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Abstract 

 
The European flounder is a new inhabitant in Icelandic waters. The life history of the species, its 

ecological impact and how it may vary with geographical distribution around Iceland is relatively 

unknown. This research was conducted by electrofishing within tidal zones in estuaries in different 

parts of the country. The areas included in the study were: Breiðafjörður, Faxaflói, the southern coast 

and the southeast coast of the country. Length distribution of young of the year (0+) and one year old 

(1+) juvenile fish were compared between these areas and differences in size compared within and 

between each age class, both in spring and summer time. Results showed that the 0+ juveniles 

generally enter the estuaries in June and the 0+ and 1+ juveniles are largest in size on the south side of 

the country and are smaller at higer latitudes towards the northern part of the country. Differences in 

ocean temperatures between those locations might affect the flounders’ growth and the 0+ juveniles 

might enter estuaries in the south later than they do in the west which could also positively impact 

their growth along with the temperature. No 0+ juveniles were caught on the southeast side and that 

might indicate a later upward migrationin the estuaries in the southeast. 

Difference in the ratio of dextral and sinistral flounder is apparent from south to north. The 

ratio of sinistral individuals is the lowest on the West coast (Faxaflói and Breiðafjörður), it then rises 

again in the south and decreases in the southeast. Reasons for these differences are not clear but they 

could arise from the different oceanic temperatures between geographical areas of the country. The 

difference between dextral and sinistral individuals follows the same trend as the size difference of 

each age class between different parts of the country. 

 
Útdráttur 

 
Flundran er nýr landnemi við Ísland og lífshættir hennar hérlendis eru að miklu leiti óþekktir. Frekari 

athugana er þörf þar sem áhrif flundrunnar á vistkerfi sitt eru ekki þekkt til fullnustu. Við gerð 

þessarar rannsóknar var rafveitt á nokkrum ósasvæðum á Suðaustur- og Suðurlandi auk valdra svæða í 

Faxaflóa og Breiðafirði.  Lengdardreifingar 0+ og 1+ seiða voru bornar saman milli landshluta auk 

þess sem horft var til stærðardreifingar hvers árgangs snemma vors og aftur þegar lengra var liðið á 

sumarið. Niðurstöður sýndu að 0+ seiði ganga í ósana í júní og bæði 0+ og 1+ seiði voru stærst á 

Suðurlandi en minnkuðu eftir því sem norðar dró. Líklega hefur ólíkur sjávarhiti á milli þessara 

landsvæða áhrif á vöxt og hugsanlega ganga seiðin fyrr í ósana sunnan við land en þau gera norðar. 

Slíkt gæti haft jákvæð áhrif á vöxt samhliða hærra hitastigi. Þar sem engin 0+ seiði veiddust á 

Suðausturlandi mætti leiða líkur að því að seiðin gangi síðar í ósana þar en í öðrum landshlutum. 

Vendni virtist einnig breytast eftir landshlutum og hlutfall vinstri vendna einstaklinga er minnst 

á vestur- og suðvesurlandi (Breiðafirði og Faxaflóa) en eykst svo á Suðurlandi og lækkar svo aftur á 

Suðausturlandi. Ekki er vitað fyrir víst af hverju þessi breytileiki stafar en hann gæti tengst 

mismunandi sjávarhita eftir landshlutum. Breytileiki í vendni fylgir sömu stefnu og stærðarbreytileiki 

0+ og 1+ seiða. 
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4 Þakkir 

 
Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Bjarna Jónssyni, fyrir veitta aðstoð og 

stuðning við gerð þessa verkefnis og fyrir að veita aðgang að sýnum sem gerðu verkefni þetta 

mögulegt. Einnig vil ég þakka öllum hjá Biopol ehf. fyrir aðstoð sína og hjálpsemi við 

mælingu og skráningu sýna. Starfsfólki fiskeldis- og fiskalíffræðideildar Hólaskóla vil ég líka 

þakka kærlega fyrir liðið ár.  



 

1 

 

5 Inngangur 

 

5.1 Kynning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flundra, eða ósakoli, (Platichthys flesus) er flatfiskur af kolaætt. Hún er þunnvaxin og í 

meðallagi hausstór en kjafturinn er smár (1. mynd). Hægri hliðin snýr upp og er grá-brúnleit 

og á henni eru stundum rauðleitir dílar. Vinstri hliðin snýr niður og er hvít að lit (2. mynd). 

Bæði eyruggar og kviðaruggar eru smáir en raufaruggi og sporður eru vel þroskaðir og rákin 

bogastrengist upp við eyruggann (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson 2013; Muus og 

Dahlström, 1977). Við fyrstu sýn líkist flundran bæði skarkola og sandkola. Það sem 

aðgreinir hana helst frá þessum tegundum eru beinkörtur sem liggja meðfram endilangri 

rákinni, bak- og raufarugga. Lengd flundru getur orðið allt að 60 sentímetrar (Gunnar Jónsson 

og Jónbjörn Pálsson 2011). 

Mikill meirihluti flundra við Ísland sýnir hægrivendni. Það þýðir að við 

myndbreytingu færist hægra auga hennar yfir á vinstri hliðina. Þó er lítill hluti stofna 

tegundarinnar sem er vendinn til vinstri og þá snýr hægri hliðin niður og vinstri hliðin upp. 

Hvað liggur að baki þessum mun er ekki vitað með vissu en sýnt hefur verið fram á 

landfræðilegan mun hvað varðar vendni á öðrum útbreiðslusvæðum flundrunnar. Í Svíþjóð 

lækkar hlutfall vinstrivendna flundra eftir því sem sunnar dregur og þær eru algengari eftir 

því sem fiskurinn er yngri. Það bendir til þess að dánartíðni sé hærri meðal vinstrivendna 

einstaklinga (Fornbacke og fleiri, 2002). Vistfræði hægri- og vinstrivendna fiska virðist vera 

ólík að einhverju leiti, til dæmis hvað varðar sundhegðun og samkeppni við aðrar tegundir 

(Bergstrom, 2006). Þar af leiðandi er mikilvægt að vita hvernig vendni eftir landlegu er háttað 

við Ísland en á erlendu útbreiðslusvæði flundrunnar er um 30% stofna vinstrivendnir. Það 

hlutfall er mun minna hér og virðist vera lægra í suðri en norðri (Fiskifréttir, 2004). 

 
5.2 Lífsferill, hrygning og lirfuþroski 
 
Hrogn flundrunnar eru sviflæg og smá. Þau eru um 0.8-1.4 mm í þvermál og geta verið frá 

400.000-1.000.000 talsins í hverri hrygningu. Hrygning fer fram á 20-40 metra dýpi og 

tímasetning hrygningar er breytileg eftir heimshlutum. Í Norðursjó hrygnir flundran í febrúar-

maí, við Kolaskaga gerist það í apríl-júní en í Svartahafi í janúar-mars (Muus og Dahlström, 

1. mynd: Flundra  2. mynd: Flundra, hvíta hlið  
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1977). Hérlendis er talið að hrygning verði í endaðan apríl (Gunnar og Jónbjörn 2011). Við 

10°C klekjast hrognin út á 5-7 dögum og úr eggjunum koma gegnsæjar lirfur sem eru um 3 

mm langar (Muus og Dahlström, 1977). Uppeldissvæði flundrunnar er í ám, sjávarlónum og 

ósum sem þýðir að lirfurnar þurfa að flytja sig frá hrygningarsvæðum við strandlengjuna og 

upp í ósana. Talið er að lirfurnar notist að litlu leiti við virkt sund en ferðalag þeirra að ósnum 

virðist að mestu stýrast af fallaskiptum. Þegar fjarar út halda lirfurnar til nálægt botni og 

draga þannig úr áhrifum strauma sem annars myndu toga þær lengar út á haf. Á flóði færa 

þær sig hins vegar ofar í vatnsbolnum og færast með aðfalli í átt að landi (Jagger 1999).  

 Myndbreyting verður þegar lirfurnar eru um 9-12 mm að lengd (Osse og Boogaart, 

1997). Þá færist vinstra augað yfir á hægri hliðina og þær verða botnlægar (Muss og 

Dahlström, 1977; Kottealt og Freyhof, 2007). Ungfiskur velur sér svo stað í ósnum eða ánni 

eftir stærð og þroska. Stærsti fiskurinn virðist leita í mesta seltu á meðan yngstu seiðin finnast 

í mestum þéttleika þar sem seltubreytingar eru tíðastar. Fiskar í millistærð virðast hins vegar 

ekki velja svæði með markvissum hætti og finnast dreifðir um ánna (Souza og fleiri, 2013). 

Vöxtur einstaklinga er háður stofnstærð og öðrum skilyrðum. Vöxtur getur verið ólíkur eftir 

svæðum og eins árs flundra í Borgundarholm er iðulega um 4 sentímetrar en í Kattegat er hún 

allt að 13 sentímetrar (Muus og Dahlström, 1977). Þetta viriðst líka eiga við um svæði innan 

Íslands og getur vöxtur í ólíkum ám verið breytilegur (Kristinn Kristinsson, 2011; Ásgeir 

Valdimar Hlinason, 2013) auk þess sem athuganir erlendis hafa bent til þess að vöxtur 

kynjanna geti verið ólíkur, en hængar eru gjarnan minni en hrygnur (Florin, 2005). Breytileiki 

getur verið talsverður innan árganga og á 3. mynd sést glögglega hversu mikill stærðarmunur 

getur verið á 0+ seiðum sem öll voru veidd á sama árstíma. 

 

 

 Þegar fiskurinn nær 20-25 sentímetra lengd verður hann kynþroska. Hann færir sig þá 

í fulla seltu og yfirgefur uppeldisstöðvarnar. Þetta gerir hann gjarnan í árslok, eða frá október 

til desember. Þá eru hængarnir iðulega 2-3 ára en hrygnurnar eru 3-4 ára (Kottealt og 

Freyhof, 2007) en tilraunaveiðar við Einarsnes og Straumseyri bentu til þess að fiskur 

hérlendis verði hugsanlega kynþroska einu ári seinna (Ásgeir Valdimar Hlinason, 2013). Það 

er talið sjaldgæft að kynþroska flundrur snúi aftur á ósasvæði, en þó hefur verið sýnt fram á 

hrygningu flundra í ósasvæði á landamærum Spáns og Portúgals (Morais og fleiri, 2010) auk 

þess sem kynþroska flundra hefur veiðst í ósum hérlendis (Ásgeir Valdimar Hlinason, 2013). 

 
  

3. mynd: Stærðarbreytileiki 0+ seiða, 

Bjarni Jónsson, 2004 
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5.3 Fæðuval 
 
Flundran flokkast sem ránfiskur og virðist ekki vera sérlega vandfýsin í fæðuvali en stærð 

virðist hafa þó nokkur áhrif á fæðuhegðun fisksins. Á lirfustigi lifir flundran helst á smáum 

krabbadýrum en þegar hún verður stærri einkennist mataræði hennar einna helst af lindýrum 

og öðrum fiskum (Muus og Dahlström, 1977). Rannsókn úr Hlíðarvatni sýndi fram á mun í 

fæðuvali flundru eftir stærð. Smáir, rafveiddir fiskar höfu étið mest af rykmýs- og 

bitmýslirfum auk lítils magns af hornsílum og bobbum á meðan stærri fiskar sem veiddir voru 

í net átu mest af öðrum fisk, ýmist bleikjum eða hornsílum (Friðþjófur Árnason og fleiri, 

2012).  

 Flundran deilir uppeldisstöðvum að einhverju leiti með laxfiskum og það er því vert 

að leiða hugann að því hvort fæðunám þessara tegunda skarist. Flundran virðist vera 

fjölbreyttari í fæðuvali en laxfiskar auk þess sem meira finnst af fiskileifum í maga 

flundrunnar sem sýnir fram á títt afrán hennar á seiðum annarra tegunda. Bleikja, lax og 

urriði virðast sérhæfðari í fæðuvali á meðan flundran virðist éta mikið af því sem býðst að 

hverju sinni. Á meðal fæðutegunda sem hafa fundist í maga flundru í íslenskum vötnum eru 

vatnabobbar, laxfiskaseiði, trönusíli, hornsíli, marflær, skeldýr og vatnaflær. Sömu 

fæðutegundir hafa fundist í mögum laxfiska en þeir virðast einblína á eina til tvær tegundir á 

meðan fæðuval flundrunnar er ómarkvissara (Ásgeir Valdimar Hlinason, 2013; Kristinn 

Kristinsson, 2011; Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson, 2007; Friðþjófur Árnason, 2012). 

 
5.4 Útbreiðsla og landnám 
 

 
4. mynd: Útbreiðsla flundru á heimsvísu. 

Mynd fengin úr Náttúrufræðingnum 70 (2-3). 

 

 

Útbreiðsla flundrunnar hefur breyst á undanförnum áratugum og það er ekki langt síðan 

tegundin fannst fyrst hér við land. 4. mynd sýnir útbreiðslusvæði flundrunnar fyrir komu sína 

til Íslands og nær það yfir bróðurpart Evrópu. Tegundin finnst í NA-Atlantshafi, frá Hvítahafi 

og N-Noregi suður í Estrasalt.Hún finnst líka við Færeyjar, Bretlandseyar og við strendur 

NV-Afríku. Flundran er líka í Miðjarðarhafi og Svartahafi (Gunnar og Jónbjörn, 2013). Hún 

heldur sig við strandlengjur og finnst aðallega frá fjöruborði og niður á 25 metra. Yngri fiskur 

heldur sig að mestu á grynningum en einstaka eldri fiskar hafa fundist á allt að 100 metra 

dýpi (Muus og Dahlström, 1977). 
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 Lengi vel var flundran óþekkt við Ísland, en árið 1999 urðu silungaveiðimenn í Ölfusi 

varir við meiri flatfisk í netum sínum en árin á undan. Þeir sendu einn slíkan fisk til 

fiskisérfræðinga Hafrannsóknastofnunnar til greiningar. Sérfræðingarnir staðfestu að um 

flundru væri að ræða og fleiri fiskar af sömu tegund voru sendir til þeirra í kjölfarið frá 

Suður-, Suðaustur-, Suðvestur- og Vesturlandi. Átta þessara fiska voru aldursgreindir og 

reyndust vera á aldrinum 2-6 ára. Veiddir hængar voru kynþroska og þær hrygnur sem voru 

veiddar í lok mars eða byrjun apríl voru nálægt hrygningu (Gunnar Jónsson og Jónbjörn 

Pálsson, 2011). 

Miklar breytingar hafa orðið á sjónum í kringum Ísland og útbreiðsla ýmisa tegunda 

hefur færst til á milli ára. Árið 1999, sama ár og fyrsta flundran fannst í Ölfusi, veiddist 

skötuselur einna helst í vestanverðum Breiðafirði, Faxaflóa og meðfram Suður- og 

Suðausturströnd landsins. Árið 2006 hafði útbreiðsla hans stóraukist og hefur náð um allt 

land nema þá helst til Norðausturlands. Þessar breytingar í útbreiðslu sem og aukin nýliðun 

stofnsins hafa verið tegndar við hækkandi sjávarhita (Jón Sólmundsson og fleiri, 2006). 

Grjótkrabbinn hefur einnig aukið útbreiðslu sína stöðugt síðan hann fannst fyrst í Hvalfirði 

árið 2006. Þrátt fyrir lirfurek fyrir Vestfirðina náði krabbinn ekki fótfestu í svo köldum sjó 

(Óskar Sindri Gíslason, 2010). Árið 2013 urðu starfsmenn Arnarlax á Vestfjörðum hins vegar 

varir við fullorðna grjótkrabba í Arnarfirði (Vísir, 2013).  

Útbreiðsla flundrunnar var einnig ör eftir árið 2000 og fljótlega fóru að berast fregnir 

af veiddum flundrum víðs vegar að. Árið 2001 var fyrsta nýliðun tegundarinnar staðfest í 

Faxaflóa. Þá fundust nýlega klakin seiði í fjölda áa á Faxaflóasvæðinu (Guðmundur Ingi 

Guðbrandsson og Bjarni Jónsson, 2004). Landnámið virðist hafa byrjað fyrir sunnan en strax 

árið 2003 veiddust fyrstu flundrurnar á Vestfjörðum (Þorleifur Eiríksson og fleiri, 2012) og 

Náttúrustofa Vesturlands greindi frá því árið 2005 að tegundin væri orðin algeng í 

Straumfjarðará, Staðará, Lárvaðli og Hraunsfirði (Náttúrustofa Vesturlands, 2005). 

Útbreiðslan virðist hafa aukist ár frá ári og 2011 var sendur spurningalisti til 112 veiðifélaga. 

Á meðal spurning á þeim lista var hvort flundra hefði fundist á veiðisvæðinu eða ekki. 

Svarhlutfall var ágætt frá öllum landshlutum, öðrum en Suðurlandi, en könnunin leiddi í ljós 

að flundra hefur fundist í öllum landshlutum nema þá helst á Austurlandi (Ásgeir Valdimar 

Hlinason, 2013). 

 
5.5 Framandi og ágengar tegundir 
 
Með auknum umsvifum í samgöngum og breytingum á loftslagi er stöðugt algengara að 

búsvæði lífvera stækki eða færist til. Þegar lífvera nemur land á nýju búsvæði er talað um 

framandi tegund og flutningur milli staða getur ýmist verið fyrir slysni eða viljandi. Þegar 

lífverum er sleppt viljandi er gjarnan um að ræða sleppingar gæludýraeigenda eða sleppingar 

til að auka veiði í vötnum. Ef lífverur flytjast milli svæða fyrir slysni getur það t.d verið 

vegna umhverfisþátta á borð við vinda eða strauma. Önnur algeng flutningsleið er með 

samgönguleiðum skipa, bíla og flugvéla. Þá er sér í lagi algengt að lífverur í sjó flytjist milli 

svæða með kjölfestuvatni skipa (Lockwood og fleiri, 2007). Með breytingum á sjávarhita eru 

flutnigar lífvera með kjölfestuvatni stöðugt meira áhyggjuefni. Gripið hefur verið til ýmissa 

ráðstafana til að sporna við slíkum flutningi og samkvæmt 6.gr reglugerðar um losun 

kjölfestuvatns er kveðið á um hverjar eru löglegar staðsetningar sleppinga þess. Í 

reglugerðinni er skipum einnig gert skylt að halda kjölfestudagbók og hafnarstjórum ber að 

veita upplýsingar um hvar sé óhætt að taka upp kjölfestuvatn (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2010). 
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 Þó svo að lífvera nemi land á nýju svæði er ekki þar með sagt að tegundin nái fótfestu 

og útbreiðsla er ekki vís. Eftir landnám þarf nýja tegundin að koma upp stofni sem viðheldur 

sér og í kjölfar þess kemur í ljós hvort stofninn breiði úr sér eða haldist tiltölulega 

staðbundinn. Ef stofninn stækkar ört og veldur efnahagslegum eða líffræðilegum skaða er um 

að ræða ágenga tegund (Lockwood og fleiri 2012). Framgangur ágengra tegunda er talinn 

falla undir „Tíundaregluna“. Ein af hverjum tíu tegundum sem flytjast inn á ný svæði munu 

finnast villtar í náttúrunni. Af þeim tegundum sem finnast villtar munu ein af hverjum tíu ná 

fótfestu. Af þeim tegundum sem á annað borð ná fótfestu verður ein af hverjum tíu þeirra að 

plágu (Williamson og Fitter, 1996).  

Í náttúru Íslands eru þær tegundir sem teljast framandi 135 talsins. Af þeim eru sjö 

sem teljast ágengar. Ágengar tegundir á Íslandi eru hæruburst, alaskalúpína, skógarkerfill, 

búrasnigill, spánarsnigill, húshumla og minkur. Í sjó og vötnum eru framandi tegundir fjórar; 

búrabobbi, grjótkrabbi, flundra og sandrækja. Búrabobbinn er talinn hafa komið til landsins 

með fiskabúrum en hinar fjórar tegundirnar hafa að öllum líkindum borist hingað með 

kjölfestuvatni (Umhverfisstofa, 2014) sem undirstrikar enn frekar þörf á forvörnum þegar 

kemur að meðhöndlun kjölfestuvatns skipa.  

Flundran hefur ekki verið flokkuð sem ágeng tegund en áhrif hennar á ósasvæði 

umhverfis landið eru lítið þekkt. Framandi tegundir í ósasvæðum eiga oft auðvelt með að 

festa sig í sessi þar sem margir ósar eru tegundasnauðir og nýjar tegundir geta hæglega nýtt 

sér opin vist og rutt sér rúms á þessum svæðum (Dobson og Frid, 2009). Koma flundrunnar 

til Íslands gæti haft áhrif á uppeldissvæði laxfiska þá einkum með samkeppni í fæðuvali og 

afráni (Kristinn Kristinsson, 2011; Ásgeir Valdimar Hlinason, 2013; Magnús Johannsson og 

Benóný Jónsson, 2007; Friðþjófur Árnason og fleiri, 2012) auk þess sem samkeppni um pláss 

gæti átt sér stað. 

 
5.6 Markmið 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á stærðarbreytileika 0+ og 1+ flundruseiða í 

mismunandi ósum, allt frá Suðausturlandi og út í Breiðafjörð. Lengdardreifing flundruseiða á 

ólíkum stöðum var skoðuð bæði í maí og júní til að sýna breytingar sem urðu í 

stærðarsamsetningu stofna eftir því sem líður á sumarið. Einnig er horft til þess hvort munur í 

lengdardreifingu sé sjáanlegur á milli ára. Stærðarbreytileiki 0+ og 1+ árganga er auk þess 

borinn saman eftir landsvæðum. Að lokum var hlutfall vinstrivendra einstaklinga af 

heildarafla athugað á milli landssvæða, bæði eftir árum og sem hlutfall af heildarafla allra ára. 
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6 Aðferðir 

 
Rafveitt var í ósum í Vogslæk, Elliðaám, Vífilstaðalæk, Hraunslæk, Ögurslæk, Reykhólum, 

Stokkseyri, Dynjanda og Kíl árin 2006-2012. Rafveiðar fóru iðulega fram í maí og júní 

mánuði en á einstaka stöðum fór sýnatakan einnig fram á öðrum árstímum sem gátu verið allt 

frá maí og fram í október. Við veiðar var rafveitt innan stórstraumsfjöruborðs og hvergi 

lengra en þangað sem hæsti straumur nær. Staðhættir við lækina eru ólíkir, botngerð 

fjölbreytileg og tegundasamsetning í ósunum er einnig mismunandi. Staðarlýsingar eru 

aðgengilegar í viðauka A auk nákvæmra dagsetninga veiðiferða. Lækjum var skipt upp í 

landshluta samkvæmt töflu 1 og sýnatökustaði má sjá á korti á 5. mynd.  

 

1. Tafla: Skipting lækja eftir landshlutum. 

Landshluti Lækir í landshluta 

Faxaflói Vogslækur 

Elliðaár 

Vífilstaðalækur 

 

Breiðafjörður Hraunslækur 

Ögurslækur 

Reykhólar 

 

Suðurland Stokkseyri 

 

Suðausturland Kíll 

Dynjandi 

 

 

 

 

5. mynd: Staðsetning ósa þar sem sýnatökur fóru fram 
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Veiddir fiskar voru geymdir í 96% ethanóli. Flundrur voru teknar til hliðar og 

lengdarmældar með skífumáli auk þess sem hægri- eða vinstrivendni skráð við hvern mældan 

fisk. Haldið var utan um lengdarmælingar í Excel og tölfræðiúrvinnsla og gerð mynda fór 

fram í R (x64 3.0.0) að undanskildri 13. mynd sem var unnin út frá sjóhitagögnum 

Hafrannsóknastofnunnar á vef stofnunarinnar. Við úrvinnslu sýna fyrir lengdardreifingar eftir 

einstaka svæðum (sjá lengdardrefiingar í viðauka B) og landshlutum (sjá myndir 6-9) og 

stærðarbreytileika árganga (myndir 10-12) var notast við sýni frá maí- og júnímánuðum árin 

2007 og 2008. Þessi ár voru notðu til að öðlast samanburð, bæði á milli tveggja ára og 

tveggja mánaða innan sumartímans. Vinnsla lengdardreifinga og stærðarbreytileika nær 

aðeins til 0+ og 1+ árganga, en eldri fiskar voru ekki notaðir. Aldur fiskanna var áætlaður út 

frá fyrri aldursgreiningu (Bjarni Jónsson, óbirt gögn). Allir staðir í töflu 1 voru notaðir við 

gerð á lengdardreifingum og mats á stærðarbreytileika að undanskyldum Dynjanda. 

Við útreikninga á hlutföllum vinstrinvendi á milli landsvæða var notast við hvern 

veiddan fisk á öllum stöðum (1. tafla) árin 2006-2012 óháð aldri eða árstíma veiðanna 

(dagsetningar í töflu 2A, viðauka A) þar sem ekki var greinanlegur munur á vinstrivendni 

meðal árganga eða eftir árstíma. Hlutföll vinstrivendra einstaklinga voru reiknuð af 

heildarafla og töfræðileg marktækni á mun milli svæða prófuð með Z-prófi. 
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7 Niðurstöður 

 
7.1 Lengdardreifing eftir landshlutum 
 
Lengdardreifing veiddra 0+ og 1+ seiða var skoðuð á hverjum stað fyrir sig í bæði maí og 

júní árin 2007 og 2008 (sjá viðauka B). Til frekar meðhöndlunar voru staðir sameinaðir eftir 

landshlutum og unnið með hvern landshluta sem eina heild (myndir 6-9). Tafla 1 sýnir hvaða 

lækir eru innan hvers landshluta 

 

 
6. mynd: Faxaflói, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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7. mynd: Breiðafjörður, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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8. mynd: Suðurland, maí og júní árið 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. Sýni voru ekki 

tiltæk fyrir árið 2007. 

 

 
9. mynd: Suðausturland, maí og júní árið 2008. Lengdardreifing 1+ seiða.Engin 0+ seiði 

veiddust á Suðausturlandi árið 2008 og sýni fyrir árið 2007 voru ekki tiltæk. 
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7.2 Stærðarbreytileiki innan árganga 
 
Stærðarbreytileiki á 0+ og 1+ seiðum var skoðaður á milli allra landshluta. 10. mynd sýnir 

samanburð á 0+ seiðum í júní árin 2007 og 2008 en samanburð 1+ seiða í maí og júní sömu 

ár má sjá á myndum 11 og 12. Töflur 2 – 7 sýna lengdarmeðaltöl, sýnafjölda og staðalfrávik 

fyrir hvert rit. 

 
10. mynd: Stærðarbreytilieiki 0+ seiða í júní mánuði eftir landshlutum árin 2007 og 2008. 

Sýni fá árinu 2007 voru ekki tiltæk fyrir Suður- eða Suðausturland og engin 0+ seiði veiddust 

á Suðausturlandi árið 2008. 

 

2. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 0+ seiða eftir landshlutum 

árið 2007. Sýni voru ekki tiltæk fyrr S- eða SA-landi árið 2007. 

 

svæði n  meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 23 14.3 3.21 

Faxaflói 19 14.2 2.10 

 

 

 

3. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 0+ seiða eftir landshlutum 

árið 2008. Engin 0+ seiði veiddust á SA-landi árið 2008. 

 

svæði n meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 27 14.9 3.82 

Faxaflói 51 17.4 2.81 

Suðurland 11 22.2 1.99 
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11. mynd: Stærðarbreytileiki 1+ seiða í maí mánuði árin 2007 og 2008 eftir landshlutum. 

Sýni voru ekki tiltæk frá Suður- og Suðausturlandi árið 2007. 

 

4. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 1+ seiða eftir landshlutum í 

maí árið 2007. Sýni voru ekki tiltæk fyrir Suður- og Suðausturland árið 2007. 

 

staður n meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 161 33.1 6.02 

Faxaflói 85 48.9 11.34 

 

 

 

5. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 1+ seiða eftir landshlutum í 

maí árið 2008 

 

staður n meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 190 35.9 6.05 

Faxaflói 86 47.7 8.44 

Suðurland 66 52.9 7.93 

Suðausturland 34 49.4 9.81 
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12. mynd: Stærðarbreytileiki 1+ seiða í júní mánuði arin 2007 og 2008 eftir landshlutum. 

Sýni voru ekki tiltæk frá Suður- og Suðausturlandi árið 2007. 

 

 

 

6. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 1+ seiða eftir landshlutum í 

júní árið 2007. Sýni voru ekki tiltæk fyrir 1+ seiði á suður- eða suðausturland árið 2007. 

 

staður n meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 172 46.3 8.94 

Faxaflói 93 61.0 9.10 

 

 

 

7. tafla: Sýnafjöldi, meðaltal og staðalfrávik stærðarbreytingar 1+ seiða eftir landshlutum í 

júní árið 2008. 

 

staður n meðaltal (mm) staðalfrávik (SD) 

Breiðafjörður 94 48.1 7.14 

Faxaflói 23 64.5 12.22 

Suðurland 4 72.0 9.76 

Suðausturland 135 58.0 11.01 
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7.3 Vendni  
 

Þegar hlutfall vinstrivendra fiska var athugað var lækjum skipt niður eftir landsvæðum á 

sama hátt og áður (sjá töflu 1). Allir árgangar á öllum veiðitímum voru teknir saman og 

hlutfall vinstrivendna einstaklinga reiknað út frá heildarveiðum á hverju svæði fyrir sig, skipt 

eftir árum (tafla 8) og öll ár sameinuð (tafla 9). Nákvæmar dagsetningar veiða má sjá í 

viðauka A, töflu 2A. 

 

8. tafla: Hlutfall vinstrivendna einstaklinga eftir landsvæðum og árum 

 

ár Breiðafjörður n Faxaflói n S - land n SA - land  n 

2006 7% 500 5% 226 13% 82   

2007 6% 558 9% 455 17% 78   

2008 8% 312 9% 160 20% 86 9% 169 

2009 7% 221 9% 326 13% 175 15% 101 

2010 6% 255 7% 343 10% 112 0% 18 

2011 8% 36 4% 288 14% 21 11% 96 

2012   9% 34 9% 

 

116   

 

 

9. tafla: Hlutfall vinstrivendni meðal allra veiddra fiska eftir landsvæðum 

 

staður vinstrivendni n 

Breiðafjörður 7% 1882 

Faxaflói 7% 1832 

Suðurland 13% 670 

Suðausturland 11% 

 

384 

 

 

10 tafla: Z-test á muni hlutfalls vinstrivendna fiska milli svæða 

 

 
Breiðafjörður Faxaflói Suðurland Suðausturland 

Breiðafjörður - 
z-score: -0.8023 

p gildi > 0.05 

z-score: -5.2191 

p gildi <0.001 

z-score: -2.693 

p gildi: 0.007 

Faxaflói enginn munur - 
z-score: -4.537 

p value: <0.001 

z-score: -2.1486 

p value: 0.0315 

Suðurland 
marktækur 

munur 

marktækur 

munur 
- 

z-score: 1.2577 

p value: >0.05 

Suðausturland 
marktækur 

munur 

marktækur 

munur 
enginn  munur - 
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8 Umræður 

 
Ef horft er til lengdardreifinga, hvort sem er eftir landshlutum (Myndir 6 – 9) eða eftir 

einstaka stöðum (Viðauki B) er greinilegt hvernig stærðarsamsetning stofna breytist eftir því 

sem líður á sumarið. Í maí veiðist hvergi fiskur yngri en 1+ en þegar líður á júní mánuð 

virðast flundruseiðin ganga upp í ósana og í kjölfarið breytist aldursamsetning hópsins. Eini 

landshlutinn sem fylgir ekki þessu mynstri við fyrstu sýn er Suðausturland (Kíll) og gæti 

hugsanlega bent til þess að lirfur flundrunnar séu seinna á ferðinni upp ósana þar en í 

Breiðafirði, Faxaflóa og á Suðurlandi, en skorturinn á 0+ seiðum gæti einnig verið háður 

tilviljun þar sem sýni eru aðeins aðgengileg fyrir árið 2008.  

Árið 2007 er lítill munur á meðallengd 0+ seiða en stærðarbreytileikinn í Breiðafirði 

er meiri en í Faxaflóa. Meðallengd 0+ seiða er nánast sú sama í Breiðafirði 2008 og 

breytileikinn hefur dregist saman, en á sama tíma eykst meðallengd í Faxaflóa. Meðallengd 

0+ seiða á Suðurlandi er hins vegar mun meiri en í Breiðafirði og Faxaflóa og það er 

hugsanlegt að heitari sjór sunnan við landið hafi þessi áhrif á vöxt fiskanna (Fonds og fleiri, 

1992; Fiskifréttir, 2004). Einnig er hugsanlegt að seiðin gangi nokkru fyrr upp í ósana sunnan 

megin við landið. Stærðarbreytileiki 1+ seiða fylgir svipuðu mynstri og stærðarbreytileiki 0+ 

seiðanna, en stærðarbreytileiki virðist þó aukast á seinna aldursárinu. Á Suður- og 

Suðausturlandi árið 2008 eru seiðin stærst á sunnanverðu landinu. Stærð seiða er nánst sú 

sama í Faxaflóa og Suðausturlandi en þau eru minnst í Breiðafirði og meðalstærð 1+ seiðanna 

jókst frá maí til júní á öllum svæðum. Mismunur í hlutfalli vinstri vendna einstaklinga fylgir 

svipaðri stefnu og stærðarmismunur 0+ og 1+ seiðanna eftir landsvæðum. Hlutfall 

vinstrivendni lækkar eftir því sem norðar dregur og er minnst af þeim einstaklingum í 

Faxaflóa og Breiðafirði en flestir eru þeir á Suðurlandi.  

Þennan landfræðilega mun á vendnihlutföllum og vexti má hugsanlega rekja til 

hitastigs sjávar. Mynd 13 sýnir mælingar Hafrannsóknastofnunnar við Reykjavíkurhöfn 

(Faxaflói), Flatey (Breiðafjörður), Vestmannaeyjar (Suðurland) og Stöðvarfjörð 

(Suðausturland) (Hafrannsóknastofnun, 2014), en hafa ber í huga að Stöðvarfjörður er austar 

á landinu en sýnatökusvæði fyrir Suðausturland. Mismunur á hitastigi Stöðvarfjarðar og 

Vestmannaeyja gefa þó til kynna hvernig hitastig sjávar lækkar eftir því sem austar dregur.  

Áður hefur verið sýnt fram á áhrif hitastigs á vöxt 0+ flundruseiða í tilraunaeldi. 

Kjörhitastig tegundarinnar hvað varðar vöxt er 20°C en upp að því marki stækka fiskarnir 

hraðar eftir því sem hiti hækkar (Fonds og fleiri, 1992) en vöxtur flundrunnar er líka háður 

stofnstærð, þéttleika og öðrum umhverfisþáttum (Muus og Dahlström, 1977). Hitastig sjávar 

og sveiflur eftir staðsetningu er í miklu samræmi við fyrri niðurstöður. Allt árið, bæði 2007 

og 2008 er hitastig lægra í Breiðafirði en í Faxaflóa og bæði 0+ og 1+ seiði eru stærri í 

Faxaflóa í maí og júní (að undanskyldum 0+ seiðum árið 2007 sem voru nokkuð jöfn að 

stærð). Sjórinn er heitastur við sunnanvert landið og þar ná 0+ og 1+ seiði mestum vexti. Í 
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maí eru 1+ seiði á Suðausturlandi svipað stór og seiði í Faxaflóa en í júní voru seiðin í 

Faxaflóa orðin talsvert stærri en þau á suðausturströndinni.  

Hitastig er í nokkru samræmi við hlutfall vinstrivendra einstaklinga (tafla 9) þar sem 

hitastig yfir sumartíma (frá hrygningu og fram að myndbreytingu) bæði árið 2007 og 2008 er 

hæst á Suðurlandi. Þar eru jafnframt flestir vinstrivendir fiskar miðað við veiddan fjölda. 

Hitinn lækkar svo við vesturströndina og er svipaður í Faxaflóa og Breiðafirði. Þar er hlutfall 

vinstrivendra fiska það sama á báðum stöðum og talsvert lægra en á Suðurlandi. Helst eru 

niðurstöður frá Suðausturlandi á skjön við kenningar varðandi hitastig og vendni. Líklega er 

því um að kenna að sýnatökusvæði er sunnar á landinu en Stöðvarfjörður þar sem 

hitamælingar fara fram og gefið hitastig því hugsanlega of lágt.  

 

13. mynd: Hitastig í Breiðafirði (Flatey), Faxaflóa (Reykjavíkurhöfn), Suðurlandi 

(Vestmannaeyjum) og Suðausturlandi (Stöðvarfirðiði) 

 

Ef hitastig er áhrifavaldur þegar kemur að ákvörðun hægri- eða vinstrivendni fiskanna 

er áhugavert að rannsaka frekar á hvaða stigi lífsferilsins hitastigið hefur áhrif og hvaða fleiri 

þættir spila þar inn í. Þ.e hvort ákvörðun um vendni sé tekin á hrognastigi eða lirfustigi. 

Einnig þarf að varpa frekara ljósi á vistfræðilegan mun milli hægri- og vinstrivendinna 

einstaklinga þar sem sýnt hefur verið fram á ólíkt atferli annarra flatfiska eftir vendni hvað 

varðar fæðunám og samkeppni (Bergstrom, 2006). Ekki er vitað hvernig þessu er háttað hjá 

flundrunni og væri það vert athugunarefni til að kynnast þessum nýja landnema enn frekar. 

Stærð flundrulirfu við myndbreytingu getur verið á milli 9-12 mm en á meðal sumra 

flatfiskategunda fer nákvæm stærð við myndbreytingu eftir vendni (Osseo g Boogaart, 1997) 

og væri áhugavert að vita hvort sama sé hægt að segja um flundruna 

Áður hefur verið sýnt fram á að nýliðun í flundrustofni sveiflast mis mikið til eftir 

stöðum. Athuganir í Svíþjóð sýndu að sum svæði höfðu stöðuga og jafna nýliðun í stofnum á 

meðan fjöldi 0+ og 1+ seiða var mjög ójafn milli ára annars staðar (Florin, 2005).  Svipaða 
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sögu er að segja hérlendis, en ef horft er til mismunandi lengdardreifingar meðal 0+ og 1+ 

seiða eftir einstökum stöðum (viðauki B) má sjá að breytingar á fjölda veiddra einstaklinga 

og lengdardreifingu er mis mikill á milli svæða. Í Vífilstaðalæk er fjöldi 0+ og 1+ seiða 

stöðugur þó að fáir einstaklingar séu veiddir í hvert skipti. Hins vegar virðist nýliðun í 

Elliðaánum hafa brugðist árið 2007 þar sem engin 0+ seiði veiddust. Árið eftir veiddust þó 

nokkur 0+ seiði en engin 1+. Þó hér sé aðeins horft til tveggja ára gefur þetta vissulega 

vísbendingu um sveiflukennda nýliðun í Elliðaánum. Á Reykhólum sveiflast fjöldi veiddra 

einstaklinga hins vegar talsvert bæði á milli ára og mánaða en í júní 2007 og 2008 er svipaður 

hluti aflans 0+ seiði. Staðhættir í þessum lækjum eru ólíkir (sjá staðarlýsingar í viðauka A) og 

gætu auk annarra umhverfisþátta haft áhrif á nýliðun og breytileika í stofnstærð . 

Það er næsta víst að flundran hefur náð tryggri fótfestu hér við land og er komin til að 

vera. Ungfiskur á fyrsta og öðru aldursári er breytilegur bæði hvað varðar stærð og vendni 

auk þess sem nýliðun getur verið breytileg milli ára. Til að skilja betur hætti og atferli 

flundrunnar við Ísland er mikilvægt að átta sig á þessum breytileika og hvaða áhrif af honum 

stafar. Þar sem flundran hefur náð fótfestu er hún mjög afkastamikill ránfiskur og hefur mikil 

mótunaráhrif á botnsamfélagið (Florin, 2005). Þar sem fæðuval flundrunnar breytist með 

stærð (Muus og Dahlström, 1977) gætu áhrif hennar á vistkerfið verið ólík eftir landshlutum 

hvað varðar fæðunám og afrán. Einnig er frekari rannsókna þörf hvað varðar mismunandi 

hátterni eftir vendni þar sem munur á földa slíka einstaklinga er augljós eftir landlegu (tafla 

9). Samkeppni við aðrar tegundir getur verið mis mikil á milli vinstri og hægri vendinna 

einstaklinga (Bergstrom, 2006) og dánartíðnin getur einnig verið ólík (Fornbacke og fleiri, 

2002). Það bendir til þess að áhrif flundrunnar á vistkerfi sitt geta verið ólík eftir landlegu. 

Þar sem fæðuvali er að miklu leiti stjórnað af stærð fisksins er ekki víst að einstaklingar á 

fyrstu tveimur aldursárum velji fæðu með sama hætti sunnan og vestan við landið og það er 

vert að rannsaka betur. Auk þess eru áhrif vendni á hegðun flundrunnar, fæðunám og 

samkeppni við aðrar tegundir er ekki þekkt til fullnustu og væri áhugavert næsta skref í 

rannsóknum á flundrustofnum umhverfis Ísland. 
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9 Ályktanir 

 
Stærðarsamsetning í flundruafla veiddum í ósum á Suðausturströnd Íslands og til 

Breiðafjarðar breytist mikið frá maí til júní og gefur til kynna að flundruseiðin ganga upp 

ósana í júnímánuði. Nýliðun er misstöðug milli svæða árin 2007 og 2008 og sveiflur geta 

verið talsverðar. Bæði 0+ og 1+ seiði eru stærst við sunnanvert landið en minnka svo bæði í 

vestri og austri. Mest er af vinstrivendnum einstaklingum á sunnanverðu landinu miðað við 

heildarafla og þeim fækkar eftir því sem fjær dregur suðri. Þessar niðurstöður haldast í 

hendur við breytileika á hitastigi sjávar eftir staðsetningu og vekja upp spurningar um það 

hversu ólík áhrif flundran hefur á vistkerfi sitt eftir staðsetningu. Allir þessir þættir hafa mikil 

áhrif á heildarsvipmynd tegundarinnar á hverju svæði fyrir sig og stærð einstaklinga, sveiflur 

í nýliðun og jafnvel vendni geta skipt sköpum þegar meta á áhrif flundrunnar á fyrirliggjandi 

vistkerfi. 



 

19 

 

Heimildir 

 

Ásgeir Valdimar Hlinason. (2013). Lífshættir flundru (Platichthys flesus) á ósasvæði Hvítár í 

Borgarfirði. Landbúnaðarháskóli Íslands, Umhverfisdeild. 

Bergstrom, C. A. (2007). Morphological evidence of correlational selection and ecologicl 

segregation between dextral and sinistral forms in a polymorphic flatfish, Platichthys 

stellatus. Journal of Evolutionary biology, 20:5, bls 1104-1114. 

De Groot, S.J. (1971). On the interrelationships between morphology of the alimentary tract, 

food and feeding behaviour of flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes). Neth. J. Sea Res, 5. Bls 

121-196. 

Fiskifréttir. (2004). Er ný nytjategund að nema hér land?. Fiskifréttir, 26. nóvember, bls 12-

13. 

Florin, A.B. (2005). Flatfishes in the Baltic Sea –a review of biology and fishery with a focus 

on Sweedish conditions. Sweedish agency for marine and water management. Bls 25-30. 

Fonds, M.R., Cronie, A.D., Verthaak and P. van der Puyl. (1992). Metabolism, food 

consumption and growth of plaice (Pleronectes plastessa) and flounder (Platichthys flesus) in 

relation to fish size and temperature. Netherland Joural of Sea research, 29:1-3. Bls 123-143. 

Fornbacke. M., Gombrii, M., Lundberg, A. (2002). Sidedness frequencies in the flounder 

Platichthys flesus (Pleuronectiformes) along Biogeographical cline. Sarisa, 87:5, bls. 392-

395. 

Friðþjófur Árnason, Benóný Jónsson, Árni Kristmundsson. (2012). Rannsóknir á fiskstofnum 

Hlíðarvatns í Selvogi 2012. Veiðimálastofnun. 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Bjarni Jónsson. (2004). Landnám, útbreiðsla og 

búsvæðaval nýrrar tegundar við Íslandsstrendur, ósalúru (Plafichthys flesus). Veggspjald á 

afmælisráðstefnu Líffræðifélags Íslands og Líffræðisotfnunnar HÍ, Reykjavík 19.-20 

nóvember 2004. 

Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson. (2013). Íslenskir fiskar. Mál og menning, Reykjavík. 

Bls 447-448 

 

Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson og Magnús Jóhannsson. (2001). Ný fisktegund, flundra, 

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758), veiðist á Íslandsmiðum, Náttúrufræðingurinn 70 (2-3), 

bls 83-89 

 

Hafrannsóknastofnun. Sjávarmælingar við Ísland. Skoðað þann 18. maí 2014, sótt af: 

http://www.hafro.is/Sjora/  

Jagger, Z. (1999). Selective tidal stream transport of flounder (Pltichthys flesus) larvae in the 

Dollard (Ems estuary), Estuarine Costal and Shelf Science, 49. Bls 347-362. 

http://www.hafro.is/Sjora/


 

20 

 

Kottelat, M., Freyhof, J. (2007). Handbook of Europian freshwater fishes. Publications 

Kottelat, Switzerland. Bls 592-595 

Kristinn Kristinsson. (2011).  Rannsókn á stofnum sjóbleikju og flundru í vötnum og ám við 

Húnaflóa haustið 2011. Veiðimálastofnun. 

Lockwood, J. L., Hoopes, F.M., Marchetti, M.P. (2007). Invasion Ecology. Blackwell 

Publishing, Oxford, UK.  

Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson. (2007). Flundra nýr landnemi á Íslandi, Rannsóknir 

á flundru (Platichthys flesus) í Hlíðarvatni í Selvogi. Fræðarþing landbúnaðarins 4, 

Veiðimálastofnun. Bls 466-469 

Mattila, J., Bonsdorff, E. (1998). Predation by juvenile flounder (Platichthys flesus L.): A test 

of prey vulnerability, predator preference, switching behaviour and functional response. 

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 227. Bls 221-236. 

Morais, P., Dias, E., Babaluk, J., Antunes, C. (2010). jounal of sea research, 65, bls. 235-246. 

Muus, B.J., Dahlström, P. (1977). Fiskar og fiskveiðar, önnur útgáfa. Almenna bókafélagið, 

Reykjavík. Bls 188-200. 

Náttúrustofa Vesturlands. (2005). Flundra breiðist út, Skoðað þann 25. apríl 2014 sótt af 

http://www.nsv.is/frettir_260805_flundra.htm 

Osse, J.W.M., Van den Boogart, J.G.M. (1997). Size of flatfish larvae at transformation, 

functional demands and historical constraints. Journal of sea research, 37. Bls 229-239. 

Souza, A.T., Dias, E., Nogueira, A., Joao, J.C. (2013). Population ecology and habitat 

preferences of juvenile flounder Platichthys flesus (Actinoperygii; Pleuronectidae) in a 

temperate estuary, Journal of Sea Research, 79. Bls 60-69. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (2010). Reglugerð um kjölfestuvatn. 

Umhverfisstofnun. Framandi tegundir. Skoðað þann 22 apríl 2014 sótt af 

http://www.ust.is/einstaklingar/liffraedileg-fjolbreytni/framandi-tegundir/ 

Vísir.is. (2013). Grjótkrabbi nemur land í Arnarfirði. Skoðað 15.05.2014 á 

http://www.visir.is/grjotkrabbi-nemur-land-i-arnarfirdi/article/2013307309987  

Williamsson, M., Fitter, A. (1996). The varying success of invaders. Ecology, 77(6). Bls 

1661-1666. 

Þorleifur Eiríksson, Cristian Gallo, Danny O’Farrel og Böðvar Þórisson. (2012). 

Samanburður á dýralífi I Fjarðarhornsá og Skálmardalsá, fyrir og eftir efnistöku. Náttúrustofa 

vestfjarða. 

Jón Sólmundsson, Einar Jónsson og Höskuldur Björnsson. (2006). Aukin útbreiðsla skötusels 

við Ísland. Náttúrufræðingurinn, 75:1, bls 121-123. 

  

http://www.nsv.is/frettir_260805_flundra.htm
http://www.ust.is/einstaklingar/liffraedileg-fjolbreytni/framandi-tegundir/
http://www.visir.is/grjotkrabbi-nemur-land-i-arnarfirdi/article/2013307309987


 

21 

 

Viðauki A  

 
Staðarlýsingar veiðasvæði hvers læks. Lýsingar eru eftir Bjarna Jónsson: 

 

Elliðaár: Árkvísl sunnan ár. Veitt innan stórstraumsfjöruborðs. Neðri hluti svæðisins 

stórgrýttur en kvíslin breiðir nokkuð úr sér. Efri hlutinn meira smágrýti og möl. Flundra 

veiðist um allt svæðið en aðallega neðri hluta þess. Gönguhindrun fyrir kola við efri mörk 

svæðisins. Tegundir ferskvatnsfiska á svæðinu; álar, laxaseiði, urriðaseiði, , hornsíli. 

 

Vogslækur: Lækur sem á upptök sín í mýrlendi og tjörnum á Mýrum. Botngerð samanstendur 

að mestu af möl með smágrýti og stöku stórgrýti við efri mörk, þar sem sjávarfoss torveldar 

frekari göngu flundruseiða upp lækinn. Þegar líður á sumar getur lækurinn orðið mjög 

vatnslítill en er talsvert vatnsmeiri á öðrum árstímum. Tegundir ferskvatnsfiska á svæðinu; 

álar, hornsíli, bleikjuseiði, urriðaseiði. 

 

Reykhólar: Lækur sem rennur úr lífríku vatni Mávavatni. Einkennandi botngerð að mestu 

leirbotn og stöku malareyrar og malarbotn við efri mörk stórstraumsfjöruborðs í læknum. 

Holbakkar um mestan hluta svæðisins. Nokkrur minni þröskuldar fyrir ofan 

stórstraumsfjöruborð sem geta hindrað för smærri kolaseiða. Tegundir ferskvatnsfiska á 

svæðinu; hornsíli, bleikjuseiði, álar. 

 

Ögurslækur: Vatnslítill lækur sem rennur úr frjósömu vatni, Ögursvatni. Botngerð einkennist 

af möl og leðju, stöku smágrýtiskaflar. Gönguhindrun skammt fyrir ofan 

stórstraumsfjöruborð fyrir seiði og kola. Langur kafli í læknum þar sem gætir sjávarfalla á 

stórstraum. Tegundir ferskvatnsfiska á svæðinu; hornsíli, bleikjuseiði, álar,  

 

Hraunslækur: Stuttur vatnslítill lækur neðan við ófiskgengan foss við fjöruröndina. Á upptök 

sín í lindum undan hrauni og nærliggjandi melum. Botngerð einkennist af möl, sandi og 

smágrýti. Nokkuð um lausan þara sem skapar skjól. Tegundir ferskvatnsfiska á kaflanum; 

álar, urriði, hornsíli. 

 

Vífilsstaðalækur: Lækurinn á upptök sín í Vífilsstaðavatni, sem er eitt af lífríkari vötnum 

landsins. Botngerð einkennist af möl og sandi, en einnig aðeins af smágrýti og stórgrýti. 

Veiðanlegur kafli neðan stórstraumsfjöruborðs stuttur og endar á sjávarfossi sem flæðir 

aðeins upp fyrir á stærsta straum og er þá gengur laxfiskum. Þessi foss eða flúð er nú nýlega 

breytt vegna framkvæmda á svæðinu og auðgengari. 

 

Lækur við Stokkseyri: Um er að ræða vatnsmikinn læk sem á upptök sín í smærri vötnum, 

tjörnum og mýrlendi fyrir ofan Stokkseyri og Eyrarbakka. Botngerð neðan 

stórstraumsfjöruborðs einkennist af sandi og möl, en smágrýti ofan til. Lækurinn litast 

gjarnan í kjölfar leysinga, vatnsveðurs og vatnavaxta. Ekki eru gönguhindranir fyrir seiði fyrr 

en þá mun ofar í læknum, en hinsvegar nokkrir þröskuldar, sá fyrsti við stórstraumsfjöruborð 

sem hægja á uppgöngu seiða og smærri fiska. Tegundir ferskvatnsfiska á kaflanum; álar, 

urriði, hornsíli, bleikja. 
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Kíll: Hægrennandi Kíll eða lækur sem á upptök sín í mýrlendi. Kíllinn sameinast 

Hornafjarðarfljóti rétt ofan ósa þar sem það fellur í Hornafjörð. Botngerð einkennist af leir og 

sandi með slútandi holbökkum. Ekki eru gönguhindranir fyrir fiska en þröskuldur sem tálmað 

gæti göngu kolaseiða þar sem meiri halli kemur í kílinn og áhrifa sjávarfalla hættir að gæta. 

Sá þröskuldur markar einnig efri mörk rannsóknasvæðis. Vegna þess hve Hornafjarðarfljót 

liggur lágt gætir sjávarfalla langt upp fljótið, en á þessu svæði fremur í hækkuðu vatnsborði 

en markvert aukinni seltu. Kíll er eini athugunarstaðurinn í rannsókninni þar sem ekki er veitt 

á köflum þar sem sjór fer yfir á stórstraumsflóði. Tegundir ferskvatnsfiska á kaflanum; urriði, 

álar, hornsíli. 

 

Dynjandi: Lítil dragvatnslækur sem er ófiskgengur rétt ofan stórstraumsfjöruborðs vegna 

vegræsis. Gætir stundum mýrarrauða í læknum. Botngerð einkennist af sandi, möl og klöp 

með nokkru smágrýti ofan til og stórgrýti. Tegundir ferskvatnsfiska á kaflanum; urriði, álar, 

hornsíli. 

 

Tafla 1A: Dagsetningar veiða í maí og júní árin 2007 og 2008. Gögn notuð fyrir 

lengdardreifingar og athuganir á stærðarbreytileika. 

 

Elliðaár Hraunslækur Kíll Ögurslækur Reykhólar Stokkseyri 

16.05.2007 18.05.2007 25.05.2008 18.05.2007 23.05.2007 17.05.2008 

20.06.2007 23.06.2007 28.06.2008 23.06.2007 23.06.2007 28.06.2008 

22.05.2008 21.05.2008  21.05.2008 02.06.2008  

27.06.2008 

 

23.06.2008 

 

 23.06.2008 

 

26.06.2008 

 

 

Vífilstaðalækur Vogslækur     

16.05.2007 15.05.2007     

17.06.2007 19.06.2007     

23.05.2008 24.05.2008     

28.06.2008 

 

21.06.2008 
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Tafla 2A: Dagsetningar veiða á árunum 2005-2012. Afli úr veiðiferðum var notaður við 

útreikninga á hlutfalli vinstrivendni 

Dynjandi Kíll Vogslækur Elliðaár Reykhólar 

sumar 2011 sumar 2011 27.07.2011 17.07.2012 16.07.2011 

11.07.2010 óvíst 2010 sumar 2010 12.07.2011 17.07.2010 

26.09.2009 28.05.2009 29.09.2009 27.07.2010 23.06.2009 

27.09.2009 25.05.2008 11.07.2009 27.05.2009 26.06.2008 

 01.07.2007 26.05.2009 22.10.2009 02.06.2008 

  21.06.2008 22.05.2008 15.09.2007 

  24.05.2008 27.06.2008 23.05.2007 

  19.06.2007 03.09.2007 23.06.2007 

  17.09.2007 20.06.2007 18.06.2006 

  15.05.2007 16.05.2007  

  28.06.2006 13.06.2007  

  21.06.2006   

     

Vífilstaðalækur Ögurslækur Hraunslækur Stokkseyri  

Sumar 2009 19.07.2009 19.06.2010 01.07.2012  

22.09.2009 15.05.2009 15.05.2009 28.08.2011  

29.05.2009 21.05.2008 07.10.2009 01.08.2010  

28.06.2008 23.06.2008 23.06.2008 16.05.2009  

23.05.2008 16.09.2007 21.08.2008 12.07.2009  

16.05.2007 18.05.2007 18.05.2007 28.09.2009  

17.06.2007 23.06.2007 16.09.2007 28.06.2008  

02.09.2007 19.06.2006 23.06.2007 27.05.2008  

26.06.2006 31.08.2006 19.06.2006 28.09.2007  

29.08.2006   17.05.2007  

   29.08.2006  

   12.06.2006  
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Viðauki B 

 

 

Mynd 1B: Kíll, maí og júní 2008. Lengdardreifing 1+ seiða. Engin 0+ seiði veiddust í Kíl 

árið 2008. 

 

 

Mynd 2 B: Stokkseyri, maí og júní 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 3 B: Vífilstaðalækur, maí og júní árin 2007 og 2008.Lengdardrefing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 4 B: Elliðaár, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 5 B: Vogslækur, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 6 B: Hraunslækur, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 7 B: Ögurslækur, maí og júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 
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Mynd 8 B: Reykhólar, maí og Júní árin 2007 og 2008. Lengdardreifing 0+ og 1+ seiða. 

 


