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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
 
Seyra er ákveðinn hluti af skólpi sem verður til við vinnslu fráveituvatns þegar vökvi og föst 

efni eru aðskilin með mismunandi aðferðum og það sem eftir stendur er seyra. Seyra er 

líffræðilega virk blanda og inniheldur mikið magn af lífrænum næringarefnum en henni geta 

einnig fylgt ólífræn efni. Í seyrunni eru ýmis næringarefni sem hægt er að nýta og væri synd að 

farga. Þó geta komið upp ýmis vandamál við endurnýtingu hennar.  

 

Í þessu verkefni er leitast við að komast að niðurstöðu um hvaða leiðir eru ákjósanlegastar 

til meðhöndlunar og notkunar á seyru á Íslandi og hvort það sé einhver framtíðarsýn varðand 

notkun hennar hér á landi. Farið er yfir helstu meðhöndlunar- og notkunarleiðir sem eru og hafa 

verið framkvæmdar og einnig tæknilegri notkunarleiðir sem sumar hverjar eru enn á 

þróunarstigi. Úr verkefninu fæst enginn ein ákveðin niðurstaða heldur er frekar reynt að meta 

kosti og galla út frá efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum sjónarmiðum. 

 

 

 

Lykilorð: Seyra, lífrænt efni, meðhöndlun, notkun, fosfór, nitur, áburður, sjálfbærni. 
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1. Inngangur  
 
Á síðustu árum hefur orðið mikil vitundarvakning meðal fólks á umhverfisvandamálum. Á 

sama tíma hefur umhverfisleg hugmyndafræði smám saman verið víkkuð út með hugtökum 

eins og sjálfbær þróun sem felur ekki einungis í sér umhverfislega merkingu heldur líka 

efnahagslega og samfélagslega. Meðhöndlun og notkun seyru er ein af mikilvægustu 

áskorunum í stjórnun skólp- og fráveitumála í dag. Samfélagið tekur sífelldum breytingum og 

kröfur um sjálfbærni og umhverfisvænar aðferðir á sviði fráveitumála eru stór verkefni sem 

þarf að takast á við fyrir komandi framtíð. Meðhöndlun á fráveituvatni sem og meðhöndlun og 

notkun á seyru með endurnýtingu í huga hafa orðið að mikilvægum áskorum í þessu sambandi. 

Á heimsvísu er meirihluta fráveituvatns hvorki safnað saman né meðhöndlað með réttum hætti 

og það sama á við um fráveituvatn á Íslandi. Fráveituvatn ásamt seyru er álitin sem byrði sem 

við þurfum að losa okkur við. Eins og staðan er í heiminum í dag er seyra mest nýtt í landbúnaði, 

í uppgræðslu lands og til brennslu með orkunýtingu. Það sem endurspeglar val hvers og eins 

samfélags eru menningarlegar, sögulegar, landfræðilegar, lagalegar, pólitískar og efnahagslegar 

kringumstæður. Hversu mikill sveigjanleiki er, er mismunandi milli landa en í öllum tilvikum 

ætti meðferð og förgun seyru alltaf að vera stór þáttur í öllum fráveitukerfum hvers lands (Fytili 

& Zabaniotou, 2008). 

Auk endurnýtingu á seyru við uppgræðslu og í landbúnaði er áhugi erlendis fyrir brennslu 

á seyru sem endurnýjanlegum orkugjafa. Endurnýjanleg orka er jákvæð og er alltaf ákjósanlegri 

en óendurnýjanleg. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku er líka alltaf að aukast og getur lífrænn 

úrgangur, þar á meðal seyra, verið ákjósanlegur kostur til að svara þeirri eftirspurn.  

Samkvæmt reglugerð Alþingis nr. 789/1999 um fráveitur og skólp á að endurnýta hreinsað 

skólp ef kostur er. Það yrði mikill umhverfislegur ávinningur að ná að nýta seyruna á skilvirkan 

hátt. Seyra er mikil að rúmmáli og þá sérstaklega í þéttbýli landsins, eðlilega mest á 

höfuðborgarsvæðinu og sveitarfélögin eiga að sjá til þess að rotþrær séu tæmdar og að seyrunni 

sé fargað eða að hún sé nýtt. 

Á síðari árum virðist almennt meiri áhugi fyrir nýtingu seyru. Meðhöndlun og hugsanleg 

nýting hennar hefur mikið verið í umræðunni hér á landi undanfarin ár.  

Í lögum er seyra skilgreind sem fljótandi úrgangur en í henni leynast ýmis mikilvæg efni 

sem geyma ákveðin verðmæti. Við förgun seyru tapast ekki einungis þessi verðmætu 

næringarefni, svo sem nitur og fosfór en einnig getur orðið mengun sem er skaðleg fyrir 

umhverfið.  
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Helsti tilgangur ritgerðarinnar er að bera saman mismunandi meðhöndlunaraðferðir og 

nýtingarmöguleika fyrir seyru hér á landi og reynt verður að komast að niðurstöðu hvaða leiðir 

væru ákjósanlegastar og fýsilegastar út frá efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum 

sjónarmiðum, með tilliti til heilsufars manna og dýra og lagalegra forsenda um meðhöndlun og 

notkun seyru. 
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2. Hvað er seyra? 
 
Seyra er sá hluti skólps sem verður til við vinnslu fráveituvatns og er nánar skilgreind sem sá 

fasti lífræni úrgangur sem verður til þegar fráveituvatn er unnið þannig að vökvi og föst efni 

eru aðskilin með botnfellingu, síun eða fleytingu án síuúrgangs eða ristarúrgangs. Seyra er 

líffræðilega virk blanda af vatni og lífrænum efnum og örverum, þ.m.t. sýklum. Henni fylgir 

einnig ólífræn og lífræn (aðskota) efni eins og til dæmis lyfjaleyfar og þungmálmar (Kacprzak 

o.fl., 2017). 

 

2.1 Samsetning seyru 
 
Seyra hefur fjölbreytt innihald næringarefna eins og til dæmis nitur og fosfór ásamt öðrum 

lífrænum og ólífrænum efnum auk snefilefna. Í heildina eru þetta efni sem eru mjög hentug 

fyrir vöxt plantna og uppgræðslu jarðvegs. 

Ekki fundust nein gögn sem sýndu gildi fyrir seyru héðan frá Íslandi en hér að neðan á töflu 

1 má sjá dæmigerða efnasamsetningu seyru, sem getur þó verið breytileg: 
 

Tafla 1. Dæmigerð efnasamsetning seyru, getur þó verið breytileg. Heimild: Fytili & Zabanitou, 2008. 
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2.1.1 Fosfór 
 
Seyra er örugg uppspretta fosfórs. Magn fosfórs í seyrunni getur þó verið breytilegt.   

Endurheimt fosfórs frá seyru mun verða mikilvæg á næstu áratugum þar sem yfirvofandi er 

fosfór skortur í heiminum (Shiba & Ntuli, 2017). Fosfór er mikilvægt fyrir plöntur enda eitt af 

helstu efnum áburðar. 

 

2.1.2 Nitur 
 
Seyra er áreiðanleg uppspretta niturs fyrir plöntur en það  er nauðsynlegt efni fyrir vöxt þeirra. 

Hlutfall niturs í seyru er 40-50 kg á tonn. Loftfirrt niðurbrot eykur heildar köfnunarefnisþéttni 

í seyrunni vegna þess að rúmmál hennar minnkar og verður þéttara. Lífræn efni umbreytast í 

gas og lokaniðurstaðan er samþjöppun eftirliggjandi fastra efna og er nitrið eitt þeirra Aðeins 

lítill hluti af köfnunarefninu er aðgengilegur plöntum strax og seyrunni hefur verið dreift í 

jarðveg. Eftir ákveðin tíma hefst niðurbrots ferlið í jarðveginum og þá verður köfnunarefninu 

umbreytt í aðgengilegt form fyrir plöntur úti í náttúrunni (Mtshali, Tiruneh & Fadiran, 2014). 

 

2.1.3 Vatn 
 
Seyra inniheldur töluvert magn af vatni sem er hreinsað frá í byrjun. Eins og áður kom fram er 

það mikilvægur liður í meðhöndlun seyru, ásamt þykkjun hennar með því að draga úr 

vatnsinnihaldi. Dæmigert er að afvötnuð seyra innihaldi u.þ.b. 20-30% þurrefni og 70-80% af 

vatni ómeðhöndluð. Vatnsinnihald getur þó verið misjafnt eftir meðhöndlunarleið (Stasta, 

Boran, Bebar, Stehlik & Oral, 2006). Viðmiðunarmörk fyrir vatnsinnihald seyru er 20% í 

reglugerð um fastan úrgang. Það er að segja, til þess að það megi urða hana þarf vatnsinnihald 

að vera í mesta lagi 20%, annars telst hún sem fljótandi úrgangur, sem bannað er að urða (Lög 

55/2003 um meðhöndlun úrgangs; reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 799/1999). 

 

2.1.4 Sellulósi 
 
Sellulósi er lífrænt efni sem má finna í töluverðu magni í seyru. Sellulósi er uppruninn í plöntum 

og trjám og er notaður í mörgum hráum efnum eins og pappír og bómul. Sellulósa má finna í 

klósettpappír sem blandast seyrunni (Janoobi, Mathew & Oksman, 2012). Dæmigert magn 

sellulósa í seyru er 8-15% (Fytili & Zabaniotou, 2008).  



5 
 

Sellulósa er erfitt að brjóta niður af örverum og stór hluti þeirra orku sem notuð er til að lofta 

fráveituvatni með því markmiði að brjóta niður lífræn efni fer í (mjög hægt) niðurbrot á 

sellulósa (Cornelis Aart Meijles, munnleg heimild, 27. nóvember 2019). 

 
 
2.1.5 Þungmálmar 
 
Í seyru má finna ýmsa eitraða málma eins og kopar (Cu), kadmíum (Cd), blý (Pp), sink (Zn), 

króm (Cr), kvikasilfur (Hg) og nikkel (Ni). Styrkur sumra málmanna er nægur til þess að valda 

umhverfis- og heilsuskaða fyrir menn og dýr með því að safnast upp í vefjum í líkamanum í 

gegnum fæðukeðjuna. Þessi efni eru meginþættirnir sem takmarka notkun seyru í landbúnaði.  

Hér fyrir neðan í töflu 2 má sjá dæmigert magn þungmálma í seyru.  

 
Tafla 2. Dæmigert innihald þungmálma í seyru. Heimild: Fytili & Zabaniotou, 2008. 
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2.1.6 Aðskotahlutir og lyfjaleyfar 
 
Með seyrunni geta borist allskyns aðskotahlutir og lyf sem við t.d. sturtum niður í klósettið en 

ættum frekar að henda í ruslið. Það skapar oft vandamál við meðhöndlun seyrunnar að 

aðskotaefni og rusl flækist í tækjabúnaðinum sem er notaður þegar hún er meðhöndluð. 

Lyfjaleyfar fara í gegnum mannslíkamann og skiljast út sem grunn- efnasambandið eða sem 

umbrotsefni í skólpi. Margar lyfjaleifar fara í gegnum skólphreinsistöðvar nánast ósnortið. Ef 

að lyfin komast út í umhverfið í ákveðnum styrk geta þau haft skaðleg áhrif á heilsu manna og 

dýra. Lyfjaleyfarnar blandast saman við fasta efnið í skólpinu og finnast þess vegna í seyru. 

Skipting milli vatns og fastra efna er hröð og er venjulega komin í jafnvægi fyrir frekari 

meðhöndlun.  

Lyfin sem hafa hvað mest verið í umræðunni eru sýklalyf. Sýklalyfjamengun er staðreynd. 

Lyfin finna sér leið í ár og jarðveg úr úrgangi manna og dýra, úr frárennsli hreinsistöðva og 

framleiðslustöðum lyfjanna. Í ám og vötnum út um allan heim er hægt að finna sýklalyfjaleyfar 

og í mörgum hverjum alltof mikið. Ekki fundust nein gögn um sýklalyf í umhverfinu hér á 

landi. Sýklalyfjamengun þýðir að bakteríur geti þróað með sér ónæmi fyrir sýklalyfjunum sem 

hafa verið ómissandi og lífsbjargandi lyf fyrir okkur síðan þau komu á markað. Ef bakteríurnar 

ná að þróa með sér ónæmi gegn þeim eru þau okkur gagnslaus (Gilbert, 2019). 
 

2.2  Ávinningur af endurnýtingu 
 
Í seyrunni er mikið af næringarefnum sem hægt er að nýta mun betur en gert er. Seyra getur 

komið sem staðgengill hefðbundins áburðar og þá myndu kröfur um framleiðslu á tilbúnum, 

innfluttum áburði minnka, það myndi t.a.m. spara okkur gjaldeyri, kolefnisspor og mengun. 

Næringarefni seyrunnar eru mun fjölbreyttari en þau sem má finna í tilbúnum áburði þannig að 

í raun erum við að fá meira fyrir nýtingu hennar heldur en þegar tilbúinn áburður er notaður. 

Með því að nýta seyruna í stað þess að veita henni í viðtaka erum við að minnka áhættuna 

á því að mengun verði í þeim viðtaka sem tekur við seyrunni. Viðtaki er svæði sem tekur við 

mengun og þynnir hana eða eyðir t.d. ár og sjór. Þar sem seyran rennur í viðtaka er oft gífurlegt 

magn af næringarefnum og óvissa um hvort að lífríkið nái að höndla magnið eða að vinna úr 

því. 

Með því að nýta seyruna í eitthvað skilvirkt erum við að breyta viðhorfi til einhvers sem 

okkur þykir vanalega ógeðfellt og ósmekklegt, einhverju sem við þurfum að koma úr augsýn, 

yfir í ákjósanlegt hráefni sem hægt er að nýta, okkur vantar og sækjumst frekar eftir heldur en 

til dæmis tilbúinn áburður. 
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2.3 Vandamál og takmarkanir við endurnýtingu – mögulegar lausnir, kostir og 
gallar 

 
Ýmis vandamál geta komið upp við endurnýtingu seyrunnar. Öll meðhöndlun og notkun hennar 

hefur stífan lagaramma sem er ekki að ástæðulausu. Seyrunni fylgir hætta á að ólykt, mengun 

en einnig að smithætta berist í andrúmsloft og jarðveg sé ekki farið rétt að.  

Það stafar alltaf ákveðin hætta af því að landbúnaður, uppgræðsla jarðvegs og áburðargjöf 

geti haft áhrif á grunnvatn. Ef grunnvatn mengast gæti það verið alvarlegt fyrir heilsu okkar 

sem neytum þess. Hættan stafar af því að efnin sem borin eru á jörð eða renna í vatn skolast út 

í farvegi og hripa niður í jörðina. Eins og kom fram hér að ofan er einnig alltaf hætta á að 

mengun verði í viðtaka þeim sem seyran rennur í. Of mikið magn af næringarefnum gæti ógnað 

lífríki á því svæði og valdið ofauðgun næringarefna sem er ein tegund af mengun í vistkerfum. 

Helstu næringarefnin sem valda ofauðgun eru fosfór, nitur og kísill ásamt öðrum snefilefnum 

sem, eins og áður sagði, eru helstu næringarefnin í seyru. Víða erlendis er næringarefnaauðgun 

í ám og vötnum mikið áhyggjuefni. Afar fá tilvik hafa komið upp hér á landi en 

næringarefnaauðgun hefur þó ekki verið rannsökuð neitt sérstaklega (Davíð Egilson & Gerður 

Stefánsdóttir, 2014).  

Í seyrunni má finna ýmis efni sem við viljum ekki fá út í kerfið okkar en geta leynst með. 

Þar má nefna þungmálma sem eru ekki heilsusamlegir, ýmis aðskotaefni og lyfjaleyfar eins og 

sýklalyf sem geta skilað sér út í umhverfið.  

Helstu takmarkanir sem að fylgja nýtingu seyrunnar er geymsla hennar, vegna þess að 

magnið er gríðarlegt en einnig reglur um tímaramma sem gilda frá því að hún er borin á og það 

er uppskorið, en nánar er farið yfir það í kafla 3 hér að neðan. Þær aðgerðir sem koma að nýtingu 

og meðhöndlun seyrunnar geta verið ansi kostnaðarsamar. Í þessum efnum, þegar unnið er að 

uppbyggingu þar sem verið er að fjárfesta til framtíðar, þá er upphafskostnaðurinn mikill. 

Mikilvægt er að endurnýja og byggja upp góðan grunn í meðhöndlun og notkun seyru þó svo 

að kostnaðarsamt sé því ávinningurinn getur verið svo mikill. 

Seyrunni fylgja margir kostir. Hún er góð næring fyrir jarðveg og er stútfull af ýmsum 

mikilvægum næringarefnum sem er tilvalið að nýta. Hún er ódýrari en hefðbundin áburður og 

flutningskostnaður hennar er töluvert minni heldur en flutningskostnaður tilbúins áburðar.  
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2.4 Magn seyru á Íslandi 
 
Árið 2014 var gerð stöðuskýrsla um fráveitumál á Íslandi. Þar kom fram að heildarmagn seyru 

sem varð til á landinu var 887 tonn, þar af 2 tonn af grófu efni sem hreinsað var frá við eins 

þreps hreinsun, 64 tonn frá tveggja þrepa hreinsun og 800 tonn frá rotþróm (90%) sem falla 

einnig undir tveggja þrepa hreinsun (Umhverfisstofnun, 2017). Þessar upplýsingar koma fram 

á mynd 1 hér að neðan. Uppruni seyrunnar sem er umfram þetta, eða 21 tonn er óþekktur til 

dæmis botnleðja frá frekari hreinsun sums staðar á landinu. Hugsanlega gæti hluti af því verið 

frá húsbílum og kemískum salernum á tjaldsvæðum. Aðeins 0,2% seyrunnar má rekja til eins 

þreps hreinsistöðva en þó var 68% alls skólps sem til féll á landinu talið hreinsað með eins þreps 

hreinsun. Þetta misræmi gefur til kynna að eins þreps hreinsistöðvar nái ekki að hreinsa mikið 

úr skólpinu (Umhverfisstofnun, 2017). 

Samkvæmt þeim 50 sveitarfélögum sem gögn fengust frá var seyran annaðhvort urðuð 

(78%), brennd (2%), eða fargað á annan hátt (11%), þó er ekki skilgreint hvernig eða á hvaða 

hátt, sjá mynd 2. Seyran var nýtt annaðhvort til uppgræðslu jarðvegs eða skógræktar (8%), en 

eftir sótthreinsun var lítill hluti af henni einnig notaður í landbúnaði (Umhverfisstofnun, 2017). 

 

 
Mynd 1. Uppruni seyru. Heimild: Umhverfisstofnun, 2017. 
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Mynd 2. Förgun og notkun seyru. Heimild: Umhverfisstofnun, 2017. 
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3. Förgun seyru á Íslandi 
 
3.1 Reglugerð um meðhöndlun seyru nr. 799/1999 
 
Helsta markmið reglugerðarinnar er að setja reglur um notkun seyru og koma í veg fyrir skaðleg 

áhrif sem notkun hennar getur haft á umhverfið og heilsu almennings. Samkvæmt reglugerð á 

að hreinsa alla seyru sem notuð er nema annað sé heimilt samkvæmt reglugerðinni (Reglugerð 

nr 799/1999).  

Öll meðhöndlun seyru er starfsleyfisskyld. Við vinnslu starfsleyfis á heilbrigðisnefnd að 

leita umsagnar hjá landeiganda sem á landið þar sem að nota á seyruna. Heilbrigðisnefndir undir 

yfirumsjón Umhverfisstofnunar eiga að sjá um að farið sé að ákvæðum reglugerðarinnar.  

Í reglugerðinni er taldar upp þrjár almennar reglur um seyru: 
1. Óheimilt er að losa seyru í yfirborðsvatn. 
2. Seyru sem fellur til við meðhöndlun og hreinsun skólps skal nýta ef kostur er. 
3. Seyru skal fargað á þann hátt að umhverfið verði ekki fyrir skaða af völdum hennar og í 

samræmi við aðrar reglugerðir þar að lútandi. Förgun seyru frá skólphreinsistöðvum er 
starfsleyfisskyld og háð skráningu í samræmi við reglur þar að lútandi. (Reglugerð um 
meðhöndlun seyru nr. 799/1999) 

Fram kemur í reglugerð um meðhöndlun seyru að henni á að farga á þann hátt að umhverfið 

verði ekki fyrir neinum skaða vegna hættulegra efna sem hún getur innihaldið. Notkun hennar 

á síðan að vera í samræmi við þörf og með tilliti til næringarþarfar gróðurs, einnig að gæði 

jarðvegs, yfirborðs- og grunnvatns rýrni ekki. Ef nota á seyru á jarðveg sem er með lægra pH-

gildi en 6, á að taka tillit til aukinnar tilfærslu þungmálmanna í jarðveginum og einnig aukinnar 

upptöku afurða á þungmálmum (Reglugerð nr 799/1999). Ef pH gildi seyrunnar er lágt gæti 

verið aukin hætta á sóttkveikjum. Einnig getur fylgt lykt sem er stundum vandamál sem hægt 

er að lágmarka með því að pH fari yfir 6 (Sundberg o.fl., 2009). Ef nauðsynlegt er getur 

heilbrigðisnefnd lækkað viðmiðunarmörk ef þess er nauðsyn (Reglugerð nr 799/1999).  

Í landbúnaði er heimilt að nýta seyruna sem áburð á gróðurlendi og jarðveg. Magnið sem 

má nota er allt að 20 tonn á hektara á tíu árum miðað við þurrefni. Þegar seyran er borin á sem 

áburður þarf að gæta þess að styrkur þungmálma í jarðveginum sem hún er borin á sé í samræmi 

við umhverfismörk. Þau má sjá í töflu 3 hér að neðan sem sýnir mg/kg af þurrefnum í 

dæmigerðu jarðvegssýni með pH-gildi 6-7 (Reglugerð 799/1999). Ef að styrkur eins eða fleiri 

þungmálma fer yfir umhverfismörkin er óleyfilegt að nota seyru á hann. Þegar nota á seyru í 

landbúnaði gilda strangar reglur, það á við þegar hún er t.d. borin á tún sem eru slegin til fóðurs 

eða eru beitt. Það má einungis nota hreinsaða seyru í þessum efnum og hana á að fella niður í 
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jarðveginn eða að plægja hana niður ef hún er notuð á tún, akra eða gróðurlendi sem er 

fyrirhugað til beitar.  

 
Tafla 3. Umhverfismörk fyrir styrk þungmálma í jarðvegi þar sem seyra er borin á (mg/kg af þurrefnum í dæmigerðu 

jarðvegssýni með pH-gildi 6-7). Heimild: Reglugerð nr 799/1999. 

 
 

Styrkur þungmálma í seyru sem er notuð í landbúnaði þarf að vera innan leyfilegra marka. 

Þau má sjá hér að neðan í töflu 4. Myndin sýnir mg/kg af þurrefnum. 
 

Tafla 4. Leyfilegur hámarksstyrkur þungmálma í seyru sem er notuð í landbúnaði, mg/kg af þurrefnum. Heimild: Reglugerð 
nr. 799/1999. 

 
 

 

Líkt og með umhverfismörkin og styrk þungmálma gilda líka ákveðin losunarmörk fyrir 

magn þungmálma sem bera má á ræktað land á ári, byggt á tíu ára meðaltali. Tafla 5 sýnir kg/ha 

á ári. 
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Tafla 5. Losunarmörk fyrir magn þungmálma sem leyfilegt er að bera á ræktað land á ári. Heimild: Reglugerð nr. 799/1999. 

 
 

 

Að minnsta kosti eitt ár á að líða frá því að hreinsuð seyra er borin á tún þangað til hægt er 

að uppskera það sem var borið á eða beita það. Ef áætlað er að nota seyru til þess að bera á 

matjurtagarða s.s. kartöflur, kál eða annað grænmeti þurfa að líða að minnsta kosti þrjú ár frá 

því að seyran er borin á þangað til hægt er rækta matjurtirnar. Ef ætlað er að nýta hana í annað 

er leyfilegt að láta líða sextán mánuði frá því að seyrunni var dreift. Ef að mælingar sýna að 

það sé ekki lengur nein hætta af dreifingunni má stytta tímafrestinn en ekki um meira en 10 

mánuði (Reglugerð nr. 799/1999).  

Óhreinsaða seyru má einungis nota til uppgræðslu og skógræktar sem er fjarri 

mannabústöðum og utan við alfaraleiðir. Það er skylda að plægja óhreinsaða seyru að minnsta 

kosti 10 cm niður í jarðveginn og tryggja að það sé ekki hætta á mengun í grunn- eða 

yfirborðsvatn. Alla ónýtanlega seyru eins og salernisúrgang og síu- eða ristarúrgang á að flytja 

á móttökustöðvar sem hafa starfsleyfi. Sveitastjórnir eiga að sjá til þess að það sé komið á 

kerfisbundinni tæmingu á seyru úr rotþróm. 

Ef að brotið er á ákvæðum reglugerðarinnar varðar það sektum hvort sem að brotin eru 

framin af ásetningi eða af gáleysi. Ef að um stórfelld brot er að ræða varðar það fangelsi til allt 

að fjögurra ára (Reglugerð nr. 799/1999). 
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3.2  Umsókn og útgáfa starfsleyfis 
 
Allar móttökustöðvar fyrir úrgang eiga að hafa gilt starfsleyfi. Áður en starfsleyfið er gefið út 

þarf Umhverfisstofnun að kanna hvort að móttökustöðin sem um ræðir fullnægi ákvæðum laga 

og reglugerða sem varða móttökustöðvar.  

Í umsókn um starfsleyfi fyrir seyrustöð þar sem seyran er meðhöndluð og svo urðuð, brennd 

eða kölkuð þarf að lýsa staðsetningu fyrirhugaðrar móttökustöðvar þar sem tekið er á móti 

seyrunni, einnig þarf að tilgreina umsækjanda, tegund og magn þess úrgangs sem áætlað er að 

meðhöndla ásamt móttökugetu stöðvarinnar og áætlaðan rekstrartíma. Það þarf að gera grein 

fyrir þeim aðferðum sem rekstraraðili hyggst beita til þess að fyrirbyggja mengun og minnka 

hana, þar með talin  tilhögun innra eftirlitsins, áætlun um vöktun, lokun og aðgerðir í kjölfar 

lokunar (Lög nr. 55/2003).  

Ef að rekstraraðili hagar starfsemi sinni ekki í samræmi við starfsleyfi eða lög fá þeir frávik 

eða athugasemdir í eftirliti. Það getur svo leitt til þvingunarúrræða skv. lögum nr. 55/2003 um 

meðhöndlun úrgangs eða lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir eins og til 

dæmis úrbótafrestur, áminning, dagsektir eða stöðvun á starfsemi. Eftirlitsaðilar samkvæmt 

lögum eru Umhverfisstofnun eða Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga en það fer eftir því hver er 

starfsleyfisútgefandinn (Agnar Bragi Bragason, Umhverfisstofnun, munnleg heimild, 11. mars 

2019).  

Í stöðuskýrslu Umhverfisstofnunar 2014 kom í ljós að flutningsaðilar, móttöku- og 

meðferðaraðilar seyru hafa ekki allir haft starfsleyfi heilbrigðisnefndar auk þess sem aðeins 

10% safnræsa og 21% hreinsistöðva höfðu starfsleyfi, samanber myndir 3, 4 og 5 

(Umhverfisstofnun, 2017). 
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Mynd 3. Móttaka, meðferð og notkunaraðilar seyru. Heimild: Umhverfisstofnun, 2017. 

 

 
Mynd 4. Flutningsaðilar seyru, móttöku- og meðferðaraðilar seyru hafa ekki allir haft starfsleyfi heilbrigðisnefndar. Heimild: 

Umhverfisstofnun, 2017. 
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Mynd 5.  Hreinsistöðvar með og án starfsleyfis, 21% er ekki vitað.  Heimild: Umhverfisstofnun, 2017. 

 

Þess má geta að einungis voru tvær heilbrigðisnefndir sem skiluðu upplýsingum um 

sveitafráveitur, heilbrigðisnefnd Austurlands sem hefur 15 fráveitur og heilbrigðisnefnd 

Suðurlands með 5 fráveitur. Nokkuð skortir því upp á að allar sveitafráveitur hafa verið taldar 

fram (Umhverfisstofnun, 2017). 

 

3.3  Urðun 
Urðun er ein af aðalförgunarleiðum lífræns úrgangs, þar með talið seyru á Íslandi, Evrópu og 

víðar í heiminum en þróunin hefur verið að úrgangi er beint frá urðun í brennslu eða 

endurnotkun og endurvinnslu, sem er mjög jákvætt skref. Rætt hefur verið að urðun lífræns 

úrgangs sé í hróplegri mótsögn við hringrás náttúrunnar vegna þess að við erum að taka úr 

hringrásinni lífræn efni og komum svo í veg fyrir að þau nái að nýtast aftur í kerfinu 

(Umhverfisstofnun, e.d.a). Sem segir okkur að urðun er ekki í anda hringrásarhagkerfisins. 

Urðun úrgangs hefur í för með sér nokkrar mengunarhættur vegna þess að úrgangsefni og 

ýmsar afleiður þeirra eiga á hættu að berast í vatn og loft. Einnig getur verið hætta á að jarðvegur 

mengist og verði ónothæfur til tiltekinnar notkunar t.a.m. ræktunar eða ábúðar. Urðunarstaðir 

þurfa stór landssvæði og valda oft á tíðum mikilli sjónmengun (Umhverfisstofnun, e.d.a). Frá 

efnahagslegu sjónarhorni er urðun til landfyllingar þægilegur valkostur til þess að losa sig við 

úrgang. Ef að landfyllingin er vel uppbyggð og haldið vel við er umhverfislegur skaði í 

lágmarki. En þessari aðferð fylgja hins vegar neikvæðar afleiðingar. Lífrænn úrgangur fer í 

gegnum loftfirrt niðurbrot þegar hann byrjar að rotna í landfyllingunni og þá getur myndast 

metan (CH4), sem getur losnað út í andrúmsloftið. Metan er mun virkari gróðurhúsalofttegund 
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en koltvísýringur (CO ) og á því stóran þátt í hlýnun jarðar. Aðrar gastegundir sem losna frá 

landfyllingum geta valdið vondri lykt, ásamt því að allur sá fjöldi efna (og næringarefna) sem 

má finna í seyru getur valdið hættu í mannabyggð. Ef að gerð landfyllingar mistekst eða slys 

verður er hætta á að þessi efni fari út í umhverfið og mengi grunn- og yfirborðsvötn (Richard 

Stehouwer, 2010). 

Urðun nú og í framtíðinni mun koma til með að verða dýrari hér á landi líkt og hefur gerst 

annars staðar í Evrópu vegna strangari reglna. Takmarkanir og bönn hafa þegar verið sett á 

ýmsar úrgangstegundir og má reikna með að slíkum reglum fari fjölgandi. Endurnýting og 

endurvinnsla munu verða samkeppnishæfari, samanborið við urðun. Úrvinnslugjald ásamt 

ýmsum takmörkunum og bönnum á úrgangstegundum gefa sveitarfélögum ástæðu til að 

endurskoða núverandi fyrirkomulag úrgangsmeðhöndlunar hjá sér (Umhverfisstofnun, e.d.a).  

Mikið hefur verið rætt um urðun í samfélaginu á þessu ári. Evrópusambandið stefnir að því 

að banna urðun sorps í kringum árið 2030 og hefur einnig verið sett í gang átak hér á landi sem 

snýr að því að skora á stjórnvöld að hætta að urða og finna betri lausnir. Samkvæmt landsáætlun 

um meðhöndlun úrgangs er stefnt að því að bæta nýtingu úrgangs og þar með að draga úr urðun. 

Urðunarstöðum hefur farið töluvert fækkandi á síðustu árum, meðal annars vegna hertra krafa 

um mengunarvarnir (Karl Gauti Hjaltason, 2019). 

Að urða seyru í landfyllingar er einungis talin gagnleg leið þegar slík losun inniheldur 

endurheimt metans til orkuframleiðslu. Endurheimt metans til orkuframleiðslu er tiltölulega 

sjaldgæf í núverandi vinnslustöðvum (Samolada & Zabaniotou, 2014). 

 

3.4  Brennsla  
 
Brennsla er sú leið sem er mikið notuð í allri Evrópu (Fytili & Zabaniotou, 2008; 

Umhverfisstofnun, e.d.). Tækni í brennslu hvað varðar vinnsluferlið og orkunýtni hefur tekið 

miklum framförum á undanförnum árum. Brennslan hefur nokkra kosti, brennsluferlið sjálft 

getur verið orkugjafi ásamt því að ferlið minnkar rúmmál seyrunnar töluvert þar sem hún er 

afvötnuð og samþjöppuð. Rannsóknir hafa sýnt að askan sem verður eftir þegar seyran hefur 

verið brennd, er um það bil 10% af þyngd hennar fyrir afvötnun. Eitruð lífræn efnasambönd 

eyðast í hitanum sem verður í brennslunni og öll lykt eyðist í ferlinu (Fytili & Zabaniotou, 

2008). 

Brennsla úrgangs getur haft í för með sér hættu á mengun vatns og lofts og þessvegna er 

sorpbrennslustöðvum gerðar háar kröfur um búnað sem notaður er til hreinsunar á útblæstrinum 

og frárennsli. Í samanburði við aðrar leiðir er dýrt að brenna úrgang í stöðvum sem uppfylla öll 
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skilyrði. Brennslustöðvar sem má finna hér á landi eru mun minni heldur en annars staðar í 

Evrópu. Hlutfallslega lágt orkuverð á Íslandi spilar þar mikið inní (Umhverfisstofnun, e.d.b). 

Brennsla getur ekki talist sem endanleg losun úrgangs vegna þess að hluti hennar verður 

eftir í formi ösku. Þessi aska er venjulega sett í landfyllingar en í sumum tilfellum er hætta á að 

hún sé menguð af þungmálmum. Það sem helst kemur í veg fyrir brennslu eru áhyggjur 

almennings af hættulegum útblæstri, en með nýrri tækni minnkar sú hætta, sem eykur 

möguleika á að nýta brennslu (Fytili & Zabaniotou, 2008). 
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4. Meðhöndlun seyru 
 
Meðhöndlun skólps er mikilvægur þáttur í hönnun og starfsemi allra fráveitukerfa. Úr skólpi 

fæst seyra. Íslenskar reglur kveða á um að skólp eigi að vera hreinsað áður en því er veitt í 

viðtaka (ár, vötn eða sjó). Skólp er almennt 99,9% vatn og 0,1% föst efni. Af föstu efnunum er 

síðan 70% lífræn efni eins og prótein, kolvetni og fita. Ólífrænu efnin eru um 30% eins og járn 

og sandur (Mara, 2003).  

Á síðustu þremur áratugum hefur verið gert átak í að byggja skólphreinsistöðvar í þéttbýli 

og setja niður rotþrær fyrir hús í dreifbýli. Skólphreinsistöðvar í þéttbýli flokkast í þrjár megin 

gerðir: 

• Fyrsta stigs skólp hreinsun (afl- og efnafræðileg hreinsun): þar sem efni á föstu formi 

eru aðskilin vatni með notkun rista, flot- og setgryfja og fyrsta stigs settanka.  

• Annars stigs skólp hreinsun (líffræðileg hreinsun með hjálp örvera): Örverur innbyrða 

uppleyst næringar- og lífræn efni úr skólpinu. Örverunum er safnað saman í settanki. 

Til eru mismunandi útfærslur á þessari hreinsun. 

• Þriðja stigs skólp hreinsun: þetta stig er með sér hreinsiþrepi til að lágmarka magn 

næringarefna. Þessari aðferð er ekki beitt á Íslandi. (Vatns- og fráveitufélag Íslands, 

e.d.b). 

Á höfuðborgarsvæðinu er einungis fyrsta stigs hreinsun á skólpi, þ.e. vélræn hreinsun og 

seyrunni er síðan dælt langt út í sjó. Veitur reka tveggja þrepa hreinsistöðvar á fjórum stöðum 

í Borgarfirði; á Bifröst, Hvanneyri, í Reykholti og á Varmalandi (Veitur, e.d.). 

Efnasamsetning seyru úr skólpi getur verið afar mismunandi þó svo að umhverfi og 

vinnsluferli sé það sama. Þrátt fyrir það geta mismunandi stig á skólp hreinsun gefið af sér 

mismunandi tegundir af seyru: 

• Óunnin seyra (e. raw sludge): Seyra fyrir nokkra meðferð eða vinnslu.  

• Grunnseyra (e. primary sludge): Öll þau föstu efni sem sitja eftir þegar skólpið hefur 

verið hreinsað í gegnum vélræna hreinsun, sigtað, hrært og botnfellt. Grunnseyra frá 

íbúðahverfum samanstendur af saur, klósettpappír, matarafgöngum o.s.frv. og brotnar 

hratt niður. 

• Umframseyra (e. excess sludge): Myndast við lífræna meðferð á fráveituvatninu og 

samanstendur af örverum sem finnast í skólpi. Umfram seyra er almennt einsleitari en 

grunnseyra og brotnar mjög hratt niður. 
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• Þriðja stigs seyra (e. tertiary sludge): Er afar lítill hluti skólpsins. Seyran sem verður til 

við þriðju stigs hreinsun samanstendur af broti af umframseyru sem situr eftir í 

frárennslinu eftir annars stigs hreinsun og er fjarlægt með þriðja stigs síum (Þórður Ingi 

Guðmundsson, 2012).  

Grunnseyra, umframseyra og þriðja stigs seyra lýsa helstu skrefum við hreinsun skólps sem 

notuð eru víðast hvar í fráveitukerfum. Tvö helstu markmið þess að meðhöndla seyru eru að 

draga úr rúmmáli hennar og reyna að koma jafnvægi á lífrænt innihald. Minna rúmmál minnkar 

kostnað vegna geymslu og dælingar þegar hún verður notuð (Nathanson & Ambulkar, 2019). 

Seyra er með háu lífrænu innihaldi og ef hún er meðhöndluð rétt er möguleiki að framleiða úr 

henni áburð og metan. Með slíkri meðhöndlun er notast við lífræna hreinsun við loftfirrtar 

aðstæður þar sem örverur melta seyruna í lofttæmdu rými. Þegar búið er að meðhöndla seyruna 

á þennan máta veldur hún ekki óþægindum né heilsu- eða umhverfisskaða (Vatns- og 

fráveitufélag Íslands, e.d.a). 

Helstu áfangar í seyrumeðhöndlun eru þykkjun seyrunnar til þess að draga úr vatnsinnihaldi. 

Viðmiðunarmörk fyrir vatnsinnihald seyru eru 20% í reglugerð um meðhöndlun seyru. 

Fljótandi úrgang með meira en 20% vatn má ekki urða (Lög 55/2003 um meðhöndlun úrgangs; 

reglugerð um meðhöndlun seyru nr. 799/199). 

 

 
Mynd 6. Dæmigerð hreinsun á seyru. Heimild: Nathanson & Ambulkar, 2019. 
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Á mynd 6 má sjá dæmigerða hreinsun á seyru. Blönduð seyran frá annars stigs 

skólphreinsuninni er leidd inn í tank þar sem vökvi og föst efni eru aðskilin. Þykk seyran fer 

svo niður í annan tank þar sem enn meiri vökvi er aðskilin úr seyrunni og stærri efni eins og 

prótein og lípíð eru brotin niður með hjálp hita og þrýstings. Seyran er síðan leidd inn í glampa 

tank þar sem verður skyndilegt fall á þrýstingi sem gerir það að verkum að frumur sem eru í 

seyrunni springa. Að því loknu fer seyran inn í tank þar sem loftfirrt niðurbrot á sér stað og 

örverur breyta lífrænum efnum í lífgas sem er mögulegt að nýta í að knýja hreinsunarferlið. Að 

lokum er þurrkaðri seyrunni safnað saman og vatnið er leitt aftur inn í annarstigshreinsunina 

(Nathanson & Ambulkar, 2019). 

Dæmigerð meðhöndlun er tekin saman hér að neðan: 

• Undirbúnings meðhöndlun (skimun, mulningur). 
• Grunnþykkjun (þyngdarafl, flotun, afrennsli, skilvinda). 
• Vökva stöðugleiki (loftfirrt niðurbrot, loftháð niðurbrot, íblöndun kalks). 
• Annarstigs þykkjun (þyngdarafl, flotun, afrennsli, skilvinda). 
• Afvötnun (pressun, þeytivinda, þurrkun). 
• Loka meðhöndlun (samþjöppun, þurrkun, íblöndun kalks, brennsla, blaut oxun, 

hitasundrun, sótthreinsun). 
• Geymsla (blaut seyra, þurr seyra, safnhaugur, aska). 
• Flutningur (vegir, leiðslur, sjór). 
• Loka áfangastaður (landfyllingar, landbúnaður/garðyrkja, skógrækt, uppgræðsla 

lands, önnur notkun). (Fytili & Zabaniotou, 2008) 
 

Í töflunni hér að neðan er tekið saman dæmi um algengustu ferlana sem eru notaðir í 

meðhöndlun á seyru eftir hreinsun áður en hún er nýtt í Evrópu. 

 
Tafla 6. Algengustu ferlar sem eru notaðir í meðhöndlun á seyru eftir hreinsun. Heimild: Fytili & Zabaniotou, 2008. 

Meðhöndlun Lýsing 

Gerilsneyðing Minnst 20 mín í 70°C eða a.m.k. fjórar klst í 

55°C og loftfirrt niðurbrot við meðalhita í 

lokin. 

Loftfirrt niðurbrot við meðalhita Geymsla grunnseyru í a.m.k. 12 eða 24 daga 

við hitastig 35+3 eða 25+3°C í kjölfarið þarf 

hún að vera geymd í a.m.k. 14 daga. 
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Loftfirrt niðurbrot við háan hita Geymsla grunnseyru í 7 daga. Öll seyra sem 

kemur inn þarf að vera inni við 55°C til þess 

að tryggja að safnhaugs ferlið sé lokið. 

Sett í safnhaug Safnhauginum þarf að vera haldið við 40°C í 

a.m.k. fimm daga og í fjórar klst af þessum 

tíma í minnst 55°C. 

Blöndun kalks í blauta seyru Íblöndun kalks og pH hækkað í 11-12. 

Passað að það haldist í því í a.m.k. tvær klst. 

Geymsla blautrar seyru Blaut seyra geymd í a.m.k. þrjá mánuði. 

Afvötnun og geymsla Íblöndun kalks við óunna seyru. Afvötnuð 

og geymd í a.m.k. þrjá mánuði. 

 

4.1 Lífgas 
 
Lífgas verður til í mörgum vinnslustöðvum seyru þegar lífrænt efni brotnar niður í 

súrefnissnauðu umhverfi. Lífgas er samsett úr 50-75% metani og 30-45% koltvísýringi (CO2) 

ásamt ögnum af öðrum gastegundum eins og til dæmis brennisteinsgösum, halógen 

samböndum, kísil og ryk ögnum. Á undanförnum árum hefur lífgas mikið verið notað sem 

endurnýjanlegur og umhverfisvænn orkugjafi. Margar vinnslustöðvar eru oft knúnar rafmagni 

sem framleitt er á staðnum með bruna metangas sem til fellur úr vinnsluferlinu (Þórður Ingi 

Guðmundsson, 2012). 

 

4.2  Kölkun seyru 
 
Að blanda seyru með kalki er heppileg leið sem notuð er í mörgum löndum t.a.m. hér á landi, í 

Færeyjum, Danmörku sem og víðar. Seyran sem nýtt er í jarðveg á Íslandi er kölkuð áður en 

hún er felld niður í jarðveginn. Seyrunni hefur verið dreift á illa gróin svæði og hún notuð sem 

áburður til uppgræðslu. Ef að nota á seyru innan árs frá því að hún kom á svæðið þarf að kalka 

hana svo að sýrustigið nái pH 11 til þess að eyða allri sótthættu sem gæti verið í seyrunni 

(Börkur Brynjarsson, e.d.).  
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4.2.1  Saurbær á Flúðum 
 
Sameiginlegu seyruverkefni sveitarfélaga í uppsveitum Árnessýslu og Flóa var komið af stað 

til að nýta seyru. Verkefnið felst í því að sveitarfélögin sjá um að tæmingu rotþróa, hverja rotþró 

þarf að tæma á þriggja ára fresti. Áður fyrr tók Sorpa við seyrunni til urðunar en lokaði svo á 

það árið 2014. Magn afvatnaðrar seyru er um 400 tonn á ári. Sveitarfélögin skipta á milli sín 

kostnaði miðað við fjölda rotþróa. Hrunamannahreppur sér um rekstur á seyrustöðinni Saurbæ 

á Flúðum sem byrjaði í rekstri árið 2015. Starfslýsing verkefnisins er að vinna að uppgræðslu 

og jarðvegsbótum á ákveðnum lokuðum svæðum. Sveitarfélögin létu smíða fyrir sig blandara í 

Danmörku sem blandar saman seyru og kalki.  

Holræsabílar dæla úr rotþróm í sveitarfélögunum. Bílarnir aðskilja fasta efnið frá 

vökvanum, en vökvanum er síðan skilað til baka í rotþrærnar til að viðhalda gerjun í þeim og 

minnka rúmmál efna sem þarf að flytja í burtu. Þegar bílarnir koma að Saurbæ með afvatnaða 

seyru sturta þeir henni í blandarann sem dreifir og blandar kalki við seyruna um leið og hún 

flyst um færiband sem flytur hana í vagn sem dreifir henni. Eitt stórt vandamál sem við er að 

etja í blandaranum er að þar safnast saman mikið rusl sem kemur með seyrunni, sem þarf að 

hreinsa úr. Í Saurbæ þar sem efnið er unnið er ekkert efni geymt á svæðinu nema í vagninum 

sem flytur það á dreifingarsvæðið. Í dag eru tæp 500 tonn af seyru unnin á ári en tækið sjálft 

gæti annað þreföldu því magni. Seyran fer beint í dreifingu um leið og vagninn er orðin fullur 

(mynd 7) (Hannibal Kjartansson, munnleg heimild, 10. október 2019).  

 

 
Mynd 7. Vagninn frá Saurbæ að dreifa seyru á dreifisvæði. Mynd frá Hannibal Kjartanssyni. 
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5. Notkunarleiðir seyru 
 
Hér að neðan verður farið yfir helstu notkunarleiðir á seyru eftir að hún hefur verið meðhöndluð. 

Nokkrar þessara leiða eru töluvert tæknilegri en það sem við könnumst við hér á landi svo sem 

gösun, hitasundrun og pyrolysis en þessar aðferðir hafa ekki verið notaðar hér á landi hingað 

til. Ef til vill eru komnar fleiri tækninýjungar á markaðinn í dag og er alltaf verið að rannsaka 

og þróa eitthvað nýtt. 

 

5.1  Seyra nýtt í landbúnaði  
 
Notkun seyru í landbúnaði þýðir að köfnunarefni sem eru aðgengileg plöntum, fosfór, önnur 

næringarefni og lífræn efni sem má finna í seyru eru endurnýtt og gætu mögulega komið í stað 

hefðbundins áburðar í landbúnaði. Frá sjálfbæru sjónarhorni er meðhöndlun seyru mikilvæg 

vegna þess að hún inniheldur mörg jarðvegsbætandi efni. Notkun hennar er hinsvegar flókin 

vegna tilvistar ýmissa skaðlegra efna eins og þungmálma, þrávirkra mengunarvaldandi 

efnasambanda, sýkla, sjúkdómsvalda og anarra heilsuskaðlegra efna sem geta borist í plöntur, 

búfé og menn (Palme, Lundin, Tillman & Molander, 2005). Tæknileg vandamál koma fram 

vegna þess að seyra er framleidd allan ársins hring en hún er aðeins notuð á land tvisvar á ári 

og því þarf að geyma hana í ákveðinn tíma (Fytili & Zabaniotou, 2008). 

Samkvæmt reglugerð nr 799/1999 eins og var farið yfir í kafla 3. Reglugerð um meðhöndlun 

seyru 799/1999, er einungis heimilt að nýta hreinsaða seyru í landbúnaði á Íslandi. Þar er átt 

við þá seyru sem er notuð í landbúnað, til dæmis borin á tún sem eru svo slegin til fóðurs eða 

beitt. Seyruna á alltaf að fella niður í jarðveginn vegna þess að annars er sýkingarhætta. Ef efnið 

er fellt niður í jarðveginn eru minni líkur á að það smiti þá sem um landið fara. Með tímanum 

drepast sóttkveikjurnar í jarðveginum. Þess vegna er yfirborðsdreifing aðeins heimil ef að 

seyran er meðhöndluð efnum t.d. með kalki. Þá lækkar pH og sóttkveikjurnar drepast eða plægð 

niður jafnóðum sé hún notuð á tún, akra og gróðurlendi sem nýtt er til beitar (Magnús 

Jóhannsson, Landgræðsla ríkisins, munnleg heimild, 11. mars 2019).  
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5.2  Landgræðsla 
 
Til eru nokkuð dæmi hér á landi þar sem seyra hefur verið nýtt í landgræðslu með góðum 

árangri. Hér að neðan verður fjallað um tvö þeirra. Að öllum líkindum mun þessi nýting vera 

eitthvað sem við munum að sjá meira af hér á landi. Það væri jákvæð þróun þar sem við höfum 

verið að berjast við landeyðingu í mörg ár og seyran hentar afar vel sem áburður á 

næringarsnautt land. 

 
5.2.1 Uppgræðsla lands á Hólasandi 

 
Svartvatn er hugtak sem notað er til að lýsa fráveituvatni sem inniheldur saur og þvag. Það er 

frábrugðið grávatni að því leyti að í grávatni eru leyfar ýmissa þvottaferla. Í saurefnum geta 

verið ýmsar bakteríur og önnur heilsu- og umhverfisspillandi efni en með réttri meðhöndlun og 

hreinsun er hægt að nýta svartvatn með góðum árangri til dæmis með því að blanda það með 

kalki eða þvagefni. 

Unnið hefur verið að framkvæmd þróunarverkefnis sem felst í því að taka seyru úr skólpi 

frá byggð umhverfis Mývatn og nýta hana til uppgræðslu á landi í slæmu ásigkomulagi á 

Hólasandi. Nú hefur verið reynt að leita lausna í fráveitumálum á Mývatni í nokkurn tíma, ekki 

síst vegna áhyggja vísindamanna um að næringarefni úr fráveitum geti haft slæm áhrif á lífríki 

vatnsins. Helsta forsenda fyrir aðkomu ríkisins að málinu er vegna sérstöðu lífríkisins sem finna 

má í Mývatni og nýtur verndar samkvæmt lögum. Svartvatn er salernisskólp sem áformað er að 

safna úr fráveitukerfi Skútustaðahrepps við Mývatn. Nýting á svartvatni hefur ekki átt sér stað 

á Íslandi áður. Ávinningur verkefnisins er tvíþættur, álag á lífríki Mývatns minnkar og 

næringarefni skólpsins eru nýtt til áburðar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2018). 

Rekstraraðilar hafa sammælst um að breyta klósettum hjá sér í svokölluð vacum klósett sem 

nota mun minna vatn en hefðbundin klósett og minna helst á flugvélaklósett. Innihaldi 

klósettanna er svo safnað saman í tanka sem er svo fluttir á Hólasand til meðhöndlunar og 

nýtingar. Meðhöndlun á svartvatni og seyru getur verið margslungin. Það sem stefnt er að á 

Hólasandi er að nota þvagefni. Með því að blanda hreinu fljótandi þvagefni saman við svartvatn 

(1% styrkleika) hækkar pH gildið líkt og gerist með kölkun seyru. Svartvatn fæst aðeins ef 

notuð eru vacum klósett (Magnús Jóhannsson, Landgræðsla ríkisins, munnleg heimild, 11. mars 

2019).  
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5.2.2 Seyra nýtt til uppgræðslu í Hrunamannahreppi 
 

Árið 2011 komu upp hugmyndir í Hrunamannahreppi um að nýta seyruna frá hreppnum til þess 

að draga úr þeim löngu flutningum á urðunarstaði sem voru þá til staðar. Ákveðið var að kanna 

möguleika á nýtingu fastefnis rotþróa til landgræðslu eða skógræktar og gera tilraunir í því 

skyni. Árið 2012 gerðu Hrunamannahreppur og Landgræðsla ríkisins með sér samning um 

tilraunaverkefni með notkun á seyru til uppgræðslu. Tilraunin var gerð á lítt grónum melum 

innan landgræðslugirðingar á Hrunamannaafrétti (Sigþrúður Jónsdóttir & Magnús H. 

Jóhannsson, 2016) 

 

 

Seyrunni var safnað úr rotþróm í Hrunamannahreppi og hún grófhreinsuð í safnþró á 

Flúðum þar sem hún var blönduð með kalki. Þá var hún flutt í 20 tonna tanki inn á 

landgræðslusvæðið og felld niður í jarðveginn. Þetta reyndist mjög vel og strax haustið eftir var 

hægt að sjá mun á landinu þar sem seyran var felld niður miðað við aðra staði á afréttinum. 

Þessi áhrif sáust greinilega þar sem rastir voru á yfirborði landsins, en einnig höfðu plöntur 

sterkari grænan lit miðað við annars staðar (Sigþrúður Jónsdóttir & Magnús H. Jóhannsson, 

2016).  

Eftir tvö ár var greinilegur munur á landi þar sem hafði verið borið á árinu áður miðað við 

þar sem seyran var borin á sama ár. Á eldri svæðunum var gróður þéttari og meiri og sina hafði 

 Mynd 8. Sýnir greinilegan mun á ábornu og óábornu. Heimild: Sigþrúður Jónsdóttir og Magnús H. Jóhannsson, 2016. 
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myndast að hausti. Árið 2015 var svo gerð úttekt á árangri verkefnisins. Heildarstærð svæðisins 

þar sem seyru hafði verið dreift var um níu hektarar. Áhrif seyrunnar voru mjög skýr. Gróður 

var víða orðinn nokkuð þéttur og mikinn mun mátti sjá á svæðinu (Sigþrúður Jónsdóttir & 

Magnús H. Jóhannsson, 2016). 

 
Mynd 9. Heildarþekja alls gróðurs án tillits til gróðurflokka 2015. Heimild: Sigþrúður Jónsdóttir og Magnús, 2016. 

 

Með þessu tilraunaverkefni sýndi sveitarfélagið fram á að vel er hægt að nýta seyru til 

landgræðslu hér á landi og umbreyta úrgangi í verðmæti. Þetta eru mjög jákvæðar niðurstöður 

þar sem umhverfisáhrif til hins betra eru alltaf góð. Næringarefni og lífræn efni í seyrunni nýtast 

aftur í stað þess að vera urðuð og er það gott skref í átt að sjálfbærni. Uppgræðslan heppnaðist 

líka vel og stenst þessi aðferð vel samanburð við aðrar aðferðir með tilbúnum áburði eða öðrum 

lífrænum áburði. Landgræðslan mælir með að seyra sé notuð til uppgræðslu,  ef farið sé eftir 

öllum lögum um heilbrigðisöryggi og náttúruvernd (Sigþrúður Jónsdóttir & Magnús H. 

Jónsson, 2016). 

Mest öll seyra úr uppsveitum Árnessýslu verður nýtt til landgræðslu á afréttum. Fimm 

sveitarfélög hafa tekið saman höndum í samkomulagi við Landgræðslu ríkisins og 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Sveitarfélögin hafa látið smíða fyrir sig blandara í Danmörku 

sem blandar seyru og kalki í blöndunarstöð við Flúðir þar sem allri seyrunni verður safnað á 

einn stað og svo meðhöndluð (Vatnsiðnaður, 2016). 

 

 



27 
 

5.3  Cambi-Crepro 
 
Cambi aðferðin er sú aðferð þar sem notast er við svokallað vatnsrof með hita (e. thermal 

hydrolysis). Cambi AS er fyrirtæki frá Noregi sem er með einkaleyfi á aðferðinni og er með 

útibú í Noregi, Danmörku, Bretlandi og í Bandaríkjunum. Þeir eru með 26 vinnslustöðvar í 

heiminum og fleiri í vinnslu. Vinnslustöðvarnar geta meðhöndlað og afkastað seyru fyrir 26 

milljón manns og afkastað 768,000 tonnum af þurrkaðri seyru á ári. Notkun hitavatnsrofs fyrir 

meðhöndlun á seyru bíður upp á mikla hagkvæmni orkulega séð, bæði fyrir heilsu almennings 

og verndun umhverfis. Hitavatnsrofsferlið THP (e. thermal hydrolysis process) er í raun þegar 

ferlið sem útbýr grunnseyru er blandað við ferli loftfirrts niðurbrots. Aðferðin snýst um að 

uppleysa og sundra seyrunni með því að nota þrýsting og hitastig þannig að hún verður 

sótthreinsuð í lokin og þannig laus við öll heilsuspillandi efni. Grunnseyra eða blönduð seyra 

er afvötnuð og leidd inn í kjarnaofn þar sem vatnsrofið fer fram. Með því að fara í gegnum 

vatnsrof minnkar seygja hennar og breytir allri lögun ásamt því að auka niðurbrotseiginleika og 

stytta vökvasöfnunartímann. Hitavatnsrof eykur framleiðslu á lífgasi og þurrkun hennar ásamt 

því að eyða lykt og útvegar þungmálma fría seyru og náttúrulegan áburð. Í hitavatnsrofinu 

eyðileggst frumuuppbygging bakteríanna í seyrunni með því að leysa upp fjölliða prótein sem 

vernda bakteríuna. Þetta er gert við 165°C í 20 mínútur og fylgt eftir með skyndilegri lækkun á 

þrýstingi sem leiðir til gufuþrýstings sem er nokkuð einstakt miðað við þá hitavatnsrofs-tækni 

sem til er í dag. Gufuþrýstingurinn rífur frumur og trefjar í sundur og bætir enn frekar 

sundrunaráhrifin (Menco, e.d.).  

 

 
Mynd 10. Seyran eftir Cambi ferlið. Heimild BBL.is 
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5.4  Seyra nýtt til metanframleiðslu 
 
Seyra er á margan hátt heillandi hráefni til metanframleiðslu og er að mörgu leyti hagkvæm 

leið. Framboð hráefnis til niðurbrots er stöðugt, rennur um afmarkað svæði og framleiðsluferlið 

hreinsar fráveituvatnið (Þórður Ingi Guðmundsson, 2012).  

Lofttegundin metan er skilgreind sem gróðurhúsalofttegund. Með söfnun á hauggasi á 

urðunarstað sem getur innihaldið 57% metan skapast mikill umhverfislegur ávinningur vegna 

þess að söfnunin getur hindrað það að metanið nái að berast út í andrúmsloftið og auki 

hlýnunaráhrifin í lofthjúpi jarðar. Þegar söfnuninni á hauggasinu er lokið er metanið einangrað 

í sérstakri hreinsisstöð sem inniheldur vatnsþvegilstækni og afurðin verður metan sem nýta má 

sem eldsneyti á ökutæki (Þórður Ingi Guðmundsson, 2012).  

Undanfarin ár hefur verið horft til eldsneytisframleiðslu úr seyru, bæði með gerjun í 

súrefnissnauðu umhverfi (e. Anaerobic digestion) og með gösun (e. Gasification). Gerjun í 

súrefnissnauðu umhverfi er það ferli þar sem seyran er minnkuð í rúmmáli án þess að nota loft 

eða súrefni. Með gerjun er lífrænu mengunarefni umbreytt fyrir tilstilli örvera í gas (þar með 

talið metan) sem möguleiki er á að endurnýta. Þetta ferli nýtir afar litla orku. Mælt er sérstaklega 

með þessu ferli þegar að meðhöndla á skólp sem er hátt í BOD eða COD (Ovivo, e.d.). Í rauninni 

er metan nú þegar framleitt úr seyru með gerjun í súrefnissnauðu umhverfi í Svíþjóð og Sviss 

en seyra hefur þó ekki verið nýtt sem hráefni í öðrum tilgangi en í tilraunaskyni. Þær aðgerðir 

virðast lofa góðu og eru taldar vera álitlegur kostur. Jafnvel hefur verið talið að seyra verði í 

framtíðinni helsta hráefnið til vetnisframleiðslu en vetni er í dag aðallega unnið með 

gufubætingu (e. Stream reforming) á jarðgasi. Sú aðferð telst ekki umhverfisvæn né sjálfbær 

vegna þessað jarðgasauðlindir eru afar takmarkaðar og munu hverfa hratt séu þær nýttar áfram 

eins og þær eru nýttar í dag (Þórður Ingi Guðmundsson, 2012). 

 

5.5  Gösun  
 
Gösun (e. gasification) er nokkuð þekkt aðferð og hefur verið notað til gasframleiðslu. Við 

framleiðsluna eru ýmis lífræn efni eins og seyra, viðarkurl, hálmur, kol og jarðgas nýtt við 

ferlið. Gösunarferlið notar hita, þrýsting og gufu til þess að yfirfæra föst efni yfir í gas 

(Samolada & Zabaniotou, 2014). Afurðir gösunar kallast á íslensku efnasmíðagas (e. syngas) 

og er byggt upp af vetni og kolmónoxíði/kolsýringi (CO) í mismunandi hlutföllum. Gösun 

breytir lífrænu efni í syngas með því að nota 20-40% af súrefninu sem þarfnast fyrir heildar 

brennslu. Hitagildi syngas úr seyru er um 4 MJ/m3. Gösunarferlið getur komið í veg fyrir algeng 

vandamál sem eiga sé oft stað í brennsluferli eins og þörfin fyrir viðbótareldsneyti og útblástur 



29 
 

efna t.a.m brennisteinsdíoxíð,  köfnunarefnis, þungamálma og ösku (Þórður Ingi Guðmundsson, 

2012).  

Gösunarferlið samanstendur af röðum af flóknum efna- og hitauppstreymis viðbrögðum. 

Ferlið er sjálfbært orkulega séð og ekki er nauðsynlegt að bæta við aukinni orku í ferlið þegar 

það er í stöðugum rekstri. Á meðan gösunarferlið á sér stað gengur seyra í gegnum flóknar 

eðlis- og efnafræðilegar breytingar sem byrja á því að fjarlægja úr henni allt vatn. Þurri seyrunni 

er síðan hitasundrað (e. pyrolysed). Afurðir hitasundrunarinnar (þéttar og óþéttar gufur) og kol 

fara í gegnum frekari gösun fyrir framleiðslu á endanlegum gösum. Á þurrkunar svæðinu er 

allur raki látinn gufa upp með því að nota hitann sem kemur úr beltunum á svæðinu fyrir neðan. 

Seyra með minna en 15% raka mun missa allan rakann á þessum svæði. Helstu markmið 

gösunar seyru er framleiðsla á hreinu, eldfimu gasi með háum afköstum. 

Afurðir efnasmíðagas eru díselolía með Fischer Tropsh aðferð, ammóníak, metan og metanól. 

Nýting efnasmíðagas og vetnisframleiðslu með gösun er ekki þekkt hérlendis, en hefur verið í 

þróun erlendis. Einnig hafa verið gerðar tilraunir með vetnisframleiðslu úr seyrunni með gösun 

(Þórður Ingi Guðmundsson, 2012).  

Vetnisframleiðslugeta frá seyru er gerð með því að beita „downdraft“ gösunar tækni þar 

sem afvötnunar eða þurrkunar fyrir gösun er ekki þörf, þar sem blaut seyran leiðir gufu inní 

ferlið. Aðferðin sem er notuð til að framleiða vetni úr lífrænum úrgangi líkist ferlinu sem er 

notað til að framleiða jarðefnaeldsneyti. Við háan hita brotnar úrgangurinn niður og breytist í 

gas. Gasið samanstendur aðallega af H2, CO og metani. Gufa er svo notuð til að umbreyta 

metani í H2 og CO. Aukaafurðin úr þessu ferli er CO2, en það er talið hlutlaust hvað varðar 

gróðurhúsalofttegundir þar sem það eykur ekki styrk CO2 í andrúmsloftinu. Líta má á seyru 

sem eitt af efnilegustu gösunar hráefnum til vetnisframleiðslu í heiminum (Samolada & 

Zabaniotou, 2014).  

 

5.6  Hitasundrun seyru 
 
Hitasundruð seyra (e. pyrolysis) er hitauppstreymi efna í óvirkum lofttegundum sem mynda 

gufur sem síðan eru myndaðar af þéttanlegum og óþéttanlegum lofttegundum, vökva og þéttum 

kolum. Varmasprungur og þéttingarviðbrögð eiga sér stað í hitasundrunar ferlinu. Afurðir 

hitasundrunar skiptast í tvo hópa: hitasundrunar gös (innihalda óþéttanlegu lág-sameinda gös), 

hitasundrunar vökvi, eða olía (innihalda þéttanlegu rokgjörnu sameindirnar) og brenndra kola 

sem eru leyfar fastra efna í seyrunni (Samolada & Zabaniotou, 2014).  
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Afrakstur hitasundrunarinnar verður fyrir áhrifum af vinnsluaðstæðum eins og hitastigi, 

þrýstingi, lengd dvalar í kjarnaofni og upprunalegu eiginleikum seyrunnar. Hitasundrun sem er 

framkvæmd við háan upphitunarhraða, við miðlungs hitastig (500°C), í stuttan tíma (<2s) með 

hröðum slökkva á gufunni kallast hröð hitasundrun (e. fast pyrolysis). Aðal afurðin sem fæst úr 

þessu ferli er hitasundrunar vökvinn, einnig kallaður líf-olía, sem getur nýst sem eldsneyti. 

Hægt hitasundrunarferli einkennist af hlutfallslega vægu hitastigi (350-600°C) og hægum 

upphitunarhraða. Hægt hitasundrunarferli fer fram í súrefnissnauðu andrúmslofti (Samolada & 

Zabaniotou, 2014). 

Yfirgripsmikil rannsókn var gerð á hitasundraðri seyru og viðbrögðum í snúningsofni. Þar 

kom í ljós að það myndast minni mengun með hitasundrun heldur en við brennslu vegna þess 

að það er lægra hitastig og minna súrefni, þessir tveir þættir eru helstu forverar fúrans (e.furan) 

og díoxíns (e. dioxin) (Samolada & Zabaniotou, 2014). Díoxín og fúran eru með eitruðustu 

efnum sem prófuð hafa verið og nægir um 0,001 mg af afleiðunni til að drepa lítil nagdýr. Efnin 

geta myndast sem aukaafurð í ýmsum iðnaðar- og varmaferlum. Aðstæður sem eru hagstæðar 

fyrir myndun þessara efna eru hár hiti um 200°C-800°C, basískt umhverfi, nærvera klórs, 

nærvera lífrænna efna- sérstaklega aromatíska efna, og nærvera súrefnis annaðhvort bundið í 

hráefninu eða umhverfinu. Seyra og önnur jarðgerðarefni eru dreifðar uppsprettur (e. primary 

sources) fyrir þessi efni (Helgi Jensson, e.d.). Í hægu hitasundrunarferli með lágu hitastigi 

hverfa þungmálmar úr hitasundrunar gasinu sem myndast, þungmálmarnir halda samt áfram að 

vera fastir í kolsýrunni sem myndast í kjölfarið (Samolada & Zabaniotou, 2014).   

Aðal hindrunin við að nota hitasundrunar ferlið er efnahagsleg óhagkvæmni kerfisins, það 

er mjög dýrt í gerð, uppsetningu og einnig er vinnslubúnaðurinn flókinn. Hitasundrunar gas er 

hægt að nota sem eldsneyti og kolin einnig. Hitasundrunar olíuna er hægt að nota sem hrátt efni 

fyrir efnaframleiðslu eða jafnvel sem eldsneyti. Hitasundrunar gös þurfa minni meðhöndlun til 

að mæta útblásturs hámörkum heldur en brennsla seyru (Samolada & Zabaniotou, 2014). 
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6. Niðurstöður  
 
Hér hefur verið farið yfir helstu núverandi aðferðir og framtíðar aðferðir í meðhöndlun og 

nýtingu seyru sem við munum eflaust sjá meira af á næstu árum.  

Til þess að svara helsta tilgangi ritgerðarinnar um hvaða leiðir væru ákjósanlegastar og 

fýsilegastar út frá efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum sjónarmiðum, til hliðsjónar 

til heilsufars manna og dýra og lagalegra forsenda um meðhöndlun og notkun seyru kaus ég að 

setja það upp á einfaldan hátt í töflu og meta kosti og galla. Lítið hefur verið um nýjungar hér 

á landi á síðustu árum í bæði seyrumeðhöndlun og notkun. Mest hefur hún verið urðuð, brennd 

eða notuð í öðrum tilgangi eins og til uppgræðslu. Urðun úrgangs, sama í hvaða formi hann er, 

mun verða úrelt og bönnuð innan skamms og er nú þegar á miklu undanhaldi ásamt brennslu. 

Brennslu fylgir mikill útblástur mengandi lofttegunda og um 10% seyrunnar verður eftir í formi 

ösku þannig að það er ekki endanleg losun. Notkun seyru í landbúnaði, einungis til uppgræðslu 

eins og staðan er hjá okkur í dag er ágætis nýting, að sjálfsögðu geta fylgt því áhættur en þær 

þurfa ekki að vera miklar ef að eftirfylgnin er góð. Sú leið að dreifa seyrunni á illa gróin 

landsvæði sé ég fyrir mér að verði vinsælli innan skamms hér á landi og munu fleiri sveitarfélög 

taka upp sömu aðferðir líkt og Uppsveitir Árnessýslu og Skútustaðahreppur hefur verið að þróa 

með sér síðustu ár. Endurnýting lífrænu efnanna sem finna má í seyrunni eru góð fyrir 

jarðveginn og jafnvel betri en tilbúinn áburður vegna fjölbreyttari efnasamsetningar. Ef 

landsvæði og umhverfi henta vel í það að seyru sé dreift á þau er um að gera að nýta þau svæði, 

hvort sem það er til uppgræðslu eða annars. Mikilvægt er þó að fara eftir helstu lögum og 

reglugerðum er varða nýtingu seyrunnar. 

 Aðrar aðferðir sem eiga það sameiginlegt að vera tæknilegri svo sem gösun, hitasundrun 

og pyrolysis hafa það forskot yfir brennslu að kostnaðurinn er minni á eldsneyti og það verður 

ekki jafn mikil aska eftir. Þessar tækninýjunar eru þó tiltölulega nýjar á markaðnum og er ekki 

komin jafn mikil reynsla í þær eins og kannski brennsluna og urðun.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Landbúnaður 
 
Tafla 7. Kostir og gallar við notkun seyru í landbúnaði. 

Kostir Gallar 

Lífræn efni eru endurnýtt. Notkun flókin vegna skaðlegra efna. 

Nitur, fosfór og kalí úr seyru geta komið í 
stað hefðbundins áburðar. 

Tæknileg vandamál, framleidd allan ársins 
hring en notuð tvisvar á ári. 

Ekki dýrt að meðhöndla og hreinsa t.d. með 
kalki. 

Tímamörk – ár frá því borið er á þar til hægt 
sé að uppskera. 

Kostur fyrir t.d. Ísland þar sem er mikið um 
auðnir. 

 

 

Brennsla 
 
Tafla 8. Kostir og gallar við brennslu seyru. 

Kostir Gallar 

Minnkar rúmmál seyrunnar um 90%. Ekki algjör lausn/losun - 10% verður eftir af 
ösku. 

Brennsluferlið sjálft getur verið orkugjafi. Mikill útblástur mengandi lofttegunda. 

Lítil orkunotkun. Þarf afvötnun og þykkjun seyrunnar. 

Eitruð lífræn efnasambönd eyðast í hitanum. Eldsneytiskostnaður. 

 

Hitasundrun 
 
Tafla 9. Kostir og gallar við hitasundrun seyru. 

Kostir Gallar 

Algjör losun á úrgangi/100% nýting. Afvötnun/þykkjun seyrunnar er krafist. 

Enginn brennsla. Ný tækni – margra leyfa krafist. 

Yfirfærsla af öllum lífmassa seyrunnar yfir í 
nýtanlegt orkuform. 

Mikil fjárfesting 

Minnkar rúmmál seyru um 90%.  

Minni losun gróðurhúsalofttegunda.  

Framleiðsla á sótthreinsuðum, nýtanlegum 
kolum. 

 

 

  



33 
 

Gösun 
 
Tafla 10. Kostir og gallar við gösun seyru. 

Kostir Gallar 

Hærri afköst á endurheimt orku. Losun ösku oft vandamál (þungmálmar). 

Minni útblástur. Afvötnun og þurrkun á seyrunni er nauðsynleg. 

Hæfni til að taka á móti flestum ólífænum 
efnasamböndum sem finnast í seyru. 

Ekki nægilega þróað til að taka á móti 
grunnseyru. 

Framleiðsla á þéttum úrgangi. Flókin tæknilega séð. 

 Þung lífræn mengunarsambönd í útblæstri. 

 Yfirgripsmikil hreinsun á syngasi er nauðsynleg 
fyrir nýtingu. 

 Rekstrar og fjárfestingarkostnaður er mikill. 

 

 
Urðun í landfyllingar 
 
Tafla 11. Kostir og gallar við urðun í landfyllingar. 

Kostir Gallar 

Einföld og ódýr leið til förgunar. Mengunarhættur í jarðveg, vatn og loft 
(metan gæti losnað út í andrúmsloftið). 

Gagnleg þegar losunin inniheldur endurheimt 
metans til orkuframleiðslu. 

Slæm lykt. 

Umhverfislegur skaði í lágmarki ef 
landfyllingin er vel uppbyggð. 

Hætta á mengun ef hún er staðsett nálægt 
mannabyggð. 

 Mistök og slys gætu valdið mengun á 
grunnvatni og yfirborðsvatni. 

 Taka mikið landssvæði. 
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7. Umræður 
 
Það er nokkuð ljóst að seyra er hráefni sem vel er hægt að nýta á skilvirkan hátt, þannig að við 

gætum nýtt hana í stað þess að farga henni eða veita henni í viðtaka og missa þar af leiðandi 

næringarefnin út úr hringrásinni. 
  
Framtíðarmöguleikar í nýtingu á seyru hér á landi fara eftir því hvað endurspeglar okkar 

samfélag. Ísland hefur ríkulega landbúnaðarsögu og menningu og við höfum sniðið ákveðin 

lagaramma í kringum notkun seyru í landbúnaðarskyni. Til að byrja með tel ég að það að nýta 

seyruna til uppgræðslu sé tilvalin byrjun fyrir okkur. En töluvert magn er af seyrunni og það 

væri skynsamlegt að hafa aðra notkunarleið til hliðar með uppgræðslunni eins og framleiðslu á 

orku. 
  
Mikill skortur er af rannsóknum um seyru á Íslandi og jafnframt er komin lítil reynsla á notkun 

hennar hér yfirhöfuð. Því legg ég til að rannsaka ætti betur áhrif seyrunnar á t.d. jarðveg og 

loftslag hér á landi. Einnig væri gaman að sjá hvort að tölur um gildi og magn efna eins og til 

að mynda þungmálma og annarra vafasamra efna, einnig góðra næringarefna eins og fosfórs og 

niturs, beri saman við niðurstöður annarra landa. Það gæti reynst okkur auðveldara að ákveða 

hvaða nýtingarleið henti okkur best ef við vissum meira hvað við værum með í höndunum og 

þá hvaða áhrif það hefur og getur haft. Hægt væri að gera fjölda margar rannsóknir tengdar 

seyru sem gætu jafnvel verið gott efni í annað B.s. verkefni. 
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8. Ályktanir 
 
Af framansögðu er ljóst að það er framtíðarmöguleikar í notkun seyrunnar og hægt er að fara 

með þróun og notkun hennar mun lengra en komið er í dag. Þetta verkefni gaf innsýn í 

meðhöndlun hennar og helstu notkunarleiðir sem eru notaðar þó svo að sumar séu minna nýttar 

en aðrar eða á tilraunastigi. Hægt væri að gera margar aðrar rannsóknir tengdar seyrunni. Það 

er ekki mikið um íslensk gögn sem fjalla um seyru. Mjög fróðlegt væri að sjá gögn héðan og 

bera saman mismunandi landsvæði við þær tölur sem eru til erlendis frá. 
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