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Viðfangsefnin
 While agriculture and mining extractive industry are important sectors for the economy of Northern 

Periphery and Arctic (NPA) areas, their activities pause significant risk on the vulnerable environment 
through water and land pollution. Nutrients in the agricultural runoff are one of the major contributors to 
eutrophication and harmful algae blooms. Ammonium nitrate based explosives used in mining operations 
often result in nitrogen leachate via runoff. Global climate change will increase frequency of floods and 
water runoff volumes in NPA areas, resulting in even greater threat of pollution. The expertise in water and 
storm water runoff management (SRM) in the NPA region is scattered and unequally distributed, and 
needs to be strengthened in order to ensure continuous economic growth while protecting natural 
resources. The tight water quality targets set by the Water Framework Directive will require new and more 
comprehensive tools to prepare regional and local authorities and local communities to current and 
future challenges. Given the lack of expertise, interdisciplinary and international collaboration is essential 
to enable knowledge transfer and stimulate innovation in good management practices. 

 Therefore the overreaching goal of WaterPro is to develop eco-efficient tools and models 
for SRM practices and environmental protection for the NPA sparsely populated region. 
This will be done through development of an inventory of cost-efficient good 
management practices for agriculture and mining extraction runoff management. In 
addition, several innovative, low cost practices will be implemented in actual pilot sites 
and their treatment and cost-efficiency evaluated. 

 The ultimate goal of WaterPro is to enhance the preparedness of responsible authorities 
and local resource users, and protect the water quality of the NPA region’s coastal and 
freshwaters, protect human health and ecosystems, and stimulate sustainable economic 
growth and development. 



Þátttakendur 

 ERDF (Europian Regional Developement Fund)

 Savonia-ammatti korkeakoulu oy Finnland

 Luleå Tekniska Uninversitet Svíþjóð

 Lough Neagh Partnership UK- Norður Írland

 Agri-Food and Biosciences Institute UK- Norður Írland

 Donegal County Counc Írland

 Geologian tutkimuskeskus Finnland

 ERDF-20

 Heriot Watt University UK- Skotland

 ERDFe Faroe Islands

 Búnaðarstovan Færeyjar

 ERDFe Iceland

 Landbúnaðarháskólinn Ísland



Stuðningsaðilar- Associate partners

 Alls 17 aðilar

 Hér 4

 Veiðimálastofnun – Hafrannsóknastofnun- rannsókna og ráðgjafastofnun 

hafs og vatns

 Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins

 Umhverfisstofnun

 Bændasamtök Íslands



Mikilvægi verkefnis(relevance)

 Sameiginleg áskorun allra svæða: Að draga úr mengun af völdum 
næringarefna frá landbúnaði og námuvinnslu. Loftslagsbreytingar 
munu líkast til leiða til aukinnar úrkomu bæði tíðni og magns og því 
meiri útskolunar. 

 Það vantar stefnu, tæki og lausnir til að takast á við þessi vandamál. 

 Verkefnið mun taka saman og aðlaga tiltækar aðferðir til stýringar á 
afrennsli (runoff management tools) á strjálbýlum svæðum, sem oft eru 
án rafmagns og vöktunar á vatnsgæðum

 Verkefnið mun mynda ráðgjafahóp (advicory board) hagsmunaaðila 
varðandi stýringu afrennsli á völdum svæðum (pilot sites). 

 Verkefnið mun leggja til og kynna leiðbeiningar og aðferðir við val á 
hentugustu aðferðum til að draga úr hættu á næringarefna tapi á 
hverju svæði.



Skipulag verkefnis „Work

packages“

 WP-M: management

 Stjórn verkefnis

 Yfirumsjón Savonia University of Applied Sciences- Kuopio í austur Finnlandi

 Þáttakendur allir aðilar að verkefninu (Partners)

 LbhÍ hér

 WP T1: Good practice tools and Guidiance – verkfærakassi og 

leiðbeiningar

 Ábyrðaraðili Heriot Watt University

 Þátttakendur allir aðilar að verkefninu

 Ráðgjafahópar koma einnig að verkinu á hverju svæði



WP 

 WP-T1 frh

 Áfangar

 Samantekt á stöðu - Good practice inventory

 Komið af stað- ráðgerð lok 28.6.2017. Sjá síðar

 Þróun leiðbeininga og söfnun aðferða í verkfærakistu

 Verklok ráðgerð 1.12.2018

 Leiðbeiningar fyrir val á aðferðum

 Verklok ráðgerð 31.8.2018

 Gagnabanki með aðferðum fyrir mat á vatnsflæði og vatnsgæðum fyrir NPA 

svæði.

 „Verklok“ ráðgerð ágúst 2018 – ráðgert að þetta verði opið eftir að verkefninu lýkur



WP

 WP-T2 tilraunasvæði –frumkvæðis svæði -Pilot sites

 Svæði til að prufukeyra aðferðir við að draga úr losun N og P í umhverfið

 Hér er uppsetningin á Möðruvöllum hluti af þessum WP

 Einnig verður sett upp svæði í Færeyjum 

 Önnur svæði sem eru til staðar verða nýtt

 Hillsbourough (ABFI) plöntun á víði

 Churchtown (DCC) – tilbúin votlendi 

 Lough Neagh – áhersla á samstarf hagsmunaaðila  

 Heriford Watt University- áhersla á tilbúin votlendi í Dumfries og Galloway

 Savonia university og GSF– áhersla á síunarefni (vermiculite „steinull“, kaolin, 
sápusteins duft.) bæði í fyrir námasvæði (Juuka, sápusteinsnámu) og landbúnað -
Lapinlahti votlendi



WP

 WP C – Samskipti og kynningar

 Ábyrgðaraðili -Lough Neagh partnership ltd

 Þátttakendur allir aðilar verkefnis.

 Kynning á verkefninu og afurðum þess og því hvað er verið að gera í því. 

 Vefsíða 

 Sýnileiki á samfélagsmiðlum; facebook, twitter, LinkedIn

 Veggspjald og bæklingur á tungumáli hvers og eins

 Vefrit á 6 mánaða fresti

 Fréttatilkynningar

 Úttektir

 Staðbundnir fundir

 Fjölþjóðlegar málstofur



Hvað gerum við hér?

 Pilot site

 Tækjabúnaður

 Lysiometer- G-3 drain gaugh

 Afrennslisbrunnur 

 Flæðimælir 

 Hljóðbylgju hæðarmælir + logger 

 https://www.decagon.com/en/support/videos/g3-installation/

 Myndir af uppsetningu

https://www.decagon.com/en/support/videos/g3-installation/


Kostnaður

 Heildarkostnaður verkefnis áætlaður um 2.000.000 € um 244 miljónir kr

 Samtals AUI 160.000 € um 21 milljónir

 Þar af styrkur 100.000 € um 12 milljónir (60%)



Associate partners

 Allir

 Þátttaka í ráðgjafahópi

 Kynning á niðurstöðum verkefnis 

 Veiðimál /hafró

 Sérfræðiráðgjöf varðandi ferskvatns vistkerfi

 Aðstoð við mat á mögulegum aðgerðum

 RML

 Sérþekking á búskaparháttum

 Aðstoð við mat á mögulegum aðgerðum

 UST

 Sérfræðiþekking á regluverki varðandi búskap og vatnsgæði



Staða verkefnis

 Uppsetning mælisvæðis

 Leiðbeiningar 



Afrennslisbrunnur





Hljóðbylgjunemar flæðimælingar



Svelgir



Afrennslis girðingar



Staðsetningar



WP T1



GAP Good agricultural pratices

 Gildandi laga og reglugerða umhverfi

 Starfsreglur um góða búskaparhætti

 Reglugerð um varnir af völdum köfnunarefnissambanda



„Hliðar reglugerðir“ 

 Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu



Aðrar leiðbeiningar

Landsamband kúabænda Fylgi gögn

 Gátlistar og drög að handbók

 Ekki minnst á áburðarmál eða 

vatnsvernd



Framhaldið

 Ljúka við uppsetningu á Möðruvöllum

 Mælar og sýnatöku aðstaða

 Fyrir veturinn

 Afrennslisbrunnar og sogbollar

 Næsta vor

 Verkefnisfundur í Luleå lok nóvember


