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Inngangur
Hér á eftir verður fjallað um þróun síðustu ára í stjórnsýslu og í skipulagi rannsókna
vegna nýtingar vatnsauðlinda og þau viðfangsefni sem við blasa um þessar mundir hjá
Orkustofnun í því sambandi. Einkum er þá litið til nýtingar á vatnsorku og ferskvatni.
Rætt verður um vaxandi mikilvægi þessara auðlinda fyrir útflutning og þar með gjald
eyristekjur og almenna afkomu þjóðarinnar. Fjallað verður um framtíðarmöguleika okkar
á sviði vatnsauðlinda, en fyrirsjáanlegur er skortur á hreinu ferskvatni á stórum svæðum
jarðar í kjölfar fólksfjölgunar, aukinnar mengunar og stórfelldra veðurfarsbreytinga. Loks
verður nokkru rými varið til að fara yfir þróun og umhverfi vatnamælinga, svo sem í
kveðjuskyni nú þegar sú almenna rannsóknastarfsemi hefur verið flutt frá Orkustofnun
til Veðurstofu Íslands.
Stjórnsýsla vatnsauðlinda og verkefni Orkustofnunar
Á nokkrum síðustu árum hafa orðið gagngerar breytingar á öllu umhverfi og skipulagi
vatnarannsókna og stjórnsýslu með vatn. Sett voru lög um nýja Veðurstofu Íslands árið
2008 og voru Vatnamælingar þá færðar frá Orkustofnun og sameinaðar hinni gömlu
Veðurstofu. Um leið voru lögfest í fyrsta skipti ákvæði um almenna rannsóknaskyldu
ríkisins á allri hringrás vatnsins. Áður höfðu jarðhitarannsóknir verið fluttar um set með
stofnun Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR) árið 2003. Þar með varð Orkustofnun að hreinni
stjórnsýslustofnun. Engir hagsmunaárekstrar voru því lengur til fyrirstöðu fyrir
iðnaðarráðherra að fela stofnuninni vald sitt til leyfisveitinga skv. auðlinda-, hafsbotnsog raforkulögum, með málskotsrétti til ráðuneytisins til handa umsækjendum. Gerði
ráðherra þetta með bréfum dags. 10. júlí 2008 og skapaði þannig forsendur fyrir tveggja
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þrepa stjórnsýslu á þeim vettvangi. Árinu áður hafði lögum um Orkustofnun verið breytt
og stofnuninni falið aukið og ótvírætt vald til að kalla eftir gögnum um nýtingu á
jarðrænum auðlindum, orkuframleiðslu og orkunotkun.
Samhliða fullgildingu Árósasamningsins og setningu nýrra vatnalaga í september 2011
var tveggja þrepa stjórnsýsla lögfest og Orkustofnun falin öll umsýsla skv. vatna-,
auðlinda-, hafsbotns- og raforkulögum á fyrra þrepi frá og með árinu 2012. Síðara þrepið
var um leið sett í hendur úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Fyrr á árinu
2011 voru ákvæði hinnar ellefu ára gömlu Vatnatilskipunar Evrópu loks lögfest og
aðlöguð íslenskri umhverfislöggjöf með lögum um stjórn vatnamála. Þar er Umhverfis
stofnun falið mjög veigamikið stjórnsýslu- og samræmingarhlutverk, með víðtæku
samstarfi við rannsóknastofnanir, sveitarfélög og önnur stjórnvöld. Strax í kjölfarið komu
lög um verndar- og orkunýtingaráætlun, þar sem ferli rammaáætlunar um vernd og
nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði fékk fastan búning og
kveðið er á um samstarf iðnaðar- og umhverfisráðherra á því sviði. Í framhaldi af því
voru lögð fram drög að þingsályktunartillögu um flokkun virkjunarkosta í nýtingarflokk,
verndarflokk og biðflokk. Þegar niðurstaða Alþingis liggur fyrir í því máli mun það m.a.
hafa bein áhrif á það hvert Orkustofnun beinir sjónum sínum í rannsóknaáherslum. Þótt
vænta megi þess að ekki séu enn öll kurl komin til grafar – og benda megi t.d. á að löngu
tímabært sé að endurskoða auðlindalögin – þá hefur mikið áunnist í að skýra og skerpa
viðfangsefni og ábyrgð ráðuneyta og ríkisstofnana á sviði vatnamála með þessum
breytingum.

500

400
350
300
250

m.kr. (ver lag 2008)

450

Skipulagsbreyting var gerð á Orkustofnun í byrjun árs 1997, en þá voru fyrri vatnsorkuog jarðhitadeildir lagðar niður. Þess í stað var skilið á milli stjórnsýslu undir Orkumálasviði
og rannsókna á Vatnamæl
ingum og Rannsóknasviði. Rannsóknadeildirnar urðu
fjárhagslega sjálfstæðar og voru að fullu fjármagnaðar með verksamningum, ýmist við
Orkumálasvið fyrir hönd ríkisins eða við aðra aðila. Þróun í átt til ytri fjármögnunar hófst
raunar á Vatnamælingum rúmum áratug áður í kjölfar stefnumörkunar, sem m.a. fól í sér
þjónustusamninga við stærstu orkufyrirtækin. Smám saman stóðu þessi fyrirtæki undir
meirihluta rekstursins (sjá línurit). Samhliða þeim samningum var vatnshæðarmælakerfið
endurskoðað. Litið var á
skipul agsbreytingu
Orku
Heildarumfang Vatnamælinga 1966-2008
stofnunar
1997
sem
fyrsta
ríkisframlag (dökk súla) og sértekjur (ljós súla)
skrefið í aðskilnaði stjórnsýslu
og rannsókna, því áfram voru
samn
ingsaðilarnir um rann
sóknir ríkisins undir einum og
sama yfirmanni, orku
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Kaup ríkisins á þjónustu Vatnamælinga voru lengi vel á bilinu 65 til 95 m.kr.
á verðlagi ársins 2008, en hafa á undanförnum tveimur áratugum sveiflast
milli 110 og 170 m.kr. Á sama tíma hafa sértekjurnar hins vegar aukist úr
núlli og upp í ríflega 300 m.kr. á sama verðlagi. Heildarumfangið á síðustu
árum var yfir meðalveltu hjá stofnunum ríkisins.
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Á þeim áratug sem leið frá
skipulagsbreytingu
Orku
stofnunar til flutnings Vatna
mælinga árið 2008 var leitað
að eðlilegustu og hagkvæm
ustu leið til að stíga skrefið til
fulls. Árið 2003 var Rann
sóknasviðið skilið frá Orku
stofnun og Íslenskar orku
rannsóknir mynd
aðar sem
sjálfstæð stofnun. Vegna eðlis
vatnamælingas tarfs eminnar
og þróunar ýmissa ytri þátta
reyndist hins vegar mun
erfiðara að ná lendingu með

góða lausn fyrir aðskilnað Orkustofnunar og Vatnamælinga. Þrátt fyrir að fjárhagslegt
umfang og mannafli á Vatnamælingum væri umfram meðalstærð ríkisstofnana og þær
sýndu góðan árangur í rekstri, varð ekki sátt um að gera þær einar sér að sjálfstæðri
stofnun undir iðnaðarráðuneytinu. Gerðar voru ýmsar úttektir og nefndarálit unnin um
þá möguleika sem fyrir hendi væru (sjá t.d. Iðnaðarráðuneytið 2003). Til greina kom að
sameinast Vatnamælingum Landsvirkjunar, Veiðimálastofnun, Veðurstofu Íslands eða
Íslenskum orkurannsóknum, einum sér eða fleiri í senn, og ná þannig fjárhagslegum og
faglegum ávinningi í mismiklum mæli og á mismunandi formi. Um þetta stóðu umræður
og nokkur átök, bæði innan og utan Orkustofnunar og Vatnamælinga. Ákvörðun dróst
mjög á langinn og varð töfin jafnvel tímabundið til skaða í starfseminni, þar sem
nauðsynlegan starfsfrið skorti meðan óvissa ríkti um framtíðina. Að lokum varð þó
sæmileg sátt um þá niðurstöðu stjórnvalda að mynda nýja stofnun undir forræði
umhverfisráðuneytisins við samruna Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga í ársbyrjun
2009 og yrði árið 2008 notað til undirbúnings. Hér var um tímamót að ræða í ýmsu tilliti,
en meginbreytingin var þó sú að forræðið í almennum vatnarannsóknum færðist frá
orkugeiranum til umhverfisgeirans. Má segja að hér sé um rökrétt skref að ræða þar sem
megináherslan í vatnsorkunni færist frá uppbyggingu til eftirlits. Jafnframt því er aukin
þörf á fjölþættri vöktun umhverfisins og á rannsóknum í tengslum við t.d. byggðaþróun
og veðurfarsbreytingar af manna
völdum. Áhrifanna af þessum skipulagsbreytingum
gæti hæglega gætt síðar á fleiri sviðum en þeim sem snúa að vatnamælingum eingöngu,
þar sem starfssvið hinnar nýju Veðurstofu Íslands er allvítt skilgreint skv. lögum.
Forsendur eru því fyrir hendi til að leita nýrra lausna á fleiri sviðum almennra
náttúrufarsrannsókna á Íslandi.
Mikilvægi auðlinda vatnsins
Rétt er að gera sér grein fyrir því hve mikilvæg nýting vatnsorkunnar er orðin fyrir
íslenskt efnahagslíf. Á árinu 2010 var framleiðsla raforku á Íslandi 17,1 TWh, þar af
12,6 TWh frá vatnsafli (74%) og 4,5 TWh frá jarðhita (26%). Á hvern íbúa nam framleiðsla
rafmagns frá vatnsafli því um 40 MWh árið 2010. Gangi áætlanir í nýtingarflokki
rammaáætlunar eftir á næstu árum mun þessi framleiðsla aukast í um 50 MWh á ári,
aðeins frá vatnsafli. Sé jarðhitinn tekinn með er raforkuframleiðslan þegar um 54 MWh á
ári á hvern íbúa. Þetta er sambærilegt við heildarorkunotkun á íbúa í iðnvæddum löndum
á síðustu árum, þ.e. með húshitun og samgöngum. Í Svíþjóð var heildarorkunotkun um
50 MWh á íbúa á ári á áttunda áratugnum en lækkaði í um 46 MWh á íbúa um aldamótin
2000 (Höjer o.fl. 2011). Séð frá sjónarhorni gjaldeyristekna nam hlutur stóriðjunnar (ál og
kísiljárn) í útflutningi vöru og þjónustu ríflega fjórðungi árið 2010. Hefur orðið mikil
aukning á þeim hlut, oft í nokkrum stökkum, allt frá því að Búrfellsvirkjun og álverið í
Straumsvík tóku til starfa árið 1969. Á árinu 2010 skreið stóriðjan hársbreidd fram úr hlut
sjávarafurða og varð stærsti þátturinn í útflutningnum. Eru þá ótaldir aðrir þættir í
útflutningi vöru og þjónustu sem njóta hagræðis af aðgengi að ódýrri raforku. Sama ár
nam hlutur ferðaþjónustu og farþegaflugs tæplega fimmtungi í útflutningi vöru og
þjónustu (Hagstofa Íslands). Þessi vöxtur í sköpun gjaldeyristekna frá stóriðju hefur orðið
á aðeins fjórum áratugum, frá því að vera engar og upp í það að vera jafnfætis sjávar
afurðum að mikilvægi.
Verðmæti vatnsauðlinda liggja ekki aðeins í vatnsorku, enda er vatn undirstaða alls lífs á
jörðinni. Ómetanlegt er fyrir almenning á Íslandi að hafa auðveldan aðgang að nægu,
ódýru og ómenguðu drykkjarvatni og nauðsynlegt að standa vörð um að það ástand geti
varað um alla framtíð. Þær breytingar í stjórnsýslu sem lýst er hér að framan munu
vafalaust auðvelda yfirvöldum á sviði umhverfis- og auðlindamála að sjá til þess að sínu
leyti. Gnægðin af hreinu og óspilltu grunnvatni á Íslandi er raunar það mikil að meira en
hugsanlegt er að útflutningur á neysluvatni í hæsta gæðaflokki nái fyrr eða síðar svipuðu
mikilvægi og útflutningur frá stóriðju hefur þegar náð. Er það fremur spurning um stærð
markaðar og markaðsverð, ásamt góðu markaðsstarfi og aðgengi að markaði, heldur en
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um það vatn sem til reiðu er.
Árið 2010 var útflutningsverðmætið frá óáfengum drykkjarvörum um 230 sinnum minna
en frá áli og kísiljárni, eða um 0,11 % af útflutningi vöru og þjónustu. Flutt voru út ríflega
13.800 tonn af óáfengum drykkjarvörum. Að mestu var hér um að ræða drykkjarvatn á
flöskum sem flutt var til Bandaríkjanna og fyrst og fremst frá tveimur fyrirtækjum. Þar
með náði þessi útflutningur sér aftur á strik eftir nokkra lægð á árinu 2009, en árin þar á
undan hafði verið ör vöxtur í þessum útflutningi. Talið í lítrum á sekúndu svarar útflutn
ingur ársins 2010 til 0,44 L/s rennslis. Í samanburði við t.d. magn neysluvatns sem Orku
veita Reykjavíkur dreifði á Reykjavíkursvæðinu sama ár er þetta aðeins lítið brot, eða
minna en einn á móti fimmtán hundruð. Meðalverð á tonnið af útfluttum óáfengum
drykkjarvörum árið 2010 nam 435 evrum. Það var nokkuð yfir meðalverði síðustu 12 ára,
sem var 390 evrur á tonnið.
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim mikla virðisauka sem skapast við að tappa
drykkjarvatni á flöskur hér á landi, samanborið við að dæla því um borð í tankskip eða
flytja út í gámaeiningum. Fyrir vatn sem dælt er um borð í skip eru aðeins greiddar á
bilinu 0,1 til 0,5 evrur á tonnið um þessar mundir, eða af stærðargráðunni 1000 til 4000
sinnum minna en fyrir flöskuvatnið.
Hvaða möguleika höfum við þá til aukins útflutnings og meiri gjaldeyristekna á þessu
sviði? Talið er að rennsli kalds grunnvatns af landinu í heild sé á bilinu 800 til 1000
rúmmetrar á sekúndu, þ.e. allt að milljón lítrar á sekúndu. Það næst að sjálfsögðu ekki allt
upp úr jörðinni og liggur ekki allt jafn vel við samgöngum. Á nokkrum stöðum á landinu
eru þó vafalaust aðgengileg mörg hundruð og jafnvel þúsundir lítra á sekúndu af hágæða
grunnvatni í nánd við góðar hafnir. Til þess að ná sömu útflutningstekjum og stóriðjan,
að gefnu meðalverði síðustu 12 ára fyrir útfluttar óáfengar drykkjarvörur, þyrfti aðeins
rúmlega 100 lítra á sekúndu af grunnvatni. Hins vegar þyrfti allt að því jafnmikið rennsli
og er í Þjórsá eða Ölfusá, eða upp undir 400 rúmmetra á sekúndu, ef ná ætti sömu
útflutningstekjum fyrir vatn sem dælt er um borð í tankskip. Slíkt vatn þarf raunar ekki
að vera jafnt að gæðum og flöskuvatnið og gæti því allt eins verið yfirborðsvatn, sem
meira er til af heldur en af grunnvatni. Einhvers staðar þarna á milli, í magni jafn og verði,
er líklegt að raunverulegir möguleikar til útflutnings á ferskvatni liggi. Markaðurinn gerir
hins vegar ekki annað en að vaxa, eins og nú horfir með aukinn fólksfjölda, mengunarvanda
og veðurfarsbreytingar. Möguleikar eru á gjaldeyristekjum af sömu stærðargráðu fyrir
ferskvatn eins og nú koma frá stóriðju eða sjávarafurðum. Og þeir gætu vel verið
raunhæfir á næstu árum og áratugum,
eins og hér hefur verið rakið.
Þróun og umhverfi vatnamælinga

Sigurjón Rist við bergmálsdýptarmælingar í Veiðivötnum 1963.
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Rúm sextíu ár eru síðan reglubundnar
vatnamælingar hófust hér á landi, en
1. maí 1947 var Sigurjón Rist ráðinn
vatnamælingamaður hjá hinni
nýstofnuðu Raforkumálaskrifstofu
(Guðjón Guðmundsson 1990). Allar
götur síðan og fram til ársloka 2007
voru Vatna
mælingar á ábyrgð raf
orkumálastjóra og arftaka hans, orku
málastjóra, og heyrðu undir iðnaðar
ráðuneytið. Árið 2008 ríkti svo milli
bilsástand, þar sem Vatna
mælingar
voru áfram á ábyrgð orkumálastjóra
en undir yfirstjórn umhverfis
ráðu
neytis. Frá og með byrjun árs 2009

starfar ný Veðurstofa Íslands á
breiðari grundvelli en áður, með
almenna vatnamælingastarfsemi á
ábyrgðarsviði sínu og rannsókna
skyldu á allri hringrás vatnsins, auk
fyrri verkefna. Er það svipað fyrir
komulag og tíðkast t.d. í Svíþjóð og
Eistlandi. Aðdragandi
þeirrar
ákvörðunar hefur verið alllangur og
atburðarásin krókótt, áður en einmitt
þessi niðurstaða var fundin.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá
því að fyrsta rennslismælingin var
gerð hér á landi í vísindalegum
tilgangi sumarið 1881 (Helland 1882)
og sú fyrsta vegna virkjunar á
vatnsafli haustið 1894 (Sigurjón Rist
1956). Á fyrri hluta tuttugustu aldar
voru stundaðar stakar mælingar víða
um land af ýmsum aðilum vegna
einstakra verkefna, á stundum með
stuðningi frá Alþingi. Sem lands
verkfræðingi var vegamálastjóra
falið að framkvæma vatnshæðar- og
rennslismælingar árið 1918. Hann
hafði þær með höndum í hjáverkum
fram til 1937, en engin föst fjárveiting
var lögð til verksins á því tímabili.
Ekki var neinu opinberu fé varið til
vatnamælinga á árunum 1938–1943.
Vatnalögin frá 1923 fólu raunar
atvinnum álaráðherra
yfirstjórn
vatna
mála og tiltóku að verkfræði
legur ráðunautur hans um þau mál
væri vegamálastjóri. Á árunum 1944–
1946 fékk Rafmagnseftirlit ríkisins
svo árlega fjárveitingu til vatna
mælinga í fallvötnum. Engin
afmörkuð starfseining með tilheyr
andi fjárveitingu var þó sett á stofn til
að vinna að vatnamælingum að sinni.
Það gerðist ekki fyrr en 1947, og á
Raforkumálastjóraskrifstofunni eins
og áður sagði.
Sigurjón Rist og samstarfsmenn hans
lögðu hart að sér við að afla sem fyrst
upplýsinga um rennsli fallvatna,
dýpi og vatnsborðssveiflur í stöðu
vötnum, stærð vatnasviða, lengd
árfarvega og hæð þeirra yfir sjó og
almennt um vatnafar landsins. Fyrstu
tíu árin var Sigurjón raunar eini
fastráðni starfsmaðurinn við vatna
mælingar. Í tímamótaverki hans

Sigurjón Rist veður Þjórsá í vatnsþurrðinni á skírdag 1963.

Tæki Vatnamælinga á leið til dýptarmælinga í Öskjuvatni 1963.
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Íslenzk vötn frá 1956 kemur fram að á þeim tíma hafi 91 vatnshæðarmælir verið settur
upp frá upphafi, og voru 71 þeirra þá virkir. Þar af voru 11 búnir sírita, en annars staðar
var lesið af kvarða eða á lóðsnúru frá föstu merki með aðstoð gæslumanna, ýmist daglega
eða tvisvar í viku. Auk þess voru gerðar stakar rennslismælingar víða um land á fyrstu
árum kerfisbundinna vatnamælinga til að afla heildaryfirlits um vatnafarið. Einnig var
lögð á það þung áhersla á þessu tímabili að aðstoða sem flesta bændur og sveitarfélög við
undirbúning minni virkjana. Þar lagðist á eitt að ekki lá fjármagn á lausu til stórvirkjana
og að tenging milli landshluta var ekki fyrir hendi, auk þess sem dreifikerfi til flutninga
á rafmagni var mjög veikburða og brotakennt.
Breytingar á skipulagi
Á næsta áratug eftir útkomu Íslenzkra vatna færðist áherslan hins vegar yfir á byggingu
stærri og hagkvæmari virkjana, samhliða rafvæðingu sveitanna með aðstoð umfangs
mikilla raflínulagna. Á þessu tímabili var heldur amast við smávirkjunum á vegum
bænda jafnóðum og raflínur voru lagðar um sveitirnar, þar sem búnaður til stýringar og
spennujöfnunar þeirra við dreifikerfið var vanþróaður. Þetta hafði einnig áhrif á starfsemi
vatnamælinga, þannig að aukin stund var lögð á hálendismælingar og vetrarmælingar,
auk áherslu á samfelldar og vandaðar vatnshæðarmælingar og reglulegar lykilmælingar
á rennsli í öllum stærri vatnsföllum, á mælistöðum sem næst hálendisbrúninni. Upp úr
1960 voru gerðar úttektir á þörfinni fyrir vatnafarsupplýsingar og hvað gera þyrfti til að
fullnægja henni og fengnir erlendir sérfræðingar til aðstoðar við það mat. Fjárveitingar til
vatnamælinga voru þá aðeins 1½ til 3% af því sem þurfti til að framkvæma tillögur í
framhaldi af þessum úttektum (Árni Snorrason 1990). Á næstu árum var leitast við að ná
sem flestum markmiðum í tillögunum og unnið skv. markvissri áætlun að uppbyggingu
og rekstri kerfisins. Sem fyrr ríkti þó mikil ráðdeild og sparnaður í starfsemi Vatna
mælinga. Þróun í orkurannsóknum, aukin rafvæðing og byrjunarskref í átt til stóriðju
leiddu til meiri háttar skipulagsbreytingar árið 1967, þar sem skilið var í megindráttum á
milli rannsókna, dreifingar á rafmagni og reksturs virkjana, en þá skiptist Raforkumála
skrifstofan í Orkustofnun og Rafmagnsveitur ríkisins ásamt því sem Landsvirkjun var
stofnuð. Vatnamælingar með Sigurjón Rist sem forstöðumann voru þá settar undir
Raforkudeild sem stýrt var af Jakobi Björnssyni, síðar orkumálastjóra. Sú deild varð síðar
að Vatnsorkudeild á Orkustofnun undir stjórn Hauks Tómassonar. Á Vatnsorkudeild var
samhliða vatnamælingum sinnt tengdum þáttum á sviði vatnafræði, straumfræði, aur
burðar
mælinga og vatnajarðfræði
með töluverðum umsvifum. Þessi
þættir færðust síðan að meira eða
minna
leyti
undir
starf
s emi
Vatnamælinga, er Vatnsorkudeild var
lögð niður árið 1997. Reglu
legar
afkomumælingar jökla bættust svo
við á Vatnamæl
ingum á níunda
áratugnum, en áður hafði verið sinnt
um árabil samstarfi við Jöklarann
sóknafélagið um skráningu á hreyf
ingum jökulsporða.

Eberg Elefsen og Árni Snorrason mæla rennsli af brúnni á Blöndu
við Löngumýri..
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Einn aðaltilgangurinn með leiðangri
Amunds Hellands til Íslands sumarið
1881 var að athuga rofmátt jöklanna
og yfirfæra þær athuganir á Skandi
navíu til mats á aðstæðum sem ríktu
meðan jökulskjöldur lá þar yfir á
ísöldinni. Rennslismælingum hans
fylgdi sýnataka og rannsóknir á

aurinnihaldi vatnsins og mælingarnar á rennslinu voru forsenda þess að geta reiknað það
magn svifaurs sem fluttist með ánum. Rúmlega hálfri öld síðar voru aftur tekin sýni af
svifaur í tengslum við sænsk-íslenska Vatnajökulsleiðangurinn 1936–1938, og enn á ný í
leiðangri Uppsalaháskóla 1951–1952.
Áhuginn á aurburði vegna nýtingar vatnsorku beinist einkum að tvennu. Annars vegar
þarf að áætla líklegan líftíma miðlunarlóna vegna aursins sem þar sest til. Hins vegar þarf
að meta afleiðingarnar fyrir árfarvegi neðan miðlunarlónsins, svo sem fyrir form þeirra
og rásfestu, og allt út í sjó, bæði hvað snertir ströndina sjálfa og lífsskilyrðin í strand
sjónum. Eins og oft á við um aðrar athuganir vegna auðlinda nýtast rannsóknirnar bæði
fyrir framkvæmdirnar sjálfar og til mats á áhrifum þeirra á umhverfið. Að framkvæmdum
loknum tekur síðan við reglulegt eftirlit.
Vatnamælingar raforkumálastjóra hófu reglubundnar aurburðarrannsóknir árið 1949. Á
þeirra vegum var á sjötta hundraði svifaurssýna safnað frá rúmlega sjötíu stöðum á
landinu fram til ársins 1962. Um var
að ræða sýni sem tekin voru í flöskur
af ýmsum gerðum og var mældur í
þeim aurstyrkur í mg/l. Frá og með
árinu 1963 urðu þáttaskil, bæði hvað
snertir sýnatöku og úrvinnslu
sýnanna. Þá voru teknir í notkun
sérhannaðir sýnatakar og sýnin tekin
frá yfirborði og niður undir botn á
nokkrum stöðum í þver
sniðinu.
Einnig var komið upp rannsóknastofu
til mælinga á svifaur og greind bæði
korna
stærðardreifing og berggerð
aursins. Heildarfjöldi svifaurssýna
frá upphafi er nú kominn á fjórtánda
þús
undið, en árlegur fjöldi þeirra
hefur verið nokkrum sveiflum háður
(Jórunn Harðardóttir og Árni
Snorrason 2003, Jórunn Harðardóttir
pers. uppl.). Aukning varð í töku
svifaurssýna upp í um 400 sýni á ári
fram á miðjan níunda áratug 20.
aldar. Þá var hún endurskoðuð og
sýnum fækkaði í tæplega 200 á ári, en
síðan tók við ný aukning fram að
aldamótum með toppi við 600 sýni á
ári. Eftir það hefur þeim fækkað aftur
og eru nú um 200 á ári. Aurburðar
mælingarnar voru reknar sem sérstök
starfseining á Raforku- og Vatnsorku
deildum Orkustofnunar undir for
ystu Hauks Tómassonar og Hákonar
Aðalsteinssonar allt til ársins 1985, en
ætíð í samráði og samstarfi við Vatna
mælingar, bæði um sýnatökuna og
rennslismælingar í tengslum við
hana. Frá og með árinu 1986 tóku
Vatnamælingar svo að fullu aftur við
ábyrgð á rannsóknum á aurburði. Á
Davíð Guðnason og Snorri Zóphóníasson dytta að strengjabraut
aurburðarstofunni vann Svanur
yfir Þjórsá við Þjórsártún.
Pálsson úr sýnunum af rómaðri
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nákvæmni og alúð um áratugaskeið. Er hann fór á eftirlaun tók dr. Jórunn Harðardóttir
jarðfræðingur við umsjón rannsóknanna. Enn er í notkun upphafleg gerð setvogar
samhliða nýrri rannsóknatækjum, og er ekki vitað um betra né heildstæðara gagnasafn
um aurburð í heiminum en það íslenska, m.a. vegna áratuga notkunar á sömu nákvæmu
aðferðum jafnt sem tækjum.
Botnskrið hefur einnig verið athugað á vegum Vatnsorkudeildar Orkustofnunar og
Vatnamælinga, í fyrstu með mælingum á botnefni á árunum 1960–65 og aftur með töku
skriðaurssýna til reikninga á botnskriði á 14 stöðum á árunum 1982–84 (Svanur Pálsson
2000). Þráðurinn var svo tekinn upp að nýju í kjölfar þess að rafdrifin og síðar vökvaknúin
spil voru tekin í notkun við sýnatöku á strengjabrautum árið 2000. Þar hafa bæst við
verulega auknar upplýsingar á 12 stöðum (Jórunn Harðardóttir, pers.uppl.) á síðustu árum.
Meginhluti vatnshæðarmælakerfisins er rekinn í þeim tilgangi að fá upplýsingar um
rennsli. Rennslið er hins vegar ekki mælt í sífellu, heldur aðeins öðru hvoru, og tengt
hverju sinni við vatnshæðina á föstum mælistað, sem aftur á móti er sírituð, enda breytist
hún í sífellu. Reynt er að mæla rennslið við mismunandi aðstæður, og fæst með því
reynslujafna er lýsir sambandi vatnshæðar og rennslis, svokallaður rennslislykill. Þarf að
fylgjast reglulega með því hvort sambandið þarna á milli hafi haggast. Eitt af sérkennum
vatnamælinga er það að mælt rennsli á ákveðnum stað lýsir summunni af því breytilega
vatnafari sem ríkir ofar á vatnasviðinu, oft og tíðum á stóru svæði. Sem andstætt dæmi
má nefna mælingar á úrkomu á ákveðnum stað, en þær lýsa mjög staðbundnu ástandi,
þótt sú úrkoma sé hluti af stærri heild.
Í upphafi var vatnshæðarmælakerfið fyrst og fremst
miðað við þarfir vatnsorkunnar, en í eðli sínu eru
upplýsingarnar sem aflað er almennar og nýtilegar
til margra annarra þarfa. Eftir því sem tíminn líður
og mæliröðin á ákveðnum stað verður lengri eykst
almennt gildi hennar hlutfallslega og eftirlits- og
umhverfisþátturinn í notagildinu verður meira
áberandi. Út frá þessu sjónarmiði má segja að það sé
eðlilegt að fyrr eða síðar færist heildaráherslan frá
auðlindinni til umhverfisins, enda hefur vatnamæl
ingastarfsemin víða í nálægum löndum verið flutt
milli ráðuneyta á undanförnum árum, á sama hátt
og hér hefur gerst.

Rennslismæling af báti. Maður í stafni heldur
bátnum kyrrum meðan mælt er og færir hann
eftir vírnum á milli mælistaða, maður í skut sér
um mælinguna. Krókstjaki (t.v.) og árar (t.h.)
eru tilbúin, ef báturinn skyldi losna.
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Eins og fram kemur hér á undan voru virkir
vatnshæðarmælar 71 talsins árið 1956 og þar af voru
11 þá þegar búnir sírita. Árið 1973 voru virkir
vatnshæðarmælar 121, þar af 101 síritandi. Rennslis
stöðvar voru 99, vatnsborðsstöðvar 13 og grunn
vatnsstöðvar 9. Árið 1982 voru virkir vatnshæðar
mælar 152, þar af 122 síritandi. Rennslisstöðvar
voru 102, vatnsborðsstöðvar 19 og grunnvatns
stöðvar 12. Árið 1996 voru virkir vatnshæðarmælar
165, allir síritandi. Af þeim voru 31 búnir rafeinda
tækjum. Rennslisstöðvar voru 134, vatnsborðsstöðvar
16 og grunnvatnsstöðvar 15. Árið 1999 voru virkir
vatns
hæðarmælar 176. Rennslisstöðvar voru 142,
vatnsborðsstöðvar 23 og grunnvatnsstöðvar 11. Á
sama tíma rak Landsvirkjun 183 vatnshæðarmæla á
virkjanasvæðum sínum, en þar af voru rennslis
stöðvar 30, vatnsborðsstöðvar 2 og grunnvatns
stöðvar 151. Á síðustu árum hefur kerfi rennslis
gæfra vatnshæðarmæla gefið upplýsingar um

vatnafar á ríflega
flatarmáli landsins.

helmingi

af

Sigurjón Rist (†1994) lét formlega af
störfum sem forstöðumaður Vatna
mælinga í árslok 1987 eftir fjörutíu
ára starf, en á því ári varð hann
sjötugur. Fyrstu árin var hann einn í
föstu starfi en naut aðstoðar laus
ráðins starfsfólks og verktaka eftir
þörfum. Fljótlega bættust fleiri starfs
menn í hópinn, þótt aldrei yrðu þeir
margir í tíð Sigurjóns. Meðal sam
starfsmanna hans um áratuga skeið
má nefna Eberg Elefsen, Davíð
Guðnason, Gunnstein Stefánsson,
Ásgeir Sigurðsson og Guðmundu
Guðmunda Andrésdóttir og Ásgeir Sigurðsson voru lykilstarfsAndrésdóttur. Eberg var helsti
menn við úrvinnslu og framsetningu gagna hjá Vatnamælingum.
aðstoðar
maður Sigurjóns og frum
kvöðull í vönduðum vinnubrögðum
við uppbyggingu mælakerfisins,
vatnshæðar- og rennslismælingarnar sjálfar svo og úrvinnslu þeirra. Þeir Davíð og
Gunnsteinn voru upphaflega gæslumenn vatnshæðarmæla á heimaslóðum í Hreppunum
og á Héraði samhliða bústörfum, en komu til fastra starfa við vatnamælingar í kjölfar
þess. Ásgeir byggði upp vandað úrvinnslukerfi vatnamælingagagna í tölvum, allt frá
fyrstu tíð slíkra tækja á Íslandi árið 1964. Guðmunda teiknaði vatnshæðar- og rennslisferla
og vann aðra teiknivinnu við kort og línurit, samhliða þeirri listmálun sem hún er
landsþekkt fyrir. Árið 1980 varð Sigurjón fyrst var við nokkurn heilsubrest, og fékk hann
m.a. í kjölfarið á því leyfi frá stjórnunarstörfum árið 1985. Staðgengill hans var dr. Árni
Snorrason vatnaverkfræðingur og tók hann formlega við sem forstöðumaður Vatna
mælinga í byrjun árs 1988. Gegndi hann því hlutverki síðan þar til hann varð forstjóri
nýrrar Veðurstofu Íslands 1. ágúst 2008.
Í tíð Sigurjóns Rist voru starfsmenn
Vatnamælinga ætíð fáir, eða allt að
sjö mönnum, auk gæslumanna víða
um land. Á síðari árum hafa þeir
losað vel rúmlega þrjá tugi. Árið 2006
voru ársverkin 32 á Vatnamælingum
og veltan 386 m.kr. (sjá línurit fremst
í greininni).
Um Vatnamælingar og vatnamæl
ingastarfsemina hafa á liðnum árum
og áratugum skapast ýmsar goð
sagnir sem eiga sér mismikla stoð í
raunveruleikanum. Þekktar eru
sögur af Sigurjóni Rist sem helsta
fulltrúa og persónugervingi starf
seminnar, er lýstu trú almennings á
nánast ofurmannlega hæfni hans í
viðureigninni við náttúruöflin.
Sigurjón var raunar mikið hraust
menni, áræðinn en gætinn í senn, og
ratvís með afbrigðum. Mjög fá slys
hafa sem betur fer orðið við

Aurburðarsýni tekið af brúnni á Skaftá við Skaftárdal með vökva
drifnu spili. Ása Margrét Einarsdóttir er að ná í nýja flösku í sýnatakann.
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vatnamælingar, þrátt fyrir oft og
tíðum hættulegar aðstæður í vinnu
fjarri mannabyggðum. Er líklegt að
þar komi fyrst og fremst til að allur
svo kallaður hetjuskapur hefur jafnan
verið illa liðinn meðal vatnamælinga
manna, en áhersla fremur verið lögð
á gætni og fagmennsku. Önnur lífseig
goðsögn um Vatna
mælingar – og
e.t.v. hin hliðin á ímynd hetjuskap
arins – er sú að rannsóknir væru lítt
stundaðar þar á bæ. Tekið var á þessu
og staðreyndir málsins athugaðar
fyrir nokkrum árum þegar skoðaðir
voru kostir og lestir við mögulega
sameiningu Veiðimálastofnunar og
Vatnamælinga. Kom þá í ljós að fjöldi
birtra vísindagreina á hvern starfs
Borað eftir snjókjarna til ákomumælinga á Hofsjökli.
mann á því tímabili sem kannað var,
hvort heldur var ritrýndra eða ekki
ritrýndra, var nánast sá sami á Veiði
málastofnun og Vatnamæl
ingum. Nefna má einnig í þessu sambandi hlutverk
Vatnamælinga á undanförnum árum við verkefnisstjórn nokkurra meiri háttar norrænna
og alþjóðlegra rannsóknarverkefna um afleiðingar veðurfarsbreytinga fyrir vatnafar og
orkuframleiðslu á Norðurslóðum, en það gæti augljóslega ekki gengið upp án öflugs
eigin rannsóknastarfs.
Að lokum skal Veðurstofu Íslands óskað velfarnaðar í sínum ábyrgðarmiklu störfum, sem
frá og með árinu 2009 snúa m.a. að starfrækslu vatnamælinga og alhliða rannsóknum á
hringrás vatnsins, en það um leið stuðlar að aukinni þekkingu á einni mikilvægustu
auðlind þjóðarinnar, vatnsauðlindinni.
Þakkir
Oddur Sigurðsson, Snorri Zóphóníasson og Sverrir Óskar Elefsen útveguðu myndir úr
starfi Vatnamælinga.
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