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Ágrip 
Áform eru um virkjanaframkvæmdir á vatnasvæði Skaftár, sem kölluð er 
Búlandsvirkjun. Fyrirhugað er að veita vatni úr Skaftá og Syðri Ófæru til lóns á 
Þorvaldsaurum og þaðan til virkjunar með frárennsli til Skaftár við Búland. 
Áhrifasvæði þessara framkvæmda ná til vatnasvæðis Skaftár neðan 
framkvæmdastaðar, Kúðafljóts og  lindarvatna í Landbroti og Meðallandi. Á 
áhrifasvæði Búlandsvirkjunar er sérstætt lífríki og náttúrufar.  

Meginmarkmið þessarar skýrslu er að taka saman helstu niðurstöður þeirra 
vatnalífsrannsókna sem Veiðimálastofnun hefur gert á umræddum svæðum, ásamt 
samantekt veiðigagna laxfiska. Einnig er í skýrslunni lagt mat á líkleg áhrif 
Búlandsvirkjunar á vatnalífríki og veiði í ám og vötnum.   

Á undanförnum áratugum hefur Veiðimálastofnun sinnt fiskrannsóknum á 
viðkomandi svæði. Einkum hefur verið fylgst með seiðaástandi á fiskgengum 
svæðum í Skaftá og Grenlæk. Þá hafa farið fram fisk- og smádýrarannsóknir sem 
tengjast fyrirhuguðum virkjanaáformum í Skaftá.   

Stórvaxinn sjóbirtingur er ríkjandi tegund laxfiska á fiskgenga hluta þeirra 
vatnasvæða sem hér um ræðir. Þar er einnig að finna lax, bleikju, hornsíli og ál. 
Verndargildi sjóbirtingsstofna er ótvírætt, ekki aðeins á landsvísu heldur einnig á 
heimsvísu en sjóbirtingur hefur víða átt undir högg að sækja.  Mikil hlunnindi eru af 
veiði á svæðinu sem eru mjög þýðingarmikill þáttur í afkomu fólks og byggðar. 
Umtalsverð stangveiði er m.a. stunduð í Tungufljóti, Grenlæk, Tungulæk, Eldvatni og 
þverám Skaftár auk netaveiði í Skaftá og Kúðafljóti. Aðal hrygningar- og 
uppeldissvæði sjóbirtings eru talin vera í þverám jökulvatnanna á vatnasvæði Skaftár 
og Kúðafljóts. Samt sem áður eru jökulvötnin, Skaftá og Kúðafljót, mikilvæg 
sjóbirtingnum bæði sem uppeldissvæði hugsanlega vetrardvalarsvæði og gönguleið í 
og úr sjó. Seiðaþéttleiki og framleiðsla seiða á flatareiningu er að jafnaði mestur í 
hinum frjósömu lindarvötnum Landbrots. Uppeldi laxfiska virðist vera í litlum mæli í 
Skaftá sjálfri, enda lífræn framleiðsla takmörkuð og botndýrafána fáskrúðug vegna 
jökuláhrifa og sandskriðs í botni. Á þetta einkum við efri hluta árinnar.  Sjóbirtingur 
hrygnir í Kúðafljóti í talsverðum mæli og uppeldi seiða er á þar stórum svæðum. Þar 
skiptir hentug botngerð miklu máli. Í ám ofan fiskgengra fossa er víða fiska að finna 
en sjaldnast í miklum mæli. Við seiðarannsóknir ofan við Hrossafoss í Tungufljóti hafa 
ekki fundist seiði og því líklegt að þar sé fisklaust. Á fiskgenga hluta Tungufljóts, sem 
er 5,4 km, eru góð búsvæði fyrir seiði laxfiska og talsvert uppeldi sjóbirtingsseiða og 
nokkuð af laxi.  

Þéttleiki botndýra á vatnasvæði Kúðafljóts og Skaftár var á bilinu 1.104-
459.884 dýr/m2og fjöldi lífveruhópa var frá 4-18. Þéttleiki botndýra og fjöldi 
lífveruhópa var að jafnaði minni í jökulvötnunum en í bergvatnsánum.  

Verði af Búlandsvirkjun er líklegt að hún hafi neikvæð áhrif á vatnalíf og fiskveiði 
í mörgum fallvötnum. Áhrif umræddra framkvæmda á fisk og annað lífríki í vatni verða 
aldrei að fullu metin fyrirfram og óvissu háð. Það er ekki síst vegna þess hversu svæðið 
allt er jarðfræðilega ungt og flókið. Með tilkomu Búlandsvirkjunar eru miklar líkur á því 
að veiðinytjar í Tungufljóti minnki talsvert frá því sem er í dag. Við skert rennsli neðan 
við stíflu í Tungufljóti mun framleiðsla botndýra, sem eru fæða fiska, og framleiðsla fiska 
líklega minnka talsvert. Á fiskgenga hluta Tungufljóts eru mikilvæg uppeldis- og 
hrygningarsvæði sjóbirtings sem munu skerðast vegna minnkaðs vatnsrennslis. Áhrifin 
verða fyrst og fremst vegna minni botnflatar sem vatn flæðir um.  Samfara minna 
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rennsli getur fiskgengd upp í Tungufljót tafist með tilheyrandi áhrifum á veiðimöguleika 
og þar með til minnkunar á veiðiverðmæti. Með mótvægisaðgerðum má minnka þessi 
áhrif. Ef vatn fer um yfirfall úr miðlunarlóni til Tungufljóts og er viðvarandi eru miklar 
líkur á að það verði jökullitað sem getur skert lífræna framleiðslu sem getur komið niður 
á botndýralífi sem er fæða fiska og haft neikvæð áhrif á veiðinýtingu. Í miðlunarlóninu á 
Þorvaldsaurum verður takmörkuð fiskframleiðsla vegna mikillar miðlunar og 
takmarkaðrar lífrænnar framleiðslu vegna jökullitar. Veitulón í farvegum Skaftár og 
Syðri Ófæra mynda  lítið veitulón með miklu gegnumstreymi vatns.  Aur og regluleg 
aurskolun úr lónum gerir umhverfi mjög óstöðugt og lífríki í vatni verður þar mjög 
fábreytt.  Skerðing á rennsli, rennslissveiflur og regluleg aurkolun í farvegi neðan 
inntakslóna kemur óhjákvæmilega til með að hafa neikvæð áhrif á vaxtarskilyrði fyrir 
vatnalíf þar. Minnki flæði vatns til Skaftár með Síðu vegna frárennslis Búlandsvirkjunar 
til farvegar Ása Eldvatns getur það haft neikvæðar afleiðingar á fiskgöngur og  fiskveiði 
neðar á vatnasvæði Skaftár. Það getur og valdið skertu flæði vatns og vatnsþurrð til 
lindarvatna í Landbroti og Meðallandi. Verði vatnsþurrð varanleg kemur það verulega 
niður á öllu lífríki Grenlækjar og Tungulækjar ásamt votlendislífi sem þeim tengjast. 
Fiskgengd og veiði mun minnka mikið án mótvægisaðgerða. Rafleiðni lindarvatns í 
Meðallandi og Landbroti er há  sem bendir til þess að þar sé mikið um uppleystar jónir. 
Ef breytingar verða á streymi efnaríks lindarvatns til vatnanna mun það líklega hafa í för 
með sér minni frum- (þörunga) og síðframleiðslu (smádýr, fiskur og fugl). Fyrirhugað er 
að byggja veitumannvirki sem ætlað er að miðla frárennsli virkjunar milli Skaftár austur 
með Síðu og Ása Eldvatns. Ef sú framkvæmd virkar eins og henni er ætlað mun hún 
draga úr neikvæðum áhrifum minna vatnsflæðis í Skaftá með Síðunni.  

 
  



        

 3 

Inngangur 
Áætlanir eru um virkjun Skaftár við Búland, Búlandsvirkjun. Virkjunin nýtir fall Skaftár 
frá Rótarhólma að Búlandi. Uppsett afl virkjunar er 150 MW miðað við 100 m3/ s 
virkjað rennsli. (Sverrir Óskar Elefsen o.fl. 2012). Virkjunaráformin  gera ráð fyrir því 
að Skaftá verði stífluð í 325,5 m y. s. með stíflu nokkru neðan óss Grjótár á 
Síðumannaafrétti. Þaðan verði Skaftá veitt til Syðri Ófæru. Lónið ofan stíflu í Skaftá 
verður setlón og er tilgangur þess að fella út sem mest af þeim svifaur sem berst með 
Skaftá, þannig að sem minnst af aurnum berist til miðlunarlóns. Syðri- Ófæra verður 
stífluð í 316,5 m y. s. og henni veitt ásamt Skaftá í jarðgöngum til miðlunarlóns á 
Þorvaldsaurum. Reglulega verður aur skolað úr þessum lónum, þó einkum að 
sumarlagi og verður vatni þá hleypt á farveg Skaftár neðan stíflna. Miðlunarlónið á 
Þorvaldsaurum verður myndað með stíflu í farvegi Tungufljóts ofan Rásgljúfurs. 
Yfirfall verður á stíflunni, sem ætlunin er að nota í neyðartilfellum. Vegna 
vatnsmiðlunar verður allt að 16 metra niðurdráttur í lóninu (Sverrir Óskar Elefsen 
o.fl. 2012). Úr miðlunarlóni verður vatni veitt um jarðgöng til virkjunar með frárennsli 
til kvíslar Skaftár við Búland sem fellur til Ása Eldvatns.  

Verði af framkvæmdum munu breytingar á vatnafari geta haft áhrif á lífríki 
vatna og nýtingu veiði á vatnasviðum Skaftár og Tungufljóts, sem og í lindarvötnum í 
Landbroti og í Meðallandi. Auk Búlandsvirkjunar eru uppi áform um virkjun í Hólmsá 
með afrennsli til Flögulóns sem er við ármót Tungufljóts.   

Breytingar verða m.a. vegna myndunar miðlunarlóns þar sem árfarvegir fara 
undir lón. Veruleg skerðing verður á rennsli í farvegi Skaftár milli inntaksveitu og 
frárennslis virkjunar einkum fyrri hluta sumar og vetrarrennsli þverr að mestu. 
Rennsli sem bætist í farveg Skaftár á þessum kafla hefur verið áætlað að jafnaði 10 til 20 
m3/sek (Snorri P. Snorrason 2010). Veruleg skerðing verður á rennsli Tungufljóts 
neðan stíflu. Reiknað ársmeðalrennsli Tungufljóts sem fer til miðlunarlóns er frá 3,7- 
6,1 m3/sek (Sverrir Óskar Elefsen o.fl. 2012) og að jafnaði áætlað um 5 m3/sek. Er það 
um 38% af rennsli þess við Bjarnafoss (Mannvit 2013). Án mótvægisaðgerða skerðist 
rennsli Tungufjóts sem því nemur neðan við Bjarnafoss. 

Þar sem frárennsli virkjunar fer í Ása Eldvatn mun virkjun valda skerðingu á 
rennsli Skaftár austur með Síðu en á tímabilinu, nóvember-maí yrði sá farvegur 
nánast þurr (Mannvit 2011).  Þetta gæti með óbreyttu haft mikil áhrif á lindarrennsli í 
lækjum í Landbroti og Meðallandi (Verkfræðistofan Vatnaskil 2005, Snorri P 
Snorrason 2010), en þar hefur orðið vatnsþurrð í lindum með umtalsverðum áhrifum 
á lífríki og veiðinytjar (Magnús Jóhannsson o.fl. 2005).  Samkvæmt rennslislíkani 
Verkfræðistofunnar Vatnaskila (2005) eru fyrrnefndir lindarlækir  að verulegu leyti 
undir áhrifum frá rennsli úr álum Skaftár sem berst niður í Eldhraunið.  Ef meginvatn 
Skaftár færi að óbreyttu til Ása Eldvatns eru talsverðar líkur á að rennsli Tungulækjar 
og Grenlækjar minnki umtalvert yfir sumarmánuðina (apríl til september) en hefðu 
mjög lítil áhrif á Eldvatn (sbr. Verkfræðistofan Vatnaskil 2005). Þá kann vatnsborð 
Fljótsbotns að lækka. Í skýrslu Vatnaskila (2005) koma ekki fram sambærilegir 
útreikningar fyrir vetrarmánuðina en vatnsþurrð í lækjunum hefur til þessa helst 
komið fram síðla vetrar og að vori. Í gögnum um frumhönnun Búlandsvirkjunar 
kemur fram að gert er ráð fyrir mótvægisaðgerðum til að reyna að koma í veg fyrir 
skerðingu á aðrennsli lindarvatns til lækjanna í Landbroti og Meðallandi (Almenna 
verkfræðistofan 2004, Snorri P. Snorrason 2010). Til mótvægis er ætlunin að byggja 
veitumannvirki sem ætlað er að beina frárennsli virkjunar til Ása Eldvatns og Skaftár 
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austur með Síðu í sömu hlutföllum og fyrir virkjun (Snorri P. Snorrason 2010).  Má því 
líta á þær sem mótvægisaðgerðir framkvæmdanna. Hér er fjallað um áhrif 
framkvæmda án fyrrnefndra aðgerða og með fyrirhuguðum virkum 
mótvægisaðgerðum. Höfundar þessarar skýrslu telja þó nauðsynlegt að betur sé 
þekkt hverju mótvægisaðgerðir með ofangreindum veitumannvirkjum skili af því sem 
þeim er ætlað og hverju þær breyti um áhrif á lífríki vatna á áhrifasvæði 
framkvæmdanna. Þótt slíkar framkvæmdir séu fyrirhugaðar er óvissa um hvort þær 
skili tilætluðum árangri. Ef taka á fullt tillit til mótvægisaðgerða sem þessara þarf að 
koma til skuldbinding um að þær tryggðu tilætlaða virkni og árangur.  Sama gildir um 
aðrar fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir.  

Jökulhlaup og eldgos hafa haft veruleg áhrif á og mótað vatnsföll á svæðinu. 
Þetta gerir það að verkum að árfarvegir eru víða óstöðugir og í stöðugri framvindu. 
Mikill aur og sandburður fylgir Skaftá, sérstaklega í Skaftárhlaupum. Líffræðilega eru 
ár á svæðinu mjög breytilegar, allt frá líflitlum jökulám til frjósamra lindáa. Tungufljót 
er hrein dragá sem hefur mjög miklar rennslissveiflur. Efstu upptakakvíslar Skaftár 
koma úr suðvestanverðum Vatnajökli. Aurburður er mikill í Skaftá, ekki síst í hlaupum 
sem koma að jafnaði á eins og hálfs árs fresti (Páll Imsland 1998).  Í farvegi Skaftár eru 
ung lek hraun. Með Síðunni renna kvíslar úr Skaftá út á Eldhraunið. Mikið vatn hripar 
ofan í hraunið og kemur upp í lindum í Landbroti og Meðallandi. Þetta vatn er mikilvægt 
fyrir vatnsbúskap lindarvatna, s.s. Grenlækjar, Tungulækjar og Eldvatns.   

Meginmarkmið þeirrar vinnu sem þessi skýrsla tekur til er að taka saman 
gögn og túlkun gagna um veiðinýtingu og lífríki í vatni úr rannsóknum 
Veiðimálastofnunar á áhrifasvæði Búlandsvirkjunar. Jafnframt að leggja mat á áhrif 
fyrirhugaðra framkvæmda á lífríki í vatni eftir að framkvæmdum líkur. Hér eru því 
ekki metin áhrif af einstökum verkum á framkvæmdatíma virkjunar. Taka verður tillit 
til þess að rekstur vatnsaflsvirkjana getur haft áhrif á lífríki t.d. hraði 
rennslisbreytinga, tíðni þeirra og tímasetning (Magnús Jóhannsson o.fl. 2011). Ekki er 
auðvelt fyrirfram að sjá hvernig slíkt hefur samverkandi áhrif með náttúrulegum 
ferlum sem veldur óvissu á ýmsum sviðum. Niðurstöður þessarar skýrslu er yfirlit og 
stöðumat yfir það ástand sem nú er.  

Á áhrifasvæði virkjunarinnar er stórvaxinn sjóbirtingur ríkjandi tegund laxfiska 
en þar er einnig að finna lax og bleikju. Umtalsverðar og vaxandi tekjur eru af veiði á 
svæðinu. Á vatnasvæði Skaftár eru helstu veiðiárnar Geirlandsá, Hörgsá, Fossálar og 
Tungulækur auk Skaftár sjálfrar. Lindarvötnin Grenlækur og Eldvatn eru mjög frjósöm 
og þar eru gjöfulustu veiðisvæði sjóbirtings á landinu. Talsverð stangveiði er einnig 
stunduð í Tungufljóti og netaveiði er í Kúðafljóti.  Vegna óvenjulegs lífríkis og mikils 
fuglalífs er Grenlækur á náttúruminjaskrá (Náttúruverndarráð 1996). 

Veiðimálastofnun hefur gert allnokkrar fiskrannsóknir á svæðinu, sumar 
þeirra í tengslum við fyrirhugaðar virkjanir. Flestar þessara rannsókna hafa verið 
gerðar á fiskgenga hluta þveráa Skaftár og Grenlækjar en einnig í Tungufljóti. Einkum 
hefur verið fylgst með seiðabúskap laxfiska en í því felst m.a. mat á þéttleika, 
árgangaskiptingu, vaxtar, holdafars og fæðu. Rannsóknir sem sérstaklega snúa að 
virkjunarhugmyndum í Skaftá hófust árið 2000. Þær rannsóknir voru unnar fyrir 
Landsvirkjun. Þá voru tekin saman eldri rannsóknar- og veiðigögn sem varða fisk 
(Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a). Sumarið 2000 var gerð könnun á 
útbreiðslu og lífsskilyrðum fyrir laxfiska í Skaftá og nokkrum þverám hennar ofan 
Skaftárdals: Grjótá, Syðri Ófæra, Nyrðri Ófæru og Ströngukvísl. Einnig var botngerð 
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könnuð í Skaftá neðan Skaftárdals, Ása Eldvatni og Kúðafljóti og lauslega könnuð 
útbreiðsla fiska. Á vatnasvæði Tungufljóts var Þorvaldsá könnuð í fyrirhuguðu 
lónstæði virkjunar (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson, 2001a og 2001b).  
Sumarið 2002 var seiðabúskapur og botndýralíf rannsakað í Skaftá, Kúðafljóti, Ása 
Eldvatni, Nyrðri Ófæru, Syðri Ófæra, Ströngukvísl, Grjótá, Tungufljóti (ófiskgengt) og 
Þorvaldsá sem og botndýralíf í Grenlæk (Erla B. Örnólfsdóttir o.fl. 2003). Árið 2003 
var botndýrum safnað á áður ókönnuðum svæðum innan vatnakerfis Skaftár og 
Kúðafljóts. Botndýra- og seiðarannsóknir voru gerðar í Hellisá og Skaftá neðan 
ármóta Hellisár. Þá var seiðabúskapur kannaður á ófiskgengum hlutum í Tungufljóti 
og Miðá og á fiskgengum svæðum í Tungufljóti. Seiðabúskapur og lífsskilyrði fyrir fisk 
var kannaður í Kjalnatóakvísl, í neðanverðri Skálm og þverá hennar Hólsá (Benóný 
Jónsson, o.fl. 2004). Veiðimálastofnun gerði könnun á seiðabúskap Tungufljóts árið 
2008 og þá var jafnframt gert búsvæðamat á ófiskgengum svæðum þess. Sú 
rannsókn var unnin fyrir Stangveiðifélag Reykjavíkur og veiðiréttarhafa við 
Tungufljót. Sumarið 2012 vann Veiðimálastofnun viðbótarrannsóknir á lífríki í 
tengslum við fyrirhugaða Búlandsvirkjun og er gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra í 
sérstakri  skýrslu (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). Skýrsla þessi er að 
uppistöðu unnin upp úr fyrrgreindum rannsóknarskýrslum Veiðimálastofnunar, 
ásamt eldri rannsóknum og veiðigögnum frá Veiðimálastofnun. Einnig er litið til 
líffræðilegra gagna frá fleiri rannsóknaraðilum.  

Áður hefur verið fjallað um áhrif fyrirhugaðra virkjanaframkvæmda á 
vatnasvæði Skaftár, Kúðafljóts og Tungnaár á lífríki í ám og vötnum,  þ.á.m. áhrif af 
veitu vatns úr Skaftá í Langasjó og þaðan yfir í Tungnaá (Guðni Guðbergsson og 
Þórólfur Antonsson 1998, Guðni Guðbergsson og Magnús Jóhannsson 1999, Magnús 
Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a og 2001b). Hér er í ljósi nýrra upplýsinga 
fjallað á ný um áhrif Búlandsvirkjunar. Í áhrifakaflanum eru einkum lagðar til 
grundvallar upplýsingar um tilhögun framkvæmda fengnar úr skýrslum Almennu 
verkfræðistofunnar (Sigmundur Einarsson o.fl. 2002, Almenna verkfræðistofan 
2004), Suðurorku (Snorri P. Snorrason 2010) og Suðurorku og Mannvits (Sverrir 
Óskar Elefsen o.fl. 2012).  
 
Skýrslan er unnin fyrir Suðurorku. 

 
Fiskfána 
Bergvatnskerfi í Skaftárhreppi hafa allflest afrennsli um stórár sem eru  
jökulblandaðar en þó mismikið eftir árstíðum.  Fiskgengir kaflar bergvatnsánna sem  
falla til jökulvatnanna eru stuttir en á neðri svæðum eru víðáttumikil straumlítil 
sandsvæði og lygn sendin svæði oft tengd mýrlendi, sýkjum, smálækjum og 
smávötnum. Ósar eru síbreytilegir og strendur sendnar.  Úti fyrir er hlýr fæðuríkur 
sjór. Lax er helst að finna neðst í frjósamari þverám Skaftár. Sjóbirtingur, fremur en 
lax eða bleikja, getur nýtt sér þær sérstæðu náttúrufarslegu aðstæður sem eru á 
svæðinu og er hann því ríkjandi tegund laxfiska á svæðinu. Bleikja er hins vegar í 
mestum mæli í kaldari hluta lindánna.   

Rannsóknir á vatnasvæði Skaftár, Kúðafljóts og Grenlækjar hafa gefið miklar  
upplýsingar um lífshætti sjóbirtings á svæðinu. Sjóbirtingurinn hrygnir aðallega í efri 
hluta lindánna og þverám jökulvatnanna. Hann hrygnir einnig í jökulvötnunum. 
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Uppeldi seiða á fyrsta og öðru ári fer mikið fram í þveránum og í efri hluta lindánna 
en einnig í jökulvatninu. Neðri svæði ánna virðast hins vegar mikilvæg fyrir uppeldi 
eldri seiða, fram að þeim tíma þegar þau ganga til sjávar. Aldursgreiningar á 
sjóbirtingi og vaxtarmynstur hans sem lesið er af hreistri af vatnasvæði Skaftár og 
Grenlækjar gefa til kynna að sjóbirtingsseiðin séu að jafnaði um 25 cm (2-5 ára) þegar 
þau ganga til sjávar (Magnús Jóhannsson og Sigurður M. Einarsson 1993, Magnús 
Jóhannsson og Þórólfur Antonsson 2006, Þórólfur Antonsson og Magnús Jóhannsson 
2012). Hluti urriðanna er staðbundinn og gengur ekki til sjávar. Sjóbirtingurinn 
gengur til sjávar á vorin (maí – júní) og aftur í árnar síðar að sumrinu eða að hausti og 
dvelur í fersku vatni yfir veturinn. Flestir ná kynþroska eftir 3-4 sumur í sjó og er 
stærð þeirra þá orðin 50-60 cm og 2-3 kg (Þórólfur Antonsson og Magnús 
Jóhannsson 2012). Sjóbirtinginn hrygnir síðan á hverju ári meðan hann lifir og verður 
sjaldnast eldri en 8-10 ára. Lífsferill bleikju á svæðinu er minna þekktur. Talið er að 
stór hluti bleikju á svæðinu sé staðbundin, þ.e. gengur ekki til sjávar þótt líkur séu til 
þess að göngur séu innan vatnakerfa.  

Silungsveiði hefur lengi verið stunduð í ám og lækjum í Skaftárhreppi. Fiskur 
er nú aðallega nýttur með stangveiði. Langmest er veitt af sjóbirtingi. Hann er 
veiddur vor og haust á leið í og úr sjó. Veiðitölur gefa til kynna að talsverðar sveiflur 
séu í stærð sjóbirtingsstofnanna. Ástæður þessara sveiflna eru ekki kunnar til hlítar 
en margt bendir til þess að veðurfar og ástand og fæðuframboð í sjó séu áhrifaríkir 
þættir varðandi nýliðun, vöxt og afkomu. Þá hafa óstöðugt umhverfi með reglulegum 
jökulhlaupum og tímabundin vatnsþurrð lindarvatna haft áhrif á fiskstofna svæðisins 
(Magnús Jóhannsson o.fl. 2005).   

 
 

Vatnasvæði Skaftár 

Staðhættir 
Berggrunnur á vatnasvæði Skaftár er að miklu leyti eldra og yngra grágrýti, en stór hluti 
eru lítið gróin hraun runnin eftir síðustu ísöld (Haukur Jóhannesson o.fl. 1977). 
Vatnsþéttir bergrunnsflekar með skýrt afmörkuð vatnasvið með dragám virðast fáir 
(Sigurjón Rist 1990). Vatnakerfi hafa afrennsli um jökullitaðar stórár; Kúðafljót og Skaftá  
(mynd 1). Hluti vatnsfalla eru dragár s.s Geirlandsá, en vegna lekra jarðlaga og 
grunnvatnsstreymis eru víða mikil lindasvæði sem tengjast Skaftá.  
 Skaftá er jökulá með lindaráhrifum (Sigurjón Rist 1990). Hún á frumupptök sín 
í suðvestanverðum Vatnajökli (mynd 1). Meðalrennsli Skaftár við Skaftárdal er um 
105 m3/sek. Að sumarlagi er rennslið oft á milli 100 og 200 m3/sek en að vetrarlagi 
50 til 70 m3/sek (Páll Imsland 1998, Hilmar Björn Hróðmarsson o.fl. 2009). 
Meðalrennsli Skaftár við Kirkjubæjarklaustur er 44 m3/sek (Verkfræðistofan Vatnaskil 
2005).  

Rafleiðni vatns í Skaftá er að jafnaði á bilinu 50 til 90 S/cm en verður um og 

yfir 250 S/cm í hlaupum (Freysteinn Sigurðsson 1997, Einar Örn Hreinsson og 
Freysteinn Sigurðsson 2004).  
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Tafla 1. Umhverfisþættir helstu vatnsfalla á vatnasvæði Skaftár. Flokkun í árgerðir samkvæmt 

Sigurjón Rist (1990).  

 

Skaftá rennur frá jökli á aurum, en ekki mjög flötum (mynd 1). Frá Stakafelli, 
sem er sunnan Fögrufjalla og mikið til niður að Kirkjubæjarklaustri rennur Skaftá á og 
við Skaftáreldahraun (Eldhraun) (mynd 1). Hraun þetta rann árið 1783 frá Lakagígum 
á Síðuafrétti. Það rann niður Skaftárgljúfur sem þarna voru og allt niður í Meðalland 
(Páll Imsland 1998). 

Ofan Skaftárdals falla til Skaftár fjöldi áa og lækja, þær helstu eru: Hellisá, 
Syðri og Nyrðri Ófæra og Grjótá sem allar eru bergvatnsár en Skaftárvatn fellur 
stundum til Grjótár. Skammt ofan við Skaftárdal er ófiskgengur foss (1. ljósmynd) en 
talið er að að þangað sé fiskgengt úr sjó. Um 4 km neðan við Skaftárdal tekur Skaftá 
að renna í tveimur megin kvíslum. Önnur, svonefnt Ása Eldvatn, rennur austan 
Skaftártungu yfir í Kúðafljót. Hin kvíslin, sjálf Skaftá, sveigir til austurs og rennur milli 
Eldhrauns og Síðufjalla fram hjá Kirkjubæjarklaustri og til sjávar um Veiðiós. Neðan 
Skaftárdals fara kvíslar úr farvegi Skaftár út á Eldhraunið og ýmist falla til árinnar 
aftur eða renna á hrauninu. Ein helsta kvíslin, sem nefnd hefur verið Árkvíslar, eða 
Brestur, rennur út á hraunið við Árhól þaðan á sandi fylltu hrauninu og hverfur í 
hraunið neðar. Rennsli Brests er að jafnaði 10 til 15 m3/sek, en yfir sumarmánuðina 
þegar jökulvatn er í ánni nær rennslið allt að 20 m3/sek (Verkfræðistofan Vatnaskil 
2005).   

 

Vatnsfall  Árgerð Lengd Lengd  
         

Vatnasvið    Rennsli    Rafleiðni 

  km fiskgengra km
2  

       m
3
/sek.       µS/cm  

   svæða  frá ósi, km   við 25°C 

Skaftá  J+L 115 um 48 1385 105
2)

   50-250  

Strangakvísl/Nyrðri-Ófæra D+L 18 0 113   56-67 

Syðri Ófæra   D 30 0 93   51-60 

Grjótá       L+J 21 0      81-103 

Hellisá   D+L
1)

 30 0  10 51-61 

Dalsá D 
1)

 9 0    

Holtsá D+L 11 4,8 45  68-78 

Fjaðrá D 14 2 35  75-88 

Breiðbalakvísl D 8 8   65-80 

Geirlandsá D 17 14 144 15 48-167
3)

 

Stjórn D 17 1 36  72-121
3)

 

Þverá D 10 1   59 

Hörgsá D 16 10 40  50-187
3)

 

Fossálar L+D 
1)

 30 15
1)

   55-105
3)

 

Tungulækur L 10 1
1)

  1,5 52-127
3)

 

1) Áætlað af starfsmönnum Veiðimálastofnunar. 2) við Skaftárdal. 3) Hæstu gildi mæld í 
kjölfar Grímsvatnagoss 2011. 
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 1. ljósmynd. Ónefndur foss í Skaftá ofan við Skaftárdal rétt neðan Miðlandsár.  Fossinn er 
ófiskgengur og að honum er fiski líklega gengt upp Skaftá. Myndin er tekin  sumarið 2000 við 
algengt sumarrennsli en stuttu eftir Skaftárhlaup. Fossinn er á þeim kafla þar sem veruleg  
skerðing verður á rennsli samfara virkjun Skaftár við Búland. Ljósmynd Magnús Jóhannsson. 

 
 

 
 

Tvær aðrar meginkvíslar renna út á hraunið við Skálarstapa, Stapaáll og Skálaráll. 
Skálaráll hverfur að hluta í hraunið en hluti vatnsins fellur aftur til Skaftár (2. 
ljósmynd). Vatn úr Skaftá sem rennur í hraunið kemur fram í lindum í Landbroti og 
Meðallandi (Freysteinn Sigurðsson 1997, Verkfræðistofan Vatnaskil 2005). Rennsli, 

2. ljósmynd. Horft yfir Skaftá þar sem kvísl úr henni kemur af Eldhrauninu ofan við  Skál 
móts við Skálarstapa. Ljósmynd Magnús Jóhannsson. 
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um kvíslar þessar út á hraunið, hefur að verulegu leyti verið “stjórnað” undanfarna 
áratugi (Verkfræðistofan Vatnaskil 2005) (mynd 1, 3. ljósmynd).   

 

     
 

3. ljósmynd. Brestur þar sem hann fellur úr Skaftá út á Eldhraunið móts við eyðibýlið Á. 
Garðurinn á myndinni var byggður árið 1992. Efri  myndin er tekin árið 2000 en sú neðri 26. 
október 2012. Á efri myndinni sést skarð sem var rofið í varnargarðinn árið 1998 til að vatn 
gæti flætt á Eldhraunið. Á neðri myndinni hefur skarðið verið fyllt en í því eru þrjú rör sem 
taka við rennsli úr Skaftá inn á hraunið. Öll rörin hafa verið opin að sumarlagi en eitt lokað 
yfir vetrarmánuðina. Vatn sem rennur úr Skaftá á Eldhraunið kemur fram í lindarlækjum í 
Landbroti og  Meðallandi.  Ljósmyndir Magnús Jóhannsson.  
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Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir vatnasvæði Kúðafljóts, Skaftár, Eldvatns og Grenlækjar. Fram koma helstu 
fossar sem þverstrik á árfarvegi. Rauð þverstrik tákna; neðstu ófiskgengu fossa frá sjó, gul 
torfiskgenga fossa og blá aðra fossa.  
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Skammt neðan við Kirkjubæjarklaustur tekur Skaftá að breiða úr sér og 

flæmist þar víða um sandeyrar.   
Skaftá er geng fiski úr sjó upp fossa við Brest (mynd 1, 4. ljósmynd) og að fossi 

ofan við Skaftárdal (1. ljósmynd) (sjá síðar). Á fiskgenga hlutanum falla til Skaftár 
ýmsar ár sem flestar eru að stofni til dragár (mynd 1,  tafla 1). Þeirra helstar eru 
Holtsá, Fjaðrá, og Breiðbalakvísl en hún er mynduð úr Geirlandsá, Stjórn og Hörgsá. 
Fossálar, sem renna austan af Síðu til Skaftár, og Tungulækur sem fellur frá Eldhrauni 
til Skaftár að vestan, eru lindár. Aðeins neðsti hluti þveránna er fiskgengur (tafla 1, 
mynd 1). Grenlækur hefur ýmist sér ós til sjávar eða sameiginlegan með Skaftá.   
 Í Skaftá koma hlaup á um hálfs annars árs fresti (Páll Imsland 1998). Þeim 
fylgir mikið vatn, allt að 1500 m3/sek, auk gríðarlegs framburðar (Snorri 
Zóphóníasson og Svanur Pálsson 1996, Sverrir Óskar Elefsen o.fl. 2012). Hlaupin eiga 
upptök sín í Skaftárkötlum (Eystri- og Vestri-Katli) sem eru í Vatnajökli. Hlaupvatnið 

er efnaríkt og hefur háa rafleiðni vegna jarðhita, allt að 250 S/cm (Einar Örn 
Hreinsson og Freysteinn Sigurðsson 2004). Minna en 10 % hlaupvatnsins rennur til 
austurs um farveg Skaftár niður með Síðunni en meginhlutinn fellur til Ása Eldvatns.   
 Vegna þess hversu farvegur Skaftár er ungur og ómótaður flæmist hún víða úr 
farvegi sínum út á Eldhraunið. Þetta gerist helst í vatnavöxtum og hlaupum en þá 
fylgir vatnsflaumnum mikill sandur og aur. Aur sem nú berst með Skaftá á Eldhraunið 
sest í það og þéttir (Freysteinn Sigurðsson 1997). Vatnshagur hraunsins versnar 
stöðugt þegar þessa áflæðis gætir ekki, grunnvatn stendur skemur við og heildarforði 
fer líklega minnkandi (Snorri P. Snorrason og Freysteinn Sigurðsson 2002).   

Í byggð hefur verið reynt að stjórna rennsli Skaftár og gerðar margháttaðar 
breytingar á rennsli kvísla úr Skaftá út á hraunið. Hlaðnir hafa verið garðar til varnar 
samgöngumannvirkjum, sandfoki og gróðri . Sumar þessara aðgerða hafa valdið því 
að minna vatn hefur flætt út á hraunið en ella sem getur stuðlað að því að lindarvatn 
í lækjum í Landbroti og Meðallandi þrýtur (Freysteinn Sigurðsson 1997). Árið 1992 
voru byggðir garðar við Árkvíslar til að forða því að Skaftá rynni þar út á Eldhraunið. 
Við þetta jókst rennsli í Skaftá við Kirkjubæjarklaustur úr 35-38 m3/sek í um 50 
m3/sek (Snorri Sóphóníasson 1998). Skert vatnsrennsli hefur valdið skerðingu á 
fiskframleiðslu lækjanna, raskað fiskgengd og gert rafstöð í Tungulæk óvirka (Jón 
Jónsson 1991, Magnús Jóhannsson og Guðni Guðbergsson 1999, Magnús Jóhannsson 
o.fl. 2005). Nokkur styr hefur staðið um tilgang, áhrif og hvernig þessum veitum og 
fyrirhleðslum skal háttað til frambúðar, en þau mál eru nú í frekari skoðun 
(Stjórnarráð Íslands 2012). Eldri vatnsfarvegir sjást í Landbroti þar sem vatn hefur 
brotið sé auðveldustu leið til sjávar. Inngrip með vatnsstýringum hafa áhrif á þá 
framvindu og eru líkleg til að kalla á viðhald og breytingar síðar. 
 

Veiði á vatnasvæði Skaftár 
Stangveiði er stunduð vor og haust í Skaftá og í þveránum Geirlandsá, Hörgsá, 
Fossálum og Tungulæk. Skráning á veiði hefur verið í nokkuð föstum skorðum á síðari 
árum en hún er ekki tæmandi. Í veiðiskýrslum er ekki  gerður greinarmunur á 
staðbundnum eða sjógengnum urriða en langstærsti hluti veiðinnar er sjóbirtingur. 
Sjóbirtingur á leið úr sjó fer að veiðast á neðsta svæði Skaftár um miðjan júlí en síðar 
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ofar, og í þveránum oft ekki að neinu marki fyrr en í september. Veiði er einnig 
stunduð að vori áður en sjóbirtingurinn gengur til sjávar.  

Stangveiði á urriða á Skaftársvæðinu var í lágmarki árið 1990 en þá veiddust 
samtals 414 urriðar. Veiði jókst á ný og náði 1490 fiskum árið 1997. Eftir lægð á 
árunum 1998 til 2000 hefur veiðin vaxið og árið 2002 var veiðin 2480 urriðar sem er 
mesta skráða urriðaveiði á vatnasvæðinu. Meðalveiði síðustu 10 ára (2002-2011) er 
978 urriðar. Breytileika í veiðitölum má að hluta skýra með misgóðri skráningu.  Sem 
dæmi má nefna að í Tungulæk er veiði skráð á árunum 2001-2009 en ekki önnur ár, 
þrátt fyrir að veiði hafi verið stunduð. Hafa þarf í huga að á síðustu árum hefur hluti 
fiska verið sleppt aftur í stangveiði. Þrátt fyrir áðurtaldar takmarkanir á 
veiðiskráningu hefur komið fram að í Grenlæk þar sem rekinn er fiskteljari eru 
marktæk tengsl á milli fiskgengdar og veiði sem bendir til að veiðin sé í 
megindráttum að endurspegla breytingar í fiskgengd (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2008a).    

Í viðauka 1 kemur fram heildarveiði, þ.e. stangveiði og netaveiði, á 
vatnasvæðinu  skipt eftir tegundum. Veiðin er mjög breytileg milli ára. Netaveiði 
kemur inn í skráningu árið 1990 (sjá síðar). Meðalheildarveiði áranna 2002 til 2011 er 
2059  sjóbirtingar, 149 laxar og 111 bleikjur.  Hér á eftir er gerð grein fyrir veiði í 
einstöku ám.   

Geirlandsá 

Úr Geirlandsá eru til samfelldar stangveiðitölur allt frá árinu 1970. Mest hefur 
sjóbirtingsveiðin í Geirlandsá orðið 630 fiskar (árið 1980) og minnst 88 (árið 1991) og 
meðalveiði síðustu 10 ára (2002-2012) er 245 sjóbirtingar (viðauki 2, mynd 2). 
Meðalþungi sjóbirtinga úr Geirlandsá hefur verið á bilinu 1,7-2,9 kg og hefur farið 
vaxandi frá 1999 (mynd 2).  

 
 

 
Mynd 2. Fjöldi stangveiddra urriða (sjóbirtinga) í Geirlandsá árin 1970 til 2011 og 
meðalþungi þeirra í kg. 

 



        

 13 

Lax veiðist í Geirlandsá og hefur veiðin mest orðið 162 laxar, árið 1975. Meðalveiði 
síðustu 10 ára er 54 laxar (viðauki 3). Meðalveiði bleikju síðustu 10 ára er 32 fiskar en 
mest hefur hún orðið 218 fiskar (1983) (viðauki 4). 

Tungulækur 

Veiðitölur úr Tungulæk eru til frá árinu 2001, en veiði hófst þó þar miklu fyrr. Engar 
tölur bárust árin 2010 og 2011. Urriðaveiðin árin 2001 til 2009 var að jafnaði 601 
fiskar að meðalþunga 2,4 kg. Á sama tíma var ársveiðin að jafnaði 56 laxar og 22 
bleikjur í Tungulæk (viðaukar 2-4). Laxveiði í Tungulæk hefur aukist á síðustu árum í 
kjölfar sleppinga laxaseiða í lækinn. 

Hörgsá 

Veiði hefur verið skráð í Hörgsá frá 1995.  Veiði urriða hefur verið frá 19 til 132 fiskar 
en að jafnaði 48 urriðar síðustu 10 árin og meðalþungi hefur verið 2,0 kg. Skýrslur 
bárust þó ekki árin 2006-2009. Á sama tímabili hafa að jafnaði veiðst 5 laxar og 3 
bleikjur  (viðaukar 2-4).  

Fossálar 

Tölur um veiði í Fossálum eru til frá og með árinu 1998. Síðan hefur meðalurriðaveiði 
verið 89 fiskar og meðalþungi verið 2,3 kg. Á sama tímabili hafa veiðst að jafnaði 1 
lax og 36 bleikjur á ári (viðaukar 2-4).  

Skaftá 

Skráning á stangveiði í Skaftá er til frá og með árinu 1974. Helstu veiðisvæðin eru 
Vatnamót, þar sem saman koma Breiðbalakvísl og Fossálar, og Hólmar sem er nálægt 
ósum Skaftár í sjó (mynd 1). Mest var stangveiðin í Skaftá árið 2010 eða 1376 urriðar, 
en minnst árið 1976, 104 urriði. Meðalveiði síðustu 10 ára í Skaftá er 978 urriðar. 
Meðalþungi á Hólmasvæði hefur verið 2,5 kg en verið lægri í Vatnamótum eða 2,0 
kg. Lítið veiðist af laxi á stöng í Skaftá sjálfri, að jafnaði 10 fiskar á ári. Bleikjuveiði 
síðustu 10 árin var að jafnaði 13 fiskar á ári (viðaukar 2-4).  

 
Mynd 3. Stangveiði á urriða (sjóbirtingi) í Skaftá ár1974-2011. 
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Netaveiði er eingöngu stunduð í Skaftá neðan Holtsár. Tölur um netaveiði eru 
samfelldar frá og með árinu 1990 (viðauki 5). Mesta sjóbirtingsveiði var árið 2003 en 
þá veiddust 323 sjóbirtingar í net og veiðst hafa 241 fiskar að meðaltali síðustu 10 ár. 
Meðalþungi var 1,4 til 2,0 kg. Laxveiði í net hefur sveiflast frá 2 til 108 löxum, sem var 
veiðin 2008, en verið að jafnaði 32 fiskar síðustu 10 árin. Bleikjuveiði var mun minni.  
Meðalveiði í net síðustu 10 árin var 16 bleikjur og síðust sjö árin hefur hún ekki farið 
yfir fimm bleikjur (viðauki 5 mynd 4). 

 
Mynd 4. Netaveiði á urriða (sjóbirtingi), laxi og bleikju í Skaftá árin 1990-2011. 

 
 

Í Hellisá á Síðu voru á árunum 1994 til 1997 fluttir hafbeitarlaxar til 
endurveiða. Árlegur fjöldi sleppilaxa var frá 44 til 627 fiskar. Samanburður á 
veiðiskýrslum og fjölda þeirra fiska sem sleppt var sýndi að um 30 til 55 % laxanna 
veiddust aftur á stöng (Magnús Jóhannsson 1999).   

Einhver veiði er stunduð í Holtsá en þaðan eru stopular veiðiskráningar. Litlar 
nytjar eru af veiði í Skaftá og þverám hennar ofan Holtsár utan þess sem hér kemur 
fram um fyrri nytjar  í Hellisá. 

 

Rannsóknir 

Fiskrannsóknir á vatnasvæði Skaftár 

Seiðabúskapur hefur verið kannaður af Veiðimálastofnun á vatnasvæði Skaftár fyrst 
árið 1983 og samfellt frá árinu 1986 (Finnur Garðarsson og Þórólfur Antonsson 1984, 
Finnur Garðarsson 1985 Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a). Gögn þessi 
eru að hluta til óbirt í gagnagrunni Veiðimálastofnunar. Botngerð hefur jafnframt 
verið metin í hluta ánna m.t.t. útbreiðslu og lífsskilyrða fisks. Hér fara á eftir helstu 
niðurstöður þessara rannsókna. 

 Í rannsóknum á seiðabúskap ánna er fundin seiðavísitala, sem er  fjöldi 
veiddra seiða í einni yfirferð í rafveiði á 100 m² botnflatar (Friðþjófur Árnason o.fl. 
2005) en mismargar stöðvar liggja að baki meðaltölum.  
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Botngerð Skaftár  
Á áhrifakafla Búlandsvirkjunar neðan Nyrðri Ófæru og að Skaftárdal fellur Skaftá 
allbrött og flæmist hún í mörgum kvíslum um gróft Eldhraunið. Sum staðar er 
hraunklöpp. Mikill sandur er í botni, einkum þar sem straumur er lítill. Hér sem víðar 
í Skaftá eru uppeldisskilyrði seiða erfið einkum vegna mikils sands og fínni botnefna 
(Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). Þar sem hraunið er laust við sandinn eru 
uppeldisskilyrði betri fyrir seiði. Kvíslar Skaftár sameinast rétt ofan við Skaftárdal. 
Innan Skaftárdals er foss (ca. 3-4 m hár) (1. ljósmynd) en nær austurbakka er 
slæðufoss og um 500 m neðar er mikil flúð. Líklega eru þessir fossar og flúðir  

 

 
 

4. ljósmynd. Skaftá á móts við Skaftárdal. Myndir er tekin á sýnatökustöð fiskjar og botndýra. 
Vatnsrennsli Skaftár verður verulega skert á þessum kafla eftir virkjun Skaftár við Búland. 
Ljósmynd Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir. 

 

 
 
ófiskgeng en þangað kemst líklega fiskur úr sjó þótt torfiskgengt sé (Magnús 
Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a). Með torfiskgengt er átt við fossa eða flúðir 
sem geta verið færir göngufiskum við ákveðin skilyrði en ófærir annars.  
  Neðar í Skaftá tekur við möl á kafla og halli farvegar allnokkur (4. ljósmynd). 
Tekur Skaftá brátt að renna í mörgum kvíslum á hrauni og er botn þar víða grófur, 
hraungrýti í bland við fína möl, alls staðar sandblendinn og meiri sandur er neðar 
dregur. Um 1,5-2 m hár foss er rétt neðan Brests, er hann gengur fiski. Fellur hann í 
tveimur kvíslum (5. ljósmynd). Annar foss er rétt ofan Brests sem líklega er 
fiskgengur. Samkvæmt reynslu heimamanna virðist lítið af fiski ganga ofar. Við 
Sjónarhól skiptist Skaftá og fellur hluti rennslis til Ása Eldvatns en Skaftá sjálf fellur 
með Skálarheiði og Síðufjöllum allt að Kirkjubæjarklaustri.   
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5. ljósmynd. Ónefndur foss í Skaftá rétt neðan við þar sem vatn fellur út á Eldhraunið um 
Brest. Fossinn fellur í tveimur kvíslum og er hærri reinin um 1,5-2 m há. Fossinn  er metinn 
fiskgengur. Ljósmynd Magnús Jóhannsson, 26. 10. 2012.  
 

 
Áin rennur þar á eða í jaðri Eldhrauns. Botn er mest hraun, allvíða grófur og sendinn. 
Fyrir Holtsdal þar sem Holtsá fellur til Skaftár rennur Skaftá með jaðri Eldhrauns, þar 
er sandbotn. Frá ármótum Holtsár að Kirkjubæjarklaustri skiptast á sandblendnar 
malareyrar og straumþungar hraunþrengingar með hraunbotni.  

Neðan brúar við Kirkjubæjarklaustur verður farvegur Skaftár mjög hallalítill 
(mynd 1) og breikkar smám saman. Áin rennur hér nær eingöngu á sandbotni og 
uppeldisskilyrði seiða síðri en ofar og er svo til ósa (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2001a). Hér falla allar helstu bergvatnsárnar til Skaftár og er áin 
megingönguleið fiskstofna þeirra í og úr sjó.  
    
Áreinkenni og útbreiðsla fiska á ófiskgengum og torfiskgengum svæðum 
Grjótá á upptök sín í lindum í Úlfarsdal og heitir hún þar Varmá (mynd 1). Vatn úr 
Skaftá á það til að falla til hennar rétt neðan upptakalinda. Rafleiðni hefur mælst 86,5 

S/cm. Við rafveiði ofarlega í ánni árið 2000 fundust engin seiði. Grjótá fellur til 
Skaftár gegnt Syðri Ófæra. Þar gætu verið ófiskgengir fossar. Fiskur á þó greiða leið til 
Grjótár ofan úr Skaftá (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a). 

 
Hellisá er allmikil dragá sem fellur til Skaftár á ófiskgenga hluta hennar, nokkru ofan 

við bæinn Skaftárdal (mynd 1).  Leiðni Hellisár hefur mælst frá 51-60 S/cm. Áætlað 
rennsli hennar er um 10 m3/sek en getur orðið mun minna (Verkfræðistofan 
Vatnaskil 2001). Gengt er fiski úr Skaftá um neðstu tvo kílómetra árinnar.  
Staðbundinn urriði er í ánni og á neðsta hluta hennar, sem hefur samgang við Skaftá, 
er einnig bleikja. Seiðarannsóknir 1998 gáfu aðallega urriðaseiði, sem þar eru 
sennilega tilkominn vegna sleppinga, en staðfestu jafnframt uppeldi laxaseiða sem 
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voru afsprengi sleppinga hafbeitarlaxa í ána (Magnús Jóhannsson 1992a, Magnús 
Jóhannsson 1999). Árið 2003 fundust eingöngu urriðaseiði  (Benóný Jónsson o.fl. 
2004) (myndir 5 og 6). 
 
Dalsá fellur til Skaftár austan frá rétt neðan Skaftárdals (mynd 1). Neðsti kílómetrinn 
er fiskgengur úr Skaftá. Í seiðarannsókn 1991 (Magnús Jóhannsson 1992a) fundust 
urriða- og bleikjuseiði á fyrsta ári. Urriðaseiðin voru í miklum meirihluta og voru í 
nokkrum þéttleika í gljúfurmynni (mynd 6). Urriðar (líklega staðbundnir) veiðast í og 
við ármót Dalsár og Lambhagaár, sem er nokkru neðar (mynd 1) og telja heimamenn 
að á árum áður hafi hluti þeirra verið sjóbirtingar (Oddsteinn Kristjánsson Hvammi 
munnl. uppl.).  
 
Miðlandsá er lítið vatnsfall sem fellur til Skaftár skammt ofan við Skaftárdal. Neðstu 
600 m eru fiskgengir úr Skaftá (mynd 1). Rafveiði neðst í Miðlandsá 1991 gaf enga veiði 
(Magnús Jóhannsson 1992a). 
 
  

  

 

 

 

Mynd 5. Meðalþéttleikavísitala (± staðalfrávik) bleikju- og urriðaseiða (allir árgangar) á 
ófiskgengum hluta Skaftár og þveráa hennar, sem veidd seiði í 100 m2. Byggt á 
rannsóknum Veiðimálastofnunar á árunum 1991 til 2012. Athugið mismunandi kvarða á 
y-ás.   
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Strangakvísl/Nyrðri Ófæra eru dragár með lindaráhrifum. Strangakvísl fellur til Nyrðri 
Ófæru sem fellur til Skaftár að vestan nokkru ofan við fyrirhugað lón 
Búlandsvirkjunar (mynd 1). Rafveiði árið 2000, rétt neðan við fiskgengan foss 
neðarlega í ánni gaf enga veiði (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a) 
(mynd 1). Strangakvísl rennur að mestu á malarbotni að ósi við Nyrðri Ófæru, en 
hraunbotn er á kafla neðst. Rafleiðni árvatnsins í Ströngukvísl/Nyrðri Ófæru hefur 

mælst 56-67 S/cm.  
Vatn fellur til Nyrðri Ófæru úr Blautulónum, sem eru lítil vötn suðvestur af 

fjallinu Gretti. Í vötnunum er bleikja sem er tilkomin vegna sleppinga þar árið 1970. 
Vötnin voru áður fisklaus (Magnús Jóhannsson 1992b). Níu neðstu kílómetrarnir eru 
metnir fiskgengir úr Skaftá. Efst er sandbotn og fínni möl, neðar hraun og malarbotn. 
Skaftá flæðir inn í neðsta hluta árinnar þegar rennsli hennar er mikið. Bleikja er í ánni 
en þéttleiki seiða lítill, skilyrði til uppeldis virðast þokkaleg. 
 
Syðri Ófæra er dragá (Sigurjón Rist 1990) sem fellur til Skaftár þar sem fyrirhugað er 
inntak vatns til Búlandsvirkjunar. Ófiskgengur foss er við Lambaskarðshóla en  

 
 
 
 

þangað er líklega fiskgengt úr Skaftá. Rafleiðni árvatnsins hefur mælst 51-68 S/cm. 
Efst er hraungrýtt gljúfur (um 100 m) þá tekur við grófur en sandblendinn malarbotn, 
sem verður smám saman fínni. Neðar rennur áin milli hlíðar og Eldhrauns, en það er 
einkenni árinnar niður að ósi í Skaftá. Þar skiptist á hraunbotn, sandur og fín möl. 
Grófgrýtt á köflum. Víða er áin straumhörð og allt að 50 m breið. Rafveiðar árin 2000 

  

 

Mynd 6. Hlutfall seiða laxfiska í seiðarannsóknum á ófiskgengum svæðum í Skaftá og 
þverám hennar (í Dalsá er torfiskgengt). Byggt á rannsóknum Veiðimálastofnunar 
árin 1991 til 2012. 
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og 2012 á kaflanum neðan við fyrrnefndan foss gáfu eingöngu bleikjuseiði á fyrsta til 
þriðja ári (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a, Ragnhildur Þ. 
Magnúsdóttir o.fl. 2012) (myndir 1, 6 og 7). Í Syðri Ófæra hefur orðið vart við urriða, 
trúlega tilkominn vegna sleppinga í tjörn við Hólaskjól. Bleikja og einhver urriði eru í 
ánni en þéttleiki seiða er lítill þó skilyrði til uppeldis virðast þokkaleg. 
 
Skaftá. Á rafveiðistað ofan óss Syðri Ófæra (ofan áhrifa virkjunar) fundust engin seiði 
árið 2002 en bleikjuseiði af þremur árgöngum árið 2012 en í litlum þéttleika. Á 
árkafla Skaftár þar sem rennsli verður skert vegna virkjunar, rétt neðan óss Hellisár, 
veiddust eins árs urriðaseiði árið 2003 (Benóný Jónsson o.fl. 2004) (myndir 6 og 7).  
Neðst á kaflanum með skert rennsli, á móts við Skaftárdal, fundust bleikjuseiði í 
litlum þéttleika árið 2002 en engin seiði komu fram við rannsókn þar árið 2012 (Erla 
Björk Örnólfsdóttir o.fl. 2003, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). 

Uppeldi fiskjar virðist því ekki mikið á umræddu svæði í Skaftá sem einkum er 
þó bleikja. Þrátt fyrir tiltölulega háa rafleiðni sem að jafnaði er á bilinu 50 til 90 

S/cm, er seiðaþéttleiki lítill í Skaftá og þar með framleiðsla á flatareiningu.  Eins og 
neðar í ánni hafa aðrir þættir sem fylgja jökulánni, s.s. sand- og aurburður að 
ógleymdum Skaftárhlaupum (Sverrir Elefsen o.fl. 2012) áhrif á botngerð og rýni. Þau 
áhrif eru neikvæð og gera það að verkum að næringarefnin í árvatninu nýtast ekki 
sem skyldi. Áhrif flóða og óstöðugur farvegur hefur væntanlega einnig sitt að segja.  
Þetta kemur einnig fram í fjölda og útbreiðslu botndýra (sjá síðar). 
 
Áreinkenni og útbreiðsla fiska á fiskgengum svæðum 
Skaftá. Seiðarannsóknir í Skaftá voru fyrst gerðar á árunum 1986 til 1990.  Þær fóru 
fram rétt ofan við ármót Fjaðrár og sýndu að nokkuð uppeldi var á 0 til 2 ára 
urriðaseiðum í Skaftá þótt þéttleiki væri breytilegur milli ára. Sum ár varð vart við 
bleikju en aldrei fannst lax þar á þessum tíma (myndir 7 og 8).   

Tilvist seiða á fyrsta ári bendir til þess að urriði hrygni í Skaftá þótt hrygning 
hans hafi ekki verið staðfest með beinni athugun. Síðari rannsóknir staðfestu að 
urriði er ríkjandi en bleikja er til staðar og lax (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2001a, Erla Björk Örnólfsdóttir o.fl. 2003). Þéttleiki seiða hefur aldrei verið 
hár  (mynd 7). Seiðarannsóknir benda til að lítil, ef nokkur, fiskgengd sé nú úr sjó upp 
Skaftá ofan Holtsár og lítið uppeldi virðist í Skaftárfarveginum á þeim slóðum. 
Uppeldi fiskjar virðist því ekki mikið á hverja flatareiningu á umræddu svæði í Skaftá 
en flötur til uppeldis er stór. Eins og ofar í Skaftá hafa þættir s.s. sand- og aurburður 
og lítil  rýni/gegnsæi árvatnsins sem fylgja jökulánni neikvæð áhrif á lífræna 
framleiðslu. 
 
Holtsá er efsta þverá Skaftár sem fiskur gengur að jafnaði í frá sjó (mynd 1). Neðstu 
4,8 km eru fiskgengir úr Skaftá. Holtsá er dragá með lindaráhrifum. Hún er allfrjósöm 

og hefur leiðni mælst 68-78 S/cm. Þar er nokkurt uppeldi urriðaseiða, einkum seiða 
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Mynd 7. Meðalþéttleikavísitala (± 1 staðalfrávik) urriða-, laxa- og bleikjuseiða (allir árgangar) á 
fiskgengum hluta Skaftár og þveráa hennar, sem vísitala veiddra seiða á hverja 100 m2 í einni 
rafveiðiyfirferð. Byggt á rannsóknum Veiðimálastofnunar á árunum 1983 til 2011. Athugið 
mismunandi kvarða á y-ás. 
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á fyrsta ári en minna af bleikju. Þar sem þekkt er að sjóbirtingur gangi í Holtsá má 
gera ráð fyrir að seiðin séu a.m.k. að einhverju leyti komin frá hrygningu sjóbirtinga.   
 
Fjaðrá fellur til Skaftár neðan við bæinn Holt (mynd 1). Áin er dragá og fiskgeng 2 km 
frá ósi í Skaftá. Fjaðrá er frjósöm og hefur leiðni mælst þar hvað hæst í þverám á 

Skaftársvæðinu, eða á bilinu 75-88 S/cm. Í seiðarannsóknum í Fjaðraá hafa nær 
eingöngu fundist urriðaseiði. Talsvert uppeldi er af urriðaseiðum í Fjaðrá og hefur 
þéttleiki seiða þar verið hvað hæstur á vatnasvæðinu en þó verið breytilegur (myndir 
7 og 8).   
  
Geirlandsá, er hrein dragá með miklar sveiflur í rennsli. Hún rennur í fyrstu á stórum 

köflum í gljúfrum. Leiðni vatns hefur í flestum tilfellum mælst frá 48 - 63 S/cm en 

mældist 167 S/cm skömmu eftir að gosaska barst í ána frá Grímsvatnagosinu 2011 
(tafla 1).   

 
Fiskgengi hluti Geirlandsár er um 7 km (Finnur Garðarsson og Þórólfur Antonsson 
1984). Frá árinu 1986 hafa verið gerðar árlegar seiðarannsóknir á þrem stöðum í 
ánni. Á öllum stöðvunum eru urriðaseiði ríkjandi (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2001a). Sumargömul seiði hafa verið nær einráð á stöðvum neðan gljúfurs 
en eins- og tveggja ára seiði einnig í nokkrum mæli á efstu stöð í gljúfri. Laxaseiði 
hafa fengist á öllum stöðvunum og vottur af bleikjuseiðum (myndir 7 og 8).   

 
Mynd 8. Hlutfall seiða laxfiska í seiðarannsóknum á fiskgegnum svæðum í Skaftá og þverám 
hennar, byggt á rannsóknum Veiðimálastofnunar árin 1983 til 2011. 

 
Þverá er ein af þverám Geirlandsár. Áin er um 2 km fiskgeng. Leiðni árvatnsins er áþekk 

og í Geirlandsá en einungis er til ein mæling upp á 59 S/cm. Seiðarannsóknir hafa 
greint allnokkuð uppeldi urriðaseiða og sum ár hefur fundist vottur af laxaseiðum.  
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Stjórn er ein af þverám Geirlandsár. Líkt og Geirlandsá er Stjórn hrein dragá en er hins 

vegar mun frjósamari, að jafnaði er leiðnin 72 - 76 S/cm. Um 2,5 km árinnar eru 
fiskgengir. Í Stjórn er uppeldi urriðaseiða, mest er af fyrsta árs seiðum. Einnig hefur þar 
verið slæðingur af laxaseiðum og sum ár hafa laxaseiði verið þar í meirihluta. Hlutdeild 
laxaseiða í seiðavístölu er þar hæst í vatnakerfi Skaftár (mynd 8). 
 
Breiðbalakvísl heitir vatnsfallið eftir að Geirlandsá og Stjórn hafa sameinast. Áin er um 6 
km löng og sameinast Skaftá um 5 km neðan við Kirkjubæjarklaustur. Seiðarannsóknir í 
manngerðum grjótgörðum í ánni hafa gefið urriða- og laxaseiði, oft í talsverðum 
þéttleika og ágætum vexti (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a).  
 
Hörgsá er þverá Breiðbalakvíslar. Áin er fremur ófrjósöm dragá en leiðni hefur oftast 

mælst frá 50 - 57  S/cm. Fiskgengi hluti árinnar er  um 10 km. Urriðaseiði á fyrsta ári 
hafa verið ríkjandi í seiðarannsóknum og þéttleiki verið nokkuð breytilegur. Flest árin 
hefur orðið vart við laxaseiði. 
   
Fossálar falla til Skaftár austast á Síðunni. Áin hefur einkenni dragár og lindár. 

Fossálar er allfrjósöm á með rafleiðni frá 55 - 75 S/cm. Um 15 km hennar eru 
fiskgengir. Í Fossálum hafa nær eingöngu fundist urriðaseiði. Sumargömul seiði hafa 
verið í mestu magni og oftast í ágætum þéttleika sem hefur þó verið breytilegur milli 
ára.    
 
Á kaflanum frá Hunkubökkum og að Kirkjubæjarklaustri falla nokkrir  vatnslitlir lækir til 
Skaftár. Efstur þeirra er Laxá, þá Ármannskvísl  og neðar er Hæðargarðslækur. Ekki hafa 
farið fram seiðarannsóknir í lækjunum en telja má víst að þeir hafi þýðingu fyrir 
hrygningu og uppeldi laxfiska.  Vitað er að sjóbirtingur gengur á haustin til hrygningar í 
Ármannskvísl (Helgi Valdimarsson 1999). Lítilháttar stangveiði hefur verið stunduð í 
Ármannskvísl.  

 
Tungulækur á upptök sín í lindum sem koma undan Eldhrauni. Vatnið er að miklu leyti 
(75 %) vatn úr Skaftá sem hefur síast gegnum hraunið (Freysteinn Sigurðsson 1991). 

Lækurinn er frjósamur með háa leiðni, oft um 90 S/cm (tafla 1). Lækurinn rennur að 
miklu leyti á hrauni en hann er um 10 km langur. Hann er fiskgengur að fossi um 1 km 
leið. Sjógenginn fiskur kemst þó á svæðið ofan við fossinn gegnum kvísl úr Grenlæk og 
hrygnir þar sjóbirtingur. Vatnsþurrð getur orðið í Tungulæk sé streymi vatns til 
upptakalinda ekki nægilegt og gerist það mun tíðar en í ofanverðum Grenlæk (Snorri P. 
Snorrason og Freysteinn Sigurðsson 2002). Neðan við foss rennur ætíð lindarvatn. Litlar 
rannsóknir hafa farið fram á seiðabúskap Tungulækjar. Þær litlu rannsóknir hafa þó sýnt 
að nokkurt uppeldi urriðaseiða er ofan við foss. Á fiskgenga hluta Tungulækjar er 
hrygning urriða og seiðarannsóknir þar árið 2003 gáfu eingöngu urriðaseiði 
(Veiðimálastofnun óbirt gögn).   

Botndýr og þörungar 

Botndýrarannsóknir voru gerðar á vatnasvæði Skaftár árið 2002. Könnuð var 
botndýrafána Nyrðri- og Syðri- Ófæru, Ströngukvísl og Grjótá, og í Skaftá  (Erla Björk 
Örnólfsdóttir o.fl. 2003).  Sumarið eftir var gerð frekari könnun á botndýrum í Skaftá og 
Hellisá (Benóný Jónsson o.fl. 2004). Þá var gerð könnun á botndýrum árið 2012 þar sem 
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tekin voru sýni í Skaftá og Syðri Ófæra og það ár voru rykmýstegundir greindar sem ekki 
var gert árið 2002 (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). 

Í vatnakerfi Skaftár var meðalþéttleiki botndýra á bilinu 1.104-170.472 
dýr/m2. Í Skaftá sjálfri var hann að jafnaði fremur lítill eða frá 1.104-20.634 dýr á 
fermetra. Þéttleiki smádýra var töluvert hærri í Skaftá 2012 en 2002 og tvöfalt meiri í 
Syðri Ófæru 2012 en 2002 (mynd 9). Þess ber þó að geta að þarna eru bornar saman 
tvær punktmælingar auk þess sem sýnatökur fara fram annars vegar í júní og hins 
vegar í ágúst. Þéttleiki botndýra getur breyst mjög mikið í tíma og rúmi vegna 
mismunandi lífsferla skordýra (Gísli Már Gíslason o.fl. 2001). Þéttleiki botndýra var 
oft mjög breytilegur á milli steina innan stöðva og voru staðalfrávik meðalþéttleika 
botndýra því oft víð (mynd 9). Samanburður á þéttleika botndýra í Skaftá við aðrar 
jökulár bendir til þess að þéttleika botndýra svipi til þéttleika í jökulám á Norður og 
Austurlandi (Gísli Már Gíslason o.fl. 2000, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001). Í 
þveránum, Nyrðri Ófæru, Ströngukvísl, Syðri Ófæra, Grjótá og Hellisá var þéttleiki 
botndýra að jafnaði hærri en í Skaftá eða 15.057-170.472 dýr/m2.  

Í Skaftá og þverám hennar fundust botndýr sem tilheyra  4-18 lífveruhópum 
skipt frá undirflokkum til tegunda.  Fjöldi lífveruhópa var að jafnaði minni í Skaftá en í 
þveránum. Séu hinsvegar teknar með rykmýstegundir voru lífveruhóparnir 13-14 á 
stöðvum í Skaftá og 21 í Syðri Ófæra (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). Rykmý 
(lirfur og púpur) var algengasti hópur botndýra á öllum sýnatökustöðvunum í 
vatnakerfi Skaftár nema í Hellisá við Leiðólfsfell og var hlutdeild þess af heildarfjölda 
botndýra á bilinu 20-98%, hæst í Skaftá við Skaftárdal árið 2012. Þetta samræmist 
samfélagsgerð annarra dragáa og jökuláa hérlendis (Gísli Már Gíslason o.fl. 2000, 
Þórólfur Antonsson og Jón S. Ólafsson 2000, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001, Magnús 
Jóhannsson o.fl. 2002).  Í Skaftá voru botndýrasamfélögin almennt fábreyttari en í 
bergvatnsánum á svæðinu. Þetta stafar m.a. af því að botndýrasamfélögin í Skaftá 
samanstanda af fáum ríkjandi tegundum sem eiga sér minni samsvörun við 
bergvatnsárnar (Ragnhildur Magnúsdóttir o.fl. 2012). Í vatnakerfi Skaftár fundust 
heldur færri hópar botndýra en í Þjórsá neðan Búrfells, en sömu greiningaraðferðum 
var beitt í báðum rannsóknunum (Magnús Jóhannsson o.fl. 2002).  

Rykmýslirfur af undirætt bogmýs (Orthocladinae) fundust á öllum stöðvum í 
Skaftá og þverám hennar árin 2002 og 2003 og voru þær algengasti hópur 
rykmýslirfa nema í Skaftá neðan Hellisár og í Ströngukvísl.  Bogmý var ríkjandi á öllum 
sýnatökustöðvunum árið 2012. Að auki fundust þeymý (Chironominae), kulmý 
(Diamesinae) og slæðumý (Tanytarsini). Þetta er samhljóma fyrri rannsóknum á 
samsetningu rykmýs, þar sem bogmý er algengasti hópur rykmýs í flestum 
straumvötnum hér á landi (Gísli Már Gíslason o.fl. 2000, Þórólfur Antonsson og Jón S. 
Ólafsson 2000, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001, Magnús Jóhannsson o.fl. 2002). Mikill 
þéttleiki kulmýs í nokkrum þverám í vatnakerfinu, t.d. Grjótá, Nyrðri- og Syðri Ófæra, 
bendir til þess að á þessum svæðum gæti áhrifa snjóbráðar (sbr. Gísli Már Gíslason 
o.fl. 2000, Þórólfur Antonsson og Jón S. Ólafsson 2000). Ánar (Oligochaeta) voru 
útbreiddir um vatnakerfið. Af öðrum botndýrum var vatnamítlar (Hydrachnellae), 
bitmý (Simuliidae), krabbadýr (Crustacea) og bakkabreddulirfur (Empididae) að finna 
á flestum sýnatökustöðum.  Tegundir rykmýs voru greindar í rannsókn árið 2012. 
Bogmýstegundin Eukiefferiella minor var algengasta rykmýstegundin í Skaftá og Syðri 
Óæru en önnur bogmýistegund Eukiefferiella claripennis, var einnig mjög algeng í 
Skaftá (Ragnhildur Þ. Mangúsdóttir o.fl. 2012). 
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Lífmassi þörunga (magn blaðgrænu a) var mældur í Syðri Ófæra og í Skaftá árið 2012. 
Magn blaðrænu mældist hæst í Syðri Ófæra 1,2 μg/cm2, lægri í Skaftá ofan Syrðri 
Ófæru 0,6 μg/cm2 og lægst í Skaftá við Skaftárdal 0,2 μg/cm2. Kísilþörungar 
 

 
Mynd 9. Meðalfjöldi botndýra og staðalfrávik meðaltala á vatnasvæði Skaftár. Byggt á 
sýnum teknum í júní 2002 og ágúst 2003 (bláir ferningar) og ágúst 2012 (rauðir ferningar). 
Stöð S9 í Skaftá er ofan áhrifasvæðis virkjunar en S8 er við Skaftárdal neðst í farvegi með 
skert rennsli, S20 er neðan við Hellisá og S43 er við Skál. 

  
voru uppistaðan í lífþyngd þörunga á botni á öllum rannsóknarstöðvum og var 
hlutfallið á bilinu 63,2-75,8 % (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). 

 
Grenlækur 

Staðhættir 
Grenlækur er 30 km langur lindarlækur og er vatnasviðið metið 22,2 km2 (Hilmar 
Björn Hróðmarsson 2010) (tafla 2, mynd 1).  
 Frá upptökum að hraunbrún móts við Seglbúðir er víðast sandborinn 
hraunbotn og bakkar víðast grasi grónir og stöðugir. Fiskgengur foss, Stórifoss, er 9 
km frá upptökum. Neðan við bæinn Seglbúðir tekur við sand- og leðjubotn og er svo 
að ósi. Þar er grunnt vatn, Fitjarflóð, tengt síkjum og votlendi, sem lækurinn rennur í 
gegnum (Magnús Jóhannsson 2000a).  Meðalrennsli er 2,2 m3/sek mælt við Tröllshyl 
ofan þjóðvegar (Hilmar Björn Hróðmarsson 2010). Neðan við Seglbúðir sameinast 
nokkrir lindarlækir Grenlæk, er Jónskvísl þeirra mestur með rennsli um 1,5 m3/sek. 
Fiskgengt er í Grenlæk allan frá ósi í sjó, Jónskvísl og þverlæk hennar Sýrlæk, samtals 
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um 39 km af fiskgengum svæðum.  
 Rennsli í upptakalindum Grenlækjar er breytilegt. Við háa vatnsstöðu í Skaftá 
eykst rennsli mjög við innstreymi Skaftárvatns í grunnvatnskerfið í hrauninu (Hilmar 
Björn Hróðmarsson 2010). Uppruni lindarvatns Í Meðallandi og Landbroti er að miklu 
leyti talið á jarðhitasvæði í Vatnajökli og komið þaðan sem grunnvatnsstraumur í 
hrauni á láglendi. Þess gætir meira í Meðallandslindum en í lækjardrögum 
Grenlækjar og Tungulækjar, þar sem úrkomuvatns og áflæðivatns úr Skaftá gætir 
meira (Snorri P. Snorrason og Freysteinn Sigurðsson 2002). 
 Grenlækur er á náttúruminjaskrá ásamt aðliggjandi votlendi, vegna auðugs og 
óvenjulegs lífríkis og auðugs fuglalífs (Náttúruverndarráð 1996).  
 
Tafla 2. Umhverfisþættir helstu vatnsfalla á vatnasvæði Eldvatns og Grenlækjar. 
 

   Lengd Lengd  
         

Vatnasvið    Rennsli    Rafleiðni 

Vatnsfall Árgerð        km       fiskgengra       km
2  

     m3/sek.       µS/cm  

   svæða  frá sjó, km   við 25°C 

       

Grenlækur L 30 30  2,2  53-167* 

Jónskvísl/Sýrlækur L 9 9  1,5 77-89 

Eldvatn L 26 26   25 95-113 

Drangmelalækur L 3 3  1-2 113 

Steinsmýrarfljót L 5 5  2-4 95-118 

       

*Hækkuð leiðni vegna öskuframburðar frá Grímsvatnagosi 2011. 

Veiði 
Til eru skráðar stangveiðitölur á vatnasvæði Grenlækjar og Jónskvíslar frá og með 
árinu 1981. Fyrir 1990 vantar uppá skráningu. Stunduð er vor- og haustveiði. Mest 
veiðist af urriða sem að stærstum hluta er sjógenginn en nokkur hluti hans er 
staðbundinn. Í mörg ár hefur vatnasvæði Grenlækjar (Grenlækur og Jónskvísl) verið 
meðal aflasælustu sjóbirtingssvæða landsins (Guðni Guðbergsson 2012). Frá 1990 til 
1995 varð talsverð aukning í urriðaveiði en mest var veiðin árið 1995 en þá veiddust 
3876 urriðar. Veiðin fór minnkandi til 2001, fór þá undir 900 fiska, en jókst aftur til 
2004 þegar 1700 urriðar veiddust. Veiðin hefur verið undir 1000 fiskum síðustu sex 
ár. Í Grenlæk og Jónskvísl er einnig  bleikjuveiði en mikill samdráttur hefur orðið á 
síðustu árum (viðauki 6, mynd 10). Skráð meðalveiði í Grenlæk ásamt Jónskvísl, 
síðustu 10 ára er 1059 urriðar, 145 bleikjur og 2 laxar (Guðni Guðbergsson 2012). 
Meðalþungi urriðanna hefur verið 1,7 kg og bleikjanna 1,5 kg. 

Talsvert uppeldi ála er neðarlega á vatnasvæði Grenlækjar og hefur hann 
verið veiddur í Fitjarflóði. Á árunum 1960 til 1963 veiddust þar 1,5 til 3,4 tonn af ál á 
ári (Magnús Jóhannsson 1993c). Einhver álaveiði hefur verið stunduð síðustu ár en 
aflaskýrslur eru ekki tiltækar.  
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Rannsóknir 
Á vatnasvæði Grenlækjar er vatn frjósamt, með rafleiðni sem er svipuð og gerist í 

mörgum af bestu laxveiðiám hérlendis. Leiðni er að jafnaði um 90-100 S/cm en 

hefur mælst allt að 167 S/cm (tafla 2). Rafleiðni hefur aukist í kjölfar Skaftárhlaupa 
(Freysteinn Sigurðsson 1997) og af völdum ösku úr Grímsvatnagosinu 2011. 
 

Seiðarannsóknir 

Seiðarannsóknir hafa verið gerðar af Veiðimálastofnun á vatnasvæði Grenlækjar allt frá 
árinu  1977 (Teitur Arnlaugsson 1980) og árlega frá árinu 1998 (Magnús Jóhannsson og 
Benóný Jónsson 2011).  
  

 
 

6. ljósmynd. Grenlækur við Gloppu, seiðarannsóknarstaður á hraunsvæði ofan við Stórafoss. 
Hér er alla jafnan mikið uppeldi urriðaseiða. Vorið 1998 var lækjarfarvegurinn þurr við 
Gloppu um tveggja mánaða tímabil. Ljósmynd Magnús Jóhannsson.  
 

 
Mynd 10.  Stangveiði á urriða og bleikju í Grenlæk og Jónskvísl á árunum 1981-2011. 
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Á vatnasvæði Grenlækjar er mikil hrygning og uppeldi sjóbirtings. Mjög góð 
uppeldissvæði eru þar sem lækurinn rennur á hraunbotni (Magnús Jóhannsson 
2000a) og oft hár þéttleiki seiða (> 100 seiði 100m-2)(Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2012) (6. og 7. ljósmynd). Í Grenlæk eru seiði sjóbirtings í mestum þéttleika 
en vottur af bleikju og laxi (myndir 11 til 13). Mest hefur fundist af seiðum á fyrsta ári 
og mjög lítið hefur komið fram í rafveiðum af seiðum eldri en tveggja ára. Þéttleiki 
þeirra hefur verið mjög breytilegur milli ára og hefur lækkað árin 2009 til 2011 (mynd 
11). Nokkuð uppeldi er af bleikju á ákveðnum stöðum á vatnasvæðinu þótt hún hafi 
lítið komið fram í seiðarannsóknum. Mjög lítið uppeldi er af laxaseiðum í Grenlæk. 
Bleikju hefur helst verið að finna í Landbrotsá, sem er stutt og svöl lindá og í Jónskvísl 
og Sýrlæk. Þar er hlutfallslega meira af bleikju en í Grenlæk (mynd 12). Bleikja hefur 
ekki fundist ofan við Stórafoss. Bleikjan er að öllum líkindum að mestu staðbundin í 
Grenlæk og Jónskvísl og gengur ekki til sjávar. Þrátt fyrir það nær hún talverðri stærð. 
 

 
     Mynd 11. Vísitala þéttleika urriðaseiða í Grenlæk eftir árgöngum, sem fjöldi       

veiddra seiða á 100 m2 botnflatar í einni rafveiðiyfirferð. Þau ár sem ekki var veitt  
eru táknuð með láréttu striki (_). 

 
Í Fitjarflóði og aðliggjandi votlendi er mikið uppeldi á stálpuðum urriðaseiðum sem til 
komin eru úr hrygningu ofar á vatnasvæðinu. Áll er í Fitjarflóði og í votlendi þar í 
grennd og þar er mikið af hornsílum. Mikil fiskframleiðsla í Grenlæk byggir auk styrks 
næringarefna á hagstæðu hitafari, hentugri botngerð og tiltölulega stöðugu 
vatnsrennsli.  

Fyrir kemur að vatn þverri ofan við Stórafoss og mun það hafa gerst veturna 
1979, 1987-1988 og vor og sumar 1998. Veturinn 2005 minnkaði rennsli lindanna það 
mikið að á tímabili horfði til þurrðar (Magnús Jóhannsson o.fl. 2005).  Árið 1998 varði 
vatnsþurrð í 2 mánuði á helstu uppeldissvæðum lækjarins. Þá varð talsverður dauði 
seiða og fullorðins fiskjar og fiskgöngur röskuðust (Magnús Jóhannsson og Guðni 
Guðbergsson 1999). Í kjölfarið minnkaði fiskgengd og veiði í Grenlæk sem rakin var til 
vatnsþurrðarinnar (Magnús Jóhannsson o.fl. 2005). Vegna mikils sandburðar á 
ósasvæðum kemur fyrir að farleið fiska teppist svo ekki verði gengt um hann. Hefur 
þá sandi verið mokað úr farveginum til að greiða leiðina (Jón Helgason 1985).  
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Mynd 12. Hlutfall seiða laxfiska í seiðarannsóknum á vatnasvæði Grenlækjar 
(Grenlækur Jónskvísl/Sýrlækur og Landbrotsá) og Eldvatns (Eldvatn og 
Drangmelalækur), byggt á rannsóknum Veiðimálastofnunar árin 1977 til 2011. 

 
 

 
 

7. ljósmynd. Grenlækur við Tröllshyl. Hér rennur Grenlækur á hraunbotni með góðum 
uppeldisskilyrðum fyrir seiði laxfiska. Ljósmynd Magnús Jóhannsson. 
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Mynd 13. Meðalþéttleikavísitala (± 1 staðalfrávik) bleikju- og urriðaseiða (allir árgangar) 
ávatnasvæði Grenlækjar og Eldvatns, sem fjöldi veiddra seiða á 100 m2. Byggt á rannsóknum 
Veiðimálastofnunar á árunum 1977 til 2011. Athugið mismunandi kvarða á y-ásum. 

 

 
 

Fiskteljari 

Rafeindafiskteljari hefur verið í starfræktur í Grenlæk frá árinu 1996. Er honum ætlað að 
telja fjölda fiska og greina tegundir laxfiska sem gengur á riðastöðvar. Þær upplýsingar 
eru mikilverðar til að meta stofnstærðir, veiðihlutfall og stærð hrygningarstofns á 
hverjum tíma. Teljarinn er staðsettur í fyrirstöðu við Seglbúðir (1. mynd). Árleg ganga 
sjóbirtinga á riðastöðvar hefur verið frá 230 til 1540 fiskar og verið nálægt 1000 síðustu 
ár. Allgott línulegt samband er á milli fjölda talinna sjóbirtinga og veiði ofan teljara sem 
gefur til kynna að breytileiki í veiði endurspegli stofnstærð göngufiska (mynd 14).   
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Aflahlutfall á sjóbirtingi í stangveiði ofan teljara er mjög breytilegt eða frá 15,6 % til 58,6 
% en að jafnaði 29%. Aflahlutfallið er hæst þegar göngur eru minnstar en lækkar eftir 
því sem göngur eru stærri (mynd 15). Göngutími sjóbirtings innan árs er breytilegur milli 
ára. Fyrstu sjóbirtingarnir ganga upp eftir miðjan júlí en aðalgöngutíminn er í ágúst og 
fram í miðjan september. Að jafnaði er um helmingur genginn 27. ágúst. Flest árin eru 
göngur ekki jafndreifðar yfir göngutímann heldur komu toppar í gönguna með 
óreglulegu millibili. Úrkoma, vatnshiti og vatnsrennsli virðast ráða miklu um hvaða daga 
innan göngutímans sjóbirtingurinn gengur. Göngur aukast í kjölfar rigningar, hækkandi 
vatnshita og aukningar í rennsli (Magnús Jóhannsson o.fl. 1999, Magnús Jóhannsson 
o.fl. 2001, Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2008a og Veiðimálastofnun óbirt 
gögn). 

 
 
Mynd 14. Samband fjölda sjóbirtinga sem gengu um teljara og veiði fyrir ofan teljara í 
Grenlæk. 

 
Mynd 15. Samband fjölda sjóbirtinga sem gengu upp um teljara og aflahlutfall ofan teljara. 

 

Botndýrarannsóknir 

Í Grenlæk fóru fram rannsóknir á botndýrum í júní og september árið 2002  (Erla 
Björk Örnólfsdóttir o.fl. 2003) og var þéttleiki botndýra og fjölbreytni dýrahópa þar 
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mikill.  Í júní var meðalþéttleiki botndýra 309.281 dýr/m2 og 518.079 dýr/m2 í 
september. Fjöldi lífveruhópa sem fundust í júní voru 17 en 22 í september. Þéttleiki 
rykmýs var 322.616 dýr/m2 í Grenlæk í september og var rykmý jafnframt 62% af 
fjölda dýra. Í júní var þéttleiki rykmýs aftur á móti 41.877 dýr/m2 og var rykmý þá 
þriðji algengasti lífveruhópurinn.  Bogmý var langalgengasti hópur rykmýslirfa. 
Þéttleiki bitmýs var 70.564 dýr/m2 í september. Af öðrum fæðudýrum fiska voru 
vatnabobbar nokkuð áberandi (2.722 dýr/m2 í september). Aðrir dýrahópar sem voru 
í nokkru magni voru vatnamaurar, þráðormar og ánar.  Hár meðalþéttleiki botndýra 
bendir til þess að Grenlækur sé frjósamt straumvatn og styður há leiðni vatns í 
Grenlæk þá ályktun sem og hár þéttleiki urriðaseiða (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2001a).  

Ferskvatnsmarflóin Crangonyx islandicus, hefur fundist í lind undan Eldhrauni 
við Grenlæk. Marfló þessi er nýfundin á Íslandi og er önnur af tveimur tegundum sem 
fundist hafa í fersku vatni hér á landi. Eru þær báðar einlendar og  bundnar við lindir 
(Bjarni K. Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007, Kornobis o.fl. 2010). 

 
 

Eldvatn 

Staðhættir 
Eldvatn í Meðallandi er um 26 km löng lindá sem á efstu upptök sín í lindum við 
bæinn Botna (mynd 1). Fljótsbotn er 0,49 km2 vatn efst á vatnasvæðinu. Engir 
eiginlegir lækir renna í vatnið en hann fær til sín lindarvatn úr aðliggjandi hraunum. 
Vatnsborð er mjög breytilegt svo munað getur allt að 5 metrum. Fer það eftir stöðu 
grunnvatns sem sveiflast mikið eftir því hve mikið vatn rennur út á Eldhraunið úr 
Skaftá og úrkomu. Samkvæmt mælingum á Eldvatni við Hnausa er algengt rennsli 
þess 25 m3/sek (Snorri Zóphóníasson 1997).  Frá fyrstu áratugum 20. aldar og fram til 
1965 rann jökulvatn úr Skaftá um Árkvíslar til Eldvatns.   

 Frá Botnum og niður fyrir Hnausa rennur Eldvatnið fram um Botnahraun. Þar 
skiptast á gróf hraungrýtt mosagróin brot og hyljir. Sum staðar er botn sendinn. Neðan 
Unubótar eru lygn sendin svæði en  þess í milli  nokkuð straumhörð brot en grjót er nær 
eingöngu með bökkum. Neðan Unubótar falla lindarlækirnir Drangmelalækur  og  
Steinsmýrarlækur til Eldvatnsins, en Steinsmýrarvötn tengjast Steinsmýrarlæk. 
Eldvatnið er fiskgengt frá sjó að rafstöðvarstíflu við Botna og með aðliggjandi lækjum 
eru fiskgengir farvegir samtals 34 km. 

Veiði 
Fiskur á vatnasvæði Eldvatns er nýttur með stangveiði. Í Eldvatni var veitt vor og 
haust fram til 1975 en þá var vorveiði hætt en tekin upp aftur á síðustu árum. Á 
vatnasvæðinu veiðist aðallega urriði sem mest er sjógenginn en einnig bleikja og lax. 
Veiðitölur í Eldvatni sýna að veiði urriða var 442 fiskar fyrsta skráningarárið (1974), 
en dalaði strax næstu árin. Frá og með árinu 2003 eru Steinsmýrarvötn inni í 
skráningu.  Urriðaveiðin varð mest árið 2009, 1354 fiskar, en hefur heldur dalað 
síðan. Meðalveiði síðustu 10 ára er 803 urriðar. Bleikjuveiðin hefur dregist saman og 
í raun mun meira en urriðaveiðin. Hún fór úr 568 fiskum (1974) í 16 (1980) og verið 
að jafnaði 26 bleikjur síðustu 10 árin (viðauki 7, mynd 16). Meðalþungi hjá urriða í 
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Eldvatni síðustu 10 árin hefur að jafnaði verið 1,5 kg. Meðalþyngd bleikjanna hefur á 
sama tímabili verið 1,4 kg. Laxveiði á vatnasvæði Eldvatns hefur að jafnaði 26 laxar 
síðustu 10 árin en fór mest í 111 laxa árið 2008. 
 
Í Fljótsbotni, sem er efst á vatnasvæði Eldvatns, er einkum stunduð netaveiði. Þar 
veiðist nær eingöngu bleikja. Veiðin í net árið 1993 var 752 bleikjur sem vógu að 
meðaltali 250 g.  Frekari aflatölur liggja ekki fyrir.  

 
 
Mynd 16. Stangveiði á urriða, bleikju og laxi á vatnasvæði Eldvatns árin 1974-2011. 

 

Rannsóknir  
Eldvatn er mjög efnaríkt, með rafleiðni 95-113 S/cm (tafla 2). Rafleiðni 

Drangmelaklæks er einnig há, 113 S/cm, sem og Steinsmýrarvatna, 95-108 S/cm. 

og Fljótsbotns 84-132 S/cm. Eldvatnið er að jafnaði fremur kalt að sumarlagi. 
Samkvæmt mælingum Veiðimálastofnunar er algengur sumarhiti efst í Eldvatni 

líklega á bilinu 6-8 C (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001a). 
Ferskvatnsmarflóin Crangonyx islandicus, hefur fundist í lindum undan Eldhrauni við 
Eldvatn (Bjarni K. Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007, Kornobis o.fl. 2010). 
 

Fiskrannsóknir 

Í Eldvatni er að finna hrygningu og uppeldi urriða, bleikju og lax. Urriði og bleikja eru 
ríkjandi tegundir en lítilsháttar er af laxi (mynd 12 og mynd 13). Seiðakannanir hafa 
sýnt talsverðan þéttleika af bleikjuseiðum einkum þar sem stutt er í lindir og árvatnið 
er kalt að sumri. Bleikja er ríkjandi í Drangmelalæk einkanlega efst í honum en urriði 
neðan til (mynd 13). Stór hluti bleikjunnar verður kynþroska smár og gengur ekki til 
sjávar (Guðni Guðbergsson 1985, Magnús Jóhannsson 1988, 1993a og 2000b) og 
getur talist til dvergbleikjustofna líkt og fyrirfinnst í Þingvallavatni, Mývatni og víðar  
(sbr. Hilmar J. Malmquist o.fl. 1985). Urriða er helst að finna á svæðum fjær lindum 
þar sem vatnshiti er hærri. Þéttleiki urriðaseiða er þó óvíða mikill nema efst í Eldvatni 
við rafstöð hjá Botnum (Magnús Jóhannsson 2000b). 
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Fljótsbotn hefur tvívegis verið athugaður af Veiðimálastofnun, árin 1991 og 1997 
(Magnús Jóhannsson 1992b, Veiðimálastofnun óbirt gögn). Í þessum athugunum 
veiddist eingöngu bleikja. Vatnið virðist þéttsetið gamalli og fremur hægvaxta bleikju.  
Allstór hluti bleikjanna er þó í nýtanlegri stærð (mynd 17).  

 
 

 
 

 
 

Vatnasvæði Kúðafljóts 

Staðhættir 
Kúðafljót er þriðja vatnsmesta á landsins með meðalrennsli um 220 m3/sek (tafla 3). 
Kúðafljót verður til þar sem koma saman Ása Eldvatn, Tungufljót og Hólmsá, þar 
heitir Flögulón sem nú er fyllt sandi. Fljótið er aurug jökulsá en með töluverðum 
lindar- og dragáreinkennum (Sigurjón Rist 1990). Lengd Kúðafljóts er 25 km og er það 
allt fiskgengt. Hólmsá fellur til Kúðafljóts við Hrífunes og er að stofni til jökulsá. Er 
meðalrennsli hennar er um 34 m3/sek (Jórunn Harðardóttir o.fl. 2005). Fiskgengt er á 
neðstu 3 km Hólmsár.    
 
Tafla 3.  Umhverfisþættir helstu vatnsfalla á vatnasvæði Kúðafljóts. 

Vatnsfall  Árgerð Lengd Lengd  
         

Vatnasvið    Rennsli 
   

Rafleiðni 

  km fiskgengra km
2  

       m
3
/sek.       µS/cm  

   svæða  frá sjó, km   við 25°C 

Ása Eldvatn  J+L  18 5  1430              60 
2)

 61-286  

Þorvaldsá D 15    63-80 

Tungufljót D 33 10 182  53-89 

Kúðafljót J+L+D 25 25 3000 220 71-116 

Hólmsá  J+D+L 49 3 500 33  48-89        

Kjalnatóakvísl L 6   0,5 124-129 

Skálm J+L 12  128  55 

Hólsá L    2,5 106 
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Mynd 17. Lengdardreifing bleikju úr rannsóknarveiði í Fljótsbotni árið 1991. Alls 
veiddust 44 bleikjur í 6 net yfir eina nótt. 
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Skálm fellur til Kúðafljóts ofan Álftavers. Hún er jökulsá með lindár- og 
dragáreinkennum. Til Skálmar falla nokkrir lindarlækir sem uppruna sinn eiga í 
Álftavershrauni þar eru m.a. Einbúasíki, Hofstaðakvísl og Hólsá. Jökulvatn sitt fær 
Skálm úr Mýrdalsjökli. Sumarið 2012 urðu breytingar á rennsli Skálmar, þegar ein 
kvísla Leirár (sem er jökulá) tók að renna til hennar. Engar mælingar hafa farið fram á 
magni þess rennslis, sem þó er allnokkurt að magni. 

Tungufljót á upptök sín á Skaftártunguafrétti í Svartahnjúksfjöllum í um 800 
m.h.y.s. (mynd 1). Fljótið, sem er um 33 km langt, er hrein dragá með mjög miklar 
rennslissveiflur, er “hamhleypu dragá” (Sigurjón Rist 1990). Meðalrennsli Tungufljóts 
við Snæbýli er áætlað um 10,6 m3/sek (Mannvit 2011). Tungufljót er greiðfært 
göngufiski að Bjarnafossi sem er um 5,4 km frá ármótum (mynd 1). Ofan við fossinn 
eru flúðir sem eru mikil hindrun fyrir göngufisk (torfiskgengt). Titjufoss sem er um 4,5 
km ofan við Bjarnafoss er ófær fiski. Ofan við Bjarnafoss rennur Tungufljót að mestu í 
gljúfri, mikið til á móbergsklöpp en grýtt hér og hvar. Neðan við Bjarnafoss er 
grófgrýtt malarbrot í nokkrum straumi. Þá taka við malareyrar sem verða fínni er 
neðar dregur og sandur er í botni þar sem áin fellur í Flögulón og sameinast Ása 
Eldvatni.  

 

Veiði 

Tungufljót 

Á síðari áratugum hefur veiði í Tungufljóti verið leigð út til stangveiði. Stunduð er veiði 
frá Titjufossi til ósa við Kúðafljót. Mest er veitt á svæðinu frá Bjarnafossi og að ósi. Til 
eru veiðitölur allt frá árinu 1975. Uppistaða veiðinnar hefur verið sjógenginn urriði 
(sjóbirtingur), veiddur vor og haust. Mest var veiðin árið 2004 en þá voru skráðir 529 
urriðar, en eftir 2004 hefur veiði minnkað umtalsvert og var komin niður í 240 urriða 
2011 (viðauki 8, mynd 18). Meðalveiði síðustu 10 ára er 332 urriðar. Mest var veiðin á 
bleikju árið 1976, 237 fiskar og hefur meðalveiði fyrir síðustu 10 ár verið 48 fiskar. Lax 
hefur ávallt veiðst í Tungufljóti en oftast í fremur litlum mæli. Frá 1975–2011 var 
laxveiðin mest árið 1979 en þá veiddust 74 laxar í Tungufljóti. Meðalveiði laxa síðustu 
10 ár var 30 laxar. Sjóbirtingurinn hefur að jafnaði verið vænn og vænni en almennt 
gerist hjá sjóbirtingi á landinu (Guðni Guðbergsson 2012). Þar veiðast iðulega fiskar yfir 
5 kg. Meðalþunginn er 2,87 kg síðustu 10 ár og sá sami hjá laxi og 1,0 kg hjá bleikju. 
Dreifing veiði eftir vikum í Tungufljóti árin 2000 til 2011 sýnir talsverðan breytileika 
milli ára og að helmingur ársveiði á urriða (sú dagsetning þar sem uppsöfnuð veiði 
ársins nær 50%) næst að jafnaði ekki fyrr en um miðjan september.  Að jafnaði hefur 
hlutur haustveiði (veiði frá og með 1. júlí) verið 71% og um 35 % veiðinnar er í 
október. Haustveiðin vegur því þungt í nýtingu urriða í Tungufljóti (mynd 19). Það er 
alþekkt að göngur sjóbirtings í Tungufljót að hausti koma oftast í kjölfar rigninga og 
vatnskasta líkt og gerist í fleiri ám í Skaftárhreppi (Magnús Jóhannsson o.fl. 2001). 
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Mynd 18. Fjöldi stangveiddra urriða, laxa og bleikja í Tungufljóti árin 1975-2011. 

 
 

 
 
Mynd 19. Uppsöfnuð vikuveiði á urriða í Tungufljóti árin 2000 til 2011. Rauða línan er 
meðaltal áranna 2000-2011 og rauð ör bendir á þá viku sem helmingur ársveiðinnar var að 
jafnaði náð á sama árabili.  

Kúðafljót 

Í  Kúðafljóti hefur sjóbirtingur verið veiddur frá fornu fari í ádráttarnet (reknet) (Sigurjón 
Pálsson 1968) og er svo enn, en í mun minna mæli en áður. Til eru samfelldar skýrslur 
um veiðina frá og með árinu 1995 en skráning hefur verið góð frá 1999. 
Sjóbirtingsveiðin hefur að jafnaði verið 150 fiskar síðustu 10 ár (viðauki 9, mynd 20).  
Laxar í veiðinni hafa að jafnaði verið 53 og bleikjurnar fimm. Sjóbirtingarnir hafa vegið 
að meðaltali 3,1 kg og laxarnir 3,1 kg en bleikjurnar 2,1 kg.  
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Mynd 20. Veiði á laxi og silungi í net í Kúðafljóti árin 1995 til 2011. 

 
Sjóbirtingur sem veiðist  í Kúðafljóti er stórvaxinn og þar hafa veiðst margir af stærstu 
sjóbirtingum sem veiðst hafa á landinu. Sagnir eru um 14 kg sjóbirting (Þórir 
Kjartansson 1988), 12 kg sjóbirtingur hefur veiðst í ádrætti (Jón Gíslason 1970) og 
nokkrir á bilinu 10 til 11 kg (Veiðimálastofnun 2012). 

Einhver stangveiði er stunduð neðst í Skálm og árið 2005 voru þar skráðir 23 
urriðar.  

Rannsóknir 

Fiskrannsóknir á vatnasvæði Kúðafljóts  

Seiðabúskapur hefur verið kannaður af Veiðimálastofnun á vatnasvæði Kúðafljóts allt 
frá árinu 1983 að gerðar voru seiðarannsóknir í Tungufljóti, síðast voru þær 
framkvæmdar árið 2012. Rannsóknir hafa ekki verið samfelldar öll ár. Botngerð hefur 
verið metin í Kúðafljóti og Ása Eldvatni m.t.t. lífsskilyrða laxfiska og búsvæðamat gert 
fyrir laxfiska í Tungufljóti. 
 
Tungufljót 

Árvatn Tungufljóts er fremur frjósamt og rafleiðni hefur mælst frá 53 til 89 S/cm 
(tafla 3). Við Fosstungur að Hrossafossi fellur áin að mestu í gljúfri á klapparbotni. 
Áfram halda gljúfur neðan við Hrossafoss og eru uppeldisskilyrði laxfiska fremur rýr. 
Er svo á um 2,9 km kafla. Á móts við Ljótarstaði er 2,1 km malareyrakafli með allgóð 
uppeldisskilyrði (8. ljósmynd). Neðan Miðár og að Titjufossi er 1,6 km kafli þar sem 
áin rennur í gljúfri og skilyrði til uppeldis verða rýrari. Mat á búsvæðum laxfiska frá 
Titjufossi að Bjarnafossi, sem er 4,1 km langur kafli, gaf almennt fremur rýr skilyrði 
(botn skjóllítil). 
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Mynd 21. Meðalþéttleikavísitala (± staðalfrávik) urriða- og laxaseiða (allir árgangar) á 
fiskgenga (fg), torfiskgenga (torfg) og ófiskgengum (ófg) hluta Tungufljóts og þveráa þess, 
sem fjöldi veiddra seiða á 100 m2. Byggt á seiðarannsóknum Veiðimálastofnunar á árunum 
1983-2012. Vottur af bleikju hefur komið fram í Kálfá en ekki annars staðar. Ath. mismunandi 
skala á y-ás á myndum. 
 
 
Þar voru þó metnar 2.110 framleiðslueiningar fyrir lax sem gefur ákveðna möguleika til 
nýtingar sem uppeldissvæði fyrir sjógengna stofna laxfiska (Magnús Jóhannsson og 
Benóný Jónsson 2008b).  
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Mynd 22. Hlutfall seiða laxfiska í seiðarannsóknum á vatnasvæði Kúðafljóts, byggt á 
rannsóknum Veiðimálastofnunar árin 1983 til 2012. Sjá skýringar við mynd 21. 

 
 

 
 
 
 
 
Á efsta fiskgenga kafla árinnar, neðan Bjarnafoss, sem er 1.469 m langur, fellur 
Tungufljót fremur þröng, um víðáttumiklar malareyrar með djúpum hyljum (9. 
ljósmynd). Neðar rennur áin um flatan malaraur og einkennandi botngerð er möl og 
smágrýti. Þá tekur við kafli sem er 1.460 m langur þar sem einkennandi botngerð er 

8. ljósmynd. Tungufljót við Ljótarstaði. Svæðið er ófiskgengt frá sjó en 
þar er uppeldi staðbundis urriða. Ef til Búlandvirkjunar kemur verður hér 
mjög lítið rennsli svo búsvæði seiða og smádýra fara á þurrt. Ljósmynd 
Magnús Jóhannsson. 
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möl og í minna mæli sandur. Djúpir hyljir finnast hér og hvar. Áin liggur í einum 
meginál, en með tveimur vatnslitlum kvíslum. Á þessum tveimur köflum eru 
uppeldisskilyrði laxfiska best á fiskgenga hluta árinnar. Skammt ofan 
Tungufljótsbrúar tekur við 2.826 m kafli að ósi. Þar einkennist botngerð af sandi og 
eru uppeldisskilyrði þar mun lakari en ofar. Vegna þess hversu botnflötur er stór þar 
hefur kaflinn talsvert vægi til uppeldis seiða einkum urriða. Neðan brúar breiðir 
farvegurinn úr sér og er um 200 m breiður neðst. Þar neðar er Flögulón. Samtals er 
fiskgengi árfarvegur Tungufljóts frá Bjarnafossi og niður í ós 5,8 km og metið að 
framleiðslueiningar fyrir urriða séu 4.551 og fyrir lax 3.048 (Ragnhildur Þ. 
Magnúsdóttir o.fl. 2012).  
 

 
 
9. ljósmynd. Tungufljót á fiskgengu svæði skammt neðan við Bjarnafoss. Þarna er talsvert uppeldi 

sjóbirtingsseiða.  Með tilkomu Búlandsvirkjunar verður vatnsrennsli verulega skert á þessum kafla 
árinnar. Ljósmynd Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir. 

 
Seiðarannsóknir gefa til kynna að ekki sé fiskur í Fljótinu eða þverám þess 

ofar en að Hrossafossi (mynd 1) (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b, 
Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). Rannsóknir á seiðabúskap Tungufljóts á 
ófiskgengum og torfiskgengum svæðum neðan við Hrossafoss að Bjarnafossi sýna að 
þar er uppeldi af staðbundnum urriða. Þéttleiki hefur yfirleitt verið lítill (mynd 21). 
Laxaseiði af sleppiuppruna, hafa þrifist vel á þeim takmörkuðu svæðum sem henta 
þeim. Á fiskgenga hlutanum, er talsverð hrygning og uppeldi sjóbirtinga en í mun 
minna mæli laxa (mynd 22). Í seiðarannsóknum hafa einkum fundist urriðaseiði á 
fyrsta ári en elstu seiðin voru tveggja ára. Þéttleiki þeirra hefur verið mjög breytilegur 
en vaxið síðustu ár. Einnig hafa fundust þar laxaseiði í ágætum þroska (Magnús 
Jóhannsson 1993a, Finnur Garðarsson 1983, Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 
2008b, Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012, Veiðimálastofnun, óbirt gögn). 
Seiðarannsóknir í Flögulóni árið 2011 gáfu uppeldi urriðaseiða og voru þau öll á 
fyrsta ári (Benóný Jónsson og Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir 2012). Engin bleikjuseiði 
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hafa komið fram í rafveiðum í Tungufljóti hvorki á ófiskgengum eða fiskgengum 
svæðum (myndir 21 og 22).  
 Kálfá er vatnslítill lækur sem fellur til Tungufljóts við bæinn Flögu. Um það bil 
1 km lækjarins er fiskgengur. Þar er uppeldi urriðaseiða og vottur af bleikju hefur 
komið fram í seiðarannsóknum (Finnur Garðarsson 1983, Magnús Jóhannsson og 
Benóný Jónsson 2008b og Veiðimálastofnun óbirt gögn). 
  Aldursgreiningar á sjóbirtingum úr Tungufljóti sýna að þeir gengu flestir til 
sjávar 3ja ára. Bakreiknuð lengd urriðaseiða við sjógöngu var að jafnaði um 20 til 25 
cm (Finnur Garðarsson 1983 og Veiðimálastofnun óbirt gögn) sem er áþekkt og gerist 
hjá urriða á vatnasvæði Skaftár (Magnús Jóhannsson og Sigurður M. Einarsson 1993). 
 
Þorvaldsá 
Þorvaldsá fellur til Tungufljóts á ófiskgengu svæði (mynd 1). Áin er fremur vatnslítil 
dragá. Hún fellur brött á köflum niður Þorvaldsdal. Neðar hlykkjast áin um flatlendi á 
Þorvaldsaurum, við Kálfasléttur. Rafveiði þar árin 2000 og 2012 gaf enga veiði og er 
líklega fisklaus (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b, Ragnhildur Þ. 
Magnúsdóttir o.fl. 2012). Áin fellur af sléttunni í lágu gili þar sem hún mætir 
Tungufljóti í Fosstungum og rennur þar á klapparbotni (10. ljósmynd). Rafleiðni 
árvatnsins hefur mælst 62,7 og 80,0 µS/cm.   
 
Miðá  
Miðá er dragá og ein þveráa Tungufljóts, sem fellur til hennar á ófiskgengum hluta við 
Snæbýli, tæpum 1 km ofan við Titjufoss. Þar var rafveitt á malareyrum í ágúst árið 2003, 
sem gaf allnokkuð af urriðaseiðum á fyrsta ári. Áin virðist því hafa þýðingu fyrir uppeldi 
staðbundins urriða og hugsanlega hrygningu einnig. Rafleiðni árvatnsins var 67,2 µS/cm 
(Benóný Jónsson o.fl. 2004).  
 

 
 
 

. 

10. ljósmynd. Horft upp eftir Tungufljóti við Fosstungur þar sem 
Þorvaldsá (hægra megin) fellur til árinnar.  Hér er fyrirhugað stíflustæði 
vegna lóns á Þorvaldsaurum. Ljósmynd Magnús Jóhannsson. 
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Ása Eldvatn  
Við Sjónarhól eru upptök þeirra kvísla sem falla úr Skaftá til vesturs og mynda Ása 
Eldvatn (mynd 1). Ása Eldvatn er því jökulá og hefur sama uppruna jökulvatns og Skaftá. 
Við bæinn Hvamm og niður undir Svínadal rennur Ása Eldvatn víða á sandbotni, milli 
Eldhrauns og hlíðar, hraunklappir og stórgrýtt hraun er á köflum. Móts við Svínadal er 
smágrýtt en einnig er stórgrýti innan um, þá tekur við sandbotn. Við Múla er víða 
hraunklöpp og grófur hraunbotn.  Neðan gömlu brúar við Ytri-Ása taka við stórgrýttar 
malareyrar (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b). Um 5 km ofan við 
Flögulón, er foss sem talinn er ófær fiski, a.m.k. í miklu vatni. Seiðarannsókn árið 2000 
móts við Múla gaf laxa- og bleikjuseiði (myndir 23 og 24). Rannsókn á sama stað árið 
2003 gaf engin seiði. Uppeldi fisks virðist því ekki mikið í Ása Eldvatni. Fundur laxaseiða 
við Múla, sem er ofan við foss, er líklega frá hrygningu fullvaxinna laxa sem gengu niður 
eftir að hafa verið sleppt í Hellisá (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b). 
Þetta sýnir að einhver skilyrði eru til staðar fyrir uppeldi laxaseiða í Ása Eldvatni. 
 
Kúðafljót  
Kúðafljót er 25 km langt og er það allt fiskgengt. Á efstu 6,7 km árinnar einkennist 
botngerð í Kúðafljóti af sandblendinni möl og smágrýti og skilyrði til uppeldis seiða 
laxfiska metin allgóð. Fljótið rennur þar í kvíslum um áreyrar. Neðar kvíslast áin um 
víðáttumiklar malareyrar og botn verður sandblendnari eftir því sem neðar dregur og 
skilyrði fyrir seiði laxfiska verða síðri. Á neðstu 10 km er að mestu sandbotn. Rafleiðni 

árvatnsins var í júlí 2000 mæld 115,7 S/cm en 71 S/cm í rannsókn sem gerð var árið 
2002 (Erla B. Örnólfsdóttir o.fl. 2003) (tafla 3). Könnun á seiðabúskap í Kúðafljóti árin 
2000 og 2002 gaf sumargömul til tveggja ára urriðaseiði í nokkrum þéttleika. Einnig 
fundust bleikjuseiði og laxaseiði sem staðfestir að lax hrygnir og elst upp í Fljótinu 
(myndir 23 og 24 (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b, Erla B. 
Örnólfsdóttir o.fl. 2003). Bendir tilvist seiðanna til þess að sjóbirtingur hrygni í þó 
nokkrum mæli í Kúðafljóti og að uppeldi seiða sé á stórum svæðum allt frá Flögulóni 
og niður fyrir Gamla-Undirhraun. Sveiflukennt vatnsrennsli, stríður straumur, auk 
jökulaurs sem fylgir vatni úr Skaftá, ekki síst í hlaupum, kemur þó að mestu í veg fyrir 
mikla grósku í lífi jökulvatna eins og Kúðafljóts (sbr. Hilmar J. Malmquist 1998).  
 
Kjalnatóakvísl  
Kjalnatóakvísl er vatnslítill lindarlækur sem fellur til Kúðafljóts skammt neðan brúar á 
hringvegi. Fiskgengt er upp fyrir hringveg , a.m.k. 2 km. Víðast er smágrýttur malarbotn. 
Lækurinn er frjósamur og hefur rafleiðni árvatnsins mælst 124 – 129 μS/cm (tafla 3). 
Seiðarannsóknir 2003 og 2009 benda til þess að Kjalnatóakvísl hafi talsverða þýðingu 
sem hrygningar- og uppeldisstaður fyrir urriða, lax og bleikju (Benóný Jónsson o.fl. 
2004, Veiðimálastofnun óbirt gögn) (myndir 23 og 24). 
 
Hólmsá 
Hólmsá er að stofni til jökulá sem sameinast Ása Eldvatni í Flögulóni. Í hana rennur 
einnig talsvert af drag- og lindarvatni sem einkum er upprunnið á efsta hluta 
vatnasvæðisins. Rafleiðni árvatnsins hefur mælst 48 til 89 µS/cm. Fiskgengt er á 
neðstu 3 km Hólmsár, að Hrossafossi (mynd 1). Þar er stórgrýttur sandblendinn 
malarbotn. Uppeldi bleikju er ofan við Hrossafoss. Seiðarannsókn árið 2000 á  



        

 42 

 

 

 
 

Mynd 23. Meðalþéttleikavísitala (± staðalfrávik) urriða-, bleiku- og laxaseiða (allir árgangar) 
á fiskgengum og ófiskgengum hluta Kúðafljóts og þveráa þess, sem veidd seiði á 100 m2. 
Byggt á seiðarannsóknum Veiðimálastofnunar á árunum 2000-2003. Athugið mismunandi 
skala á y-ás. 
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fiskgenga hlutanum gaf engin seiði (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2001b, 
Benóný Jónsson og Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir 2012). 
 
Skálm og þverlækir 
Skálm er að stofni til jökulá en með talsvert af lindarvatni (mynd 1). Leiðni árvatnsins 
hefur mælst 54,5 μS/cm.  Þar er allnokkurt uppeldi urriða (líklega sjóbirtings) og 
bleikju (Benóný Jónsson o.fl. 2004, myndir 23 og 24).ÞverlækirBúsvæði eru stór í 
Skálm vegna mikils botnflatar. Enn er efri hluti Skálmar ókannaður.  

Til Skálmar renna nokkrir lindarlækir þeirra á meðal eru Einbúasíki  og Hólsá. 
Lækir þessir eru frjósamir. Þar er uppeldi urriða og bleikjuseiða en fremur lítill 
botnflötur takmarkar uppeldi fiska (tafla 3) (Benóný Jónsson o.fl. 2004).  

 
 

 

 
Mynd 24. Hlutfall seiða laxfiska í seiðarannsóknum á vatnasvæði Kúðafljóts, byggt á 
rannsóknum Veiðimálastofnunar2000-2003. Sjá skýringar við mynd 21. 

 

Botndýr og þörungar 

Botndýrarannsóknir voru gerðar á vatnasvæði Kúðafljóts árin 2002 og 2003.  Árið 2002 
var könnuð botndýrafána Tungufljóts, Þorvaldsár, Ása Eldvatns og Kúðafljóts (Erla Björk 
Örnólfsdóttir o.fl. 2003).  Sumarið eftir var gerð frekari könnun á botndýrum í Skálm, 
Hólsá og Kjalnatóakvísl (Benóný Jónsson o.fl. 2004). Sumarið 2012 var gerð rannsókn á 
botndýrum og þörungum í Tungufljóti og Þorvaldsá (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 
2012). 

 Meðalþéttleiki botndýra á vatnasvæði Kúðafljóts var á bilinu 1.354-459.884 
dýr/m2 og var þéttleiki botndýra að jafnaði minni í jökulvötnunum en í 
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bergvatnsánum.  Þéttleiki botndýra var mestur í Kjalnatóakvísl 459.884 dýr/m2 og 
Hólsá 130.872 dýr/m2. 

Í Ása Eldvatni og Kúðafljóti var þéttleiki lágur eða 1.354 og 3.002 dýr/m2.  Í 
Tungufljóti og Þorvaldsá var þéttleiki botndýra 6.778-25.420 dýr/m2 og þar kom fram 
talsverður breytileiki milli ára. Þéttleiki botndýra var breytilegur á milli steina innan 
stöðva og voru staðalfrávik meðalþéttleika botndýra oft víð (mynd 25). Hár 
meðalþéttleiki botndýra í Kjalnatóakvísl bendir til þess að hún sé frjósamt 
straumvatn og styður há leiðni árvatnsins þá tilgátu sem og hár þéttleiki urriðaseiða 
þar. Áhrif jökulvatns dregur hins vegar úr framleiðslu  botndýralífs í Skálm, Kúðafljóti 
og Ása Eldvatni og svipar þéttleiki botndýra þar til þéttleika botndýra í jökulám á 
Norður og Austurlandi (Gísli Már Gíslason o.fl. 2000, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Á vatnasvæði Kúðafljóts fundust frá 6-17 lífveruhópar (rykmýstegundir 
undaskildar),  fæstir í Ása Eldvatni og flestir í Kjalnatóakvísl. Fjöldi lífveruhópa var 8-
12 á stöðvum í Tungufljóti og 11 í Þorvaldsá.  Séu rykmýstegundir teknar með voru 
hóparnir 20-24 í Tungufljóti og 20 í Þorvaldsá (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). 
Rykmý (lirfur og púpur) var algengasti hópur botndýra á öllum sýnatökustöðvunum 
nema í Kjalnatóakvísl og var hlutdeild þeirra á bilinu 22-94%, lægst í Kjalnatóakvísl og 
hæst ofan brúar í Kúðafljóti. Lirfur bogmýs (Orthocladinae) fundust á öllum 

 Mynd 25.  Meðalfjöldi botndýra og staðalfrávik meðaltala á vatnasvæði Kúðafljóts. Byggt á sýnum 

teknum í júní 2002, ágúst 2003 (bláir ferningar) og ágúst 2012 (rauðir ferningar). Tungufljót T2 er við 
Ljótarstaði, Tungufljót T7 er neðan við Bjarnafoss.  
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sýnatökustöðvunum og voru þær algengasti hópur rykmýslirfa nema í Þorvaldsá árið 
2002 en þar var Kulmý (Diamesinae) ríkjandi. Bogmý var hins vegar ríkjandi í 
Þorvaldsá árið 20012. Bogmý er algengasti hópur rykmýs í flestu straumvatni hér á 
landi (Gísli Már Gíslason o.fl. 2000). Að auki fannst þeymý (Chironominae), kulmý 
(Diamesinae), ránmý (Tanipodinae) og slæðumý (Tanytarsini). Greining á tegundum 
rykmýs árið 2012 gaf 10 tegundir í Þorvaldsá, 14 í Tungufljóti við Ljótarstaði og 12 við 
Bjarnafoss (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012).  Ánar (Oligochaeta) og 
vatnamítlar (Hydracarina) voru nokkuð útbreiddir á vatnasvæðinu og af öðrum 
botndýrum var bitmý (Simuliidae), krabbadýr (Crustacea) og bakkabreddulirfur 
(Empididae) að finna á flestum sýnatökustöðum.  Bitmý fannst þó hvorki í Ása 
Eldvatni, Kúðafljóti né Skálm.  

Lífmassi þörunga (magn blaðgrænu a) var mældur árið 2012 í Þorvaldsá og 
Tungufljóti. Blaðgræna mældist að meðaltali hæst í Þorvaldsá 3,2 μg/cm2 og í 
Tungufljóti við Bjarnafoss  2,6 μg/cm2, en lægst í Tungufljóti við Ljótarstaði 0,6 
μg/cm2. Kísilþörungar voru ríkjandi hópur þörunga og var hlutdeild þeirra af 
heildarmagni blaðgrænu a á bilinu 57,1-73,9 % (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 
2012). 
 

Áhrif virkjanaframkvæmdar á lífríki vatna  
Áhrifasvæði fyrirhugaðrar Búlandsvirkjunar er mjög víðfeðmt. Áhrifa gætir í 
náttúrufari og lífríki margra vatnsfalla. Berggrunnur áhrifasvæðisins  er ungur og í 
landi sem enn er í mótun er landslag fjölbreytt. Verði ráðist í virkjun við Búland verða 
miklar breytingar á vatnafari, enda fyrirhuguð tilfærsla vatns milli vatnasviða. Hvaða 
áhrif inngrip í náttúrulegt ferli af þessu tagi hefur er erfitt að gera sér grein fyrir til 
fullnustu enda um flókið samspil þátta á víðfeðmu svæði að ræða. Áhrifin verða því 
aldrei að fullu metin fyrirfram. Á svæðinu er um margt sérstætt lífríki og náttúrufar 
og talsverð efnahagsleg verðmæti vegna nýtingar veiðihlunninda sem eru mjög 
þýðingarmikill þáttur í afkomu fólks og byggðar á svæðinu. Verndargildi 
sjóbirtingsstofna er ótvírætt, ekki aðeins á landsvísu heldur einnig á heimsvísu þar 
sem sjóbirtingur hefur víða látið undan síga (Anon 1994). Tilvist 
grunnvatnsmarflóarinnar Crangonyx islandicus, í lindum í Eldhrauni þykir merkileg 
(sbr. Anon 2011). Hér fara því saman sérstætt lífríki og nýtingarverðmæti.   
 

Tungufljót og þverár 
Með tilkomu Búlandsvirkjunar eru miklar líkur á því að að framkvæmdir hafi talsverð 
áhrif á veiðinytjar í Tungufljóti. Rennslishættir Tungufljóts breytast umtalsvert með 
tilkomu virkjunarinnar. Stífla í Rásgljúfri stöðvar allt rennsli Tungufljóts sem safnast þar  
í miðlunarlón.  Vatn mun einungis geta runnið um farveginn neðan stíflu þegar lónhæð 
nær yfirfallshæð og verður rennslið þá jökullitað. Talið er að líkur á því að það gerist séu 
litlar, en það markast af því að gert er ráð fyrir að takmarka megi innrennsli úr Skaftá í 
miðlunarlónið með því að loka inntaki veitugangna milli farvegar Syðri Ófæru og 
miðlunarlóns. Samhliða má draga niður vatnshæð í lóni með keyrslu véla á fullum 
afköstum (Mannvit 2013). 

Í rannsóknum hefur ekki fundist fiskur á vatnasvæði Tungufljóts ofan 
stíflustæðis í Rásgljúfri. Bleikja og urriði sem eru í Skaftá munu væntanlega berast 
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með veituvatninu inn í miðlunarlónið. Tegundirnar myndu væntanlega geta þrifist í 
lóninu, en ef það verður mjög jökullitað verður fiskframleiðsla þar takmörkuð og 
lífsskilyrði sem henta frekar bleikju en urriða (sbr. Magnús Jóhannsson 1987, Guðni 
Guðbergsson og Ingi Rúnar Jónsson 1998, Benóný Jónsson o.fl. 2011). Lífsskilyrði í 
lóninu myndu einnig fara eftir því hversu stöðugt vatnsborðið verður og því lakari 
skilyrði sem miðlun og breytingar á hæð vatnsborðs yrðu meiri og örari. Því má ætla 
að 16 metra miðlun, eins og gert er ráð fyrir (Sverrir Óskar Elefsen o.fl. 2012), 
takmarki verulega mögulega fiskframleiðslu í lóninu (sbr. Hákon Aðalsteinsson 1986) 
og ekki er líklegt að það standi undir veiðinýtingu. Hrygningarsvæði fiska færu þar 
með á þurrt sem og helsta fæðuvist fiska við strendur. Skilyrði til hrygningar urriða 
verða mjög takmörkuð og munu einskorðast við írennsli Tungufljóts í lónið og þeirra 
lækja sem til þess renna. Vegna breytilegrar lónhæðar er þó líklegt að þessi ár-
/lækjarmynni verði óstöðug hvað varðar botngerð, vatnsdýpi og straumlag sem 
takmarkar hrygningarmöguleika.   Í miðlunarlónum koma einnig til rennslisstýringar 
vegna viðhalds og endurbóta sem geta haft áhrif á fiska (sbr. Þórólfur Antonsson og 
Guðni Guðbergsson 1991). 

Með framkvæmdum verður umtalsverð skerðing á rennsli Tungufljóts, neðan 
stíflu í Rásgljúfri.  Efst verður lítið sem ekkert rennsli og við Borgarfell er áætlað að 
rennslið verði að jafnaði helmingi minna en það var fyrir (Snorri P. Snorrason 2010) 
og um 38% minna við Bjarnafoss (Mannvit 2013). Fiskur er líklega ekki ofar í 
Tungufljóti en að Hrossafossi.  Fossinn er um 4,3 km neðan við fyrirhugað stíflustæði. 
Uppeldisskilyrði fyrir laxfiskaseiði eru almennt fremur rýr í Tungufljóti ofan við 
Bjarnafoss, sem er um 14,5 km neðan við fyrirhugað stíflustæði (Magnús Jóhannsson og 
Benóný Jónsson 2008b). Á þessu svæði er staðbundinn urriði. Á fiskgengum svæðum 
neðan við Bjarnafoss eru góð uppeldis- og hrygningarskilyrði fyrir laxfiska, og er þar 
umtalsvert uppeldi seiða þó einkum sjóbirtings (Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012) 
(tafla 4).  

Tæknilegar útfærslur á  virkjuninni gera ráð fyrir því að yfirfall á stíflu, sem er til 
Tungufljóts, verði aðeins notað í neyðartilfellum og að slíkt verði fátítt.  Mikilvægt er 
fyrir lífríki og veiðinýtingu í Tungufljóti að vatn fari sem minnst á yfirfall.  Hætt er við að 
ef yfirfallsvatn berist reglulega til Tungufljóts myndi það skerða framleiðslu þörunga, 
botndýra og fisks vegna aukins gruggs sem skerðir ljósmagn sem næði til botns (Hákon 
Aðalsteinsson 1986). Gruggugt jökulvatn í Tungufljóti mun einnig takmarka möguleika 
til stangveiða í ánni, þar sem fiskur sér agn verr og hverfur þá jafnvel úr veiði. 

Við skert rennsli mun framleiðsla botndýra, sem eru fæða fiska, og framleiðsla 
fiska minnka talsvert. Áhrifin verða fyrst og fremst vegna skerðingar á búsvæðum vegna 
minni botnflatar sem vatn flæðir um. Búsvæði skerðast mest næst stíflu þar sem 
megnið af botnfleti verður þurr og án framleiðslu vatnalífvera. Á fiskgengum 
svæðum hefur vatn bæst í farveginn frá hliðarlækjum og því verður skerðingin minni 
þar og eftir því sem neðar dregur.  Verði minnkun á rennsli að jafnaði um 38% á 
fiskgenga hluta Tungufljóts (neðan Bjarnafoss) eins og áætlanir gera ráð fyrir 
(Mannvit 2013), hefur það í för með sér mikla skerðingu búsvæða þar einkum fyrir 
seiði en einnig stærri fiska. Þá kunna hrygningarstöðvar einnig að skerðast. Skerðing 
búsvæða hefur áhrif til minnkunar á framleiðslu seiða.   

Erfitt er að meta fyrirfram hve mikil skerðing búsvæða verður. Eins og fyrr er 
getið er stærsti áhrifaþátturinn minni botnflötur sem vatn flæðir yfir. Samband 
botnflatar sem vatn þekur og rennslis fer eftir lögun farvegarins.  Sé hann V-laga er 
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sambandið línulegt en sé farvegurinn U-laga, sem algengara er, minnkar flötur undir 
vatni hægar við litla skerðingu en örar þegar skerðingin er orðin mikil (Armstrong og 
Nislow 2012). Því má ætla að skerðing rennslis um 38% á fiskgenga hluta Tungufljóts 
leiði að hámarki til hlutfallslega svipaðar skerðingar á botnfleti til uppeldis seiða og 
hliðstæðrar skerðingar á metnum framleiðslueiningum fyrir laxfiska (sbr. Ragnhildur 
Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012). Skerðing á framleiðslufleti verður því meiri sem nær 
dregur stíflu við Rásgljúfur. Þar sem mælingar benda til þess að farvegur Tungufljóts 
sé að einhverju leyti U-laga má ætla að skerðing á botnfleti til uppeldis seiða og 
framleiðslu fæðudýra verði undir þessu fyrrgreinda marki.  Minna rennsli leiðir að 
auki til þess að dýpi og straumhraði minnkar, sem hefur bein áhrif til minni 
vaxtarhraða seiða, lægri lifitölu og þar með minni seiðaframleiðslu (Armstrong og 
Nislow 2012).  Skerðing á rennsli er og líkleg til að hafa áhrif til minni veiðiverðmæta 
auk þess sem ímynd árinnar sem veiðiá breytist til hins verra við virkjun. Minnkun á 
rennsli Tungufljóts mun líklega hafa áhrif á göngur sjógenginna fiska í ána.  Líklegt er að 
þau áhrif verði helst í formi göngutafar, að fiskur liggi lengur  en nú er í skjóli litaðs 
jökulvatns neðan Tungufljóts og komi síðar inn í veiði. Sýnt hefur verið fram á að 
fiskgöngur í Tungufljót sem og í aðrar ár á svæðinu örvast við aukið rennsli í kjölfar 
rigninga síðsumars og að hausti (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson 2011). Minnki 
flóðtoppar, er því hætt við að göngur raskist með tilheyrandi áhrifum á veiðimöguleika í 
Tungufljóti.  

 Til þess að draga úr neikvæðum áhrifum virkjunar á lífríki og veiðinytjar í 
Tungufljóti mætti skoða eftirfarandi kosti: 

 Flytja rennsli Tungufljóts framhjá uppistöðulóni þannig að það félli 
ekki til lónsins eða yrði leitt framhjá því þannig að ekki yrði um 
blöndun við jökulvatn úr Skaftá að ræða.  

 Færa yfirfall að austurhluta lónsins þannig að afrennsli þess færi til 
Skaftár. Tilgangur þess yrði að koma í veg fyrir að jökulvatn berist á 
yfirfalli úr uppistöðulóni til Tungufljóts. Þessi kostur ásamt því að færa 
Tungufljótsrennsli framhjá lóni myndi gera mest í að  lágmarka neikvæð 
áhrif Búlandsvirkjunar á Tungufljót (sjá töflu 5).  
 

Skaftá og þverár, Ása Eldvatn og Kúðafljót 
Breytingar verða á Syðri Ófæru samfara virkjanaframkvæmdunum þannig að neðan 
stíflu inntakslóns verður verulega skert rennsli.  Inntakslónið ætti að geta fóstrað 
eitthvað af bleikju og urriða sem þarna er, sérlega efri hluti þess þar sem vatn yrði 
tært. Urriði ætti að geta hrygnt þar sem Syðri Ófæra fellur í lónið. Líklegt er að 
smádýrafána í lónstæði breytist þannig að tegundir sem að alla jafna finnast í 
straumvatni hverfi og leiða má líkur að því að jökulaur frá Skaftá að sumri skerði 
lífræna framleiðslu.  Í farvegi Syðri Ófæru neðan stíflu verða auk þessa breytingar, 
fábreyttara lífríki tekur við þar sem rennsli verður mjög breytilegt, allt frá því að vera 
á þurru yfir í að vera jökullitað og aurugt yfirfallsvatn. 

Veitulón í farvegi Skaftár breytir árfarvegi í veitulón með miklu gegnumstreymi 
vatns. Líkt og í lóni Syðri Ófæru breytist smádýrafána væntanlega þannig að 
einstaklingum tegunda sem lifa í straumi fækkar.  Aur og regluleg aurskolun úr lóni 
gerir umhverfi mjög óstöðugt svo reikna má með að lífríki í vatni verði þar mjög 
fábreytt og skilyrði fyrir fiskframleiðslu verða þar af leiðandi verri en fyrir virkjun.  



        

 48 

Vetrarrennsli (nóvember til maí) í Skaftá þverr að mestu neðan stíflu og allt 
niður að útrennsli virkjunar við Sjónarhól.  Helsta hliðará Skaftár á þessum slóðum er 
Hellisá sem fellur austan að til Skaftár neðarlega á kaflanum með skertu rennsli (mynd 
1). Skerðing á rennsli kemur til með minnka botnflöt verulega til framleiðslu lífvera og 
sveiflur samfara rekstri virkjunarinnar leiða óhjákvæmilega til með að hafa neikvæð 
áhrif á vaxtarskilyrði fyrir vatnalíf (Magnús Jóhannsson o.fl. 2011). Auk þess er líklegt að 
regluleg aurskolun úr veitulóni niður farveginn mun enn frekar gera lífríkið þar 
snauðara. Lífríki Skaftár er þarna fremur fábreytt fyrir og þéttleiki fiska lítill 
(Ragnhildur Þ. Magnúsdóttir o.fl. 2012) (tafla 4). 

 Aurskolun, sem veldur minna rýni, getur haft tímabundin neikvæð áhrif á 
fiskgöngur og veiði í Skaftá, Ása Eldvatni og Kúðafljóti líkt og sýnt hefur verið fram á 
að gerðist í  Blöndu í kjölfar virkjunarframkvæmda (Þórólfur Antonsson 1985). Skert 
rennsli í Skaftá með Síðunni, vegna þess að frárennsli virkjunar fellur að óbreyttu allt 
til Ása Eldvatns, getur haft neikvæðar afleiðingar á vatnalíf og fiskveiði neðar á 
vatnasvæði Skaftár. Afleiðing skerts rennslis gæti m.a. verið seinkun á göngu 
sjóbirtinga um Skaftá í þverárnar. Göngutöf sjógenginna fiska á leið upp vatnasvæðið 
hefði neikvæð áhrif á veiðimöguleika í þverám Skaftár þar sem er umtalsverð 
stangveiði.  Búsvæði lífvera skerðast í farvegi Skaftár neðan útrennslis virkjunar. 
Mest eru áhrifin væntanlega þegar allt rennsli Skaftár fer til virkjunar. 

Verði um að ræða aukið rennsli um Ása Eldvatn og niður í Kúðafljót eru 
áhrifin um margt óljós. Við aukið rennsli mun framleiðsla fisks og annarra 
vatnalífvera líklega minnka, einkum í Ása Eldvatni. Rennslissveiflur vegna reksturs 
virkjunar yrðu líklega neikvæðar fyrir lífríkið, en líkur eru á því að þau áhrif verði mest 
næst frárennslinu (sbr. Magnús Jóhannsson o.fl. 2011).  Mótvægisaðgerð með 
veitumannvirki við Búland er ætlað að deila frárennsli virkjunar á farvegi Skaftár og 
Kúðafljóts (sjá síðar). Ef hún virkar sem skildi munu áhrif virkjunar vegna dreifingar 
rennslis milli Ása Eldvatns og Skaftár mun minni en ella. 
 

Lindarvötn í Landbroti og Meðallandi 
Minna flæði vatns í Skaftá vegna veitu til miðlunarlóns Búlandsvirkjunar og þaðan til 
farvegar Ása Eldvatns getur haft áhrif á vatnafar lindarvatna í Landbroti og 
Meðallandi (Verkfræðistofan Vatnaskil 2005, Snorri P. Snorrason 2010). Samkvæmt 
rennslislíkani Verkfræðistofunnar Vatnaskila (2005), eru lindarlækir í Landbroti og 
Meðallandi að verulegu leyti undir áhrifum frá rennsli úr álum Skaftár, Brests, 
Stapaáls og Skálaráls niður í Eldhraunið. Við háa vatnsstöðu í Skaftá eykst rennsli 
mjög við innstreymi Skaftárvatns í grunnvatnskerfið í hrauninu (Hilmar Björn 
Hróðmarsson 2010).  Við lága vatnsstöðu í Skaftá er hætt við að upptakalindir 
Grenlækjar og Tungulækjar þverri, með þeim afleiðingum að stór uppeldissvæði í 
lækjunum fara á þurrt líkt og gerðist árið 1998 (Magnús Jóhannsson og Guðni 
Guðbergsson 1999). Því má ljóst vera að veruleg skerðing á rennsli Skaftárvatns til 
fengsælla lindarvatna í Landbroti og Meðallandi hefði neikvæðar afleiðingum fyrir 
smádýralíf, sem er fæða fiska, hrygningar- og uppeldisstöðvar fiska og veiðinytjar.  
Verði vatnsþurrð varanleg kemur það verulega niður á öllu lífríki Grenlækjar og 
Tungulækjar ásamt votlendislífi sem þeim tengjast. Fiskgengd og veiði mun minnka 
mikið (tafla 5). Vatnsþurrð árið 1998 olli miklum seiðadauða og röskun á fiskgengd og 
smádýralífi (Magnús Jóhannsson og Guðni Guðbergsson 1999) sem síðar kom 
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talsvert niður á veiði, einkum sjóbirtings (Magnús Jóhannsson o.fl. 2005).  Sum síðari 
ár hefur mjög lág vatnsstaða verið í Grenlæk m.a. vorið 2010 
(http://vmkerfi.vedur.is/vatn). Sýnt hefur verið fram á að lág vatnsstaða í Grenlæk að 
vori hefur neikvæð áhrif á  seiðaþéttleika í Grenlæk (Magnús Jóhannsson og Benóný 
Jónsson 2011).   

Minna vatnsrennsli til lindarvatnanna á göngutíma fiska í og úr sjó kann að 
hafa áhrif á fiskgöngur til hins verra. Það er vel þekkt að aukið vatnsrennsli örvar 
göngur fiska bæði niður og upp ár. Rannsóknir með fiskteljara í Grenlæk sýndu að 
aukning í rennsli örvaði göngur á sjóbirtingi upp Grenlæk (Magnús Jóhannsson og 
Benóný Jónsson 2008a). Grunn sandsvæði á ósásvæði Grenlækjar  virðast mjög 
viðkvæm fyrir ferðir fiska þegar lítils rennslis gætir. Vísbendingar eru um að undir 
ákveðnu lágmarksrennsli sé fiskgengd lítil upp Grenlæk. Lítið vatnsrennsli árið 1998 
virtist koma niður á fiskgengd til sjávar (Magnús Jóhannsson 1998). Í Skotlandi hefur 
verið sýnt fram á rennsli hafi haft áhrif á göngur fiska t.d. tafið uppgöngu sjóbirtings 
sem síðan örvuðust við skyndilega rennslisaukningu (Campbell 1977).  

Varðandi vatnasvæði Eldvatns ber að geta þess að lægra vatnsborð 
Fljótsbotns kann að hafa áhrif á lífríki hans.  Að sama skapi gæti Drangmelalækur 
orðið vatnslítill að vetrarlagi líkt og Tungulækur og Grenlækur, sem getur komið 
niður á lífríki hans.  

Fundur grunnvatnsmarflóarinnar Crangonyx islandicus, í lindum þykir 
merkilegur og mikilvægt að búsvæðum þeirra í Eldhrauni verði ekki raskað (sbr. Anon 
2011) með minna flæði vatns úr Skaftá á Eldhraunið.  
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Tafla 4.  Yfirlit yfir vatnalífsrannsóknir, veiðinýtingu og helstu breytingar á vatnafari og helstu líkleg áhrif á vatnalíf og veiðimöguleika í Skaftá og þverám hennar, Ása 

Eldvatni og Kúðafljóti ásamt þverám þeirra,með og án virkra mótvægisaðgerða vegna Búlandsvirkjunar.  Skýringar; S = seiðarannsóknir, T = fisktalning með teljara, M = 
fiskmerkingar, A = aldursrannsóknir, Bo = botndýrarannsóknir, Þ = þörungarannsóknir ,  St = stangveiði, N = netaveiði - ekki þekkt eða lítil sem engin. Fisktegundir; U = 
urriði, L= lax, B = bleikja, Á = áll, F = flundra, H = hornsíli. 

     

         
Áhrif framkvæmdaá lífríki og veiðimöguleika án virkra 

mótvægisaðgerða 
 

Vatnsfall Áhrifa-svæði 

Aðgengi 
laxfiska frá 

sjó 

Fisk-
rann-
sóknir 

Smádýra-
og 

þörunga-
rannsóknir 

Fiskar til 
staðar 

Veiði-
nýting  

Meðal-
veiði 

laxfiska 
(10 ár) 

Helstu breytingar á 
vatnafari vegna 

virkjana 
Helstu áhrif á 

laxfiska  
Helstu áhrif á 
smádýr í vatni  

Áhrif á fiskveiði-
möguleika 

Helstu breytingar á 
áhrifum á laxfiksa, 
smádýr í vatni og 

fiskveiðimöguleika 
með virkri 

mótvægisaðgerð. 
Veitumannvirki við 

Búland 

Skaftá  Ofan veitu til 
virkjunar 

Ófiskgengt S Bo + Þ B + U _ _ Engar Engar Engar Engar 
Engar 

Skaftá 
Veitusvæði 
ofan Syðri 

Ófæra 
Ófiskgengt Engar Engar B + U _ _ 

Vatnsfall verður að 
veitu- og setlóni 

Lítil 

Verður 
fábreyttara. 

Einstaklingum 
tegunda sem lifa í 

straumi fækkar, en 
fjölgar sem lifa í 
straumlitlu vatni  

Lítil Engar 

Syðri 
Ófæra 

Neðan 
Hólaskjóls 

Ófiskgengt S Bo + Þ B + U _ _ 

Vatnsfall verður að 
lóni, aurugt vatn 
berst inn, veruleg 
skerðing á rennsli 

neðan lóns 

Minnkuð 
fiskframleiðsla 
nema efst í lóni 

Einstaklingum 
tegunda sem lifa í 

straumi fækkar, en 
fjölgar sem lifa í 

straumlitlu vatni, 
skert framleiðsla 

neðan lóns 

Auknir 
möguleikar til 
fiskveiði efst í 

lóninu en skertir 
neðan þess 

Engar 

Skaftá 

Neðan 
veitulóns við 
Syðri Ófæra 
að frárennsli 

virkjunar  

Ófiskgengt / 
torfiskgengt 

S Bo + Þ B + U _ _ 

Veruleg skerðing á 
rennsli, 

rennslissveiflur, 
aurskolun 

Skert búsvæði, 
minnkuð 

fiskframleiðsla 

Skert búsvæði, 
minni framleiðsla 

Skertir veiði-
möguleikar 

Engar 
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Tafla 4  
frh. 

         
Áhrif framkvæmda á lífríki og fiskveiðimöguleika án 

virkra mótvægisaðgerða  

 
 
 

Vatnsfall Áhrifasvæði 

Aðgengi 
laxfiska frá 

sjó 

Fisk-
rann-
sóknir 

Smádýra- 
og 

þörunga-
rannsóknir 

Fiskar til 
staðar 

Veiði-
nýting 

Meðal-
veiði 

laxfiska 
(10 ár) 

Helstu breytingar á 
vatnafari vegna 

virkjana 
Helstu áhrif á 

laxfiska  
Helstu áhrif á 
smádýr í vatni 

Áhrif á fiskveiði-
möguleika 

Helstu breytingar á 
áhrifum á laxfiska, 
smádýr í vatni og 

fiskveiðimöguleika 
með algjörri virkri 
mótvægisaðgerð. 

Veitumannvirki við 
Búland 

 
Skaftá 

 
Neðan 

frárennslis 
virkjunar við 

Búland 

 
Torfiskgengt 
/ fiskgengt 

 
S + A + 

M 

 
Bo + Þ 

 
B + U + L 
+ Á + H + 

F? 

 
St + N  

 
1290 

 
Skert rennsli, auknar 

rennslissveiflur 

Minnkuð 
fiskframleiðsla, 
göngutöf eða 
torfært fiski 
upp Skaftá  

 
Minni framleiðsla 

 
Minni eða 

talsvert minni 
veiðimöguleikar 

 
Áhrif virkjunar á lífríki í 

vatni og 
veiðimöguleika 

minnka, áhrif vegn 
avatnsstýringar 

Þverár 
Skaftár  

Renna austan 
að frá og með 
Holtsá og að 

ósi í sjó 

Fiskgengt 
S + A + 

M 
Engar 

B + U + L 
+ H + Á 

St 840 Litlar sem engar 

Göngutöf í 
Skaftá eða 

torfært fiski, 
gæti leitt til 

minni 
fiskframleiðslu 

Engin 
Minni eða 

talsvert minni 
veiðimöguleikar 

Minni göngutöf fiska í 
Skaftá, lítil áhrif á 
veiðimöguleika, 

Áhfirf vegna 
vatnsstýrigar 

Ása 
Eldvatn 

Neðan 
frárennslis 

virkjunar við 
Búland 

Torfiskgengt 
/ fiskgengt 

S  Bo B + U _ _ 
Aukið rennsli, 

auknar 
rennslissveiflur 

 
Áhrif óviss. 
Hugsanlega 

minnkuð 
fiskframleiðsla 

 

Óviss Óviss Minni eða engin áhrif 

Kúðafljót Kúðafljót allt Fiskgengt S Bo 
B + U + L 
+ H + Á 

St + N 208 
Aukið rennsli, 

auknar 
rennslissveiflur 

Óviss Óviss Óviss Minni eða engin áhrif 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 52 

Tafla 5.  Yfirlit yfir vatnalífsrannsóknir, veiðinýtingu og helstu breytingar á vatnafari og helstu líkleg áhrif á vatnalíf og veiðimöguleika í Tungufljóti  ásamt þverám hennar, vegna 

Búlandsvirkjunar með og án mótvægisaðgerða.  Sjá skýringar við töflu 4. 

         
Áhrif framkvæmda á lífríki og fiskveiðimöguleika 

án virkra mótvægisaðgerða 

Helstu breytingar á 
áhrifum á laxfiska, 
smádýr í vatni og 

fiskveiðimöguleikum 
með virkri 

mótvægisaðgerð. 
Hluti af rennsli 

Tungufljóts ofan lóns 
leitt framhjá lóni til 
farvegarTungufljóts 

neðan stíflu 

 
Helstu breytingar á 
áhrifum á laxfiska, 
smádýr í vatni og 
veiðimöguleikum 

með virkri 
mótvægisaðgerð. 

Jökulvatn berist ekki 
á yfirfalli til 
Tungufljóts 

Vatnsfall 
Áhrifa-
svæði 

Aðgengi 
laxfiska frá 

sjó 

Fisk-
rann-
sóknir 

Smádýra-
og 

þörunga-
ranns. 

Fiskar til 
staðar 

Veiði-
nýting  

Meðal-
veiði 

laxfiska 
(10 ár) 

Helstu 
breytingar 
á vatnafari 

vegna 
virkjana 

Helstu áhrif á 
laxfiska 

Helstu áhrif á 
smádýr í vatni 

Áhrif á 
fiskveiði-

möguleika 

Tungufljót/ 
Þorvaldsá 

Miðlunar-
lón á 

Þorvalds-
aurum 

Ófisk-gengt S Bo + Þ Fisklaust _ _ 

Lón 
myndað í 
árfarvegi,   

16 m 
vatnsborðs

-sveifla, 
innflæði 
aurugs 

jökulvatns 

Fiskur berst úr 
Skaftá, einhver 
fiskframleiðsla, 

vatnsborðssveifl
ur og innflæði 

jökulvatns 
takmarka 

framleiðslu 

Einstaklingum 
tegunda sem lifa 
í straumi fækkar, 

en fjölgar sem 
lifa við lítinn 

straumhraða.  
Sveiflur 

vatnsborðs og 
jökulvatn skerða 

framleiðslu 

Hugsanlega 
einhverjir  

veiði-
möguleikar 

Lítil breyting á 
áhrifum 

 
 
 
 

Lítil breyting á 
áhrifum 

Tungufljót 
Neðan lóns 
á Þorvalds-

aurum 

Ófisk-
gengt/ 
torfisk-
gengt 

S Bo + Þ 

Fisklaust 
að 

Hrossa-
fossi                

U neðar 

St _ 

Verulega 
skert 

rennsli, 
jökulvatn 
en fátítt, 
rennsli 

stjórnað 

Umtalsvert  
minni 

fiskframleiðsla 

Talsvert  minni 
framleiðsla 

Skertir 
veiði-

möguleikar  

Talsvert minni 
skerðing á 

fiskframleiðslu og 
smádýrum 

 
Jökulvatn hefur 

ekki  áhrif á 
framleiðslu eða 
veiðimöguleika 

Tungufljót 
Neðan við 
Bjarnafoss 

Fiskgengt S + A Bo + Þ 
B + U + L + 

H  
St 410 

Verulega 
skert 

rennsli, 
jökulvatn 
en fátítt, 
rennsli 

stjórnað 

Fiskframleiðsla 
skerðist allt að 
helmingi, töf á 

göngum fiska úr 
sjó í Tungufljót 

  Skert  
framleiðsla 

Skertir 
veiði-

möguleikar 

Lítil skerðing á 
fiskframleiðslu.  

Breytir lítið áhrifum á 
göngutöf sem hefur 

áhrif á veiðimöguleika 

 
Jökulvatn hefur 

ekki áhrif á 
framleiðslu eða 
veiðimöguleika 

Þverár 
Kúðafljóts 

Ár sem 
renna 

vestan að 
Fiskgengt S Bo B + U  St  _ 

Litlar sem 
engar 

Lítil Engin Lítil Engar breytingar  
 

Engar breytingar 
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Tafla 6. Yfirlit yfir rannsóknir fiskfánu, veiðinýtingu og helstu breytingar á vatnafari og helstu líkleg áhrif á vatnalíf og veiðimöguleika með og án 

mótvægisaðgerða vegna Búlandsvirkjunar á lindarvötn í Landbroti og Meðallandi. Sjá skýringar við töflu 4. 

 

         
Áhrif framkvæmda á lífríki og fiskveiðimöguleika 

án virkra mótvægisaðgerða 

Helstu breytingar á 
áhrifum á laxfiska, 
smádýr í vatni og 

fiskveiðimöguleika 
með algjörri virkni 

mótvægisaðgerðar. 
Veitumannvirki við 

Búland 
Vatnsfall / 
stöðuvatn 

Áhrifa-
svæði 

Aðgengi 
laxfiska frá 

sjó 
Fisk-

rannsóknir 

Smá-
dýra og 

þörunga-
rann-
sóknir 

Fiskar til 
staðar 

Veiði-
nýting  

Meðal-
veiði 

laxfiska sl. 
10 ár 

Helstu 
breytingar á 

vatnafari vegna 
virkjana 

Helstu 
áhrif á 

laxfiska 

Helstu 
áhrif á 

smádýr í 
vatni 

Áhrif á 
fiskveiði-

möguleika 
Önnur 
áhrif 

Grenlækur 
Gren-
lækur 
allur 

Fiskgengt 
S + A + T + 

M 
Bo 

B + U + L 
+ H + Á 

St  1206 

Líklega 
umtalsvert 

minna lindar-
vatnsstreymi 

undan Eldhrauni, 
veruleg hætta á 

vatnsþurrð á 
búsvæðum 
vatnalífvera 

Talsvert 
skerðing á 

fisk-
framleiðslu 

minni 
fiskgengd 

Minni 
fram-
leiðsla 

Umtalsvert 
minni 
veiði-

möguleikar 

Neikvæð 
áhrif á 

vatnafugla 

Lítilsháttar skerðing á 
framleiðslu fisks og 

smádýra og 
veiðimöguleikum. 

Lítilsháttar neikvæð 
áhrif á vatnafugla. 

Skerðing vegna 
rennslisstýringar. 

 

Tungulækur 
Tungu-
lækur 
allur 

Fiskgengt S Engar 
B + U + L 
+ H + Á 

St  681 

Líklega 
umtalsvert 

minna lindar-
vatnsstreymi 

undan Eldhrauni, 
verulega hætta á 

vatnsþurrð 

Talsvert 
minni fisk-
framleiðsla

, minni 
fiskgengd 

Minni 
fram-
leiðsla 

Umtalsvert 
minni 

veiðimögul
eikar 

Neikvæð 
áhrif á 

vatnafugla 

Lítilsháttar skerðing á 
framleiðslu fisks og 

smádýra og 
veiðimöguleikum. 

Lítilsháttar neikvæð 
áhrif á vatnafugla. 

Skerðing vegna 
rennslisstýringar. 

 

Eldvatn í 
Meðallandi 

Vatnasv
æði 

Eldvatns 
Fiskgengt S + A + M Engar 

B + U + L 
+ H + Á 

St  928 

Líklega 
umtalsvert 

minna lindar-
vatnsstreymi 

unda Eldhrauni, 
aukin hætta á 
skertu rennsli í 
minni lækjum 

Minni fisk-
framleiðsla 

minni 
fiskgengd  

Minni 
fram-
leiðsla 

Minni 
veiði-

möguleikar 
 

Lítilsháttar skerðing á 
framleiðslu fisks og 

smádýra og 
veiðimöguleikum. 

Skerðing vegna 
rennslisstýringar. 

 

Fljótsbotn   Fiskgengt R Bo + Sv B + U + L St  
Vantar 
skýrslur 

Lægra vatnsborð Óviss Óviss óviss   

 
Minni eða engin áhrif 
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Fyrirhugað mun vera að byggja veitumannvirki sem ætlað er að miðla frárennsli 
virkjunar milli Skaftár austur með Síðu og Ása Eldvatns. Án veitunnar félli allt 
frárennslið til Ása Eldvatns. Takmarkið er að halda rennsli Skaftár austur með Síðu 
sem næst því sem það hefur verið síðustu ár (Snorri P. Snorrason 2010, Mannvit 
2011) Hér skiptir afar miklu að vel takist til og eru vetrar og vormánuðir afar krítískur 
tími þar sem þá er vatnsrennsli að jafnaði minnst í Skaftá og gætir helst vatnsþurrðar 
í lækjunum. Á þeim tíma árs (nóvember-maí) er jafnframt gert ráð fyrir farvegur 
Skaftár sem fer með Síðunni verði nánast þurr (Mannvit 2012).  

Í skýrslu Almennu Verkfræðistofunnar (2004) kemur fram að mikil óvissa sé 
um, hverju veitumannvirkin skili, ekki síst vegna þess hversu vatnakerfið á þessu 
svæði sé flókið.  

 Rafleiðni lindarvatns í Meðallandi og Landbroti er mikil sem bendir til þess að 
þar sé mikið um uppleystar jónir. Oft fer saman há leiðni og frjósemi, þannig að 
breytingar á streymi efnaríks lindarvatns til vatnanna mun líklega hafa í för með sér 
minni frum- (þörunga) og síðframleiðslu (smádýra, fisks og annars dýralífs sem sækir 
fæðu sína í vatn) í viðkomandi vötnum. Miklu skiptir því að framkvæmdir raski ekki 
þessu aðstreymi efnaauðugs vatns til lindarvatnanna.  

Fyrirhugað er að byggja veitumannvirki sem ætlað er að miðla frárennsli 
virkjunar milli Skaftár austur með Síðu og Ása Eldvatns. Ef sú framkvæmd virkar eins og 
henni er ætlað mun hún draga úr neikvæðum áhrifum minna vatnsflæðis í Skaftá með 
Síðunni (tafla 6).  
 

 
Frekari rannsóknir vegna Búlandsvirkjunar 
Búlandsvirkjun er án mótvægisaðgerða líkleg til að hafa umtalsverð áhrif  á búsvæði, 
framleiðslu og göngur fiska í Tungufljóti, Kúðafljóti, Skaftá og þverám hennar ásamt 
lindarvötnum í Landbroti og Meðallandi.  Meta þarf frekar hvernig rennsli Tungufljóts 
breytist eftir virkjun og dreifingu þess yfir árið. Ekki liggur fyrir hver skerðing rennslis 
Skaftár verður með Síðunni eða aukning í Ása Eldvatni neðan frárennslis virkjunar, né 
hvaða áhrif þessar rennslisbreytingar hafa á flæði vatns til lindarvatna í Landbroti og 
Meðallandi. Óvissa er um hverju mótvægisaðgerðir með veitum frárennslis til Skaftár 
við Búland muni skila. Hér skiptir afar miklu máli að vel takist til en liður í því er að 
þekking og skilningur á samspili umhverfisþátta sé sem best. Nauðsyn er á frekari 
rannsóknum vegna þessarar veitu og mögulegri virkni hennar. Hafa þarf í huga að 
vegna þess hve framvinda á svæðinu er ör og breytingar miklar, m.a. á aurframburði, 
er líklegt að öll inngrip kalli síðar á frekari inngrip þar eða annars staðar á svæðinu 
líkt og raun hefur verið á hingað til.  
 

Rannsóknir eftir framkvæmdir 
Ef fyrirhugaðar framkvæmdir verða að veruleika er nauðsynlegt að hefja 
langtímarannsóknir á áhrifum virkjanaframkvæmda á vatnalífríki, sem miðuðu 
annars vegar að því að nema breytingar og hins vegar að nema áhrif 
mótvægisaðgerða. Vöktunarrannsóknir sem þessar eru mjög mikilvægar ekki síst 
vegna þeirrar óvissu sem ríkir um áhrif fyrirhugaðra framkvæmda. Þessar rannsóknir 
nýttust ekki aðeins við þessar framkvæmdir heldur einnig við mat á áhrifum 
hliðstæðra framkvæmda. 
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Vakta þarf lífríki; Tungufljóts, Skaftár/Ása Eldvatns, Kúðafljóts, Grenlækjar og 
Tungulækjar.  Í Tungufljóti þarf að rannsaka hvaða áhrif Skaftárvirkjun hefði á smádýr 
og fisk, og fiskgöngur einkum við minnkað rennsli.  Fylgjast þarf grannt með hvaða 
áhrif breyttir rennslishættir hafa á fiskgöngur á vatnasvæði Skaftár. Jafnframt þarf að 
mæla aurburð og breytingar á honum. Á vatnasvæði Grenlækjar og Tungulækjar er 
nauðsynlegt að vakta smádýrasamfélög sem og fiskstofnana með seiðarannsóknum 
og áframhaldandi fisktalningu með fiskteljara í Grenlæk. Jafnframt þarf að vakta þar 
efnamagn árvatnsins (rafleiðnimælingar) ásamt styrk einstakra efna með 
efnagreiningum. Mjög mikilvægt er að vakta rennsli í lækjunum.  Rennslismæli þyrfti 
að koma upp í Grenlæk mun ofar en nú er, þ.e. á svæðinu ofan við Stórafoss þar sem 
vatn getur þrotið.  
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Viðaukar 
 

 Viðauki 1. Heildarfjöldi veiddra (stangveiði og 
netaveiði) laxfiska á vatnasvæði Skaftár 
samkvæmt veiðiskýrslum. 
    

Ár Urriði Lax Bleikja 

1970 185 25 14 

1971 102 12 10 

1972 106 16 21 

1973 181 47 12 

1974 509 56 25 

1975 378 170 25 

1976 290 61 133 

1977 490 104 45 

1978 554 91 45 

1979 411 91 33 

1980 964 65 91 

1981 553 59 74 

1982 481 42 69 

1983 594 59 250 

1984 659 49 120 

1985 1217 49 119 

1986 974 62 110 

1987 1339 52 77 

1988 1054 63 94 

1989 1081 49 60 

1990 460 104 57 

1991 643 152 152 

1992        704 118 87 

1993 852 77 81 

1994 969 35 125 

1995 922 65 82 

1996 1442 83 83 

1997 1798 82 69 

1998 1088 56 45 

1999 1018 25 104 

2000 1219 29 163 

2001 1986 48 189 

2002 2803 132 243 

2003 2259 96 269 

2004 2392 61 170 

2005 2457 45 150 

2006 2202 35 44 

2007 1664 90 28 

2008 2095 509 65 

2009 1946 369 72 

2010 2010 108 36 

2011 757 47 28 

  
 

    

Meðaltal 
2002-2011      2059 149 111 
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Viðauki 2.  Fjöldi stangveiddra urriða á vatnasvæði Skaftár samkvæmt veiðiskýrslum. 
                 

        Ár Geirlandsá Skaftá Tungulækur Hörgsá Fossálar Holtsá Samtals 

1970 185 
     

185 

1971 102 
     

102 

1972 106 
     

106 

1973 181 
     

181 

1974 177 332 
    

509 

1975 237 141 
    

378 

1976 186 104 
    

290 

1977 314 176 
    

490 

1978 266 288 
    

554 

1979 122 289 
    

411 

1980 630 334 
    

964 

1981 289 264 
    

553 

1982 287 194 
    

481 

1983 167 427 
    

594 

1984 257 402 
    

659 

1985 233 984 
    

1217 

1986 222 752 
    

974 

1987 362 977 
    

1339 

1988 303 715 
  

36 
 

1054 

1989 356 725 
    

1081 

1990 193 221 
   

0 414 

1991 88 436 
   

7 531 

1992 109 366 
   

17 492 

1993 108 464 
   

2 574 

1994 118 612 
   

2 732 

1995 251 388 
 

80 
 

7 726 

1996 235 813 
 

103 
 

1 1152 

1997 389 969 
 

132 
  

1490 

1998 274 407 
 

95 51 
 

827 

1999 151 456 
 

80 70 
 

757 

2000 237 550 
 

129 60 
 

976 

2001 159 836 635 65 53 
 

1748 

2002 193 1305 843 65 74 
 

2480 

2003 140 1152 569 37 40 
 

1938 

2004 404 1093 408 83 147 0 2135 

2005 231 1038 691 56 178 
 

2194 

2006 187 1089 557 
 

82 
 

1915 

2007 205 626 499 
 

63 
 

1393 

2008 357 757 708 
 

50 
 

1872 

2009 211 931 496 
 

108 
 

1746 

2010 339 1376 
 

19 94 
 

1828 

2011 182 412   25 58   677 

Meðaltal 
2002 - 2011 245 978 596 48 89 0 1818 
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Viðauki 3. Fjöldi stangveiddra laxa á vatnasvæði Skaftár. 

   

 

Ár Geirlandsá Skaftá  Tungulækur Hörgsá Fossálar Holtsá Samtals 

        1970 25 0 
    

25 

1971 12 0 
    

12 

1972 16 0 
    

16 

1973 47 0 
    

47 

1974 56 0 
    

56 

1975 162 8 
    

170 

1976 59 2 
    

61 

1977 99 5 
    

104 

1978 91 0 
    

91 

1979 88 3 
    

91 

1980 65 0 
    

65 

1981 59 0 
    

59 

1982 42 0 
    

42 

1983 51 8 
    

59 

1984 46 3 
    

49 

1985 49 0 
    

49 

1986 26 11 
    

37 

1987 32 13 
    

45 

1988 62 1 
  

0 
 

63 

1989 47 2 
    

49 

1990 74 6 
   

0 80 

1991 93 5 
   

0 98 

1992 66 13 
   

0 79 

1993 27 2 
   

0 29 

1994 20 3 
   

0 23 

1995 38 1 
 

12 
 

0 51 

1996 52 7 
 

9 
 

0 68 

1997 47 6 
 

20 
  

73 

1998 30 4 
 

10 0 
 

44 

1999 12 1 
 

10 0 
 

23 

2000 14 4 
 

5 1 
 

24 

2001 31 1 0 7 0 
 

39 

2002 41 13 14 12 0 
 

80 

2003 36 3 10 7 0 
 

56 

2004 19 6 10 3 1 
 

39 

2005 13 6 14 1 3 
 

37 

2006 23 0 4 
 

0 
 

27 

2007 35 11 33 
 

1 
 

80 

2008 128 22 250 
 

1 
 

401 

2009 139 16 169 
 

0 
 

324 

2010 74 7 
 

4 3 
 

88 

2011 31 14   0 2   47 

Meðaltal 2002-
2011 54 10 56 5 1 

 
118 
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Viðauki 4. Fjöldi stangveiddra bleikja á vatnasvæði Skaftár. 
  

  

Ár Geirlandsá Skaftá Tungulækur Hörgsá Fossálar Holtsá Samtals 

1970 14 0 
    

14 

1971 10 0 
    

10 

1972 21 0 
    

21 

1973 12 0 
    

12 

1974 25 0 
    

25 

1975 22 3 
    

25 

1976 24 109 
    

133 

1977 36 9 
    

45 

1978 35 10 
    

45 

1979 24 9 
    

33 

1980 61 30 
    

91 

1981 60 14 
    

74 

1982 55 14 
    

69 

1983 218 32 
    

250 

1984 78 42 
    

120 

1985 69 50 
    

119 

1986 96 13 
    

109 

1987 60 17 
    

77 

1988 69 19 
  

6 
 

94 

1989 48 12 
    

60 

1990 29 1 
   

22 52 

1991 50 5 
   

97 152 

1992 43 7 
   

37 87 

1993 40 19 
   

22 81 

1994 39 29 
   

16 84 

1995 43 13 
 

5 
 

17 78 

1996 43 21 
   

15 79 

1997 28 16 
 

13 
  

57 

1998 26 19 
 

0 
  

45 

1999 27 27 
 

6 37 
 

97 

2000 54 42 
 

11 36 
 

143 

2001 44 25 10 1 105 
 

185 

2002 50 33 66 6 80 
 

235 

2003 44 14 38 4 56 
 

156 

2004 38 13 19 6 75 
 

151 

2005 21 5 35 5 79 
 

145 

2006 8 20 1 
 

13 
 

42 

2007 3 3 9 
 

9 
 

24 

2008 29 8 10 0 17 
 

64 

2009 32 13 11 
 

12 
 

68 

2010 14 7 
 

1 11 
 

33 

2011 9 9 
 

0 8 
 

26 

                

        Meðalveiði 
2002-2011 25 13 24 3 36 
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Viðauki 5.  Fjöldi netaveiddra urriða, laxa og bleikja í Skaftá. 

        

Ár Urriði Lax Bleikja 

1986 30 25 1 

1987 228 7 0 

1988 
   

1989 
   1990 48 24 5 

1991 112 54 0 

1992 212 39 0 

1993 278 48 0 

1994 237 12 41 

1995 196 14 4 

1996 290 15 4 

1997 308 9 12 

1998 261 12 0 

1999 261 2 7 

2000 243 5 20 

2001 238 9 4 

2002 323 52 8 

2003 321 40 113 

2004 257 22 19 

2005 263 8 5 

2006 287 8 2 

2007 271 10 4 

2008 223 108 1 

2009 200 47 4 

2010 182 20 3 

2011 80 0 2 

Meðaltal 2002-2011 241 32 16 
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Viðauki 6. Fjöldi stangveiddra laxfiska í Grenlæk og Jónskvísl 
 

 

Ár Urriði Lax Bleikja 
 

1981 85 2 5  

1982 221 1 12  

1983 279 1 6  

1984 1027 2 209  

1985 1114 1 305  

1986 961  353  

1987 
 

   

1988 700 20 78  

1989 894 7 42  

1990 1424 0 151  

1991 1648  247  

1992 2640 8 177  

1993 2338 8 288  

1994 3392 11 273  

1995 3876 11 433  

1996 3095 8 340  

1997 2493 3 294  

1998 1679 1 223  

1999 1293 1 114  

2000 1246 3 128  

2001 864 0 212  

2002 1331 0 283  

2003 1189 1 209  

2004 1700 4 267  

2005 1429 1 252  

2006 940 0 145  

2007 828 4 84  

2008 678 5 98  

2009 623 6 48  

2010 905 2 50  

2011 969 0 17  

  
   

Meðaltal 2002 - 2011 1059  2  145   
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Viðauki 7. Fjöldi stangveiddra laxfiska á vatnasvæði Eldvatns í 
Meðallandi. Steinsmýrarvötn eru í skráningu frá árinu 2003. 

Ár Urriði Lax Bleikja  

1974 442 24 568  

1975 258 51 349  

1976 208 14 271  

1977 248 43 62  

1978 168 36 94  

1979 146 52 58  

1980 70 12 16  

1981 136 20 12  

1982 131 11 27  

1983 87 19 8  

1984 117 3 17  

1985 166 12 17  

1986 73 14 47  

1987 113 17 37  

1988 200 42 27  

1989 119 15 10  

1990 42 20 22  

1991 42 18 16  

1992 52 26 39  

1993 112 18 19  

1994 153 5 22  

1995 171 17 60  

1996 192 8 114  

1997 161 11 24  

1998 215 6 29  

1999 57 3 27  

2000 53 2 16  

2001 58 1 50  

2002 78 3 48  

2003 228 3 118  

2004 467 17 104  

2005 750 11 132  

2006 661 8 161  

2007 1011 22 61  

2008 1080 111 100  

2009 1354 22 94  

2010 1279 36 104  

2011 1118 31 63  

Meðaltal 
2002-2011 803 26 99 
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Viðauki 8.  Fjöldi Stangveiddra laxfiska í Tugnufljóti.  
 

Ár Urriði Lax Bleikja 

1975 36 3 27 

1976 306 14 237 

1977 179 34 208 

1978 97 43 96 

1979 173 74 64 

1980 185 40 40 

1981 76 16 59 

1982 89 20 156 

1983 187 36 61 

1984 154 28 68 

1985 42 23 124 

1986 40 36 47 

1987 62 20 63 

1988 67 25 37 

1989 148 9 28 

1990 84 11 107 

1991 134 21 65 

1992 134 49 46 

1993 249 63 43 

1994 156 35 85 

1995 174 22 67 

1996 239 28 60 

1997 384 10 53 

1998 224 30 52 

1999 273 8 52 

2000 286 7 40 

2001 286 11 66 

2002 347 22 130 

2003 255 25 62 

2004 529 31 79 

2005 380 21 74 

2006 324 8 23 

2007 414 42 6 

2008 276 49 6 

2009 271 42 18 

2010 283 36 46 

2011 240 20 34 

Meðaltal 2002-
2011 332 30 48 
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Viðauki 9.  Fjöldi netaveiddra laxfiska í Kúðafljóti. 

 

Ár Urriði Lax Bleikja 

1995 41 
  1996 88 2 0 

1997 100 3 0 

1998 199 3 0 

1999 170 1 1 

2000 162 7 0 

2001 190 11 0 

2002 189 42 18 

2003 147 26 0 

2004 149 44 8 

2005 160 27 9 

2006 205 15 0 

2007 198 62 0 

2008 118 113 5 

2009 134 108 0 

2010 107 56 0 

2011 97 36 12 

    Meðaltal 2002-2011 150 53 5 
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