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Reglulegar  rannsóknir  hafa  farið  fram  á  urriðastofnum  Hraunsfjarðarvatns  og 

Baulárvallavatns frá því Múlavirkjun tók til starfa árið 2005. Markmið þeirra rannsókna er 

að meta áhrif virkjunarinnar á urriðastofna vatnanna.  Í þessari skýrslu er gerð grein  fyrir 

ástandi  urriðaseiða  í  lækjum  og  ám  við  vötnin  árið  2019.  Vísitala  þéttleika  0+  og  1+ 

urriðaseiða  í  vatnsföllum  við Baulárvallavatn  var  rétt  yfir meðaltali árið 2019 en  vísitala 

þéttleika 2+ urriðaseiða var rétt undir meðaltali. Þéttleiki allra árganga urriðaseiða í Fosslæk 

við  Hraunsfjarðarvatn  var  undir meðaltali  og  þar  fundust  engin  urriðaseiði  eldri  en  0+. 

Vísitala seiðaþéttleika urriðaseiða hefur verið mjög breytileg eftir vatnsföllum og árum en 

almennt má segja að vísitalan  í vatnsföllum við Baulárvallavatn hafi vaxið  til ársins 2011 
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urriðaseiða  var  árið  2019  yfir  langtímameðaltali  og  meðallengd  urriðaseiða  í  öllum 

vatnsföllunum hefur sveiflast í takti milli þeirra ára sem rannsóknir ná yfir. Þetta bendir til 

að  vöxtur  urriðaseiða  í  öllum  vatnsföllum  svæðisins  stjórnist  af    sameiginlegum 
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Inngangur 

Múlavirkjun er staðsett á ófiskgengum hluta Straumfjarðarár rétt neðan við útfall 

hennar úr Baulárvallavatni. Virkjunin var gangsett í nóvember 2005 og er uppsett afl 

hennar 3177 kW (Halla Margrét Jóhannesdóttir og Magnús Jóhannsson, 2015). Með 

byggingu og rekstri hennar urðu nokkrar breytingar á straum- og stöðuvötnum ofan 

virkjunarinnar. Stífla var byggð í útfalli Hraunsfjarðarvatns um Vatnaá, og er vatnið 

notað til miðlunar. Vatnsstaða Hraunsfjarðarvatns getur því orðið hærri en náttúruleg 

vatnsstaða var fyrir virkjun og vatnsborðið getur sveiflast um hæð stíflunnar eða um 

3,5 m. Við hækkun á vatnsborði fara þurrlendissvæði umhverfis vatnið á kaf og við 

hæstu mögulegu vatnsstöðu var áætlað að um 0,23 km2 af þurrlendi færu undir vatn 

(Sigurður Már Einarsson 2004). Stífla var einnig byggð í Straumfjarðará um 200 m 

neðan við útfallið úr Baulárvallavatni og myndar hún 0,22 km2 inntakslón fyrir 

virkjunina. Við fulla vatnshæð í inntakslóninu getur vatnsborð þess náð að hámarki um 

195 m.y.s.. Við þær aðstæður er vatnsborð inntakslónsins í svipaðri hæð og vatnsborð 

Baulárvallavatns og þá er straumur í útfalli þess um Straumfjarðará mjög lítill. Frá stíflu 

inntakslónsins liggur 1500 m löng aðrennslislögn niður að stöðvarhúsi Múlavirkjunar. 

Urriði og hornsíli eru einu tegundir fiska sem fundist hafa í Hraunsfjarðarvatni og 

Baulárvallavatni. Urriði nýtir sér straumvatn til hrygningar og er viðkoma urriðastofna 

vatnanna háð aðgengi kynþroska fisks að hrygningarsvæðum í vatnsföllum sem renna 

til og frá vötnunum. Lífsferill urriða í Hraunsfjarðarvatni og Baulárvallavatni er þannig 

að kynþroska fiskar ganga upp í vatnsföll til hrygningar að hausti. Vorið eftir klekjast 

hrognin út og urriðaseiði alast upp í straumvatni í tvö til fjögur ár. Eftir það gengur 

urriðinn niður í vötnin þar sem hann dvelur í nokkur ár þar til kynþroska er náð og hann 

gengur aftur upp í straumvatn til hrygningar. Yngstu kynþroska urriðarnir sem veiðst 

hafa voru 4 ára og 18,7 cm hængur úr Hraunsfjarðarvatni og 6 ára og 22,7 cm hængur 

úr Baulárvallavatni. Almennt verður urriði í þessum vötnum þó ekki kynþroska fyrr en 

rúmlega 30 cm lengd og um helmingur urriða, bæði hængar og hrygnur, er kynþroska 

þegar lengd þeirra hefur náð 41 cm (Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardóttir 2018). 

Í dag eru helstu hrygningarsvæði urriða í Hraunsfjarðarvatni í Fosslæk í Seljadal sem er 

stærsta vatnsfall sem rennur til Hraunsfjarðarvatns. Fosslækur er í raun tvö vatnsföll 

sem sameinast rétt ofan við ós í Hraunsfjarðarvatni. Nyrðri kvíslin er mun vatnsmeiri 

og í henni er eina sýnatökustöðin (rafveiðistöð) þar sem sem fylgst hefur verið með 

fjölda og ástandi urriðaseiða síðastliðin ár. Fiskgengi hluti Fosslækjar (nyrðri) er um 

400 m upp að ófiskgengum fossi og meðalbreidd lækjarins er 4,2 m (mælt                          

11. september 2018). Flatarmál árbotnsins er því um 1.676 m2. Syðri kvísl Fosslækjar 

er mun minni og þornar nánast upp í mestu þurrkum. Urriði úr Hraunsfjarðarvatni 
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hrygndi einnig í útfalli Hraunsfjarðarvatns um Vatnaá (Sigurður Már Einarsson 2004) 

en eftir byggingu stíflu þar hefur tekið fyrir þá hrygningu. Hrygningarsvæði í lækjum 

við Baulárvallavatn eru mun fleiri og fjölbreyttari. Stærstu vatnsföll sem falla til 

Baulárvallavatns eru Vatnaá, Moldargilsá, Baulá, Draugagilsá og Rauðsteinalækur. Í 

öllum þessum lækjum eru sýnatökustöðvar þar sem fylgst hefur verið með fjölda og 

ástandi urriðaseiða. Að auki getur urriði hrygnt í útfalli Baulárvallavatns en há 

vatnsstaða í inntakslóni skerðir verulega hrygningar og uppeldisskilyrði urriða þar. 

Möguleiki urriða til hrygningar eru því fleiri og fjölbreyttari í Baulárvallavatni 

samanborið við Hraunsfjarðarvatn. 

Í tengslum við byggingu og rekstur Múlavirkjunar hafa verið gerðar reglubundnar 

rannsóknir á fiskstofnum Hraunsfjarðarvatns og Baulárvallavatns. Árin 2003, 2008, 

2010, 2012, 2014 og 2017 voru fiskstofnar vatnanna skoðaðir með netaveiðum og árin 

2003, 2007, 2010, 2011, 2012 og árlega árin 2014 - 2019 var ástand urriðaseiða í ám 

og lækjum við vötnin rannsakað. Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir rannsókn á 

urriðaseiðum sem fram fór árið 2019 í vatnsföllum sem renna í Hraunsfjarðar- og 

Baulárvallavatni.  

 

Aðferðir 
Seiðamælingar í vatnsföllum sem renna til eða frá Hraunsfjarðarvatni og 

Baulárvallavatni fóru fram dagana 16. og 17. september 2019. Sýnum var safnað með 

rafveiðum í Fosslæk í Seljadal sem fellur til Hraunsfjarðarvatns, Vatnaá, Moldargilsá, 

Baulá, Draugagilsá og Rauðsteinalæk sem falla til Baulárvallavatns (1. mynd, tafla 1). 

Sýnatökustöðvar voru staðsettar á sömu stöðum og í rannsóknum undanfarin ár 

(Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardóttir 2019).  

Ein rafveiðiumferð var farin á hverri stöð og mælt flatarmál þess svæðis sem veitt var. 

Með einni yfirferð veiðist aðeins hluti þeirra seiða sem eru á viðkomandi svæði en unnt 

er að reikna vísitölu seiðaþéttleika fyrir viðkomandi stöð, sem fjölda veiddra seiða á 

hverja 100 m2 árbotns. Þessi aðferð þar sem farin er ein yfirferð í rafveiðum er gjarnan 

notuð við rannsóknir á seiðastofnum laxfiska og gefur vísitölu á seiðaþéttleika sem er 

sambærileg milli tímabila og staða (Friðþjófur Árnason o.fl. 2005). Allur afli sem 

veiddist var greindur til tegunda og lengdar- (±0,1 cm) og þyngdarmældur (±0,1 gr). 

Sýni voru tekin úr 1-3 seiðum á hverri rafveiðistöð til að ákvarða aldur, kyn og 

fæðuinnihald maga en öðrum var sleppt aftur. Aldur var ákvarðaður út frá 

vaxtarmynstri í kvörnum seiða. Seiði sem lokið höfðu sínu fyrsta vaxtarsumri voru 

táknuð með 0+ (vorgömul), seiði sem lokið höfðu sínu öðru vaxtarsumri voru táknuð 1+ 
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o.s.fr. þar sem tölustafur táknar aldur í árum og + stendur fyrir vöxt síðasta 

vaxtarsumars.  

 

1. mynd. Staðsetning rafveiðistöðva í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2019. Ekki var 
rafveitt í útfalli Baulárvallavatns (Straumfjarðará). 
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Tafla 1. Staðsetning mælistöðva (hddd°mm,mmm), stærð stöðva (m2) og tímasetning mælinga í vatnsföllum við 
Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2019.  

 

 

 

Niðurstöður 

Árið 2019 veiddust urriðaseiði á öllum rafveiðistöðvunum og voru þau á aldrinum 0+ 

til 2+ ára (tafla 2). Flest voru urriðaseiðin 0+ og var meðalvísitala þéttleika þeirra 13,9 

seiði/100m2, hæst í Rauðsteinalæk 49,8 seiði/100m2. Meðalvísitala 1+ var 6,2 

seiði/100m2 og eins og hjá öðrum árgöngum var vísitalan hæst í Rauðsteinalæk 24,9 

seiði/100m2. Vísitala á þéttleika 2+ seiða var að meðaltali 1,0 seiði/100m2. Að öllu jöfnu 

veiðast fá urriðaseiði eldri en 2+ í rafveiðum í lækjunum sem falla til Hraunsfjarðarvatns 

og Baulárvallavatns og árið 2019 veiddist ekkert urriðaseiði eldra en 2+. Þegar allir 

aldursflokkar eru teknir saman var vísitala á þéttleika árið 2019 hæst í Rauðsteinalæk 

og lægst í Baulá (tafla 2). Í Fosslæk, sem er eina vatnsfallið sem rafveitt var í og rennur 

í Hraunsfjarðarvatn, veiddust eingöngu 0+ urriðaseiði og vísitala þéttleika þeirra var 

7,5 seiði/100m2.   

 

Tafla 2. Nafn, stærð rafveiðistöðva, fjöldi urriðaseiða (N) og vísitala þéttleika urriðaseiða á hverja 100m2 botnflatar 
í vatnsföllum við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2019.  

 

 

 

 

Vatnsfall N W Stærð (m
2
) Dags. Tími

Fosslækur 64° 54.790 22° 57.766 172,8  16.9.2019 16:30

Vatnaá 64° 54.487 22° 54.294 102,3 17.9.2019 10:47

Moldargilsá 64° 54.423 22° 54.207 106,0 17.9.2019 11:32

Rauðsteinalækur 64° 54.826 22° 52.671 84,3 17.9.2019 09:40

Baulá 64° 54.266 22° 53.704 155,9 17.9.2019 12:40

Draugagilsá 64° 54.246 22° 52.825 111,2 17.9.2019 13:32

Vatnsfall (m
2
) N N/100m

2
N N/100m

2
N N/100m

2
N N/100m

2

Fosslækur 172,8 13 7,5 0 0,0 0 0,0 13 7,5
Vatnaá 102,3 11 10,8 5 4,9 1 1,0 17 16,6
Moldargilsá 106,0 3 2,8 5 4,7 2 1,9 10 9,4
Rauðsteinalækur 84,3 42 49,8 21 24,9 2 2,4 65 77,1
Baulá 155,9 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6
Draugagilsá 111,2 14 12,6 2 1,8 1 0,9 17 15,3

Samtals: 732,5 83 13,9 34 6,2 6 1,0 123 21,1

Flatarmál 0
+

1
+

2
+

Heildarfjöldi
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Hornsíli veiddust einungis í Vatnaá og var vísitala þéttleika þeirra 5,2 síli/100m2. 

Árið 2019 var meðallengd vorgamalla urriðaseiða 4,5 cm og meðallengd 1+ urriðaseiða 

7,5 cm (tafla 3). Meðallengd 0+ urriðaseiða var hæst í Moldargilsá og Fosslæk, 4,7 cm 

en útreikningar á meðallengd þess árgangs í Moldargilsá var einungis byggð á þremur 

seiðum. Meðallengd 1+ urriðaseiða var hæst í Vatnaá. Ekki var marktækur munur á 

meðallengd einstakra árganga milli vatnsfalla (ANOVA, 0+: F = 1,71, Sig. = 0,155, 1+: 

F=1,04, Sig. = 0,405). Mjög fá 2+ urriðaseiði veiddust á hverri stöð árið 2019 og ekki var 

gerður samanburður á meðallengd þeirra. 

 

Tafla 3. Fjöldi (N), meðallengd (M.lengd) og staðalfrávik meðallengdar (SD) urriðaseiða sem veiddust í vatnsföllum 
við Hraunsfjarðarvatn og Baulárvallavatn árið 2019. 

 

Samanburður á vísitölu þéttleika urriðaseiða milli þeirra ára sem rannsóknir ná til sýna 

að vísitala þéttleika 0+ urriðaseiða árið 2019 var undir langtímameðaltali í öllum 

vatnsföllum fyrir utan Rauðsteinalæk og Vatnaá. Í flestum lækjum við Baulárvallavatn 

var vísitala þéttleika 0+ urriðaseiða mjög lág árin 2003 (einungis Vatnaá) og 2007 en 

hæst í kringum árið 2011. Vísitala þéttleika var svo almennt lág árin 2015, 2016 og 

2017 (2. mynd). Vísitalan hækkaði aftur í flestum lækjum milli 2017 og 2018 og árið 

2018 var vísitalan yfir langtímameðaltali á öllum stöðum nema í Fosslæk og 

Moldargilsá. Milli áranna 2018 og 2019 lækkaði vísitala þéttleika í öllum vatnsföllum 

við Baulárvallavatn fyrir utan Rauðsteinalæk en þar var vísitala 0+ urriðaseiða mjög há 

árið 2019 og þróunin ólík því sem almennt sást í vatnsföllunum við Baulárvallavatn. 

Almennt sveiflast vísitala 0+ seiða í lækjunum við Baulárvallavatn í takt á milli ára en 

undantekning frá því er Rauðsteinalækur en þar virðast sveiflurnar stærri og ekki alltaf 

í takt við aðra læki sem falla til Baulárvallavatns (2. mynd). Vísitala 0+ urriðaseiða í 

Fosslæk, sem er eina vatnfallið í þessum rannsóknum sem rennur til 

Hraunsfjarðarvatns, hefur verið í öðrum fasa frá árinu 2015 samanborið við vatnsföll 

við Baulárvallavatn. Í Fosslæk var vísitala 0+ árið 2016 sú hæsta sem mælst hefur á 

sama tíma var vísitala sama árgangs mjög lág í vatnsföllum við Baulárvallavatn. Á milli 

áranna 2017, 2018 og 2019 var breyting á vísitölu 0+ í Fosslæk í andstæðum fasa við 

breytingu sama árgangs í flestum vatnsföllum við Baulárvallavatn. Vísitala þéttleika 1+ 

Vatnsfall      N M.lengd SD      N M.lengd SD       N M.lengd SD

Fosslækur 13 4,7 0,48 0  -  - 0  -  -
Vatnaá 11 4,4 0,46 5 8,1 1,02 1 10,4  -
Moldargilsá 3 4,7 0,17 5 7,5 0,51 2 9,8  -
Rauðsteinalækur 42 4,5 0,39 21 7,4 0,83 2 11,5  -
Baulá 0  -  - 1 7,0  - 0  -  -
Draugagilsá 14 4,4 0,38 2 6,8 1,27 1 9,1  -

Samtals: 83 4,5 0,42 34 7,5 0,85 6 10,3 1,42

0
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urriðaseiða árið 2019 var yfir langtímameðaltali í Rauðsteinalæk og Draugagilsá en 

nálægt meðaltali í öðrum vatnsföllum við Baulárvallavatn. Vísitala 1+ var allstaðar mjög 

lág árin 2016 og 2017 og þau ár veiddust 1+ urriðaseiði eingöngu í Rauðsteinalæk 

(2016), Draugagilsá (2017) og Vatnaá (2017). Ekkert 1+ urriðaseiði veiddist í Fosslæk 

árið 2019 sem er sama ástand og var þar árin 2016 og 2017. Að meðaltali hefur 

þéttleiki 1+ seiða verið 3,2 seiði/100m2 í Fosslæk og hæsta var hún árið 2011, 12,4 

seiði/100m2. Samanborið við þéttleika 0+ og 1+ seiða hefur vísitala þéttleika 2+ seiða 

verið lægri í flestum lækjum og urriðaseiði 3+ og eldri  veiðast sjaldan. Yfirleitt hefur 

vísitala 2+ urriðaseiða verið hæst í Rauðsteinalæk en meðalvísitala þéttleika þess 

árgangs var 7,6 seiði/100m2 á þeim árum sem rannsóknir ná yfir. Árið 2003 eru gögn 

aðeins til frá Fosslæk og Vatnaá og því byggist samanburður við það ár aðeins á þeim 

tveimur vatnsföllum. Á 3. mynd og 4. mynd sést þróun á vísitölu seiðaþéttleika 0+ til 2+ 

urriðaseiða í Fosslæk annarsvegar og í vatnsföllum sem renna til Baulárvallavatns 

hinsvegar.  
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2. mynd. Vísitala á þéttleika 0+, 1+ og allra aldurshópa urriðaseiða saman (fjöldi/100m2) í Fosslæk við 
Hraunsfjarðarvatn og vatnsföllum við Baulárvallavatn í rannsóknaveiðum á árunum 2003 til 2019. Ath. að skalinn á 
x-ás (árin) er ekki samfelldur heldur koma þar eingöngu fram þau ár þegar rannsóknir voru gerðar. 
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3. mynd. Vísitala á þéttleika urriðaseiða í Fosslæk í Seljadal (Hraunsfjarðarvatn) á árunum 2003 til 2019. Seiðum 
skipt eftir aldri. Ath. að skalinn á x-ás (árin) er ekki samfelldur. 

 

 

 
 
4. mynd. Vísitala á þéttleika urriðaseiða í lækjum sem falla til Baulárvallavatns á árunum 2003 til 2019. Seiðum skipt 
eftir aldri. Ath. að skalinn á x-ás (árin) er ekki samfelldur. 

 

Meðallengd 0+ og 1+ urriðaseiða í Fosslæk og vatnsföllum við Baulárvallavatn árið 2019 

var yfir langtímameðaltali áranna frá 2003. Þetta er breyting frá árinu 2018 þegar 

meðallengd beggja árganga var undir langtímameðaltali (5. mynd). Urriðaseiði í 

Fosslæk hafa iðulega verið töluvert minni en jafnaldra þeirra í lækjum við 

Baulárvallavatn en árið 2019 var fyrsta árið frá því rannsóknir hófust sem meðallengd 

0+ urriðaseiða í Fosslæk var meiri en sama árgangs í vatnsföllum við Baulárvallavatn. 

Milli áranna 2010 og 2017 fór meðallengd 1+ seiða stöðugt minnkandi en síðustu tvö 

árin hefur meðallengdin aukist aftur.  
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5. mynd. Meðallengd 0+ (efri mynd) og 1+ (neðri mynd) urriðaseiða í Fosslæk við Hraunsfjarðarvatn (rauðir punktar) 
og vatnsföllum við Baulárvallavatn (bláir punktar) á árunum 2003 til 2019. Punktar tákna meðaltal og 95% 
öryggismörk eru dregin út frá punktum. 
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sem renna til og frá Hraunsfjarðarvatni og Baulárvallavatni. Markmið þessara 
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niður á stofnstærð urriða í vötnunum sjálfum (Friðþjófur Árnason og Eydís 

Njarðardóttir 2018). Einu hrygningarstöðvar urriða í Hraunsfjarðarvatni og 

Baulárvallavatni eru í þeim vatnsföllum sem renna til og frá þessum vötnum. Eftir klak 

hrogna alast seiðin upp í tvö til fjögur ár í vatnsföllunum og miðað við gögn úr 

rafveiðum virðist líklegt að stór hluti seiða gangi niður í vötnin eftir þriðja vaxtarsumar 

sitt í lækjunum (>2+ seiði). Mikill breytileiki hefur komið fram í vísitölu þéttleika 

urriðaseiða milli ára og vatnsfalla á vatnasvæðinu. Að öllu jöfnu eru alltaf talsverðar 

náttúrulegar sveiflur í stofnstærð og árgangastyrkleika laxfiska í vatnsföllum á Íslandi. 

Það ræðst væntanlega af breytilegu umhverfi (t.d. veðurfari) og misjafnri afkomu seiða 

og fullorðins fisks milli ára og lífsskeiða. Öll vatnsföll sem renna til Hraunsfjarðarvatns 

og Baulárvallavatns eru lítil og flokkast sem dragár. Því má gera ráð fyrir að umhverfi 

þeirra sé óstöðugt, sérstaklega með tilliti til rennslis. Þannig verða flestir lækirnir mjög 

vatnslitlir í þurrkatíð en geta vaxið hratt og mikið í leysingum og/eða þegar úrkoma er 

mikil. Slíkur óstöðugleiki í umhverfi getur aukið náttúrulegar sveiflur fiskstofna og 

erfiðara getur þá verið að greina á milli breytinga sem verða vegna áhrifa mannsins 

(t.d. rask á umhverfi, miðlun eða veiðinýting) frá náttúrulegum sveiflum. Fyrir 

byggingu Múlavirkjunar var eingöngu gerð ein mæling á ástandi urriðastofna vatnanna 

og í breytilegu umhverfi gerir það allan samanburð á ástandi fyrir og eftir virkjun 

erfiðan. Rannsóknir á urriða í Hraunsfjarðarvatni hafa bent til að árið 2008, þremur 

árum eftir að virkjun var gangsett, hafi afli á sóknareiningu í rannsóknarnetaveiðum 

aukist frá því sem mældist árið 2003, en síðan hafi náðst jafnvægi og fjöldi verið 

nokkuð stöðugur frá 2010 til 2017. Þessi ár var afli á sóknareiningu alltaf töluvert hærri 

en mældist árið 2003 áður en virkjunin tók til starfa. Á sama tíma hefur afli á 

sóknareiningu í Baulárvallavatni haldist nokkuð stöðugur öll þau ár sem 

rannsóknarveiðar hafa farið fram (Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardóttir 2018). 

Þennan mismun á milli Hraunsfjarðarvatns og Baulárvallavatns má styðja með því að 

breytingar á umhverfi urriðastofna vegna Múlavirkjunar eru meiri í Hraunsfjarðarvatni 

en Baulárvallavatni. Munar þar mestu að Hraunsfjarðarvatni er miðlað til að jafna 

innrennsli til virkjunarinnar og geta vatnsborðssveiflur þar numið hæð stíflu (um 3,5 

m) í útfalli vatnsins. Auk meiri breytinga í afla á sóknareiningu í Hraunsfjarðarvatni hafa 

þar einnig orðið meiri breytingar á samsetningu fæðu og hlutfalli sýktra urriða af 

sníkjudýrum (Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardóttir 2018). Sambærilegar 

breytingar hafa sést á stofnstærðum laxfiska í öðrum rannsóknum í miðluðum vötnum 

(Guðni Guðbergsson 2009 og Guðni Guðbergsson og Eydís Heiða Njarðardóttir 2010) 

og er ástæðan talin útskolun næringarefna í kjölfar þess að strandsvæði fara á kaf 

þegar vatnsborð stöðuvatna er hækkað með stíflum. Tíðni og umfang 

vatnsborðssveiflna ræður því hversu lengi slík útskolunaráhrif vara og miðað við mat 
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á bökkum og strandsvæðum við Hraunsfjarðarvatn virðist sem enn sé að skolast 

jarðefni úr bökkum þrátt fyrir að komin séu 14 ár frá því Múlavirkjun tók til starfa. 

Vatnsstaða Hraunsfjarðarvatns var hærri á rannsóknatíma árin 2015 til 2018 

samanborið við fyrri ár en árið 2019 var vatnsstaða þar mun lægri og líkari því sem var 

fyrir 2015. Vatnsstaða Hraunsfjarðarvatns að hausti þegar rannsóknir hafa farið fram 

ræðst væntanlega að mestu af úrkomu yfir sumartímann og árið 2019 einkenndist af 

miklum þurrkum yfir sumartímann. 

Vísitala þéttleika urriðaseiða í vatnsföllum sem renna til Baulárvallavatns mældist 

mjög lítil árin 2015, 2016 og 2017. Munaði þar mestu um lága vísitölu 0+ árganga sem 

hafði minnkað mikið frá árunum 2010 til 2014. Árin 2018 og 2019 varð aftur aukning í 

vísitölu þéttleika 0+ urriðaseiða. Í Fosslæk fundust engin 0+ urriðaseiði árið 2015 og var 

það í fyrsta og eina skiptið sem ekki hafa fundist 0+ urriða seiði þar. Árið 2016 var 

þéttleiki þess árgangs hins vegar sá mesti sem mælst hefur og árið 2017 var þéttleiki 

0+ urriðaseiða einnig mikill. Árin 2016 og 2017 fundust hins vegar engin urriðaseiði 

eldri en 0+ í Fosslæk og eru það einu árin ásamt 2019 sem eldri seiði veiðast ekki í 

Fosslæk. Fróðlegt væri að sjá hvort þessa sömu árganga vantar einnig í urriða í 

Hraunsfjarðarvatni sjálfu en síðast var gerð rannsókn á vatninu árið 2017. Ekki verður 

í fljótu bragði séð að þessar miklu breytingar í fjölda urriðaseiða innan einstakra 

árganga milli ára í Fosslæk séu tengdar við þær miklu breytingar sem geta orðið á 

vatnsstöðu Hraunsfjarðarvatns enda er það aðeins neðsti hluti Fosslækjar sem skerðist 

við háa vatnsstöðu. Ef skoðaðar eru breytingar á vísitölu þéttleika urriðaseiða innan 

einstakra árganga í vatnsföllum sem renna til Baulárvallavatns þá sést að í öllum þeim 

vatnsföllum koma ár þar sem vantar heilu árgangana. Þannig fannst ekkert 0+ 

urriðaseiði í þremur vatnsföllum af fimm hvort ár 2016 og 2017 og árið 2016 veiddust 

aðeins tvö 1+ urriðaseiði í öllum vatnsföllum við Baulárvallavatn. Óstöðugleiki virðist 

því einkenna vatnsföllin á þessu svæði og það er líklegast skýring á miklum sveiflum í 

vísitölu þéttleika urriðaseiða. Hvort áhrif frá vatnsborðssveiflum umfram náttúrulegar 

sveiflur í Hraunsfjarðarvatni ýki þessar sveiflur er ekki hægt að staðfesta. 

Þrátt fyrir óvissu um orsakir þeirra breytinga og sveiflna sem hafa átt sér stað í 

urriðastofnum Hraunsfjarðarvatns og Baulárvallavatns frá því Múlavirkjun tók til 

starfa, þá hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið á vötnunum gefið mikilvægar 

upplýsingar um ástand stofnanna á hverjum tíma. Ekki er hægt að greina að 

uppbygging og rekstur Múlavirkjunar hafi haft neikvæð áhrif á fjölda og vöxt urriða (4 

ára og eldri) í vötnunum (Friðþjófur Árnason og Eydís Njarðardóttir 2018). Miðað við 

flóðfar við hæstu vatnsstöðu í Hraunsfjarðarvatni er jarðvegur af strandsvæðum 

ennþá að skolast út. Sveiflur á vatnsborði Hraunsfjarðarvatns geta haft neikvæð áhrif 

á hrygningu og uppeldi seiða neðst í Fosslækjum og einnig gætu rennslissveiflur sem 
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eiga sér stað í Vatnaánni og um útfall Straumfjarðarár vegna keyrslu virkjunarinnar 

haft áhrif á afkomu seiða í þeim ám. Þær sameiginlegu sveiflur sem sjást á vísitölu 

seiðaþéttleika í vatnsföllum við Baulárvallavatn og í meðallengd urriðaseiða í öllum 

vatnföllum á vatnasviði vatnanna eru þó líklega vegna víðtækari breytinga eða sveifla 

í umhverfinu sem ekki tengjast beint starfssemi Múlavirkjunar. 
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