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MÖL OG SANDUR Á HAFSBOTNI
TAKMÖRKUÐ GÆÐI
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Bryndís G. Róbertsdóttir lauk B.Sc.-prófi í landafræði frá HÍ 1983 og B.Sc.-prófi í jarðfræði frá HÍ 1985. Hún vann við sérfræðistörf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúruverndarráði 1984–1987. Bryndís starfaði hjá Félagi íslenskra
náttúrufræðinga frá 1986 og var framkvæmdastjóri félagsins 1988–1995. Hún stundaði rannsóknir á gjóskulögum á
Suðurlandi með áherslu á 2000 ára gossögu Heklu og aldur Hekluhrauna. Bryndís hefur stýrt fagsviði hagnýtra
jarðefna á Orkustofnun frá 2005.

Valborg Steingrímsdóttir lauk MA-prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 2008 með áherslu á umhverfis- og auðlindarétt.
Hún hóf störf hjá Orkustofnun í maí sama ár og er nú í námsleyfi í Bandaríkjunum þar sem hún stundar framhaldsnám
í lögfræði (LL.M.) við UC Berkeley Law.

Guðni A. Jóhannesson lauk civ. ing.-prófi í eðlisverkfræði 1976 og doktorsprófi í byggingarverkfræði 1981 frá
Verkfræðiháskólanum í Lundi. Hann var prófessor við Konunglega verkfræðiháskólann í Stokkhólmi, KTH, 1990–2007.
Guðni hefur verið orkumálastjóri frá því í byrjun árs 2008.

Þessi yfirlitsgrein er um efnistöku af hafsbotni við Ísland, sem hófst að öllum líkindum
fyrir rétt rúmum hundrað árum. Fjallað er um algengustu jarðefnin, þ.e. möl, sand og
skeljasand, en þau eru m.a. notuð í hafnargerð, landfyllingar, bygginga- og efnaiðnað,
gatna- og vegagerð, flugbrautagerð, landbúnað og garðrækt. Með setningu laga um
eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins árið 1990 varð öll efnistaka af hafsbotni utan netlaga leyfisskyld. Iðnaðarráðherra gaf út a.m.k. fjórtán leyfi til efnistöku af
hafsbotni á árunum 1990–2008, en frá því leyfisveitingavaldið var falið Orkustofnun í
ágúst 2008, hefur stofnunin gefið út tíu slík leyfi. Efnistöku af hafsbotni fylgja oft og
tíðum mikil og margvísleg umhverfisáhrif sem huga þarf að áður en ákvarðanir um leyfi
til efnistöku eru teknar. Að auki þarf að gæta að fornleifum á hafsbotni, t.d. skipsflökum.
Efnistaka af hafsbotni við Ísland í hundrað ár
Í þessum kafla verður saga efnistöku af hafsbotni rakin í fjórum hlutum. Dýpkun hafna
hófst í byrjun síðustu aldar og magn dýpkunarefnis, sem notað er í landfyllingar eða
losað beint í sjó, hefur vaxið mjög á síðustu áratugum. Efnistaka utan hafna hófst árið
1953 með tilraunadælingu á skeljasandi í Faxaflóa fyrir sementsverksmiðjuna á Akranesi.
Árið 1963 hófst uppdæling á möl og sandi í Hvalfirði og síðan í Kollafirði árið 1970.
Efnistaka utan Faxaflóa hófst að öllum líkindum í kringum 1975.
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Dýpkun í höfnum – efni í landfyllingar eða losun í sjó

1. mynd. Hafnargerð á Akureyri snemma á 20. öld. Ljósmynd í eigu
Siglingastofnunar Íslands. Ljósmynd: Thorvald Krabbe.

„Mörg hinna stærri dýpkunarverka hafa verið
unnin á síðustu árum og gjörbreytt notagildi viðkomandi hafna. Þessar þýðingarmiklu framkvæmdir njóta yfirleitt lítillar athygli almennings,
enda fara þær fram á hafsbotni og eru utan sjónmáls. Engu að síður eru þær afar mikilvægar fyrir
framvindu sjávarútvegs eins og raunar öll hafnargerð“ [20]. Þessi orð í inngangskafla bókar um
íslenskar hafnir og hafnargerð, sem Siglingastofnun
Íslands gaf út árið 2009, lýsa vel mikilvægi dýpkunar í höfnum.

Fyrsta tækið til dýpkunar mun að öllum líkindum
hafa verið grafvél sem fengin var til Akureyrarhafnar árið 1906, þegar Torfunesbryggjan var í
byggingu (1. mynd). Upphaf efnistöku af hafsbotni
við Ísland er því miðað við komu þessarar grafvélar
árið 1906. Önnur slíkt grafvél var í Reykjavíkurhöfn, allt frá byggingu hennar á árunum 1913–1917.
Hvorugt þessara dýpkunartækja hentaði til flutninga og komu því ekki að notum í öðrum höfnum
[20]. Árið 1927 urðu kaflaskil í tækjakosti til dýpkunar, þegar danska sanddæluskipið Uffe var leigt
til landsins á vegum Vitamálaskrifstofunnar. Með
tilkomu skipsins jukust afköst við dýpkun til mikilla muna. Hér var komið fyrsta sanddæluskipið, en
slík skip áttu síðar eftir að sjá um uppdælingu alls
efnis af hafsbotni utan hafna. Skipið gat dýpkað í
höfnum þar sem laus sandur var í botni og var m.a.
við dýpkun í Akureyrarhöfn árið 1927 og í Vest2. mynd. Danska sanddæluskipið Uffe við dýpkun vegna hafnarmannaeyjahöfn árin 1927 og 1928. Skipið var notað
gerðar í Borgarnesi árið 1929. Ljósmynd í eigu Siglingastofnunar
við dýpkun og uppdælingu efnis í stálþil vegna
Íslands. Ljósmynd: Thorvald Krabbe.
hafnargerðar á Siglufirði árið 1928 og í Borgarnesi
árið 1929 (2. mynd). Sanddæluskipið Uffe var við
dýpkun hér við land allt til ársins 1939. Í framhaldi af því að skipið
var leigt til dýpkunar í íslenskum höfnum, fór Vitamálaskrifstofan
að þrýsta á stjórnvöld um kaup á dýpkunarskipi, sem helst væri
öflugra og fjölhæfara en Uffe. Það var þó ekki fyrr en árið 1935 að
Vestmannaeyjahöfn, með styrk úr ríkissjóði, eignaðist sanddæluprammann Vestmannaey (Grafarann). Koma hans olli straumhvörfum fyrir hina grunnu höfn og var pramminn notaður við
dýpkun hennar ár hvert í 71 ár, eða þar til hann var settur í brotajárn í ársbyrjun 2007 (3. mynd). Að lokinni síðari heimsstyrjöld
fóru stjórnvöld, í samstarfi við vitamálastjóra, að skoða kaup á
öflugu dýpkunarskipi. Það var síðan á árinu 1947 sem Vitamálaskrifstofan fékk afhent nýsmíðað dýpkunarskip með botngröfu,
sem nefnt var Grettir, auk efnisflutningapramma. Skipið var notað
við dýpkun í höfnum landsins flest sumur allt til ársins 1976, en
þá var skipinu lagt, þar sem rekstur þess þótti orðinn óhagkvæmur.
Vita- og hafnamálastofnun hafði nokkru áður, eða árið 1967, keypt
sanddæluprammann Hák sem var einkum notaður við hafnagerð,
en dældi einnig upp í landfyllingar til annarra nota. Hákur var í
notkun allt fram á níunda áratuginn, en var seldur þegar ríkið dró
3. mynd. Sanddælupramminn Vestmannaey
(Grafarinn), við dýpkun í Vestmannaeyjahöfn á
árunum 1964–1968. Ljósmynd: Eiríkur Þ.
Einarsson.
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sig út úr verklegum hafnarframkvæmdum. Gröfupramminn Grettir, ásamt tveimur efnisflutningaprömmum, var keyptur árið 1977 og var í notkun þar til hann sökk árið 1983.
Ekki voru allir sanddæluprammar notaðir í hafnargerð því Flugmálastjórn átti einn
slíkan, sem að líkindum var notaður til uppdælingar á fyllingarefni undir flugbrautir við
sjávarsíðuna. Pramminn, sem nefndur var Soffía, var seldur til Hornafjarðar árið 1984 og
notaður þar til árvissrar dýpkunar í höfn og innsiglingu, allt þar til honum var lagt árið 2005.
Með nýjum hafnalögum árið 1984 var stefnt að minnkandi ríkisumsvifum við verklegar
framkvæmdir og því var rekstri dýpkunartækja Vita- og hafnamálastofnunar hætt. Í kjölfarið var farið að bjóða út öll dýpkunarverk. Nokkur samkeppni virðist ríkja á þessum
markaði því á árunum 1985–2009 komu a.m.k. 11 verktakafyrirtæki að dýpkun
Reykjavíkurhafnar, þar af eitt frá Færeyjum. Á árunum 1997–2009 var unnið að dýpkun í
50 höfnum á landsbyggðinni og komu a.m.k. 26 verktakafyrirtæki, þar af þrjú erlend, og
sex einstaklingar að þeirri vinnu. Fimm þessara fyrirtækja voru einnig með verk fyrir
Reykjavíkurhöfn á árunum 1985–2009.
Ekki liggur fyrir hvort til eru eldri upplýsingar en frá árinu 1974 um magn dýpkunarefnis. Hér að framan hefur því verið tekið saman yfirlit yfir helstu tækin sem notuð hafa
verið við dýpkun í höfnum frá árinu 1906, en út frá fjölda þeirra og afköstum má gera sér
einhverjar hugmyndir um magn dýpkunarefnis framan af síðustu öld. Í árlegum
skýrslum samgönguráðherra um hafnarframkvæmdir er að finna upplýsingar um dýpkunarefni allt frá árinu 1974. Á 4. mynd, sem byggir á skýrslunum, má sjá hve umfang
dýpkunarverka allt frá árinu 1984 hefur verið breytilegt á milli ára. Á árunum 1984–1989
er magn dýpkunarefnis að meðaltali um 211.000 m3 á ári, en er komið í um 403.000 m3 á
ári á árunum 1990–1999, og hefur því nær tvöfaldast. Það eykst enn á árunum 2000–2009
og er að meðaltali um 564.000 m3 á ári, sem er 168% aukning frá árunum 1984–1989.
Hlutur dýpkunarefnis í heildarefnistöku af hafsbotni á árunum 2000–2009 var tæpur
þriðjungur (31,5%), eða um 5,64 millj. m3.
Ef litið er til landfyllinga úr dýpkunarefnum verður ekki annað séð en að fyrsta uppdæling á efni af hafsbotni í landfyllingu á Íslandi, hafi verið í Torfunefsbót í Akureyrarhöfn sumarið 1927, þegar sanddæluskipið Uffe var þar við dýpkun [20]. Frá þeim
tíma hefur miklu magni af dýpkunarefni verið dælt upp í landfyllingar á hafnasvæðum
umhverfis landið, en ekki liggja fyrir upplýsingar um magn þess efnis fyrr en frá og með
árinu 1984 (4. mynd). Á árunum 1990–1999 var dælt upp um 2,23 millj. m3 af dýpkunarefni í landfyllingar, en magnið jókst í um 2,93 millj. m3 árin 2000–2009. Dýpkunarefni
sem losað var beint í sjó var um 1,79 millj. m3 á árunum 1990–1999. Magnið jókst í um
2,71 millj. m3 árin 2000–2009, sem var 15,1% af heildarefnistöku af hafsbotni fyrir það
tímabil. Hér er um að ræða mikla tilflutninga á efni, sem ekki nýtist í mannvirkjagerð eða
til annarra verkefna. Ef losun dýpkunarefnis í sjó á landsbyggðinni er skoðuð sérstaklega,
þá nam hún um 4,37 millj. m3 á árunum 1984–2009.
Hafa ber í huga að á þessum 26 árum var unnið að
dýpkun í um 60 höfnum, svo það er erfitt að skipuleggja nýtingu á dýpkunarefni í landfyllingar þegar
dýpkun dreifist á svo margar hafnir. Magn dýpkunarefnis úr Reykjavíkurhöfn er sýnt sérstaklega á
4. mynd, því þaðan kemur þriðjungur (33,9%) af
öllu dýpkunarefni árin 1984-2009, eða um 3,7 millj. m3.
Reykjavíkurhöfn hefur tekist að nýta dýpkunarefnið í margs konar landfyllingar allt til ársins 2005,
en þá þurfti í fyrsta sinn að losa efni úr höfninni í
sjó. Samkvæmt 9. gr. laga nr. 33/2004 um varnir
gegn mengun hafs og stranda, þarf leyfi Umhverfisstofnunar, að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar, til að losa dýpkunarefni í sjó.
4. mynd. Magn dýpkunarefnis úr höfnum á landsbyggðinni og úr
Faxaflóahafnir, sem reka Reykjavíkurhöfn, fengu
Reykjavíkurhöfn á árunum 1984–2009.
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árið 2005 leyfi Umhverfisstofnunar til að losa dýpkunarefni í gamla gryfju rétt suðaustan
Engeyjar (11. mynd) og á árunum 2005–2009 voru losaðir þar alls um 800.000 m3. Í kjölfar aðildar Íslands að OSPAR-samningnum um verndun Norðaustur-Atlantshafsins árið
1992, hefur verið gerð krafa um að kannað verði mengunarástand dýpkunarefnis áður en
leyfi hefur verið veitt til að losa það í sjó. Fyrsta slíka rannsóknin fór fram á dýpkunarefni
úr gömlu höfninni í Reykjavík [19] og árið 2000 gaf Hollustuvernd ríkisins út leiðbeinandi reglur um meðferð dýpkunarefnis. Hin síðari ár hefur Siglingastofnun Íslands tekið
yfirborðssýni á fyrirhuguðum dýpkunarsvæðum og sent niðurstöður kornastærðargreiningar til Umhverfisstofnunar áður en leyfi er veitt til að losa dýpkunarefni í sjó. Í
þeim tilfellum þar sem sýnin eru mjög fínkorna, hefur þurft að greina styrk þungmálma
og eftir aðstæðum annarra efna, s.s. þrávirkra lífrænna efna áður en leyfi er veitt.
Reykjavíkurhöfn er eina höfnin hér við land, þar sem fundist hefur mengun í dýpkunarefni, en einnig greindist mengun í botnseti í kringum fyrrum skipakví í Arnarnesvogi við undirbúning að gerð bryggjuhverfis þar.
Lítið er um að dýpkunarframkvæmdir séu utan netlaga, en í slíkum tilvikum þarf að
sækja um leyfi til Orkustofnunar til efnistöku samkvæmt lögum nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins [21]. Árið 2005 veitti iðnaðarráðherra þó
eitt slíkt leyfi til Sveitarfélagsins Hornafjarðar, til töku malar og sands úr innsiglingarrennu á Grynnslunum utan við Hornafjarðarós, en efnið var síðan losað í sjó allnokkru
sunnan við rennuna samkvæmt leyfi frá Umhverfisstofnun.
Lítið sem ekkert virðist vera til af opinberum gögnum um efnisgæði malar og sands sem
upp koma við dýpkun í höfnum. Það er umhugsunarvert að þarna gæti í einhverjum
tilvikum verið um möl og sand að ræða, sem eru of verðmæt efni til að vera notuð í landfyllingar. Í tengslum við val á dýpkunartækjum árið 1945 bendir vitamálastjóri á að ekki
megi gleymast að oft sé hentugasta leiðin til að ná í steypuefni sú að dæla því upp af hafsbotni [20]. Þekkt er að dýpkunarefni hafi á árum áður verið notað sem steypuefni við
byggingu íbúðarhúsa, s.s. í Vestmannaeyjum, en ekki er vitað hvort slíkt tíðkist einhvers
staðar enn.

5. mynd. Perla, sanddæluskip Björgunar, með 280–300 m3 lestarrými, við dýpkun í
Landeyjahöfn 1. apríl 2010. Vestmannaeyjar í baksýn. Ljósmynd: Óskar Óskarsson,
Vestmannaeyjum.

304

Árbók VFÍ/TFÍ 2010

Eins og fram kom í upphafi kaflans
njóta dýpkunarverk yfirleitt lítillar
athygli almennings. Árið 2010 sker
sig þó úr hvað það varðar því frá
aprílbyrjun hafa fjölmiðar öðru
hvoru fjallað um dýpkun Landeyjahafnar (5. mynd). Í tilkynningu til
Skipulagsstofnunar um matsskyldu
var gert ráð fyrir að dæla upp um
150.000 m3 af dýpkunarefni við gerð
hafnarinnar, en síðan að árlega þyrfti
að dæla upp um 20.000 m3, til að
viðhalda dýpi í innsiglingu og höfn. Í
júlí var Landeyjahöfn síðan opnuð,
en snemma í september varð að loka
henni, þar sem inn í hana hafði borist
svo mikill sandur, að hún var orðin
of grunn fyrir ferjuna Herjólf. Talið er
að mikið magn efnis úr gosinu í
Eyjafjallajökli, sem Markarfljót bar
fram rétt austan við höfnina og þrálátar austanáttir í ofanálag, hafi
valdið þessum efnisflutningum inn í
Landeyjahöfn. Unnið hefur verið að
dýpkun undanfarið, eftir því sem
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veður hefur leyft, en ljóst er að til verksins þarf í framtíðinni öflugra sanddæluskip. Í
tilkynningu til Skipulagsstofnunar um matsskyldu í október sl. var gert ráð fyrir að
dýpkun á næstu þremur árum yrði töluvert meiri en áður var áætlað, eða samtals um
320.000 m3. Siglingastofnun Íslands hefur því boðið dýpkunina út og buðu tvö innlend
og fjögur erlend fyrirtæki í verkið, en samið var við Íslenska gámafélagið sem átti lægsta
tilboðið. Dýpkunarefnið hefur hingað til verið losað í sjóinn vestan við höfnina, en þar
sem losunarstaðurinn er nálægt lögnum til Vestmannaeyja, er fyrirhugað að aðallosunarstaðurinn í framtíðinni verði suðaustan við Landeyjahöfn. Það verður forvitnilegt í lok
árs að skoða magn dýpkunarefnis fyrir árið 2010, og þá sérstaklega hve mikið hefur verið
losað í sjó.
Uppdæling skeljasands í Faxaflóa fyrir sementsverksmiðju á Akranesi
Á sjötta áratug síðustu aldar urðu kaflaskil í uppdælingu efnis af hafsbotni, en þá hófst
sú efnistaka sem helst er horft til í dag. Farið var að dæla upp efni utan hafnanna, oft til
sérstakra nota, í sumum tilfellum alllangt frá landi og yfirleitt á mun meira dýpi. Slíkar
breytingar kölluðu á öflugri sanddæluskip.
En lítum fyrst á aðdraganda þessara kaflaskila í uppdælingu efnis. Talið er að fyrstu
hugmyndir um framleiðslu sements úr íslenskum hráefnum hafi komið fram í upphafi
síðustu aldar [10,11]. Erlendis er aðalhráefnið í portlandsementi náttúrulegt kalsíumkarbónat, kalsít (CaCO3) og er krít notuð víða, en einnig annar kalksteinn. Erlendis myndar
kalsít bergtegundina kalkstein, en hérlendis er eiginlegur kalksteinn ekki þekktur. Kalsít
var unnið úr kalsítgangi við Mógilsá í Esju á 19. og 20. öld og brennt í kalkofninum í
Reykjavík, sem Kalkofnsvegur er kenndur við. Mun kalsít þetta hafa verið til athugunar
í upphafi aldarinnar sem aðalhráefni fyrir sementsverksmiðju, en magn þess var alltof
lítið [11]. Fljótlega munu því hafa komið hér upp hugmyndir um að nýta skeljasand sem
aðalhráefni til sementsframleiðslu, þar sem skeljar eru mestmegnis kalsíumkarbónat
(aragónít), en slíkt var þekkt erlendis en ekki algengt. Allt mun þetta þó hafa verið laust
í reipunum, uns komið var fram á fjórða áratuginn [11].
Á árunum 1934–1948 fóru fram rannsóknir íslenskra og danskra sérfræðinga á skeljasandi úr fjörum á vestanverðu landinu, í leit að aðalhráefni fyrir fyrirhugaða sementsverksmiðju. Rannsóknirnar beindust fljótlega að fjörum í Patreksfirði og Önundarfirði og
voru þær skoðaðar nánar. Í greinargerð sem fylgdi með frumvarpi til laga um sementsverksmiðju sem lagt var fyrir Alþingi árið 1947, var gert ráð fyrir að verksmiðjan yrði
reist í Önundarfirði, en í lögunum voru ekki ákvæði um staðsetningu hennar. Í janúar
1949 var skipuð nefnd, undir forystu Jóns E. Vestdal, til að ljúka rannsóknum og
undirbúningi að byggingu sementsverksmiðju og
skilaði hún af sér í júní sama ár. Meirihluti nefndarinnar vildi leita að skeljasandi utan Vestfjarða,
eða nær aðalmarkaðssvæðinu. Ráðist var í að kanna
stóran hluta strandlengjunnar við Faxaflóa og stór
svæði úti í flóanum. Svæðið meðfram Syðra-Hrauni
í Faxaflóa var kannað á varðskipinu Sæbjörgu og
fannst þar 2–3 km breitt belti af hreinum eða því
sem næst hreinum skeljasandi á um 50 km2 svæði. Í
ágúst 1949 var síðan tekin ákvörðun um að sementsverksmiðjan yrði reist á Akranesi, og mun þessi nýfundni skeljasandur í Faxaflóa, í 8–10 sjómílna fjarlægð frá Akranesi, hafa átt sinn þátt í staðarvalinu.
Kaflaskil urðu í uppdælingu efnis af hafsbotni árið
1953, en þá var að öllum líkindum gerð fyrsta
tilraun til að dæla upp efni af hafsbotni utan hafna
á Íslandi, þ.e. skeljasandi við Syðra-Hraun í

6. mynd. Danska sanddæluskipið Sansu, með 760 m3 lestarrými.
Ljósmynd í eigu Sementsverksmiðjunnar.
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7. mynd. Kristinn Guðbrandsson, forstjóri Björgunar, frumkvöðull í
sanddælingu af hafsbotni við Ísland, en er hér við leit að gullskipinu. Ljósmynd úr Morgunblaðinu sunnudaginn 12. maí 2002.

Faxaflóa. Stjórn sementsverksmiðjunnar ákvað að
láta gera tilraunadælingu á skeljasandinum áður en
hafist yrði handa við byggingu verksmiðjunnar.
Hún samdi við danska fyrirtækið J.G. Mouritzen &
Co. um að fá á leigu nýsmíðað sanddæluskip, Sansu,
til tilraunadælinga í Faxaflóa vorið 1953 (6. mynd).
Skipið var 1100 bróttótonn að stærð og með 760 m3
lestarrými. Dælurörið var tvískipt, 48 m að lengd og
60 cm í þvermál og með því var hægt að dæla upp
af allt að 40 m sjávardýpi. Tilraunadælingin stóð
yfir í tæpa tvo mánuði og skipið fór alls 179 ferðir
og dældi upp 132.782 m3 af skeljasandi [10]. Sansu
fór síðan til Hornafjarðar og var þar við gerð nýrrar
innsiglingar og dýpkun hafnarinnar næstu tvo
mánuði. Kristinn Guðbrandsson (7. mynd), einn af
stofnendum Björgunar árið 1952, keypti skipið Leó
af Slippnum í Reykjavík árið 1954, lét setja í það
sanddælu og hóf að bjóða í dýpkun hafna [2].
Fyrirtækið Björgun átti fljótlega eftir að verða ráðandi í uppdælingu efnis utan hafna. Reglubundin
efnistaka hófst með uppdælingu skeljasands fyrir
Sementsverksmiðju ríkisins á Akranesi við upphaf
reksturs hennar árið 1958. Fyrstu ár verksmiðjunnar
sá Sansu um uppdælinguna, en árið 1962 var samið
við Björgun um verkið og hefur fyrirtækið séð um
það síðan [7]. Í fyrstu var notað dæluskipið Sandey
I, með 550 m3 lestarrými (8. mynd), en árið 1988
fékk Björgun stærra skip, Sóley, með 1.200–1.400 m3
lestarrými, sem enn er í notkun (17. mynd).

Um 1970 var orðið erfitt að ná skeljasandi með
nægjanlega háu kalkinnihaldi á upphaflega
svæðinu við Melakrika og svæðinu austan við
Syðra-Hraun. Þar að auki kom mikið af grjóti með
sandinum [7]. Því var farið að leita að betri skeljasandi á svæðinu í kringum Syðra-Hraun. Að beiðni
Sementsverksmiðju ríkisins rannsakaði Orku8. mynd. Sandey I, sanddæluskip Björgunar, með 550 m3 lestarstofnun skeljasandinn austan Syðra-Hrauns sumrými, dælir upp skeljasandi við Syðra-Hraun í Faxaflóa 1975.
Ljósmynd í eigu Sementsverksmiðjunnar.
arið 1973 [8]. Hafrannsóknastofnunin vann að rannsóknum á svæðinu sumarið 1975 og fannst kalkríkari skeljasandur (85–-90% CaCO3) á stóru svæði sunnan Syðra-Hrauns, sem nefnt
hefur verið Fláskarðskriki [13]. Hafrannsóknastofnunin gerði síðan endurvarpsmælingar
við Syðra-Hraun sumarið 1985 til að ákvarða þykkt skeljasandsins [17], en ekki reyndist
unnt að mæla með nægri nákvæmni svo þunn lög. Stofnunin lagði þá til að borað yrði í
setið til að ákvarða þykktina, en það var talið of kostnaðarsamt.
Engin lagaumgjörð var um efnistöku af hafsbotni fyrstu þrjá áratugina og það var ekki
fyrr en í maí 1990 sem lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins,
nr. 73/1990, tóku gildi. Iðnaðarráðherra veitti Björgun fyrsta leyfið samkvæmt lögunum
þann 28. ágúst 1990 og var m.a. leyfð skeljasandstaka í Faxaflóa fyrir Sementsverksmiðju
ríkisins og almennan markað. Mat á umhverfisáhrifum efnistöku af hafsbotni við SyðraHraun fór fram á árunum 2007–2009. Í kjölfar álits Skipulagsstofnunar í apríl 2009 um
mat á umhverfisáhrifum efnistökunnar á svæðinu, sótti Björgun um leyfi til efnistöku á
þremur svæðum við Syðra-Hraun og var Fláskarðskriki eitt þeirra. Í leyfi sem Orkustofnun
veitti Björgun í júní 2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka allt að 1.500.000 m3 í Fláskarðskrika.
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Ekki hefur verið kannað hvort til eru gögn frá
árunum 1958–1990, um magn uppdælds skeljasands. Á 9. mynd má sjá magn skeljasands sem dælt
var upp við Syðra-Hraun árin 1991–1996 og
1999–2009, en gögn frá árunum 1997–1998 liggja
ekki fyrir. Uppdæling á skeljasandi jókst um 22%
að meðaltali á milli áranna 1991–1996 og 1999–2009,
eða úr um 104.000 m3 á ári, í um 127.000 m3 á ári.
Skeljasandurinn á þessum árum var tekinn í Fláskarðskrika, að undanskildum 22.400 m3 á árunum
1991–1996, sem voru að mestu teknir á Sandhala.
Hlutur skeljasands í heildarefnistöku af hafsbotni á
árunum 2000–2009, var 7%, eða um 1,26 millj. m3
(18. mynd).
Stærstur hluti skeljasandsins, sem dælt hefur verið
9. mynd. Magn skeljasands sem dælt var upp við Syðra-Hraun í
upp við Syðra-Hraun, hefur verið notaður sem
Faxaflóa á árunum 1991–1996 og 1999–2009.
aðalhráefni í sement hjá sementsverksmiðjunni á
Akranesi, allt frá því hún tók til starfa árið 1958.
Sementsverksmiðjan framleiddi einnig áburðarkalk, í formi þurrkaðs og sigtaðs skeljasands, á árunum 1958–1974, en eftir það tók Áburðarverksmiðja ríkisins við framleiðslunni. Í ársskýrslum Sementsverksmiðju ríkisins og Sementsverksmiðjunnar hf. árin
1979–2000 eru upplýsingar um hráefnisnotkun verksmiðjunnar, þ.m.t. magn skeljasands
sem var samtals 2.377.045 m3. Steinullarverksmiðjan á Sauðárkróki notar skeljasand sem
íblöndunarefni í basaltsandinn úr Héraðsvötnum, sem notaður er til steinullarframleiðslu. Húðun útveggja steyptra húsa með skeljabrotum, sem nefnd er skeljun, er séríslensk aðferð. Á árum áður var skelin sem notuð er í húðunina tekin úr fjöru og mulin,
en nú fæst skeljasandurinn einkum með dælingu af hafsbotni í Faxaflóa [1]. Svolítið hefur
einnig verið selt af flokkuðum skeljasandi í neytendaumbúðum til garðræktenda.
Uppdæling malar og sands í Hvalfirði, Kollafirði og við Syðra-Hraun í Faxaflóa
Uppdæling á möl og sandi af hafsbotni utan hafna á Íslandi hófst í Hvalfirði árið 1963, en
ekki fyrr en árið 1970 í Kollafirði. Engin lagaumgjörð var um þessa efnistöku fyrstu þrjá
áratugina og það var ekki fyrr en í maí 1990 sem lög um eignarrétt íslenska ríkisins að
auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990, tóku gildi. Iðnaðarráðherra veitti Björgun fyrsta
leyfið samkvæmt lögunum þann 28. ágúst 1990 og var efnistakan þríþætt. Í fyrsta lagi var
veitt leyfi til töku malar og sands í Kollafirði ásamt sundum, Hvalfirði og umhverfis
Syðra-Hraun í Faxaflóa. Í öðru lagi var leyfð skeljasandstaka í Faxaflóa fyrir Sementsverksmiðju ríkisins og almennan markað. Í þriðja lagi var leyfð leit að sandi og möl utan
netlaga á grunnsævi við Ísland. Árið 2000 var lögum nr. 73/1990 breytt, í kjölfarið á setningu laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, og m.a. kveðið á um að gætt skyldi
ákvæða þeirra laga. Í ákvæði til bráðabirgða var kveðið á um, að leyfishafar héldu leyfum
í fimm ár frá gildistöku laganna. Í nóvember 2005 tilkynnti Björgun því til Skipulagsstofnunar, um fyrirhugaða umsókn sína um endurnýjun á leyfi til efnistöku af hafsbotni
í Kollafirði til næstu tíu ára. Í mars 2006 tók Skipulagsstofnun ákvörðun um að efnistakan
væri matsskyld. Björgun kærði ákvörðunina til umhverfisráðherra, sem í nóvember 2006
úrskurðaði að ákvörðun Skipulagsstofnunar stæði. Í kjölfarið stefndi Björgun íslenska
ríkinu og krafðist þess að úrskurðurinn yrði felldur úr gildi og jafnframt að viðurkennt
yrði að leyfið frá 1990 væri enn í gildi. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í mars 2007 var
ríkið sýknað af kröfum Björgunar og sá dómur var staðfestur af Hæstarétti í september
2007. Í kjölfarið var haldið áfram með þá vinnu við mat á umhverfisáhrifum efnistöku af
hafsbotni, sem hófst í nóvember 2005 með tilkynningu til Skipulagsstofnunar.
Umhverfisáhrifin voru fyrst metin í Kollafirði, síðan í Hvalfirði og að lokum í sunnanverðum Faxaflóa, en matsferlinu lauk í apríl 2009. Iðnaðarráðherra framlengdi efnistöku-
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leyfi Björgunar frá árinu 1990 þrisvar á meðan á matsferlinu stóð, í febrúar og nóvember
2006 og í september 2008. Í lok og kjölfar matsins veitti Orkustofnun átta leyfi til efnistöku af hafsbotni í Faxaflóa og innfjörðum hans, þar af fjögur leyfi til tíu ára. Hér á eftir
verður í stuttu máli greint frá efnistökusvæðum í Hvalfirði, Kollafirði og við Syðra-Hraun.
Hvalfjörður: Uppdæling á möl og sandi af hafsbotni utan hafna á Íslandi hófst árið 1963
vestan í Hvalfjarðareyri (10. mynd). Fyrirtækið Björgun, sem hóf uppdælinguna með
sanddæluskipinu Sandey, sem keypt hafði verið árið áður, hafði gert samning við landeiganda á Eyri um efnistökuna. Nokkru síðar færðist uppdælingin út fyrir netlög, á
efnistökusvæði sem nefnt er Eyri. Efnið þaðan var notað í steypu og einnig í fyllingar, en
reyndist alkalívirkt. Árið 1997 ákvað iðnaðarráðuneytið að banna efnistöku í fimm ár á
svæði sem væri í 1 km radíus út frá Hvalfjarðareyri, en við það lenti stærsti hluti
efnistökusvæðisins innan bannsvæðisins. Því var lítið efni tekið þar á árunum 2000–2009,
eða einungis 815 m3. Björgun sótti um leyfi til efnistöku á svæðinu árin 2009–2019, en
Orkustofnun veitti ekki leyfi. Björgun hóf efnistöku aðeins utar í firðinum um 1965, á
svæði sem nefnt er Kiðafell (10. mynd). Þar var lengst af tekið steypuefni, en efnið reyndist alkalívirkt, svo í dag er einungis leyft að nota það í steypu að einum þriðja á móti
óvirku efni. Efnið er einnig notað í fyllingar. Árið 2005 var efnistökusvæðið orðið mjög
stórt eða um 100 ha að stærð. Á árunum 2000–2009 voru teknir á svæðinu alls um
1,36 millj. m3. Orkustofnun veitti Björgun í júlí 2009 leyfi til tíu ára, til töku allt að
2.045.000 m3 við Kiðafell (14. mynd). Frá því efnistaka hófst við Kiðafell um 1965 líður
um aldarfjórðungur þar til efnistaka hefst á nýju svæði í Hvalfirði. Á þessu tímabili virðist
efnistakan færast meira yfir í Kollafjörð, því þar hefst efnistaka á a.m.k. 15 svæðum.
Árið 1990 hóf Björgun efnistöku utarlega í Hvalfirði, á svæði sem nefnt er Brekkuboði (10. mynd). Efni þaðan hefur verið notað í landfyllingar og hafnagerð, s.s. í Sundahöfn og á Grundartanga. Á árunum 2000–2009 voru teknir á svæðinu alls 187.800 m3.
Orkustofnun veitti Björgun í júlí 2009 leyfi til tíu ára, til töku allt að 1 millj. m3 við
Brekkuboða (14. mynd). Árið 1996 færði Björgun sig inn að miðjum Hvalfirði og hóf
efnistöku á tveimur stöðum rétt út af Hálsnesi, norðan Laxárvogs (10. mynd). Efni þaðan
hefur mest verið notað í fyllingar. Á árunum 2000-2009 voru teknir á svæðunum samtals
um 1,2 millj. m3. Björgun sótti um leyfi til efnistöku á svæðunum árin 2009–2019, en
Orkustofnun veitti ekki leyfi. Nýjasta
efnistökusvæði Björgunar í Hvalfirði
er á Laufagrunni, rétt suðvestan við
efnistökusvæðið við Kiðafell og hófst
efnistaka þar árið 2000. Efnið hefur
mest verið notað í fyllingar og sem
steypuefni, en það reyndist alkalívirkt, svo í dag er einungis leyft að
nota það í steypu að einum þriðja á
móti óvirku efni. Á árunum
2000–2009 voru teknir á svæðinu alls
2,05 millj. m3. Orkustofnun veitti
Björgun í júlí 2009 leyfi til tíu ára, til
töku allt að 2.950.000 m3 á Laufagrunni (14. mynd). Í lokin er rétt að
minnast á lítið svæði innarlega í
Hvalfirði sem nefnt er Hrafneyri
(10. mynd). Það er eina efnistökusvæðið við fjörðinn að norðanverðu.
Þar voru síðast teknir 1.490 m3 árin
2000–2001. Björgun sótti um leyfi til
efnistöku við Hrafneyri árin 2009–2019,
en Orkustofnun veitti það ekki.

10. mynd. Efnistökusvæði í Hvalfirði árið 2005. Byggt á korti á bls. 18 í matsskýrslunni:
Efnistaka af hafsbotni í Hvalfirði: mat á umhverfisáhrifum.

308

Árbók VFÍ/TFÍ 2010

P10.06.542.251.qxp

26.11.2010

10:43

Page 309

Heimamenn í Hvalfirði, bæði einstakir landeigendur og sveitarstjórnir, hafa lengi verið
ósáttir við efnistöku Björgunar í firðinum. Skömmu eftir að efnistaka hófst undan
Hálsnesi, eða í september 1997, krafðist hreppsnefnd Kjósarhrepps þess að iðnaðarráðherra stöðvaði efnistöku Björgunar af hafsbotni á svæðinu frá Kiðafelli og inn að
Hálsnesi. Ástæður þess voru að heimamenn töldu að landbrot hefði aukist og var
Hvalfjarðareyri nefnd sérstaklega. Í framhaldinu var Orkustofnun falið að meta ástandið.
Við athugunina kom ekkert í ljós, sem benti til þess að efnistakan hefði bein og stórvægileg áhrif á rof Hvalfjarðareyrarinnar. Iðnaðarráðuneytið taldi engu að síður ástæðu til
þess að nánar yrði fylgst með landbroti á Hvalfjarðareyrinni og fór þess á leit við Björgun
að það beindi efnistöku sinni að öðrum svæðum í firðinum. Í því skyni ákvað ráðuneytið
í nóvember 1997 að Björgun væri óheimil efnistaka af hafsbotni á svæði sem afmarkaðist
af línum, mældum hornrétt á land, með ytri mörkum sem væru einn km innan og utan
Hvalfjarðareyrar. Takmörkunin gilti í fimm ár og félli þá niður nema fram kæmu óskir
um endurmat á grundvelli nýrra upplýsinga. Þegar efnistökuleyfi Björgunar frá árinu
1990 var framlengt í annað sinn í nóvember 2006, voru sett inn ákvæði um að Orkustofnun væri eftirlitsaðili með leyfinu. Í framhaldinu barst stofnuninni fjöldi kvartana frá
heimamönnum í Hvalfirði. Þeir komu kvörtunum sínum einnig á framfæri við Skipulagsstofnun þegar umhverfisáhrif efnistöku Björgunar af hafsbotni í Hvalfirði voru metin.
Kollafjörður: Staðsetning og stærð efnistökusvæða á hafsbotni í Kollafirði árið 2005 er
sýnd á 11. mynd. Það vekur athygli hvað svæðin eru mörg og dreifð um fjörðinn.
Efnistökusvæðin tuttugu og tvö eru langflest á innan við 20 m sjávardýpi, allt frá
Kjalarnesi að Akurey. Björgun hóf efnistöku í Kollafirði á svæði undan Saltvík á Kjalarnesi árið 1970. Í kjölfar mælinga Hafrannsóknastofnunarinnar á setþykkt á Engeyjarsundi
árið 1978 [14] bættist við nýtt efnistökusvæði utarlega í Engeyjarsundi árið 1979, kennt
við Akurey. Hafrannsóknastofnunin gerði síðan endurvarpsmælingar í Kollafirði árið
1983 að beiðni Björgunar, borgarverkfræðingsins í Reykjavík og Reykjavíkurhafnar [15].
Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að grófkornaðri setlög mætti finna á afmörkuðum
stöðum í Kollafirði. Í kjölfarið, þ.e. frá 1983–1989, hóf Björgun efnistöku á 13 svæðum í
Kollafirði og á árunum 1993–1996 bættust við fjögur ný svæði. Í yfirlitsgrein sem þessari
er ekki hægt að gera öllum efnistökusvæðum í Kollafirði ítarleg skil, en áhersla verður
lögð á stærri svæðin þar sem efnistaka á sér yfirleitt langa sögu og einnig svæði þar sem
efnisgæði eru að einhverju leyti sérstök.
Árið 1970 hóf Björgun uppdælingu
undan Saltvík á Kjalarnesi, en þar
hefur allt frá upphafi verið tekið
steypuefni fyrir höfuðborgarsvæðið.
Eftir efnistöku í 35 ár var svæðið
orðið 30 ha að stærð, eða þriðja
stærsta svæðið í Kollafirði. Á átta ára
tímabili á tíunda áratugnum voru
teknir á svæðinu um 400.000 m3, en
efnistakan var lítil (11.700 m3) á
árunum 2000–2009, ef undanskilið er
árið 2007 með 221.100 m3. Í leyfi sem
Orkustofnun veitti Björgun í júní
2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka
allt að 400.000 m3 undan Saltvík
(14. mynd). Árið 1979 hóf Björgun
uppdælingu á svæði sem nefnt er Akurey, norðvestan Engeyjar (11. mynd).
Eftir efnistöku í 26 ár var svæðið
orðið 75 ha að stærð, eða langstærsta
svæðið í Kollafirði. Þar hefur verið
11. mynd. Efnistökusvæði í Kollafirði árið 2005. Byggt á korti á bls. 11 í matsskýrslunni:
Efnistaka af hafsbotni í Kollafirði, Faxaflóa: mat á umhverfisáhrifum.
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tekið mikið af steypuefni fyrir höfuðborgarsvæðið, eða um 2,9 millj. m3 á átta ára tímabili á tíunda áratugnum. Á árinu 2005 komu fram upplýsingar um vaxandi erfiðleika við
efnistökuna og því hefur dregið úr henni. Á árunum 2000–2009 voru þó teknir á svæðinu
um 2,16 millj. m3, sem eru 44% af heildarefnistöku í Kollafirði á tímabilinu og sýnir það
vægi þessa efnistökusvæðis. Engin efnistaka er á svæðinu í dag, því öldufarsútreikningar
Siglingastofnunar Íslands gáfu til kynna að frekari efnistaka þar myndi valda auknu
landbroti á norðurhluta Engeyjar og því var ekki sótt um nýtt leyfi. Árið 1984 hóf Björgun
uppdælingu á Viðeyjarflaki, sem er nokkru norðan Viðeyjar, en það var þriðja svæðið í
Kollafirði þar sem tekið var steypuefni. Árið 2005 var stærð svæðisins einungis 6,2 ha,
sem er lítið í samanburði við efnistökusvæðin við Akurey og Saltvík. Efnistakan hefur
aukist verulega, því á átta ára tímabili á tíunda áratugnum voru teknir þar 7.700 m3, en á
árunum 2000–2009 var magnið komið í 342.000 m3. Í leyfi sem Orkustofnun veitti Björgun
í júní 2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka allt að 150.000 m3 á Viðeyjarflaki (14. mynd).
Árið 1987 hóf Björgun uppdælingu á nyrðra svæðinu austan Engeyjar og var það fjórða
svæðið í Kollafirði þar sem tekið var steypuefni, sem hér var í grófara lagi. Svæðið er
frekar lítið, því árið 2005 var það einungis 5,5 ha að stærð. Suðaustanvert við Engey er
annað stærsta efnistökusvæðið í Kollafirði, sem var 34 ha að stærð árið 2005. Ekki er vitað
hvenær efnistaka hófst þar, en miðað við stærð svæðis hefur hún verið umfangsmikil, en
árið 2005 hafði henni verið hætt. Eins og fram kemur í kaflanum um dýpkun, fengu
Faxaflóahafnir árið 2005 leyfi Umhverfisstofnunar til að losa dýpkunarefni í syðri hluta
efnistökusvæðisins. Á svæðunum við Engey voru til samans teknir um 132.000 m3 á átta
ára tímabili á tíunda áratugnum, en magnið jókst í um 246.000 m3 á árunum 2000–2009.
Í leyfi sem Orkustofnun veitti Björgun í nóvember 2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka
allt að 200.000 m3 á sameinuðu svæði við Engey (14. mynd). Í Lundeyjardjúpi, á milli
Lundeyjar og Viðeyjar, var árið 2005 fjórða stærsta efnistökusvæðið í Kollafirði, 20 ha að
stærð. Björgun hóf efnistöku þar árið 1993, á eina efnistökusvæðinu í Kollafirði sem í
heild er á meira en 20 m sjávardýpi. Efnið þar er fíngerð möl og sandur. Nokkru norðaustar eru tvö efnistökusvæði, 15 ha að stærð, sem kennd eru við Lundey, en þar hóf
Björgun efnistöku árið 1985. Þar er einkum að finna grófa möl sem notuð hefur verið til
hafnagerðar. Efnistökusvæðin í Lundeyjardjúpi og við Lundey, báru lengst af Lundeyjarnafnið og tölur um efnismagn eru því sameiginlegar. Þar voru teknir um 243.000 m3 á átta
ára tímabili á tíunda áratugnum, en magnið sexfaldaðist og var um 1,53 millj. m3 á
árunum 2000–2009, sem er 31% af heildarefnistöku í Kollafirði á því tímabili. Björgun
sótti um leyfi til efnistöku á Lundeyjardjúpi og einnig við Lundey árin 2009–2019. Í leyfi
sem Orkustofnun veitti fyrirtækinu í júní 2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka allt að
1.000.000 m3 við Lundey (14. mynd). Orkustofnun veitti aftur á móti ekki leyfi til
efnistöku á Lundeyjardjúpi, þar sem öldufarsútreikningar Siglingastofnunar Íslands gáfu
til kynna að frekari efnistaka þar myndi valda auknu landbroti á Geldinganesi.
Ein 12 efnistökusvæði sem ekki hefur verið fjallað um hér að framan voru öll innan við
8 ha að stærð árið 2005, þ.e. Álfsnes (2 svæði), Gufunes, Helgusker, Hjallasker, Hólmar,
Kjalarnes, Leiruvogur, Kollafjörður, Viðey og Þerney (2 svæði). Efnistakan hefur aukist á
svæðunum tólf, því á átta ára tímabili á tíunda áratugnum voru teknir þar um 187.000 m3,
en á árunum 2000–2009 var magnið komið í 386.000 m3. Eftir því sem upplýsingar liggja
fyrir virðist efni af þessum svæðum helst vera notað í fyllingar. Á tveimur svæðum hefur
efnistöku verið hætt, þ.e. í Hofsvík á Kjalarnesi og vestan undan Laugarnesi í Reykjavík.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um upphaf efnistöku í Hofsvík né stærð svæðis, en síðast
var tekið efni þar árið 1991. Björgun hóf efnistöku við Laugarnes árið 1986 og árið 2005
var stærð svæðisins um 13 ha, en ekki liggja fyrir upplýsingar um efnismagn. Í leyfum
sem Orkustofnun veitti Björgun í júní og nóvember 2009 til tíu ára, var m.a. leyft að taka
allt að 320.000 m3 við Þerney, 600.000 m3 við Álfsnes, 600.000 m3 við Kjalarnes, 100.000 m3
við Leiruvog og allt að 50.000 m3 við Viðey (14. mynd).
Við Syðra-Hraun: Staðsetning og stærð efnistökusvæða á hafsbotni við Syðra-Hraun í
Faxaflóa árið 2005 er sýnd á 12. mynd. Það vekur athygli hvað efnistökusvæðin í
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Fláskarðskrika og á Sandhala eru
víðáttumikil í samanburði við
svæðin í Kollafirði. Efnistaka fer hér
fram á 23–40 m sjávardýpi, en til
samanburðar er hún í langflestum
tilvikum á innan við 20 m dýpi í
Kollafirði. Á svæðunum við SyðraHraun eru ekki eiginlegar gryfjur,
því hér er í öllum tilfellum dælt af
yfirborði, þ.e. dælurörið er dregið
eftir sjávarbotninum. Fyrir utan
skeljasandinn sem tekinn er í Fláskarðskrika er efnið á svæðinu fínkorna sandur og möl, en mjög
blandað skeljabrotum. Efnið er mest
notað í fyllingar þar sem minni kröfur
eru gerðar til stæðni og burðarhæfni
efnisins, s.s. í undirfyllingar við
gatna- og hafnagerð og í landfyllingar. Efnið hefur einnig lítillega
verið notað í lagnasand, til golfvallagerðar og í strandblakvelli.

12. mynd. Efnistökusvæði við Syðra-Hraun í Faxaflóa árið 2005. Byggt á korti á bls. 17 í mats-

skýrslunni: Efnistaka af hafsbotni í sunnanverðum Faxaflóa: mat á umhverfisáhrifum.
Melakriki er efnistökusvæði á 30–40
m sjávardýpi austnorðaustan SyðraHrauns. Efnistaka af hafsbotni utan hafna við Ísland hófst að öllum líkindum í Melakrika
með tilraunadælingu á skeljasandi vorið 1953 eins og lýst var hér að framan. Efnistökusvæðið var um 34 ha að stærð árið 2005 og til samanburðar var það jafnstórt og syðra
Engeyjarsvæðið í Kollafirði, sem er annað stærsta svæðið þar. Auk skeljasandsins, er efni
í Melakrika mest notað í fyllingar og þá sérstaklega í stærri landfyllingar, ásamt efni á
Sandhala. Efni var ekki tekið í Melakrika á árunum 1991–1996 og 1999–2009, ef frá er talið
árið 2004 þegar teknir voru um 25.000 m3. Ólastaður er efnistökusvæði á 23–25 m sjávardýpi austan Syðra-Hrauns. Efnistökusvæðið var 31 ha að stærð árið 2005, eða aðeins
minna en svæðið í Melakrika. Efnið er mest notað í fyllingar, en þarna er hugsanlega
steypuefni. Efni var ekki tekið á Ólastað á árunum 1991–1996 og 1999–2004, en 26.500 m3
voru teknir þar á árunum 2005-2009. Sandhali er efnistökusvæði á 24–33 m sjávardýpi
austan Syðra-Hrauns, en mun austar en Ólastaður
(12. mynd). Efnistökusvæðið var orðið mjög stórt
árið 2005, eða um 283 ha að stærð, en til samanburðar er Kiðafell, stærsta svæðið í Hvalfirði, um
100 ha. Efni á Sandhala hefur mest verið notað í
fyllingar og þá sérstaklega í stærri landfyllingar,
ásamt efni í Melakrika. Á árunum 1991–1996 og
1999–2009 voru teknir um 745.000 m3 á Sandhala. Í
kjölfar álits Skipulagsstofnunar í apríl 2009 um mat
á umhverfisáhrifum efnistökunnar á svæðunum
við Syðra-Hraun, sótti Björgun um leyfi til efnistöku í Fláskarðskrika, Ólastað og Sandhala. Í leyfi
sem Orkustofnun veitti Björgun í júní 2009 til tíu
ára, var leyft að taka allt að 1.500.000 m3 í
Fláskarðskrika, allt að 1.000.000 m3 á Ólastað og allt
að 4.000.000 m3 á Sandhala (14. mynd).

Á 13. mynd má sjá magn malar og sands sem dælt
var upp í Hvalfirði, Kollafirði og við Syðra-Hraun á

13. mynd. Magn malar og sands sem dælt var upp í Kollafirði,
Hvalfirði og við Syðra-Hraun árin 1999–2009, auk heildarefnismagns á svæðunum.
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árunum 1999–2009, en ekki liggja
fyrir upplýsingar um magn efnis í
Hvalfirði fyrir árið 1999. Á línuritinu
sést glögglega hve efnistaka við
Syðra-Hraun er lítil í samanburði við
efnistökuna í Kollafirði og Hvalfirði,
en hún er frá því að vera engin árið
2007 og upp í um 280.000 m3 árið
2004. Magn efnis sem dælt hefur
verið upp í Kollafirði er breytilegt á
milli ára, en er oftast á bilinu
400.000–800.000 m3 á ári, en minnkar
verulega á árunum 2008–2009. Magn
efnis sem dælt hefur verið upp í
Hvalfirði er nokkuð breytilegt á milli
ára, en á árunum 2004–2008 er það
nokkuð stöðugt eða á bilinu um
580.000–680.000 m3 á ári. Það vekur
athygli að efnistakan í Hvalfirði fer
ekki að minnka fyrr en á árinu 2009.
Ef efnismagn í Hvalfirði og Kollafirði
er borið saman á þessu tíu ára tíma14. mynd. Efnistökusvæði í Hvalfirði, Kollafirði og við Syðra-Hraun árin 2009–2019,
bili sést að efnistakan fer vaxandi í
samkvæmt fjórum leyfum sem Orkustofnun veitti Björgun árið 2009.
Hvalfirði á síðari hluta tímabilsins á
meðan hún minnkar í Kollafirði. Ef
litið er á árlegt heildarefnismagn á svæðunum þremur er það að sveiflast frá um
800.000–1.400.000 m3 á ári, en árið 2009 sker sig úr því magnið er komið niður í um
360.000 m3. Hlutur malar og sands sem dælt var upp utan hafna á svæðunum þremur var
58% af heildarefnistöku af hafsbotni á árunum 2000–2009, eða um 10,4 millj. m3. Uppdæling í Kollafirði var 27,3 % af heildarefnistökunni, eða um 4,9 millj. m3, í Hvalfirði
26,8%, eða um 4,8 millj. m3 og við Syðra-Hraun 3,9%, eða tæpir 700.000 m3.
Uppdæling malar og sands utan Faxaflóa

15. mynd.

Lítið er til af gögnum um uppdælingu á möl og sandi utan hafna á svæðum utan Faxaflóa
á 7., 8. og 9. áratug síðustu aldar. Heimildir eru þó fyrir því að uppdæling hafi byrjað í
Viðfirði við Norðfjarðarflóa og í
Álftafirði við Ísafjarðardjúp á 8. áratugnum. Frá setningu laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum
hafsbotnsins árið 1990 hefur iðnaðarráðherra gefið út a.m.k. tólf leyfi til
efnistöku af hafsbotni utan Faxaflóa.
Frá því leyfisveitingarvaldið var falið
Orkustofnun árið 2008 [21], hefur
stofnunin gefið út tvö leyfi til efnistöku af hafsbotni utan Faxaflóa, þ.e. í
Álftafirði við Ísafjarðardjúp og í
Siglufirði. Eftir því sem næst verður
komist var dælt upp um 623.000 m3
af möl og sandi utan Faxaflóa á
árunum 2000–2009, sem er einungis
3,5% af heildarefnistöku af hafsbotni
á þessu tímabili. Eins og fjallað hefur
Leyfi til efnistöku af hafsbotni utan Faxaflóa.
verið um hér framar er mikið um að
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dýpkunarefni úr höfnum á landsbyggðinni sé notað í landfyllingar og
því hefur ekki verið eins mikil þörf
fyrir uppdælingu á möl og sandi
utan hafna. Hér á eftir verður í stuttu
máli gerð grein fyrir forsendum leyfanna og farið réttsælis í kringum
landið (15. og 16. mynd).
Grundarfjörður: Í janúar 2001 sótti
Siglingastofnun Íslands, f.h. hafnarstjórnar Eyrarsveitar, um leyfi til
töku um 100.000 m3 í austanverðum
Grundarfirði. Grófu mölina sem þar
fannst átti að nota í fyllingu undir
hafnarmannvirki vegna lengingar
Stórubryggju í Grundarfjarðarhöfn.
Iðnaðarráðherra veitti Eyrarsveit, í
febrúar 2001, leyfi til eins árs til töku
16. mynd. Staðsetning leyfa til töku malar, sands, skeljasands og kalkþörungasets sem
allt að 130.000 m3 af möl og sandi á
veitt voru af iðnaðarráðherra á árunum 1990–2008 og af Orkustofnun frá ágúst 2008.
hafsbotni framan við ós Grundarár í
austanverðum Grundarfirði. Ekki
var leyft að fara nær landi en 150 m
frá stórstraumsfjöruborði og ekki
grynnra en á 6 m sjávardýpi. Í febrúar 2006 barst síðan ný umsókn frá Grundarfjarðarbæ um leyfi til að taka allt að 50.000 m3 á sama svæði, því einungis hefðu verið teknir
100.000 m3 af þeim 130.000 m3, sem leyfi var veitt fyrir árið 2001. Efnið átti að nota í landfyllingu innan fyrirstöðugarðs norðanvert við Stórubryggju, en á fyllingunni var gert ráð
fyrir byggingarlóðum vegna hafnarstarfsemi. Iðnaðarráðherra veitti Grundarfjarðarbæ í
febrúar 2006 leyfi til töku allt að 30.000 m3 af möl og sandi í austanverðum Grundarfirði,
en í leyfinu eru engin ákvæði um gildistíma.
Arnarfjörður: Í júní 2004 sótti Vesturbyggð um leyfi til töku allt að 75.000 m3 malarefnis
í Fossfirði, sem er einn af Suðurfjörðum Arnarfjarðar. Efnið átti að nota í fyllingu innan
fyrirstöðugarðs sem byggja átti við Bíldudalshöfn, en hann var hluti að þeim hafnarframkvæmdum sem þurfti að ráðast í vegna byggingar kalkþörungaverksmiðju. Iðnaðarráðherra veitti Vesturbyggð, í ágúst 2004, leyfi til sex daga til töku allt að 75.000 m3 af möl
á um 25.000 m2 svæði í botni Fossfjarðar.
Skutulsfjörður og Álftafjörður við Ísafjarðardjúp: Í júlí 1997 sótti Eyrarsteypan á
Ísafirði um leyfi til töku 3.000–15.000 m3 á ári af efni til steypugerðar í suðvestanverðum
Polli í botni Skutulsfjarðar. Iðnaðarráðherra veitti Eyrarsteypunni, í júlí 1997, leyfi til
þriggja ára til töku allt að 5.000 m3 á ári af sandi og möl í Polli, en ekki var leyft að taka
efni nær landi en sem svarar til 4 m sjávardýpis við stórstraumsfjöru. Í júní 1995 sótti
Súðavíkurhreppur um leyfi til töku 30.000–35.000 m3 af sandi og möl norðan undan
Hattareyri í Álftafirði, en efni hafði verið dælt upp á svipuðum stað fyrir 1980. Hefja átti
gatnagerð um sumarið í landi Eyrardals vegna nýrrar byggðar í Súðavík og efnið átti að
nota í burðarlag nýrra gatna og einnig til steypugerðar. Iðnaðarráðherra veitti Súðavíkurhreppi, í júní 1995, leyfi til eins árs til töku allt að 35.000 m3 af sandi og möl á 10.000 m2
svæði undan Hattareyri. Í tengslum við gerð jarðgangna á milli Bolungarvíkur og Hnífsdals var þörf á efni sem uppfyllti þær gæðakröfur sem gerðar eru til steypuefnis. Slíkt
efni fannst ekki á landi í næsta nágrenni og því var sótt um leyfi til að taka það af hafsbotni. Í því skyni veitti Orkustofnun steypustöðinni Áseli á Ísafirði, í janúar 2009, leyfi til
uppdælingar á allt að 15.000 m3 af möl og sandi á svipuðum stað í Álftafirði og gert var
árið 1995.
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Siglufjörður: Mikil vandkvæði hafa verið á efnisöflun í nágrenni Siglufjarðar í áratugi og
skortur á góðu efni á landi. Leitað hafði verið að malarefni á hafsbotni við Norðurland en
ekkert efni fundið í nágrenni við Siglufjörð. Það var ekki fyrr en árið 1995 að möl fannst
í austanverðum Siglufirði. Í apríl 1996 sótti Siglufjarðarkaupstaður því um leyfi til 30 ára,
til töku malarefnis á svæði um 250–500 m undan landi í austanverðum firðinum. Iðnaðarráðherra óskaði eftir viðbótarupplýsingum áður en að umsóknin yrði tekin til afgreiðslu.
Í framhaldi af því óskaði Siglufjarðarkaupstaður eftir leyfi til tilraunavinnslu á 30.000 m3
á næstu mánuðum eða á meðan aflað væri þeirra upplýsinga sem ráðherra hafði óskað
eftir. Iðnaðarráðherra varð við þeirri ósk og veitti, í maí 1996, takmarkað leyfi til eins árs
til tilraunavinnslu á allt að 30.000 m3 af malarefnum á 20.000 m2 svæði í austanverðum
firðinum. Verkfræðistofa Siglufjarðar vann í framhaldi af því áætlun um nýtingu á malarefni af hafsbotni í Siglufirði fyrir kaupstaðinn og var hún lögð til grundvallar leyfisveitingunni. Iðnaðarráðherra veitti Siglufjarðarkaupstað síðan í október 1997 leyfi til tíu
ára til töku allt að 100.000 m3 af sandi og möl á 40.000 m2 svæði í austanverðum Siglufirði. Í kjölfarið gerði Jarðfræðistofa Kjartan Thors [3] endurvarpsmælingar á leyfissvæðinu og áætlun um heildarefnismagn. Í febrúar 2010 sótti Björgun um leyfi til efnistöku á svipuðum slóðum og leyfi hafði verið veitt fyrir árið 1997. Orkustofnun veitti
Björgun í mars 2010 leyfi til tveggja og hálfs árs til töku allt að 20.000 m3 af möl og sandi
í norðvesturhorni þess svæðis sem leyfi var veitt fyrir árið 1997. Leyfissvæðið var fært
nokkuð frá landi því fornleifafræðingar höfðu fundið á hafsbotni leifar af Evangersverksmiðjunni sem sópaðist á haf út í snjóflóði veturinn 1919.
Eyjafjörður: Þrjú leyfi hafa verið veitt til efnistöku af hafsbotni í Eyjafirði. Í desember
1994 sóttu Björgun í Reykjavík og Möl og sandur á Akureyri um leyfi til töku
30.000–70.000 m3 á ári við Nunnuhólma og út af Svalbarðseyri. Efnið átti að nota sem
byggingar- og fyllingarefni á Akureyri. Iðnaðarráðherra veitti Björgun og Möl og sandi, í
október 1995, leyfi til ríflega eins árs til töku allt að 20.000 m3 af möl og sandi á 10.000 m2
svæði við Nunnuhólma og skyldi þess gætt að efnistökusvæðið væri utan ígulkerjamiða.
Ekki var veitt leyfi til efnistöku út af Svalbarðseyri. Í júní 2001 sóttu Björgun og Möl og
sandur að nýju um leyfi til töku 45.000 m3 á samanlagt um 20.000 m2 svæðum við
Nunnuhólma og út af Svalbarðseyri. Efnið átti eins og fyrr að nota sem byggingar- og
fyllingarefni á Akureyri. Iðnaðarráðherra veitti Björgun, í lok ágúst 2001, leyfi til þriggja
ára til töku allt að 45.000 m3 af möl og sandi á um 10–15 m sjávardýpi við Nunnuhólma
og á um 10 m sjávardýpi út af Svalbarðseyri og ekki nær landi en 200 m frá stórstraumsfjöruborði. Ráðherra setti skilyrði um að samhliða efnistökunni ætti að gera athugun á
dýralífi á efnistökusvæðunum. Vegagerð ríkisins og Hríseyjarhreppur sóttu í ágúst 2001
um leyfi til leitar að efni í nágrenni Hríseyjar og einnig til töku allt að 15.000 m3, ef að efni
fyndist. Efnið átti að nota í endurbyggingu á vegum í Hrísey, en ekkert slíkt efni var að
finna í eynni. Hríseyjarhreppur tilkynnti síðan í september um staðsetningu fyrirhugaðs
efnistökusvæðis út af ósi Þorvaldsdalsár á Árskógsströnd. Iðnaðarráðherra veitti Hríseyjarhreppi, í september 2001, leyfi til tæpra þriggja ára til töku allt að 20.000 m3 af möl
og sandi á allt að 40.000 m2 svæði út af ósi Þorvaldsdalsár, en ekki nær landi en 200 m frá
stórstraumsfjöruborði. Ráðherra setti skilyrði um að gera ætti athugun á dýralífi á efnistökusvæðinu áður en vinnsla hæfist og ef hún hefði ótvírætt neikvæð áhrif á lífríki hafsbotnsins bæri að hætta við áform um efnistöku.
Viðfjörður við Norðfjarðarflóa: Við leit að byggingarefnum á hafsbotni við Austfirði,
þ.e. frá Loðmundarfirði og allt suður til Hornafjarðar, sumarið 1975 [18], voru tekin um
300 sýni með botngreip. Þau grófkornóttari voru send í kornastærðar- og berggreiningu,
eða um 60 sýni. Úr botni Viðfjarðar voru greind þrjú sýni og reyndist efnið möl og sandur
að vestanverðu en sandur að austanverðu. Efnistaka hófst í Viðfirði á svipuðum tíma og
rannsóknirnar voru gerðar og þar hefur verið tekið efni öðru hvoru frá þeim tíma og m.a.
notað í gatna- og hafnargerð á Norðfirði. Í apríl 2002 sótti Hafnarsjóður Fjarðabyggðar
um leyfi til töku um 60.000 m3 í botni Viðfjarðar. Efnið átti að nota í nýjan skjólgarð sem
áformað var að byggja að norðanverðu við fiskihöfnina í Norðfirði. Iðnaðarráðherra
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veitti Hafnarsjóði Fjarðabyggðar, í maí 2002, leyfi til ríflega tveggja ára til töku allt að
60.000 m3 af möl og sandi á um 15.000 m2 svæði í Viðfirði. Þar sem að lítil vitneskja lá
fyrir um botndýralíf í firðinum setti ráðherra skilyrði um að upplýsa skyldi Náttúrustofu
Austurlands um fyrirhugaða efnistöku.
Hornafjörður: Lítið er um að dýpkunarframkvæmdir séu utan netlaga, en í slíkum
tilvikum þarf að sækja um leyfi til efnistöku samkvæmt lögum nr. 73/1990. Í ágúst 2005
sótti Sveitarfélagið Hornafjörður um leyfi fyrir tilfærslu á allt að 45.000 m3 efnis vegna
uppdælingar úr fyrirhugaðri innsiglingarrennu, sem er utan netlaga. Iðnaðarráðherra
veitti Sveitarfélaginu Hornafirði, í október 2005, leyfi til eins árs til töku á allt að 40.000 m3
af möl og sandi úr innsiglingarrennu á Grynnslunum utan við Hornafjarðarós, en efnið
var síðan losað í sjó allnokkru sunnan við rennuna samkvæmt leyfi frá Umhverfisstofnun.

Lagaumhverfi efnistöku af hafsbotni
Um efnistöku af hafsbotni gilda lög nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Lögin voru á sínum tíma sett til þess að tryggja eignarrétt íslenska
ríkisins að mögulegum olíuauðlindum á hafsbotni. Lögin eru því einföld og stuttorð þar
sem gert var ráð fyrir því að nákvæmari löggjöf yrði sett ef leit og vinnsla olíuauðlinda
yrði að veruleika. Sú varð raunin en lögin eru enn í gildi og reynir nú helst á þau í
tengslum við efnistöku af hafsbotni.
Samkvæmt lögunum eru leyfisveitingar í höndum ráðherra en hann hefur þó heimild til
þess að fela Orkustofnun leyfisveitingarvald samkvæmt lögunum og var það gert með
erindisbréfi til Orkustofnunar í júlí 2008.
Þar sem lögin eru einföld og stuttorð þurfa stjórnvöld að leggja sjálfstætt mat á nokkur
atriði varðandi leyfisveitingar, t.d. varðandi skilyrði leyfa. Stjórnvöld hafa þó ekki frjálsar
hendur heldur eru bundin af stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og þurfa að byggja mat sitt á
málefnalegum sjónarmiðum. Um hvað telst til málefnalegra sjónarmiða er m.a. litið til
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, lög nr. 33/1944, samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, og skyldrar löggjafar, svo sem annarrar löggjafar er varðar auðlindanýtingu. Þá getur efnistaka af hafsbotni, þar sem áætluð efnistaka raskar 25.000 m2
svæði eða stærra, er 50.000 m3 eða meiri eða þar sem fleiri en einn efnistökustaður vegna
sömu framkvæmdar og á sama svæði ná samanlagt yfir 25.000 m2, verið háð mati á
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum 106/2000 og er efnistaka af hafsbotni ávallt háð
mati á umhverfisáhrifum samkvæmt sömu lögum
ef áætluð efnistaka raskar 50.000 m2 svæði eða stærra eða er 150.000 m3 eða meiri. Liggi fyrir
matsskýrsla og álit Skipulagsstofnunar um mat á
umhverfisáhrifum er þar að finna leiðbeiningar
fyrir stjórnvöld við ákvarðanatöku um leyfisveitingar.
Leyfi til leitar og rannsóknar á hafsbotni, skv. 2. gr.
laganna, felur í sér heimild til þess að rannsaka
tiltekið afmarkað svæði og töku lítilla sýna á
tilteknu tímabili. Nýtingarleyfi, skv. 3. gr. laganna,
felur í sér heimild til þess að taka ákveðið magn af
efni á tilteknu afmörkuðu svæði á tilteknu tímabili.
Lögin mæla ekki fyrir um eftirlit en litið hefur
verið svo á að Orkustofnun sinni eftirliti með
útgefnum leyfum í samræmi við lög um Orkustofnun nr. 87/2003.

17. mynd. Sóley, sanddæluskip Björgunar, með 1.200–1.400 m3
lestarrými, dælir í fyllingu vegna hafnarframkvæmda við
Skarfabakka í Sundahöfn árið 2002. Ljósmynd í eigu Björgunar.
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Samantekt og framtíðaráform Orkustofnunar
Ef við drögum saman helstu þættina í sögu efnistöku af hafsbotni við Ísland í þessi hundrað ár, þá
einkenndist hún af þróun í tækni til að ná upp efni
af hafsbotni fyrstu sjötíu árin, eða fram undir 1970.
Þá hefjast þær rannsóknir á jarðefnum á hafsbotni
sem við þekkjum í dag. Síðustu tuttugu árin, eða frá
árinu 1990 hafa einkennst af því að koma meiri
formfestu á efnistökuna utan hafna, með regluverki
um eignarrétt íslenska ríkisins á jarðefnum utan
netlaga og mati á umhverfisáhrifum efnistökunnar.
Upplýsingar um efnistöku af hafsbotni virðast ekki
hafa varðveist vel frá fyrri áratugum, a.m.k. ekki í
opinberri vörslu. Upplýsingar um magn heildar18. mynd. Heildarmagn malar, sands og skeljasands sem tekið var
efnistöku af hafsbotni við Ísland eru einungis til
upp af hafsbotni við Ísland árin 2000–2009. Dýpkunarefni er skipt í
fyrir árin 2000–2009, en þá voru teknir samtals um
landfyllingu og losun í sjó.
17,9 millj. m3 (18. mynd). Hlutur skeljasands í
heildarefnistökunni var 7%, eða um 1,26 millj. m3,
hlutur dýpkunarefnis var tæpur þriðjungur (31,5%), eða um 5,64 millj. m3 og hlutur
malar og sands sem dælt var upp utan hafna var 61,5%, eða um 11 millj. m3. Ef litið er á
heildarefnistökuna eftir árum, þá nær hún hámarki árið 2006, en minnkar nokkuð hratt
eftir það.
Framtíðaráform Orkustofnunar: Í lokin er rétt að líta aðeins til framtíðar. Orkustofnun
telur að brýnustu verkefni á sviði efnistöku af hafsbotni á næstu árum séu hvers kyns
rannsóknir á náttúrufarsþáttum efnistökunnar. Á starfssviði Orkustofnunar eru rannsóknir á jarðefnunum sjálfum, s.s. útbreiðslu þeirra, magni og gæðum. Stofnunin gerir
einnig ráð fyrir að þurfa að kosta að einhverju leyti gerð nákvæmari sjókortagrunna á
fyrirhuguðum rannsóknasvæðum. Orkustofnun keypti á þessu ári af sjómælingasviði
Landhelgisgæslu Íslands vinnu við fjölgeislamælingar í sunnanverðum Hvalfirði, þ.e. frá
Hvalfjarðareyri að Andríðey. Margs konar rannsóknir þurfa að fara fram á umhverfisáhrifum efnistökunnar og beinast þær helst að lífríkisþáttum, sem eru einkum á forræði
Hafrannsóknastofnunarinnar. Að lokum er nauðsynlegt að huga að fornleifum á hafsbotni, en sá þáttum heyrir undir Fornleifavernd ríkisins. Orkustofnun telur einnig brýnt,
að á næstu árum verði sett nákvæmari löggjöf fyrir leit, rannsóknir og nýtingu á
jarðefnum á hafsbotni, svipað og gert hefur verið fyrir olíuauðlindina. Auka þarf eftirlit
með þeim efnistökuleyfum sem Orkustofnun veitir og m.a. koma fyrir sams konar eftirlitstækjum í sanddæluskipin og tíðkast erlendis. Orkustofnun hefur áhuga á, að auka
samstarf þeirra stofnana ríkis og sveitarfélaga sem koma að náttúrufarsþáttum efnistökunnar. Síðla vetrar 2009 var farið að ræða um nauðsyn þess að koma á betri framtíðarskipan efnistökumála á Íslandi, m.a. með því að samræma efnistöku á landi og hafsbotni. Orkumálastjóri kom með þá hugmynd að efna til Rammaáætlunar um efnistöku,
sem yrði hliðstæð þeirri rammaáætlun, sem nú er unnið að, um vernd og nýtingu svæða,
þar sem áhersla er lögð á vatnsafl og jarðhita.
Þakkir
Höfundar vilja þakka eftirfarandi sérfræðingum fyrir margvíslega aðstoð við gerð þessarar greinar: Guðmundur Ó. Ingvarsson fyrir gerð korta, línurita, stöplarita og töflu.
Eiríkur Þ. Einarsson, Siglingastofnun Íslands, Guðmundur Guðmundsson, Akranesi,
Magnús G. Guðfinnsson, Prentsmiðjunni Odda, Óskar Óskarsson, Vestmannaeyjum,
Inga Dóra Guðmundsdóttir, Orkustofnun, Gunnlaugur Kristjánsson og Þórdís
Unndórsdóttir, Björgun lögðu til ljósmyndir eða aðstoðuðu við öflun þeirra. Sigurrós
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Friðriksdóttir og Kristján Geirsson, Umhverfisstofnun, Pétur Pétursson, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Kristján Helgason, Siglingastofnun Íslands lásu yfir handrit af
kaflanum um dýpkun í höfnum, lögðu til viðbótarupplýsingar og lagfærðu margt sem
betur mátti fara. Kristján Sveinsson, höfundur bókarinnar um íslenskar hafnir og hafnargerð, veitti upplýsingar um dýpkunarmál. Þorvaldur Bragason og Hilmar Sigvaldason,
Orkustofnun veittu ráðgjöf við undirbúning korta.
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Upplýsingar um einstök efnistökusvæði í Hvalfirði, Kollafirði og við Syðra-Hraun í Faxaflóa eru að mestu fengnar úr þremur
matsskýrslum vegna mats á umhverfisáhrifum efnistökunnar á þeim svæðum. Að auki er byggt á skýrslu þar sem efnistaka
af hafsbotni í Kollafirði 2006–2016 er tilkynnt til Skipulagsstofnunar (nr. 4–6 og 12 í heimildaskrá). Upplýsingar um leyfisveitingar og aðdraganda þeirra eru að mestu fengnar úr skjalasöfnum iðnaðarráðuneytis og Orkustofnunar. Upplýsingar
um efnismagn eru fengnar úr þremur matsskýrslum, þ.e. vegna mats á umhverfisáhrifum í Kollafirði, Hvalfirði og í sunnanverðum Faxaflóa (nr. 4–6 í heimildaskrá) og úr skjalasöfnum iðnaðarráðuneytis og Orkustofnunar. Upplýsingar um magn
dýpkunarefnis eru fengnar frá Siglingastofnun Íslands og Faxaflóahöfnum.
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