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Vöktunaráætlun 2022-2027

• Lokavinna stendur yfir.

• Sérstakar vöktunaráætlun hafa verið gerðar fyrir 
Mývatn fyrir árin 2018 – 2023 og Þingvallavatn 
2019 – 2024.

• Vöktunaráætlun er hluti af vatnaáætlun en 
verður kynnt sérstaklega.

• Vöktunin beinist að líffræðilegum, 
eðlisefnafræðilegum og vatnsformfræðilegum 
gæðaþáttum. Jafnframt eru forgangsefni vöktuð 
(vöktun hafin).

• Gerist þess þörf verður verður vöktunaráætlunin 
lagfærð samhliða vöktun.



Umhverfismarkmið

• Markmið laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála er að:

– vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnum vatnsgæða 
og bæta ástand vatnavistkerfa

– stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd 
vatnsauðlindarinnar.

• Hluti af þessu ferli er að útbúa vöktunaráætlun sem 
hefur þann megintilgang að styðja við þetta 
markmið.



Vöktun

• Vöktun er „Kerfisbundin og síendurtekin skráning einstakra 
breytilegra þátta í umhverfinu“. 

• Koma þarf á:

– Vöktunarneti fyrir yfirborðsvatn sem gefur heildarsýn yfir 
vistfræðilegt og efnafræðilegt ástand innan hvers vatnasviðs.

– Vöktunarneti fyrir grunnvatn sem gefur heildaryfirsýn yfir 
efnafræðilegt ástand hvers grunnvatnssviðs og áræðanlegt mat á 
magnstöðu allra grunnvatnshlota eða hópa þeirra.



Vöktun forgangsefna 
er hafin

2019
Mývatni, Þingvallavatni, 
Eiðisvatni, Tjörninni í 
Reykjavík, Varmá í Ölfusi, 
Þjórsá, Ölfusá, Í sunnanverðum 
Faxaflóa vestan við Kjalarnes, 
Eyjafirði innanverðum, 
Pollinum í Skutulsfirði og 
innanverðu Viðeyjarsundi í 
Reykjavík

2020
Kópavogslækur



Framsetning og inntak vöktunaráætlunar

• Textaskjal. Hvað felst í áætluninni, forsendur vöktunar fyrir 
hvern flokk vatns (ár, árósa, stöðuvötn, strandsjó og grunnvatn) 
og fyrir vöktun á vernduðum svæðum. Vatnshlot sem vakta á 
og skipulagi vöktunarinnar.

• Rafrænar töflur. Ítarlegri upplýsingar um þau vatnshlot sem 
vakta á, s.s. tilgang vöktunar, vöktunarþætti og -breytur, fjölda 
sýnatökustöðva/sýna og tíðni vöktunarinnar.



Gerð vöktunaráætlunar

• Samráð verður haft við 
• Ráðgjafanefndir

• Vatnasvæðisnefndir
• Heilbrigðisnefndir

• Sveitarfélög



Vöktunarnet fyrir yfirborðsvatn

• Vöktunarstöðum skipt í nokkur vöktunarnet sem hverju um sig 
er ætlað að veita svör við einu eða fleirum af markmiðum og 
undirmarkmiðum vöktunarinnar.

• Hverju neti er gefið sérstakt heiti og númer til að auðvelda 
framsetningu og umfjöllun.

• Reynt er að sameina þarfir vöktunar skv. mismunandi 
vöktunarnetum í sama vatnshlotinu þar sem kostur var.

• Sami vöktunarstaður getur því verið í fleiri en einu 
vöktunarneti.



Vöktunarnet yfirborðsvatnshlota
• Yfirlitsvöktun

– Ástandsnet (net 1): Vöktun til að leiða í ljós heildarástand yfirborðsvatnshlota á hverju vatnasviði. Valin með það í huga að hægt sé 
að yfirfæra ástand þeirra á hóp annarra yfirborðsvatnshlota sem eru svipaðrar gerðar og undir svipuðu álagi. 

– Leitninet (net 2): Vatnshlot sem eru vöktuð til að fylgst með hugsanlegri stígandi leitni forgangsefna eða annarra mengandi efna í 
seti eða holdi lífvera. 

– Aðferðanet (net 3): Vatnshlot þar sem vöktunin nýtist til að þróa aðferðir. 
– Umfangsnet (net 4): Vatnshlot með stærra vatnavið en 2.500 km2 og stöðuvötn með mikið vatnsmagn.
– Þéttbýlisnet (net 5): Straum – og stöðuvatnshlot sem eru undir miklu almennu álagi frá þéttbýli. 
– Verndarnet (net 6): Yfirborðsvatnshlot sem njóta verndar, m.a. þar sem vatnstaka er meiri en 100 m3/shr. Vöktun beinist að 

forgangsefnum sem kunna að vera losuð eða öðrum mengunarefnum sem eru losuð í það í umtalsverðum mæli.
– Viðmiðunarnet (net 7): Vakta þarf nægilega margar viðmiðunarstöðvar til að geta ákvarðað viðmiðunaraðstæður fyrir hverja gerð 

yfirborðsvatnshlota. 

• Aðgerðavöktun (vatnshlot í hættu á að ná ekki umhverfismarkmiðum eða sem metin hafa verið í verra en gott 
ástand eða eru nálægt því að teljast í hættu vegna álagsins). 
– Punktnet (net 8): Vöktun yfirborðsvatnshlota með umtalsvert álag vegna punktlosunar. 
– Dreifnet (net 9): Vöktun yfirborðsvatnshlota vegna dreifðra uppsprettna mengunar. Tjörnin (104-2386-L) er eina vatnshlotið sem 

verður vaktað í þessu neti.
– Vatnsformfræðinet (net 10): Yfirborðsvatnshlot sem vakta þarf vegna aðgerða til að draga úr áhrifum af umtalsverðu 

vatnsformfræðilegu álagi.

• Rannsóknavöktun
– Rannsóknanet (net 11 ): Vöktuninni í þessu vöktunarneti er ætlað að

• 1) afla skýringa á því hvers vegna farið er yfir viðmiðunarmörk fyrir forgangsefni þegar skýring liggur ekki fyrir, 
• 2) afla upplýsinga um áhrif mengunaróhappa og
• 3) til að fylla í götin þegar um er að ræða vatnshlot sem eru í hættu og aðgerðavöktun hefur ekki verið komið á.

• Vöktun skv. starfsleyfum
– Vöktun sem samræmist kröfum til stjórnar vatnamála og er krafist í starfsleyfum



Vöktunarnet - strandsjór



Vöktunarnet - straumvötn



Starfsleyfis-
vöktun -
straumvatnshlot



Vöktunarnet - stöðuvötn



Vöktunarnet grunnvatns

Heiti nets Tilgangur vöktunarnets

Net 1 Magnstöðunet Að meta magnstöðu grunnvatns.

Net 2 Yfirlitsnet Að gefa heildaryfirsýn yfir efnafræðilegt ástand hvers grunnvatnssviðs og 

greina leitni í styrk mengunarefna bæði af náttúrulegum toga og af 

mannavöldum. Að undirbyggja og staðfesta álagsgreiningu/hættumat fyrir 

vatnshlot sem metið hefur verið í hættu áður en aðgerðavöktun hefst í því.

Net 3 Aðgerðanet Að meta ástand grunnvatnshlota sem eru í hættu og greina marktæka og 

viðvarandi leitni í styrk mengunarefna af mannavöldum.

Net 4 Verndarnet Að vakta grunnvatnshlot þar sem neysluvatn er tekið og vatnstaka er meiri 

en 100 m3 á sólarhring sem lið í því að að koma í veg fyrir þörfina á frekari 

hreinsun vatns sem ætlað er til neyslu og til að meta árangur 

verndaraðgerða.



Vöktunarnet fyrir grunnvatn



Leiðbeiningar og tækniskýrslur ESB

• Útgefnar CIS leiðbeiningar:
– No 7 - Monitoring under the Water Framework Directive.
– No 15 - Groundwater Monitoring (WG C).
– No 16 - Groundwater in Drinking Water Protected Areas.
– No 19 - Surface water chemical monitoring.
– No 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota.
– No 32 - Biota Monitoring.
– No 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring.

• Önnur tiltæk plögg hjá ESB:
– No 1 - The EU Water Framework Directive: Statistical aspects of the identification of 

groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results.
– No 3 - Groundwater Monitoring.
– Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools.

https://circabc.europa.eu/sd/a/63f7715f-0f45-4955-b7cb-58ca305e42a8/Guidance%20No%207%20-%20Monitoring%20(WG%202.7).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/e409710d-f1c1-4672-9480-e2b9e93f30ad/Groundwater%20Monitoring%20Guidance%20Nov-2006_FINAL-2.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/aef48d98-7715-4828-a7ee-df82a6df4afb/Guidance%20No%2016%20-%20Groundwater%20in%20DWPAs.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/e54e8583-faf5-478f-9b11-41fda9e9c564/Guidance%20No%2019%20-%20Surface%20water%20chemical%20monitoring.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/7f47ccd9-ce47-4f4a-b4f0-cc61db518b1c/Guidance%20No%2025%20-%20Chemical%20Monitoring%20of%20Sediment%20and%20Biota.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/62343f10-5759-4e7c-ae2b-12677aa57605/Guidance%20No%2032%20-%20Biota%20Monitoring.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/9cf535ba-14f2-4f0f-b75e-e334ad506caf/Guidance%20No%2033%20-%20Analytical%20Methods%20for%20Biota%20Monitoring.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/a1f194ce-8684-436c-a130-ec88ee781bd2/Groundwater%20trend%20report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/729b38fe-4141-48e8-b808-04c3ecc91975/Groundwater%20monitoring%20Report.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/80c5932e-8e8b-4cf8-b34e-db18ba127e95


Tímaáætlun

Tíma-

setning Áfangi

Júní

Drög að tillögu að vöktunaráætlun tilbúin og send til umsagnar hjá Hafró, NÍ, VÍ og 

Orkustofnun

Ágúst Umsagnir Hafró, Ní, VÍ og Orkustofnunar berast

Sept.

Opinber kynning. Samtímis send ráðgjafanefndum, vatnasvæðisnefndum, 

heilbrigðisnefndum, náttúruverndarnefndum og sveitarstjórnum til umsagnar

Okt. Umsagnir berast

Nóv. Endanleg tillaga vöktunaráætlunar er send vatnaráði

Des. Skrifleg afstaða vatnaráðs berst

Jan. Endurskoðuð tillaga um vöktunaráætlun liggur fyrir og er send vatnaráði í annað sinn

Mars Vöktunaráætlun tilbúin og undirrituð af ráðherra



Takk fyrir


