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Álftatalningaskýrsla 

Dagsetning álftatalningar: 23. mars 

 

Tilgangur: 

Tilgangur er að kynna sér álftir og lífríki þeirra á okkar svæði. Einnig er mikilvægt að fylgjast 

með álftunum og lífríki þeirra og safna upplýsingunum svo hægt sé að bera niðurstöðurnar 

saman frá ári til árs.  

Þá er ætlunin að nemendur fræðist um urðunarmál sveitarfélagsins.  

 

Efni og áhöld: 

Þau efni og áhöld sem notuð voru við álftatalningaferðina voru: 

 Sjónauki 

 Kíkir 

 feltbók 

 Blýantur 

 Ruslapokar 

 Einota hanskar 

Sjónaukann hafði Bjössi með sér í för þar sem hann telur álftinar. Ritarar voru með feltbók 

og blýant og restin af nemendunum var með kíkir til að skoða álftirnar betur og ruslapoka 

og hanska til að týna upp rusl.  

 

Lýsing og framkvæmd: 

Þann 23. mars var lagt af stað frá FAS og ferðinni heitið upp í Lón. Með í för var Björn Gísli 

frá Fuglaathugarnstöðinni þar sem hann er snillingur í að telja fugla. Við byrjuðum ferðina á 

að fara á ruslahaugana upp í Lóni þar sem allt rusl íbúa Hornafjarðar sem á að urða endar. Þar 

tók Stefán Aspar Stefánsson við okkur sem er verkefnastjóri umhverfismála. Hann sýndi 

okkur hvernig ruslið er urðað. Það eru þarna nokkrar mjög stórar holur þar sem það er sett 

rusl í, þjappað og svo sett möl á milli hvers lags. Við fengum að sjá hvar er tæmt úr rotþróm 

sem er lífrænn úrgangur. Við fengum einnig að sjá holu þar sem allt sem ekki var flokkað 

endar og það má segja að það var frekar svekkjandi að sjá.  

 

Því næst lögðum við af stað að Hvalnesi. Þar var fyrsti talningastaður af þremur. Ritararnir 

byrjuði að skrifa um veðuraðstæður á svæðinu (veður, vindur og ský) og einnig meta 
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sjávarstöðu í lóninu. Það var norðan-austan átt, 2°C hiti og alskýjað 8/8. Júlíana (ég,) Karen 

og Guðrún voru ritarar. Á stað númer 1 var byrjað að telja og þar voru 259 álftir. Við fórum 

upp í rútu þar sem við keyrðum stutta vegalengd að útsýnispallinum sem er talningastaður 

númer 2. Þaðan löbbuðum við í svolítinn tíma í áttina að Vík og tíndum helling af rusli á 

leiðinni. Á stað númer 2 voru taldar 4098 álftir. Þegar við vorum komin á leiðarenda tókum 

við af stað heim en stoppuðum við afleggjarann að Svínhólum og það var jafnframt seinasti 

staðurinn. Þar voru taldar 430 álftir.  

 

               Óflokkað rusl                                                                       Nóg af álftum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá okkur skvísunar mjög einbeittar að leita að  rusli. 
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Niðurstöður: 

Ekki var farið í álftatalningu 2020 vegna Covid og árið 2021 var mikill ís á lóninu og því lítið 

af álft.  

Eins og sjá má á tölunum eru þær breytilegar frá ári til árs. Það er margt sem kemur til greina 

sem getur haft áhrif á fjölda álftanna hér á landi í hvert sinn, t.d. veðurfar og tími árs.  

 

Hér er hægt að sjá fjölda álfta í gegnum árin og nýjustu tölurnar. 

 

 

 

Samantekt um álftina 

 

Álftin (Cygnus cygnus) telst til andfugla (Anseriformes), til þeirra teljast svanir, gæsir og 

endur sem tilheyra sömu ættinni sem er 

andaætt (Anatidae). Latneska heiti álftarinnar 

er Albus, sem merkir alhvítur. Hún er stærsti 

varpfugl hér á landi og eini innlendi svanurinn. 

Þegar álftin er á fyrsta vetri er hún gráleit en 

lýsist svo þegar það líður á veturinn og því eru 

þær alhvítar þegar þær eru fullorðnar og taka 

oft á sig ryðrauðan lit úr mýrarauða á höfuð og 

háls og nær oft niður á bringu og kvið. Þær eru 

með svarta fætur og dökk augu. Goggurinn er svartur með gulri rót, með langan og beinan 

háls, flatan búk og afturhallandi stél á sundi. Kynin eru eins í útliti en karlfuglinn er stærri og 

þyngri (Hilmar Malmquist, 2015).  
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 Álftin er um 145-160 cm á lengd og verður allt að 10 kg í þyngd (Jóhann Óli 

Hilmarsson, e.d.). Þær geta orðið nokkuð gamlar og geta náð upp í jafnvel 30 ára. Elsta álft 

sem vitað er að dó um 30,5 ára (Jón Már Halldórsson, 2005a) 

Vænghaf álftarinnar er 218-243 cm. Flug hennar er kröftugt með sterkum og hægum 

vængjatökum. Flugfjaðrirnar fella síðsumars og eru þær þá ófleygar um tíma.  

 Álftin er félagslynd og er í hópum nema á varptíma. Á varptíma ver hún tíma með 

maka sínum. Hún verpur á bökkum, í hólmum eða mýrum og verpur hún um 2 - 6 egg og 

liggur á þeim í 34-35 daga. (Jóhann Óli Hilmarsson, e.d.). Kvenfuglinn ungar út eggjunum 

meðan karlinn stendur vakt og hjónin sjá saman um að ala önn fyrir ungunum (Hilmar 

Malmquist, 2015). Þegar ungarnir klekjast út er ungatíminn í kringum 77-91 dag (Jóhann Óli 

Hilmarsson, e.d.). Ef annar makinn deyr, getur eftirlifandi fugl parað sig aftur og haldið 

óðalinu. Hreiðrið er stór dyngja úr gróðri sem fuglarnir reyta upp, fóðrað með dúni. Álftir 

parast til langframa og þær nota oft sama hreiðurstæðið ár eftir ár. Stofninn er ekki stór en 

hann fer stækkandi, hann er nú um 30.000 fuglar og varppörin eru álitin milli 3000 og 4000. 

 Álftin er stór og þungur fugl svo þær þurfa mikinn kraft til að halda sér á lofti. 

Aðalvopn álftarinnar eru vængirnir. Ef óboðinn gestur kemur nálægt hreiðrinu eða unga að þá 

beita þær vopninu. Með vopninu (vængjunum) geta þær barið fé, hunda, tófur og fl. til bana. 

Einnig hafa þær náð að berja stafi manna í sundur. En auðvitað gera dýr það sem þau geta til 

að vernda afkvæmi sín gegn óvinum (Hilmar Malmquist, 2015). 

 

Álftin er friðaður fugl 

Friðaður fugl merkir bann á veiðum og öðrum aðgerðum sem geta aukið vanhöld eða dregið 

úr viðkomu dýra af tiltekinni tegund og tekur hún einnig til eggja og hreiðra þeirra fugla sem 

njóta algerrar eða tímabundinnar friðunar (Alþingi, 2022). 

Árið 1913 setti nefndin fram tillögu um að friða álftina. Síðar árið 1914 voru sett lög um að 

álftin yrði friðuð. Ein af ástæðum þess er sú að álftin þykir afar fagur og tignarlegur fugl (Jón 

Már Halldórsson, 2018b). 

 

Kjörstaðir og fæða álftarinnar 

Álftin er að mestu leyti farfugl sem verpir um allt land og hún verpir einnig í Norður-Evrópu, 

austur um Rússland og Síberíu og allt að Beringssundi. Geldfugla- og fellihópar eru víða en 

vetursetufuglarnir sjást mikið á Suður- og Suðvesturlandi og Mývatni. Flestar álftir fljúga frá 

Íslandi til Bretlandseyja á haustin og þá aðallega til Írlands. Kjörsvæði farfugla eru lífrík 

vötn, ár, óshólmar, lygnir vogar og strandlón. 
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Álftin er grasbítur á vatnagróðri og lifir að mestu á t.d. störum, fergini, mara og nykrum. Í 

sjávarlónum og grunnsævi borðar hún að mestu marhálm, lónajurt og grænþörunga (Hilmar 

Malmquist, 2015). Álftinar setjast einnig oft á tún og borða þar og hafa oft valdið bændum 

vanda sem rækta allskyns fæðu. 

 
 

                         Álftaregg                                                                               Móðir og ungar 

 

Þjóðsögur 

1. Álftin er talin kóngsdóttir í álögum vegna söngsins. Stundum brugðu illir andar sér í álftarlíki. 

Það er ef til vill undirrót hinnar íslensku þjóðtrúar um hinn hættulega anda eða blástur 

álftarinnar. Því var trúað hér á landi, að sá, sem álftin blési á, dytti niður steindauður. Þetta 

tengist gamalli þjóðtrú um andardrátt almennt. „Álftin hefur himneska rödd“, en helvískan anda 

segir gamalt íslenskt máltæki. 

2. Álftin er talin veðurviti, það þykir vita á gorr, ef hún flýgur snemma vors til heiða, en ef hún 

hlýgur til sjávar er von á vondum veðrum til landsins (Hilmar Malmquist, 2015). 

 

 
 
 

 

 



FAS  AUUM1AU05 

Júlíana Rós  Vorönn 2022 

Heimildaskrá 

 

 Alþingi. (2022, 1. febrúar). Lög um vernd, friðun og veiðar á viltum fuglun og villtum 

spendýrum.  https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html  

 

 Hilmar Malmquist. (2015, 3. mars). Álftin. Náttúruminjasafn Íslands. 

https://nmsi.is/molar/fugl_manadarins/alftin/ 

 

 Jóhann Óli Hilmarsson. (e.d.). Álft. Fuglavefurinn. 

https://fuglavefur.is/birdinfo.php?val=1&id=29 

 

 Jón Már Halldórsson. (2005a, 30. maí). Hvað geta hrafnar, álftir og gæsir náð háum 

aldri? Vísindavefur. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5025 

 

 Jón Már Halldórsson. (2008b, 6. maí). Hvers vegna er álftin friðuð? Vísindavefur. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31550 

 

 https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31550 

 


