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Abstract 

The aim of this thesis is to find out if Icelanders have an opportunity for fishing tunas, other 

than bluefin tuna. That is done by analyzing the biology, distribution and catching of the four 

most fished tuna species in the Atlantic ocean. Data for the years from 1950 to 2014 are used 

to analyze fishing from the tuna stocks.        

 The skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) is more than half of the tuna fishing in the 

world and the catch is about three million tons every year. The yellowfin tuna (T. albacares) 

is the second most fished tuna species with a catch of more than one million tons every year, 

but the next species are bigeye tuna (T. obesus) and albacore tuna (T. alalunga). The 

yellowfin tuna and the bigeye tuna are distributed around the middle of the Atlantic ocean so 

they are far from Iceland. However the albacore tuna and the skipjack tuna migrate pretty 

close to Iceland in the summer.        

 With the temperature of the ocean around Iceland getting higher, opportunities for 

Icelanders to catch tuna are growing. Feeding migratory behavior in the summer might 

change and get closer to Iceland, similar to the mackerel and Atlantic bluefin tuna. The four 

most fished tuna species in the Atlantic ocean are fished in great quantity so there are 

opportunities for Icelanders to start fishing these species in the coming years. 

 

Keywords: Tuna. Distribution. Atlantic ocean. Temperature. Fishing. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna tækifæri Íslendinga til að veiða túnfisk, annan en 

bláugga. Það verður gert með því að skoða líffræði, útbreiðslu og veiðar á fjórum mest veiddu 

túnfisktegundunum í Atlantshafinu. Gögn fyrir árin 1950 til 2014 eru nýtt við greiningar á  

veiðum úr túnfiskstofnum.        

 Randatúnfiskurinn (Katsuwonus pelamis) er rúmlega helmingur af öllum túnfiskafla í 

heiminum, en á hverju ári eru veidd í kringum þrjár milljónir tonna af honum. 

Guluggatúnfiskurinn (T. albacares) er í öðru sæti yfir mest veiddar túnfisktegundir með rúm 

milljón tonn á ári, en næstu tegundir eru glyrnutúnfiskur (T. obesus) og hvíti túnfiskur (T. 

alalunga). Guluggatúnfiskurinn og glyrnutúnfiskurinn halda sig í kringum mitt Atlantshafið 

og er því ansi langt fyrir Íslendinga að sækja þær tegundir. Hinsvegar ganga hvíti túnfiskurinn 

og randatúnfiskur nálægt Íslandi.        

 Með hækkandi hitastigi sjávar í kringum Ísland munu tækifæri Íslendinga til 

túnfiskveiða að öllum líkindum aukast. Fæðugöngur tegundanna á sumrin gætu farið að 

nálgast Íslandi líkt og hjá makrílnum og Atlantshafs bláugganum. Mikil eftirspurn er eftir 

fjórum mest veiddu tegundunum í Atlantshafinu og því gætu verið möguleikar fyrir 

Íslendinga að hefja veiðar og sölu á einhverjum þessara tegunda á næstu árum. 

 

Lykilorð: Túnfiskur. Útbreiðsla. Atlantshaf. Hitastig. Veiðar. 
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1. Inngangur 

Túnfiskar eru með eftirsóttustu og verðmætustu nytjafiskum í heimi þar sem þeir eru mjög 

eftirsóttir í ýmsa rétti svo sem sushi, sashimi eða einfaldlega niðursoðnir í dós. Túnfiskar eru 

um margt merkilegir og eru mjög misstórir eftir tegundum. Túnmakríll (Auxis rochei) t.d. 

getur verið 0,5 metrar að lengd og tæp tvö kíló að þyngd en Atlandshafs bláuggatúnfiskurinn 

(Thynnus thynnus) getur aftur á móti náð þriggja metra lengd og um 650 kílóa þyngd (Goujon, 

2000). Túnfiskar eru einnig með hraðsyndustu fiskum og getur guluggatúnfiskurinn (T. 

albacares) synt allt að 75 km/klst. Túnfiskar ferðast langar vegalengdir milli svæða ýmist til 

að hrygna eða finna æti. Sumir túnfiskar, t.d. guluggatúnfiskar, eiga það til að synda frá 

austurströnd Ameríku, yfir að vesturströndum Evrópu. Lengsta ferðalag túnfisks sem mælt 

hefur verið, var ferðalag Kyrrahafs bláuggatúnfisks (T. orientalis) sem synti frá 

suðausturhluta Japans til Baja í Kaliforníu eða 10,790 km (Goujon, 2000). 

Þrjár tegundir túnfiska standu undir 83% af heildaraflanum, en þær tegundir eru 

randatúnfiskur, guluggatúnfiskur og glyrnutúnfiskur. Túnfiskar eru líka mjög verðmætir, þótt 

verðmætið fari mjög eftir tegundum. Bláuggarnir eru verðmætasta tegundin og um 80% af 

allri bláuggaveiði fer á Japansmarkað þar sem fiskarnir eru seldir á uppboðsmörkuðum. Árið 

2013 var sett met þar sem 221 kg fiskur var seldur á 1,76 milljón dollara (USA Today, 2013). 

Með hlýnun sjávar síðustu ár hefur Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn gengið nær Íslandi og 

hefur hann verið veiddur hér við land. Árið 2015 var bláuggaafli Íslendinga rúm 37 tonn svo 

hér er ekki um mikið magn að ræða  (Fiskistofa, 2016). Síðustu ár hefur heildarafli á bláugga 

verið á milli 10.000-20.000 tonn á tegund (FIRMS, 2011). Stofnstærðir bláugganna standa 

hinsvegar höllum fæti, þeir hafa verið ofveiddir í mörg ár og litlar líkur eru taldar á því, að 

stofnarnir stækki á næstu árum svo einhverju nemi (ICCAT, 2014a). Bláuggatúnfiskurinn 

flokkast því núna sem íslensk tegund. Í þessari ritgerð er hinsvegar ætlunin að beina augunum 

að hinum tegundunum.   

Markmið þessarar ritgerðar er að greina tækifæri Íslendinga til túnfiskveiða byggt á líffræði, 

útbreiðslu og stofnstærð þeirra tegunda sem koma til greina. Þróun hitastigs sjávar í kringum 

Ísland verður skoðað, ásamt veiðum og ástandi stofna fjögurra mest veiddu túnfisktegunda í 

Atlantshafinu, þar sem möguleikar Íslendinga á túnfiskveiðum einskorðast við Atlantshafið.                                                                                             

Rannsóknarspurningin: Eru tækifæri fyrir Íslendinga að veiða túnfisk, annan en bláugga? 
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2. Gögn og aðferðir 

Þessi ritgerð er yfirlitsritgerð um túnfisk, þar sem markmiðið er að draga fram 

grundvallarþekkingu á tegundinni, ásamt ýtarlegri lýsingu á þeim tegundum sem mest voru 

veiddar á tímabilinu 1950 til 2014. Allar upplýsingar í þessari ritgerð eru opinber gögn sem 

sótt voru í fræðigreinar á vefsíðu FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) sem heldur utan um allan fiskafla í heiminum. Einnig voru notaðar fræðigreinar og 

skýrslur frá ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) sem 

sér um veiðistjórn og eftirliti með stöðu stofna í Atlantshafinu. Öll aflagögn voru fengin frá 

FAO FishStatJ yfir tímabilið 1950-2014. 

Fyrsti kaflinn fjallar um flokkunarfræði túnfisks, þar sem gert verður grein fyrir öllum 

tegundum túnfiska, ásamt helstu ættingjum. Upplýsingar voru sóttar í greinina „Biological 

characteristics of tuna“ (2000) frá stofnuninni FAO, en hún fjallar um tegundaflokkun 

túnfiska. Þeir flokkar eru bláuggaflokkur, en bláuggar eru einnig nefndir hinir sönnu túnfiskar, 

guluggaflokkur og aðrar tegundir. Þar að auki var stuðst við upplýsingar sem sóttar voru í 

greinina „Tuna and tuna-like species – Global“ (2011) frá Fisheries and Resources 

Monitoring System (FIRMS) sem er undirstofnun í FAO. 

Annar kafli fjallar um líffræði túnfisks þar sem byrjað verður á að fara yfir líffræði 

tegundarinnar í heild sinni áður en farið verður yfir helstu einkenni og atferli fjögurra mest 

veiddu tegundanna. Þær upplýsingar voru einnig sóttar úr greininni „Biological characteristics 

of tuna“ frá FAO ásamt fleiri greinum frá FAO. 

Í þriðja kafla verður farið yfir almenna útbreiðslu túnfisks, ásamt útbreiðslu fjögurra mest 

veiddu tegundanna í Atlantshafi og innhöfum; hvar þær hrygna, hvert þær fara í ætisleit og 

við hvaða hitastig þær lifa. Upplýsingarnar í þessum kafla voru að hluta til sóttar í sömu grein 

og notuð var í flokkunarfræði- og líffræðikaflanum. Aðrar upplýsingar fengust úr skýrslum 

fyrir hverja tegund fyrir sig frá ICCAT, en það er stofnun sem heldur utan um veiðar og stöðu 

stofna túnfisks í Atlantshafinu. Þessar skýrslur má finna á heimasíðu ICCAT undir Science og 

Stock Assessments (https://www.iccat.int/en/assess.htm). 

 Fjórði kafli fjallar um sjávarhita við Ísland. Gögn voru fengin frá Hafrannsóknarstofnun 

Íslands, þar sem farið var í rannsóknir, sjórannsóknir og inn á vef sjórannsókna. Þar var farið í 

„Hiti við strönd“ og ýmsar mælistöðvar skoðaðar. Í þessari ritgerð er stuðst við niðurstöður 

mælinga á sjávarhita við Vestmannaeyjar sem gerðar voru á tímabilinu 1998-2016, við 
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Stöðvarfjörð á tímabilinu 1988-2016 og Hjalteyri en þær mælingar náðu frá árinu 1987-2016. 

Einnig var skoðuð skýrslan „Sjávarhiti, straumar og súrefni í sjónum við strendur Íslands“ 

eftir Steingrím Jónsson (2004) sem fengin var frá vefbókasafni Hafrannsóknarstofnunar.  

Í fimmta kafla er veiðum á túnfiski í Atlantshafinu og innhöfum þess gerð skil. Byrjað verður 

á að fjalla um allar veiðar á túnfiski í heiminum, áður en veiðar á túnfiski í Atlantshafinu og 

innhöfum verða teknar fyrir. Aflatölur frá FAO voru fengnar frá Fishery and Aquaculture 

Statistics (FishStatJ) yfir tímabilið frá 1950 til 2014. Aflagögnin voru greind og í þeim var 

leitað eftir flokkunarfræði túnfisksins sem fjallað verður um í flokkunarfræðikaflanum hér að 

neðan. Þær tegundir sem voru í gagnagrunni FAO eru Atlantshafs bláuggi, Kyrrahafs bláuggi, 

suðræni bláuggi, randatúnfiskur, guluggatúnfiskur, glyrnutúnfiskur, hvíti túnfiskur, 

langhalatúnfiskur, svartuggatúnfiskur, tannatúnfiskur, dvergtúnfiskur, mjói túnfiskur, 

barðamakríll og túnmakríll, en aflatölur þessara tegunda voru allar notaðar við gerð 

skýringarmynda. Því næst verður fjallað ítarlegar um fjórar mest veiddu tegundirnar á 

tímabilinu 1950-2014, sem eru randatúnfiskur, guluggatúnfiskur, glyrnutúnfiskur og hvíti 

túnfiskur. Veiðar á þessum tegundum í Atlantshafi og innhöfum verða skoðaðar, ásamt því að 

greina hvaða fimm þjóðir veiða mest af hverri tegund fyrir sig. Unnið var úr þessum gögnum í 

Microsoft Excel og skýringarmyndir útbúnar. 

Einnig verður fjallað um ástand og framtíðarútlit fjögurra mest veiddu stofnanna í 

Atlantshafinu og innhöfum. Þau gögn voru fengin úr skýrslum frá ICCAT um stöðu hverrar 

tegundar fyrir sig. ICCAT sér um veiðistýringu og eftirlit túnfisksstofna í Atlantshafi. 

Skýrslur ICCAT um ástand stofna eru frá mismunandi árum en staða randatúnfisks var 

skoðuð árið 2014, staða hvíta túnfisks árið 2013, staða guluggatúnfisks árið 2011 og staða 

glyrnutúnfisks var skoðuð árið 2010. 

Í kaflanum um veiðar verða nefnd helstu veiðarfæri sem notuð eru til veiða á hverri tegund, 

ásamt afurðum tegunda, en þær upplýsingar voru fengnar á vefsíðu Atuna, sem sér um 

upplýsingar um tegundir og markað fyrir túnfisksveiði iðnaðinn. Þar var farið í Tuna Info og 

þaðan í greinina „Tuna Species Guide“ (e.d.). Upplýsingar um kílóverð árið 2013 á 

randatúnfiski, guluggatúnfiski og glyrnutúnfiski voru fengnar úr fréttasafni undir heimasíðu 

Atuna (2013) en upplýsingar um kílóverð á glyrnutúnfiski árið 2015 voru teknar úr fréttinni 

„Atlantic frozen bigeye tuna wholesale prices down in Japan“ (2015) frá heimasíðu 

Undercurrent News.  
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3. Staða þekkingar 

Þar sem túnfiskar hafa lítið verið veiddir hér við Ísland og ávallt verið fjarlægir 

Íslandsmiðum, er takmörkuð þekking til á íslensku fyrir utan Atlantshafs bláuggatúnfisk. 

Áður en skrif hófust var leitað að upplýsingum um túnfisk hjá stofnunum eins og Fiskistofu 

en þar eru einungis til greinar og aflagögn um bláugga. Einnig var leitað að upplýsingum hjá 

Hafrannsóknarstofnun Íslands en engin gögn fundust. Yfirlit yfir túnfisktegundir og umfjöllun 

um helstu tegundir á íslensku er því ekki til staðar. Því næst voru ýmis rit um túnfisk skoðuð á 

veraldarvefnum, en leitað var á vefsíðum sem sérhæfa sig í fræðigreinum, til dæmis 

skemman.is og sciencedirect.com. Í ritgerðinni var stuðst við ýmsar fræðigreinar á ensku frá 

alþjóðlegum stofnunum sem sjá um veiðieftirlit og líffræði ýmissa fiskitegunda, en þær 

stofnanir eru FAO og ICCAT.  
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4. Flokkunarfræði 

Hér verður farið yfir allar tegundir túnfisks og skiptingu þeirra eftir flokkum. Helstu ættingjar 

verða einnig nefndir. Farið verður yfir skiptingu tegunda eftir veiðum í Atlantshafi og 

innhöfum, en í framhaldi af því verður fjallað nánar um fjórar mest veiddu tegundirnar. 

Túnfiskar eru af yfirættkvíslinni Thunnini, en hún er undir makrílættinni Scombridae sem 

ásamt túnfiskum inniheldur makríl (Scomber scombrus), spænskan makríl (Scomber 

japonicus) og rákunga (Cybiosarda, Orcynopsis og Sarda). Ættartré túnfiska má sjá á mynd 1 

hér að neðan. 

 

Mynd 1: Ættartré túnfiska 

Til eru 16 túnfisktegundir og eru þær flokkaðar í fimm ættkvíslir; Thunnus, Euthynnus, 

Katsuwonus, Auxis og Allothunnus. Tegundirnar sem tilheyra Thunnus ættkvíslinni eru oft 

nefndar hinir sönnu túnfiskar. Sá flokkur inniheldur meðal annars sex verðmætustu 

tegundirnar, en þær eru Atlantshafs bláuggatúnfiskur (T. thynnus), Kyrrahafs bláuggatúnfiskur 

(T. orientalis), suðræni bláuggatúnfiskur (T. maccoyii), hvíti túnfiskur (T. alalunga), 

glyrnutúnfiskur (T. obesus) og guluggatúnfiskur (T. albacares). Aðrar tegundir sem tilheyra 

þeim flokki eru langhalatúnfiskur (T. tonggol) og svartuggatúnfiskur (T. atlanticus) (FIRMS, 

2011). Aðrir flokkar innihalda smærri túnfisktegundir, en þar ber helst að nefna 

randatúnfiskinn (Katsuwonus pelamis), sem er sjöunda verðmætasta og jafnframt mest veidda 

túnfisktegundin. Aðrar smærri tegundir eru tannatúnfiskur (Gymnosarda unicolor), 

dvergtúnfiskur (Euthynnus alletteratus), mjói túnfiskur (Allothunnus fallai), makríltúnfiskur 

(Euthynnus affinis), svarttúnfiskur (Euthynnus lineatus), barðamakríll (Auxis thazard) og 

túnmakríll (Auxis rochei) (FIRMS, 2011). Í töflu 1 hér að neðan má sjá allar tegundir túnfiska 

ásamt íslensku, ensku og latnesku heiti. Einnig má sjá hámarksþyngd og hámarkslengd allra 

tegunda (Goujon, 2000.).   
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Tafla 1: Túnfisktegundir 

Íslenskt heiti Latína Enskt heiti Hámarkslengd Hámarksþyngd 

  Bláugga flokkur   

Atlantshafs bláuggi T. thynnus Atlantic bluefin tuna  3,0 m 650 kg 

Kyrrahafs bláuggi T. orientalis Pacific bluefin tuna  3,0 m  450 kg 

Glyrnutúnfiskur T. obesus Bigeye tuna  2,3 m 200 kg 

Suðræni bláuggi T. maccoyii Southern bluefin tuna 2,25 m 160 kg 

Hvíti túnfiskur T. alalunga Albacore tuna 1,27 m 40 kg 

  Gulugga flokkur   

Guluggatúnfiskur T. albacares Yellowfin tuna 2,0 m 175 kg 

Langhalatúnfiskur T. tonggol Longtail tuna 1,3 m 35 kg 

Svartuggatúnfiskur T. atlanticus Blackfin tuna 1,0 m 19 kg 

  Aðrar túnfisktegundir   

Tannatúnfiskur Gymnosarda unicolor Dogtooth tuna 2,5 m 130 kg 

Dvergtúnfiskur Euthynnus alletteratus Little tunny  1,0 m 12 kg 

Randatúnfiskur Katsuwonus pelamis Skipjack tuna 1,08 m 33 kg 

Mjói túnfiskur Allothunnus fallai Slender tuna 1,05 m 13,7 kg 

Makríltúnfiskur Euthynnus affinis Mackerel tuna 1,0 m 13 kg 

Svarttúnfiskur Euthynnus lineatus Black skipjack tuna 0,7 m 9 kg 

Barðamakríll Auxis thazard Frigate tuna 0,58 m 1,7 kg 

Túnmakríll Auxis rochei Bullet tuna 0,5 m 1,8 kg 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er stærðarmunur tegunda mikill, en tegundir sem tilheyra Thunnus 

flokknum geta orðið mjög stórar og verður farið betur yfir það í líffræðikaflanum (FIRMS, 

2011).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um fjórar mest veiddu túnfisktegundirnar í Atlantshafi og 

innhöfum á árunum 1950-2014. Heimsafla túnfisks má sjá á mynd 2 hér að neðan eftir 

tegundum. 
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Mynd 2: Túnfiskafli í heiminum árin 1950-2014 eftir tegundum 

Afli fjögurra aflahæstu tegunda í Atlantshafi og innhöfum á árunum 1950-2014 má sjá á 

mynd 3, en þær tegundir eru randatúnfiskur, guluggatúnfiskur, glyrnutúnfiskur og hvíti 

túnfiskur. Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn sést einnig á mynd 3, hann er ekki veiddur í miklu 

magni miðað við fjórar aflahæstu tegundirnar, en hann er þó langverðmætastur. 

 

Mynd 3: Túnfiskafli í Atlantshafi og innhöfum árin 1950-2014 eftir tegundum 

Eins og sést á mynd 3 er randatúnfiskurinn mest veidda tegundin í Atlantshafi og innhöfum, 

en árið 2014 var heildaraflinn alls 235.943 tonn. Næstmest veidda tegundin er 

guluggatúnfiskurinn en af honum veiddust árið 2014 samtals 108.176 tonn. Þar á eftir kemur 

glyrnutúnfiskurinn með alls 74.435 tonn og hvíti túnfiskur með alls 45.903 tonn. Árið 2014 

veiddust 18.589 tonn af bláuggatúnfiski í Atlantshafi, en aflinn á öðrum minna veiddum 

tegundum var samtals 40.802 tonn. Þær tegundir eru dvergtúnfiskur, barða- og túnmakríll, 

svartuggatúnfiskur, suðræni bláuggatúnfiskur og mjói túnfiskur (FAO, 2016b). 
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5. Líffræði 

Í þessum kafla verður fjallað um líffræði túnfiska. Í byrjun verður farið yfir líffræði túnfiska 

almennt, en að því loknu verður fjallað ítarlega um líffræði þeirra fjögurra túnfisktegunda sem 

mest eru veiddar. 

5.1 Almenn Líffræði 

Túnfiskar eru allir straumlínulaga og byggðir til að synda bæði langt og hratt. Dæmi eru um 

tegundir sem geta náð allt að 75 km sundhraða á klst. Eins og fram kemur í töflu 1 hér að 

ofan, geta stærri tegundirnar orðið mjög stórar, líkt og Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn, sem 

getur náð allt að þriggja metra lengd og 650 kg að þyngd. Stærri tegundirnar eru jafnframt 

nokkuð langlífar, en Atlantshafs bláugginn getur orðið allt að 50 ára gamall (Goujon, 2000.). 

 

Mynd 4: Atlantshafs bláuggatúnfiskur 

Flestir túnfiskar eru dökkir á baki og ljósir á kvið en litur tegundanna er breytilegur. Þeir hafa 

tvo frágreinda bakugga og tvo kviðugga. Eyruggar eru staðsettir á hvorri hlið en lengd og litur 

þeirra er breytilegur á milli tegunda. Yfirleitt eru túnfiskar með nokkra smáugga á baki og 

kvið, en þeir liggja þá frá seinni bakugga og seinni kviðugga að sporðblöðkunni. Magn rauðra 

vöðva í túnfiskum er töluvert meira en í öðrum fiskitegundum sem gerir þeim kleift að ferðast 

miklar vegalengdir án þess að þreytast, en það er vegna þess að rauðar vöðvar hafa mikið 

magn myoglóbíns. Hvítu vöðvar túnfiska virka bæði við loftháðar og loftfirrtar aðstæður sem 

veldur því að túnfiskar eru með hraðsyndustu fisktegundum. Túnfiskar geta síðan jafnað sig 

fljótt eftir mikið erfiði. Flestar túnfisktegundir hafa sundmaga en túnfiskar þurfa að halda 
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stöðugu sundi til að finna æti, fullnægja súrefnisþörf sinni sem er mjög mikil og koma í veg 

fyrir að vatn flæði yfir tálkn þeirra því þá drukkna þeir. Með þessu stöðuga sundi myndar 

fiskurinn hita sem hann losar sig við, en þessi aukahiti gæti hinsvegar haldið á honum hita í 

kaldari sjó við fæðuleit. Flestar tegundir túnfiska borða ýmsar tegundir af fiski, smokkfiski og 

krabbadýrum. Smærri tegundirnar og ungviði stærri tegunda nærast að mestu á krabbadýrum 

og dýrasvifi. Túnfiskar vaxa flestir hratt til að byrja með og ná fullorðinsstærð á nokkrum 

árum, þeir eru hinsvegar lengi að ná hámarksstærð og þarf því að fara varlega í nýtingu. 

Meðalvöxturinn er breytilegur á milli tegunda, en stórir túnfiskar vaxa oft um 40-55 cm á sínu 

fyrsta ári, en svo dregur úr vaxtarhraðanum niður í 20-30 cm á ári. Smærri tegundir vaxa oft 

um 20-35 cm á fyrsta ári, en eftir það minnkar vaxtarhraðinn mikið eða í u.þ.b. 10 cm á ári. 

Þegar kynþroska er náð með ákveðinni lengd eða aldri, byrja túnfiskarnir að hrygna nálægt 

yfirborði sjávar á opnum hafsvæðum, en þar hafa hrognin bestu möguleikana á að lifa af. 

Aldur og lengd við kynþroska er misjafn eftir tegundum og má sjá í töflu 2. Kvendýrin losa 

hrognin í stórum skömmtum í sjó sem er 24°C eða hlýrri og er hrygningin oftast 

árstíðabundin. Flestar hitabeltistegundir hrygna allt árið um kring, en hjá sumum tegundum 

eins og t.d. guluggatúnfisknum eru hrogn losuð á nánast hverjum degi (Goujon, 2000). 

Tafla 2: meðallengd, hámarksaldur og kynþroski túnfisktegunda 

Íslenskt heiti Lengd Meðalaldur Lengd/aldur við kynþroska Hrognafjöldi 

Atlantshafs bláuggi 80-200 cm 35-50 ára 8 ára/190 cm 5-30 milljónir 

Kyrrahafs bláuggi 80-200 cm 15-26 ára 4 ára/115 cm 5-30 milljónir 

Glyrnutúnfiskur 70-180 cm 5-16 ára 3-3,5 ára/100-110 cm 4-60 milljónir 

Suðræni bláuggi 160-200 cm 20-40 ára 11ára 5-30 milljónir 

Hvíti túnfiskur 40-100 cm 9-13 ára 5 ára/90 cm 2-3 milljónir 

Guluggatúnfiskur 60-150 cm 5-9 ára 2,5-3 ára/100-110 cm 4-60 milljónir 

Langhalatúnfiskur 40-70 cm 18 ára - - 

Svartuggatúnfiskur 40-70 cm - - - 

Tannatúnfiskur 65-150 cm - - - 

Dvergtúnfiskur 30-80 cm 10 ára 40-50 cm - 

Randatúnfiskur 40-80 cm 6-12 ára 2 ára/42-52 cm 7-76 milljónir 

Mjói túnfiskur 70-90 cm - - - 

Makríltúnfiskur 30-60 cm 6 ára 45-50 cm - 

Svarttúnfiskur 30-65 cm - - - 

Barðamakríll 25-40 cm 5 ára 30 cm - 

Túnmakríll 15-35 cm 5 ára 35 cm - 

 

Tafla 2 sýnir meðallengd og hámarksaldur sem tegundir þurfa að ná til að verða kynþroska 

ásamt hrognafjölda sem hrygnur hverrar tegundar geta náð á hverju ári. Bláuggatúnfiskarnir 
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verða stærstir og elstir af öllum túnfisktegundunum. Glyrnutúnfiskurinn verður næststærstur 

en guluggatúnfiskurinn næstelstur. Tún- og barðamakrílar verða síðan yngstir og minnstir. Til 

að ná kynþroska þurfa fiskarnir að ná ákveðinni stærð eða aldri. Suðræni bláuggi verður 

kynþroska við 11 ára aldur, Atlantshafs bláuggi 8 ára gamall eða við 190 cm lengd og 

Kyrrahafs bláuggi fjögurra ára eða þegar lengd hans er um 115 cm. Hvíti túnfiskurinn verður 

kynþroska fimm ára gamall eða þegar hann hefur náð 90 cm lengd, glyrnu- og 

guluggatúnfiskar þurfa að ná um þriggja ára aldri eða 100 cm lengd og randatúnfiskurinn 

verður kynþroska við tveggja ára aldur eða þegar hann hefur náð u.þ.b. 40 cm lengd. Árlegan 

hrognafjölda hjá stærstu tegundunum má sjá í töflu 2, en hann getur verið mjög mismunandi. 

Hrognafjöldinn eykst yfirleitt með stærð hrygnu og þegar umhverfisskilyrði eru góð, t.d. 

þegar hitastig sjávar er hátt. Randatúnfiskur getur hrygnt allt að 76 milljónum hrogna á ári við 

góð skilyrði Hvíti túnfiskur hrygnir hinsvegar einungis 3 milljónum hrogna á ári, en öfugt við 

flestar aðrar túnfisktegundir skiptir stærð hrygnu ekki máli hvað viðkemur hrognafjölda, 

þ.e.a.s. stærri hrygnur gefa ekki af sér fleiri hrogn en smærri. Aðrar tegundir hrygna að jafnaði 

30-60 milljónum hrogna á ári (Goujon, 2000). 

5.2 Randatúnfiskur (Katsuwonus pelamis) 

 

Mynd 5: Randatúnfiskur 

Randatúnfiskurinn er minnsta en mest veidda túnfisktegundin af aflahæstu 

túnfisktegundunum. Hann er oftast á milli 40-80 cm að lengd, getur náð um 30 kg að þyngd 

og 12 ára aldri. Hann er ávalur og breiðastur fyrir miðju. Hann hefur tvo aðskilda bakugga, 

stutta eyrugga og tvo kviðugga. Líkt og hjá öðrum tegundum túnfiska liggja smáuggar frá 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

11 

 

aftari bakugga og kviðugga að sporði. Bak hans er dökkblátt með fjólublárri slikju en 

neðarlega á hliðum og kvið er hann silfraður. Á kvið hans og hliðum liggja 4-6 láréttar dökkar 

línur frá haus og eyruggum að sporði en af þessum röndum dregur tegundin einmitt nafn sitt. 

Randatúnfiskurinn er frábrugðinn stærri tegundunum að því leyti að hann hefur ekki 

sundmaga sem gerir það erfitt að nota bergmálstækni til að finna hann.  

 Randatúnfiskurinn verður kynþroska tveggja ára gamall eða þegar hann hefur náð 42-

52 cm lengd. Hann hrygnir allt árið um kring við miðbaug en einungis frá vori fram á haust í 

heittempruðum sjó. Fjöldi hrogna eykst eftir því sem hrygnan er stærri, en árlegur 

hrognafjöldi getur verið frá 7-76 milljónir. Randatúnfiskurinn nærist á smærri fiskum, 

krabbadýrum og lindýrum, en hann myndar torfur með öðrum túnfisktegundum og þá 

sérstaklega ungviðum annarra tegunda (FAO, 2016a). 

5.3 Guluggatúnfiskur (T. albacares) 

 

Mynd 6: Guluggatúnfiskur 

Guluggatúnfiskurinn er stórt dýr, þó minni en bláuggar og glyrnutúnfiskur. Hann er oftast á 

milli 60-150 cm að lengd, nær allt að 175 kg þyngd og getur orðið 9 ára gamall. Hann er 

breiðastur fyrir miðju og verða aftari bakuggi og aftari kviðuggi mjög langir. Eyruggarnir 

verða einnig nokkuð langir. Bakið er með málmkenndan dökkbláan lit, hliðar gular og kviður 

silfurlitaður. Á hliðum og niður á kvið eru einnig um 20 nánast lóðréttar línur. Bak-, kvið- og 

smáuggar eru allir skærgulir en smáuggarnir eru auk þess með mjóar svartar brúnir. 

Guluggatúnfiskurinn hefur sundmaga líkt og flestar stærri túnfisktegundirnar. 

 Guluggatúnfiskurinn verður kynþroska um þriggja ára gamall eða eftir að hann hefur 

náð 100 cm lengd. Hann hrygnir allt árið um kring, en hrygningin nær hápunkti yfir 

sumarmánuðina  og getur árlegur hrognafjöldi verið á milli 4-60 milljónir. Líkt og hjá öðrum 

tegundum fer hrognafjöldi eftir stærð hrygnu en stærri hrygnur ná mun meiri fjölda en smærri 

hrygnur. Fæða guluggatúnfisksins eru aðrir fiskar, smokkfiskar og krabbadýr. Hann ferðast 
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með stærri túnfisktegundum, ásamt randatúnfiski og einnig skjaldbökum í Kyrrahafinu (FAO, 

2016a). 

5.4 Glyrnutúnfiskur (T. obesus) 

 

Mynd 7: Glyrnutúnfiskur 

Glyrnutúnfiskurinn er ein af stærri túnfisktegundunum en einungis bláuggarnir verða stærri. 

Hann er oftast um 70-180 cm að lengd, nær allt að 200 kg að þyngd og getur orðið 16 ára 

gamall. Hann er breiðastur fyrir miðju, hefur tvo bakugga, tvo kviðugga og tvo eyrugga sem 

verða nokkuð langir, sérstaklega hjá smærri fiskum. Einnig hefur hann marga smáugga sem 

ná frá aftari bak- og kviðugga að sporði. Hann er hvítur á kviðnum og neðarlega á hliðunum, 

en þar fyrir ofan liggur blá lína á báðum hliðum. Bakið er dökkt og fremri bakuggi dökkgulur, 

aftari bakuggi og kviðuggar ljósgulir en smáuggar ljósgulir með svörtum endum. Hann hefur 

sundmaga en súrefnisþörf túnfiska er það mikil að þeir þurfa að halda stöðugu sundi til að 

halda lífi. Glyrnutúnfiskurinn verður kynþroska þegar hann nær þriggja ára aldri eða um 100 

cm að lengd, en hann hrygnir að minnsta kosti tvisvar á ári og getur hrognafjöldi náð allt að 

60 milljónum árlega. Fæða glyrnutúnfisksins er fjölbreytt, en hann lifir á mörgum tegundum 

fisks, smokkfiski og krabbadýrum. Ungviði og smáir fiskar mynda oft torfur við yfirborð 

sjávar ásamt guluggatúnfisk og randatúnfisk (FAO, 2016a). 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

13 

 

5.5 Hvíti túnfiskur (T. alalunga) 

 

Mynd 8: Hvíti túnfiskur 

Hvíti túnfiskur, sem tilheyrir einni af smærri túnfisktegundunum, er venjulega 40-100 cm 

langur. Hann getur náð allt að 40 kg þyngd og allt að 13 ára aldri. Hvíti túnfiskurinn er 

hægvaxta og verður seint kynþroska en hann nær oftast kynþroska fimm ára gamall eða þegar 

hann er orðinn um 90 cm að lengd.        

 Hvíti túnfiskurinn er í laginu eins og byssukúla, með dökkblátt bak en ljósbláar hliðar 

og kvið. Eftir endilangri hliðinni liggur ljósblá lína. Hann hefur tvo bakugga, tvo kviðugga og 

smáugga, sem liggja frá aftari bak- og kviðugga að sporði. Fremri bakugginn er dökkgulur, 

aftari bakuggi og kviðuggar eru ljósgulir og smáuggar dökkir. Það sem skilur hann helst að frá 

öðrum túnfisktegundum eru gríðarlega langir og oddmjóir eyruggar, ásamt því að hann er 

breiðastur rétt fyrir aftan miðju. Hreistrið er mjög smágert og hann hefur sundmaga, sem er þó  

vanþróaður og finnst ekki í smáum fiskum tegundarinnar (Hwang, 2005). Þegar hvíti 

túnfiskur hefur náð kynþroska, hrygnir hann að minnsta kosti tvisvar á ári og getur 

hrognafjöldi náð allt að 2-3 milljónum. Hjá þessari tegund virðist stærð hrygnu ekki skipta 

máli, þar sem litlar hrygnur geta framleitt jafn mikið af hrognum og stórar hrygnur. Ungviði 

og smærri fiskar mynda torfur með öðrum tegundum túnfisks, eins og randatúnfiski, 

guluggatúnfiski og bláuggatúnfiski. Fæða hvíta túnfisksins er aðallega smáar fiskitegundir, 

smokkfiskar og krabbadýr (FAO, 2016a). 
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6. Útbreiðsla 

Viðfangsefni þessa kafla er útbreiðsla túnfisks. Byrjað verður á að fara yfir útbreiðslu og 

göngur túnfisks í heild sinni, en því næst verður farið ítarlegar í fjórar mest veiddu 

tegundirnar, þ.e.a.s.  hvíta túnfisk, randa-, glyrnu- og guluggatúnfisk. Útbreiðsla tegundanna 

verður einnig greind með tilliti til hitastigi sjávar í kringum Ísland og möguleikum þeirra á 

göngum nálægt Íslandi. 

 

6.1 Almenn útbreiðsla 

Túnfiskar lifa í hlýjum sjó en tegundunum er skipt í tvo flokka, eftir því hvort þær eru 

hitabeltistegundir eða lifa við temprað hitastig. Hitabeltistegundirnar finnast í sjó sem er hlýrri 

en 18°C. Það eru tegundir eins og randatúnfiskur, guluggatúnfiskur og flestar smærri 

túnfisktegundirnar. Þær túnfisktegundir sem lifa við temprað hitastig, oftast í kringum eða 

hærra en 10°C,  eru bláuggarnir, hvíti túnfiskur og glyrnutúnfiskur. Bláuggatúnfiskarnir geta 

þó lifað við einstaklega sveiflukennt hitastig. Smáar tegundir og ungviði stærri tegunda lifa 

nálægt yfirborði sjávar en stærri tegundir lifa á miklu dýpi. Glyrnutúnfiskur getur til að mynda 

lifað á allt að 300 m dýpi og hvíti túnfiskur á allt að 200 m dýpi. Flestar tegundir geta þó 

kafað mun dýpra en kjördýpið segir til um. Þannig hefur til dæmis verið fylgst með 

guluggatúnfiski kafa niður að 1100 m dýpi, glyrnutúnfiski niður að 1200 m dýpi og 

Atlantshafsbláugga niður að 1000 m dýpi.      

 Túnfiskar hópast saman í torfur við ætisleit og umkringja bráð sína. Ungviði stærri 

tegunda hópast með smærri tegundum eins og randatúnfiski og bónítóum. Það hjálpar þeim að 

finna æti og verjast rándýrum. Þessar þyrpingar geta verið mjög misstórar, allt frá nokkrum 

dýrum hlið við hlið, upp í margra kílómetra langar torfur af fiskum.   

 Margar túnfiskstegundir ferðast langar vegalengdir í árstíðabundnum fæðu- eða 

hrygningargöngum. Þetta á sérstaklega við tegundir sem lifa við temprað hitastig, til að 

mynda hvíta túnfisk, Atlantshafs bláugga og Kyrrahafs bláugga. Þessar tegundir leggja á sig 

mjög langt ferðalag milli hafsvæða. Þeir ferðast úr tempruðum sjó, þar sem fiskarnir finna 

fæðu, til hitabeltissjávar þar sem þeir hrygna. Suðræni bláuggatúnfiskurinn ferðast á milli 

suðrænna svæða Atlantshafs, Indlandshafs og Kyrrahafs. Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn fer 

til að mynda í fæðugöngur inn í fiskveiðilögsögu Íslendinga þar sem hann hefur veiðst og 

hefur Íslendingum því verið úthlutaður alþjóðlegur kvóti á honum. Hitabeltistegundir eins og 

randatúnfiskur og guluggatúnfiskur ferðast ekki jafn langar leiðir og halda sig einungis í 
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hlýjum sjó, en eiga það þó til að ferðast nokkuð langar vegalengdir innan hitabeltissvæða. 

Glyrnutúnfiskurinn hefur sýnt eiginleika beggja, þar sem hann ferðast ekki á milli hafsvæða 

en hann fer hinsvegar á milli fæðustöðva í tempruðum sjó til hrygningarstöðva í hitabeltissjó 

(Goujon, 2000). 

6.2 Randatúnfiskur (Katsuwonus pelamis) 

 

Mynd 9: Útbreiðsla randatúnfisks 

Á mynd 9 má sjá útbreiðslu randatúnfisks í Atlantshafi og innhöfum þess, en hann finnst 

einnig í Kyrrahafi og Indlandshafi. Hann er hitabeltistegund og finnst aðallega í heitari hluta 

Atlantshafsins og í Miðjarðarhafi. Hann finnst einnig við strendur Spánar og í Biscayaflóa en 

hann getur einnig fundist við strendur Bretlandseyja og í Norðursjó. Hann finnst í sjó við 

hitastig á milli 15°C og 30°C. Við lægri hitamörkin er randatúnfiskurinn í fæðugöngum, en 

við hærri hitamörkin við hrygningu. Hitastig sjávar við Ísland á sumrin er um 13°C við 

suðurströndina, svo hitastigið þyrfti að hækka um 2°C til að randatúnfiskurinn færi að hefja 

göngur nálægt Íslandi (Hafrannsóknarstofnun, 2016). Randatúnfiskurinn heldur sig allt frá 

yfirborði og niður á 260m dýpi á daginn, en á næturnar heldur hann sig einungis við yfirborð 

sjávar. Randatúnfiski í norður Atlantshafinu er skipt í tvo stofna, vesturstofn og austurstofn, 

en samvæmt mati ICCAT er engin blöndun stofna úr norður og suður Atlantshafi. 

Vesturstofninn hrygnir allt árið um kring í hitabeltissjó í Mexikóflóa og í Karabíska hafinu 

þar sem sjávarhiti er oftast yfir 25°C. Frá vori og fram á haust, þegar tempraður sjór tekur að 

hlýna, gengur hann í fæðuleit upp með austurströnd Norður Ameríku og nær miðju 

Atlantshafinu, þar sem hann framleiðir meirihluta hrogna sinna. Austurstofninn hrygnir allt 

árið um kring í Miðjarðarhafinu og undan ströndum Afríku. Yfir sumarmánuðina þegar sjór 
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fer að hlýna, gengur hann upp í Biscayaflóa, með ströndum Bretlandseyja og upp í Norðusjó, 

en einnig nær miðju Atlantshafi. Þar er hann í fæðuleit og framleiðir mestan hluta hrogna 

sinna en ef tempraði sjórinn hefur náð heppilegu hitastigi á meðan á fæðugöngum stendur, 

hrygna báðir stofnar þar einnig (ICCAT, 2014b). Tækifæri fyrir Íslendinga til veiða á þessari 

tegund eru lítil eins og er, en með hækkandi hitastigi gæti hann farið að nálgast Ísland í 

fæðuleit á sumrin. 

6.3 Guluggatúnfiskur (T. albacares) 

 

Mynd 10: Útbreiðsla guluggatúnfisks 

Mynd 10 hér að ofan sýnir útbreiðslu guluggatúnfisks í Atlantshafi og innhöfum þess, en hann 

finnst einnig í Kyrrahafi og Indlandshafi. Hann er hitabeltistegund og finnst ekki í sjó kaldari 

en 18°C. Hann finnst í heitari hluta Atlantshafsins, við suðurstrendur Spánar og gengur alveg 

vestur í Mexíkóflóa og Karabíska hafið. Hann hrygnir við Gíneuflóa, Mexíkóflóa, 

suðausturhluta Karabíska hafsins og við Cape Verde. Guluggatúnfiskurinn er hitakærari en 

glyrnutúnfiskurinn og hvíti túnfiskurinn, en hann finnst í sjó á milli 18°C og 31°C og er oftast 

nálægt yfirborði sjávar niður að 100 m dýpi. Hann er því heldur fjarlægari Íslandi en aðrar 

tegundir og ekki miklar líkur á því, að hann fari að ganga nær Íslandsmiðum (ICCAT, 2011). 

 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindasvið 

17 

 

6.4 Glyrnutúnfiskur (T. obesus) 

 

Mynd 11: Útbreiðsla glyrnutúnfisks 

Mynd 11 sýnir útbreiðslu glyrnutúnfisks í Atlantshafi og innhöfum, en hann finnst einnig í 

Kyrrahafi og Indlandshafi. Hann finnst við suðurstrendur Spánar og í mið- og suðurhluta 

Atlantshafsins. Hann hrygnir í hitabeltissjó, þegar umhverfisaðstæður eru hagstæðar, við 

strendur Afríku og í Karabíska hafinu. Þegar ungviði stækka ganga þau í tempraðan sjó í 

miðju Atlantshafi þar sem þau stækka hratt, en glyrnutúnfiskurinn verður stærri í 

Atlantshafinu en í öðrum höfum. Glyrnutúnfiskurinn finnst við hitastig frá 13°C til 29°C og á 

um 250 m dýpi. Hann er því langt frá Íslandsmiðum, en hann sýnir einkenni tempraðar- og 

hitabeltistegundar þar sem hann fer í fæðuleit í kaldari sjó innan saman hafsvæðis. 

Glyrnutúnfiskur gæti því farið að ganga nær norður Atlantshafi með hlýnun sjávar (ICCAT, 

2010). 
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6.5 Hvíti túnfiskur (T. alalunga) 

 

Mynd 12: Útbreiðsla hvíta túnfisks 

Á mynd 12 má sjá útbreiðslu hvíta túnfisksins í Atlantshafi og Miðjarðarhafi, en hann finnst 

einnig í Kyrrahafi og Indlandshafi. Eins og fram kom hér að ofan finnst hvíti túnfiskurinn í 

tempruðum sjó þar sem hann er í fæðuleit, en hann gengur niður í hitabeltissjó til að hrygna. 

Hann finnst í dag meðfram ströndum Bretlandseyja og í Biscayaflóa. Með hækkandi 

sjávarhita gæti hann farið að ganga nær íslenskri lögsögu í fæðuleit eins og makríllinn og 

Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn gera. Hvíti túnfiskur finnst einnig í Miðjarðarhafinu, 

miðhluta Atlantshafsins og í suður Atlantshafi. Honum er skipt í tvo stofna í Atlantshafinu, 

norðurstofn og suðurstofn, en í Miðjarðarhafinu er sérstakur stofn hvíta túnfisks, svokallaður 

Miðjarðarhafsstofn. Hvíti túnfiskurinn er tempruð tegund, en allir stofnarnir hrygna í 

hitabeltissjó. Norðurstofninn hrygnir við norðvestur strendur Afríku og suðurstofninn hrygnir 

við austurstrendur Suður Ameríku. Líklegt þykir að einhver blöndun þessa þriggja stofna eigi 

sér stað, en einnig er talið að blöndun sé á milli ungviða úr suðurstofni Atlantshafs og 

Indlandshafsstofni. Kjörhitastig hvíta túnfisksins er á milli 15,6°C og 19,4°C en stórir fiskar 

finnast í sjó frá 13°C til 25°C og niður að 200 m dýpi. Þeir geta einnig þolað 9,5°C heitan sjó 

í skamman tíma. Yfir vetrarmánuðina heldur hvíti túnfiskurinn sig í djúpum sjó í miðju 

Atlantshafinu, bæði fullvaxta fiskar og ungviði. Þegar vora tekur og sjórinn fer að hlýna 

ganga ungviði í fæðuleit í norðausturhluta Atlantshafsins. Yfir sumarið gengur hvíti 

túnfiskurinn norður í Biscayaflóa og upp meðfram ströndum Írlands. Þegar haustið gengur í 

garð fer hann að ganga aftur í mitt Atlantshafið, meðfram ströndum Portúgals, Kanaríeyja og 

Azoreyja (Azti, 2010).  
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7. Veiðar og staða stofna 

Í þessum kafla verður fjallað um veiðar á túnfiski og stöðu stofna. Í veiðihlutanum verður 

farið yfir afla á þeim fjórum túnfisktegundunum sem mest voru veiddar á árunum 1950-2014, 

en aflatölur voru fengnar frá FAO. Einnig verða helstu veiðarfæri og veiðiþjóðir nefndar, 

ásamt afurðum og kílóverði. 

Túnfiskar eru mjög mikilvægar nytjategundir og er túnfiskveiði í heiminum mikil. Mest er 

veitt af randatúnfiski og guluggatúnfiski, en þær tegundir eru veiddar í miklu magni í 

Atlantshafi, Kyrrahafi og Indlandshafi. Mynd 13 hér að neðan sýnir hlutfallslega skiptingu á 

milli tegunda í heimsafla árið 2014. 

 

Mynd 13: Hlutfall tegunda af túnfiskveiðum í heiminum árið 2014 

Heildar túnfiskaflinn í heiminum árið 2014 var 5,9 milljónir tonna. Mest var veitt af 

randatúnfiski, eða rúmlega 3 milljónir tonna sem er u.þ.b. 51% af heildaraflanum. 

Guluggatúnfiskurinn var næstmest veiddur, en af honum veiddust tæp 1,5 milljón tonn eða 

25% af heildarafla. Þar á eftir komu barðamakríll og túnmakríll með tæp 500.000 tonn, eða 

8% af heildarafla og glyrnutúnfiskur með rúmlega 400.000 tonn eða 7%. Afli á hvíta túnfiski 

og langhalatúnfisk var rúmlega 200.000 tonn eða 4% hvor. Kyrrahafs bláugginn var mest 

veidda bláuggategundin með rúmlega 38.000 tonn eða tæpt 1% af heildarafla. Atlantshafs 

bláugginn og suðræni bláugginn voru hvor um sig með rúm 18.000 tonn. Aðrar tegundir sem 
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veiddar voru í litlu magni voru dvergtúnfiskur, svartuggatúnfiskur, tannatúnfiskur og mjói 

túnfiskur. 

Túnfiskveiðar í Atlantshafi og Miðjarðarhafi hafa aukist töluvert frá árinu 1950, en þá var 

aflinn tæplega 100.000 tonn. Heildaraflinn árið 2014 var rúmlega 500.000 tonn en 

túnfiskaflinn náði hámarki árið 1993 og var þá tæp 650.000 tonn. Mynd 14 hér að neðan sýnir 

afla eftir tegundum í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014. 

 

Mynd 14: Afli á milli tegunda sem veiddar voru í Atlantshafi og Miðjarðarhafi árið 2014 

Frá árinu 1950 er randatúnfiskur mest veidda túnfisktegundin í Atlantshafi og Miðjarðarhafi 

en árið 2014 voru veidd tæp 240.000 tonn sem voru 45% af heildar túnfiskaflanum. Þá 

veiddust rúm 100.000 tonn af guluggatúnfiski, eða 20% heildaraflans og rúmlega 70.000 tonn 

af glyrnutúnfiski, eða 14% af heildartúnfiskaflanum. Afli á hvíta túnfiski var um 80.000 tonn, 

eða tæplega 9% aflans og afli á Atlantshafs bláugga var rúm 18.000 tonn. Aðrar minna 

veiddar tegundir voru dvergtúnfiskur með um 17.000 tonna afla, barða- og túnmakríll með 

rúm 11.000 tonn ásamt suðræna bláugga- og svartuggatúnfiski, en af þeim veiddust rúmlega  

1.000 tonn af hvorri tegund. Stofnunin ICCAT sér um veiðistýringu túnfisks í Atlantshafinu. 

Ef einhverjar af þessum fjórum mest veiddu túnfisktegundum færu að ganga inn í íslenska 

lögsögu í einhverju magni, myndu Íslendingar fá úthlutaðann alþjóðlegan kvóta, en 

Íslendingar hafa alþjóðlegan kvóta á Atlantshafs bláuggatúnfisk vegna þess að hann hefur 

veiðst við Ísland. 
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Myndir 15 og 16 hér að neðan sýna heildarveiði aflahæstu Evrópuþjóða í Atlantshafi og 

innhöfum, á fjórum mest veiddu túnfisktegundunum á árunum 1950-2014, en þær þjóðir eru 

Spánverjar og Frakkar. 

 

Mynd 15: Heildarveiði Spánverja í Atlantshafi og innhöfum árin 1950-2014 eftir tegundum 

Eins og mynd 15 sýnir minnkuðu veiðar Spánverja mikið frá árinu 1990, en þær hafa verið að 

aukast jafnt og þétt aftur frá árinu 2005. Spánverjar veiða mest af randatúnfiski en árið 2014 

veiddu þeir rúm 53.000 tonn af honum, rúm 14.000 tonn af guluggatúnfiski, rúm 12.000 tonn 

af hvíta túnfiski og tæp 11.000 tonn af glyrnutúnfiski. 

 

Mynd 16: Heildarveiði Frakka í Atlantshafi og innhöfum árin 1950-2014 eftir tegundum 

Eins og mynd 16 sýnir veiða Frakkar minna af túnfiski en Spánverjar. Túnfiskveiðar Frakka 

hrundu í kringum árið 1983, jukust fljótt aftur en um 2003 dró aftur verulega úr veiðunum. 
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Veiðar Frakka hafa verið að aukast aftur síðustu ár, en árið 2014 veiddu þeir tæp 22.000 tonn 

af guluggatúnfiski, tæp 18.000 tonn af randatúnfiski, rúm 6.500 tonn af hvíta túnfiski og rúm 

3.500 tonn af glyrnutúnfiski. 

 

Mynd 17: Heildarafli á Atlantshafs bláuggatúnfisk á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Atlantshafs bláuggatúnfiskurinn er eina túnfisktegundin sem nýtt er við Ísland. Á mynd 17 má 

sjá heildarafla þessarar tegundar frá árunum 1950-2014. Spánverjar hafa veitt mest af honum 

frá árinu 1950 og Frakkar næstmest. Á eftir þeim kemur svo Ítalía, Japan og Marokkó. Frá 

árinu 1950 hafa Íslendingar veitt 103 tonn af Atlantshafs bláuggatúnfisk. Árið 1996 náði 

veiðin hámarki en þá var aflinn rúm 50.000 tonn. Eftir það hefur aflinn verið að minnka en 

eftir árið 2005 hrundi veiðin. Árið 2014 var heildaraflinn rúm 18.000 tonn. 

Verðmæti túnfisktegunda er mismikið en bláuggatúnfiskurinn er langverðmætastur.  Árið 

2013 seldist 221 kg bláuggatúnfiskur á uppboðsmarkaði í Japan á 1,76 milljón dollara, sem 

jafngildir rúmum 217  milljónum króna (USA today, 2013). Bláuggastofnarnir eru hinsvegar 

litlir og leyfilegar veiðar í þessum stofnum því litlar miðað við margar aðrar tegundir. Af 

þeim fjórum tegundum sem fjallað hefur verið um, fæst hæsta verðið fyrir glyrnutúnfisk og er 

verðið á honum oftast í kringum 900 kr/kg (Undercurrentnews, 2015), en hann er aðallega 

seldur ferskur í steikur og sashimi (Atuna, e.d.). Guluggatúnfiskurinn er næst verðmætastur en 

kílóið af honum kostar u.þ.b. 350 kr g. Lægra verð fæst svo fyrir hvíta túnfiskinn og 

randatúnfiskinn, en þeir eru að mestu leyti soðnir niður í dósir. Kílóverðið á þessum 

tegundum  er oftast í kringum 300 kr (Atuna, 2013). Allt verð sem talað er um í þessum kafla 

er kílóverð sem sjómenn fá fyrir fiskinn. 
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7.1 Randatúnfiskur (Katsuwonus pelamis) 

Randatúnfiskurinn er að langmestu leyti veiddur í miðausturhluta Atlantshafsins, en einnig 

mikið í suðvesturhluta þess. Við veiðar á randatúnfisk er aðallega notuð hringnót, en 

stangveiðiskip veiða hann líka í litlu magni.  

 

Mynd 18: Veiðar á randatúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Mynd 18 hér að ofan sýnir veiðar á randatúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 

1950-2014, eftir löndum. Þar má sjá að frá árinu 1950 hafa Spánverjar og Ganamenn veitt 

mest af randatúnfiski, en á eftir þeim koma Frakkar, Brasilíumenn og Portúgalir. Önnur lönd 

eins og Japan, Panama og Venesúela veiddu einnig mikið af randatúnfiski á þessum árum. 

Síðustu ár hafa veiðar Portúgala dregist saman, en lönd sem hafa verið að veiða í meira magni 

eru Curacao, Grænhöfðaeyjar og Panama. Um 90% af öllum randatúnfiskafla fer í 

niðursuðudósir en hann er einnig soðinn, þurrkaður eða seldur sem fersk flök (Atuna, e.d.). 

Árið 2013 var verðið á randatúnfiski um 290 kr/kg (Atuna, 2013). 

Árið 2014 gerði ICCAT rannsókn á ástandi randatúnfiskstofna í Atlantshafinu. Samkvæmt 

skýrslu þeirra eru litlar líkur á því að vesturstofn randatúnfisksins sé í hættu á ofveiði og í 

skýrslunni kemur einnig fram að leyfilegur heildarafli á ári sé undir hámarksafkastagetu 

(MSY) stofnsins. Öðru máli gegnir um austurstofn randatúnfisks í Atlantshafi, en veiðar á 

honum gætu verið við eða jafnvel yfir hámarksafkastagetu stofnsins. Ólíklegt þykir því að 

auknar veiðar á austurstofninum verði leifðar á næstunni (ICCAT, 2014b). 
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7.2 Guluggatúnfiskur (T. albacares) 

Guluggatúnfiskurinn er mest veiddur í miðausturhluta Atlantshafsins, en hann er einnig 

veiddur í töluverðu magni í miðvesturhluta Atlantshafsins. Veiðarfærin sem helst eru notuð 

við veiðarnar eru hringnót og lína, en hann er einnig veiddur í litlu magni af 

stangveiðiskipum.  

 

Mynd 19: Veiðar á guluggatúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Mynd 19 sýnir veiðar á guluggatúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014, 

eftir löndum. Frá 1950 hafa Frakkar og Spánverjar veitt mest af guluggatúnfiski í Atlantshafi 

en önnur stór lönd hafa verið Japan, Venesúela og Gana. Síðustu ár hefur Japan og Venesúela 

veitt guluggatúnfisk í minna magni en hér áður fyrr, en veiðar Belíse, Curacao, 

Grænhöfðaeyjar og Panama hafa aftur á móti aukist. Þess má geta að skalinn á mynd 19 er 

lægri en á mynd 18 fyrir randatúnfiskinn.  

Mynd 20 hér að neðan sýnir hinsvegar veiðar á guluggatúnfiski á sama skala og fyrir 

randatúnfiskinn til samanburðar. 
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Mynd 20: Veiðar á guluggatúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Afurðir gluggatúnfisksins eru margar. Hann er soðinn niður í dósir, seldur ferskur, bæði heill 

og í flökum, en hann er einnig seldur sem frosnar fyrirfram eldaðar eða hráar lundir (Atuna, 

e.d.). Árið 2013 var meðalverðið á guluggatúnfiski um 350 kr/kg og yfirleitt fæst betra verð  

fyrir guluggatúnfisk en fyrir hvíta túnfisk og randatúnfisk (Atuna, 2013). 

Ástand guluggatúnfisks í Atlantshafinu var kannað af ICCAT árið 2011. Þeirra niðurstaða var 

sú, að hámarksafkastageta guluggatúnfisksstofnsins væri um 110.000 tonn á ári og hefur 

aflinn verið undir því frá árinu 2011. Staða guluggatúnfisksins er því góð, en veiðar á honum 

geta þó ekki aukist mikið næstu ár (ICCAT, 2011). 

 

7.3 Glyrnutúnfiskur (T. obesus) 

Veiðar á glyrnutúnfiski fara að langmestu leyti fram í miðausturhluta Atlantshafsins. Hann er 

einnig veiddur í þó nokkru magni í suðaustur, suðvestur og norðausturhluta Atlantshafs. 

Glyrnutúnfiskurinn er mest veiddur á línu en við veiðar á honum er einnig notast við hringnót 

og stangveiðiskip. 
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Mynd 21: Veiðar á glyrnutúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Mynd 21 hér að ofan sýnir veiðar á glyrnutúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 

1950-2014, eftir löndum. Frá árinu 1950 hafa Japanir veitt mest af glyrnutúnfiskinum en aðrar 

stórar veiðiþjóðir eru Spánn, Tævan, Portúgal og Frakkland. Gana og Kórea hafa einnig aflað 

nokkuð vel frá árinu 1950. Árið 2014 voru fimm aflahæstu þjóðirnar enn að veiða 

glyrnutúnfiskinn í miklu magni og önnur lönd farin að sækja meira í þennan túnfiskstofn en 

þær hafa gert áður og ber þar helst að nefna Gana, Brasilíu, Curacao, Panama og Kína.  

Mynd 22 hér að neðan sýnir veiðar á glyrnutúnfisk á stærri skala til samanburðar við 

randatúnfiskinn. 

 

Mynd 22: Veiðar á glyrnutúnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 
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Glyrnutúnfiskurinn er eftirsóttur í ferskar steikur og sushi eins og bláuggarnir og er því seldur 

ferskur heill eða í ferskum flökum (Atuna, e.d.). Glyrnutúnfiskurinn er því verðmætari en 

gulugga, hvíti og randatúnfiskurinn, en árið 2015 fengust tæplega 900 krónur fyrir kílóið af 

glyrnutúnfiski í Japan (Undercurrentnews, 2015). 

Árið 2010 gerði ICCAT úttekt á ástandi glyrnutúnfisksins í Atlantshafi. Eftir rannsóknir á 

stofnstærð og náttúrulegum fiskidauða, var ákveðið að hámarksafkastageta stofnsins væri um 

92.000 tonna veiði á ári. Frá árinu 2003 hefur stofninn ekki sýnt merki um miklar sveiflur í 

stærð, og því var talið að til að viðhalda stofninum í góðu standi, mætti afli næstu ára vera um 

85.000 tonn á ári. Síðustu fimm ár hefur glyrnutúnfiskaflinn ekki farið yfir þessi viðmið. 

Stofninn er því ekki í hættu á ofveiði, hann er þó nánast fullnýttur svo ólíklegt er að hægt sé 

að auka veiðar á glyrnutúnfisknum (ICCAT, 2010). 

 

7.4 Hvíti túnfiskur (T. alalunga) 

Hvíti túnfiskurinn er veiddur að mestu í norðausturhluta og suðausturhluta Atlantshafsins. 

Hann er veiddur að stærstum hluta á línu og í troll, en hann er einnig veiddur af 

stangveiðiskipum (FIRMS, 2009).  

 

Mynd 23: Veiðar á hvíta túnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Á mynd 23 má sjá veiðar á hvíta túnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014, 

eftir löndum. Árið 2014 var aflinn rúm 45.000 tonn og veiddu Spánverjar hvað mest eða um 

12.000 tonn. Frá árinu 1950 hefur Spánn verið ein aflahæsta þjóðin í veiðum á hvíta túnfiski, 

síðan Tævan, Frakkland, Japan og Suður Afríka. Síðustu ár hefur hlutur Japana í þessum 
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veiðum verið að minnka, en Portúgalir og Írar hafa aukið sókn í þessa tegund og veiða nú 

hvíta túnfiskinn í miklu magni. 

Mynd 24 hér að neðan sýnir veiðar á hvíta túnfiski á stærri skala til samanburðar við 

randatúnfiskinn. 

 

Mynd 24: Veiðar á hvíta túnfiski í Atlantshafi og Miðjarðarhafi á árunum 1950-2014 eftir löndum 

Hvíti túnfiskurinn fer að mestu leyti á markað niðursoðinn í dósir en einnig ferskur eða 

frosinn (Atuna, e.d.). Árið 2013 var verð á hvíta túnfiskinum um 320 kr/kg (Atuna, 2013). 

Árið 2013 rannsakaði ICCAT ástand hvíta túnfiskstofnsins í Atlantshafi. Stofninum er skipt í 

þrjá hluta, norður, suður og Miðjarðarhafsstofn. Rannsóknir á norðurstofninum sýndu að 

stofninn er ekki ofveiddur, en hinsvegar hefur hrygnarstofninn mátt þola ofveiðar. Því fór 

stofninn minnkandi fram að árinu 2012, en eftir það fór hann að stækka aftur. Talið er að 

stofninn haldi áfram að stækka næstu ár ef leyfilegur heildarafli (TAC) fer ekki yfir 28.000 

tonn á ári. Síðustu ár hefur aflinn verið í kringum 20.000 tonn, þannig að stofninn er í góðu 

ásigkomulagi og veiðar gætu aukist á næstu árum. Leyfilegur heildarafli (TAC) á 

suðurstofninum árið 2013 var 24.000 tonn og hámarksafkastageta stofnsins var 25.228 tonn. 

Stofninn var sýnilega að minnka svo leyfilegur heildarafli var minnkaður til að viðhalda 

stofninum. Litlar líkur eru taldar á að stofninn fari stækkandi á næstu árum, þannig að hann 

telst vera fullnýttur. Staða Miðjarðarhafsstofnsins var nokkuð stöðug, en þetta var í fyrsta sinn 

sem úttekt var gerð á stofninum. Því var lítið til af gögnum til að spá fyrir um þróun hvíta 

túnfiskstofnsins í Miðjarðarhafinu (ICCAT, 2013). 
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8. Sjávarhiti við Ísland 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um hitastig sjávar í kringum Ísland og breytingar á því 

á síðustu áratugum. Tímabilið sem skoðað var nær frá árinu 1987 til ársins 2016, en þessar  

mælingarnar voru gerðar á þremur stöðum á landinu. 1987-2016 var sjávarhiti við Hjalteyri 

rannsakaður, á sama tíma eða á árunum 1988-2016 var hitastig sjávar við Stöðvarfjörð mælt 

og á árunum 1998-2016 við Vestmannaeyjar. 

Hitastig sjávar við Ísland er afar sveiflukennt. Það fer nálægt frostmarki á veturna um allt 

land, fyrir utan suðurstöndina, en þar er það hæst og er meðalhitastig við Vestmannaeyjar í 

kringum 6°C. Yfir sumarið hlýnar sjórinn í kringum landið og er oftast í kringum 10-13°C en 

líkt og á veturna er meðalhiti hæstur við Vestmannaeyjar. Árlegar hitastigssveiflur við 

suðurstöndina eru minni en annarsstaðar á landinu (Steingrímur Jónsson, 2004). 

 

Mynd 25: Sjávarhiti við Vestmannaeyjar á árunum 1998-2016 

Þegar sjávarhitinn við Vestmannaeyjar síðustu ár er skoðaður á mynd 25 hér að ofan, sést að 

hitastig sjávar hefur verið að hækka lítillega síðustu ár, að frátöldum árunum 2011, 2013 og 

2015, sem voru nokkuð köld, eða í kringum 11°C. Árin 2005 og 2006 var hámarkshitastigið 

mælt rúmlega 11°C, en á árunum 2007-2010, 2012 og 2014 var það rúmlega 12°C. 
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Mynd 26: Sjávarhiti við Stöðvarfjörð á árunum 1988-2016 

Mynd 26 hér að ofan sýnir hitastigsmælingar í sjó við Stöðvarfjörð á árunum 1988-2016. 

Sjávarhitinn við Stöðvarfjörð er lægri en við Vestmannaeyjar, en hefur þó verið að hækka 

síðustu ár. Þegar lægsta hitastig á veturna  er skoðað sést, að á árunum 1988-2000 var lægsta 

hitastig í kringum 1°C, en á árunum 2001-2016 hefur það verið í kringum 2°C, að frátöldum 

árunum 2002-2004, þar sem mælingar vantar. Frá árinu 1998 hefur hitastig yfir 

sumarmánuðina farið hækkandi. Árið 1998 náði hitastig sjávar við Stöðvarfjörð mest tæpum  

7°C en hæsta hitastig árið 2014 var rúmlega 9°C. 

 

Mynd 27: Sjávarhiti við Hjalteyri á árunum 1987-2016 
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Mynd 27 sýnir hitastig sjávar við Hjalteyri á árunum 1987-2016. Sjávarhitinn þar hefur verið 

að hækka, sem sést bæði þegar hæstu og lægstu hitatölur eru skoðaðar. Vetrarhitinn á árunum 

1987-1999 var í kringum 0°C, en frá árinu 2000 hefur hann hefur verið í kringum 1°C. Einnig 

hafa sumartopparnir yfir 13°C verið fleiri síðustu 10 ár en árin þar á undan 

(Hafrannsóknarstofnun, 2016). Þegar þessar tölur eru skoðaðar sést greinilega að hitastig 

sjávar í kringum Ísland hefur verið að hækka lítillega síðustu ár.  

 

Mynd 28: Hitastig norður Atlantshafs í janúar 2008 

Á mynd 28 hér að ofan má sjá hitastig norður Atlantshafs í janúar 2008. Hitastig sjávar suður 

af Íslandi er ekkert ósvipað hitastiginu við strendur Bretlandseyja og í Biscayeflóa. Það er á 

milli 10-13°C en eins og fram kom í útbreiðslukaflanum ganga hvíti- og randatúnfiskur í 

fæðuleit á sumrin meðfram ströndum Bretlandseyja og jafnvel uppí Norðursjó. Hvíti- og 

glyrnutúnfiskur hafa fundist við hitastig niður í 13°C og randatúnfiskur niður í 15°C. Því er 

ekki ólíklegt að þessar tegundir gætu farið að ganga inn í íslenska lögsögu á næstu árum, með 

áframhaldandi hækkandi hitastigi sjávar. 
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9. Niðurstöður 

Túnfiskur er mikilvæg og verðmæt nytjategund í Atlantshafinu. Fjórar mest veiddu 

tegundirnar; randa-, gulugga-, glyrnutúnfiskur og hvíti túnfiskur standa undir tæplega 89% 

túnfiskaflans í Atlantshafi, en hann er rúmlega 500.000 tonn á ári. Spánverjar og Frakkar hafa 

verið stærstu Evrópuþjóðirnar í túnfiskveiði í Atlantshafi frá árinu 1950 til 2014, en á eftir 

þeim koma Portúgalir. Framangreindar túnfisktegundir eru að mestu veiddar í miðausturhluta 

Atlantshafsins, fyrir utan hvíta túnfiskinn, sem veiddur er að mestu í norðausturhluta 

Atlantshafs. Þegar hitastig sjávar í kringum Ísland, ásamt útbreiðslu tegundanna, er skoðað, 

má sjá að guluggatúnfiskur er fjarlægastur Íslandsmiðum, en hann finnst ekki við hitastig 

lægra en 18°C. Hitastig sjávar við Ísland að sumri til getur náð allt að 14°C. Árleg veiði á 

guluggatúnfiski í Atlantshafi er í kringum 100.000 tonn, en hann fer aðallega niðursoðinn í 

dós, ferskur eða frystur á markað. Glyrnutúnfiskurinn heldur til fyrir miðju Atlantshafi og við 

hitastig frá 13°C-29°C. Hann sýnir eiginleika hitabeltis- og tempraðrar tegundar, þar sem 

ungviðin ganga í tempraðan sjó til fæðuleitar, þar sem þau stækka mikið. Árleg veiði á 

glyrnutúnfiski í Atlantshafinu er í kringum 70.000 tonn en hann fer aðallega ferskur á markað 

í Japan. Randatúnfiskurinn finnst við hitastig frá 15°C-30°C, en hann fer í fæðugöngur á 

sumrin alveg upp í Norðursjó. Randatúnfiskurinn er mest veidda túnfisktegundin og er árlegur 

afli á honum í Atlantshafinu í kringum 240.000 tonn. Nánast allur aflinn er soðinn niður og er 

því verðmæti á kíló randatúnfisks, minnst af þessum fjórum mest veiddu tegundum. Hvíti 

túnfiskurinn lifir í tempruðum sjó við hitastig frá 13°C-25°C. Hann finnst í miðju 

Atlantshafinu, en fæðugöngur hans liggja upp að ströndum Bretlandseyja.  Árlegur afli hvíta 

túnfisksins er í kringum 45.000 tonn, en meirihluti aflans er soðinn niður. Hann fer þó einnig 

ferskur eða frosinn á markað. 

Stofnmælingar sem framkvæmdar voru af ICCAT sýndu, að þessar fjórar mest veiddu 

túnfisktegundir í Atlantshafinu eru allar í góðu ásigkomulagi. Austurstofn randatúnfisksins 

telst fullnýttur, en möguleiki er á að auka veiðar í vesturstofni hans. Guluggatúnfiskurinn er 

nánast fullnýttur en þó í góðu ástandi og ekki hætta á ofveiði. Það sama á við um 

glyrnutúnfiskinn, stofninn er nánast fullnýttur og þó að ekki sé talin hætta á ofveiði eru lítil 

tækifæri til aukinnar sóknar í stofninn. Suðurstofn hvíta túnfisksins er fullnýttur, en hægt væri 

að auka veiðar á norðurstofninum. 
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10. Samantekt 

Með hækkandi hitastigi sjávar í kringum Ísland, aukast möguleikar Íslendinga á 

túnfiskveiðum. Randatúnfiskur og hvíti túnfiskur eru þegar farnir að ganga nálægt 

Íslandsmiðum í fæðuleit og gætu í náinni framtíð farið að leita inn að lögsögu Íslendinga. 

Glyrnutúnfiskurinn gæti einnig farið að ganga nær Íslandi, þar sem hann þolir hitastig niður í 

13°C. Guluggatúnfiskurinn er því eina mikilvæga túnfisktegundin, sem ólíklegt er að nálgist 

Íslandsmið í náinni framtíð, vegna þess hve hann er hitakær tegund. Á árunum 2010-2014 var 

staða túnfiskstofna í Atlantshafinu  skoðuð og þá kom í ljós, að litlir möguleikar eru á 

aukningu veiða úr flestum stofnum, fyrir utan norðurstofn hvíta túnfisks og vesturstofn 

randatúnfisks, en hægt væri að auka veiðar úr þeim. Aðrir stofnar eru í góðu ásigkomulagi og 

ættu að haldast þannig, ef sókn í þá er haldið innan leyfilegra marka. Árið 2015 var meðalverð 

á slægðum þorski 377 kr/kg (Landssamband smábátaeigenda, 2015). Verð á guluggatúnfiski 

er í kringum 350 kr/kg, verð á hvíta túnfiski er u.þ.b. 320 kr/kg og verðið á randatúnfiski um 

290 kr/kg. Þar sem glyrnutúnfiskurinn er aðallega seldur ferskur til Japan, er verðið á honum 

hátt miðað við aðrar tegundir, en það er oftast í kringum 900 kr/kg. Ef einhverjar af þessum 

þremur tegundum, þ.e.a.s. randatúnfiskur, glyrnutúnfiskur eða hvíti túnfiskur, fara að ganga 

inn í íslenska lögsögu í einhverju magni, gætu verið möguleikar á aukinni verðmætasköpun 

og atvinnutækifærum í íslenskum sjávarútvegi. Þegar þær færu að veiðast í íslenskri lögsögu 

gætu Íslendingar fengið úthlutaðann alþjóðlegan kvóta á tegundunum. Við veiðar á þessum 

tegundum væri helst notast við línuskip eða uppsjávarskip, og veiðarfærin línu og hringnót. 

Olíukostnaður gæti þó verið mikill vegna fjarlægðar fisksins. Túnfiskveiðar við Ísland gætu 

því líklega ekki verið arðvænlegar nema tegundirnar færu að ganga í íslenska 

fiskveiðilögsögu í miklu magni. 
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