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Abstract 

Bluefin tuna is one of the world’s most valuable fish species and has been migrating to Icelandic 

waters during the last two decades following higher seawater temperature. The aim of this 

project is to give a detailed overview of the key factors that influence the migration of bluefin 

tuna to Icelandic waters in the future. This essay covers the topics of growth, distribution, 

fisheries management, stock assessment, farming, fishing and processing of the tuna with focus 

on Vísir hf in Grindavík. Special emphasis is placed on the impact of increasing seawater 

temperatures on the migration patterns of various fish stocks. 

The following research question was formulated for the essay: 

Are there positive prospects for an increase in the Icelandic tuna fishery in coming decades? 

 

To answer the question, the four following key factors regarding future prospects for tuna 

fishing in Icelandic waters were analyzed:  

A. The state of the bluefin tuna stock in the East-Atlantic Ocean. 

B. Market conditions for bluefin tuna during the coming decades  

C. Environmental conditions in Icelandic waters. 

D. Feeding conditions in Icelandic waters. 

My conclusion and answer to the research question was that there were not especially positive 

prospects for growth of the Icelandic bluefin tuna fishery in the near future. The main reason 

behind this conclusion is a possible impending temporary cooling period that could perhaps last 

for two or three decades. However, in the long term it is likely that by mid-century we will see 

a sharp increase in bluefin tuna migrations to Icelandic waters due to large stock size, global 

warming, a positive natural temperature increase and rising seawater temperatures. 

 

Keywords: Bluefin tuna, seawater temperature, climate change, fishing, state of stock. 
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Ágrip 

Bláuggatúnfiskur er ein verðmætasta fisktegund heims og hefur verið að ganga á Íslandsmið á 

undanförnum árum í kjölfar hækkandi sjávarhita. Markmið þessa verkefnis er að gefa ítarlegt 

yfirlit yfir þá lykilþætti sem hafa áhrif á það hvort bláugginn gangi á Íslandsmið í auknu mæli 

í framtíðinni. Í ritgerðinni er fjallað um vöxt og útbreiðslu ásamt stjórnun veiða, stöðu stofnsins, 

áframeldi, veiðar og vinnslu með áherslu á veiðar Vísis hf í Grindavík. Mikil áhersla er lögð á 

áhrif hækkandi hitastigs sjávar á göngumynstur fiskistofna með áherslu á bláuggann.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

Eru líkur á auknum túnfiskveiðum á Íslandsmiðum á næstu áratugum? 

Til þess að svara spurningunni voru greindir fjórir lykilþættir varðandi framtíðarhorfur fyrir 

túnfiskveiðar á Íslandsmiðum: 

A. Ástand bláuggastofnsins í Austur-Atlantshafi. 

B. Markaðsforsendur fyrir bláugga á næstu áratugum. 

C. Umhverfisaðstæður á Íslandsmiðum. 

D. Fæðuskilyrði á Íslandsmiðum. 

Niðurstaða ritgerðarinnar og svar við rannsóknarspurningunni var að ég taldi ekki vera 

verulegar líkur á aukningu í göngum bláugga á Íslandsmið í náinni framtíð vegna kuldaskeiðs 

sem hugsanlega er að ganga í garð og gæti varað í tvo til þrjá áratugi. En hins vegar til langs 

tíma litið þá eru miklar líkur á að eftir miðja öld verði mikil aukning í göngum bláugga á 

Íslandsmið vegna stækkandi stofns, hnattrænnar hlýnunar, nýs náttúrulegs hlýindaskeiðs og 

hækkandi hitastigs sjávar. 

 

Lykilorð: Bláuggatúnfiskur, sjávarhiti, loftslagsbreytingar, veiðar.  
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1. Inngangur 

Bláuggatúnfiskur (bláuggi) er ein verðmætasta fisktegund heims og er sérstaklega eftirsóttur til 

notkunar í sushi og sashimi á Japansmarkaði. Bláuggi í Atlantshafi flokkast sem sérstök tegund 

og skiptist í tvo undirstofna þ.e. vesturstofn og austurstofn en þessi ritgerð fjallar fyrst og fremst 

um þann síðarnefnda. Upp úr 1970 varð mikil aukning í veiðum og í kjölfarið fór vesturstofninn 

hratt minnkandi. Eftir miklar verðhækkanir á tíunda áratugnum hófust tæknivæddar 

hringnótaveiðar á smáfiski til áframeldis í Miðjarðarhafi og á rúmum áratug minnkaði 

austurstofninn niður að hættumörkum. Árið 2007 var stofninn kominn í útrýmingarhættu að 

mati umhverfisverndarsamtaka sem kröfðust algjörs veiðibanns á bláugga. Alþjóða 

atlantshafstúnfiskveiðiráðið (ICCAT) brást við stöðunni með því að setja bláuggastofninn í 

gjörgæslu og hefja ferli sem miðaði að uppbyggingu stofnsins. Aflamark var minnkað um 60% 

og eftirlit aukið með ólöglegum veiðum. Lágmarksveiðistærð var aukin, svæðum lokað, 

hringnótaveiðar takmarkaðar, flugvélaleit bönnuð, skipum fækkað og áframeldi takmarkað. 

Afleiðing þessara markvissu aðgerða var í stuttu máli sú að stofnstærð austurstofnsins hefur nú 

fjórfaldast á aðeins tíu árum og stofnstærðin er nú talin sú langmesta síðan mælingar hófust 

(ICCAT, e.d.).  

Með hnattrænni hlýnun og hækkun hitastigs sjávar hefur breyting orðið á göngumynstri margra 

fiskistofna og hafa suðrænar tegundir eins og makríll og túnfiskur verið að koma í meira mæli 

inn í íslenska lögsögu á meðan að tegundir eins og þorskur, ýsa og loðna hafa verið að hopa 

norðar (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Veiðar í íslenskri lögsögu hófust með tilraunaveiðum 

Japana árið 1996 og stóðu þær til ársins 2002. Nokkur íslensk skip hafa reynt fyrir sér síðan þá, 

en í dag er það Jóhanna Gísladóttir GK-557, skip Vísis hf. í Grindavík sem er með veiðiréttinn 

og telur heildarkvóti Íslands nú um 52 tonn. Veiðar íslenskra skipa hafa ekki gert mikið meira 

en að standa undir rekstrarkostnaði eins og staðan er nú, en þegar horft er til framtíðar þá vakna 

spurningar um framtíðarhorfur og möguleika á auknum bláuggaveiðum í íslenskri lögsögu. 

Mun fyrirséð hækkun á sjávarhita leiða til þess að bláuggi gangi á Íslandsmið í enn ríkara mæli? 

Með hliðsjón af þessari umræðu hef ég því skilgreint eftirfarandi rannsóknarspurningu fyrir 

þessa ritgerð:  

Rannsóknarspurning: Eru líkur á auknum túnfiskveiðum á Íslandsmiðum á næstu áratugum? 
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Í ritgerðinni verður fjallað um flokkunarfræði, líffræði og útbreiðslu bláuggans. Gerð verður 

úttekt á loftslagsbreytingum og breytingum á sjávarhita. Fjallað verður um túnfiskveiðar á 

norður-Atlantshafi, Miðjarðarhafi og á Íslandsmiðum með sérstakri áherslu á veiðar Vísis hf. í 

Grindavík. Að lokum mun ég reyna að draga ályktanir af umfjöllun ritgerðarinnar og svara 

rannsóknaspurningunni eftir besta mætti.  
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2. Efni og aðferðir 

Í upplýsingaöflun við gerð þessarar ritgerðar var leitað í fræðigreinar bæði úr bókum, tímaritum 

og af netinu og á það sama við um myndaöflun. Einnig voru heimildir fengnar með viðtölum 

við þá sem mest hafa fengist við veiðar og vinnslu á bláugga við Ísland síðastliðin ár, en þar má 

nefna Harald Einarsson skipstjóra á Jóhönnu Gísladóttur GK-557 og Kristján Jóhannesson 

umsjónarmann veiðanna í landi hjá Vísi hf. í Grindavík. Mikill hluti heimilda var sóttur hjá 

vísindalegum viðurkenndum stofnunum eins og ICES (International Council for the 

Exploration of the Sea), ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas) og FAO (Food and Agriculture Organization of the United nations). 
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3. Flokkunarfræði 

Túnfiskar tilheyra ættbálki borra (Perciformes) og eru af makrílaætt (Scombridae). Undir þessa 

ætt flokkast miðlungsstórir til mjög stórir straumlínulaga fiskar með tvo bakugga og raufarugga. 

Fyrir aftan aftari bakuggann og raufaruggann eru allnokkrir smáuggar sem eru 5 – 12 talsins. 

Þeir eru uppsjávar- og yfirborðsfiskar í öllum heitum og tempruðum höfum. Til makrílaættar 

teljast 15 ættkvíslir með 49 tegundum (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

Túnfisktegundirnar eru 16 talsins og skiptast þær svo í 5 ættkvíslir; Thunnus, Euthynnus, 

Katsuwonus, Auxis og Allothunnus. Ættkvísl bláuggatúnfiska (Thunnus) skiptist í fimm 

aðskildar tegundir, þ.e. Atlantshafsbláugga (T. thynnus), Kyrrahafsbláugga (T. orientalis), 

suðræna bláugga (T. maccoyii), hvíta túnfisk (T. alalunga) og glyrnutúnfisk (T. obesus) 

(FIRMS e.d.). Atlantshafsbláugga er skipt í tvo stofna í N-Atlantshafi, annars vegar austurstofn 

og hins vegar vesturstofn og markast skilin milli þeirra á 45° vestlægrar lengdar. Samkvæmt 

þessari skiptingu tilheyra túnfiskar við Ísland austari stofninum. (FIRMS, 2015). Rannsóknir 

hafa hins vegar sýnt að túnfiskur á Íslandsmiðum er blandaður úr hinum ýmsu mismunandi 

stofneiningum (Carlsson o.fl. 2006). 
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4. Líffræði og vaxtargeta 

4.1 Útlit og fæðuval 

Haus er stór og kjaftur fremur lítill en tennur smáar. Búkur er straumlínulaga og hæstur fyrir 

miðju. Tveir bakuggar með mjög stuttu bili á milli þeirra. Í fremri bakugganum eru broddgeislar 

sem hann getur fellt niður í rauf til þess að lágmarka mótstöðuna á sundi. Raufaruggi er 

andspænis bakugga þeim sem aftari er, örlítið minni en mjög svipaður í lögun. Fyrir aftan 

bakugga eru 8-11 smáuggar og 7-11 aftan við raufarugga. Þessir smáuggar virka svipað og 

skipsstýri eða segl þegar túnfiskurinn hreyfir þá til beggja hliða (Gunnar Jónsson og Jónbjörn 

Pálsson, 2013). 

 

Mynd 1. Bláuggatúnfiskur (Thunnus thynnus). 

Sporður er eins og hálfmáni í laginu og nokkuð stór. Stirtla er sterkleg og á hvorri hlið hennar 

er kjölur. Eyruggar eru ólíkir eyruggum annarra tegunda ættkvíslarinnar að því leyti að þeir ná 

ekki eins langt aftur. Undir eyruggunum eru kviðuggar. Bolurinn og stirtlan eru þakin smáu 

hreistri en á framanverðum hliðum er hreistrið gróft. Aftari bakuggi er rauðbrúnn en annars eru 

aðrir uggar dökkbláir eða svartir. Raufaruggi og smáuggar eru gulleitir. Bakið er dökkblátt á lit 

en hliðarnar hvítar með silfurlitum blettum og kviðurinn hvítur. Þessi litasamsetning kemur sér 

vel fyrir bláuggann til þess að aðlagast umhverfi sínu því þegar horft er ofan á hann aðlagast 

hann þeim dökka lit sem undir honum er en þegar horft er undir hann þá fellur hann við birtuna 

og ljósið sem fyrir ofan hann er. Bláugginn étur flest sem að kjafti kemur en aðalfæðan er 

aðallega alls kyns fiskar, t.d. makríll, síld, lýsa, brislingur og sandsíli en einnig smokkfiskur. 

Ungviðið étur ljósátu ásamt fleiri krabbadýrum (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 
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4.2 Líffræðileg sérkenni  

Bláugginn er með stærstu beinfiskum í sjónum og getur verið yfir 3 metrar á lengd og náð allt 

að 700 kg að þyngd. Algengast er þó að fullvaxta bláuggi sé 1,5–2 metrar og um 200 kg. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að bláugginn á það til að kafa reglulega allt niður á 500–1000 metra dýpi 

(Fromentin, 2006). Bláugginn innbyrðir fæðu sem nemur allt að 5% af heildarþyngd sinni 

daglega. Hann syndir með kjaftinn opinn sem gerir það að verkum að sjórinn flæðir yfir tálknin, 

en túnfiskurinn má ekki stoppa því þá kafnar hann. Hámarkssundhraði bláuggans getur verið 

allt að 80 km/klst á um það bil 10–20 sekúndna sprettum, sem gerir hann að gríðarlega öflugum 

ránfiski sem getur elt uppi hraðsynda bráð eins og síld og makríl (Goujon og Majkowski, e.d.). 

Til þess að knýja súrefnisflutning frá tálknum í aðra vefi hefur túnfiskur 10 sinnum stærra hjarta 

en flestir aðrir fiskar. Blóðþrýstingur túnfiska er u.þ.b. þrisvar sinnum hærri en í öðrum fiskum 

og þeir hafa þá sérstöðu að blóðið er heitara en sjávarhitinn sem umlykur þá. Þeir hafa því 

afburðaeiginleika til að aðlagast víðu hitasviði. Rafeindamerki hafa sýnt að bláuggi getur lifað 

af við hitastig frá 30°C og allt niður í 3°C án þess að missa niður stöðugt innra líkamshitastig 

(Goujon og Majkowski, e.d.). 

Túnfiskur hefur tvær tegundir af vöðvum, hvíta og rauða. Hvítu vöðvana notar hann þegar hann 

þarf snarpar hreyfingar í stuttan tíma, en rauðu vöðvana þegar hann þarf að synda hratt í langan 

tíma (Ottolenghi, 2008). 

 

Mynd 2. Vöðvar bláugga: rauðir við snarpar hreyfingar og hvítir við langtímaáreynslu. 
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4.3 Vöxtur, hrygning og langlífi 

Bláuggi er hægvaxta en langlíf tegund sem getur náð allt að 30 ára aldri þótt fáir fiskar verði 

svo gamlir sökum mikils veiðiálags. Þeir fiskar sem hafa verið aldursgreindir úr veiði í íslenskri 

lögsögu eru elstir 17 ára en meginþorri þeirra eru 7–9 ára (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 

2013). Fiskur sem klekst út í júní er orðinn u.þ.b. 30–40 sm langur og 1 kg að þyngd í október. 

Eftir eitt ár er hann orðinn um 4 kg og 60 sm langur. Vaxtarhraði er hægari hjá fullorðnum 

fiskum en þeim yngri. Að meðaltali er 10 ára gamall bláuggi um 200 sm og 150 kg og er um 

300 sm og 400 kg um 20 ára aldur (Fromentin, 2006). 

Helstu hrygningarsvæðin eru Miðjarðarhafið fyrir austurstofninn og Mexíkóflói fyrir 

vesturstofninn. Bláugginn hrygnir aðeins einu sinni á ári ólíkt mörgum öðrum smærri 

túnfisktegundum og verður frekar seint kynþroska sem gerir stofninn viðkvæman fyrir áhrifum 

veiða (Corriero o.fl. 2005). Mælingar sýna að bláugginn verður  kynþroska við 4–5 ára aldur 

en gengur ekki inn á aðal hrygningarsvæðin fyrr en við 8–9 ára aldur. Nýjar rannsóknir benda 

til þess að yngstu árgangarnir hrygni í landgrunnshlíðum í Atlantshafinu (Richardsson o.fl. 

2016). Hrognamagnið ræðst af aldri og 15–20 ára gömul hrygna getur hrygnt allt að 45 milljón 

hrognum (1 mm að þvermáli). Lirfur bláuggans (3–4 mm) halda sig ofarlega í sjónum og og 

finnast aðallega í yfirborðssjó þar sem Atlantshafið og Miðjarðarhafið blandast og sjávarhitinn 

er 24–25°C (Oceana, e.d.).  

 

 

Mynd 3. Meðaltals aldursþyngdir (e. Weight-at-age) Atlantshafsbláugga af þremur hafsvæðum. 
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4.4 Útbreiðsla og lífshættir 

Bláugginn telst til uppsjávar- og miðsævisfisks sem heldur sig í úthafinu á veturna en snýr svo 

á grynnri sjó eins og makríllinn á vorin og sumrin þegar tekur að hlýna í veðri. Hann er mikill 

flökkufiskur og syndir m.a. þvert yfir Atlantshafið á milli stranda Ameríku og Evrópu og þá 

gengur hann inn í sunnanverða lögsögu Íslands. Bláugginn er torfufiskur og eru stærstu 

torfurnar myndaðar af yngstu fiskunum en elstu fiskarnir eru oftast einir á ferð. Þannig heldur 

hann á hrygningarslóðir í Miðjarðarhafinu og Mexíkóflóa á vorin en gengur með meginlöndum 

og út á mitt Atlantshaf seinni hluta sumars og á haustin í leit að fæðu. Síðari hluta vetrar er 

göngumynstur hans ekki alveg ljóst. Hann heldur sig nærri yfirborði nema á veturna þegar kólna 

tekur. Þá heldur hann sig á rúmlega 20–200 m dýpi og kemur sjaldan upp á yfirborðið. Megnið 

af þeim túnfiski sem gengur inn á íslenskt hafsvæði er talinn koma úr Miðjarðarhafinu (Gunnar 

Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

 

 

Mynd 4. Hrygningarsvæði og göngur bláuggans. Skipting í austur- og vesturstofn. 
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5. Sjávarhiti og loftslagsbreytingar 

5.1 Sjávarstraumar og veðurkerfið við Ísland 

Ísland er staðsett þar sem heitur og kaldur sjór sameinast á neðansjávarhryggjum og virka þeir 

sem náttúruleg mótstaða gegn helstu sjávarstraumunum sem streyma í kringum landið. Heitur 

Irmingerstraumurinn (6–8°C) streymir úr suðri og kaldir austur Grænlands- og austur 

Íslandsstraumar (-1–2°C) streyma úr norðri eins og sjá má á mynd 5. Djúpsjávarstraumar á 

hafsvæðinu í kringum Ísland eru aðallega yfirfall af köldum sjó úr norðri sem flæðir yfir 

neðansjávarhryggina í N-Atlantshafið. Ástand hitastigs sjávar í kringum Ísland er almennt 

nátengt veðurskilyrðum yfir landinu og nærliggjandi hafsvæðum, en aðallega í gegnum íslenska 

lágþrýstisvæðið og grænlenska háþrýstisvæðið. Þessi skilyrði í andrúmsloftinu og nærliggjandi 

hafsvæðum geta haft áhrif á fæðukeðjuna í sjónum og þar á meðal nýliðun og fjölbreytileika 

fiskistofna (ICES, 2016). 

 

 

Mynd 5.  Hafstraumar við Ísland / heitir og kaldir straumar mætast. 

    

 



10 

  

5.2 Loftslagsbreytingar 

Hækkun á meðalhitastigi í heiminum köllum við hnattræna hlýnun. Hún hefur verið mæld á 

jörðinni um langt skeið en þó mest á síðustu áratugum. Hnattræn hlýnun virðist tengjast beint 

aukningu gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpi jarðar (Höski, 2013). Hnattræn hlýnun á síðustu öld 

var 0,7°C og spálíkönum ber saman um að á næstu áratugum muni meðalárshiti jarðarinnar 

hækka að meðaltali um 0,2°C á áratug. Spár gera ráð fyrir 1,5–4,5°C hlýnun, en þó mest á 

norðlægum slóðum, mismunandi forsendur geta þó haft áhrif á hraða hlýnunarinnar. Sú 

gróðurhúsalofttegund sem mest áhrif hefur er koltvíoxíð (CO2) sem hefur aukist um þriðjung 

(sjá mynd 6) frá því við upphaf iðnbyltingar og mun halda áfram að aukast ef að losun 

gróðurhúsalofttegunda er ekki takmörkuð á einhvern hátt (Halldór Björnsson, e.d.).  

 

Mynd 6. Mikil aukning koltvíoxíðs í andrúmsloftinu er ein aðal ástæðan fyrir hlýnun jarðar og súrnun 
sjávar.  

Ein afleiðing aukningar koltvíoxíðs (CO2) í andrúmsloftinu er hlýnun jarðar og súrnun sjávar. 

Helstu afleiðingar súrnunar sjávar eru þær að harðskelja sjávarlífverur tapa smám saman 

getunni til að mynda skeljar. Við enn meiri súrnun er hættan á hruni vistkerfa fyrir hendi, með 

tilheyrandi niðursveiflu og útdauða sjávarlífvera (Höski, 2013). 
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5.3 Langtímasveiflur í sjávarhita á Íslandsmiðum 

Samkvæmt skýrslu vísindanefndar Umhverfisstofnunar “Hnattrænar loftslagsbreytingar og 

áhrif þeirra á Íslandi” frá 2008 hafa veðurathuganir síðustu 170 ára sýnt að kalt var á 19. öld 

og í byrjun 20. aldarinnar. Eftir 1920 hófst hlýindatímabil sem náði ákveðnu hámarki í kringum 

1950 og lauk svo með hafísárunum um miðjan sjöunda áratuginn, þá tók að kólna á ný og stóð 

það kuldaskeið fram á síðari hluta 9. áratugarins. Síðan þá hefur hlýnað verulega á Íslandi á ný 

og síðustu árin hafa verið jafnhlý og best gerðist á fyrra hlýindaskeiði. Síðan mælingar hófust 

er hlýnunin á Íslandi um 0,7°C á öld. Á síðasta áratug hefur sjávarhiti og selta aukist umhverfis 

landið. Á síðustu öld hafa sveiflur í sjávarhita og sjógerð sýnt mikil áhrif umhverfisþátta á 

frumframleiðni, afrakstur og lífsskilyrði nytjastofna við Ísland (Halldór Björnsson o.fl., 2008). 

Páll Bergþórsson veðurfræðingur hefur spáð því að hlýindakaflinn sem hófst um 1990 muni 

senn taka enda og að við taki 30 ára skeið kólnunar líkt og einnig er talið mögulegt í skýrslu 

Umhverfisstofnunar (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Að sögn Páls veldur hafíssvæðið milli 

Íslands, Grænlands og Spitsbergen þessum sveiflum. Í hlýindaskeiðum minnkar ísinn mikið og 

gera má ráð fyrir því að veðrið fari kólnandi á næstu árum. Að auki bætist við hlýnun jarðar 

sem stafar af gróðurhúsalofttegundum af mannavöldum, og þá sérstaklega koltvísýringi sem 

gleypir geislun frá sólinni og hindrar að hún hverfi aftur út í geiminn. Þetta er aðal ástæðan fyrir 

því að hlýindaskeiðin verða hlýrri og kuldaskeiðin kaldari. Á undanförnum öldum hefur gengið 

á með hlýinda- og kuldaskeiðum á víxl og rúmlega hálf öld er á milli þeirra (Guðni Einarsson, 

2011). 

 

Mynd 7. Loft- og sjávarhiti í Grímsey á tímabilinu 1882 til 2005. Sjávarhitinn er hærri en lofthitinn allt 

tímabilið. 
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Mynd 7 sýnir loft- og sjávarhita í Grímsey 1882 til 2005, á myndinni má glöggt greina bæði 

hita- og kuldaskeiðin á öldinni sem leið. Þegar hafísárin gengu í garð um 1965 varð hitamunur 

lofts og sjávar meiri sem þýðir að meira hefur kólnað í lofti en sjó.  

5.4 Áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og sjófugla 

Afleiðingar hitabreytinga á hegðunarmynstur fiskistofna og sjófugla á Íslandsmiðum á 20. 

öldinni hafa verið allnokkrar, þar sem hlýindaskeið og kuldaskeið hafa gengið yfir til skiptis. 

Þorsklirfurek frá Íslandi til Grænlands ásamt almennri hlýnun í Norður-Atlantshafi eftir 1920 

er talið hafa skipt miklu er kemur að stærð og veiðiþoli þorskstofnsins við Ísland fram á miðja 

síðustu öld. Hrun varð í norsk-íslenska síldarstofninum á seinni hluta 7. áratugarins í kjölfar 

kólnunar og ofveiða. Þorskur, ýsa og loðna hafa fært sig norðar vegna hlýindaskeiðs sem staðið 

hefur yfir síðan í lok síðustu aldar. Síðan þá hefur borið meira á hlýsjávartegundum fyrir sunnan 

land eins og t.d. makríl, túnfisk og kolmunna (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Einnig hafa 

fjölmargar nýjar fisktegundir fundist hér við land síðan 1996 en þær eru nú um 31 talsins. 

Augljós ástæða þess eru breytingar á vistkerfinu á þann veg að sjórinn fyrir sunnan og vestan 

Ísland hefur verið að hlýna um 1-2°C síðastliðin 15 ár (Valdimarsson, Astthorsson og Palsson, 

2012).   

Þegar horft er til hugsanlegra áhrifa hlýnunar sjávar á hegðunarmynstur fiskistofna og sjófugla 

þá eru margar breytur sem skipta máli s.s. hvernig straumakerfi og skil milli heitra og kaldra 

strauma bregðast við veðurfarsbreytingum. Frumframleiðni gæti aukist á ákveðnum svæðum 

og þar af leiðandi einnig framleiðsla annarra lífvera en hins vegar þá gæti framleiðnin minnkað 

á öðrum svæðum. Allt bendir til þess að hlýsjávartegundir munu halda áfram að færa sig norðar 

með hlýnandi veðurfari og þar af leiðandi opnað á nýja möguleika í veiðum á áður óveiddum 

tegundum ásamt aukningu í þeim nýju tegundum sem fyrir eru eins og bláugga og makríl. En 

hins vegar munu tegundir af norrænum uppruna fjarlægjast landið eða útbreiðslusvæði þeirra 

minnka. Stærðarhlutföll mikilvægustu fiskistofna í vistkerfinu gætu breyst í kjölfar hnattrænnar 

hlýnunar og hækkunar á sjávarhita. Þessar breytingar gætu haft víðtæk áhrif á heildarvistkerfið 

á íslensku hafsvæði (Halldór Björnsson o.fl., 2008). 

Margir sjófuglastofnar við suður- og vesturströndina byggja afkomu sína að stórum hluta á 

sandsíli og er líklegt að ástæða fækkunar í sjófuglabyggðum þar stafi af lægð sandsílastofnsins. 

Ástæður fyrir hruni sandsílastofnsins gætu verið aukin samkeppni um fæðu, aukið afrán og 
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breytingar í umhverfinu (Valur Bogason og Kristján Lillendahl, e.d., Halldór Björnsson o.fl., 

2008). Þegar framtíðin er skoðuð með tilliti til áhrifa hnattrænnar hlýnunar á hegðunarmynstur 

fiskistofna og sjófugla hér við land þá er orsakasamhengið flókið og nánast ómögulegt er að 

spá fyrir um hvernig einstaka lífverur bregðast við hlýnandi umhverfi. Hugsanlega gætu 

hrygningartími, göngur, fæðuval o.fl. breyst með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir vistkerfið 

sem heild (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  

Ýmislegt virðist þó benda til þess að framundan gæti verið tímabundin náttúruleg kólnun eða 

að minnsta kosti stöðnun í sjávarhita á Íslandsmiðum á næstu árum (Hafrannsóknastofnun, 

2015). Ágúst H. Bjarnason verkfræðingur hefur skrifað um loftslagsmál í dagblöðum og á 

bloggsíðu sinni og hann hefur bent á að núverandi hlýskeið er ekkert óvenjulegt í sögulegu 

samhengi (sjá mynd 8).  

 

Mynd 8. Niðurstöður mælinga á ískjörnum fengnum úr rúmlega 3000 metra djúpri holu sem boruð       
var í Grænlandsjökul. Skammvinn hlýskeið eru sýnd með grænu. 

Ágúst afneitar alls ekki hnattrænni hlýnun af manna völdum en að hans mati er margt sem 

bendir til þess að núverandi hlýskeið sé nú í hámarki og að framundan sé tímabil kólnunar 

(Ágúst H. Bjarnason, 2015).   
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6. Túnfiskveiðar í N-Atlantshafi 

6.1 Alþjóðleg stjórnun túnfiskveiða 

Alþjóða túnfiskveiðiráðið (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, 

ICCAT) safnar saman og heldur utan um skýrslur frá aðildarþjóðum sínum og öllum þeim sem 

að stunda veiðar á túnfiski í Atlantshafi. Aðildarlöndin eru 51 talsins en þau lönd sem hafa rétt 

til veiða á NA-Atlantshafs bláuggatúnfisksstofninum eru 15 talsins. ICCAT úthlutar veiðikvóta 

til aðildarlandanna eins og sjá má í töflu 1 (Fromentin, 2006). 

Tafla 1. Úthlutun á veiðikvóta úr Austur-Atlantshafsstofni bláugga til aðildarlanda ICCAT á árunum 2015-

2017.  

Aðildarland  Kvóti 2015 (t) Kvóti 2016 (t) Kvóti 2017 (t) % af heild 

Albanía  40 47 57 0,25 

Algería  170 203 243 1,05 

Kína  45 54 65 0,28 

Egyptaland  79 95 114 0,49 

Evrópusambandið  9.373 11.204 13.451 58,09 

Ísland  37 44 52 0,23 

Japan  1.345 1.608 1.931 8,34 

Kórea  95 114 136 0,59 

Líbýa  1107 1323 1589 6,86 

Marokkó  1.500 1.793 2.153 9,30 

Noregur  37 44 52 0,23 

Sýrland  40 47 57 0,25 

Túnis  1.248 1.492 1.791 7,73 

Tyrkland  657 786 943 4,07 

Taíwan  49 58 70 0,30 

Aðlögun / Adjustment  321 385 451 1,95 

Alls   16.142             19.296             23.155      100 

Tafla 1 sýnir að Evrópusambandið er með langmesta kvótann eða 58,09% (Kýpur, Frakkland, 

Grikkland, Króatía, Ítalía, Malta, Portúgal og Spánn) svo koma Marokkó, Japan, Túnis og 

Líbýa. Heildarkvótinn úr A–Atlantshafsstofninum hefur aukist jafnt og þétt síðan tekin var 

ákvörðun um að minnka kvótann úr 19.950 tonnum í 13.500 árið 2009. Á síðustu þremur 

kvótatímabilum hafa veiðiheimildir verið auknar um u.þ.b. 20% milli ára, úr 16.142 tonnum 

árið 2015 upp í 23.155 tonn árið 2017 (ICCAT, 2015). Ísland fékk úthlutað 0,23% af 
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heildarúthlutun á A–Atlantshafs bláuggakvótanum á árinu 2017 og hefur kvóti Íslands aukist 

um 20% milli ára síðan 2015 og er nú 52,48 tonn (Fromentin, 2006). 

Ráðið stundar rannsóknir á stofnstærð og veitir ráðgjöf ásamt því að úthluta veiðiheimildum á 

túnfiski. ICCAT er ábyrgt fyrir verndun og stjórnun veiða á túnfiski og skyldum tegundum í 

Atlantshafi og nærliggjandi höfum. Samtökin voru stofnuð á ráðstefnu þar sem fulltrúar 

nokkurra ríkja unnu að samþykkt um verndun á Atlantshafstúnfiski. Samningurinn var 

undirritaður í Rio de Janeiro í Brasilíu árið 1966. Næstu þrjú ár fór samningurinn í 

fullgildingarferli og tók formlega gildi árið 1969. Opinber tungumál ICCAT eru enska, franska 

og spænska. Það eru aðallega um 30 tegundir sem starfið hjá samtökunum snýst um, þar af 16 

túnfisktegundir (Fromentin, 2006). Ef við horfum á veiðar úr öllum stofnum þá eru þrjár mest 

veiddu tegundirnar randatúnfiskur (skipjack tuna) með 46% af heildarafla, því næst kemur 

gulugginn (yellowfin tuna) með 26% og glyrnutúnfiskur (bigeye tuna) með 10 %. Aðrar 

tegundir koma þar á eftir og þar er bláuggatúnfiskurinn með um 0,5 % af heildarmagni úr öllum 

tegundum (Tuna Species Guide, e.d.). 

6.2 Saga túnfiskveiða í N-Atlantshafi 

Túnfiskveiðar hafa verið partur af menningu landa við Miðjarðarhafið í þúsundir ára. Upp úr 

1990 varð mikil aukning í atvinnuveiðum á bláuggatúnfiski. Veiðarfærin urðu öflugri og þá 

aðallega urðu veiðar í nót mjög afkastamiklar, þar sem nótin gat umlukið stórar torfur af túnfiski 

og náð þeim öllum í einu kasti. Þrátt fyrir að aflatakmarkanir væru settar á árið 1998, leiddu 

ólöglegar veiðar og hækkandi afurðaverð til mikillar aukningar í heildarveiðum. Allt til ársins 

1996 var túnfiskveiðiflotinn að veiða hátt í 60.000 tonn árlega af bláugga sem var meira en 

tvöfaldur árskvóti. Meirihluti aflans var seldur til Japans eins og er einnig með um 80% veidds 

bláugga og kemur meirihlutinn úr A–Atlantshafsstofninum. Eins og sjá má á mynd 10 þá áttu 

sér stað ólöglegar veiðar í Miðjarðarhafinu alveg frá því að aflamark var sett á árið 1998 (gráa 

svæðið) og alveg til ársins 2008. Eftir það var eftirlitið hert, lágmarksveiðistærð var aukin, 

svæðum lokað, hringnótaveiðar takmarkaðar, flugvélaleit bönnuð, skipum fækkað, áframeldi 

takmarkað og hefur stofninn verið á uppleið síðan (ICCAT, e.d.). 
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Mynd 9. Þróun heildarafla bláuggastofnsins úr austur Atlantshafi á árunum 1990-2013.  

 

6.3 Áframeldi á túnfiski  

Áframeldi á bláuggatúnfiski hefur stækkað mjög hratt í Miðjarðarhafinu, sérstaklega á níunda 

áratug síðustu aldar. Megintilgangur var í fyrstu að veiða stóran fitulítinn túnfisk í gildru og fita 

hann í sjóeldiskvíum og selja svo á hámarksverði, en fljótlega þróuðust veiðarnar í það að veiða 

miðlungsstóran og smáan túnfisk í hringnót sem er svo fóðraður á fituríkum uppsjávarfiski í 

nokkra mánuði eða þar til hann hefur náð fyrirfram ákveðinni fituprósentu til þess að hámarka 

söluverð að mestu leyti á Japanskan markað (Miyake o.fl. 2003). 

Áframeldi orsakar mörg vandamál þegar kemur að því að fá nákvæmar tölur varðandi veiðar, 

mat á stofnstærð, mat nýliðunar og þar af leiðandi vandamálum er kemur að stjórnun og 

ákvörðun á veiðiheimildum. Þegar hátt hlutfall af smáum fiski er fjarlægt úr stofninum  hefur 

stór hluti af aflanum ekki náð að hrygna einu sinni þar sem fiskurinn hefur ekki enn náð 

kynþroska. Aðeins lítill hluti sofnsins nær því að verða fullvaxinn og ruglar það náttúrulegri 

uppbyggingu stofnsins þar sem að stóru fiskarnir hrygna margföldu magni á við þá sem yngri 

eru (Miyake o.fl. 2003). Fyrsta áframeldið var sett upp árið 1996 í Miðjarðarhafinu og eru þar 

nú yfir 70 skráð áframeldisfyrirtæki. Þær þjóðir sem að hafa aðallega verið í áframeldi á bláugga 

í Miðjarðarhafinu eru Króatía, Malta, Spánn og Tyrkland (Bluefin tuna, 2013).  
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Mynd 10. Sjókvíar til áframeldis hjá fyrirtækinu Kali tuna undan ströndum Króatíu. 

Árið 2010 setti ICCAT þá reglu að bannað væri að veiða túnfisk undir 30 kg. Þessi reglugerð 

verndar túnfiskinn á þann hátt að það gefur honum tækifæri á að hrygna einu sinni áður en hann 

er veiddur. En margt bendir til þess að ekki sé farið eftir þessu og á meðan eftirlitið er 

ófullnægjandi þá er lítið hægt að gera til þess að koma í veg fyrir brot á reglunni. En Króatar 

voru ekki sáttir við þessa reglugerð og fengu undanþágu frá reglunni sem leyfir þeim að veiða 

fisk undir 30 kg (Phillips, 2012).  

Árið 2015 komu 5.854 tonn úr eldi en 17.958 tonn úr beinum veiðum á Atlantshafsbláugga, 

austur- og vesturstofni. En mun meira kom úr eldi á Kyrrahafsbláugganum eða 22.554 tonn á 

móti 9.970 úr beinum veiðum. Á suðræna bláugganum voru beinar veiðar 13.419 tonn á móti 

8.418 tonnum úr eldi (FishStatJ, e.d). 
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6.4 Ástand bláuggastofnsins 

Á síðastliðnum árum hefur nánast allur landaður afli úr Miðjarðarhafinu verið fluttur úr landi. 

Tilkynntur afli á bláuggatúnfiski í A-Atlantshafinu og Miðjarðarhafinu náði hámarki árið 1996 

(>50.000 tonn) og dróst svo verulega saman eftir að ICCAT gaf út aflamark í tegundinni árið 

1998. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum er ljóst að stór hluti afla í A-Atlantshafi og 

Miðjarðarhafi var ekki tilkynntur á tímabilinu 1990–2007 og lítið eftirlit haft með því. Var þetta 

ein aðalástæða þess að stofninn dróst verulega saman á þessu tímabili. Miðað við fjölda skipa 

og veiðigetu er vel mögulegt að aflinn hafi verið milli 50 og 60 þúsund tonn á ári á þessu 

tímabili. Algengt var að ríki voru ekki að fara eftir ráðlögðum vísindalega rökstuddum veiðum 

til þess að tryggja sjálfbærni heldur gáfu út kvóta sem var vel yfir ráðlögðum afla. Árið 2008 

gaf ICCAT út að þess háttar fiskveiðistjórnun væri „skrípaleikur“ og alþjóðleg skömm. En þrátt 

fyrir það voru ríkisstjórnir ekki að taka við sér þegar  kom að því að úthluta á ábyrgan hátt kvóta 

eftir tilmælum ICCAT. Árið 2008 sýndi ICCAT fram á að NA-Atlantshafsstofninn hafði dregist 

saman um liðlega 60% síðan árið 1970 Síðan 2008 hefur hefur aflinn dregist verulega saman 

vegna strangari aðhalds og aflamarks (ICCAT, e.d.).  

Árið 2009 kölluðu margar ríkisstjórnir og umhverfissamtök eftir algjöru banni á viðskiptum 

með bláugga milli landa. Árið 2010 endurskoðaði ICCAT heildarkvótann og lækkaði hann úr 

19.950 tonnum í 13.500 tonn og ákveðið var að gera rannsóknaáætlun fyrir stofninn, GBYP 

(Atlantic wide research program for blufin tuna) til þess að  uppbygging stofnsins gengi sem 

greiðlegast fyrir sig. Lögð var áhersla á að byggja upp hrygningarstofninn og fiskveiðistjórnun 

miðaðist við það að 60% líkur væru á því að hrygningarstofninn næði þeirri kjörstærð sem gefur 

af sér sjálfbæran hámarksafla (SSBMSY). Nýjustu niðustöður sýna að hrygningarstofninn fór yfir 

300.000 tonn á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar og minnkaði svo niður í 150.000 og hélst 

þannig til 1995. Nýjustu mælingar benda sterklega til þess að aðgerðir ICCAT séu að skila 

einstaklega skjótum og góðum árangri því hrygningastofninn hefur stækkað mjög hratt á 

undanförnum árum. Stærð hrygningarstofnsins var metin á bilinu 439.000-647.000 tonn árið 

2013 sem er það langmesta sem mælst hefur frá upphafi mælinga á stofninum (ICCAT, e.d.). 

Eins og sjá má á mynd 11 hefur hrygningastofninn stækkað gríðarlega hratt á aðeins örfáum 

árum sem eru frábærar fréttir fyrir veiðimenn jafnt sem friðunarsinna.   
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Mynd 11. Hrygningarstofn austur Atlantshafs bláugga er á hraðri uppleið. 

Mikil óvissa er þó í þessu mati vegna margra óvissuþátta í mælingum, sérstaklega vegna 

svæðalokana og breytts útgerðarmynsturs. Alþjóða túnfiskveiðiráðið ICCAT hefur þó verið að 

nýta sér upplýsingar úr áframeldinu til þess að bæta stofnmatið. Á síðasta áratug þá hefur verið 

mikil breyting í sókn á  bláugga sérstaklega í Miðjarðarhafinu þar sem meirihlutinn af aflanum 

er veiddur til þess að fita hann svo áfram í eldiskvíum. ICCAT rannsakaði stærðarsamsetningu 

í eldiskvíum árin 2013 og 2014 og komu þar fram mikilvægar upplýsingar til þess að nota við 

útreikninga á stofnstærð. Rannsóknir með myndavélum hafa verið í notkun hjá SCRS (Standing 

committee on research and statistics) síðan 2010 og hjálpað til við mat á stærðarsamsetningu 

stofnsins (ICCAT, e.d.). 
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7. Túnfiskveiðar á Íslandsmiðum 

7.1 Almennt 

Fjöldi fisktegunda hefur verið að færa sig norðar og hefur fundist í mun meira magni á þeim 

slóðum en áður. Orsökin er talin vera hækkandi hitastig og saltmagn sjávar. Önnur skýring gæti 

verið sú að þessar fisktegundir séu að finnast norðar sökum tilraunaveiða en rannsókn þeirra 

gefur í skyn að hugsanlegt geti verið að umræddar fisktegundir hafi jafnvel verið hér áður í 

einhverju mæli en þakka megi tilraunaveiðum að þær séu að finnast. Áður hafi stöku framandi 

fiskur komið sem meðafli um borð við veiðar á öðrum tegundum (Valdimarsson o.fl., 2012).  

7.2 Tilraunaveiðar Japana 

Aðdragandi að upphafi veiða á túnfiski í íslenskri lögsögu var að japönsk skip eltu túnfiskinn 

upp að lögsögu Íslands árið 1994, en um það leyti var túnfiskurinn farinn að leita enn lengra til 

norðurs í ætisleit í sífellt hlýnandi sjó. Japanir sóttu um leyfi til þess að stunda túnfiskveiðar 

innan lögsögu Íslands en var hafnað. En þess í stað voru tilraunaveiðar heimilaðar japanska 

útgerðarfyrirtækinu MAR Company Limited (Tairyo Trading Company Limited frá árinu 2000) 

með þátttöku Hafrannsóknastofnunar og voru þessar veiðar þess valdandi að stjórnvöld sóttu 

um kvóta til Alþjóða túnfiskveiðiráðsins (ICCAT). Umsóknin var samþykkt á grundvelli breytts 

göngumynsturs túnfisksins en ekki vegna veiðireynslu japönsku skipanna (Hjörtur Gíslason, 

2012). Tilraunaveiðar Japana stóðu yfir í íslenskri lögsögu árin 1996-2002. Skipin komu 

stundum til Reykjavíkurhafnar snemma á haustin og muna margir eflaust eftir því. Japönsku 

skipin fengu á þessum árum mest 244 tonn eða 2.259 fiska árið 1998. Aflinn var allur veiddur 

á línu og var aflinn hraðfrystur um borð. Eftir árið 1998 dró mikið úr veiðunum og lögðust þær 

af eftir 2002 (Hjörtur Gíslason, 2012). Á þessum árum hafði Ísland ekki gerst aðili að 

alþjóðlegum samningi um túnfiskveiðar í Atlantshafi. Þar af leiðandi var túnfiskur 

utankvótategund og máttu öll íslensk fiskiskip sem höfðu leyfi til veiða reyna fyrir sér með 

veiðar á honum (Guðjón Guðmundsson, 2016). 
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7.3 Veiðar íslenskra skipa 

Brautryðjandi Íslendinga í túnfiskveiðum er án efa skipið Byr VE-373.  

Byr veiddi tæp 74 tonn af túnfiski á árunum 1999-2000 en hætti svo veiðunum vegna 

margvíslegra ástæðna en hár breytingarkostnaður og seinkun á framkvæmdum áttu stóran þátt 

í því. Ísland gerðist svo aðili að Alþjóða túnfiskveiðiráðinu (ICCAT) í október árið 2002 og 

fékk þjóðin þá fyrst úthlutaðan túnfiskkvóta. Stjórnvöld gáfu svo út að þetta yrði heildarkvóti 

fyrir Ísland og öllum væri heimilt að veiða úr þeim kvóta (Siggeir Jónasson, 1998, Guðjón 

Guðmundsson, 2016). Árið 2011 fékk skipið Guðrún Guðleifsdóttir IS-25 fyrst allra íslenskra 

skipa úthlutaðan túnfiskkvóta en fór ekki til veiða og nýtti ekki kvótann. Árið 2012 fékk Stafnes 

KE-130 úthlutað 25 tonnum af túnfiskkvóta og var fyrsta kvótasetta skipið sem fór til veiða, en 

aflinn taldist ekki ásættanlegur eða aðeins 2663 kg (Fiskistofa, 2017). Vorið 2013 var dregið 

hjá sýslumanni á milli Jóns Gunnlaugs ST-444 og Stafnes KE-130 sem hafði leyfið árið áður. 

Leyfið kom í hlut Jóns Gunnlaugs ST-444 og fékk hann leyfi til að veiða 26 tonn af túnfiski á 

línu. Skipið fór í tvo róðra suður af landinu en aflinn var enginn (“Hafa ekkert veitt”, 2013.). Í 

dag hafa Íslendingar leyfi fyrir einu línuskipi á túnfiski og hefur Jóhanna Gísladóttir GK-557, 

sem gerð er út af Vísi hf í Grindavík, verið með leyfið undanfarnar þrjár vertíðir. Fyrstu 

vertíðina hjá Jóhönnu Gísladóttur árið 2014 nam aflinn 28 tonnum og árið 2015 var veiðin 37,4 

tonn. Síðsumars 2016 gengu veiðar mun verr en fyrri árin tvö og var heildarveiðin 6 tonn en af 

þeim afla veiddi Jóhanna Gísladóttir GK-355 einungis 3,2 tonn. Annar túnfiskafli ársins kom 

upp sem meðafli annarra skipa við uppsjávarveiðar (Fiskistofa, e.d.). 

 

Mynd 12. Bláuggaveiðar íslenskra skipa 1999–2016. 
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7.4 Veiðitækni 

Aðallega eru þrjár aðferðir notaðar til veiða á túnfiski í heiminum en það eru nótaveiðar, 

línuveiðar og sjóstöng. Við túnfiskveiðar í íslenskri lögsögu hefur eingöngu verið notuð lína ef 

undanskilinn er meðafli sem fengist hefur í flottroll og nót. Jóhanna Gísladóttir GK-557 notaðist 

í byrjun við 20 sjómílna línu en það var alveg eins lína og Stafnes KE-130 notaði árið 2012. Í 

dag er línan 40 sjómílur að lengd og 4 mm breið. Línan er undin upp á tromlu og er lögð niður 

á 8 sjómílna hraða þar sem taumarnir eru 20 faðma langir sem er húkkað á línuna um leið og 

hún er lögð, en á hverjum króki er heill smokkfiskur. Mikilvægt er að nota svokallaðan 

útdragara sem er tromla sem dregur línuna út þegar hún er lögð. Línan má ekki fara strekkt út 

vegna þess að þá er hætt við að hún slitni vegna of mikils þunga í drætti. Króknum er síðan hent 

frá línunni með útkastara en það er tímastilltur armur sem gefur frá sér hljóðmerki þegar hann 

kastar taumnum þegar verið er að leggja línuna. Einnig hefur það verið gert með handafli þar 

sem einn stendur með krókinn og annar með tauminn og hent með afli frá skipinu (Haraldur 

Einarsson, 9. mars 2017). 

Línan er látin liggja í 5 til 6 klukkutíma áður en byrjað er að draga hana inn aftur en það er um 

það bil sá tími sem tekur að leggja línuna. Dregið er á þriggja sjómílna hraða. Ef það er fiskur 

á taumnum þá finnst það á línunni og þá er taumnum húkkað af línunni í nælontaum sem liggur 

í sérstakt dráttarspil sem þreytir túnfiskinn og línan samt dregin áfram. Dráttarspilið er rafknúið 

en samt handstýrt. Mikilvægt er að hafa kunnáttumann með lagni til að þreyta fiskinn þar sem 

hann er gífurlega sterkur. Það getur tekið um 20-45 mínútur að þreyta túnfiskinn en þegar 

túnfiskurinn er orðinn þreyttur og kominn upp að síðunni er spjóti sem er með sérstöku agnhaldi 

kastað í hann sem tryggir þá að hann haldist fastur. Því næst er spjótinu kippt til baka og hausinn 

með agnhaldinu situr eftir. Að lokum er sérstakur krókur notaður til að hífa hann um borð, 

svipaður og ífæra eins og var notuð á lúðuveiðum hér áður fyrr. Þegar fiskurinn er kominn um 

borð tekur við frágangur fyrir ísun (Haraldur Einarsson 9. mars 2017). 
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7.5  Leitartækni og fiskimið 

Bláugginn er eins og komið hefur fram mikill flökkufiskur og ferðast hratt frá einum stað til 

þess annars. Túnfiskurinn er mjög sólginn í smokkfisk og getur mismunandi smokkfiskgengd 

haft mikil áhrif á hvar túnfisk er að finna. Þegar kemur að því að afla gagna til þess að auðvelda 

leit og veiðar á bláugga á því stóra hafsvæði sem hann getur verið á hjálpar tæknin 

skipstjóranum mjög mikið. Catsat er hugbúnaður sem sýnir skipstjóra alla hafstrauma á 

norðurhveli jarðar, hitastig sjávar niður á 50 metra og einnig átumagn í sjónum og þéttleika 

þess á tölvuskjá uppi í brú. 

 

           

 

Það sem hefur borið mestan árangur við fiskileitina er að finna stóra straumhvirfla. 

Straumhvirflar eru svona einskonar straumhringiður í sjónum sem geta verið margar sjómílur í 

þvermál en þær myndast þegar kaldur og heitur sjór mætast. Leitast er eftir því að ná þessum 

skilyrðum öllum saman þar sem línan er lögð fyrir túnfiskinn. Bestu skilyrðin í þessum 

straumhringiðum er þegar sjórinn er u.þ.b. 12-15°C heitur og mikið er um átu (krabbaflær). 

Mesta veiðin virðist vera þegar þessar hringiður myndast sunnar í hlýrri sjó og færa sig norðar 

í átt að Íslandi og því lengur sem að hringiðurnar halda áfram norðar með þessum skilyrðum, 

því betur hafa veiðarnar gengið. Það hefur reynst alveg eins og svart og hvítt að leggja línuna 

þvert yfir svona hringiður annars vegar og svo þegar skilin eru ekki til staðar hins vegar. Árið 

2014 og 2015 virtust þessi skilyrði standa mun lengur yfir og einnig má geta þess að mikil áta 

og hvalur var árið 2014 suður af Vestmannaeyjum en svo breyttist þetta árið 2016 en þá kólnaði 

Mynd 13. Skjámyndir úr Catsat forritinu, á myndinni til vinstri sést samþjöppuð áta en á 
hægri myndinni sést mismunandi hitastig sjávar. 
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sjórinn töluvert suður af landinu og þessi skil sem túnfiskurinn elti stóðu mun styttra yfir 

(Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 9. mars 2017).   

Miklu meira máli skiptir en menn héldu áður að fylgjast með þessum ákveðnu straumum og 

hitaskilyrðum og elta þau því túnfiskurinn sækir í þessar aðstæður. Því er margt bendir til þess 

að bláugginn gangi ekki bara úr Miðjarðarhafi og beint norður eftir, heldur elti hann þessi 

skilyrði. Veiðarnar í íslenskri lögsögu flökta mikið milli ára og virðast fylgja þessum skilyrðum 

eftir (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 9.mars 2017).  

 

 

Mynd 14. Fiskimið bláugga 50-150 sjómílur suður af landinu. 

Mismunandi er hversu langt þarf að sækja bláuggann en það getur verið frá 50 upp í 150 

sjómílur frá landi. Eins og sjá má á mynd 14 þá sýna rauðu punktarnir þá staði sem Jóhanna 

Gísladóttir hefur fengið sinn afla en grænu punktarnir sýna þá staði sem túnfiskur hefur fengist 

sem meðafli í flottroll og nót.  
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7.6 Vinnsla og meðferð 

7.6.1 Frágangur á sjó 

Þegar túnfiskurinn er kominn um borð er hann blóðgaður og innyflin tekin þar sem ristur er um 

10 sm skurður í kviðinn, einnig eru tálknin fjarlægð ásamt sporði og uggum. Sérstökum 

merkjum frá Alþjóða Atlantshafs túnfiskveiðiráðinu (ICCAT) er komið fyrir í hverjum fiski þar 

sem skipstjóri skráir allar upplýsingar um veiðislóð eftir lengdar- og breiddargráðu og 

nákvæman tíma dags. Þessar upplýsingar eru svo sendar í land þar sem Kristján Jóhannsson 

sölustjóri Vísis sendir þær áfram á ICCAT þar sem upplýsingarnar fara í gagnabanka. Fiskurinn 

er því næst skolaður og settur í grisjupoka og hífður niður í lest og ísaður í kör sem voru 

sérhönnuð fyrir veiðarnar (Haraldur Einarsson munnleg heimild 9. mars 2017).   

 

7.6.2 Frágangur í landi 

Þegar túnfisknum hefur verið landað á Fiskmarkaði Suðurnesja er komið að því að skera 

túnfiskinn en mjög góð aðstaða er í kæliklefa fiskmarkaðarins. Frá veiðum að lokafrágangi fyrir 

flug staldrar fiskurinn aldrei við í háu hitastigi og er það lykillinn að því að gæðin haldist 

gegnum allt ferlið og gott verð fáist fyrir hann. 

 

Mynd 15. Starfsmenn Vísis hf í Grindavík að verka bláuggann fyrir flug. 

 

Menn hafa komið sér upp ákveðnu verkferli og aðlagað það milli ára. Viðstaddir skurðinn í 

byrjun veiðanna voru japanskur skoðunarmaður og fulltrúi japanskra kaupenda sem vógu og 
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mátu hvern fisk með mikilli einbeitingu og fagmennsku. Menn höfðu á orði að túnfiskurinn 

væri strax orðinn feitari nú en í fyrstu veiðiferðinni en hefði þó ekki náð að fita sig að fullu. 

Fjölmargir koma að skurðinum. Lyftaramaður ekur karinu í sérstaka lyftu sem skilar 

túnfiskinum í láréttri stöðu og veltir upp úr karinu upp á framenda aðgerðaborðsins. Þar er ísinn 

hreinsaður af fiskinum og markað með hníf þar sem hausinn mætir bolnum. Að því loknu er 

hausinn sagaður af með vélsög. Að skurði loknum er búkurinn settur í hvítan kassa sem oft er 

kallaður líkkistan, en það er sérhannaður stór frauðplastkassi þar sem túnfiskurinn hvílir á 

meðan á flutningi hans til Japans stendur yfir. Yfir túnfiskinn er svo settur ís og kælimottur. 

Japanskir kaupendur hafa verið afar ánægðir með frágang túnfisksins hjá Vísi og gefa þeim 

toppeinkunn. Í byrjun var aflinn ísaður of mikið og skilaði það sér í óþarflega mikilli yfirvigt 

en búið er að stilla ísmagnið af (Guðjón Guðmundsson, 2015). 

 

7.6.3 Flutningur 

Flutningarnir hafa gengið þannig fyrir sig að túnfiskurinn hefur verið fluttur með flugi til 

London og þaðan verið sendur áfram flugleiðis til Japan. Þegar millilent er með aflann þá hafa 

kassarnir verið klæddir með sérstökum álpokum. Einnig hefur verið flogið með aflann til 

Belgíu, þaðan keyrt til Frankfurt og flogið þaðan til Japans. Þessi flutningur hefur miðast við 

útflutning héðan með vöruflugsvélum. Japanir hafa verið með Boeing 777 í beinu flugi til 

Keflavíkur seinni hluta september undanfarin ár og hafa þeir tekið allan þann afla sem komið 

hefur að landi eftir að þessi flugleið hófst. Mesta ógnin er að kassarnir lendi hugsanlega í sól 

og hita þegar þeim er umskipað þar sem túnfiskurinn er mjög viðkvæmur fyrir óreglulegu 

hitastigi (Kristján Jóhannesson, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). Fyrsta árið á 

túnfiskveiðum hjá Jóhönnu Gísla GK þá var alltaf verið að fara í land með örfáa fiska vegna 

ótta við að fiskurinn myndi skemmast. En eftir að hafa unnið sig upp í reynslu þá kom fljótlega 

í ljós að fiskurinn varðveittist betur en í fyrstu var haldið (Haraldur Einarsson, munnleg heimild, 

9. mars 2017). 

 

 



27 

  

7.7 Arðsemi túnfiskveiða Jóhönnu Gísladóttur GK-557 

Þegar kemur að veiðum eins og bláuggaveiðum í lögsögu Íslands er mikil áhætta fólgin í þeim 

og hár fórnarkostnaður. Margar breytur koma inn í reikningsdæmið þegar á að reikna út hversu 

marga túnfiska þarf að veiða til þess að afkoman sé ásættanleg. Mjög mismunandi er hversu 

langt þarf að sækja, hvað veiðist og einnig er breytilegt hvernig ástand er á bláugganum þegar 

hann veiðist. Verðið stýrist einna helst af stærð og fituhlutfalli fisksins á þeim tíma sem hann 

veiðist. Veiðarnar mega hefjast 1. ágúst og ekki er hægt að gefa sér ótakmarkaðan tíma til 

veiðanna því komið er fram í september. Þá er kominn sá tími þegar skipið þarf að veiða hráefni 

í saltfisk fyrir jólasöluna og einnig fara veður versnandi þegar líða tekur á haustið. 

Túnfiskveiðar ganga ekki vel í slæmu veðri. Ákjósanlegast er að vera með a.m.k. 10-15 fiska á 

dag og samtals 30 fiska í hverjum túr til þess að veiðarnar skili ásættanlegum hagnaði til að 

standandi sé í veiðunum. Veiðarnar tækju þá tvo daga og svo misjafnt eftir því hversu langt þarf 

að sækja fiskinn eða frá 50–150 sjómílur frá landi (Kristján Jóhannesson, munnleg heimild, 15. 

febrúar 2017). 

 

 

Mynd 16. Jóhanna Gísladóttir GK–557 í Grindavíkurhöfn. 
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8. Markaðir 

Þróun japanska sushi-sashimi markaðsins á 9. áratug síðustu aldar olli straumhvörfum í 

túnfiskveiðum og gerði það að verkum að eftirspurnin margfaldaðist og veiðar á bláugga urðu 

mun ábatameiri en áður. Veiðarnar voru nú stundaðar af meiri afkastagetu og skilvirkni en áður 

tíðkaðist á þessum áratug, þó voru veiðarnar á þessu tímabili á heimsvísu ennþá að mestu 

nótaveiðar (Fromentin, 2006). 

 

Mynd 17. Tsukijii fiskmarkaðurinn í Tokyo. 

 

Bláuggatúnfiskur er fiskur sem Japanir eru sólgnir í til nota í sushi og sashimi og er nú einn af 

aldýrustu fiskum heims. Markaðsverðiið getur verið mismunandi eftir því hvort að hann er 

frosinn eða ferskur. Þann 11. apríl 2017 á Tsukiji markaðnum í Tokyo var meðalverðið á 

ferskum bláugga 7.805 yen/kg eða tæplega 8.000 isk/kg. Verðið er mun lægra á frosnum 

bláugga en þar var meðalverðið á sama degi 3.229 yen/kg eða tæplega 3.300 isk/kg (Sunee C. 

Sonu, 2017). 

Stakur fiskur getur selst á margar milljónir króna, jafnvel milljónatugi (Bláuggatúnfiskur, e.d.). 

Sushifrumkvöðullinn Kiyoshi Kimura sem er eigandi sushikeðjunnar Sushizanmai borgaði 

stórfé fyrir bláugga á fiskmarkaðnum Tsukiji í Tokyo á fyrsta uppboði ársins þann 5. janúar 

2017. Kaupverðið var 74,2 milljónir yena eða rétt um 72 milljónir íslenskra króna. Fiskurinn 

var 212 kíló sem gerir hvert kíló rétt um 340.000 króna virði. Miðað við þetta verð myndi 

túnfisksushi kosta um 9.600 isk en það er 25 sinnum dýrara en Kimura rukkar vanalega fyrir 

slíkt sushi. 
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"Mér finnst þetta hafa verið fullhátt verð, en ég er ánægður að hafa haft betur á uppboðinu fyrir 

flottan túnfisk í réttri stærð og lögun“ sagði Kimura. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem að Kimura 

kaupir fyrsta fisk ársins en hann hefur verið hæstbjóðandi í fyrsta bláugga ársins síðustu 6 ár og 

greiddi mest 1,8 milljónir dollara fyrir stakan fisk sem samsvarar 204 milljónum íslenskra 

króna. Það er talið boða velgengni að kaupa fyrsta túnfisk ársins á yfir 500.000 dollara eða um 

55 milljónir isk. Og einnig hefur Kimura hugsað það sem auglýsingu fyrir sushistaðina 51 sem 

eru í hans eigu („Bluefin tuna sold“, 2017). 

 

 

 

Mynd 18. Metverð fyrir bláuggatúnfisk á fiskmarkaðnum Tsukiji í Tokyo. 
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9. Niðurstöður  

Í upphafi ritgerðarinnar var umfjöllun mín í inngangi um túnfisk og túnfiskveiðar í víðu 

samhengi. Með hliðsjón af hagsmunum íslensks sjávarútvegs og ekki síst míns heimabæjar 

Grindavíkur, skilgreindi ég síðan eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Eru líkur á auknum túnfiskveiðum á Íslandsmiðum á næstu áratugum? 

Spurningin er viðamikil og mér var ljóst að ég yrði að leggjast í umfangsmikla greiningarvinnu 

til þess að geta gefið greinargott og rökstutt svar. Ég nálgaðist því verkefnið með því að 

skilgreina fyrst þá lykilþætti sem hér liggja til grundvallar: 

A. Ástand bláuggastofnsins í A-Atlantshafi 

B. Markaðsforsendur fyrir bláugga á næstu áratugum 

C. Umhverfisaðstæður á Íslandsmiðum 

D. Fæðuskilyrði á Íslandsmiðum 

Í ritgerðinni hef ég því reynt að greina ofangreinda þætti með því að afla nauðsynlegra heimilda 

og gagna á hverju sviði fyrir sig. Greiningin leiddi í ljós eftirfarandi mat á hverjum þætti fyrir 

sig: 

A. Ástand bláuggastofnsins í A-Atlantshafi er mjög gott þrátt fyrir ofveiði fyrri ára. 

Árangursrík fiskveiðistjórnun ICCAT þar sem margþættar aðgerðir eru að skila 

glæsilegum árangri í uppbyggingu stofnsins. Nú mælist hrygningarstofninn í sögulegu 

hámarki u.þ.b. 500.000 tonn. Minna veiðiálag mun leiða af sér að stórfiski mun fjölga 

hratt á næstu árum, en hann var að hverfa úr stofninum. Nú eru fiskifræðilegar forsendur 

fyrir auknum og vaxandi göngum bláugga á Íslandsmið. 

B. Markaðsforsendur fyrir bláugga á næstu áratugum líta vel út. Neytendur munu síður 

sniðganga bláugga í ljósi sterkrar stöðu stofnsins og friðun er orðin ólíkleg. 

Aflaheimildir hafa minnkað ásamt framboði. Ekkert lát virðist vera á vinsældum sushi 

og sashimi í Japan og munu þessir samverkandi þættir gera það að verkum að bilið milli 

framboðs og eftirspurnar verði jafnvel enn meira en hingað til og leiða til þess að verðið 

verður áfram mjög hátt eða jafnvel hækkar. 

C. Umhverfisaðstæður á Íslandsmiðum eru þáttur sem mjög erfitt og flókið er að meta. 

Loftslagsnefnd Sameinuðu Þjóðanna hefur spáð því að hnattræn hlýnun af 

mannavöldum verði 0,2°C á áratug og enn meira á norðlægum slóðum sem leiðir af sér 
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vaxandi sjávarhita. Hins vegar hafa ýmsir aðilar bent á sögulegt mynstur í náttúrulegum 

hitasveiflum jarðarinnar sem gæti bent til þess að framundan sé jafnvel nokkurra áratuga 

tímabil með kólnandi veðurfari, jafnvel þótt að langtímaþróunin sé upp á við vegna 

gróðurhúsaáhrifa. Það er því mjög erfitt að komast að einhverri einhlítri niðurstöðu 

varðandi umhverfisaðstæður. En þær eru lykilatriði því að Ísland liggur á jaðarmörkum 

útbreiðslusvæðis bláuggans. Reynsla skipstjóra hefur einnig sýnt að straumhvirflar 

myndast síður í köldum árum en þessir hvirflar eru lykilatriði hvað varðar útbreiðslu á 

fæðudýrum bláuggans.   

D. Fæðuskilyrði á Íslandsmiðum munu ráðast að verulegu leyti af umhverfisskilyrðum. 

Bláugginn er sólginn í margar tegundir sjávardýra s.s. makríl, síld, kolmunna, loðnu og 

smokkfisk sem hafa verið að færa sig norðar með hærra hitastigi sjávar. Bláugginn eltir 

þessar fæðutegundir sem margar hverjar hafa styrkst á undanförnum árum. Ástand 

stofna ræðst að miklu leyti af sjávarhita og hefur t.d. útbreiðsla makríls færst norðar og 

vestar. Þessir þættir hanga saman og hefur sagan sýnt okkur að stofnar uppsjávarfiska 

hafa gjarnan horfið af Íslandsmiðum á kuldaskeiðum liðinnar aldar. Túnfiskur hefur 

aðeins gengið á Íslandsmið á hlýskeiðum en hverfur á kuldaskeiðum. 

Ofangreind greining lykilþátta sýnir að framtíðarhorfurnar virðast mjög góðar hvað varðar 

fyrstu tvo lykilþættina, þ.e. ástand bláuggastofnsins og markaðsforsendur. Ef mark er takandi á 

spám loftslagsfræðinga virðast langtímahorfurnar einnig mjög góðar hvað varðar hina tvo 

lykilþættina, því almennt er talið að hnattræn hlýnun muni leiða til hækkandi sjávarhita á 

Íslandsmiðum og þar af leiðandi til hagfelldra umhverfis- og fæðuskilyrða fyrir bláuggann. Á 

hinn bóginn hafa verið sett fram mjög sannfærandi rök fyrir því að framundan gæti verið tímabil 

með tímabundinni kólnun eða að minnsta kosti stöðnun í hnattrænni hlýnun sjávar. Það er að 

mínu mati skynsamleg og varfærin forsenda að gera ráð fyrir því sjávarhiti muni fara heldur 

lækkandi á Íslandsmiðum næstu 30 árin eða svo en hækka síðan skarpt aftur upp úr miðri 

öldinni.  

Með hliðsjón af framangreindum umræðum hef ég ákveðið að svara rannsóknarspurningunni 

með eftirfarandi hætti:  

Ég tel að ef horft er til til skamms tíma eða næstu 20-30 ára, þá verði ekki aukning í göngum 

bláugga á Íslandsmið. Rök mín fyrir þeirri niðurstöðu eru þau að í ljósi hitasveiflna í gegnum 

aldirnar þá hafa kulda- og hitaskeið ávallt skipst á frekar reglulega óháð hnattrænni hlýnun. Nú 

er svo komið að margt bendir til þess að nýtt kuldaskeið sé að hefjast og bláugginn hefur ekki 
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leitað í miklu mæli hingað norður eftir í köldum árum. En hins vegar ef til langs tíma er litið þá 

tel ég að það muni hlýna mjög hratt eftir næsta kuldaskeið. Ef fer sem horfir að ICCAT haldi 

áfram vel utan um stjórnun veiðanna og stofninn haldi áfram að stækka, þá tel ég að það verði 

mikil aukning í göngum bláugga á Íslandsmið upp úr miðri öld, að því gefnu að stofninn verði 

að minnsta kosti jafnstór og í dag. Þegar hagstæð hitaskilyrði fara saman með stórum stofni og 

meira magni af stórfiski eru allar líkur á því að bláugginn leiti út á jaðarsvæðin í auknu mæli. 
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10. Umræður og lokaorð 

Í niðurstöðukaflanum svaraði ég rannsóknarspurningunni á þann hátt að á næstu 2-3 áratugum 

séu ekki verulegar líkur fyrir auknum göngum bláugga á Íslandsmið vegna kuldaskeiðs sem að 

öllum líkindum sé að ganga í garð. Það mun skýrast á næstu árum hvort þessar spár gangi eftir 

en göngur bláuggans gætu samt haldið áfram í nokkur ár í viðbót á meðan hitastig sjávar er enn 

í efri mörkum. En hins vegar bendir margt til þess að mikil aukning verði í göngum bláugga á 

Íslandsmið þegar hlýna tekur á ný ef stofninn heldur áfram að stækka. Þá höfum við tvær 

lykilforsendur fyrir norðlægari útbreiðslu bláuggans, sem eru hærra hitastig sjávar og stór stofn. 

Erfitt er að gefa einhlítt svar við svona stórri spurningu því loftslagsmálin eru mjög flókin og 

óljós. Veiðar á bláugga á Íslandsmiðum munu skýrast betur á næstu örfáum árum því þá kemur 

í ljós hvort við séum að sigla inn í nýtt kuldaskeið eða hvort hlýnunin heldur áfram. En 

ánægjulegt er þó að sjá að til langs tíma eru góðar framtíðarhorfur fyrir bláuggaveiðar við 

Ísland. Þegar um eftirsóttan og verðmætan fisk er að ræða eins og bláuggann togast alltaf á 

verndunarsjónarmið og svo gróðahugsjónin. Vanda þarf vel til verka í stjórnun og eftirliti veiða 

ef stofninn á að halda áfram á þeirri góðu braut sem hann virðist vera á um þessar mundir. Von 

mín er sú að ritgerðin muni nýtast sem flestum og verða innlegg í umræðuna um ókomin ár um 

þennan ókrýnda konung hafsins sem bláugginn svo sannarlega er.  
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