
Fundur með 
verkefnisstjórn

rammaáætlunar

Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir

Verkefnastjóri

VATNAÁÆTLUN 2022 - 2027

VATNIÐ OKKAR 



Yfirlit

• Hvert er verkefnið?

• Hver er staðan?
• vatnaáætlun 

• aðgerðir 

• vöktun 

• Hvar þurfum við að tala meira saman – tengsl 
áætlana?

• Áframhaldið



Hvert er verkefnið?
• Nýtt stjórnkerfi sem miðar að vernd íslenskrar vatnsauðlindar til framtíðar

• Heildstætt og metnaðarfullt kerfi sem miðar að þátttöku alls samfélagsins –
vatnið er alls staðar!

• Kortlagning, flokkun, greining á ástandi, uppbygging ástandsflokkunarkerfis, 
vöktun, aðgerðir og stefnumótun. 

• Fyrsta álagsgreining vatnshlota var sett fram í skýrslu Umhverfisstofnunar 
árið 2013 (Stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands)

• Vatnshlot ýmist flokkuð:

➢ ekki í hættu

➢ óvissu

➢ í hættu

Markmiðið er að allt vatn skal vera í góðu eða mjög góðu ástandi 

http://vatn.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Vatnatilskipun/St%C3%B6%C3%B0usk%C3%BDrsla%20fyrir%20vatnasv%C3%A6%C3%B0i%20%C3%8Dslands%202013.pdf


Hvert er verkefnið?

• Frumvinnan við innleiðingu stjórnar vatnamála felur í sér að þekkja
náttúrulega eiginleika vatns á Íslandi og meta ástand þess út frá því
álagi sem er til staðar.  Ef álag á vatn veldur því að vatnið nær ekki í 
góðu ástandi þá þarf að fara í aðgerðir til að endurheimta það. 

• Lögin taka til yfirborðsvatns og grunnvatns og skal ástand þeirra
metið út frá ástandi vistkerfisins.

• Til þess að hægt sé að greina ástand vatns í þessum mismunandi
hópum þarf að afmarka vatnið í samanburðarhæfar einingar. Innan
kerfis stjórnar vatnamála kallast þessar einingar vatnshlot, en hvert
þeirra fær tiltekið raðnúmer. Því næst eru þessir hópar vatns 
flokkaðir í gerðir eftir eiginleikum þeirra. Ólíkt yfirborðsvatni er
grunnvatn ekki greint í gerðir.  



Hvert er verkefnið?
Stöðuvötn Straumvötn Strandsjór

Svifþörungar Blaðgræna a Botnþörungar Blaðgræna a á steinum Svifþörungar Blaðgræna a

Hryggleysingjar

Tegundafjölbreytileiki, 
tegundasamsetning og 
fjöldi botnlægra 
hryggleysingja í 
strandbelti

Hryggleysingjar

Tegundasamsetning, 
tegundafjölbreytileiki 
og fjöldi botnlægra 
hryggleysingja. 
Tegundasamsetning 
rykmýs út frá 
greiningum á 
púpuhömum

Hryggleysingjar

Tegundafjöldi og 
fjölbreytileiki 
hryggleysingja á 
mjúkum botni

Vatnaplöntur Tegundasamsetning - - Vatnaplöntur
Tegundasamsetning og 
þekja botnþörunga

Eðlisefnafræði

Sýrustig (pH)

Eðlisefnafræði

Sýrustig (pH)

Eðlisefnafræði

Næringarefni 
(vetrarstykur)

Styrkur súrefnis Styrkur súrefnis Nitur (NO3)

Basavirkni Basavirkni Fosfór (PO4)

Leiðni Leiðni Kísill (SiO2)

Sjóndýpi Sjóndýpi

Næringarefni 
(vetrarstyrkur)

Næringarefni 
(vetrarstyrkur)

NO3 NO3

NH4 NH4

Total-N Total-N

Total-P Total-P

PO4 PO4

Líffræðilegir og eðlisefnafræðilegir gæðaþættir í stöðuvötnum, straumvötnum og í strandsjó sem notaðir eru til að 
meta vistfræðilegt ástand vatnshlota í fyrsta vatnahring.



Vatnaáætlun

Stefnumörkun um verndun vatnsauðlindarinnar og sjálfbæra nýtingu

Ekki nóg að tala bara um besta vatn í heimi 

Fáum samanburð við önnur lönd

Vinnur með grænu hagkerfi, fyrirtæki geti sýnt fram á heilnæmi viðtaka

Samþætting stjórnsýslu og aukin yfirsýn 

Mikið samstarf og samráð innbyggt í lögin

Samræming vöktunar á landsvísu og Polluter Pays principle er innleitt í 
gegnum starfsleyfi þeirra sem leggja álag á vatnsauðlindina



Vatnaáætlun 

Farið yfir vinnuna sem unnin hefur verið á tímabilinu

Uppbygging kerfisins 

Álagsgreining og helstu flokkar álags (fráveita, þéttbýli, fiskeldi, 
iðnaður, landbúnaður, vatnsformfræði, vatnstaka)

Markmiðasetning

Leiðir að markmiðunum í gegnum vöktun og aðgerðir

Tengsl áætlunarinnar við aðrar áætlanir og markmið eins og 
skipulagsáætlanir, aðrar áætlanir á vegum ríkisins og Heimsmarkmið 
Sameinuðu Þjóðanna

Næstu skref 



Aðgerðaáætlun

Aðgerðaáætlun lýsir því hvernig við ætlum að halda vatni á 
Íslandi í góðu ástandi

Aðgerðirnar eru 60 talsins og skiptast í 6 málaflokka

Unnið er með svokallaðar grunnráðstafanir og 
viðbótarráðstafanir. Meirihluti aðgerða nú eru grunnráðstafanir

Umfangsmestu aðgerðirnar snúa að fráveituframkvæmdum
sveitarfélaganna og innleiðingu á verkþáttum vatnatilskipunar. 



Aðgerðaáætlun

Í aðgerðaáætlun hefur Umhverfisstofnun sett fram tillögur að aðgerðum í 
samræmi við ákvæði viðkomandi laga og reglugerða. Í einhverjum tilfellum eru 

aðgerðirnar nokkuð skýrar og þegar hefur verið hægt að staðfesta þær í samráði 
við þá aðila sem að þeim koma. Í einhverjum tilfellum hefur sú vinna ekki farið 
fram. Næstu sex mánuði á meðan vatnaáætlun verður í samráðsferli verður því 
unnið frekar að mótun þeirra aðgerða sem enn leikur vafi á um með viðeigandi 

aðilum 

Fráveitumál. Þéttbýli uppfylli kröfur um 
skólphreinsun.

Vatnshlot í hættu. Vinna þarf greiningar og móta 
mótvægisaðgerðir í þeim vatnshlotum sem 
skilgreind hafa verið í hættu.

Innleiðing verkþátta stjórnar vatnamála. Í því felst 
að styrkja áframhaldandi vinnu við innleiðingu 
laganna t.a.m. frekari uppbygging 
ástandsflokkunarkerfis, gagnaöflun og greining á 
álagi.

Vöktun vatnshlota. Koma þarf af stað reglulegri 
vöktun til að fylgjast með ástandi vatnshlota.

Fræðsla og leiðbeiningar. Auka meðvitund 
almennings og fyrirtækja um góða umgengni við 
vatnsauðlindina t.d. hvað varðar fráveitur, lyfjaleifar 
og efnanotkun.

Stjórnsýsla. Innleiðing reglugerða er varða vatn 
verði tryggð og að kröfur löggjafar um stjórn 
vatnamála verði innleiddar í starfsleyfi og eftirlit 
með fyrirtækjum og starfsemi sem veldur álagi á 
vatnsauðlindina. 



Aðgerðaáætlun Fráveitumál



Aðgerðaáætlun  Fráveitumál



Aðgerðaáætlun  Vatnshlot í hættu



Aðgerðaáætlun Innleiðing verkþátta stjórnar vatnamála



Aðgerðaáætlun Vöktun

Aðgerð Hvað þarf að gera Ábyrgð Umhverfismarkmið Hvenær

G
Vöktun 

grunnvatnshlota 

Útfærsla í vöktunaráætlun með tilliti til magnstöðu og 

efnafræðilegs ástands

Umhverfisstofnun í samstarfi við 

viðeigandi aðila 

Uppfylla kröfur um stjórn 

vatnamála
2022-2028

G
Vöktun forgangsefna í 

seti og lífverum
Vinnsla aðferða og verklýsinga.

Umhverfisstofnun í samstarfi við 

vöktunaraðila í gegnum samninga 

Uppfylla kröfur um stjórn 

vatnamála
2022

G Vöktun neysluvatns

Samræming vöktunar á neysluvatni skv. 

neysluvatnsreglugerð. Kortlagning á hvort eitthvað 

vanti uppá varðandi vöktun á neysluvatni og 

samræming við kröfur stjórnar vatnamála. 

Umhverfisstofnun í samstarfi við 

MAST og heilbrigðisnefndir

Uppfylla kröfur um stjórn 

vatnamála
2022-2028



Aðgerðaáætlun Fræðsla



Aðgerðaáætlun
Stjórnsýsla



Könnun á áhrifum loftslagsbreytinga á aðgerðir

Við könnun á áhrifum loftslagsbreytinga á fráveituframkvæmdir þarf að:

• Taka mið af líklegum áhrifum loftslagsbreytinga þegar aðgerðir eru skipulagðar. Leggja þarf mat á hvort þessar aðgerðir verði ennþá
árangursríkar þrátt fyrir loftslagsbreytingar.

• Velja aðgerðir sem eru líklegar til árangurs og sveigjanlegar hvað varðar framtíðaróvissu. Útfæra skal aðgerðir með tilliti til mats á 
álagi og framreiknaða losun gróðurhúsalofttegunda.    

• Velja aðgerðir sem hafa minnst neikvæð umhverfisáhrif meðal annars hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda.

Aðeins aðgerðir sem geta staðist loftslagsbreytingar og valda ekki neikvæðum loftslagsáhrifum ættu að standast athugun á 
loftslagsáhrifum.

Verið er að vinna að greiningu á losun gróðurhúsalofttegunda vegna aukinnar söfnunar seyru en þar verða áskoranir t.d. vegna nýtingar 
seyrunnar og meðhöndlunar hennar. 



Vöktunaráætlun 

Vöktun skv. vöktunaráætlun á að tryggja vitneskju um ástand vatns á 
landinu, kortleggja langtímabreytingar og stuðla að áreiðanlegu mati á 
álagi á vatnsauðlindina. Henni er auk þess ætlað að varpa ljósi á áhrif 
nauðsynlegra aðgerða sem kann að þurfa að grípa til. Hún byggir að 
talsverðu leyti á þeirri álagsgreiningu sem gerð var árið 2013 og mun taka 
breytingum í samræmi við breytingar á henni.

Einnig hafa fagstofnanir komið að vali á vatnshlotum til vöktunar 
viðmiðunarvatnshlota og vatnshlota til að þróa aðferðir og styrkja 
ástandsflokkunarkerfið. 

Vöktun fer fram á vegum ríkis og sveitarfélaga í einhverjum tilvikum en 
einnig í gegnum leyfi þeirra fyrirtækja sem nýta vatnsauðlindina



Hvað verður vaktað? 

YFIRBORÐSVATN

• Vistfræðilegir gæðaþættir (líffræðilegir og eðlisefnafræðilegir 
eiginleikar)

• Efnafræðilegir þættir (forgangsefni)

• Vatnsformfræðilegir gæðaþættir í einhverjum tilvikum 

GRUNNVATN

Efnafræði 
Magnstaða

Vöktun á forgangsefnum hefur nú þegar farið fram og auk þess hefur 
vöktun í Mývatni og Þingvallavatni hafist. Skimun lyfjaleifa og 
varnarefnum hefur einnig verið framkvæmd tvisvar sinnum. 

Umfangsmikið verkefni til framtíðar en áætlað er að vakta um 
37 vatnshlot samkvæmt vöktunaráætlun. 



Strandsjór 



Stöðuvötn 



Straumvötn  



Grunnvatn  



Tengsl vatnaáætlunar og rammaáætlunar

Opinberar áætlanir á vegum stjórnvalda, svo sem vegna skipulagsmála, 
náttúruverndar, orkunýtingar og samgangna, skulu vera í samræmi við þá 
stefnumörkun sem fram kemur í vatnastjórnunaráætlun er varðar 
vatnsvernd.

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) er ætlað að 
stuðla að því að nýting landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti byggist 
á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem sjálfbær 
þróun er höfð að leiðarljósi. Í áætluninni er leitast við að taka tillit til 
verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi 
ólíkra nýtingarkosta sem og hagsmuna  þeirra sem nýta þessi gæði. Skal 
áætlunin vera í samræmi við stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í 
vatnaáætlun en markmið áætlunarinnar er að stuðla að sjálfbærri nýtingu 
vatns sem byggist á langtímavernd vatnsauðlindarinnar. 



Áframhaldið

Tímalínan

Opinber kynning í desember

6 mánuðir til að gera athugasemdir

Aðgerðir útfærðar

Unnið úr athugasemdum

Vinna vatnaráðs

Gildistími frá byrjun árs 2022


