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Ferskvatnsáhrif í sjó við norðausturland að vorlagi 
 
 

Inngangur 

Verk það sem hér er lýst var unnið fyrir Orkustofnun og Landsvirkjun vorið 1994.  
Markmið þess voru eftirfarandi: 

• Kanna útbreiðslu ferskvatns sem rekja mætti til vatnsfalla sem renna til Skjálfandaflóa og 
Axarfjarðar.   

• Kanna áhrif ferskvatns á stöðugleika yfirborðssjávar og næringarefnabúskap. 

• Kanna áhrif ferskvatns á vorkomu í svifi og á dreifingu dýrasvifs og fiskeggja. 

Þeim verkþætti er snerti dýrasvif, fiskegg og fisklirfur hefur áður verið lýst í skýrslu 
(Konráð Þórisson 1995). 

Bakgrunnur þessa verks var sá að rannsóknir Hafrannsóknastofnunarinnar á 
strandsvæðum við Suður- og Suðvesturland höfðu leitt í ljós að þróun lífríkis í 
ferskvatnsblönduðum strandsjó er með nokkuð öðrum hætti en fullsöltum úthafssjó.  Við 
blöndum sjávar við ferskvatn frá fljótum sem falla til sjávar við suðurströnd landsins lækkar 
eðlismassi yfirborðssjávarins, það dregur úr lóðréttri blöndun því stöðugleiki yfirborðslaga 
vex.  Með hækkandi sól síðla vetrar og á vorin hefst ljóstillífun þörunga í yfirborðssjó, sem 
nýtur birtu, almennt talað ekki verulega fyrr en yfirborðslög sjávar hafa náð nokkrum 
stöðugleika annað hvort vegna upphitunar eða vegna seltulækkunar.  Því hefst 
þörungaframleiðni fyrr á þeim svæðum þar sem ferskvatnsblöndunar gætir og afleiðingar 
lífefnafræðilegra ferla koma fram í ýmsum eiginleikum sjávar. Í sjórannsóknagögnum 
Hafrannsóknastofnunar var nánast ekkert til af athugunum að vorlagi á Skjálfanda eða 
Axarfirði.  Hins vegar hefur ein af föstum athuganastöðvum sjórannsókna um árabil verið 
norður af Rifstanga á Sléttu og þar hafa oft sést nokkur ferskvatnsáhrif á seltu að vorlagi 
(Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson  1991). 

1.  Framkvæmd 

1.1.  Siglingaleið og athuganasvæði 

Rannsóknum var þannig háttað að þær tengdust leiðöngrum Hafrannsókna-
stofnunarinnar til rannsókna á kolefni og næringarefnum í sjó norðaustur af landinu.  Þannig 
urðu ferðir um Skjálfanda og Axarfjörð fjórar, sú fyrsta upp úr miðjum apríl, önnur um 
þriðjung af maí, hin þriðja í lok maí og fjórða ferð undir miðjan júní.  Til að halda kostnaði í 
skefjum voru þau takmörk sett, að hver yfirferð á skipi um svæðið tæki um sólarhring.  Þessi 
takmörk leiddu til þess, að hægt var að sigla um 200 sjómílur og stansa á 12 föstum stöðum 
til söfnunar svifsýna og sjósýna af mörgum dýpum (1. mynd, 1. tafla). Siglingaleið og 
stöðum til sýnasöfnunar var hagað með tilliti til þessarar takmörkunar og líkum til þess að 
þekkt eðlisfræðileg ferli réðu dreifingu ferskvatns á rannsóknasvæðinu.  Því var meira siglt 
og fleiri sýnum safnað í austanverðum fjörðunum.  

1.2  Leiðangrar og búnaður skipa 

Þrír leiðangrar voru farnir á Sólrúnu EA 351, skipstjóri Ólafur Sigurðsson, togbáti frá 
Árskógssandi sem leigður var til verksins (2. mynd).  Þessar ferðir voru 18.-21. apríl 
(SO2/94), 11.-12. maí (SO3/94) og 12.-14. júní (SO4/94). Í svonefndum Vorleiðangri 
rannsóknaskipsins Bjarna Sæmundssonar (B08/94) var svæðið einnig kannað 26.-27. maí. 
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Siglingaleiðir og athuganastaðir í þessum fjórum ferðum koma fram á 3. mynd og í 2. töflu. 
Skipin voru útbúin til samfelldra skráninga á eiginleikum yfirborðssjávar á 

eftirfarandi hátt:  
• Staðsetning samkvæmt (D)GPS kerfi.  
• Sjó var dælt að mælitækjum annað hvort af 1-2 m dýpi með Grundfos SP 3A dælu 

sem dregin var við síðu skips ellegar með sjódælu skips með inntak á 2 m dýpi á 
Sólrúnu og 3 m dýpi á Bjarna Sæmundssyni.  

• Hitastig og selta voru mæld samfellt með Sea Bird Seacat Salinograph. 
• Til að meta lífmassa svifþörunga af blaðgrænu-a magni var flúrljómun mæld 

samfellt með Turner Design 10-000R Fluorometer á Sólrúnu en Turner Design 10 
AU Fluorometer á Bjarna Sæmundssyni. 

• Aðstaða var til sjósýnatöku við mælitækin og til kvörðunar á útslagi 

1. mynd.  Athuganastaðir sem farið var á í leiðöngrum og föst númer þeirra. 

Staður 
númer 

 
Dýpi (m) 

Staðsetning 
(gg) 

  Breidd Lengd Breidd Lengd 
1 175 66 14,0 17 45,0 66,233 17,750 
2 136 66 04,0 17 32,0 66,067 17,533 
3 104 66 10,0 17 24,0 66,167 17,400 
4 87 66 14,0 17 11,0 66,233 17,183 
5 222 66 25,0 17 00,0 66,417 17,000 
6 164 66 15,0 17 00,0 66,250 17,000 
7 120 66 11,0 16 46,0 66,183 16,767 
8 36 66 17,0 16 30,0 66,283 16,500 
9 26 66 22,0 16 34,0 66,367 16,567 
10 45 66 30,0 16 36,0 66,500 16,600 
11 73 66 35,0 16 36,0 66,583 16,600 
12 239 66 35,0 17 00,0 66,583 17,000 

Staðsetning 
(gg mm)  

Tafla 1.  Áætlaðar  staðsetningar fastra stöðva á Skjálfanda-Axarfirði vorið 1994 

 



7 

flúrljómunarmælis var safnað sýnum til beinna mælinga á blaðgrænu-a. 
• Til gagnaskráningar var notaður LabView hugbúnaður og gögn skráð á einnar 

mínútu bili. 

Til söfnunar sjósýna og þörunga-
svifssýna af mörgum dýpum voru skipin 
þannig búin: 

Hitastig, selta sjávar og dýpi var 
mælt og skráð með Sea Bird 911+ CTD  
(Conductivity Temperature Depth) tæki. 
Við það var tengdur gegnskinsmælir, Sea 
Tech Transmissometer.  Ennfremur voru 12 
sjótakar með CTD tækinu sem lokað var að 
vild með General Oceanics Rosette.  Með 
þeim voru um 110 sjósýnum safnað í hverri 

2. Mynd.  Sólrún EA 351 frá Árskógssandi 

3. mynd  Siglingaleiðir og stöðvanúmer í fjórum leiðöngrum. 
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SO2/94   SO3/94  
 

Dags 
 

Tími 
Stöð 

númer 
 

Staðsetning (gg)  
 

Dags 
 

Tími 
Stöð 

númer 
 

Staðsetning (gg) 

    Breidd Lengd    Breidd Lengd 

1 20/4/94 0300 16 66,1467 17,4438 10/5/94 2330 25 66,1517 17,4458 
2 NA NA NA NA NA 11/5/94 0440 26 66,0416 17,3266 
3 20/4/94 0040 15 66,1006 17,2386 11/5/94 0850 27 66,0973 17,2369 
4 NA NA NA NA NA 11/5/94 1330 28 66,1394 17,1081 
5 NA NA NA NA NA 11/5/94 1602 29 66,2509 16,5964 
6 20/4/94 0600 17 66,1488 16,5955 11/5/94 1755 30 66,1519 16,5961 
7 20/4/94 1250 18 66,1149 16,4552 11/5/94 2002 31 66,1120 16,4596 
8 20/4/94 1515 19 66,1700 16,3000 11/5/94 2157 32 66,1728 16,2973 
9 20/4/94 1710 20 66,2220 16,3440 11/5/94 2324 33 66,2187 16,3397 

10 20/4/94 1900 21 66,2950 16,3530 12/5/94 0132 34 66,2960 16,3589 
11 20/4/94 2015 22 66,3475 16,3592 12/5/94 0242 35 66,3495 16,3588 
12 20/4/94 2200 23 66,3400 17,0000 12/5/94 0418 36 66,3500 16,5915 

 
 

Stöð  

Tafla 2.  Nákvæmar staðsetningar stöðva á Skjálfanda-Axarfirði árið 1994 , stöðvanúmer og dagsetning söfnunar 

B08/94  SO4/94  
 

Dags  
 

Tími  
Stöð 

númer  
Staðsetning (gg)   

Dags  
 

Tími  
Stöð 

númer  
Staðsetning (gg)  

Breidd Lengd Breidd Lengd 
1 27/5/94 1515 257 66,1408 17,4463 12/6/94 2103 43 66,1442 17,4410 
2 27/5/94 2005 259 66,0404 17,3193 13/6/94 0200 44 66,0367 17,3200 
3 27/5/94 1705 258 66,1006 17,2392 13/6/94 0500 45 66,1001 17,2390 
4 27/5/94 1305 256 66,1397 17,1085 13/6/94 0857 46 66,1407 17,1095 
5 27/5/94 1030 255 66,2499 17,0021 13/6/94 1130 47 66,2500 17,0030 
6 27/5/94 0835 254 661503 17,0007 13/6/94 1320 48 66,1507 17,0039 
7 27/5/94 0630 253 66,1106 16,4549 13/6/94 1522 49 66,1100 16,4616 
8 27/5/94 0440 252 66,1694 16,3023 13/6/94 1720 50 66,1699 16,3026 
9 27/5/94 0315 251 66,2212 16,3406 13/6/94 1905 51 66,2200 16,3500 

10 27/5/94 0010 250 66,2999 16,3590 13/6/94 2107 52 66,3014 16,3592 
11 26/5/94 2105 249 66,3500 16,3569 13/6/94 2237 53 66,3490 16,3618 
12 26/5/94 1910 248 66,3498 17,0000 14/6/94 0030 54 66,3493 17,0033 

 
 

Stöð   

yfirferð nema þeirri fyrstu, þá voru sýnin 90.  Sjósýnum var safnað af eftirfarandi dýpum: 
Yfirborð, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 75 m, 100 m, 150 m og 200 m.  Úr 
sjótökunum voru tekin sýni til mælinga á seltu og næringarsölum. Til mælinga á blaðgrænu-
a var sjór síaður á Whatman GF/C glersíur.  Tekin voru sjósýni til greininga á þörungum ef 
þær yrðu síðar taldar æskilegar og þörungasýnum var ennfremur safnað með því að draga 20 
µm háf í yfirborði sjávar.  Sýnum af dýrasvifi og sviflægum fiskeggjum var safnað með 
WP2 háfi (Konráð Þórisson 1995). 

1.3  Gagnavinnsla 

1.3.1  Úrvinnsla CTD  og gegnskins mælinga 

Með hugbúnaði sem fylgir CTD tækinu voru fyrir hverja stöð reiknuð og skráð 
meðaltöl fyrir hita, seltu, eðlismassa og gegnskin á eins metra dýptarbili.  Eðlismassi er hér 
skráður sem σt þar sem: σt=ρ(S,t,0) -1000 og ρ(S,t,0)  er eðlismassi sjávar, kg m-3, við mælda 
seltu, hitastig og eina loftþyngd, reiknaður samkvæmt ástandslíkingu fyrir sjó.  

Stöðugleiki yfirborðlags sjávar gagnvart lóðréttum hreyfingum var metinn af mismun 
eðlismassa við yfirborð og á 50 m dýpi eða nálægt botni á þeim stöðum, 8, 9 og 10, þar sem 
dýpi var minna en 50 m. 

Ferskvatnsþykkt, F, í metrum, á hverjum stað var reiknuð af CTD seltuskrám með 
því að finna ferskvatnshluta, fx, út frá mældri seltu:  

 
 

So

Sx -So=fx
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og með tölulegri tegrun á: 
 
 
 
 

frá yfirborði að z =100 m eða niður undir botn ef dýpi var minna en 100 m. Sx var mæld 
selta á 1 m dýptarbili en So var viðmiðunarselta þ.e. hæsta mæld selta ofan 100 m dýpis á 
rannsóknasvæðinu í hverjum leiðangri. So seltan var þannig 34.839 í SO2/94, 34.833 í 
SO3/94, 34.868 í B08/94 og 34.875 í SO4/94. 

Gegnskinsmælir var kvarðaður í lofti í upphafi hvers leiðangurs þannig að hann sýndi 
þar 100% gegnskin.  Í tærum sjó án nokkurs gruggs sýnir mælirinn þá 93.1% gegnskin.  
Skilgreining á gegnskini, T, er: 

T=I/I0 100= 100 e-cL   

þar sem I0 er styrkur ljósgjafans; I er ljósstyrkur í fjarlægðinni L (m) og c er ljósdeyfistuðull 
sem breytist eftir eiginleikum sjávarins. 

Niðurstöður gegnskins- og CTD mælinga fylgja þessari skýrslu á rafrænu formi. 

1.3.2  Efnagreiningar á sjósýnum 

Selta var ákvörðuð með leiðnimælingu með Autosal seltumæli. Samkvæmt 
alþjóðlegri skilgreiningu á seltu ákvarðast hún af hlutfalli milli rafleiðni sjósýnis og 
skilgreinds KCl staðals og er án eininga.  

Fosfat var ákvarðað með aðferð sem felst í myndun á phosphomolybdenum blue lit 
og litarstyrksmælingu (Murphy og Riley 1962). 

Styrkur nítrats og uppleysts kísils var ákvarðaður með ljósgleypnimælingu í 
AutoAnalyzer (Grasshoff 1970). 

Blaðgræna-a á glersíum var ákvörðuð á þörungarannsóknastofu með asetón útdrætti, 
mælingu á litastyrk og útreikningi með reynslulíkingu (Anon 1966).   

Niðurstöður efnagreininga eru í viðauka og þær fylgja einnig á rafrænu formi. 

1.3.3  Úrvinnsla gagna frá samfelldum skráningum á siglingaleið 

Niðurstöður samfelldra skráninga á seltu og flúrljómun við yfirborð voru notaðar til 
að kortleggja útbreiðslu seltu og þar með ferskvatnsáhrif, meta heildarmagn ferskvatns á 
rannsóknasvæðinu og til að kortleggja gróðurmagn í yfirborðssjó á grundvelli flúrljómunar.  
Selta var skráð á vinnukort með siglingarleiðum og þau notuð til að teikna myndir með 
jafnseltulínum (myndir 4, 5, 6 og 7). 

Niðurstöður um reiknaða ferskvatnsþykkt á athuganastöðvum voru bornar saman við 
mælda yfiborðsseltu á sömu stöðum samkvæmt samfelldum skráningum.  Sterkra tengsla er 
að vænta milli þessara mæliþátta en tengslin geta breyst með tíma því lóðrétt blöndun vegna 
öldu og vinds hefur áhrif á yfirborðsseltuna.  Línulegar aðhvarfsjöfnur voru fundnar fyrir 
leiðangrana SO3/94, B08/94 og SO4/94 og notaðar til að reikna ferskvatnsþykkt út frá 
samfelldum seltuskráningum (3. tafla). Í fyrsta leiðangrinum, SO2/94, var einungis veik 
fylgni milli seltu og ferskvatnsþykktar og ekki grundvöllur til að reikna ferskvatnsþykkt út 
frá seltu á siglingaleið.  Ferskvatnsmagnið á svæðinu í fyrsta leiðangrinum, SO2, var því 
áætlað á grundvelli ferskvatnsþykktar á einstökum stöðvum og samanburði við 
ferskvatnsþytkkt á sömu stöðvum í SO3 leiðangrinum.  Ferskvatnsþykktargildin í öðrum 
leiðöngrum voru skráð á kort með silglingarleiðum og myndir með jafnþykktarlínum dregnar 
(myndir 5, 6 og 7).  Það er vissulega túlkunaratriði hvernig jafnseltu- og jafnþykktarlínur eru 
dregnar á grundvelli þessarra mælinga og í því efni var hér notið reynslu og aðstoðar Dr. 

∫=
z

fxdzF
0
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4. mynd.  Selta í yfirborði í fyrsta leiðangri. 

5. mynd.  Selta í yfirborði og reiknuð ferskvatnsþykkt í öðrum leiðangri. 

6. mynd.  Selta í yfirborði og reiknuð ferskvatnsþykkt í þriðja leiðangri. 
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Unnsteins Stefánssonar.  Heildarferskvatnsmagnið sunnan línu sem hugsast dregin frá 
Rauðanúpi um suðausturjaðar Flateyjar til lands, en það hafsvæði er um 1550 km2, var 
ákvarðað fyrir alla leiðangra nema SO2 með flatarmælingum með planimeter (5. tafla).   

Samfelldar flúrljómunarmælingar voru bornar saman við mælingar á blaðgrænu-a í 
sjósýnum sem tekinn voru við skráningartækið og við yfirborð á stöðvum.  Þannig fékkst 
kvörðun fyrir sambandið milli flúrljómunar á siglingarleið og blaðgrænu-a í leiðöngrum (4. 
tafla) og útbreiðslukort voru gerð um blaðgrænu-a í yfirborðslagi sjávar (23. mynd). 

Niðurstöður gegnskins- og CTD mælinga fylgja með þessari skýrslu á rafrænu formi. 

1.3.4  Gögn um ferskvatnsrennsli til sjávar 

Vatnasvið sem liggja að Skjálfanda og Axarfirði eru samtals 15278 km2.  Frá 
Vatnamælingum Orkustofnunar voru fengin gögn um rennslismælingar á þeim 
meginvatnsföllum sem falla til sjávar í Skjálfanda og Axarfirði, Skjálfandafljóti við 
Goðafoss , Laxá við Helluvað og Jökulsá á Fjöllum við Grímsstaði. Vatnasvið þessara 
mælistaða er samtals 9859 km2 (Upplýsingar frá Kristni Einarssyni, Orkustofnun). 

Til að áætla heildarrennsli til Skjálfandaflóa og Axarfjarðar út frá rennslismælingum 
voru mæligildi því margfölduð með 15278/9859=1.55. 

1.3.5  Gögn um veðurfar 

Trausti Jónsson,Veðurstofu Íslands sendi góðfúslega gagnaskrár um veðurathuganir á 
Mánárbakka, Tjörnesi, mánuðina apríl til júní 1994.  Þessi gögn voru notuð til að meta álag 
vinda eftir áttum á rannsóknatímanum. 

7. mynd Selta í yfirborði og reiknuð ferskvatnsþykkt í fjórða leiðangri. 

Leiðangur a b n r 

SO2/94 -0.386 13.6 9 0.346 

SO3/94 -0.131 4.886 12 0.484 

B8/94 -0.229 8.246 12 0.942 

SO4/94 -0.110 4.374 12 0.858 

3. tafla.  Aðhvarfslíkingar er lýsa sambandi 
ferskvatnsþykktar, F, við seltu á siglingaleið, 
S.  F=aS+b, reiknað fyrir n gagnapör, r er 
fylgnistuðull. 

Leiðangur a b n r 
SO2/94 0.0172 -0.0111 12 0.970 
SO3/94 0.0147 0.0758 9 0.864 
B8/94 1.91 -0.02 11 0.985 
SO4/94 0.00894 1.025 8 0.887 

4. tafla.  Aðhvarfslíkingar er lýsa sambandi 
blaðgrænu-a við flúrljómun á siglingaleið, Fl. 
Blaðgræna-a=aFl+b, reiknað fyrir n gagnapör, 
r er fylgnistuðull. 
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2.  Niðurstöður og umræða 

2.1.1  Breytingar vegna ólífrænna ferla 

Á útmánuðum er sjórinn á landgrunninu fyrir Norðurlandi kaldur og oft einsleitur frá 
yfirborði og niður á talsvert dýpi.  Seltan fer einkum eftir hlutdeild sjávar sem kominn er 
norðan úr höfum annars vegar og hins vegar eftir hlutdeild hlýsjávar sem streymir norður 
vestan Íslands og inn á norðurmið.  Straumar á landgrunninu fyrir norðan eru til austurs hvað 
meginstefnu varðar og þegar hlýsjór berst þar austur á bóginn fer hann um 3-4 sjómílur á 
sólarhring (Unnsteinn Stefánsson 1999).  Næst landi lækkar seltan vegna ferskvatns sem 
fellur til sjávar af landi og strandsjórinn berst sömuleiðis austur á bóginn.  Ástand sjávar á 
rannsóknasvæðinu á Skjálfanda og Axarfirði tekur því breytingum vegna aðstreymis sjávar 
inn á svæðið vestan að og vegna streymis út af svæðinu.  Ennfremur breytast eiginleikar 
sjávar þar vegna ferla innan svæðisins svo sem upphitunar við hækkandi sól, 
ferskvatnsrennslis af landi, uppgufunar og úrkomu, og ennfremur vegna blöndunar af 
völdum vinda og strauma. 

2.1.2  Breytingar á ástandi sjávar 

Flæði hlýsjávar inn á norðurmið skiptir miklu um ástand þar og fyrrihluti ársins 1994 
var hagstæður hvað því viðvíkur.  Hitastig sjávar við Grímsey var ofan meðallags mánuðina 
apríl til júní (Steingrímur Jónsson 1999). Allgott samræmi kom fram milli hitastigs sjávar 
við Grímsey og yfirborðshita á stað 12, röskum 40 km austan eyjunnar (8. mynd). Það var 
aðeins í lok maí, í leiðangri B08/94, að sjávarhiti í yfirborði á stað 12 var frábrugðinn 
hitanum við Grímsey.  Á þeim degi voru talsverð ferskvatnsáhrif á stað 12.  Seint í maí var 
hiti og selta yfir landgrunninu norðan Sigluness talsvert ofan meðallags áranna 1961-1980 
(Jón Ólafsson 1999). 

Breytingar á ástandi sjávar á rannsóknasvæðinu með tíma og dýpi má skoða á þremur 
dæmigerðum stöðum.  Staður 12 var nyrst á rannsóknasvæðinu og má telja breytingar þar  
einkennandi fyrir  landgrunnssvæðið út af Skjálfanda og Axarfirði (1. mynd).  Staður 3 var á 
Skjálfanda og staður 7 á Axarfirði og á báðum stöðum komu landræn áhrif við sögu.   Í 
fyrstu rannsóknaferð um svæðið, 18.-21. apríl, SO2/94, ríkti vetrarástand (myndir 9 og 10).  
Þá voru á öllum þremur stöðum sáralitlar breytingar á hita og seltu með dýpi.  Í næstu 
rannsóknaferð SO3/94, 11.-12. maí, gætti hitastigshækkunar og seltulækkunar í yfirborðslagi 
sjávar á öllum þremur stöðum og ennþá meira í þriðju yfirferð, B08/94, 26.-27. maí, en þá 
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8. mynd  Sjávarhiti við Grímsey 1994.  
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komu fram sterk ferskvatnsáhrif sem seltulækkun bæði í Axarfirði og á Skjálfanda.  Þá náðu 
ferskvatnsáhrif jafnvel út á stað 12.  Hitaaukning lækkar eðlismassa sjávar og sömu áhrif eru 
af seltulækkun.  Þessar breytingar hafa því orðið til þess að auka stöðugleika yfirborðslagsins 
draga þar með úr blöndun þess við dýpri sjó.  Þegar fjórða yfirferð var farin 12.-14. júní 
hafði yfirborðshiti lækkað og yfirborðsselta hækkað vegna blöndunar af völdum hvassviðris 
sem gekk yfir í byrjun júní.  Dýptarferlar sýna að sú blöndun hefur náð niður fyrir 20 m dýpi 
á fjörðunum og niður fyrir 25 m utan fjarða (myndir 9 og 10).   

2.1.3  Ferskvatnsmagn í sjó og breytingar á því 

Á svæðinu verða miklar breytingar á stöðugleika yfirborðslagsins, bæði á Skjálfanda 
og enn meiri í Axarfirði svo sem fram kemur á 11. mynd.  Þar sést að stöðugleikinn er víða 
mestur í lok maí, í leiðangri B08/94, en í síðasta leiðangrinum um miðjan júní, SO4/94, var 
minni stöðugleiki þar eð blöndun vegna veðurs hafði minnkað mismun á seltu, og þar með 
eðlismassa, milli yfirborðs og 50 m dýpis. 

Reiknuð ferskvatnsþykkt á föstum stöðum breyttist einnig mjög á rannsóknatímanum 
(12. mynd).  Á Skjálfanda var hún víðast í hámarki í júní en á Axarfirði var hún mest seint í 
maí, í leiðangrinum B08/94.  

Augljóslega er ferskvatnsmagn á svæðinu síbreytilegt og einnig það sem því fylgir 
svo sem yfirborðsselta og stöðugleiki yfirborðslagsins.  Niðurstöður úr skráningum á seltu 
yfirborðslagsins á siglingu um rannsóknasvæðið sýna, t.d. af tilfærslu 34 jafnseltuferilsins að 
dæma, að talsverðar sviftingar verða á rannsóknatímanum (4.-7. mynd).  Af 
seltuskráningunni fæst einnig mynd af ferskvatnsþykkt og heildarmagni ferskvatns á 
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9. mynd Breytingar á sjávarhita með dýpi og tíma vorið 
1994 á stað 3 á Skjálfanda, stað 7 í Axarfirði og stað 12 á 
landgrunninu utan fjarða.  Leiðangur SO2, 20.-21. apríl, 
SO3, 10.-13. maí, B08, 26.-27. maí og SO4, 12.-14. júní. 

St. 3 - Hitastig St. 7 - Hitastig 

St. 12 - Hitastig 
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rannsóknasvæðinu innan línu sem hugsast dregin frá Rauðanúpi um suðausturströnd 
Flateyjar til lands (5.-7. mynd, 5. tafla).  Þess verður þó að gæta að óvissa í áætlun á 
ferskvatnsþykkt er mismikil (3. tafla).  Í fyrsta leiðangrinum í apríl var selta tiltölulega há á 
föstum rannsóknastöðum, fremur lítið ferskvatn á svæðinu og lágseltusvæðin aðeins 
innarlega í fjörðunum. Í öðrum leiðangri, 10.-14. maí, voru heldur sterkari tengsl milli 
ferskvatnsþykktar og yfirborðsseltu (3. tafla) og á grundvelli seltuskráningar var 
ferskvatnsmagn áætlað (5. tafla).  Þá var dreifing þess tiltölulega jöfn, mesta reiknuð 
ferskvatnsþykkt var undir 1 m.  Dreifingin gefur það til kynna, að ferskvatnið hafi komið úr 
fjarðabotnunum þar eð mest þykkt er inni á fjörðunum.  Ferskvatnsáhrif voru hins vegar 
útbreidd og líklega hefur ferskvatn að hluta borist inn á rannsóknasvæðið með straumum að 
vestan en út af svæðinu berst það norður fyrir Sléttu.  Um tveimur vikum síðar, í leiðangri 
B08/94, voru sterk tengsl milli ferskvatnsþykktar og yfirborðsseltu og því fékkst áreiðanlegt 
mat á ferskvatnsmagni á svæðinu.  Ferskvatnsþykktin á norðvesturmörkum svæðisins var þá 
svipuð og áður en miklu meiri inni á fjörðunum og vestur af Rauðanúpi sem bendir til þess 
að aukningin hafi stafað af rennsli til sjávar í Skjálfanda og Axarfjörð og að 
ferskvatnsblandaður sjór streymi út af rannsóknasvæðinu austur fyrir Sléttu.  Í síðasta 
leiðangrinum 12.-14. júní kom einnig fram sterk fylgni milli ferskvatnsþykktar og 
yfirborðsseltu, sú fylgni var grundvöllur mats á ferskvatnsmagninu sem hafði minnkað (5. 
tafla). 

Til að skýra breytingar þær sem verða á ferskvatnsmagni og dreifingu þess á svæðinu 
þarf að líta bæði á rennsli fallvatna til sjávar og á vinda sem blanda og dreifa því eftir að í sjó 
er komið.  Frá Orkustofnun voru fengin rennslisgögn um Laxá í S.-Þingeyjarsýslu við 
Helluvað, Skjálfandafljót við Goðafoss og Jökulsá á Fjöllum við Grímsstaði, mánuðina apríl 
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10. mynd  Breytingar á seltu með dýpi og tíma vorið 
1994 á stað 3 á Skjálfanda, stað 7 í Axarfirði og stað 12 
á landgrunninu utan fjarða. Leiðangur SO2, 20.-21. 
apríl, SO3, 10.-13. maí, B08, 26.-27. maí og SO4, 12.-
14. júní. 

St. 12 - Selta 

St. 3 - Selta  
St. 7 - Selta 
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11. mynd  Stöðugleiki yfirborðslags sjávar á 
föstum athuganastöðum í fjórum leiðöngrum á 
tímabilinu apríl- júní 1994. 

til júní 1994 (13. mynd).  Þessi gögn sýna rennslissveiflur í vatnsföllum sem skila til sjávar 
bróðurparti ferskvatns á rannsóknasvæðinu. Það sem á vantar var áætlað á grundvelli 
heildarvatnasviðs Skjálfanda og Axarfjarðar og vatnasviðsins sem mælingastaðirnir þrír ná 
yfir.  Af rennslisferlum á 13. mynd kemur fram að litlar breytingar eru á rennsli Laxár við 
Helluvað enda er áin þar að mestu lindá.  Allan apríl er vetrarrennsli í ánum en vorleysing 
hefst í maí með hámarki um miðjan mánuðinn.  Annað og hærra rennslishámark er í byrjun 
júní og hið þriðja um miðjan júní.  

Veðurathuganir á Mánárbakka sýna breytilega vinda vorið 1994.  Togkraftur vindsins 
á sjávarflötinn tengist vindhraðanum í öðru veldi.  Ennfremur fer það eftir vindátt hvort 
yfirborðslag sjávarins dregst út til hafs eða berst meðfram landinu. Nær aldargamlar 
skýringar Ekmans á vindstraumum segja að í yfirborði sjávar á opnu hafi færist 

12. mynd Reiknuð ferskvatnsþykkt á föstum 
athuganastöðum í fjórum leiðöngrum á tímabilinu 
apríl- júní 1994. 
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#   Á við tímabilið 1. til 21. apríl fyrir SO2/94 annars tímabilið milli leiðangra. 

Leiðangur Leiðangurstími Dagur árs 
Ferskvatnsmagn í 
sjó 106 m3 

Breyting á 
ferskvatnsmagni  
106 m3/d 

Meðaltal heildar 
rennslis af landi # 
106 m3/d 

Endurnýjunartími 
ferskvatns, τ 
dagar 

SO2/94 20.-21. apríl 111 650  31.8 22 
SO3/94 10.-13. maí 132 800 7.14 40.5 13 
B8/94 26.-27. maí 147 1660 57.3 59.7 25 
SO4/94 12.-14. júní 164 1120 -31.8 70.0 12 

5. tafla.  Freskvatnshagur Skjálfanda og Axarfjarðar  

yfirborðssjórinn í stefnu sem er 45 gráðum til hægri við vindstefnuna og að heildarflæðið í 
því sjávarlagi sem vindur hefur áhrif á verði 90 gráður til hægri við vindstefnuna.  Af 
veðurathugum á Mánárbakka var reiknaður styrkur N-S og V-A þátta vindsins.  
Dagsmeðaltöl þessara vindvektora í öðru veldi gefa vísbendingar um breytilegt vindálag, 
rysjóttan apríl, fremur hæga vinda mest af maí og allhvasst aust- norðaustan veður í byrjun 
júní (myndir 14 og 15).  Ferskvatnsmagn í sjó í leiðöngrunum fjórum tengist aðstæðum 
undangengna daga eða vikur.  Því voru skoðaðar aðstæður hvað varðar vinda og rennsli af 
landi fyrir fjögur tímabil, 1. apríl til 21. apríl fyrir fyrsta leiðangur en annars dagana sem liðu 
milli leiðangranna.  Í raun hefur mismunur uppgufunar og úrkomu á hafflötinn einnig áhrif á 
ferskvatnsmagn en hér er gert ráð fyrir því að breytingar á þeim mismun hafi verið 
tiltölulega  litlar í samanburði við rennslisbreytingar. 

Í apríl var vetrarrennsli í ánum en vindar breytilegir.  Áætlað er að um 650 x 106 m3 
ferskvatns hafi þá verið á svæðinu (16. mynd, 5. tafla).  Í byrjun maí hófst vorleysing en þó 
hafði ferskvatnsmagnið aðeins aukist í 800 x 106 m3 í öðrum leiðangri 10.–13. maí, það 
samsvarar 7.14 x 106 m3/d uppsöfnun en meðalheildarrennslið af landi á tímabilinu milli 
leiðangra var 40.5 x 106 m3/d (17. mynd, 5. tafla).  Í þriðja leiðangrinum í lok maí kom fram 
að ferskvatn hafði tvöfaldast á svæðinu, það samsvarar uppsöfnun um 57.3 x 106 m3/d en 
meðalheildarrennsli af landi á sama tímabili var svipað, 59.7 x 106 m3/d.  Í fjórða og síðasta 
leiðangri hafði magn ferskvatns á svæðinu hins vegar minnkað um sem svarar til –31.8 x 106 
m3/d á meðan heildarrennsli til sjávar hafði vaxið í 70 x 106 m3/d.   

Ef endurnýjunartími ferskvatns á öllu svæðinu er skilgreindur sem τ=Q/R, þar sem Q 
er ferskvatnsmagn í sjó og R er meðalheildarrennsli til sjávar þá daga sem rannsóknaferðir 
stóðu, þá reiknast endurnýjunartíminn vera á bilinu 12 til 25 dagar (5. tafla). Á svipaðan hátt 
hefur meðalendurnýjunartími ferskvatns í Faxaflóa verið áætlaður um 100 dagar (Unnsteinn 
Stefánsson og Guðmundur Guðmundsson 1978).  Endurnýjunartími ferskvatns á rannsókna-
svæðinu breytist vegna veðurfars, vinda, og vegna rennslisbreytinga.   
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13. mynd  Mælt rennsli í Laxá í Aðaldal, 
Skjálfandafljóti og Jökulsá á Fjöllum ásamt áætluðu 
heildarrennsli til Skjálfandaflóa og Axarfjarðar. 
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Á tímabilunum fjórum fyrir leiðangra voru vindar með ýmsum hætti.  Meðaltöl N-S 
og V-A þátta vindsins í öðru veldi á þessum tímabilum sýna að fyrir þriðja leiðangur þegar 
uppsöfnun var í samræmi við vaxandi rennsli af landi, þá var vindálag tiltölulega lítið (18. 
mynd).  Á tímanum frá þriðja til fjórða leiðangurs gerði allhvasst austan og aust- norðaustan 
veður og hefur það líklega átt stóran þátt í að flýta fyrir flæði út af rannsóknasvæðinu og 
minnka ferskvatnsmagnið þar.  Fyrir annan leiðangur voru að meðaltali svipaðar áttir en þó 
með veikari austanþætti (18. mynd).  Þá hafa straumar einnig borið ferskvatnið ört á brott, þó 
ekki örar en við bættist af landi.  Líklega hafa vindar fyrir fyrsta leiðangur fremur tafið flæði 
brott af svæðinu en flýtt fyrir því.  Þá var hins vegar tiltölulega lítið rennsli til sjávar.  Þessar 
takmörkuðu athuganir eru ekki grundvöllur til frekari tölfræðilegs samanburðar en þær veita 
sterkar vísbendingar um það að bæði rennsli af landi og vindar á hverjum tíma ráði 
ferskvatnsmagni í Skjálfanda og Axarfirði. 

2.1.4  Stöðugleiki yfirborðssjávar 

Á rannsóknatímanum, apríl til júní, gerist það almennt að hiti sjávar hækkar og selta lækkar 
svo sem fram kemur af þeim sýnum sem safnað var (19. mynd). Í fyrstu yfirferð í apríl er 
sjórinn á öllu svæðinu, grunnt og djúpt, tiltölulega einsleitur, öll sýnin á tiltölulega þröngu 
seltu- og hitabili.  Vorkoma hefur orðið í annarri yfirferð með seltulækkum og hitahækkun í 
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14. mynd  Dagsmeðaltöl norðanvigurs vindsins á 
Mánárbakka í öðru veldi. Sunnanátt hefur - gildi. 
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15. mynd  Dagsmeðaltöl vestanvigurs vindsins á 
Mánárbakka í öðru veldi.  Austanátt hefur - gildi 
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allmörgum sýnum og í seinni yfirferðunum í lok maí og í júní er sjórinn ofan 50-70 m dýpis 
með öðrum einkennum en djúpsjórinn sem breytist lítið. 

Bæði seltulækkun og hitahækkun lækka eðlismassa sjávar og almennt vex þá 
lagskipting, stöðugleiki efsta sjávarlagsins gagnvart blöndun við sjó á meira dýpi eykst. Hér 
er mismunur eðlismassa við yfirborð og á 50 m dýpi notaður sem mælikvarði á stöðugleika.  
Þar eð eðlismassadreifingin hefur áhrif á næringarefnabúskap efsta sjávarlagsins, þar sem 
birtu nýtur, og þar með á líffræðilegar aðstæður, þá er gagnlegt að skoða tengsl stöðugleika 
við yfirborðsseltu, yfirborðshita og ferskvatnsþykkt á föstum athuganastöðum.  Glöggt koma 
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17. mynd  Meðalheildarrennsli til sjávar á tímabilum 
fyrir leiðangra (grátt) og uppsöfnun ferskvatns í sjó á 
sömu tímabilum (svart). 
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18. Mynd.  Meðaltöl af vindi á Mánárbakka á 
tímabilum fyrir leiðangra.  Norðanvigur vindsins í 
öðru veldi, svart (suður hefur - gildi), og vestanvigur 
vindsins í öðru veldi, grátt (austur hefur - gildi).  
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fram sterk tengsl stöðugleika við yfirborðsseltu (20. mynd).  Stöðugleikinn vex einnig eftir 
því sem meira ferskvatn er íblandað sjónum og er hér sett fram sem reiknuð ferskvatnsþykkt 
á stöðunum (21. mynd).  Þau tengsl sýna að það skiptir máli hvernig ferskvatnið blandast 

yfirborðslaginu vegna vinda.  Þannig dró hvassviðrið í júníbyrjun úr stöðugleika því 
yfirborðsseltan hækkaði þegar ferskvatninu var jafnað á 20 til 25 m yfirborðslag í stað þess 
að vera langlægst í yfirborði (10. mynd).  

Hitahækkun hefur einnig haft áhrif á eðlismassa og draga má fram vægi annars vegar 
seltubreytinga og hins vegar hitabreytinga á eðlismassa, og þar með stöðugleika, af því sem 
gerðist í efstu 20 metrunum á föstum stöðum á þremur tímabilum milli leiðangranna 
fjögurra.  Þar eð eðlismassi sjávar, σ, er fall bæði af hita (T) og seltu (S), má skrifa 
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19. mynd  Hita-seltu tengsl fyrir sjávarsýni sem safnað var í fjórum leiðöngrum.  Fyrir leiðangur SO2, 20.-21. apríl, eru 
78 athuganir, fyrir SO3, 10.-13. maí, eru 101 athuganir, fyrir B08, 26.-27. maí, eru 110 athuganir og fyrir SO4, 12.-14. 
júní, eru 111 athuganir. 
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breytingar á eðlismassa með tíma (t) sem 
 
 
 

Mat á þessum stærðum leiðir í ljós að breytingar á eðlismassa sjávar í Skjálfanda og 
Axarfirði vegna seltu voru í heild margfalt meiri en eðlismassabreytingar af völdum hita (22. 
mynd).  Tölugildi hlutfallsins milli breytinga vegna seltu og breytinga vegna hita voru 2.9 í 
leiðangri SO3 (breyting frá aðstæðum í SO2), 1.9 í B08 og 5 í SO4 þegar tvö hæstu gildin 
eru undanskilin.  Innarlega í Axarfirði, á stöðum 7 og 8 (1. mynd), breyttist selta í yfirborði 
úr 29.2 í 34.2 og úr 29.8 í 31.1 frá þriðja til fjórða leiðangurs, B08 til SO4. Þetta kemur fram 
og er ástæða tveggja hæstu gilda eðlismassaaukningar vegna seltu á 22. mynd.  Þessu olli 
nálægð við ós Jökulsár og tilfærsla yfirborðslagsins ásamt blöndun vegna vinda.  Að öðru 
leyti lýsir 22. mynd heildarbreytingum sem verða á þessu svæði og þar kemur fram að eftir 
fyrsta tímabil milli yfirferða hefur eðlismassi á flestum athuganadýpum lækkað og enn frekar 
heldur þessi þróun áfram eins og kemur fram eftir tímabilið milli annarrar og þriðju 
yfirferðar.  Miklar breytingar verða á tímabilinu milli þriðju og fjórðu yfirferða vegna 
hvassviðris og blöndunar.  Eftir það tímabil hafði eðlismassi vaxið á um 40% athugadýpa 
svo sem greina má á 22. mynd.   

Í raun á sér stað samþætt þróun þar sem ferskvatn eykur lagskiptingu sem dregur úr 
lóðréttri blöndun og vaxandi varmaorka sjávar við hækkandi sól, hækkar hitastig meira í 
ferskvatnsblönduðum sjó en fjær landi þar sem orkuskipti milli lofts og sjávar ná dýpra 
vegna veikrar lagskiptingar.  Ferskvatnsmagn í sjónum og dreifing þess með dýpi er ráðandi 
um það hvernig háttar með lagskiptingu. Ennfremur sýna þessar niðurstöður hvernig 
aðstæður geta breyst vegna veðurs og vinda. 

2.2  Breytingar vegna lífrænna ferla 

Í hafinu við Ísland breytast aðstæður mjög eftir árstíðum.  Í skammdeginu skortir 
birtu til ljóstillífunar svifþörunga og kæling ásamt vindum blandar sjóinn niður á mikið dýpi 
en við það berast ólífræn næringarefni upp í yfirborðslagið. Eftir vorjafndægur vex birta ört 
en sjór er þó enn jafnblandaður niður á talsvert dýpi.  Það er ekki fyrr en nokkur lagskipting 

20. mynd.  Tengsl stöðugleika yfirborðslags sjávar 
við seltu í yfirborði á athuganastöðum. 

21. mynd  Tengsl stöðugleika yfirborðslags sjávar 
við reiknaða ferskvatnsþykkt á athuganastöðum. 
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verður í yfirborðslaginu að líkur minnka á því að þörungar sem vaxa nálægt yfirborði berist 
niður úr birtunni í myrkvað djúpið.  En við hæfilega lagskiptingu nýta þörungar birtu og 
næringarefni til vaxtar, skipta sér ört og vorhámark verður í þörungasvifinu (Sverdrup 1953; 
Þórunn Þórðardóttir 1994).  Þörungablóminn dregur úr gegnskini sjávar og mælingar á 
blaðgrænu-a veita upplýsingar um lífmassa svifþörunga.  Næringarefnaforðinn er 
takmarkaður, hann gengur fljótt til þurrðar og frekari vöxtur þörunga er háður endurnýjun og 
aðfutningi næringarefna á það lag sem nýtur birtu. Þörungar þurfa og nýta fosfat og nítrat í 
nokkuð föstum hlutföllum og ef einungis lífefnafræðileg ferli eru að verki þá koma þessi 
hlutföll fram þegar fylgst er með styrkbreytingum sem verða á uppleystum næringarefnum.  
Útaf Norðurlandi hafa komið fram breytingar á nítrati og fosfati þannig að ∆N: ∆P=14.8 sé 
miðað við atóm (Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson 1991).  Norðan við land er algengt 
að vegna vaxtar þörunga verði hlutfallslegar breytingar á kísli og nítrati í hlutföllunum á 
bilinu ∆Si: ∆N=0.5-2.0.  Þetta eru þó ekki línuleg tengsl (Unnsteinn Stefánsson og Jón 
Ólafsson 1991).  Við kísilþörungavöxt á vorin gengur uppleystur kísill oft til þurrðar og það 
gerist yfirleitt áður en nítrat eða fosfat er upp urið.  

2.2.1.  Breytingar á magni svifþörunga á Skjálfanda og Axarfirði 

Til að meta magn svifþörunga var blaðgræna-a mæld í yfirborðssjó á föstum 
stöðvum.  Ennfremur var flúrljómun skráð á siglingu og hún umreiknuð í blaðgrænu-a (4. 
tafla) og gegnskin sjávar var mælt frá yfirborði til botns á föstum stöðvum í þremur 
yfirferðum.   

Í fyrstu yfirferð, leiðangri SO2 um 20. apríl, var blaðgrænu-a styrkur yfirleitt lágur og 
hæstu gildi á sýnum frá föstum stöðvum var 3.7-3.8 µg/l á stað 6 í vestanverðum Axarfirði.  
Auk þess var blaðgræna-a 1-2 µg/l á stöðum 10, 11 og 12 nyrst og austast á 
rannsóknasvæðinu.  Á siglingu skráði síriti gróðurflekk milli stöðva 11 og 12 (23. mynd).  
Síritinn sýndi einnig að þar var svæðisbundin seltulækkun.  

Miklar breytingar höfðu átt sér stað er önnur yfirferð var farin, 10.-13. maí.  Þá 
mældist blaðgræna-a í yfirborðslaginu á bilinu 2-8 µg/l á föstum stöðvum og skráð 
flúrljómun benti til skellóttrar útbreiðslu, hárra gilda innarlega í Skjálfanda og Axarfirði og 
hærri styrks í austanverðum en vestanverðum fjörðunum (23. mynd).  Í þessum tveimur fyrri 

0,03

0,00

0,03

SO3

B08

SO4

-0,30

0,00

0,30

SO3

B08

SO4

Apríl            Maí             Júní Apríl            Maí            Júní

δσ
 d

T
δT

 d
t

δσ
 d

S
δS

 d
t

(k
g 

m
-3

d-1
)

(k
g 

m
-3

d-1
)

22. mynd Breytingar sem urðu á eðlismassa sjávar á tímabilum milli leiðangra.  Vinstra megin breytingar vegna 
hitastigs en hægra megin eðlismassabreytingar vegna seltu.  Kvarðinn á y-ás fyrir breytingar vegna hita nær yfir 10. 
hluta sviðs þess sem sýnir breytingar vegna seltu.  Frá leiðangri SO3 eru 43 gildi, frá B08 eru 55 gildi og frá SO4 58 
gildi. 
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yfirferðum er gróður sjávar að byrja að vaxa og aukast að vorhámarki og stöðugleiki 
yfirborðslagsins skýrir 61% breytileika gróðurmagns eins og það kemur fram í styrk 
blaðgrænu-a á föstum stöðvum (24. mynd).   

Í þriðju yfirferð í lok maí og í þeirri fjórðu í júní er styrkur blaðgrænu-a í yfirborði 
lágur víðast á svæðinu (23. mynd), en hæstur, um 5 µg/l, í sýnum sem tekin voru á um 20 m 
dýpi.  Breytingar á gegnskini sjávar í annarri, þriðju og fjórðu yfirferðum bera vitni um 
framvindu þörungamagns á svæðinu (25. mynd).  Í SO3 leiðangrinum er gegnskin minnst 
við yfirborð og stafar það af gróðurmagni fremur en af ólífrænu gruggi (26. mynd).  Í B08 
leiðangrinum í lok maí er hátt gegnsæi við yfirborð einkum á stöðum 3 og 12, en lágmark er 
í gegnsæi á um 20-25 m dýpi (25. mynd).  Það er einnig annað lágmark á um 5 m dýpi á stað 
7 en það stafar líklega af ólífrænu landrænu gruggi sem fylgir ferskvatni, lágri seltu 
yfirborðslagsins, á þessum stað (10. mynd).  Í B08 leiðangrinum fóru athuganir einnig fram á 
miðunum fyrir öllu Norðurlandi og þær sýndu að á Norðausturmiðum var lítill gróður í 
yfirborðslaginu og nítratstyrkur mjög lágur, svo tími vorhámarks þörungagróðurs var liðinn 
hjá eins og inná Skjálfanda og Axarfirði (Anon 1994). 

Í fjórðu yfirferð sem farin var eftir hvassviðri í byrjun júni var gegnskin mjög jafnt í 
efstu 20-25 m á stöðum 7 og 12 en nokkruð breytilegra á stað 3 (25. mynd).  Þessar 
niðurstöður gefa það til kynna að eftir að gróður nær hámarki í yfirborðslagi sjávar um 

23. mynd.  Styrkur á blaðgrænu-a í yfirborði í leiðöngrunum fjórum, leiðangur SO2, 20.-21. apríl, SO3, 10.-13. maí, 
B08, 26.-27. maí og SO4, 12.-14. júní. 
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miðjan maí þá hafi hægt mjög á vexti þörunga vegna takmarkaðs nítrats (sjá 2.2.2).  
Hnignandi og dauðir þörungar hafa sokkið niður á 15-25 m dýpi og þar hefur einnig átt sér 
stað vöxtur þörunga eftir því sem gegnsæi yfirborðslagsins óx.  Lágmark í gegnsæi kemur 
fram á þessu dýptarbili á mörgum stöðvanna í B08 leiðangrinum í lok maí (27. mynd).  Í 
fjórðu yfirferð í júní hafði blöndun vegna vinda eytt þessu lágmarki og gruggögnum er 
jafntdreift um yfirborðslagið. 
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24. mynd.  Tengsl blaðgrænu-a, gróðurmagns, við 
stöðugleika yfirborðs-lags sjávar í leiðöngrunum SO2, 
20.-21. apríl og SO3, 10.-13. maí.  Fjöldi mælinga 21, 
r2=0.61.  
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25. mynd Breytingar á gegnskini með dýpi og tíma vorið 
1994 á stað 3 á Skjálfanda, stað 7 í Axarfirði og stað 12 á 
landgrunninu utan fjarða. Leiðangur SO3, 10.-13. maí, 
B08, 26.-27. maí og SO4, 12.-14. júní. 
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2.2.2  Breytingar á styrk næringarefna 

Í fyrstu yfirferð um Skjálfanda og Axarfjörð var styrkur fosfats, nítrats og kísils í sjó 
með seltu yfir 34.7 að meðaltali 0.94 µmól/l, 13.7 µmól/l og 8.5 µmól/ og eru þessi gildi í 
samræmi við fyrri athuganir norðan landsins á vetrartíma (Unnsteinn Stefánsson og Jón 
Ólafsson 1991). 

Styrkur nítrats og kísils (28. og 29. mynd) á föstu athuganastöðvunum 3, 7 og 12, 
sýna að um 20. apríl, var styrkur nítrats aðeins lítillega lægri ofan 50 m dýpis en neðan þess 
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26. mynd  Tengsl gegnskins við gróðurmagn, blaðgrænu-a, í 
leiðangri SO3, 10.-13. maí. Fjöldi mælinga 15, r2=0.82. 
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27. mynd  Breytingar á gegnskini með dýpi á öllum stöðvum í leiðangri B08, 26.-27. maí.   



25 

en kísilstyrkurinn breytist nánast ekkert með dýpi.  Í SO3 leiðangrinum hafði nítratstyrkur 
lækkað mjög mikið og allnáið samræmi kemur fram milli nítratstyrks og gegnsæis (30. 
mynd).  Kísilstyrkurinn er hins vegar enn hár og við yfirborð á stöðum 3 og 7 eru hámörk 
vegna ferskvatnsáhrifa.  Þetta bendir til þess að fyrst þetta vor hafi þörungar sem ekki þurfa 
að nýta uppleystan kísil tekið að vaxa á svæðinu.  Undir lok maí, í B08 leiðangrinum, er 
nítrat nánast gengið til þurrðar í efstu 10-15 metrunum eins og annars staðar úti fyrir 
Norðausturlandi (Anon 1994).  Á stöðum 3 og 12 koma fram lágmörk kísils á 10-20 m dýpi 
og hár kísilstyrkur er í yfirborði vegna mikilla ferskvatnsáhrifa á þessum tíma og á stað 7 
yfirgnæfa ferskvatnsáhrifin áhrif lífríkisins á kísilstyrk.  Í júní, í SO4 leiðangrinum, er nítrat 
enn í mjög lágum styrk við yfirborð og styrklækkun nær niður á 75-100 m dýpi sem sýnir að 
vegna blöndunar hafa næringarefni borist upp til yfirborðslagsins.  Þá er kísilstyrkur orðinn 
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28. mynd Breytingar á styrk nítrats með dýpi og tíma 
vorið 1994 á stað 3 á Skjálfanda, stað 7 í Axarfirði og 
stað 12 á landgrunninu utan fjarða. Leiðangur SO2, 
20.-21. apríl, SO3, 10.-13. maí, B08, 26.-27. maí og 
SO4, 12.-14. júní. 

mjög lágur á stað 12 og lækkunin nær djúpt líkt og fyrir nítrat.  Í þetta skipti voru lítil 
ferskvatnsáhrif á stað 7, kísilstyrkurinn þar orðinn lágur við yfirborð og dreifingin sýnir að 
styrklækkun nær niður á 75 m dýpi.  Á stað 3 koma ferskvatnsáhrif í yfirborðslaginu fram í 
styrk uppleysts kísils.   

2.2.3  Hlutfallslegar breytingar á styrk næringarefna 

Eins og vænta mátti urðu miklar breytingar á styrk fosfats samhliða breytingum á 
nítratsyrk.  Heildarbreytingarnar koma fram í venslum fosfats og nítrats í sjósýnum frá 
yfirferðunum fjórum (31. mynd). Þau sýna línulegt samband, á atómgrundvelli, með         

St. 3 - Nitrat 

St. 12 - Nitrat 

St. 7 - Nitrat 
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29. mynd Breytingar á styrk uppleysts kísils, sílikats, 
með dýpi og tíma vorið 1994 á stað 3 á Skjálfanda, 
stað 7 í Axarfirði og stað 12 á landgrunninu utan 
fjarða. Leiðangur SO2, 20.-21. apríl, SO3, 10.-13. 
maí, B08, 26.-27. maí og SO4, 12.-14. júní.  Á stöð 
7 var kísilstyrkurinn í yfirborði 45.3 µmól/l í 
leiðangri B08. 
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30. mynd  Tengsl gegnskins sjávar við 
nítratstyrk í leiðangri SO3. Fjöldi mælinga 
109, r2=0.81. 
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31. mynd  Tengsl nítrats og fosfats í öllum 
fjórum leiðöngrum. Fjöldi mælinga 410, 
r2=0.96. 

∆N:∆P=15.1 sem er sambærilegt við það sem gerist utar á landgrunninu (Unnsteinn 
Stefánsson og Jón Ólafsson 1991).  Aðfallslínan gefur til kynna að ef nítrat gengur til þurrðar 
sé enn lítilsháttar af fosfati í upplausn, þ.e. að nítrat takmarki þörungavöxt fremur en fosfat.  
Þetta er eitt af einkennum Pólsjávar sem oft gætir, en mismikið, í sjónum útaf Norðurlandi.  

St. 3  -  Silikat St. 7  -  Silikat 

St. 12  -  Silikat 
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32. mynd  Tengsl uppleysts kísils og nítrats í 
öllum fjórum leiðöngrum. 

33. mynd Tengsl uppleysts kísils og nítrats í 
öllum fjórum leiðöngrum þegar selta var hærri 
en 34.6.  Fjöldi mælinga 225 , r2=0.74. 

Það er því tvennt sem hefur ráðandi áhrif á styrk fosfats og nítrats á þessu svæði að vorlagi: 
Vetrarstyrkur í sjónum á landgrunninu og lífefnafræðileg ferli, binding í lífrænt efni við 
ljóstillífun og losun úr lífrænum efnum við niðurbrot.   

Öðruvísi háttar um vensl nítrats og uppleysts kísils því auk lífefnafræðilegra ferla 
sem ráða styrk nítrats hefur ferskvatn sem berst til sjávar mikil áhrif á styrk kísils (32. 
mynd).  Fram er komið að kísilstyrkur hafði lítt lækkað vegna þörungagróðurs fyrr en í 
tveimur síðari yfirferðunum.  Ef einungis eru skoðuð sýni úr þessum leiðöngrum sem eru 
með hærri seltu en 34.6 koma fram breytingar á nítrati og kísli sem einkum tengjast 
lífefnafræðilegum ferlum (33. mynd).   Þær gefa til kynna hlutfallslega breytingar á nítrati og 
kísli á atómgrundvelli þar sem ∆Si: ∆N er um 0.7.  Þetta lýsir þó ekki beinlínis hlutfallslegri 
upptöku kísilþörunga á þessum efnum því aðrir þörungaflokkar en kísilþörungar kunna 
einnig að hafa haft áhrif á nítratstyrk.  Þegar kísilþörungar úr sjó eru ræktaðir hefur komið 
fram að hlutfall niturs og kísils sem binst í vefi þeirra er talsvert hærra en 0.7, um það bil 1, 
eða frá 0.95 til 1.13 og breytilegt eftir birtuskilyrðum (Brzezinski, M. A. 1985).  Af þessu má 
ætla að taki einungis kísilþörungar að vaxa í sjó með nítratstyrk 13.7 µmól/l og kísilstyrk 8.5 
µmól/l, eins og var á svæðinu í fyrstu yfirferð, og nýti þeir nítrat og kísil jafnt, þá takmarkar 
uppleystur kísill vöxt þeirra og 5.2 µmól/l af nítrati væru eftir í upplausn þegar kísill væri 
upp urinn.     

2.3  Framburður næringarefna til sjávar með fljótum 

Vegna efnaveðrunar er styrkur kísils í íslenskum ám og fljótum margfallt hærri en  
hann er í fullsöltum sjó, styrkur fosfats í ám er svipaður þeim sem er í sjó en nítratstyrkurinn 
mun lægri (Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson 1991). Íslensk vatnsföll eru að þessu leyti 
ólík vatnsföllum meginlanda sem eru mörg með háan styrk nitur- og fosfórsambanda vegna 
mannlegra athafna, landbúnaðar, skolps og iðnaðar.  Auk uppleystra efna berst grugg í 
sviflausn með ánum til sjávar, með jökulám er einkum um ólífræna bergmylsnu að ræða.  
Gruggið sekkur niður úr yfirborðslaginu, stærstu agnirnar fyrst, en  það dregur úr gegnsæi 
sjávar og þar með ljósorku sem þörungar geta nýtt og ólíklegt er að þörungar nýti 
næringarefni, t.d. kísil sem bundinn er í leirögnum.   



28 

34. mynd  Tengsl uppleysts kísils við seltu í 
leiðöngrunum SO2, SO3 og B08 þar sem kísilstyrkur var 
hærri en 8 µmól/l.  Fjöldi mælinga 208 , r2=0.89. 
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Áhrif ferskvatns á kísilstyrk sjávar koma fram í tengslum kísils við seltu á þeim tíma 

sem þörungavöxtur hefur ekki áhrif á styrk kísils.  Vegna blöndunar koma þau fram í skýrum 
línulegum tengslum kísils við seltu um miðjan vetur þegar þörungavöxtur er vart  
merkjanlegur.  Þannig hefur komið fram að ferskvatn með kísilstyrk á bilinu 200-250 µmól/l 
berst til sjávar með Ölfusá og Þjórsá (Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson 1991; Sólveig 
R. Ólafsdóttir og Jón Ólafsson 1999).  Niðurstöður allra  mælinga á kísli í yfirferðunum 
fjórum sýna að ekki er um að ræða klár línuleg tengsl við seltu enda hafði 
kísilþörungagróður leitt til lækkunar á kísilstyrk.  Tengsl kísils við seltu í sýnum sem voru 
með hærri kísilstyrk en 8 µmól/l í fyrstu þremur yfirferðunum, þau benda hins vegar til 
línulegs samhengis og að kísilstyrkur í ferskvatninu sem berst til sjávar sé rösklega 200 
µmól/l (34. mynd).  Það er í samræmi við styrk kísils í Laxá í Aðaldal við Æðarfossa að 
vetrarlagi en í þeirri á er nítratstyrkur lágur og fosfatstyrkur lægri en í sjó (Jón Ólafsson 
1979).  Í þessari athugun á framburði næringarefna til sjávar með ám og fljótum voru þó 
engar mælingar frá Skjálfandafljóti eða Jökulsá á Fjöllum.  Nýlegar rannsóknir á efnum í 
Jökulsá á Fjöllum sýna að styrkur kísils í ánni að vetrarlagi er um 300 µmól/l,  um 200 µmól/
l  að vorlagi og fellur  vð sumarrennsli niður í um 120 µmól/l (Sigurður R. Gíslason o.fl. 
2001).  Þar kom einnig fram lágur nítratstyrkur.  Styrkur næringarefna í ferskvatns-
blönduðum sjó í Skjálfanda og Axarfirði sýnir að hið sama gildir á því svæði og við 
suðurströndina, að kísill frá fallvötnum hefur talsvert vægi og getur stuðlað að meiri 
kísilþörungavexti en verður á þeim strandsvæðum þar sem áhrifa stórra fallvatna gætir lítið 
eða ekki.  Af styrk fosfats og nítrats má álykta að framlegð fallvatnanna á þessum 
næringarefnum til svæðisins skipti litlu máli að vorlagi. 

Með ferskvatni berast fjölmörg önnur uppleyst efni til sjávar og við blöndun árvatns 
við sjó losna sum snefilefni úr tengslum við grugg og ganga í upplausn og önnur kunna að 
falla út úr upplausn (Sólveig Ólafsdóttir og Jón Ólafsson 1999).  Þörungar þurfa fleiri 
snefilefni en fosfat, nítrat og kísil til að vaxa, t.d. járn í afar litlu magni.  Engar áreiðanlegar 
athuganir hafa verið gerðar á styrk járns í sjó við landið en ólíklegt verður þó að telja að 
járnskortur takmarki þörungavöxt á strandsvæðum við Ísland.  

2.4  Framvinda næringarefnaástands síðar sumarið ´94. 

Þegar fjórða yfirferð var farin um Skjálfanda og Axarfjörð í júní voru að komast á 
aðstæður sem sennilega eru einkennandi fyrir sumarmánuðina.  Engar frekari athuganir fóru 
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fram á svæðinu um sumarið og því er eftirfarandi einungis ályktanir byggðar á rannsóknum á 
Faxaflóa og þekktum hringrásarferlum næringarefnanna (Unnsteinn Stefánsson 1991; 
Unnsteinn Stefánsson og Jón Ólafsson 1991; Þórunn Þórðardóttir 1994).   

Stöðugleiki eða lagskipting sem dugar til þess að þörungagróður dafni um vorið 
dregur jafnframt úr lóðréttri blöndun og flæði næringarefna upp til yfirborðslagsins.  Þykkt 
yfirborðslagsins ræðst af blöndun vegna öldu og vinda og sterk lagskipting getur nánast 
komið í veg fyrir blöndun næringarefnaríks sjávar upp í yfirborðslagið.  Hvassviðri, 
straumar, sjávarfallastraumar og botnlögun, rastir, geta aukið lóðrétta blöndun.  
Rannsóknasvæðið á Skjálfanda og Axarfirði er ekki einsleitt og búast má við því að 
blöndunarskilyrði innan svæðisins hafi verið breytileg. 

Að sumarlagi verður styrkur nitursambanda (nítrat og ammóníak) í yfirborðslaginu, 
þar sem birtu nýtur, takmarkandi fyrir frumframleiðni svifþörunga en fosfat verður í lágum 
en þó ekki takmarkandi styrk.  Styrkur uppleysts kísils ræðst einkum af ferskvatnsáhrifum.   

Á vaxtarskeiði skipta þörungar sér ört, á hverjum degi eða fáum dögum, en þeir eru 
einnig fæða fyrir svifdýr.  Næringarefni berast í lífefnafræðilegri hringrás á ný í upplausn við 
niðurbrot dauðra þörunga og við úrgangslosun frá svifdýrum.  Fosfór og nitur eru í 
tiltölulega hröðum lífefnafræðilegum hringrásum og kunna þessi næringarefni að nýtast 
margsinnis við ljóstillífun um sumarið.  Kísill er hins vegar bundinn í skeljar kísilþörunga 
sem leysast mjög hægt upp eftir dauða þörunganna.   

Breytingar á næringarefnaástandi á rannsóknasvæðinu um sumarið eftir fjórða 
leiðangur hafa því ráðist af samspili margra þátta í ólífrænu umhverfi og lífríki. 

Um haust þegar tekur að kólna, vindar vaxa og lagskipting minnkar, kann lóðrétt 
blöndun að leiða til aukins framboðs næringarefna og hausthámarks svifþörunga. 

3.  Samandregnar niðurstöður athugana á Skjálfanda og Axarfirði 

• Athuganir á sjó í Skjálfanda og Axarfirði ná yfir tímabil sem hefst á vetrarástandi í apríl 
og er því lýkur um miðjan júní er að komast á sumarástand. 

• Hvað eðlisástand sjávar varðar þá breytist hann frá því að vera kaldur, tiltölulega 
jafnsaltur og blandaður frá yfirborði niður undir botn, í að vera lagskiptur vegna lægri 
eðlismassa yfirborðslagsins, með hitaskiptalagi og á stórum svæðum koma fram áhrif 
ferskvatnsflæðis af landi.   

• Stöðugleiki yfirborðslagsins gagnvart lóðréttum hreyfingum fer mest eftir seltu í 
yfirborði, hann eykst þegar selta lækkar. 

• Stöðugleiki yfirborðslagsins eykst einnig með ferskvatnsmagni á hverjum stað en breytist 
eftir því hvernig ferskvatnið dreifist með dýpi.  Blöndun vegna veðurs og vinda dregur úr 
stöðugleika. 

• Seltubreytingar hafa miklu meira vægi en hitabreytingar til að breyta eðlismassa sjávar 
og stöðugleika. 

• Ferskvatnsmagn í sjónum og dreifing þess með dýpi er ráðandi um það hvernig til háttar 
með lagskiptingu.  

• Reiknaður endurnýjunartími ferskvatns á rannsóknasvæðinu  er á bilinu 12-25 dagar. 

• Ferskvatnsmagn á rannsóknasvæðinu og útbreiðsla þess fer á hverjum tíma eftir rennsli 
fallvatna til sjávar undangengna daga/vikur og einnig eftir vindum undangengna daga/
vikur.  Austlægir vindar virðast flýta fyrir flæði ferskvatnsblandaðs sjávar brott af 
svæðinu. 
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• Vöxtur svifþörunga var rétt að hefjast seint í apríl og var mikill í yfirborðslagi sjávar 
fyrrihluta maí.  Á þessu tímabili óx gróðurmagn í samræmi við stöðugleika 
yfirborðslagsins. 

• Breytingar á styrk næringarefna gefa til kynna að fyrst um vorið hafi vaxið þörungar sem 
ekki nýta kísil og að kísilþörungar hafi einkum vaxið eftir miðjan maí. 

• Nítrat takmarkar þörungagróður að vorlagi og fosfat gengur því nær til þurrðar.  

• Með ferskvatnsrennsli til Skjálfanda og Axarfjarðar berst uppleystur kísill sem getur 
aukið kísilþörungavöxt á svæðum þar sem áhrifa þess gætir. 

• Framlag fallvatnanna á fosfati og nítrati til strandsjávar skiptir litlu máli að vorlagi. 

Þar eð rannsóknin náði aðeins yfir hluta ársins, vorið, þá eiga ofangreindar niðurstöður 
einkum við þann árstíma. Líklegt er þó að á öðrum árstíðum verði ferskvatnsmagn á svæðinu 
einnig afleiðing af samspili rennslis og veðra. Þó þau gögn sem hér var aflað dugi ekki til 
ítarlegrar lýsingar á því samspili geta þau nýst vel við frekari rannsóknir, t.d. ef unnið væri 
að líkani á ferskvatnsbúskap svæðisins. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna, að líkt og við Suður- og Suðvesturland tengist gróður 
í sjónum að vorlagi stöðugleika og þar með ferskvatnsáhrifum í sjó. Vorgróðurinn nýtir forða 
ólífrænna næringarefna sem er í sjónum eftir vetrarblöndun og vorið 1994 hófst gróður með 
þörungum sem ekki þurfa kísil en kísilþörungar slógust svo í hópinn. Síðar um sumarið, eftir 
að rannsóknum lauk, er líklegt að gróður hafi einkum takmarkast af framboði næringarefna 
úr lífefnafræðilegri hringrás. Straumar, veður og blöndun kann þó jafnframt hafa haft áhrif á 
næringarefnaframboð þá. 

Samhliða rannsókn á hrognum og fisklirfum á rannsóknasvæðinu benti til þess að helsta 
hrygningarsvæðið væri í austanverðum Axarfirði, utan Kópaskers (Konráð Þórisson 1994). 
Hrogn af því svæði berast og dreifast með ferskvatnsblönduðum sjó en af þessum 
rannsóknum verður fátt ráðið um það beinlínis hvaða þýðingu breytilegt ferskvatn hefur fyrir 
þá staðbundnu hrygningu. 
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