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Inngangur 
Í þessari skýrslu er niðurstöðum úttektar lífríkis Kalmanstjarnar lýst. Úttekt fjörulífs og söfnun 
skúfaþangs til mengunarefnamælinga var framkvæmd í september 2020 en úttekt á fuglalífi í apríl og 
maí 2021.  
 

Starfsemi fiskeldis við Kalmanstjörn má rekja til ársins 1985 þegar Silfurgen hf. hóf þar starfsemi sína. 

Stofnfiskur hefur verið með starfsemi á svæðinu frá árinu 1991, en breytti nafni sínu þann 19.janúar 

2021 og heitir nú Benchmark Genetics Iceland hf. Benchmark Genetics Iceland hefur leyfi til 

framleiðslu á allt að 200 tonnum af laxi á ári í eldisstöðinni við Kalmanstjörn. Fyrirhuguð stækkun er á 

framleiðslunni um allt að 400 tonn. Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um helstu 

tegundir og þekju þeirra í fjörunni, mæla bakgrunnsgildi í sjó og uppsöfnun mengunarefna auk þess 

að kanna fuglalíf á svæðinu áður en til stækkunar fiskeldisins kæmi.  

Rannsóknin fól í sér: 

• Kanna tegundasamsetningu og fjölbreytileika í fjöruvistum á svæðinu við núverandi starfsemi 

til að hægt sé að bera þau saman við hugsanlegar breytingar í kjölfar aukinnar fráveitu. 
 

• Bakgrunnsgildi í sjó og uppsöfnun mengunarefna í skúfaþangi: Mæla bakgrunnsgildi sjávar 

svo hægt sé að bera þau saman við hugsanlegar breytingar á efnainnihaldi í kjölfar aukinnar 

fráveitu. 
 

• Kanna fuglalíf á áhrifasvæði affallslagnar og nágrennis svo bera megi saman við upplýsingar 

sem aflað verður í kjölfar aukinnar fráveitu. 

 

Í þessari skýrslu er greint frá úttekt lífríkis fjöru, fuglalífs, niðurstöðum mælinga á bakgrunnsgildum í 

sjó og uppsöfnun mengunarefna í skúfaþangi við Kalmanstjörn. 



 

2 

1 Lífríki fjöru 

1.1 Markmið 

Að kanna tegundasamsetningu og fjölbreytileika í fjöruvistum við Kalmanstjörn. 
 

1.2 Aðferðir 

Dagana 18. og 21. september 2020 voru lögð niður snið með reglubundnum hætti í fjöruvistum við 

Kalmanstjörn. Sýnataka fór fram á fjöru og voru sett út snið sem gengu þvert á fjöruna með ákveðnu 

millibili, milli efri og neðri marka hennar. Samtals voru lögð út fjögur hefðbundin fjörusnið (S1–S4) og 

fjögur punktsnið (P1–P4) (Myndir 1.1 og 1.2) og koma staðsetningar þeirra, lengdir (fjarlægð milli 

efstu og neðstu stöðva), fjörugerðir og dagsetningar sýnataka fram í Töflu 1.1.  

1.2.1 Svæðislýsing 

Brimasamar klettafjörur einkenna ströndina út af Kalmanstjörn. Eldisstöð Benchmark Genetics 

Iceland stendur inn af vík (Mynd 1.1) sem er víða stórgrýtt og flokkast skv. UNIS-flokkun sem grýtt 

fjara (FI). Innst í víkinni er gróf setfjara og þar myndast lón á fjöru og rennur affall eldisstöðvar í 

stærra lónið (Mynd 1.2). Svæðið frá Garðskaga að Kalmanstjörn flokkast skv. UNIS-flokkun sem 

klóþangsfjara (AI-3I), en það er ein útbreiddasta fjöruvistgerð hér við land og jafnframt sú 

tegundaauðugasta. Stafar það af því að klóþang veitir mörgum lífverum skjól og búsvæði (Agnar 

Ingólfsson 1990, 2006). Svæðið frá Garðskaga að Kalmanstjörn er á lista Náttúrufræðistofnunar 

Íslands yfir mikilvæg fuglasvæði. Á þessu svæði er fjölbreytt fuglalíf árið um kring og á fartíma á vorin 

eru þar stórir hópar vaðfugla í fjörum (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl. 2016). 

Mikið er af reka í fjörunni og á landi ofan við fjöruna, bæði timbur og alls kyns plastdrasl. Grjótburður 

er töluverður á land og er skýrt merki um brimasemi og atgang sjávar á svæðinu. 

1.2.2 Fjörusnið 

Málband var lagt út eftir hverju fjörusniði (1, 2, 3 og 4) og síðan voru staðsetningar stöðva mældar út 

með 50 cm hæðarbili (Mynd 1.3). Efsta stöð á hverju sniði var staðsett á svæði þar sem klettadoppa 

(Littorina saxatilis) var ríkjandi lífvera eða á mörkum fjörusvertu (Hydropunctaria maura) og 

dvergaþangs (Pelvetia canaliculata), eftir því sem við átti. Efsta stöð á hverju sniði var auðkennd 1, sú 

næsta 2 o.s.frv. Heildarfjöldi kannaðra stöðva í hnullunga/-klapparfjörum var 21, alls fjórar til sjö á 

hverju sniði (Tafla 1.1). 

Nærumhverfi hverrar stöðvar var lýst og þar lagður niður 1 x 1 metra rammi. Ramminn samanstendur 

af 100 reitum (10 x 10 cm, Mynd 1.4). Öllu var lýst sem féll innan rammans svo sem undirlagi, þekju 

þörunga og fjölda smádýra yfir 3 mm. Við hlið hvers 1 x 1 metra ramma var settur einn 20 x 20 cm 

rammi. Allt var fjarlægt innan úr minni rammanum niður á um 10 cm dýpi ef um mjúkt undirlag 

(setfjöru) var að ræða. Ef stöðin var í grýttri fjöru voru þörungar skornir eins og þeir liggja í fjörunni 

innan rammans þrátt fyrir að staðsetning fótfestu þörungsins hafi verið utan rammans. Allt sem var 

fast við undirlag innan rammans var fjarlægt, sett í poka og látið fylgja sýni. Öll frekari úrvinnsla sýna 

fór fram á rannsóknastofu. Þar voru dýr skoluð af þörungum í vatni, þörungar fjarlægðir og greindir í 

helstu tegundir, vigtaðir og að endingu settir á pappírsþurrkur til þerris í 2 sólarhringa við 

herbergishita og þá vigtaðir aftur. Skolvatnið af þörungum var sigtað í 500 μm sigti og öll dýr sem eftir 

sátu í sigtinu varðveitt í 70% ethanóli. Við frekari úrvinnslu voru sýnin skoðuð undir víðsjá og greind 

til tegunda eftir því sem unnt var og fjöldi einstaklinga talinn. 
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1.2.3 Punktsnið 

Til að fá betra mat á áhrifasvæði útrásar voru 4 punktsnið lögð í fjörunni framan við útrás (Mynd 1.5 

og Mynd 1.6). Fjaran þar er skýldari en út við ströndina og samanstendur m.a. af tveimur lónum, set- 

og hnullungafjöru (Mynd 1.2). Heildarfjöldi kannaðra stöðva var 13, tvær til fjórar á hverju sniði (Tafla 

1.1). 

Ef um setfjöru var að ræða var 365 ml setsýni tekið á stöð sem náði 8 cm ofan í setið og var 8,5 cm í 

þvermál og sýnið varðveitt í 10% formalíni í tvo sólarhringa. Á öllum setsýnastöðvum var um 

tiltölulega gróft set/sand að ræða (> 500 μm). Öll frekari úrvinnsla sýna fór svo fram á rannsóknastofu 

þar sem sýni voru varðveitt í 70% ethanóli. Við frekari úrvinnslu voru sýnin skoðuð undir víðsjá og 

greind til tegunda eftir því sem unnt var og fjöldi einstaklinga talinn. Ef um hnullungafjöru var að 

ræða var lagður niður 1 x 1 metra rammi. Ramminn samanstendur af 100 reitum (10 x 10 cm). Við 

hlið hvers 1 x 1 metra ramma var settur einn 20 x 20 cm rammi. Allt sem var fast við undirlag innan 

rammans var fjarlægt, sett í poka og látið fylgja sýni. Öll frekari úrvinnsla sýna fór svo fram á 

rannsóknastofu. Þar voru dýr skoluð af þörungum í vatni, þörungar fjarlægðir og greindir í helstu 

tegundir, vigtaðir og að endingu settir á pappírsþurrku til þerris í 2 sólarhringa við herbergishita og þá 

vigtaðir aftur. Skolvatnið af þörungum var sigtað í 500 μm sigti og öll dýr sem eftir sátu í sigtinu 

varðveitt í 70% ethanóli. Við frekari úrvinnslu voru sýnin skoðuð undir víðsjá og greind til tegunda 

eftir því sem unnt var og fjöldi einstaklinga talinn. 

1.3 Niðurstöður 

1.3.1 Þekjumælingar 

Þekjumælingar þörunga við Kalmanstjörn sýna að fjaran þar er beltaskipt (Tafla 1.2). Dæmigerð 

hnullunga/-klapparfjara þar sem fjörusverta (Hydropunctaria maura) er efst í grýttu fjörunni ásamt 

dvergaþangi (Pelvetia canaliculata) og klapparþangi (Fucus spiralis). Klóþangsbelti (Ascophyllum 

nodosum) er um miðbik fjörunnar og niður á neðstu stöðvar með allt að 100% þekju og 

ásætuþörungur á klóþangi, þangskegg (Vertebrata lanosa). 

Klettadoppa (Littorina saxatilis), þangdoppa (Littorina obtusata), nákuðungur (Nucella lapillus) og 

hrúðurkarl (Semibalanus balanoides) voru algengustu dýrin og fundust á velflestum stöðvum, aðrar 

algengar tegundir voru burstaormurinn Fabricia stellaris og svampar (Halichondria sp.) (Tafla 1.3). 

1.3.2 Þyngd ríkjandi þörunga 

Blaut- og þurrvigt ríkjandi tegunda er sýnd í Viðauka 1A. 

Klóþang (Ascophyllum nodosum) hefur langmesta vigt þörunga, eins og vænta mátti af 

þekjumælingum. Aðrar tegundir ná ekki umtalsverðri þyngd að klapparþangi (Fucus spiralis) 

undanskildu, en það hafði blettótta útbreiðslu. 

1.3.3 Tegundaskrá yfir þörunga 

Heildarfjöldi þörungategunda í 20 x 20 cm reitum á fjörusniðum er sýndur í Töflu 1.5, en tegundir á 

hverri stöð má finna í Viðauka 1A. 

1.3.4 Talningar á dýrum 

Talningar dýrategunda í 20 x 20 cm reitum á fjörusniðum eru sýndar í Töflu 1.4, samantekt yfir fjölda 

dýrategunda í sömu reitum er sýnd í Töflu 1.4. 
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Kræklingur (Mytilus edulis), mæruskel (Turtonia minuta), mærudoppa (Skeneopsis planorbis), 

ánahópurinn Lumbricillus, mottumaðkur (Fabricia stellaris), fjörurykmý (Cf. Cricotopus variabilis) og 

fjörumaurar (Acarina) voru algengustu tegundir og fundust víða, þá aðallega um miðbik og neðarlega 

í fjörunni. 

1.3.5 Tegundafjöldi 

Fjöldi tegunda dýra og þörunga á hverri stöð kemur fram í Töflu 1.5. Rétt er að hafa í huga að í raun 

er verið að telja greindar einingar, þ.e. sumar hverjar geta innihaldið tvær eða fleiri tegundir ef nánar 

væri skoðað (s.s. ánar, krabbaflær og þráðormar). 

1.3.6 Samfélagsgerð 

Sýnatökustöðvar voru flokkaðar (Viðauki 1C) með tilliti til skyldleika (Centroid Linkage, squared 
euclidean distance; stigskipt greining í SPSS tölfræðiforritinu) út frá fjölda dýrategunda og 
einstaklinga sem greindir voru í 20 x 20 cm römmum (Tafla 1.4). Punktstöðvar P1, P2 og P4 raðast 
greinilega saman út frá helstu dýrahópum og það sama gildir um stöðvarnar sitt hvoru megin við 
útrásina, P3-1 og 2 (P3_A) og P3-3 og 4 (P3_B). Af sniðunum er fjörusnið 4 líkast P3 stöðvunum og í 
kjölfarið koma fjörusnið 3, 2 og 1. Þessar niðurstöður sýna vel muninn á dýrasamfélögum við 
Kalmanstjörn á milli fjörusniðanna og punktsniðanna þar sem tekin voru setsýni í pollum og í 
útrásinni við Kalmanstjörn. 

1.3.7 Annað dýralíf 

Hornsíli (Gasterosteus aculeatus) fundust í lóni við útrás og eins sást minkur (Neovison vison) á 

svæðinu.  
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2 Bakgrunnsgildi í sjó og uppsöfnun mengunarefna 
 

2.1 Markmið 

Að bakgrunnsgildi verði þekkt svo hægt sé að bera mælingarnar saman við hugsanlegar breytingar á 

efnainnihaldi eftir að til aukinnar fráveitu kemur frá fiskeldi Benchmark Genetics Iceland við 

Kalmanstjörn. 

 

2.2 Aðferðir 

Styrkur níu ólífrænna snefilefna: arsen (As), kadmín (Cd), króm (Cr), kopar (Cu), járn (Fe), kvikasilfur 

(Hg), nikkel (Ni), blý (Pb) og sink (Zn), auk fosfórs (P), köfnunarefnis (N) og lífræns kolefnis (C) var 

mældur í skúfaþangi (Fucus distichus). Notast var við skúfaþang þar sem enginn kræklingur af 

staðlaðri stærð fannst á svæðinu, auk þess er skúfaþang algengari og útbreiddari á Reykjanesskaga 

samanborið við bóluþang (Fucus vesiculosus). 

Skúfaþangi var safnað 18. og 21. september 2020 á sex stöðvum nærri fjörusniðunum á Kalmanstjörn 

(Tafla 2.1, Mynd 1.1). Sýnin voru geymd í frysti fyrir efnagreiningar. Um 300 grömm (votvigt) af 

skúfaþangi frá hverri stöð voru hreinsuð af ásætum og send til efnagreininga hjá Matís. 

Umhverfisþættir voru auk þess mældir í sjó í Vogavík þann 4. september 2020 á fjöru og 22. 

september 2020 á fjöru og flóði (Mynd 3.1), ýmist á sniðunum eða nærri þeim til að fá mat á 

breytileikann sem er þar til staðar og gæti haft áhrif á efnaupptöku þangsins. Hanna HI-98194 

multiparameter mælir var notaður til mælinga á eftirfarandi þáttum (Mynd 2.1): sjávarhita (±0.15°C), 

seltu (±0.01 PSU) og sýrustigi (±0.02 pH). 

Niðurstöður mælinga á ólífrænum snefilefnum eru á þurrvigtargrunni (mg/kg þurrvigtar skúfaþangs). 

Rauðar línur á myndunum (Viðauki 2A) tákna lægstu viðmið Norðmanna fyrir lítt eða ómengað þang 

(Molvær o.fl. 2004) en slík viðmið eru ekki til fyrir járn. Notast er við norsk viðmiðunarmörk fyrir lítt 

eða ómenguð svæði ásamt bakgrunnsgildum frá öðrum hafsvæðum fyrir bóluþang sem er skyld 

tegund, ástæða fyrir því er sú að engin bakgrunnsgildi eru fáanleg fyrir skúfaþang. Fosfór (P), 

köfnunarefni (N) og kolefni (C) voru greind sem hlutfall af þyngd skúfaþangs (% af þurrvigt) og einnig 

sýnd í innbyrðis hlutföllum fyrir hverja stöð: C:N og N:P. Fylgni á milli mismunandi efna var prófuð 

með Spearman´s rho fylgniprófi í þeim tilgangi að greina mögulegan uppruna efnanna úr seti og 

svifögnum. Marktækni tengslanna var miðuð við p < 0,05 og er tafla með niðurstöðum prófanna sýnd 

í Viðauka 2B. 

2.3 Niðurstöður og umræða 

Niðurstöður efnagreininga skúfaþangs og mælinga á sjó eru í Töflu 2.1 og Viðaukum 2A og 2B. 

Niðurstöður punktmælinga við Kalmanstjörn eru í Viðauka 2C.  

2.3.1 Ólífræn snefilefni í skúfaþangi 

Eins og sjá má í Töflu 2.2 skera engin gildi sig úr þegar niðurstöðurnar fyrir Kalmanstjörn eru bornar 

saman við ætluð bakgrunnsgildi frá öðrum hafsvæðum. Þó má nefna að kadmín og kopar eru rétt yfir 

norskum viðmiðunarmörkum (kadmín á S1 til S4 og kopar við útrásina á P3-2 og P3-3), en styrkur 

undir þeim mörkum lýsir lítt eða ómenguðum svæðum (Molvær o.fl. 2004). Styrkur arsens og 

kadmíns var lægstur á stöðvunum næst útrásinni. Þekkt er að styrkur þessara efna getur fylgt 
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seltustigi á þann hátt að lægri selta leiðir til lægri styrks arsens en hærri styrks kadmíns í þangi. 

Niðurstöðurnar verða því ekki ótvírætt útskýrðar með mismunandi seltustigi á sýnatökustöðunum við 

Kalmanstjörn og koma einhverjir aðrir þættir til. Almennt er kadmín í tiltölulega háum styrk við Ísland 

af náttúrulegum orsökum (vegna eldvirkni og bergrofs) sem sést meðal annars í kræklingi (Hrönn 

Jörundsdóttir o.fl. 2013) þannig að það kemur ekki á óvart að það reyndist yfir norsku 

viðmiðunarmörkunum í skúfaþangi á stöðvum S1 til S4. Möguleg skýring á lægri gildum kadmíns og 

arsens í þangi næst útrásinni er lægri styrkur efnanna í affallsvatninu frá fiskeldinu og því viðvarandi 

þynningaráhrif miðað við sjóinn. Sömu ályktun mætti draga varðandi styrk nikkels sem sýndi jákvæða 

fylgni við kadmín og arsen en á öllum stöðvum reyndist nikkelstyrkur þó undir viðmiðunarmörkum. 

Sem fyrr segir var styrkur kopars hæstur næst úfallinu og reyndist yfir viðmiðunarmörkunum á þeim 

tveimur stöðvum, P3-2 og P3-3. Sink mældist einnig í hæstum styrk á þessum stöðvum en þó vel 

undir viðmiðunarmörkum fyrir lítt eða ómenguð svæði. Styrkur járns var afar mismunandi í 

skúfaþangi við Kalamanstjörn eða allt frá 28 til 340 mg/kg þurrvigt. Þessi breytileiki gefur að líkindum 

til kynna mismikla uppsprettu og aðgengi efna úr seti og/eða landrænum framburði enda járn oft 

lausbundið í íslenskum jarðvegi, sem skilast þá út með ferskvatni frá landi. Ekki eru til 

viðmiðunarmörk fyrir járn í þangi en járn, sem er nauðsynlegt snefilefni, getur hentað vel til túlkunar 

á áhrifum sets á uppsöfnun og breytileika í styrk t.d. kopars, króms og nikkels í lífverum. Fram kom 

marktæk jákvæð fylgni járns við kopar, króm og sink sem getur bent til þess að breytileikinn í styrk 

þessara efna á milli stöðva skýrist af uppróti af botni og/eða seti í nánasta nágrenni þeirra. Kvikasilfur 

og blý reyndist undir greiningarmörkum í skúfaþangi á öllum stöðvunum.  

Aðgengilegt gagnasafn fyrir snefilefnamælingar í skúfaþangi á Reykjanesi er afar takmarkað, en gildi 

sem þó eru til eru af svipaðri stærðargráðu og þau sem sjást í þessari úttekt. Munur á 

snefilefnainnihaldi milli tegunda og hafsvæða getur verið umtalsverður af náttúrulegum ástæðum og 

því ber að fara varlega við beinan samanburð á viðmiðunarmörkum á milli tegunda og svæða. Þessi 

gildi ásamt samanburði við innlendar rannsóknir gefa þó vísbendingar um styrk snefilefna sem búast 

má við en jafnframt má sjá að breytileiki í uppsöfnun snefilefna getur verið mikill. Bakgrunnsgildi sem 

fengust í rannsóknum á Grænlandi eru sögð svipuð og við Ísland (Munda, 1978) en þau eru jafnframt 

lægri en mælast að jafnaði í þangi í Evrópu (Riget o.fl. 1997). Í þessum sömu rannsóknum á 

Grænlandi var styrkur snefilefna í skúfaþangi og bóluþangi borinn saman og almennt reyndist 

skúfaþangið innihalda hærri styrk efnanna en bóluþangið. Styrkur snefilefna í skúfaþangi nærri útrás 

Reykjanesvirkjunar (um 8 km sunnan við Kalmanstjörn) hefur verið mældur að vetri frá árinu 2013 

(Steinunn Hilma Ólafsdóttir o.fl. 2020) og eru gildin sem þar hafa fengist að mestu sambærileg við 

þau sem sjást við Kalmanstjörn í þessari rannsókn (samanburður á votvigtargrunni). Mælingar á 

snefilefnum í Arfadalsvík árið 2015 sýndu svipaðar niðurstöður (Ó. Sindri Gíslason o.fl. 2016, sjá Töflu 

2.2). Mælingar á snefilefnum í skúfaþangi við álverið í Straumsvík árið 2008 ásamt viðmiðunarstöð í 

Hvalfirði sýndu einnig áþekk gildi þar sem umhverfisþættir (selta og setagnir) reyndust hafa mikil 

áhrif á uppsöfnun snefilefna í skúfaþangi (Guðjón Atli Auðunsson, 2012).  

 

2.3.2 Fosfór, köfnunarefni og heildarkolefni í skúfaþangi 

Hlutfall fosfórs (P), köfnunarefnis (N) og kolefnis (C) var mælt í skúfaþangi til að reyna að meta 

möguleg áhrif frá útrásinni þar sem búast má við framburði lífrænna efna og þá aðallega fosfórs og 

köfnunarefnis. Þetta eru mikilvægustu efnahóparnir sem þörungar þarfnast til ljóstillífunar, vaxtar og 

viðgangs og í raun eru ýmsar þörungategundir ræktaðar í tengslum við ýmiskonar fiskeldi til að 
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hreinsa sjóinn af ofauðgun næringarefna, sérstaklega köfnunarefnis (Corey o.fl. 2014; Roleda og 

Hurd, 2019). Það vekur einna helst athygli að hlutfall fosfórs og köfnunarefnis er hæst á stöðvunum 

næst útrásinni ásamt því að þar er einnig lægsta hlutfall heildarkolefnis í skúfaþangi. Hlutfall 

heildarkolefnis og köfnunarefnis (C:N) hefur verið notað til að meta næringarefna- og orkubúskap 

þangs, þ.e. fyrst og fremst upptaka og myndun kolefnis og próteina. Munurinn á milli stöðvanna 

kemur skýrar fram þegar þetta hlutfall er skoðað þar sem það er lægra á stöðvunum næst útrásinni 

sem þýðir að styrkur köfnunarefnis er þar hlutfallslega hærri að teknu tilliti til meginhluta lífmassans. 

Þetta kemur í raun ekki á óvart og er í samræmi við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

nágrenni við fiskeldi en hækkaður styrkur næringarefni, og þá sérstaklega köfnunarefnis, mælist þar 

jafnan í þangi (Roleda og Hurd, 2019). 

 

3 Fuglavöktun 

3.1 Markmið 

Markmið þessarar vöktunar er að meta hvaða fuglar nýta svæðið í kringum frárennsli fiskeldis 

Benchmark Genetics Iceland við Kalmanstjörn að vori og vetri. 

 

3.2 Aðferðir 

Rannsóknarsvæði náði frá Draugum í suðri að vestanverðu Junkaragerði í norðri (sjá Mynd 1.1). 

Svæðið var almennt frekar einsleitt að frátöldu svæði 3 (sjá mynd 1.1). Klappir voru efst í fjörunni og 

við tók stórgrýti og klappir með þangbeltum í grýttri fjöru með stöku smáskerjum. Flesta talningadaga 

var lítill vindur og fremur milt veður að frátöldum 25. maí en þá var frekar hvasst og brimaði töluvert, 

sérstaklega á svæði fimm og fjögur. Brimasemi hefur áhrif á dreifingu fugla sem getur því verið 

breytileg eftir vindátt og ölduhæð en líklega er svæðið frekar brimasamt að frátöldu svæði þrjú þar 

sem víkin og skerin veita skjól.  

Lagt var mat á dreifingu fugla í fjöru og á sjó, engin snið voru lögð í landi enda óvíst hvort þeir fuglar 

sem þar verpa væru að nýta sér fjöruna. Gengið var á fjörukambinum frá Junkaragerði inn víkina og 

að Draugum sunnan Kalmanstjarnar. Svæðinu var skipt upp í fimm talningasvæði og fuglar taldir í 

fjöru og á sjó. Umferðafuglar sem voru einungis að nýta strandlengjuna í flugi og lentu ekki innan 

reita voru ekki hafðir með í úrvinnslu. Notaður var sjónauki (10 x 42) og fjarsjá (x 30) til að 

tegundagreina fuglana og meta fjölda þeirra. Tímasetning, flóðastaða og veðurfar á meðan talningum 

stóð var einnig skráð. Einn talningarmaður gekk alla reiti. Gengið var ofan fjörukambs til þess að fæla 

ekki fuglana svo að sem réttust mynd fengist af búsvæðanotkun. Þannig var hægt að telja á öllu 

rannsóknarsvæðinu á u.þ.b. einni klukkustund í kringum háflóð. Vikulegar talningar voru 

framkvæmdar frá 20. apríl til 25. maí. Einnig var lagt upp með að skrá þau villtu spendýr sem sæjust á 

talningarsvæðum, s.s. mink, landsel eða útsel. 

Vetrarfuglatalningar eru framkvæmdar stuttu eftir áramót ár hvert fyrir valda staði á Íslandi en 

Náttúrufræðistofnun Íslands heldur utan um skráningu á þeim talningum. Talningar hafa verið 

framkvæmdar á strandlengjunni sem nær yfir Kalmanstjörn og nágrenni samfleytt síðustu 40 ár en 

árin 2013, 2014, 2016, 2018 og 2019 hefur skráning fugla í víkinni verið sérstaklega haldið frá öðrum 

svæðum í sama sniði og því eru þau gögn notuð hér.  
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Með þessari vöktun ásamt vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofunar var lagt mat á hvaða fuglar 

nýta fjöru og sjó við Kalmanstjörn. 

3.3 Niðurstöður 

3.3.1 Tegundir að vori 

Heildarfjöldi fuglategunda sem sást á svæðinu yfir rannsóknartímabilið var 32. Líklegt er að fleiri 

tegundir myndu sjást ef dvalið yrði lengur á svæðinu, en þessi listi gefur mynd af þeim tegundum sem 

dvelja í lengri tíma og nýta sér svæðið á einn eða annan hátt. Heildarlista yfir tegundir sem sáust á 

svæðinu og heildarfjöldi þeirra í hverri talningu má finna í Viðauka 3A. Flestallir fuglar héldu til á 

svæði þrjú og algengast var að þeir héldu til við útrásina eða á sjónum þar fyrir utan. Vaðfuglar voru 

mest í fjörunni norðan við útrásina meðan æðarfuglar voru á vatnsbolnum inni í víkinni eða í hvíld á 

klettum og fjöru. Talningatímabilið náði ekki inn í varptíma fugla nema að litlu leyti svo ekki var hægt 

að staðfesta varp á svæðinu með þessum aðferðum. Algengasta tegundin í Kalmanstjörn var 

æðarfugl og var fjöldinn mestur í apríl eða 1068 fuglar en svo fór fuglum fækkandi þegar varptími 

þeirra byrjaði (sjá mynd 3.1). Undir lok maí var fjöldi æðarfugla kominn niður í 130 fugla og kollum 

fækkaði verulega þegar leið á tímabilið og hlutfall blika var metið um 80–90% í síðustu talningunni í 

maí. Sex tegundir máfa sáust á svæðinu og þar af var hettumáfur algengastur, en af stóru máfunum 

var svartbakur algengastur og virðist halda til á svæðinu að einhverju leyti allt árið ef einnig er horft 

til vetrarfuglatalninga. Máfar sáust stöku sinnum inn til lands í hvíldarstöðu og rötuðu því ekki inn í 

talningarnar en fjöldi var svipaður allt tímabilið fyrir svartbak. Lítið var um vaðfugla á svæðinu en 

líklega nýta stelkar, sendlingar og eitt tjaldapar svæðið til fæðuleitar að vori og inn í varptímann en 

svæðið virðist ekki vera mikilvægt svæði fyrir vaðfuglategundir á fari enda lítið um búsvæði fyrir þá. 

Af öðrum tegundum þá halda himbrimi, skarfar, teistur og straumendur líklega til á svæðinu, þ.e. 

fuglar sem ekki eru á eða hafa ekki farið til varpstöðva. Einn landselur sást synda inni í víkinni. Fáir 

spörfuglar sáust yfir tímabilið, maríuerlur og skógarþrestir verpa þó líklega í eða við eldisstöðina og 

sækja sér flugur í fjöruna. Að frátöldum æðafugli var fjöldi anda lítill. 

 

3.3.2 Vetrarfuglatalningar 

Ef horft er til vetrarfuglatalninga er hægt að sjá að samsetning fuglafánunnar er af öðrum toga 

samanborið við vortalninguna. Í vetrarfuglatalningunum finnst æðarfugl í töluverðum fjölda líkt og að 

vori, en einnig eykst fjöldi annarra andfugla og máfa. Andafánan var mun fjölbreyttari yfir 

vetrartímann þar sem margar andategundir leita skjóls og ætis við Kalmanstjörn en verpa líklega ekki 

á svæðinu. Dæmi um það eru rauðhöfðaendur, stokkendur, straumendur, toppendur og urtendur. 

Algengustu tegundahópar í vetrarfuglatalningum voru endur og máfar. Æðarfugl var algengasta öndin 

öll talningarárin. Af máfum voru svartbakar algengastir öll ár nema 2013 þar sem hettumáfar voru 

næst algengastir en silfurmáfar algengastir og 2018 þar sem silfurmáfar voru algengastir. Stórir hópar 

anda og máfa halda til flest árin í víkinni. Búsvæði er lítið fyrir vaðfugla nema þá helst grýttar fjörur 

fyrir sendlinga, stöku tildrur og stelka. Spörfuglar virðast ekki nýta sér svæðið að vetri til.  
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4 Samantekt 
 

4.1 Lífríki fjöru 

Fjöldi dýra- og þörungategunda var nokkuð breytilegur milli fjörusniða við Kalmanstjörn. Virðist 

tegundafjöldi og lífmassi vera sambærilegur við áþekkar þangfjörur við vesturströnd landsins.  

Úttekt leiðir í ljós að lífríki og búsvæði við Kalmanstjörn eru fjölbreytt með klappar- og 

hnullungafjörum. Þar finnast m.a. þangfjörur og tvö lón með setbotni. Mikið náttúrulegt 

ferskvatnsstreymi er viðvarandi á rannsóknarsvæðinu og eru seltugildi því mjög breytileg og lífríkið 

eftir því. Ef tegundasamsetning svæðisins er skoðuð virðist hún ekki búa yfir miklum sérkennum 

miðað við aðrar fjörur Suðvestanlands (Sindri Gíslason o.fl. 2019; Ó. Sindri Gíslason o.fl. 2016; María 

B. Steinarsdóttir og Agnar Ingólfsson 2008; Agnar Ingólfsson og María B. Steinarsdóttir 2002; Agnar 

Ingólfsson 1999). Fjöldi dýra- og þörungategunda var nokkuð breytilegur milli fjörusniða við 

Kalmanstjörn. Virðist tegundafjöldi og lífmassi vera sambærilegur við áþekkar þangfjörur við 

vesturströnd landsins.  

Í rannsókn komu fram greinileg staðbundin merki lífrænnar mengunar við úttekt á lífríki fjöru. Brák 

sást á hluta lóns og í fjöruborði við útrás eldisstöðvar og grænþörungahimna var á steinum í 

varnargarði við affallslögn. Sú staðreynd og staðbundinn þéttleiki þráðorma, ána, burstaormanna 

Capitella capitata og Fabricia stellaris gefa til kynna að um ofauðgun lífrænna efna er að ræða við 

útrásina. Vettvangsathuganir leiddu jafnframt í ljós að útrásin dregur til sín talsverðan fjölda fugla, 

aðallega máfa og æðarfugl.  

Lögð er áhersla á þá staðreynd varðandi alla þætti þessarar úttektar lífríkis við Kalmanstjörn að engin 

gögn eru til um náttúrulegt grunnástand við Kalmanstjörn. Ástæða þess er að engar kvaðir voru um 

grunnrannsóknir fyrir iðnaðaruppbyggingu á svæðinu sem rekja má allt aftur til ársins 1985 þegar 

Silfurgen hf. hóf þar starfsemi sína. Stofnfiskur, nú Bencmark Genetics Iceland, hefur verið með 

starfsemi á svæðinu frá árinu 1991. Jákvætt er að verkkaupi skuli nú ráðast í fyrstu heildarúttekt á 

lífríki svæðisins og fá þannig heildræna mynd af núverandi stöðu við Kalmanstjörn. Má því liggja ljóst 

fyrir að miðað við fyrirliggjandi upplýsingar er vandasamt að segja til um hvort eða hve mikil áhrif 

núverandi fráveita hefur á lífríki svæðisins eftir það rask sem á undan er gengið. Brák, útfellingar og 

grænþörugavöxt var að finna við útrás affallslagnar. Auk þess fundust nokkrar þekktar 

tækifæristegundir í háum þéttleika sem bendir til staðbundinnar lífrænnar mengunar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar á lífríki Kalmanstjarnar eru mikilvægur grunnur og munu nýtast við 

framtíðarvöktun og rannsóknir á svæðinu. 

Ef fylgjast á með mögulegum beinum áhrifum útrásar frá eldisstöðinni til framtíðar með skipulagðri 

vöktun, er lagt til að fylgst verði með mögulegum breytingum í tegundasamsetningu og fjölda lífvera í 

fjöru ásamt uppsöfnun snefilefna á sambærilegan hátt hér hefur verið gert. Að auki er lagt til að 

vistræðilegir mengunarvísar verði notaðir við slíka vöktun. Helstu vísar á lífræna mengun eru ýmsar 

tækifæristegundir (e. indicator species) sem verða algengar og stjórnast þá fjöldi einstaklinga meira 

af áhrifum og magni raskana heldur en hinum hefðbundnu áhrifaþáttum eins og árstíðum. Raskanir á 

borð við lífræna mengun hafa jafnframt mismunandi áhrif á tegundir og eru algengar fjörulífverur 

eins og ánar (Oligochaeta) og burstaormar (Polychaeta) þar í sterkri stöðu vegna fjölgunargetu sinnar 

og þols gagnvart slíkri mengun. Burstaormurinn Capitella capitata er til að mynda þekktur vísir á 

lífræna mengun (Pearson og Rosenberg 1978) og hefur verið notaður hér á landi til að meta áhrif 
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lífrænnar mengunar (Valtýr Sigurðsson, 2015). Capitella capitata fannst í rannsókninni í nokkuð háum 

þéttleika lónum við útrás affallslagnar eldisstöðvar Benchmark Genetics Iceland og gæti því hentað til 

að fylgjast með mögulegum áhrifum lífrænnar mengunar. Aðrir hentugir vistfræðilegir vísar sem 

hugsanlega mætti nota við vöktun og mat lífrænnar mengunar/ofauðgunar til framtíðar eru til 

dæmis: 1) AMBI, 2) M-AMBI, 3) hlutfall ána/burstaorma, 4) Shannon-Wiener fjölbreytileikastuðull, 5) 

Pielou stuðull, 6) Margalef stuðull, 7) Berger-Parker stuðull, 8) Simpson stuðull, 9) 

Flokkunarfjölbreytileiki, 10) Flokkunarfræðilegar skyldleikamælingar (Salas o.fl. 2006, Pelletier 2018). 

 

4.2 Líffræðilegir þættir og snefilefni í skúfaþangi 

Það sem helst vekur athygli varðandi styrk snefilefna í skúfaþangi við Kalmanstjörn er: 

1. Talsverður munur er á milli sýna (sniða) í styrk snefilefna sem að líkindum má helst rekja til 

staðbundinna ferskvatnsáhrifa og framburðar efna. 

2. Tiltölulega há bakgrunnsgildi komu fram á nokkrum stöðum fyrir kadmín og kopar miðað 

við norsk umhverfismörk. 

3. Mögulega má sjá áhrif núverandi útfalls frá fiskeldinu til hækkunar á styrk kopars, sinks, 

fosfórs og köfnunarefnis í skúfaþangi og jafnframt lækkunar í styrk arsens, kadmíns og 

heildarkolefnis en þessi áhrif virðast þó óveruleg og mjög staðbundin. 

4.2.1 Ýmsir þættir sem hafa þarf í huga varðandi samanburð á snefilefnum í þangi 

Árstíðabundinn munur á styrk snefilefna í brúnþörungum er þekktur, sérstaklega fyrir kopar, járn, 

sink, kadmín, mangan, kóbalt og ál, og almennt mælist hæstur styrkur efnanna um vetur og snemma 

vors og lægstu gildin á sumrin og haustin (sjá heimildir í Giusti, 2001). Í þessari rannsókn kom þó ekki 

fram áberandi munur í styrk snefilefna í skúfaþangi safnað í september 2020 og í júlí 2015 í 

Arfadalsvík (Ó. Sindri Gíslson o.fl. 2016). Líkt og með flestar aðrar sjávarlífverur getur þang stjórnað 

upptöku t.d. járns, sinks og kopars fari styrkur efnanna í sjónum ekki yfir ákveðin mörk. Jafnframt er 

þekkt að hár styrkur sinks í sjó getur til dæmis hindrað upptöku þangs á uppleystu kadmíni og nikkeli. 

Hitastig sjávar getur einnig haft áhrif á upptöku skúfaþangs á snefilefnum. Til dæmis jókst upptaka 

skúfaþangs á nikkel og kopar á meðan uppsöfnun á járni og sinki minnkaði þegar hitastig sjávar var 

hækkað um 10°C í tilraun sem stóð yfir í nokkra daga á rannsóknastofu við staðlaðar aðstæður 

(Tropin og Bourdine, 1997). Hér við land er vel þekkt að styrkur kadmíns er hár á ákveðnum svæðum 

og er það rakið til náttúrulegs uppruna kadmíns í tengslum við eldvirkni og veðrun/rofs í bergi. Efni 

eins og járn, króm og nikkel eru rakin til landræns framburðar og sets og getur því t.d. upprót af botni 

haft áhrif á upptöku sjávarlífvera á þessum efnum. Snefilefnin geta að auki verið á misjöfnu formi, 

þ.e. ólífræn eða lífræn/bundin ögnum, sem ræður aðgengi og upptöku þeirra í lífverum. 

Uppsöfnun snefilefna í þangi ræðst þannig af ýmsum þáttum, s.s. hitastigi, seltu, sýrustigi, ljóstillífun 

og öndun þangsins (efnaskiptahraði), samspili uppleystra efna í sjónum og í lífverunum, og aðgengi 

efnanna að lífverunum (e. bioavailability). Að mestu leyti á það einnig við um kolefni, köfnunarefni og 

fosfór (Francisco o.fl. 2002; Gordillo o.fl. 2002). Við framtíðarvöktun með þang er því mikilvægt að 

staðla sýnatökur eins og kostur er til að tryggja samanburðarhæfni niðurstaðna. Safna þarf sama 

hluta þangsins með tilliti til vaxtar og aldurs, og sýnataka þarf að fara fram á sambærilegum tíma og 

stað í fjöru með tilliti til dýpis. 
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Niðurstöður þessara efnamælinga í skúfaþangi sýna glöggt þann staðbundna breytileika sem getur 

komið fram í efnainnihaldi lífvera og má að líkindum að mestu leyti rekja til umhverfisþátta eins og 

seltu og uppróts eða setagna af botni. Eins og við má búast má greina aukningu í hlutfalli 

köfnunarefnis og lækkað hlutfall kolefnis á móti köfnunarefni í skúfaþangi næst útfallinu en þau áhrif 

virðast mjög staðbundin. Þessa þætti þarf því að hafa í huga við frekari mælingar og vöktun á 

Kalmanstjörn. 

 

4.3 Fuglavöktun 

Aðdjúpt er á fjörusvæðinu við Kalmanstjörn og því ættu talningar á háflóði að varpa góðri mynd af 

fuglafánu svæðisins. Líkur eru á því að einhverjar fuglategundir nýti fjöruna í lægri flóðastöðu en 

líklega ekki í miklum fjölda vegna smæðar þess svæðis. Fuglatalningar sem hér hafa verið kynntar 

gefa því ágætis mynd af því hvaða fuglar halda til við Kalmanstjörn að vetri og að vori. Varpfuglar og 

farfuglar að hausti falla ekki inn í þessar athuganir. Hegðun fugla er oft með ólíkum hætti eftir 

flóðastöðu. Margar tegundir eru í virkri fæðuleit á fjöru en safnast svo saman á þau sker sem upp úr 

standa á flóði til að hvíla sig. Þessi samsöfnun á flóði auðveldar því verkið við talningar og gerir þær 

áreiðanlegri en á móti kemur að hegðun og útbreiðsla fugla á fjöru er óþekkt. Mikill munur var á 

fjölda fugla að vetri og að vori og greinilegt að fleiri fuglategundir nýta svæðið sem vetrarstað en fara 

svo á önnur svæði til að undirbúa varp. 

Mikilvægi Kalmannstjarnar fyrir fugla er einkum skjólið sem víkin gefur samanborið við brimasama 

kletta þar í kring. Aukning á lífrænu efni frá eldisstöðinni mun að öllum líkindum auka fjölda máfa og 

andfugla sem nýta svæðið til fæðuöflunar.  

 

5 Þakkir 
Við viljum þakka Verkfræðistofu Suðurnesja fyrir lán á tækjabúnaði. 
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7 Töflur 
 

  

 

 

 

 

Tafla 1.1. Staðsetning útrás, fjögurra fjörusniða (S1–S4) og fjögurra punktsniða (P1–P4)

á Kalmanstjörn (miðað við efstu stöðvar), lengd sniða, fjörugerð og dagsetning sýnatöku.

Hnit gefin upp í Decimal degrees.

Snið Breidd (N) Lengd (V) Lengd sniðs (m) Fjörugerð Dagsetning

Útfall 63,90383 -22,70314 - Sand/hnullungafjara -

S1 63,90332 -22,70584 46 Klapparfjara 18.9.2020

S2 63,90435 -22,70583 34 Hnullungafjara 18.9.2020

S3 63,90553 -22,70440 42 Klapparfjara 21.9.2020

S4 63,90608 -22,70704 31 Klapparfjara 21.9.2020

P1 63,90413 -22,70351 41 Lón m. sandbotni 18.9.2020

P2 63,90449 -22,70406 20 Hnullungafjara 21.9.2020

P3 63,90464 -22,70453 50 Hnullungafjara 21.9.2020

P4 63,90445 -22,70254 57 Lón m. sandbotni 21.9.2020

Tafla 1.2 Þekja þörunga (%) eftir hæð á öllum fjörusniðum á Kalmanstjörn, þar sem þekja er ≤5% er merkt X. 

Byggt á 100 x 100 cm reitum.

Snið

Stöð 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Ahnfeltia plicata x

Ascophyllum nodosum 35 85 60 98 75 20 10 100 90 100 25 60 100 5 80 10 5 60

Ceramium virgatum x

Chondrus crispus x x

Cladophora rupestris 20 x x x 50 5 30 80 50 x x

Corallina officinalis x x

Corallinaceae x x 5 5 15 10 x x x 30

Chordaria flagelliformis x

Cystoclonium purpureum x

Dictyosiphon sp. x x

Desmarestia aculeata x 5 x

Fucus distichus 10 10 x 5 5 x 20 x 5 10 80 50 20

Fucus serratus 5 50 40 5 10 5 10

Fucus spiralis 10 95 30 5 10 15

Fucus vesiculosus 55 50 96 5 5 5 5 10 50 10

Hildenbrandia rubra x x 15 5 15 x 30 5 x x x 10 x

Laminaria digitata x x x x 5 x 20

Mastocarpus stellatus 10 40 40 50 x 15 20 x 10 10 60 10 40 15 x x x

Membranoptera alata 10 x x x

Palmaria palmata x x x x x 5 x 15 x x

Pelvetia canaliculata 90 20 x

Plocamium lyngbyanum x

Plumaria plumosa x x 5 x x 10 x 5 10

Polysiphonia stricta 5 80 50 100 40 10 x 25 30 20 20 20 20 5 80 x 5 10

Porphyra sp. 98 x x x 10 x 15 5

Protohalopteris radicans x

Ralfsia fungiformis x x x

Rhodochorton purpureum x x x x x

Ulva sp. x x 5 5 x 10 10 x x x x x 5 x x x

Vertebrata lanosa x x x x

P3S4S1 S3S2
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Tafla 1.3 Dýrategundir / hópar á sniðum í fjörusniðum á Kalmanstjörn. X táknar tegundina sé til staðar en þekja

ekki metin. Byggt á 100 x 100 cm reitum.

Snið

Stöð 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Sniglar (Gastropoda)

Littorina obtusata 15 15 x x 5 10 5 10 5 x 15 x x x x x

Littorina saxatilis 15 15 5 5 10 x 5 15 x x x

Nucella lapillus x x x x x x x x x x x x

Samlokur (Bivalvia)

Mytilus edulis 30 x x

Krabbadýr (Crustacea)

Carcinus maenas x x

Gammarus spp. x

Idotea granulosa x x 10

Semibalanus balanoides x x 30 50 x x x x x x

Skrápdýr (Echinodermata)

Echinus esculentus x x

Burstaormar (Polychaeta)

Fabricia stellaris 30 30 30 x x x x 50 x x 10 x

Holdýr (Cnidaria)

Urticina felina x

Svampar (Porifera)

Halichondria sp. x x x x x x x x x 5

Ýmsir hópar x

Dynamena pumila x x x x x x x x

Laomedea flexuosa x

P3S1 S2 S3 S4
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Tafla 1.4. Dýrategundir / hópar í öllum sniðum við Kalmanstjörn. X táknar að tegundin var til staðar en einstaklingsfjöldi var ekki talinn. Byggt á 20 x 20 cm reitum.
Snið

Stöð 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3

Þráðormar (Nematoda) 3 165 425 2 1028 423 1495 1220 97 41 174 31 32 915 18 131 25 109 2 69 549 630 330 241 63 141 5

Ranaormar (Nemertea)

Lineus ruber 6 8 5 37 11 4 1 2 9 38 132

Ógreint 46 177 20 137 3 320 92

Iðormar (Turbellaria) 1 50 5 3 70 2

Samlokur (Bivalvia)

Cerastoderma edule * 1 1

Heteramonia squamula 15

Hiatella arctica 1 5 5 2

Modiolus modiolus 68 1268 361 26 230 118 644 18 1005 8 150 314 1 1 3 10 5 17 2

Musculus discors 3 1 19 8

Mytilus edulis 2 122 2625 790 3 2 11 443 687 2 26 32 1182 34 226 4 1 1 2 25 11 11 31 9

Pododesmus squama 2 2

Testudunalia testudinalis 1

Turtonia minuta 278 179 3 68 282 183 933 17 8 16 45 54 59 163 1 80 3 4 14 9 1

Sniglar (Gastropoda)

Boreotrophon clathratus 2 3

Buccinum udatum 1 1

Colus islandicus 1 1 3 2 3

Ecrobia ventrosa 14 31 1 10 170 3 3 26 5 2 5 4 6 6 10

Lacuna pallidula 10 3

Lacuna vincta 7 2 2 23 2 8 2 3 1 4 12

Littorina obtusata complex 2 38 62 23 15 16 86 50 192 40 31 3 198 45 57 51 6 33 42 191 5 3 6 219 206 79 82 31 7 2

Littorina saxatilis complex 25 9 22 38 3 12 4 4 64 11 1 1 19 1 3 4 3 4 11 1 5 10 6 1

Margarites helicinus 1 10 12 3 3 1 2 1 2 6 3 3 1 2

Nucella lapillus 2 5 18 3 4 1 2 25 15 2 5 25 4 3 1 2 8 1 6 1

Omalogyrus atomus 12 1

Onoba semicostata 1 14 10 37 44 412 3 1 59 4 2 116 13 18 1 3 64 1 8 3 35 12 2

Patella pellucida 3 1 4 2 1 1

Skeneopsis planorbis 5 61 376 1 41 106 34 258 4 22 33 218 70 67 131 1 4 1 103 11 3 2 12 4

Ánar (Oligochaeta)

Lumbricillus 7 549 64 9 123 115 125 94 347 124 56 18 998 163 106 856 5 12 457 296 621 97 1

Naididae 20 78 250 183

Burstaormar (Polychaeta)

Aonides oxycephala 1

Capitella capitata  complex 8 18 16 44 449 39 915 3 357 758 1699 15

Cirratulus cirratus 3 3 3 1 x 3

Dodecaceria concharum 3

Eunoe nodosa 2

Erinaceusyllis erinaceus 2

Eteone longa 9

Fabricia stellaris 3 15 1 2 2 1599 56 88 27 34 17 412 882 24 2 241 4 114 1 16 417 151 31 31 5

Fabricia "type" 25 30

Harmothoe extenuata 1

Heteromastus filiformis 10

Lumbrineris sp. 5

Malacoceros fuliginosus 1

Maldanidae 4

Mediomastus fragilis 3 5 1 6 3

Microphthalmus sp. 8 42 8 20 11 99 365

Nainereis quadricuspida 1 5 4 198 4 3 3 5

Nephtys caeca 6

Parexogone hebes 1 19 215 1 14

Pholoe sp. 1

Phyllodoce maculata 66 1

Pseudopotamilla reniformis 1 7 1

Scalibregma inflatum 1

P4P3P2S1 S2 S3 S4 P1
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Tafla 1.4. – Framhald. 

 

Sphaerodorum gracilis 9 1

Spirorbis sp. 30 1 3 1 20 8 2 x 15 6 2

Syllis armillaris 1 43 1 3 1 33

Terebellidae 1 8

Krabbadýr (Crustacea)

Harpacticoida 6 7 3 4 46 6 1 5 20 53 30 11 1 15 40 5 11 10 3 3 1

Ostracoda

Idotea granulosa 11 26 313 502 8 22 89 3 4 38 168 69 5 134 55 47 88 11 3 22

Idotea baltica 1

Idotea pelagica 1 17 3 3 1

Jaera spp. 1 3 4 2 4 11 1 1 13 14 28 3 3 1

Amphipoda  sp. 4

Amphithoe rubricata 5 1 3 2 1 3 1 1 1 38 81 3 1

Apohyale prevostii 2 8 6 1 21 2 2 3 25 12 10 1 48 9 1 1

Gammarus spp. 1 1 1

Jassa pusilla 9 1 2 1 1

Orchestia gammarellus * 3 3

Parajassa pelagica 19

Praunus flexuosus * 1

Carcinus maenas 1 2 1 1 3 1 1 2 2

Hyas araneus 1

Semibalanus balanoides 5 121 8 1 1 5 2 7 5

Verruca stroemia 38 3 6 34 2 4

Skordýr (Insecta)

Cf. Cricotopus variabilis 1 6 94 74 1 403 43 6 11 454 32 86 166 96 13 218 1 1 178 314 382 75 1

Coelopa frigita 2

Collembola

Diptera

Mycralimma marinum 3 1 3 148 1

Sæköngulær (Pycnogonida)

Pycnogonum littorale 1 1 1 1

Áttfætlur (Arachnida)

Acarina 9 23 26 117 5 96 10 7 9 2514 10 4 41 614 174 107 39 1

Hveldýr (Hydrozoa)

Abietinaria filicula x x

Dynamena pumila x x x x x x x x x x x x x x x x

Laomedea flexuosa x x x x x x x x x x x

Sertularella sp. x

Holdýr (Anthozoa)

Urticina felina 1 1 7 1 1 1 1 1

Mosadýr (Bryozoa)

Alcyonidium hirsutum x

Amathia imbricata x x x x x

Callopora craticula x x x

Callopora dumerilli x

Cellaria fistulosa x x x x x x x x

Celleporella hyalina x x x x x x x x x x x x x x

Celleporina caliciformis x

Chozipora brongniartii x

Crisia denticulata x

Crisiella producta x x x x x x x x x x x x

Cryptosula pallasiana x

Dendrobeania levinseni x x x

Dendrobeania murrayana x

Flustrellida hispida x x x

Electra pilosa x x x x x x x x x x x x x x x

Juxtacribilina annulata x

Membranipora membranacea x x x x x x

Oshurkovia littoralis x x x x
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Tafla 1.4. – Framhald. 

  

 

Patinella verrucaria x x x x x x

Porella minuta x

Scruparia ambigua x

Scrupocellaria scruposa x

Tubulipora sp. x

Tricellaria arctica x

Tricellaria ternata x x x

Umbonula ovicellata x

Bertálknar (Nudibranchia) 1 10 31

Sæbelgir (Sipunculidae) 7 2 1 2 48 1 1 3 13 1 29

Svampar (Porifera)

Halichondria panicea x

Skrápdýr (Echinodermata)

Strongylocentrotus droebachiensis 1

* Framandi tegund við Ísland
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Tafla 1.5. Fjöldi tegunda (í reynd greiningareininga) dýra og þörunga á fjörusniðum (S1–S4) 

og punksniðum (P1–4) á Kalmanstjörn. Byggt á 20x20 cm reitum (S1–S4 og P3) og 365 ml 

setsýnum (P1, P2 og P4).

Þörungategundir
Snið nr.

Stöð S1 S2 S3 S4 P3

1 1 1 1 0 3

2 1 1 2 3 3

3 3 1 4 3 4

4 3 4 2 5 4

5 4 3 3

6 2

7 2

Dýrategundir
Snið nr.

Stöð S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4

1 7 2 2 3 19 16 43 35

2 11 16 30 21 17 25 28 28

3 19 12 19 27 21 31 16

4 25 34 22 33 20 22

5 33 26 24

6 28

7 59

Dýra-og þörungategundir, samtals
Snið nr.

Stöð S1 S2 S3 S4 P1 P2 P3 P4

1 8 3 3 3 19 16 46 35

2 12 17 32 24 17 25 31 28

3 22 13 23 30 21 35 16

4 28 38 24 38 20 26

5 37 29 27

6 30

7 61
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Tafla 2.1. Stöðvanúmer og staðsetningar (í Decimal degrees) mengunarmælingastöðva á 
Kalmanstjörn.  

Mengunarmælistöð Stöð Breidd (N) Lengd (V) 

I S1.4 63,90361 -22,70624 

II S2.7 63,90462 -22,70566 

III S3.5 63,90522 -22,70491 

IV S4.4 63,90583 -22,70733 

V P3.2 63,90454 -22,70434 

VI P3.3 63,90470 -22,70412 

 

 

Tafla 2.2. Meðalstyrkur snefilefna í skúfaþangi ásamt hæsta og lægsta gildi fyrir allar sex stöðvarnar í 
september 2020 við Kalmanstjörn. Styrkur efnanna í skúfaþangi sem safnað var í Arfadalsvík vestan 
Grindavíkur á Reykjanesi í júlí 2015 er sýndur til viðmiðunar sem og styrkbil snefilefnanna í bóluþangi 
(Fucus vesiculosus) við Grænland, Noreg, Svíþjóð, Bretland og Portúgal til samanburðar (Riget o.fl. 
1997; Giusti 2001; Johansen o.fl. 2006; Cairrao o.fl. 2007). Feitletruð gildi sýna lægstu umhverfismörk 
Norðmanna sem til eru fyrir bóluþang og klóþang (Molvær o.fl., 2004). Öll gildi eru gefin upp sem 
mg/kg þurrvigt. 

 

*Efri mörkin við Bretland eru mæld í þangi safnað við Norðursjó 
 1Skerjagarðurinn við Stokkhólm 

 

 
 

 

  

Kalmanstjörn Arfadalsvík 

(sept 2020) (júlí 2015)

35 31 50

(25–44) (19–39) -

2,1 1,7 1,5

(1,2–3,4) (1,1–2,2) 3,0–4,5

0,5 1,1 1,0 0,2–0,4

(0,2–1,0) (0,3–4,9) - [67–123]1

4,1 3,3 5,0

(1,6–7,1) (1,4–5,4) 5,0–45

171 83 50–105

(28–340) (31–314) [255–450]1

0,05

-

3,2 3,9

(2,5–4,7) (2,7–5,2)

1,0

1,3–2,5

0,04

(0,02–0,04)

38 13 150

(7–80) (10–18) 152–514
Zn 7–17 2–454 27–400 -

Efni

-

Se Ekki mælt - - - - -

Pb <0,07 0,043 0,3–0,4 2–6,4 2,1–10

- 0,02–0,1

Ni - - - 1–20 -

Fe 33–77 33–126 35–760 -

Hg <0,02 <0,06 - -

Cr 0,6 3,0 -

Cu 2,1–5,3 2,6–10,8 2,5–24 -

As 25–31 0,3–0,9 - -

Cd 0,5–3,9 5,2–9,5 0,5–19 -

Bakgrunnsgildi (bóluþang)

Skúfaþang Skúfaþang  Grænland Noregur Svíþjóð Bretland*  Portúgal
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8 Myndir 

  

Mynd 1.1. Rannsóknasvæðið við Kalmanstjörn. 
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Mynd 1.2. Rannsóknasvæðið við Kalmanstjörn 22. september 2020 með staðsetningum útrásar, 

fjörusniða og punktsniða. Mynd: SG. 

 

 

Mynd 1.3. Við lagningu fjörusniðs 2 við Kalmanstjörn. Mynd: SG. 
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Mynd 1.4. Sýnatökur á neðstu stöð á fjörusniði 1 við Kalmanstjörn, þekjumæling í 100 x 100 ramma og 
sýnatökur úr 20 x 20 cm ramma. Mynd: SG. 
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Mynd 1.5. Útrás affallsvatns fiskeldis Benchmark Genetics Iceland við Kalmanstjörn. A) Útrásarop 

affallslagna, séð úr vestri með fiskeldisstöð Benchmark Genetics Iceland í bakgrunni. B) Útrásir 

affallslagna, séðar úr austri af útrásarstokknum. Myndir: SG. 
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Mynd 1.6. Lón við útrás fiskeldis Benchmark Genetics Iceland við Kalmanstjörn. A) Brák og töluverðar 

útfellingar (hvít slikja) var að sjá á strönd lónsins sem útrásin rennur út í. B) Lífrænt efni úr affallsvatni 

mynduðu greinilegt lag staðbundið á botni lóns framan við útrásina. Grænþörungaskán sést á steinum í 

varnargarði útrásarinnar. Myndir: SG. 
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Mynd 2.1. Starfsmenn Náttúrustofu Suðvesturlands og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurnesjum 

við mælingar á bakgrunnsgildum í sjó við Kalmanstjörn. Mynd: SG. 

 

 

Mynd 3.1. Fjöldi æðarfugla við Kalmanstjörn vorið 2021. Vel sést hvernig æðarfugli fækkar á svæðinu 

eftir því sem líður á varptímann.  
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9 Viðaukar 

 

  

Viðauki 1 A. Staðsetning útfalls, fjörusniða (S1–S4) og punktsniða (P1–P4) í 

decimal degrees. Fjarlægð fjörusniða miðast við efri mörk fjöru.

Snið N V Hæð (m) Fjarlægð (m) Lengd sniðs (m)

ÚTFALL 63,90383 -22,70314 - - -

S1.1 63,90332 -22,70584 0 0

S1.2 63,90343 -22,70597 50 14,1

S1.3 63,90354 -22,70612 100 28,7

S1.4 63,90361 -22,70624 150 39

S1.5 63,90371 -22,70659 200 46 46

S2.1 63,90435 -22,70583 0 0

S2.2 63,90437 -22,70582 51 4,1

S2.3 63,90442 -22,70580 96 10,1

S2.4 63,90447 -22,70577 153 16,1

S2.5 63,90452 -22,70574 201 20,3

S2.6 63,90459 -22,70570 251 28,1

S2.7 63,90462 -22,70566 301 33,9 33,9

S3.1 63,90553 -22,70440 0 0

S3.2 63,90546 -22,70451 50 8,9

S3.3 63,90542 -22,70457 100 15,1

S3.4 63,90538 -22,70458 150 18,5

S3.5 63,90522 -22,70491 193 42,3 42,3

S4.1 63,90608 -22,70704 0 0

S4.2 63,90601 -22,70707 50 8,4

S4.3 63,90593 -22,70716 100 16,5

S4.4 63,90583 -22,70733 173 31 31

P1.1 63,90413 -22,70351 - 0

P1.2 63,90413 -22,70365 - 7

P1.3 63,90409 -22,70398 - 23,9

P1.4 63,90393 -22,70409 - 41,2 41,2

P2.1 63,90449 -22,70406 - 0

P2.2 63,90467 -22,70427 - 22,3 22,3

P3.1 63,90464 -22,70453 - 0

P3.2 63,90454 -22,70434 - 15

P3.3 63,90470 -22,70412 - 36,2

P3.4 63,90482 -22,70424 - 51,1 51,1

P4.1 63,90445 -22,70254 - 0

P4.2 63,90446 -22,70282 - 13,5

P4.3 63,90468 -22,70355 - 57 57
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Viðauki 1B.  Lífmassi þangs vigtað blautt (ww) og þurrkað í 48 klst. við stofuhita (dw) á sniðum S1–S4 og P3.
Snið

Stöð

ww/dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw ww dw

Ascophyllum nodosum 110 60 100 60 90 60 30 20 150 90 40 10 10 5 280 80 270 150 430 200 120 80 350 190 15 5

Cladophora  sp. 15 5 5 < 1 20 < 5 5 1

Fucus distichus 40 15 20 5 40 15 10 < 5

Fucus distichus  subsp. Evanescens 130 60 5 1 40 < 5

Fucus serratus 75 20 65 25

Fucus spiralis 70 20 45 25 20 1 90 40 150 80 100 50

Fucus vesiculosus 10 5 120 45 40 5 40 18 100 40

Mastocarpus stellatus 15 5 40 15 50 10 5 1 20 5

Palmaria palmata 5 < 1

Pelvetia canaliculata 50 30 25 15

Polysiphonia stricta 20 5 5 1 15 5 50 10 40 5 45 10 40 5 5 1

Porphyra sp. 5 1 20 < 2 5 < 1 40 2 30 < 5 5 1

Plumaria plumosa 10 < 5 15 2

Ulva sp. 10 < 5 15 < 5

2 3

P3

41 5432 532 1

S3

1 2

S1

3 4

S4S2

15 471 2 3 4 5 6
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Viðauki 1C. Skyldleiki dýrasamfélaga á fjörusniðum og punktstöðvum við Kalmanstjörn. Byggt er á 
fjölda dýrategunda og einstaklinga helstu hópa sem greindir voru og taldir í 20 x 20 cm römmum. 
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Viðauki 2A. Snefilefni í skúfaþangi sem safnað var neðst í fjöru á fjörusniðum (S1–S4) og á völdum stöðvum á punktsniði P3. Rauðar línur sýna lægstu viðmið 

í Noregi fyrir lítt eða ómenguð svæði. 
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Viðauki 2A – framhald. 
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Viðauki 2A – framhald. 
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Viðauki 2B. Fylgni á milli mismunandi efna var prófuð með Spearman´s rho fylgniprófi í þeim tilgangi að greina mögulegan uppruna efnanna úr seti og 

svifögnum. Marktækni tengslanna var miðuð við P < 0,05. 

 

 

As 

(arsen)

Cd 

(kadmín)

Cr 

(króm)

Cu 

(kopar)

Fe 

(járn)

Ni 

(nikkel)

Zn 

(sink)

C 

(kolefni)

P 

(fosfór)

N 

(köfnunarefni)

Hlutfall 

þurrefnis

As (arsen) 0,83* -0,31 -0,60 -0,31 0,83* -0,60 0,99** -0,75 -0,54 0,14

Cd (kadmín) -0,60
0,89*

-0,60 0,60
0,89*

0,78 -0,78 0,83* 0,54

Cr (króm)
0,89* 1,00

** -0,03 0,89* -0,26 0,75 0,77 -0,77

Cu (kopar) 0,89
* -0,26 1,00** -0,55 0,81* 0,94** -0,77

Fe (járn)
-0,03 0,89* -0,26 0,75 0,77 -0,77

Ni (nikkel)
-0,257 0,81* -0,52 -0,09 -0,20

Zn (sink)
-0,55 0,81* 0,94** -0,77

C (kolefni)
-0,66 -0,49 0,03

P (fosfór)
0,72 -0,64

N (köfnunarefni)
0,26

Hlutfall þurrefnis

* Fylgni er marktæk (P  < 0,05).

** Fylgni er marktæk (P  < 0,01).
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Viðauki 2C. Punktmælingar á umhverfisbreytum í fjöru nærri sniðum við Kalmanstjörn.  Mælt á 

fjöru þann 4. september og mælt á flóði og fjöru 22. september 2020. Eftirfarandi gildi eru gefin: 

Sjávarhiti (°C), selta (PSU),  sýrustig (pH) og staðsetning (Decimal degrees).

N V

1. Neðst á S1 Háfjara 8,1 26,5 8,93 63,90371 -22,70659

2. Efst á S1 Flóð 8,1 35,2 8,80 63,90370 -22,70492

3. Neðst á S2 Háfjara 8,0 27,1 9,18 63,90462 -22,70566

Flóð* - - - - -

5. Útfall Flóð 7,5 23,7 9,06 63,90383 -22,70314

6. Neðst á S3 Háfjara 8,4 15,9 8,33 63,90522 -22,70491

7. Efst á S3 Flóð 8,1 35,3 9,25 63,90560 -22,70457

8. Neðst á S4 Háfjara 8,3 28,9 9,12 63,90583 -22,70733

9. Efst á S4 Flóð 8,2 35,3 8,88 63,90613 -22,70675

10. P1.1 Háfjara 7,4 23,2 9,18 63,90393 -22,70409

Flóð 8,0 32,0 8,82 63,90394 -22,70365

11. P1.2 Háfjara 7,4 23,3 9,15 63,90413 -22,70365

Flóð* - - - - -

12. P1.4 Háfjara 7,4 23,3 9,15 63,90413 -22,70365

Flóð 8,1 34,2 8,44 63,90382 -22,70413

13. P2&p3 Háfjara 7,5 23,3 9,19 63,90449 -22,70406

Flóð* - - - - -

14. P4.1 Háfjara 8,0 31,1 9,35 63,90445 -22,70254

Flóð* - - - - -

15. P4.2 Háfjara 8,0 31,5 9,52 63,90446 -22,70282

Flóð* - -

16. P4.3 Háfjara 8,1 31,7 9,72 63,90468 -22,70355

Flóð* - - - - -

17. 060_ Háfjara** - - - - -

Flóð 7,9 29,8 8,78 63,90404 -22,70305

18. 061_ Háfjara** - - - - -

Flóð 8,1 34,6 8,33 63,90495 -22,70251

19. 062_ Háfjara 8,4 9,1 7 63,90576 -22,70556

Flóð 8,1 35,2 8,82 63,90585 -22,70550

20. 065_ Háfjara 8,2 5,4 6,8 63,90560 -22,70519

Flóð** - - - - -

21. 066_ Háfjara 7,6 19,2 8,48 63,90523 -22,70376

Flóð** - - - - -

* Mælingar frá landi ekki framkvæmanlegar á flóði

** Mælingar ekki framkvæmdar

Stöð pH
Staðsetning (DD)

Sjávarhiti °C PSUSjávarstaða
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Viðauki 2D. Niðurstöður mælinga á styrk snefilefna í skúfaþangi (Fucus distichus) á votvigtargrunni. 
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Viðauki 3A. Listi yfir þær fuglategundir og spendýr sem sáust við Kalmanstjörn yfir rannsóknatímabilið og

fjölda taldra einstaklinga.

20.apr 26.apr 4.maí 11.maí 18.maí 25.maí Samtals

Stokkönd Anas platyrhynchos 0 0 2 4 0 6 12

Æðarfugl Somateria mollissima 1068 1134 795 452 231 130 3810

Straumönd Histrionicus histrionicus 2 2 0 0 0 0 4

Toppönd Mergus serrator 3 0 0 0 0 0 3

Himbrimi Gavia immer 1 1 0 0 1 0 3

Fýll Fulmarus glacialis 0 0 0 0 0 1 1

Súla Morus bassanus 0 1 5 0 0 0 6

Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis 1 0 0 0 0 0 1

Dílaskarfur Phalacrocorax carbo 0 1 3 0 3 1 8

Tjaldur Haematopus ostralegus 0 2 2 2 1 0 7

Heiðlóa Pluvialis apricaria 0 0 0 0 12 0 12

Sanderla Calidris alba 0 0 0 3 0 0 3

Sendlingur Calidris maritima 6 0 0 0 3 0 9

Lóuþræll Calidris alpina 0 0 0 2 0 0 2

Spói Numenius phaeopus 0 2 1 1 1 1 6

Stelkur Tringa totanus 8 4 11 7 5 3 38

Tildra Arenaria interpres 0 0 1 10 1 0 12

Rita Rissa tridactyla 0 0 0 0 0 2 2

Hettumáfur Chroicocephalus ridibundus 29 0 50 22 127 5 233

Hettumáfur (Juv) Chroicocephalus ridibundus 0 0 10 0 0 0 10

Svartbakur Larus marinus 14 8 20 10 33 31 116

Svartbakur (Juv) Larus marinus 2cal-4cal 9 1 11 2 22 15 60

Hvítmáfur Larus hyperboreus 0 24 6 0 0 1 31

Hvítmáfur (Juv) Larus hyperboreus 2 cal-4cal 2 0 3 0 3 3 11

Bjartmáfur Larus glaucoides 0 0 12 0 0 0 12

Bjartmáfur (Juv) Larus glaucoides 2cal-4cal 31 0 5 0 0 2 38

Silfurmáfur Larus argentatus 2 0 12 3 31 23 71

Silfurmáfur (Juv) Larus argentatus 2cal-4cal 4 1 18 2 54 26 105

Sílamáfur Larus fuscus 6 0 1 8 53 29 97

Sílamáfur (Juv) Larus fuscus 2cal-4cal 1 0 0 0 2 0 3

Kría Sterna paradisaea 0 0 0 0 3 0 3

Teista Cepphus grylle 2 1 1 1 0 0 5

Þúfutittlingur Anthus pratensis 0 3 0 0 0 0 3

Maríuerla Motacilla alba 1 1 2 0 2 0 6

Skógarþröstur Turdus iliacus 4 0 0 0 0 0 4

Hrafn Corvus corax 2 0 0 0 0 0 2

Stari Sturnus vulgaris 0 0 0 0 1 0 1

Landselur Phoca vitulina 0 0 0 0 0 1 1

Tegund
2021
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Viðauki 3B. Listi yfir þær fuglategundir og fjölda einstaklinga sem sáust við Kalmanstjörn í 
vetrarfuglatalningum á árunum 2013–2019.

Rauðhöfðaönd Mareca penelope 120 67 45 20 4

Stokkönd Anas platyrhynchos 80 55 25

Urtönd Anas crecca 95 12 19

Æðarkóngur Somateria spectabilis 1

Æðarfugl Somateria mollissima 150 258 165 800 410

Straumönd Histrionicus histrionicus 3 10 1 3

Hávella Clangula hyemalis 1

Toppönd Mergus serrator 4 5 3 1

Himbrimi Gavia immer 2 1

Lómur Gavia stellata 1 1

Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis 3 2

Dílaskarfur Phalacrocorax carbo 1 4 3 4

Ógr. skarfur 1

Sendlingur Calidris maritima 8 45

Stelkur Tringa totanus 1 1 1

Tildra Arenaria interpres 1 7

Hettumáfur Chroicocephalus ridibundus 170 3 11 2

Svartbakur Larus marinus 98 143 280 240 100

Hvítmáfur Larus hyperboreus 7 86

Bjartmáfur Larus glaucoides 13 30 6

Silfurmáfur Larus argentatus 422 32 55 360 90

Álka Alca torda 1

Fálki Falco rusticolus 1

Snjótittlingur Plectrophenax nivalis 1 1 1

2016 2018 2019
Tegund

2013 2014
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