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0. Samantekt 
 
Forsendur:  Þær liggja oft ekki fyrir í áhættumati erfðablöndunar  og í 
sumum tilvikum beinlínis rangar: 

• Upplýsingar liggja ekki fyrir um fjölda fiska sem kunna að 
sleppa og endurkomuhlutfall. 

• Með að bæta við litlu laxastofnunum inn í líkan áhættumats 
erfðablöndunar fást allt aðrar niðurstöður sem kalla á 
áskoranir fyrir Hafrannsóknastofnun. 

• Vegna minni dreifingar á strokulöxum eru staðbundin neikvæð 
umhverfisáhrif meiri en fram kemur í líkani áhættumats 
erfðablöndunar. 

 
Viðmið:  Ekki til staðar fullnægjandi viðmið til að tryggja viðbrögð sem 
hafa það að markmiði að koma í veg fyrir erfðablöndun: 

• Viðmiðið hlutfall eldislaxa undir 4% virkar ekki þar sem 
vöktun í veiðiám er almennt ábótavant.   

• Mælt er með að viðmið fyrir hlutfall eldislaxa í veiðiám með 
litlum laxastofnum verði lægra en í tilfelli stórra stofna. 

• Viðmið fyrir erfðablöndun er ekki til staðar og Ísland er 
væntanlega eina landið í heiminum sem lögleitt hefur heimild 
til erfðablöndunar. 

 
Mótvægisaðgerðir:  Það er almennt ekki mikil áhersla á mótvægis-
aðgerðir í áhættumati erfðablöndunar:  

• Það er  ekki búið að innleiða allar mótvægisaðgerðir eins og 
krafa er um í lögum um fiskeldi eins og t.d. ljósastýringu.  

• Sterkir sjálfbærir laxastofnar er mikilvæg mótvægisaðgerð en 
vöktun er ábótavant í flestum veiðiám á eldissvæðum. 

• Þrátt fyrir að búið sé að innleiða búnaðarstaðal eru tjón 
óvanalega tíð hjá sumum fyrirtækjum sem vekja spurningar 
um hvort kröfur séu nægilegar. 

• Meiri líkur eru taldar á slysasleppingum úr sjókvíum sem eru 
staðsettar á opnum svæðum vegna meira veðurálags og 
hugsanlega hafís. 

• Aukin seiðastærð við útsetningu í kvíar styttir eldistímann og 
þar með líkur á slysasleppingum en það eru engar rannsóknir 
sem standast skoðun sem sýna líklegt endurkomuhlutfall 
eldisseiða eftir seiðastærð. 

 
Vöktun: Verulega ábótavant og hætta á erfðablöndun á laxastofnum á 
eldissvæðum án þess að það komi fram í vöktun:  

• Vöktun er ábótavant hjá Hafrannsóknastofnun í veiðiám á 
núverandi eldissvæðum á Vestfjörðum.  Í Ísafjarðardjúpi er 
vöktun aðeins viðunandi í tveimur ám þar sem er að finna 
árvaka. 

• Notkun árvaka er ekki eins nákvæm og haustvöktun. Flestir 
árvakar eru langt frá eldissvæðum og koma þannig að 
takmörkuðu gagni í vöktun á strokulöxum. 

• Haustvöktun er nákvæmasta aðferðin til að fylgjast með 
hlutfalli eldislaxa í veiðiám en tregða hefur verið hjá 
Hafrannsóknastofnun innleiða.  

• Haustvöktun (haustveiði) er framkvæmt af 
rannsóknafyrirtækinu Laxfiskum á eldissvæðum með góðum 
árangri. 

 
Viðbrögð:  Áhættumat erfðablöndunar felur í sér að horfa, gera ekki 
neitt og mæla síðan tjónið.   

• Áhættumat erfðablöndunar gengur að mestu út á að leggja mat 
á hvort atburður hafi átt sér stað og grípa þá til aðgerða. 

• Vandamálið við ákvörðunartöku er að aðeins er vitað um 
hlutfall eldislaxa í örfáum veiðiám og engin viðmiðun er til 
staða er varðar erfðablöndun. 

• Hér áður fyrr var eldislax fjarlægður úr veiðiám, en með 
tilkomu áhættumats erfðablöndunar var því hætt.  
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• Hafrannsóknastofnun hefur ekki farið markvisst í aðgerðir að 
fjarlægja strokulax úr veiðiám á eldissvæðum en það hefur þó 
rannsóknafyrirtækið Laxfiskar gert. 

• Hafrannsóknastofnun hefur nýlega opnað fyrir þeim 
möguleika að fjarlægja strokulax úr veiðiám í tilfelli stórra 
slysasleppinga en hefur þó ekki ennþá útfært framkvæmdina.  

 
Næmni áhættumatsins:  Vegna rangra forsenda og mikils breytileika er 
næmni áhættumatsins ófullnægjandi: 

• Framleiðsla í laxeldi er ennþá lítil hér á landi og má gera ráð 
fyrir miklum breytileika í umfangi og umhverfisáhrifum 
slysasleppinga á villta laxastofna á milli ára.  

• Áhættumat erfðablöndunar gengur út frá meðaltali en 
umhverfisáhrifin eru mun staðbundnari en áhættumatið nær 
að nema. 

• Það sem vöktun er mjög ábótavant munu viðbrögð aðeins 
miðast við örfáar veiðiár.  Áhættumatið nær ekki að nema ef 
farið er yfir viðmiðunarmörk í fjölmörgum veiðiám á 
eldissvæðum. 

• Niðurskölun á framleiðsluheimildum tekur nokkur ár eða 
meira en áratug og á meðan getur endurtekin erfðablöndun átt 
sér stað. 

 
Áhættumatið, stjórnsýslan og mótvægisaðgerðir:  Með notkun 
áhættumats erfðablöndunar er verið að valda tjóni á fjölmörgum 
villtum íslenskum laxastofnum: 

• Ekki um að ræða eiginlegt áhættumat og lítil sem engin áhersla 
lögð á mótvægisaðgerðir. 

• Hjá Hafrannsóknastofnun er mikil tregða við að taka upp 
mótvægisaðgerðir, en aðrar stofnanir leggja til að taka inn 
annað stig mótvægisaðgerða, þ.e.a.s. fjarlægja eldislax úr 
veiðiám. 

 
1 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/8.-Baendabladid-10.09.2020.pdf  

• Hafrannsóknastofnun hefur fullnaðarvald til stjórnsýslulegra 
ákvarðana og veldur það áhyggjum þar sem vinnubrögðunum 
er oft mjög ábótavant. 

• Niðurstaðan getur verið eftir nokkur ár að  áhættumat 
erfðablöndunar var fyrst og fremst notað til að úthluta 
framleiðsluheimildum til íslenskra leppa og erlendra fjárfesta. 
Áhættumatið hafi verið skaðlegt íslenskum laxastofnum á 
eldissvæðum og aldrei haft neitt með umhverfisvernd að gera. 

 
Samanburður á norsku og íslensku leiðinni skv. áhættumati erfðablöndunar 
eins og það hefur verið starfrækt á síðustu árum.1  
 
 Norska leiðin Íslenska leiðin 
Hugmynda-
færðin 

Reyna að koma í veg fyrir að 
eldislax nái að ganga upp í 
veiðiár og hrygna. 

Eldislaxi hleypt upp í veiðiár og 
það á að grípa til aðgerða eftir 
að tjón hefur átt sér stað.  

Viðmiðanir Miða við að halda hlutfalli 
eldislaxa undir 4% í veiðiám 
með að fjarlægja sjáanlegan 
eldislax.  

Miða við 4% sem verður aðeins 
hægt að staðfesta í örfáum 
veiðiám.  Það er engin viðmiðun 
til fyrir erfðablöndun. 

Mótvægis-
aðgerðir 

Komnir með mikla reynslu í 
fyrsta þrepi mótvægis-aðgerða 
og grípa strax til annars þreps 
mótvægis-aðgerða við 
slysasleppingu alla leið upp í 
veiðiár.  

Fyrsta þrep mótvægisaðgerða er 
ábótavant og annað þrep 
mótvægisaðgerða er ekki 
virkjað.  

Vöktun Eru með haustvöktun og fá 
tiltölulega góðar upplýsingar 
um hlutfall eldislaxa í veiðiám. 

Vöktun á hlutfalli eldislaxa er 
ábótavant og það liggur ekki fyrir 
nema í örfáum veiðiám.  

Viðbrögð 
(ábyrgð)  

Eldisaðila gert skylt eftir 
slysasleppingu að fjármagna 
vöktun og fjarlægja eldislax úr 
veiðiám í nágrenninu. 
Eldisfyrirtæki greiða í sjóð sem 
fjármagnar aðgerðir til að 
fjarlægja eldislax af óþekktum 
uppruna úr fjölmörgum 
veiðiám. 

Eldisaðila ekki gert skylt að 
fjármagna aðgerðir. Það er fylgst 
með, ekkert gert strax, en gripið 
til aðgerða eftir að tjón hefur átt 
sér stað. Ólíklegt að farið verði í 
niðurskölun framleiðsluheimilda 
sem getur tekið jafnvel áratugi.  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/8.-Baendabladid-10.09.2020.pdf
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1. Inngangur 
 
1.1 Málið varðar 
 
Umhverfismat áætlana 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, í samvinnu við Hafrannsókna-
stofnun, auglýsir tillögur að burðarþolsmati og áhættumati erfða-
blöndunar ásamt umhverfismatsskýrslu, í samræmi við lög um 
umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 og 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Frestur til að gera athugasemdir 
við tillögurnar ásamt umhverfismati þeirra er til og með 8. desember 
2021. Athugasemdir skal senda gegnum samráðsgátt stjórnvalda2. 
 
Gögn málsins 
Gögn sem kynnt eru í þessu umhverfismati áætlana eru eftirfarandi: 

• Umhverfismatsskýrsla burðarþols og áhættumats erfða-
blöndunar tekin saman af VSÓ ráðgjöf3. 

• Nokkrar skýrslur um burðarþolsmat í einstökum fjörðum4.  
• Auglýsing nr. 562/2020 um staðfestingu á áhættumati erfða-

blöndunar5. 
• Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. 

Tækniskýrsla Hafrannsóknastofnunar 20206.  
• Skýrsla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um niðurstöður 

óháðrar nefndar um athugun á aðferðarfræði, áhættumati og 
greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsókna-
stofnunar7. 

 

 
2 https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067  
3 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  
4 https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067  
5 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7bcfece842-ad35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  
6 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b1404ce38-ac35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  
7 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b53f8f03f-ac35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  
8 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-Ah%C3%A6ttumat_ens1199280.pdf  

Í þessari samantekt er einnig stuðst við enska útgáfu af tækni-
skýrslunni8 sem ekki var að finna á samráðsgáttinni, en sú útgáfa er að 
hluta ítarlegri en íslenska útgáfan.  
 
Aðför að vinnu höfundar 
Undirritaður kom að vinnu við matsskýrslu fyrir Háafell9.  Frummats-
skýrsla, undanfari matsskýrslu var kynnt á árinu 2016 og þar var lagt 
til í umhverfismálum laxeldis það besta sem þekkist erlendis á þeim 
tíma. Í raun eru tillögur í þessari matsskýrslu sú umgjörð sem almennt 
hefði átt að vinna eftir við uppbyggingu á umhverfisvænu laxeldi á 
Íslandi.  Áhættumat erfðablöndunar vegur að faglegri og heiðalegri 
vinnu höfundar.  Sama má segja um vinnu starfshóps sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráherra um stefnumótun í fiskeldi sem gaf út skýrslu árið 
2017.10 Þar er m.a. heill kafli þar sem reynt er að setja ofan í vinnu og 
tillögur sem höfundar kom að.   
 
1.2 Fyrri athugasemdir  
Áhættumat erfðablöndunar var fyrst gefið út árið 201711 og síðan 
endurskoðað á árinu 202012. Undirritaður hefur gert opinberlega fjölda 
athugasemda við áhættumat erfðablöndunar allt frá árinu 2019 (tafla 
1.1) en yfirlit yfir málið er að finna á vefsíðunni lagareldi.is13: 
• Umsögn við lögin: Þann 29. mars 2019 var sendi höfundur umsögn 

vegna frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum sem 
tengjast fiskeldi. Þingskjal 1060 – 647. mál á 149 löggjafarþingi 
2018- 201914. Gerðar voru alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð 
starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun 
í fiskeldi15 sem fiskeldisfrumvarpið byggir að stórum hluta á. 
Jafnframt voru gerðar athugasemdir við svokallað „Áhættumat 
erfðablöndunar“, sem starfshópurinn byggði niðurstöður sínar að 

9 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Matsskyrsla-Haafells-okt-2020-svort.pdf  
10 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
11 https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf  
12 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi  
13 https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/  
14 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647  
15 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3067
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7bcfece842-ad35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b1404ce38-ac35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b53f8f03f-ac35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-Ah%C3%A6ttumat_ens1199280.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Matsskyrsla-Haafells-okt-2020-svort.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf
https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
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hluta til á. Umsögnin Fljótandi að feigðarósi16 er að finna á vef 
Alþingis. Þar var m.a. bent á að ,,Íslendingar munu standa að baki 
nágrannalöndum í umhverfismálum laxeldis er varðar erfðablöndun, 
laxalús, heilbrigðismál og lífrænt álag“. Í framhaldinu var mætt á 
fund hjá Atvinnuveganefnd.  

• Beiðni til Alþingismanna: Þann 20. maí 2019 var sendur tölvu-
póstur17 til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis og allir 
alþingismenn fengu afrit. Þar var óskað eftir að gerð væri opinbera 
rannsókn vegna alvarlegra annmarka á vinnubrögðum starfshóps 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi. 
Með tölvupóstinum fylgdu ítarlegar greinagerðir: 

o Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin18.  
o Athugasemdir við Áhættumat erfðablöndunar og tillögur að 

öðrum lausnum19 
 
Það var síðan í fjórgang, á árinu 2019, send ítrekun til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar en einhverra hluta vegna hafa 
engin svör eða viðbrögð borist. Það var því ákveðið að fara aðra leið 
til að reyna ná framgangi í málið. Á tímabilinu október til desember 
2019 var auglýst20 eftir viðbrögðum í Morgunblaðinu, einnig án 
árangurs. Aftur er farið af stað og óskað eftir opinberri rannsókn 
með að senda beiðni í tölvupósti21 þann 26. mars 2021 til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.  Engu hefur verið svarað og 
þannig beitt þöggun í málinu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf  
17 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Beini-um-opinbera-ttekt.pdf  
18 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  
19 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  

Tafla 1.1 Greinar sem höfundur hefur birt og tengjast gagnrýni á áhættumat 
erfðablöndunar. 

 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2019. ,,Fljótandi að feigðarósi“ –  Umsögn vegna frumvarps til laga um 
breytingar á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, 
úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.). Þingskjal 1060 – 647. mál á 149. löggjafarþingi 
2018- 2019.  Sjávarútvegsþjónustan ehf. 26 bls. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2019.  Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin. Sjávarútvegsþjónustan ehf.  
62 bls.  

Valdimar Ingi Gunnarsson 2019. Athugasemdir við Áhættumat erfðablöndunar og tillögur að öðrum 
lausnum. Sjávarútvegsþjónustan ehf.  54 bls. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar – Hver passar upp á íslenska náttúru? 
Bændablaðið 07.05.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar – Of fá veiðivötn skilgreind. Bændablaðið 
20.05.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Það er búið að lögfesta heimild til erfðablöndunar á villtum íslenskum 
laxastofnum. Bændablaðið 04.06.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og sjálfbærir villtir laxastofnar. 
Bændablaðið 02.07.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og mótvægisaðgerðir. Bændablaðið 
16.07.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og vöktun laxastofna. Bændablaðið 
30.07.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar og viðbrögð við slysasleppingum. 
Bændablaðið 20.08.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar sem íslenska leiðin. Bændablaðið 
10.09.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Áhættumat erfðablöndunar í nýju föt keisarans. Bændablaðið 
24.09.2020. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Rýniskýrslan og vöktun laxastofna. Bændablaðið 08.10.202. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnanir sem á að fórna. Bændablaðinu 05.11.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnunum fórnað til að auka framleiðsluheimildir á frjóum 

eldislaxi. Bændablaðinu 19.11.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2020. Litlu laxastofnarnir – Skortur á vöktun og hugsanlegar 

skaðabótakröfur. Bændablaðið 03.12.2020. 
Valdimar Ingi Gunnarsson 2021. Áhættumat erfðablöndunar verkfæri íslensku leiðarinnar. 

Morgunblaðið 25.01.2021.  
Valdimar Ingi Gunnarsson 2021. Farið er fram á að gerð verði úttekt á vinnubrögðum 

Hafrannsóknastofnunnar er varðar áhættumat erfðablöndunar. Beiðni til ráðgjafanefndar 
Hafrannsóknastofnunnar. 9 bls. 

 

Allar greinarnar sem birtar hafa verið í Bændablaðinu um áhættumat erfðablöndunar er hægt að lesa 
í Fiskeldisfréttum 2, tölubl, 7. árg 22 en þar mynda þær eina heild. 
 

Allar greinarnar um litlu laxastofnana er hægt að lesa í Fiskeldisfréttum 3, tölubl, 7. árg. en þar mynda 
þær eina heild23. 
 

Gagnrýnd hefur verið sú spilling sem hefur átt sér stað við undirbúning og gerða laga um fiskeldi og 
heilstætt yfirlit um málið er að finna á slóðinni: https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/ 
 

Best er að finna allar greinar er tengjast málinu á slóðinni: https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017  

20 https://lagareldi.is/auglysingar-i-morgunbladinu/  
21 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Beini-um-opinbera-rannskn.pdf  
22 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf  
23 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf  

https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Beini-um-opinbera-ttekt.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf
https://lagareldi.is/fljotandi-ad-feigdarosi/
https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017
https://lagareldi.is/auglysingar-i-morgunbladinu/
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Beini-um-opinbera-rannskn.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf
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• Beiðni til umboðsmanns Alþingis: Þann 28. maí 2019 var send 

beiðni24 til Umboðsmann Alþingis og óskað eftir opinberri úttekt 
vegna þeirra alvarlegu annmarka á vinnubrögðum starfshóps um 
stefnumótun í fiskeldi. Beiðnin hefur verið ítrekuð og einnig 
kvartað yfir því að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis svarar 
ekki beiðnum mínum um opinbera rannsókn. Umboðsmaður 
Alþingis hefur alltaf sýnt kurteisi og svarað en ekki er vitað til að 
framvinda hafi orðið í málinu, en hann hefur bent á að honum bresti 
lagaskilyrði til að taka á máli er varðar að stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd svari ekki beiðnum mínum.  

• Upplýsa:   Í framhaldinu, til þess að vekja athygli á málinu hefur 
undirritaður birt  fjölda greina í Bændablaðinu (tafla 1.1) um 
áhættumati erfðablöndunar og greinarnar verið teknar saman í 
Fiskeldisfréttum 2. tölubl. 7. árg25 og sérstaklega um litlu 
laxastofnanna sem á að fórna í Fiskeldisfréttum 3. tölbl. 7. árg26. 
Jafnframt hefur fram að þessu verið birt ein grein í Morgunblaðinu 
þar sem horft hefur verið til þess hvernig málin gætu þróast á næstu 
árum að óbreyttu27.  

• Beiðni um úttekt: Þann 22. október 2021 var send beiðni til 
ráðgjafanefndar Hafrannsóknastofnunar þar sem farið er fram á að 
gerð verði úttekt á vinnubrögðum stofnunnar er varðar áhættumat 
erfðablöndunar28. Tveir af fulltrúum í ráðgjafanefndinni staðfestu 
móttöku beiðninnar. Óskað var eftir að úttekinni yrði lokið  fyrir 
loka þessa árs. 

 
 
 
 

 
24 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Umbosmaur-alingis.pdf  
25 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf  
26 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf  
27 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf  
28 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf  

1.3  Rýni á áhættumat erfðablöndunar 
 
Rýni á áhættumati erfðablöndunar 
Fljótlega eftir að áhættumat erfðablöndunar var gefið út árið 2017 var 
greint frá því að það ætti að fara fram rýni á því. Í fréttatilkynningu29 
Hafrannsóknastofnunar frá 5. júlí 2018 kemur fram að: 

 ,,Áhættumatið var unnið af sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar ásamt 
erlendum sérfræðingum og hefur hlotið rýni erlendra sérfræðinga“.  

 
Niðurstaða erlendra sérfræðinga á áhættumat erfðablöndunar hefur 
ekki verið birt opinberlega. Í fréttatilkynningunni kemur einnig fram 
að:  

,,Óskað hefur verið eftir að Hafrannsóknarstofnun að endurskoði áður 
útgefið áhættumat erfðablöndunar, m.a. af hálfu Landsambands 
fiskeldisstöðva. Á Hafrannsóknarstofnun var sett upp ráðgjafanefnd 
fiskeldis, sambærileg við ráðgjafanefndir um fiskveiðar, og hefur nefndin nú 
farið yfir helstu þætti áhættumatsins. Fyrir liggur að í núgildandi lögum er 
ekki að finna heimild til að draga úr eldi sem leyft hefur verið á grunni 
áhættumats reynist leyfilegt eldi vera of mikið. Slíka heimild er hins vegar að 
finna í fyrrgreindu frumvarpi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þess 
vegna varð það niðurstaða ráðgjafanefndarinnar að ekki væri ráðlegt að 
breyta áhættumatinu við núverandi aðstæður. Er sú niðurstaða einnig 
byggð á varúðarnálgun er varðar umhverfið“30. 

 
Það verður ekki fjallað um vinnu ráðgjafanefndar fiskeldis hjá 
Hafrannsóknastofnun né rýni erlendra sérfræðinga að þessu sinni þar 
sem ekki hefur verið lokið við að kalla eftir gögnum frá vinnu þessara 
tveggja hópa.  
 
Kallað eftir rýni 
Á 149. löggjafarþing 2018–2019 (Þingskjal 681 — 258. Mál)31 birtist 
svar frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Teiti 
Birni Einarssyni um áhættumat erfðablöndunar á erfðablöndun í 

29 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  
30 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  
31 https://www.althingi.is/altext/149/s/0681.html  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Umbosmaur-alingis.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2020/11/Fiskeldisfrttir-02.07.2020.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.althingi.is/altext/149/s/0681.html
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laxeldi.  Fyrirspurnin var í fimm liðum þar sem m.a. er spurt hvort 
áhættumat erfðablöndunar hafi verið yfirfarin og vísindalegt gildi 
hennar staðfest af óháðum aðilum, innlendum sem erlendum.  Í svari 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem leitaði álits Hafrannsókna-
stofnunar kemur fram að rýni hafi átt sér stað eða verið til umræðna án 
þess að vísa til greinagerðar eða skýrslu með niðurstöðum.  Það verður 
því ekki séð að vísindamenn eða aðrir óháðir aðilar hafi staðreynt 
áhættumat erfðablöndunar með gögnum sem hægt er að leggja fram 
a.m.k. hefur það ekki verið birt opinberlega. 
 
Samráðsnefnd um fiskeldi 
Hlutverk samráðsnefndarinnar32 er að leggja mat á forsendur og 
úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat erfðablöndunar byggist á, 
áhættu vegna sjúkdóma og sníkjudýra, aðra rekstraráhættu í 
fiskeldisstarfsemi og framkvæmd eftirlits með starfsemi fiskeldis-
fyrirtækja. Hafrannsóknastofnun undirbýr tillögu til ráðherra um það 
magn frjórra laxa, mælt í lífmassa, sem heimila skal að ala í sjó hverju 
sinni á tilteknu hafsvæði á grundvelli áhættumats erfðablöndunar.  
Áður en slík tillaga er gerð er skylt að leita áður ráðgefandi álits 
samráðsnefndar um fiskeldi um tillöguna. Þann 16. apríl 2020 gaf 
samráðsnefnd um fiskeldi ráðgefandi álit, sem flestir nefndamenn 
skrifuðu undir og jafnframt voru tveir þeirra jafnframt með sérálit eða 
bókun. Í álitinu km fram það sjónarmið að eðlilegt hefði verið að bíða 
eftir áliti vísindanefndar33 sem fékk það hlutverk að rýna áhættumat 
erfða-blöndunar. Fram kom að vísindanefnd ætti að skila áliti 1. maí. 
Við þessu var ekki unnt að bregðast þar sem mælt er fyrir um það í 4. 
gr. reglugerðar34 um samráðsnefnd um fiskeldi að samráðsnefndin 
skuli skil ráðgefandi áliti, sem þessu, innan fjögurra vikna frá því að 
tillaga berst.  
 
 
 

 
32 https://island.is/reglugerdir/nr/0890-2019  
33 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
34 https://island.is/reglugerdir/nr/0890-2019  

 
 
Rýni vísindanefndar 
Vegna fjölmargra athugasemda við fiskeldisfrumvarpið þegar það var 
til meðferðar á Alþingi árið 2019 var sett sérstakt ákvæði til bráða-
birgða í lögum um fiskeldi: 35 

,,…að rýna aðferðafræði sem Hafrannsóknastofnun notar við mat á 
burðarþoli og við gerð áhættumats“.  

 
Hinn 25. ágúst 2020 var lögð fram á Alþingi skýrsla óháðrar nefndar 
með erlendum og íslenskum sérfræðingi þar sem tekið var fyrir 
áhættumat erfðablöndunar. Skýrslan ber heitið ,,Skýrsla sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra um niðurstöður óháðrar nefndar um athugun á 
aðferðarfræði, áhættumati og greiningum á fiskeldis-burðarþoli á vegum 
Hafrannsóknastofnunar“. 36   
 
Það tókst ekki alltaf að fá öll umbeðin gögn frá Hafrannsóknastofnun og 
jafnframt kemur  einnig fram varðandi afmörkun verkefnisins: 

,,Mikilvægt er að hafa í huga að nefndin hefur metið aðferðafræði 
Hafrannsóknastofnunar, en ekki ráðleggingar stofnunarinnar um 
framleiðslumagn þegar slíkum ráðleggingum var til að dreifa. Nánar tiltekið 
höfum við ekki lagt til breytingar eða ráðleggingar um fiskeldis-

35 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  
36 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

https://island.is/reglugerdir/nr/0890-2019
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://island.is/reglugerdir/nr/0890-2019
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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framleiðslumagn á Íslandi. Þannig höfum við ekki vottað neinar af þeim 
áætlunum um magn, sem nú eru í gildi“.  
 

Vísindanefndin gerði fjölmargar athugasemdir við áhættumatið sem 
höfundur hefur nýtt m.a. til að svara37 sviðstjóra fiskeldis á 
Hafrannsóknastofnun í fjölmiðlum einfaldlega með að vísa til 
niðurstaðan í skýrslu nefndarinnar.   
 
Gagnrýni höfundar 
Höfundur ákvað að stíga fram þar sem honum blöskraði vinnubrögðin í 
aðdraganda og setningu laga um fiskeldi þar sem m.a. áhættumat 
erfðablöndunar var lögfest. Um vinnubrögðin hefur m.a. verið fjallað í 
greinagerðinni Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin38 sem send var 
til allra alþingismanna á árinu 2019, í fjölmörgum greinum sem hafa 
verið birtar í Morgunblaðinu og hægt er að sækja á vefnum 
sjavarutvegur.is39. Í Bændablaðinu hefur sérstaklega verið fjallað um 
áhættumat erfðablöndunar (tafla 1.1) og jafnframt í greinagerðinni 
Athugasemdir við Áhættumat erfðablöndunar og tillögur að öðrum 
lausnum40 sem jafnframt var send til allra alþingismanna. Áhættumat 
erfðablöndunar gengur út á að tryggja fjárhagslega hagsmuni laxeldis-
fyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila en hefur mjög takmarkað ef 
nokkuð með umhverfisvernd að gera.  
 
1.4 Gagnaöflun og afmörkun verkefnis 
 
Gagnaöflun höfundar 
Höfundur hefur unnið óreglulega við umhverfismat sjókvíaeldis á laxi 
frá árinu 2011 og frá þeim tíma aflað mikilla upplýsinga um 
umhverfisáhrif laxeldis.  Síðast komið að gerð matsskýrslu41 Háafell 
fyrir laxeldi í Ísafjarðardjúpi sem gefin var út seinnihluta ársins 2020.  

 
37 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/10.-Baendabladid-08.10.2020.pdf  
38 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
39 https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017  
40 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-
erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf  

Höfundur hefur víðtæka reynslu, komið að gerð laga og reglugerða um 
fiskeldi, unnið m.a. fyrir Veiðimálstjóra í byrjun þessara aldar að 
ýmsum verkefnum er tengdust umhverfisáhrifum laxeldis m.a. 
skýrsluna ,,Hugsanleg áhrif eldislaxa á villta laxastofna“.42  Á 
undanförunum árum og áratugum hefur því verið afla mikilla 
upplýsinga og þekkingar sem gagnast við skrif á þessari greinagerð.  
 
Heimildir og fyrri vinna 
Varðandi tilvitnanir þá er vísað í höfunda í meginmáli og heimild er 
síðan að finna í kafla 10. Í mörgum tilvikum er vísað í heimild með að 
setja slóðina í footnote. Ástæðan fyrir mismunandi formi á tilvitnunum 
er að þessi greinagerð byggir m.a. á nokkrum öðrum og haldið er því 
tilvitnunarformi sem þar er stuðst við.  
 
Þessi greinagerð byggir á gögnum sem send voru til Skipulagsstofnunar 
í október 2017, en stofnunin í bréfi til fiskeldisfyrirtækja í 
umsóknarferli óskaði eftir því þann 28. júlí 2017 að gerð verði grein 
fyrir hvernig fyrirhuguð framkvæmd samrýmist þeim takmörkunum 
sem Hafrannsóknastofnun leggur til að settar verði við framleiðslu á 
frjóum laxi í áhættumati erfðablöndunar. Jafnframt er stuðst við 
ítarlega greinagerð við andmælum Hafrannsóknastofnunar frá 27. 
október 2017 sem send voru til Skipulagsstofnunar í janúar 2019.  
 
Einnig er stuðst við vinnu og gögn í tveimur greinagerðum sem sendar 
voru til allra alþingismanna þann 20. maí 2019.  Hér er um að ræða 
,,Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin“43 og einnig ,,Athugasemdir 
við Áhættumat erfðablöndunar og tillögur að öðrum lausnum“.44 
 
 
 

41 
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%20
2020%20svort.pdf  
42 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2002-hugsanleg-ahrif-eldislaxa.pdf  
43 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  
44 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/10.-Baendabladid-08.10.2020.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2002-hugsanleg-ahrif-eldislaxa.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf
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Gögn frá stefnumótunarhópi 
Til að átta sig betur á vinnubrögðunum var kallað eftir funagerðum, 
tölvupóstum og öðrum gögnum starfshóps sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi. Áhættumat erfða-
blöndunar hefur í raun verið lítið annað en úthlutunarkerfi fyrir 
laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila. Í því samhengi má 
nefna að í fundargerð starfshópsins frá 14. júlí 2017, þar sem 
áhættumat erfðablöndunar var kynnt, kemur m.a. fram:  

„Ákveðið að nefndarmenn fái sendar glærur og áhættumatsskýrslu eftir 
klukkan 14 þegar hlutabréfamarkaði í Noregi hefur verið lokað“. 

 
Gögn frá samráðsnefnd um fiskeldi 
Til að afla upplýsinga um vinnu samráðnefndar um fiskeldi er varðar 
áhættumat erfðablöndunar var kallað eftir gögnum. Þau gögn hafa 
borist sem fela m.a. í sér fundagerðir nefndarinnar, tölvupósta, 
ráðgefandi álit, sérálit, bókun og bréfum sem tengjast vinnu 
samráðsnefndar.  Þessi gögn nýtast fyrir þessa greinagerð og aðra vinnu 
er tekið verður fyrir seinna og varðar áhættumat erfðablöndunar.   
 
Afmörkun 
Athugasemdir afmarkast við eftirtalda þrjá þætti skv. 4. gr. laga nr. 
111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana eða eftirfarandi 
liði:  

,,b. líffræðilega fjölbreytni með sérstakri áherslu á tegundir og búsvæði sem 
njóta verndar“ 
,,e. næmi framkvæmdar eða áætlunar fyrir hættu á stórslysum og 
náttúruhamförum, 
f. samspil þeirra þátta sem taldir eru upp í a–e-lið“. 

 
Jafnframt verður haft til viðmiðunar tvo liði í 14 gr. laganna er varðar: 

,,b. lýsing og mat á líklegum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar 
þar sem lagt er mat á vægi umhverfisáhrifa út frá skilgreindum viðmiðum,“ 
,,d. lýsingu á fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum og vöktun, eftir því sem við 
á“. 

 
 

45 https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf  
46 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

Í þessari greinagerð er aðeins tekið fyrir áhættumat erfðablöndunar og 
er þá fyrst og fremst gengið út frá Vestfjörðum til einföldunar.  Ekkert 
er fjallað um samfélagsáhrif eða áhrif á efnahag sem eru mjög jákvæð 
fyrir samfélög á Vestfjörðum eins og á öðrum svæðum samfara 
uppbyggingu á laxeldi.  
 
Styttingar 
Þegar vitnað er til skýrslu ,,Áhættumat vegna mögulegrar erfða-
blöndunar milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi“45 er til 
styttingar notað Áhættumat (erfðablöndunar) frá 2017.  
 
Áhættumatið var endurskoðað árið 2020 og er ráðgjöf stofnunarinnar 
nefnd ,,Áhættumat Hafrannsóknastofnunar í samræmi við 6. gr.A í lögum 
nr.71/2008 um fiskeldi“.   Til styttingar er ráðgjöfin nefnd endurskoðað 
áhættumat (erfðablöndunar) frá 2020.  
 
Þegar vitnað er í  ,,Skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um 
niðurstöður óháðrar nefndar um athugun á aðferðarfræði, áhættumati 
og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar“. 46  
er hún nefnd skýrsla eða greinagerð vísindanefndar eða aðeins 
vísindanefnd. 
 
Þegar vitnað er í ,,Skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra um stefnumótun í fiskeldi47 er til styttingar notað stefnu-
mótunarhópurinn, stefnumótunarskýrslan eða starfshópur um 
stefnumótun í fiskeldi.    
 
Þegar vitnað er í skýrslu VSÓ ,,Burðarþolsmat og áhættumat 
erfðablöndunar á Austfjörðum og Vestfjörðum, Umhverfismatsskýrsla“48 
er til styttingar notað umhverfismatsskýrsla VSÓ. 
  

47 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
48 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  

https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d


Áhættumat erfðablöndunar í umhverfismati áætlana - Athugasemdir Sjávarútvegsþjónustunnar 
 

11 
 

2. Laxastofnar og áhættumatið 
 
2.1 Fáar veiðiár í áhættumatinu 
 
Aðeins fjórar veiðiár skilgreindar 
Í áhættumati erfðablöndunar er aðeins gert ráð fyrir að strokulax gangi 
upp í fjórar veiðiár á Vestfjörðum; Laugardalsá, Langadalsá, Hvanna-
dalsá og Ísafjarðará. Athuganir Hafrannsóknastofnunar á seiðaþéttleika 
sýna að villtur lax gengur til hrygningar í fleiri veiðiár á Vestfjörðum og 
hafi þar myndað náttúrulega stofna. Á Vestfjörðum eru tæplega 25 
veiðiár (tafla 2.1) með laxalykt49.   

 
Hafrannsóknastofnun veitir ekki upplýsingar 
Vísindanefnd sem var falið að gera úttekt á áhættumati erfðablöndunar 
fékk ekki upplýsingar um fjölda áa sem falla í þennan flokk á Íslandi, né 
heldur hvar þær eru (í tengslum við firði þar sem fiskeldi er stundað) 
eða hvaða aðstæður gilda um þessa stofna51. Hér er átt við litlu 
laxastofnana á eldissvæðum.  Höfundur hefur tekið saman hvaða 
stofnar hér er um að ræða byggt á rannsóknum Hafrannsóknastofnunar 
(tafla 2.1).  
 
Eru forsendurnar réttar? 
Í reiknilíkani áhættumats erfðablöndunar er aðeins tekinn hluti veiðiáa 
á Vestfjörðum með villtum laxi, en í því samhengi er ástæða til að benda 
í sambærilegu líkani fyrir Nýfundaland eru allar veiðiár með laxi teknar 
með.  Um þá rannsókn hefur verið birt vísindagrein52 og einn af  
sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar meðhöfundur. Af hverju er ekki 

 
49 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf  
50 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf   
51 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
52 https://www.int-res.com/articles/aei2020/12/q012p045.pdf  

beitt sömu vinnubrögðum og stuðst við sambærilegar forsendur í 
þessum tveimur reiknilíkönum? 
 
Tafla 2.1. Veiðivötn á Vestfjörðum þar sem sýnt hefur verið fram á að laxaseiði 
finnast með rannsóknum og/eða gefin upp laxveiði í árlegum skýrslum 
Veiðimálastofnunar/ Hafrannsóknastofnun um lax- og silungsveiði.  

Veiðiár Tilvist laxa Heimild 
Tálknafjörður   
Botnsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Arnarfjörður   
Selárdalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Fífustaðadalsá Lax og laxaseiði Jóhannes Sturlaugsson 2016, Leó Alexander Guðmundsson 

o.fl. 2017a 
Bakkadalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Dufansdalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Sunnudalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Mjólká Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Hófsá Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016 
Dýrafjörður   
Kirkjubólsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Lambadalsá  Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016 
Núpsá Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016 
Önundarfjörður   
Sandsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Bjarnadalsá Laxaseiði (lítið) Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Hestá Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016 
Súgandafjörður   
Staðará Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a 
Ísafjarðardjúp   
Ósá Lax og laxaseiði Matskýrsla Háafells53 
Laugardalsá Lax og laxaseiði Matskýrsla Háafells 
Heydalsá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson 2016 (viðauki 5) 
Bessadalsá Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson 2016 (viðauki 5) 
Ísafjarðará Lax og laxaseiði Matskýrsla Háafells 
Múlá Laxaseiði (lítið) Sigurður Már Einarsson 2016 (viðauki 5) 
Langadalsá Lax og laxaseiði Matskýrsla Háafells 
Hvannadalsá Lax og laxaseiði Matskýrsla Háafells 
Selá Lax Matskýrsla Háafells 

 

 

53 
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%20
2020%20svort.pdf  

Staðreyndarvilla í áhættumatinu 
Áhættumat erfðablöndunar heldur því fram að í tilfelli báts með um 25 göt 
á skrokknum renni aðeins inn sjór um fjögur þeirra. Hér er því um að ræða 
meiriháttar staðreyndavillu í áhættumatinu.50 

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/03/Fiskeldisfrttir-nr.-3-2020.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://www.int-res.com/articles/aei2020/12/q012p045.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1607/Matssk%C3%BDrsla%20H%C3%A1afells%209.%20okt%202020%20svort.pdf
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2.2 Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar 
 
Sunnanverðir Vestfirðir 
Rannsóknir á útbreiðslu laxfiska á sunnanverðum Vestfjörðum á vegum 
Hafrannsóknastofnunnar benda til að víða megi finna allsterka 
laxastofna. Ef litið er á útbreiðslu og seiðaþéttleika laxfiska á svæðinu 
sést að Arnarfjörðurinn sker sig úr hvað lax snertir en fimm af átta 
vatnsföllum sem segja má að hafi háa vísitölu seiðaþéttleika (≥ 40 
seiði/100 m2) eru í firðinum (mynd 2.1). Jafnframt hefur rannsókna-

 
54 http://laxfiskar.is/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=127&lang=is  

fyrirtækið Laxfiskar rannsakað ákveðnar veiðiár í Arnarfirði og birt 
niðurstöður.54 
 
Veiðiár í Ísafjarðardjúpi  
Í Ísafjarðardjúpi rannsakaði Hafrannsóknastofnun seiðabúskap í 
fjórtán veiðiám um sumarið 2016 og reyndist lax vera ríkjandi tegund í 
um helmingi þeirra (mynd 2.2). Niðurstöður þessarar rannsóknar er 
eingöngu að finna í formi bréfs til Landssambands veiðifélaga20. Af 
hverju eru þessi rannsókn ekki birt opinberlega? Af hverju tekur 
áhættumat erfðablöndunar ekki tillit til allra veiðiáa með villtum laxi í 
Ísafjarðardjúpi?  
 

 
Mynd 2.2. Þéttleiki laxaseiða í veiðiám við Ísafjarðardjúp 15.-16. ágúst 2016 
55(viðauki 5).  

 

 

 

55 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/Bref-Hafro-Fra-LV.pdf  

 
 
 
 
 
 
Mynd 2.1. 
Útbreiðsla og 
seiðaþéttleiki 
laxfiska í 
vatnsföllum frá 
Súgandafirði til 
Tálknafjarðar 16. – 
22. ágúst 2016. Litir 
tákna hlutdeild 
tegunda og stærð 
svartra hringja 
tákna hlutfallslegan 
seiðaþéttleika milli 
vatnsfalla (Leó 
Alexander 
Guðmundsson o.fl. 
2017a).  

http://laxfiskar.is/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=127&lang=is
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/Bref-Hafro-Fra-LV.pdf
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2.3 Litlu laxastofnunum fórnað  
 
Litlu laxastofnanir í umhverfismati 
Í frummatsskýrslu Háafells56 frá 2016 eru taldar upp fjölmargar veiðiár 
í Ísafjarðardjúpi sem var að finna lax skv. þeim heimildum sem þá lágu 
fyrir þá.  Í frummatsskýrslu Arnarlax og Arctic Fish Farm (Dýrfiskur) 
fyrir Patreks- og Tálknafjörð frá 2016 var aðeins  fjallað um tvær 
laxveiðiár í Ísafjarðardjúpi57. Í frummatsskýrslu Arnarlax fyrir 
Arnarfjörð frá 2015 voru aftur á nóti taldar upp átta veiðiári:58  

,,Laxveiðiár í nágrenni Arnarfjarðar með skráða lax- eða silungsveiði 
eru Suðurfossá, Móra og Vatnsdalsá á Barðaströnd og Staðará í 
Súgandafirði. Í Ísafjarðardjúpi eru Langadalsá, Ísafjarðará, Laugardalsá og 
Hvannadalsá“. 

 
Í frummatsskýrslu Arnarlax sem gefin var úr 2015 eru fleiri veiðiár 
taldar upp en stuðst er við í líkani áhættumats erfðablöndunar sem 
gefið var út árið 2017.  Af hverju Hafrannsóknastofnun velur að styðjast 
aðeins við fjórar af átta veiðiám sem nefndar eru í frummatsskýrslu 
Arnarlax er ekki vitað um ástæð.  
 
Athugasemdir við fiskeldisfrumvarpið 
Í athugasemdum höfundar við fiskeldisfrumvarpið59 á árinu 2019 var 
bent á að litlir laxastofnar í veiðiám á eldissvæðum munu verða fyrir 
miklum neikvæðum áhrifum samfara uppbyggingu laxeldis í sjókvíum.  
Það á að verja stærri laxastofna og fórna þeim minni. Margir aðrir gerðu 
athugasemd við fiskeldisfrumvarpið m.t.t. litlu laxastofnana m.a. 
veiðiréttareigendur minni veiðiáa og erfðanefnd landbúnaðarins.60 
 
Umsögn Erfðanefndar landbúnaðarins 
Fram kemur í umsögn Erfðanefndar landbúnaðarins við fiskeldis-
frumvarpið á vorþingi 2019 að það verði að taka alla laxastofna með í 

 
56 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
57 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/808#fath  
58 https://www.verkis.is/media/pdf/12308005-4-SK-0248-Arnarlax-fms.pdf  
59 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf  
60 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647  

áhættumat erfðablöndunar. Ef laxastofnar á ákveðnum svæðum eru 
undanskildir í áhættumatinu er hætta á að líffræðilegur fjölbreytileiki 
tapist.61 

,,Ef ætlun með frumvarpinu er sá að undanskilja ákveðna stofna úr 
áhættumatinu þarf það að vera skýrt. Ennfremur þarf að rökstyðja þá afstöðu, 
meðal annars m.t.t. líffræðilegra þátta og jafnræðisreglna. Með 
jafnræðisreglum er hér átt við jafnræði landeigenda sem eiga veiðirétt í 
laxám, hvort sem er í Arnarfirði, á Barðaströndinni, í Dölunum eða annars 
staðar“. 

 
Aðeins hugað að eigin hagsmunum 
Á Vestfjörðum eru fjölmargar litlar veiðiár sem eru í eigu aðila sem ekki 
eru meðlimir í Landssambandi veiðifélaga. Um er að ræða veiðiár í 
nálægð við eldissvæði og eru í raun í mestri hættu við erfðablöndun 
eins og þegar hefur mælst á sunnanverðum Vestfjörðum. Miðað við 
tillögur í stefnumótunarskýrslunni62 var aðeins hugað að stærri 
veiðiám sem tilheyra félögum í Landssambandi veiðifélaga. Það er verið 
að verja stærri veiðiár og fórna þeim minni og því ekki að ástæðulausu 
að veiðiréttareigendur utan Landssambands veiðifélaga hafi verið 
ósáttir og ekki samstiga sambandinu í sínum málflutningi við afgreiðslu 
málsins á Alþingi Íslendinga.63  
 
Jafnræðisreglan brotin 
Í stjórnsýslulög nr. 37/1993 er að finna í 11. gr. jafnræðisregluna en þar 
kemur m.a. fram: ,,Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og 
jafnræðis í lagalegu tilliti“.  Hvorki áhættumat erfðablöndunar né 
Alþingi Íslendinga bera virðingu fyrir eigum íslenskra landeigenda þar 
sem er að finna litlar laxveiðiár á eldissvæðum. Þessar litlu laxveiðiár 
vega ekki þungt í stóra samhenginu en geta verið mikil verðmæti fyrir 
einstaka landeigendur.  Það verður erfitt að innleiða siðferði og 
heiðaleika í þessu máli þar sem fjárhagslegir hagsmunir erlendra 
fjárfesta eru miklir64 (kafli 9.5). 

61 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4901.pdf  
62 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  
63 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647  
64 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/16.-Tlvupstar-10.-nvember-2021.pdf  

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/808#fath
https://www.verkis.is/media/pdf/12308005-4-SK-0248-Arnarlax-fms.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4901.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b6-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647
https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/16.-Tlvupstar-10.-nvember-2021.pdf
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2.4  Erfðablöndun 
 
Umhverfisaðstæður að breytast 
Margt bendir til að lax sé að auka landnám sitt í ám á Vestfjörðum og 
hefur náð að hrygna og koma upp seiðum í mörgum vatnsföllum þótt 
ekki sé alltaf um samfellda nýliðun að ræða eins og fram kemur í skýrslu 
Hafrannsóknastofnunnar (Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 
2015).  Það er sett í samhengi við hlýnun bæði í ferskvatni og sjó.  Talið 
er að eldislax muni nema ný árkerfi hraðar en villti laxinn samhliða því 
að ný búsvæði myndast við hlýnun (Jensen o.fl. 2013). Með hlýnun 
myndast ný svæði fyrir lax og kuldakærari tegundir víkja úr árkerfum á 
sunnanverðum Vestfjörðum.  
 
Erfðablöndun hjá litlu laxastofnunum 
Með rannsóknum er nýlega búið að staðfesta eða finna vísbendingu um 
erfðablöndun í veiðiáa bæði í Arnarfirði og Tálknafirði þar sem er að 
finna laxeldi (Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017). Skv. 
rannsóknum Hafrannsóknastofnunar frá árunum 2015 og 2016 
mældist eða vísbendingar voru um innblöndun eldislaxa í sex af 16 
veiðiám á sunnanverðum Vestfjörðum þar af þrjár í Arnarfirði; 
Selárdalsá, Sunnudalsá og Mjólká. 
 
Blendingar geta dreift erfðablöndun  
Sérfræðingur Hafrannsóknastofnunar hefur bent á í fjölmiðli að: 65 

 ,,Erfðablöndun getur dreifst út fyrir eldissvæðin með strokulöxum úr eldi en 
einnig vegna blendinga villts lax og eldislax frá eldissvæðum. Rannsóknir 
sýna einmitt að blendingar hafa verri rötun en villtur lax og geta því gengið í 
ár til hrygningar langt frá sinni heimaá“.  

 
Það er óheppilegt að ekki sé fylgst með því hvað er að gerast á 
sunnaverðum Vestfjörðum (kafli 6), vaktað hvort innblöndun eigi sér 
áfram stað og ef hún er til staðar að koma í veg fyrir að blendingar nái 

 
65 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1671951/  
66 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

að dreifa sér og valda erfðablöndun yfir stærra svæði. Það er töluvert 
erfiðara að greina blendinga en eldislax og því skynsamlegt að leggja 
áherslu á vöktun á eldislaxi í veiðiám og koma í veg fyrir frekari 
dreifingu. 
 
2.5 Lagt til að taka inn litlu stofnana 
 
Athugasemdir vísindanefndar 
Vísindanefnd fékk það hlutverk að rýna áhættumatið skv. lögum um 
fiskeldi frá 2019 og skilaði inn skýrslu til Alþingis í maí 2020.  Þar er 
bent á að í líkani áhættumats erfðablöndunar séu annmarkar í því að 
taka ekki með litlu laxastofnanna: 66 

,,Í grundvallaratriðum er tiltölulega einfalt mál að taka slíkar ár inn í líkanið og 
nefndin bendir á að það gæti skipt máli að taka inn einhverjar af ánum í 
þessum flokki“.  
 

Álit Skipulagsstofnunar 
Í framhaldi af athugasemdum vísindanefndar gefur Skipulagsstofnun 
frá sér stefnumótandi álit í lok ársins 2020. Stofnunin bendir á að m.v. 
fyrirliggjandi áform verði samlegðaráhrifin við önnur laxeldisfyrirtæki 
óveruleg á þær ár sem áhættumatið tekur til á Vestfjörðum, en aftur á 
móti: 67 

,,Sé hins vegar horft til allra laxastofna á Vestfjörðum telur Skipulagsstofnun 
að óvissu gæti um samlegðaráhrifin, þau geti orðið talsvert eða verulega 
neikvæð ef viðbrögðum við slysasleppingum er ábótavant“.   

 
Litlu stofnarnir viðkvæmar 
Vísindanefnd bendir á að litlu laxastofnanir séu viðkvæmari en stærri 
stofnar.   Þessar niðurstöður eru studdar rannsóknum bæði í Noregi 
(Glover o.fl. 2013; Heino o.fl. 2015 ) og Kanada (Wringe o.fl. 2018).  Þó 
að fleiri laxar sæki upp í stærri veiðiárnar getur hlutfall eldislaxa verið 
hærra í litlu ánum og erfðablöndunin því meiri.  
 

67 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1606/H%C3%A1afell%20-%20%C3%81lit.pdf  

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1671951/
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1606/H%C3%A1afell%20-%20%C3%81lit.pdf


Áhættumat erfðablöndunar í umhverfismati áætlana - Athugasemdir Sjávarútvegsþjónustunnar 
 

15 
 

Skipulagsstofnun tekur undir þetta í stefnumótandi áliti sínu seinni-
hluta ársins 2020: 68   

,,almennt eru ár með litla stofna taldar viðkvæmari fyrir erfðablöndun en ár 
með stærri stofna“.   

 
Áhættumatið taki tillit til litlu stofnanna 
Í áhættumati erfðablöndunar er horft fram hjá litlu laxastofnunum. Á 
fundi vísindanefndarinnar með Hafrannsóknastofnun gaf stofnunin þá 
skýringu að þessi ákvörðun hefði verið tekin þar sem á Íslandi er fjöldi 
smærri áa með tilfallandi göngur laxa sem ekki teljast stöðugir stofnar 
sem hægt er að nýta til veiða að einhverju marki. Hins vegar var fallist 
á að a.m.k. einhver þessara smærri lækja og áa gætu verið hluti af stærri 
yfirstofni (hópi stofna), annaðhvort einar og sér eða með öðrum stærri 
ám.69  
 
Grunnupplýsingar og vöktun 
Hafrannsóknastofnun hefur verið að afla upplýsinga um stofna laxfiska 
á Vestfjörðum (tafla 2.1). Sérfræðingar stofnunarinnar sem fram-
kvæmdu rannsóknir á laxfiskastofnum í veiðiám á sunnanverðum 
Vestfjörðum áður en áhættumat erfðablöndunar var gefið út bentu á 
að:70 

,,þær grunnupplýsingar um útbreiðslu og seiðaþéttleika laxfiska sem fengist 
hafa í rannsóknunum tveimur munu gagnast við að meta mögulega áhrif 
fiskeldis á villta stofna á Vestfjörðum“. 

 
Það hefur ekkert komið fram, nú í lok ársins 2021, hvort tekið verði tillit 
til litlu laxastofnanna, þeir teknir með inn í líkan áhættumat 
erfðablöndunar og vaktaðir.  Ef sú leið verður farin felast í því margar 
erfiðar áskoranir (kafli 9.5).  
 
 
 
 

 
68 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1606/H%C3%A1afell%20-%20%C3%81lit.pdf  
69 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

2.6 Niðurstaða 
Kafli 2. Laxastofnar og áhættumatið 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Grunnþekking 

 
Hafrannsóknastofnun er búin að rannsaka 
seiðaþéttleika laxfiska í flestum veiðiám á 
Vestfjörum á núverandi og fyrirhuguðum 
eldissvæðum.    
 

 

 Tregða að birta 
rannsóknaniðurstöður 
 
 

Það virðist vera tregað hjá Hafrannsóknastofnun að 
birta niðurstöður sumra rannsóknanna og gefa upp 
hvaða litlar veiðiár er að finna á núverandi og 
fyrirhuguðum eldissvæðum.   
 

 

 Litlu veiðiánum sleppt Aðeins fjórar veiðiár af tæplega 25 á núverandi og 
fyrirhuguðum eldissvæðum á Vestfjörum eru teknar 
með inn í reiknilíkan áhættumats erfðablöndunar.  
 

 

 Litlu laxastofnanir  
viðkvæmastir  

Rannsóknir sýna að litlu laxastofnanir eru 
viðkvæmari en stærri laxastofnar. 
.  

 

 Dreifing á 
erfðablöndun 

Rannsóknir sýna að litlu laxastofnanir á 
eldissvæðum á Vestfjörðum hafa orðið fyrir 
erfðablöndun. Erfðablöndun getur dreifst vegna 
blendinga villts lax og eldislax frá eldissvæðum.  
 

 
 

 Lagt til að taka með 
litlu laxastofnanna 

Vísindanefnd leggur til að taka inn litlu laxastofnana 
í líkan áhættumats erfðablöndunar. 
Skipulagsstofnun bendir á að umhverfisáhrifin gætu 
þá verið önnur.  
 

 

 Áskoranir að innleiða 
í áhættumatið 

Með að bæta við litlu laxastofnunum inn í líkan 
áhættumats erfðablöndunar fást allt aðrar 
niðurstöður sem kalla á áskoranir fyrir 
Hafrannsóknastofnun. 
 

 

  

70 http://www.umsj.is/static/files/Skyrslur/hafogvatnsrannsoknir.pdf  

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1606/H%C3%A1afell%20-%20%C3%81lit.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
http://www.umsj.is/static/files/Skyrslur/hafogvatnsrannsoknir.pdf
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3. Fjöldi strokulaxa og atferli 
 
3.1 Fjöldi strokulaxa  
 
Mikil óvissa um hlutfall eldislaxa sem sleppa 
Af forsendum í reiknilíkani áhættumats erfðablöndunar er sennilega 
mesta óvissan um fjölda eldislaxa sem kunna að sleppa hverju sinni. 
Ekki er þekkt hve mikið af eldislaxi hefur sloppið úr sjókvíum hér á land 
á síðustu árum þar sem lítið hefur verið gert  til að afla þessara gagna 
(kafli 7).  Þess vegna styðst áhættumat erfðablöndunar við gögn úr 
norskum slysasleppingum.71  Áhættumat erfðablöndunar frá 2017 
miðar við 0,8 storkulaxa á hvert framleitt tonna. Eðlilegra er að miða 
við lífmassa eða hámarks lífmassa í staðinn fyrir framleitt magn þar sem 
gera má ráð fyrir að líkur á að slysaslepping aukist eftir því sem 
eldistíminn er lengri og lífmassinn þar með meiri. Þannig má minnka 
líkur á slysasleppingu með að setja út stærri seiði og jafnframt með 
auknum vaxtarhraða fisksins.   
 
Breytingar hlutfallsstuðli 
Í upprunalegri útgáfu líkansins byggði strokstuðullinn á 
heildarframleiðslu á eldislaxi. Niðurstöður úr líkaninu voru settar fram 
sem ráðleggingar um mestu árlega framleiðslu á eldislaxi í hverjum 
firði, sem gerði ráð fyrir hlutfallinu 1:1 milli árlegrar framleiðslu og 
mesta lífmassa í kvíum. Í endurskoðuðu áhættumati frá 2020 er 
hlutfallinu breytt niður 0,8:1, þ.e. að árleg framleiðsla sé aðeins um 80% 
af mesta lífmassa.72  

,,The results from the model were also presented in terms of recommended 
maximum yearly production numbers for each fjord, assuming a 1:1 ratio 
between yearly production and maximum biomass. However, new 
information indicates that this ratio may typically be close to 0.8:1 for 
Icelandic salmon farming, i.e. the yearly production level is only about 80% 
of the maximum biomass“  

 
71 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-
erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf  
72 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-Ah%C3%A6ttumat_ens1199280.pdf  
73 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  

 
Í fyrstu útgáfu af líkaninu var strokstuðullinn um 0,8 stroklaxar á hvert 
framleitt tonn á ári. Þegar búið er að endurmeta hlutfallið sem 0,8:1 þá 
verður þetta gildi um 0,64 stroklaxar á hvert tonn framleitt á ári sk.v 
útreikningum vísindanefndar.73  Í þessu samhengi er vert að benda á að 
eðlilegra hefði verið að gera ráð fyrir aukningu þar sem breytingar á 
hlutfallsstuðli úr 1:1 í 0,8:1 gera ráð fyrir lengri eldistíma, meiri 
lífmassa í sjó og þannig auknar líkur á slysasleppingu.  
 
Réttur hlutfallsstuðull 
Nú eru Íslendingar búnir að taka upp sama kerfi og Norðmenn þ.e.a.s. 
stjórna framleiðslunni með hámarkslífmassa. Í umhverfismatsferli 
laxeldisfyrirtækja hjá Skipulagsstofnun var gengið út frá framleiðslu en 
nýlega var breytt í starfs- og rekstrarleyfum og þá miðað við hámarks 
lífmassa í útgefnum leyfum. Þessi breyting felur í sér aukna framleiðslu 
um það sem gert var ráð fyrir í umhverfismatinu. Í eldri leyfum þar sem 
gefið er upp hlutfall framleiðslu og hámarks lífmassar er það frá 0,75-
1:1. Þessar viðmiðanir miðast að öllu jafnan við eina útsetningu en í 
raun er verið að setja út seiði yfir nokkurra mánaðar tímabil. Í Noregi 
er hlutfallsstuðulinn 1,6 (1,6:1) en þar er betri vöxtur á eldislaxi í 
sjókvíum en hér á landi og hægt að setja seiði út allt árið um kring 
(fylgiskjal 9).  Með að gera ráð fyrir útsetningu seiða yfir nokkra mánuði 
eins og raunin er hér á landi hækkar hlutfallsstuðulinn upp í 1,3 eins og 
reyndar er gert ráð fyrir í nýlegri árskýrslu Fiskeldis Austfjarða.74  Þar 
sem lífmassi fisks í sjó minnkar í þessu tilviki má gera ráð fyrir lækkun 
á tíðni strokulaxa undir 0,8 fiska á hvert framleitt tonn. Í þessu samband 
má benda á að forsendur um hugsanlegan fjölda strokulaxa er leikur að 
tölum eins og í raun líkan áhættumats erfðablöndunar byggir á að 
mestu leiti. 
 
 

74 https://assets.website-
files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%20
2020%20with%20notes.pdf  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-Ah%C3%A6ttumat_ens1199280.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
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3.2 Endurkomuhlutfall 
 
Snemmbúið strok 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá 2020 var gerð  breyting 
á endurkomuhlutfalli úr snemmbúnu stroki:75  

,,Enn hafa ekki verið greindir neinir strokufiskar úr snemmbúnu stroki í 
veiðiám. Því er heimsæknistuðli og dreifingarstuðlum haldið óbreyttum. 
Endurkomuhlutfall strokufiska er hins vegar lækkað úr 1,85% í 1,3%. Hér er 
byggt á greiningu á gögnum úr sleppitilraunum Skilbrei et al. (2015). 
Heimsæknistuðull lækkar endurkomu umtalsvert en mismikið eftir fjarlægð“. 

 
Það að ekki hafi verið greindir storkulaxar úr snemmbúnu stroki kann 
að vera vegna þess að ekki hefur verið farið kerfisbundið í veiðiár á 
eldissvæðum þar sem slysasleppingar hafa átt sér stað (kaflar 6 og 7).   
 
Gert er ráð fyrir að endurkomuhlutfall fyrir snemmbúið strok lækki úr 
1,85% eins og það var í áhættumati erfðablöndunnar 2017 í 1,3% í 
endurskoðuðu mati frá 2020.  Við lækkun á endurkomuhlutfalli er 
stuðst við norsk gögn en við það eru gerðar athugasemdir s.s. vegna 
tímasetningar slysasleppinga (kafli 5.5). Besta endurkomuhlutfall á 
seiðum er úr sleppingum á vorin og skv. sömu heimild og áhættumat 
erfðablöndunar vinnur með eru heimturnar 0,31% (viðauki 11) og 
0,62% miðað við að 50% af fiskinum komi fram í veiði. Endurheimtur 
minnka síðan eftir því sem seiðin sleppa seinna um sumarið og 
haustið.76  Vegna varúðarsjónarmið gerið áhættumatið ráð fyrir að 
styðjast við tvöfalt hærra endurkomuhlutfall.  Þar sem ekki er hægt að 
gera ráð fyrir að öll seiði sleppi um vorið ætti endurkomuhlutfallið að 
vera vera lægra. Hér byggir því áhættumatið á of háu 
endurkomuhlutfalli ef byggja á niðurstöðum norskra rannsókna (sjá 
einnig kafla 5.5 og 8.3).   
 

 
75 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
76 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf  
77 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf 

 
78 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
79 https://www.radgivende-biologer.no/wp-content/uploads/2019/10/2816.pdf  

Síðbúið strok 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá 2020 var einnig gerð 
breyting á endurkomuhlutfalli úr síðbúnu stroki77:  

,,Endurkomuhlutfall strokufiska var borið saman við gögn um endurkomu úr 
síðbúnu stroki í Noregi. Samkvæmt norsku gögnunum er endurkomuhlutfallið 
að meðaltali 0,84% en á Íslandi hefur það reiknast lægra eða 0,26% úr því 
eina stroki greinanlegt var. Það virðist ljóst að endurkomuhlutfallfyrra 
áhættumats var líklega ofáætlað sem 3,3%. Á grundvelli fyrirliggjandi gagna 
og varúðarreglu hefur því verið ákveðið að lækka endurkomuhlutfallið í 1,1% 
í núverandi endurmati“. 

 
Fram kemur að endurkomuhlutfall úr slysasleppingu í Hringsdal í 
Arnarfirði sé 0,26%. Varðandi þessa niðurstöðu þá byggir fjöldi 
strokalaxa á áætlun Hafrannsóknastofnunar á fjölda fiska sem sluppu 
og jafnframt var ekki farið markvisst í veiðiár í nágrenni við sleppistað 
og þannig ekki vitað um hve margir fiskar gegnu í raun upp í 
nærliggjandi veiðiár (kaflar 6 og 7). Komist var að þeirri niðurstöðu að 
endurkomuhlutfall í veiðiár úr slysasleppingum  í Noregi væri 0,56%78 
og með því að gera ráð fyrir 50% veiðihlutfalli 1,1%. Í þessu samhengi 
þarf að hafa í huga að í Noregi er farið markvisst að veiða storkulax í sjó 
og ám í firðinum þar sem slysasleppingin átti sér stað og jafnvel í næstu 
fjörðum. Mikill fjöldi strokulaxa er veiddur  í sjó sem að sjálfsögðu skila 
sér ekki upp í veiðiár (viðauki 3, t.d. er varðar Bergendalen og 
Skonseng). Það sama á einnig við um slysasleppingu í öðrum fjörðum 
eins og í tilfelli sleppinga í Oterstegdalen79 og Kvitfloget80, en mun 
minna var veitt í sjó úr slysasleppingum utarlega eða fyrir opnu hafi við 
Geitryggen og Austvika81 og Frohavet.82   
 
Endurútreikningar á síðbúnu stroki 
Skoðum nú val á gögnum til að áætla endurkomuhlutfall út frá norskum 
rannsóknum. Sjókvíaeldisstöðva á Vestfjörðum eru staðsettar inn í 

 
80 https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-
Salmar.pdf  
81 https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2595935/1636.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
82 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2622992  

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://www.radgivende-biologer.no/wp-content/uploads/2019/10/2816.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Salmar.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Salmar.pdf
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2595935/1636.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2622992
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fjörðunum og er eðlilegra að styðjast  við slysasleppingar í Noregi með 
sambærilegum staðsetningum. Það er því teknar út slysasleppingar við 
Geitryggen, Austvika  og Frohavet.  Eftir þessa breytingu  er niðurstaðan 
að endurkomuhlutfallið hækkar upp í 1,7% (tafla 3.1). Hér eins og í 
tilfelli snemmbúins stroks margföldum við með tveimur og erum við þá 
komin upp í 3,4% sem er sambærilegt og lagt var upp með í áhættumati 
erfðablöndunar frá 2017. Hér geta rökin verið varúðarnálgun eins og í 
fyrra tilfellinu, veiddir laxa í sjó skila sér ekki í veiðiár, það er leitað 
tímabundið eftir strokulöxum og á afmörkuðu svæði.   
 
Tafla 3.1. Samantekt á niðurstöðum úr fjórum skýrslum frá árinu 2016 og 2018. 
Veiddir laxar í ám sem höfundar telja að rekja megi til tiltekins atburðar. Frá 
heildartölu strokulaxa er frádreginn fjöldi laxa sem veiddir eru í sjó og hafa því ekki 
kost á að ganga í ár. Þeir eldislaxar sem ekki eru raktir til atburðar eru ekki taldir 
með. 

Staður Dags. Fjöldi 
strokulaxa 

Veiddir laxar í 
ám 

Veiðihlutfall  

Bergdalen 24.05.2016 30.180 252 0,83% 
Kvitfloget 08.07.2016 5.368 11 0,20% 
Skonseng 09.09.2016 6.358 384 6.04% 
Oterstegdalen 01.02.2018 8.320 208 2,50% 
  50.226 855 1,70% 

 
Það má vissulega segja að hægt sé að velja niðurstöðuna, t.d. er hægt að 
reikna eingöngu með slysasleppingum á haustin af stórum fiski sem er 
að hluta til kynþorska eins og í tilfelli slysasleppingar í Skonseng í 
Noregi þar sem 6% strokulaxa veiddust í ám (tafla 3.1, viðauki 3). Hér 
er verið að leika sér með forsendur eins og líkan áhættumats erfða-
blöndunar byggir almennt á (sjá einnig kafla 8.3). 
 
3.3 Líkön og atferli 
 
Rannsóknir 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á atferli eldislaxa m.t.t. 
mismunandi stærðar og þroska fisksins, sleppitíma, staðsetningu 

 
83 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855#alit  

sleppingar, aðstæðna á sleppistað o.s.frv. Um þetta er fjallað í 
matsskýrslu Háafells83 og fylgiskjölum84 og fjölmörgum erlendum 
samantektum (Grefsrud o.fl. 2021). Erlendar og innlendar rannsóknir 
gefa allgóðar upplýsingar um atferli og lifun eldislaxa sem sleppa allt 
eftir tímasetningu slysasleppingar og fiskstærð.  
 
Stærð fjarðar og mismunandi atferli  
Atferli eldislaxa og dreifing í veiðiár er mismunandi allt eftir því hvort 
um sé að ræða slysasleppingu í litlum firði eða stærra fjarðarkerfi 
(viðauki 1).  Framleiðsla á frjóum eldislaxi á Vestfjörðum er fyrirhuguð 
að stærstu leiti í tveimur stórum fjarðarkerfum,  Ísafjarðardjúp og 
Arnarfirði og jafnvel er einnig hægt að skilgreina Patreksfjörð/ Tálkna-
fjörð sem eitt stórt fjarðarkerfi. Við skilgreiningu á atferli strokulaxa 
verður því lögð mesta áhersla á stór fjarðarkerfi.    
 
Líkön og dreifing strokulaxa 
Í áhættumati erfðablöndunar frá 2017 er gert ráð fyrir mikilli dreifingu 
á eldislaxi sem sleppur úr sjókvíum (Ragnar Jóhannsson o.fl. 2017).  Í 
endurskoðuðu áhættumati frá 2020 kemur fram að eldislaxar dreifast 
skemur frá strokstað en áður hafði verið spáð fyrir um í reiknilíkaninu 
(Anon. 2020a).  Á Nýfundnalandi er stuðst við líkan til að meta dreifingu 
á strokulaxi í veiðiár  í nágrenni við sjókvíaeldið, bæði stórar og smáar 
(Bradbury o.fl. 2020). Þar eru allar veiðiár með villtum laxi á 
sunnanverðu Nýfundnalandi teknar með í líkanið og í því sambandi má 
benda á að sérfræðingur Hafrannsóknastofnunnar er einn af höfundum 
greinarinnar (viðauki 4).  Það er því athyglisvert að aðeins eru teknar 
með stærstu laxveiðiárnar á Vestfjörðum í líkan áhættumats 
erfðablöndunar og sleppt fjölmörgum veiðiám með laxi á t.d. 
sunnanverðum Vestfjörðum.  Ekki er vitað um ástæðu þessa misræmis.  
 
Minni dreifing  
Það má færa rök fyrir því að dreifingin sé mun minni en nú er gert ráð 
fyrir í líkaninu (mynd 3.1; viðauki 6): 

84 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf  

https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855#alit
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf
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• Það er aðeins fylgst markvisst með uppgöngu strokulaxa í 
Langadalsá og Laugardalsá sem eru langt frá núverandi 
eldissvæðum þar sem laxeldi er stundað (kafli 6).  

• Það er ekki kannað hlutfall strokulaxa í veiðiám í þeim firði sem 
slysaslepping á sér stað eins og t.d. í tilfelli slysaslepping 
Arnarlax í Arnarfirði (kafli 7). 

 

 

 

Mynd 3.1. Áætluð dreifing síðbúinna stroka frá árinu 2018.85  Teiknað er inn gul 
normaldreifing (prósentuhlutfall) inn á myndina sem sýnir líklega dreifingu á 
strokulaxi í veiðiár í tilfelli slysasleppinga í Arnarfirði m.v. að rétt hafi verið staðið að 
öflun sýna.  
 
3.4 Heldur sig í firðinum 
 
Slysasleppingar á Íslandi 
Þegar skoðað er atferli strokulaxa úr slysasleppingum á Íslandi þá 
kemur í ljós að fiskurinn endurheimtist að mestu mæli í sama firði eða 
flóa þegar um stærri fjarðarkerfi er að ræða. Það á við slysasleppingar í 
Faxaflóa um 1990, slysasleppingu í Patreksfirði árið 2013 og í 

 
85 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  

Arnarfirði árið 2018.  Aftur á móti í slysasleppingu í Norðfirði árið 2003, 
litlum firði, gengur laxinn fljótt út fjörðinn í veiðiár á tiltölulega stóru 
svæði (viðauki 1).   
 
Slysasleppingar á Bretlandseyjum 
Í nýlegri slysasleppingu í Skotlandi kom fram að strokulaxinn gekk í 
mestu mæli upp í veiðiár í sama firði, stóru fjarðarkerfi á 
vesturströndinni og var veiddur í mestu mæli í veiðiám innst inn í 
firðinum (viðauki 2).  Aftur á móti dreifðir storkulaxinn sér yfir stórt 
svæði úr slysasleppingu í litlum firði í Norður-Írlandi yfir í veiðiár á 
Englandi og Welsh (Milner og Evens 2003). 
 
Slysasleppingar í stórum fjarðarkerfum í Noregi  
Þegar skoðað er atferli eldislaxa eftir slysasleppingu úr sjókvíum í 
stórum fjarðarkerfum í Noregi er niðurstaðan að strokulax veiðist í 
mestu mæli nálægt strokustað í sama firði (viðauki 3).  Hér er eingöngu 
um að ræða slysasleppingar sem fylgt hefur verið eftir á tímabilinu maí 
til október.  
 
Tilraunarsleppingar í stórum fjarðarkerfum 
Í Fortune Bay á Nýfundnalandi voru framkvæmdar tilraunarsleppingar 
á tímabilinu maí-október með mismunandi stærð af eldislaxi (0,1-5,7 
kg). Niðurstaðan var að fiskurinn leitaði í litlu mæli út úr firðinum og 
talið var að afföll væru mikil vegna afrán og sults (Hamoutene o.fl. 
2018). Eldislax (0,9-1,6 kg) sem var búinn að vera í eldiskví í Noregi frá 
vori og var sleppt að hausti og fyrrihluta vetrar (september-október) 
leitaði í litlu mæli út úr firðinum og veiddist í honum nokkrum 
mánuðum eftir sleppingu (Skilbrei 2010).  
 
Heldur sig í firðinum  
Í atferlisrannsóknum á Nýfundnalandi hefur komið fram að eldislax fer 
á milli kvíastæða og meira en 76% fiskanna heimsóttu fleiri en eitt 
kvíastæði (Hamoutene o.fl. 2018). Fram hefur komið í sleppitilraunum 

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
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í Noregi að hluti af eldislaxinum heldur sig í einhverju mæli við 
eldiskvíar og étur þurrfóður yfir vetramánuðina (Olsen og Skilbrei 
2010). Talið er líklegt að eldislax sem slapp úr sjókvíum í Patreksfirði í 
nóvember 2013 hafi haldið sig í firðinum eða nágrenninu og hugsanlega 
lifað á þurrfóðri í einhverju mæli og síðan um sumarið árið eftir veiðst 
innarlega í firðinum (Valdimar Ingi Gunnarsson 2016). Einnig er talið 
að strokulax hafi haldið sig í firðinum í tilfelli slysasleppingar við 
Hringsdal í Arnarfirði í febrúar 2018 (Anon. 2020).   
 

 
Mynd 3.2. Staðsetning slysasleppingar í Arnarfirði og Patreksfirði merkt með 
rauðum hring og staðsetning og fjöldi endurheimtra laxa merkt með bláum hring. 

3.5 Leitar inn fjörðinn 
 
Slysasleppingar á Íslandi 
Í öllum tilvikum þegar eldislax hefur sloppið úr sjókvíum í stórum 
fjarðarkerfum á Íslandi hefur fiskurinn veiðst í mestu mæli innarlega í 
firðinum (mynd 3.2, viðauki 1):  

• Faxaflói: Eldislax sem slapp úr sjókvíum í sunnanverðum 
Faxaflóa um 1990 leitaði að mestu upp í veiðiár á 
höfuðborgarsvæðinu og í Hvalfirði. Hlutfall eldislaxa var hæst í 
Botnsá innst inn í Hvalfirði sem fór mest upp í  rúm 60%. 

• Patreksfjörður: Í tilfelli slysasleppingar í Patreksfirði í 
nóvember 2013 var megnið af laxinum veiddur á ósasvæði 
Kleifaár í botni Ósafjarðar í Patreksfirði um sumarið 2014.  

• Arnarfjörður: Úr slysasleppingu í Hringsdal, Arnarfirði árið 
2018 var megnið af laxinum veiddur í Mjólká innst inn í 
firðinum.  

 
Slysasleppingar erlendis 
Þegar eldislax hefur sloppið úr sjókvíum í stórum fjarðarkerfum 
erlendis hefur fiskurinn einnig veiðst í mestu mæli innarlega í firðinum 
(viðauki 2 og 3): 

• Hardangerfjorden í Noregi árið 2016: Strokulaxinn leitaði í 
mestu mæli í veiðiár fyrir innan sleppistað og mest veiddist í 
Eio/Bjoreio í botni fjarðarins. 

• Vefsnfjorden í Noregi árið 2016: Flestir strokulaxar veiddust í 
veiðiám innst inn í firðinum.  Í sjó var einnig mesta veiði í 
nágrenni við sleppistaðinn og innst inn í firðinum þar sem 
einnig var mesta veiðin af strokulaxi í ám.   

• Sognfjorden i Noregi árið 2020: Flestir strokulaxarnir veiddust í 
innfirði fyrir innan sleppistaðinn.  

• Sognfjorden i Noregi árið 2019: Flestir strokulaxanna sóttu upp 
í stærri veiðiár í nágrenninu. Jafnframt fannst strokulax í 
veiðiám innar í firðinum í töluverðu mæli.  Einnig sótti 
eldislaxinn í einhverju mæli í veiðiár utan Sognefjorden enda 
staðsetning sleppistaðar utarlega í firðinum. Flestir strokulaxar 
voru ókynþroska og voru veiddir í mestu mæli á ósasvæðum og 
neðri hluta veiðiánna. 

• Vesturströnd Skotlands árið 2020: Strokulaxinn gekk í mestu 
mæli upp í veiðiár í sama firði, þá einkum innst í firðinum.  

 



Áhættumat erfðablöndunar í umhverfismati áætlana - Athugasemdir Sjávarútvegsþjónustunnar 
 

21 
 

3.6 Leitar upp í veiðiár 
 
Sækir upp í nærliggjandi veiðiár 
Eldislax á ekki neina heimaá og gengur í mestu mæli upp í veiðiár í 
nágrenni við sleppistað (Thorstad o.fl. 2008).   Það er misjafnt í hve 
miklu mæli eldislax leitar upp í einstakra veiðiár sem talið er að megi 
rekja til mismunandi einkenna og ástand laxastofnsins í ánni (Diserud 
o.fl. 2019). Í stærri fjarðarkerfum hefur eldislax sem sleppur utarlega 
eða fyrir miðjum firði tilhneigingu að sækja upp í veiðiár innar í 
firðinum (viðaukar 1 til 4 og 6).  
 
Ókynþroska eldislax 
Fram hefur komið í rannsóknum að ókynþroska eldislax leitar upp í ósa 
og jafnvel neðri hluta veiðiáa. Í Kanadískri atferlisrannsókn leitaði hluti 
af 1,5 kg eldislaxi (0,33-4,7 kg) upp í ósasvæði eða 10- 56% fiskanna 
mismunandi eftir hópum og jafnvel upp í fleiri en eitt ósasvæði 
(Hamoutene o.fl. 2018). Það að ókynþroska eldislax leiti upp í ósavæði 
og upp í veiðiár hefur komið fram í fjölmörgum öðrum rannsóknum 
(Valdimar Ingi Gunnarsson 2016). 
 
Val á veiðiá 
Stærsti hluti eldislaxa sem ganga upp í laxveiðiár eru kynþroska 
(Thorstad o.fl. 2008). Í stærri fjarðarkerfum hefur strokulax 
tilhneigingu til að leita í meira mæli í veiðiár innarlega í firðinum (kafli 
3.5). Hvaða veiðiá verður endanlega fyrir valinu hjá strokulaxi getur 
m.a. ráðist af (Valdimar Ingi Gunnarsson 2016): 

• Laxalykt: Eldislax sem sleppur úr sjókvíum gengur frekar í 
veiðiár þar sem lax er að finna og  í frárennsli landeldisstöðva. 

• Fjöldi laxa: Eldislax sækir í meira mæli upp í laxveiðiár eftir því 
sem stofninn er stærri. 

• Stærð veiðiáa: Fleiri eldislaxar sækja upp í vatnsmeiri veiðiár en 
minni veiðiár.  

• Hindra uppgöngu: Eldislax hefur minni sundgetu en villtur lax 
og hindranir neðarlega í veiðiám geta því komið í veg fyrir 
uppgöngu strokulaxa. 

• Afföll virkjanna:  Það er einnig þekkt að eldislax leiti í afföll 
virkjana.   

 
Mynd 3.3. Hlutfall eldislaxa í einstökum veiðiár í Noregi eftir fjarlægð frá næstu 
sjókvíaeldisstöð (þríhyrningur) og seiðaeldisstöð (ferhyrningur) að hausti (18. ágúst 
til 30. nóvember) (Gausen og Moen 1991). 
 
3.7 Dreifing strokulaxa 
 
Vankantar í líkaninu 
Það hefur lengi verið ljóst að strokulax fer í mestu mæli upp í veiðiár í 
nágrenni við þá sjókvíaeldisstöð sem slysaslepping átti sér stað (mynd 
3.3). Í áhættumati erfðablöndunar er eingöngu gert ráð fyrir uppgöngu 
strokulaxa í fjórar veiðiár á svæðinu frá Látrabjargi að Rit í 
norðanverðu Ísafjarðardjúpi.  Hér er um að ræða veiðivötnin; 
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Laugardalsá, Ísafjarðará, Langadalsá og Hvannadalsá, en þær eru allar í 
Ísafjarðardjúpi. Í raun eru fleiri, eða tæplega 25 veiðiár (kafli 2.1) með 
skráða laxveiði eða fundist hafa laxaseiði í nokkrum mæli.  
 
Gengur upp í veiðivötn í nágrenninu 
Áhættumat erfðablöndunar gefur ekki möguleika á að strokulax geti 
leitað inn fjörðinn og sótt upp í laxveiðiár nema í Ísafjarðardjúpi. 
Líkanið gefur ekki möguleika á að strokulax sæki t.d. upp í veiðiár í 
Arnarfirði og Patreksfirði þó að þar sé fyrir villtur lax.  Aftur á móti í 
líkani sem stuðst hefur verið við á Nýfundnalandi, byggt á því íslenska, 
sem notað er til að meta dreifingu strokulaxa er gert ráð fyrir að 
fiskurinn sæki upp í allar ár með laxalykt. Þegar skoðuð voru áhrif 
aukins umfangs sjókvíaeldis á sunnanverðu Nýfundnalandi með nýjum 
staðsetningum var niðurstaðan að strokulaxinn leitaði í veiðiár fast upp 
við eldissvæðin og inn í firðina, en í mjög litlu mæli út úr firðinum í aðra 
firði (viðauki 4, mynd B). 
 
Dreifing strokulaxa  
Dreifing strokulaxa er í raun töluvert minni en gengið er út frá í 
áhættumati erfðablöndunar og neikvæðu áhrifin staðbundnari og 
umfangsmeiri.  Fram kom hjá forstjóra Hafrannsóknastofnunar á fundi 
sem haldinn var haustið 2017 af sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu að áhrif laxeldis væri staðbundnara en áður 
var talið86 þ.e.a.s. örfáum mánuðum eftir að búið var að gefa út 
áhættumat erfðablöndunar. Þessi vitneskja lá m.a. fyrir í skýrslu 
höfundar gefið út af Veiðimálstóra árið 2002.87 Jafnframt var mjög vel 
farið í dreifingu strokulaxa í frummatsskýrslu Háafells sem gefin var út 
árið 2016.88 
 
Sviðsmyndir 
Ef tekið er dæmi af slysasleppingu í Arnarfirði gerir áhættumat 
erfðablöndunar ráð fyrir því að allur strokulax endurheimtist utan 

 
86 http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/09/27/ahrif_laxeldis_stadbundnari_en_adur_talid_4/  
87 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2002-hugsanleg-ahrif-eldislaxa.pdf  

fjarðarins (mynd 3.4, sviðsmynd A).   Megnið af strokulaxinum skili sér 
í fjórar veiðiár í Ísafjarðardjúpi.  Raunveruleikinn er allt annar, þ.e.a.s. 
megnið af eldislaxinum endurheimtist í raun í þeim firði þar sem 
slysasleppingin átti sér stað og í næsta nágrenni (mynd 3.4 , sviðamynd 
B).  Hér er um líklegt meðaltal að ræða í sviðsmyndinni en töluverður 
munur getur verið á dreifingu strokulaxa úr einstökum 
slysasleppingum allt eftir sleppistað í firðinum, árstíma og þroskastigi 
fisksins(sjá einnig viðauka 6).  
 

 
Mynd 3.4. Sviðsmynd A sýnir áætlaða dreifingu á strokulaxi úr slysasleppingu í 
Arnarfirði skv. Áhættumati erfðablöndunar.  Sviðsmynd B sýnir raunverulega líklega 
meðaltals dreifingu á strokulaxi úr slysasleppingu í Arnarfirði.  
 
Umhverfisáhrif 
Dreifing strokulaxa úr slysasleppingum í mun meiri í nærliggjandi 
veiðiár en áhættumat erfðablöndunar gerir ráð fyrir. Staðbundin 
neikvæð áhrif á laxastofna og þá sérstaklega litla laxastofna í sama firði 
og sleppingin átti sér stað eru því mun meiri en kemur fram í líkani 
áhættumats erfðablöndunar.   
 
 

88 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  

http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/09/27/ahrif_laxeldis_stadbundnari_en_adur_talid_4/
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2002-hugsanleg-ahrif-eldislaxa.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
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3.8 Niðurstaða 
 

Kafli 3. Fjöldi strokulaxa og atferli 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Fjöldi strokulaxa Einna mesta óvissan er um fjölda strokulaxa sem 

kunna að sleppa úr sjókvíum á næstu árum. 
 

 

 Endurkomuhlutfall Margt bendir til að endurkomuhlutfall strokulaxa sé 
of hátt fyrir snemmbúið strok og of lágt fyrir síðbúið 
strok. Það er mikil óvissa um raunverulegt 
endurkomuhlutfall strokulaxa af norskum ættum hér 
á landi.  
 

 

 Líkanið og atferli Líkan áhættumats erfðablöndunar er að sína of 
mikla dreifingu á strokulöxum upp í veiðiár. Þannig 
eru áhrifin sýnd of mikil í veiðiám fjær eldissvæðum 
en í nálægum ám. 
 

 

 Atferli strokulaxa Í stórum fjarðarkerfum sækja strokulaxar í mestu 
mæli upp í veiðiár í firðinum og sérstaklega í ár 
innarlega í firðinum. Meiri dreifing er á strokulaxi 
sem sleppur utarlega í fjarðarkerfum.  
 

 

 Umhverfisáhrif Vegna minni dreifingar á strokulöxum eru 
staðbundin neikvæð umhverfisáhrif meiri en fram 
kemur í líkani áhættumats erfðablöndunar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
90 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2017-027.pdf  

4. Viðmið 
 
4.1 Aðferðir við að greina eldislax  
 
Greiningaraðferðir 
Það eru einkum þrjár aðferðir sem notaðar eru til að greina eldislax frá 
villtum laxi:  

• Sjónmat: Metið út frá útliti fisksins og í sumum tilvikum einnig 
atferli hans í veiðiá.  

• Erfðarannsóknir: Taka sýni úr laxi eða seiðum í veiðiám og 
meta út frá erfðafræðilegum aðferðum hvort um sé að ræða 
eldislax eða blendinga.  

• Hreistursaflesning: Greina út frá vaxtarmynstri í hreistri hvort 
um sé að ræða strokulax. 

 
Sjónmat er mun ódýrari og skilvirkari aðferð en erfðafræðilegar 
aðferðir sem jafnframt gefur möguleika á að koma í veg fyrir tjón, þ.e.a.s. 
erfðablöndun.  
 
Næmni sjónmats 
Í frummatsskýrslu Háafells89 frá árinu 2016 er bent á að köfun í veiðiár 
sé notuð í Noregi með góðum árangri (viðauki 7). Hafrannsóknastofnun 
hefur komið með þá athugasemd að erfitt sé að greina storkulax frá 
villtum laxi og sérstaklega úr snemmbæru stroki90.  Af einhverjum 
ástæðum er þó sjónmat sú aðferðafræði sem einkum er stuðst við þegar 
hlutfall eldislaxa í veiðiám í Noregi er metið. Vísindanefnd91 bendir á að 
þessi aðferð er vænlegri til þess að greina strokulax en notkun árvaka, 
einkum snemmstrokufisk, því hún byggir ekki aðeins á formfræði, 
heldur einnig á þeim mun  sem er á hegðun eldisfiska og villts lax í ám 
og hátt nákvæmnistig hennar hefur verið staðfest (Mahlum o.fl. 2019).  
Gefinn hefur verið út sérstakur staðall (NS 9456:2015) sem lýsir 

91 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2017-027.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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framkvæmdinni, s.s. kröfum um lágmarks skyggni við köfun(Anon. 
2018a).    
 

 
Mynd 4.1.  Hvernig þekkja má strokulax.92 
 
4.2 Hlutfall eldislaxa 
 
Ekki sátt um 4% viðmið 
Í áhættumati erfðablöndunar er miðað við að hlutfall storkulaxa fari 
ekki yfir 4% í þeim veiðiám sem eru teknar með inn í líkan áhættu-
matsins.  Í umsögn nokkurra aðila á fiskeldisfrumvarpinu á vorþingi 

 
92 https://www.hafogvatn.is/static/files/myndir/villtur-lax-eda-eldislax_poster_2017_eydis_lag.pdf  
93 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=148&mnr=457  
94 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf  
95 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-
erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf  

2018 kemur fram að ekki sé hægt að samþykkja heimild til allt að 4% 
innblöndunar norskra eldislaxa í villta laxastofna og lagt til 0% 
viðmið93.  Höfundur gerði athugasemdir við 4% viðmið í umsögn við 
fiskeldisfrumvarpið á afgreiðslu þess á Alþingi Íslendinga á árinu 
2019.94 Jafnframt varaði höfundur við að 4% viðmið gæti verið 
varasamt í greinagerð sem send var til allra alþingismanna á árinu 
201995 og í grein í Bændablaðinu 4. júní 2021.96 
 
Ábendingar vísindanefndar 
Vísindanefnd97 bendir á rannsóknir frá Noregi og Kanada þar sem fram 
kemur að smáir stofnar (sem að jafnaði hafa lítinn þéttleika, þó það sé 
ekki algilt) séu oft þeir stofnar þar sem tíðni erfðablöndunar er mest. 
Samkeppnishæfni eldisfisks á hrygningarsvæðum er minni en villta 
laxins. Þannig kann viðkoma strokufisks í ám eða á árum þegar fjöldi 
villtra laxa er lágur að vera óeðlilega mikil vegna tímabundins skorts á 
samkeppni á hrygningarsvæðunum. Vísindanefnd bendir á að íhuga að 
nota lægri viðmiðunarmörk fyrir minni stofna en stærri stofna. Ástæða 
þess, er að fyrirliggjandi vísindaleg gögn benda til þess að litlir og 
dreifðir stofnar séu hlutfallslega viðkvæmari fyrir innblöndun en stærri 
og þéttari stofnar. 
 
Tillögur vísindanefndar 
Tillögur vísindanefndar98 um 4% viðmið í samantekt eru eftirfarandi:  
• Lægri viðmiðunarmörk: Þau ættu e.t.v. að vera, jafnvel 

varfærnislegri, þar sem laxastofninn sem notaður er á Íslandi er af 
norskum uppruna og er þar með frábrugðinn, bæði vegna 
eldisáhrifanna og þróunarsögu.  

• Sérstök viðmiðunarmörk fyrir litla laxastofna: Einnig ætti að íhuga 
að nota lægri viðmiðunarmörk fyrir minni stofna en stærri stofna.  

 
 

96 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/3.-Baendabladid-04.06.2020.pdf  
97 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
98 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

https://www.hafogvatn.is/static/files/myndir/villtur-lax-eda-eldislax_poster_2017_eydis_lag.pdf
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=148&mnr=457
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4916.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/3.-Baendabladid-04.06.2020.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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Stærð hrygningarstofns 
Til að hægt sé að reikna út prósentuhlutfall er ekki nóg að vita um fjölda 
eldislaxa, það þarf einnig að liggja fyrir fjöldi villtra laxa í viðkomandi 
veiðiá.  Í íslenskum veiðiám eru takmarkaðar upplýsingar um stærð 
hrygningarstofna laxfiska að hausti á Vestfjörðum, nema Langadalsá og 
Laugardalsá þar sem er að finna árvaka.  Mun betri upplýsingar eru um 
það í Noregi  þar sem farið er í fjölmargar veiðiár að hausti og villtir 
laxfiskar taldir.99 Það er engin viðunandi vöktun framkvæmda af 
opinberri stofnun hér á landi í veiðiám í fjörðum á Vestfjörðum þar sem 
nú er stundað eldi á frjóum laxi. Aftur á móti hefur rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar í samvinnu við heimamenn haldið úti vöktun á þremur 
veiðiám í Arnarfirði frá árinu 2015, og þar hefur komið fram að hlutfall 
eldislaxa er yfir viðmiðunarmörkum. Fjöldi eldislaxanna í Fífustaða-
dalsá (2015, 2017, 2018 og 2020) var frá 5,6% og upp í 15,4% af 
heildarfjölda laxa sem gengið höfði í ána til hrygningar þau ár.100   
 
Niðurstaðan er að fyrir flestar ár á eldissvæðum og í nágrenninu munu 
ekki liggja fyrir upplýsingar um hlutfall eldislaxa, þó vitað sé um fjölda 
strokulaxa, þar sem gögn um fjölda villtra laxa vantar.  
 
4.3 Viðmið fyrir erfðablöndun 
 
Ekki sátt um hugmyndafærði áhættumatsins 
Engin erfðablöndun var krafa margra við umsögn við fiskeldisfrum-
varpinu á vorþingi 2018101, í janúar 2019 á samráðsgátt stjórnvalda102 
og við fiskeldisfrumvarpið á vorþingi 2019103. Í einni umsögn kemur 
m.a. fram:104  

,,Það er raunar með nokkrum ólíkindum að veitt sé lagaheimild fyrir því að 
erfðablanda megi villtan íslenskan lax“.   

 
99 https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5190/Slik-er-statusen-for-norsk-villaks-i-2021  
100 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
101 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=148&mnr=457  

 
Ennþá ekkert viðmið 
Varðandi viðmið fyrir erfðablöndun má bend á það sem fram kemur í 
áhættumati erfðablöndunar frá 2017:  

,,Enn er þol villtra stofna gagnvart erfðablöndun við eldisfisk ekki vel þekkt, 
né heldur hvernig blendingum reiðir af“.   

 
Það er ennþá ekki til staðar þekking til að setja viðmið fyrir erfða-
blöndun sem byggir á vísindalegum grunni. Hér á landi eru farnar aðrar 
leiðir en gert er erlendis með því að reyna að skilgreina viðmið fyrir 
erfðablöndun sem ekki er ennþá að finna vísindaleg gögn til að byggja 
á.  
 
Það tekur langan tíma að afla upplýsinga 
Varðandi erfðablöndun kemur fram í umsögn Erfðanefndar land-
búnaðarins105: 

,,Til þess að meta áhrif á erfðasamsetningu og stofngerð villtra stofna þarf að 
fylgjast með afdrifum blendinga í tvær kynslóðir og meta æxlunarárangur 
fyrstu og annarrar kynslóðar blendinga. Þá fyrst er hægt að meta raunveruleg 
erfðafræðileg áhrif blöndunar og möguleg varanleg áhrif á stofngerð“.  

 
Ef miðað er við að hver kynslóð nái yfir 5-7 ára tímabil getur tekið á 
annan áratug að fá upplýsingar til að ráðgjöf um umhverfisáhrif af 
völdum strokulaxa byggi á traustari grunni. 
 
 

102 https://samradsgatt.island.is/oll-
mal/$Cases/Details/?id=1256&fbclid=IwAR1po_FRrMOHh_K5Dv2nzGJAl3ZQZoFHaBNtixgYLKmRBwDh0u2c6LCuyKA  
103 https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647  
104 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1559.pdf  
105 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4901.pdf  

Ekkert viðmið fyrir erfðablöndun 
 

Vandamálið er að það er ekki til nein skilgreining á því hve mikil 
erfðablöndunin má vera. Svo er það annað mál að viðmiðið ætti að vera 

að það er óásættanlegt að erfðablöndun mældist í villtum íslenskum 
laxastofnum og allt ætti að vera gert til að kom í veg fyrir hana. 

 

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5190/Slik-er-statusen-for-norsk-villaks-i-2021
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=148&mnr=457
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1256&fbclid=IwAR1po_FRrMOHh_K5Dv2nzGJAl3ZQZoFHaBNtixgYLKmRBwDh0u2c6LCuyKA
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1256&fbclid=IwAR1po_FRrMOHh_K5Dv2nzGJAl3ZQZoFHaBNtixgYLKmRBwDh0u2c6LCuyKA
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=647
https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1559.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4901.pdf
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4.4 Niðurstaða 
 

Kafli 4. Viðmið 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Aðferðir til að greina 

eldislax 
 

Til staðar eru aðferðir til að greina eldislax frá villtum laxi út 
frá útliti, hegðun, erfðamælingum, hreistursaflestri o.s.frv.  
 

 

 Hlutfall eldislaxa 
 
 

4% viðmið er talið jafnvel of hátt, þar sem laxastofninn sem 
notaður er á Íslandi er af norskum uppruna.   
  
Einnig ætti að íhuga að nota lægri viðmiðunarmörk fyrir minni 
stofna en stærri stofna.  
 
Sjaldnast liggja fyrir upplýsingar um stærð hrygningarstofns 
villtra laxa og þannig ekki hægt að reikna út hlutfall eldislaxa. 
 

 

 Erfðablöndun Með áhættumati erfðablöndunar er verið að lögleiða 
erfðablöndun. 
 
Enn er þol villtra stofna gagnvart erfðablöndun við eldisfisk 
ekki vel þekkt, né heldur hvernig blendingum reiðir af skv. því 
sem fram kemur í áhættumatinu. 
 
Það getur tekið á annan áratug að fá upplýsingar til að ráðgjöf 
um umhverfisáhrif af völdum strokulaxa byggi á traustari 
grunni. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  

5. Mótvægisaðgerðir 
 
5.1 Kröfur, tillögur og skilgreiningar 
 
Mótvægisaðgerðir tvö þrep 
Mótvægisaðgerðir geta verið fjölmargar og má skipta niður í fyrsta og 
annað þrep mótvægisaðgerða:  

• Fyrsta þrep mótvægisaðgerða sem hefur það að markmiði að 
koma í veg fyrir að eldislax sleppi úr eldiskvíum, s.s. með 
öflugum búnaði og öguðum vinnubrögðum.  

• Annað þrep mótvægisaðgerða sem hefur það að markmiði að 
koma í veg fyrir að eldislax sem sleppur nái að hrygna í veiðiám. 

 
Annað þrep má einnig skilgreina sem viðbrögð eftir að atburður hefur 
átt sér stað en til einföldunar hefur það verið nefnt mótvægisaðgerð. 
  
Mótvægisaðgerðir áhættumatsins 2017 
Mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til í áhættumati erfðablöndunar frá 
2017 eru haldlitlar og jafnvel beinlínis skaðlegar í sumum tilvikum ef 
þeim verður komið í framkvæmd (viðauki 6). Norðmenn eru búnir að 
komast að þeirri niðurstöðu að fyrsta þrep mótvægisaðgerða á 
eldissvæði er ekki nægilegt og hafa því virkja annað þrep mótvægis-
aðgerða. Það er ekki búið ennþá að koma í framkvæmd öðru þrepi 
mótvægisaðgerða í áhættumati erfðablöndunar með að hindra upp-
göngu eða fjarlægja eldislax úr veiðiám fyrir hrygningu og þannig horft 
fram hjá því sem best þekkist erlendis.106  
 
Kröfur löggjafans 
Löggjafinn hefur verið að auka kröfur um mótvægisaðgerðir og á árinu 
2014 voru sett ákvæði um búnaðarstaðal (NS 9415). Í gr. 6a í 
breytingum á lögum nr. 71/2008107 um fiskeldi samþykkt frá Alþingi 
Íslendinga á árinu 2019 kemur fram að:  

107 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
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,,Í áhættumati erfðablöndunar skal tekið tillit til mótvægisaðgerða sem draga 
úr mögulegri erfðablöndun, m.a. ljósastýringar og stærðar seiða og netpoka. 
Hafrannsóknastofnun skal leita eftir tillögum eldisfyrirtækja að slíkum 
mótvægisaðgerðum“. 

 
Tillögur SFS 
Í bréfi Hafrannsóknastofnunar þann 9. október 2019 var þess óskað að 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SF) geri tillögur að mótvægis-
aðgerðum og útfærslu þeirra fyrir hönd fiskeldisfyrirtækja. SFS kom 
með tillögu um almennar mótvægisaðgerðir sameiginlegar öllum fram-
leiðendum og svæðum sem alltaf verði beitt:  

a) Seiðastærð og möskvastærð (kafli 5.5). 
b) Ljósastýring (kafli 5.6).  

 
Mikilvægi mótvægisaðgerða 

 

Fyrsta mikilvæga atriðið við áhættumatsvinnu er að reyna að koma í veg 
fyrir, í þessu tilviki, erfðablöndun. Fara strax í að ,,byrgja brunninn áður 

en barnið fellur ofan í hann“ en ekki fara þá leið sem áhættumati 
erfðablöndunar felur í sér að ,,telja fjölda barna sem falla ofan í 
brunninn“. Leiðin er að setja ,,lok á brunninn“ með öðru þrepi 

mótvægisaðgerða, með að hindra uppgöngu eldislaxa eða fjarlægja úr 
veiðiám.108 

 

 
Mótvægisaðgerðir áhættumatsins 2020 
Í fyrstu útgáfu109 ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar af endurskoðuðu 
áhættumati frá 2020 er engin umfjöllun um mótvægisaðgerðir.  Eftir 
athugasemdir frá samráðsnefnd um fiskeldi eru mótvægisaðgerðir 
teknar fyrir í annarri útgáfu110 ráðgjafar stofnunarinnar en þær eru: 

a) Seiðastærð: Lágmarksstærð seiða og möskvastærð.  Útsetning 
stórseiða. 

b) Notkun á geldfiski: Notkun á þrílitna fiski og framleiðsla á 
afkvæmalausum fiski með stýringu genatjáningu. 

 
108 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  
109 
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/R%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f_%C3%81h%C3%A6ttumat202011192881.pdf  
110 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  

c) Erfðatækni: Notkun á erfðatækni til að velja fisk með síðbúinn 
kynþroska.  

d) Gott ástand náttúrulega stofna: Tryggja gott ástand náttúrulegs 
kalkstofns í ám með hóflegu veiðiálagi.  

e) Vöktun lykilá með árvaka: Gerð verði viðbragsáætlun vegna 
stórra sleppinga úr sjókvíum, notaður verði búnaður við árvaka 
til að skilja frá strokulax eða nota aðrar aðferðir við að fjarlægja 
strokulaxa úr ám.  

 
Í áhættumat i erfðablöndunar frá 2020111 eru Íslendingar byrjaðir að 
nálgast það sem best þekkist erlendis:   

,,Árvakar eru þó almennt ekki hugsaðir sem mótvægisaðgerð heldur fyrst og 
fremst vöktunarbúnaður. Í neyðartilfellum getur þessi tækjabúnaður þó nýst 
sem mótvægisaðgerð, þ.e. þegar stórir og óvæntir atburðir verða þess 
valdandi að fjöldi fiska strjúki“. 

 
Þetta er jákvæð breyting hjá Hafrannsóknastofnun, en eftir stendur að 
skilgreina hvað er átt með stórum og óvæntum atburðum.  
 
5.2 Ástand náttúrulega stofna 
 
Vöktun á ástandi hrygningarstofna   
Tryggja þarf að í hverri veiðiá séu sterkir sjálfbærir laxastofnar sem er 
ein mikilvægasta mótvægisaðgerð til að hindra eða draga úr líkum á að 
erfðablöndun geti átt sér stað. Vöktun á ástandi laxastofna í veiðiám er 
mikilvægur hluti mótvægisaðgerða að því gefnu að hún sé jafnframt 
notuð til að stjórna veiðiálagi og tryggja þannig hæfilega stóran 
hrygningarstofn að hausti. Sjálfbær nýting á laxastofnum á 
eldissvæðum felur m.a. í sér:  
• Að það liggi fyrir upplýsingar um hve margir hrygningarlaxar þurfa 

að vera til staðar í veiðiám. Það krefst rannsókna á laxastofnum í 
veiðiám á eldissvæðum.  

111 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/R%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f_%C3%81h%C3%A6ttumat202011192881.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
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• Vöktun og veiðistjórnun til tryggja að nægilega margir hrygningar-
fiskar séu í veiðiám að hausti fyrir hrygningu. 

 
Vöktunaraðferðir í Noregi 
Samfara uppbyggingu laxeldis í Noregi hefur vöktun með villtum 
laxastofnum verið aukin. Vöktunin er að því leiti ólík því sem gerist hér 
á landi að áhersla er lögð á að meta stofnstærð að hausti. Hér er 
vöktunin færð sem næst atburði, þ.e.a.s. hrygningunni og þannig fást 
nákvæmar upplýsingar um stöðu hrygningarstofnsins.  Árlega eru 
birtar upplýsingar í Noregi um ástand einstakra laxastofna112.  Á árinu 
2021 voru birtar niðurstöður um 450 laxastofna flokkað út frá 
stofngögnum frá tímabilinu 2015-2019. Gerð var grein fyrir áhrifum  af 
ýmsum áhrifaþáttum af mannavöldum fyrir hina einstöku stofna. Fyrir 
185 stofna voru næg gögn fyrir formlegu mati samkvæmt gæðastaðli 
fyrir villtan lax, en fyrir 264 stofna var ástandsmat gert samkvæmt 
einfölduðu kerfi.113 
 
Vöktunaraðferðir hér á landi 
Í nokkrum veiðiám hér á landi er fylgst með fjölda fiska sem ganga upp 
í þær og þannig hægt að fá upplýsingar um stærð hrygningarstofns að 
hausti. Jafnframt er í sumum tilvikum fylgst með þéttleika seiða, en þær 
rannsóknir geta ekki staðfest hvort lítill þéttleiki seiða sé vegna þess að 
hrygningarstofn hafi verið of lítill eða aðrar ástæður skýri slaka nýliðun.  
Í fjölmörgum veiðiám á eldissvæðum eru engar rannsóknir og því ekki 
til staðar upplýsingar um stærð eða ástand hrygningarstofns að hausti. 
Í tilfelli veiðiáa á eldissvæðum þá stöndum við langt að baki 
Norðmönnun í vöktun á villtum laxastofnum.  Í þessu sambandi er 
einnig bent á að Norðmenn eru að meta ástand á stofnum í veiðiám þar 
sem er að finna aðeins örfáar hrygnur.114 
 
 

 
112 http://www.vitenskapsradet.no  
113 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680  
114 https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680  
115 https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Atvinnuvega---og-
nyskopunarraduneytid/Stefnum%C3%B3tun%20%C3%AD%20fiskeldi%20-%20(II%20hluti%20-%20vi%C3%B0aukar).pdf  

Þörf á hugarfarsbreytingu 
Til að sjálfbær nýting á laxastofnum á Vestfjörðum geti átt sér stað þurfa 
að liggja fyrir upplýsingar um fjölda hrygningarlaxa að hausti. Jafnframt 
upplýsingar um hve margir hrygningarlaxarnir þurfa að vera til staðar 
til að tryggja sjálfbæra nýtingu stofnanna. Bæði í tillögum áhættumats 
erfðablöndunar frá 2017, stefnumótunarhópsins115 og með endur-
skoðuðu áhættumati116 árið 2020 er bent á mikilvægi sterkra villtra 
laxastofna án þess að farið sé nægileg vel út í framkvæmdina og hvernig 
best sé að afla upplýsinga um ástand stofnanna og viðhalda góðu 
ástandi.  Stefnumótunarhópurinn leggur til stórfelda uppbyggingu 
laxeldis á Vestfjörðum, sem kemur til með að hafi áhrif á aðrar 
atvinnugreinar s.s. laxveiði. Það verður því að teljast eðlilegt að 
hópurinn hefði hugað betur að þessu viðfangsefni.  
 
Hver á að greiða?  
Það má ljóst vera að eigendur lítilla veiðiáa hafa takmörkuð fjárráð til 
að láta framkvæma rannsóknir í sínum ám. Jafnframt yrðu slíkar 
rannsóknir fyrst og fremst gerðar vegna uppbyggingar laxeldis í 
sjókvíum á svæðinu. Það er því vart sanngjarnt að eigendur veiðiáa 
greiði fyrir rannsóknirnar. Hér er eðlilegt að Umhverfissjóður sjókvía-
eldis117, sem fjármagnaður er af laxeldisfyrirtækjum, greiði kostnaðinn. 
Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis. Með 
sjóðnum skal greiða kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, 
vöktunar og annarra verkefna skv. lögum um fiskeldi nr.71/2008.118  
 
5.3 Búnaðarstaðalinn 
 
NS 9415   
Búnaðarstaðalinn er mikilvægasta fyrsta þrep mótvægisaðgerða. Það 
var á árinu 2011 að komið var með tillögu að því að taka upp norska 

116 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi  
117 http://www.umsj.is/  
118 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  

http://www.vitenskapsradet.no/
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Atvinnuvega---og-nyskopunarraduneytid/Stefnum%C3%B3tun%20%C3%AD%20fiskeldi%20-%20(II%20hluti%20-%20vi%C3%B0aukar).pdf
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Atvinnuvega---og-nyskopunarraduneytid/Stefnum%C3%B3tun%20%C3%AD%20fiskeldi%20-%20(II%20hluti%20-%20vi%C3%B0aukar).pdf
https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
http://www.umsj.is/
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
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búnaðarstaðalinn NS 9415  sem var lögfestur í lögum um fiskeldi árið 
2014 og vann undirritaður síðan að innleiðingu með útgáfu reglugerðar 
nr. 1170/2015 um fiskeldi.119  Sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar 
voru ekki betur inn í málinu en að í áhættumati erfðablöndunar 2017 
var lagt til að innleiða búnaðarstaðalinn120. Innleiðing á búnaðar-
staðlinum er ein mikilvægast mótvægisaðgerðin til draga úr líkum á að 
eldislax sleppi úr sjókvíum og hrygni með náttúrulegum laxastofnum.  
 

Tafla 5.1. Tjóna á búnaði hjá Arnarlaxi á árunum 2018-2020. 
 
• Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) miðvikudaginn 15. apríl um 

gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Eyri í Patreksfirði. Gatið á botni 
nótarpokans eða á 35m dýpi og var það um 100x100 cm121. 

• Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi fimmtudaginn 2. apríl um þrjú göt á 
nótarpoka einnar sjókvíar við Hringsdal í Arnarfirði. Rifurnar voru á 1,5 m 
dýpi og var lengd þeirra 20 cm, 50 cm og 100 cm lóðrétt niður 
nótarpokann122. 

• Ágúst 2019: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) föstudaginn 16. ágúst um 
gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði. Gatið 
var um 7cm x 12cm og á 2m dýpi123. 

• Janúar 2019: Tilkynning um gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við 
Hringsdal í Arnarfirði þann 22. janúar. Gatið var um 15cm x 50cm og á 20m 
dýpi124. Orsök tjónsins reyndist vera galli í framleiðslu nótarpokans125. 

• Júlí 2018:  Tilkynning frá Fjarðalaxi (Arnarlax) um fisk utan kvíar og gat á 
nótarpoka sjókvíar fyrirtækisins að Laugardal í Tálknafirði að morgni 6. 
júlí126. 

• Febrúar 2018: Tilkynning frá Arnarlaxi þann 12. febrúar um að tjón hefði 
orðið daginn áður á tveimur sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Laugardal 
Tálknafirði og hinni í Hringsdal Arnarfirði. Mörg göt á netpokum fundust 
annarrar kvíarinnar og í hinu tilvikinu var innri flothringur brotinn127 .  
Matvælastofnun gaf síðan frá sér eftirlitsskýrslu þann 23. mars128 

 
 
 

 
119 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19913  
120 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2017-027.pdf  
121 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi  
122 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi  
123 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri  
124 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri  
125 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits  

Tjón hjá Arnarlax 
Það verkur athygli, þrátt fyrir innleiðingu búnaðarstaðalsins er mikið 
um tjón á búnaði sem mögulega hafa leitt til slysasleppinga og þá 
sérstaklega hjá Arnarlaxi (tafla 5.1).  Niðurstaðan er að á árunum 2018-
2020 eru tvær tilkynningar á ári um tjón á búnaði hjá Arnarlaxi.  
 
Tjón algeng 
Ef miðað er við tvö tjón á ári hjá Arnarlaxi og 10.000 tonna framleiðslu 
þá eru 20 tjón á hver 100.000 tonn. Til samanburðar eru tjón sem hafa 
leitt til slysasleppinga í Noregi um 40 að meðaltali á ári, árin 2014-
2019129.  Norðmenn framleiða um 1,3 milljónir tonn á ári og eru þá um 
3 tjón á hver 100.000 tonn sem hafa leitt til slysasleppinga. Tjón eru því 
mörgum sinnum algengari hjá Arnarlaxi en hjá sjókvíeldisfyrirtækjum í 
Noregi.     
 
Af hverju tíð tjón? 
Tjón á búnaði eru mjög mismunandi eftir fyrirtækjum sem að einhverju 
leiti skýrist af mismunandi umfangi (mynd 5.1). Í Noregi eru tjón sem 
hafa leitt til slysasleppinga aðallega tengd því að verklagi hafi verið 
ábótavant130.  Í tilfelli Arnarlax er það búnaður sem er að gefa sig sem í 
einhverjum tilvikum má e.t.v. rekja til þess að verklagi hafi verið 
ábótavant.  Hafrannsóknastofnun bendir á að fimm slysasleppingar hafi 
átt sér stað á árunum 2018-2019 sem allar hafi komið frá Arnarlaxi.131  
Í tilfelli Vestfjarða á  árinu 2020 tilkynnti Arnarlax um tvö tilvik af 
fjórum þar sem gat finnst á netpoka.  Í hinu tilvikinu er um að ræða 
Hábrún í Skutulsfirði sem tilkynnti um gat á tveimur kvíum.132  
 
 

126 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri  
127 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax  
128 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/eftirlit-vegna-tjons-a-sjokvium-arnarlax  
129 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk/Omstendigheter-ved-roemming-2014-2019  
130 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tall-og-analyse/Roemmingsstatistikk/Omstendigheter-ved-roemming-2014-2019  
131 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
132 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-tveimur-sjokvium-i-isafjardardjupi  
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Mynd 5.1 Tíðni tjóna eftir sjókvíaeldisfyrirtækjum árin 2018-2020. Byggt á gögnum 
frá Matvælastofnun.133 
 
Eru kröfur ekki nægilegar? 
Styrkleiki búnaðar á að miðast við þær aðstæður sem eru ríkjandi á 
hverjum stað.   Þrátt fyrir það eru tjón á búnaði algeng hjá Arnarlaxi og 
það vakna spurningar um orsök tíðra tjóna: 

a) Hvort þær kröfur sem teknar hafa verið beint frá Noregi séu 
nægilega strangar fyrir íslenskar aðstæður. 

b) Eða eru aðrar ástæður sem skýra tíðar slysasleppingar.  
 
Það vekur athygli að ekki virðist hafi verið gerð rannsókn á tíðum 
slysasleppingum hjá Arnarlaxi af Matvælastofnun, leitað orsaka og 
gerðar viðeigandi úrbætur. Ef slík rannsókn hefur verið gerð þá hefur 
hún ekki verið birt.    

 
133 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur  

 
5.4 Notkun á geldfiski 
 
Til fjárhagslegs ávinnings 
Til að tryggja hagsmuni laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra 
aðila voru sett ákvæði í lög um fiskeldi um að setja hindranir til að hægt 
væri að halda svæðum sem voru í umsóknarferli og þar sem ekki var 
heimilt að vera með eldi á frjóum laxi skv. áhættumati erfðablöndunar. 
Þannig var búið um hnútana að hægt verður að halda eldissvæðum fyrir 
ófrjóan lax a.m.k. í fimm ár án þess að nýta svæðið til eldis eða greiða af 
því auðlindagjald.134 Í raun voru ákvæði um eldi á ófrjóum laxi sett í lög 
um fiskeldi til að verja fjárhagslega hagsmuni íslenskra leppa og 
erlendra fjárfesta en ekki endilega til að draga úr umhverfisáhrifum.  
 
Möguleiki að halda svæðum 
Eins og staðan er í dag er regnbogasilungseldi mun fýsilegri valkostur 
en eldi á ófrjóum laxi, en báðir kostirnir koma í veg fyrir erfðablöndun 
við villtan íslenskan lax. Ástæðan fyrir því að ófrjóir laxar eru valdir af 
stefnumótunarhópnum frekar en regnbogasilungur er augljóslega að 
gera laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila kleift að helga 
sér svæði í ákveðið árabil undir því yfirskini að fyrirhugað sé að ala þar 
ófrjóan eldislax. Með síðan von um að endurskoðað áhættumat 
erfðablöndunar gefi rýmri heimildir fyrir eldi á frjóum laxi geti 
viðkomandi aðilar fengið breytt sínum leyfum til aukningar heimilda til 
eldis á frjóum laxi.  
 
Ófrjóir laxar 
Það er mjög óljóst hvenær eldi á ófrjóum laxi getur orðið fýsilegur 
valkostur til framleiðslu á eldislaxi. Unnið hefur verið að þróun á 
framleiðslu á ófrjóum eldislaxi í áratugi og eftir ákveðna bjartsýni á 
tímabili í Noregi þar sem eldi var reynt, á iðnaðarskala, hefur það því 
sem næst lagst af vegna margskonar vandamála. Þessi mikla áhersla og 
ofurtrú á eldi á ófrjóum eldislaxi virðist því í dag vera séríslenskt 

134 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2020/04/5.-Morgunbla%C3%B0i%C3%B0-2020-02-31.pdf  
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fyrirbrigði. Áður en hægt verður að hefja samkeppnishæft eldi á 
ófrjóum laxi á eftir að leysa fjölmörg líffræðileg viðfangsefni og einnig 
er mikil óvissa um viðbrögð markaðarins, hvort neytendur leggi sér til 
munns eldislax sem búið er að gera ónáttúrulegar breytingar á (viðauki 
10).  
 
Niðurstöður umfangsmikilla tilrauna með þrílitna eldislaxa í Noregi á 
seiðum sem sett voru út í sjókvíar árin 2014-2017 er að enn þá er þörf 
á mikilli þróunarvinnu til að leysa ýmis líffræðileg viðfangsefni.135 Í 
endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar er bent á fleiri aðferðir við 
framleiðslu á ófrjóum laxi.136 Gallinn er að þær eru ennþá á 
tilraunarstigi.   
 
Eins og fram kemur í umhverfismatsskýrslu 137 er notkun á þrílitna 
geldlaxi í laxeldi ennþá mjög umdeild. Norsk yfirvöld lögðu á þessu ári 
tímabundið bann við eldi á þrílitna geldlaxi vegna dýravelferðar-
sjónarmiða. 
 
5.5 Seiðastærð 
 
Viðræður 
Með að stytta eldistíma í sjókvíum m.a. með að setja út stærri seiði er 
dregið úr líkum á slysasleppingu. Í fréttatilkynningu Hafrannsókna-
stofnunnar frá 5. júlí 2018 kemur fram:138 

,,Viðræður hafa staðið yfir milli Hafrannsóknarstofnunar og 
Landsambands fiskeldisstöðva hvernig megi með mótvægisaðgerðum 
draga úr áhættu af erfðablöndun milli eldislaxa og náttúrulegra 
laxastofna á Íslandi. Í þeim viðræðum hefur komið fram að nú þegar er 
hægt að samræma lágmarksstærð útsettra gönguseiða og 
möskvastærð netpoka kvía og koma þannig í veg fyrir að seiði sleppi 
með því að smjúga út úr kvíunum…………….Hafrannsóknastofnun 
hefur lagt til við Matvælastofnun að þessi skilyrði verði sett í ný 

 
135 https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-47  
136 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
137 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7B34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7D  
138 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  

rekstrarleyfi til eldis frjórra laxa í sjókvíum enda munu þau draga úr 
áhættu af erfðablöndun ef eftir þeim er farið“. 

 
Skilgreind mótvægisaðgerð í lögum 
Í gr. 6a í breytingum á lögum nr. 71/2008um fiskeldi samþykkt frá 
Alþingi Íslendinga á árinu 2019 kemur fram að í áhættumati erfða-
blöndunar skal tekið tillit til mótvægisaðgerða sem draga úr mögulegri 
erfðablöndun, m.a. stærð seiða og netpoka. Í lögunum kemur einnig 
fram að: 139    

,,Hafrannsóknastofnun skal leita eftir tillögum eldisfyrirtækja að slíkum 
mótvægisaðgerðum“.   

 
Tillaga SFS 
Þann 9. október 2019 óskaði Hafrannsóknastofnun eftir tillögum um 
mótvægisaðgerðir frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) sem 
hafði tekið við hlutverki Landsambands fiskeldisstöðva.  Í  tillögum SFS 
frá 4. nóvember 2019 til Hafrannsóknastofnunnar var m.a lagt til að 
almennar mótvægisaðgerðir sameiginlegar öllum framleiðendum og 
svæðum sem alltaf verði beitt:  

„Seiði verða alin til að vera stærri við útsetningu í sjókvíar. Lágmarksþyngd 
einstakra seiða verði 45 g; smærri seiði verði fjarlægð við bólusetningu. 
Möskvastærð í sjókvíum verði í samræmi við stærð útsetningarseiða til að 
koma í veg fyrir seiðasmug….“  

 
Seiðastærð og möskvastærð 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar140 er lágmarksþyngd 
hækkuð úr 45 g sem SFS lagði til í 60 g. Það eru engin ákvæði um stærð 
seiða í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.  Aftur á móti eru ákvæði um 
seiðastærð og möskvastærð í sumum nýlegum rekstrarleyfum.141 
Stærðin tekur mið af því sem fram kemur í umhverfismati viðkomandi 
fyrir eftir úrskurð Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála142.  
 

139 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  
140 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf   
141 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur  
142 https://uua.is/urleits/107-og-111-2020-sjokviaeldi-reydarfirdi/  
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SFS bendir á í sínum tillögum á norska töflu um möskvastærð m.t.t. 
seiðastærðar. Netpokar sem nú eru í notkun hæfa stærð fisksins en 
almennt eru sett stærri laxaseiði í sjókvíar hér á landi en í Noregi þar 
sem notaðir eru sambærilegir netpokar fyrir seiði og hér á landi. 
,,Möskvasmug“ ætti því að vera minna vandamál á Íslandi en í Noregi.  
 
Seiðastærð og auknar framleiðsluheimildir 
Áhættumat erfðablöndunar er í raun úthlutunarkerfi fyrir 
laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila og hefur lítið sem 
ekkert með umhverfismál að gera. Í endurskoðuðu áhættumati 
erfðablöndunar kemur fram:143  

,,Í Ísafjarðardjúpi verði heimilt að ala 12.000 tonna hámarkslífmassa af 
frjóum laxi. Ef notuð eru 400 gramma seiði má auka hámarkslífmassa af 
frjóum laxi í 14.000 tonn“. 

 
Hér er verið að auka framleiðsluheimildir um 2.000 tonn að verðmæti 
rúmlega þriggja milljarða króna ef miðað er við verðmat Arnarlax á 
eldisleyfum144. Það er gert ráð fyrir að stækka seiðin upp í 400 g og þá 
er spurt hver er meðalstærða seiða sem sett hafa verið í sjókvíar 
undanfarin ár?  Af hverju gildir þetta ákvæði ekki fyrr öll eldissvæði? Af 
hverju er verið að mismuna laxeldisfyrirtækjum eftir staðsetningu? 
 
Seiðastærð og endurkomuhlutfall 
Í viðleitni til að breyta forsendum í áhættumati erfðablöndunar var 
farið í þá vinnu að greina frekar frumgögn sem liggja á bak við grein 
Skilbrei o.fl. (2015).145  Reiknað var út endurheimtuhlutfall m.v. 
mismunandi stærð seiða (mynd 5.1).146  Við þessa útreikninga verður 
að gera verulegar athugasemdir þar sem útsetningarnar eiga sér ekki 
stað sama árið eða frá sama sleppistað.  Jafnframt er tímasetning 
útsetninganna innan ársins mjög mismunandi o.s.frv.  Eins og fram 
hefur komið í rannsóknum á seiðum eru endurkomuhlutfall best úr 
sleppingum á vorin og minnka síðan eftir sem líður á árið.147  Til að fá 

 
143 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
144 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf  
145 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf    
146 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  

réttari niðurstöður hefði m.a. þurft að skipta upp sleppingunum eftir 
tímasetningu. Útsetningar af minni seiðum (50 – 200 g) í tilraunum 
Skilbrei o.fl. (2015)148 eru yfirleitt í maí-júní og eru endurheimtur úr 
þeim sleppingum um 0,3% (viðauki 11). Útsetningar á tæplega 500 g 
seiðum (430-580 g) eiga sér aftur á móti stað á tímabilinu frá 14. ágúst 
til 11. október (Skilbrei o.fl. 2015).  Hér var aðeins um að ræða þrjár 
sleppingar og endurheimtuhlutfall í veiðiár var langt undir 0,1%i, en 
mun fleiri seiði endurheimtust í sjó aðallega sama ár og slepping átti sér 
stað (viðauki 11).   
 

 
Mynd 5.1. Veiði snemmbúinna stroka í ám eftir 1-3 ár í sjó sem fall af strokstærð149. 
 
Það eru engin gögn sem vitað er um þar sem hægt er að fullyrða um 
mismunandi endurheimtuhlutfall eldiseiða eftir stærð, hvað þá hvort og 
þá hve mikill munur er í heimtum. Í tilfelli hafbeitarseiða fannst ekkert 

147 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf  
148 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf    
149 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
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samband á milli endurheimta og stærðar seiða (15-39 g) við sleppingu 
(Vigfús Jóhannsson o. fl. 1991).  Hér eins og oftast er verið að leika sér 
með forsendur í líkani áhættumats erfðablöndunar sem standast ekki 
skoðun. 
 
5.6 Kynþroski og ljósastýring 
 
Kynþroski 
Í áhættumati erfðablöndunar frá 2017 er gert ráð yfir að í tilfelli 
síðbúins stroks verði 15% fiskanna kynþroska og leiti upp í ár. Í 
endurnýjuðu áhættumati erfðablöndunar frá 2020 er lítið gert úr þessu 
eða ekkert fjallað um. Þann 9. október 2019 óskaði Hafrannsókna-
stofnun eftir tillögum um mótvægisaðgerðir frá Samtökum fyrirtækja í 
sjávarútvegi (SFS). Í tillögum SFS frá 4. nóvember 2019 til Hafrann-
sóknastofnunnar var óskað eftir mati á áhrifum þess að notuð verði 
hrogn frá Stofnfiski með síðbúinn kynþroska.  Það hefur ekki komið 
fram hvort þetta mat hafi verið gert og niðurstöður á því mati. Jafnframt 
liggja ekki fyrir opinberar upplýsingar um hlutfall kynþroska í eldislaxi 
eins og var gert á árunum 2003150 og 2004.151 Það vekur athygli hve lítil 
áhersla er á að taka inn áhrif kynþroska í eldinu á umhverfisáhrifin.  
Hlutfall kynþroska í strokufiski er stór áhrifaveldur á því hvort og þá í 
hve miklu mæli strokulax leitar upp í veiðiár152 og geti þannig ollið 
erfðablöndun. 
 
Viðræður um ljósstýringu 
Með lýsingum í sjókvíum á ákveðnum tíma yfir vetramánuðina er hægt 
að draga verulega úr eða koma í veg fyrir kynþroska eldislaxa (Hansen 
o.fl. 2017).  Varðandi mótvægisaðgerðir hófs samtal snemma á milli 
Hafrannsóknastofnunnar og Landssambands fiskeldisstöðva. Í frétta-
tilkynningu Hafrannsóknastofnunnar frá 5. júlí 2018 kemur fram:153  

 
150 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2004-slysaskyrsla2004-002.pdf  
151 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2005-Kyn%C3%BEroskask%C3%BDrsla2005_EV2005_001.pdf  
152 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf  
153 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  

,,Þá er hægt að tefja kynþroska með notkun ljósa í kvíum yfir veturinn 
og þannig verður stærstur hluti laxanna ekki kynþroska fyrir slátrun. 
Hafrannsóknastofnun hefur lagt til við Matvælastofnun að þessi skilyrði 
verði sett í ný rekstrarleyfi til eldis frjórra laxa í sjókvíum enda munu 
þau draga úr áhættu af erfðablöndun ef eftir þeim er farið“. 

 
Skilgreind mótvægisaðgerð í lögum 
Í gr. 6a í breytingum á lögum nr. 71/2008154 um fiskeldi samþykkt frá 
Alþingi Íslendinga á árinu 2019 kemur fram að í áhættumati erfða-
blöndunar skal tekið tillit til mótvægisaðgerða sem draga úr mögulegri 
erfðablöndun, m.a. ljósastýringu. Í lögunum kemur jafnframt fram að 
Hafrannsóknastofnun skal leita eftir tillögum eldisfyrirtækja að slíkum 
mótvægisaðgerðum.  
 
Tillaga SFS 
Þann 9. október 2019 óskaði Hafrannsóknastofnun eftir tillögum um 
mótvægisaðgerðir frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS). Í  
tillögum SFS frá 4. nóvember 2019 til Hafrannsóknastofnunnar var lagt 
til að beitt verði ljósastýringu frá 15. nóvember til 20. mars (eða með 
öðrum hætti ef rannsóknir sína að það er það sem þarf) til að minna eða 
útiloka kynþroska á eldistíma. Ljós verði notuð fyrri veturinn. Ef um 
haustseiði er að ræða þá fá þau ljós fyrra og seinna árið.  
 
Ekki fylgt eftir 
Varðandi ljósastýringu eru engin ákvæði um ljósastýringu í reglugerð 
nr. 540/2020 um fiskeldi.155 Það eru heldur engin ákvæði um 
ljósastýringu á frjóum laxi í rekstrarleyfum sem Matvælastofnun hefur 
gefið út156 eða í áhættumati erfðablöndunar frá 2020.157  
 
Þrátt fyrir að ljósastýring sé sérstaklega tiltekin í lögum um fiskeldi sem 
mótvægisaðgerð er ekkert sem bendir til þess að búið sé að innleiða þá 
kröfu í regluverkið.  Það er því ákvörðun einstakra framleiðenda hvort 

154 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  
155 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020  
156 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur  
157 https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2004-slysaskyrsla2004-002.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2016/12/VIG2005-Kyn%C3%BEroskask%C3%BDrsla2005_EV2005_001.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-erfdablondunar
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0540-2020
https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur
https://www.hafogvatn.is/is/moya/extras/laxeldi
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ljósastýring verði notuð til að hindra eða minnka kynþroska og þannig 
draga úr umhverfisáhrifum í tilfelli slysasleppinga.  
 
5.7 Eldissvæðin og villtir laxastofnar 
 
Eldissvæði afmörkuð 
Með útgáfu á auglýsingu nr. 460/2004158 um friðunarsvæði þar sem 
eldi laxfiska í sjókvíum er óheimilt var tekin ákvörðun um að banna allt 
eldi laxfiska á svæðum í nágrenni við stærri laxveiðiár og eftir standa 
Vestfirðir, Austfirðir og Eyjafjörður ásamt Suðurlandi og Öxarfirði en 
þar er vart raunhæft að reikna með eldi í sjókvíum með hefðbundinni 
eldistækni.   
 
Ísafjarðardjúpi lokað 
Á árinu 2017 var lagt til í áhættumati erfðablöndunar að Ísafjarðardjúpi 
yrði lokað fyrir öllu eldi á frjóum laxi:159  

,,Líkanið gerir almennt ráð fyrir lítilli innblöndun í flestar ár en Laugardalsá, 
Hvannadalsá og Langadalsá í Ísafjarðardjúpi, ásamt Breiðdalsá í Breiðdal 
virðast allar í talsverðri hættu vegna innblöndunar eldisfisks. Af þessum 
ástæðum er lagt til að ekki verði leyft eldi í Ísafjarðardjúpi vegna mikilla 
neikvæðra áhrifa á ár í Djúpinu. Af sömu ástæðum er lagt til að eldi verði ekki 
aukið í Berufirði og lagst gegn eldi í Stöðvarfirði vegna nálægðar við 
Breiðdalsá“. 

 
Skv. áhættumati erfðablöndunar var lagt til 50.000 tonna framleiðslu-
heimildir á sunnanverðum Vestfjörðum.  Miðað við þær forsendur sem 
stuðst var við í áhættumatinu er hlutfall eldislaxa í tveimur lykilám á 
Vestfjörðum vel undir 4% viðmiðunarmörkum. Þ.e.a.s. hægt er að auka 
framleiðsluheimildirnar og hefði þá þurft að gera ráð fyrir þeim í 
Ísafjarðardjúpi þar sem burðarþolið var full nýtt á sunnanverðum 
Vestfjörðum.   
 

 
158 https://stofn.fiskistofa.is/media/laxa_silungssvid/auglysing_460_2004.pdf  
159 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2017-027.pdf  
160 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  

3.000 tonna tilraunaeldi 
Slaki í áhættumatinu vakti upp umræður og þann 5. júlí 2018 sendi 
Hafrannsóknastofnun frá sér fréttatilkynninguna:160  

,,Þá hefur stofnunin í hyggju að gera takmarkaða tilraun í Ísafjarðardjúpi til að 
rannsaka ákveðna þætti í fiskeldi í samvinnu við eldisfyrirtæki. Tilraunin yrði 
takmörkuð í magni við hámark 3.000 tonn af frjóum laxi og til 5 ára“……. 
,,Nánari rannsóknaráætlanir eru í vinnslu en gert er ráð fyrir að rannsóknir 
hefjist vorið 2019“. 

 
Eftir fjölmiðlaumræðu161 kom fram að von væri á því að auglýst verði 
eftir samstarfsaðila fljótlega. Af því var ekki væntanlega vegna þess að 
fyrir tilraunareldinu var engin lagastoð.   
 
Ísafjarðardjúp opnað að hluta 
Þann 5. júní 2020 staðfesti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra með 
undirritun sinni að opna Ísafjarðardjúp eingöngu fyrir eldi á frjórum 
löxum fyrir utan Æðey.162 Samkvæmt hinu staðfesta áhættumati verður 
eldi á frjóum laxi ekki stundað nær veiðiám í botni Ísafjarðardjúps en 
sem nemur línu frá Ögurnesi að Æðey og Hólmasundi.  
 
Rökstuðningur fyrir línunni 
Í rökstuðningi fyrir að banna eldi innan við Æðey er einkum vísað til 
óvissu og viðhalda ákveðnum fjarlægðarmörkum:163   

• ,,Vegna óvissu um áhrif eldis nærri laxveiðiám í Ísafjarðardjúpi telur 
stofnunin ekki ráðlegt að heimila eldi nær ósum þeirra en sem nemur að 
línu frá Ögurnesi að Æðey. Frá þeirri línu er stysta fjarlægð frá 
Laugardalsá 7 kílómetrar“.  

• ,,…… þá hefur nálægð áhrif á það heildareldismagn sem hægt er að ala 
í Ísafjarðardjúpi. Aukin nálægð við veiðiár minnkar það heildarmagn sem 
hægt er að ala en með aukinni fjarlægð verður minna áhrif“.  

• ,,Eins og kemur fram í tækniskýrslu skiptir fjarlægð frá eldiskvíum að 
laxveiðiám máli varðandi fjölda strokulaxa sem ganga í tilteknar ár“……  

• ,,Því er mælst til að sem mest af fiski verið alið sem fjærst ám í botni 
Djúpsins og eldi valið staður framar. Þessar niðurstöður eru byggðar á 

161 http://www.ruv.is/frett/segir-hafro-halda-ibuum-vid-djup-i-gislingu 

162 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/05/Kristjan-Thor-stadfestir-nytt-ahaettumat-
erfdablondunar/  
163 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
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grunni núverandi gagna og verður endurskoðuð þegar frekari 
vöktunargögn liggja fyrir, eigi síðar en innan þriggja ára“. 

 
Strokulax heldur sig í firðinum 
Ísafjarðardjúp er tiltölulega stórt fjarðarkerfi og í tilfelli slysasleppinga 
sækir strokulax í mestu mæli í veiðiár í firðinum. Í fjölmörgum 
slysasleppingum í stórum fjarðarkerfum hefur storkulax haft 
tilhneigingu að sækja í veiðiár innar í firðinum (kafli 3 og viðaukar 1 til 
4). Það skiptir því litlu máli hvort sjókvíaeldisstöðvarnar eru fyrir miðju 
Ísafjarðardjúpi eða innan við Æðey á því hvort strokulaxinn gangi upp í 
veiðiár innst í Djúpinu.  
 
Meiri líkur á tjóni utar í Djúpinu 
Það má gera ráð fyrir því að meiri líkur séu á að slysasleppingar eigi sér 
stað utar í firðinum en innan við Æðey vegna meira ölduálags (kafli 5.8).  
Líkur á að storkulax úr kvíum á ystu staðsetningum í Ísafjarðardjúpi  
gangi upp í laxveiðiár geta því jafnvel verið meiri en í tilfelli innstu 
staðsetninga í Djúpinu. Það er því vafasamt hvort þessi 
mótvægisaðgerð skili tilætluðum árangri, standist skoðun og sé 
skynsamleg.   
 
5.8 Áhrif staðsetningar 
 
Orsakir slysasleppinga 
Gat á netpoka er algengasta orsök slysasleppinga á eldislaxi í sjókvíum.  
Oftast má rekja það til núnings og slits á netpokum (Føre & Thorvaldsen 
2021; Føre o.fl.  2019).  Eftir því sem meira veðurálag er á netpoka því 
meiri líkur er á núningi og sliti með þeim afleiðingum að gat myndast 
og fiskur sleppi.  Stærstu slysasleppingarnar eiga sér stað eftir vond 
veður (Dempster o.fl. 2016.).   
 
 

 
164 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 5.2. Staðsetning og tímasetning slysasleppinga hjá Arnarlaxi á árunum 2018-
2020 eftir eldissvæðum.  Byggt á gögnum frá Matvælastofnun.164 
 
Slysasleppingar á opnum svæðum 
Eftir því sem sjókvíaeldisstöð er utar í firðinum er að öllu jöfnu meira 
álag á búnað vegna haföldu, vindöldu og strauma. Á sunnanverðum 
Vestfjörðum hefur Arnarlax verið með mest umfang og á árunum 2018-
2020165 tilkynnti um sjö tjón á búnaði (kafli 5.3).  Það vekur athygli að 
nær öll tjónin eru á tveimur staðsetningum, það er við Hringsdal í 
Arnarfirði og Laugardal í Tálknafirði  (mynd 5.2).  Hér er um að ræða 
ystu staðsetningar í fjörðunum sem hafa verið í notkun og eru á þeim 
svæðum þar sem veðurálag er hvað mest.  
 
 
 

165 https://www.arnarlax.is/is/gaedi  
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Hvers er að vænta? 
Tvö af þremur fyrirhuguðum eldissvæðum Arnarlax eru ystu svæðin í 
Ísafjarðardjúpi og eru því undir miklu veðurálagi.   Það má gera ráð fyrir 
um og yfir 4 metra haföldu á ystu staðsetningum Arnarlax við Óshlíð 
(mynd 5.3) og 3-4 m vindöldu.  Haft skal í huga að það er töluvert meiri 
hafalda og vindalda á ystu staðsetningum Arnarlax í Ísafjarðardjúpi en 
í Arnarfirði166 og Patreks- og Tálknafirði167 þar sem tjón á búnaði hafa 
verið algeng (mynd 5.2).    
 
Ystu staðsetningar undir mestu álagi 
Skv. búnaðarstaðlinum NS 9415 er veðurálag á eldissvæðum flokkað í 
fimm flokka (A-E). Meira en 3 metra ölduhæð fellur undir flokk E 

 
166 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1282/2018-03-
15%20Frummatsskyrsla%20Arnarfj%C3%B6r%C3%B0ur%20-%20Arctic%20Sea%20Farm%20(003).pdf  
167 https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-copy-1.pdf  

(extreme exposure) þar sem veðurálag er mest.  Það er helmingi meira 
álaga á búnaðinum við 4 metra ölduhæð í samanburði við tveggja metra 
ölduhæð (Berstad og Heimstad 2017).  Mesta álag og slit verður á 
sjókvíum yst í Ísafjarðardjúpi og þannig meiri líkur á tjóni á búnaði og 
slysasleppingum.  Sama gildir um aðrar staðsetningar s.s. utarlega í 
Dýrafirði.  
 
Hafískomur 
Hafís á Grænlandssundi rekur undan vindum og straumum inn á 
siglingarleiðir við Ísland og upp að ströndum landsins. Það eru einkum 
langvarandi suðvestan- og vestanáttir í Grænlandssundi sem valda því 
(Þór Jakobsson 2004).  
 
Fram til ársins 2008 höfðu engin tjón átt sér stað í íslensku sjókvíaeldi 
vegna hafíss (Valdimar Ingi Gunnarsson 2008). Ennþá hefur hafís ekki 
valdið tjóni og þó að almennt séu ekki miklar líkur eru þær þó til staðar 
við sérstakar aðstæður. Í því sambandi má nefna hafískomu á Vestfirði 
á árinu 2007. Aðstæður voru þá óvenjulegar og hafís barst hratt að 
landinu og Dýrafjörður fylltist af hafís (Ingibjörg Jónsdóttir og Einar 
Sveinbjörnsson 2007).  Það er misjafnt hve langt hafísinn fer inn í 
firðina og má gera ráð fyrir að kvíaþyrpingar utarlega í fjörðum geti 
orðið fyrir mestum áhrifum.  
 
Mótvægisaðgerðir  
Þó hætta á hafís séu ekki taldar miklar er þó mögulega sú sviðsmynd 
uppi að ísinn geti valdið tjóni á sjókvíum á Vestfjörðum og í því 
sambandi er t.d. gert ráð fyrir mótvægisaðgerðum í matsskýrslu 
Háafells:168 

,,Til að minnka áhættuna af tjóni af hugsanlegum hafískomum er eldið haft 
tiltölulega innarlega í Ísafjarðardjúpi en mesta áhættan er í utanverðu 
Djúpinu. Það styttir einnig vegalengdina ef draga þarf eldiskvíar í 
neyðartilfellum innar í Ísafjarðardjúp á svæði sem hafís barst ekki til á 
hafísárunum á sjöunda áratugnum“. 

168 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855  
 

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1282/2018-03-15%20Frummatsskyrsla%20Arnarfj%C3%B6r%C3%B0ur%20-%20Arctic%20Sea%20Farm%20(003).pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1282/2018-03-15%20Frummatsskyrsla%20Arnarfj%C3%B6r%C3%B0ur%20-%20Arctic%20Sea%20Farm%20(003).pdf
https://www.mast.is/static/files/import/leyfi/matsskyrsla-patreks-og-talknafjorur-copy-1.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855
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Ástæðan fyrir því að Háafell valdi að vera með 2/3 hluta eldisins innan 
við Æðey var m.a. til að minnka áhrif frá haföldu og ekki minnst hafís. 
Með því að hafa tvö sjókvíaeldissvæði (árgangasvæði) innan við Æðey 
er alltaf annað laust þegar eldi er utan við Æðey. Í tilfelli hafískomu í 
utanvert Ísafjarðardjúp er hægt að draga eldiskvíarnar inn fyrir Æðey 
og festa í rammafestingar á því svæði sem væri í hvíld.  Nýtt áhættumat 
erfðablöndunar þvingar Háafell að vera með tvö árgangasvæði utan við 
Æðey og þannig eykst áhætta á slysasleppingum vegna mögulegs hafís 
í utanverðu Ísafjarðardjúpi.  
 
5.9 Aðgerðir í veiðiám 
 

Gripið til aðgerða eftir tjón 
Það er ekki gert ráð fyrir öðru þrepi mótvægisaðgerða í áhættumati 
erfðablöndunar frá 2017 með að hindra uppgöngu eða fjarlægja 
eldislax úr veiðiám fyrir hrygningu og þannig horft fram hjá því sem 
best þekkist erlendis169.  Áhættumatið leggur árherslu á að fylgjast með, 
horfa á og grípa til aðgerða þegar tjón hefur átt sé stað.  
 
Tillögur Fiskistofu hunsaðar 
Fiskistofa fer með stjórnsýslu veiðiáa lagði til við starfshóp um 
stefnumótun í fiskeldi árið 2017 að fjarlægja eldislax úr veiðiám sem 
stefnumótunarhópurinn ákveður að hunsa170. Af hverju eru ábendingar 
Fiskistofu hunsaðar? Átti sér stað samtal á milli Hafrannsókna-
stofnunnar og Fiskistofu þegar unnið var að gerð áhættumats 
erfðablöndunar og ef svo er voru tillögur stofnunarinnar þá einnig 
hunsaðar? 
 
 
 
 

 
169 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf  
170 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-
erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf  

Breyta þarf hugsunarhætti 
 

Það er mikill munur á þeirri hugmyndafræði sem áhættumati erfðablöndunar 
byggir á og þeirri sem byggir á mótvægisaðgerðum sem tekur mið af norskri 

þekkingu og reynslu. Tillögur í áhættumati erfðablöndunar ganga að mestu út á 
að leggja mat á hvort atburður hafi átt sér stað en tillögur sem byggja á 

mótvægisaðgerðum taka mið af því að koma í veg fyrir að atburður eigi sér stað 
með mótvægisaðgerðum eins og nú er unnið eftir í Noregi. Áhættumat 

erfðablöndunar er með innbyggða erfðablöndun, nokkuð sem við eigum að 
reyna að koma í veg fyrir. 

 

 
Umsögn umhverfis- og samgöngunefndar 
Það voru margir ósáttir við skort á mótvægisaðgerðum í áhættumati 
erfðablöndunar. Í umsögn umhverfis- og samgöngunefndar með 
fiskeldisfrumvarpinu á vorþingi 2019 kemur fram:171 

,,Sleppi fiskur úr kvíum er þörf á skýrum og árangursríkum 
mótvægisaðgerðum. Bendir nefndin á reynslu frá Noregi þar sem leitað er að 
strokulöxum. Reynslan ber þess vitni að fiskarnir leita langoftast í nálægar ár 
þótt þeirra geti orðið vart í fjarlægum ám. Til eru aðferðir við að leita uppi og 
fjarlægja þess konar aðkomufiska. Meðal annars leita kafarar að þeim og 
fjarlægja úr ánum. Slíkar mótvægisaðgerðir ber að þróa hér á landi að mati 
nefndarinnar, og kosta meðal annars með fé úr atvinnugreininni“. 

 
Norðmenn hafa lært af reynslunni 
Norðmenn eru búnir að komast að þeirri niðurstöðu að fyrsta þrep 
mótvægisaðgerða á eldissvæði er ekki nægilegt og hafa því virkja annað 
þrep mótvægisaðgerða. Eftir að Norðmenn höfðu horft upp á áratuga 
langa erfðablöndun hefur verið gripið til öflugra mótvægisaðgerða og 
varúðarsjónarmiða á síðustu árum (viðauki 7): 

• Strax eftir slysasleppingu eru veiðiár í firðinum og nágrenninu 
vaktaðar og allur sjáanlegur eldislax fjarlægður. 

• Um haustið er farið í fjölmargar veiðiár þar sem hlutfall 
strokulaxa hefur verið hátt og eldislax fjarlægður fyrir 
hrygningu.  

 

171 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5038.pdf  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-haettumat-erfablndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-5.-Athugasemdir-vi%C3%B0-%C3%81h%C3%A6ttumat-erf%C3%B0abl%C3%B6ndunar.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5038.pdf
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Virkja annað þrepið? 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá 2020 eru Íslendingar 
þó byrjaðir að nálgast það sem best þekkist erlendis: 172   

,,Árvakar eru þó almennt ekki hugsaðir sem mótvægisaðgerð heldur fyrst og 
fremst vöktunarbúnaður. Í neyðartilfellum getur þessi tækjabúnaður þó nýst 
sem mótvægisaðgerð, þ.e. þegar stórir og óvæntir atburðir verða þess 
valdandi að fjöldi fiska strjúki“. 
 
,,Þá þarf að vera til búnaður til að skilja frá strokulaxa í slíkum tilfellum, eða 
aðrar aðferðir við að fjarlægja strokulaxa úr ám“. 

  
Þetta er jákvæð breyting hjá Hafrannsóknastofnun. Þegar komið er að 
þeim tímapunkti að norsku leiðinni verður fylgt, þ.e.a.s. að fjarlægja 
allan sjáanlegan eldislax úr veiðiám fyrir hrygningu, verður hægt að 
auka framleiðsluheimildir mikið og þá jafnframt er áhættumat 
erfðablöndunar búið að missa tilgang sinn (kafli 9).173    
 
Lítil og stór veiðivötn 
Bent er á að  hlutfall eldislaxa sé hærra í veiðiám með færri en 100 laxa 
og því mikilvægara að vakta og fjarlægja eldislax úr þeim en í stærri 
veiðiám (Kanstad-Hanssen o.fl. 2017). Verði engar mótvægisaðgerðir 
við hafðar eru meiri líkur á erfðablöndun í litlum veiðiám með litlum 
stofni en í  stórum veiðiám með stórum laxastofnum. Ef aftur á móti 
tekið er tillit til mótvægisaðgerða í samanburðinum er ekki gefið að 
minni veiðiár með lítinn stofn séu viðkvæmari. Það felst m.a. í því að 
auðveldara er að fjarlægja eldislax úr litlum veiðiám en stórum.  
 
 
 
 
 
 

 
172 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  

5.10 Niðurstaða 
Kafli 5. Mótvægisaðgerðir 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Mótvægis-

aðgerðir 
tvö þrep 

Í fyrsta þrep er ætlað að koma í veg fyrir að fiskur sleppi úr kví 
en annað þrep til að koma í veg fyrir að eldislax hrygni í 
veiðiám. 

 

 Lögin Í lögum um fiskeldi er sérstaklega seiðastærð og ljósastýring 
taldar upp sem mótvægisaðgerðir.  

 Ástand 
náttúruleg
a stofna 

Sterkir sjálfbærir laxastofnar er mikilvæg mótvægisaðgerð. 
Vöktun og veiðistjórnun er ábótavant í flestum veiðiám á 
eldissvæðum og í næsta nágrenni á Vestfjörðum. 

 

 Búnaðar-
staðalinn 

Búnaðarstaðalinn er mikilvægasta fyrsta þrep 
mótvægisaðgerð. Þrátt fyrir að búið sé að innleiða staðalinn 
eru tjón óvanalega tíð hjá sumum fyrirtækjum sem vekja 
spurningar um hvort kröfur séu nægilegar.  

 

 Notkun á 
geldfiski 

Ákvæði un notkun á geldfiski í lögum um fiskeldi ganga fyrst og 
fremst út á að verja fjárhagslega hagsmuni íslenskra leppa og 
erlendra fjárfesta.  Aðferðin hefur verið í þróun í áratugi og er 
ennþá á tilraunarstigi. 

 
 

 Seiða-
stærð 

Það eru engar rannsóknir sem standast skoðun sem sýna 
mismunandi endurheimtuhlutfall eldisseiða eftir seiðastærð. 
Aukin seiðastærð við útsetningu í kvíar styttir aftur á móti 
eldistímann og þar með líkur á slysasleppingum.  

 

 Ljósa-
stýring 

Ljósastýring getur dregið úr kynþroska í eldinu en hefur ekki 
verið innleitt í útgáfum rekstrarleyfa þrátt fyrir að vera 
sérstaklega tilgreind sem mótvægisaðgerð í lögunum. 

 

 Eldissvæði 
og villtir 
laxastofnar 

Ísafjarðardjúp var í fyrsta áhættumatinu lokað, síðan opnað 
fyrir utan Æðey án rökstuðnings sem stenst skoðun.  

 Áhrif stað-
setningar 

Meiri líkur eru taldar á slysasleppingum úr sjókvíum sem eru 
staðsettar á opnum svæðum vegna meira veðurálags og hafís.  

 Aðgerðir í 
veiðiám 

Framan af hefur Hafrannsóknastofnun lagst á móti því að 
strokulax verði fjarlægður úr veiðivatni fyrir hrygningu. Í nýju 
áhættumati er það lagt til í tilfelli stórra slysasleppinga. 

 

 

173 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf
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6. Vöktun 
 

6.1 Sýnatökur á stangveiðitímabilinu 
 
Sýnataka og greining 
Í áhættumati erfðablöndunar er gert ráð fyrir eftirtöldum aðferðum til 
að greina hlutfall eldislaxa í veiðiám yfir stangveiðitímabilið: 174 

• Stroksýni úr veiddum/slepptum fiski. Sett verði upp kerfi 
stroksýnatöku (DNA-sýnatöku) úr veiddum fiski. Hægt er að fá 
sendar upplýsingar til baka um arfgerð fisks að greiningu 
lokinni sem hvata til þess að sýnataka verði framkvæmd. 

• Söfnun og greining hreistursýna. Safna hreistri af laxi úr völdum 
ám til að grein hvort um sé að ræða eldislax. Lagt er til að 
hreistri verði safnað úr a.m.k. einni veiðiá úr hverjum 
landsfjórungi og Vestfjörðum 

 
Strokusýni úr veiddum/slepptum fiski 
Ekki er um nákvæma útfærslu að finna í áhættumati erfðablöndunar en 
um stroksýni er spurningin hvort um sé að ræða tilviljunarkennda 
sýnatöku yfir stangaveiðitímabilið eða eru eingöngu send sýni af fiski 
sem líkist eldislaxi?  Í vöktunarskýrslu175 fyrir árið 2020 er ekki greint 
frá því hvort strokusýni hafi verið tekin eða gert grein fyrir 
niðurstöðum, en þessi aðferðafærði var fyrst lögð til í áhættumati 
erfðablöndunar árið 2017.  Í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi kemur 
fram;  

,,Í rekstrarleyfi fyrir laxeldi skal kveðið á um skyldu til notkunar erfðavísa 
þannig að unnt sé að rekja uppruna eldislaxa til ákveðinna sjókvía-
eldisstöðva. Ráðherra skal setja í reglugerð ákvæði um utanáliggjandi 
merkingu á eldislaxi til að auðveldara sé að aðgreina hann frá villtum laxi“.   

 

 
174 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
175 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf 
176 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf  
177 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  

Nú er búið að þróa aðferðafærði til að upprunagreina eldislaxa og þar 
erum við komin lengra en nágrannalöndin.  Hér er því hægt að fá 
áhugaverðar niðurstöður m.t.t. þess að rekja strokulaxa til tiltekins 
laxeldisfyrirtækis.  
 
Söfnun og greining hreistursýna 
Í vöktunarskýrslu Hafrannsóknastofnunar176 kemur fram að alls hafi 
borist 1207 hreistursýni af laxi úr íslenskum veiðiám árið 2020.  Sýni 
komu til greiningar úr 19 ám, flestum á Vesturlandi, en engin úr veiðiám 
á Vestfjörðum.  Ekki er vitað til þess að lax með hreistursmynstur sem 
benti til uppruna úr sjókvíaeldi hafi komið fram í sýnunum frá 2020, en 
endanlegar niðurstöður aldursgreiningar liggja þó ekki fyrir í öllum 
tilfellum. Það er greinilegt að þessi sýnataka tekur ekki mið af vakta 
veiðiár í nágrenni við eldissvæði og þannig takmarkað gagn af þessari 
vöktun.   
 
Áskoranir við sýnatöku 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá árinu 2020 er varðar 
stroksýni úr veiddum/slepptum fiski kemur fram:177  

,,Með þessari sýnatöku fæst heildarhlutfall eldisfiska í klakstofni ásamt 
hlutfalli síðbúins og snemmbúins stroks“.  

 
Sú aðferðafærði sem lagt er upp með í áhættumati erfðablöndunar mun 
ekki skila marktækum niðurstöðum.  Ýmsar áskoranir eru við að fá 
raunhæfa sýnatöku þar sem dreifing eldislaxa getur verið mismunandi 
í tíma og rúmi og niðurstöður mælinga því með stór öryggismörk.  
Vísindanefnd bendir á að sýnataka, sem ekki er af handahófi, getur ekki 
talist aðferð til þess að framkalla hlutlaus gögn um  tíðni  strokufiska  í  
ám:178 

,,Að fara fram á það við stangveiðimenn að þeir skili inn sýnum sem þá grunar 
að sé strokufiskur getur ekki talist slembisýnataka…“ 
 

178 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf 

 

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
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https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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„… og því ekki talist aðferð til þess að framkalla hlutlaus gögn um tíðni 
strokufiska í ám, eins og nú er gert til að mynda í Noregi“. 

 
Ráðleggingar vísindanefndar 
Í skýrslu vísindanefndar er bent á hvernig staðið er að sýnatöku í 
veiðiám í Noregi yfir stangveiðitímabilið:179  

,,Í Noregi er viðhöfð víðtæk vöktunaráætlun um allt land til þess að áætla tíðni 
strokufiska í >200 ám á ári. Í stuttu máli byggir norska áætlunin á 
slembisýnatöku úr afla/stofni sérhverrar af hinum >200 ám, sem byggist á að 
lesa úr hreistursýnum sem valin eru af handahófi úr sumarafla 
stangveiðimanna, svo og sérstökum haustsýnatökum fyrir hrygningu, með 
stangveiði. Úr þessum slembiúrtökum, sem tekin eru úr ám, eru >30.000 
hreistursýni greind árlega til þess að ákvarða hlutfall villtra laxa og eldislaxa“. 

 
Jafnframt bendir vísindanefnd á að auki fari fram köfun með sjónrænni 
greiningu strokulaxa í fjölda áa. 
 
Grundvöllur ákvörðunartöku 
Í áhættumati erfðablöndunar er gert ráð fyrir því að senda til helstu 
laxveiðiáa strokusýni (DNA-sýnatöku) og jafnframt óskað eftir 
hreistursýni til að meta hlutfall eldislaxa. Það eru ákveðin vandkvæði 
við notkun á þessari aðferð, ef sýnin eru tekin á stangveiðitímabilinu 
mælist lægra hlutfall eldislaxa en á haustin sem gefur ekki raunhæft 
viðmið um hlutfall eldislaxa á hrygningartímanum180.  Það þyrfti því 
einnig að taka sýni að hausti í mörgum veiðiám til að fá rétta mynd af 
hlutfalli eldislaxa.  Vandséð er því hvernig hægt verður að styðjast 
eingöngu við niðurstöðu ófullnægjandi sýnatöku yfir stangveiði-
tímabilið við ákvörðunartöku. 
 
 
 
 

 
179 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
180 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/6.-Baendabladid-30.07.2020.pdf  
181 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2017-027.pdf  
182 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  

6.2 Erfðagreiningar smáseiða 
 
Of fáir sýnatökustaðir 
Til að staðfesta að erfðablöndun hafi átt sér stað er lagt til að rafveitt 
verði á hverju ári um 100 smáseiði í ám víðsvegar til að fylgjast með 
mögulegri erfðablöndun, bæði í áhættumati erfðablöndunar á árinu 
2017181 og aftur við endurskoðun á árinu 2020.182 Gert er ráð fyrir að 
taka sýni úr um 20 veiðiám en aðeins sex þeirra er að finna á núverandi 
og fyrirhuguðum eldissvæðum fyrir eldi á frjóum laxi. Í vöktunarskýrslu 
fyrir árið 2020 kemur fram að sýni hafi verið tekin á öllum svæðum 
nema í veiðiám á eldissvæðum á Vestfjörðum þar sem er stundað eldi á 
frjóum laxi (mynd 6.1). Það kemur ekki fram hvort og þá í hve miklu 
mæli  sýni hafa verið tekin árin 2018 og 2019.  Það hefur bæði komið 
fram í gagnaöflun Hafrannsóknastofnunar183 og rannsóknafyrirtæki-
sins Laxfiskar184 að strokulax er að ganga upp í veiðiár í Arnarfirði. Í 
skýrslu vísindanefndar er gerð athugasemd við of fá sýnatökustaði: 185   

,,Þetta mætti útvíkka, og ætti að útvíkka, þannig að fleiri ár verði teknar inn. 
Þess vegna er það tillaga nefndarinnar að aukin áhersla verði lögð á sýnatöku 
úr unglaxi í fleiri ám, að lágmarki eitt dæmigert sýni á u.þ.b. tveggja til fjögurra 
ára fresti, eftir aldri seiða og kynslóðartíma í ánum sem um ræðir.  Til 
samanburðar er til mat á innblöndun fyrir >200 ár/stofna í Noregi“.  

 
Að einhverju leit er brugðist við þessu og nú eru sýni tekin í yfir 30 
veiðiám sem reyndar eru flestar langt frá eldissvæðum (mynd 6.1).   
 

Vakta lokaafurð (erfðablöndun) 
 

Í áhættumati erfðablöndunar er megináhersla lögð á að vakta 
erfðablöndun, þ.e.a.s. staðfesta að atburðurinn erfðablöndun hafi átt sér 
stað. Hér er ,,lokaafurð“ mæld og metin, aðferðafærði sem var lögð af í 

sjávarútvegi fyrir áratugum. Nú er lögð áhersla á í sjávarútvegi að vera með 
eftirlitið sem næst þeim stað sem galli eða áhættan getur hugsanlega 

myndast. Þar er markmiðið að uppgötva og leiðrétta það sem aflaga fer 
sem fyrst til að lágmarka tjónið. 

 

183 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
184 https://www.laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
185 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
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Mynd 6.1. Staðsetning erfðasýntöku Hafrannsóknastofnunar á laxaseiðum árið 
2020.  Sýnastærð er sýnd í sviga aftan við hvern sýnatökustað186.  Guli hringurinn 
sem bætt er inn á myndina sýnir staðsetningu laxeldisstöðva þar sem eldi á frjóum 
laxi er nú stundað á Vestfjörðum. 
 
Rangt staðarval á sýnatökustöðum 
Engin sýni eru tekin á eldissvæðum á Vestfjörðum þar sem eldi á frjóum 
laxi er núna stundað a.m.k. fyrir árið 2020 (mynd 6.1).  Skv. áhættumati 
erfðablöndunar frá 2017 og 2020 var gert ráð fyrir að taka sýni úr 
Selárdalsá í Arnarfirði, Sandá í Dýrafirði og Botnsá í Tálknafirði sem 
ekki virðist vera gert af einhverjum ástæðum. Það er eins og forðast sé 

 
186 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf   

að taka sýni á eldissvæðum þar sem meiri líkur eru á að mæla 
erfðablöndun.  Það mælist því að sjálfsögðu engin erfðablöndun eða 
mjög erfitt verður að finna hana eftir því sem sýnatökustaðir eru lengra 
frá laxeldisfyrirtækjum með eldi á frjóum laxi.  
 
6.3 Notkun árvaka 
 
Árvakar 
Í frummatsskýrslu Háafells187 frá árinu 2016 var lagt til notkun árvaka 
til vöktunar á uppgöngu strokulaxa í veiðiár (mynd 6.2).  Á árinu 2018 
hófst vöktun með árvaka í Laugardalsá (Sigurður Már Einarsson og Ingi 
Rúnar Jónsson 2019). Hafrannsóknastofnun gerir ráð fyrir að settir 
verði upp árvakar í 12 laxveiðiám, sex merktar með bláum lit þar sem 
kerfið hefur þegar verið sett upp og sex ám merkt bláum lit þar sem 
áætlað er að setja upp innan 3ja ára (mynd 6.3).  
 

 
 
Mynd 6.2 . Vöktun á 
eldislaxi með 
myndatökubúnaði. 
Skemaísk mynd af 
Árvaka, Riverwatcher 
frá Vaka, sem getur 
tekið myndir af fiski 
og sent niðurstöður 
áfram til móttakanda 
(http://riverwatcher.is)
.   

 
Staðsetning árvaka utan eldissvæða 
Gallinn við vöktun áhættumats erfðablöndunar á hlutfalli strokulaxa 
með árvaka er að þeir eru í litlum mæli á svæðum þar sem laxeldi er að 
finna. Það vekur athygli að 10 af 12 árvökum eru staðsettir í mikilli 
fjarlægð frá núverandi og fyrirhuguðum eldissvæðum á Vestfjörðum.  

187 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
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Frá eldissvæðum á sunnanverðum Vestfjörðum eru árvakar á 
Vesturlandi í minnst  tæplega 150 km fjarlægð. Það vekur einnig athygli 
að árvakar í Ísafjarðardjúpi eru í tæplega 100 km fjarlægð frá megin 
eldissvæðunum fyrir frjóa laxa í Arnarfirði og Tálkna- og Patreksfirði.  
 

 
Mynd 6.3. Ár sem nú þegar hafa uppsettan árvaka eru merktar bláar og þær sem 
munu fá í framtíðinni eru merktar rauðar188. Guli hringurinn sem bætt er inn á 
myndina sýnir staðsetningu laxeldisstöðva þar sem eldi á frjóum laxi er nú stundað 
á Vestfjörðum.  
 
Árvakar eiga að vera á eldissvæðum 
Í sumum tilvikum eru slysasleppingar ekki tilkynntar og er það vel 
þekkt vandamál bæði hér á landi og erlendis og því mikilvægt að tekið 
sé mið af því.  Með það að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif 
laxeldis þarf að vera með eftirlitsstað eins nálægt áhættustað og 
mögulegt er.  Eftir því sem fjær dregur þeim stað sem mögulega 
slysaslepping hefur átt sér stað eru færri og færri eldislaxar sem leita 

 
188 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
189 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
190 https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2014/07/10/Skyrsla-nefndar-um-leyfisveitingar-og-eftirlit-i-
fiskeldi/  

upp í veiðiám með laxlykt.   Slysaslepping getur því átt sér stað t.d. á 
sunnanverðum Vestfjörðum án þess að strokulax komi fram í árvökum.  
Þeir fjármunir sem fyrirhugað er að verja í árvaka sem eru í jafnvel 
hundruða km fjarlægð er betur varið með að koma fyrir í meiri nálægð 
við eldissvæðin.  
 
Nákvæmni aðferðarinnar 
Auðvelt er að greina strokulaxa úr síðbúnu stroki með sjónmati en 
erfiðara úr snemmbúnu stroki með notkun árvaka.  Nákvæmni þessarar 
aðferðar er því meiri með hækkandi hlutfalli strokulaxa úr síðbúnu 
stroki. Vöktun á strokulaxi með árvaka byggir eingöngu á 
útlitseinkennum en köfun í veiðiár bæði á útliti og atferli fisksins og því 
nákvæmari eins og bent er á af vísindanefnd.189   
 
6.4 Haustvöktun 
 
Tillaga um haustvöktun 
Í skýrslu nefndar190 um leyfisveitingar og eftirlit í fiskeldi frá 2014 var 
lagt til að komið verði á haustvöktun (haustveiðum) til að vakta hlutfall 
eldislaxa í laxveiðiám í nágrenni við sjókvíaeldisstöðvar. Lagt var til að 
Fiskistofa hefði yfirumsjón með haustvöktun og skilgreini hvernig 
bregðast skuli við ef eldisfiskur finnst í laxveiðiám (Anon. 2014). Í 
frummatsskýrslu Háafells191 frá árinu 2016 var lagt til haustvöktun til 
vöktunar á uppgöngu strokulaxa í veiðiár.  
 
Ábendingar vísindanefndar 
Vísindanefnd kemur með jákvæðar ábendingar varðandi haust-
vöktun:192  

,,Að auki telur vísindanefndin ástæðu að nefna rekköfun (e. drift-diving) með 
sjónrænni greiningu strokufiska í yfir 200 ám í Noregi. Sú vöktun byggir á 
formfræðilegri greiningu flökkufiska af hálfu reyndra teyma sem vinna 
samkvæmt ákveðnum tæknistöðlum. Þessi aðferð er vænlegri til þess að 

191 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
192 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  
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greina strokulax en notkun árvaka, einkum snemmstrokufisk, því hún byggir 
ekki aðeins á formfræði, heldur einnig á þeim mun sem er á hegðun 
eldisfiska og villts lax í ám. Þessi aðferð hefur einnig verið rannsökuð og 
hátt nákvæmnistig hennar staðfest“.  

 
Kafa í veiðiár og telja eldislax eins og vísindanefndin bendir á hefur 
Hafrannsóknastofnun ekki viljað leggja til við stjórnvöld af einhverjum 
óljósum ástæðum (kafli 6.5). Haustvöktun sem í raun er öruggasta 
aðferðafræðin til að meta hlutfall eldislaxa í veiðiám sem mögulega geta 
hrygnt með villtum laxi. 
 
Af hverju haustvöktun? 
Meira finnst af eldislaxi í veiðiám að hausti en í stangaveiði að sumri.193 
Það er ástæða þess að Norðmenn leggja mikla áherslu á að kortleggja 
hlutfall eldislaxa í veiðivötnum að hausti. Haustvöktunin er talin gefa 
réttari mynd um raunverulegt hlutfall eldislaxa í veiðiám þegar kemur 
að því að hrygning eigi sér stað en fæst með vöktun yfir stanga-
veiðitímabilið. Með haustvöktun fást öruggari gögn til að leggja mat á 
hvort hugsanleg erfðablöndun geti átt sér stað. Við köfun er því sem 
næst allur stofninn metinn en stærð sýna eru minni í tilfelli stangaveiða 
eða annarrar sýnatökuaðferða.  
 
Árlega haustvöktun 
Með því að kafa í helstu veiðiár á eldissvæðum að hausti fengust 
nákvæmar upplýsingar um hvort og þá í hve miklu mæli eldislax væri 
að finna í veiðiám á eldissvæðum. Í frummatsskýrslu Háafells194 frá 
2016  er lagt til að haustvöktun verði framkvæmd þegar eldislax finnst 
í lykilám. Samfara auknu umfangi laxeldis á Vestfjörðum og 
umfangsmiklum áformum er þó skynsamlegast að vera með árlega 
haustvöktun til að meta stofnstærð villtra laxfiska og hlutfall eldislaxa, 
eins og gert er í Noregi.195   
 

 
193 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
194 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
195 https://www.vitenskapsradet.no/  
196 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  

6.5 Andstaðan við haustvöktun 
 
Stjórnvöld ekki upplýst 
Hvorki í áhættumati erfðablöndunar eða í skýrslu starfshóps 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi196 frá 
árinu 2017 er haustvöktun nefnd á nafn. Stjórnvöld eru því ekki upplýst 
um virkustu vöktunaraðferðina sem stuðst er við með góðum árangri í 
Noregi, þ.e. haustvöktun með köfun í veiðiár þar sem bæði villtir laxar 
og eldislaxar eru taldir og í framhaldinu fjarlægðir. Í andmælum 
Hafrannsóknastofnunar frá 27. október 2017 eru fundnir ýmsir agnúar 
á því að koma á haustvöktun  sem standast ekki skoðun (viðauki 12).  
Haustvöktun hefur aftur á móti verið stunduð af rannsóknafyrirtækinu 
Laxfiskum í ám í Arnarfirði frá árinu 2015 með góðum árangri.197 
Laxfiskar nota að vísu ljós þegar fer að rökkva til að finna strokulaxa, 
aðferð sem m.a. hefur verið notuð erlendis (Glover o.fl 2016).  Aðferð 
sem hentar mjög vel í litlum tærum veiðiám eins og algengt eru á 
Vestfjörðum.  
 
Munu veiðiréttareigendur samþykkja haustvöktun? 
Því er oft haldið fram að veiðiréttareigendur muni aldrei samþykkja að 
farið verði í þeirra veiðiár og leitað að strokulaxi. Staðan er sú að 
veiðiréttareigendur standa nú frammi fyrir því að áhættumat 
erfðablöndunar leggur til 64.500 tonna laxeldi í sjókvíum á 
Vestfjörðum.  Ein sviðsmynd sem blasir við veiðiréttareigendum er að 
eldislax getur leitað í töluverðum mæli upp í veiðiár ef stórar 
slysasleppingar eiga sér stað. Veiðiréttareigendur eru einnig byrjaðir að 
óska eftir að framkvæmd verði vöktun (viðauki 12)198 199. Í endur-
skoðuðu áhættumati frá 2020200 er opnað fyrir ,,aðrar aðferðir við að 
fjarlægja strokulax úr ám“ en forðast að tengja við haustvöktun.  
 
 

197 http://www.laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
198 http://www.bb.is/2017/10/leita-ad-eldisloxum-i-vestfirskum-am/  
199 http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/10/11/leita_eldislaxa_i_laugardalsa/  
200 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
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Vöktun Laxfiska 

 

Rannsóknarfyrirtækið Laxfiskar, í samstarfi við landeigendur í Ketildölum við 
Arnarfjörð, heldur úti vöktunarrannsókn í því skyni að fylgjast með laxa- og 

göngusilungsstofnum í þremur ám í Ketildölum við Arnarfjörð. Rannsóknin var 
sett á laggirnar 2015 í þeim tilgangi að vakta með árlegum athugunum hve mikil 

áhrif ört vaxandi laxeldi í Arnarfirði og nærliggjandi strandsvæðum hefur á þá 
fiskistofna. Mikilvægur grundvallarþáttur í rannsókninni felst í því að afla 

upplýsinga um fjölda eldislaxa sem ganga í árnar til hrygningar eftir að hafa 
sloppið úr eldiskvíum. Samhliða er fylgst með stærð hrygningarstofna villtra laxa 
og göngusilunga í ánum. Í þessari skýrslu eru birtar upplýsingar um þá eldislaxa 
sem veiðst hafa á hrygningartíma í Fífustaðadalsá í Arnarfirði árin 2015-2020, 

auk þess sem birtar eru upplýsingar um laxastofn árinnar. Fjögur ár af þeim sex 
árum sem vöktunin hefur staðið þá hefur verið staðfest að eldislaxar tóku þátt í 
hrygningunni í Fífustaðadalsá. Fjöldi eldislaxanna þau ár (2015, 2017, 2018 og 

2020) var frá 5,6% og upp í 15,4% af heildarfjölda laxa sem gengið höfði í ána til 
hrygningar þau ár. Alls veiddust á riðtíma 8 kynþroska eldislaxar í 

Fífustaðadalsá, allt frá neðsta hrygningarsvæði árinnar til þess efsta.201 
 

 
Ávinningur veiðiréttaeigenda 
Af hverju ættu veiðiréttareigendur að vera á móti slíku inngripi sem 
fælist í haustvöktun? Það væri hlutverk Umhverfissjóðs sjókvíaeldis, 
sem laxeldisfyrirtækin fjármagna, að greiða kostnaðinn og ávinningur 
veiðiréttareigenda væri að þeir fengju upplýsingar um:202  

• Stofnstærð laxastofns í ánni og hvort veiðiálaga væri hæfilegt.  
• Hlutfall eldislaxa í ánni og hugsanlegar líkur á erfðablöndun 

áður en hrygning færi fram. 
 
Laxfiskar hafa í samvinnu við heimamenn haldið úti vöktun í þremur 
veiðiám í Arnarfirði frá árinu 2015.203 Í staðinn fyrir veiðiréttar-
eigendur greiddu fyrir þessar rannsóknir væri eðlilegra að það væri 
gert af Umhverfissjóði sjókvíaeldis.  
 

 
201 http://www.laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
202 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/6.-Baendabladid-30.07.2020.pdf  
203 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
204 https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74  

Vöktun í veiðiám ekki á forræði framkvæmdaraðila 
Stefnumótunarhópurinn204 bendir á að vöktun í veiðiám sé ekki á 
forræði framkvæmdaraðila. Að sjálfsögðu er vöktun á ástandi 
hrygningarstofna ekki á forræði eldisfyrirtækja og á það hefur verið 
bent að Fiskistofa í samráði við Hafrannsóknastofnun og veiðiréttar-
hafa sjái um framkvæmd en ekki eldisfyrirtæki. Framkvæmd 
stjórnsýslu og eftirlits samkvæmt lögum nr. 61/2006 um lax- og 
silungsveiði er á sérstöku sviði Fiskistofu sem nefnist lax- og 
silungsveiðisvið205. Heimild stjórnalda að fara í veiðivötn og leita 
eldislaxa er m.a. að finna í lögum nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð.206  
 
Skortur á vöktun  
Þrátt fyrir ítrekaðar slysasleppingar t.d. í Arnarfirði er ekki farið 
markvist í veiðiár í firðinum og kannað hvort og í hve miklu mæli þar er 
að finna eldislax. Af hverju er það ekki gert?  Skipta litlu veiðiárnar á 
eldissvæðum engu máli? Skv. íslenskum og erlendum rannsóknum207 
sækir eldislax í mestu mæli í veiðiár í nágrenni við sleppistað og 
sérstaklega í stærri fjarðarkerfa eins og í tilfelli Arnarfjarðar (kafli 3.7). 
Hafrannsóknarstofnun kannar ekki hlutfall eldislaxa markvisst í 
veiðiám á eldissvæðum. Laxfiskar hafa aftur á móti í samvinnu við 
heimamenn haldið úti vöktun í þremur veiðiám í Arnarfirði frá árinu 
2015, og þar hefur komið fram að hlutfall eldislaxa er yfir 
viðmiðunarmörkum208. Þetta er eina dæmið um viðunandi vöktun 
veiðiáa á eldissvæðum á Vestfjörðum og í anda þess sem best þekkist 
erlendis, nokkuð sem Hafrannsóknastofnun getur tekið til fyrirmyndar.  
 
 
 
 

205 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855  
206  
207 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Matsskyrsla-Haafells-okt-2020-svort.pdf  
208 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  

http://www.laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://www.laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/6.-Baendabladid-30.07.2020.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9d0e56b5-87fa-11e7-9419-005056bc4d74
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/Matsskyrsla-Haafells-okt-2020-svort.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
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6.6 Niðurstaða 
Kafli 6. Vöktun 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Sýnatökur á 

stangveiðitímabilinu 
Gert er ráð fyrir að taka hreisturssýni og strokusýni til 
erfðagreiningar á stangveiðitímanum.  Miðað við 
hvernig staðið er að framkvæmd sýnatöku fást ekki  
raunhæfar niðurstöður á hlutfalli eldislaxa.  
 

 

 Erfðagreiningar 
smáseiða 

Það eru ekki tekin sýni í veiðiám á eldissvæðum þar 
sem nú er stundað eldi á frjóum laxi og þannig 
auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að engin 
erfðablöndun hafi fundist.  
  

 

 Notkun árvaka Með notkun árvaka fást strax upplýsingar ef 
slysaslepping á sér stað. Aðferðin er ekki eins 
nákvæm og haustvöktun. Flestir árvakar eru langt frá 
eldissvæðum og koma þannig að takmörkuðu gagni í 
vöktun á strokulöxum. 
 

 

 Haustvöktun Haustvöktun er nákvæmasta aðferðin til að fylgjast 
með hlutfalli eldislaxa í veiðiám enda notuð í miklu 
mæli í Noregi. 
 
Mikil tregða hefur verið hjá Hafrannsóknastofnun að 
taka haustvöktun af einhverjum ástæðum. 
 
Haustvöktun (haustveiði) er framkvæmt af 
rannsóknafyrirtækinu Laxfiskum með góðum árangri 
á eldissvæðum. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Viðbrögð 
 
7.1 Grundvöllur ákvörðunartöku  
 
Tvö verkfæri 
Í áhættumati erfðablöndunar er lagt til að nota tvö viðmið til að virkjuð 
verði viðbrögð sem eru: 

i. Hlutfall eldislaxa í veiðiám og er miðað við 4% (kafli 4.2). 
ii. Erfðablöndun, en þar er viðmiðið óskilgreint og óljóst (kafli 

4.3). 
 
Ofangreind viðmið þarf stofnunin að styðjast við þegar tillögur eru 
lagðar fram um viðbrögð.  Þau mynda grunn að ákvarðanatöku um 
aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum og því grunnurinn að því að 
áhættumati erfðablöndunar skili sínu hlutverki.   Vandamálið er að 
viðmiðin byggja á mjög veikum grunni og stofnunin hefur ekki gert 
grein fyrir framhaldi eða frekari útfærslum.  
 
Viðmiðanir fyrir ákvörðunartöku 
Hafrannsóknastofnun stendur frammi fyrir ákveðnum viðfangsefnum 
við ákvörðunartöku og ráðgjöf til stjórnvalda: 
• Hlutfall eldislaxa: Vöktun er þannig háttað í áhættumati erfða-

blöndunar að ekki verður hægt að reikna út hlutfall eldislaxa í 
flestum veiðiám á Vestfjörðum og þannig viðmiðunin um ákveðið 
hlutfall eldislaxa marklaust.  Það verður aðeins hægt að reikna 
hlutfall eldislaxa í tveimur veiðiám með árvaka, en ekki öðrum, 
nema nota haustvöktun sem ekki er lagt til að nota.  

• Erfðarblöndun: Það er ekki til staðar þekking til að setja viðmið fyrir 
erfðablöndun sem byggir á vísindalegum grunni og um það mun 
ekki nást sátt.  Með öðru þrepi mótvægisaðgerða er komið í veg fyrir 
að eldislax nái að hrygna í staðinn fyrir að velta fyrir sér hve mikla 
erfðablöndun stofninn þolir. 
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Verður byggt á geðþóttaákvörðunum 
 

Áhættumat erfðablöndunar ber með sér innibyggða erfðablöndun. Vandamálið 
er að ekki eru til nein viðmið fyrir ,,ásættanlega erfðablöndun“ og hljóta því 

ákvarðanir að þurfa að byggjast á ,,geðþóttaákvörðunum“.  Ekki er fyrirséð að 
upplýsingar um ,,ásættanlega erfðablöndun“ liggi fyrir á næstu árum eða jafnvel 

áratugum. Það mun alltaf vera andstaða við erfðablöndun og óþarfi í raun að 
gera ráð fyrir henni þar sem hægt er að fjarlægja áhættuna, þ.e. eldislaxinn úr 
veiðiám fyrir hrygningu, og þannig koma í veg fyrir eða draga verulega úr líkum 

á erfðablöndun. 
 

 
Hvernig á að vinna? 
Áhættumat erfðablöndunar gerir ekki ráð fyrir að strax sé gripið til 
viðeigandi aðgerða til að koma í veg fyrir erfðablöndun. Ef farið er yfir 
tiltekið viðmið þá á að minnka framleiðsluheimildir. Hafrannsókna-
stofnun stendur frammi fyrir eftirfarandi viðfangsefnum í sinni ráðgjöf 
til stjórnvalda: 

a) Fyrsta viðfangsefnið er að það verður ekki hægt að reikna 
hlutfall eldislaxa nema í örfáum veiðivötnum, ef fylgt er tillögum 
áhættumats erfðablöndunar.  

b) Annað viðfangsefnið er að ekki er alltaf samhengi á milli 
hlutfalls eldislaxa í veiðiám og erfðablöndunar. 

c) Þriðja viðfangsefnið er að það er ekki til neitt viðmið fyrir 
erfðablöndun.   

 
Hvernig ætlar Hafrannsóknastofnun að veita stjórnvöldum ráðgjöf 
þegar grundvallar forsendur fyrir viðmið til ákvörðunartöku vantar? 
 
7.2 Andstaða við að fjarlæga eldislax 
 

Fyrra verklag var að fjarlægja strokulax 
Í því sambandi má nefna slysasleppingu í Norðfirði 20. ágúst 2003, þar 
sem strax var hafist handa við að veiða strokulax í sjó utan eldissvæðis 
og einnig var að tilstuðlan framkvæmdaraðila kafað í nokkur veiðivötn 
og leitað að strokulaxi (Björgvin Harri Bjarnarson 2003). Mánuði eftir 

 
209 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  

slysasleppinguna fóru sérfræðingar Veiðimálastofnunar á Austfirði og 
drógu á í fjórum veiðiám á svæðinu (Þórólfur Antonsson o.fl. 2003).  
Sama er að segja um slysasleppingu í Patreksfirði í nóvember 2013 en 
þar var strokulax veiddur á ósasvæði af sérfræðingum 
Veiðimálastofnunar (Leó Alexander Guðmundsson 2014; Leó 
Alexander Guðmundsson o.fl. 2014).     
 
Stjórnvöld ekki upplýst 
Bæði í áhættumati erfðablöndunar og í skýrslu starfshóps um 
stefnumótun í fiskeldi er forðast að nota hugtakið ,,fjarlægja eldislax“ úr 
veiðiá. Hvorki Hafrannsóknastofnun né starfshópur um stefnumótun í 
fiskeldi upplýsa stjórnvöld um annað þrep mótvægisaðgerða sem fela í 
sér að fjarlægja eldislax úr veiðiám sem búið er að taka upp í Noregi 
eftir áratuga biturra reynslu af aðgerðarleysi. Í greinagerð sem undir-
ritaður sendi til allra alþingismanna á árinu 2019 kemur m.a. eftirfar-
andi fram:209  

,,Í áhættumati erfðablöndunar og stefnumótunarskýrslunni eru stjórnvöld ekki 
upplýst um virkustu vöktunaraðferðina, haustvöktun og annað þrep 
mótvægisaðgerða, hindra uppgöngu eða fjarlægja eldislax úr veiðivatni, sem 
tekin hafa verið upp í Noregi eftir áratuga erfðablöndun“. 

 
Leiðir til að fjarlægja eldislax 

 

Í Noregi eftir áratuga langa erfðablöndun í villtum laxastofnum er áherslan nú á 
að koma í veg fyrir að eldislax nái að hrygna í veiðiám með því að fjarlægja fiskinn. 
Gróflega má skipta veiðum á strokulaxi í fjögur þrep: 

• Veiðar við eldiskvíar. 
• Veiðar í sjó utan eldissvæða. 
• Hindra uppgöngu á ósasvæðum. 
• Fjarlægja eldislax úr veiðiá um haustið fyrir hrygningu. 

 

 
Fiskistofa leggur til að fjarlægja eldislax 
Það eru skiptar skoðanir hjá stofnunum hvort það eigi að fara út í 
aðgerðir til að fjarlægja eldislax. Í greinagerð Fiskistofu vegna beiðni 
um upplýsingar í tengslum við stefnumótun í fiskeldi sem fylgir með í 

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf
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umsögn Fiskistofu með fiskeldisfrumvarpinu vorið 2018 kemur 
eftirfarandi fram210:  

,,Ef eldisfiskar finnast í veiðivötnum má skipuleggja aðgerðir til að fjarlægja 
þá, ef það er mögulegt, eða koma í veg fyrir að fleiri eldisfiskar komist í 
viðkomandi veiðivatn. Slíka vöktun gæti Hafrannsóknastofnun annast í 
samráði við Fiskistofu“. 

 
Þessar hugmyndir sendi Fiskistofa til starfshóps um stefnumótun í 
fiskeldi án þess að tekið væri tillit til þeirra eða nefnt á nafn í skýrslu 
stefnumótunarhópsins.211  Starfshópurinn tekur þá ákvörðun að taka 
ekki tillit til tillagna Fiskistofu sem fer með þennan málaflokk og 
ákveður að vinna ekki frekar með þær og leggja fram í skýrslu hópsins.  
 
Andstaðan að minnka 
Það hefur verið töluverður þrýstingur á að gripið verði til aðgerða í 
tilfelli slysasleppinga bæði af frumkvæði Fiskistofu212 og veiðiréttar-
eigenda.213 Fiskistofa fór lok júlí 2020 sérstaka eftirlitsferð í veiðiár í 
Ketildölum í Arnarfirði vegna gruns um eldislax214.  Í þessari eftirlits-
ferð fannst enginn eldislax. Það kom ekki fram að aftur hefði verið farið  
í eftirlitsferð um haustið þegar mestar líkur eru á að finna eldislax í 
veiðiám.  Það var reyndar gert af rannsóknafyrirtækinu Laxfiskar sem 
fann strokulax í Fífustaðadalsá.215 
 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndurnar frá 2020 er fyrst nefnt á 
nafn að fjarlægja strokulax úr veiðiám:216 

,,Í sambandi við þann búnað verði gerð viðbragðsáætlun vegna stórra 
sleppinga úr sjókvíum, sem er mikilvægt að sé til staðar svo bregðast megi 
við ef mikið magn eldislaxa sleppur. Lögum samkvæmt er það á forræði 
Fiskistofu en mat á miklum neikvæðum áhrifum slíkra sleppinga er á hendi  
Hafrannsóknastofnunar. Þá þarf að vera til búnaður til að skilja frá strokulaxa 
í slíkum tilfellum, eða aðrar aðferðir við að fjarlægja strokulaxa úr ám“. 

 
 

210 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1449.pdf  
211 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/08/23/Satt-um-abyrgt-fiskeldi-thar-sem-sjalfbaer-
throun-og-vernd-lifrikis-er-hofd-ad-leidarljosi/  
212 http://www.bb.is/2017/10/leita-ad-eldisloxum-i-vestfirskum-am/  
213 http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/10/11/leita_eldislaxa_i_laugardalsa/ 
214 https://www.fiskistofa.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla_Fiskistofu_2020.pdf  

Eftir stendur að stjórnvald skilgreini og útfæri nákvæmlega 
viðbragðsáætlun eins og eldisfyrirtækjum er skylt að gera. Skilgreini 
hvenær og hvernig eigi að grípa til aðgerða í tilfelli slysasleppinga.  
 
7.3 Engin viðbrögð við slysasleppingum 
 

Slysasleppingar hjá Arnarlax 
Tjón á eldisbúnaði sem hafa verið tilkynnt til Matvælastofnunar hafa 
verið óvanalega algeng hjá Arnarlaxi (viðauki 1).  Minna er þó vitað um 
hvort og þá í hve miklu mæli eldislax hafi sloppið úr eldiskvíum (tafla 
7.1). 
 
Á árunum 2018-2020 hafa átt sér stað sjö tjón hjá Arnarlaxi og í sex 
tilfellum er um að ræða gat á netpoka og því ekki hægt að útiloka 
slysasleppingu.  Arnarlax hefur aðeins í einu tilfelli tilkynnt að eldislax 
hafi strokið eða um 300 laxar úr tjóni frá 6. júlí 2018 í Laugardal í 
Tálknafirði (tafla 7.1). Hafrannsóknastofnun áætlar að úr tveimur 
slysasleppingum hjá Arnarlaxi hafi sloppið um 11.000 eldislaxar217.  
Hve mikið af eldislaxi hefur raunverulega sloppið hjá Arnarlaxi er því 
ekki nákvæmar heimildir um enda hefur vöktun verið verulega 
ábótavant.  
 
Veiðar í sjó 
Fyrstu viðbrögð eftir að eldislax sleppur er að reyna að veiða hann upp 
við sjókvíar. Að öllu jöfnu leitar strokulax strax frá sjókvíum og kemur 
því í mjög litlum mæli fram í veiðum við sjókvíar. Veiðar við sjókvíar 
eftir að uppgötvast hefur gat á netpoka gefa því engar eða litlar 
upplýsingar um hvort eða í hve miklu mæli eldislax hefur sloppið. Í raun 

215 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
216 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  
217 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  

https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1449.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/08/23/Satt-um-abyrgt-fiskeldi-thar-sem-sjalfbaer-throun-og-vernd-lifrikis-er-hofd-ad-leidarljosi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/08/23/Satt-um-abyrgt-fiskeldi-thar-sem-sjalfbaer-throun-og-vernd-lifrikis-er-hofd-ad-leidarljosi/
http://www.bb.is/2017/10/leita-ad-eldisloxum-i-vestfirskum-am/
http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/10/11/leita_eldislaxa_i_laugardalsa/
https://www.fiskistofa.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla_Fiskistofu_2020.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
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er hér um að ræða hreina sýndarmennsku og tilkynningar um að enginn 
eldislax hafi sloppið byggja á vafasömum forsendum.218  
 

Tafla 7.1. Slysasleppingar hjá Arnarlaxi á árunum 2018-2020.  
 
• 15. apríl 2020: Gat á botni nótarpokans einnar sjókvíar Arnarlax við Eyri í 

Patreksfirði.  Í kvínni voru um 100.000 laxar með meðalþyngd 6,8 kg219. Fjöldi 
strokulaxa óþekkt. 

• 2. apríl  2020: Þrjú göt á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði. 
Í kvínni voru um 88.500 laxar með meðalþyngd 7,9 kg220. Fjöldi strokulaxa óþekkt. 

• 16. ágúst 2019: Gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði.  
Um 179.000 laxar í kvínni með meðalþyngd 280g221. Fjöldi strokulaxa óþekkt. 

• 22. janúar 2019: Gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði. 
Voru um 157.000 laxar í kvínni með meðalþyngd 1,3 kg222. Fram kom í 
fréttatilkynningu að enginn lax hafi veiðst223. Skv. útreikningi Hafrannsóknastofnunnar 
var talið að um 8.600 eldislaxar hafi sloppið224. 

• 6. júlí 2018: Gat á netpoka  í Laugardal í Tálknafirði  Meðalþyngd fiska í umræddri kví 
var 3,5 kg og voru um 150.000 fiskar í kvínni. Fimm eldislaxar veiðst í net eftir 
slysasleppinguna225. Misræmi í tölum fyrirtækisins upp á 4.981 fiskar. Mat Arnarlax 
var að um 300 fiskar hafi sloppið og er matið byggt á tölum um endurveiði, skekkju í 
talningarbúnaði, fóðurnýtingu á eldistímanum og stærri afföllum. Matvælastofnun gat 
ekki sannreynt niðurstöður fyrirtækisins226. Skv. útreikningi Hafrannsóknastofnunnar 
var talið að rúmlega tvö þúsund eldislaxar hafi sloppið227  

• 12. febrúar 2018: Tjón á tveimur sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Tálknafirði og hinni í 
Arnarfirði. Í Hringsdal var meðalþyngd fisksins rúmlega 7 kg og fjöldi fiska um 53.000. 
Álit Matvælastofnunar út frá gögnum, ljósmyndum og lýsingum kafara, er að litlar 
líkur séu á að fiskar hafi sloppið úr sjókví fyrirtækisins í Arnarfirði áður en viðgerð fór 
fram228. 

 
 
Almennt hafa veiðar á eldislaxi í sjó ekki skilað nægilega miklum 
árangri og eru jafnframt umdeildar og umræða er að aukast um að 
hugsanlega sé skaðinn meiri en ávinningurinn.   Líkur á að veiða eldislax 
í sjó er háður fiskstærð og tímasetningu sleppingar. Lítið endurheimtist 
af seiðum sem sleppa en endurheimtur aukast síðan með aukinni 
fiskstærð.  Út frá þeirri reynslu sem hefur fengist á síðustu árum og 

 
218 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/7.-Baendabladid-20.08.2020.pdf  
219 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi  
220 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi  
221 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri  
222 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri  
223 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits  

áratugum af veiðum á eldislaxi í sjó er eðlilegt að  megináhersla verði 
lögð á að hindra uppgöngu og fjarlægja eldislax úr veiðiám229  
 

Hugmyndafræðin er röng 
 

Áhættumat erfðablöndunar felur í sér að horfa, gera ekki neitt og mæla 
síðan tjónið.  Tillögur í áhættumati erfðablöndunar ganga að mestu út á 
að leggja mat á hvort atburður hafi átt sér stað og grípa þá til aðgerða. 
Upp getur komið sú staða að umfangsmiklar sleppingar eigi sér stað 
nokkur ár í röð og hugsanlega allnokkur erfðablöndun áður en hægt 
verður að grípa til lækkunar á framleiðsluheimildum vegna tregðu í 

viðbrögðum í áhættumati erfðablöndunar. 
 

 
Viðbrögð við slysasleppingu í Noregi 
Ef slysaslepping á sér stað í Noregi virkjar viðkomandi eldisfyrirtæki 
strax veiðar á eldislaxi innan 500 metra frá eldisstöð. Fiskistofa getur 
síðan aukið heimildir til veiða í sjó bæði hvað varðar stærð svæða og 
tímalengd. Stofnunin getur einnig skyldað eldisaðila að fjármagna 
vöktun og fjarlægingu eldislaxa úr nærliggjandi veiðiám. Fiskistofa sér 
um stjórnsýsluna í samstarfi við aðrar stofnanir en óháður fagaðili er 
fenginn til að fjarlægja eldisfiskinn. Hve margar veiðiár þarf að vakta 
leggur Fiskistofa mat á hverju sinni og hefur eldisaðila verið gert skylt 
að fjármagna vöktun og að fjarlægja eldislax í allt að 20 veiðiám. 
Fiskistofa birtir síðan skýrslu óháðs fagaðila um niðurstöður aðgerða á 
vefsíðu sinni (viðauki 7). 
 
Tillaga að viðbrögðum  
Heimfærum nú viðbrögð við slysasleppingu í Noregi yfir á Ísland. Þá 
yrði þeim aðila sem ætti þann fisk sem slyppi gert skylt til að grípa til 
eftirfarandi aðgerða: 

224 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
225 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri  
226 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/umfang-slysasleppingar-i-talknafiri-i-sumar-skv-slaturtolum  
227 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
228 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax  
229 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/01/7.-Baendabladid-20.08.2020.pdf
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/umfang-slysasleppingar-i-talknafiri-i-sumar-skv-slaturtolum
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
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• Fjármagna veiðar á eldislaxi í sjó í nágrenni eldissvæðis og 
stærra svæði ef Fiskistofa leggur slíkt til.  

• Semja við fagaðila og fjármagna vöktun á veiðiám með laxveiði  
í firðinum og jafnvel næstu fjörðum.    

• Sá aðili sem myndi sjá um vöktunina fjarlægði jafnframt allan 
sjáanlegan eldislax úr veiðiám fyrir hrygningu. 

 
Eins og í Noregi myndi Fiskistofa sjá um stjórnsýsluna á slíkum 
aðgerðum og taka ákvörðun um hve víðtækar aðgerðirnar yrðu og meta 
hvort ástæða væri til að fara í umfangsmiklar veiðar í sjó, hvort skoða 
ætti allar veiðiár í firðinum eða jafnvel vakta einnig ár utan þess svæðis.  
 
7.4 Hindra uppgöngu eldislaxa 
 
Fanga strokulax 
Í frummatsskýrslu Háafells230 frá árinu 2016 er lagt til að hindra 
uppgöngu með að nota veiðigildru við árvaka og fjarlægja strokulax. 
Með notkun gildru í fiskistiga eða með því að þvergirða veiðiár er 
mögulegt að hindra og flokka frá eldislax og hleypa villtum laxi upp í 
ána. Þessi aðferð er tiltölulega kostnaðarsöm en hefur í örfáum tilfellum 
verið beitt erlendis. 231  Slíkar tilraunir eru nú m.a. framkvæmdar í Etna 
ánni í Noregi og tekist hefur að fjarlægja 90-97% af strokulaxi með 
gildru.232 Etna áin er stór og erfið en veiðiár á Vestfjörðum mun minni 
og viðráðanlegri sem gefur væntingar um betri árangur.  
 
Heimild til notkunar á árvaka 
Stefnumótunarhópurinn fer offari gagnvart hugmyndum um notkun 
árvaka og í skýrslu þeirra kemur m.a. fram er varðar mannvirkjagerð: 

,,Við þessar mótvægisaðgerðir koma þannig til skoðunar ákvæði laga nr. 
61/2006, um lax- og silungsveiði, sem og ákvæði laga nr. 60/2013, um 
náttúrvernd, sbr. 2., 3. og 8. gr. laganna sem og eignaréttarákvæði 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944“. 

 
230 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
231 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf  
232 https://utfisking.no/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-HI-Utfiske-Etneelva-2019.pdf  
233 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  

 
Augljóst er að þessum andmælum er beint að tillögum í frummats-
skýrslu Háafells233 frá 2016.  Ekki var lagt til  að þvinga veiðiréttar-
eigendur til að byggja mannvirki í þeirra veiðiám. Staðan er að 
Hafrannsóknastofnun er búinn að koma fyrir árvaka í Laugardalsá og 
Langadalsá í Ísafjarðardjúpi og fyrirhugað er að koma fyrir á fleiri 
stöðum. 
 
Nú á að grípa til aðgerða 
Áhættumat erfðablöndunar frá 2017 gerir ráð fyrir að vera með árvaka 
í tólf veiðiám og framan af kom ekki fram um að ætlunin væri að grípa 
inn í atburðarásina með að fjarlægja eldislax úr ánni.   Á þessu hefur 
orðið ákveðin breyting með endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar 
á árinu 2020:234  

,,Árvakar eru þó almennt ekki hugsaðir sem mótvægisaðgerð heldur fyrst og 
fremst vöktunarbúnaður. Í neyðartilfellum getur þessi tækjabúnaður þó nýst 
sem mótvægisaðgerð, þ.e. þegar stórir og óvæntir atburðir verða þess 
valdandi að fjöldi fiska strjúki. Einungis þrjár laxveiðiár eru staðsettar nálægt 
eldissvæðum, þar af eru nú þegar tvær þeirra vaktaðar með Árvakabúnaði. 
Áætlað er að ljúka uppsetningu þess þriðja vorið 2021“. 

 
Í vöktunarskýrslu Hafrannsóknastofnunar sem gefin var út árið 2021 
er einnig byrjað að gera ráð fyrir því að fjarlægja strokulax í veiðiám: 
235 

,,Þar sem hægt er að fylgjast með göngunni um teljarana frá degi til dags, er 
um að ræða mikilvæga vöktun á hugsanlegum göngum eldislaxa, sem gefur 
möguleika á að grípa strax til aðgerða ef mikið er af eldislaxi með ytri 
einkenni, s.s. með því að stöðva fisk við teljara og fjarlægja eldislax“.    

 
Vandamálið hér er að við uppsetningu á árvaka s.s. við Langadalsá 
miðast hönnunin ekki við að hægt sé að hindra og flokka frá strokulax.  
Það á jafnframt eftir að skilgreina hvað er átt við með stórum og 
óvæntum atburðum.  

234 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  
235 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf  

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-med-frummatsskyrslu2016.pdf
https://utfisking.no/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-HI-Utfiske-Etneelva-2019.pdf
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf
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7.5 Fjarlægja strokulax úr veiðiá 
 
Aðferðir 
Það eru tvær aðferðir til að koma í veg fyrir að strokulax nái að hrygna 
með villtum laxi í veiðiám: 

• Hindra uppgöngu neðarlega í veiðiánni (kafli 7.3) 
• Fjarlægja strokulax úr ánni með veiðum fyrir hrygningu.  

 
Það hefur aðeins komið til tals að það eigi að fjarlægja strokulax í 
ákveðnum tilvikum skv. endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar236, 
en ekki útfært eða komið í framkvæmd.  Það hefur aftur á móti verið 
gert af rannsóknarfyrirtækinu Laxfiskum í samvinnu við heimamenn 
þar sem haldið hefur verið úti vöktun á þremur veiðiám í Arnarfirði frá 
árinu 2015 og strokulax fjarlægður. 237  
 
Hvað gera Norðmenn? 
Eftir áratuga aðgerðaleysi í Noregi, horfa á og gera ekki neitt til að 
hindra hrygningu strokulaxa sem hafa gengið upp í veiðiár þá er 
Norðmenn byrjaðir að grípa inn í atburðarásina (viðauki 1):  
• Þekktur uppruni: Þegar slysaslepping á sér stað tekur Fiskistofa 

ákvörðun hvort og þá í hve miklum mæli farið verður í aðgerðir til 
að fjarlægja strokulax úr veiðiám. Laxeldisfyrirtæki sem er eigandi 
strokulaxins er gert skylt að greiða kostnaðinn og óháður fagaðili er 
fenginn til að framkvæma vöktunina og fjarlægja eldislaxinn.  

• Óþekktur uppruni: Fjarlægja eldislax úr veiðiám af óþekktum 
uppruna, framkvæmt af óháðum fagaðila og kostað af sjóði sem 
eldisfyrirtækin fjármagna. Aðallega er farið í veiðiár þar sem talið 
er að mest sé af strokulaxi. Vöktunin fer fram á haustin og er 
eldislaxinn fjarlægður samtímis.  

 

 
236 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  

7.6 Viðbrögð við erfðablöndun 
 
Greining á strokulöxum  
Það er búið að þróa aðferðafærði til að greina uppruna strokulaxa.238 
Lífsýnin eru send til Matís sem erfðagreinir fiskana.  Ef líklegt þykir að 
fiskur eigi uppruna úr eldi er reynt að greina hvaðan hann slapp. Það er 
gert með samanburði á arfgerð meints strokulax og arfgerðum 
mögulegra hænga. Þar sem MAST varðveitir lífsýni allra foreldrafiska 
sem notaðir eru fyrir sjókvíaeldi á Íslandi og heldur nákvæmt bókhald 
yfir klakfiska og afkomendur þeirra frá klakstöð til sjókvíar má greina 
hvaðan strokulax slapp svo fremi sem hann sé úr íslensku eldi.  Þannig 
hefur verið hægt að greina uppruna strokulaxa í flestum tilvikum.  
 

Eldislax á ekki heima í íslenskri náttúru 
 

Oft er farið offari í umræðunni um áhrif erfðablöndunar íslenska laxastofna.  
Umræðan ætti ekki að vera í hve miklum mæli innblöndun á norskættuðum 

eldislaxi má vera, heldur hvernig hægt sé að koma í veg fyrir mögulega 
erfðablöndun.  Það má alltaf deila um umhverfisáhrifin, en leggja þarf upp með 
að eldislax eigi ekki heima í veiðiám og það eigi með mótvægisaðgerðum og 

réttum viðbrögðum við slysasleppingum að koma í veg fyrir mögulega 
erfðablöndun. Látum náttúruna njóta vafans og leggjum alla áherslu á að koma í 

veg fyrir að norskættaður eldislax nái að hrygna í íslenskum veiðivötnum. 
 

 
Viðmiðið og viðbrögðin 
Ekki hafa verið skilgreind viðmið fyrir erfðablöndun til að styðjast við 
þegar ákvörðun um viðbrögð verða tekin. Þar sem ekki eru til staðar 
vísindaleg gögn til að undirbyggja viðmið um ,,ásættanlega 
erfðablöndun“, verður þá stuðst við geðþóttaákvarðanir?  Hver verða 
viðbrögðin ef erfðablöndun mælist í laxveiðiá? Einfaldast væri að miða 
við enga erfðablöndun en sú tillaga er ekki lögð fram í áhættumati 
erfðablöndunar.   Áhættumat erfðablöndunar er ekki líklegt sem tæki 
til að grípa inn í ferlið þegar erfðablöndun hefur átt sér stað.  Þó að 
framleiðsluheimildirnar verði minnkaðar heldur strokulax áfram að 

237 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  
238 https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2021-39.pdf
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ganga upp í veiðivötn en þó í minna mæli, og þannig dregið úr 
áhrifunum, en þau munu eftir sem áður verða til staðar.239  
 
Sviðsmyndir og áskoranir við ákvörðunartöku 
Við mismunandi  sviðsmyndir og áskoranir við ákvörðunartöku má 
benda á eftirfarandi: 240 

• Ef lítilsháttar erfðablöndun finnst í mörgum laxastofnum á 
Vestfjörðum, hver verða þá viðbrögðin? Verða 
framleiðsluheimildir minnkaðar og þá hve mikið? 

• Ef erfðablöndun finnst í laxastofnum í veiðiám sem ekki eru á 
skrá hjá Hafrannsóknastofnun verður þá ekki gripið til 
aðgerða?  

• Vísindamenn Hafrannsóknastofnunnar fullyrða að  fundist hafi 
erfðablöndun í veiðiám í Arnarfirði og Tálknafirði – Er þá ekki 
eðlilegt að fara út í aðgerðir til að minnka strax framleiðslu-
heimildir? Eða má ,,fórna“ litlum laxastofnum í Arnarfirði og 
Tálknafirði?  

• Hvað ef erfðablöndunin er staðbundin í veiðiám á afmörkuðu 
svæði s.s. sunnanverðum Vestfjörðum, verða þá framleiðslu-
heimildir einnig minnkaðar í Ísafjarðardjúpi? 

 
Það ætti að vera skynsamlegast að hafa þá varúðarreglu að hafa 
viðmiðunina, engan eldislax, í veiðiám og vera ekkert að velta því fyrir 
sér hve mikil erfðablöndunin má vera og þess í stað að fjarlægja allan 
sjáanlegan strokulax.   
 
 
 
 
 
 

 
239 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

7.7 Niðurstöður 
Kafli 7. Viðbrögð 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Grundvöllur 

ákvörðunartöku 
Vandamálið við ákvörðunartöku er að aðeins er vitað 
um hlutfall eldislaxa í örfáum veiðiám og engin 
viðmiðun er til staða er varðar erfðablöndun. 
 

 

 Fjarlægja eldislax Hér áður fyrr var eldislax fjarlægður úr veiðiám eins 
og nú er gert í Noregi, en með tilkomu áhættumats 
erfðablöndunar hefur því verið hætt. 
Hafrannsóknastofnun er nýlega byrjuð að opna fyrir 
þann möguleika að fjarlægja strokulax úr veiðiám í 
tilfelli stórra slysasleppinga sem þó hefur ekki ennþá 
verið komið í framkvæmd. 
 

 

 Engin viðbrögð við 
slysasleppingum 

Þrátt fyrir tíð tjón á búnaði hjá Arnarlaxi undanfarin ár 
og mögulegar slysasleppingar hefur Hafrannsókna-
stofnun ekki farið út í aðgerðir að vakta veiðiár í 
nágrenninu og fjarlægja eldislax.   
 

 

 Hindra uppgöngu 
eldislaxa 

Framan að hefur verið unnið á móti því að flokka frá 
strokalaxa í árvökum en nýlega hefur þó 
Hafrannsóknastofnun opnað á þennan möguleika. 
 

 

 Fjarlægja stroku-
laxa úr laxveiðiám 

Hafrannsóknastofnun hefur ekki farið markvisst í 
aðgerðir að fjarlægja strokulax úr veiðiám á 
eldissvæðum en það hefur þó rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar gert. 
 

 

 Viðbrögð við 
erfðablöndun 

Það eru engin viðmið fyrir erfðablöndun og mun því 
hugsanleg viðbrögð taka mið af geðþóttar-
ákvörðunum.  

 

  

240 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
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https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
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8. Næmni áhættumatsins 
 
8.1  Áhrifaþættir 
 
Umhverfisskýrsla VSÓ 
Skv. lögum nr. 111/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana er 
gert ráð fyrir að gerð verið grein fyrir næmi framkvæmdar eða áætlunar 
fyrir hættu á stórslysum og náttúruhamförum.  Í umhverfismatskýrslu 
VSÓ241 eru taldar eftirfarandi ógnir fyrir fiskeldi: marglyttur, þörunga-
blómi, náttúruhamfarir og slys og áhrif hnattrænar hlýnunar.  
 
Afmörkun áhrifaþátta 
Varðandi marglyttur og þörungablóma varðar hættan fyrst og fremst 
framkvæmdaaðila vegna affalla á eldisfiski. Áhrifin eru fyrst og fremst 
lífrænt álag og vissulega er áskorun að losa mikið af dauðum fiski úr 
eldiskví án þess að eftirlifandi fiskur sleppi.  Það eru fjölmargir þættir 
sem hafa áhrif á næmni áhættumats erfðablöndunar og þeir helstu eru: 

• Tíðni og umfang slysasleppinga  
• Endurheimtuhlutfall 
• Staðbundin áhrif  
• Viðbrögð 
• Niðurskölun 

 
8.2 Tíðni og umfang slysasleppinga 
 
Mikil óvissa um hlutfall eldislaxa sem sleppa 
Það er ekki þekkt nákvæmlega hve mikið af eldislaxi hefur sloppið úr 
sjókvíum hér á land á síðustu árum. Því er stuðst við gögn af norskum 
slysasleppingum í áhættumati erfðablöndunar.  Í reiknilíkani 
áhættumats erfðablöndunar er lagt út frá norskum forsendum, 

 
241 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d  
242 http://aquaculture.scotland.gov.uk/ 

opinberum tilkynntum sleppingum sem eru margfaldaðar með fjórum 
og er því gegnið út frá að 0,8 eldislaxar sleppi á hvert tonn að meðaltali. 
Fyrir árin 2010-2016 eru opinberar slyssleppingar u.þ.b. 4 sinnum 
hærra í Skotlandi en í Noregi, eða 0,8 á móti 0,18 strokulöxum á tonn og 
er þá miðað við fjölda uppgefna strokulaxa (mynd 8.1).  
 

 
Mynd 8.1. Fjöldi strokulaxa á hvert tonn framleitt í Skotlandi242 og Noregi243 á 
árunum 2010-2016. 

Breytileiki á milli ára 
Mikill breytileiki er í fjölda eldislaxa sem sleppa á milli ára sem getur 
verið reyndin hér á landi. Það vekur athygli að mun meiri sveiflur eru í 
fjölda strokulaxa í Skotlandi en í Noregi á milli ára (mynd 8.1). Í 
Skotlandi er mun minni framleiðsla á eldislaxi og þar vegur þungt ein 
stór slepping árin 2011, 2014 og 2016.  Framleiðsla á laxi á Íslandi er 

243 https://www.fiskeridir.no/  

https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b34c30de4-ab35-ec11-9baa-005056bcce7e%7d
http://aquaculture.scotland.gov.uk/
https://www.fiskeridir.no/
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ennþá lítil og einstakar stórar slysasleppingar vegna því hlutfallslega 
meiri en í tilfelli landa þar sem framleiðslan er meiri.  
 
Stórar slysasleppingar 
Stærstu slysasleppingarnar eiga sér stað eftir vond veður (Dempster 
o.fl. 2016.).  Á síðustu árum hafa átt sér stað nokkrar stórar 
slysasleppingar í löndum þar sem laxeldi er stundað í sjókvíum. Í júlí 
2018 sluppu 690.000 eldislaxar úr sjókvíum í Síle.244 Í mars 2020 var 
talið að um 220.000 eldislaxar hafi sloppið í Færeyjum og um 800.000 
drepist.245 Í ágúst 2020 var talið að um 550.000 eldislaxar hafi sloppið  
í Skotlandi.246 Í öllum tilvikum mátti rekja slysasleppingarnar til mikils 
veðurálags.     
 
Næmni áhættumatsins 
Það er ekki hægt að útiloka mjög stórar slysasleppingar hér á landi sem 
gætu haft mikil áhrif á næmni áhættumats erfðablöndunar.  Vissulega 
dregur verulega úr hættu á slysasleppingum með þeim kröfum sem 
gerðar eru í búnaðarstaðlinum hér á landi (kafli 5.3). Mjög slæm veður 
og jafnvel hafís geta þó orsakað stórar slysasleppingar og líkur á því 
aukast eftir því sem sjókvíaeldisstöðvarnar eru staðsettar á opnari 
svæðum utarlega í fjörðum (kafli 5.8; mynd 8.2).  Þróunin hefur verið 
að færa sjókvíaeldisstöðvar utar í firðina sem eykur líkur á tjónum á 
búnaði og þar með slysasleppingum. Jafnframt með breytingum á tíðni 
og styrk veðuröfga vegna hnattrænna hlýnunar aukið líkur á tjóni á 
búnaði og slysasleppingum.  Áhættumat erfðablöndunar nemur ekki 
miklar breytingar á slysasleppingum og að því leiti er næmni líkansins 
ábótavant.  
 

 
244 https://salmonbusiness.com/chilean-fishermen-file-class-action-claim-against-marine-harvest-after-salmon-escape/  
245 https://stundin.is/grein/10685/?plan=web  

 
Mynd 8.2. Staðsetning eldissvæða sjókvíaeldissfyrirtækja á Vestfjörðum. Gult 
táknar eldissvæði sem eru í umsóknarferli.  Heimild kortasjá Matvælastofnunnar.247 
 
8.3 Endurkomuhlutfall 
 
Lækkun á endurkomuhlutfalli 
Gert er ráð fyrir að endurkomuhlutfall fyrir snemmbúið strok lækki úr 
1,85% eins og það var í áhættumati erfðablöndunnar 2017 í 1,3% í 
endurskoðuðu mati frá 2020. Fyrir síðbúið strok er endurkomu-

246 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-53860079  
247 https://landupplysingar.mast.is/?z=8&lat=65.90329949&lng=-22.00504883  
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hlutfallið lækkað úr 3,3% í 1,1%.248  Athugasemdir eru gerðar við 
þessar breytingar (kafli 3.2).  Í norskum rannsóknum sem áhættumatið 
styðst við er unnið með gögn úr sleppingum í þeim mánuðum sem gera 
má ráð fyrir mestri lifun og hæstu endurkomuhlutfalli.  Á Íslandi eiga 
sér aftur á móti aðallega stað tjón á búnaði með mögulegum 
slysasleppingum mánuðina janúar-apríl (mynd 8.3).  Við útreikninga er 
því réttara að reikna með meðal endurkomuhlutfalli yfir alla mánuði 
ársins. Ef það er gert getur niðurtaðan verið allt önnur en gert er ráð 
fyrir í endurskoðuðu áhættumati frá 2020.  
 

 
Mynd 8.3. Tíðni tjóna á búnaði tilkynnt til Matvælastofnunar með mögulegum 
slysasleppingum eftir mánuðum áranna 2018-2020. Byggt á gögnum frá 
Matvælstofnun.249  
 
50%/50% hlutfall 
Í líkani áhættumats erfðablöndunar er gengið út frá að 50% strokufiska 
komi úr síðbúnu stroki og 50% úr snemmbúnu stroki.  Vísindanefnd 
bendir á að hlutfall snemmbúna strokufiska upp á 50% sé of hátt í 

 
248 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf  
249 https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur#laxar-fiskeldi  

áhættumati erfðablöndunar og hægt sé að reika út hlutfallið úr frá 
gögnum frá Noregi og Skotlandi250. Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr 
vísindagreinum kemur fram að hlutfall snemmbúna strokufiska í veiði 
er 24% í einni rannsókn (Skilbrei o.fl. 2015b) og 8-11% í annarri 
rannsókn (Aronsen o.fl. 2020).   
 
Næmni áhættumatsins 
Forsendur fyrir endurkomuhlutfall er ekki nákvæmar og geta þær 
einnig verið mjög breytilegar á milli einstakra slepping:   
• Tímasetning slysasleppinga: Endurkomuhlutfall í áhættumati 

erfðablöndunar tekur mið að heimtum úr sleppingum yfir 
hagstæðustu mánuðina.  Slysasleppingar eru algengar hér á landi 
yfir vetramánuðina þegar afföll í sjó eru mesta á strokulaxi.  

• Staðsetning: Slysasleppingar utarlega í fjörðum eru með lægra 
endurkomuhlutfall og meiri dreifingu á strokufiski.  Endurkomu-
hlutfall í einstakar veiðiár ræðst því mikið af staðsetningu 
slysasleppingar innan fjarðarins og lífmassa á einstökum svæðum 
innan fjarðarins. 

• Kynþroski: Gera má ráð fyrir að hæsta endurkomuhlutfallið verði í 
slysasleppingum á stórum fiski seinnihluta sumars og um haustið. Í 
tilfellum þar sem ekki er ljósastýring í sjókvíunum getur endur-
heimtuhlutfallið úr slysasleppingum verið hærra en þar sem 
ljósastýring er viðhöfð.  

• O.s.frv. 
 
8.4 Staðbundin áhrif 
 
Dreifing strokulaxa 
Miðað við rannsóknir er dreifing strokulaxa mun minni en áhættumat 
erfðablöndunar gerir ráð fyrir og eldislaxinn mun sækja í mestum mæli 
upp í veiðiár í nálægð við eldissvæði og þá einkum í fjörðum þar sem 
eldið er staðsett og er að finna straumvötn með laxalykt og þá 

250 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/taekni-ahaettumat_isl11974661206809.pdf
https://www.mast.is/is/maelabord-fiskeldis/rekstrarleyfi-og-eftirlitsskyrslur#laxar-fiskeldi
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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sérstaklega í stórum fjarðarkerfum eins og Arnarfirði,  Patreks- og 
Tálknafirði og Ísafjarðardjúpi (kafli 3.7).  Það felur í sér að sú almenna 
regla gildir að úr slysasleppingu t.d. í Arnarfirði mun megnið af 
strokulaxinum sem gengur upp í ár leita upp í veiðiár í Arnarfirði og á 
sunnanverðum Vestfjörðum.   
 
Sviðsmynd – slysaslepping í Ísafjarðardjúp 
Ef tekið er dæmi slysaslepping í miðju Ísafjarðardjúpi þá samkvæmt 
áhættumatinu leitar strokulaxinn aðeins upp í fjórar ár (mynd 8.4, 
merkt blátt). Hér er vandamálið að vitað er um fimm veiðiár þar sem er 
að finna laxaseiði skv. rannsóknum Hafrannsóknastofnunnar og/eða 
þar er skráð laxveiði í opinberum gögnum stofnunarinnar (kafli 2.1) og 
a.m.k. tvær þar sem veiðst hefur lax. Það má gera ráð fyrir því að 
strokulax gangi upp í allar þessar veiðiár (mynd 8.4) og jafnvel fleiri.  
Líkan áhættumats erfðablöndunar er því að sýna of hátt hlutfall 
strokulaxa í Laugardalsá, Ísafjarðará, Hvannadalsá og Langadalsá.  
 
Sviðsmynd - Slysaslepping í Arnarfirði 

251  Raunhæf sviðsmynd er því sú að 
megnið af eldislaxi sem sleppur í Arnarfirði sækir upp í veiðiár í 
firðinum (mynd 8.5). 
 

 
251 http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-
monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf  

 
Mynd 8.4.  Líkleg dreifing á strokulaxi í veiðiár sem sleppur úr sjókví fyrir miðju 
Ísafjarðardjúpi. Blátt eru ár sem eru í líkani áhættumats erfðablöndunar, rautt 
veiðiár með laxaseiðum og/eða skráðri laxveiði og gult þar sem lax hefur m.a. 
verið veiddur.   

 
 

http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf
http://laxfiskar.is/images/stories/skyrslur/eldislaxar_a_hrygningarslod_villtra_laxa_i_fifustadadalsa_2015-2020-monitoring_of_farmed_salmon_in_river_fifustadadalsa_iceland_2015-2020-johannes_sturlaugsson-laxfiskar_mars_2021.pdf


Áhættumat erfðablöndunar í umhverfismati áætlana - Athugasemdir Sjávarútvegsþjónustunnar 
 

56 
 

 

 
Næmni áhættumatsins 
Niðurstaðan er því sú að raunhæfasta niðurstaðan úr líkani áhættumats 
erfðablöndunar fæst í tilfelli slysasleppinga í Ísafjarðardjúpi. Í tilfelli 
slysasleppinga í Patreksfirði, Tálknafirði, Arnarfirði, Dýrafirði og 
Önundarfirði myndi áhættumatið ekki sýna rétta niðurstöðu.  Þannig er 
áhættumatið ekki að sýna rétta mynd af mögulegum umhverfisáhrifum 
nema að hluta til í tilfelli slysasleppinga í Ísafjarðardjúpi. 
 
 
 

Áhættumat fyrir hvern fjörð 
Í áhættumati erfðablöndunar var farin sú leið að skipta því tvo hluta, 
Vestfirði og Austfirði. Þannig fæst mun raunhæfari niðurstaða í 
samanburð við að landi væri allt eitt svæði.  Ef það er ætlunin að fá 
réttari og sanngjarnari niðurstöður með notkun áhættumatsins þarf í 
raun að gera mat fyrir hvern fjörð.  Þá þyrfti jafnframt að bæta inn í líkan 
áhættumats erfðablöndunar öllum veiðiám sem eru með laxalykt.  
 
Áhættumat m.t.t. staðsetningar sleppingar 
Hve mikið strokulax dreifir sér fer mikið eftir staðsetningu 
sleppistaðar.  Í tilfelli slysasleppinga í fjarðarkerfum dreifir 
strokulaxinn sér minna (kafli 3).  Aftur á móti má gera ráð fyrir mikilli 
dreifingu úr sleppingum utarlega í fjarðarkerfum eða í litlum stuttum 
fjörðum og í því sambandi má nefna slysasleppingu í Norðfjarðarhöfn 
(viðauki 1) og Norður-Írlandi (Milner og Evens 2003). 
 
Til að betrumbæta næmni líkans áhættumats erfðablöndunar þyrfti að 
taka inn í dæmið staðsetningu slyssleppingar innan fjarðarkerfisins. 
Dreifing á strokulaxi í líkaninu yrði þá meiri eftir því sem kvíaþyrp-
ingarnar væru utar í firðinum og hlutfallslega meiri lífmassi væri hafður 
þar.  
 
8.5 Viðbrögð 
 
Viðmiðanir og áskoranir 
Í áhættumati erfðablöndunar er gert ráð fyrir að halda hlutfalli eldislaxa 
innan við 4%. Hér er vandamálið að skv. vöktunaráætlun 
áhættumatsins er aðeins viðunandi vöktun í örfáum veiðiám með 
árvaka (kafli 6). Vandamálið er að engin vöktun er á hlutfalli eldislaxa í 
fjölmörgum litlum veiðiám t.d. í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði.  Þar gæti 
hlutfall eldislaxa farið yfir 4% án þess að það kæmi fram í vöktum í 
árvökum sem eru langt frá eldissvæðum.  
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Það eru ekki til neinar viðmiðanir fyrir erfðablöndun sem byggja á 
vísindalegum gögnum (kafli 4.3). Líkur á erfðablöndun fer mikið eftir; 

• Ástandi villta laxastofnsins 
• Stærða stofnsins, þar sem litlu laxastofnanir eru viðkvæmari. 

 
Hér er vandamálið að það er ekki vöktun nema á örfáum stofnum í 
nágrenni við eldissvæðin (kafli 5.2) og næmni þeirra með tilliti til hættu 
á erfðablöndun mismunandi. Á Vestfjörðum eru veiðiár flesta með mjög 
litlum laxastofnum og 4% viðmið því of hátt með vanmati á hugsanlegri 
erfðablöndun.  
 
Viðbragsáætlun 
Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndurnar frá 2020 er fyrst nefnt á 
nafn að gripið verði til aðgerða í tilfelli stórra slysasleppinga með að 
fjarlægja strokulax úr veiðiám.252 Eftir stendur að stjórnvald skilgreini 
hvað er átt við með stórri slysasleppingu og útfæri nákvæmlega 
viðbragðsáætlun eins og eldisfyrirtækjum er skylt að gera. Skilgreini 
hvenær og hvernig eigi að grípa til aðgerða í tilfelli slysasleppinga (kafli 
7.2). 
 
Það er því ljóst að áhættumatið er í mörgum tilvikum ekki að bregðast 
við þegar farið er út fyrir viðmiðanir vegna þessa að vöktun er 
ábótavant. Jafnframt liggur ekki fyrir viðbragðsáætlun og hvernig 
standa á að niðurskölun (kafli 8.6).  
 
8.6 Niðurskölun 
 
Hæg niðurskölun 
Ef sú staða kemur upp að það þarf að skala niður framleiðsluheimildir 
til að draga úr umhverfisáhrifum eldisins getur það tekið langan tíma. 
Eldiferlið er oftast þannig að hrogn eru tekin í klakstöð fyrrihluta árs 1, 

 
252 https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20b
irtingar.pdf  

seiði fara í sjókvíar að vori ár 2, byrjað er að slátra að hausti ár 3 og 
slátrun lokið að sumri ár 4 (mynd 8.6).  Ef tekið er dæmi um stóra 
slysasleppingu ár 1 og mikið af eldislaxi gengur upp í veiðiár.  Í 
framhaldi eru framleiðsluheimildir minnkaðar þannig að ár 2 eru færri 
seiði sett í sjókvíar.  Það tekur því rúm þrjú ár þar til framleiðslan 
minnkar, en lífmassi eldislax í sjókvíum minnkar smá saman frá ári 3 
(mynd 8.6). Að sjálfsögðu er hægt að stytta ferlið með að skylda 
framkvæmdaaðila að aflífa seiði og/eða slátra eldisfiskinum fyrr – en er 
það líkleg sviðsmynd? 
 

 
 
Mynd 8.6. Tímalína fyrir eldisferli í laxeldi frá því að hrogn eru tekin inn í 
seiðaeldisstöð þar til búið er að látra öllum eldislaxinum í sjókvíaeldisstöðinni253. 
 
Þrýstingur um að hægja á lækkun framleiðsluheimilda 
Hafrannsóknastofnun hefur ekki komið með útfærslu hvernig staðið 
verður að niðurskölun á framleiðsluheimildum. Í umsögn Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi kemur fram: 254    

,, Sé talið nauðsynlegt að draga úr eldismagni á tilteknu hafsvæði getur það ekki 
gerst í einni svipan. Því er nauðsynlegt að kveðið sé á um umþóttunartíma. Sé 
þessari aðferð beitt, er nauðsynlegt að aðlögunartími verði hið minnsta 36 
mánuðir (undirbúningur, ein kynslóð eldis, frá klaki til slátrunar, frágangur) 
áður en hafist verður handa við að draga úr lífmassanum. Að loknum 
aðlögunartíma er því eðlilegt að minnkun lífmassa á ári hverju verði ekki meiri 
en sem svarar þremur prósentum, sem er sambærilegt og viðgengst í Noregi, til 
að stuðla að fyrirsjáanleika í rekstri“. 

 
Tími sem tekur að skala framleiðsluna niður 
Þegar hlutfall eldislaxa fer yfir viðmiðunarmörk í veiðiám eða 
erfðablöndun mælist þá gerir áhættumat erfðablöndunar ráð fyrir 

253 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
254 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=ebfc28e8-5a17-e911-944c-005056850474  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Endursko%c3%b0u%c3%b0_R%c3%a1%c3%b0gj%c3%b6f_%c3%81h%c3%a6ttumat2020_loka%20til%20birtingar.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=ebfc28e8-5a17-e911-944c-005056850474
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niðurskölun á framleiðslu.  Ef við gerum ráð fyrir að strax verði tekið á 
málum og framleiðsluheimildir minnkaðar um tæplega helming er það 
komið í framkvæmd eftir u.þ.b. þrjú ár (mynd 8.7).  Ef farið er eftir 
tillögum SFS þá tekur það mun lengri tíma eða um 20 ár. Ef virkjað er  
annars stig mótvægisaðgerðir er hægt að viðhalda úthlutuðum 
framleiðsluheimildum, a.m.k. í tilfelli þeirra sem standa vel að 
rekstrinum.  
 

 
Mynd 8.7. Tími sem tekur að minnka framleiðsluheimildir (lífmassa) miðað við 
mismunandi leiðir255. 
 
Versta sviðsmyndin 
Versta sviðsmyndin gæti verið að slysasleppingar ættu sér stað á hverju 
ári næstu ár eins og bent var á í greinagerð til alþingismanna256 (mynd 
8.8).  Það hefur verið að raungerast í tilfelli Arnarlax í Arnarfirði (kafli 
5.3).  Athyglisvert er að ekki hefur verið kannað hvort erfðablöndum 

 
255 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
256 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

hafi átt sér stað í veiðiám í Arnarfirði frá árinu 2017 þrátt fyrir árlegar 
slysasleppingar í firðinum (kafli 7.3).  
 

 
 
Mynd 8.8. Eldisferlið og niðurskölun á framleiðsluheimildum ásamt mögulegri 
erfðablöndun á meðan verið er að skala niður heimildirnar. Versta sviðsmynd sem 
getur komið upp með að innleiða Áhættumat erfðablöndunar og er hér ekki gert ráð 
fyrir öðru þrepi mótvægisaðgerða.  Á myndinni er gert ráð fyrir eldri árgöngum 
tilbúnir til slátrunar ár 1257.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
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8.7 Niðurstaða 
Kafli 8. Næmni áhættumatsins 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Tíðni og umfang 

slysasleppinga 
Mikil óvissa er um umfang slysasleppinga og gera má 
ráð fyrir miklum breytileika á milla ár. Jafnframt má 
gera ráð fyrir mun meiri sveiflum hér á landi en t.d. í 
Noregi þar sem framleiðslan er mun meiri. 
 

 

 Endurkomuhlutfall Það liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um 
raunverulegt endurkomuhlutfall sem getur í raun verið 
mjög mismunandi á milli slepping s.s. vegna 
tímasetningar slysasleppinga. Endurkomuhlutfall 
getur því verið mjög breytilegt á milli ára sem 
áhættumat erfðablöndunar nær ekki að nema.  
  

 

 Staðbundin áhrif Áhættumat erfðablöndunar gengur út frá meðaltali en 
umhverfisáhrifin eru mun staðbundnari en 
áhættumatið nær að nema. 
 

 

 Viðbrögð Það sem vöktun er mjög ábótavant munu viðbrögð 
aðeins miðast við örfár veiðiár.  Áhættumatið nær 
ekki að nema ef farið er yfir viðmiðunarmörk í 
fjölmörgum veiðiám á eldissvæðum. 
 

 

 Niðurskölun Niðurskölun á framleiðsluheimildum tekur nokkur ár 
og á meðan getur endurtekin erfðablöndun átt sér 
stað.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
258 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

9. Áhættumatið, stjórnsýslan og mótvægisaðgerðir 
 
9.1 Áhættumatið 
 
Hvað er áhættumat? 
Fyrsta mikilvæga atriðið við áhættumatsvinnu er að koma í veg fyrir, í 
þessu tilviki, erfðablöndun. Hættan er að kynbættur norskættaður 
eldislax sem sleppur úr eldiseiningu gangi upp í veiðiár. Áhættan er að 
erfðablöndun við íslenska laxastofna komi til með að geta átt sér stað.  
 
Áhættumat felst í því að meta þá mögulegu hættu sem steðja kann að 
íslenskum laxastofnum við uppbyggingu laxeldis í sjókvíum á Íslandi. 
Það er kerfisbundin skoðun á öllum þáttum vinnu, þar sem litið er til 
eftirfarandi: 

a) Hvað kann að valda skaða (í þessu tilfelli eingöngu fjallað um 
erfðablöndun)? 

b) Hvaða áhættu er hægt að koma í veg fyrir? og ef ekki; 
c) hvaða fyrirbyggjandi ráðstafanir þurfa að vera til staðar til að 

stjórna áhættunni? 
 
Megin málið er að áhersla verði lögð á fyrirbyggjandi ráðstafanir eða 
mótvægisaðgerðir.  
 
Tekin óþarfa áhætta 
Áhættumat erfðablöndunar er ónothæft sem stjórnsýslutæki til að stýra 
framleiðsluheimildum í íslensku laxeldi, en nánar er fjallað um þann lið 
í greinagerðinni  Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin258.  Áhættu-
mat erfðablöndunar mun seint uppfylla kröfur er varðar: 

• Að allar laxveiðiár njóti verndar. Það á að fórna litlu veiðiánum 
og verja stærri veiðiárnar.   

• Engin erfðablöndun eigi sér stað, en í áhættumatinu er gert ráð 
fyrir að lögleiða erfðablöndun. 

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
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Ekki um að ræða áhættumat 
Það er ekki hægt að skilgreina áhættumat erfðablöndunar sem raun-
verulegt áhættumat. Fram kemur í fréttatilkynningu Hafrannsókna-
stofnunar frá 14. júlí 2017 en þar segir m.a.: 259  

,,Áhættumatið verður sannreynt og uppfært reglulega með viðamikilli vöktun 
í laxveiðiánum. Getur það leitt til aukningar eða minnkunar á æskilegu 
leyfilegu magni á frjóum laxi í sjókvíaeldi. Áhættumatslíkanið er fyrst og 
fremst hugsað sem gagnvirkt verkfæri til þess að meta mögulegt umfang 
erfðablöndunar á hlutlægan hátt“. 

 
Vandamálið er að vöktun er verulega ábótavant (kafli 6) og er því verið 
að taka mikla áhættu. Jafnframt er þol villtra laxastofna gagnvart 
erfðablöndun við eldislax ekki þekkt og því ekki metið á hlutlægan hátt. 
Því er ekki um að ræða eiginlegt áhættumat og Hafrannsókna-stofnun 
velur því, af skiljanlegum ástæðum, að leggja til að viðhaft verði stöðugt 
endurmat.  
 
Með því að hindra uppgöngu eða fjarlægja eldislax úr veiðiár eins og 
lagt er til í matsskýrslu Háafells260 er hættan fjarlægð og þannig komið 
í veg fyrir eða lágmarka áhættu með mótvægisaðgerðum sem er svo 
mikilvægur liður í öllu áhættumati.  
 
Mótvægisaðgerðir ,,rugla niðurstöðustöður“ 
Kosturinn við mótvægisaðgerðir eru að þær draga úr umhverfisáhrifum 
laxeldis í sjókvíum. Því öflugari fyrsta stigs mótvægisaðgerðum  er hægt 
að auka meira framleiðsluheimildir til eldis á frjóum laxi. Með að taka í 
notkun annað stig mótvægisaðgerða er ekki lengur þörf á áhættumat 
erfðablöndunar. Þá er búið að taka í notkun margþættar mótvægis-
aðgerðir og kom þannig í veg fyrir áhættuna erfðablöndun eða minnka 
niður þannig að talið að það sé ásættanlegt.  

 
259 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/ahaettumar-vegna-mogulegrar-erfdablondunar  
260 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855  
 

9.2 Tregða við mótvægisaðgerðum 
 
Tregða hjá Hafrannsóknastofnun 
Mótvægisaðgerðir spilar ekki stórt hlutverk í áhættumati erfða-
blöndunar eða í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar til stjórnvalda.  Í fyrstu 
útgáfu261 ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar af endurskoðuðu áhættu-
mati frá 2020 er engin umfjöllun um mótvægisaðgerðir.  Eftir athuga-
semdir frá samráðsnefnd um fiskeldi eru mótvægisaðgerðir teknar fyrir 
í annarri útgáfu262 ráðgjafar stofnunarinnar.  
 
Mótvægisaðgerðum ábótavant 
Mótvægisaðgerðum í áhættumati erfðablöndunar er veruleg ábótavant 
og í því sambandi má nefna að ekki er verið að uppfylla það sem kemur 
fram í lögum um fiskeldi (kafli 5).  Í séráliti eða bókun eins af fulltrúum 
í samráðsnefnd fiskeldis frá 16. apríl 2020 kemur eftirfarandi fram: 

,,………segir í 6. gr laganna að í áhættumati skuli „tekið tillit til 
mótvægisaðgerða sem draga úr mögulegri erfðablöndun,“. Ekkert liggur enn 
fyrir um slíkar mótvægisaðgerðir, hvaða aðgerða verði gripið til og með 
rökstuddum hætti, hvaða árangri þær geti skilað. Samt virðast slíkar aðgerðir 
með óskilgreindum hætti hafa verið teknar inn í reiknilíkan áhættumatsins“. 

 
Staðan kemur e.t.v. best fram í ráðgjafandi áliti samráðsnefndar um 
fiskeldi frá 16. apríl 2020:  

,,Þá ræddi nefndin um hver beri ábyrgð á framkvæmd mótvægisaðgerða, 
hver hafi eftirlit með þeim og hver meti árangur af þeim“.   

 
Í þessu samhengi er orðið tímabært að meta þann ávinning sem 
búnaðarstaðlinum er ætlað að skila en tjón á búnaði með mögulegum 
slysasleppingum hafa verið óvanalega tíð (kafli 5.3). Jafnframt er ekki 
búið að innleiða ljósastýringu (5.6) svo nokkuð sé nefnt.  
 
Annað stig mótvægisaðgerða 
Í ábendingum vísindanefndar263 kemur eftirfarandi fram: 

261 
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/R%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f_%C3%81h%C3%A6ttumat202011192881.pdf  
262 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
263 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/ahaettumar-vegna-mogulegrar-erfdablondunar
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/R%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f_%C3%81h%C3%A6ttumat202011192881.pdf
https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
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,,Þá er rétt að taka fram að mildunaraðgerðir gegn þessum mögulegu 
áhrifum fiskeldis þurfa að eiga sér stað á nokkrum vígstöðvum, þar með 
talið (A) með því að draga úr fjölda strokufiska og/eða beita tækni sem 
hugsanlega dregur úr líkum þess að strokufiskur lifi af og gangi í ár eftir 
flóttann, (B) með því að taka upp virkar aðgerðir til þess að fjarlægja 
strokufisk úr ám fyrir hrygningu og (C) með því að koma á tálmum við æxlun 
með því að rækta ófrjóan fisk. Um er að ræða almennar aðgerðir, sem ekki 
eiga sérstaklega við um Ísland“. 

 
Vísindanefnd leggur til annað stig mótvægisaðgerða og nefnir þær  
mildunaraðgerð. Jafnframt mælir Fiskistofa og umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis með að innleiða annað stig mótvægisaðgerða  
(kafli 5.9).  Það er síðan í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá 
2020 sem Hafrannsóknastofnun opnar fyrir þá leið að fjarlægja stroku-
lax í tilfelli stórra slysasleppinga og tekur þannig að hluta undir tillögur 
í frummatsskýrslu  Háafells. 264  
 
9.3 Endurútreikningar og mótvægisaðgerðir 
 
Tilhneiging að hafa eina sviðamynd 
Áhættumat erfðablöndunar gerir ráð fyrir einni sviðsmynd, nema í 
tilfelli Ísafjarðardjúps en þar er reiknað með meiri framleiðslu-
heimildum með að setja út stærri seiði en athugasemdir hafa verið 
gerðar við þá niðurstöðu (kafli 5.5). Það hefur verið tilhneiging að gefa 
ekki kost á nema einni sviðsmynd við útreikninga í áhættumati erfða-
blöndunar og hunsaðar beiðnir um að skoðaðir og metnir verði fleiri 
valkostir.  
 
Beiðni Háafells 
Þann 18. janúar 2018 óskaði Háafell í bréfi til Hafrannsóknastofnunnar 
um að tvær sviðsmyndir væru skoðaðar í líkani áhættumats 
erfðablöndunar: 

a. ,,Miðað við að eldislax verði eingöngu fjarlægður úr veiðivötnum í 
Ísafjarðardjúpi eins og Háafell hefur lagt til. Fyrir önnur svæði á 

 
264 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855  
265 https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf  

Vestfjörum verði ekki gert ráð fyrir að eldislax verði fjarlægður úr 
veiðivötnum sem er þá í takt við það sem lagt er upp með í 
matsskýrslum fyrirtækja sem eru með laxeldi í sjókvíum á þeim 
svæðum.  

b. Eldislax sem gengur upp í veiðivötn fjarlægður úr öllum veiðivötnum á 
Vestfjörðum“.  

 
Í bréfi Hafrannsóknastofnunar frá 29. janúar 2018 kom fram að unnið 
væri að mótun aðgerða gegn erfðablöndun eldislaxa við villta stofna. 
Þau atriði sem stofnunin er að vinna með eru i) möskvastærð í kvíum, 
ii) stærð seiða við útsetningu og iii) ljósastýringar á eldistíma. Jafnframt 
kom fram:  

,,Hafrannsóknastofnun telur að ekki sé hægt að fallast á að tillögur Háfells 
um að lausnin á mögulegri innblöndun eldilaxa í hrygningarstofna í ám geti 
falist í lokun áa og fjarlægingu eldisfisks að hausti eins og lagt er til í 
umhverfismati Háafells. Með því er verið að vísa mögulegum vandamálum á 
aðra aðila sem lýsa má sem þolendur án þess að tekið sé tillit til annarra 
afleiðinga og hliðarverkana sem af því kunna að verða. Slíkar aðgerðir skortir 
lagastoð og ef lög yrðu sett þar að lútandi er líklegt að þau brjóti í bága við 
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Auk þess er veiðitími um mánuði lengri 
en í Noregi sem gerir vöktun með köfun að hausti illmögulega“. 

 
Þrátt fyrir meint brot á lögum og stjórnarskránni mælir Hafrannsókna-
stofnun með því í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar frá 2020 
að fjarlægja strokulaxa úr veiðiám í tilfelli stærri slysasleppinga (kafli 
7). Varðandi haustvöktun (köfun að hausti) þá mælir vísindanefnd265 
með aðferðinni og að storkulax verði fjarlægður og bendir jafnframt á 
að hún sé nákvæmari en vöktun með árvaka.  Það að veiðitími hér á 
landi geri haustvöktun illmögulega stenst ekki skoðun (viðauki 12).  Í 
þessu samhengi er einnig bent á að haustvöktun er framkvæmd af 
ráðgjafafyrirtækinu Laxfiskar með góðum árangri (kafli 6). 
 
Beiðni SFS 
Í gr. 6a í breytingum á lögum nr. 71/2008266 um fiskeldi samþykkt frá 
Alþingi Íslendinga á árinu 2019 kemur fram að Hafrannsóknastofnun 

266 https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html  

https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/855
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/2029.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008071.html
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skal leita eftir tillögum eldisfyrirtækja varðandi mótvægisaðgerðir. 
Þann 4. nóvember 2019 komu Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) 
með tillögur til Hafrannsóknastofnunar og hefur áður verið fjallað um 
seiðastærð (kafli 5.5) og kynþroska og ljósastýringu (kafli 5.6). Önnur  
atriði sem SFS óskaði eftir mati á voru: 

a) ,,Í þeim tilvikum sem Árvaka hefur veri komið fyrir í ám er nauðsynlegt að 
áhættumatið taki mið af þeim ásamt meðfylgjandi búnaði og aðgerðum sem 
máli skipta í þessu samhengi (gildrur í ár og haustveiðar o.fl.).  

b) Kafanir í ár.  Stunduð verði markviss veiði á eldisfiski úr ám til a minnka 
hættuna á að eldisfiskur nái að æxlast eð villtum fiski. Komin er reynsla á 
þessa aðferð í Noregi og er hún talin gefast mjög vel.  

c) Útsetning 1/3 seiða fari fram seint á árinu og ekki fyrr en 1. Ágúst“. 
 
Það hefur ekki komið fram hvort Hafrannsóknastofnun hafi orðið við 
þessari beiðni SFS eða birt niðurstöður.  
 
Önnur beiðni SFS 
SFS sendi minnisblað þann 2. apríl 2020 vegna vinnu samráðsnefndar 
fiskeldis er varðaði áhættumat erfðablöndunar að óheimilt væri að vera 
með eldi á frjóum laxi innan við Æðey: 

,,Samtökin telja að finna megi útfærslu fjarlægðartakmörkunar í 
Ísafjarðardjúpi sem stuðlar að heppilegri dreifingu og auðveldar þannig 
kynslóðaskipt eldi, án þess að ganga gegn sjónarmiðum um hæfilega 
fjarlægð frá laxveiðiám sem falla í Ísafjarðardjúp. Er þess því óskað að til 
viðbótar verði lagt mat á áhættu erfðablöndunar út frá eftirfarandi valkostum 
um fjarlægðartakmörkun: 
 
Ný lína verði dregin frá Ögurhólmum að Lónseyri. Eldi sem fellur innan 
upprunalegrar línu og utan nýrrar línu verði háð öðru hvoru eftirfarandi 
skilyrða (lagt verið mat á bæði): 

1) Óbreytta seiðastærð og haustútsetningu á seiðum við Bæjahlíð. 
2) 200 gramma seiðastærð og haustútsetningu á seiðum við Bæjahlíð“. 

 
Það hefur ekki komið fram hvort Hafrannsóknastofnun hafi orðið við 
þessari beiðni SFS eða birt niðurstöður.  
 

 
267 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  

9.4 Endurútreikningar og eldissvæðin 
 
Af hverju var Ísafjarðardjúpi lokað?  
Opnun og lokun eldisvæða hafa spilað stórt hlutverk í áhættumati 
erfðablöndunar við úthlutun framleiðsluheimilda. Það  vakti sérstaka 
athygli í áhættumati erfðablöndunar frá 2017 að niðurstaða  var sú  
sama  og   lífræns burðaþolsmats fyrir sunnanverða Vestfirði, 50.000 
tonn í báðum tilvikum. Framangreindar  niðurstöður  virðast  falla  mjög  
vel  að  framleiðsluáformum  Arnarlax  á  sunnanverðum Vestfjörðum 
en stjórnarformaður Arnalax var annar af tveimur fulltrúum Landssam-
bands fiskeldisstöðva í stefnumótunarhópnum.  Auðveldlega  má  álykta  
að  forsendur  fyrir  áðurnefndri  útkomu  hafi  verið  hannaðar  í  
áhættumati erfðablöndunar þannig að væntingum eldisfyrirtækja á 
sunnanverðum Vestfjörðum  yrði mætt.  Til að ná því þurfti að gera ráð 
fyrir að loka Ísafjarðardjúpi og taka ekki með í líkani áhættumatsins 
litlu laxastofnana á eldissvæðum.267 
 
Meint burðarþol ekki nýtt  
Það kom fljótt fram í umræðunni að það hafi verið vitlaust gefið og slaki 
væri í áhættumatinu til að úthluta framleiðsluheimildum fyrir 
Ísafjarðardjúp.  Hlutfall  eldislaxa  í  tveimur  lykilám  á  Vestfjörðum var 
vel undir 4% viðmiðunarmörkum skv. líkani áhættumatsins og væru 
3.000 tonn til ráðstöfunar. Hvers vegna tekur Hafrannsóknastofnun 
einhliða pólitíska ákvörðun að loka Ísafjarðardjúpi og íslensk fyrirtæki 
sem fyrirhuga laxeldi í Djúpinu, skilin eftir með engan möguleika að 
vera með eldi á frjóum laxi?  Hér er jafnræðisreglan brotin.  Í 
stjórnsýslulög nr. 37/1993  er  að  finna  í  11.  gr.  jafnræðisregluna  en  
þar  kemur  m.a.  fram:  ,,Við  úrlausn  mála  skulu  stjórnvöld gæta 
samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti“. 
 
 
Tilraunareldi 
Þann 5. júlí 2018 sendi Hafró frá sér fréttatilkynninguna :   

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf
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,,Þá hefur stofnunin í hyggju að gera takmarkaða tilraun í Ísafjarðardjúpi til að 
rannsaka ákveðna þætti í fiskeldi í samvinnu við eldisfyrirtæki. Tilraunin yrði 
takmörkuð í magni við hámark 3.000 tonn af frjóum laxi og til 5 ára“……. 
,,Nánari rannsóknaráætlanir eru í vinnslu en gert er ráð fyrir að rannsóknir 
hefjist vorið 2019“.268 

 
Eftir fjölmiðlaumræðu269 kom fram að von væri á því að auglýst verði 
eftir samstarfsaðila fljótlega eftir áramót. Hér vakna áleitnar 
spurningar um af hverju eiga aðrar reglur að gilda í Ísafjarðardjúpi en 
t.d. á sunnanverðum Vestfjörðum? Er það hlutverk Hafró að ákveða 
hvar á að vera með laxeldi í sjókvíum? Er það ekki pólitísk ákvörðun 
ráðherra eða Alþingis Íslendinga, enda liggur slík ákvörðun fyrir í 
auglýsingu nr. 460/2004 um friðunarsvæði þar sem eldi laxfiska í 
sjókvíum er óheimil.  Þar er Ísafjarðardjúp einn af fáum valkostum sem 
kemur til greina að vera með með eldi á frjóum laxi í sjókvíum. Ekkert 
varð af tilraunareldinu væntanlega vegna þess að fyrir því var engin 
lagastoð.270 
 
Ísafjarðardjúp opnað 
Mikill þrýstingur var á að Ísafjarðardjúp væri opnað fyrir eldi á frjóum 
löxum.  Í endurskoðuðu áhættumati erfðablöndunar var á árinu 2020 
gefnar út 12.000 tonna framleiðsluheimildir fyrir Ísafjarðardjúp.  
Framleiðsluleyfi á Vestfjörðum voru aukin úr 50.000 tonnum í 64.500 
tonn.271 Með að búa til nýjar forsendur og tilslakanir var Ísafjarðardjúp 
utan við Æðey opnað fyrir eldi á frjóum laxi. Engin rök sem standast 
skoðun hafa verið lögð fram af Hafrannsóknastofnun sem geta rökstutt 
að dregin sé lína frá Ögurnesi að Æðey og Hólmasundi (kafli 5.7). Aftur 
var íslensku fyrirtæki mismunað sem fyrirhugaði að hafa 2/3 hluta 
eldisins innan við Æðey. Fastlega má gera ráð fyrir að allt Djúpið verð 
opnað við næstu endurskoðun í síðasta lag á árinu 2023. Þá hefur 
íslensku fyrirtæki verið meinað eldi á frjóum laxi í innanverðu 

 
268 https://www.hafogvatn.is/is/midlun/frettir-og-tilkynningar/frettatilkynning-um-endurskodun-a-ahaettumati-
erfdablondunar  
269 http://www.ruv.is/frett/segir-hafro-halda-ibuum-vid-djup-i-gislingu 

Ísafjarðardjúpi í 6 ár þar sem opinber stofnun hefur gengið fram 
ófaglega og óheiðalega gagnvart fyrirtækinu.  
 
Áhættumat erfðablöndunar gengur út á að tryggja sem best hagsmuni 
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila og úthluta þeim 
nægum framleiðsluheimildum á kostnað íslenskra félaga.  
 
9.5 Endurútreikningar og litlu laxastofnanir 
 
Hagræða niðurstöðum 
Eflaust hafa sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar ekki áttað sig á því 
að verið er að hagræða niðurstöðum í útreikningi á framleiðslu-
heimildum fyrir frjóa eldislaxa í reiknilíkani áhættumatsins fyrir 
Vestfirði. Í fyrstu útgáfu áhættumatsins hafi mönnum sennilega ekki 
verið ljóst að með að sleppa fjölmörgum veiðiám með villtum laxi í 
líkaninu kæmi röng niðurstaða og að það væri ekki rétt gefið. Hér er um 
meiriháttar villu að ræða og þungt skref fyrir Hafrannsóknastofnun að 
leiðrétta opinberlega. 
 
Erfitt að vinda ofan af  
Það kunna hugsanleg einhver rök að vera fyrir því að ekki verði farið út 
í að verja veiðiár með litlum laxastofnum, en það verður ekki horft frá 
þeirri staðreynd að með því að sleppa þeim fæst allt önnur niðurstað úr 
reiknilíkani áhættumats erfðablöndunar í samanburði við það þegar 
allar veiðiár með villtum laxi eru teknar með.  Í fjölmörgum greinum í 
Morgunblaðinu á árinu 2021272 hefur verið fjallað um fjárhagslegan 
ávinning laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu erlendra aðila þar sem 
eldisleyfin og áhættumat erfðablöndunar spila stórt hlutverk.  Taka 
eina eða fleiri litlar veiðiár inn í líkan áhættumats erfðablöndunar gætu 
kostað einstök laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila 
milljarða króna í verðminni eldisleyfum.  

270 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  
271 https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/endurskodud_radgjof_ahaettumat20201206808.pdf  
272 https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017  
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Áskoranir  
Með því að bæta við litlu veiðiánum á sunnanverðum Vestfjörðum í 
líkan áhættumats erfðablöndunar fást allt aðrar niðurstöður.  Áskoranir 
geta verið eftirfarandi við þriðju útgáfu áhættumatsins: 

• Það þyrfti að minnka framleiðsluheimildir hjá laxeldis-
fyrirtækjum á sunnanverðum Vestfjörðum. 

• Það þyrfti að gera grein fyrir fræðilega bakgrunninum fyrir því 
að litlu stofnarnir voru ekki teknir með í fyrstu tveimur áhættu-
mötunum. 

• Það gæti þurft að svara fyrir grundvallar breytingarnar á 
áhættumatinu fyrir dómstólum.  

 
Af hverju er ekki tekið á málinu?  
Það vekur athygli að ekki sé reynt að ná meiri sátt við eigendur minni 
laxveiðiá á eldissvæðum. Valtað var yfir hagsmuni landeigenda og 
reyndar fjölmargra aðra íslenska aðila til fjárhagslegs ávinnings fyrir 
laxeldisfyrirtæki sem er í meirihlutaeigu erlendra aðila á Alþingi 
Íslendinga þegar lögin um fiskeldi voru samþykkt á árinu 2019.273 Það 

 
273https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=647   
274 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/09/14.-Morgunbladid-2021-08-09.pdf  
275 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2016/08/Fiskeldisfrettir04.05.2016.pdf  

verður erfitt að innleiða siðferði og heiðaleika í þessu máli þar sem 
fjárhagslegir hagsmunir erlendra fjárfesta eru miklir:  
• Grunnur að fjárhagslegum ávinningi: Litlu laxveiðiárnar voru ekki 

teknar með í áhættumat erfðablönduna til að hægt væri að úthluta 
m.a. laxeldisfyrirtækjum í meirihluta erlenda aðila á 
sunnanverðum Vestfjörðum meiri framleiðsluheimildum til eldis á 
frjóum laxi.  

• Erlendur eigendur gætu tapað miklu: Arnarlax verðleggur 
eldisleyfin á u.þ.b. 1,6 milljón króna á hvert tonn heimilaðs 
hámarks lífmass274. Það eru því gríðarlegir hagsmunir undir ef litlu 
laxveiðiárnar verða teknar með inn í áhættumat erfðablöndunar 
og erlendir fjárfestar gætu tapað stórum fjármunum.  

• Erfitt að vinda ofan af: Stjórnvöld sjá fyrir sér aukin atvinnutæki-
færi á landsbyggðinni, auknar útflutningstekjur og þá víkja minni 
hagsmunir íslenskra eigenda litlu laxveiðiánna fyrir miklum 
hagsmunum erlendra fjárfesta. 

 
Fórnað til fjárhagslegs ávinnings 
Málið snýst um að ná sem mestum fjárhagslegum ávinningi.  Það vakti 
athygli á árinu 2016 ásækni sumra íslenskra leppa að ,,helga sér svæði“ 
í miklu umfangi, með stórtækum áform á uppbyggingu, Arnarlax og 
Fiskeldi Austfjarða með um 125.000 tonna framleiðsluheimildir til 
laxeldis til meðferðar í stjórnsýslunni.275 Það var því ekki að 
ástæðulausu að stjórnarformenn fyrirtækjanna komu sér í starfshóp 
um stefnumótun í fiskeldi. Þessi tvö fyrirtæki voru með um 70% 
framleiðsluheimilda til laxeldis, mest umsóknir sem voru í ferli hjá 
stjórnsýslunni. Með því að taka ekki með litlu laxastofnanna í 
áhættumat erfðablöndunar var tryggt að þeir myndu ekki hafa áhrif á 
úthlutun framleiðsluheimilda á frjóum laxi og sérstaklega í tilfelli 
Arnarlax, á sunnanverðum Vestfjörðum. Þannig var litlu laxastofnunum 
fórnað til að tryggja laxeldisfyrirtækjum í meirihlutaeigu erlendra aðila 
sem mestum fjárhagslegum ávinningi.276 

276 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
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Endurútreikningar  
Þann 22. október 2021 óskaði höfundur eftir með bréfi til ráðgjafa-
nefndar Hafrannsóknastofnunnar að gerðir verði eftirfarandi endurút-
reikningar:277 

• ,,Endurskoða útreikninga á framleiðsluheimildum á frjóum eldislaxi í 
áhættumati erfðablöndunar frá 2017. Teknar verði inn í reiknilíkanið 
allar veiðiár með villtum laxi, skv. rannsóknum Hafrannsóknastofnunar, 
og endurreiknaðar framleiðsluheimildir fyrir firði á sunnanverum og 
norðanverðum Vestfjörðum.  

• Varðandi áhættumat frá 2020 verði gerður endurútreikningur á 
mögulegum framleiðsluheimildum á eldi á frjóum laxi á Vestfjörðum 
miðað við að heimilað verði laxeldi innan við Æðey í Ísafjarðardjúpi. Í 
útreikninginn verði teknar með allar veiðiár með villtum laxi á 
Vestfjörðum“.  

 
9.6 Stjórnsýslu ábótavant 
 
Mínar athugasemdir 
Þann 20. maí 2019 var sendur tölvupóstur278 til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis og allir alþingismenn fengu afrit. Þar var óskað 
eftir að gerð væri opinbera rannsókn vegna alvarlegra annmarka á 
vinnubrögðum starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um 
stefnumótun í fiskeldi. Með tölvupóstinum fylgdi m.a. greinagerðin 
Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin279 þar sem taldir eru upp 
fjölmargir stjórnsýslulegir annmarkar áhættumats erfðablöndunar.  
 
Enginn hvati 
Í áhættumati erfðablöndunar er enginn hvati fyrir einstök laxeldis-
fyrirtæki að skara frammúr í umhverfismálum heldur verður öllum 
refsað jafnt ef upp koma slys. Á Íslandi fá umhverfissóðarnir að njóta 
sín í skjóli laga um fiskeldi þar sem áhættumat erfðablöndunar leikur 
aðalhlutverkið.280 Þetta er íslenska leiðin og það er með ólíkindum að 

 
277 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf  
278 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/10/Beini-um-opinbera-ttekt.pdf  
279 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  

slík vinnubrögð séu látin viðgangast. Í þessu samhengi má benda á að 
ítrekað hefur Arnarlax lent í tjóni á búnaði með mögulegum slysa-
sleppingum án þess að það hafi afleiðingar (kafli 5.3).  
 
Vantar hvatann 
Gallinn við þetta kerfi er að aðilar sem reka sín fyrirtæki með óþarfa 
áhættu ná að halda framleiðslukostnaði niðri og geta gert það á kostnað 
annarra. Þeim aðilum sem vanda til verka, hafa umhverfismáli í fyrsta 
sæti er jafnt refsað og fá í raun enga sérstaka umbun fyrir agaða vinnu. 
Erlendis er farin sú leið að refsa einstökum fyrirtækjum eða svæðum 
með minnkun á framleiðsluheimildum og tengist það þá álagi vegna 
laxalúsar.281 Í þessu samhengi má benda á umferðaljósakerfinu í 
Noregi.282  
 
Bókun 
Stjórnsýslu og hlutverki Hafrannsóknastofnunar er að mörgu leiti lýst 
með séráliti eða bókun eins af fulltrúum í samráðsnefnd um fiskeldi frá 
16. apríl 2020:  

,,Varðandi hlutverk Hafrannsóknastofnunar í ferlinu er það svo nú að 
stofnunin hefur öll hlutverk við borðið, fer með nánast allar rannsóknir, gerð 
vöktunaráætlana, framkvæmd vöktunarverkefna, greiningu niðurstaðna og 
fullnaðarvald til stjórnsýslulegra ákvarðana. Þá hefur stofnunin á sama tíma 
stórkostlegra fjárhagslegra hagsmuna að gæta sem hún fylgir eftir, af 
verkefnum sem af fiskeldinu leiðir og sömuleiðis þjónusturannsóknum í 
laxveiðiám á Íslandi. Núverandi staða samræmist ekki góðum stjórnsýslu-
háttum og grefur undan trúverðugleika þess faglega ferlis sem þarf að vera 
til staðar við vandaða ákvarðanatöku. Er vert í þessu sambandi að benda á 
að Veiðimálastofnun var á sínum tíma skipt upp í annarsvegar Veiðimála-
stofnun sem fór með rannsóknir og umsagnir og svo hinsvegar Veiðimála-
stjóraembætti sem fór með stjórnsýslulegar ákvarðanir og er nú vistað hjá 
Fiskistofu. Hafrannsóknastofnun hefur aftur í gegnum tíðina lagt fyrir sjávar-
útvegsráðherra tillögur um leyfilegan hámarksafla einstakra nytjategunda, en 
ráðherra haft vald til að að gera frávik frá þeirri ráðgjöf. Sú staða sem nú er 
uppi með Hafrannsóknastofnun gagnvart ákvörðunum um laxeldi við Ísland 
er því fordæmalaus. Aðilar sem telja á sér hallað, hagsmunaaðilar í fiskeldi 

280 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  
281 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  
282 https://www.hi.no/hi/temasider/akvakultur/trafikklyssystemet-hi-sin-kunnskap  
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við Ísland, veiðiréttarhafar í laxveiði, byggðarlög eða þeir sem vilja taka til 
varna fyrir rétt íslenskra laxastofna til að þróast áfram á eigin forsendum, geta 
við slíkar aðstæður haft ríkari ástæður til að sækja rétt sinn vegna þess að 
stjórnsýslulegt ferli ákvarðanatöku er allt á hendi einnar stofnunar, sem stríðir 
gegn framkvæmd löggjafar á öðrum tengdum sviðum“. 

 
Með fullnaðarvald 
Í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi kemur fram að Hafrannsóknastofnun 
hefur öll hlutverk við boðið er varðar áhættumat erfðablöndunar og þar 
kemur m.a. fram:  

,,Ráðherra staðfestir áhættumat erfðablöndunar að fenginni tillögu 
Hafrannsóknastofnunar. Tillagan er bindandi fyrir ráðherra“. 

 
Hafrannsóknastofnun hefur fullnaðarvald til stjórnsýslulegra 
ákvarðana og veldur það áhyggjum að ekki er hægt að veita 
stofnunni nægilegt aðhald:  
• Skv. lögum um fiskeldi skal Hafrannsóknastofnun leita eftir 

tillögum eldisfyrirtækja að mótvægisaðgerðum, sem er gert, en 
lítið gert með flestar tillögurnar (kafli 9.3).  

• Hafrannsóknastofnun hefur getað hunsað mikilvægar 
mótvægisaðgerðir sem aðrar stofnanir mæla með, s.s. annað 
þrep mótvægisaðgerð (kafli 9.2).  

• Notað rangar forsendur í líkni áhættumati erfðablöndunar og 
þannig fengið rangar og ósanngjarnar niðurstöður, s.s. með að 
sleppa litlu laxastofnunum (kafli 9.5).  

• Komist upp með að vera með ófullnægjandi vöktun á villtum 
íslenskum laxastofnum og eldislaxi í veiðiám og þar með er tekin 
óþarfa áhætta (kafli 6). 

• Ekki eru til staðar fullnægjandi viðmiðanir og viðbrögð og 
þannig hætta á að laxastofnar, sérstaklega á eldissvæðum, verði 
fyrir erfðablöndun (kaflar 4 og 7).   

• Það er skortur á rýni á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar eins og í 
tilfelli ráðgjafar um aflaheimildir þar sem erlendir sérfræðingar 
fara yfir tillögur stofnunarinnar.  

 
283 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

• O.s.frv. 
 
Ekki beðið eftir rýniskýrslu vísindanefndar 
Hafrannsóknastofnun valdi að gefa út ráðgjöf 19. mars 2020 og í 
reglugerð nr. 890/2019 um samráðsnefnd um fiskeldi er ákvæði um að 
afgreiða mál sem nefndin tekur til umfjöllunar innan fjögurra vikna. 
Samráðsnefnd um fiskeldi benti á að heppilegra hefði verið að rýni 
vísindanefndar á áhættumati erfðablöndunar hafi legið fyrir áður en 
ráðgefandi álit nefndarinnar væri gefið út.  Skv. lögum um fiskeldi átti 
vísindanefndin að skila rýniskýrslu 1. maí 2020 til ráherra. Í lögum um 
fiskeldi kemur fram að það eigi  að endurskoða áhættumatið eigi 
sjaldnar en á þriggja ára millibili. Áhættumatið frá 2017 var gefið út í 
júlí og hefði þannig Hafrannsóknastofnun geta beðið eftir áliti 
vísindanefndar. Stofnunin hefur eflaust eftir samtal við vísindanefndina 
átt von á ýmsum athugasemdum og því auðveldast að koma með ráðgjöf 
fyrir útgáfu rýnisskýrslu nefndarinnar.  Þannig haldið þeirri línu, 
ótruflað, sem lagt var upp með í áhættumati frá 2017. 
 
9.7 Það er verið að brjóta lög 
 
Varðað við áhættumatinu 
Þann 20. maí 2019 sendi höfundur tölvupóst til allir alþingismenn þar 
sem varað var við því að áhættumat erfðablöndunar yrði samþykkt:283   

,,Með að innleiða áhættumat erfðablöndunar er verið að brjóta lög s.s. lög nr. 
71/2008  um  fiskeldi,  lög  nr.  60/2013  náttúruvernd  og  lög  nr.  55/2012  
um  umhverfisábyrgð.  Ef  Áhættumat  erfðablöndunar verður lögleitt kann 
það að fela í sér að íslenska ríkið verði gert skaðabótaskylt, mál sem bæði 
geta verið sótt af veiðiréttareigendum og fiskeldisfyrirtækjum“. 

 
Það vekur athygli að í vinnu stefnumótunarhópsins er snýr að 
áhættumati erfðablöndunar að ekki er minnst einu orði á lög nr. 
55/2012 um umhverfisábyrgð. Sú aðferðafræði sem áhættumat 
erfðablöndunar styðst við er að brjóta í bága við lög um 

https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
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umhverfisábyrgð þar sem m.a. kveðið er á um að sá sem veldur mengun, 
láti taka til eftir sig og greiði kostnaðinn. Þessi lög ná einnig yfir laxfiska 
og erfðablöndun. Farið var fram á við ráðgjafanefnd  Hafrannsókna-
stofnunar í bréfi frá 22 október 2021 að stofnunin láti fara yfir 
aðferðafærði áhættumats erfðablöndunar m.t.t. laga nr. 55/2012 um 
umhverfisábyrgð og geri viðeigandi breytingar til að áhættumatið 
standist þau lög.284   
 
Hugsanlegar skaðabætur til veiðiréttareigenda  
Það getur komið upp sú staða að veiðiréttareigendur laxveiðiáa krefjist 
skaðabóta ef fram kemur í rannsóknum erfðablöndun á litlu 
laxastofnunum á eldissvæðum þar sem ekki var gert ráð fyrir vöktun 
(kafli 6). Hafrannsóknastofnun lagði til 50.000 tonna framleiðslu-
heimild á sunnanverðum Vestfjörðum á árinu 2017 sem var samþykkt 
á Alþingi árið 2019 án þess að viðeigandi mótvægisaðgerðir væru 
gerðar til að koma í veg fyrir erfðablöndun. Framleiðsluheimildir voru 
síðan auknar 64.500 tonn á Vestfjörðum í endurskoðuðu áhættumati 
erfðablöndunar á árinu 2020.  Ef síðan mælist erfðablöndun geta 
veiðiréttareigendur sótt  um  skaðabætur  á  þeim  forsendum  að  upp-
taka  áhættumats erfðablöndunar  sem  stjórnsýslutækis  hafi  valdið  
erfðablöndun á villtum  laxastofnum.  Lagt  hafi  verið  til  umfangs-
miklar framleiðsluheimildir  og  aðferðafræði  sem  fela  í  sér  brot  á  
ýmsum  lögum  og  í  raun  gefið  norskættuðum strokulöxum með sínum 
tillögum frjálsan aðgang að veiðiám til að hrygna með íslenskum  
villtum löxum.  Niðurstaðan  gæti  verið  sú  að  íslenska  ríkið  þurfi  að  
greiða  skaðabætur til veiðiréttareigenda.285 
 
9.8 Ósanngjarnt úthlutunarkerfi 
 
Hafrannsóknastofnun úthlutar 
Löggjafinn hefur komið því þannig fyrir að áhættumat erfðablöndunar 
er úthlutunarkerfi fyrir laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila 

 
284 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf  
285 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-
stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf  

og er því mikilvægt verkfæri sem íslenskir leppar erlendra fjárfesta hafa 
horft til. Stofnunin vinnur eftir þeim lögum sem henni eru settar en 
eðlilegra hlutverk hennar væri að vera í hlutverki ráðgjafa til 
stjórnvalda, líkt og tíðkast í aflamarkskerfinu.  Hlutverk Hafrannsókna-
stofnunar er hér því stórt og mikilvægt að vandað sé til verka.   
 
Úthlutun framleiðsluheimilda 
Áhættumat erfðablöndunar er notað til að úthluta framleiðslu-
heimildum til eldis á frjóum laxi og hefur nú verið úthlutað tvisvar 
sinnum og spáð er í framhaldi úthlutanna:286 
• Fyrsta úthlutun: Strax á árinu 2017 lagði Hafrannsóknastofnun til 

50.000 tonna eldi á frjóum laxi fyrir Vestfirði og byggðu þeir 
útreikningar að stórum hluta á röngum forsendum í reiknilíkaninu, 
sem fyrst og fremst byggist á því að gengið er út frá of fáum veiðiám 
með laxalykt og of mikilli dreifingu á eldislaxi í veiðiár. Með að horfa 
fram hjá litlu laxastofnunum var hægt að uppfylla allar væntingar 
stjórnarformanns Arnarlax, eins af fulltrúum í stefnumótunar-
hópnum,  um framleiðsluheimildir á sunnanverðum Vestfjörðum. 

• Önnur úthlutun: Mikill þrýstingur hefur verið á að auka framleiðslu-
heimildirnar. Það kemur síðan á óvart að framleiðsluheimildir á 
frjóum laxi eru auknar strax um vorið 2020 og áfram er stuðst við 
rangar forsendur í reiknilíkani áhættumats erfðablöndunar.  
Framleiðsluheimildir voru auknar upp í 64.500 tonn á Vestfjörðum 
eða um 14.500 tonn.  

• Þriðja úthlutun: Áfram verður haldið með að þrýsta á að auka 
framleiðsluheimildir og þegar farin verður sú leið að grípa strax til 
aðgerða við stærri slysasleppingar eins og gert er ráð fyrir í 
uppfærðu áhættumati frá 2020 skapast svigrúm til að auka 
heimildir enn frekar. 

• Fjórða úthlutun:  Þegar komið er að þeim tímapunkti að norsku 
leiðinni verður fylgt, þ.e.a.s. fjarlægja allan sjáanlegan eldislax úr 
veiðiám fyrir hrygningu, verður hægt að auka framleiðsluheimildir 

286 https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf  

https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2021/11/Fylgiskjal-3.-Beini-um-ttekt-rgjafanefnd-Hafro-22.10.2021.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2019/06/Fylgiskjal-2.-Athugasemdir-vi%C3%B0-stefnum%C3%B3tunarsk%C3%BDrsluna.pdf
https://sjavarutvegur.is/wp-content/uploads/2021/07/11.-Morgunbladid-2021-01-25.pdf
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mikið og þá jafnframt er áhættumat erfðablöndunar búið að missa 
tilgang sinn.  

 
Hluti af íslensku leiðinni 
Áhættumat erfðablöndunar hefur lítið sem ekkert með umverfisvernd 
að gera og Ísland er sennileg eina landið í heimi þar sem erfðablöndun 
á laxi er heimiluð skv. lögum. Áhættumatið er verkfæri íslensku 
leiðarinnar þar sem sterkir hagsmunaaðilar taka auðlindina, semja 
leikreglurnar til að setja leyfisveitingarferlið í hagstæðan farveg, fanga 
ríkisvaldið og fara með tillögurnar í gegnum alla stjórnsýsluna sjálfum 
sér og sínum til fjárhagslegs ávinnings. Um þetta er fjallað í 
greinagerðinni Stefnumótunarskýrslan og vinnubrögðin287  og í 
fjölmörgum greinum sem hafa verið birtar í Morgunblaðinu og 
Bændabaðinu.288 
 
Nýju föt keisarans 
Allir þekkja ævintýrið um nýju fötin keisarans eftir H. C. Andersen. 
Þegar keisarinn gekk út á götu í nýju fötunum hrópaði lýðurinn hvað 
nýju fötin keisarans séu glæsileg og sitji vel. Enginn vildi láta á því bera 
að hann sæi ekkert. En lítið barn hrópaði upp yfir sig: „En keisarinn er 
ekki í neinum fötum.“  
 
Málið varðar áhættumat erfðablöndunar sem fyrst var gefið út af 
Hafrannsóknastofnun árið 2017, starfshópur um stefnumótun í fiskeldi 
lagði til að notað væri sem stjórnsýslutæki og Alþingi staðfesti í lögum 
um fiskeldi árið 2019. 
 
Þegar að fjórðu úthlutun kemur er engin þörf á áhættumati 
erfðablöndunar og niðurstaðan að það var fyrst og fremst notað til að 
úthluta framleiðsluheimildum til laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila.  
 
 

 
287 https://lagareldi.is/wp-content/uploads/2019/11/Athugasemdir-vi-stefnumtunarskrsluna.pdf  

9.9 Niðurstöður 
Kafli 8. Áhættumatið, stjórnsýslan og mótvægisaðgerðir 
 Atriði Athugasemdir og ábendingar 
 Áhættumatið Ekki um að ræða eiginlegt áhættumat og lítil sem 

engin áhersla lögð á mótvægisaðgerðir. 
 

 

 Tregða við 
mótvægisaðgerðir 

Hjá Hafrannsóknastofnun er mikil tregða við að taka 
upp mótvægisaðgerðir, en aðrar stofnanir leggja til 
að taka inn annað stig mótvægisaðgerða. 
 

 

 Endurútreikningar og 
mótvægisaðgerðir 

Skv. lögum um fiskeldi skal Hafrannsóknastofnun 
leita eftir tillögum eldisfyrirtækja um mótvægis-
aðgerðum.  Það hefur verið gert en lítið unnið með 
margar af tillögunum. 
 

 

 Endurúthlutun og 
eldissvæðin 

Ísafjarðardjúpi hefur verið lokað, síðan opnað að 
hlut án fullnægjandi rökstuðnings. 
 

 

 Endurúthlutun og litlu 
laxastofnanir 

Í líkani áhættumats erfðablöndunar er ekki gert ráð 
fyrir litlu laxastofnunum og fæst því ekki rétt og 
sanngjörn niðurstaða á úthlutun framleiðslu-
heimilda. 
 

 

 Stjórnsýslu ábótavant Hafrannsóknastofnun hefur fullnaðarvald til 
stjórnsýslulegra ákvarðana og veldur það áhyggjum 
þar sem vinnubrögðunum er oft mjög ábótavant. 
 

 

 Ósanngjarnt 
úthlutunarkerfi 

Niðurstaðan getur verið eftir nokkur ár að  
áhættumat erfðablöndunar var fyrst og fremst notað 
til að úthluta framleiðsluheimildum til íslenskra 
leppa og erlendra fjárfesta.  
 
Áhættumatið hafi verið skaðlegt íslenskum 
laxastofnum á eldissvæðum og hafi aldrei haft neitt 
með umhverfisvernd að gera.  
 

 

 
 

288 https://sjavarutvegur.is/?page_id=1017  
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Valdimar Ingi Gunnarsson 2008. Reynsla af sjókvíaeldi á Íslandi. 
Hafrannsóknastofnunin. Fjölrit nr. 136. 46 bls. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2016. Veiðifélag Ytri Rangár og vesturbakka Hólsá. 
Fiskeldisfréttir 5(6):3-6.  

Valdimar Ingi Gunnarsson og Eiríkur Beck 2004. Slysasleppingar á eldislaxi á 
árinu 2003 – Kynþroskahlutfall og endurheimtur. Veiðimálastjóri. 18 
bls.  

Valdimar Ingi Gunnarsson og Eiríkur Beck 2005. Kynþroskahlutfall, 
örmerkingar og endurheimtur á eldislaxi á árinu 2004. 
Veiðimálastjóri. EV-2005-001. 16 bls. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2016. Náttúrulegir laxastofnar, umhverfisáhrif 
laxeldis, mótvægisaðgerðir, vöktun og veiðar á eldislaxi.  Fylgiskjal 
5.3 með matsskýrslu Háafells fyrir laxeldi. 46 bls.  

Vigfús Jóhannsson, Jóhannes Sturlaugsson og Sumarliði Óskarsson 1991. 
Heimtur misstórra laxaseiða úr hafbeit. Eldisfréttir 7(4): 17-22. 

Vigfús Jóhannsson, Jónas Jónasson, Sumarliði Óskarsson & Árni Ísaksson 1998. 
The straying of Icelandic ranched Atlantic salmon, Salmo salar L.: 
release and recapture techniques. Aquaculture Research 29: 679-686.  

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & 
Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic 
salmon Salmo salar in nature. NINA Special Report 36. 110 pp.  

Þór Jakobsson 2004. Hafís og lagnaðarís við strendur Íslands með tilliti til 
þorskeldis. Í, Björn Björnsson & Valdimar Ingi Gunnarsson (ritstj.). 
Þorskeldi á Íslandi. Hafrannsóknastofnunin. Fjölrit 111: 21-28 

Þórólfur Antonsson, Jorge H. Fernández & Ingir Rúnar Jónsson 2003. 
Fiskistofnar áa á Miðausturlandi. Veiðimálastofnun. VMST-R/0319. 19 
bls. 

Wringe, B.F., Jeffery, N.W., Stanley, R.R.E., Hamilton, L.C.,  Anderson, E.C. 
Fleming,I.A., Grant,C.,  Dempson, J.B., Veinott, G., Duffy, S.J.  & 
Bradbury, I.R. 2018. Extensive hybridization following a large escape 
of domesticated Atlantic salmon in the Northwest Atlantic. 
Communications Biology 1(108): 1-9.  
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Viðaukar 
 

Viðauki 1. Atferli eldislaxa úr slysasleppingum á Íslandi 
 
Slysasleppingar í Faxaflóa   
Á árunum 1986-1992, sérstaklega 1987-1989, var mikill fjöldi 
laxaseiða sett í sjókvíar í sunnanverðum Faxaflóa. Töluverður fjöldi 
fiska slapp úr sjókvíum og leitaði hann að mestu leiti upp í veiðivötn í 
sunnanverðum Faxaflóa. Mjög lítið af kvíalaxi leitaði upp í laxveiðiár í 
Borgafirði eða við Suðurland (Valdimar Ingi Gunnarsson 2002). Á 
myndum 1 til 5 er að finna hlutfall villtra laxa og laxa af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem veiddust í Elliðaám, Úlfarsá, Leirvogsá, Laxá í 
Kjós og Botnsá sem allar eru staðsettar á sunnanverðum Faxaflóa. 
Hlutfall kvíalaxa er hæst í litlu ánum og fer mest upp í  rúm 60% í 
Botnsá.  

 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1. Hlutfall 
náttúrulegra laxa og laxa 
af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem 
veiddust í Elliðaám 
tímabilið 1988-2000 
(Þórólfur Antonsson og 
Sigurður Guðjónsson 
2001). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mynd 2. Hlutfall 
náttúrulegra laxa og laxa 
af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem 
veiddust í Úlfarsá 
tímabilið 1988-1992 
(Friðjón M. Viðarsson og 
Sigurður Guðjónsson 
1991, 1993). 

 
 

 
 
 
 
 
Mynd 3. Hlutfall 
náttúrulegra laxa og 
laxa af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem 
veiddust í Leirvogsá 
tímabilið 1986-2000. 
Síðustu árin koma 
hafbeitarlaxar úr 
sleppingum í Leirvogsá 
sjálfa (Þórólfur  
Antonsson 2001). 
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Mynd 4. Hlutfall 
náttúrulegra laxa og laxa 
af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem 
veiddust í Laxá í Kjós 
tímabilið 1988-1990 
(Friðjón M. Viðarsson og 
Sigurður Guðjónsson 
1991).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 5. Hlutfall 
náttúrulegra laxa og laxa 
af kvía- og 
hafbeitaruppruna sem 
veiddust í Botnsá 
tímabilið 1988-1990 
(Friðjón M. Viðarsson og 
Sigurður Guðjónsson 
1991, 1993). 

 
 
 
 
 

Slysaslepping í Patreksfirði    
Í nóvember 2013 slapp eldislax (3,5-7 kg) úr sláturkví í Patreksfirði. 
Talið var að um 1.400 eldislaxar hafi sloppið, en ekki 200 laxar eins og 
tilkynnt var í kjölfar óhappsins (Jón Örn Pálsson o.fl. 2016).    
 
Í júlí og ágúst árið 2014 veiddu sérfræðingar Veiðimálastofnunar 
eldislax við Kleifaá í botni fjarðarins (Leó Alexander Guðmundsson 
2014; Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2014).  Samtals voru veiddir 
um sumarið 2014 alls 209 laxar á ósasvæði Kleifaár í botni Ósafjarðar í 
Patreksfirði. Talið var að allflestir ef ekki allir laxarnir hafi verið úr 
sleppingunni eins og athugun Veiðimálastofnunar bendir til (Jón Örn 
Pálsson o.fl. 2016).   Endurheimtur byggjast á veiði á árinu 2014 eða 8-
9 mánuðum eftir atburðinn. Það er ekki vitað til að eldislax úr 
slysasleppingu í Patreksfirði hafi veiðst á öðrum svæðum eða eftir 
2014. 
 
Slysaslepping í Norðfjarðarhöfn 
Þann 20. ágúst 2003 sluppu 2.900 kvíalaxar úr sjókví í höfninni á 
Neskaupsstað en fiskurinn var upprunninn úr sjókvíum Sæsilfurs í 
Mjóafirði. Á tímabilinu 20. ágúst til 1. september veiddust 109 
eldislaxar á vegum Síldarvinnslunnar, 100 laxar í Norðfjarðarflóa og 
hinir 9 voru teknir í Mjóafirði (Valdimar Ingi Gunnarsson og Eiríkur 
Beck 2004). Þrír örmerktir eldislaxar úr sláturkví í Norðfirði voru 
teknir í laxveiðiám og veiddust í Breiðdalsá, Hofsá og Selá seinnihluta 
sumars og um haustið 2003. Jafnframt benti skoðun á hreistri til að 6 
laxar sem ekki voru örmerktir væru ættaðir úr sjókvíum (Ingi Rúnar 
Jónsson & Þórólfur Antonsson 2004).  
 
Slysasleppingar í Arnarfirði 
Á árunum 2018-2020 hafa átt sér stað átta tjón og í sjö tilfellum er um 
að ræða gat á netpoka og því ekki hægt að útiloka slysasleppingu (tafla 
1).  Aðeins í einu tilfelli var tilkynnt um fjölda laxa sem höfðu strokið 
eða um 300 laxar úr tjóni frá 6. júlí 2018 í Laugardal í Tálknafirði. 
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Hafrannsóknastofnun áætlaði fjölda strokulaxa og komst af eftirfarandi 
niðurstöðu (Anon. 2020, mynd 7):  

,,Þar sem rekja mátti þrjá stroklaxa til Laugardals samanborið við 12 laxa 
frá Hringsdal var gert ráð fyrir að 2150 (8.600/4) laxar hefðu sloppið út í 
Laugardal. Heildarfjöldi strokulaxa var því metinn upp á ca. 11.000 
stroklaxa en af þeim veiddust 15 í ám“289.   

 
Slysaslepping í Hringsdal, Arnarfirði átti sér stað 12. febrúar 2018 og 
var meðalþyngd fisksins í kvínni rúmlega 7 kg (Anon. 2020):  

,,Allir laxar, sem veiddir voru sumarið 2019 í Mjólká í Arnarfirði, komu úr 
slysasleppingum í Hringsdal í sama firði í febrúar 2018 (mynd 2.1 rauð 
súla). Þetta sýnir að þessir laxar hafa dvalið og lifað lengur í sjó heldur en 
gert var ráð fyrir í fyrra áhættumati. Þeir 5 laxar sem veiddir voru í Mjólká 
2019 voru tiltölulega nálægt eldissvæðinu, þar sem Mjólká er aðeins 26 
kílómetra frá Hringsdal og 16 kílómetra frá Tjaldanes eldissvæðinu í 
Arnarfirði. Líklegt verður að telja að þeir hafi dvalið nærri eldiskvíunum yfir 
veturinn og étið tilfallandi laxafóður“. 

 
Skv. niðurstöðum Hafrannsóknastofnunar veiðast 4 af 12 eldislöxum 
sem sluppu úr kvíum í Hringsdal árið 2018 teknir í veiðiám utan 
Arnarfjarðar. Gefið er upp veiði í tveimur ám í Arnarfirði, Fífustaðará og 
Mjólká sem er í raun affall frá virkjun rétt niður við sjó. Hvort og þá í 
hve miklu mæli strokulax var að finna í öðrum veiðiám í Arnarfirði er 
ekki vitað um þar sem ekki voru framkvæmdar vöktunarrannsóknir þar 
svo vitað sé.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
290 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-tveimur-sjokvium-i-isafjardardjupi  
291 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi  
292 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi  
293 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri  
294 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri  

Tafla 1. Tjón á búnað á Vestfjörðum á árunum 2018-2020.  
 
• Mars 2020:  Tilkynning frá Hábrún þann 20. mars um göt á nótapoka 

tveggja sjókvía fyrirtækisins í Ísafjarðardjúpi.  Götin voru þrjú um 20x30cm 
hvert á um 2 metra dýpi290. 

• Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) miðvikudaginn 15. apríl um 
gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Eyri í Patreksfirði. Gatið á botni 
nótarpokans eða á 35m dýpi og var það um 100x100 cm291. 

• Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi fimmtudaginn 2. apríl um þrjú göt á 
nótarpoka einnar sjókvíar við Hringsdal í Arnarfirði. Rifurnar voru á 1,5 m 
dýpi og var lengd þeirra 20 cm, 50 cm og 100 cm lóðrétt niður 
nótarpokann292. 

• Ágúst 2019: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) föstudaginn 16. ágúst um 
gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði. Gatið 
var um 7cm x 12cm og á 2m dýpi293. 

• Janúar 2019: Tilkynning um gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við 
Hringsdal í Arnarfirði þann 22. janúar. Gatið var um 15cm x 50cm og á 20m 
dýpi294. Orsök tjónsins reyndist vera galli í framleiðslu nótarpokans295. 

• Júlí 2018:  Tilkynning frá Fjarðalaxi (Arnarlax) um fisk utan kvíar og gat á 
nótarpoka sjókvíar fyrirtækisins að Laugardal í Tálknafirði að morgni 6. 
júlí296. 

• Febrúar 2018: Tilkynning frá Arnarlaxi þann 12. febrúar um að tjón hefði 
orðið daginn áður á tveimur sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Laugardal 
Tálknafirði og hinni í Hringsdal Arnarfirði. Mörg göt á netpokum fundust 
annarrar kvíarinnar og í hinu tilvikinu var innri flothringur brotinn297 .  
Matvælastofnun gaf síðan frá sér eftirlitsskýrslu þann 23. mars298.  

 
 

  
 
 
 
 
 

295 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits  
296 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri  
297 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax  
298 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/eftirlit-vegna-tjons-a-sjokvium-arnarlax  

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-tveimur-sjokvium-i-isafjardardjupi
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-patreksfirdi
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/got-a-sjokvi-i-arnarfirdi
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-talknafiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/gat-a-sjokvi-i-arnarfiri-niurstour-eftirlits
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/slysaslepping-i-talknafiri
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/tjon-a-sjokvium-arnarlax
https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/eftirlit-vegna-tjons-a-sjokvium-arnarlax
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Tafla 2. Tilkynnt veiði á strokulaxi í ám á árunum 2018 og 2019 og uppruni 
(Anon. 2020).  

 
 
Heimildir 
Anon. 2020. Hætta á göngu strokulaxa úr laxeldi í íslenskar laxveiðiár. 

Tækniskýrsla Hafrannsóknastofnunar 2020. 45 bls.   
Friðjón Már Viðarsson & Sigurður Guðjónsson 1991. Hlutdeild eldislaxa í ám 

við Faxaflóa. Veiðimálastofnun. VMST-R/91015. 49 bls. 
Friðjón Már Viðarsson & Sigurður Guðjónsson, 1993. Hlutdeild eldislaxa í ám 

á SV-horni landsins samkvæmt hreisturlestri 1992. 
Veiðimálastofnun. VMST-R/93015. 38 bls.   

Ingi Rúnar Jónsson & Þórólfur Antonsson 2004. Laxar af eldisuppruna 
endurheimtir á Austurlandi sumarið 2003. Veiðimálastofnun. VMST-
R/0403. 14 bls.  

Jón Örn Pálsson, Arnar Freyr Jónsson & Gunnar Páll Eydal 2016. Framleiðsla 
á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði. Aukning um 14.500 tonn í 
kynslóðaskiptu eldi. Mat á umhverfisáhrifum – matsskýrsla. 
Teiknistofan Eik 175 bls.   

Leó Alexander Guðmundsson 2014. Upprunagreining á löxum veiddum í 
Patreksfirði í júlí 2014.  Veiðimálastofnun. VMST/14046. 29 bls.  

Leó Alexander Guðmundsson, Guðni Guðbergsson, Halla Margrét 
Jóhannesdóttir & Eydís Njarðardóttir 2014.  Rannsókn á löxum 
veiddum í Patreksfirði í ágúst 2014.  Veiðimálastofnun. VMST/14047. 

Sigurður Guðjónsson, 1991. Occurrence of reared salmon in natural salmon 
rivers in Iceland. Aquaculture 98:133-142. 

Valdimar Ingi Gunnarsson 2002. Hugsanleg áhrif eldislaxa á villta laxastofna. 
Embætti veiðimálastjóra.  67 bls. 

Valdimar Ingi Gunnarsson & Eiríkur Beck 2004. Slysasleppingar á eldislaxi á 
árinu 2003 - Kynþroskahlutfall og endurheimtur. Veiðimálastjóri. 18 
bls. 

Þórólfur  Antonsson 2001. Laxastofn Leirvogsár 2000. Veiðimálastofnun. 
VMST-R/0113.  

Þórólfur Antonsson og Sigurður Guðjónsson 2001. Rannsóknir á fiskistofnum 
vatnasviðs Elliðaánna 2000.  Veiðimálastofnun. VMST-R/0112.  
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Viðauki 2. Atferli eldislaxa úr sleppingum í Skotlandi 
 
Slysaslepping hjá MOWI í Kilbrannan Sound299  
Tímasetning: 20. ágúst 2020 
Staðsetning: Kilbrannan Sound á vesturströnd Skotlands 
Strokulax:  48.834 eldislaxar, 4-5 kg að þyngd og var talið að þeir væru 
ókynþroska. 
Endurheimtur: Talið var a.m.k. 3.000 eldislaxar hafi gengið upp í 
veiðiár í nágrenninu. Veiddir voru 466 eldislaxar í 22 veiðiám frá því 
að fiskurinn slapp í ágúst fram í október. 
Atferli: Strokulaxinn gekk í mestu mæli upp í veiðiár í firðinum og 
mest í veiðiá innst inn í firðinum.   

 
299 http://fms.scot/wp-content/uploads/2021/03/210302-Aqua-Carradale-scale-report-final.pdf  

 
 

http://fms.scot/wp-content/uploads/2021/03/210302-Aqua-Carradale-scale-report-final.pdf
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Viðauki 3. Atferli eldislaxa úr slysasleppingum í Noregi 
 
Slysaslepping í Slakteriet Brekke i Sognefjorden300 
Tímasetning: 16. September 2019. 
Staðsetning: Slakteriet Brekke utarlega í Sognefjorden. 
Strokulax:  17.200 eldislaxar, 3.8 kg og flestir voru ókynþroska. 
Endurheimtur: 226 strokulaxar voru veiddir í veiðiám í Sognefjorden 
og 5.468 var skráð veiði í sjó í firðinum.  Til viðbótar er óskráð veiði í 
Sognefjorden og utan fjarðarins.  Strokulaxinn var að mestu 
ókynþroska og getur því skilað sér seinna upp í veiðiárnar þegar 
fiskurinn verður kynþroska. 
Atferli: Flestir strokulaxanna sóttu upp í stærri veiðiár í nágrenni 
sleppistaðar (nr. 2, 5, 7).  Jafnframt fannst strokulax í veiðiám innar í 
firðinum í töluverðu mæli (nr. 9, 11,  14).  Einnig sótti eldislaxinn í 
einhverju mæli í veiðiár utan Sognefjorden enda staðsetning 
sleppistaðar utarlega í firðinum. Flestir strokulaxar voru ókynþroska 
og voru veiddir í mestu mæli á ósasvæðum og neðri hluta veiðiánna.  
 

 

 
300 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Kartlegging-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-i-elver-i-
Sognefjorden-etter-roemming-fra-Slakteriet-Brekke-AS-hoesten-2019  

 
 

 
 
Slysaslepping í Bergadalen í Hardangerfjorden301 
Tímasetning: 24. maí 2016. 
Staðsetning: Bergadalen í Hardangerfjorden, staðsett u.þ.b. í miðjum 
firðinum. 
Strokulax:  36.700 laxar og voru á stærðarbilinu 1 til 7 kg en flestir 3 til 
4 kg. Talið var að u.þ.b. 2% fiskanna sem sluppu yrðu kynþroska um 
haustið.  
Endurheimtur: Í veiðiám í nágrenninu voru veiddir 252 og var talið að 
um 87% þeirra væri úr slysasleppingu Bergadalen.  Af strokulöxum 
teknir í veiðiám um haustið voru um 2/3 kynþroska.  Ef teknir eru 
með strokulaxar sem veiddust eftir að rannsókninni lauk voru samtals 

301 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/ Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-
lokaliteten-Bergadalen-i-Hardangerfjorden-mai-2016  

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Kartlegging-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-i-elver-i-Sognefjorden-etter-roemming-fra-Slakteriet-Brekke-AS-hoesten-2019
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Kartlegging-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-i-elver-i-Sognefjorden-etter-roemming-fra-Slakteriet-Brekke-AS-hoesten-2019
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teknir 368 laxar eða 0,98% af þeim sem sluppu. Samtals voru teknir 
11.343 strokulaxar í sjó.  
Atferli:   Hlutfall eldislaxa sem sóttu upp í einstakar veiðiár í 
Hardangerfjorden var hæst í Granvinselva innarlega í firðinum og 
flestir strokulaxar veiddust í  Eio/Bjoreio innst í firðinum.     
 

 
 

302 https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-
Nova%20Sea.pdf  

 
 
Slysasleppingar í Skonseng í Vefsnfjorden 302 
Tímasetning: Í byrjun september 2016.  
Staðsetning: Í Skogseng Vefsnfjorden. 
Strokulax:  8.754 strokulaxar um 5,7 kg og aðeins um 0,5% voru 
kynþroska.   
Endurheimtur:   Á næstu tveimur til þremur mánuðum frá 
slysasleppingunni voru veiddir 2.396 strokulaxar í sjó og 384 í 
veiðiám.  
Atferli:  Flestir strokulaxar veiddust í veiðiám lengst frá 
sleppistaðnum, innst inn í firðinum, einkum í Vefsna og Fusta. Margir 
strokulaxar voru veiddir í þessum ám eftir að vöktunarrannsókum 
lauk eða 223 í Vefsna og 154 í Fusta. Í sjó var einnig mesta veiði í 

https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Nova%20Sea.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Nova%20Sea.pdf
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nágrenni við sleppistaðinn og innst inn í firðinum þar sem jafnframt 
var einnig mesta veiðin af strokulaxi í ám.  

 
 

 
 

 
303 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/overvaking-hosten-2020-
etter-romming-av-laks-i-vadheimsfjorden  

 
 
Slysasleppingar í Vadheimsfjorden303 
Tímasetning: 30. október 2020. 
Staðsetning: Vadheimfjorden innfjörður í Sognfjorden.  
Strokulax:  4825 eldislaxar að meðaltali um 3,3 kg. 
Endurheimtur: Það voru veiddir 596 eldislaxar í sjó flestir í 
Høyangsfjorden sem innfjörður í Sognfjorden fyrir innan 
Vadheimfjorden þar sem slysasleppingin átti sér stað.  Einn eldislax 
veiddist í veiðiá sem var í þessu tilviki í sama innfirði og sleppingin 
átti sér stað.  

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/overvaking-hosten-2020-etter-romming-av-laks-i-vadheimsfjorden
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/overvaking-hosten-2020-etter-romming-av-laks-i-vadheimsfjorden
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Atferli: Slysasleppingin átti sér stað fyrir u.þ.b. miðjum Sognfjorden, 
eldisfiskurinn leitaði inn fjörðinn. Eingöngu var skoðað í sex veiðiám í 
Vadheimfjorden og innar í Sognfjorden og aðeins veiddist einn fiskur 
sem hægt var að rekja með öruggum hætti til slysasleppingarinnar.  
 

 
Figur 1. Kart over fjordsystemet med elvene som var med i 
overvåkingen. Oppdrettslokaliteten er markert. Kartgrunnlag er hentet 
fra http://www.kart.fiskeridir.no/. 
 

 
Figur 2. Kart over fjordsystemet, med områdeinndeling for garnfiske. 
Kartgrunnlag er hentet fra http://www.kart.fiskeridir.no/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.kart.fiskeridir.no/
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Viðauki 4. Dreifilíkan fyrir strokulax á Nýfundnalandi 
 
Líkanið 
Dreifilíkan fyrir strokulax á Nýfundnalandi er byggt á líkani áhættumats 
erfðablöndunar og hefur verið birt vísindagrein304 sem á að túlka 
dreifingu strokulaxa sem sleppa úr sjókvíum á Nýfundnalandi.  Líkanið 
er notað til að skoða hvaða áhrif það hefur á að bæta við nýjum 
eldissvæðum á hlutfall eldislaxa í veiðiám.  Í líkanið eru teknar 76 
veiðiár þar sem vitað er að villtan lax er að finna. Það er þó almennt 
skortur á gögnum sem geta staðfest stofnstærð í meirihluta veiðiánna. 
Rannsóknir á Nýfundnalandi benda ekki til þess að strokulax sæki 
meira í austur frekar en vestur og var því gert ráð fyrir samhverfi 
dreifingu.  
 
Dreifing laxa 
• Miðað við núverandi eldissvæði þá er gert ráð fyrir að strokulax 

gagni nær eingöngu upp í veiðiár í þeim fjörðum sem sjókvíaeldi á 
laxi er að finna (mynd A). 

• Þegar skoðuð eru áhrif aukins umfangs sjókvíaeldis með nýjum 
staðsetningum þá leitar strokulaxinn í veiðiár fast upp við 
eldissvæðin og inn í fjörðunum, en leitar í mjög litlu mæli út fyrir í 
aðra firði (mynd B). 

 

 
304 https://www.int-res.com/abstracts/aei/v12/p45-59/  

 
 

 

 

https://www.int-res.com/abstracts/aei/v12/p45-59/
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Viðauki 5.  Rannsóknir á veiðiám í Ísafjarðardjúpi 
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Viðauki 6. Dreifing strokulaxa - Sviðsmyndir 
 
Hvað sýnir reiknilíkanið? 
 
Fjöldi veiðiáa  
Í áhættumati erfðablöndunar er gert ráð fyrir að eldislax gangi upp í 
tæplega 60 laxveiðiár (mynd 1). Í tilfelli Vestfjarða er um að ræða 
Laugardalsá, Ísafjarðará og Langadalsá/Hvannadalsá, ekki virðist vera 
gert ráð fyrir að eldislax gangi upp í fjölda minni veiðiáa á Vestfjörðum 
þar sem er að finna lax.  
 
Óraunhæft meðaltal 
Slysasleppingar munu vart eiga sér stað í öllum fiskeldisstöðvum 
samtímis og niðurstaðan eins og gert er ráð fyrir á mynd 1 er því ekki 
raunhæf – Ímyndað meðaltal sem ekki sýnir raunverulega dreifingu. 
Miðað við sömu forsendur og í áhættumati erfðablöndunar má gera ráð 
fyrir hærra hlutfalli eldislaxa í laxveiðiám þau ár sem slysasleppingar 
eru miklar og lægra þegar slysasleppingar eru litlar. Miðað við 
reynsluna erlendis frá má gera ráð fyrir tiltölulega fáum 
slysasleppingum og ef margir eldislaxar sleppa munu þeir dreifa sér í 
mestum mæli í laxveiðiár í næsta nágrenni við sleppistaðinn.  
 
Hlutfall eldislaxa 
Það vekur athygli hve líkanið gerir ráð fyrir mikill dreifingu á eldislaxi 
um landið og tiltölulega háu hlutfalli í veiðiár langt frá eldissvæðum 
(mynd 1). Út frá reynslu hér á landi og erlendis  dreifir eldislaxinn sér 
ekki í þeim mæli eins og líkanið gerir ráð fyrir. Strokulaxinn mun að 
mestu ganga upp í veiðiár með laxalykt í firðinum þar sem 
slysasleppingin átti sér stað, veiðiár sem ekki er að finna í líkani 
stofnunarinnar og hlutfallið getur numið jafnvel tugum prósenta.   
 

 
 
Mynd 1. Niðurstaða úr líkani miðað við tillögur Hafrannsóknastofnunar um 
hámarkseldi á hverju svæði fyrir sig, 50.000 tonn á Vestfjörðum og 21.000 tonn á 
Austfjörðum. Reiknað er með að hlutfall snemmbúinna og síðbúinna stroka sé 
50:50. Rauða línan sýnir þröskuldsmörk innblöndunar (4%)  (Ragnar Jóhansson 
o.fl. 2017). 
 
Dreifing eldislaxa á Vestfjörðum 
Líkanið gerir ráð fyrir meiri dreifingu á stórum eldislaxi meðstraums 
norður með Vestfjörðum sem hækkar hlutfall eldislaxa í veiðivötnum í 
Ísafjarðardjúpi, en það er um 3% (mynd 1). Hlutfall eldislaxa í 
Laugardalsá og Langadalsá/Hvannadalsá og öðrum laxveiðiám (mynd 
1) ætti að vera lægra þar sem gera má ráð fyrir að eldislax sem sleppur 
dreifi sér í fleiri veiðivötn en líkanið gerir ráð fyrir. Jafnframt er gert ráð 
fyrir meiri dreifingu meðstraums sem ekki er víst að verði raunin.  
 
Dreifing í fjarlægð veiðivötn 
Í líkaninu er gert ráð fyrir mikilli dreifingu á eldislaxi þar sem hlutfall 
eldislaxa er 0,5-1% í fjölda laxveiðiáa á Vesturlandi og Norðurlandi 
(mynd 1).  Það kemur t.d. fram að hlutfall eldislaxa í Laxá í Aðaldal sé 
hærra (0,66%) en í Hofsá í Vopnafirði (0,59%). Frá eldissvæðum á 
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Austfjörðum til Hofsár í Vopnafirði eru 150-200 km og 350-400 km í 
Laxá í Aðaldal.  Frá eldissvæðum á sunnanverður Vestfjöðrum eru 
rúmlega 350 km að Laxá í Aðaldal. Hlutfall eldislaxa í Laxá í Aðaldal 
verður að teljast nokkuð hátt (0,66%) í samanburði við reynslutölur í 
veiðiám á austurströnd Skotlands en þar er hlutfall eldislaxa í 
stangveiði 0,0045% og það eru um 300 km í næstu sjókvíaeldisstöð 
með laxeldi (Green o.fl. 2012).  
 
Sviðsmynd – Slysaslepping í Arnarfirði 
 
Veiðiár sem strokulax getur gengið upp í 
Í áhættumati erfðablöndunar er eingöngu gert ráð fyrir uppgöngu 
strokulaxa í aðeins fjögur veiðivötn á svæðinu frá Látrabjargi til Rits í 
norðanverðu Ísafjarðardjúpi.  Hér er um að ræða veiðivötnin; 
Laugardalsá, Ísafjarðará, Langadalsá og Hvannadalsá, en þær eru allar í 
Ísafjarðardjúpi (mynd 1). Í raun eru fleiri veiðiár með skráða laxveiði 
eða fundist hafa laxaseiði í nokkru mæli og geta því vakið áhuga 
strokulaxa.  Talin eru upp tæplega 25 veiðiár með laxi á Vestfjörðum og 
í Arnafirði hefur komið fram í rannsóknum að laxaseiði finnist í sjö 
veiðiám (kafli 2).    
 
Dreifing eldislaxa úr slysasleppingu 
Hægt er að setja upp sviðsmynd af slysasleppingu í Arnarfirði og miða 
við 18 veiðivötn (mynd 2). Af hverju ætti strokulax úr Arnafirði að taka 
stefnuna beint á Ísafjarðardjúp eða í veiðiár í Breiðafirði og Húnaflóa? 
Er ekki líklegra að hann sæki í mestum mæli upp í veiðiár í nágrenninu 
eins og reyndar nýlegar rannsóknir benda til (Leó Alexander 
Guðmundsson  o.fl. 2017).  Til einföldunar er gert ráð fyrir sama 
hlutfalli í öllum veiðiám í Arnafirði.  Það fer væntanlega mikið eftir því 
hvar í firðinum slysasleppingin á sér stað hve hátt hlutfall strokulaxa 
sækja upp í einstakar veiðiár í Arnarfirði.  Margar veiðiárnar eru með 
fáa villta laxa og getur einn eldislax því vegið mikið í prósentum. 
Eldislax mun síðan í minna mæli sækja upp í veiðivötn fyrir norðan 
eldisvæðið (mynd 2) og að einhverju leiti sækja í veiðivötn sunnan við 

eldissvæðið, en tæpir 200 km eru í næstu laxveiðiá, Fjarðarhornsá sem 
er á skrá sem laxveiðiá hjá Hafrannsóknastofnun. Dreifing strokulaxa á 
mynd 2 er ágiskun byggð á niðurstöðum rannsókna eins og reyndar er 
hægt að segja það sama um áhættumat erfðablöndunar.  
 

 
Mynd 2. Hugsanleg dreifing á strokulöxum sem sleppa í Arnafirði í veiðivötn á 
Vestfjörðum. Notaðar eru veiðivötn með skráða laxveiði hjá Veiðimálastofnun og 
niðurstöður nýlegra rannsókna á útbreiðslu laxaseiða í veiðivötnum á Vestfjörðum 
(Sigurður Már Einarsson 2016;  Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a). 
 
Sviðsmynd – Slysaslepping í Ísafjarðardjúpi 
 
Veiðivötn sem strokulax getur gengið upp í 
Veiðiár í Ísafjarðardjúpi þar sem sýnt hefur verið fram á að laxaseiði 
finnast með rannsóknum og/eða gefin upp laxveiði í skýrslum 
Veiðimálastofnunar/ Hafrannsóknastofnunar um lax og silungsveiði 
eru níu talsins en stöku laxar veiðast í fleiri veiðiám. Frá mynni að botni 
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er Djúpið um 75 km langt og við mynnið, þar sem það er breiðast, er það 
um 20 km með fjölda straumvatna með eða án lax. Nú er laxveiði skráð 
í fjórum veiðiám í Ísafjarðardjúpi hjá Hafrannsóknastofnun; 
Laugardalsá, Ísafjarðará, Langadalsá og Hvannadalsá. 
 

 
Mynd 3. Hugsanleg dreifing á strokulöxum sem sleppa í Ísafjarðardjúpi í veiðivötn á 
Vestfjörðum. Notaðar eru veiðivötn með skráða laxveiði hjá Veiðimálastofnun og 
niðurstöður nýlegra rannsókna á útbreiðslu laxaseiða í veiðivötnum á Vestfjörðum 
(Sigurður Már Einarsson 2016;  Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017a). 

 
Dreifing eldislaxa úr slysasleppingu 
Hægt er að taka sviðsmynd af slysasleppingu í Ísafjarðardjúpi þar sem 
hlutfall strokulaxa er jafnt í öllum veiðivötnum með skráða veiði eða 
þar sem vitað er um laxaseiði í Djúpinu (mynd 3).  Tekið skal fram að 
fjöldi eldislaxa í veiðiám í Ísafjarðardjúpi þar sem laxveiðin er mest, 
Laugardalsá og Langadalsá er mun meiri en í minni veiðivötnum.  Það 

þarf ekki marga eldislaxa í veiðiám með fáum villtum löxum til að 
hlutfallið verði hátt.  Eldislaxar munu síðan dreifa sér að einhverju leiti 
í veiðiár sunnan við Ísafjarðardjúp (mynd 3) og norður með 
Vestfjarðarkjálkanum, en um 200 km eru í næstu laxveiðiá á skrá hjá 
Hafrannsóknastofnun staðsett í Steingrímsfirði.    
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Viðauki 7. Eldislax fjarlægður úr veiðivötnum í Noregi 
 
Hver er þróunin í Noregi? 
Í Noregi hefur þróunin á síðustu árum verið að aukin áhersla er lögð á 
að fjarlægja eldislax úr veiðiám áður en hann nær að hrygna ásamt því 
að stunda sjávarveiði eins og mikil áhersla hefur verið lögð á fram að 
þessu.  Sjávarveiðar skila oft ekki ásættanlegum árangri og töluvert af 
eldislaxi hefur gengið upp í norsk veiðivötn á síðustu áratugum með 
þeim afleiðingum að erfðablöndun hefur mælst í þó nokkru mæli. Áður 
var lögð áhersla á að telja fjölda eldislaxa og villtra laxa í veiðiám, mæla 
og fylgjast með án þess að fjarlægja eldisfiskinn. Þróunin er sú að 
samhliða því að eldislaxar og villtir laxar eru taldir í veiðiám er allur 
sjáanlegur eldislax fjarlægður.  
 
Tvískipt kerfi 
Verkefninu við að fjarlægja eldislax úr veiðivötnunum í Noregi má til 
einföldunar skipta í eftirfarandi: 
•  Þekktur uppruni: Fjarlægja eldislaxa úr veiðivötnum af þekktum 

uppruna og er framkvæmd af óháðum fagaðila sem Fiskistofa 
samþykkir og fjármögnuð af eiganda eldislaxins.  

• Óþekktur uppruni: Fjarlægja eldislax úr veiðivötnum af óþekktum 
uppruna, framkvæmt af óháðum fagaðila og kostað af OURO 
sjóðnum sem eldisfyrirtækin fjármagna.  

 
Þekktur uppruni 
 Ef slysaslepping á sér stað virkjar viðkomandi eldisfyrirtæki strax 
veiðar á eldislaxi innan 500 metra frá sjókvíaeldisstöð. Fiskistofa getur 
síðan aukið heimildir til veiða í sjó bæði hvað varðar stærð svæða og 
tímalengd. Stofnunin getur einnig skyldað eldisaðila að fjármagna 
vöktun og fjarlægingu eldislaxa úr nærliggjandi veiðiám. Fiskistofa í 
Noregi sér um stjórnsýsluna í samstarfi við NINA og 
Hafrannsóknastofnun305 en óháður fagaðili er fenginn til að fjarlægja 

 
305 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming  
306 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter  
307 http://utfisking.no/ 

eldisfiskinn. Hve margar veiðiár þarf að vakta leggur Fiskistofa mat á 
hverju sinni og hefur eldisaðila verið gert skylt að fjármagna vöktun og 
að fjarlægja eldislax í allt að 20 veiðivötnum (tafla 1). Vöktunin fer fram 
á sumrin og haustin. Í tilfellum þar sem rekstraraðila hefur verið gert 
skylt að fjármagna vöktun og aðgerðir til að fjarlægja eldislax úr 
veiðivötnum er yfirleitt úr sleppingum, vor, sumar og haust.  Fiskistofa 
birtir síðan skýrslur óháðs fagaðila um niðurstöður aðgerða á vefsíðu 
sinni306. 
 
Kröfur um annað þrep mótvægisaðgerða eru alltaf að aukast í Noregi og 
ná þær nú einnig til slysasleppinga í landeldi. Í tilfelli slysasleppinga 
laxaseiða í seiðaeldisstöðum hefur rekstraraðilum verið gert skylt að 
fjármagna vöktun og að fjarlægja eldislax úr veiðiám í þremur tilfellum 
t.d. um sumarið 2018 (tafla 1).  Jafnframt er byrjað að gera kröfur um 
vöktun á veiðiám við slysasleppingu á regnbogasilungi (tafla 1).   
 
Óþekktur uppruni 
OURO sjóðurinn kostar aðgerðir við að fjarlægja eldislaxa úr fjölda 
veiðiáa í Noregi á haustin. Fiskeldisfyrirtækin greiða gjald til sjóðsins 
og kostaðar hann verkefni við að fjarlægja strokulax úr veiðiám307 
Vöktunin fer fram á haustin og er eldislaxinn fjarlægður samtímis í 
mörgum tilvikum.  Heimild frá stjórnvaldi þarf til að fara í veiðivötnin 
og reynt hefur verið að vinna með veiðifélögum eigenda laxveiðiánna. 
Yfirleitt gengur vel að semja við veiðifélög eftir að málið hefur verið 
útskýrt fyrir þeim.308 Á vegum verkefnisins OURO og annarra verkefna 
var að meðaltali fjarlægður strokulax úr um 60 veiðiám á árunum 2016-
2019.  Fjarlægðir voru allt frá 345 upp í 1.058 eldislaxar á ári309. 
 
Algengt er að vöktun fari fram með köfun, en einnig eru myndavélar og 
aðrar aðferðir notaðar.  Við veiðarnar er notaður skutull (harpun),  
 

308 Trude H Nordli heldur utan um rekstur sjóðsins (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk). 
http://utfisking.no/ 
309 https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-7#sec-4-1  

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter
http://utfisking.no/
http://utfisking.no/
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-7#sec-4-1
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stöng, gildra og nót310. Það er misjafnt hvernig tekst til við að fjarlægja  
eldislax úr veiðivötnum af ýmsum ástæðum. Árangurinn er þó 
umtalsverður og hefur tekist að lækka hlutfall eldislaxa undir 4% í 

 
310 http://utfisking.no/wp-content/uploads/2018/06/Sakspapir-til-årsmøte-i-OURO-11.06.2018.pdf  
311 http://utfisking.no/aktuelt/  
312 http://utfisking.no/aktuelt/  
313 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-
Bergadalen-i-Hardangerfjorden-mai-2016  
314 https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%C3%A5king%20og%20uttak%20r%C3%B8mt%20laks-
Salmar.pdf  
315 https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-
Nova%20Sea.pdf  
316 https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202019-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-
Akvafarm&Wilg%c3%a5rd2018.pdf  

flestum veiðivötnum þar sem farið var í aðgerðir á árunum 2016-2018 
(mynd 1).  
 
Hnúðlax er að verða algengur í norskum veiðivötnum en enginn hefur 
það verkefni að fjarlægja hann. OURO hefur þó ákveðið að láta fjarlægja 
hnúðlax eins og mögulegt er samhliða og norskur eldislax er 
fjarlægður311.  
 
 
 

 
Mynd 1. Árangurinn við að fjarlægja eldislax úr veiðivötnum í Noregi á árunum 
2016-2020.312. 
  

317 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-
Apalvikneset-i-Hardangerfjorden-i-juni-2017  
318 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Overvaaking-av-elver-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-
tiltak-etter-roemming-fra-Rauma-stamfisk-AS-i-2017  
319 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Marine-Harvest-paalagt-miljoeovervaaking  
320 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Paalegg-om-miljoeovervaaking-i-Hordaland-og-Troms  
321 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Paalegg-om-miljoeovervaaking-i-Hordaland-og-Troms  
322 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0818/Paalagt-miljoeovervaakning-etter-roemming  
323 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0818/Paalagt-miljoeovervaakning-etter-roemming  
324 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/1018/Paalegg-om-miljoeovervaaking-etter-roemming-av-
regnbueoerret-i-Hordaland  

Tafla 1. Nokkur dæmi um vöktun í veiðiám í Noregi á árunum 2016-2018í 
nágrenni við slysasleppingastað og sjáanlegur eldislax fjarlægður.  
Umfang 
sleppingar 

Tímasetning 
sleppingar 

Viðbrögð Heimild 

36.700 
laxar, 3-4 kg  

24. maí 2016 19 veiðiár vaktaðar í 
Hardangursfirði frá 
júlí til nóvember  

Hellen o.fl. 2017313 

5.764 laxar, 
4.2 kg 

8. júlí 2016 13 veiðiár vaktaðar Kanstad-Hanssen o.fl. 
2017314 

8.754 laxar, 
5.7 kg 

9. september 
2016 

12 veiðivötn vöktuð  Kanstad-Hanssen o.fl. 
2017315 

50.000 sjó-
vanin seiði 
sem voru 80 
g 

18. maí 2016 11  veiðiár vaktaðar 
2017 og 6 veiðivötn 
árið  2018 

Kanstad-Hanssen o.fl. 
2018316 

6.000 laxar, 
5.4 kg 

21. júní 2017 20  veiðiár vaktaðar í 
Hardangursfirði  

Kambestad o.fl. 
2018317 

5.300 laxar 
um 4,7 kg 

7-18. júlí 2017 6 veiðivötn vöktuð  Kanstad-Hanssen o.fl. 
2018318 

106.700 
laxar, 1-3 kg 

Seinnihluta 
vetrar 2018 

8  veiðiár vaktaðar 
árin 2018 og 2019 

Fiskeridirektoratet319 

5.000 laxar, 
3 kg 

Vor 2018 7  veiðiár vaktaðar Fiskeridirektoratet320 

3.500 laxar, 
4 kg 

Vor 2018 2  veiðiár vaktaðar Fiskeridirektoratet321 

Um 1.500 
seiði, 30 g 

17. júlí 2018 1  veiðiár vaktaðar Fiskeridirektoratet322 

20.000 seiði, 
20-30 g 

Ágúst 2018 5  veiðiár vaktaðar Fiskeridirektoratet323 

Óþekktur 
fjöldi, 1-2 kg 

22. ágúst 2018 4  veiðiár vaktaðar Fiskeridirektoratet324 

http://utfisking.no/wp-content/uploads/2018/06/Sakspapir-til-%C3%A5rsm%C3%B8te-i-OURO-11.06.2018.pdf
http://utfisking.no/aktuelt/
http://utfisking.no/aktuelt/
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-Bergadalen-i-Hardangerfjorden-mai-2016
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-Bergadalen-i-Hardangerfjorden-mai-2016
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%C3%A5king%20og%20uttak%20r%C3%B8mt%20laks-Salmar.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-03%20Overv%C3%A5king%20og%20uttak%20r%C3%B8mt%20laks-Salmar.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Nova%20Sea.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202017-04%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Nova%20Sea.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202019-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Akvafarm&Wilg%c3%a5rd2018.pdf
https://ferskvannsbiologen.net/Rapport%202019-03%20Overv%c3%a5king%20og%20uttak%20r%c3%b8mt%20laks-Akvafarm&Wilg%c3%a5rd2018.pdf
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-Apalvikneset-i-Hardangerfjorden-i-juni-2017
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Gjenfangst-av-oppdrettslaks-etter-roemming-fra-lokaliteten-Apalvikneset-i-Hardangerfjorden-i-juni-2017
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Overvaaking-av-elver-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-tiltak-etter-roemming-fra-Rauma-stamfisk-AS-i-2017
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Overvaaking-av-elver-og-uttak-av-roemt-oppdrettslaks-tiltak-etter-roemming-fra-Rauma-stamfisk-AS-i-2017
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Marine-Harvest-paalagt-miljoeovervaaking
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Paalegg-om-miljoeovervaaking-i-Hordaland-og-Troms
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0618/Paalegg-om-miljoeovervaaking-i-Hordaland-og-Troms
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0818/Paalagt-miljoeovervaakning-etter-roemming
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0818/Paalagt-miljoeovervaakning-etter-roemming
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/1018/Paalegg-om-miljoeovervaaking-etter-roemming-av-regnbueoerret-i-Hordaland
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/1018/Paalegg-om-miljoeovervaaking-etter-roemming-av-regnbueoerret-i-Hordaland
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Viðauki 8. Mótvægisaðgerðir í Áhættumati erfðablöndunar 
frá 2017 
 
Mótvægisaðgerðir í Áhættumati erfðablöndunar 
Gerðar eru fjölmargar athugasemdir við tillögur áhættumats 
erfðablöndunar frá 2017 er varðar mótvægisaðgerðir (tafla 1):   
Mótvægisaðgerðir áhættumats erfðablöndunar má skipta í fjóra flokka: 

• Árangursríkar (grænt): Hér er um að ræða búnaðarstaðalinn og 
ástand laxastofna.   

• Í almennri notkun (gult): Hér er um að ræða lýsingu í sjókvíum til 
að seinka kynþroska.  Jafnframt aukin stærð seiða í takt við leiðir 
sem eldisfyrirtækin hafa nú þegar almennt tekið í notkun.  

• Skaðlegar tilraunir (rautt): Tilraunir með sleppingu eldisseiða og 
fjölskyldna mun valda erfðablöndun og geta því ekki flokkast sem 
mótvægisaðgerðir. 

• Rannsóknir (rautt): Hér er stefnt að nota afkvæmalausa fisk með 
genatjáningu og geldfisk. Þessar rannsóknir taka langan tíma að 
þróa og óvíst er hvort og hverju þær geti skilað til framtíðar og geta 
því ekki flokkast sem mótvægisaðgerðir dagsins í dag.  

 
Kynbætur til að lækka endurheimtur 
Vísindamenn Hafrannsóknastofnunar eru með hugmynd um að láta 
framleiða eldislax sem skilar sér síður til baka í veiðiár. Við slíkar tilraunir  
þyrfti mögulega að sleppa mörgum fjölskyldum og þar sem heimtur eru 
mjög lágar.  Væntanlega þyrfti að sleppa tugum þúsunda fiska á ári til að 
hægt yrði að fá marktækar niðurstöður.  Villur eru meiri hjá seiðum 
eldislaxa en hjá villtum laxi og eldislaxinn mun því ganga upp í veiðivötn á 
stærra svæði en í tilfelli villtra seiða.  Það yrði því verðugt viðfangsefni fyrir 
Hafrannsóknastofnun að veiða alla þá eldislaxa sem kunna að skila sér af 
hafi. Kostnaðurinn verður mikill við að ná í alla eldislaxa sem koma af hafi 
nema Hafrannsóknastofnun sætti sig við að sá hluti fiskanna sem fara 
lengst frá sleppistað fái að vera óáreittur.  Telur Hafrannsóknastofnun 
ásættanlegt að fara út í slíkar rannsóknir sem stuðla að erfðablöndum?  
Slíkar rannsóknir geta seint flokkast undir mótvægisaðgerðir.   
 

Tafla 1. Yfirlit yfir tillögur um mótvægisaðgerðir í Áhættumati erfðablöndunar og stutt 
samantekt með athugasemdum.  Grænt táknar að mótvægisaðgerðir skili jákvæðum 
árangri, gult einhverjum árangri og rautt litlum eða engum árangri.  
 
 Mótvægisaðgerð Áhrif/Athugasemd 
 Búnaðarstaðall 

 
Hafrannsóknastofnun leggur til að unnið verði eftir norska 
staðlinum NS 9415:2009.  Þennan staðal var búið að lögfesta. 
 

 

 Notkun á geldfiski 
 
 

Fram undan er rannsókna- og þróunarstarf og ekki minnst 
markaðsrannsóknir til að fá vísbendingar um hvort hér sé um 
að ræða raunhæfan og samkeppnishæfan valkost til framtíðar.   
 

 

 Framleiðsla á 
afkvæmalausum fiski 
með stýringu á 
genatjáningu 

Er ennþá á tilraunarstigi og ekki liggur fyrir hvort stjórnvöld 
samþykki aðferðina né heldur markaðsaðilar. 
 

 

 Framleiða eldisfisk sem 
skilar sér að litlum hluta 
til baka í veiðivötn. 
 
 

Hér þyrfti að sleppa mörgum fjölskyldum og þar sem heimtur 
eru mjög lágar þarf marga fiska innan hverrar fjölskyldu í 
verkefnið. Hér á landi er laxeldi umfangslítið og lítið um 
strokulaxa og yrði eldislax úr þessum sleppingum í veiðiám því 
mjög áberandi og ylli væntanlega mikilli ónægju og 
erfðablöndun. Getur ekki flokkast sem mótvægisaðgerð. 
 

 

 Seinka kynþroska 
 
 

Hafrannsóknastofnun telur að hægt sé að velja algerlega út 
snemmkynþroska lax með notkun á erfðatækni, en umrætt gen 
stýrir aðeins 39% breytileikans í kynþroska. 
 

 

 Útsetning stórseiða 
 
 
 

Notkun stórseiða getur aukið líkur á kynþroska og meiri hætta 
er á að strokulax leiti í meiri mæli upp í veiðivötn en í tilfelli 
þess þegar sett eru út smærri seiði að vori.  
Hafrannsóknastofnun bendir ekki á þann möguleika að nota 
lýsingu í sjókvíum yfir vetrarmánuðina til að draga úr líkum á 
kynþroska.  
 

 

 Rannsóknir á lifun 
sjógönguseiða af 
eldisstofni 
 
 
 

Vitað er að endurheimtur eru lágar og þessi rannsókn flokkast 
ekki sem mótvægisaðgerð. Rannsaka á lifunarhlutfall 
sjógönguseiða af eldisstofni miðað við mismundandi strokstaði 
og þyrfti að sleppa miklum fjölda seiða með tilheyrandi hættu á 
erfðablöndun við framkvæmd slíkrar tilraunar. 
 

 

 Ástand laxastofna 
 
 
 

Í áhættumati erfðablöndunar er bent á að þegar um er að ræða 
sterkan laxastofn í veiðiáa virðast vera minni líkur á að eldislax 
geti valdið erfðablöndun. Gott ástand laxastofna 
(hrygningarfisks) á haustin er því mjög virk mótvægisaðgerð. 
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Lifun eldisseiða eftir strokustöðum 
Vísindamenn Hafrannsóknastofnunar eru einnig með hugmyndir um 
rannsóknir til að komast að lifunarhlutfalli sjógönguseiða af eldisstofni 
miðað við mismundandi ,,strokstaði“ við Ísland. Þessi rannsókn getur 
ekki flokkast sem mótvægisaðgerð, frekar er hér verið að leika sér að 
hættunni og bjóða upp á þann valkost að erfðablöndun geti átt sér stað. 
Vitað er að endurheimtuhlutfallið er lágt sem felur í sér að það þarf að 
sleppa miklum fjölda seiða á hverjum ,,strokstað“ til að fá marktækar 
niðurstöður.  Eins og gerð er grein fyrir í matsskýrslu Háafells hafa 
Norðmenn verið með tilraunarsleppingar á eldisseiðum og eldislaxi á 
mismunandi árstímum og svæðum. Fjöldi endurheimtra eldislaxa úr 
þessum sleppingum hefur verið hlutfallslega lítill af heildarfjölda 
eldislaxa sem hafa veiðst í sjó eða gengið upp í veiðiár í Noregi. Hér á 
landi er laxeldi umfangslítið og lítið um strokulaxa og yrði eldislax úr 
þessum sleppingum í veiðiám því mjög áberandi og ylli væntanlega 
mikilli ónægju ef af slíkum tilraunum yrði. Kostnaðurinn verður mikill 
við að ná í alla eldislaxa sem koma af hafi nema Hafrannsóknastofnun 
sætti sig við að sá hluti ,,tilraunafiskana“ sem fara lengst frá ,,strokstað“ 
fái að vera óáreittur og með þeim afleiðingum að erfðablöndun geti 
hugsanlega átt sér stað. Telur Hafrannsóknastofnun ásættanlegt að 
stuðla að erfðablöndum með því að fara út í slíkar rannsóknir?   
 
 
 
 

 

 
325 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-
gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf  
326 https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-
Starfssemi/Fiskeldi/%c3%81kv%c3%b6r%c3%b0un_starfsleyfi%20og%20greinarger%c3%b0%20ASF%20P%20og%20T.pdf  
327 https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-
gildi/Fiskeldi/asf/ASF%20Su%C3%B0urfir%C3%B0ir%20starfsleyfi.pdf  
328 https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/Starfsleyfi%20Arnarlax%20P%20og%20T%202020.pdf  

Viðauki 9. Hlutfallsstuðull: Framleiðsla/hámarks lífmassi  
 
Lágur hlutfallsstuðull 
Nokkur dæmi eru um í leyfum að hlutfall framleiðslu og 
hámarkslífmassa sé undir einum. Í starfsleyfi Arctic Sea Farm (ASF) frá 
2015 við Sandeyri í Ísafjarðardjúpi kemur fram325:  

,,Rekstraraðila er heimilt að framleiða á eldissvæðinu allt að 4.000 tonn á 
ári af regnbogasilungi í Ísafjarðardjúpi. Lífmassi á hverjum tíma skal ekki 
vera yfir 5.300 tonnum“.  

 
Hér er hlutfallstuðulinn 0,75:1 þannig það eru fordæmi fyrir því að gefið 
hafi verið út leyfi þar sem framleiðslan er minni en hámarkslífmassi.  Í 
starfsleyfi ASF í Patreks- og Tálknafirði frá 2019 er miðað við 6.800 
tonna framleiðslu og 7.800 tonna hámarkslífmassa326. Hér er um að 
ræða sama hlutfall og í eldra leyfi frá 2017 sem var gert ógilt327. 
Hlutfallsstuðull tæplega 0,9:1.  
 
Í starfsleyfi Arnarlax í Patreks- og Tálknafirði frá 2020 kemur fram að 
10.700 tonna framleiðsla og 12.200 tonna hámarkslífmassi328. Hér er 
hlutfallstuðulinn tæplega 0,9:1 en haft skal í huga að verið er að yfirfæra 
reksturinn frá Fjarðarlax til Arnarlax.  
 
Í nýlegri matsskýrslu ASF329 fyrir Ísafjarðardjúp er miðað við 
hlutfallstuðulinn 0,8:1 en 1:1 hjá öðrum eins og Arnarlaxi330 og 
Háafelli.331  
 
Reynslutölur frá Noregi 
Í Noregi er hlutfallið framleiðsla/hámarkslífmassi 1,6:1 árið 2017 en 
þar var lífmassinn um 820.000 tonn og framleiðslan um 1,3 milljón 
tonna332 (mynd 1).  Í Noregi eru sett út seiði allt árið um kring á bestu 

329 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919  
330 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/904  
331 https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919  
332 
https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pd
f  

https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/Starfsleyfi%20D%c3%bdrfiskur%20%c3%8dsafjar%c3%b0ardj%c3%bapi_endanlegt.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/%c3%81kv%c3%b6r%c3%b0un_starfsleyfi%20og%20greinarger%c3%b0%20ASF%20P%20og%20T.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Mengandi-Starfssemi/Fiskeldi/%c3%81kv%c3%b6r%c3%b0un_starfsleyfi%20og%20greinarger%c3%b0%20ASF%20P%20og%20T.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/asf/ASF%20Su%C3%B0urfir%C3%B0ir%20starfsleyfi.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-i-gildi/Fiskeldi/asf/ASF%20Su%C3%B0urfir%C3%B0ir%20starfsleyfi.pdf
https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-eftirlitsskyrslur/Starfsleyfi%20Arnarlax%20P%20og%20T%202020.pdf
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/904
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-skipulagsstofnunar/nr/919
https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pdf
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staðsetningunum. Aðstæður m.t.t. útsetninga seiða og vaxtarhraða 
fisksins eru mismunandi í Noregi og er því miðað við að í hverju leyfi í 
Norður-Noregi séu 945 hámarkslífmassi en 780 tonn á öðrum svæðum. 

 
Mynd 1. Þróun á heimiluðum hámarks lífmassa og raunverulegum lífmassa á 
hverjum tíma í Noregi333. 
 
Hækkandi hlutfallsstuðull 
Nú eru Íslendingar búnir að taka upp sama kerfi og Norðmenn þ.e.a.s. 
stjórna framleiðslunni með hámarkslífmassa. Í útreikningum í 
matsskýrslum á framleiðslu er yfirleitt gert ráð fyrir einni útsetningu og 
er þá hlutfallsstuðull oftast um 1:1. Með útsetningu yfir t.d.  5-6 
mánaðar tímabil á árinu hækkar hlutfallsstuðull upp í  1,3 eins og t.d. 
kemur fram í nýlegri  árskýrslu Fiskeldis Austfjarða334.  
 
Tækifæri til aukningar 
Það er lítill vöxtur yfir veturinn hér á landi  og eru því meiri sveiflur í 
hámarkslífmassa en í Noregi (mynd 1). Hægt er að drag úr þessum 
sveiflum: 

 
333 
https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pd
f  

• Með því að vera með ójafna slátrun, litla um veturinn og mikla 
um sumarið og haustið. 

• Setja út seiði yfir lengra tímabil á árinu, sérstaklega stórseiði. 
• Hugsanlega með að setja út mismunandi seiðastærð eftir 

árstíma.  
 
Með því að vera með jafnari hámarkslífmassa og/eða aðeins betri vöxt 
á fiskinum væri hægt að koma hlutfallsstuðlinum upp í 1,5. Haft skal í 
huga að hlutfall upp á 1,6 hjá Normönnum er meðaltal fyrirtækja sem 
ganga vel og hjá fyrirtækjum sem eru að lenda í tjónum.  
 

 

334 https://assets.website-
files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%20
2020%20with%20notes.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/207ae51e0f6a44b6b65a2cec192105ed/no/pdfs/nou201920190018000dddpdfs.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
https://assets.website-files.com/5ef0d4f070e13ebc659f3bd7/605299306a63e9de617dbb4f_ICE%20FISH%20FARM%20AS%20Annual%20report%202020%20with%20notes.pdf
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Viðauki 10. Notkun á geldfiski 
Byggt á frummatsskýrslu Háafells frá árinu 2016335 og heimildir sem 
vísað er til er að finna í heimildaskrá skýrslunnar. 
 
Framleiðsla á ófrjóum eldislaxi 
Fjölföldun litninga er talin vera ein besta leiðin í dag til að búa til gelda 
einstaklinga. Mælt er með þessari aðferð til að draga úr blöndun og 
neikvæðum áhrifum eldis- og erfðabreyttra fiska á villta stofna (Guðrún 
Marteinsdóttir o.fl. 2007).  Ef vel er staðið að framkvæmd við 
framleiðslu þrílitna eldislaxa eru >98% þeirra geldir.  Ef notaðir eru 
hreinir hrygnustofnar er árangurinn mun betri eða um 99,9% (Benfey 
2015).  Aðrar aðferðir eru í þróun s.s. erfðatækni þar sem þróa á 
bóluefni til að hindra kynþroska.  Þessi aðferð getur þó hindrað 
markaðssetningu á eldislaxi á ákveðna markaði (Wargelius & 
Edvardsen 2015).  
 
Notkun þrílitna eldislaxa erlendis 
Þeir sem stunda eldi með þrílitna laxi í Noregi eru eldisfyrirtæki sem 
hafa svokölluð ,,græn“ leyfi og einnig rannsóknaleyfi. Ennþá er 
framleiðsla á þrílitna eldislaxi á tilraunarstigi í Noregi og bundin við 
ákveðin leyfi sem hafa það að markmiði að draga úr umhverfisáhrifum 
laxeldisins. Framleiðsla á þrílitna eldislaxi er í prófun í fleiri löndum 
eins og í Skotlandi (Benfey 2015).   Niðurstöður umfangsmikilla 
tilrauna með þrílitna eldislaxa í Noregi á seiðum sem sett voru út í 
sjókvíar árin 2014-2017 er að enn þá er þörf á mikilli þróunarvinnu til 
að leysa ýmis líffræðileg viðfangsefni336. 
 
Framleiðsla á þrílitna eldislaxi 
Þrílitna eldislax er helst frábrugðinn frjóum löxum í seiðaeldi að því 
leyti að hann þolir verr hátt hitastig og einnig þarf meira fosfór í fóðrið. 
Þeir skilja sig frá frjóum eldislaxi einkum er varðar vansköpun 
(útlitsgalla).  Í sjókvíaeldi þolir fiskurinn verr hátt hitastig og lágt 

 
335 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf  
336 https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-47  

súrefnisinnihald sjávar og jafnframt þarf að vera meira histidín í 
fóðrinu til að koma í veg fyrir ský á auga (katrakt). Þrílitna lax er talinn 
hafa meiri átlyst og vex betur við hitastig undir 12°C í samanburði við 
frjóan eldislax (Hansen og Fjelldal 2015; Svånstad o.fl. 2015; Hansen 
o.fl. 2015).  Gerðar hafa verið tilraunir með þrílitna eldislaxi í 
matfiskeldi allt niður í 3°C þar sem sýnt hefur verið fram á betri vöxt en 
hjá frjóum eldislaxi. Betri árangur af eldi þrílitna eldislaxa við tiltölulag 
lágt sjávarhitastig (3-12°C) gerir það að valkosti að vera með 
sjókvíaeldi á svæðum þar sem sumarhitinn fer ekki hátt upp og einnig í 
lokuðum kerfum þar sem hægt er að vera með súrefnisgjöf (Anon. 
2015a).   Það er ekki vitað til að gerðar hafi verið rannsóknir á þrílitna 
eldislaxi við lægra hitastig en 3°C eins og er hér við land yfir veturinn.  
 
Hærri tíðni vansköpunar þrílitna eldislaxa er þess valdandi að hærra 
hlutfall af sláturlaxi fer í verðminni gæðaflokka. Með því að gæta þess 
að fiskurinn fái rétt fóður og stýra hitastigi má lágmarka vansköpun. Nú 
standa yfir stórskala tilraunir í sjókvíaeldisstöðvum í Noregi og 
Skotlandi við mismunandi umhverfisaðstæður sem eru byrjaðar að 
skila inn niðurstöðum (Benfey 2015; Hansen og Fjelldal 2015).   
Niðurstöður stórskala eldis á þrílitna laxi í Noregi sýna m.a. hærri afföll 
og lægra hlutfall fiska sem fara í hæsta gæðaflokk eftir slátrun 
(Bakketeig o.fl 2016).   
 
Þrílitna eldislax og velferð fiska 
Velferð þrílitna eldislaxa er eitt af þeim viðfangsefnum sem þarf að 
vinna að með við þróun eldis á geldum stofnum.  Árangur af eldi þrílitna 
eldislaxa hefur verið misjafn og velferð fiskanna talin ábótavant. Norska 
Matvælastofnunin hefur stoppað af umsóknir um heimild til að vera 
með eldi á þrílitna eldislax af þeim sökum. Það þurfti norska 
sjávarútvegsráðuneytið til að ógilda úrskurðinn til að tilraunirnar gætu 
farið fram (sjá t.d. frétt 02.06.2016, www.kyst.no).  
 

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1179/1._Frummatsskyrsla_Haafells.pdf
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-47
http://www.kyst.no/
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Endurheimtur á þrílitna laxi 
Notkun á geldfiski mun ekki koma í veg fyrir að eldislax sem hugsanlega 
sleppur úr eldiskvíum gangi upp í laxveiðiár. Rannsóknir sýna þó að 
færri þrílitna hafbeitarlaxar skila sér af hafi og minni hluti þeirra gengur 
upp í veiðivötn í samanburði við frjóa laxa (Cotter o.fl. 2000; Wilkins 
o.fl. 2001). Endurheimtur þrílitna laxa voru minna en 25% af 
endurheimtum frjórra laxa og jafnframt skiluðu þeir sér seinna úr hafi 
(Wilkins o.fl. 2001).  Fram hefur komið í rannsóknum í Noregi að um 
2% eldislaxa í hefðbundnu laxeldi séu þrílitna (Glover o.fl. 2015).  Í 
rannsóknum á hlutfalli þrílitna eldislaxa í norskum laxveiðiám hefur 
komið fram að hlutfallið er aðeins um 0,18%. Þ.e.a.s. um 10 sinnu færri 
ófrjóir eldislaxar skila sér í laxveiðiár en frjóir eldislaxar (Glover o.fl. 
2016).  Það má því draga verulega úr því að eldislaxar leiti upp í 
laxveiðiár með að gelda fiskinn.  
 
Hrygningaratferli þrílitna laxa 
Þrílitna eldislaxar sem sækja upp í veiðivötn eru smáir eða undir 
tveimur kílóum (Glover o.fl. 2016).  Atferlisrannsóknir sýna að þrílita 
hængar hafa hrygningaratferli eins og frjóir hængar.  Þeir geta því 
fengið frjóar hrygnur til að hrygna í fjarveru frjórra hænga (Fjalldal o.fl. 
2014).  Aftur á móti benda rannsóknir til að þrílitna eldislaxar haldi sig 
á ósasvæðum og neðri hluta laxveiðiáa, en það er ekki hægt að útiloka 
að einstakir fiskar sæki upp á hrygningarsvæðin. Þrílitna hængar geta 
frjóvgað hrogn en þau eru ekki lífvænleg og drepast afkvæmin á 
fósturstigi.  Það er því mælt með að nota hrygnustofna við framleiðslu 
á þrílitna eldislaxi (Benfey 2015; Glover o.fl. 2016).   
 
Notkun á þrílitna eldislaxi á Íslandi 
Það eru bæði kostir og ókostir við að nota þrílitna eldislax hér á landi.  
Þrílitna eldislax þrífst vel í tiltölulega köldum sjó en ennþá á eftir að 
sannreyna hvort eldi á honum gangi upp yfir köldustu vetrarmánuðina 
við sjávarhita sem er undir 2-3°C. Jafnframt má gera ráð fyrir að 
framleiðslukostnaður verði hærri m.a. vegna meiri affalla og að 

framleiða þarf sér fóður fyrir hann. Einnig er líklegt að markaðsverð 
verði lægra vegna útlitsgalla.   
 
Markaðssetning á þrílitna eldislaxi er einnig viðfangsefni. Ótti við 
neikvæða afstöðu markaðsins er m.a. þess valdandi að þrílitna lax hefur 
ekki náð fótfestu í Noregi (Hansen og Fjelldal 2015).   Gerðar hafa verið 
markaðskannanir þar sem m.a. hefur komið fram að þekking neytenda 
á þrílitna eldislaxi á Evrópumarkaði er takmörkuð, sem er jákvætt að 
því leiti að auðveldara verður að koma jákvæðum og réttum 
upplýsingum til markaðarins.  Neytendur vilja að upplýsingar komi frá 
Evrópusambandinu og stofnunum, sem taldar eru áræðanlegri en frá 
iðnaðinum  (Salmotrip 2013). 
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Viðauki 11. Endurheimtuhlutfall seiða í Noregi 
 
Þegar borið er saman endurheimtuhlutfall seiða úr mismunandi 
sleppingum er mikilvægt að hafa í huga við samanburð: 

• Að sleppingarnar hafi átt sér stað á sama ári. 
• Á sama tíma innan ársins eða sama mánuði.  
• Á sama stað. 

 
Varðandi sleppingu norskættaðra eldisseiða (50-190 g) sem sleppt var 
mánuðina maí og júní í Noregi og veidd í sjó og ám var lítill munur á 
endurheimtum eftir fiskstærð (mynd 1). Niðurstaðan er að 
endurheimtur eru að meðaltali 0,31% (tafla 1). 
 

 
Mynd 1. Endurheimtur norskættaðra eldisseiða eftir stærð sem sleppt var 
mánuðina maí og júní í Noregi og endurheimt í sjó og veiðivötnum (unnið upp úr 
gögnum frá Skilbrei o.fl. 2015337). 

 
 
 

 
337 https://academic.oup.com/icesjms/article/72/2/670/2801341  

 
Tafla 1. Endurheimtur norskættaðra eldisseiða sem 
sleppt var mánuðina maí og júní í Noregi og endurheimt 
í sjó og veiðivötnum (unnið upp úr gögnum frá Skilbrei 
o.fl. 2015). 
 
Fjöldi 
seiða 

Þyngd (kg) Sleppitími Endurheimtur 
Fjöldi % 

1000 0,09 22.06.2005 9 0,9 
627 0,09 17.06.2005 1 0,16 

1936 0,05 27.05.2005 6 0,31 
1978 0,07 24.06.2005 19 0,96 
4000 0,08 01.06.2007 10 0,25 
4000 0,08 05.06.2007 2 0,05 
3700 0,16 16.05.2008 2 0,05 
3997 0,14 15.05.2009 11 0,28 
3999 0,15 18.06.2009 1 0,03 
3991 0,16 21.05.2010 26 0,65 
3800 0,16 29.06.2010 20 0,53 
1000 0,19 08.06.2005 0 0 

34028   107 0,31 
 
Í rannsókn Skilbrei o.fl. 2015 á sér stað útsetningar á tæplega 500 g 
seiðum (430-580 g)  á tímabilinu frá 14. ágúst til 11. október og ekki á 
sama árinu.  Hér endurheimtast seiðin flest í sjó (11,8%), mest sama 
ár og slepping átti sér stað og örfá skiluðu sér í veiðivötn.  

Tafla 2. Endurheimtur norskættaðra eldisseiða  430-580 g í Noregi og 
endurheimt í sjó og veiðivötnum (unnið upp úr gögnum frá Skilbrei o.fl. 2015). 
 
   Endurheimtur í sjó Endurh. í ferskvatni 

Fjöldi 
seiða 

Þyngd 
(kg) 

Sleppitími Fjöldi % Fjöldi % 

495 0,58 11.10.2005 2 0,4   
3034 0,43 05.10.2007 357 11,8 4 0,001 
2000 0,51 14.08.2008 294 14,7   
5529   653 11,8 4  

 

 

https://academic.oup.com/icesjms/article/72/2/670/2801341
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Viðauki 12. Andmæli Hafrannsóknastofnunar við 
haustvöktun  
Í andmælum Hafrannsóknastofnunnar frá 27. október 2017  kemur fram: 

,,Auk þess er veiðitími um mánuði lengri en í Noregi sem gerir vöktun með 
köfun að hausti illmögulega“. 

 
Veiðitími á Íslandi og í Noregi 
Í lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði í 16 gr kemur fram: 
,,Laxveiðar eru heimilar á tímabilinu frá 20. maí til 30. september ár 
hvert, en þó aðeins í 105 daga innan þess tímabils“. Ef skoðuð eru veiðiár 
í Ísafjarðardjúpi þá er veiðitíminn til 15. september í Laugardalsá338, 
Langadalsá339 24. september  og Hvannadalsá340 25. september.  
Almenna reglan er að laxveiði í veiðivötnum í Noregi skal lokið í lok 
ágúst341. Í nokkrum veiðivötnum þar sem m.a. hefur verið gefin heimild 
til að leita eftir eldislaxi342 er veiðitímabilið lengra s.s. Salangsvass-
draget til 14. september, Teksdalselva, Gaula, Daleelva, Vikja  til 15. 
september en í öllum þessum veiðiám var gert ráð fyrir haustvöktun á 
árinu 2017343.  Tímasetning haustvöktunar í Noregi er frá 20. 
september til 26. október og er vísað til verklagsreglna  í norska 
staðalinum NS 9456:2015344.  Í sumum tilvikum er þó haustvöktunin 
seinna eða allt fram í byrjun desember345.  
 
Hrygningartími og haustvöktun 
Í kennslubók kemur fram að hrygning laxa í veiðivötnum á Íslandi fari 
fram á tímabilinu september fram í desember (Gunnar Jónsson og 
Jónbjörn Pálsson 2013).  Það er ekki vitað til þess að gerðar hafi verið 
sérstakar rannsóknir á hrygningartíma laxa í veiðiám í Ísafjarðardjúpi.  
Gera verður þó ráð fyrir að sú skynsemi sé viðhöfð að heimila ekki 
stangveiði inn á hrygningartíma laxa í laxveiðiám í Ísafjarðardjúpi. Þær 
veiðiár sem eru á skrá hjá Hafrannsóknastofnun með árlega laxveiði eru 
tiltölulega lítil og auðvelt að telja villta laxa og eldislaxa þegar skyggni 

 
338 https://veida.is/veidisvaedi/laugardalsa/  
339 https://www.lax-a.is/island/laxveidi/laxveidi-an-thjonustu/langadalsa/  
340 https://www.lax-a.is/island/laxveidi/laxveidi-an-thjonustu/hvannadalsa/  
341 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438  
342 http://utfisking.no/aktuelt/ Frétt frá 2017-08-24 

er sæmilegt og ætti því ekki að vera vandkvæðum bundið frekar en í 
Noregi. Vissulega geta komið upp þær aðstæður að ekki verði hægt að 
fara í veiðiár s.s. vegna langvarandi rigninga á haustmánuðum.  Í slíkum 
tilvikum er eðlilegt að farið verði í veiðiár á hrygningartíma a.m.k. þegar 
vitað er um mikinn fjölda eldislax og fjarlægja með það að markmiði að 
koma í veg fyrir erfðablöndun.   
 
Vísir að haustvöktun á Íslandi 
Eftirlitsmenn Fiskistofu könnuðu hvort eldislaxa sé að finna í 
veiðivötnum nærri sjókvíaeldisstöðvum árið 2017 og hefur m.a. fengið 
heimild Ísafjarðarbæjar til sýnatöku í Sandá í Dýrafirði346. Veiðifélag 
Laugardalsár hefur óskað eftir að fá að draga fyrir lax neðarlega í ánni 
til að kanna hvort eldislaxar fyndust þar. Fiskistofa veitti veiðifélaginu 
heimild til þessara veiða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.347  
 

 

343 http://utfisking.no/aktuelt/  Frétt frá 2017-08-24 
344 http://utfisking.no/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Naturtjenester-i-Nord-2-OURO-febr-2016.pdf  
345 http://utfisking.no/wp-content/uploads/2017/03/Uni-Research-rapport-nr-287-OURO.pdf  
346 http://www.bb.is/2017/10/leita-ad-eldisloxum-i-vestfirskum-am/  
347 http://www.mbl.is/200milur/frettir/2017/10/11/leita_eldislaxa_i_laugardalsa/  
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