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Ýmsar fframkvæmddir hafa í förr með sér effnistöku í ám
m og yfir fim
mm ára tím
mabil var farrið í allt að
80 vatnssföll (Þórólffur Antonssson o.fl. 20008). Athugaanir eru oftaast gerðar á ám fyrir effnistöku ef
um stóraar framkvæm
mdir eru að ræða og er þá jafnfram
mt ályktað hhver áhrifin kkunni að veerða miðað
við aðstæður og fraamkvæmd eefnistökunnaar. Áhrifin eeru þó sjaldaan (eða aldrrei) athuguðð frekar en
nú hefurr Rannsóknaasjóður Veggagerðarinnaar styrkt slíkka samanbuurðarrannsókkn (þessi rannnsókn).
Athugannir voru geerðar á Fjaarðarhornsáá og Skálm
mardalsá haaustið 20000 vegna fyrrirhugaðra
efnistökku. Athugunnin var liðuur í mati á umhverfisááhrifum veggna vegageerðar um þeetta svæði
(Vegageerðin 2001)). Athuguniinni má skiipta í tvennnt, annars vvega könnuun á seiðabbúskap og
hinsvegaar samsetniingu og þééttleika sm
mádýralífs. S
Seiði voru rafveidd á tveimur sstöðvum í
Fjarðarhhornsá og fjjórum stöðuum í Skálm
mardalsá. Seiiðin voru m
mæld og hluuti aflans vaar tekin til
aldursgrreiningar. E
Einnig var gert
g búsvæðamat á söm
mu stöðvum. Smádýralííf var kannaað á sömu
stöðvum
m með því aað taka steinnasýni af árrbotni. Smáddýr af þrem
mur steinum á stöð voruu losuð af,
þau greiind og talin. Ofanvarp steinanna vvar teiknað upp
u og flataarmál þeirraa reiknað. Skýrsla
S
um
niðurstööður kom útt sama ár (Sigurður Máár Einarssonn og Þorleifuur Eiríkssonn 2000). Hauustið 2011
var fariðð á sömu staaði og tekinn sýni með sömu
s
aðferððum. Fyrstuu niðurstöðuur og samanbburður við
fyrri rannnsókn eru kynntar
k
hér á eftir.

Aðrir líífveruhópar voru í m
miklum
minni þéttleika
þ
en þó má neffna að
bitmý faannst á stöðð 3 og 4 en innan
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Athugannir á smáddýralífi sýnna að
þéttleikii rykmýs er svipaðður á
neðstu stöðinni
s
í Skkálmardalsáá (stöð
1) en hheldur minnni þéttleiki er á
efstu sttöðvunum miðað við fyrri
rannsóknn (mynd 1). Talsvverður
breytileiiki er í fjöldda á efstu stööðinni
en þéttleeikinn var fr
frá 5300 til 23000
2
rykmýsllirfur á ferm
metra.
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Mynd 1. Meðalþétttleiki (m ) ryykmýslirfa á stöðvum í
Skálmaardalsá. Staððalfrávik er ssýnt fyrir 20011. Stöð 1
er rétt ofan
o
brú og sstöð 4 er efsta stöðin.

við 100 dýr á m2.
Í rafveiðinni 2011, fannst bleikja á
öllum stöðvum og lax á öllum nema
einni stöð en það var á neðstu
stöðinni í Skálmardalsá. Til viðbótar
fannst flundra á neðstu stöðinni í
Skálmardalsá. Þéttleiki var frekar
lítill á þessum tegundum fyrir utan
laxaseiði á efri stöðinni í
Fjarðarhornsá.
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Í fyrri rannsókn fundust aðeins
laxaseiði á efri stöðinni (F.2 á mynd
2) í Fjarðarhornsá en í seinni athugun
veiddust seiði allsstaðar nema á einni
stöð. Laxaseiðum hefur verið sleppt
á hverju ári síðan árið 2000 í
Fjarðarhornsá (munnl. uppl. Magnús
Jónsson).
Í fyrri rannsókn fannst mesti þéttleiki
bleikjuseiða á efstu stöðinni í
Skálmardalsá (S.4 á mynd 3) og í
Fjarðarhornsá (F.2 á mynd 3). Í
seinni rannsókninni er mun minni
þéttleiki á þeim stöðvum. Á
efnistökusvæðinu í Skálmardalsá
(neðsta stöðin) hefur þéttleiki aukist
en er þó frekar lár bæði athugunar
árin.
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Mynd 2. Þéttleiki (100 m2) laxaseiða haustið 2000 og
2011 í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá.
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Töluverðar sveiflur eru í veiðitölum
frá þessum tveimur ám en þó eru árin
2009 og 2010 áberandi lág í
bleikjuveiði fyrir Fjarðarhornsá og
árið 2010 fyrir Skámardalsá.
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Mynd 3. Þéttleiki (100 m2) bleikjuseiða haustið 2000 og
2011 í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá.

Efnistaka í þessum ám var 2002-2004 í Fjarðarhornsá og 2002-2003 í Skálmardalsá. Tekið var
um 10000 m3 við stöð 1 í Fjarðarhornsá og 50.000 m3 við stöð 1 í Skálmardalsá. Þær breytingar
sem hafa orðið á dýralífi á sjálfu efnistökusvæðunum eru að laxaseiðum hefur fjölgað í
Fjarðarhornsá og ný tegund hefur komið inn í Skálmardalsá en það er flundra. Aðeins meiri

þéttleiki er á bleikjuseiðum á efnistökusvæðinu í Skálmardalsá en þéttleikinn er lár bæði
athugunar árin. Þéttleiki rykmýs er svipaður á efnistökusvæðinu í Skálmardalsá, bæði árin. Mun
meiri breytingar eru að gerast á efstu stöðvunum í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá og þá aðallega í
þéttleika á bleikjuseiðum.
Það eru ekki sjáanlegar breytingar á dýralífi á efnistökusvæðunum sem má rekja til
malartekjunnar. Það ber þó að taka það fram að úrvinnsla gagna er ekki lokið.
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