Botndýrarannsóknir og efnagreiningar á sjó og seti vegna
fiskeldis í Berufirði 2015

Erlín Emma Jóhannsdóttir og Cristian Gallo
Unnið fyrir Fiskeldi Austfjarða

NA-160162
Neskaupstaður
Júní 2016

 Egilsstaðir
Skýrsla nr:

Dags (mánuður, ár):
Júní 2016
Heiti skýrslu (aðal- og undirtitill):

X Neskaupstaður
Dreifing: Opin

NA-160162

Síðufjöldi: 28
Fjöldi viðauka: 3
Botndýrarannsóknir og efnagreiningar á Mynd á kápu: Fiskeldisstöðvar við
sjó og seti vegna fiskeldis í Berufirði 2015 Glímeyri í Berufirði
Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir
Höfundar:
Erlín Emma Jóhannsdóttir og Cristian Gallo
Unnið fyrir: Fiskeldi Austfjarða
Samvinnuaðilar:
Útdráttur:
Forsvarsmenn Fiskeldis Austfjarða óskuðu eftir því að Náttúrustofa Austurlands gerði
athuganir á botndýralífi og tækju sjó og setsýni vegna regnbogasilungseldis sem
fyrirtækið starfrækir í Berufirði. Sýnatakan fór fram þann 9. desember 2015. Þrjár
botnsýna stöðuvar voru teknar til athugunar á botndýrafánunni. Fjögur botnsýni voru
tekin á hverri stöð, þrjú til athugunar á botndýrafánu og eitt til efnagreiningar á lífrænu
kolefni. Sex sjósýni voru tekin til mælinga á ammoníaki, nítrít, nítrat og fosfór.
Lífrænt kolefni mældist hæst á stöð 1 undir kví og endurspeglaðist það í
botndýrafánunni en Shannons fjölbreytni og einsleitnistuðull Pielous voru lágir og var
tegundin Capitella capitata nær einráð þar. Engar lifandi samlokur fundust undir kví
sem gefur einnig vísbendingu um að aðstæður þar séu óhentugar fyrir viðkvæmar
tegundir því margar samlokur eru viðkvæmar fyrir uppsöfnun lífrænna efna. Áhrif
fiskeldisins eru þó staðbundin en lífrænt kolefni í seti var um helming lægra í 50 m og
100 m fjarlægð frá kví. Það endurspeglaðist í samsetningu botndýrafánunnar og
Shannon´s fjölbreytni en hún jókst til muna eftir því sem fjær dró kvíarnar og var
tegundasamsetning botndýra orðin lík þeirri fánu sem áður hefur verið lýst í firðinum.
Styrkur ólífrænna efna og næringarefna var í öllum tilfellum lár og ekki yfir viðmiðum
fyrir eldisfisk eða reglugerðum sem í gildi eru á Íslandi.
Lykilorð:
Berufjörður, botndýr, lífríki, fiskeldi

ISSN nr:

Yfirfarið:
KÁ

ISBN nr:

Efnisyfirlit
Myndaskrá ................................................................................................................................. vi
Töfluskrá .................................................................................................................................... vi
Inngangur ................................................................................................................................... 1
Aðferðir ...................................................................................................................................... 1
Rannsóknarsvæðið ................................................................................................................. 1
Sýnataka og úrvinnsla sýna .................................................................................................... 3
Botnsýni .............................................................................................................................. 3
Sjósýni................................................................................................................................. 4
Töluleg úrvinnsla .................................................................................................................... 6
Niðurstöður ................................................................................................................................ 7
Lýsing á botnsýnum ................................................................................................................ 7
Botndýr og lífrænt kolefni í seti.............................................................................................. 7
Sjór........................................................................................................................................ 11
Umræður .................................................................................................................................. 11
Botndýr og lífrænt kolefni í seti............................................................................................ 11
Samanburður við önnur ár ................................................................................................... 11
Sjór........................................................................................................................................ 13
Lokaorð ..................................................................................................................................... 13
Heimildir ................................................................................................................................... 14
Viðauki I .................................................................................................................................... 16
Viðauki II ................................................................................................................................... 17
Viðauki III .................................................................................................................................. 18

Myndaskrá
Mynd 1. Sýnatökustöðvar á botndýrum á þremur stöðvum í Berufirði 9. desember 2015. Stöð
1 er við eldiskví, stöð 2 í 50 m fjarlægð frá kví og stöð 3 í 100 m fjarlægð. ......................... 2
Mynd 2. Sýni losað í fötu (Ljósm. Guðrún Óskarsdóttir). .......................................................... 4
Mynd 3. Sýnatökustöðvar á sjósýnum í Berufirði 9. desember 2015. ........................................ 5
Mynd 4. Fjölbreytnistuðull Shannons-Wiener H´(súlur) og einsleitnistuðull Pielous J´
(ferningar) á þremur stöðvum í Berufirði 2015. Stöð 1 er við eldiskví, stöð 2 er 50 m frá kví
og stöð 3 er 100 m frá kví. ..................................................................................................... 7
Mynd 5. Hlutfallslegur þéttleiki (%) burstaorma eftir tegundum á þremur stöðvum í Berufirði.
Stöð 1 er við eldiskví, stöð 2 er í 50 m frá kví og stöð 3 er 100 m frá kví. Sýndar eru
tegundir sem höfðu hlutfallslegan þéttleika sem nam að minnsta kosti 2% af
heildarþéttleika burstaorma . .............................................................................................. 10
Mynd 6. Hlutfallslegur þéttleiki (%) burstaorma eftir tegundum á stöð D árið 2011 sem er
sama stöð og stöð 1 árið 2015 (Erlín Emma Jóhannsóttir o.fl., 2011) ............................... 12

Töfluskrá
Tafla 1. Yfirlit yfir staðsetningu stöðva og fjölda greipa (sýna) á hverri stöð í Berufirði 2015.3
Tafla 2. Yfirlit yfir staðsetningu og fjölda sýna á sjósýnastöðvum í Berufirði 2015.................. 6
Tafla 3. Lýsing á botnsýnum í Berufirði þann 9. desember 2015. ........................................... 7
Tafla 4. Þéttleiki botndýrategunda á þremur stöðvum í Berufirði árið 2015. ........................... 9
Tafla 5. Niðurstöður efnamælinga frá sjósýnastöðvum í Berufirði 9. desember 2015
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2016). ................................................................................... 11

Inngangur
Fiskeldi Austfjarða ehf. er með regnbogasilungseldi við Glímeyri í Berufirði á Austfjörðum. Í
starfsleyfi fyrirtækisins eru gerðar kröfur um vöktunarmælingar á efnum í sjó á þriggja ára
fresti en athuganir á botndýrum í það minnsta á sex ára fresti (Umhverfisstofnun, 2007).
Fjögur ár eru frá því að síðast voru gerðar athuganir á næringarefnum í sjó og botndýrum við
Glímeyri og óskuðu forsvarsmenn Fiskeldis Austfjarða ehf. eftir að Náttúrustofa Austurlands
gerði athuganir á botndýralífi á svæðinu og tækju sjósýni.
Rannsóknir hafa verið gerðar á vistfræði sjávar í Berufirði og nærliggjandi svæðum.
Meðal fyrirliggjandi rannsókna má nefna rannsóknir á botndýralífi Berufjarðar árin 2002 og
2006 vegna laxeldis sem þá var rekið af Salar-Islandica (Þorleifur Eiríksson og Böðvar
Þórisson, 2004; Þorleifur Eiríksson o.fl., 2007). Rannsóknir vegna þorskeldis árið 2011 sem þá
var rekið af HB Granda (Erlín Emma Jóhannsdóttir o.fl., 2011). Þá hefur botndýralíf á
Austfjörðum einnig nokkuð verið kannað (Hafsteinn G. Guðfinnsson, o.fl., 2001; Jörundur
Svavarsson, 1999; Jörundur Svavarsson og Guðmundur Víðir Helgason, 2002; Þorleifur
Eiríksson, o.fl., 2003a, b og c).

Aðferðir
Rannsóknarsvæðið
Rannsóknarsvæðið er í Berufirði á Austfjörðum (Mynd 1). Fiskeldisstöð er staðsett við
Glímeyri og hefur verið fiskur í stöðinni allt frá árinu 2002. Frá árinu 2012 hefur verið
ræktaður regnbogasilungur á svæðinu og er framleiðslan um 2600 tonn eða 2,2 milljón fiskar
(Jónatan Þórðarson, Framkvæmdastjóri, tölvupóstur, 4. febrúar 2016). Kvíarnar eru 18 í allt
en einungis var fiskur í fjórum kvíum þegar sýni voru tekin. Fóðrun sveiflast frá 3 til 15
tonnum á dag og er áætlað að fóðra um 3.000 tonn árið 2016 (Jónatan Þórðarson,
Framkvæmdastjóri, tölvupóstur, 4. febrúar 2016). Í desember þegar sýnataka fór fram var
fóðrunin um 8 tonn á dag og fór ört minnkandi (Brynjólfur Einarsson, munnleg heimild, 9.
desember 2015). Botndýpi á fiskeldissvæðinu er í kringum 50 m og þar er mjúkur setbotn.
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Mynd 1. Sýnatökustöðvar á botndýrum á þremur stöðvum í Berufirði 9. desember 2015. Stöð
1 er við eldiskví, stöð 2 í 50 m fjarlægð frá kví og stöð 3 í 100 m fjarlægð.
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Sýnataka og úrvinnsla sýna
Sýnataka fór fram í Berufirði þann 9. desember 2015. Farið var á plastbátnum Nykur SU999
sem er í eigu Brynjólfs Einarsson frá Djúpavogi og var hann skipstjóri í ferðinni, auk þess að
aðstoða við sýnatöku. Frá Náttúrustofu Austurlands voru með í för þær Guðrún Óskarsdóttir
og Erlín Emma Jóhannsdóttir.
Botnsýni
Við staðsetningu botnsýnastöðva var notað GPS tæki (Garmin GPSmap 62s). Dýpt var skráð
af dýptarmæli um borð í bátnum við hverja stöð. Sjálfvirk færavinda (gerð: DNG) sem var í
bátnum var notuð til að slaka og hífa Van Veen botngreip til sýnatöku á botndýrum og
botnseti (flatarmál=200 cm2). Samtals voru teknar þrjár botnsýnastöðvar, þar af ein við kví,
ein 50 m frá kví og ein í 100 m fjarlægð frá kví (Mynd 1). Á hverri stöð voru tekin fjögur
botnsýni, þrjú til greininga á botndýrum en eitt til efnagreininga á lífrænu kolefni (TOC)
(Error! Not a valid bookmark self-reference.).
Tafla 1. Yfirlit yfir staðsetningu stöðva og fjölda greipa (sýna) á hverri stöð í Berufirði 2015.

Stöð
1
2
3

Fjöldi greipa
4
4
4

Staðsetning
N64° 43.636' W14° 23.707'
N64° 43.645' W14° 23.638'
N64° 43.654' W14° 23.583'

Jafnóðum og sýni kom upp var því lýst með tilliti til grófleika, áferðar, litar og lyktar af
brennistein eða rotnandi leifum. Einnig voru sjáanleg dýr skráð. Sýni voru losuð í 4 L fötu og
8% formalíni hellt á þau ásamt boraxi til að koma í veg fyrir að kalkhlutar lífvera leystust upp
(Mynd 2). Sýni til efnamælinga á lífrænu kolefni (TOC) í botnseti voru hins vegar fryst við
heimkomu en ekki meðhöndluð með formalíni og síðar send til Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands til efnagreiningar.
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Mynd 2. Sýni losað í fötu (Ljósm. Guðrún Óskarsdóttir).
Formalíni var hellt af nokkrum dögum eftir sýnatöku og sýnin sigtuð varlega í rennandi vatni
með 0,5 mm sigti. Þeim var síðan komið fyrir í hæfilegri sýnadollu og varðveitt í 70% ethanoli
þar til unnið var úr þeim. Unnið var úr öllum sýnum undir víðsjá (Leica MZ6) og voru öll dýr
nema þráðormar (Nematoda) tínd úr sýnunum. Hlutsýni var tekið af öllum sýnum og öll dýr
tínd úr einu eða fleiri hlutsýnum, eftir fjölda dýra. Dýrin voru greind til tegundar eða
dýrahóps og þau talin.
Sjósýni
Sjósýni voru tekin á 6 stöðum í Berufirði eða á sömu stöðum og árið 2011 (Erlín Emma
Jóhannsdóttir, o.fl., 2011). Þrjú sýni voru tekin við kvíar (4–6), eitt í Skálavík stöð 1, eitt í
Gautavík stöð 2 og eitt rétt austan við Teigartanga, stöð 3 (Tafla 2 og Mynd 3). Sýnin voru
tekin í forhreinsaðar 1 L plastflöskur og var hvert sýni tekið um 20–30 cm fyrir neðan
sjávaryfirborð. Öllum sýnum var strax komið fyrir í kæliboxi og síðar í frysti þegar heim var
komið. Þau voru síðan send til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til efnagreininga. Eftirfarandi
efnamælingar voru gerðar á sjósýnum: ólífræn efni sem hafa eiturverkan á lífverur:
ammóníak (NH3-N), nítrít (NO2-N), nítrat (NO3-N) og lífræn efni: fosfór (P).
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Mynd 3. Sýnatökustöðvar á sjósýnum í Berufirði 9. desember 2015.
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Tafla 2. Yfirlit yfir staðsetningu og fjölda sýna á sjósýnastöðvum í Berufirði 2015.
Svæði
Skálavík
Gautavík
Teigartangi
Glímeyri
Glímeyri
Glímeyri

Stöð
1
2
3
4
5
6

Fjöldi sýna
1
1
1
1
1
1

Staðsetning
N64°43.720 - W14°23.732
N64°43.662 - W14°23.703
N64°43.537 - W14°23.637
N64°44.445 - W14°23.579
N64°42.549 - W14°21.294
N64°41.228 - W14°18.986

Töluleg úrvinnsla
Meðalþéttleiki botndýra fyrir hverja stöð var reiknað út frá öllum greipum viðkomandi
stöðvar. Fjölbreytni botndýrasamfélaga var metin með Shannon-Wiener H’ fjölbreytileika
stuðli (Magurran, 2004) og var PRIMER 6 forritið notað við útreikninga. Í töflu 4 má sjá
greiningar og meðalfjölda á hverri stöð sem liggja til grundvallar fyrir útreikninga á fjölbreytni
og einsleitni. Þráðormar (Nematoda) voru ekki notaðir við útreikninga og sumar tegundir
voru sameinaðar í ættkvísl eða ætt.
Shannon-Wiener fjölbreytni stuðull H´:

þar sem s = fjöldi tegunda, pi = hlutdeild af heildarsýni sem tilheyrir tegund i. Þessi stuðull er
mikið notaður við vistfræðirannsóknir og hækkar eftir því sem fjölbreytileiki eykst.
Einsleitnistuðullinn, er nátengdur Shannon-Wiener stuðlinum, en sýnir hvort jafnræði er milli
tegunda, eða hvort ein eða fáar tegundir séu sérstaklega áberandi. Stuðullinn lækkar þegar
það gerist og er einungis ein tegund í gögnunum þegar báðir þessir stuðlar eru núll.
Einsleitnistuðull Pielous J´:

Til að kanna mun á þéttleika milli stöðva var notast við Kruskal-Wallis próf á lygra umbreytt
gögn (log (x+1)) og Dunn´s próf notað til að kanna nánar hvar munurinn í þéttleika botndýra
lá.
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Niðurstöður
Lýsing á botnsýnum
Á öllum stöðvum var svört þétt leðja og voru allar greipar vel lokaðar og fullar af seti. Á stöð
1, sem var við kví, var vottur af lykt úr tveimur greipum. Á stöð 1 sáust einnig gróðurleifar,
brúnþörungar og marflær í sýni. Á stöð 2 og 3 var einnig svört þétt leðja og þar sáust skeljar
(skeljabrot). Á stöð 3 sást einnig stór burstaormur þegar greip var opnuð (Tafla 3).
Tafla 3. Lýsing á botnsýnum í Berufirði þann 9. desember 2015.
Fjarlægð
Stöð
frá kví (m) Dýpi (m)
1
0
48,6
2
50
54,1
3
100
54,5
*Rotnunar lykt

Litur
Svört
Svört
Svört

Lykt
Vottur í 2 sýnum*
Engin
Engin

Lýsing
Þétt leðja, brúnþörungar og marflær
Þétt leðja, skeljabrot
Þétt leðja, skeljabrot og burstaormar

Botndýr og lífrænt kolefni í seti

3

0.7

2.5

0.6
0.5

2

0.4
1.5
0.3
1

0.2

0.5

Einsleitnistuðull Pielous J´

Fljölbreytnistuðull Shannons H´(log2)

Marktækur munur var á þéttleika botndýra milli stöðva (Kruskal-Wallis próf; K=18,819;
p<0,001) og reyndist þéttleikinn vera marktækt meiri á stöð 1 eða 29.367 dýr/m2 á móts við
14.767 dýr/m2 á stöð 2 (Dunn´s próf; K=3,199; p<0,001) og 19.550 dýr/m2 á stöð 3 (Dunn´s
próf; K=4,137; p<0,001). Ekki var marktækur munur á þéttleika botndýra milli stöðva 2 og 3 (
p>0,05). Fjöldi tegunda og fjölbreytni jókst hins vegar þegar fjær dró kví (stöð 1). Tíu tegundir
fundust á stöð 1, 25 tegundir á stöð 2 og 27 tegundir á stöð 3. Sama mátti sjá hvað
fjölbreytnina varðar en hún var 0,821 við kví 2,351 á stöð 2 og 2,749 á stöð 3. Að sama skapi
var meira jafnræði milli tegunda er fjær dró kví eða 0,247 á stöð 1, 0,507 á stöð 2 og 0,578 á
stöð 3 (Mynd 5).

0.1

0

0
Stöð 1

Stöð 2

Stöð 3

Mynd 4. Fjölbreytnistuðull Shannons-Wiener H´(súlur) og einsleitnistuðull Pielous J´
(ferningar) á þremur stöðvum í Berufirði 2015. Stöð 1 er við eldiskví, stöð 2 er 50 m frá kví og
stöð 3 er 100 m frá kví.
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Burstaormar (Polychaeta) voru í mestum þéttleika á öllum stöðvum. Einungis 4 tegundir
burstaorma fundust á stöð 1 á móts við 17 og 19 tegundir á stöðvum 2 og 3 (Tafla 4). Ef horft
er til samfélaga burstaorma á stöðvunum sést að tegundin Capitella capitata var ríkjandi á
stöð 1 sem var við kví og var þéttleiki hennar 23.800 einst./m2 sem svaraði til 82% hlutfalls af
burstaormum á þeirri stöð (Tafla 4 og Mynd 5 ). Hún fannst hins vegar í litlum þéttleika á
stöð 2 eða 117 einst./m2 og kom ekki fyrir á stöð 3. Tegundin Microphthalmus aberrans var
einnig nokkuð áberandi á stöð 1 og nam hlutfall hennar um 17% af heildarþéttleika
burstaorma þar en fannst í mun minni þéttleika á stöðvum 2 og 3 eða 167 einst./m 2 og 433
einst./m2. Á stöðvum 2 og 3 var tegundin Cossura longocirrata hins vegar ríkjandi tegund en
þéttleiki hennar var 7.800 einst/m2 á stöð 2 og 8.167 einst/m2 á stöð 3 sem svaraði til 56% og
43% hlutfalls af heildarþéttleika burstaorma á þeim stöðvum. Önnur algeng tegund á
stöðvum 2 og 3 var svo Chaetozone setosa en þéttleiki hennar var um helmingi minn á stöð 2
eða 2.383 einst./m2 á móts við 4.900 einst./m2 á stöð 3 og nam hlutfall hennar 17% á stöð 2
og 26% á stöð 3 (Tafla 4 og Mynd 5). Þessar tegundir (C. longocirrata og C. setosa) fundust
hins vegar ekki á stöð 1. Aðrar tegundir burstaorma fundust í mun minni þéttleika en þó bar
nokkuð á tegundinni Ophryotrocha sp á stöð 2 en þéttleiki hennar nam 2.133 einst./m2 sem
var um 15% hlutfall af heildarþéttleika burstaorma á þeirri stöð (Mynd 5). Tegundirnar
Prionospio sp og Eteone longa voru nokkuð áberandi á stöð 3 og var augljóst að þéttleiki
þeirra, ásamt fleiri burstaorma tegundum, jókst með vaxandi fjarlægð frá kví (Tafla 4).
Lindýr og krabbadýr voru í mun minni þéttleika en burstaormar á stöðvunum. Engin
lifandi samloka fannst á botni við kví (stöð 1) en gljáhnytla (Ennucula tenuis) og lýsuskel
(Abra nitida) fundust báðar á stöðvum 2 og 3. Líkt og með nokkrar tegundir burstaorma þá
jókst þéttleiki samloka með vaxandi fjarlægð frá kví. Þéttleiki gljáhnytlu var til að mynda 33
einst./m2 á stöð 2 og 200 einst./m2 á stöð 3. Sama mátti sjá hvað lýsuskel varðar en þéttleiki
hennar var 67 einst./m2 á stöð 2 en 150 einst./m2 á stöð 3. Krabbadýr voru aðallega árfætlur
(Copepods) og var þéttleiki þeirra mestur á stöð 2 eða 367 eins./m 2. Einnig fundust nokkrar
marflær á stöðvum 1 og 2.
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Tafla 4. Þéttleiki botndýrategunda á þremur stöðvum í Berufirði árið 2015.
Undir hópur/ætt/tegund
Annelida Polychaeta
Apistobranchus tullbergi
Capitella capitata
Chaetozone setosa
Cossura longocirrata
Eteone longa
Euchone sp
Galathowenia oculata
Mediomastus fragilis
Melinna cristata
Microphthalmus aberrans
Nephtys cf cirrosa
Nephtys sp
Ophryotrocha sp
Owenia fusiformis
Parougia nigridentata
Pholoe sp
Polydora cf. socialis
Prionospio sp
Sabellides borealis
Scalibregma inflatum
Spio sp
Sternaspis sp
Syllis sp
Nemertea
Mollusca Bivalvia
Abra nitida
Ennucula tenuis
Hiatella arctica
Macoma calcarea
Nuculana pernula
Thyasira sp
Yoldia hyperborea
Arthropoda Amphipoda
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Caprella septentrionalis
Arthropoda Copepoda
Arthropoda Cumacea
Leucon nasicoides
Arthropoda Ostracoda
Samtals botndýr

Íslenskt nafn
Burstaormar

Stöð 1

23.800

Leirulaufi

67

5.067

267

Stöð 2
67
117
2.383
7.800
600
33
33
0
0
167
33
2.133
50
83
83
33
350

117
67
Ranaormur
Samlokur
Lýsuskel
Gljáhnytla
Rataskel
Halloka
Trönuskel

67
67
33
17
17
33

Kolkuskel
Marflær
Fjöruflær
Fjöruflær
Þanggeit
Árfætlur

33
33
17
17
50

Stöð 3

4.900
8.167
1.233
167
400
33
67
433
67
100
367
433
267
1.633
100
17
333
233
67
67
150
200
17
17
33
17

17

367

17

17
Skelkrabbar

9

17
29.367 14.767

19.550

Stöð 1

Annað
1%

Microphthalmus
aberrans
17%

Capitella
capitata
82%

Stöð 2

Prionospio sp
Annað 3%
Eteone longa
4%
Ophryotrocha
sp
15%

Stöð 3
Microphthalmus
aberrans
2%

6%

Cossura
longocirrata
Chaetozone
55%
setosa
17%

Parougia Galathowenia
nigridentata
oculata
2%
2%

Eteone longa
6%

Ophryotrocha sp
2%
Spio sp
2%

Annað
6%

Prionospio sp
9%

Cossura
longocirrata
43%
Chaetozone
setosa
26%

Mynd 5. Hlutfallslegur þéttleiki (%) burstaorma eftir tegundum á þremur stöðvum í Berufirði.
Stöð 1 er við eldiskví, stöð 2 er í 50 m frá kví og stöð 3 er 100 m frá kví. Sýndar eru tegundir
sem höfðu hlutfallslegan þéttleika sem nam að minnsta kosti 2% af heildarþéttleika
burstaorma .
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Heildar magn lífræns kolefnis (TOC) í seti mældist 2,3 % af þurrefni í sýni undir kví (stöð 1) en
1,4 % af þurrefni á stöðvum 50 og 100 m frá kví (stöðvar 2 og 3) (Viðauki II).
Sjór
Niðurstöður á efnamælingum úr sjósýnum má sjá hér fyrir neðan í töflu 5 og viðauka III
aftast í skýrslu.
Tafla 5. Niðurstöður efnamælinga frá sjósýnastöðvum í Berufirði 9. desember 2015
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2016).

Svæði
Skálavík
Gautavík
Teigartangi
Glímeyri
Glímeyri
Glímeyri

Stöð
1
2
3
4
5
6

Ammoníak
NH3, mg/kg
0,015
0,013
0,007
0,011
0,013
0,045

Nítrít
Nítrat
NO2, mg/kg NO3, mg/kg
0,0017
0,087
0,0027
0,137
0,0021
0,125
0,0008
0,047
0,0011
0,059
0,0014
0,019

Fosfór
P, mg/kg
0,020
0,024
0,021
0,017
0,021
0,019

Umræður
Botndýr og lífrænt kolefni í seti
Mælingar á lífrænu kolefni sýna að töluverð uppsöfnun er á lífrænu kolefni undir eldiskví og
endurspeglast það í fábreyttu dýralífi. Hátt hlutfall tegundarinnar Capitella capitata undir
eldiskvínni (stöð 1) bendir jafnframt til að aðstæður þar séu óhentugar nema fyrir tegundir
sem eru þolnar gagnvart uppsöfnun lífrænna efna en tegundin er mikið notuð sem
vísitegund á svæði sem eru undir álagi af uppsöfnun lífrænna leifa frá fiskeldum (Pearson og
Rosenberg, 1978; Rygg, 2002; Dean, 2008). Engar lifandi samlokur fundust á fyrrgreindri stöð
sem gefur einnig vísbendingu um að aðstæður þar séu óhentugar fyrir viðkvæmar tegundir
en margar samlokur eru viðkvæmar fyrir uppsöfnun lífrænna efna (Gray og Pearson, 1982;
Rygg 2002).
Fiskeldið virðist þó hafa staðbundin áhrif á samfélög botndýra því fjölbreytni tegunda
jókst svo um munar þegar komið var í 50 m fjarlægð frá eldiskví eða úr 0,821 í 2,351
(Shannon-Wiener H´). Einnig var tegundasamsetning botndýra orðin líkari því sem áður hefur
verið lýst í firðinum (Þorleifur Eiríksson og Böðvar Þórisson 2004; Þorleifur Eiríksson o.fl.,
2007). Tegundirnar Chaetozone setosa, Cossura longocirrata, Eteone longa, og Ophryotrocha
sp sem voru algengar á stöðvum 2 og 3 eru þó einnig þekktar fyrir að þola nokkuð vel
uppsöfnun lífrænna leifa (Rygg 2002; Dean, 2008) en tegundasamsetningin bendir þó til þess
að aðstæður á þessum stöðvum séu mun hagstæðari en undir eldiskvínni því þar fundust
einnig tegundir sem eru taldar viðkvæmari fyrir áhrifum frá fiskeldi líkt og samlokur sem og
burstaormategundirnar Apistobranchus tullbergi, Euchone sp, Melinna cristata og Sabellides
borealis (Rygg, 2002).
Samanburður við önnur ár
Greinileg aukning er í uppsöfnun lífrænna efna undir eldiskvínni (stöð 1) á þeim fjórum árum
sem liðin eru frá síðustu athugun en sýnataka fór fram á sama stað árið 2011 (Erlín Emma
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Jóhannsdóttir o.fl., 2011). Tegundin C. capitata er nú nær einráð þar og aðrar burstaorma
tegundir líkt og C. longocirrata C. setosa og E.longa sem voru algengar í athugunum árið
2011 og eru þó taldar þolnar, voru ekki til staðar árið 2015 eða í mjög litlum þéttleika (Mynd
5 og Mynd 6 og viðauki I). Jafnframt fundust árið 2011 nokkrar lifandi samloku tegundir líkt
og rataskel (Hiatella arctica) og Thyasira sp sem voru heldur ekki til staðar í sýnum árið 2015
(Erlín Emma Jóhannsdóttir o.fl., 2011). Í athugunum árið 2006 (Þorleifur Eiríksson o.fl., 2007)
var svipað ástand á þessari stöð og var árið 2015 en hafa verður þó í huga að einungis ein
greip var tekin þá á sýnatökustöðinni. Í þeirri athugun fundust einungis burstaormar af
tegundinni C. capitata, fáeinir ógreindir burstaormar, þráðormar og árfætlur í sýninu
(Þorleifur Eiríksson o.fl., 2007). Í athugunum árið 2002 var ástandið hins vegar svipað og árið
2011 en þá fundust nokkrar viðkvæmar burstaorma tegundir líkt og Lumbrineris sp,
Terebellides stroemi og Maldane sarsi sem voru horfnar í athugunum árið 2006, 2011 og
2015 og bendir það einnig til að álag vegna uppsöfnunar lífrænna efna á svæðinu hefur
aukist.

Macoma calcarea
Ennucula tenuis
4%
4%
Annað
6%

Pholoe sp
2%

Chaetozone setosa
8%

Euchone sp
2%

Cossura
longocirrata
43%
Eteone longa
13%
Prionospio sp
18%

Mynd 6. Hlutfallslegur þéttleiki (%) burstaorma eftir tegundum á stöð D árið 2011 sem er
sama stöð og stöð 1 árið 2015 (Erlín Emma Jóhannsóttir o.fl., 2011)
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Sjór
Talið er að sjávarfiskar verði ekki fyrir skaða af völdum ammóníaks frá 0 – 0,05 ppm, en gildi
hærra en 0,10 ppm er talið vera skaðlegt en er þó háð fisktegundum, hita og pH-gildi sjávar
(Flis, 1968; Barnabé, 1994). Hæsti styrkur ammoníaks (0,045 mg/kg) við kví á stöð 6 var fyrir
neðan framangreind gildi og fiskur því ekki í hættu hvað ammoníak varðar. Eldisfiskur virðist
þola styrk nítríts sem er minni en 1 mg/l en nokkuð mikið magn nítrats eða allt upp í 500
mg/l (Hélène o.fl., 2007) og mældist styrkur þessara efna í öllum tilfellum langt undir þessum
gildum eða frá
,0027 hvað nítrít varðar en 0,
,137 mg/kg hvað nítrat varðar í
rannsóknum í Berufirði 2015. Öll gildi fosfórs benda til þess að ekki sé um ofauðgun að ræða
í sjónum því samkvæmt reglugerð um varnir gegn mengun vatns telst vatn vera
næringarefnafátækt eða með lágt næringarefnagildi ef styrkur fosfórs er <0,01 til 0,03 mg/l
(Reglugerð nr. 796/1999). Norðmenn hafa sett mörk fyrir næringarefni í sjó fyrir fiskeldi og er
ástand sjávar gott ef gildi fosfórs er <0,021 mg/l að vetri (Molvær o.fl., 2004) og voru öll gildi
í Berufirði svipuð eða lægri en þau gildi.

Lokaorð
Fiskeldið í Berufirði, eins og það er í dag, er á nokkuð smáum skala en þó eru áhrif þess
töluverð á botndýralífið á afmörkuðu svæði. Svæðið hefur verið í notkun frá því í nóvember
2002 og á þeim tíma hefur það litla sem enga hvíld fengið nema einstaka kvíar. Við fiskeldi
safnast upp lífrænar leifar og til að draga úr þeirri uppsöfnun er gott að hvíla svæðið með
jöfnu millibili. Þá brotna lífrænu leifarnar niður og í framhaldi af því má búast við að botndýr
sem lifa í nágrenninu og þola ekki uppsöfnun lífrænna leifa geti fært sig á svæðið. Því er ekki
talið að áhrif fiskeldis á umhverfið séu varanleg ef þau eru hvíld með reglulegu millibili. Á
meðan þessar tegundir sem fundust á stöð 1 eru til staðar viðhalda þær niðurbroti á
lífrænum leifum sem er jákvætt en ef uppsöfnunin eykst yfir ákveðin mörk þá gætu allar
tegundirnar horfið.
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Viðauki I Yfirlit yfir botndýr árin 2011 og 2015 í Berufirði
Undir hópur/ætt/tegund
Annelida Polychaeta
Apistobranchus tullbergi
Capitella capitata
Chaetozone setosa*
Cossura longocirrata*
Eteone longa
Euchone sp*
Galathowenia oculata*
Levinsenia gracilis*
Lumbrineris sp
Mediomastus fragilis
Melinna cristata
Microphthalmus aberrans
Nephtys cf cirrosa
Nephtys sp
Ophelina acuminata
Ophryotrocha sp*
Owenia fusiformis
Parougia nigridentata*
Pholoe sp*
Polydora cf socialis
Prionospio sp
Sabellides borealis
Scalibregma inflatum
Scoloplos armiger
Spio sp
Sternaspis sp
Syllis sp
Nemertea
Mollusca Bivalvia
Abra nitida
Ennucula tenuis
Hiatella arctica
Macoma calcarea
Mytilus edulis
Nuculana pernula
Thyasira sp*
Yoldia hyperborea
Mollusca Gastropoda
Lacuna vincta
Onoba aculeus
Retusa obtusa
Arthropoda Amphipoda
Caprella septentrionalis
Gammarus locusta
Gammarus oceanicus
Monoculodes sp
Arthropoda Cirripedia
Verruca stroemia
Arthropoda Copepoda
Arthropoda Cumacea
Leucon nasicoides
Arthropoda Ostracoda

Íslenskt nafn
Burstaormar

Stöð1:
2015

D 2011*
(Stöð 1)

Stöð 2:
2015

Stöð 3:
2015

467
2507
773
107
67

67
117
2383
7800
600
33
33

4900
8167
1233
167
400

23800
Leirulaufi

67

5067

80

167

53

33

267
120
1040

53
Ranaormur
Samlokur
Lýsuskel
Gljáhnytla
Rataskel
Halloka
Kræklingur
Trönuskel

117
67
67

253
13
200
27
80

Kolkuskel
Kuðungar
Þarastrútur
Baugasnotra
Toppsnubba
Marflær
Þanggeit
Fjöruflær
Fjöruflær

2133
50
83
83
33
350

67
33
17
17
33

A_2011

B_2011

107
453
2560
907
80
190
27
27

107
347
6147
573
107
27

33
67
433
67
100

133

173

133

367

53

67
13
192

433
267

53
373

128
187

1633
100
17

1040

600

333
233
67
67

213

13
53
480

150
200

133
240
27
80

67

17

213

333
107

17
33
17

107
53

320

507

107
53
27
33
17
33
17

Árfætlur

50

Skelkrabbar

17

17
80

13

367

17

107

13

27
347

13
387

17
53

* Yfirfarið af Cristian Gallo 2016
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Viðauki II
Niðurstöður magngreiningar heildar lífræns kolefnis í setsýnum
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Nafn tengiliðar: Erlín Jóhannsdóttir
Nafn fyrirtækis: Náttúrustofa Austurlands
Heimilisfang: Mýrargötu 10
Póstnr. Staður: 740 Neskaupstaður

Verkefni nr: 6EE16025
Heiti verkefnis: Nátturustofa Austurlands
Umsjón verkefnis: Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Sýni:
3 setsýni
Fulltrúi verkkaupa: Erlín Jóhannsdóttir
Móttekið:

Dags: 27.05.2016
Afrit:

Reikningsnr.

Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birtin g er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent
skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við
prófuð

Niðurstöður magngreiningar heildar lífræns kolefnis í setsýnum

Enr
131319
131320
131321

Sýni
Set Stöð 1
Set Stöð 2
Set Stöð 3

TOC
% af þurrefni
2,3
1,4
1,4

Greiningaraðferð: TOC greint með frumefnagreiningu. Hlutfall gefið upp sem hluti af heildar þurrefni.

Helga Dögg Flosadóttir, PM
PhD Eðlisefnafræði

Bls 1 of 1

Keldnaholti, 112 Reykjavík

Tel. 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is

Viðauki III
Niðurstöður magngreiningar efna og jóna í sjósýnum
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Nafn tengiliðar: Erlín Jóhannsdóttir
Nafn fyrirtækis: Náttúrustofa Austurlands
Heimilisfang: Mýrargötu 10
Póstnr. Staður: 740 Neskaupstaður

Verkefni nr: 6EE16025
Heiti verkefnis: Nátturustofa Austurlands
Umsjón verkefnis: Dr. Helga Dögg Flosadóttir
Sýni:
6 sjósýni
Fulltrúi verkkaupa: Erlín Jóhannsdóttir
Móttekið:

Dags: 09.05.2016
Afrit:

Reikningsnr.

Skýrsluna má ekki nota í auglýsingaskyni né birta á annan hátt án skriflegrar heimildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Birtin g er á ábyrgð þess er stofnunin hefur afhent
skýrsluna. Skýrsluna má einungis ljósrita í heilu lagi. Geymslutími sýna er 3 mánuðir frá dagsetningu skýrslu nema um annað sé samið. Niðurstöður eiga einungis við
prófuð

Niðurstöður magngreiningar efna og jóna í sjósýnum eru eftirfarandi

Enr
131313
131314
131315
131316
131317
131318

Sýni
Sjo 1
Sjo 2
Sjo 3
Sjo B
Sjo C
Sjo E

NH3
NO2N
NO3N
P-tot
PO4-P
mg N/kg mg N/kg mg N/kg mg P/kg mg P/kg
0,015
0,0017
0,087 0,020
0,009
0,013
0,0027
0,137 0,024
0,010
0,007
0,0021
0,125 0,021
0,009
0,011
0,0008
0,047 0,017
0,008
0,013
0,0011
0,059 0,021
0,008
0,045
0,0014
0,062 0,019
0,009

Greiningaraðferð: Fosfór (P-tot) greindur með ICP-OES. Jónir greindar með sértækri jónagreiningu og ljósmælingu.

Helga Dögg Flosadóttir, PM
PhD Eðlisefnafræði
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Keldnaholti, 112 Reykjavík

Tel. 522 9000 – Fax 522 9111 – www.nmi.is
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