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VatniðVatnið
•• Sameindin vatn HSameindin vatn H22O er algengasta O er algengasta 

sameind jarðarsameind jarðarsameind jarðarsameind jarðar
•• 70 % af yfirborði jarðar er þakið vatni70 % af yfirborði jarðar er þakið vatni
•• Vatn hefur merkilega eiginleikaVatn hefur merkilega eiginleika
•• Hefur mikla varmarýmdHefur mikla varmarýmd–– temprartemprar•• Hefur mikla varmarýmdHefur mikla varmarýmd–– temprar temprar 

hitabreytingarhitabreytingar
•• Þekkjum vatn sem gufu, vatn og ísÞekkjum vatn sem gufu, vatn og ís
•• Er eðlisþyngst við 4Er eðlisþyngst við 4 ooCC og ís flýturog ís flýturEr eðlisþyngst við 4 Er eðlisþyngst við 4 CC og ís flýturog ís flýtur
•• Vatn er nauðsynlegt öllu lífiVatn er nauðsynlegt öllu lífi
•• Við erum að stóru leyti vatnVið erum að stóru leyti vatn



Blá h öttBlá h öttBlár hnötturBlár hnöttur





Vatnsforði jarðar

Rúmtak 1010 %

Vatnsforði jarðar

Rúmtak 10
km3

%

Höfin 1370 97,25Höfin 1370 97,25

Jöklar 29 2,05
GGrunnvatn 9,5 0,68

Vötn 0,125 0,01
Jarðraki 0,065 0,005
Lofthjúpurinn 0,013 0,001j p , ,
Ár og lækir 0,0017 0,0001
Lífríkið 0,0006 0,00004Lífríkið 0,0006 0,00004



Allt vatn jarðar

Óneysluhæft vatn

Neysluhæft vatn



Neysluhæft vatn á jörðinni

Grunnvatn

Ár og stöðuvötn



V t íð f k k tiV t íð f k k tiVatn er víða af skornum skammti Vatn er víða af skornum skammti 



Ísland er vatnsríkt Ísland er vatnsríkt 
V á Í l di ik ð ð ldý i á llV á Í l di ik ð ð ldý i á llVatn á Íslandi reiknað sem meðaldýpi á allt Vatn á Íslandi reiknað sem meðaldýpi á allt 

landið landið 
Vatnsmagn

(m)
Heimild

Grunnvatn 100 ÍSOR

Jöklar 30-40 Helgi Björnsson

Stöðuvötn 0,13 Veðurstofan

Lofthjúpurinn yfir landinu 0,007 Veðurstofan

Vatnsföll O,005 Veðurstofan

M ð l f li á l di 55 l/ f k 2Meðalafrennsli á landinu er um 55 l/s af km2



Hvað eða hver eru vatnsgæðin ?Hvað eða hver eru vatnsgæðin ?       

Við notum vatn á margvíslegan máta• Við notum vatn á margvíslegan máta
• Vatn nauðsynlegt fyrir allt líf

Sem neysluvatn og til matvælavinnslu
Til heimilisnotaTil heimilisnota 
Til íþróttaiðkunar – sund- ís- og snjóíþróttir
Í landbúnaði vatn lykilatriði fyrir gróðurfarÍ landbúnaði – vatn lykilatriði fyrir gróðurfar
Til orkuvinnslu
Til fiskeldis
FiskveiðarFiskveiðar



Jarðfræði ÍslandsJarðfræði Íslands



Vatnajarðfræði Íslands



Vatnafarsflokkun



Ú k á Í l diÚ k á Í l diÚrkoma á ÍslandiÚrkoma á Íslandi



Afrennsli á ÍslandiAfrennsli á Íslandi
Ú koma og atnafaÚ koma og atnafaÚrkoma og vatnafarÚrkoma og vatnafar



Stórar lindir og lindasvæði
Heildarafrennsli lindavatns 1000 m3/sHeildarafrennsli lindavatns 1000 m /s
Þar af í byggð 400 m3/s

Lindasvæði 5 m3/s Lindasvæði 1 - 5 m3/s





Á ÍslandiÁ ÍslandiÁ Íslandi Á Íslandi 
eigum mikið og gott grunnvatneigum mikið og gott grunnvatn

f f ðf ð l d l l lf f ðf ð l d l l l•• Stafar af jarðfræði landsins og tiltölulega Stafar af jarðfræði landsins og tiltölulega 
mikilli úrkomu og lítilli uppgufunmikilli úrkomu og lítilli uppgufung ppgg ppg

•• En grunnvatnsgeymarnir eru líka alveg En grunnvatnsgeymarnir eru líka alveg 
sérlega viðkvæmir mjög gegndræpt bergsérlega viðkvæmir mjög gegndræpt bergsérlega viðkvæmir, mjög gegndræpt berg sérlega viðkvæmir, mjög gegndræpt berg 
og þunnur jarðvegurog þunnur jarðvegur





Líklegasta besta vatn í heimi !

98%

Líklegasta besta vatn í heimi !

98%
af neysluvatni Íslendinga y g
er grunnvatn að uppruna

2%
er hreinsað yfirborðsvatn

Ekki sjálfgefið að svo verði alltaf.
K efst f i h ggj og á ekniKrefst fyrirhyggju og árvekni



YfirborðsvatnYfirborðsvatn
STRAUMVÖTNSTRAUMVÖTNSTRAUMVÖTNSTRAUMVÖTN

Á skrá eru yfir 5.000 vatnsföll, bæði aðalvatnsföll (um 900) og þverár.

Fjöldi Stærð (km2)
423 0 – 50423 0 50
212 50 - 200
96 200 1 00096 200 – 1.000
26 >1.000

757757

Sigurjón Rist 1990



YfirborðsvatnYfirborðsvatn
STÖÐUVÖTNSTÖÐUVÖTNSTÖÐUVÖTNSTÖÐUVÖTN

Stærðardreifing 1840 vatna
Byggt á vatnaskrá Vatnamælinga, þar eru skráð 2172 stöðuvötn

Flokkun Fjöldi %
10 k 2 17 1> 10 km2 17 1

5-10 km2 14 1
1 – 5 km2 162 9
0,1 – 1 km2 1.648 90
0,01 – 0,1 km2 ~ 7.000







Stöðugleiki (rennsli) og frjósemi mjög breytilegur



Uppruni efna í vatniUppruni efna í vatni
•• Yngri berggrunnur.  Efni í vatni Yngri berggrunnur.  Efni í vatni 

ð ll tt ð ú b i Nð ll tt ð ú b i Naðallega ættuð úr berggrunni  Naðallega ættuð úr berggrunni  N--
takmarkandi fyrir framleiðslu. Hátt takmarkandi fyrir framleiðslu. Hátt yy
sýrustigsýrustig
Eld i b Ef i í t iEld i b Ef i í t i•• Eldri berggrunnur. Efni í vatni Eldri berggrunnur. Efni í vatni 
aðallega ættuð úr jarðvegi og aðallega ættuð úr jarðvegi og aða ega ættuð ú ja ð eg ogaða ega ættuð ú ja ð eg og
gróðri.  Gróðurþekja og gerð gróðri.  Gróðurþekja og gerð 
gróðurs mikilvæg Pgróðurs mikilvæg P takmarkanditakmarkandigróðurs mikilvæg. Pgróðurs mikilvæg. P-- takmarkandi takmarkandi 
fyrir framleiðslu. Miðlungs sýrustigfyrir framleiðslu. Miðlungs sýrustigy g ý gy g ý g



LindárLindár

© Jón S. Ólafsson



VarmárVarmár

© Jón S. Ólafsson













Ísland er úti í miðju hafi langt frá öðrumÍsland er úti í miðju hafi langt frá öðrum 
löndum.  Stutt frá lokum ísaldar. Hér eru fáar 
tegundir 5 tegundir ferskvatnsfiskategundir.  5 tegundir ferskvatnsfiska



Í l k á ötÍ l k á ötÍslenskar ár og vötnÍslenskar ár og vötn

•• Fjölbreytilegt umhverfiFjölbreytilegt umhverfi
•• Fáar tegundir Fáar tegundir (eyja, stutt frá ísöld *)(eyja, stutt frá ísöld *)

•• Margar fleiri tegundir gætu þrifist hérMargar fleiri tegundir gætu þrifist hér•• Margar fleiri tegundir gætu þrifist hérMargar fleiri tegundir gætu þrifist hér
•• Einstakt þróunarumhverfi.  Tegundir í fleiri Einstakt þróunarumhverfi.  Tegundir í fleiri 

vistum, en þar sem tegundir eru fleirivistum, en þar sem tegundir eru fleiri
•• Viðkvæmt vistkerfiViðkvæmt vistkerfi•• Viðkvæmt vistkerfiViðkvæmt vistkerfi



Mismunandi gerðir bleikju í ÞingvallavatniMismunandi gerðir bleikju í Þingvallavatni



Blindir hellisbúar í lindarvatniBlindir hellisbúar í lindarvatniBlindir hellisbúar í lindarvatniBlindir hellisbúar í lindarvatni
Fornsöguleg dýrFornsöguleg dýr

•• Tegundir hér sem lifðu ísöldina af í lindum Tegundir hér sem lifðu ísöldina af í lindum 
di jökli F d f 1998di jökli F d f 1998undir jökli. Fundust fyrst 1998.undir jökli. Fundust fyrst 1998.



VatnasviðVatnasvið
•• Vatnasvið er grunneininginVatnasvið er grunneiningin
•• Allt sem gerist á vatnasviðinu hefur áhrif áAllt sem gerist á vatnasviðinu hefur áhrif á•• Allt sem gerist á vatnasviðinu hefur áhrif á Allt sem gerist á vatnasviðinu hefur áhrif á 

vatnið og það sem í því lifirvatnið og það sem í því lifir--mengun og raskmengun og rask

•• Viðkvæm vatnakerfi og viðkvæm vistkerfiViðkvæm vatnakerfi og viðkvæm vistkerfi
•• Fámenn þjóð í stóru landiFámenn þjóð í stóru landi Vötn undir álagiVötn undir álagi•• Fámenn þjóð í stóru landi. Fámenn þjóð í stóru landi. Vötn undir álagiVötn undir álagi

•• Gætum því vel að því sem við gerumGætum því vel að því sem við gerum
•• Fræðsla og meðvitund eru bestu tækin til Fræðsla og meðvitund eru bestu tækin til 

þessþessþessþess
•• Vatnatilskipun Evrópu er tæki til að hjálpa Vatnatilskipun Evrópu er tæki til að hjálpa 

kk ið ð ð it þ ðli dikk ið ð ð it þ ðli diokkur við að varðveita þessar auðlindirokkur við að varðveita þessar auðlindir



Þ kkiÞ kkiÞakkirÞakkir

•• Árni Hjartarson og Þórólfur H. HafstaðÁrni Hjartarson og Þórólfur H. Hafstað

•• Vinnufélagar á VeiðimálastofnunVinnufélagar á Veiðimálastofnun•• Vinnufélagar á VeiðimálastofnunVinnufélagar á Veiðimálastofnun

•• Gögn og myndir frá Veðurstofu ÍslandsGögn og myndir frá Veðurstofu Íslands

•• Bjarni Kristófer Kristjánsson Bjarni Kristófer Kristjánsson 



Takk fyrir


