það fjörusverta, grænþörungar 

(Ulva spp.), m.a. grænþörungurinn slafak, klóþang (Ascopyllum nodosum), klapparþang og 

ein tegund til viðbótar (Fucus spp.) (Mynd 24). Af smádýrum fundust: Marfló (Amphipoda 

spp.), hrúðurkarl (Mynd 25), þangdoppa (Littoria obtusata), olnbogaskel (Tectura tessulata) 

og krabbar.  

 

  

Mynd 24. Þang í pollum milli klappa á 

Kolbeinstanga í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir. 

Mynd 25. Þang og hrúðurkarlar á klöppum 

fjörupolla á Kolbeinstanga í Vopnafirði. Ljósm. 

Kristín Jónsdóttir. 
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4 Umræður 

4.1 Fjaran og lífríkið 

Við flokkun fjöruvistgerða í Vopnafirði kom í ljós að á því svæði sem tekið var til greiningar 

er að finna fjörugerðir sem hafa hátt og mjög hátt verndargildi samkvæmt flokkun NATURA 

Íslands-verkefnisins. Einnig eru fjöruvistgerðir sem voru skráðar í rannsókninni á lista 

Bernarsamningsins – samningsins um vernd villtra dýra og plantna og búsvæða þeirra í 

Evrópu. 

Þangfjörur voru ekki flokkaðar í undirflokka en talsvert fannst af bæði bólu- og klóþangi,  

ýmist í breiðum eða í bland við annað þang. Klóþangs- og bóluþangsfjörur eru í flokki þeirra 

vistgerða sem metnar eru með mjög hátt verndargildi. Báðar þessar fjörugerðir eru um allt 

land utan suðurstrandarinnar en bóluþangsfjörur eru algengastar á Norðvestur-, Norður- og 

Austurlandi. Ekkert sagþang fannst en sagþangsfjörur eru metnar með hátt verndargildi enda 

fágætar á landsvísu og finnast eingöngu á Suðvesturlandi. Sagþangsfjörur eru innan við 1% af 

þangfjörum landsins. Af tegundum  sem leitað var eftir í vistgerðarflokkuninni á landsvísu, en 

fundust ekki í þessari rannsókn, má nefna kóralþang, dvergþang, fjörugrös, sjávarkræðu, 

brimkló, sjóarhrís, nákuðung og beitukóng (Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016).  

Í flokki fjörugerða með hátt verndargildi fundust bæði sandmaðksleirur og fjörupollar í 

rannsókninni (Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016).  

Á rannsóknarsvæðinu voru skráðir fimm flokkar sem eru á lista Bernarsamningsins frá árinu 

2014 en eru skráðir í flokkana lágt og miðlungs verndargildi í vistgerðarflokkun NATURA 

Ísland (Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016). Athygli vekur að leirur (verndargildi leira er 

mishátt eftir undirvistgerð) og marhálmsgræður eru á sama lista en eru skráðar með miðlungs 

verndargildi í NATURA Ísland. Hér á landi eru hrúðurkarlafjörur, líflitlar sandfjörur og 

grýttur sandleir skráðar með lágt verndargildi en eru engu að síður á lista Bernarsamningsins 

yfir vistgerðir sem þarfnast verndar (Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016).  

Á rannsóknarsvæðinu voru skráðar allar gerðir grýttra fjara og fjórar af fimm gerðum setfjara. 

Hvergi fannst fjörumór – F2.5 (EUNIS [Ceramium] sp. and piddocks on eulittoral 

fossilisedpeat) enda um mjög sjaldgæfa vistgerð að ræða sem finnst aðeins á litlum svæðum á 

Vestur- og Suðvesturlandi (Gunnhildur I. Georgsdóttir o.fl., 2016).  

Af leiruvistgerðum voru skráðar tvær vistgerðir af fimm, sandmaðksleirur sem eru algengustu 

leirur landsins og marhálmsgræður sem eru meðal þeirra fágætustu (Gunnhildur I. 
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Georgsdóttir et al., 2016). Þau leirusvæði sem skoðuð voru eru í Lónunum (Skóga- og 

Nýpslóni). Þær athuganir sem gerðar voru á Lónunum í þessu verkefni stemma við fyrri 

athuganir sem gerðar voru á árunum 1980 og 1982 vegna fyrirhugaðrar þverunar lónanna við 

Straumseyri (Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980; Agnar Ingólfsson & Guðmundur 

Víðir Helgason, 1982). Þær rannsóknir voru umfangsmeiri, bæði voru tekin botnsýni og fiskar 

í lónunum veiddir og rannsakaðir sem ekki var gert í þessari rannsókn. 

Ef brimasemiskort rannsóknarsvæðisins (Náttúrufræðistofnun Íslands 2013, Hans H. Hansen, 

óbirt vinnugögn) er borið saman við kort af öllu landinu kemur í ljós að brimasemi í 

Vopnafirði er ekki svo ólík brimasemi í öðrum fjörðum sem eru álíka opnir fyrir hafi 

(Gunnhildur I. Georgsdóttir et al., 2016).  

Þessi vistgerðarflokkun er góð viðbót við rannsóknir þessa svæðis þar sem fjörur hafa lítið 

verið rannsakaðar áður. Þessi greining er mikilvægur grunnur fyrir frekari flokkun þar sem 

fjörur eins og þangfjörur hafa ekki verið greindar í undirflokka. Ljóst er að í Vopnafirði má 

finna vistgerðir, eins og leirur og fjörupolla, og þangtegundir – klóþang og bóluþang – sem 

flokkast með hátt og mjög hátt verndargildi og því nauðsynlegt að halda áfram rannsóknum 

og skráningu undirvistgerða. Einnig fundust grænþörunga-, marflóa-  og krabbategundir sem 

ekki var greindar til tegunda en forvitnilegt væri að vita hvaða grænþörungar vaxa í þessum 

fjörum. Eins þarf að greina og rannsaka betur þau fjörupollasvæði sem eru í fjörum á 

Kolbeinstanga.  

Skóga- og Nýpslón þykja merkileg fyrir margar sakir. Þau eru ísölt sjávarlón þar sem 

sjávarföll eru mjög skert og lífríki fjölbreytt. Í þeim hafa fundist grænþörungar, þangtegundir 

og að sögn Agnars Ingólfssonar (1980) eru innarlega í Skógalóni mestu marhálmsgræður utan 

Vesturlands. Úr smádýrafánu landsins hafa fundist í lónunum ormar, rykmý, krabbadýr, 

sniglar og skeldýr, nokkrar fiskategundir eru í lónunum og fjöldi fugla dvelur við lónin 

(Agnar Ingólfsson, 1990b; Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980; Agnar Ingólfsson & 

Guðmundur Víðir Helgason, 1982). Í þessari rannsókn sáust fuglategundir sem ekki voru 

taldar í rannsókn Agnars og Árna (1980), s.s. lómur og himbrimi, toppönd, rauðhöfðaönd, 

stokkönd, hávella, brandönd, svartbakur, tjaldur og jaðrakan. Aftur á móti sá höfundur hvorki 

mávategundirnar silfurmáv (Larus argentatus), hvítmáv (Larus hyperboreus) eða stormmáv 

(Larus canus) né dílaskarf (Phalacrocorax carbo) sem sáust í rannsókn þeirra Agnar og Árna 

1980. Samkvæmt heimildum Íslenska fuglavísisins (2011) og Fuglavef Menntamálastofnunar 

(á.á.) er rannsóknarsvæðið ekki innan útbreiðslusvæðis stormmávs (Jóhann Óli Hilmarsson, 

2011; Menntamálastofnun, á.á.) enda sást bara einn stakur fugl í rannsókn Agnars og Árna 
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(Agnar Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980). Silfurmávur verpir við Vopnafjörð en utan þessa 

rannsóknarsvæðis og hvítmávur er ekki varpfugl í Vopnafirði en er þar á veturna. Varp 

dílaskarfs er ekki skráð í Vopnafirði en til hans sést yfir vetrartímann (Jóhann Óli Hilmarsson, 

2011; Menntamálastofnun, á.á.). Höfundur hefur séð fargesti eins og tildru (Arenaria 

interpres) nokkur vor og einu sinni hóp rauðbrystinga (Calidris canutus) við lónin í ætisleit. 

Nýjasti landneminn í flokki fugla er brandönd en í nokkur ár hafa sést brandendur með unga 

(eitt par og tvö pör eitt árið) við Straumseyri. Á válista Náttúrufræðistofnunar frá árinu 2000 

er brandöndin talin í bráðri hættu en himbrimi í yfirvofandi hættu (Válisti 2 - Fuglar, 2000). 

Varp brandandarinnar var fyrst staðfest hér á landi árið 1990 í Eyjafirði. Á Válista NÍ eru 

skráðir 5 varpstaðir brandandarinnar (Válisti 2 - Fuglar, 2000) en samkvæmt heimildum 

Fuglavefsins eru þeir orðnir fleiri, m.a. í Vopnafirði (Menntamálastofnun, á.á.). Samkvæmt 

Bernarsamningum er brandöndin fugl sem nýtur verndar og forðast skal að raska varp- og 

búsvæðum hennar (Válisti 2 - Fuglar, 2000). Himbriminn er annar íslenskur fugl sem er á 

lista Bernarsamningsins. Varpstofninn er lítill og hann verpir hvergi annars staðar í Evrópu en 

á Íslandi (Válisti 2 - Fuglar, 2000). Ábyrgð okkar á þessum fuglum ætti því að vera augljós. 

Bæði Nýps- og Skógalón eru á náttúruminjaskrá (Náttúrverndarráð, 1991).         

Sýnilegar breytingar hafa orðið á Lónunum í gegnum árin, ekki síst eftir þverun við 

Straumseyri árið 1984 (Vegagerð ríkisins, 2016). Höfundur, sem alinn er upp við Skógalón, 

hefur haft Lónin fyrir augum sér meirihluta ævi sinnar telur sig sjá mikinn mun á leirum innst 

í Skógalóni. Leirurnar hafa í gegnum árin teygt sig nær og nær marbakka lónsins. Stór svæði 

koma nú upp úr lóninu á stórstraumsfjöru sem áður voru á kafi í vatni við sömu aðstæður 

(Mynd 26). Leiran við Litla-Hólma (nær á myndinni) kom ekki upp úr vatni á 

stórstraumsfjöru um 1970. Breytingar sem þessar eru líklegar til að hafa áhrif á flóru og fánu 

svæðisins og fróðlegt væri að skoða betur hugsanlegar breytingar. 
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Mynd 26. Leirur við Litla-Hólma í Skógalóni 

sumarið 2013. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 27. Þang í Nýpslóni sumarið 2013. Ljósm. 

Kristín Jónsdóttir. 

 

Sjónrænar athuganir í gegnum árin benda til breytinga á dýpi Nýpslóns. Það er ekki fyrr en í 

seinni tíð að þangbrúskar sjást standa upp úr lóninu sem bendir til þess að lónin fari 

grynnkandi (Mynd 27). Með breyttu dýpi eru líkur á að tegundasamsetning lónsins breytist. Í 

ljósi þessara meintu breytinga og það að lónin hafa verið þveruð væri mikilvægt að gera nýjar 

mælingar til að bera saman við fyrri rannsóknir sem gerðar voru fyrir þverun (Agnar 

Ingólfsson & Árni Einarsson, 1980; Agnar Ingólfsson & Guðmundur Víðir Helgason, 1982).  

Auðlindir felast í fjörum í Vopnafirði eins og annars staðar á landinu. Fjörur eru merkileg 

náttúrufyrirbæri á mörkum lands og hafs. Vistkerfi fjara eru fjölbreytt, eru mikilvæg búsvæði 

margra tegunda og geyma mikinn genafjölbreytileika. Þær hafa því mikla þýðingu fyrir 

vaðveislu líffræðilegs fjölbreytileika. Þörungar og síarar fjörunnar binda næringarefni sem 

berast í hafið og viðhalda með því efnajafnvægi hafins. Í fjörum er mikil frumframleiðsla og 

kolefnisbinding en einnig gegna þær miklu hlutverki í framleiðslu lífmassa sem nýtist öðrum 

lífverum eða sem hráefni í iðnaði. Fjörur landsins gegna einnig samfélagslegum hlutverkum 

og eru nýttar undir ýmis mannvirki sem eru mikilvæg fyrir samgöngur landsmanna (Eydís 

Mary Jónsdóttir, 2011).  

Í grein Agnars Ingólfssonar frá árinu 2010 talar hann um sérstöðu íslenskra fjara og helstu 

ógnir sem að þeim steðja. Hann nefnir þangskurð og mannvirkjagerð eins og vega- og 

brúargerð sem oft á tíðum valda því að firðir eru stíflaðir og þveraðir. Víða er mengun í 

fjörum landsins sem hefur áhrif á strendur landsins og flóru og fánu fjörunnar (Agnar 

Ingólfsson, 2010; Umhverfisstofnun, á.á.).  

Auk þess að gegna líffræðilegum hlutverkum er fjaran uppspretta fræðslu og ánægju (Agnar 

Ingólfsson, 2010). Fjörur í Vopnafirði, einkum Lónin og nágrenni þeirra, Tangasporðurinn og 

Syðri-Víkursandur, eru mikið nýtt til útivistar, bæði af heimamönnum og gestum (Mynd 28, 
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Mynd 29). Okkur ber því að gæta, vernda og nýta á sjálfbæran hátt þá auðlind sem fjörur 

landsins eru því gildi þeirra er margþætt. Íslendingar hafa líka skuldbundið sig til að vernda 

íslenska náttúru með því að vera aðilar að evrópsku samstarfi og alþjóðlegum samningum.    

 

  

Mynd 28. Skeljatínsla. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. Mynd 29. Upplifun. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 

 

4.2 Fjörur í Vopnafirði sem kennslusvæði og efniviður í námsefni 

Margt bendir til að umrætt svæði sé hentugt til náms og sem efniviður í námsefni. Út frá 

náttúrufræði er svæðið nokkuð fjölbreytt, margbreytilegar fjörur og fjörubeður sem skapa 

mismunandi búsvæði fyrir lífverur. Auðvelt er að sýna fram á að lífverur lifa við misjöfn 

skilyrði og velja sér mismunandi búsvæði. Nokkrar tegundir af ólíkum flokkum finnast úr 

smádýrafánu landsins og tegundaauðgi er nægileg til að sýna fram á að „þang er ekki bara 

þang“ og ákveðnar fuglategundir eru líklegri til að sjást á einum stað fremur en öðrum. Hægt 

er að nýta þetta svæði til að sýna fram á mikilvægi þess að líta á vistkerfi sem eina heild. Það 

er ekki nóg að skoða og rannsaka lífverur, búsvæðin skipta líka miklu máli. Kjörið er að fjalla 

um líffræðilega fjölbreytni og náttúruvernd út frá svæðinu og þeim tegundum sem þar finnast 

og í framhaldi af því mengun, alþjóðasamstarf og alþjóðasamninga.  

4.2.1 Grunnþættir menntunar 

Auðvelt er að tengja alla sex grunnþætti menntunar, sem allir tvinnast saman (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012), við nám og kennslu á þessu svæði. Að vera í 

beinum tengslum við náttúruna gefur nemendum tækifæri til að upplifa náttúruna og auka 

færni sína í að lesa í hana og umhverfi sitt.  

Læsi snýst meðal annars um að skilja og túlka (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur 

hluti, 2012), því er reynsla á vettvangi, í þessu tilviki í fjörum í nágrenni skólans, kjörið 
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tækifæri til skilnings og túlkunar og til að átta sig á mikilvægi þess að líta á vistkerfi sem eina 

heild og hversu mikilvægt er að koma fram við náttúruna af gætni og virðingu.  

Sjálfbærni krefst skilnings á ferlum, lögmálum og þolmörkum vistkerfa ásamt virðingu fyrir 

umhverfinu sem allt eru liðir í því að gera einstaklinga færa um að taka ábyrga afstöðu í 

umhverfismálum. Slíkur skilningur er undirstaða þess að geta unnið að sjálfbærri þróun 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012). Reynsla af vettvangsferðum um 

fjörur, eins og eru á Kolbeinstanga, ýtir að öllum líkindum undir þennan skilning með því að 

fá að upplifa og gera eigin athuganir á ólíkum stöðum.  

Sköpun snýst meðal annars um að skapa nýja þekkingu með því að leita lausna, uppgötva, 

sýna frumkvæði og miðla (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012). Þegar 

verkefnin eru eins áþreifanleg og skoðun náttúrunnar á vettvangi eru líkur á því að sköpun 

nemenda verði fjölbreytt og lifandi. Ekki verður betur séð en þessar fjörur séu vel fallnar til 

fjölbreyttrar sköpunar, hvort sem er sköpun einstaklinga eða í hópum þar sem fjörurnar eru 

talsvert fjölbreyttar. Eitt form sköpunar er nýsköpun og í fjörunni gefast mörg tækifæri til 

nýsköpunar eins og vinnslu þörunga með einhverjum hætti og í fjörunni er ýmislegt að finna 

eins og steina og við sem hægt er að nýta til listsköpunar. 

Heilbrigði og velferð snýst um að skapaðar séu aðstæður til að stuðla að vellíðan nemenda á 

öllum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012). Vettvangsferðir stuðla 

að hreyfingu og útiveru sem hvoru tveggja er viðurkennt sem þættir í almennri vellíðan 

manna. Þessar tilteknu fjörur bjóða upp á ýmsa möguleika til líkamsræktar eins og létta 

göngu, erfiða göngu, sjósund, klifur og jafnvel sig ef áhugi og geta er til staðar. Hægt er að 

nýta fjöruna til að kenna nemendum að njóta, upplifa fegurð og til slökunar og hugleiðslu sem 

allt stuðlar að vellíðan. Þarna eru þó svæði sem þarf að fara um með gát vegna hættu á hrapi.  

Jafnrétti byggir á að hverjum nemanda sé skapað tækifæri til að þroskast á eigin forsendum 

og honum veitt aðstoð til að styrkja sína hæfileika (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur 

hluti, 2012). Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir. Vettvangsvinna er viðbót við 

hefðbundið nám sem hentar mörgum nemendum og örvar þá betur til náms en inniseta og 

bóknám.  

Lýðræði og mannréttindi eru stoðir hvers samfélags svo nemendur þarfnast þjálfunar í 

samvinnu og samábyrgð til að geta tekið þátt í sameiginlegum ákvörðunum í 

framtíðarsamfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - Almennur hluti, 2012). Vettvangsvinna 
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sem þessi er tilvalið tækifæri til samvinnu í minni og stærri hópum sem þjálfar nemendur í að 

vinna með öðrum og bera sameiginlega ábyrgð.  

4.2.2 Grenndarfræði og útikennsla 

Með því að nota fjörur á Kolbeinstanga og við Lónin til náms og kennslu fara saman 

grenndarkennsla og grenndarnám annars vegar og útinám og útikennsla hins vegar. Af 

fenginni reynslu af kennslu álítur höfundur að auðveldara sé að vekja áhuga nemenda með því 

að byrja smátt og nálægt, byrja á einföldum verkefnum og útvíkka þau síðan. Helsti talsmaður 

grenndarkennslu hér á landi,  Bragi Guðmundsson (2000), tekur í sama streng. Hann segir að 

með því að byrja í nærumhverfi okkar og víkka síðan sjóndeildarhringinn átti nemendur sig 

betur á samverkandi þáttum og hugtakaskilningur verði betri. Heildarmyndin verði ljósari 

með því að bera nærtæk viðfangsefni saman við það sem fjarlægara er og setja þau í víðara 

samhengi (Bragi Guðmundsson, 2000). Aðferðir grenndarkennslunnar eru vel til þess fallnar 

að efla umhverfisvitund sem er nauðsynleg ásamt þekkingu á umhverfi og náttúru til að skila 

einstaklingum út í samfélagið sem tilbúnir eru til að vinna að sjálfbærri þróun og 

náttúruvernd. 

Útikennsla er á margan hátt góð leið til náms. Hún styður við alla grunnþætti menntunar að 

einu eða öðru leyti. Hún eflir fyrst og fremst „náttúru- og umhverfislæsi“ með því að vera í 

raunverulegum aðstæðum auk þess að efla hina grunnþættina með einhverjum hætti. Læsi á 

náttúru og umhverfi flokkast undir vísindalæsi sem lögð er áhersla á í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) og felst í að geta lesið vísindatexta sér til gagns, skilja hann og geta 

yfirfært og notað vísindaleg hugtök í sínu daglega lífi. Einstaklingnum er ekki nóg að skilja 

orðin í textanum, hann þarf að skilja merkingu þeirra og samhengi til að verða fær um að taka 

upplýstar ákvarðanir í umhverfismálum og til að taka afstöðu til skynsamlegrar nýtingar 

auðlinda og náttúruverndar (Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti 2011 - Greinasvið 

2013, 2013; Hafþór Guðjónsson, 2008). Bandaríski heimspekingurinn og 

menntunarfræðingurinn John Dewey var baráttumaður verkhyggju sem leggur áherslu á 

verklega nálgun, að þekkingarleit einstaklingsins verði að byggja á hans eigin reynslu. Þeir 

sem eru hallir undir þessa stefnu boða að þekkingaröflun sé hluti af virku ferli en ekki 

einungis einhver niðurstaða sem einhver annar hefur komist að (Dewey, 2000). Enda er 

raunin sú að æ fleiri skólar taka upp útikennslu í einhverri mynd inn í sitt daglega skólastarf 

(Helena Óladóttir, 2010).  

Ótvíræður kostur fjörunnar sem kennslusvæði er að fjörunni er alltaf hægt að finna líf til að 

skoða og rannsaka ólíkt vistkerfum uppi á sem liggja meira og minna í dvala á þeim tíma sem 
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kennsla í skólum fer fram. Þar er að finna fjölbreytta lífveruhópa allt árið sem auðvelt er að 

vinna með út frá bæði líffræði og vistfræði. 

Gerð hefur verið úttekt á niðurstöðum 150 alþjóðlegra rannsókna á útikennslu sem fóru fram á 

árunum 1993-2003 (Inga Lovísa Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014). Í þeim niðurstöðum 

bendir margt til þess að útikennsla hafi jákvæð áhrif eins og á viðhorf og sjálfsmynd 

nemenda, tjáningu, félagsfærni og samstarf. Nemendur verða einbeittari, sjálfstæðari og eiga 

auðveldara með að finna lausnir á vandamálum. Útikennsla í nærumhverfi gerir það að 

verkum að nemendur fá meiri áhuga á náminu, kynnast heimahögum sínum betur, verða 

stoltari af þeim og finna til aukinnar ábyrgðar og samkenndar með umhverfi sínu  (Inga 

Lovísa Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014). Í ljósi þessa ættu kostir grenndarkennslu og 

útikennslu að vera augljósir. 

4.2.3 Aðgengi  

Ótvíræðir kostir þessa svæðis eru að aðgengi er víðast hvar gott og það er í nágrenni skólans. 

Hægt að er komast í mismunandi fjöruvist með lítilli fyrirhöfn og ekki tekur of langan tíma að 

komast á þann stað sem ætlað er að skoða.  

4.2.4 Námsefni 

Sem efniviður í námsefni er svæðið hentugt, ekki bara með tilliti til náttúrufræði heldur sem 

grunnur í þverfaglegt námsefni. Grenndarfræðin telja mikilvægt að búta ekki niður umhverfi 

mannsins og slíta það úr samhengi við menningu og aðra þætti samfélagsins. Árangursríkara 

sé að líta á alla þætti og fjalla um þá sem eina heild og nálgast þá á þverfaglegan hátt en í því 

felst að samþætta námsgreinar frekar en aðgreina þær í sundurslitnar einingar (Bragi 

Guðmundsson, 2000).  

Hvað varðar náttúrufræði er lífríki svæðisins nokkuð fjölbreytt og fjörubeður er af mörgum 

gerðum sem gefur færi á að skoða virkni innri og ytri afla jarðar. Í fjörunni og næsta nágrenni 

má sjá margs konar jarðmyndanir s.s. hólma og hella, stapa, stuðla og grjót sem er sorfið af 

brimöldunni (Mynd 30), hringlaga polla sem líkjast skessukötlum í ám (Mynd 31) og uppi á 

tanganum eru hvalbök með jökulrispum eftir skriðjökla sem upplagt er að skoða á leið í 

fjöruna. Við Lónin eru gamlir sjávarkambar sem bera þess vitni að sjávarstaða hefur einhvern 

tíma verið önnur en í dag.  
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Mynd 30. Sjávarsorfnar gosmyndanir á 

Kolbeinstanga í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir 

Mynd 31. Sjávarsorfnar klappir á Tangasporði í 
Vopnafirði. Ljósm. Kristín Jónsdóttir 

 

Auðvelt er að tengja umhverfismál og breytingar á náttúrunni við svæðið þar sem þorp 

sveitarfélagsins stendur á Tanganum (stytting á nafni Kolbeinstanga) og umsvif mannsins 

setja svip sinn á umhverfið sem ætla má að hafi á margan hátt áhrif á lífríkið í fjörunni og 

firðinum, t.d. bygging hafna og hafnargarða (Mynd 32, Mynd 33) og mengun frá fiskvinnslu 

og verksmiðju. Frá þessum punkti er auðvelt að fara yfir í byggingarsögu, atvinnuþróun, 

hlunnindi og nýtingu fjörunnar áður fyrr, búsetuþróun s.s. búferlaflutninga Íslendinga til 

Vesturheims (samfélagsfræði) og örnefni, hvaðan þau eru upprunnin og hvernig þau eru 

tilkomin. Samþætting námsgreina eins og náttúrufræði, landafræði, sögu, átthagafræði, 

stærðfræði og íslensku er auðveld. Auk þess eiga Íslendingar fjöldann allan af gömlum 

sögnum og þjóðsögum sem tengjast fjörunni sem hægt er að vinna með á margvíslegan hátt. 

Þetta eru einungis dæmi, hægt er að taka mun fleiri, ef ekki allar, námsgreinar inn í þessa 

þverfaglegu nálgun. 

 

  

Mynd 32. Hafnarmannvirki í Vopnafirði. Ljósm. 

Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 33. Hafnargarður milli Mið-Hólma og 

Skipahólma í Vopnafirði. Ljósm. Kristín 

Jónsdóttir. 
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4.2.5 Áhrif á nám nemenda 

Gott er að byrja á því að skoða og upplifa (Mynd 28, Mynd 29), fara síðan út í einföld 

verkefni og enda á efsta stigi með að vinna flóknari verkefni. Reynsla höfundar er sú að 

börnum finnst mjög merkilegt að vera „alvöru“ vísindamenn og því er mikilvægt að þau fái 

tækifæri til að spreyta sig í nánum tengslum við rannsóknarefnið.  

Ekki er nokkur vafi á að vistgerðarflokkun sem þessi nýtist nemendum í námi. Í fyrsta lagi er 

mikilvægt fyrir kennarann að þekkja svæðið til þess að geta lagt uppbyggileg og krefjandi 

verkefni fyrir nemendur sína. Í öðru lagi er hægt að nýta þessa grunnflokkun til að leggja fyrir 

nemendur raunveruleg verkefni sem þeir vinna á vettvangi og þar sem þeir fá tækifæri til að 

vinna eftir vísindalegum aðferðum (Mynd 34, Mynd 35). Hægt er að setja upp langtíma 

vöktunarverkefni sem nemendur gætu tekið þátt í og með því lagt sitt að mörkum til 

vísindanna. Í þriðja lagi er útivinna sem þessi góð tilbreyting frá „hefðbundnu“ námi innan 

veggja skólans og líkleg til að vekja áhuga nemenda á gildi rannsóknarvinnu og opna betur 

augu þeirra fyrir heimi vísindanna.  

 

  

Mynd 34. Nemendur 10. bekkjar Vopnafjarðar-

skóla við gróðurúttekt í nágrenni skólans. Ljósm. 

Kristín Jónsdóttir. 

Mynd 35. Skráning gróðurs í 40x40 cm reitum í 

ágúst 2012. Ljósm. Kristín Jónsdóttir. 
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5 Ályktanir 

Niðurstöður sýna að í Vopnafirði felast verulegar auðlindir í fjörum. Mikilvægt er að hlúa vel 

að þessum auðlindum og tryggja sjálfbæra nýtingu þeirra, íbúum og gestum Vopnafjarðar til  

farsældar um ókomna tíð. 

Þar eru sérstakar fjöruvistgerðir sem eru metnar með hátt og mjög hátt verndargildi 

samkvæmt vistgerðarflokkun NATURA Íslands-verkefnisins eða eru á lista 

Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.   

Nauðsynlegt er að fara í þá vinnu að flokka og greina fjörur Vopnafjarðar enn frekar, einkum 

að kanna lífverusamsetningu líffélaga betur.  

Gildi vistgerðaflokkunar er ótvírætt þegar taka skal ákvarðanir um nýtingu og til að mæta 

aukinni þörf fyrir verndun sérstæðrar, óspilltrar náttúru.  

Mikilvægt er að gera nýjar rannsóknir á Lónunum til að hægt sé að átta sig á breytingum sem 

hafa orðið, t.d. vegna þverunar þeirra og vegna þess að þau eru á náttúruminjaskrá. 

Mikilvægt er að fylgjast með fágætum fuglum í Vopnafirði, sérstaklega brandönd og 

himbrima, sem eru á válista NÍ og lista Bernarsamningsins – samningsins um vernd villtra 

dýra og plantna og búsvæða þeirra í Evrópu. 

Fjörurnar eru góður kostur til að uppfylla mörg af markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og 

nýtast vel til að vinna með grunnþætti menntunar. 

Mikilvægt er að nýta þá auðlind sem fjörur Vopnafjarðar eru til fræðslu, markvissrar 

verkefnavinnu og vísindalegrar nálgunar fyrir nemendur.  
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7  Viðaukar 

7.1 Viðauki I 

7.1.1 Skráningareyðublað Náttúrufræðistofnunar Íslands við flokkun 
fjöruvistgerða. 
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7.2 Viðauki II 

7.2.1 Listi sem sýnir í hvaða fjöruvistgerð gróður og smádýr fundust í fjörum í 
Vopnafirði – milli ósa Hofsár og Lónaóss. 
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Gróður Tegund  

         Fjörusverta Hydropunctaria maura x 

 

x 

     

x 

Grænþörungar  Ulva spp. 

  

x x 

    

x 

Slafak Ulva intestinalis 

  

x 

  

x x 

 

x 

Klóþang Ascophyllum nodosum 

  

x 

     

x 

Bóluþang Fucus vesiculosus 

  

x 

  

x x 

  Skúfaþang Fucus distichus 

  

x 

      Klapparþang Fucus spiralis 
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x 

Hrossaþari Laminaria digitata 

  

x 

      Marhálmur Zotera angustifolia 

     

x 

   Smádýr 

          Þangfluga  Coelopa spp. 

   

x 

     Þanglús Idotea spp. 
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      Marfló Amphipoda spp. 

        

x 

Fjörufló Gammarus spp. 
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      Hrúðurkarl Semibalanus balanoides x 
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Sandmaðkur Arenicola marina 
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   Þangdoppa Littoria obtusata 
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Klettadoppa Littora saxatilis 
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      Olnbogaskel Tectura tessulata 

        

x 
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7.3 Viðauki III 

7.3.1 Listi sem sýnir í hvaða fjöruvistgerð fuglar fundust í fjörum í Vopnafirði – 
milli ósa Hofsár og Lónaóss. 
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Fuglar 

          Álft Cygnus cygnus 

     

x 

   Grágæs Anser anser 
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   Brandönd Tadorna tadorna 
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 Rauðhöfðaönd Anas penelope 
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 Stokkönd Anas platyrhynchos 

       

x 

 Hávella Clangula hyemalis 

       

x 

 Toppönd Mergus serrator 

       

x 

 Æðarfugl Somateria mollissima 
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x x 

 Himbrimi Gavia immer 
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 Lómur Gavia stellata 
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 Sendlingur Calidris maritima 
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      Sandlóa Charadrius hiaticula 
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   Tjaldur Haematopus ostralegus 
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   Jaðrakan Limosa limosa 
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 Stelkur Tringa totanus 
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  Kría Sterna paradisaea 
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 Teista Ceppuhus grylle 
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