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Ágrip 
Með hækkandi sjávarhita hefur nýjum fisktegundum í hafinu umhverfis Íslands fjölgað. Á 

undanförnum árum virðast fjórar nýjar tegundir hafa náð fótfestu hérlendis  steinsuga 

(Petromyzon marinus), sandrækja (Crangon crangon), grjótkrabbi (Cancer irroratus) og flundra 

(Platichthys flesus), sem einnig nýtir búsvæði í árósum og ferskvatni á hluta lífsferilsins, en 

tegundin var fyrst greind á Íslandi árið 1999. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna útbreiðslu flundru við Ísland, og lífshætti flundru á 

vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði ásamt umhverfisþáttum; (1) landnám var kannað með 

heimildaleit og spurningalista til veiðifélaga (2) rannsökuð var, stærðarsamsetning, aldur, vöxtur, 

kynjahlutfall, kynþroski, fæða og fæðuval flundrunnar á þremur stöðvum á ósasvæði Hvítár (3) 

umhverfisþættir voru mældir, hitastig á mælistöðum, selta, auk athugana á búsvæðum (4) gerður 

var samanburður á fæðu laxfiska (Salmonidae) og flundru. 

Rannsóknin fór fram á tímabilinumaí – september 2011 auk þess voru notuð gögn frá 

Veiðimálastofnun sem safnað var árið 2010. 

Göngur flundrunnar inná ósasvæðið fóru eftir árstíðum, lítið var af fiski um vorið en jókst er leið 

á haustið. Geldfiskur var ríkjandi er ofar dró í ósnum. Kynþroska fiskur gekk utar um haustið, en 

geldfiskar urðu eftir. Aldur flundrunnar spannaði frá 0+ til 8+ (vorgömul seiði- flundru á níunda 

ári) og hrygnur voru algengari í eldri aldurshópum. Flundrurnar voru á lengdarbilinu 8-42 cm. 

Mikill breytileiki kom fram í fæðu flundrunnar eftir stöðvum. marflær (Gammarus spp) voru 

ríkjandi í fæðu flundru í ísöltu vatni, einnig bar nokkuð á silungaseiðum og fiskleifum. Fæðuval 

flundru í sjó var fjölbreyttara, helstu fæðugerðir voru skeldýr (Bivalvia), marflær, sandmaðkur 

(Arencolamarina ), trönusíli (Hyperoplus lanceolatus) og fiskleifar. Einnig fundust laxaseiði í 

magasýnum flundru í Andakílsá. Flundra er því ósérhæfð í fæðuvali. Flundra er afræningi á 

fiskum, m.a. laxfiskum, og fæðuval flundru og laxfiska skarast að töluverðu leyti, t.d. ögnum, 

marfló og trönusíli. Samkeppni ríkir því að einhverju leyti um fæðuna á ósasvæði Hvítár milli 

flundru og laxfiska.  

Samkvæmt könnuninni nær útbreiðsla flundrunnar nú frá Breiðdalsvík að austanverðu, réttsælis 

með landinu og norður í Skagafjörð. Flundran virðist ekki hafa numið land frá norðanverðum 

Skagafirði að Breiðdalsvík. 
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Abstract 
With increased ocean temperatures,  more fish species have in recent years been recorded in 

Icelandic waters. Four new species are now established in Icelandic waters, sand shrimp (Cancer 

irroratus ), lamprey eels (Petromyzon marinus), stone crab (Cancer irroratus) and the European 

flounder (Platichthys flesus), which also utilizes low salinity habitat in estuaries and freshwater 

during their life cycle. The purpose of this study was to investigate the distribution of flounder in 

Iceland andstudy flounder  life history in the river catchmentof Hvítá in Borgarfjörður: (1) the 

distribution was investigated with literature research and questionnaireto the freshwater fisheries 

associations, (2) relative abundance, size composition, age, growth, sex ratio, maturity, food and 

food selection of flounder (3) environmental factors were recorded (temperature, salinity, 

habitat) (4) a comparison was made between the flounder diet and salmonids.The study took 

place in May - September 2011. Data collected in 2010 was also used.  

Migration of flounder into the Hvítá estuarywas seasonal; few fish were caught in the spring but 

catches increased progressively in summer and was higest in the autumn. Immature flounder 

dominated the catches in the estuary in the summer and fall. Mature flounder was most common 

in the lower part of the estuary but were almost absemt the estuary in the autum. Age of flounder 

ranged from 0 + to 8 + and females were more common in the older age groups. The flounders 

ranged from 8 - 42cm in size. 

The flounder diet, varied with sample sites. The dominant prey items in brackish water were 

amphipodes (Gammarus sp) and arctic char juveniles (Salveninus alpinus) In the sea, greater 

food diversity was recorded in the flounder diet including bivalves (Bivalvia), amphipods 

(Gammarus sp.), sand worms (Arenicola marina), greaterer sandeels (Hyperoplus lanceloatus) 

and unidentifed fish. Juvenile salmon were also found in stomach samples of flounder in 

Andakílsá river in freshwater. The flounder is a generalist in food selection and predates on 

several fish species including salmonids. Competition was observed between salmonids and 

flounder on several pray items in the Hvítá estuary.  

Distribution of flounderranges from Breiðdalsvík in east, clockwise around the country, to 

Skagafjörður in the north.Flounder appears not to have colonized rivers and estuaries in the 

northeast from northern Skagafjörður to Breiðdalsvík. 



 
 

iv 
 

Þakkir og tileinkun 
 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég notið stuðnings fjölmargra aðila. Eftirtaldir fá þakkir mínar 
fyrir veitta aðstoð: 

Dætur mínar, Ingibjörg Melkorka og Úlfheiður Embla, fyrir ómælda aðstoð t.d. sem ritarar við 
greiningu á öllum sýnunum. 

Erla Sturludóttir og Elsa Albertsdóttir fyrir aðstoð með tölfræði. 

Eydís Njarðardóttir fyrir hjálp við myndatöku á kvörnum. 

Guðjón Kjartansson fyrir alla hjálpina með teikniforritið Autocat Architecture 2012. 

Guðmundur Víðir Helgason fyrir aðstoð með greiningu á magainnihaldi. 

Héðinn Valdimarsson fyrir gögn um sjávarhita. 

Hlynur Pétursson fyrir myndir af kynkirtlum skarkola. 

Jónbjörn Pálsson fyrir ýmis gögn t.d um veiddar flundrur við Ísland. 

Lilja Magnúsdóttir fyrir yfirlestur. 

Sigmundur Helgi Brink og Fanney Gísladóttir fyrir aðstoð með landupplýsingarkerfið GIS 

Sigríður Hallgrímsdóttir fyrir teikningar af gildrum. 

Starfsfólk LBHÍ fyrir alla hjálpina og stuðning. 

Starfsfólk Veiðimálastofnunarfyrir alla hjálpina og stuðning. 

Trausti Jónsson fyrir veðurfarsgögn. 

 

Sérstakar þakkir fær Sigurður Már Einarsson fiskifræðingur og leiðbeinandi verkefnisins, fyrir 
ómælda aðstoð og þolinmæði. 

 

 

 

 



 
 

v 
 

Efnisyfirlit 
Yfirlýsing höfundar ........................................................................................................................................ i 

Ágrip ............................................................................................................................................................. ii 

Abstract ........................................................................................................................................................ iii 

Þakkir og tileinkun ....................................................................................................................................... iv 

1.Inngangur ................................................................................................................................................... 1 

1.1. Lífsferlar flatfiska .............................................................................................................................. 2 

1.2. Hrygningin ......................................................................................................................................... 3 

1.3. Lirfu og seiðastig flatfiska ................................................................................................................. 4 

1.3.1 Lirfustig flundru ........................................................................................................................... 5 

1.3.2 Uppeldisstöðvar ........................................................................................................................... 5 

1.4. Fæða og fæðuval flundru ................................................................................................................... 6 

1.5. Kjörhiti flundru ...................................................................................................................................... 7 

1.6. Almennt um framandi tegundir .......................................................................................................... 7 

1.7. Markmið ............................................................................................................................................. 9 

2. Staðhættir ................................................................................................................................................ 10 

2.1 Vatnasvæði Hvítár ............................................................................................................................. 10 

2.2. Árósar ............................................................................................................................................... 11 

2.3. Fjörur ............................................................................................................................................... 13 

2.4. Hafið umhverfis Ísland .................................................................................................................... 13 

3. Efni og aðferðir ....................................................................................................................................... 15 

3.1 Vatnshita-og seltumælingar .............................................................................................................. 15 

3.2. Lofthiti við Hvanneyri ..................................................................................................................... 16 

3.3. Sjávarhiti .......................................................................................................................................... 16 

3.4. Botnmat ............................................................................................................................................ 16 

3.5. Netaveiði .......................................................................................................................................... 16 

3.6. Afli á sóknareiningu ......................................................................................................................... 17 

3.7. Sýnataka fisks .................................................................................................................................. 17 

3.7.1.Tegundargreining ....................................................................................................................... 18 

3.7.2.Aldur .......................................................................................................................................... 18 

3.7.3. Kyn og kynþroski ...................................................................................................................... 20 

3.7.4. Rétthverfar ogranghverfar flundrur ........................................................................................... 21 



 
 

vi 
 

3.7.5. Magasýni ................................................................................................................................... 22 

3.7.8. Fæðugreining ............................................................................................................................ 22 

3.7.9. Útbreiðsla .................................................................................................................................. 22 

3.7.7. Úrvinnsla gagna ........................................................................................................................ 23 

3. Niðurstöður ............................................................................................................................................. 24 

3.1. Umhverfisþættir ............................................................................................................................... 24 

3.1.1. Vatns-og lofthiti ........................................................................................................................ 24 

3.1.2. Sjávarhiti ................................................................................................................................... 25 

3.1.3. Selta ........................................................................................................................................... 26 

3.2.Botn og halli á mælistöðvum ............................................................................................................ 27 

3.3. Afli í net (afli á sóknareiningu) ........................................................................................................ 29 

3.4. Veiðni neta á flundru ....................................................................................................................... 30 

3.5. Lengd, þyngd og aldur ..................................................................................................................... 32 

3.5.1 Aldur og lengd flundru eftir stöðvum ........................................................................................ 32 

3.5.2. Aldur og vöxtur ......................................................................................................................... 34 

3.5.2. Lengdarvöxtur eftir kynjum ...................................................................................................... 37 

3.5.3 Lengdarvöxtur eftir árum ........................................................................................................... 38 

3.5.4.Þyngdarvöxtur ............................................................................................................................ 38 

3.5.5. Kyn og kynþroski ...................................................................................................................... 40 

3.5.7 Rétthverf/ranghverf. ................................................................................................................... 42 

3.6.Fæða/ fæðuval ................................................................................................................................... 42 

3.6.1.Fæðusýni 2010 ........................................................................................................................... 46 

3.8. Útbreiðsla flundru ............................................................................................................................ 48 

4. Umræður ................................................................................................................................................. 50 

4.1. Landnám og útbreiðsla flundru ........................................................................................................ 50 

4.2. Áhrif umhverfisþátta ........................................................................................................................ 53 

4.3. Lífshættir .......................................................................................................................................... 54 

4.4. Vöxtur .............................................................................................................................................. 55 

4.5. Fæða, samkeppni og afrán ............................................................................................................... 56 

4.6.Mat á stofnstærð ................................................................................................................................ 59 

4.7. Nytjar ............................................................................................................................................... 60 

Lokaorð ....................................................................................................................................................... 61 



 
 

vii 
 

Heimildir ..................................................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

Listi yfir töflur 
Tafla 1. Staðsetning stöðva við hita -og seltumælingar 27. júní 2011. ....................................................... 15 

Tafla 2. Dagsetningar fyrir söfnun sýna á hverri stöð.2010 og 2011 .......................................................... 17 

Tafla 3. Kynþroska stigin 4. (Einar Jónsson, 1982). ................................................................................... 21 

Tafla 4. Vatnshiti °C mældur 27. júlí á fjöru og flóði eftir stöðvum. ......................................................... 24 

Tafla 5.Saltstyrkur (psu) mældur á flóði og fjöru á stöðvum 27. júlí 2011. ............................................... 26 

Tafla 6. Botngerð á öllum mælistöðvunum.(iv= að innanverðu, uv = að utanverðu). ................................ 27 

Tafla 7. Fjöldi fiska eftir tegund á hverri stöð eftir dagsetningum. 30 

Tafla 8. Lengd hænga og hrygna eftir dagsetningum og aldri við stöð 2 og 3. .......................................... 37 

Tafla 9. Hlurfall (%) kynþroska flundru eftir aldri og kyni ........................................................................ 42 

Tafla 10. Hlutfall (%) rétt- og ranghverfa flundra. ..................................................................................... 42 

Tafla 11. Fæðuval flundru og laxfiska við stöð 2 (Einarsnes).. .................................................................. 43 

Tafla 12. Fæðuval flundru og laxfiska við stöð 3 (Straumeyri).. ................................................................ 44 

Tafla 13. Fæðuval flundru og laxfiska við Andakílsá. ................................................................................ 46 

Tafla 14 Fæðuval flundru við Einarsnes.. ................................................................................................... 46 

Tafla 15. Fæðuval flundru og laxfiska við Seleyri.. .................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

Listi yfir myndir 
Mynd 1. Þekkt útbreiðsla flundru. Mynd ÁVH 2012, mynd byggð á Gunnar Jónsson o.fl., 2001. .............. 1 

Mynd 2. Lífsferlar og far skarkola. Byggt á Gibson, 2005 ........................................................................... 3 

Mynd 3.Vatnasvæði Hvítár (neðri hluti). Mælistöðvarnar voru við Seleyri, Straumeyri, Einarsnes og 
Ferjubakka................................................................................................................................................... 14 

Mynd 4. Kvörn úr sex ára flundru. Myndina tók ÁVH 2012. .................................................................... 18 

Mynd 5. Kvarnataka .................................................................................................................................... 20 

Mynd 6. Hrognasekkur. .............................................................................................................................. 20 

Mynd 7. Svilsekkur.                                                                                                                                     21 

Mynd 8. Meðaltals lofthiti fyrir hvern mánuð á veðurstöðinni við Hvanneyri árin 2010-2011.                   24 

Mynd 9. Meðaltalsvatnshiti °C fyrir hvern mánuð við Ferjukot og Borgarfjarðarbrú. ............................... 25 

Mynd 10. Sjávarhiti við Reykjavíkurhöfn árin 2010-2011. Gögn frá Hafrannsóknarstofnun Íslands. ....... 26 

Mynd 11. Botngerð og halli sniðs á stöðvum 1-3. ...................................................................................... 28 

Mynd 12. Hlutdeild tegunda á öllum stöðvum 2011................................................................................... 29 

Mynd 13. Meðallengd flundru eftir möskvastærð á öllum stöðvum. .......................................................... 31 

Mynd 14. Hlutfall af veiddri flundru í hvert net eftir möskvastærð. ........................................................... 31 

Mynd 15. Fjöldi flundra eftir aldri og lengd við Ferjubakka ...................................................................... 32 

Mynd 16. Fjöldi flundra eftir dagsetningum, lengd og aldri við Einarsnes. ............................................... 33 

Mynd 17. Fjöldi flundra eftir dagsetningu, lengd og aldri við Straumeyri. ................................................ 34 

Mynd 18. Samanlagður fjöldi aldursgreindra flundra eftir tímabilum. 35 

Mynd 19. Meðalaldur á öllum stöðvum eftir árstíðum. .............................................................................. 36 

Mynd 20. Meðallengdir aldurshópa 1-3+ eftir árstíðum ............................................................................. 37 

Mynd 21. Meðallengdir eftir aldri við Seleyri 2010 og Straumeyri 2011................................................... 38 

Mynd 22. Meðalþyngd aldurshópa 1+-3+ við Einarsnes (A)og aldurshópsins 1+-4+ við Straumeyri (B). 39 

Mynd 23. Meðalþyngd eftir aldri og stöðvum eftir tímabilum. .................................................................. 40 

Mynd 24. Fjöldi í hverjum aldurshóp eftir kynjum á öllum stöðvum 2011. ............................................... 40 

Mynd 25. Fjöldi hrygna og hænga eftir aldri við Einarsnes (A)og Straumeyri (B) 2011. .......................... 41 

Mynd 26. Hlutföll af heildarþyngd fæðu flundru og laxfiska við stöð 2. ................................................... 43 

Mynd 27. Hlutföll fæðu í magasýnum flundru og laxfiska á stöð 3. .......................................................... 44 

Mynd 28. Fæða flundru við stöð 2 og 3. ..................................................................................................... 45 

Mynd 29. Fæða bleikju og urriða við stöð 2 og 3. ...................................................................................... 45 

Mynd 30. Fæða flundru og laxfiska við Seleyri 2010. ................................................................................ 48 

Mynd 31. Hlutfall svörunar og fjöldi sem svarar/ekki eftir landshlutum. ................................................... 49 

Mynd 32. Útbreiðsla flundru samkvæmt könnun 2011. ............................................................................. 49 

Mynd 33. Hafstraumar umhverfis Ísland .................................................................................................... 52 

Mynd 34. Skráður afli flundru eftir veiðarfærum. ...................................................................................... 61 



 
 

1 
 

1.Inngangur 
Flundra (Platichthys flesus) er flatfiskur af kolaætt. Hún er lík skarkola (Pleuronectesplatessa) 

og sandkola (Limanda limanda). Hún þekkist þó frá þessum tegundum á því að meðfram bak- og 

raufarugga og rákinni eru smá beinkörtur (Muus og Preben, 1978). 

Lífsferill flundrunnar sker sig frá flest öllum öðrum tegundum flatfiska, því hún getur nýtt 

sérísalt umhverfi og ferskvatn auk sjávar (Muus og Preben, 1978; Cooper og Chapleau, 1998; 

Nash, Richardog Geffen, 2005). Far flundrunar í saltminna og grynnra vatn er ólíkt fari annarra 

flatfiska (Florin, 2005). Heimkynni flundru eru með ströndum Evrópu frá Svartahafi til Færeyja 

og allt norður á Kólaskaga (mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Þekkt útbreiðsla flundru. Mynd ÁVH 2012, mynd byggð á Gunnar Jónsson o.fl., 2001. 

Flundra getur náð allt að 60 cm lengd en algengasta stærðin er umog yfir 30 cm (Muus og 

Preben, 1978 ). Hrygnur verða yfirleitt kynþroska á fjórða ári en hængar á því þriðja (Muus og 

Preben, 1978). Tegundin lifir við botn allt frá fjöruborði niður á um 100 m dýpi, sækir í ísalt vatn 

en hrygnir ávallt í sjó. Flundra er nýr landnemi á Íslandi, en fyrsta flundran sem greind var hér á 

landi veiddist í Ölfusárósi í september 1999 (Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Magnús 

Jóhannsson, 2001). 

Ísland 

1999 
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Frá þeim tíma hefur flundra veiðst mun víðar, bæði í sjó og í árósum, einkum á Suður- og 

Vesturlandi og virðist tegundin hafa náð hér fótfestu. Ekki er þekkt hvernig flundra barst hingað 

en vitað er að hún hefur borist til Ameríku með kjölfestuvatni í skipum þótt hún hafi ekki náð að 

nema þar land (Welcomme, 1988). Hrogn og smáseiði flundrunnar eru sviflæg og miðað við 

útbreiðslusvæði flundrunnar er líklegt að hún hafi borist hingað frá Færeyjum (Gunnar Jónsson 

og fleiri, 2001). Lítið er vitað um búsvæðaval eða lífshætti tegundarinnar hér á landi. Talsvert 

virðist nú um flundru í ósum og sjávarlónum á Suðurlandi og e.t.v. víðar á landinu (Gunnar 

Jónsson ogfleiri, 2001). Allar fisktegundir sem finnast í ferskvatni hérlendis, geta nýtt sér 

sjávarumhverfi, einkum sem beitarsvæði (Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 1996). 

Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að ósar og ísölt lón eru sérstaklega mikilvæg búsvæði fyrir 

bleikju og urriða (Ingi Rúnar Jónsson, 1994; Jóhannes Sturlaugsson og fleiri, 1992;. Lárus Þór 

Kristjánsson og Magnús Jóhannsson, 1990). 

Flundra er víða nytjafiskur erlendis, árið 2006 var skráður afli 22.739 tonn og veiddu Pólverjar, 

Danir og Hollendingar um 75% af heildarafla (FAO, 2008). Flundran er aðallega veidd með 

dragnót og botnvörpu (Muus og Preben, 1978).  

1.1. Lífsferlar flatfiska 
Til flatfiska (Pleuronectiformes) teljast um 570 tegundir, flestar þeirra eru sjávarfiskar sem hafa 

ekki sundmaga(Helfman og fleiri, 2009). Flatfiskar eru með bæði augun öðru megin á höfðinu 

þar sem annað augað eða bæði flytjast til þegar fiskurinn þroskast og fullvaxta fiskur liggur á 

blindu hliðinni á botninum (Helfman og fleiri, 2009). Á Íslandi er flatfiskum skipt í hverfuætt 

(augu á vinstri hlið) og flyðruætt (augu á hægri hlið) (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2007). 

Flatfiskar eru mjög algengir bæði í tempruðu beltunum og á norðlægum slóðum og stofnar þeirra 

eru oft mjög stórir (Fargo og Tyler, 1991; Pauly, 1994; Rogers og fleiri, 1998). Í Norðursjónum 

er til að mynda talið að flatfiskar séu 29% af lífmassa botnfiska þar (Daan og fleiri, 1990; 

Sparholt, 1987).  
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Mynd 2. Lífsferlar og far skarkola. Byggt á Gibson, 2005  

 

1.2. Hrygningin 
Flatfiskar hrygna sviflægum hrognum og eru undantekningalaust mjög frjósamir og hrogn þeirra 

eru yfirleitt mjög smá (Helfman, og fleiri, 2009). Hrygningartímabil flatfiska fer eftir 

staðsetningu þeirra eftir breiddargráðum, sem dæmi eru efri mörk á hitastigi fyrir hrogn svo að 

klak heppnist um 12°C í tempraða beltinu (Borsa, Blanquer og Berrebi, 1997) en á norðlægum 

slóðum, t.d. í Norðursjó og við Eystrasalt, er talið að 10°C séu efri mörk hitastigs svo klak 

heppnist. Við 10°C yfirborðshiti sjávar er klaktími hrogna 5-7 dagar (Muus og Preben, 1964).Ef 

hitastig sjávar er 2°C lægra en meðalhiti, þá hrygnir flundra á strandsvæðum 1-2 mánuðum fyrr 

og hrygningartímabilið er styttra (Sims og fleiri, 2004). Á leiðinni frá hrygningarsvæðinu að 

uppeldissvæðum eru gífurleg afföll á sviflægjum eggjum og lirfum (Harding, Nichols og 

Tungate, 1978). Afföllin (dánartíðnin) er annað hvort af völdum afræningja eða lítils 

fæðuframboðs fyrir lirfurnar (Helfman og fleiri, 2009). Síldin er einn af afræningjunum á 

sviflægum hrognum, en ólíklegt er talið að hún sé aðalorsakavaldur dánartíðninnar (Daan og 

fleiri, 1984). 
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Flundran hrygnir úti í hafi um vetur eða snemma vors og eftir hrygningu gengur 

hrygningarfiskurinn á strandsvæði eða ósasvæði til fæðuöflunar (mynd 2) (Borsa og og fleiri, 

1997). Far fullvaxta flundru er aðallega milli fæðustöðva og hrygningarsvæðis (mynd 2) (Aro, 

1989). Flundran virðist ekki fara langt frá ströndinni og sýndi langtíma rannsókn við Wadden 

Sea á tímabilinu febrúar-júní að flundran var á 5-10 metra dýpi (Veer, 1985). Hrygningin fer 

fram á 20-50 metra dýpi og það er misjafnt eftir breiddargráðu á hvaða tima flundran hrygnir t.d. 

í janúar-mars í Svartahafi, febrúar-maí í Norðursjó og apríl-júní við Kolaskaga (Muus og Preben, 

1964). Flundra sem dvelur við strendur Þýskalands og Hollands, hrygnir á tímabilinu desember-

mars í sunnanverðum Norðursjónum, þar sem dýpi og saltstyrkur er meiri en á strandsvæðinu 

(Harding og.fleiri, 1978). Nýleg rannsókn sýnir einnig að flundran getur hrygnt við ósa og 

strandsvæði við strendur Portúgals og hefur hrygningin þar líklegast farið fram í mars-apríl 

(Morais og fleiri, 2011). Í Eystrasaltinu eru tveir samsvæða flundrustofnar sem nota ólík 

hrygningarsvæði (Florin og Höglund, 2008). Annar stofninn hrygnir sviflægum eggjum á dýpri 

og saltmeiri svæðum en hinn stofninn hrygnir botnlægum eggjum á saltminni strandsvæðum í 

suður hluta Eystrasalts og við vesturströnd Svíþjóðar (Nissling, Westin og Hjerne, 2002). Far 

beggja stofna skarast, þar sem stofnarnir nýta sömu fæðuöflunarsvæði á sumrin og haustin 

(Florin og Höglund, 2008). Með hækkandi sjávarhita eru auknar líkur á að flundran hrygni fyrr 

en áður var (Sims og fleiri, 2004). 

1.3. Lirfu og seiðastig flatfiska 
Mikill stærðarmunur er á lirfum flatfiska milli tegunda, jafnvel á milli skyldra tegunda og til að 

mynda eru skarkolalirfur fimm sinnum stærri en flundrulirfur(Nash, Richard og Geffen, 2005). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á vexti flatfiskalirfa úti í náttúrunni og ekki hægt að 

fullyrða hvort áhrifaþátturinn fyrir meiri vöxt sé líffræðilegur eða vegna náttúrulegra aðstæðna 

t.d. hitastig eða saltstyrkur (Nash og fleiri, 2005). Lirfurnar eru einnig mismunandi að stærð er 

þær klekjast út, lirfa sandhverfunnar (Scophthalmus maximus) er þannig 2-3 mm en hjá lúðu 

(Hippoglossus hippoglossus) er lirfan 15 mm við myndbreytingu (Houde og Zastrow, 1993). Það 

er einnig munur á munnopi og munnnýtingu lirfanna. Sumar tegundir geta nærst auðveldlega 

meðan aðrar hafa ekki virkt munnop og nærast á guluforðanum í kviðpokasekknum (Helfman,og 

fleiri, 2009). Einnig er munur á hvað næringarforðinn endist lengi og getur það tekið allt frá 

einum degi á hitabeltissvæðum til eins mánaðar hjá lúðu í Atlantshafi (Houde og Zastrow, 1993). 

Flatfiskalirfur auka við lengd sína, þangað til rétt áður en forðinn í kviðpokanum klárast 
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(Fukuhara, 1990). Jákvæð tengsl eru á milli fæðuframboðs og vaxtar hraða lirfa (Bisbal og 

Bengtson,1995; Rabe og Brown, 2000) og gæði fæðunnar skipta máli í vaxtarhraða hjá sumum 

tegundum (Coperman og fleiri, 2002; Olsen, Evjemo og Olsen, 1999).  

1.3.1 Lirfustig flundru 
Hrogn flundrunnar þroskast mjög hratt í hafrænu umhverfi (Grioche, Koubbi og Sautour, 1997) 

og þess vegna er ekki ólíklegt að snemma á þroskaferlinu séu flundrulirfur betur settar í umhverfi 

með háu saltmagni (Engell-Sørensen, Støttrup og Holmstrup, 2004). Lirfur flundrunnar eru 

gagnsæar og um 3 mm að lengd,sviflægar og með kviðpoka sem inniheldur næringu sem endist í 

nokkra daga. Fyrir myndbreytingu leitar lirfan á grunnt vatn en við myndbreytingu er lirfan um 

7-10 mm (Hutchinson og Hawkins, 1993; Muus og Preben, 1978). Flundrulirfur virðast nota 

fallaskiptin til að komast upp ósana og í árnar (Bos og Thiel, 2006; Hutchinson og Hawkins, 

1993). Nokkrar rannsóknir við strendur Norður -Evrópu hafa sýnt að far lirfanna utan af sjó og 

upp í ósasvæðin er ætíð í byrjun maí (Creutzberg og fleiri, 1978). Lirfurnar virðast dvelja í ám og 

á ósasvæðum íallt að 8-9 mánuði, lirfurnar sem komu upp í ána Itchen í Englandi í apríl fóru ekki 

til sjávar fyrr en í janúar árið eftir. Mesti vöxturinner í maí-júlí. (Hutchinson og Hawkins, 1993). 

1.3.2 Uppeldisstöðvar 
Uppeldisstöðvar flatfiska (lirfur/seiði) eru mismunandi eftir tegundum og má þar nefna að 

tegundirnar eru á mismunandi dýpi, við mismunandi seltu og á mismunandi botni. 

Uppeldisstöðvarnar eru oftast valdar með tilliti til skjóls fyrir afræningjum og mikillar 

næringarefnaframleiðslu sem stuðlar að miklu fæðuframboði (Nash og fleiri, 2005). Talið er að 

rúmur helmingur flatfiskategunda noti grynningar og strandsvæði sem uppeldisstöðvar fyrir 

seiðastigið (Sullivan og fleiri, 2000).   

Flundran notar ósa, grynningar og sjávarlón sem uppeldisstöðvar (Muus og Preben, 1964). Það 

eru sterkar sannanir fyrir því að flundrulirfur verða fyrir afráni hveldýra (Coelenterates) í svifinu 

(Veer, 1985). Annar afræningi á flundruseiðum er brúnrækjan (Crangon crangon ) og er álitið að 

hún geti verið orsök þess að flundruseiðin fari upp í ferskvatn (Veer og Bergman, 1987). Sú 

staðreynd að afföll eru lítil þegar flundruseiðin ná 30 mm stærð og eru of stór fyrir rækjuna, gefa 

vísbendingar um að þess vegna séu flundruseiðin að fara upp í árnar, þangað sem rækjan kemst 

ekki, og komi í sjó þegar 30mm vextinum er náð (Gibson, 1994). Þegar seiðin eru komin upp í 

árnar (oftast í maí) er frekar lítið um dauðsföll hjá 0+ hópnum (Veer, 1985). Flundruseiði eyða í 
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það minnsta fyrstu tveimur árum sínum á ósa- og strandsvæðum (Moore og Moore, 1976; 

Holmes og Gibson, 1983). Þéttleiki flundruseiða við ósa, strandsvæði og í lónum er mismikill. 

Mesti þéttleiki sem skráður hefur verið við strendur Portúgals var 293 seiði á 1000m² við Minho-

ósana (Freitas og fleiri, 2009) sem er 32 sinnum meira en skráður þéttleiki við Douru-ósana sem 

einnig eru við Portúgal (Vinagre, Franca og Costa, 2005). Það eru margir þættir 

(lífrænir/ólífrænir) sem hafa áhrif á vöxt/vaxtarhraða flatfiska og þar með talið flundrunnar, má 

þar nefna rými á búsvæðum, hitastigstakmarkanir (takmarkanir eftir breiddargráðum), vatnshiti, 

saltstyrkur, fæðuframboð, stofnstærð/þéttleiki, sjúkdómar, afrán og búsvæði sem flatfiskar dvelja 

á (mynd 2). Allir þessir þættir hafa áhrif á vöxt fiska og eru ekki bara bundnir við flatfiska (Nash 

og fleiri, 2005). Kynbundinn munur er á vexti og vaxtarhraða flatfiska, hrygnur vaxa hraðar og 

verða jafnframt stærri og eldri (Bagenal, 1955; Bigelow og Schroeder, 1953; Johnstone; 

Birtwistle og Smith, 1921). Vöxtur flundru virðist tengjast stofnstærð og átuskilyrðum. þannig 

getur verið stærðarmunur á fyrsta aldursári milli svæða (Muus, 1964).  

1.4. Fæða og fæðuval flundru 
Þegar fæðuframboð er ekki takmarkandi geta flatfiskaseiði vaxið eins og hitastigið leyfir (Fonds, 

M., Tanaka, M. og Van der Veer, H.W. (1995) Við rannsókn á flundru-og skarkolaseiðum, kom í 

ljós að fæðuval var stærðartengt og jafnframt að hitastig hafði áhrif á vöxt minni seiða (Fonds og 

fleiri, 1992). Lítið er vitað um hvaða skynfæri flundruseiðin nota til að skynja bráð en flundran er 

ætíð skilgreind sem ránfiskur (Holmes og Gibson, 1983; Moore og Moore, 1976) og talið var að 

seiðin veiddu mest í gruggugu ósavatni á nóttunni og í dagrenningu (Bregnballe, 1961; Muus, 

1967; Pihl, 1982). Rannsókn sem gerð var 1997 sýndi annað. Þar kom fram að flundruseiði á 

öðru ári fönguðu meiri bráð í dagsbirtu og virtust staðsetja bráðina sjónrænt (Mattila og 

Bonsdorff, 1998). Margar rannsóknir hafa sýnt að fæðuval flundru er mjög fjölbreytt og virðist 

fara mest eftir stærð, búsvæði og fæðuframboði (Andersen og fleiri, 2005; Summers, 1980; 

Vinagre og fleiri, 2007). Rannsóknir á seiðum hafa sýnt að seiði á hörðum botni borða mest 

skelfisk (Macoma) og krabbadýr (Bathyporeia) (Mattila og Bonsdorff, 1998), meðan seiði á 

sandbotni átu þráðorma (Nematoda), burstaorma (Polychaeta), ána (Oligochaeta), (Hydrobia 

spp) snigla og marflær (Andersen og fleiri, 2005). Fullvaxta flundrur éta t.d. krækling, 

krabbadýr, rækjur og smáfiska (Summers, 1980). Flundrur undan ströndum Portúgals átu 

rækjutegundir (Corophium, Mysidacea og Crangon crangon), marflær, samlokur (Bivalvia ) og 
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burstaorma (Vinagre og fleiri, 2007). Út frá þessu má álykta að fæðuval flundru sé mjög 

ósérhæft og ráðist af fjölbreytileika bráðarinnar sem er í umhverfi þeirra hverju sinni. 

1.5. Kjörhiti flundru 
Flundran hefur mjög vítt kjörhitasvið og talið er að erfðafræðilegur breytileiki sem hefur 

myndast vegna landfræðilegs aðskilnaðar, eigi þátt í því að flundran er einn af innflytjendunum á 

norðlægum slóðum en er enn til staðar í Miðjarðarhafi (Borsa og fleiri,1997). Miðjarðarhafsstofn 

flundrunnar, sem er í strandsjó Miðjarðarhafsins, Adríahafs, Eyjahafs og við suðurströnd 

Portúgals, er landfræðilega aðskilin flundrunni við Norðursjó og Eystrasalt og lifir við mun hærri 

sjávarhita (>14°C) (Robinson, 1973). Í könnun sem gerð var við Eystrasalt á nokkrum stöðvum 

kom fram mikill breytileiki í búsvæðavali flundrunnar, bæði á mismunandi dýpi og hitastigi (frá 

3-23 metra dýpi og 0,8-23°C hita til 24-57 metra dýpi og 6-11,5°C hita) (Kopecka og 

Pempkowiak, 2007). 

Langtímarannsókn undan suðvesturströnd Englands sýndi að flundran aðlagaði sig að 

breytingum á hitastigi, t.d. í köldum árum (allt að 2°C lægri hiti en í meðalári) fór hún 1-2 

mánuðum fyrr af strandsvæðinu út á hrygningarsvæðin. Flundran var líka skemur á leiðinni út á 

hrygningarsvæðin á köldum tímabilum (2-6 daga), en ferðin tók 12-15 daga ef það var heitara en 

í vanalegu árferði (Sims og fleiri, 2004). Þetta bendir til að flundran bregðist við kólnandi 

hitastigi á strandsvæðum, fari á hrygningarsvæðið fyrr og hraðar en í venjulegu árferði (Sims og 

fleiri, 2004). Flundran yfirgaf hafsvæðin á misjöfnum tíma. Þegar flundran hóf för sína fyrr en 

vanalega upp að strandsvæðum og ósum, var hægt að rekja för hennar beint til mikilla 

kuldasveiflna á N-Atlantshafssvæðinu (Sims og fleiri, 2004). Far flundrunnar virðist því vera 

stýrt af hitabreytingum vegna loftslagsbreytinga og virðist hún bregðast skjótt við þegar tækifæri 

opnast sem auka lífslíkur stofnsins (Sims og fleiri, 2004). 

1.6. Almennt um framandi tegundir 

Á Íslandi hefur flundran verið skilgreind sem framandi tegund (Umhverfisstofnun, 2012). 

Framandi tegundir teljast tegundir sem flytjast til nýrra heimkynna og breiðast þar út (Vermeij, 

1993). Framandi tegundir sem flytjast til nýrra heimkynna og valda verulegum breytingum eða 

teljast skaðvaldur í nýjum heimkynnunum eru skilgreindar sem ágengar framandi tegundir 

(Cronk og Fuller, 1995). Flutningur tegunda milli svæða gerist ýmist á náttúrulegan hátt eða af 
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mannavöldum. Þegar talað er um útbreiðslu á náttúrulegan hátt er tegundin að berast með 

vindum, straumum eða öðrum dýrum en náttúrulegar hindranir t.d. fjallgarðar, úthöf, loftslag og 

eyðimerkur koma oft í veg fyrir tilflutning tegunda (Monge-Najera, 2008). Flutningur tegunda af 

mannavöldum gerist bæði viljandi eða af slysni, flutningur tegunda af yfirlögðu ráði getur verið 

til dæmis til skrauts, til landgræðslu og til sportveiða en dæmi um óviljandi tilflutning tegunda 

getur verið til dæmis með kjölfestuvatni og með farmflutningum (Gherardi, 2010). Ekki er 

sjálfgefið að tegundir nái fótfestu á nýju svæði. Talið er að um tíunda hver tegund sem flyst til 

nái fótfestu á nýju svæði og 5-20 % þeirra verði ágengar (Monge-Najera, 2008). Ágengar 

tegundir geta valdið verulegum breytingum á starfsemi vistkerfa til dæmis með samkeppni, 

afráni, kynblöndun eða borið með sér sjúkdóma (Monge-Najera, 2008). 

Á Íslandi hafa fundist fjórar nýjar tegundir á undanförnum árum, þær eru steinsuga, sandrækja, 

grjótkrabbi og flundra (Umhverfisstofnun, 2012). 

Lítið vatnalíf var á Íslandi á síðasta jökulskeiði, talið er að grunnvatnsmarflær hafi verið á þeim 

tíma og eru þær taldar vera elstu lífverurnar sem vitað er um hérlendis (Bjarni K. Kristjánsson og 

Jörundur Svavarsson, 2007). 

Aðrar vatna tegundir sem finnast hér hafa numið land eftir að jökullinn hopaði á síðustu 8-10.000 

árum Fáar tegundir ferskvatnsfiska finnast á Íslandi (lax, urriði, bleikja, hornsíli, áll) (Guðni 

Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 1996). Miklir hagsmunir eru af veiðinýtingu laxfiska 

hérlendis og því er mikilvægt að kanna hvort tilkoma og landnám flundru geti haft áhrif á þær 

fisktegundir sem fyrir eru og nýtingu þeirra. Ný dýrategund kann að hafa ýmis vistfræðileg áhrif 

á aðrar tegundir sem fyrir eru í sömu vist, bæði í gegnum samkeppni um fæðu og rými (búsvæði) 

og sem afræningi (Strayer, 2010). Á ósasvæðum kann flundran að vera í samkeppni við 

ferskvatnsfiska svo sem sjóbirting og bleikju, ál og hornsíli (Gasterosteus aculeatus) (Gunnar 

Jónsson og fleiri, 2001). Einnig er möguleg samkeppni við aðra sjávarfiska og má þar nefna til 

dæmis sandsíli (Ammodytes tobianus), vegna afráns og samkeppni um búsvæði (Guðmundur Ingi 

Guðbrandsson og Bjarni Jónsson, 2004 , Gunnar Jónsson og fleiri, 2001, Magnús Jóhannsson og 

Benóný Jónsson, 2007). Nýlegar rannsóknir á lífsháttum flundru við Suðurland benda til að 

flundran sé í beinni samkeppni við lax og silung um fæðu (Magnús Jóhannsson og Benóný 

Jónsson, 2009).  
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1.7. Markmið 
Markmið þessa verkefnis er að kanna landnám flundru á Íslandi og afla meiri vitneskju um 

lifnaðarhætti flundru á vatna- og ósasvæðum íslenskra áa sem og strandsvæðum. 

Aðalrannsóknarsvæðið var vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði. Vatnasvið  Hvítár er mjög fjölbreytt 

og er áin flokkuð sem sambland af dragá (D), lindá (L) og jökulá (J) (Sigurjón Rist, 1990). Innan 

þessa fjölbreytta umhverfis finnast allir ferskvatnsfiskar sem fundist hafa á Íslandi og búsvæði 

eru afar fjölbreytt með tilliti til mismunandi botngerða, hitafars og frjósemi. Ósasvæði 

vatnasvæðis Hvítár spannar yfir 27 km² (Landmælingar Íslands, 2012). Markmið 

rannsóknarinnar var þríþætt. 

1. Landnám flundrunnar á Íslandi var kannað. Þetta var gert með heimildaleit og 

spurningalista til veiðifélaga. 

2. Lífshættir flundrunnar á vatnasvæði Hvítár voru kannaðir. Rannsakað var 

stærðarsamsetning, aldur, vöxtur, kynjahlutfall, kynþroski, fæða og fæðuval. 

3. Umhverfisþættir voru mældir, hitastig og selta auk athugana á búsvæðum. 

Aðalsýnataka fór fram á þremur stöðum í Borgarfirði, við Straumeyri (í sjó), Einarsnesi (ísalt 

umhverfi) og við Ferjubakka (ferskvatn). Lagðar voru netaseríur með net af mismunandi 

möskvastærð. Safnað var fiski á þremur dagsetningum á tímabilinu frá maí og fram í september 

2011.   
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2. Staðhættir 

2.1 Vatnasvæði Hvítár 
Vatnasvið Hvítár er 3.880 km² þar af jökull 360 km² og meðalrennsli hennar um ósa við 

Borgarfjarðarbrú er um 190 m³/sek (Sigurjón Rist, 1990). Hvítá er mjög fjölbreytt að uppruna og 

er áin flokkuð sem dragá að verulegu leyti með töluverðu lindarvatni og lítilsháttar 

jökulvatni(Sigurjón Rist, 1990). Frá Langjökli um Hafragil rennur jökullituð kvísl í leysingum og 

sameinast vatninu sem kemur úr lindunum. Undan Hallmundarhrauni kemur svalt lindarvatn og 

þegar þetta vatn hefur allt sameinast nefnist það Hvítá (Björn J Blöndal, 1972). Hvítá er mynduð 

af fjölmörgum straumvötnum,að norðanverðu eru helstu árnar Norðlingafljót, Þverá og Norðurá 

sem eiga uppruna sinn á Arnarvatnsheiði, Tvídægru og Holtavörðuheiði. Að sunnanverðu falla til 

hennar, Andakílsá, Grímsá, Flókadalsá og Reykjadalsá sem eiga uppruna sinn í gróðursælum 

dölum og heiðum sunnan Hvítár (Björn J Blöndal, 1972).Síðasta spölinn sem Hvítá rennur að ósi 

sameinast Andakílsá henni og eru ósar Hvítár taldir vera við Borgarfjarðarbrúna (mynd 3) 

(Sigurjón Rist, 1990). Vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði er án efa það laxauðugasta á landinu 

(Sigurður M. Einarsson og Guðni Guðbergsson, 2001), auk þess eru öflugir sjóbirtingsstofnar í 

Grímsá, Þverá og Hvítá og bleikja eraðallega í Hvítá og neðri hluta Andakílsár (Ingi Rúnar 

Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009;). Göngufiskur getur ekki nýtt allt vatnasvæði Hvítár, 

hann  kemst ekki ofar í Hvítá en að Barnafossum sem eru um 60 km frá sjó og Norðlingafljót er 

ófiskgengt (Sigurður M. Einarsson og Guðni Guðbergsson, 2001). Innan vatnasvæðis Hvítár er 

aðallega stundaður landbúnaður, nokkrir þéttbýlisstaðir eru á svæðinu og má þar nefna 

Borgarnes og Hvanneyri (mynd 3).Árstíðasveifla er í rennsli jökulvatna vegna breytinga á 

lofthita og leysinga á jökli. Dægursveiflur geta komið að sumarlagi þegar mikill munur er á 

hitastigi dags og nætur á jöklinum (Arnþór Garðarson, 1979; Guðmundur Kjartansson, 1945). 

Jökulvatn sem rennur í Hvítá kemur úr Langjökli og Eiríksjökli, má þar nefna árnar Geitá og 

Svartá (Björn J Blöndal, 1972; Sigrjón Rist, 1990). 

Lindár eiga upptök sín í lindum eða uppsprettum þar sem grunnvatn sprettur úr jörðu. Hiti og 

vatnsmagn lindáa eru tiltölulega jafnt allt árið og lindár leggur sjaldan (Arnþór Garðarson, 1979; 

Guðmundur Kjartansson, 1945). Nokkrar lindár falla í Hvítá og má þar nefna Lambeyrarkvísl 

sem er eins kílómetra löng með upptök sín í lindum úr hrauninu sem er norðanvert við Hvítá 

(Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). Rennsli lindáa sem falla í Hvítá er um 

35m³ (Sigrjón Rist, 1990). 
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Dragám er skipt í þrjá flokka, dragár á blágrýtissvæðum, lengri dragár á blágrýtissvæðum og 

heiðavotlendisvötn (Sigurður Guðjónsson, 1990). Þær dragár sem falla í Hvítá eru flestar 

heiðavotlendisvötn en þannig ár eiga uppruna á grónum heiðum og kemur vatnið úr 

heiðavötnum, tjörnum og mýrlendi. Þetta eru næringarríkar ár og hafa rafleiðni á bilinu 60-160 

µS/cm (Sigurður Guðjónsson, 1991). Af ám sem falla að lokum í Hvítá má nefna til dæmis 

Tunguá, þverár Grímsár og Litlu Þverá sem fellur í Þverá (Sigurður M. Einarsson og Guðni 

Guðbergsson, 2001). 

2.2. Árósar 
Í árósum er selta lægri en selta sjávar, og minnkar eftir því sem ofar dregur í árósinn. Í árósum 

hefur ferska vatnið mest áhrif ofarlega í fjörunni, á svæðum sem sjaldan fara á kaf í sjó (Agnar 

Ingólfsson, 1990a; Levinton, 1995). Það eru fallaskipti tvisvar á sólarhring í árósum og þá 

hækkar /lækkar sjávardýpið í hvert skipti (Dobson og Frid, 2009). Mikil frumframleiðni er í 

sumum árósum til dæmis plöntusvif, fitjungur (saltþolnar plöntur), skófir, þörungar og saltþolnir 

skógar (Mangroves-skógar) (Dobson og Frid, 2009). Innan árósavistkerfa eru frjósömustu 

búsvæði heims (Dobson og Frid, 2009). Árósavistkerfi innihalda breiðar fylkingar af dýralífi úr 

ferskvatns- og sjávarvistkerfum (Cabral og fleiri, 2007; Elliott og fleiri, 2007). Lífverur í árósum 

eru flokkaðar í þrjá flokka eftir uppruna í sjávarlífverur, ferskvatnslífverur og sannar 

árósalífverur (Dobson og Frid, 2009). Samfélög lífvera eru yfirleitt með mikla aðlögunarhæfni 

og mikið líffræðileg þol (Rundle og fleiri, 1998). Oftast er gert ráð fyrir að hægt sé að skilgreina 

og flokka samfélög í árósum eftir ólífrænum þáttum eins og til dæmis seltu, hitastigi, gruggi, 

uppleystu súrefni og dýpi en lífrænir þættir geta gert flokkunina nákvæmari (Martino og Able, 

2003). Breytileg selta hefur hvað mest áhrif á tegundir og hægt er að flokka samfélögin eftir 

styrkleika seltunnar (Martino og Able, 2003). Samanburður á vegum Vieira og Musick (1994) 

benti til að árósar væru fjölbreyttari við Vestur-Atlantshaf en á heittempruðum svæðum, líklegast 

vegna fjölda sjávarfisktegunda sem nýta ósasvæðin en fleiri tegundir ferskvatnsfiska nýttu 

árósasvæði í suðrænum árósum. 

Ósasvæði eru mjög mikilvæg fyrir margar fisktegundir sem varanleg búsvæði, æxlunarsvæði, 

uppeldisstöðvar, athvarf og fæðuöflunarsvæði (Cabral og fleiri, 2007; Elliott og fleiri, 2007). 

Mörg ósavistkerfi eru undir ágangi manna til dæmis eru 22 stærstu borgir heims staðsettar við 

árósa. Tegundafjölbreytni í árósum minnkar eftir því sem innar dregur og seltan er minni (Agnar 



 
 

12 
 

Ingólfsson, 1990a, Dobson.og Frid, 2009). Árósar hafa almennt meiri tegundaauðgi og magn 

fiska heldur en ferskvatnsvistkerfi (Akin og fleiri, 2005; Jung og Houde, 2003). Fisktegundir sem 

nýta ósasvæði hafa oft mikinn lífmassa og eru mikilvægar fyrir samfélög sem stunda 

strandveiðar (Blaber, 2000). Rannsókn Akin og fleiri, (2005) meðfram norðvestur strönd 

Tyrklands sýndi að 88,1% af 42 tegundum voru fiskar af sjávaruppruna en aðeins 7,1% tilheyrðu 

ferskvatnsvistkerfum. 

Árósar á Íslandi eru um 73,85 km² eða 0,07% af heildarflatarmáli landsins (Kolbeinn Árnason og 

Ingvar Matthíasson, 2009). Í Borgarfirði gætir mikilla sjávarfalla og við Borgarnes er 

meðalmunur flóðs og fjöru 4,09 m í stórstreymi en 1,99 m í smástreymi (Háskóli Íslands, 1988). 

Flatarmál ósasvæðis Hvítár í Borgarfirði (ósinn mælist að Borgarfjarðabrú) er um það bil 27 km², 

mælt út frá strandlínu (Landmælingar Íslands, 2012).Ósinn er um 4km að breidd, þar sem hann 

er breiðastur og lengdin er um 7 km. Vestan við ósasvæði Hvítár er leirulón, Langárós 2,25 km² 

að stærð og sennilega lengsti árós landsins (Agnar Ingólfson, 1990a). 

Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að ósar og ísölt lón eru mjög mikilvæg búsvæði fyrir bleikju og 

urriða (Ingi Rúnar Jónsson, 1994; Jóhannes Sturlaugsson og fleiri,1992; Lárus Þór Kristjánsson 

og Magnús Jóhannsson, 1990). Rannsóknir á bleikju á vatnasvæði Hvítár hafa sýnt að bleikjan 

nýtir ósasvæðið til fæðuöflunar á flestum árstímum (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már 

Einarsson, 2008; Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). Rannsókn sem gerð var 

á árunum 2009 og 2010 á fari bleikjunnar innan vatnasvæðisins sýnir að bleikjan fer bæði fyrr að 

vorinu niður í ósinn og dvelur þar lengur innan ársins en ætlað var. Sama rannsókn sýndi að um 

veturinn nýtir bleikjan ósasvæði Hvítár, Andakílsár og neðsta hluta Gufuár (Ingi Rúnar Jónsson 

og fleiri, 2011). 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

2.3. Fjörur 
Fjara er oft skilgreind sem mjó ræma á mörkum lands og vatns, vatnið getur verið ferskvatn eða 

sjór (Agnar Ingólfsson, 1975, 1990b; Lewis, 1978). Fjörur hafa fjölþætt gildi fyrir vistkerfi 

(Agnar Ingólfsson, 1975).Í fjörum hafa þróast sérstæð vistkerfi lífvera, þörunga, plantna og dýra, 

sem þolað geta síbreytilegt umhverfi (Agnar Ingólfsson, 1990b, Levinton, 1995). 

Víðáttumiklar fjörur eru í innri hluta Borgarfjarðar og 1-3 metra dýpi ráðandi á 

meðalstórstreymisfjöru (Sjómælingar Íslands, 1977).  

 

2.4. Hafið umhverfis Ísland 
Umhverfis Ísland eru nokkrar sjógerðir, með mismunandi hitastig og seltu Hægt er að tala um 

tvo til þrjá megin hafstrauma umhverfis Ísland. Til suður- og vesturstandar berst hlýr og saltríkur 

Atlantssjór. Norð-norðaustanmegin við landið berst Pólsjór og Svalsjór sem eru kaldari og 

saltstyrkur minni (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Straumkerfin í nágrenni Íslands valda því að 

strandsjórinn gengur venjulega réttsælis umhverfis Ísland (Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir 

og Jóhann Briem, 2008; Unnsteinn Stefánsson, 1999). Tímabilið 1996-2010 hefur verið hlýr, 

selturíkur sjór í hafinu í kringum Ísland og hefur hiti og seltustyrkur verið yfir meðaltali fyrir 

sunnan og vestan land (Héðinn Valdimarsson, Ólafur S. Ástþórsson, og Jónbjörn Pálsson, 2012). 
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Mynd 3.Vatnasvæði Hvítár (neðri hluti). Mælistöðvarnar voru við Seleyri, Straumeyri, Einarsnes og 

Ferjubakka. Borgarnes og Hvanneyri sýnd á mynd. Myndin unnin í GIS úr ÍSV 50 frá LMÍ. 

Borgarnes 
Hvanneyri 

Seleyri 



 
 

15 
 

3. Efni og aðferðir 

3.1 Vatnshita-og seltumælingar 
Vatnshiti var mældur með síritum á tveimur stöðum; í Hvítá við Ferjukot og við 

Borgarfjarðarbrú. Mælingarnar við Borgarfjarðarbrú fóru fram 29. mars- til 7. desember 2010 og 

mælingar við Ferjukot fóru fram 1. janúar 2010 til 31.desember 2011. Notaðir voru síritandi 

mælar sem skrá í minni vatnshita á heila tímanum við Ferjukot og hálfa tímanum við Seleyri. 

Mælunum var komið fyrir í ánum í götuðum járnhólkum sem festir voru, við brúarstólpa (Hvítá 

við Ferjukot) og gamla bryggju (neðan við Borgarfjarðarbrú), með plasthúðuðum stálvír. 

Mælarnir voru af gerðinni DST CTD frá Star Oddi. Hitasvið er -1 til +40°C með skekkjumörk ± 

0,1°C og skekkjumörk á seltustyrk er ±1 PSU. 

Nokkur dæmi voru um að hiti mældist undir frostmarki (0°C), en við slíku er að búast þegar lítið 

rennsli er um kaldasta tíma ársins og það frýs umhverfis viðkomandi mæli, einnig kom fyrir að 

mælirinn við Borgarfjarðarbrú fór á þurrt. Við útreikninga á meðalvatnshita og uppsöfnuðum 

vatnshita voru öll mínusgildi sett sem 0°C. 

Mælingar á seltu,hitastigi og leiðni fóru fram á mælistöðvum þann 27. júní 2011 en þá var 

stórstreymt (tafla 1). Framkvæmdar voru tvær mælingar fyrri part dags á háfjöru og á háflóði 

seinni parts dags (um 10 tímar á milli mælinga), með EcoSense =>EC300 mælitæki sem mælir 

seltu, hitastig og leiðni. 

Tafla 1. Staðsetning stöðva við hita -og seltumælingar 27. júní 2011. 

Stöðvar Staðsetning 

 N V 

Ferjubakki(stöð 1) 64°35.120 21°45.813 

Einarsnes(stöð 2) 64°39.314 21°50.655 

Straumeyri (stöð 3) 64°30.767 21°56.583 
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3.2. Lofthiti við Hvanneyri 
Veðurstöðin á Hvanneyri (nr. 1779) er 12,42 metra yfir sjávarmáli. Stöðin er staðsett á milli 

Hvítár og Andakílsár á vatnasvæði Hvítár (mynd 3). 

Gögn sem innihéldu mánaðarmeðaltals lofthita síðastliðin 30. ár frá veðurstöðinni voru látin í té 

af Trausta Jónssyni veðurfræðingi hjá Veðurstofu Íslands. 

3.3. Sjávarhiti 
Gögn frá Hafrannsóknarstofnun sem innihéldu mánaðarmeðaltals sjávarhita úr síritafrá 

mælistöðinni við Reykjarvíkurhöfn (64°09,09N, 21°56,18V) voru notuð (Hafrannsóknarstofnun 

Íslands, 2012). Vegalengd milli Reykjavíkurhafnar og Borgarfjarðarbrúar er um 67 km. 

3.4. Botnmat 
Mat á botngerð á mælistöðum fór fram í júlí 2011. 

Tekin voru snið (40m að lengd), þvert á árbakkann (strandlengjuna). Tvö snið voru tekin við 

stöðina á Einarsnesi (við innanvert/utanvert nesið). Grófleiki botns var metinn eftir verklýsingu  

Þórólfs Antonssonar (2000) (í fimm flokka, leir/sandur; möl; smágrýti; stórgrýti) og hallinn 

mældur. Skráð voru GPS - hnit á hverju sniði (WGS 84) og lengd sniðsins metin út frá GPS-

punktum á stafrænuformi í landupplýsingarforritinu GIS, samkvæmt Ísnet - hnitakerfinu. Laser- 

hæðarkíkir (GL42) var stilltur af við fjöruborðið og núllpunkturinn strikaður á ferkantað 

prik,síðan var gengið þvert út frá kíkinum og fjarlægð lesin á GPS-tækið. Strikað var á prikið og 

merkt, þar sem geislinn skarst á það með 5-10 metra millibili. Hægt var að mæla hæðarmuninn 

með því að mæla muninn á milli strika á prikinu og færa síðan á myndrænt form. 

 

3.5. Netaveiði 
Öllum sýnum var safnað á vatnasvæði Hvítár og í sjó í Borgarfirði. Árið 2010 voru tekin sýni á 

Seleyri; Einarsnesi og Andakílsá (mynd 3) (tafla 2). Árið 2011 voru sýni tekin við Straumeyri; 

Einarsnesi og Ferjubakka (mynd 3) (tafla 2). 
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Tafla 2. Dagsetningar fyrir söfnun sýna á hverri stöð.2010 og 2011 

  2010 2011 
Stöð Dags Dags Dags Dags Dags Dags Dags 

Seleyri 15.júní             
Einarsnes 31.júlí     10.júní 18.júlí   22.sep. 
Andakílsá 24.júní 21.júlí           
Straumeyri     26.maí 8.júní 30.júní 12.júlí 21.sep. 
Ferjubakki       22.júní 21.júlí   28.sep. 

 

Til að fá marktækt úrtak úr könnun á fiskstofni er nauðsynlegt að veiða allar lengdir innan 

tegundarinnar. Ein aðferð til að ná sem fjölbreyttustum stærðum er að nota net með mismunandi 

möskvastærð. Net eru veljandi veiðafæri, en fiskur af sömu lengd festist í vissri möskvastærð af 

netum (Hamley, 1975). Skilvirkni og afköst neta með mismunandi möskvastærð eru mismunandi 

milli fisktegunda (Jensen, 1986). 

Til söfnunar fisksýna var höfð hliðsjón af Jensen- netaseríunni (Borgstrom og Hansen, 1987 eftir 

Jensen, 1972) og notuð tíu neta netaröð með möskvastærðinni 12, 16,5, 18, 21,5, 25, 30, 35, 40, 

50 og 60 mm (lengd milli hnúta ). Tvö og tvö net voru valin af handahófi og bundin saman og 

notaðar fimm trossur í hverri lögn. Hvert net er 25 metrar að lengd og 1,2 m á dýpt svo hver 

trossa var alls 50 metrar að lengd. Trossurnar voru lagðar með 20-25 metra millibili frá 

stórstreymisfjöruborði á lágflæði og lögð þvert út frá strönd. Vitjað var um netin á næsta lágflæði 

eftir lögn sem þýðir að þau lágu í um það bil 12 klst. Sjávarföll voru breytileg milli dagsetninga. 

Ein lögn er skilgreind sem eitt net á einu tímabili frá fjöru að næstu fjöru. Aflinn var talinn og 

skráður úr hverju neti fyrir sig.  

3.6. Afli á sóknareiningu 
Afli á sóknareiningu er algengt viðmið sem vísitala á lífmassa fisks eða þéttleika tegundarinnar í 

fiskirannsóknum, þar sem skráning afla býður upp á að reikna út á einfaldan og grófan hátt 

nokkurs konar mat á hlutfallslega stofnstærð, þ.e. afli á sóknareiningu (catch per unit 

effort,CPUE: fjöldi fiska/net/klst/sólarhring) (Forney, 1977; Jeppesen og fleiri, 2000; Olin og 

fleiri, 2002).   

3.7. Sýnataka fisks 
Sýnataka af fiski úr netum fór fram að hluta til á ferskum fiski, en ef afli var mikill voru sýni 

fryst til síðari greiningar. Fiskar voru greindir til tegunda, vigtaðir og lengdarmældir. Fisklengd 
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var mæld frá trjónu að sporðenda (Bagenal, 1978) með nákvæmni upp á � 1 millimetra. Þyngd 

var mæld á óslægðum fiski með nákvæmni � 0,1g með vigt af gerðinni Mettler PJ 4000. 

Magar voru kannaðir sjónrænt og ef fylling reyndist í þeim var skorið efst við vélinda og neðst 

við magaportshringvöðva og fæðan sett í glas með etanóli til síðari greininga. Kvarnir voru 

teknar til aldursgreiningar og settar í umslög þar sem skráðar voru upplýsingar um tegund, lengd, 

þyngd, kyn, kynþroska, hvort fiskur var rétthverfur eðaranghverfur, stöð og dagsetningu. 

3.7.1.Tegundargreining 
Notaður var greiningarlykill á laxfiska (Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 1996). 

Laxfiskar af mismunandi tegundum geta verið líkir og nota þarf mismunandi greiningarlykil fyrir 

fiska sem undir og yfir 13cm vegna mikilla útlitsbreytinga á vaxtartíma þeirra. Sjávarfiskar voru 

greindir til tegunda eftir nokkrum greiningarlyklum (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2007). 

3.7.2.Aldur 
Fjöldi árshringja í kvörnum voru notaðar til aldursgreiningar á öllum sýnum. Skorið var þvert á 

innri tálknboga frá bakugga (Bagenal, 1978). Kvarnirnar voru síðan settar í númeruð umslög þar 

sem fram komu 

upplýsingar um hvern 

fisk. 

Margar fisktegundir er 

unnt að aldursgreina bæði 

með kvörnum og hreistri, 

en í tilviki flatfiska er 

eingöngu notast við 

kvarnir þar sem flatfiskar 

hafa kamblaga hreistur 

(ctenoid) en sú gerð 

hreisturs er með litla 

gadda og skarast eins og 

þakplötur en hefta ekki 

hreyfingar fisksins (Helfman og fleiri, 2009).  

2.ár 

3.ár 

4.ár 

5.ár 

6.ár 

Mynd 4. Kvörn úr sex ára flundru. Myndina tók ÁVH 2012. 
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Aldursgreining á flatfiski með kvörnum er algeng aðferð og finnast dæmi um hana úr 

rannsóknum á flatfiskum frá 1899 (Nash og fleiri, 2005). Kvarnirnar eru hvergi festar við 

hauskúpuna heldur fljóta þær um í mjúkum og gegnsæjum vökva í innri eyrnagöngum. (Helfman 

og fleiri, 2009). Eitt kvarnaparanna, Sagitta, er langstærst og er það oftast notað til 

aldursgreininga (Bagenal og Tesch, 1978). Kvarnirnar vaxa hlutfallslega með fiskinum en þó 

misjafnlega eftir tegundum (Ingibjörg G. Jónsdóttir, 2010). Fiskar hafa 3 pör af kvörnum í innra 

eyra sem þeir nota til að halda flotvægi og til að greina hljóðbylgjur í vatninu (Helfman og fleiri, 

2009). Á norðlægum breiddargráðum, þar sem árstíðamunur er mikill, er greinilegur munur á 

breidd hringjanna sem vaxa lítið yfir vetrartímann en vaxa síðan mun meira yfir sumarið 

(Ingibjörg G. Jónsdóttir, 2010). Þetta leiðir til þess að mislitir hringir myndast á kvörnunum líkt 

og árhringir í trjám og eru árhringirnir taldir til að aldursgreina (mynd 4) (Bagenal og Tesch, 

1978). Í kvörnunum sýnast vetrarhringirnir vera dökkir í áfallandi ljósi, en sumarhringirnir ljósir 

(Bagenal og Tesch, 1978; Ingibjörg G. Jónsdóttir, 2010). Fiskum er gefinn afmælisdagur 1. 

janúar og þegar sumarvöxtur er hafinn er hann auðkenndur með fjölda vetrarhringja í kvörnum 

og sumarvöxturinn táknaður með + merki (Bagenal og Tesch, 1978; Ingibjörg G. Jónsdóttir, 

2010). Með því að leggja kvarnir í etanól í svartri skál og lýsa á kvarninar að ofan er hæglega 

hægt að greina hringina í víðsjá (Bagenal. og Tesch, 1978; Ingibjörg G. Jónsdóttir, 2010). 

Erfiðast er að aldursgreina yngstu og elstu fiskana nákvæmlega, sem eru mikilvægastir í mati á 

vexti, dánartíðni og langlífi (Campana, 2001). 

Hluti af kvörnunum var myndaður til að auðvelda aldursgreiningu og var notuð til þess víðsjá af 

gerðinni Olympus SZX9 sem var tengd myndavél af gerðinni LEICA DFC320. Tækin voru 

tengd við tölvu og þá var hægt að greina aldurshringina á skjámyndinni. Með talningu fæst sá 

fjöldi ára sem fiskurinn hefur lifað (Ingibjörg G. Jónsdóttir, 2010).  
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Misjafnt er 

hvernig kvarnir 

eru skornar úr 

fiski, en það fer 

eftirtegundhvernig 

skurðurinn er 

framkvæmdur 

(Bagenal og 

Tesch, 1978). 

Kvarnir eru 

fjarlægðar úr 

flundrunni með því að skera þvert á hnakkaholdið þar sem bogadregin skil eru á tálknboga 

(mynd 5) og þær síðan teknar út með fínni pinsettu og nuddaðar milli tveggja fingra eða á 

handabakinu til að fjarlægja slím. (Bagenal. og Tesch, 1978). Önnur aðferð til að taka kvarnir úr 

flatfisk er að skera þvert í augnahæð (mynd 5). Meðafli (laxfiskar, álar, sandkolar o.sv.frv) var 

einnig aldursgreindur eftir kvörnum en hægt er að aldurgreina laxfiska bæði á kvörnum og 

hreistri (Bagenal og Tesch, 1978). 

3.7.3. Kyn og kynþroski 
Þegar fiskar hafa náð kynþroska fara kynfæri þeirra að stækka. Hjá hrygnum eru það eggin í 

eggjastokknum (hrognasekkir) og hjá hængum eru það svil í svilsekkjum (Helfman og fleiri, 

2009). Kyn var greint eftir gerð kynkirtla, hjá hrygnum er hrognasekkurinn (V- laga) breiðastur 

við geislabeinið (axonost) og mjókkar er aftar dregur (mynd 6) en hjá hængum er svilasekkurinn 

hálfmánalaga og einnig staðsettur við geislabeinið(mynd 7) (Helfman og fleiri, 2009). 

 

Mynd 6. Hrognasekkur. Hvíta örin bendir á hrognasekk sem er á 4.stigi en bláa á geislabeinið (axonost). 
ÁVH.2011. 

Mynd 5. Örvarnar sýna hvernig hægt er að skera þvert í hnakkaholdið til að ná 
kvörnunum eða þvert fyrir ofan augun. 
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Mynd 7. Svilsekkur. Hvíta örin bendir á svilsekk sem er á 4. stigi en bláa á geislabeinið (axonost). 
ÁVH.2011 

Kynþroskastig var metið eftir fjögurra stiga kerfi (tafla3). Myndir affjórumkynþroskastigum 

skarkolavoru hafðar til viðmiðunar (Viðauki 1). 

Tafla 3. Kynþroska stigin 4. (Einar Jónsson, 1982). 

  Kynþroska stigin 4. 
Stig 

1 
 
Ókynþroska fiskur 

  

Stig 
2 

Kynþroska fiskur, kynkirtlar geta verið á ýmsum stigum, þó ekki stigum sem jafngilda 3 
og 4 stigi. 

Stig 
3 

 
Fiskur er að hrygna, hrogn/svil rennandi. 

Stig 
4 

 
Hrygningu er lokið, þroskun ekki hafin að nýju   

 

Aðrar aðferðir til að meta kynþroska eru einnig til en þá er kynþroskinn metinn í 

kynþroska/ókynþroska. Það er gert með því að vigta kynkirtlana og nota jöfnuna heildarþyngd 

kynkirtla/heildar þyngd fisksins x 100. Skekkjumörk geta verið 3 grömm hjá hrygnum en eitt 

gramm hjá hængum (Mattiessen, og fleiri, 1998), en sú aðferð var ekki notuð í þessu tilfelli., sú 

aðferð var ekki notuð í þessu tilfelli 

3.7.4. Rétthverfar ogranghverfar flundrur 
Flatfiskum er skipt í hverfuætt (augu á vinstri hlið) og flyðruætt (augu á hægri hlið) (Helfman 

o.fl., 2009). Flundran er af flyðruætt með augun á hægri hlið, augnhliðin er dökk og snýr upp og 

er þá talað um rétthverfa fiska ( Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2007). Undantekningar eru 

til, t.d. augun á vinstri hlið og/eða vinstri hlið brún og er þá talað um ranghverfa fiska (Gunnar 

Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2007). Allar flundrur voru skráðar sem rétt eða ranghverfar. 
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3.7.5. Magasýni 
Magn fæðu í mögum var metin. Magi með magainnihald innan við 5% hlaut einkunnina 0 en 

troðfullur magi fékk einkunnina 5. Votvigt fæðu í mögum var mæld í tilraunaglösum sem 

innihéldu 10 ml af vatni og var lesið á strikamerki glasanna hversu mikil rúmmálsaukning var 

við í komu sýnanna. Kannað var hvort rúmmál magainnihalds breyttist eftir því hvort sýnin væru 

geymd í etanóli eða vatni. Tekin voru fimm magasýni sem geymd höfðu verið í etanóli og látin 

liggja í vatni í eina klukkustund og mæld aftur og að lokum látin liggja í aðra klukkustund og 

mæld. Þá kom í ljós að rúmmál sýnanna hafði ekkert breyst við að liggja í vatni og því óhætt að 

setja sýnin beint úr etanól glösunum yfir í mæliglösin. 

Hlutfall fæðugerðanna af heildarrúmmáli fæðu hvers maga var fundið með því að mæla rúmmál 

fæðugerðanna í heild og síðan aðskilið og rúmmál hvorrar fæðugerðar var síðan mælt (oftast var 

um tvær fæðugerðir um að ræða) ef ein gerð var ekki ríkjandi. Í tilfellum þar sem engin eða 

einungis ein fæðugerðanna var mælanleg á þennan máta var rúmmálshlutdeild fæðugerðanna, 

sem var of lítil til að rúmmál mældist, byggð á sjónmati.  

3.7.8. Fæðugreining 
Fæðudýrin í magasýnunum voru greind til ættar, ættkvíslar og tegundar undir víðsjá af gerðinni 

Olympus SZX9. Til greiningar var notast við handbók um lífverur í fjörum (Agnar Ingólfsson, 

Hrefna Sigurjónsdóttir, Karl Gunnarsson og Eggert Pétursson, 1986), greiningarlykil yfir 

stórkrabba (Agnar Ingólfsson, 1978) og greiningarlykil um íslenska fiska (Gunnar Jónsson og 

Jónbjörn Pálsson, 2007). 

3.7.9. Útbreiðsla 
Í júní 2011 var gerð könnun á útbreiðslu flundru á Íslandi. Sendur var út spurningalisti til 112 

veiðifélaga um allt land (Viðauki 2). Notaður var listi um veiðifélög úr gagnagrunni 

Veiðimálastofnunar yfir ár og vötn með aðgang að sjó. Spurningalistinn var sendur út, ásamt 

frímerktu svarumslagi. Í spurningalistunum var spurt um nafn svæðis, hvort flundra hafi fundist á 

vatnasvæðinu og á hvaða ári, hvar flundran finnist á vatnasvæðinu auk spurninga um fiskmagn 

og stærðir fiska, fjölda, lengd, þyngd . Spurningalistinn byggðist á kynningarbréfi um verkefnið 

og höfund, krossaspurningum og skriflegum svörum. Lögð var áhersla á að hafa 

spurningarlistann samkvæmt megindlegri aðferð en sú aðferð byggist á tölum, því sem hægt er 

að mæla og telja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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3.7.7. Úrvinnsla gagna 
Reikniforritið SAS 4.2 var notað í fervikagreiningar og athuganir á marktækni (Tukey-Kramer) 

milli lengdar fiska og möskvastærðar, þ.a.s. hvort mismunandi möskvastærð velji mismunandi 

fiskstærð. Könnuð var marktækni milli möskvastærðar og meðallengdar flundru með forritinu 

SAS 4.2, lengd var umbreytt með logaritma til að fá normal- dreifingu. Kannað var hvort 

mismunur væri í vexti aldurshópa, bæði í lengd og þyngd á milli tímabila. Í þeim 

tölfræðiútreikningum þar sem hópar voru misstórir var notað T-próf fyrir misstóra hópa. Til að 

setja niðurstöður rannsóknarinnar fram á myndrænanhátt var tölfræðiforritið Excel notað til að 

gera myndir og línurit. Landupplýsingarkerfið ArcGIS 10 var notað til að færa þau svæði sem 

svör bárust frá inná yfirlitsmynd um útbreiðslu flundrunnar og til að teikna yfirlitsmyndir yfir 

rannsóknarsvæðið. Teikniforritið Autocat Architecture 2012 var notað til að teikna botnsnið á 

mælistöðum. Teikniforritið Inventor var notað til að teikna gildrur. Forritin Distancecalc.html. og 

Google Earth voru notuð til að reikna vegalengdir. 
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3. Niðurstöður 

3.1. Umhverfisþættir 

3.1.1. Vatns-og lofthiti 
Árs meðaltalslofthiti var aðeins lægri 2011 heldur en 2010 en á þessu tímabili var hæsti 

meðaltalshiti mánaðar í júlí 2010 (12,4°C), en kaldasti mánuðurinn var desember 2011 (-4,1°C). 

Mánuðirnir maí og júní 2011 voru kaldir (mynd 8). 

 

 

Mynd 8. Meðaltals lofthiti fyrir hvern mánuð á veðurstöðinni við Hvanneyri árin 2010-2011. Gögn frá 
Trausta Jónssyni. 

Hitastig vatns var mælt þann 27. júlí 2011 á sýnatökustöðum bæði á flóði klukkan 9 og fjöru 

klukkan 20 . Hitastig við Ferjubakka (stöð 1), var 9,9°C á fjöru en 14,5°C á flóði. Á stöð 2 við 

Einarsnes reyndist hitastigið vera frá 10,6-11,8°C á fjöru og flóði en á stöð 3 við Straumeyri var 

hitastig frá 12,1°C á fjöru til 13,1°C á flóði (tafla 4).  

Tafla 4. Vatnshiti °C mældur 27. júlí á fjöru og flóði eftir stöðvum. 

Stöðvar Staðsetning Hitastig °C 

  N V Fjara Flóð 

1 64°35.120  21°45.813  9,9 10,4 

2 64°39.314  21°50.655  10,6 11,8 

3 64°30.767  21°56.583  12,1 13,1 
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Síritandi hitamælar voru starfræktir í Hvítá við Ferjukot árin 2010 -2011 og einnig liggja fyrir 

mælingar á hitafari við Borgarfjarðarbrú frá apríl til nóvember 2010. Fyrri hluti sumars 2011 var 

mun kaldari en 2010, einkum maí og júní (mynd 9), en þá var vatnshitinn 1,8-2,4°C lægri en árið 

2010. Hitafar í öðrum mánuðum reyndist áþekkt. Vatnshiti Hvítár við Borgarfjarðarbrú árið 2010 

frá apríl til desember er 2-3°C hærri en við Ferjukot sama ár að maí undanskildum (mynd 9). 

Mikil fylgni er á milli lofthita á Hvanneyri og vatnshita við Ferjukot 2011 (r² = 0,75).  

 

Mynd 9. Meðaltalsvatnshiti °C fyrir hvern mánuð við Ferjukot og Borgarfjarðarbrú. 

 

3.1.2. Sjávarhiti 
Síritandi hitamælir er starfræktur við Reykjavíkurhöfn. Borið var saman meðalhitastig sjávar þar 

fyrir árin 2010-2011. Fyrstu 100 dagana bæði árin fór hitastigið ekki yfir 4.°C og einnig síðustu 

40 dagana (mynd 10). Meðalhitastig sjávar var hærra júní-september 2010. Könnuð var fylgni 

(correlation) milli hitamælinga við Reykjarvíkurhöfn og Borgarfjarðarbrú í apríl mánuði 2010 

og var fylgni �0,59.  
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Mynd 10. Sjávarhiti við Reykjavíkurhöfn árin 2010-2011. Gögn frá Hafrannsóknarstofnun Íslands. 

 

3.1.3. Selta 
Meðalseltustig Hvítár við Ferjukot er 2,24 psu mælt allt árið 2010 og 3,03 psu árið 2011. Þetta er 

mjög lágur saltstyrkur (seltumagn sjávar er á bilinu 32-35psu) og vatnið nánast ferskt þótt þar 

gæti sjávarfalla. Á mælistað neðan við Borgarfjarðarbrú reyndist seltan 12,6 psu að meðaltali 

frá1. apríl-1. desember 2010, en seltan sveiflaðist allt frá 4,5 psu á fjöru upp í 24,1 psu á flóði 

(tafla 5). Selta var mæld þann 27. júlí 2011 á sýnatökustöðum bæði á flóði og fjöru. Saltstyrkur 

við Ferjubakka (stöð 1) var 0 psu í báðum mælingunum. Á stöð 2 við Einarsnes reyndist seltan 

frá 0 til 5 psu á flóði en á stöð 3 við Straumeyri (tafla 5) mældist seltan frá 21,5 á fjöru til 23,7 

psu á flóði. Lítil selta mælist því við ósa Hvítár ofan Borgarfjarðarbrúar en seltan vex hratt er 

utar dregur í Borgarfirði. 

Tafla 5.Saltstyrkur (psu) mældur á flóði og fjöru á stöðvum 27. júlí 2011. 

Stöðvar Staðsetning Saltstyrkur /psu 
 N V Fjara Flóð 

1 64°35.120 21°45.813  0 0 
2 64°39.314 21°50.655  0 5 
3 64°30.767 21°56.583  21,5 23,7 
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3.2.Botn og halli á mælistöðvum 
Botngerðir voru frekar einsleitar milli stöðva, leirbotn/sandbotn var ríkjandi á öllum stöðvum 

(tafla 6). Botnshalli var mismikill eftir stöðvum (mynd 4). 

Tafla 6. Botngerð á öllum mælistöðvunum.(iv= að innanverðu, uv = að utanverðu). 

  Grófleiki botngerðar % 
Botngerð Stöð1 Stöð 2(iv) Stöð 2 (uv) Stöð 3 

Leir/sandur 100 92 90 80 
Möl    20 

Smágrýti     
Stórgrýti  8 10  

Klöpp     

 

Við Ferjubakka (stöð 1) er eingöngu leir- eða sand botn. Grunnur áll liggur um 21m frá 

fjöruborðinu. Botnshallinn er 1,5‰ þar sem hann er mestur (mynd 11 a). Við Einarsnes (stöð 2, 

utanvert) er stórgrýti og sandur efst í sniðinu,en leir/sandur er ríkjandi að öðru leyti. Áll liggur 

um 18 metra frá fjöruborði. Botnshallinn er 1 ‰ á 40 metrum (mynd 11 b). Á Einarsnesi (stöð 2, 

innanvert) er stórgrýti og sandur efst í sniðinu en leir og sandur einkennir sniðið að öðru leyti. 

Botnshallinn er 1,5 ‰ á 40 m (mynd 11 c). Efst í fjöruborðinu við Straumeyri er möl og um 15 

metra frá fjörumörkum liggur um 4 metra áll með leir/sand í botni. Botnshallinn er 2,5‰ (mynd 

11 d) 
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Mynd 11. Botngerð og halli sniðs á stöðvum 1-3. 
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3.3. Afli í net (afli á sóknareiningu) 
Við sýnatöku 2011 veiddust alls 559 fiskar í ellefu lagnir. Þær tegundir sem komu fyrir í afla 

voru flundra, lax, bleikja,urriði, sandkoli (Limanda limanda) og ufsi (Pollachius virens). Mest 

aflaðist af flundru eða rúm 90% af fjölda veiddra fiska (mynd 12). 

 

Mynd 12. Hlutdeild tegunda á öllum stöðvum 2011. 

Meðalfjöldinn í net á samanlögðum dagsetningum var minnstur við Ferjubakka og mestur við 

Straumeyri (tafla 7). Mjög lítil veiði var á stöð 1 við Ferjukot. Einungis 1 laxaseiði veiddist í júní 

og 3 flundrur þann 28. september (tafla 7). Ýmis vandamál komu þar upp, meðal annars rifnuðu 

net og flæktust vegna of mikils straumhraða. Við Einarsnes veiddust alls 162 flundrur, 13 

bleikjur og 2 laxaseiði og 1 urriði (tafla7). Lítill afli var við Einarsnes (stöð 2) í byrjun júní, eða 

einn fiskur (lax) í tíu net. Í júlí fór veiðin að glæðast og náðust þá 38 flundrur. Í september var 

aflinn mestur (124 flundrur, 1 lax og 13 bleikjur) (tafla 7). Mikil aukning var því á afla er leið á 

haustið. 

Við Straumeyri (stöð 3) aflaðist lítið í maí og byrjun júní, en í lok júní fór veiðin að glæðast. 

Aflinn var mestur í júlí 209 flundrur, 13 bleikjur og 1 urriði auk nokkurra sjávarfiska. Er leið á 

haustið dró úr aflabrögðum og veiddust 108 fiskar í september (tafla 7). 
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Tafla 7. Fjöldi fiska eftir tegund á hverri stöð eftir dagsetningum. F=Flundra,L=Lax, B= Bleikja, 
U=Urriði,A=Annað er Ufsi og Sandkoli. A/net/M= afli í net að meðaltali á hverri stöð á öllum 
dagsetningum. 

Fjöldi fiska eftir tegund  
Stöð Dags Flundra Lax Bleikja Urriði Annað Alls Afli/net A/net/M 

1 22.jún  1    1 0,1  
1 21.júl           0 0 0,13 
1 28.sep. 3     3 0,3  
2 10.jún   1       1 0,1   
2 18.júl 38     38 3,8 5,9 
2 22.sep. 124 1 13 1   139 13,9   
3 26.maí 2 1    3 0,3  
3 8.jún 3 3   3   9 0,9   
3 30.jún 29     29 2,9 7,5 
3 12.júl 209   13 1 5 228 22,8   
3 21.sep. 98   1 9 108 10,8  

Samtals 506 7 26 6 14 559     

 

3.4. Veiðni neta á flundru 
Könnuð var meðallengd flundru sem veiddist í mismunandi möskvastærðir á öllum stöðvum og 

veiddi 60 mm möskvastærðin stærsta fiskinn að meðali en mesti breytileiki í lengd fiska var í 

21,5 mm netið. Þannig veiddist flundra frá 8 - 40 cm í 21,5 mm möskva og í 12 mm möskva 

veiddist flundra allt frá 12 cm - 37 cm (viðauki 3). Net með 50 cm möskva veiddi ekki flundru 

undir 18 cm eða frá 18 - 37 cm og net með 60 mm möskva fönguðu flundru frá 23-33 cm (mynd 

6). Samanlagt á öllum stöðvum aflaði 40 mm möskvastærðin mest eða 120 fiska (viðauki 3). 

Marktækur munur(P<0,05) var á veiðni neta með 30- 40 mm möskvastærðar og 12- 25 mm 

möskvastærð, einnig var marktækur munur (P< 0,05) á veiðni neta með 30-40 mm 

möskvastærðar og 50-60 mm möskvastærð. 
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Mynd 13. Meðallengd flundru eftir möskvastærð á öllum stöðvum. 

Mikill breytileiki var í stærð flundru sem veiddist í net af mismunandi möskvastærð. 

Hlutfallslega veiddi net með 12 mm möskvastærð mest af flundrum í lengdunum 14 cm og 31 

cm en netið veiddi einnig fiska yfir 31cm (mynd 13). Net með 21,5 mm möskvum veiddi mest af 

9 og 12 cm flundrum og net með 50 mm möskvastærð veiddi mest af 19 og 22 cm flundrum 

(mynd 14). 

 

Mynd 14. Hlutfall af veiddri flundru í hvert net eftir möskvastærð. 
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3.5. Lengd, þyngd og aldur 

3.5.1 Aldur og lengd flundru eftir stöðvum 
Á stöð 1 (Ferjubakka) kom flundra aðeins fram í haustmælingunum. Þann 28. september 

veiddust 3 flundrur á öðru og þriðja ári, flundran á öðru ári var á lengdarbilinu14 -15cm og 

flundrur á þriðja ári voru á lengdarbilinu 18 -20 cm (mynd 15). 

 

Mynd 15. Fjöldi flundra eftir aldri og lengd við Ferjubakka 28. september. 

Við Einarsnes (stöð 2) veiddist engin flundra í júní en 18. júlí veiddust flundrur frá 10 -30 cm að 

lengd og var meginhluti fiskanna 1 – 3 ára að aldri auk örfárra fiska á sjöunda ári. Í 

haustmælingu veiddust sömu aldurshóparfrá 12 – 30 cm að lengd en mest bar á flundru á öðru og 

þriðja ári. Flundra á öðru ári var á lengdarbilinu 8 -15 cm í júlí en frá 12 -18 cm í september. 

Flundra á þriðja ári var á lengdarbilinu 15- 21 cm í júlí en 16 - 24 cm í september. Flundra á 

sjöunda ári var á lengdar bilinu 20-28 cm í júlí en frá 25 -28 cm í september (mynd 16). 
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Mynd 16. Fjöldi flundra eftir dagsetningum, lengd og aldri við Einarsnes. 

Við Straumeyri (stöð 3) veiddust í maí lok og byrjun júní nokkrar flundrur frá 15-31cm að lengd 

og var meginhlutinn á fjórða ári (mynd 10). Í lok júní var veiðin farin að glæðast og voru 

flundrurnar á lengdarbilinu 8 -40cm, en mest bar á flundrum í aldurshópunum 1+/2+ annars 

vegar og 4+/5+ hins vegar (mynd 17). Um mitt sumar (12. júlí) var mesta veiðin og var flundran 

á lengdarbilinu 8 - 31cm, mest bar á flundrum á öðru og þriðja aldursári (mynd 10). Í 

haustlögninni veiddist mest af flundrum í aldurshópnum 1+ og 2+, en lítið bar á aldurshópnum 

3+ til 6+ og virtust þeir aldurshópar að mestu farnir af svæðinu, flundrurnar voru á lengdarbilinu 

7 -30 cm. Flundrur á öðru ári voru á lengdarbilinu 10 - 21 cm í júní og júlí en 16-24 cm 21. 

september. Flundra á 3 ári var á lengdarbilinu 16 -28 cm í júní og júlí en 23-28 cm í september 

(mynd 17). Það kom í ljós að við stöð 3 að eldri fiskarnir (3+ til 8+) hverfa af svæðinu þegar 

líður á haustið og eftir sitja yngri aldurshóparnir. 
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Mynd 17. Fjöldi flundra eftir dagsetningu, lengd og aldri við Straumeyri. 

3.5.2. Aldur og vöxtur 
Í sýnatöku 2011 voru 459 flundrur aldursgreindar en ekki tókst að aldursgreina 47 fiska. Í 

rannsókninni veiddust flundrur allt frá seiðum á fyrsta ári (0+) til fiska á níunda ári (8+) (mynd 

18 a). Örfá flundruseiði á öðru og þriðja ári veiddust efst í ósnum (stöð 1) (mynd 18 b). Neðar í 

ósnum við Einarsnes bar mest á flundru á öðru og þriðja ári (mynd 18 c). Efst í ósnum komu 

aðeins fyrir flundruseiði um haustið og neðar í ósnum við Einarsnes varð einkum vart við flundru 

á seiðastigi (1+-3+), sumar og haust. Við Straumeyri var meiri breidd í aldri flundrunnar. Um 
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vorið voru flundrur 2+, 4+ og 5+ ríkjandi. Um sumarið bar mikið á flundru á aldursbilinu 2+ til 

5+ en í haustlögninni voru flundrur á þriðja ári í meirihluta (mynd 18 d).  

  

  

Mynd 18. Samanlagður fjöldi aldursgreindra flundra eftir tímabilum. Allar stöðvar(A), Ferjubakki (B), 
Einarsnes (C), Straumeyri (D). 

Meðalaldur flundru fór lækkandi er leið á sumarið (mynd 19). Við Straumeyri lækkaði 

meðalaldur frá 4,0 ár að vori niður í 2,0 ár að hausti og meðalaldur lækkaði einnig frá sumri fram 

á haust við Einarsnes (mynd 19). Marktækur munur var á aldursskiptingu við Straumeyri, vor og 

sumar og vor og haust (P< 0.05), einnig var marktækur munur á aldursskiptingu sumar og haust 
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(P<0,05). Hámarktækur munur var á aldurskiptingu við Einarsnes sumar og haust (P< 0001). 

Hámarktækur munur var á aldursskiptingu milli stöðva bæði sumar og haust (P<0001). 

 

Mynd 19. Meðalaldur á öllum stöðvum eftir árstíðum. 

 

Meðallengdir aldurshópa (1+-3+) á báðum stöðvum jókst er leið á sumarið og fram á haust 

(mynd 20). Marktækur lengdarmunur (P< 0,05) var hjá flundru 1+ við Einarsnes (stöð2) 

sumar/haust og hámarktækur munur (P< 0,001) hjá flundru á þriðja ári fyrir sama tímabil en ekki 

var marktækur munur (P> 0,05) hjá 3+ flundru.  

Á stöð 3 (Straumeyri) var hámarktækur lengdarmunur (P<0,001) hjá 1+ , 2+ og 3+ flundru, 12. 

júlí (sumar) til 21. september (haust). Einnig var marktækur lengdarmunur (P< 0,05) hjá flundru 

4+ á sama tímabili. Hámarktækur munur (P<0,001) var í meðallengdum aldurshópsins 1+ og 3+ 

milli stöðva 2 og 3, 12. júlí (Straumeyri) og 18. júlí (Einarsnes) en ekki hjá öðrum aldurshópum. 

Hámarktækur munur (P<0,001) var hjá aldurshópnum 1+ milli stöðva á dagsetningunum 21. 

september (Straumeyri) og 22. september (Einarsnes) en ekki hjá öðrum aldurshópum. Þar sem 

marktækur munur var á meðallengdum voru flundrur við Straumeyri lengri. 
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Mynd 20. Meðallengdir aldurshópa 1-3+ eftir árstíðum 

 

 

3.5.2. Lengdarvöxtur eftir kynjum 
Vöxtur eftir kynjum var athugaður eftir aldri,stöðvum og dagsetningum árið 2011. Vöxtur 

kynjanna var mjög svipaður (tafla 8) og munur á vexti reyndist einungis marktækur hjá flundru á 

þriðja ári á Straumeyri 21. september 2011. 

Tafla 8. Lengd hænga og hrygna eftir dagsetningum og aldri við stöð 2 og 3. M T = marktækni * = 
P>0,05. 

Stöð 2 
Dagsetning 10.júní 18.júlí 22.sep. 

Aldur Hængar  Hrygnur M T Hængar  Hrygnur M T Hængar  Hrygnur M T 
1+    14,5 16,2  * 16,1 16,3  * 
2+    17,8 20,1  * 20,7 20,1  * 
3+    22,9 25  * 26,1 26,6  * 

Stöð 3 
Dagsetning 30.júní 12.júlí 21.sep. 

Aldur Hængar  Hrygnur  M T Hængar  Hrygnur  M T Hængar  Hrygnur  M T 
1+ 11   * 11,3 12,4  * 16,9 17,2  * 
2+ 13,2 15  * 16,8 17,2  * 18,9 20,5 P<0,05 
3+ 20,5 21  * 26 25  * 26,2 23,8  * 
4+   28,5  * 31,2 31,1  * 32,7 31,8  * 
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3.5.3 Lengdarvöxtur eftir árum 
Kannaðar voru meðallengdir eftir aldri og dagssetningu (júlí) við Seleyri 2010 og Straumeyri 

2011 og reyndist vöxtur flundrunnar árið 2010 alls staðar meiri en 2011, fyrir utan fiska á sjötta 

ári (mynd 21). Munur á vexti reyndist hámarktækur hjá flundrum á þriðja ári (P< 0,001) og 

marktækur munur fannst (P<0,05) hjá flundru á fjórða ári, en ekki í öðrum aldurshópum. 

 

Mynd 21. Meðallengdir eftir aldri við Seleyri 2010 og Straumeyri 2011. 

 

3.5.4.Þyngdarvöxtur 
Mikill breytileiki (staðalfrávik ) kom fram á þyngd flundru innan sama aldurshóps við Einarsnes 

(stöð 2) og Straumeyri (stöð 3) en of fá sýni voru til frá Ferjubakka til útreiknings á meðalþyngd 

(stöð 1). Meðalþyngd 1+ aldurshóps við stöð 2 var 60,4 g en hæsta gildi var 117g og lægsta 

15,1g. Meðalþyngd 2+ aldurshóps var 100,8 g og hæsta gildi 166,1 g en lægsta 42 g. Sama má 

segja um aldurshóp 3+ en þar var hæsta gildi 364 g en lægsta 103 g. Á stöð 2 (Einarsnes) 

hækkaði meðalþyngd hjá aldurshópunum 1-3+ sumar/haust, t.d.var meðalþyngd (1+) 44,4g um 

sumarið en 77,5 g að hausti (mynd 22 a). Meðalþyngd 1+ aldurshóps við stöð 3 var 39,1 g en 

hæsta gildi var 113,1g og lægsta 14,9 g, meðalþyngd 2+ aldurshóps var 91 g og hæsta gildi 245 g 

en lægsta 87 g. Sama má segja um aldurshóp 3+ en þar var hæsta gildi 395 g en lægsta 105 g. Á 

stöð 3 var léttasta flundran 8 g (0+) en þyngsta var 796,5 g (8+). Þyngdarvöxtur flundru var 

borinn saman á Straumeyri (stöð 3) hjá aldurshópum 1+ til 4+ en þeir komu fyrir á öllum 
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dagsetningum í veiðinni 2011. Á stöð 3 (Straumeyri) kom fram þyngdarvöxtur í öllum 

aldurshópum (mynd 22 b). 

  
Mynd 22. Meðalþyngd aldurshópa 1+-3+ við Einarsnes (A)og aldurshópsins 1+-4+ við Straumeyri (B). 

 

Könnuð var marktækni í þyngd flundru eftir dagsetningum við stöð 2 (Einarsnes ) og kom fram 

hámarktækur munur á þyngd flundru (1+) milli 18. júní og 22. sept (P< 0,001). Einnig var 

marktækur munur (P<0,005) á þyngd flundru (2+) milli sömu daga. Ekki reyndist marktækur 

þyngdar munur í aldurshópnum 3+ á sömu dagsetningum (P>0,05). Þyngdarvöxtur flundru var 

borinn saman á Straumeyri (stöð 3) hjá aldurshópum 1+ til 4+ en þeir komu fyrir á öllum 

dagsetningum í veiðinni 2011. Á stöð 3 kom fram þyngdarvöxtur í öllum aldurshópum, t.d.jókst 

meðalþyngdin hjá 1+ aldurshópnum úr 20,3 g að vori í 48,1 g um haustið. (mynd 23). Könnuð 

var marktækni í þyngd milli daga við Straumeyri og reyndist mjög marktækur munur (P<0,001) í 

þyngd eins, tveggja og fjögurra ára flundru milli vor/haust, einnig var mjög marktækur munur 

(P<0,001) hjá 2.+ og 4.+ flundru milli sumar/haust. Borin var saman meðaltalsþyngd aldurshópa 

1+, 2+ og 3+ milli stöðva 2 og 3 eftir dagsetningum. Flundrur í aldurshópnum 1+ og 2+ á stöð 2 

höfðu hærri meðalþyngd, en flundrur á fjórða ári við stöð 3 sýndu hærri meðalþyngd sama 

tímabil (mynd 23). Kannaður var munur í þyngdarvexti á milli Einarsness og Straumeyrar og 
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reyndist hámarktækur munur (P<0,001) á þyngd 1+ flundru sumar og haust, einnig var 

marktækur munur (P<0,05) að hausti hjá 2+ flundru en ekki hjá öðrum aldurshópum. 

 

Mynd 23. Meðalþyngd eftir aldri og stöðvum eftir tímabilum. 

 

3.5.5. Kyn og kynþroski 
Kyngreindar voru 344 af aldursgreindum flundrum frá árinu 2011 en ekki tókst að kyngreina 37 
flundrur. Hrygnur reyndust fleiri en hængar í öllum aldurshópum á mælistöðum (mynd 24).  

 

Mynd 24. Fjöldi í hverjum aldurshóp eftir kynjum á öllum stöðvum 2011. 
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Á stöð 2 (Einarsnes) voru hrygnur á öðru og þriðja aldursári í meirihluta en hængar á fjórða 

aldursári og engir hængar á sjöunda ári veiddust (mynd 25 a). Á stöð 3 (Straumeyri) voru 

hrygnur alls staðar í meirihluta utan fiska á sjöunda ári en þar voru jöfn hlutföll milli kynja 

(mynd 25 b). 

  
Mynd 25. Fjöldi hrygna og hænga eftir aldri við Einarsnes (A)og Straumeyri (B) 2011. 

Á öllum stöðvum 2011 fannst engin flundra kynþroska á öðru og þriðja ári. Kynþroska flundrur 

koma fyrst fyrir á fjórða ári (3+). Hængar verða nokkru fyrr kynþroska en hrygnur og á fjórða ári 

reyndist 50% hænga kynþroska en einungis 10% hrygna. Á fimmta ári (4+) er 90% hænga og 

80% hrygna kynþroska og eldri flundra reyndist öll kynþroska (tafla 9). Allur kynþroska fiskur 

sem fannst reyndist á kynþroska stigi 4 (ný hrygnd/ur), sbr. hrygning á sér stað seinni hluta 

vetrar. Ekki kom fram marktækur munur á kynþroska milli stöðva.  
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Tafla 9. Hlurfall (%) kynþroska flundru eftir aldri og kyni 

 

 

 

 

3.5.7 Rétthverfar ogranghverfar. 
Á stöð 1 (Ferjubakka) voru allar flundrur rétthverfar (tafla 10). Við stöð 2 (Einarnes) voru um13 

% flundrunnar ranghverf og á stöð 3 (Straumeyri) var um 15% flundrunnar ranghverf (tafla 10). 

Ekki kom fram marktækur munur milli stöðva 2 og 3. 

Tafla 10. Hlutfall (%) rétt- og ranghverfa flundra. 

    Hlutfall (%) rang - og rétthverfa flundra 

Stöð Fjöldi Ranghverf Rétthverf 

1 3 0 100 

2 162 13 87 

3 341 15 85 

Samtals 506   

 

3.6.Fæða/ fæðuval 
Af þeim 506 flundrum sem náðust 2011fannst magainnihald í 43 flundrum eða 8,5% af flundrum 

sem hafði fæðu í maga. Magafylling var að meðaltali 3,1 á öllum stöðvum. 

Á stöð 1 (Ferjubakka) fannst engin fæða í mögum. 

Á stöð 2 (Einarsnesi) veiddust 162 flundrur en af þeim reyndust 12 með fæðu í maga og 

magafylling var að meðaltali 3,7 (tafla 11). Marfló var ríkjandi í fæðu flundru á stöð 2, en einnig 

fannst mikið af ógreinanlegu fiskholdi og bleikjuseiði. Einnig veiddust 13 bleikjur og reyndust 

helstu fæðuflokkar vera marfló og ógreindar fiskleifar en mest bar á marfló (tafla 11). Aðeins 1 

urriði veiddist með ógreinanlegar fiskleifar í maga.  

  Hlutdeild % 
  Hængar Hrygnur 

Aldur Kynþr Ókynþr Kynþr Ókynþr 
1+   100   100 
2+   100   100 
3+ 50 50 10 90 
4+ 90 10 80 20 
5+ 100   100   
6+ 100   100   
7+ 100   100   
8+ 100   100   



 
 

43 
 

Tafla 11. Fæðuval flundru og laxfiska við stöð 2 (Einarsnes). M/M = meðaltals magafylling. GI= Hlutfall 
(% )af heildarþyngd allra fæðugerða. OI = Hlutfall (%)af fjölda magasýna með fæðu. 

  Flundra   Bleikja Urriði 
Fæðugerðir M/M GI OI M/M GI OI M/M GI OI 

Marflær           
  G. zaddaci 3,7 44,7 45 2 89,5 90     
Fiskar            
  Fiskleifar (óg) 3,7 47,5 45 2 10,5 10 1 100 100 
  Bleikja 3,7 0,8 10          

Fjöldi maga með fæðu 12 10 1 
Fjöldi maga án fæðu 150 3 0 

Samkeppni var milli flundru og laxfiska um fæðu og bar þar helst á marfló sem helstu 

fæðugerðinni, einnig virtist flundran geta stundað afrán á bleikju en bleikjuseiði fannst í einu 

magasýni (mynd 26). 

 

Mynd 26. Hlutföll af heildarþyngd fæðu flundru og laxfiska við stöð 2. 

 

Á stöð 3 náðust 341 flundra og fannst fæða í 33 magasýnum og magafylling var að meðaltali 3,5. 

Fæðuval flundru á stöð 3 var mun fjölbreyttara en á stöð 2, má þar nefna agnir, skeldýr, marfló 

og trönusíli (tafla 12). Fáir laxfiskar veiddust á Straumeyri en fæðuval þeirra einkenndist af 

ögnum, marfló og trönusíli (tafla 12). 
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Tafla 12. Fæðuval flundru og laxfiska við stöð 3 (Straumeyri). M/M = meðaltals magafylling. GI = 
Hlutfall (% )af heildarþyngd allra fæðugerða. OI = Hlutfall (%)af fjölda magasýna með fæðu. 

  Flundra Lax Bleikja Urriði 

Fæðugerðir M/M GI OI M/M GI OI M/M GI OI M/M GI OI 

                   
Lindýr                  
  Bivalvia sp. 3 4,6 3,3              
Liðdýr                  
  Mysis sp. 3 11,3 13,1         4,5 20,5 50 
    2              
 G. oceanicus  3 28,1 29,3  4 18 50 2,5 59 85      
Fiskar                 
  Fiskleifar (óg) 3 28,9 30,2 4            
  H. lanceolatus 3 27,1 22,1 4 82 50 2,5 41 15 4,5 79,5 50 
Fjöldi maga með fæðu 33 2 6 2 
Fjöldi maga án fæðu 308 2 7 4 

 

Flundrur og laxfiskar við stöð 3 voru að éta svipaða fæðu t.d. agnir, marfló og trönusíli. Allar 

fyrrnefndar fæðugerðir fundust í magasýnum flundru en hjá laxfiskunum var marfló og trönusíli 

vinsæl fæða og virðist trönusílið vera vinsælast hjá urriða (mynd 27). Mjög fá sýni eru hins vegar 

að baki fæðugreiningu hjá laxfiskum. 

 

Mynd 27. Hlutföll fæðu í magasýnum flundru og laxfiska á stöð 3. 
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Samanburður á fæðuvali flundru milli stöðva sýndi sömu fæðugerðir á báðum stöðvum (marfló 

og fiskleifar), munurinn var sá að bleikjuseiði fannst á stöð 2 (ísalt vatn) en sjávardýr eins og 

skeldýr og trönusíli fundust á stöð 3 (mynd 28). 

    

Mynd 28. Fæða flundru við stöð 2 og 3. 

Samanburður á fæðuvali laxfiska (bleikju og urriða) milli stöðva sýndi verulegan mun á 

fæðugerð. Helsta fæðugerð bleikju var marfló á báðum stöðvum en urriðinn át helst fiska. Að 

auki fundust agnir í magasýnum við stöð 3 (mynd 29). Ekki veiddist lax við stöð 2 og því ekki 

hægt að gera samanburð á fæðuvali þeirra á milli stöðva. 

 

Mynd 29. Fæða bleikju og urriða við stöð 2 og 3. 
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3.6.1.Fæðusýni 2010 
Af þeim 126flundrum sem greindar voru 2010 reyndist 51 vera með fæðu í maga. 

Í Andakílsá (ferskvatn) veiddust 3 flundrur og greindist fæða í tveimur þeirra og meðaltals 

magafylling var 3. Helsta fæða flundru í Andakílsá var fiskur en í magasýnunum fundust 

laxaseiði og ógreinanlegar fiskleifar. Fæða var greind 13 laxaseiðum í Andakílsá og reyndist 

mest bera á fiskleifum (óg) og mýi, einnig greindist laxaseiði í 1 magasýni. Afrán var milli 

flundru og laxa í Andakílsá (tafla 13). 

Tafla 13. Fæðuval flundru og laxfiska við Andakílsá. M/M = meðaltals magafylling. GI = Hlutfall (% ) af 
heildarþyngd allra fæðugerða. OI = Hlutfall (%) af fjölda magasýna með fæðu. 

    Flundra Lax 

Fæðugerðir M/M GI OI M/M GI OI 

Skordýr        

  Tipulidae sp       
  Simuliidae sp    3 12,5 10 

   Chironomiade sp    3 14,5 11,7 

Fiskar        

  Fiskleifar (óg) 3 78 50 3 61,5 69 

  Lax  3 22 50 3 11,5 9,3 

Fjöldi maga með fæðu 2 13 

Fjöldi maga án fæðu 1 3 

 

Við Einarsnes 2010 (ísalt vatn) veiddust einungis flundrur og var 66% þeirra með fæðu í maga 
og magafylling var að meðaltali 1,5. Fæða flundru við Einarsnes var ógreinanlegur fiskur og 
bleikjuseiði (tafla 14). 

Tafla 14 Fæðuval flundru við Einarsnes. M/M = meðaltals magafylling. GI = Hlutfall (% )af heildarþyngd 
allra fæðugerða. OI = Hlutfall (%)af fjölda magasýna með fæðu. 

 Flundra 

Fæðugerðir M/M GI OI 
Fiskar      
  Fiskleifar(óg) 1,5 63 70 
  Bleikja 1,5 37 30 

Fjöldi maga með fæðu 10 
Fjöldi maga án fæðu 5 
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Ef bornar er saman fæðugerðir milli áranna 2010 -2011 við Einarsnes, kemur í ljós að fæðuval 

einkenndist af marfló og fiskum og reyndist svipað á milli ára. Við Seleyri (salt vatn) voru magar 

skoðaðir í 108 flundrum og reyndist fæða í 39 mögum (36% ) og meðaltalsmagafylling var 3.  

 

Fæðuval flundru við Seleyri var mjög fjölbreytt. Þar bar mest á rækju, bogakrabba, sandmaðki 

og marfló (tafla 15). Fæða var greind í 24 laxfiskum (bleikja og urriði) og reyndist fæða í 17 

þeirra. Magafylling laxfiska var 2 að meðaltali. Fæða bleikju við Seleyri var að stærstum hluta 

marfló, ásamt ögnum og hrossaflugulirfum. Fæða urriða við Seleyri var rækja (Litli kampalampi) 

og agnir (tafla15).  

Tafla 15. Fæðuval flundru og laxfiska við Seleyri. M/M = meðaltals magafylling. GI = Hlutfall (% ) af 
heildarþyngd allra fæðugerða. OI = Hlutfall (%) af fjölda magasýna með fæðu. 

  Flundra   Bleikja Urriði 

Fæðugerðir M/M GI OI M/M GI OI M/M GI OI 

Liðormar              

  A. marina 3 24,2 43,6         
Lindýr               

  Bivalvia sp. 3 2,6 10,2         
Liðdýr               

  Mysis sp. 3 1,2 2,5 2 18 41 2,5 44 40 
  Tunicata sp. 3 1,2 2,5         
  G. zaddaci  3 8,9 17,9         
  G. oceanicus  3 8,8 12,8 2 65 35     
Krabbadýr              

  C.menas  3 13,3 10,2         
  P. mentagui   26 10,2     2,5 50 50 
Skordýr               

  Tipulidae sp      2 17 5,8     
Fiskar               

  Fiskleifar (óg)              
  H. lanceolatus 3 14,8 2,5     2,5 6 10 

Fjöldi maga með fæðu 39 11 6 

Fjöldi maga án fæðu 69 4 4 

 

 

 



 
 

48 
 

Flundrur og laxfiskar voru að éta svipaða fæðu t.d.agnir, marfló og rækju (mynd 30). 

 

Mynd 30. Fæða flundru og laxfiska við Seleyri 2010. 

 

3.8. Útbreiðsla flundru 
Í útbreiðslukönnun frá 2011 voru send bréf til 112 vatnasvæða og reyndist svarhlutfall vera 37 %  

en svörun könnunar var nokkuð misjöfn eftir landshlutum. Flest svör bárust frá Vestfjörðum (9 

af 17) og Norðausturlandi (8 af 18) en lakasta svarhlutfallið var á Suðurlandi (1 af 9) og 

Reykjanesi (1 af 6) (mynd 31). 

Samkvæmt könnunni nær útbreiðsla flundrunnar frá Breiðdalsvík að austanverðu, meðfram 

Suðurlandi,Vesturlandi,Vestfjörðum og norður í Skagafjörð. Flundran hefur ekki enn fundist á 

svæðinu frá norðanverðum Skagafirði og norðaustur með landinu að Breiðdalsvík (mynd 25).  

Flundra var fyrst greind á Íslandi árið 1999 og á þeim tólf árum sem liðin eru, hefur tegundin 

fundist á um 3/4 hlutum af strandlengju Íslands (mynd 32). 
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Mynd 31. Hlutfall svörunar og fjöldi sem svarar/ekki eftir landshlutum. 

 

Mynd 32. Útbreiðsla flundru samkvæmt könnun 2011. 
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4. Umræður 

4.1. Landnám og útbreiðsla flundru 
Líklegt að loftslagsbreytingar muni hafa mikil áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika ferskvatns og 

votlendis en þannig vistkerfi eru algeng á norðurslóðum (Wrona og fleiri, 2006). Mestu áhrif 

hnattrænnar hlýnunar á fiska sem nýta árósa svæði og hrygna í ferskvatni (t.d.lax) munu verða á 

fæðuframboð og stofnstærð þeirra (Wrona og fleiri, 2006). Með hækkandi sjávarhita hafa 

suðlægar tegundir (skötuselur, makríll) aukið útbreiðslu svæði sín til norðurs á meðan norðlægar 

tegundir (loðna) hafa hörfað norðar. Í hafinu umhverfis Ísland (bæði á landgrunni og úthafi) hafa 

sjaldgæfar fisktegundir og flækingar fundist oftar, og 31 ný fiskitegund hefur verið skráð síðan 

1996 (Héðinn Valdimarsson og fleiri, 2012). Sjávarhiti við suður og vesturströnd Íslands hefur 

hækkað um ~1-2°C síðastliðin 15 ár (Héðinn Valdimarsson og fleiri, 2012). Flundra hefur 

nýverið haslað sér völl á Íslandi. Bjarni Sæmundson (1926) ritar að flundran sé talinn með 

íslenskum fiskum af eldri höfundum en hafi ekki fundist hér í rannsóknum síðustu ára.Flundra er 

því óþekkt við Íslandþar til fyrsta flundran greindist í Ölfusá árið 1999 (Gunnar Jónsson og fleiri, 

2001). Í athugun á útbreiðslu flundru í þessu verkefni kemur fram að flundran finnst frá 

Breiðdalsvík að austanverðu, með Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og norður í Skagafjörð, 

en finnst enn ekki á norðausturhluta landsins. Niðurstöðurnar eru í meginatriðum í samræmi 

aðrar heimildir um fundarstaði hérlendis og virðist flundran hafa numið land mjög hratt 

undanfarin ár. Á Austurlandi hefur flundra fundist nokkru austar, í Stöðvará (Þórólfur 

Antonsson, Jorge H. Fernández og Ingi Rúnar Jónsson, 2003). Flundra hefur fundist víða um 

Suðurland, t.d. í Hlíðarvatni, Holtsósi og Dyrhólaósi (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson, 

2009). Á Vesturlandi hefur flundran fundist í mörgum ám t.d.Brynjudalsá, Gljúfurá og Miðá í 

Dölum (Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson, 2010 a; Ásta Kristín 

Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson b, 2010; Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín 

Guðmundsdóttir og Eydís Njarðardóttir, 2012). Á Vestfjörðum hefur hún fundist t.d. í Gufudalsá 

árið 2003 (Sigurður Már Einarsson, Þorleifur Eiríksson og Böðvar Þórisson, 2005) og árið 2005 

finnst flundra í Norðurfirði á Ströndum (Guðmundur Ingi Guðbrandsson og fleiri, 2005) og 

Korpu í Önundarfirði árið 2011 (O‘ Farell, 2012). Á Norðurlandi finnst flundran samkvæmt 
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könnunni í Hofsá í Skagafirði (ekki var getið hvaða ár hennar varð þar fyrst vart), en flundran 

hefur fundist nyrst í Fljótaá í Skagafirði árið 2009 (Eik Elfarsdóttir og Bjarni Jónsson, 2010). 

Líklegt er út frá heimildum að flundran hafi borist með strandsjónum vestur um land og síðan 

norður. Þannig finnst flundran fyrst á Suðurlandi árið 1999 (Gunnar Jónsson og fleiri, 2001). Við 

vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði voru elstu flundrurnar 8 ára (hrygning 2003) og á Vestfjörðum 

fannst flundra í Gufudalsá árið 2003. Í könnun O‘ Farell (2012) í Hafnarósi á Hornströndum kom 

fram að elstu flundrurnar sem fundustþar voru 5 ára, sem bendir til að flundran hafi verið þar 

a.m.k. frá 2006, og síðan finnst flundra í Fljótaá árið 2009. 

Það eru tvær tilgátur um hvernig flundran hafi borist til Ísland. Annars vegar á náttúrulegan hátt 

með hafstraumum eða með kjölfestuvatni úr skipum hins vegar. Hrogn flundru eru sviflæg og 

seiðin eru gegnsæ og sviflæg fram að myndbreytingu (Muus og Preben, 1964 ) og þar af leiðandi 

getur hún borist á milli svæða í yfirborðssjó. Sem dæmi er eitt af hrygningar svæðum 

flundrunnar á djúpum og saltmiklum hluta Norðursjávarins að sunnanverðu, þar sem hrygningin 

fer fram á tímabilinu desember til mars (Harding og fleiri, 1978). Flundruegg og lirfur flytjast 

þaðan með straumum að strandsvæðunum á vestanverðum-Wadden sjó við Hollandsstrendur. Á 

þessu ferðalagi verða mikil afföll á hrognum, og lirfum (Harding og fleiri, 1978). Nyrðri og 

vestari útbreiðsla flundru var áður þekkt við Færeyjar. Hlýr og saltur Atlantssjór berst að sunnan 

upp að suðurströnd landsins (Unnsteinn Stefánsson, 1999) og er þá möguleiki að flundru hrogn 

eða lirfur hafi borist með þeim hafstraumnum vestan við Færeyjar til Íslands (mynd 33). Þannig 

má ætla að flutningur hrogna og lirfa flundrunnar með hafstraumi sé raunhæfur möguleiki.Á 

svipuðum tíma og fyrsta flundran var greind1999 (Gunnar Jónsson og fleiri, 2001), er hitastig 

sjávar að hækka um 1-2°C við suðurströnd Ísland (Héðinn Valdimarsson og fleiri, 

2012).Vegalengdin frá Færeyjum (62°N 7°V) til ósa Ölfusár (63.8°N 21,2°V) er um 750km. Frá 

Færeyjum að austurströnd Íslands eru aðeins um 420 km og er sá möguleiki að lirfur flundrunnar 

hafi borist þar upp með en síðan með strandsjónumvestur með suðurströndinni (mynd 33) og 

verið fyrst greindar við Ölfusá (Gunnar Jónsson og fleiri, 2001). Flundran hefur enn ekki fundist 

við norðausturströnd landsins og virðist vera þröskuldur á útbreiðslu hennar þar. Ekki er ólíklegt 

að hitastig sjávar á þeim slóðum takmarki útbreiðslu flundrunnar, en hitastigið á þessum slóðum 

er lægra en við suður- og vesturströndina og meðaltalshiti síðastliðin 15 ár örlítið yfir 

meðaltalsmælingum síðan 1970 (Héðinn Valdimarsson og fleiri, 2012). 
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Mynd 33. Hafstraumar umhverfis Ísland. Rauður : Atlantssjór (frekar hlýr og saltur ); Blár : Pólsjór 

(kaldur og seltulítill ); Grænn : Svalsjór; Gulur : Strandsjór. ( Byggt á Unnsteini Stefánssyni , 1999 

bls 383. ). ÁVH. 2012. 

Einnig er þekkt að nýjar tegundir geti borist til nýrra svæða með kjölfestuvatni skipa (Strayer, 

2010). Það er möguleiki að flundruhrogn eða lirfur hafi borist í kjölfestuvatn skipa á leið til 

Íslands. Um allan heim hafa hundruð tegunda ferskvatnsfiska borist inn á ný svæði með 

kjölfestuvatni (eða um skipaskurði); en jafnvel getur slíkur tilflutningur verið vísvitandi. Þar af 

leiðandi innihalda mörg fersk vötn tugi framandi tegunda (Strayer, 2010). Þannig hafa fundist 

182 innrásartegundir í vötnunum mikluí Bandaríkjunum. Þar finnst ný tegund á 28 vikna fresti 

og er talið að mest af innrásartegundunum komi með kjölfestuvatni í skipum, þar sem línulegt 

samband er milliskipaferða og aukningar tegunda. Þetta er með hæstu tölum af innrásartegundum 
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sem hafa fundist í vatnakerfum (Ricciardi, 2006). Mörgum vötnum og ám er ógnað af þessum 

innrásartegundum og þau hafa misst stóran hluta af líffræðilegum fjölbreytileika sínum.  

Til að koma í veg fyrir að nýjar framandi lífverur svo sem þörungar, krabbadýr, þari og 

bakteríur, berist með kjölfestuvatni til hafsvæða og stranda umhverfis Ísland var árið 2011 

samþykkt reglugerð sem takmarkar losun kjölfestuvatns á íslensku hafsvæði. 

Annmarkar komu fram í útbreiðslukönnunni, því samkvæmt heimildum er flundran komin austar 

en könnunin sýnir, einnig hafa litlar upplýsingar komið fram um hvenær flundrunnar varð fyrst 

vart og erfitt er að meta útbreiðsluhraða út frá henni. 

Áhugavert væri að greina arfgerð flundru sem veiðist við Íslands og reyna að meta skyldleika við 

þekktar arfgerðir flundru í öðrum löndum, Það ætti að geta leitt til þess að unnt væri að sjá 

hvaðan flundran hefði borist til Íslands. 

4.2. Áhrif umhverfisþátta 
Meðalvatnshiti við Ferjukot við Hvítá var hærri yfir sumarmánuðina 2010 en 2011 og var 

munurinn um 2,4°C í júní. Vatnshitinn við Borgarfjarðarbrú er undir miklum áhrifum frá Hvítá 

en einnig getur sjávarhiti haft áhrif á vatnshita þar t.d sjávarhiti við Reykjarvíkurhöfn gat skýrt út 

59% af breytileika hitafars þar. Meðalvatnshiti við Borgarfjarðarbrú 2010 var yfir 12°C júní-

ágúst 2010 (mynd 9), en engar mælingar á vatnshita við Borgarfjarðarbrú voru framkvæmdar 

2011. Vatnshiti við Ferjukot var 1-2°C lægri yfir sumarmánuðina 2010 en við Borgarfjarðarbrú 

sama ár. Lofthiti við Hvanneyri var hærri tímabilið maí - ágúst 2010 en á sama tímabili 2011og 

var fylgni á milli lofthita og vatnshita. Eftir þverun Borgarfjarðar er talið að ósasvæði Hvítár endi 

við Borgarfjarðarbrú, en líklega ná áhrif ferskvatnsins mun utar sem gerir ósasvæðið mun 

stærra.Þannig mældist ekki full selta á Straumeyri (stöð 1) sem er 3 km fyrir neðan 

Borgarfjarðarbrúna. Þverunin hægir á útrennsli Hvítár sem veldur því að ferskvatn helst lengur 

ofan brúar oghindrar um leiðsjávarföll upp fjörðinn, en einnig hægist á framrennslis sands 

(Hrafnhildar Tryggvadóttur, 2011).  

Síðustu tvo áratugi hefur hitastig sjávar hækkað á mörgum svæðum og nýlegar spár gefa til 

kynna að yfirborðshiti í Norður- Atlantshafi muni hækka um 0,5- 4°C á næstu öld (Hulme og 

fleiri, 2002). Hita og seltumælingar hafa verið stundaðar árstíðarbundið á föstum stöðvum  

umhverfis Ísland síðan 1970. Nokkur köld ár voru á tímabilinu í kringum 1990 en tímabilið 1996 



 
 

54 
 

– 2010 hefurverið hlýr selturíkur sjór í hafinu umhverfis Ísland. Hiti og saltstyrkur er yfir 

meðaltali á langtíma skala fyrir sunnan og vestan land. Hitabreytingarnar hafa einnig haft áhrif á 

strandsvæðin norðanlands (Héðinn Valdimarsson og fleiri, 2012). Aukinn hiti og selta hefur áhrif 

á frumframleiðni sjávar,frumframleiðnin er mun meiri í Atlantshafi heldur en í pólsjónum (Zhai 

og fleiri, 2012 ). Þórunn Þórðardóttir (1977) ályktaði að umfang frumframleiðni (svifþörunga) 

sjávar sé í beinu sambandi við massa sjávar. Há staðbundin frumframleiðni var mun meiri á 

mælistöðum í kringum Ísland þar sem saltstyrkur var > 34.5 heldur en þar sem hann var < 34.5 

(Kristinn Guðmundsson, 1988). Með vaxandi sjávarhita eykst vaxtarhraði flundruseiða (Gibson, 

1994). Margt bendir tilað flundran sé með fyrstu sjávarfiskunum sem hefur brugðist við 

hnattrænni hlýnun og auknum sjávarhita og aðlagi sig að þeim t.d með því að hrygna fyrr (Sims 

og fleiri, 2004). 

4.3. Lífshættir 
Flundran getur lifað við breytilegan saltstyrk allt frá 0-33‰ og nær útbreiðslusvæði hennar frá 

sjó, til árósasvæða og upp í ferskvatn (Bos og Thiel, 2006). Flundran er eina flatfiskategundin í 

Evrópu sem getur lifað í ferskvatni og dvalist þar um hríð (Hemmer-Hanson og fleiri, 2007). 

Flundran sýnir mismunandi hegðun í lífsferlum sínum og bendir það til erfðafræðilegra frávika 

(Aro, 1989; Nissling, Westin og Hjerne, 2002). Í Eystrasalti finnst flundrustofn sem hrygnir 

sviflægum hrognum, meðan að annar stofn á sama hafsvæði hrygnir botnlægum hrognum nær 

ströndinni (Aro, 1989; Hemmer-Hansen og fleiri, 2007; Russel, 1976). Þótt flundran geti dvalið í 

ferskvatni getur hún ekki hrygnt þar og fer því út í djúpan sjó til hrygningar (Aro, 1989). Sú 

vegalengd sem flundru ferðast til hrygningar er að meðaltali <32km (Summers, 1979). 

Hrygningin á sér stað á 20-50 metra dýpi og á sér oftast stað í janúar og febrúar en 

hrygningartímabilið telst frá janúar til júní og fer eftir landfræðilegri staðsetningu (Summers, 

1979). Auknar vísbendingar benda til þess að með hækkandi sjávarhita muni far flundrunnar á 

hrygningarstöðvar verða fyrr en nú er og einnig hrygning (Sims og fleiri, 2004). Flundru hrogn 

eru um 1mm í þvermál og fer klaktími eftir sjávarhita en við 12°C sjávarhita tekur klakið eina 

viku (Aro, 1989). Eftir hrygningu er algengt að fullvaxta flundra leiti inn á strandsvæðin þar sem 

fæða er meiri (Aro, 1989). Algengast er að finna flundru innan við 50 m frá strönd og þá aðallega 

í árósum eða á svæðum með lágum saltstyrk (Hemmer-Hanson og fleiri, 2007;Skerritt, 2010). Í 

rannsókn sem Summers (1979) gerði í árósum Ythan árinnar í Skotlandi var mikið innstreymi af 

flundru í apríl og var þéttleikinn 50-100 falt meiri en yfir vetrarmánuðina. Þéttleikinn fór síðan 
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minnkandi í október og var í lágmarki frá janúar til mars. Summers (1979) taldi að fjórir 

áhrifaþættir hefðu mest áhrif á þéttleika og aldursskiptingu flundrunnar á árósasvæðinu, 

innstreymi bæði geldfiska og hrygndra fiska um vorið (apríl-maí), fyrir utan 0+ hópinn; 

innstreymi 0+seiða um sumarið (seint í júní til byrjun júlí), en í júlí fara geldfiskar og kynþroska 

að yfirgefa leðjubúsvæðin og stefna út á sjó og að lokum, um veturinn, ganga geldfiskar og 

kynþroska fiskar út á sjó en eftir verða aðallega 0+ seiði og fáeinir fullvaxta fiskar.  

Á vatnasvæði Hvítár veiddust nokkrar flundrur í ósamynninu á Seleyri og við Straumeyri 

veiddust nokkrar flundrur í júní bæði árin 2010 og 2011. Sömu ár kom mikið af flundru á 

stöðvarnar í júlí, en síðan dró úr þéttleikanum er leið á haustið og voru flundrur á aldursbilinu 

1+-3+ í meirihluta. Við stöð 2 (Einarsnes) veiddist engin flundra í júní en hennar varð fyrst vart í 

júlí og síðan varð þéttleikinn mestur um haustið. Efst í ósnum (Ferjubakki) veiddust aðeins 

örfáar flundrur um haustið. Niðurstöður frá vatnasvæði Hvítár benda því til að flundran komi 

utan af sjó inn á ósasvæðið í júlí og færi sig síðan ofar í ósinn er líður á haustið. Aldursskipting 

flundrunnar í ósum Hvítár var ólík milli stöðva og tímabila. Neðst í ósnum þar sem mesta seltan 

er til staðar  sýndi aldurslínuritið tvítoppa greiningu í júlí, og mest bar á geldfiski 1+/2+ og 

kynþroska fiski 4+/5+ en um haustið var aldurshópurinn 1+ 2+ í meirihluta og virtust flestallir 

kynþroska fiskar (3+ og eldri) vera farnir út í sjó. Ofar í ósnum (Einarsnes) bar mest á geldfiski 

1+ - 3+ um sumarið en um haustið var flundra á öðru ári (1+) í meirihluta. Niðurstöður styðja í 

meginatriðum þekkta hegðun flundru á ósasvæðum erlendis (Summers, 1979). Rannsóknin sýndi 

að mesti þéttleiki flundru finnst neðst á ósasvæði Hvítár, en stofnstærðin minnkar er ofar dregur 

og í lítilli seltu og fersku vatni er ókynþroska flundra á seiðastigi ríkjandi. Flundran virðist koma 

seinna upp að ströndinni er norðar dregur. Í rannsókn sem gerð var á Vestfjörðum,(Önundarfirði 

og Hornströndum) í júní-september 2011, var mesti þéttleikinn á ósasvæðum í ágúst (O‘ Farell, 

2012). Mat á hlutfallslegri stofnstærð á efstu stöðinni reyndist erfitt vegna umhverfisaðstæðna 

(straumur, netaflækjur). Ekki var heldur veitt að vetri til, þannig að ekki er nákvæmlega vitað um 

hegðun og magn flundrunnará þeim tíma. Æskilegt væri í framtíðar rannsóknum að veiða yfir allt 

árið. 

4.4. Vöxtur 
Myndbreyting flundru frá lirfustigi yfir í flatfisk gerist við l0-15 mm lengd og verður flundran 

botnlæg eftir það (Skerritt, 2010). Vöxtur flundru er síðan háður umhverfisaðstæðum en almennt 
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nær flundra 8 cm lengd eftir fyrsta árið, 14 cm eftir annað árið, 19cm eftir 3 árið og 24cm eftir 

fjóða árið (tafla 16) (Summers, 1980). Hængar verða kynþroska 2-3 ára (11cm að lengd) og 

hrygnur verða kynþroska 2-4 ára (17cm) (Bos, 1999; Summers, 1979). Aldur við kynþroska er á 

hinn bóginn breytilegur eftir stofnum, sérstaklega þeirra sem eru undir miklu veiðiálagi (Skerritt, 

2010). Þegar fæða er ekki takmarkandi þá ræður hitastig vaxtarhraða flundrunnar (Veer og Witte, 

1993). Í þessari rannsókn kom fram að flundrur á vatnasvæði Hvítár hafa sambærilegan 

vaxtarhraða og flundrur eru almennt taldar hafa erlendis (viðauki 4). Munur er á vexti flundru 

eftir kynjum, hrygnur verða stærri (Bagenal, 1955). Við vatnasvæði Hvítár kom ekki fram mikill 

munur á meðallengd kynja eftir aldri. Á stöð 2 kom ekki fram marktækur munur á lengdum 

kynja. Á stöð 3 var einungis marktækur munur á vexti kynja í aldurshópnum 2+ en þá voru 

hrygnur stærri (P<0,05). Almennt er talið að flundrur á norðlægum slóðum verði kynþroska á 

aldursbilinu 2+ - 3+ og hængar verði fyrr kynþroska (Muus og Preben, 1978). Á vatnasvæði 

Hvítár fannst enginn flundra kynþroska í aldurshópnum 2+. Helmingur hænga í aldurshópnum 

3+ var kynþroska en einungis 10% hrygna í sama aldurshópi. Þegar komið var í aldurshópinn 4+ 

var 90% hænga og 80% hrygna kynþroska, hængar sem komu inná vatnasvæði Hvítár verða fyrr 

kynþroska en hrygnur.  

Flundran nær mismunandi háum aldri og fer hann eftir stofnum, stofnstærð og sóknarþunga í 

veiði á stofnana (Aro, 1989) . Elsta flundran sem skráð hefur verið var 15 ára (Scabell, 1988). Í 

rannsókn sem gerð var í Bristolflóa fundust flundrur í aldurshópunum 0+ til 6+ (Rotchella.og 

fleiri, 2001). Við vatnasvæði Hvítár voru flundrur á aldursbilinu 0+ til 8+ og þær elstu voru 

staðsettar við neðstu stöðina í Hvítárósnum (saltvatni). 

4.5. Fæða, samkeppni og afrán 
Fæða flundru er mjög fjölbreytt og fer bæði eftir stærð hennar og staðsetningu. Talið að 

flundruseiði <5 cm í sjó nærist á árfætlum (copepoda) og kísilþörungum (Bacillariophyceae), en 

í ísöltu og fersku vatni á rykmýslirfum (Chironomidae) (Ansell, 1995; Mattila og fleiri, 1998). 

Þegar flundruseiðin eru yfir 5 cm að lengd einkennist fæðan af botndýrum. Þegar flundruseiðin 

eru undir 5cm að lengd nærast þau aðallega á smáum hryggleysingjum en þegar seiðin eru yfir 

5cm að lengd og í sjó einkennist fæðan af botndýrum t.d. skrápdýrum; krabbadýrum og ormum 

(Aarino og fleiri, 1996). Þegar flundran er á bilinu 5-15 cm er fæðan aðallega krabbadýr 

(Corophium), marflær (Amphipoda),  smárækjur (Mysida), liðdýr (Arthropoda ) og smá skeldýr 
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(Macoma). Fullvaxta flundrur borða lindýr (Mollusca ), skeldýr, orma, krabbadýr og 

seiði/smáfisk (Ansell, 1995; Mattila og fleiri, 1998).  

Algeng hegðun flundru við fæðunám er að fara á strandsvæði/árósa með aðfallinu og afla fæðu á 

háflæðinu (Westberg, 1997). De Groot (1971) taldi að flundran staðsetti bráð sína sjónrænt og 

yrði bráð á hreyfingu oftast fyrir valinu. Tilraun var gerð á rannsóknarstofu um fæðuval flundru 

og át fullvaxta flundra jöfnum höndum bráð á hreyfingu (Bathyporeia pilosa) og hreyfingarlitla 

bráð (Macoma balthica) (Mattila og fleiri 1998). Flundru seiðin völdu frekar hreyfingarlitla bráð 

en þegar fæðuframboð minnkaði átu þau báðar fæðugerðir (Mattila og fleiri, 1998). Flundruseiði 

dveljast frekar við botn og þar er hægara um vik að ná í bráð sem er hreyfingarlítil (Ansell, 

1995).  

Í þeim fáu rannsóknum á flundru sem hafa verið gerðar á Íslandi hefur fæða verið breytileg eftir 

staðsetningu. Í Hlíðarvatni var fæðan aðallega vatnabobbar og marflær (Magnús Jóhannson og 

Benoný Jónsson, 2007). Rannsókn sem gerð var 1999-2001 á fæðuvali flundru í sjó og í ám 

sýndi að flundra í ferskvatni át marfló og vatnabobba en flundra í sjó eingöngu (Ammodytes 

marinus) marsíli (Gunnar Jónsson og fleiri, 2001). O‘ Farell (2012). sýndi að í söltu/ísöltu 

umhverfi var marfló algengasta fæða flundrunnar en í ferskvatni var rykmý algengast. Í 

samanburðarrannsókn Hrafnhildar Tryggvadóttur (2011) á dýralífi í fjörum Borgarfjarðar kemur 

fram að lífríki hefur breyst með tilkomu Borgarfjarðarbrúarinnar. Tegundafjölbreytileiki varð 

minni eftir þverun, færri hafrænar tegundir fundust og heildarlífþyngd minnkaði. Rannsóknin á 

flundru á vatnasvæði Hvítár sýndi að fæða flundrunnar var breytileg eftir staðsetningu. Í 

ferskvatni (Andakílsá 2010) voru laxaseiði og ógreinanlegar fiskleifar í magasýnunum. Í ísöltu 

umhverfi (2010-2011) bar mest á marfló og fiskum (bleikjuseiði og ógreinanlegar fiskleifar) í 

magasýnunum. Í sjó var fæðan fjölbreyttust og má þar nefna agnir, möttuldýr, krabbadýr 

(bogakrabba og smárækju), marfló, sandmaðk, skeldýr og smáfiska (trönusíli). Flundran er 

ósérhæfð í fæðuvali og því étur hún þá fæðu sem virðist fyrir hendi hverju sinni. 

Á vatnasvæði Hvítár fundust laxaseiði í magasýnum flundrunnar í ferskvatni og flundra getur því 

stundað afrán á laxi. Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í Gljúfurá í Borgarfirði (Ásta Kristín 

Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson, 2011). Í ísöltu umhverfi reyndistfæða flundru og 

bleikju áþekk. Báðar tegundir átu marfló og smáfisk en að auki fundust bleikjuseiði í magasýni 

flundru sem sýnir afrán flundru á bleikju. Í söltu umhverfi var samkeppni milli laxfiska (lax, 
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urriða og bleikju) og flundru þar sem fæða þessara tegunda skaraðist að nokkru leyti. Fæða 

urriðans var þar að stórum hluta trönusíli og sandmaðkur árið 2010 en trönusíli og agnir árið 

2011. Fæða laxa var trönusíli og hjá bleikju var marfló og trönusíli ríkjandi í fæðunni bæði árin. 

Allar þessar fæðutegundir voru einnig á matseðli flundrunnar. Í könnun O‘ Farell (2012) kom í 

ljós að samkeppni var milli laxfiska og flundru um vist og fæðu bæði í ferskvatni og á 

ósasvæðum á Vestfjörðum. Nýleg rannsókn á fæðu flundru og bleikju í Hlíðarvatni sýnir að fæða 

flundru og bleikju skarast þar að einhverju leyti og líklegt að flundran stundi þar afrán á bleikju 

(Friðþjófur Árnason, Benóný Jónson og Árni Kristmundsson, 2013). 

Á Íslandi eru aðeins þrjár tegundir fiska sem tilheyra laxaættinni Atlantshafslaxinn urriði  og 

bleikja (Þór Guðjónsson, 1978). Það er áætlað að bein, óbein og afleidd áhrif stangveiða 

innlendra og erlendra veiðimanna leggi til þjóðarbúsins 7,8 - 9,1 milljarð kr á ári 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

Samkeppni flundru við laxfiska og afrán flundru á laxfiskum getur  haft efnahagslegt gildi. 

Niðurstöður úr þessari rannsókn sýna að mesti þéttleiki flundru finnst á ósasvæði Hvítár en 

stofnstærðin minnkar er ofar dregur. Flundran finnst þó einnig ofar á vatnasvæðinu í fersku vatni 

í Andakílsá, Gljúfurá og Norðurá (samkvæmt svörum úr útbreiðslu könnuninni, 2011). Einnig 

virðist mesti þéttleikinn í Hvítárósi um sumar og haust, og er einkum seiðastigið sem nýtir það 

umhverfi. Samkeppni flundru við aðra laxfiska er að öllum líkindum meiri við sjóbleikju og 

sjóbirting sem nýta ósasvæði Hvítár mun meira en lax. Líklegast er þéttleiki flundru lítill neðst á 

ósasvæðinu yfir vetrarmánuðina. Stofnstærð bleikju er nú í sögulegu lágmarki á vatnasvæði 

Hvítár, en einnig hefur bleikju almennt fækkað á Íslandi hin síðari ár bæði staðbundinni bleikju 

og sjógöngustofnum (Guðni Guðbergsson, 2012). Þessar breytingar verða samfara því að hitastig 

hefur hækkað. Hækkun hitastigs á Íslandi ein og sér skýrir þó varla fækkunina þar sem hitastigið 

telst undir hitaþoli tegundanna (Hilmar Malmquist og fleiri,2009). Einnig hafa orsakir fækkunar 

á bleikju í ferskvatni verið raktar til sníkjudýrs sem veldur svokallaðri PKD- nýrnasýki og nær 

sér á strik þegar vatnshiti fer yfir ákveðin mörk (Friðþjófur Árnason og fleiri, 2013). Orsakir 

fækkunar bleikju í sjógöngustofnum eru almennt ekki þekktar. Hugsanlegt er að nýleg tilvist 

flundru geti verið viðbótarþáttur sem hafi haft neikvæð áhrif á stofnstærð silunga með samkeppni 

um fæðu auk afráns á laxfiskum. Á Suður- og Vesturlandi eru þannig víða stór ósasvæði þar sem 

skilyrði fyrir flundru virðast góð. Víða veiðist þar mikið af flundru, en stofnstærð flundrunnar 

hefur hvergi verið metin. 
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Sýni með fæðu í mögum voru fremur fá sérstaklega 2011. Ekki náðust sýni efst í ósnum sama ár. 

Tölfræðilegur samanburður er því erfiður milli stöðva. Ekki voru tekin sýni á nákvæmlega sömu 

stöðum árin 2010 og 2011 og því erfitt að bera saman stöðvar á milli ára. Gera þarf frekari 

samanburðar rannsóknir á fæðu flundru og laxfiska á ósasvæðum til að meta hugsanleg áhrif 

nánar.  

4.6.Mat á stofnstærð 
Áreiðanleiki aðferðarinnar við að meta þéttleika/ stofnstærð er háð mörgum þáttum. Aðeins 

fiskur sem er á ferðinni festist í netum, auk þess sem stærð, lögun og hegðun fiskanna er 

breytileg og hefur áhrif á veiðni netanna (Olin, 2003). Veiðnin minnkar þar sem opnum 

möskvum fækkar eftir því sem fleiri fiskar eru fastir (Hamley og Regier, 1973) og netin verða 

líka greinilegri eftir því sem fleiri fiskar eru fastir og geta þá aðrir sem á eftir koma forðast netið 

(Kennedy, 1951). Munur kom fram á milli stöðva, bæði í aflamagni og árstíma.Vegna lögunar 

flatfiska er ekki hægt að nota sömu þumalputtaregluna og á laxfiska (möskvi í mm veiðir laxfisk 

af sömu lengd í cm (Jensen, 1972). Samkvæmt Yokoyama, Nishiuchi og Maruyama (1998) á 

veiðni neta á flundru, fundust helstu netaförin á höfði fyrir framan tálknboga, milli tálknboga og 

kviðugga og fyrir aftan kviðugga. Þessi rannsókn sýndi að ummál flatfiska, frá höfði og aftur, 

réði mestu um hvaða stærð ánetjaðast en ekki lengd fiskanna (Yokoyama, Nishiuchi og 

Maruyama, 1998). Í rannsókninni á vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði kom í ljós að 21,5 mm 

möskvinn veiddi flundru á breiðu lengdarbili (8 - 25cm) og skýrist það að hluta af lögun 

flundrunnar og einnig af því að margar flundrur voru ánetjaðar á munni. Þegar möskvastærð var 

kominn í 35 mm, og yfir var komið val á stærð flundrunnar og ánetjuðust fáar flundrur undir 19 

cm lengd í þessi net. 

Á stöð 1 (Ferjubakka) kom einungis fram flundra í haustmælingunum, en fyrri lagnir mistókust  

vegna ýmissa óhappa, t.d. festust trjágreinar í netin í fyrstu lögninni og rifu þau. Flundra fannst 

ofar en á stöð 1 á vatnasvæðinu, t.d. við Gljúfurá, á svæðinu Norðurá II, (samkvæmt svörum úr 

útbreiðslu könnuninni, 2011) og neðarlega í Grímsá (Sigurður Már Einarsson, munnleg heimild, 

21, mars, 2013). Á stöð 2 (Einarsnes) var mesti aflinn í september (13,9 fiskar/net) en við stöð 3 

(Straumeyri) var mestur afli í net í júlí (22, 8 fiskar/net). Tímamunurinn bendir til þess að 

flundran komi inná ósasvæðið í byrjun sumars og hluti af henni færi sig ofar er líður á haustið. 
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Meðaltals aflinn á öllum dagsetningum var mestur við Straumeyri. Með þessum samsettu 

netaseríum kom fram hlutfallslegt mat á stofnstærð og munur á milli stöðva. 

Æskilegt væri að vita meira um heildarstofnstærð flundru á vatnasvæði Hvítár m.a. til að geta 

metið áhrif á aðra stofna og möguleika til nýtingar á tegundinni. Það væri m.a. unnt að gera með 

merkingum flundru og endurveiði á nokkrum stöðum á ósasvæðinu. Með merkingu fiska er hægt 

að afla upplýsinga m.a. um ferðir þeirra, vöxt, atferli, hámarksaldur, dánartíðni, o.fl. (Reubens og 

fleiri, 2012; Ricker, 1975). Velja þarf merkin eftir því hvaða spurningum á að svara (Eydís 

Njarðardóttir, 2001) . Nokkrar tegundir af merkjum eru til, misjafnt er hvaða merki hentar best 

og koma þar inn þættir eins og stærð og lögun fisksins, stærð merkja og hvort hægt sé að lesa af 

þeim án þess að drepa fiskinn. Í tilfelli flundrunnar væri hægt að nota örmerki en þau merki eru 

segulmagnaðir málmsívalningar og er hægt að stinga merkinu með holnál í fituvef í haus og 

vegna segulmögnunar merkisins er hægt að finna það aftur (Espinoza og fleiri, 2011; Eydís 

Njarðardóttir, 2001; ). Örmerkin henta vel fyrir seiði en ekki stærri fiska. Til að merkja stærri 

fiska og kanna ferðir þeirra á vatnasvæðinu er hægt að nota útvarpsmerki sem er komið fyrir 

innvortis en slík merki gagnast ekki í sjó (Benóný Jónsson, Friðþjófur Árnason og Ingi Rúnar 

Jónsson, 2012; Mellas og Haynes, 1985). Einnig væri hægt að merkja með utanáliggjandi 

merkjum sem sjást þegar fiskurinn er fangaður (Espinoza og fleiri, 2011; Eydís Njarðardóttir, 

2001).  

4.7. Nytjar 
Flundra er víða nytjafiskur erlendis og hefur skráður afli aukist úr 9.700 tonnum árið 1950 í 

22.374 tonn árið 2006; Danir, Pólverjar og Hollendingar veiða allt að 75% af skráðum afla það ár 

(FAO, 2008). Þessi þrjú lönd eru staðsett norðarlega á útbreiðslusvæði flundrunnar á meðan 

skráður afli landa sunnar (á útbreiðslusvæði flundrunnar) var innan við 1% af heildarafla ársins 

2006 (FAO, 2008). Árið 1999 veiddu Danir 3.528 t og Hollendingar 3.159 t (FAO, 2012). Á 

Íslandi hefur lítið hefur verið skráð af flundru afla í sjávarveiði eða á hvaða dýpi hún veiðist. 

Skýrist það að nokkrum hluta af því að þegar meðafli er lítill, kemur hann ekki fram í 

afladagbókum veiðiskipa. Í leiðöngrum Hafrannsóknarstofu Íslands hefur flundran aðallega 

fengist sem meðafli í botnvörpu og veiðst á 6-40 metra dýpi (Jónbjörn Pálsson, munnlegar 

upplýsingar, 20. nóvember, 2012).Skráður landaður flundruafli við Ísland síðan 2008 er mjög 

lítill eða innan við 500 kg árin 2008-2012 (mynd 34). 



 
 

61 
 

 
 

 

Mynd 34. Skráður afli flundru eftir veiðarfærum. Gögn frá Jónbjörn Pálsson, 2012. 

 

Út frá gögnum um í hvaða veiðarfæri flundran veiðist (mynd 34), má áætla að hún dvelji frekar 

grunnt við strendur Íslands, t.d. eru hrognkelsanet að jafnaði lögð mjög grunnt. Einnig er nokkuð 

um að flundra sé skráð í veiðibækur stangveiði í ám hérlendis (Guðni Guðbergsson, 2012). 

Flundra virðist enn sem komið er í mestu magni á Suðurlandi og Vesturlandi, gjarnan í og við 

ósa fengsælla veiðivatna. Miklar takmarkanir, eru samkvæmt lögum, á notkun veiðibúnaðar í 

grennd við lax– og silungsveiðiár. Ef í ljós kemur að unnt sé að nýta flundru við Ísland væri 

sennilega best að gera það með gildruveiði  

Lokaorð 
Í verkefninu var markmiðið að skoða þróun á útbreiðslu flundrunnar umhverfis Íslandi, auk 

rannsókna á lífsháttum flundru á vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði með áherslu á þéttleika, 

aldurssamsetningu og fæðuval. Vonast var til að niðurstöður úr verkefninu nýtist til aðmeta 

áhrifflundrunnar á vistkerfi ósasvæða og áhrif á stofna laxfiska og til að hjálpa við að meta 

langtíma áhrif á vistkerfin og fiskistofna. 

Samkvæmt útbreiðslu könnun og heimildum, nær útbreiðslusvæði flundrunnar frá Stöðvarfirði 

að austanverðu meðfram suðurströndinni,Vesturlandi, Vestfjörðum allt norður að Miklavatni í 
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Skagafirði. Ekki er ólíklegt að sjávarhiti við Norðausturland sé þröskuldur á útbreiðslu 

flundrunnar. Þörf er á að fylgjast nánar með útbreiðslu flundrunnar, t.d. í veiðidagbækur og 

aflabækur skipa. Vöxt og lífshætti flundrunnar mætti skoða mun betur út frá staðsetningu . 

Flundran kom fyrst inn á ósasvæði Hvítár um miðjan júní og um miðjan júlí var þéttleikinn 

mestur neðst í ósnum, en er leið á haustið færði flundran sig ofar í ósinn og þéttleikinn varð 

mestur þar. Þörf væri á að leggja net allt árið, ásamt merkingum til að kanna göngur og hegðun 

flundrunnar eftir árstíðum á ósasvæðinu og utar í sjó. 

Meðalaldur var hæstur neðst í ósnum en ofar í ósnum voru aðallega ungfiskar (1+ til 3+) sem 

nýttu þau svæði en um haustið voru aðallega fiskar í aldurshópum 1+ til 2+ á ósasvæðinu. 

Fæðuval flundru fór eftir staðsetningu. Í fersku vatni fundust laxaseiði og ógreinanlegar fiskleifar 

í magasýnum. Í ísöltu vatni fannst bæði marfló og bleikjuseiði, þannig að um samkeppni og afrán 

á bleikju var að ræða á því svæði. Í sjó var fæðan fjölbreytt: skeldýr, trönusíli o.fl., þannig að 

samkeppni var milli laxfiska sem nýttu ósasvæðið og flundrunnar. Þörf er á að kanna nánar 

möguleg áhrif afránsins á stofnstærð laxfiska og samkeppnina við laxfiska. 

Vegna fárra rannsókna á fari og lífsháttum flundrunnar síðasta áratug er skilningur okkar á 

lífsháttum hennar, t.d. hrygningarferli, uppeldistöðvum seiða, fari og ferðum lirfa upp að árósum, 

mjög lítill. Þörf er á mun meiri rannsóknum á lífsháttum hennar. 

Víða erlendis er flundran nytjafiskur. Í dag er aukinn þrýstingur á sjálfbærar strandveiðar. Með 

auknum skilning á vatnakerfum og strandsvæðum okkar og getu til að fylgjast með þessum 

vistkerfum aukast möguleikar okkar til að nýta þessa lítt rannsökuðu auðlind. Geta okkar til að 

nýta þessa tegund eykst hlutfallslega með áframhaldandi rannsóknum. 
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Viðauki 1: Myndir af 4. þroskastigum kynkirtla úr Skarkola (Pleuronectes platessa) sem notað 
var til að meta sömu þroskastig í flundrum í verkefninu. Myndirnar tók Hlynur Pétursson. 

Hængar 

Mynd 1viðauka 1. Stig 1 (A). Ungfiskur(ókynþroska) svil mjó-eða bandlaga 0,5-1cm. Stig 2 (B) 
(hrygnandi). Svilin farin að tútna út, hvít á lit. Stig 3 (C) (hrygnandi). Svil mjólkur hvít, fylla vel út í 
kviðarholið, rennandi. Stig 4 (D) (hryngdur).Svil brúnleit samanskroppin, blóðhlaupin í afturbata. Himnur 
þykkari en hjá ókynþroska fiski. Þetta stig er oft erfitt að greina frá ókynþroska fiski. 
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Viðauki 1: Myndir af 4. þroskastigum kynkyrtla úr Skarkola (Pleuronectes platessa) sem notað 
var til að meta sömu þroskastig í flundrum í verkefninu. Myndirnar tók Hlynur Pétursson. 

Hrygnur 

 
 
 
 
 
 

Ekki kominn 

Mynd 2 viðauka 1. Stig 1 (A). Ungfiskur(ókynþroska), hrognasekkir litlir og hálfglærir með silfraðri 
áferð. Egg verða ekki greind með berum augum. Stig 2 (B) (hrygnandi). Hrognasekkir farnir að gildna, 
egg orðin sjáanleg. Hrognasekkir stækka og fylla að lokum stóran hluta kviðarholsins. Ekki til.Stig 3 (C) 
(hrygnandi). Hrogn fylla stóran hluta kviðarholsins. Sum eggin glær/gagnsæ og renna úr hrygnunni við 
léttan þrýsting. Stig 4 (D) (hrygnd).Hrogn samanskroppin, blóðhlaupin í afturbata. Himnur þykkari en hjá 
ókynþroska fiski. Þetta stig er oft erfitt að greina frá ókynþroska fiski. 
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Viðauki 2: Listi yfir veiðifélög sem fengu sendann spurningarlista. 1=svör bárust, 2= svöruðu 
ekki. 

 

REYKJANES Svara/ekki VESTFIRÐIR Svara/ekki 
ÚLFARSÁ 2 GUFUDALSÁ 2 

LEIRVOGSÁ 2 ÞORSKAFJARÐARÁ 1 
BLIKADALSÁ 1 FJARÐARHORNSÁ 2 
KIÐAFELLSÁ 2 MÓRUDALSÁ Á BA -

STRÖND 
2 

 
LAXÁ Í KJÓS 

 
2 

SUÐURFOSSÁ Á 
RAUÐASANDSHREPPI 

 
2 

BUGÐA 2 HVANNADALSÁ 1 
 

KÁLFÁ 
 

1 
BOTNSLÓN - 

SÚGANDAFIRÐI 
 

1 
TUNGUFLJÓT 2 LANGADALSÁ + VATN 2 

VESTURLAND  ÍSAFJARÐARÁ 2 
 

LAXÁ Í LEIRÁRSVEIT 
 

2 
SELÁ Í 

SKJALDFANNARDAL 
 

1 
LEIRÁ Í LEIRÁRSVEIT 1 LAUGARDALSÁ 1 

HAFNARÁ 2 VÍÐIDALSÁ Í 
STEINGRF 

 

2 

GUFÁ 1 SELÁ Í 
STEINGRÍMSFIRÐI 

2 

ANDAKÍLSÁ 1 STAÐARÁ 
STEINGRÍMSFIRÐI 

2 

HVÍTÁ - SKUGGI 2 BJARNARFJARÐARÁ 1 
HVÍTÁ - STRAUMAR 2 HRÓFÁ 2 

GRÍMSÁ OG TUNGUÁ 1 NORÐVESTURLAND  
 

ÞVERÁ 
 

1 
HRÚTAFJARÐARÁ OG 

SÍKÁ 
 

1 
KJARRÁ 1 MIÐFJARÐARÁ HÚN. 2 

NORÐURÁ II 
 

1 NÚPSÁ 2 
LITLA ÞVERÁ 1 VIÐIDALSÁ OG FITJÁ 1 

GLJÚFURÁ 1 GLJÚFURÁ A-HÚN 2 
LANGÁ 1 VATNSDALSÁ 2 
HÍTARÁ 2 LAXÁ Á ÁSUM FREMRI 2 

HAFFJARÐARÁ 2 BLANDA 2 
NÚPÁ Á EYJAHREPPI 2 GALTARÁ 2 
STRAUMFJARÐARÁ 1 SEYÐISÁ 1 

LAXÁ Í  
MIKLAHOLTSHREPPI 

 
1 

SVARTÁ Á 
HÚNAVATNSSÝSLU 

 
2 

 
VATNASVÆÐI LÝSU 

 
1 

LAXÁ Á REFASVEIT OG 
NORÐURÁ 

 
2 

 
URRIÐAÁ Á MÝRUM 

 
2 

LAXÁ Í 
SKEFILSTAÐAHREPPI 

 
2 

ÁLFTÁ 2 HROLLEIFSDALSÁ 2 
LAXÁ Á 

SKÓGASTRÖND 
2 HOFSÁ VIÐ HOFS'OS 1 

SVÍNAFOSSÁ 1 NORÐAUSTURLAND  
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BAKKAÁ 2 HÉÐINSFJARÐARÁ 1 
DUNKÁ 2 ÓLAFSFJARÐARÁ 2 

SKRAUMA 1 SVARFAÐARDALSÁ 2 
HÖRÐUDALSÁ 2 ÞORVALDSDALSÁ 2 

HAUKADALSÁ NEÐRI 2 HÖRGÁ 2 
LAXÁ Í DÖLUM 2 EYJAFJARÐARÁ 1 

FÁSKRÚÐ 2 FNJÓSKÁ 2 
GLERÁ 2 SKJÁLFANDAFLJÓT 1 
LAXÁ Á 

HVAMMSSVEIT 
2 DJÚPÁ 2 

STAÐARÁ 2 LAXÁ Í LAXÁRDAL (Rau 
h) 

1 

KROSSÁ Á 
SKARÐSSTRÖND 

 
1 

LAXÁ Í ÞING. 
LAXÁ,KRÁKÁ (MYV) 

 
2 

BÚÐARDALSÁ 1 LAXÁ Í AÐALDAL (silsv) 1 
AUSTURLAND  NORÐAUSTURLAND  

MIÐFJARÐARÁ OG 
KVERKÁ 

 
1 

 
LAXÁ Í ÞING 
MÚLATORFA 

 
2 

 
SELÁ Í VOPNAFIRÐI 

 
1 

REYKJADALSÁ OG 
EYVINDARLÆKUR 

 
1 

HOFSÁ Í VOPNAFIRÐI 2 DEILDARÁ 2 
VESTURDALSÁ Í VOP-

F 
1 ORMARSÁ 2 

SUNNUDALSÁ Á VOP-
F 

2 HAFRALÓNSÁ 1 

GILSÁ OG SELFLJÓT 2 KVERKÁ 1 
SEYÐISFJARÐARÁ 2 SUÐURLAND  

BREIÐDALSÁ 1 KALDAKVÍSL 2 
EYSTRI-RANGÁ  OG 

ÞVERÁ 
2 GEIRLANDSÁ 2 

YTRI-RANGÁ og 
HÓLSÁ 

2 HOLTSÁ 2 

EYSTRI RANGÁ OG 
FISKÁ 

 
2 

 
TUNGULÆKUR 

 
2 

KÁLFÁ 2 GRENLÆKUR SV 5 2 
  TUNGUFLJÓT 2 
  EYSTRI-RANGÁog 

ÞVERÁ 
1 

   2 
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Viðauki 3: Meðallengdir flundru eftir möskvastærð, hámarksstærð, minnsta stærð ásamt 
staðalfrávikum og fjölda á öllum stöðvum 2011.  

Möskvastærð Meðallengd Max Min SD Fjöldi 

12mm 25,6 37,2 12 8,7 18 

16,5 mm 20,3 36,1 8,5 7,5 59 

18,5 mm 24 35 11 8,3 29 

21,5 mm 17,3 40,3 7,5 9 43 

25 mm 17,8 32,5 10,5 7,3 34 

30 mm 17,3 33 10,5 5,9 95 

35 mm 20,6 35 12,6 7,3 81 

40 mm 22,6 38 14 6,5 120 

50 mm 25,9 37,5 18,7 6,4 19 

60 mm 28,4 33,3 23 3,2 8 
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Viðauki 4 Samanburður á lengdum eftir aldri erlendis frá (Summers, 1980) við stöð 2 
(Einarsnes) og stöð 3 (Straumeyri). 

Aldur Viðmið (Summers 1980) Stöð 2 Stöð 3 
1+ 8-14 cm 8 - 15 cm 8-15 cm 
2+ 14 -19 cm 15 - 21cm 13-22 cm 
3+ 19 -23 cm 20-29 cm 18-28 cm 
4+ > 23 cm   28-33cm 

 

 

 

 


