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Umsögn um: Fyrirhugaða landfyllingu í Elliðaárvogi 

Beiðni kom til Veiðimálastofnunar frá verkfræðistofunni Mannviti um að gera umsögn um 
áhrif fyrirhugaðrar landfyllingar í Elliðaárvogi á laxfiska í Elliðaám. Til grundvallar eru 
lagðar upplýsingar úr skýrslu Mannvits sem er kölluð „ LANDFYLLING Í ELLIÐAÁRVOGI 
Í REYKJAVÍK. Tillaga að matsáætlun “ frá júní 2015. 

 

Ferðir fiska um Elliðaárvog 
Í Elliðaám og Elliðavatni lifa allar helstu tegundir ferskvatnsfiska hérlendis, þ.e. lax, bleikja, 
urriði, hornsíli og áll. Allar þessar tegundir geta farið á milli ferskvatns og sjávar á einhverju 
tímaskeiði í lífsferli þeirra. Í Elliðaánum gengur allur lax til sjávar þegar hann hefur náð 
gönguseiðastærð (um 10-14 cm) og kemur aftur eftir ársdvöl í sjó til hrygningar. Lítill hluti 
hans dvelur tvö ár í sjó áður en hann snýr aftur. Nokkuð af laxinum lifir af hrygningu og 
veturinn en gengur þá til hafs á ný s.k. hoplax.  Urriði og bleikja geta gengið til sjávar yfir 
sumarið en hafa takmarkað seltuþol þannig að þær tegundir hafa vetursetu í fersku vatni og þá 
gjarnan í heima á sinni en geta einnig dvalið í nærliggjandi ám yfir vetur. Urriði er þá nefndur 
sjóbirtingur og bleikjan sjóbleikja. Sjógenginn silungur skila sér þó ávalt í heimaána þegar að 
hrygningu kemur.  Ekki er einhlítt hjá stofnum þessara tegunda að þeir gangi til sjávar í 
fæðuöflun. Í Elliðaánum er nánast öll bleikjan staðbundin þ.e. heldur sig í Elliðavatni og 
ánum þar fyrir ofan en gengur ekki til sjávar yfir sumarið. Aðeins hluti urriðans sýnir þá 
hegðun að ganga til sjávar yfir sumarið og koma svo aftur inn í ána að hausti. Rannsóknir hafa 
farið fram í Elliðaám um langt skeið bæði á niðurgöngu seiða og síðan talningu á uppgöngu 
fullorðinna fiska sem sýna að allur lax gengur til sjávar, lítill hluti urriðans en nánast engin 
bleikja (Þórólfur Antonsson og Friðþjófur Árnason 2011; Jóhannes Sturlaugsson  2014).  

Áll er á öfugu róli miðað við laxfiskategundirnar þ.e.a.s. álaseiði ganga upp í ferskvatn og 
vaxa þar upp þar til kynþroska er náð og þá ganga fullorðnu, kynþroska fiskarnir til sjávar og 
hrygna þar. Bjartáll er hann nefndur þegar hann er að búa sig til göngu til sjávar því þá tekur 
hann lífeðlisfræðilegum breytingum m.a. litabreytingum og verður bjartur og gljáandi á kvið. 
Hann hrygnir langt suður í höfum (Þanghafi) og seiðin synda og/eða berast svo með 
Golfstraumnum hingað til lands og leita upp í ár og vötn, þá kallaður gleráll vegna glærrar 
áferðar á búknum. 

Far hornsíla hefur ekki verið rannsakað í Elliðaám. Vitað er að hornsíli er í töluverðum mæli í 
Elliðavatni en minna er vitað um ferðir þeirra til sjávar í því vatnakerfi. Hins vegar hafa 
rannsóknir almennt sýnt að hluti hornsílastofna ganga milli ferskvatns og sjávar og hefur 
vitneskja um það aukist hin síðari ár. Hornsíli sem til sjávar ganga finnast þá stundum úti í 
rúmsjó en fylgja ekki endilega strandsvæðum. 



Göngutími fiskanna 
Göngutími fiskanna skiptir verulegu máli gagnvart öllum framkvæmdum í Elliðaárvogi þar 
sem leið fiskanna liggur þar um við vistaskipti milli sjávar og ferskvatns. Jafnframt eru 
fiskarnir þá viðkvæmari fyrir þar sem miklar lífeðlisfræðilegar breytingar verða á fiskunum 
þegar skipt er úr ferskvatnsumhverfi í sjó eða öfugt. Því er farið hér nánar í tímasetningu ferða 
þeirra fisktegunda sem að framan greinir en gerðar hafa verið nokkuð ýtarlegar rannsóknir á 
þeim þáttum í Elliðaám. 

Ef litið er til allra tegundanna sem fjallað hefur verið um hér að framan er far einhverrar þeirra 
um Elliðaárvog allt frá apríl á vorin fram í nóvember á haustin.  Það er því einungis um fimm 
vetrarmánuðir sem ekki er samgangur fiska milli ferskvatns og sjávar um Elliðaárvog.  

Lax 
Hoplaxinn, sem lifað hefur af hrygningu að hausti og dvölina í ánni yfir vetur, er fyrstur á 
ferðinni að vori. Hann er að ganga til sjávar í apríl og fram í byrjun maí. Gönguseiði laxins 
fara að ganga niður þegar hlýna tekur í ánum oft um miðjan maí og stendur gangan út maí og 
stundum til miðs júní.  Lax fer 
að ganga upp í árnar um 
mánaðarmótin maí/júní og er 
að ganga allt fram í miðjan 
september (1. mynd) (Þórólfur 
Antonsson og Sigurður 
Guðjónsson 2002; Þórólfur 
Antonsson og Friðþjófur 
Árnason 2011; Jóhannes 
Sturlaugsson 2014). 
 
Sjóbirtingur 
Sjóbirtingur sem farið hefur 
eina eða fleiri ferðir til sjávar 
er að ganga niður úr Elliðaám á 
svipuðum tíma og hoplaxinn 
eða í apríl og fram í maí. 
Sjóbirtingur fer svo að ganga 
aftur upp í árnar í byrjun júlí 
og allt fram í október. 
Urriðaseiði sem eru að ganga í 
fyrsta sinn til sjávar eru á 
svipuðum tíma og gönguseiði laxins en þó heldur í fyrri hluta þeirrar göngu (Þórólfur 
Antonsson og Friðþjófur Árnason 2011) (1. mynd). 
 
Áll 
Gleráll eða seiði ála eru að ganga upp í árnar í maí, júní og júlí. Þar skiptir hitastig árvatnsins 
og fylling tunglsins miklu máli um hvenær þau láta til skarar skríða með að ganga upp í 
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ferskvatn (Kuroki et al. 2008; Linton et al. 2007). Eftir margra ára og áratugadvöl í 
ferskvatninu fer bjartáll síðan að ganga niður úr Elliðavatni og Elliðaám í september og fram í 
miðjan nóvember (Þórólfur Antonsson 2011) (1. mynd). 

Af þessari upptalningu má sjá að för fiska um Elliðaárvog nær frá apríl til nóvember ár hvert 
þó auðvitað sé mismikið magn á ferðinni hverju sinni. Hafa verður þetta í huga við umsögn þá 
sem hér kemur á eftir. 

 

Dvalartími fiska á ósasvæðum 
Mikilvægt hlýtur einnig að teljast hversu lengi fiskar dvelja á ósasvæði Elliðaánna 
(framkvæmdasvæðinu) þegar þeir ýmist eru að koma úr sjó eða fara til sjávar. Ein rannsókn 
hefur farið fram á hve hratt laxaseiði ganga til sjávar og hve lengi þau staldra við á ósasvæði 
Elliðaánna. Einnig voru fangaðir 5 fullorðnir laxar neðst í Elliðaám og þeir merktir og sleppt 
annars vegar við Gróttu og hins vegar við Kjalarnes. Fyrst var skrifuð um þá rannsóknar-
skýrsla á Veiðimálastofnun (Sigurður Guðjónsson o.fl. 2002) og síðar birt ritrýnd grein um 
sömu rannsókn (Sigurdur Gudjonsson et al. 2005). 

Rannsóknin byggði á því að merkja seiðin og laxana með s.k. hljóðmerkjum og 
hlustunarduflum við Geirsnef í Elliðaárvogi, við Gufuneshöfða og sitt hvoru megin við Viðey 
sem hlustuðu eftir ferðum þeirra. Þegar fiskarnir gengu inn í næmnisvið duflanna skráðu 
duflin sjálfkrafa hvaða fiskur var þar á ferð og hve lengi hann dvaldi þar.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar var sú að laxaseiðin dvöldu að meðaltali 54 klst. á ósasvæðinu 
við innsta dufl. Virtist það vera aðlögun að breyttu umhverfi þ.e. í sjó. Eftir að seiðin fóru af 
stað þaðan gegnu þau nokkuð rakleitt til hafs. Förin út fyrir Viðey tók 21 klst. að meðaltali.  

Það tók fullorðnu laxana sem sleppt var við Gróttu og Kjalarnes um 9 sólarhringa að meðaltali 
að koma inn í svið ystu dufla. Síðan dvöldu þeir um 8 sólarhringa á ósasvæðinu áður en þeir 
gengu upp í Elliðaár. 

Á þessum niðurstöðum sést að fiskar staldra við á ósasvæðinu bæði þegar þeir eru að ganga 
frá ferskvatni til sjávar og einnig í hina áttina. Enda eru að fara fram miklar breytingar í þeirra 
líkama þar sem í ferskvatni snýst lífeðlisfræði þeirra um að halda inni söltum í líkamanum en 
í sjó að losa sig við ofgnótt salta. Þeir eru því viðkvæmir á þessu stigi. 

 

Fyrirhuguð framkvæmd 
Framkvæmdin, í stuttu máli, snýst um 13 ha (130.000m2) landfyllingu við Sævarhöfða í 
Elliðaárvogi og tilheyrir aðliggjandi land Faxaflóahöfnum. Efnisþörf er gróflega áætluð 1,25 
milljónir m3 og nær fyllingin 3,5 m h.y.s. Áætlað er að fylla í jafnt og þétt frá landi en ekki 
setja grjótvörnina yst á undan, heldur í lokin. Ummál fullgerðrar landfyllingar sem að sjó snýr 
er tæpur kílómeter að lengd. Framkvæmdatími kemur ekki fram í „Tillögu að matsáætlun“ en 
gera má ráð fyrir því að þetta taki einhver ár. 
 



Umsögn Veiðimálastofnunar um fyrirhugaða landfyllingu í Elliðaárvogi 
Hér að framan var fjallað ítarlega um farleiðir, göngutíma laxa, sjóbirtinga og ála. Einnig um 
dvalartíma fullorðinna laxa og gönguseiða þeirra á ósasvæðum. Það var gert til að sýna hve 
mikilvæg ósasvæðin eru sem fiskurinn þarf að fara um. 

Í ljósi þessa er það álit Veiðimálastofnunar að töluverð áhætta fylgi því fyrir fiska sem leið 
eiga um Elliðaárvog að landfyllingar standi lengi yfir. Þar sem ekki á að gera grjótvörn fyrst 
og síðan fylla innan við, mun uppgrugg frá ysta kanti uppfyllingar standa yfir í mjög langan 
tíma. Þó fiskar geti þolað „hreint“ grugg þá spillir þetta fyrir fæðumöguleikum á meðan dvöl 
þeirra stendur á ósasvæðinu. Fæðudýr gönguseiðanna eru smádýr sem lifa í fjöru og 
grunnsævi. Bein skerðing verður á fjörum og búsvæðum smádýranna við landfyllinguna. 
Einnig er óljóst ennþá hvers konar fyllingarefni verður notað. Til dæmis ef notaður er 
uppgröftur úr húsagrunnum, geta fylgt honum mengandi efni sem áhrif geta haft á 
lífsmöguleika fiskanna.  

Ef þannig færi að þessar fyrirhuguðu landfyllingar hækkuðu dánartölu fiska umtalsvert eru 
allmiklir hagsmunir í húfi. Ber þar fyrst að nefna veiðihagsmuni í Elliðaánum. Meðallaxveiði 
þar hefur verið rúmir 1100 laxar árabilið 1974-2013 (Guðni Guðbergsson 2014). Um tíma fór 
laxastofn ánna verulega hrakandi og kostaði mikið átak að ná honum upp úr lægðinni á ný og 
í raun hefur hann ekki náð sömu stofnstærð og áður var. 

Elliðaárnar hafa verið eitt af „vörumerkjum“ Reykjavíkur sem hrein borg. Þær voru t.d. 
notaðar við umsókn fyrir verkefnið Græn borg Evrópu þar sem bent var á að laxastofn þrifist í 
miðri höfuðborg og unnið væri að því að endurheimta búsvæði laxfiska þar (samanber 
Vesturkvísl Elliðaáa). 

Nýlega er komin fram „Stefnumótun um líffræðilega fjölbreytni í Reykjavík“ sem Umhverfis- 
og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur unnið að. Þar er meðal annars getið um verndun 
lífríkis fjöru og strandsjávar sem og lífríkis í ferskvatni. Önnur hönd Umhverfissviðs er því að 
vernda búsvæði lífvera á meðan hin höndin er að granda þeim. 

Það eru því allmargar röksemdir fyrir því að fara með ýtrustu varfærni gagnvart lífríki 
Elliðaánna og ósasvæðis þeirra.  

Fari svo, þrátt fyrir þessi varnaðarorð, að í þetta verkefni yrði ráðist þarf að huga vel að 
framkvæmdatíma og annarri tilhögun verksins þannig að lágmarka megi skaðann. Framar í 
umsögninni er göngutími fiska um voginn tíundaður einnig hve viðsjárvert væri að hafa opinn 
uppfyllingakant um langan tíma og samsetningu þess efnis sem í uppfyllingu færi. Gæta þarf 
vel að þessum þáttum. 
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