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Farleiðir laxfiska – Möguleg áhrif 

landfyllingar



• Skipulagsstofnun telur að áhrif á laxfiska vegi þyngst í 
umhverfismati landfyllingar. Þau snúa fyrst og fremst að 
skerðingu á búsvæði laxfiska sem hefur áhrif á far þeirra milli 
ferskvatns og sjávar, sem og gruggmyndun á framkvæmdatíma 
sem hefur áhrif á fæðumöguleika þeirra. 

• Stofnunin telur þó hafa verið sýnt fram á að með viðeigandi 
framkvæmdatilhögun eigi að vera unnt að fara í framkvæmdir 
við 1. áfanga landfyllingar … Ekki sé hinsvegar unnt að taka 
afstöðu til þess hvort ásættanlegt sé að fara í 2. og 3. áfanga 
landfyllingar … Niðurstöður úr þeim rannsóknum sem lagðar 
eru til af Hafrannsóknastofnun þurfa að liggja fyrir áður en tekin 
er afstaða til framkvæmda við 2. og 3. áfanga. 

• Skipulagsstofnun – Landfylling í Elliðaárvogi – Álit um mat á umhverfisáhrifum.

Forsaga
Niðurstaða Skipulagsstofnunar

Presenter
Presentation Notes
Vegna fyrirhugaðra landfyllinga í Elliðaárvogi og vegna flutnings Björgunar á nýtt athafnasvæði á Álfsnesi þá óskaði Reykjavíkurborg eftir því að Hafrannsóknastofnun skoðaði hvort þær framkvæmdir hefðu mögulega áhrif á laxa og urriðastofna í Elliðaám og Leirvogsá. Gerð var rannsóknaráætlun sem miðaði að því að skoða gönguhegðun og dvalartíma laxa og urriða á ósasvæðum þessara áa og í framhaldinu voru laxaseiði, fullorðinn lax og urriðar í Elliðaám og Leirvogsá merktir með svokölluðum hljóðsendimerkjum. Í framhaldinu var fylgst með fari þeirra og staðsetningu í Elliðaárvogi og á ósasvæði úti fyrir Leirvogsá. Rannsóknir voru gerðar bæði árin 2017 og 2018. Í þessari kynningu er gerð grein fyrir rannsóknunum og helstu niðurstöðum þeirra. 



Strandlengjan árið 1900 í
samanburði við strandlengjuna
árið 2020

Presenter
Presentation Notes
Sú landfylling sem fyrirhuguð er við Elliðaárósa er tiltölulega lítil í sögulegu ljósi en allt svæðið frá Laugarnesi og austur að Grafarvogi er ein samfelld landfylling og á þessari mynd má sjá hvernig strandlengjan leit úr árið 1900 (blá lína) og svo hvernig hún lítur út í dag. Á mynni myndinni er Elliðaárvogurinn sérstaklega tekinn út og þar má sjá mismunandi tímabil landfyllinga.





Rannsóknaruppsetning og markmið



Staðsetning hlustunardufla árin 2017 og 2018

Presenter
Presentation Notes
Rannsóknasvæðin náði bæði yfir Elliðaárvog og einnig yfir strandsvæðið utan við Leirvogsá. Í Elliðaárvogi var sett út net hlustunardufla en hvert og eitt þessara dufla hlustar eftir sendingum merkjanna sem sett voru í fiska.  Með slíku neti er hægt að staðsetja nokkuð nákvæmlega bæði í tíma og rúmi hvar viðkomandi merki og þar með viðkomandi fiskur er innan netsins. Duflin eru merkt með lit og liturinn táknar hvort þau eru innan landfyllingarsvæðis (rauð) eða fyrir utan (græn). Bláa duflið utan við hjólabrýrnar er svo efsta duflið í ósi Elliðaáa.



Hliðstæða … Hversu mikilvæg er Öskjuhlíðin



Hliðstæða … Hversu mikilvæg er Öskjuhlíðin

© Katrín Atladóttir



Staðsetning hlustunardufla 2018
í Leirvogi og sundunum þar fyrir utan

Presenter
Presentation Notes
Í Leirvogi voru hlustunardufl sett upp sem hlið og þannig var hægt að sjá hvenær hver fiskur fór í gegnum þessi hlið á sjávargöngu sinni. Fyrsta hliðið var á milli Álfsness og Grafarvogs og hin hliðin vakta svo sundin milli Þerneyjar og Geldinganess og Þerneyjar og Álfsness en á Álfsnesi er fyrirhugað athafnasvæði fyrir Björgun ehf.



Sleppistaðir Fullorðins lax

Presenter
Presentation Notes
Lax sem gekk upp í teljarahólf í Elliðaám var merktur og sleppt annars vegar við Gróttu og hinsvegar við Geldinganes. 



• Árið 2017 voru merkt 20 laxaseiði í Elliðaám

• Árið 2018 voru merkt

• 40 laxaseiði í Elliðaám

• 20 urriðaseiði í Elliðaám

• 10 fullorðnir fiskar í Elliðaám

• 20 laxaseiði í Leirvogsá

• 20 urriðaseiði í Leirvogsá

Fjöldi merktra fiska í Elliðaám og Leirvogsá
Seiði urriða og laxa voru merkt á göngu til sjávar

Presenter
Presentation Notes
Laxaseiði voru fönguð í gildru í Elliðaám á leið sinni til sjávar. Eftir 2-3 ár í ferskvatni ganga laxaseiði til sjávar þar sem laxinn tekur út vöxt sinn fyrir kynþroska. Algengast er að laxinn úr Elliðaám dvelji í 1 ár (stundum 2ár) í sjó. Göngutími laxaseiða til sjávar er í maí og byrjun júni. Urriðaseiði ganga til sjávar á svipuðum tíma og laxaseiði. Þau dvelja á strandsvæðum í nágrenni sinnar heimaár yfir sumartímann en ganga aftur upp í ferskvatn að hausti og dvelja í ferskvatni yfir veturinn. Fullorðinn lax var fangaður í kistu í Elliðaám, merktur og síðan fluttur aftur til sjávar og sleppt við Grótti (5 stk) eða við austanvert Geldinganes (5 stk). Þaðan gekk laxinn aftur upp í Elliðaár.



• Meta áhrif landfyllingar í Elliðaárvogi og framkvæmda vegna 
flutnings Björgunar á Álfsnes á stofna laxfiska í þessum ám.

• 1. Eru laxaseiði á leið til sjávar að nýta/dvelja á 
fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum.

• 2. Er fullorðin lax á leið inn í Elliðaár til hrygningar að dvelja 
á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum.

• 3. Eru urriðaseiði sem nýta strandsvæði til fæðuöflunar á 
sumrin að nýta/dvelja á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum.

• Liður í að safna upplýsingum um atferli laxfiska sem nýst 
geta til að viðhalda og vernda laxastofna þessara áa.

Markmið rannsóknar – Elliðaárvogur/Leirvogur

Presenter
Presentation Notes
Almennt talið að upphaf sjávargöngu laxaseiða sé mjög mikilvægur en jafnframt krítískur hluti af lífsferli seiðanna. Afföll eru mikil sérstaklega á fyrsta hluta sjávargöngunnar þegar seiðin ganga út strandsvæðin. Ný fæðudýr, nýjir afræningjar og nýtt umhverfi auk mikilla breytinga í hegðun og lífeðlisfræði vegna breytinga á seltu og hitastigi umhverfisins.Þetta er svona í hnotskurn hvernig við framkvæmdum rannsóknina og hvert markmiðið var með henni. Ef við drögum þetta saman og útskýrum þetta með hliðstæðum veruleika, þá væri hægt að spyrja spurningar eins og hversu mikilvægur er Laugardalurinn fyrir hlaupara.



Niðurstöður rannsókna 2017 og 2018

GÖNGUSEIÐI LAXA



Tími laxaseiða í Elliðaárvogi 2017. 

Meðaltími 2017: 3:43 klst.



Tími laxaseiða í Elliðaárvogi 2018. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tí
m

i (
só

la
rh

rin
ga

r)

Min = 15:12 min
Max = 20 dagar og 5 klst

Presenter
Presentation Notes
Laxaseiði á leið til sjávar úr Elliðaám voru frá 15 mínútum og upp í 20 daga og 5 klst að synda út í gegnum Elliðaárvog, frá fyrsta dufli til þess síðasta. Það vakti athygli að flest seiðin voru stutt innan hlustunarsviðs duflanna en hluti seiðanna dvaldi þar mun lengur. 



Staðsetning hlustunardufla árin 2017 og 2018

Presenter
Presentation Notes
Það vakti athygli að flest seiðin voru stutt innan hlustunarsviðs duflanna en hluti seiðanna dvaldi þar mun lengur. Við nánari skoðun kom í ljós að hluti seiðanna fór eða „villtist“ inn í Grafarvog og var því mun lengur á ósasvæðinu samanborið við þau seiði sem gengu rakleiðis til hafs. Meðaltími seiða sem fóru inn í Grafarvog var 148 klst frá fyrsta dufli til þess síðasta. 



Tími laxaseiða í Elliðaárvogi 2018. 
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Meðaltími þeirra seiða sem fara inn í Grafarvog = 148 klst

Presenter
Presentation Notes
Laxaseiði á leið til sjávar úr Elliðaám voru frá 15 mínútum og upp í 20 daga og 5 klst að synda út í gegnum Elliðaárvog, frá fyrsta dufli til þess síðasta. Það vakti athygli að flest seiðin voru stutt innan hlustunarsviðs duflanna en hluti seiðanna dvaldi þar mun lengur (gular súlur). Við nánari skoðun kom í ljós að hluti seiðanna fór eða „villtist“ inn í Grafarvog og var því mun lengur á ósasvæðinu samanborið við þau seiði sem gengu rakleiðis til hafs. Meðaltími seiða sem fóru inn í Grafarvog var 148 klst frá fyrsta dufli til þess síðasta. 



Tími laxaseiða í Elliðaárvogi 2018. 
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Presenter
Presentation Notes
Þegar aðeins eru skoðuð laxaseiði sem  fóru ekki inn í Grafarvog (smella)



Tími laxaseiða í Elliðaárvogi – Meðaltími þeirra sem fara ekki inn í 
Grafarvog = 5:11 klst
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Min = 15:12 min
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Meðaltími 2017: 3:43 klst.

Presenter
Presentation Notes
… sína gögnin að þau voru að meðaltali um 5 klst frá fyrsta hlustunardufli til þess síðasta, sem er mun skemmri tími saman borið við þau sem fóru inn í Grafarvog.  Það er svo spurning hvers vegna hluti laxaseiða fer inn í Grafarvog en hugsanleg spila þar sjávarföll og straumar hlutverk og vert væri að greina það nánar. Þess má geta að árið 2017 fór ekkert laxaseiði inn í Grafarvoginn og það ár var meðaltími þeirra innan ósasvæðis 3:43 klst. Þessar niðurstöður sýna að almennt eru laxaseiði fljót í gegnum ósasvæði áa og er það í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið.
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Hlutfallslegur tími laxaseiða utan (grænn) og innan (rauður) landfyllingar

13 af 32 (41%) dvelja >10% af tíma sínum 
inni á svæði fyrirhugaðrar landfyllingar 

Presenter
Presentation Notes
Hér eru sýnd sömu seiði en núna hlutfallslegan tíma hvers seiðis innan og utan landfyllingarsvæðis. Græni hluti súla er utan landfyllingar en rauði hluti táknar tímann innan landfyllingarsvæðis og flest laxaseiðin eru stuttan tíma innan þess svæðis sem afmarkað er af fyrirhugaðri landfyllingu.  



Hlutfallslegur tími laxaseiða utan (grænn) og innan (rauður) landfyllingar

Presenter
Presentation Notes
Skoðum þetta eftir duflum.



Niðurstöður rannsókna 2017 og 2018

FULLORÐINN LAX



• Af 10 merktum löxum skiluðu sér 8 inn í ós Elliðaáa.
• Að meðaltali voru laxar 7,5 sólahringa að synda frá 

Gróttu að Elliðaám og 2,4 sólahringa frá 
Geldinganesi að Elliðaám. 

• Laxarnir dvöldu mislangan tíma innan 
hlustunarsvæða dufla í Elliðaárvogi og komu flestir 
fram á nær öllum duflum innan svæðisins.

• Laxar fóru gjarnan nokkrar ferðir upp í Elliðaár og út 
á hlustunarsvæði dufla.

Fullorðnir laxar - Elliðaár

Presenter
Presentation Notes
Fullorðnir laxar mikið á þvælingi um Elliðaárvoginn áður en þeir ganga upp í Elliðaárnar og einnig fara flestir þeirra fleiri en eina ferð upp í Elliðaárnar (upp fyrir fyrsta dufl við hjólabrýr) og svo aftur út á ósasvæðið.



Mögulegar farleiðir laxa miðað við fyrstu 
skráningu í dufl

Presenter
Presentation Notes
Eins og áður sagði voru 10 fullorðnir laxar sem nýgengnir voru upp í Elliðaárnar teknir og merktir. Þeim var síðan ekið og sleppt aftur út í sjó og látnir endurtaka gönguna upp í Elliðaár. Fimm var sleppt við Gróttu og fimm við austanvert Geldinganes. Á þessari mynd eru áætlaðar gönguleiðir þessara fiska teiknaðar en ferlarnir byggjast á í hvaða duflum viðkomandi fiskar sáust fyrst. Tveir laxar sem sleppt var við Gróttu fóru „beina“ leið í Elliðaárnar og komu þar fram. Þrír laxar fóru frá Gróttu og komu fyrst fram í duflum við Þerney. Þrír laxar sem sleppt var við Geldinganes fóru í gegnum sundið milli Þerneyjar og Geldinganess og komu svo fram í Elliðaárósum. Línur á myndinni eru teiknaðar eftir stystu leið frá sleppistað að fyrsta dufli en í rauninni er ekki vitað hvaða leið fiskarnir fóru, aðeins hvar þeim var sleppt og hvar þeir komu fyrst fram í hlustunarduflum.



Rauntími í hverju dufli
Fullorðinn lax



Niðurstöður rannsókna 2017 og 2018

SJÓBIRTINGUR (URRIÐI)



Presenter
Presentation Notes
Sá urriði sem gengur til sjávar er oftast nefndur sjóbirtingur og hagar sér allt öðru vísi en lax meðan á sjávardvöl stendur. Hann heldur sig á strandsvæðum í nágrenni við sína heimaá og dvelur í sjó eingöngu yfir sumartímann en er í ferskvatni yfir veturinn. Sjóbirtingur er mjög algengur í Elliðaám, Úlfarsá og Leirvogsá. 



Sjóbirtingur - Elliðaár
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Presenter
Presentation Notes
Miðað við þekkta hegðun kemur ekki á óvart að sjóbirtingur sem merktur var í Elliðaám sé mikinn tíma innan hlustunarsviðs allra dufla í Elliðaárvogi og því mætti búast við að framkvæmdi eins og landfylling hafi meiri áhrif á sjóbirting samanborið við lax.  Nokkrir sjóbirtingar úr Elliðaám fara í sundferðir norður fyrir Geldinganes og kom fram í duflum sem þar voru sett.  Hér sést fjöldi skráninga (index á tíma) sjóbirtings sem merktur var í Elliðaárósi innan hvers hlustunardufls. Sjóbirtingurinn var að koma fram í duflunum allt sumarið frá því stuttu eftir að hann var merktur og alveg fram að þeim tíma að duflin voru tekin upp (september). Dufl innan landfyllingar eru merkt rauð en dufl við Álfsnes fjólublá. Þess ber að geta að í þessum rannsóknum koma eingöngu fram skráningar þegar sjóbirtingur er innan hlustunarsvæða duflanna en mestan tímann er sjóbirtingurinn utan við þessi svæði. Við höfum ekki upplýsingar um hvar hann heldur sig utan duflanna en gera má ráð fyrir að það sé tiltölulega nálægt ströndinni. 



Ferill sjóbirtings úr Elliðaám (28,5 cm 192 gr)



Ferill sjóbirtings úr Elliðaám (28,5 cm 192 gr)



Sjóbirtingur – Elliðaár (18/20)
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Presenter
Presentation Notes
Hér sést hlutfallslegur tími og fjöldi urriða sem dvöldu innan og utan svæða landfyllingar í Elliðaárvogi og eins og sjá má voru þeir mestan tíma við efsta duflið í Elliðaám (við og fyrir innan hjólabrýrnar) og virðast fara margar skemmri og lengri ferðir upp í „neðsta“ hluta ána.  Af 20 merktum urriðaseiðum komu 18 einhvern tímann fram í duflum.
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Sjóbirtingur Leirvogsá (18/20)
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Presenter
Presentation Notes
Svipaða sögu má sjá fyrir urriða sem merktur var í Leirvogsá. Flestir fiskarnir eru að dóla sér yfir sumarið og koma öðru hvoru fram í duflum sem staðsett eru í Leirvogi og á sundunum milli Geldinganess og Þerneyjar en einnig fara þeir um svæðið milli Þerneyjar og Álfsness og 7 af 20 merktum urriðunum koma þar fram. Það vekur einnig athygli að 7 af 20 urriðum úr Leirvogsá dvelja í mjög langan tíma í ósum Elliðaáa og ganga flestir upp fyrir neðsta duflið við hjólabrýrnar.  



Samantekt:
• Gönguseiði laxa nýta sér fyllingarsvæði takmarkað 

en hluti þeirra gengur inn í Grafarvog.

• Fullorðinn lax nýtir sér fyllingarsvæði til jafns við 
önnur svæði í Elliðaárvogi. Er lengi á ósasvæði.

• Sjóbirtingur nýtir öll svæði á strandlengju í 
nágrenni við árósa. Af heildartíma sínum innan 
ósasvæðis Elliðaáa er Elliðaárurriði um 17% af 
tíma sínum innan landfyllingarsvæðis.

Presenter
Presentation Notes
Telja verður ólíklegt miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar og fyrri sögur landfyllingar að fyrirhuguð landfylling við Elliðaárvog hafi merkjanleg áhrif á göngur og lífslíkur laxa og urriða. Helst væru áhrifin á sjóbirting sem nýtir sér þessi svæði í ríkara mæli samanborið við lax. Þó skal það nefnt að mikilvægt er að hafa stofna laxfiska í huga varðandi skipulag framkvæmda, framkvæmdatíma og hönnun á þeim mannvirkjum sem fyrirhuguð eru á landfyllingarsvæði (lýsingu, umferð, gerð strandar). Talsverður munur kom fram í hegðun seiða milli áranna 2017 og 2018, sérstaklega hvað varðar tímann sem líður frá sleppingu merktra seiða þar til þau koma fram á fyrsta dufli. Ekki er vitað hvað veldur þeim mismun. Af fenginni reynslu af notkun rannsóknartækja og þeim möguleikum sem þau bjóða uppá væri fróðlegt að endurtaka þessar rannsókn og fá nánari upplausn á gönguhegðun laxfiska á ósasvæðinu. Tæki til rannsókna eru þegar til og kostnaður væri fólgin í kaupum á merkjum og vinnu.



Hliðstæða … Gönguseiði laxa

© Katrín Atladóttir



Hliðstæða … Fullorðinn lax og sjóbirtingur

© Katrín Atladóttir



LAXASTOFN ELLIÐAÁA



Eðli vísinda

Auknar rannsóknir
Raunveruleikinn
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