
Ylströndin í Nauthólsvík

Sólþyrstir Íslendingar
Baðstrandalífið á Ylströndinni í 
Nauthólsvík er fjörugast á góðviðrisdögum 
á sumrin en einnig hefur þeim sem stunda 
sjósund árið um kring fjölgað margfalt. 
Það er því afar mikilvægt að vakta svæðið 
með tilliti til örverumengunar. Góð aðsókn 
er að Ylströndinni og stöðugt fjölgar 
gestum.  Árið 2010 er áætlað að um  
400.000 gestir hafi nýtt sér aðstöðuna. 

Mælingar á gæðum baðvatnsins
Mælingar á örverufræðilegum gæðum 
baðvatnsins hafa verið framkvæmdar á 

1932 Morgunblaðið
Sjóböð í Nauthólsvík
“Þess hefir verið getið hjer í blaðinu, að íþróttamenn 

bæjarins hafa augastað á Nauthólsvík í Skerjafirði, sem 

framtíðar sjóbaðstað Reykvíkinga.”

1959 Þjóðviljinn 
Umbætur á sjóbaðsstaðnum í Nauthólsvík
“Bæjarstjórnin samþykkir að á þessu fjárhagsári verði 

hafizt handa um verulega lagfæringu og umbætur á 

sjóbaðsstaðnum í Nauthólsvík, m.a. með byggingu 

varnargarðs vestanvert við víkina, hreinsun fjörunnar og 

flutningi skeljasands í hana. Einnig telur bæjarstjórnin 

rétt að athugað sé hvort heppilegt og tiltækilegt væri að 

nota afrennslisvatn hitaveitunnar til að ylja upp sjóinn í 

Nauthólsvíkinni.”
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Viðmiðunargildin í gr. 4.2 eru þau sömu 
og  eru í reglum um Bláfánann. 

Í  starfsleyfisskilyrðunum eru einnig 
ákvæði um umgengnismál og er t.d. 
bannað að vera með gæludýr með sér á 
svæðinu, ákvæði um  gæslu gesta og 
gerðar kröfur til starfsfólks um þekkingu í 
skyndihjálp. 

Ylströndin og Bláfáninn
Ylströndin var opnuð árið 2000 og fékk 
Bláfánann árið 2003.  Bláfáninn er 
alþjóðleg vottun sem veitt er rekstrar-
aðilum baðstranda og smábátahafna fyrir 
framúrskarandi vistvæna umgengni og 
meðhöndlun úrgangs. 

Breyting með úrbótum í fráveitumálum
Eftir að skólpútrásum í fjörum var lokað í 
Reykjavík upp úr 1998 var unnt að opna 
baðströndina í Nauthólsvík.  Afgangs 
hitaveituvatn rennur stöðugt í setlaug og 
strandpott og svo áfram í lónið sem 
hækkar hitastigið og gerir sjóinn að betri 
baðstað. Að meðaltali renna 80 m3

hitaveituvatns í setlaugina á klst. og allt 
að 120 m3 á fjölmennustu dögunum.  

Í dag er því óhætt að segja að Ylströndin 

Reglugerðir sem gilda um Ylströndina
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur eftirlit 
með Ylströndinni. Ylströndin flokkast sem 
náttúrulaug en reglugerð um slíka 
baðstaði hefur enn ekki verið sett.  Eftir 
því sem við á er stuðst við rgl. nr. 
941/2002 um hollustuhætti og rgl. nr. 

baðvatnsins hafa verið framkvæmdar á 
hverju sumri á vegum Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur síðan árið 2000. 
Mæliþættir eru heildargerlafjöldi við 37°C, 
saurkólígerlar, kólígerlar og Pseudomonas 
aeroginosa. 
Sýni eru tekin úr setlaug, strandpotti og 
sjávarlóni og til samanburðar er tekið sýni 
við Siglunesbryggju.

Aðeins einu sinni hafa saurkólígerlar farið 
yfir viðmiðunarmörk (100/100 ml) en það 
var árið 2003. Ástæðan er óþekkt. 

1983 Morgunblaðið
Nauthólsvík
“Það er fátt sem minnir á baðstaðinn Nauthólsvík nú í 

dag, bryggjan brotin, fjaran full af allskyns

rusli, sjórinn mengaður og því til áréttingar er skilti eitt 

sem á stendur „Aðvörun, sjórinn er

mengaöur og óhæfur til baða.” “

Í greininni frá 1983 var einnig greint frá 
hugmyndum um langtímaáætlanir um 
hreinsun sjávar og var áætlaður kostnaður 
jafnvirði tveggja til þriggja skuttogara.

Í dag er því óhætt að segja að Ylströndin 
hafi fest sig í sessi sem vinsæl baðströnd í 
borgarlandinu, sem sótt er innlendum 
jafnt sem erlendum gestum. 

941/2002 um hollustuhætti og rgl. nr. 
814/2010 um hollustuhætti á sund- og 
baðstöðum. Þegar metin eru vatnsgæði 
baðstrandar er þó ekki hægt að miða við 
þau örverugildi sem sett eru í rgl. nr.  
814/2010 þar sem sundlaugavatn skal 
ávallt hafa ákveðinn klórstyrk til 
sótthreinsunar.  

Sértæk starfsleyfisskilyrði
Í sértækum starfsleyfisskilyrðum 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur fyrir 
Ylströndina eru lykilorðin: heilnæmi vatns, 

hollusta og öryggi. 

Í grein 4.2 í starfsleyfisskilyrðunum segir 
m.a.: “Viðmiðunargildi saurkólígerla er <100 í 100 ml 

og hámarksgildi saurkólígerla < 2000/100ml. Séu 

saurkóligerlar > 2000 við reglubundna sýnatöku skal 

upplýsa heilbrigðiseftirlit um það og endurtaka 

sýnatökuna. Taka skal sýni á þeim tíma dags þegar 

mestur gestafjöldi er á staðnum.”

var árið 2003. Ástæðan er óþekkt. 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur-
borgar rekstraraðili Ylstrandarinnar 
hefur enn fremur innra eftirlit með
baðstaðnum.

Einn af reglubundnum sýnatökustöðum 
við vöktun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur á 
gæðum strandsjávar er að auki í 
Nauthólsvík.

Nýting Nauthólsvíkur til baða er ekki 
ný af nálinni
Hægt er að finna blaðagreinar um nýtingu 
Nauthólsvíkur sem baðstrandar og 
hugmyndir um nýtingu svæðisins frá því 
a.m.k. 1930.  Um árabil var ekki hægt að 
stunda böð í víkinni vegna 
örverumengunar.
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