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Abstract 
Icelandic lumpfish fisheries received an MSC certification in 2015. Unfortunately, the 

certification was suspended in 2018. The primary reason for the suspension was a report 

published by Hafrannsóknastofnun (e. Marine and Freshwater Research Institute) that 

discovered that several species of marine mammals and sea birds where caught as bycatch. 

This was having a particularly negative effect on endangered species caught as lumpfish 

bycatch. This study was conducted by the means of referencing research papers that discuss 

unwanted bycatch in lumpfish fisheries in order to discover whether Icelandic lumpfish 

fisheries are sustainable or not. Referencing of scientific studies about methods of reducing 

the amount of unwanted bycatch and other temporary solutions was also utilized in 

composition of this study (such as the introduction of stricter documentation of bycatch in the 

registrations forms and temporary area- and depth closures). The results show that the Marine 

Research Institute´s bycatch evaluation in some parts of their report are overcalculated. The 

same can be said about a report conducted by Biopol. Some recalculations showed that 

around 30% of the Icelandic grey seal population were caught as a bycatch. The total volume 

of bycatch due to Icelandic lumpish fishing is still considerable. It is paramount for changes 

to be made so the lumpfish sector of the Icelandic fishing industry can re-receive an MSC 

certification. If an MSC certificate is to be achieved, further research is necessary along with 

the improvement of documentation of catch by the fisherman of the Icelandic fleet. Both 

must be done to get more accurate results on the assessment of bycatch and subsequently the 

sustainability of Icelandic lumpfish fisheries. It is also important to find solutions to 

minimize overall bycatch within the fishing industry. The quickest way to do so is to increase 

the fishing effort by temporary closures on specific areas. It would also be desirable to test 

other methods in Iceland that have been proven successful elsewhere to reduce bycatch, such 

as high visibility sections of netting. 
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Útdráttur 
Grásleppuveiðar við Ísland fengu svokallaða MSC sjálfbærni vottun sína árið 2015 en 

vottunin var afturkölluð árið 2018. Grundvöllur afturköllunarinnar var skýrsla sem 

Hafrannsóknastofnun gaf út sem sýndi að meðafli á nokkrum tegunda fugla og spendýra var 

umfram viðmiðunarmörk um sjálfbærni. Ráðist var í heimildaleit á rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á óæskilegum meðafla á grásleppuveiðum til þess að kanna grundvöll 

ákvörðunarinnar í þeim tilgangi að svara því hvort grásleppuveiðar séu sjálfbærar eða ekki. 

Einnig var heimilda leitað um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið til þess að minnka 

óæskilegan meðafla í net og aðrar fljótlegri leiðir. Svo sem betri skráningar á meðafla í 

afladagbækur, tímabundnar svæðislokanir og bann veiða á ákveðnu dýpi. Niðurstöðurnar eru 

að meðaflamat Hafrannsóknastofnunar virðist í sumum hlutum skýrslunnar ofreiknað, það 

sama má segja um skýrslu Biopol. Sumir uppreikningar sýndu til dæmis að um 30% stofns 

útsels væri veiddur sem meðafli í grásleppunet. Umfang meðafla er samt talsvert og 

mikilvægt er að gera ráðstafanir svo grásleppuveiðar geti endurheimt MSC vottun sína. Ef 

stefna á að því þarf að auka rannsóknir og bæta skráningu sjómanna svo hægt sé að fá 

nákvæmara mat á umfangi meðafla og þar með sjálfbærni grásleppuveiða. Mikilvægt er 

einnig að leitað verði leiða til að lágmarka meðafla en fljótvirkasta leiðin í því samhengi væri 

að auka sóknarstýringu með því að takmarka veiðar á þeim svæðum og dýptarbilum sem 

mest er um meðafla. Þá væri einnig æskilegt að prófa hér á landi aðrar aðferðir sem gefið 

hafa vísbendingar um góðan árangur til að minnka meðafla, svo sem ljós á höfuðlínu neta. 

 

Lykilorð: Hrognkelsi, meðafli, sjálfbærni, MSC vottun, meðaflafælur 
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1. Inngangur 
Hrognkelsaveiðar hafa verið stundaðar hér við land í atvinnuskyni frá því uppúr síðustu öld. 

Þar hafa hrognin aðallega verið nýtt til kavíarvinnslu en á síðustu árum hafa markaðir fyrir 

aðrar afurðir tegundarinnar opnast. Af heildarafla er langmest veitt af grásleppu en þó er 

alltaf einhver rauðmagaveiði (Fiskistofa, 2016a; Gunnar Þórðarson o.fl., 2013).  

 Sjálfbærni í auðlindanýtingu er mjög mikilvæg og mikilvægt er að veiðar á tegundum 

séu sjálfbærar svo stofninn hrynji ekki. Þar kemur til sögunnar MSC (Marine Stewardish 

Council) vottun. Icelandic Sustainable Fisheries eru eigendur þeirra fiskveiðiskírteina sem 

vottuð hafa verið samkvæmt MSC staðlinum. Meðal annars vegna veiða á grásleppu 

(Vottunarstofan Tún, e.d.). 

 Til þess að fá skírteinin útgefin og staðfest þarf að uppfylla þó nokkrar kröfur en þær 

eru að veiðarnar séu vistvænar, fiskstofnar séu sterkir og fiskveiðistjórnun sé ábyrg og 

sjálfbær. Til mikils er að vinna varðandi það að fá tegundir MSC vottaðar þar sem þetta er 

ákveðinn gæðastaðall og hægt að selja sínar vörur MSC vottaðar úr landi. MSC vottun getur 

gefið fyrirtækjum samkeppnisforskot á þau fyrirtæki sem ekki hafa vottunina og er orðin 

krafa sumra kaupenda (Icelandic sustainable fisheries, e.d.). 

 Grásleppuveiðar fengu MSC vottun sína árið 2015 en í janúar 2018 var vottunin 

afturkölluð tímabundið. Í skýrslu sem gefin var út af Vottunarstofunni Tún kom fram að 

meðafli á fjórum tegundum var umfram viðmiðunarmörk um sjálfbærni. Þessar tegundir eru 

landselur, útselur, dílaskarfur og teista. Skýrslan var að mestu leyti byggð á tækniskýrslu 

Hafrannsóknastofnunar (2018b) um meðafla sjávarspendýra og fugla (Vottunarstofan Tún, 

e.d.). 

 Skráningar sjómanna á meðafla er ábótavant þrátt fyrir tilmæli Fiskistofu og að 

reglugerðir segi til um að skrá eigi allan afla (Reglugerð um afladagbækur nr. 746/2016). 

Talið er að fimm sinnum meiri meðafli sé skráður þegar eftirlitsmenn frá Fiskistofu eru um 

borð en þegar þeir eru ekki. Ljóst er að auðveldara væri að meta meðafla í net og matið yrði 

háð minni óvissu ef skráningar sjómanna væru betri og áreiðanlegri (Hafrannsóknastofnun, 

2015a). 

 Markmið þessa verkefnis er að kanna sjálfbærni grásleppuveiða og skoða þau gögn 

sem urðu þess valdandi að sjálfbærnivottun grásleppuveiða var afturkölluð. Auk þess að 

kanna hvort einhverjar leiðir séu til þess að minnka þann meðafla sem mældist yfir 
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viðmiðunarmörkum.  

Höfundur hefur sett fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem leitast verður eftir að svara: 

 

Eru grásleppuveiðar sjálfbærar?  

Hvaða leiðir má fara til að minnka meðafla við grásleppuveiðar? 

 

1.1 Hrognkelsi og hrognkelsaveiðar 
Grásleppuveiðar hafa nær eingöngu snúist um að hirða hrogn grásleppunnar. Áður fyrr var 

öllu öðru hent aftur í sjóinn þ.á.m. hausnum, innyflum, vöðvum og hveljunni. Nýtingin hefur 

þó batnað til muna síðustu ár og árið 2011 voru sjómenn skyldaðir til þess að koma með allt 

að landi samkvæmt reglugerð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (Reglugerð um nýtingu 

afla og aukaafurða nr. 810/2011). 

 Grásleppuveiðar eru árstíðabundnar en hér á landi hafa þær farið fram frá mars og 

jafnvel fram í ágúst innst í Breiðafirði. Mesta veiðin er á vorin þegar grásleppan færir sig nær 

landi til hrygninga (Blacker, 1983 Davenport, 1985; Sunnanå, 2007). Það er ýmislegt sem 

áhrif getur haft á veiðarnar. Þar má nefna stofnstærð, verðsveiflur á söltuðum hrognum, 

reglugerðir og veðurfar (Hafrannsóknastofnun, 2018a; Jón Jóhannesson, 2006; Sunnanå, 

2009). Grásleppuveiðar eru stundaðar á opnum strandsvæðum á litlum bátum þar sem netin 

eru jafnan lögð á 5-40 metra dýpi. Grásleppa er aðallega veidd í net sem kallast einfaldlega 

grásleppunet en veiðist einnig sem meðafli í önnur veiðarfæri (Blacker, 1983).  
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Mynd 1 - Heimsafli hrognkelsa hjá aflahæstu löndum frá 1950-2015 (J. Kennedy, munnleg heimild, 

12. apríl 2018) 

 Ísland var til að byrja með eina þjóðin sem átti skrásettan afla fram til ársins 1970 

(Mynd 1). Ísland var aflahæsta landið frá 1967 til 1986 með sveiflum þar sem Kanadamenn 

veiddu einnig stóran hluta af heimsaflanum. Veiðar Kanadamanna lögðust af milli 2010 og 

2015. Um 1985 komu Norðmenn inn í veiðarnar en þær hafa nánast lagst af í dag. Árið 1998 

fóru Grænlendingar að veiða hrognkelsi. Síðan þá hafa Íslendingar og Grænlendingar veitt 

svipað magn. (J. Kennedy, munnleg heimild, 12. apríl 2018). 

 

 
Mynd 2 - Afli íslenskra báta á grásleppu og löndun á hrognum frá 1971-2017 (Hafrannsóknastofnun, 

e.d.) 
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 Veiðar á grásleppu voru mestar árið 1984 eða 11.885 tonn (Mynd 2). Síðan hafa 

veiðarnar minnkað en sveiflurnar eru miklar í veiðunum og lægst fór aflinn í 2.247 tonn árið 

2000. Veiðarnar hafa þó verið stundaðar talsvert lengur en engar aflaskráningar liggja fyrir á 

þeim árum (Fiskistofa, 2017; Hafrannsóknastofnun, e.d.). 

 

1.1.1 Hrognkelsi 

Hrognkelsi (Cyclopterus lumpus) er af hrognkelsaætt (Cyclopteridae). Nafnið hrognkelsi er 

yfirheiti yfir kven- og karldýr tegundarinnar en kvendýrið eða hrygnan er jafnan kölluð 

grásleppa (Mynd 3) og karldýrið, það er hængurinn kallast rauðmagi. Útlit hrognkelsa er 

nokkuð sérstætt. Hausinn er stuttur og snjáldur, kjaftur þeirra er lítill og tennurnar litlar og 

beittar. Augu hrognkelsa eru meðalstór og standa aðeins út og líkt og fremri nasir. Kviðurinn 

er nokkuð flatur og bolur þeirra stuttur. Bakuggarnir eru tveir, aftari- og fremri bakuggi þar 

sem sá fremri myndar háan kamb. Sá aftari og svokallaður raufaruggi standa andspænis hvor 

öðrum og svipar mjög til hvors annars í stærð og útliti. Eyruggar eru stórir og í sogskálinni 

ummyndast kviðuggarnir. Sporðblaðkan er stór. Roð grásleppu er jafnan kallað hvelja og er 

mjög þykkt. Það er þakið beinkörtum en hrognkelsin hafa stórar beittar körtur á hvorri hlið í 

þrem einföldum röðum. Ólíkt flestum fiskum er enga rák að finna á hrognkelsum. Litur kven- 

og karldýra er mismunandi en grásleppan er dökkgrá að ofan, ljósari á hliðum og jafnan hvít 

eða ljósgræn á kviðnum. Rauðmaginn er alla jafnan dökkur eða dökkgrár að ofan, grágrænn á 

kvið en á hrygningartíma breytist litur hans þar sem hann verður rauður eða rauðgulur á 

kviðnum (Gunnar Jónsson, 1983). 

 

 
Mynd 3 - Grásleppa í sjó (Institute of Marine Research, 2009) 
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1.1.2 Líffræði og lífsferill 

Hrygning hrognkelsa fer fram á 0-20 metra dýpi á grýttum og þanggrónum botni. Rannsóknir 

sýna að grásleppan hrygni á steina sem eru innan um þangið en ekki á berskjaldaða steina. 

Áður en hrygnurnar koma á hrygningarsvæðið er hængurinn mættur til þess að ná yfirráðum 

á hrygningarsvæði (Davenport, 1985; Mochek, 1973). Upphaf hrygninga er yfirleitt í febrúar 

eða mars þar sem hver gangan á fætur annarri kemur inn til hrygningar en til eru dæmi þess 

að þau bíði lengur með það. Hér á landi verða fyrstu hrygningar við norðurströndina og 

stundum hefur grásleppan undan Norðurlandi hrygnt mánuði fyrr en grásleppa undan Suður- 

og Vesturlandi. Hrygningum grásleppu á Suður- og Vesturlandi lýkur þó síðar og er þeim 

yfirleitt ekki lokið fyrr en í ágúst (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). Hrygningar 

grásleppu eru þannig að hún hrygnir ekki hrognunum öllum í einu heldur hrygnir hún tvisvar 

til þrisvar sinnum með átta til fjórtán daga millibili. Hrygning þeirra getur þó tekið allt þrjár 

vikur (Andrijasev, 1964; Ehrenbaum, 1904; Gunnar Jónsson, 1983). Þessu skal þó tekið með 

fyrirvara en samkvæmt Grant (2001) er grásleppan stundum enn á hrygningarsvæðum 

tveimur vikum eftir hrygningar. Því getur óvissa ríkt um hversu lengi hrygningar hennar 

standa yfir.    

 Aldursgreiningar hrognkelsa eru erfiðar og engin viðurkennd aðferð er til staðar 

(Hafrannsóknastofnun, 2013). Í hrognkelsarannsókn Biopol frá árinu 2013 var tilgangurinn 

að sannreyna aldur hrognkelsa með staðfestingu á hvað eiginlegir árhringir voru í kvörnum 

þeirra (Biopol, 2013). Bagge (1964) fann níu ára gamla grásleppu en aldurinn fann hann út 

frá kvörnum hennar en engan rauðmaga yfir átta ára aldri. Vilhjálmur Þorsteinsson (1981; 

1983) greindi frá því að hann hafi fundið hrygnur sem voru 12-14 ára.  

 Frjóvgun hrognkelsa fer þannig fram að hængurinn sprautar svili yfir hrognin en 

frjóvgunin fer fram útvortis. Hængurinn gætir eggjanna á meðan þau klekjast en eggin eru 

stór eða um 2,5 mm í þvermál og botnlæg. Þegar grásleppan hefur hrygnt hrognunum tolla 

hrognin saman vegna snertingar þeirra við sjóinn og mynda egglaga hrognamassa en stærð 

hans getur verið 26 cm x 10 cm x 10 cm. Fjöldi eggja hjá hverri hrygnu eru á bilinu 80-150 

þúsund og hængurinn reynir að sjá til þess að halda rándýrum frá eggjunum og sér til þess að 

eggjunum berist nægt súrefni. Það gerir hann með því móta hrognamassann en það gerir hann 

á meðan hrognin eru enn límkennd og mjúk. Þá býr hann til holu í hrognamassann sem er 

sagt að geri súrefni mögulegt að komast til hrognanna. (Gunnar Jónsson, 1983; Zhitenev, 

1970).  

 Til að byrja með halda lirfurnar sig í þanginu en þegar líður nær vetri færa þær sig 

þaðan á meira dýpi en snúa svo aftur þegar vora tekur. Lengd grásleppu sem kemur til 
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hrygningar er yfirleitt á bilinu 35-54 cm en getur þó náð allt að 60 cm á lengd. Rauðmaginn 

er oftast minni en grásleppan eða á milli 28-40 cm en hefur mælst lengstur 50 cm hér við 

Ísland. Fæða hrognkelsa er aðallega talin vera ljósáta, smáhveljur, uppsjávarmarflær, skerar 

og fleira en aðalfæða seiða í þaranum eru til dæmis fiskseiði og krabbalirfur (Gunnar 

Jónsson, 1983).  

 

1.1.3 Útbreiðsla 

Útbreiðsla hrognkelsa er nokkuð mikil á norðurslóðum. Aðalheimkynni hennar eru í 

Barentshafi, Hvítahafi, suður í Biskajaflóa, allt suður til Portúgals og eins í Norður-

Atlantshafi. Þau halda sig við strendur Grænlands, Eystrasalti, Norðursjó, við Bretland, 

Færeyjar og alls staðar í kringum Ísland. Þá halda hrognkelsin sig einnig við Hatterashöfða 

og meðfram austurströnd Ameríku til norðurs (Gunnar Jónsson, 1983).  

 Far hrognkelsa er ekki ósvipað fari annarra botnfiska en utan hrygningartíma finnast 

þau oft miðsævis í úthöfum (Andrijasev, 1964; Cox og Anderson, 1922; Davenport og 

Kjørsvik, 1986; Myrseth 1971). Við fæðuleit halda hrognkelsin sig að mestu í úthöfum en 

færa sig svo á grynnri strandsvæði á hrygningartíma síðla vetrar og snemma vors (Blacker, 

1983; Davenport, 1985; Goulet o.fl., 1986; Holst, 1993; Mitamura o.fl., 2012; Myrseth, 

1971).   

 

 
Mynd 4 - Heimsútbreiðsla hrognkelsa (Aquamaps, 2018) 
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1.1.4 Nytjar   

Neysla Íslendinga á hrognkelsum hefur verið til staðar í langan tíma, bæði neysla á grásleppu 

og á rauðmaga. Heimildir hlunnindaveiða er hægt að finna allt aftur til 17. aldar en þá var 

vorsultur algengur. Árið 1802 héldu grásleppa og selur til að mynda lífi Langnesingum 

(Lúðvík Kristjánsson, 1985).  

 Í dag er grásleppa aðallega veidd til hrognavinnslu en hrognin eru um 30% af 

heildarþyngd hennar, haus og hvelja eru um það bil 55% og hold 14% (Fiskibókin, e.d.). 

Þegar hrognin úr grásleppunni voru tekin var öllu öðru einfaldlega hent í sjóinn það er 

hausnum, hveljunni, innyflum og vöðvum. Hrognin eru notuð til kavíarvinnslu þar sem þau 

eru annaðhvort reykt eða söltuð til að auka geymsluþol. (Halldór G. Ólafsson o.fl., 2009; Jón 

Jóhannesson, 2006).  

 Þá var farið í markaðssókn fyrir aðra hluta grásleppunnar. Þar má til dæmis nefna 

framleiðslu og sölu á frosinni hvelju til Kína. Í kjölfarið voru reglur settar sem bönnuðu 

brottkast áður ónýttra hluta grásleppunnar. Á árum áður var grásleppa nýtt til manneldis að 

mjög takmörkuðu leyti. Hún var látin síga á hjöllum áður en hún var borðuð. Sú hefð hefur 

ekki sterkar stoðir í dag og siginn grásleppa hefur átt undir högg að sækja seinni ár. Hins 

vegar hefur neysla á rauðmaga talsvert meiri hefð hér á landi en hann er annars vegar saltaður 

og reyktur og hins vegar borðaður ferskur, soðinn eða steiktur. Lítill markaður er þó fyrir þær 

afurðir og því lítil efnahagsleg áhrif sem þær veiðar hafa (Fiskibókin, e.d.). 

 

1.1.5 Markaðir og verðmyndun 

Markaðir fyrir grásleppuafurðir eru ekki mjög stöðugir. Ýmsir þættir spila þar inní, til dæmis 

offramboð, sveiflukenndur afli og aflabrögð. Helstu útflutningslönd á grásleppuhrognum eru 

Ísland, Noregur, Grænland og Kanada en grásleppuveiðar eru einnig stundaðar í Svíþjóð og 

Danmörku. Hrognin eru að mestu leyti seld á markaði í Evrópu en stærstu markaðirnir eru í 

Frakklandi, Þýskalandi, Spáni og Ítalíu (Jón Jóhannesson, 2006). 

 Miklar tækniframfarir hafa orðið í sjávarútvegi og aukið framboð á nýjungum innan 

geirans hafa gert það að verkum að eftirspurnin hefur minnkað, til dæmis vegna eftirlíkinga á 

grásleppukavíar. Samkeppni seljanda hefur aukist og það leiðir eðli málsins samkvæmt til 

verðlækkunar og veiðarnar eru að miklu leyti takmarkaðar við eftirspurn. Áhugi 

grásleppusjómanna á veiðinni hefur dvínað vegna þessara verðlækkana en opnun markaðar 

fyrir frosna grásleppu til Kína hefur haldið þeim við veiðarnar (Landssamband 
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smábátaeigenda, 2016). 

 

 
Mynd 5 - Fjöldi vörumerkja grásleppu í búðum sem bera merki MSC árin 2017 og 2018 (Gísli 

Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af innri vef MSC 13. mars 2018)  

 Örvarnar merkja þá markaði sem MSC merktar vörur fara á sem tiltekin 

grásleppuafurð selst á (Mynd 5). Bláu örvarnar merkja söltuð hrogn í tunnum, rauðu örvarnar 

merkja niðursoðin hrogn og græna örin merkir markaði fyrir hvelju (Gísli Gíslason, munnleg 

heimild, hlaðið niður af innri vef MSC 13. mars 2018).  

 

 
Mynd 6 - Markaðir fyrir heilfrysta grásleppu (Gísli Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af innri vef 

MSC 13. mars 2018)   

 Kínverjar eru nánast einu kaupendur heilfrystrar grásleppu (Mynd 6). 96% þeirra 

afurða fara á þann markað eða 2.288 tonn af 2.392 tonnum. Aðrir markaðir eru til dæmis 



 9 

Holland (85 tonn) og Bandaríkin (17 tonn) (Gísli Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af 

innri vef MSC 13. mars 2018).  

 

 
Mynd 7 - Markaðir fyrir grásleppuhrogn í krukkum (Gísli Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af 

innri vef MSC 13. mars 2018) 

Af markaði sem afurðir grásleppuhrogna í krukkum eru seldar á er stærsti markaðurinn 

Frakkland með 384 tonn af 522 tonnum eða um 74% (Mynd 7). Aðrir markaðir sem vert er 

að nefna eru Bandaríkin (48 tonn), Spánn (40 tonn), Belgía (19 tonn) og Holland (13 tonn) 

(Gísli Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af innri vef MSC 13. mars 2018). 

  

 
Mynd 8 - Markaðir fyrir söltuð hrogn í tunnum (Gísli Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af innri 

vef MSC 13. mars 2018)  

 Á markaði sem söltuð hrogn í tunnum eru seld á eru Svíþjóð og Danmörk ráðandi 

með um 78%, Svíþjóð með 212 tonn og Danmörk 150 tonn (Mynd 8). Aðrir markaðir eru til 
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dæmis Þýskaland (54 tonn), Spánn (21 tonn), Bandaríkin (18 tonn) og Belgía (10 tonn) (Gísli 

Gíslason, munnleg heimild, hlaðið niður af innri vef MSC 13. mars 2018).  

1.1.6 Reglugerðir grásleppuveiða 

Grásleppuveiðar eru bannaðar nema með sérstökum leyfum sem Fiskistofa gefur út. Leyfin 

eru eingöngu gefin út til þeirra báta sem áttu rétt á grásleppuveiði á vertíðinni árið 1997 og 

þeim bátum sem komu í þeirra stað. Grásleppuveiðileyfi eru gefin út með ákveðnum 

dagafjölda en sjávarútvegsráðherra ákvarðar það hverju sinni. Veiðileyfin eru bundin við 

ákveðin svæði og gefa verður upp í umsókn hvenær lagning neta hefst og telja dagarnir frá 

upphafsdagsetningu. Aðeins er hægt að fá eitt útgefið leyfi á hvern bát á yfirstandandi vertíð 

(Reglugerð um grásleppuveiðar nr. 202/2016).  

 Vitjun grásleppuneta skal aldrei verða síðar en 4 dögum eftir lagningu neta, 

undantekningar eru gerðar ef sjósókn er með öllu ómöguleg vegna veðurs. Því fylgir að 

skipstjóri verður að tilkynna það til Fiskistofu. Glatist grásleppunet í sjó ber að slæða þau upp 

en takist það ekki er tilkynningaskylda skipstjóra til Landhelgisgæslunnar og Fiskistofu og 

staðsetning netanna greind eins nákvæmlega og hægt er (Reglugerð um grásleppuveiðar nr. 

202/2016). 

 Sjómenn skulu koma með allan afla að landi þar sem þeir eru skyldugir til þess að 

vigta á hafnarvog og það skráð í aflaskráningakerfið GAFL. Samkvæmt vef Fiskistofu skala 

vigta allan rauðmaga sem kemur að landi og skrá í GAFL, öll hrogn skuli hirt ásamt hrognum 

ufsa og þorsks, þorskalifur skuli koma að landi auk ufsa, löngu, keilu og skötusels og að 

skráningar í afladagbækur á fuglum og sjávarspendýrum séu réttar.  

Reglugerðir um möskvastærðir grásleppuneta eru strangar þar sem ekki er leyfilegt að nota 

minni möskva en 10,5 þumlunga (267mm). Hámarksstærð möskva er 11,5 þumlunga (292 

mm) (Reglugerð um grásleppuveiðar nr. 202/2016). 

 

1.1.7 Veiðistjórnun á Íslandi 

Grásleppuveiðum er sóknarstýrt með fjölda leyfa, lengd veiðivertíða, netafjöldi og lengd 

þeirra. Grásleppuveiðileyfi eru í fyrstu gefin út til 20 daga eða þar til tekin hefur verið 

ákvörðun um heildarfjölda daga (Reglugerð um hrognkelsaveiðar nr. 270/2018).  

 Samkvæmt reglugerð um hrognkelsaveiðar árið 2018 eru svæðin 7 talsins (Mynd 9). 

Undanfarin ár hefur reglugerðin lítið breyst og samkvæmt henni er heimilt að hefja veiðar 20. 

mars á svæðum D, E, F og G. Þau svæði eru úti fyrir Norður- og Austurlandi, Suðurlandi að 

Garðskaga og vesturmörk fyrir norðan er Horn. Á öðrum svæðum hefjast veiðar 1. apríl en 
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þar er innanverður Breiðafjörður undanskilinn þar sem veiðar hefjast 20. maí. Undanfarin ár 

hafa tímabilin fyrir hvert veiðisvæði verið 75 dagar og grásleppusjómenn velja samfellt 

veiðitímabil innan þess tíma sem takmarkast af fjölda endanlegra veiðidaga (Reglugerð um 

hrognkelsaveiðar nr. 270/2018).  

 Ástæða þess að veiðitímabil í innanverðum Breiðafirði hefst síðar en á öðrum 

svæðum má rekja til þess að æðarvarp er mikið á þessum slóðum. Æðarfugl er á þessum tíma 

sestur á hreiður og er því ekki að kafa á sömu slóðum og grásleppunetin eru lögð 

(Guðmundur P. Ólafsson, 1988). 

 

 
Mynd 9 - Svæðaskipting grásleppuveiða (Fiskistofa, 2016b) 

 Dökkbláu línurnar sýna skiptinguna (Mynd 9). Rauða örin sem staðsett er fyrir 

miðjum Breiðafirði sýnir svæði 2 eða innra svæði Breiðafjarðar.  

 Lengd neta og dýpt þeirra skipta máli. Í reglugerð sjávarútvegsráðherra gildir 

eftirfarandi um hrognkelsaveiðar nr. 270, 9. gr., frá 13. mars 2018:     

 

 ,,Að hámarki er hverjum bát heimilt að hafa samanlagða teinalengd neta til  

 hrognkelsaveiða allt að 7.500 metra á vertíð. Netalengd miðast við teinalengd  

 (efri tein/flottein nets). Hverjum bát er einungis heimilt að nota net sömu   

 teinalengdar á hverri grásleppuvertíð.“ 
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1.1.8 Breytingar á sóknarmynstri 

Breytingar á sóknarmynstri hafa verið jákvæðar með betri stýringu, betri eftirfylgni og betra 

eftirliti. AIS eftirlitskerfið hefur hjálpað til við það. Árið 2003 byrjaði Siglingastofnun að 

þróa og byggja upp AIS miðstöðvar til þess að lögbundnar kröfur um vöktun AIS upplýsinga 

frá skipum hér við land yrðu uppfylltar. Tilgangur AIS kerfa er að koma í veg fyrir árekstra á 

sjó, siglingaumsjón, leiðsögn fyrir skipstjóra, siglingaeftirlit, auðvelda leitar- og 

björgunarstörf og að sýna staðsetningar skipa og ferðir þeirra. Skip verða því að hafa AIS 

tæki um borð sem senda upplýsingar á VHF. Boðin sem AIS tækin senda eru m.a. auðkenni, 

staðsetningu, stefnu, hraða og farm skipa svo eitthvað sé nefnt. Hér verður þó aðallega fjallað 

um notkun Fiskistofu á AIS kerfinu en hún fær upplýsingar frá VSS til eftirlits með 

fiskveiðum (Siglingastofnun Íslands, e.d.).  

 Grásleppuleyfum hefur fækkað umtalsvert frá árinu 2011 eða um 33% til ársins 2017 

(Tafla 1). Sveiflur á milli ára eru þó einhverjar. Fjöldi báta er breytilegur milli ára sem 

orsakast meðal annars vegna aðstæðna á mörkuðum grásleppuafurða, verð og fjölda daga og 

almennrar óvissu með veiðarnar (Fiskistofa, e.d.).  

  
Tafla 1 - Fjöldi útgefinna grásleppuleyfa eftir svæðum frá 2018-2017 (Fiskistofa, e.d.; J. Kennedy, 

munnleg heimild, 13. apríl 2018) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Svæði/ár 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Svæði A 20 24 41 67 51 41 25 35 21 24 

Svæði B 40 58 79 96 71 50 43 60 36 60 

Svæði C 10 17 20 26 19 17 13 16 9 7 

Svæði D 20 31 41 36 45 34 28 47 41 30 

Svæði E 78 91 108 97 110 104 86 117 92 85 

Svæði F 36 38 41 31 30 26 22 30 34 30 

Svæði G 2 6 8 10 8 10 4 11 6 7 

Fjöldi 206 265 338 363 334 282 221 316 239 243 
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Mynd 10 - Fjöldi báta á grásleppuvertíðum árin 1980-2014 

(Hafrannsóknastofnun, 2018a) 

 Grásleppuveiðar hafa verið sveiflukenndar en toppnum var náð árið 1996 

þegar 447 bátar stunduðu veiðarnar, eftir það fór fjöldinn hratt niður á við og árið 

2000 voru bátarnir aðeins 226 (Mynd 10). Næstu ár á eftir fjölgaði bátunum með smá 

sveiflum en árið 2007 var botninum náð þegar aðeins 144 bátar stunduðu veiðarnar. 

Aftur fór þeim fjölgandi og árið 2011 voru þeir orðnir 363. Jafnvægi var næstu tvö 

árin en árið 2017 voru 243 bátar á veiðum. Undanfarin ár hafa að jafnaði 240-250 

bátar verið við veiðar (Hafrannsóknastofnun, 2018a). 

 

 
Mynd 11 - Fjöldi róðra á grásleppuvertíðum árin 1980-2014 (Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015) 
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 Fjöldi róðra sveiflast nokkurn veginn með fjölda báta þar sem toppnum var, líkt og 

með fjölda báta, náð árið 1996 en þá voru farnir 13.086 róðrar (Mynd 11). Þá tók við 

niðursveifla og árið 2000 voru róðrarnir aðeins 3.102 og enn færri árið 2005 þegar 1.955 

róðrar voru farnir. Eftir það fór þeim aftur fjölgandi og árið 2010 voru þeir orðnir 8.332 

talsins. Árið 2013 var botninum náð þegar farinn var 1.471 róður (Ólafur K. Pálsson o.fl., 

2015).   

 

 
Mynd 12 - Fjöldi dreginna neta á grásleppuvertíðum árin 1980 - 2012 (Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015) 

 Fjöldi dreginna neta sveiflast nokkurn veginn í takt við myndir 10 og 11 (Mynd 12). 

Þar sem fjöldinn var 183.626 dregin net árið 1982. Eftir það varð sveiflukennd fjölgun þar 

sem þau fóru aftur niður fyrir 200.000 árið 1990. Toppnum var náð árið 1996 líkt og á hinum 

myndunum en þá var fjöldi dreginna neta 749.828 talsins. Þá tók við niðursveifla og 

botninum var náð árið 2005 þegar 101.856 net voru dregin, þá sveiflaðist fjöldinn aftur upp á 

við og árið 2012 var fjöldi neta orðinn 410.800 (Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015).   

 

1.1.9 Afladagbækur 

 Afladagbækur hafa hjálpað til við söfnun upplýsinga í vísindalegum tilgangi í langan 

tíma. Lengi vel var þó erfitt að vita hverju mætti taka mark á og hvað mætti nýta úr þeim til 

þess að fylgjast með afla í veiðiferðum sjómanna. Með reglugerð sjávarútvegsráðherra um 

afladagbækur nr. 303, 2. gr., frá 3. maí 1999 var þeirri óvissu eytt með eftirfarandi lögum: 
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           ,,Allir skipstjórar íslenskra fiskiskipa, sem veiðar stunda í     

 atvinnuskyni skulu halda sérstakar afladagbækur. Þær     

 upplýsingar sem þar eru skráðar skulu nýtast í vísindalegum    

 tilgangi fyrir Hafrannsóknastofnun, sem eftirlitsgögn fyrir     

 Fiskistofu og Landhelgisgæslu og til annarra verkefna er varða    

 stjórnun fiskveiða. Að öðru leyti skulu upplýsingar úr     

 afladagbókum vera trúnaðarmál milli ofangreindra aðila og    

 skipstjóra“. 

  

 Reglugerðir um afladagbækur gilda yfir allar veiðar íslenskra skipa þar sem kveðið er 

á um form afladagbókanna. Það er að segja hvaða upplýsingar skuli vera skrásettar, hvenær 

það er gert og hvernig. Breytingarnar sem urðu við útgáfu afladagbók árið 1999 voru 

töluverðar. Þar má nefna að þeir skipstjórar sem stýrðu skipum sem voru undir 12 

brúttótonnum að stærð voru ekki skyldaðir til að skrá niður upplýsingar í afladagbækur fyrr 

en 1. september 1999. Þannig að ef leita á upplýsinga fyrir þessa dagsetningu verður að hafa 

það í huga að ekki fylgja upplýsingar minni fiskiskipa með í þeirri leit. Upplýsingar 

gagnagrunnsins eftir að smábátasjómenn voru skyldaðir til þess að skrá upplýsingarnar í 

afladagbækurnar geta einnig verið ónákvæmar þar sem þeir þurftu að venjast og læra á þetta 

nýja fyrirkomulag. Í reglugerðinni eru sjómenn skyldaðir til að skrá allan þann afla sem 

kemur um borð. Þar með talinn meðafla á sjávarspendýrum og fuglum. Allir skipstjórar eru 

skyldaðir til að skrá niður allan afla í rafrænar afladagbækur. Þar eru skipstjórar undanskildir 

sem stýra fiskiskipum sem eru undir tíu brúttótonnum og fiskiskipa sem eru undir 15 

brúttótonnum og fengu í fyrsta sinn haffæriskírteini fyrir 1. maí 2002. Þeir mega halda 

afladagbók á bókarformi. Helsta breyting á reglugerðum um afladagbækur frá þeirri sem 

gefin var út 1999 er að skipstjórar eru skyldaðir til að færa allan afla í rafrænar afladagbækur 

með fyrrgreindum undantekningum. (Reglugerð um afladagbækur nr. 746/2016). 
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2. Sjálfbærnivottanir  
Sjálfbærni er eitt helsta hugtakið um afleiðingar þess þegar ákvarðanir sem teknar eru með 

hag og velferð dýra og manna í framtíðinni fyrir brjósti. (Field, 2016).  

 Samspil umhverfis, velferð, samfélag og efnahagur eru nokkrir þeirra þátta sem 

sjálfbærni snýst um. Algengasti skilningur á sjálfbærni er að eldri kynslóðir skili umhverfinu 

til afkomenda sinna í sama eða betra ástandi en þegar þær tóku við því. Leitast er eftir að 

mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika yngri kynslóða á að mæta sínum þörfum. 

Mikilvægt er að nýting auðlinda sé skynsamleg og að henni sé skipt sanngjarnt, þar skipa 

efnahagskerfi samfélaga stórt hlutverk. Mikilvægt er að efnahagsvöxtur leiði ekki til þess að 

ágangur á náttúruna sé í óhófi. Þættir samfélagsins og efnahags einstaklings svo sem 

framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir. Vistspor samfélaga og skilningur á eigin vistspori 

stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

 Undanfarin ár hefur í auknum mæli áhersla verið lögð á vistkerfi sjávar, ástand stofna 

og sjálfbærni þeirra. Því hafa auknar kröfur aðila í sjávarútvegi og almennings um að 

fiskveiðar séu umhverfisvottaðar. Vottanir sem stuðla að sjálfbærni auðlinda og vistkerfa 

(Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015).  

 Þegar fiskveiðar eru sjálfbærar þýðir að eftir sé nóg af fiski í sjónum, búsvæði 

tegunda séu virt og að tryggt sé að einstaklingar sem treysta á fiskveiðar geti áfram stundað 

þær. Hægt er að meta sjálfbærni fiskveiða án þess að tekið sé tillit til stofnstærðar, 

landfræðilegrar staðsetningar þeirra og þeirra veiðiaðferða sem beitt er. MSC staðallinn er 

vísindaleg leið til þess að mæla sjálfbærni (Marine Stewardship Council, e.d.).   

 Samkvæmt skilgreiningu FAO (2016) þá eru um það bil 30% heimsveiða ofveiði. 

Stórmarkaðir vilja hafa tæki til að geta staðfest að þeir séu að versla með sjávarafurðir úr 

sjálfbærum veiðum. MSC er því notað sem mælikvarði til að staðfesta að seldar sjávarafurðir 

eigi uppruna sinn í MSC vottuðum sjálfbærum veiðum. 

 Ísland var fyrsta landið sem fékk grásleppuveiðar MSC vottaðar. Hér á landi annast 

Vottunarstofan Tún vottanir á sjálfbærri nýtingu fiskstofna og rekjanleika samkvæmt reglum 

sem Marine Stewardship Council (MSC) sér um. MSC vottun er hagnýtasta og útbreiddasta 

vottunarkerfi á sviði sjálfbærra sjávarnytja. Hér á landi eru helstu nytjastofnar nú MSC 

vottaðir og ríflega hundrað íslensk fyrirtæki eru nú vottuð til vinnslu og viðskipta á MSC 

vottuðum afurðum (Vottunarstofan Tún, e.d.).  

 MSC vottanir hafa tvo staðla, annars vegar sá sem kalla má fiskveiði staðall og hins 

vegar rekjanleika staðall. Flestir markaðir gera orðið kröfur um MSC og því þrengir að 
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seljendum sem ekki hafa slíkar vörur. Eins og áður hefur komið fram misstu grásleppuveiðar 

MSC vottun sína 4. janúar 2018 og höfðu ISF (Icelandic Sustainable Fisheries) þá frá þeim 

degi 90 daga til að bregðast við og koma upp með aðgerðaáætlun. Grásleppuvertíðin árið 

2018 hófst 20. mars (Gascoigne o.fl., 2017).  

 ISF er félag sem heldur utan um og er eigandi fiskveiðiskírteina sem hafa verið vottuð 

samkvæmt MSC staðlinum, meðal annars vegna veiða á grásleppu. Fyrirtæki sem hafa 

aðgang að fiskveiðiskírteinum og eru þar með hluthafar í ISF hafa því þann möguleika að 

veiða, vinna eða selja fisk sem MSC vottaðan. Það er eins og gefur að skilja ekki hægt lengur 

vegna afturkölluninnar (Icelandic Sustainable Fisheries, e.d.). 

 MSC vottun er einskonar umhverfismat, þar sem að vottunarstofan tekur út veiðar og 

stjórnunarfyrirkomulag þeirra. Ferlið sem fara þarf í gegnum er opið þar sem hagsmuna 

aðilar geta á ýmsum stöðum komið með athugasemdir um matið eða jafnvel áfrýjað 

niðurstöðum þess (Gascoigne o.fl., 2017). 

 Til þess að veiðar hljóti MSC vottun þarf ýmislegt að ganga upp. 12 prósent af 

heimsafla er MSC vottaður. MSC vottunin er byggð á þremur megin þáttum sem eru 

sjálfbærni fiskstofna, lágmarks áhrif á umhverfið og virk fiskveiðistjórnun. Þáttur eitt eða 

sjálfbærni fiskstofna tekur mið af hvort nægur fiskur sé í sjónum, að veiðar séu á því stigi að 

hægt sé með fullri vissu að halda veiðum áfram endalaust og að stofninn sé bæði frjósamur 

og heilbrigður. Þáttur tvö eða umhverfisáhrif tekur mið af lágmörkun áhrifa umhverfisþátt. 

Það er að veiðunum sé stjórnað þannig að aðrar tegundir og búsvæði hljóti ekki skaða af. 

Þáttur þrjú eða virk fiskveiðistjórnun miðast af því að aðgerðum sé vel stjórnað. MSC 

vottaðar veiðar verða að fylgja viðeigandi lögum og geta lagað sig að breyttum 

umhverfisaðstæðum (Marine Stewardship Council, e.d.). 

 Í sjálfbærnimatinu fyrir grásleppu var ákvarðað út frá rannsóknum að miðað við þau 

gögn sem lægju fyrir myndu grásleppuveiðar missa sjálfbærnivottun sína. Meðafli á landsel, 

útsel, teistu og skarf var álitinn það mikill að talið var að það myndi ógna viðkomu og 

enduruppbyggingu stofna þessara tegunda. Niðurstöður rannsókna sýndu að ekki væri hægt 

að útiloka að grásleppuveiðar ættu sinn þátt í að koma í veg fyrir endurreisn þessara tegunda 

(Gascoigne o.fl., 2017). 

 Í þessum þremur megin þáttum eru 31 mælikvarði sem mældir eru frá 60-100. 

Fiskveiðimatið er mjög strangt og ef einungis einn mælikvarði skorar lægra en 60 þá falla 

veiðarnar. Skori mælikvarði á milli 60-80, er hann í því ástandi að hann þurfi að bæta og er 

það skilyrði. Veiðarnar standast þó ef meðaltalsskor í þáttum eitt, tvö og þrjú ná 80 með því 

skilyrði að enginn þáttur mælist undir 60. Ef bæta þarf þætti verður umsækjandi að sjá til þess 
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að skorið verði komið í 80 eða meira eftir fimm ára vottunartíma. Vottunarstofan Tún skoraði 

meðafla af landssel, útsel og teistu undir 60 í mælikvarða 2.2.1 en skarfurinn skoraði undir 80 

en náði ekki niður fyrir 60. Mælikvarði 2.2.2 skoraði einnig undir 60 (Gascoigne o.fl., 2017).

 Í mælikvarða 2.2.1 kveður á um að kröfurnar séu þær að veiðarnar valdi ekki 

alvarlegum eða óafturkræfum skaða á meðafla tegundum eða stofnum. Veiðarnar mega ekki 

ógna viðkomu og enduruppbyggingu stofnsins. Mælikvarði 2.2.2 kveður á um að einhver 

aðgerðaáætlun sé til, til þess að stjórna meðaflanum og hægt sé með fullri vissu að koma í 

veg fyrir alvarlegan eða óafturkræfan skaða á stofnstærðinni. Til þess að endurheimta 

vottunina þarf að sýna fram á að meðafli í veiðunum verði það lítill að það ógni ekki tilvist 

viðkomandi stofna, þannig að hægt sé að skora yfir 80 í mælikvörðum 2.2.1 og 2.2.2 

(Gascoigne o.fl., 2017). 

 

 
Mynd 13 - Mælikvarðar MSC vottunar (Marine Stewardship Council, 2013). 

 Mælikvarðar 2.2.1 og 2.2.2 eru hluti af þætti tvö sem tengist vistkerfinu (Mynd 13). 

Innan þess þáttar eru mælikvarðarnir í meðaflategundum. Þáttur 2.2.1 stendur fyrir hvernig 

tegundin viðheldur sér og 2.2.2 fyrir stefnu fiskveiðistjórnar á meðafla (Marine Stewardship 

Council, 2013). 
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3. Meðafli við netaveiðar 
Eins fram kom í kafla 1.1.9 eru skipstjórar báta og skipa skyldaðir til þess að skrá niður þann 

meðafla á sjávarspendýrum og fuglum sem koma í net. Frá árinu 2005 til ársins 2009 eru til 

nokkrar skráningar á meðafla í þorsknetaveiðum en þá var nýtt rafrænt kerfi innleitt. Eftir 

innleiðingu kerfisins eru hins vegar engar skráningar til. Í skýrslu Ólafs K. Pálssonar o.fl. 

(2015) er hnísa almennt séð algengasta sjávarspendýrið í meðafla, einkum í þorskanet. 

Mestar líkur eru á því að óæskilegur meðafli, svo sem fuglar og spendýr, veiðist í net (Read 

o.fl., 2005).  

 Óhjákvæmilegt er að koma alfarið í veg fyrir meðafla á sjófuglum og spendýrum í 

fiskveiðum og það hefur fylgt veiðunum alla tíð. Meðaflinn er þó mismikill eftir 

veiðarfærum, árstíma og hafsvæðum. Þegar net eru lögð á grunnslóð er þekkt að talsvert 

magn sjófugla flækist í netin, sérstaklega á vorin. Áður fyrr þurftu sjómenn ekki að skrá 

þennan meðafla. Þessum afla var landað og seldur í fiskbúðum (Ólafur K. Pálsson o.fl., 

2015).  

 

3.1 Meðaflategundir 
Meðafli í grásleppunet er fjölbreyttur en þeim tegundum sem felldu MSC vottun á sjálfbærni 

grásleppuveiða, ef svo má að orði komast, verða gerð frekari skil hér að neðan. Þessar 

tegundir voru umfram þau viðmiðunarmörkum sem ætlast var til en talsvert fleiri tegundir 

flækjast þó í netin. Stofnar annarra tegunda eru þó ekki taldir í hættu. Þar má helst nefna 

hnísu, vöðusel, langvíu, æðarfugl og toppskarfur ásamt því að lundi, stuttnefja, álka, hávella, 

rita, hringanóri, kampselur hafa að einhverju leyti veiðst sem meðafli. Allar þessar tegundir 

veiddust sem meðafli í ferðum eftirlitsmanna á grásleppuveiðum á árunum 2014-2017 

(Hafrannsóknastofnun, 2018b) Niðurstöður þessara eftirlitsferða og athuganir á 

afladagbókum grásleppusjómanna birtust í nýlegri skýrslu Hafrannsóknastofnunar 

(Hafrannsóknastofnun, 2018b). sem lögð var til grundvallar hjá Vottunarstofunni Tún um 

afturköllun MSC vottunarinnar.  

 

3.1.1 Teista 

Engar staðfestar tölur eru til um stofnstærð teistu. Mikilvægt er að fylgjast vel með 

tegundinni samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands (Guðmundur A. Guðmundsson og 

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012). 
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 Stofninn er áætlaður um 10.000-15.000 varppör sem samsvarar 51.000-77.000 

einstaklinga eða um 3-8% af Evrópustofni. Vöktun stofnsins hefur verið árleg í Flatey á 

Breiðafirði frá árinu 1974. Þar og á Ströndum hefur orðið vart við fækkun varpfugla. Með 

þessari vöktun er þó ekki hægt að fullyrða hversu stór stofninn er á landsvísu (Ævar Petersen, 

2001). Ástæða fækkunar varpfugla á Ströndum er talin vera landnám minks hér á landi (Jón 

Hallur Jóhannsson og Björk Guðjónsdóttir, 2004). Einnig hefur orðið vart við fækkun teistu í 

Flatey á Skjálfanda og á vetrarstöðvum hennar á Suðvesturlandi en þau landsvæði eru að 

mestu laus við mink (Ævar Petersen, 2010). Veiðar á teistu hafa verið um það bil 3.700 fuglar 

á ári auk meðafla í grásleppunet en teistan er sá fugl sem ánetjast mest allra fuglategunda. Í 

dag er teista friðuð fyrir skotveiðum enda mjög viðkvæm veiðitegund vegna hægrar viðkomu 

(Fuglavernd, 2017). Fuglinn er ekki eftirsóttur afli svartfuglaveiðimanna og þeir ekki sóst 

sérstaklega eftir honum (Stjórnarráðið, 2017).  

 

3.1.2 Dílaskarfur 

Stofn dílaskarfs í Evrópu er talinn vera á bilinu 310.000-370.00 varppör og virðist vera að 

stækka. Mat á stofni hérlendis er hins vegar einungis um 4.100 pör sem er nokkuð öruggt mat 

þar sem stofninn er talinn á hverju ári (Arnþór Garðarsson, 2008). Svæðisbundin talning 

dugar ekki þar sem stofninn er misstór milli landsvæða og því þarf að telja öll vörp samtímis 

á mörgum svæðum svo stofnmat sé marktækt. Árlega er hlutfall unga, aldursdreifing, 

vetrarafföll unga og dánartala metin til þess að fá stofnmat sem er marktækt. Talningar 

fuglanna á veturna sýna stofnþróun dílaskarfs nokkuð vel. Breytingar á stofnum sjófugla eru 

miklar og flestir þeirra á niðurleið. Stofn dílaskarfs er þó ekki ein þeirra. Dílaskarfurinn er 

eftirsóttur á meðal skotveiðimanna og um það bil 2.250 fuglar sagðir veiðast árlega 

(Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson, 2012).  

 

3.1.3 Landselur 

Landselur er önnur tveggja tegunda sela sem kæpa hér við land. Samkvæmt skýrslu 

Hafrannsóknastofnunar (2017) hefur stofnþróun landsels verið neikvæð frá því um árið 1980. 

Fjöldi þeirra var þá metinn um 33.000 dýr en 9 árum síðar var stofninn kominn niður í 15.000 

dýr. Samkvæmt talningu árið 2016 er stofninn enn að minnka og var metinn um 7.652 dýr 

það ár. Samkvæmt þessu hefur stofninn því minnkað um 77% frá árinu 1980. Reynt er að 

gera talningar á stofninum annað hvert ár og fer því næsta talning fram árið 2018 

(Hafrannsóknastofnun, 2017).   
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  Stjórnunarmarkmið stjórnvalda er 12.000 dýr en stofninn er 36% undir því markmiði. 

Nýting selabænda á landsel hefur dregist verulega saman og mögulega má skýra minnkandi 

landselstofn með veiðum í ósum laxáa, veiðum sem ekki eru skráðar, breytingum á loftslagi 

og meðafla við fiskveiðar. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar lagði það til við stjórnvöld að þau 

finni leiðir til þess að koma í veg fyrir beinar veiðar á landsel og meðafli við fiskveiðar verði 

lágmarkaður. Hafrannsóknastofnun kom einnig upp með þá hugmynd að virkjað yrði 

veiðistjórnunarkerfi fyrir selveiðar við Íslandsstrendur og að allar selveiðar, beinar og 

óbeinar, yrðu að vera skráðar niður samkvæmt lögum (Hafrannsóknastofnun, 2017).   

 

3.1.4 Útselur 

Útselur er hin tegund sela sem kæpa hér við land. Á árunum 1982-1992 var stofninn metinn á 

bilinu 9-12.000 dýr. Líkt og hjá landselnum þá fækkaði verulega í stofni útsels og var hann 

metinn um 6.000 dýr frá 1995-2008. Síðustu talningar á útsel fóru fram árið 2012 og stofninn 

var þá metinn 4.200 dýr og hafði því fækkað enn frekar. Þrátt fyrir það var 

stjórnunarmarkmiðum stjórnvalda náð þar sem þau voru 4.100 dýr. Talið er að ástæður 

fækkunar í stofni útsels séu að veiðarnar séu ekki skráðar niður og vegna óhagstæðra 

loftlagsbreytinga. Samkvæmt ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun ætti að skylda veiðimenn að 

skrá afla á útsel, líkt og með landselinn. Nytjaveiði á sel hefur dregist saman undanfarna 

áratugi, þegar vorkópar voru veiddir í net. Afföll vegna óbeinna veiða (meðafla) hafa dregist 

saman síðustu ár en eru þó enn umtalsverð. Upphaflega var vitneskja manna um óbeinar 

veiðar ekki mikil. Gögnum sem safnað var saman af eftirlitsmönnum frá Fiskistofu og úr 

stofnmælingum Hafrannsóknastofnunar gaf skýrri mynd af stöðunni (Hafrannsóknastofnun, 

2015b). 

 

3.1.5 Skráningar sjómanna 

Eins og áður hefur komið fram er talið að skráningum sjómanna sé verulega ábótavant. 

Erfiðleg hefur gengið að fá grásleppusjómenn til að skrá meðafla í afladagbækur. Miðað við 

skráningar sjómanna í afladagbækur árið 2017 voru skráðir um 400 selir, 200 útselir, 286 

hnísur, 600 teistur og 1.800 aðrir sjófuglar. Áætlað mat Hafrannsóknastofnunar sem byggt 

var á veiðiferðum eftirlitsmanna og uppreiknað í áðurnefndri skýrslu stofnunarinnar (2018b) 

gefur upp allt aðra mynd. Þar er áætlað að árið 2017 hafi 700-1.100 landselir, 970-2.100 

útselir, 240-440 hnísur, 1.300-2.121 teistur og um það bil 4.800 aðrir sjófuglar hafi veiðst 
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sem meðafli. Miðað við þessar tölur má því áætla að fimm sinnum meiri meðafli sé skráður 

þegar eftirlitsmenn eru um borð. (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 

3.2 Rannsóknir á meðafla 
Rannsóknir á meðafla í netaveiðum hafa ekki verið margar hér á landi. Helst má nefna 

rannsókn Ólafs K. Pálssonar á meðafla sjófugla og spendýra í fiskveiðum á Íslandsmiðum frá 

árinu 2015, óútgefna skýrslu frá 2016 um rannsókn Biopol, Birdlife International og 

Fuglaverndar á fugladauða á grásleppuveiðum og nýútkomin skýrsla um rannsókn 

Hafrannsóknastofnunar á meðafla fugla og spendýra í grásleppuveiðum 2014-2017 (Bond 

o.fl., 2016; Hafrannsóknastofnun, 2018b; Ólafur K. Pálsson, 2015). 

 Í rannsókn Biopol, rannsóknarsetri sem staðsett er á Skagaströnd, sem gerð var fyrir 

Birdlife International var varpað ljósi á fugladauða tengdum grásleppuveiðum. Starfsmenn 

Biopol fóru 31 veiðiferð á grásleppubátum víðsvegar um landið þar sem skráðar voru niður 

tegundir og fjöldi fugla sem flækst höfðu í netum sem meðafli. Rannsóknin var gerð árið 

2016 og ber heitið Assessing Seabird Bycatch in the Icelandic Lumpfish Gillnet Fishery. 

Fuglategundirnar sem veiddust sem meðafli voru átta talsins en þrjár þeirra, teista, æðarfugl 

og dílaskarfur voru 90% af heildinni. Gögnin sem rannsóknarmenn öfluðu voru notuð til að 

meta meðaflatíðni og heildarmagn. Einnig voru áhrif á fyrrnefndar tegundir könnuð (Bond 

o.fl., 2016).  

 Niðurstöðurnar voru þær að tíðnin í grásleppunet voru 0,182 fuglar/km. neta/dag og 

var heildarfjöldi fugla 9290 ± 1256 fyrir fiskveiðiárið 2016. Takmörkuð vitneskja um 

stofnstærðir sumra þessara tegunda kom í veg fyrir að hægt væri að meta heildaráhrif 

veiðanna á einstaka stofna. Þó má líta á niðurstöðurnar hvað varðar teistustofninn sem 

áhyggjuefni. Eins og vitað var áður jukust líkurnar á meðafla og magni hans eftir því sem 

netin voru lögð grynnra. Meðaflinn breyttist þó ekki eftir því sem leið á vertíðina. Til þess að 

draga úr tíðni meðafla lagði Biopol til að sambærilegar rannsóknir yrðu framkvæmdar oftar, 

leitað yrði leiða til þess að bæta áreiðanleika skráninga hjá sjómönnum, yfirgripsmiklar 

talningar á sjófuglum yrðu gerðar hér við land til að meta stofnstærðir og gerðar yrðu tilraunir 

til þess að minnka meðafla á fuglum (Bond o.fl., 2016). 

 Margt áhugavert kemur fram í skýrslu Hafrannsóknastofnunar sem fjallar sérstaklega 

um meðafla fugla og sjávarspendýra 2014-2017. Meðaflatíðni var hærri í róðrum sem 

eftirlitsmenn fóru í af handahófi en í þeim sem skipulagðir voru fyrirfram.  

Meðafli í skýrslunni var metinn á fjóra vegu, án skiptingar öll árin, eftir dýpi, eftir 
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veiðisvæðum og eftir mánuðum. Meðaflinn var uppreiknaður samkvæmt eftirfarandi 

formúlu: 

𝑀𝑒ð𝑎𝑓𝑙𝑖	í	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑡𝑠𝑓𝑒𝑟ð𝑢𝑚	 ∗ 	
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖	𝑟óð𝑟𝑎
𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑡𝑠𝑟óð𝑟𝑎

= 	𝑀𝑒ð𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡 
              (Hafrannsóknastofnun, 2018b) 

 Heildarfjöldi eftirlitsróðra á tímabilinu voru 193, skipt upp á veiðisvæðin 7. Flestir 

róðrar voru farnir á svæði E eða 65 (34%), farnir voru 34 (18%) róðrar á svæði D og 36 

(18%) róðrar voru farnir á svæði B. Á öðrum svæðum var farið minna. Þetta er nokkurn 

veginn í samræmi við hlutfall fjölda landana á svæðunum (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Þegar eftirlitsróðrum var skipt upp eftir mánuðum voru flestir farnir í apríl eða 74 

(38%) og stærstur hluti þeirra árið 2016, í mars voru farnir 50 (26%) róðrar og stærstur hluti 

árið 2017. Í maí og júní voru farnir samtals 64 (33%) róðrar en þar voru flestir þeirra fyrsta 

árið, 2014. Fimm af 193 róðrum voru farnir í júlí og enginn í ágúst þar sem aðeins 1% 

grásleppulandana voru í þeim mánuði (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Skipting róðra eftir dýpi þar sem miðað var við á hvaða dýpi grásleppunetin voru lögð 

var ríflega helmingur róðra á 0-20 metra dýpi eða 58%. Flestar landanir voru úr netum 

lögðum á 10-20 metra dýpi. Eftirlitsróðrar sem farnir voru með net lögð á 20-30 metra dýpi 

voru 19%. Dýptarbilið 0-10 metrar var það eina sem ekki var nálægt hlutfalli við fjölda 

landana, aðeins 13% landana eru af því dýpi en 28% eftirlitsróðra (Hafrannsóknastofnun, 

2018b).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar á meðafla sjávarspendýra voru þær að mest veiddust 

landselur, útselur og hnísa. Algengustu fuglategundir voru æðarfugl, teista, langvía og skarfar 

en tegundir þeirra voru ekki tilgreindar nánar. Munur á niðurstöðum matsaðferða var ekki 

mikill en matið skipt upp eftir svæðum var í flestum tilfellum lægst. Næst kom matið án 

skiptingar en mesti meðafli var metinn skipt upp eftir dýpi eða mánuðum 

(Hafrannsóknastofnun, 2018b).   

 Mat á meðafla sjávarspendýra skipt upp eftir svæðum var 3.100 ± 1.086 dýr, án 

skiptingar 3.570 ± 607 dýr og matið eftir dýpi var 3.620 ± 2860 dýr. Hæsta matið var skipt 

upp eftir mánuðum en það var 3.850 ± 1577 dýr. Skráningar sjómanna í afladagbækur 

grásleppubáta voru svo dæmi sé tekið 988 dýr árið 2017 (Hafrannsóknastofnun, 2018b).  

 Mat fyrir meðafla sjófugla var líkt matinu á sjávarspendýrum hvað varðar skiptingu. 

Þar var matið lægst skipt upp svæðum með 7.210 ± 3.030 fugla, án skiptingar var það 8.150 ± 

1.222 fuglar og eftir dýpi var það 8.800 ± 3962 fuglar. Matið var hæst skipt upp eftir 
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mánuðum eða 9.100 ± 3180 fuglar. Skráningar grásleppusjómanna í afladagbækur 2017 voru 

2417 fuglar (Hafrannsóknastofnun, 2018b).  

 Í rannsókn Ólafs K. Pálssonar o.fl. (2015) eru niðurstöðurnar svipaðar og í skýrslum 

Biopol (2016) og Hafrannsóknastofnunar (2018b) hvað tegundir varðar. Þar er mesti 

uppreiknaði fjöldi sjávarspendýra í grásleppunet hnísa, landselur og útselur. 351 hnísa, 361 

landselur og 164 útselir. Nánast ekkert var um aðrar meðaflategundir sjávarspendýra. Mestur 

uppreiknaður fjöldi fugla var langvía, teista, skarfur og æðarfugl. 448 æðarfuglar, 219 

skarfar, 885 langvíur, 260 teistur og 115 aðrar svartfuglstegundir. Meðaflinn í grásleppunet 

var metinn með eftirfarandi formúlu: 

𝑀𝑒ð𝑎𝑓𝑙𝑖	í	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑡𝑠𝑓𝑒𝑟ð𝑢𝑚	 ∗ 	
𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑖	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑡𝑟óð𝑟𝑎	𝑚𝑒ð	𝑠𝑘𝑟áð𝑎𝑛	𝑚𝑒ð𝑎𝑓𝑙𝑎

𝑆𝑎𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔ð𝑢𝑟	𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖	𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑡𝑠𝑟óð𝑟𝑎
= 	𝑀𝑒ð𝑎𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡 

                (Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015). 

Rannsóknin tók á fleiri veiðum en bara grásleppuveiðum en þetta eru niðurstöður 

grásleppuhluta rannsóknarinnar. 

 

3.3 Leiðir til að minnka meðafla í netaveiðum 
Ýmsar leiðir eru til staðar til að draga úr meðafla, misjafnlega áhrifaríkar og sumar sem ekki 

er komin almennileg reynsla á. Hér verður fjallað um mögulegar leiðir og þær leiðir sem 

prófaðar hafa verið annars staðar. 

 Hægt væri að leysa vandann að einhverju leyti með svæðislokunum eða banna veiðar 

á 0-20 metra dýpi. Það myndi þó sennilega verða til þess að áhugi manna á veiðinni myndu 

dvína og veiðar á svæði B (ytra og innra svæði Breiðafjarðar) myndu leggjast af þar sem 

helstu veiðisvæði þar eru á því dýpi (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar til þess að minnka meðafla í netaveiðum eins og til 

dæmis hvalahljóðfælur og fuglafælur (Ólafur K. Pálsson o.fl., 2015).  

 Í rannsókn Almeida o.fl. (2017) sem fjallar um ráðstafanir til að lágmarka sjófugla 

sem meðafla kemur fram að um 400.000 fuglar festist í net árlega í heiminum. Rannsóknir 

voru gerðar á upplýstum netaspjöldum í Portúgal og netaljósum í Póllandi í samvinnu við 

netabátaflota landanna. Þessar ráðstafanir eiga að vara fuglinn við með ljósum sem gera það 

að verkum að netin sjáist þegar þeir eru á kafsundi. Samtals voru farnir 74 róðrar með 

eftirlitsmenn um borð í Póllandi árin 2015-2017, þar sem ljós voru sett á veiðarfærin. 

Niðurstöður þess sýndu að hugsanlega myndu ljósin draga úr meðafla þrátt fyrir að 

niðurstöðurnar væru tölfræðilega ekki marktækar. Talið er að áframhaldandi rannsóknir geti 

sýnt fram á marktækar niðurstöður (Almeida, o.fl.). 
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 Samtals voru farnir 22 róðrar í Portúgal þar upplýstu netaspjöldin voru notuð. Enginn 

sjófugl kom í netin í eftirlitsferðum og því ómögulegt að meta hvaða áhrif spjöldin höfðu. 

Meðafli fylgir alltaf veiðum og líklegt er meðafli hafi verið einhvern og þær niðurstöður því 

ekki marktækar. Niðurstöður annarra rannsókna benda til þess sama (Almeida, o.fl., 2018). 

 Mat á aflanum gaf til kynna að enginn marktækur munur væri á magni fisks sem 

veiddist í net með fælur og án þeirra. Það er jákvæð niðurstaða fyrir framtíð þeirrar vinnu 

sem gerð hefur verið á fælunum. Fleiri gögnum verður þó að safna til að staðfesta þessa 

niðurstöðu. Viðtöl sem tekin voru við sjómenn sem tengjast fælunum benda hins vegar til 

þess að meðhöndlun veiðarfæra með fælunum á sé erfið. Það er vegna þeirra aukaþyngdar og 

því erfiðara að draga netin. Auka kostnaður við veiðarfæri með fælum er líka einhver. 

Áframhaldandi vinna er því nauðsynleg til að meðhöndlun veiðarfæra sé betri (Almeida o.fl., 

2018).  

 Árangur hefur náðst með grænum LED ljósum í Perú þar sem reynt hefur verið að 

koma í veg fyrir meðafla á skjaldbökum. Ljósin hafa einnig dregið úr meðafla á sjófuglum og 

tölfræðilega marktækar niðurstöður sýndu að það dró úr meðafla á skarf. Reynt hefur verið að 

lækka hæð höfuðlínu neta til þess að draga úr meðafla á skjaldbökum en það dró þó úr 

veiðum á tegundum sem sóst var eftir. Ekki hafa verið gerðar tilraunir á fuglum en lækkun 

höfuðlínu á flotnetum sýna að það dró marktækt úr meðafla á albatrosum (Almeida o.fl., 

2018). 

 Hljóðfælur með hátíðnibylgjum (pingers) hafa verið prófaðar til að draga úr meðafla á 

fuglum. Þetta reyndist virka vel og mælingar sýndu 50% minnkun í meðafla á langvíu. 

Hljóðin höfðu engin áhrif á aflann sem sóst var eftir. Hins vegar virtust hljóðin hafa þau áhrif 

að þau löðuðu til dæmis að sér seli. Rannsóknir á hljóðfælum sem notaðar voru til að draga úr 

meðafla á sjávarspendýrum í laxveiði við Kodiakeyjar sýndu að meðafli á sjófuglum jókst. 

Frekari rannsókna á hljóðfælunum og á heyrn sjávarspendýra og fugla er því þörf. (Almeida 

o.fl., 2018). 

  Tilraunir hafa verið gerðar á sjófuglum í Bandaríkjunum þar sem efstu hlutar flotneta 

voru í litum sem voru sýnilegir sjófuglunum. Sjófuglar hræddust netið og reyndu að komast 

undan með því að kafa og lentu því í netunum. Með því að útbúa netin á þann hátt að efstu 

hlutar neta væru auðsjáanlegri var vonast til þess að fuglinn myndi fljúga yfir netin í stað þess 

að kafa. Tilraunirnar heppnuðust í einhverjum gerðum þessara neta og eru þau viðurkennd 

veiðarfæri. Sumar tegundir neta drógu úr þeim afla sem sóst var eftir (Almeida o.fl., 2018). 

 Kostnaður er talsverður við að setja ljós á netin. Samkvæmt skýrslu Almeida o.fl. 

(2018) var kostnaður við að setja ljós á net í pólskum netaveiðum til dæmis hátt í 500 evrur á 
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net sem var rúmlega 1.000 metra langt. Sem er um það bil 0,37 evrur/meter með allri vinnu 

og búnaði inniföldum (ljósum og batteríum). Ef þetta yrði reiknað fyrir grásleppusjómenn hér 

á landi sem hafa 7.500 metra löng net væri kostnaðurinn 2.775 evrur sem er 333.000 krónur 

miðað við núverandi gengi. Viðhald búnaðar yrði alltaf eitthvað sem myndi bætast á 

kostnaðinn.  
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4. Umræða og ályktanir  
Ljóst er að meðafli á sjávarspendýrum og fuglum er vandamál þegar kemur að netaveiðum og 

sýna niðurstöður rannsókna að grásleppuveiðum fylgir þó nokkur meðafli. Þar skipta til 

dæmis svæði, dýpi og árstími máli.  

 Eins og fram kemur í skýrslu Almeida o.fl. (2018) hafa þær tilraunir sem gerðar hafa 

verið til að draga úr meðafla ekki verið nægilega áhrifaríkar. Í einhverjum tilfellum hafa 

rannsóknir þó sýnt jákvæðar niðurstöður. Til dæmis rannsóknir í Póllandi og Portúgal þar 

sem unnið var með ljós sem fæla áttu fuglana frá netum. Auðveldasta sjáanlega leiðin til að 

minnka umfang meðafla eins og staðan er í dag er að auka sóknarstýringu. Til dæmis með því 

að leggja ekki net á ákveðin dýptarbil og á þau svæði sem meðafli hefur mælst mestur. Það 

hefur þær afleiðingar með sér í för, sérstaklega hvað varðar grásleppuveiðar, að áhugi 

sjómanna myndi sennilega minnka. Sérstaklega ef lokanir yrðu á þeim svæðum og dýpum 

sem grásleppan veiðist mest á.  

 Hér á landi hafa engar skýrslur úr rannsóknum verið birtar varðandi fælur. Jákvæðar 

niðurstöður rannsókna Almeida o.fl. (2018) voru þó einhverjar á hljóðfælum, lækkun 

höfuðlínu og LED ljósum því er möguleikinn til staðar til tilrauna hér við land. Auðveldlega 

væri hægt að færa einhverjar útgáfur þessara fæla yfir á íslenskar netaveiðar. Æskilegt væri 

því að prófa hér á landi aðferðir sem gefið hafa vísbendingar um góðan árangur til að minnka 

meðafla, til dæmis ljós á höfuðlínur neta og hljóðfælur.  

 Segja má að í grásleppuveiðum sé fólgin smá áhætta, það er að veiðarnar eru 

sveiflukenndar m.a. vegna veðurs og markaðsaðstæðna hverju sinni. Afturköllun MSC 

vottunarinnar var svo önnur áskorun sem veiðarnar þurftu að mæta. Áhrif afturköllunarinnar 

gætu leitt til þess að erfitt verði að selja grásleppuhrogn frá Íslandi á mikilvæga markaði, svo 

sem Svíþjóðar, Þýskalands og Danmerkur í framtíðinni. Flestir grásleppusjómenn hafa 

atvinnu af öðrum veiðum eða starfsgreinum. Því þarf ávinningur veiðanna að vera einhver 

svo grásleppuveiðar leggist ekki af. Kostnaður ljósfæla, meðal annars á búnaði og 

uppsetningu þeirra er umtalsverður og myndi mögulega draga úr áhuga sjómanna á veiðinni. 

 Ljóst er að fuglar og sjávarspendýr voru ekki að byrja að veiðast sem meðafli fyrir 

fjórum árum síðan. Hér á árum áður var talsvert meira af bátum við veiðarnar og netafjöldi 

jafnvel þrefaldur á við það sem hann er nú. Eins og áður hefur komið fram er heildarlengd 

neta 7.500 metrar samkvæmt reglugerðum en áður fyrr voru 50 net á mann sem máttu vera 

eins löng og menn vildu. Um borð máttu þá vera 150 net ef þrír menn voru saman á veiðum 

svo dæmi sé tekið (Hafrannsóknastofnun, 2018a).   
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 Engin fullkomin aðferð er við mat á meðafla og var aðferð Hafrannsóknastofnunar 

engin undantekning. Í fyrsta lagi voru tölur veiðieftirlitsmanna eingöngu notaðar en ekkert 

stuðst við þau gögn sem komu frá sjómönnum, aðstæður milli ára geta verið mjög misjafnar 

og munur á milli veiðisvæða getur verið mikill. Tæp 60% eftirlitsróðra voru á dýptarbilinu 0-

20 metrar sem er það dýpi sem teistan veiðist mest sem meðafli. Landanir á grásleppu eru að 

sama skapi 47% á því dýptarbili. Ekki er hægt að sjá í skýrslunni hlutfall róðra á ákveðin 

svæði nema því mati sem skipt er upp eftir svæðum, það sama má segja um dýpið. Það er að 

segja ef til dæmis allir eftirlitsróðrar sem farnir voru á 0-10 metra dýpi hefðu verið farnir á 

svæði B og það dýpi svo reiknað yfir allt landið (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Líklegt er að í skýrslu Hafrannsóknastofnunar sé meðaflamatið í sumum hlutum þess 

ofreiknað. Sem dæmi stendur orðrétt í meðaflaskýrslu Hafrannsóknastofnunar (2018b) þar 

sem matið er án skiptingar: ,,uppreiknað með sókn gerir það tæpa 1.400 seli af hvorri tegund 

á ári“. Síðustu talningar á stofni útsels árið 2012 gáfu til kynna að stofninn væri um 4.200 

dýr, því má ætla að 33% stofnsins hafi veiðst það ár. Líklega er því hægt að álykta að stofn 

útsels væri útdauður ef þær tölur eru réttar. Það sama má segja um matið sem skipt var upp 

eftir árum en þar kemur fram að meðafli út- og landsels árið 2015 séu tæpir 3.000 selir af 

hvorri tegund. Til að setja það í samhengi má benda á að grásleppuleyfin voru 320 það ár og 

því að meðaltali um níu selir af hvorri tegund á hvern bát. Taka skal fram að þetta ár var 

matið lang hæst. Einnig er það tekið fram í skýrslunni að mat á útsel skuli tekið með fyrirvara 

þar sem mikill fjöldi sela geti veiðst í einu (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Erfitt er að ætla að hægt sé að reikna öll dýpi, svæði og mánuði yfir allt landið. Það er 

þó ljóst að meðafli þessara tegunda er talsverður, útselurinn er þó til dæmis ekki aðeins 

veiddur sem meðafli heldur eru beinar veiðar á honum við ósa laxáa einhverjar.  

Skráningum grásleppusjómanna á meðafla í afladagbækur er verulega ábótavant þrátt fyrir 

reglur þar um. Það geta margar ástæður legið að baki þessu. Oft eru grásleppusjómenn á 

litlum bátum sem ekki eru mjög tæknivæddir og skrá afla sinn því ekki í rafræna afladagbók 

heldur á bókarformi. Fiskistofa er þó með í vinnslu snjallsímaforrit sem mun gera 

skráningaferlið mun auðveldara (Hafrannsóknastofnun, 2018b). 

 Eldri afladagbækur gefa ekki mikið rúm til skráninga og jafnvel ekki gert ráð fyrir því 

að menn skrái niður sjávarspendýr og fugla sem meðaflategundir. Sumir einfaldlega gleyma 

því mögulega vegna þess að þeir fá sjaldan meðafla. Þá gætu þeir sem fá mikinn meðafla 

verið smeykir við að skrá slíkt niður hjá sér (Ólafur K. Pálsson o.fl.). Gera má betur á 

mörgum sviðum, frá sjónarhorni allra aðila. Hægt væri að fjölga eftirlitsferðum, hafa 

eftirlitsmann um borð í fleiri bátum eða setja myndavélar um borð en allir þessi möguleikar 
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bæru með sér þann kostnað að þeir væru ekki raunhæfir. Menn verða að leggjast á eitt og 

vinna að sameiginlegri lausn. Best væri ef sjómenn myndu skrá niður allan meðafla sem 

kemur um borð en svo lengi sem það er ekki gert þarf að grípa inn í, til dæmis með auknu 

eftirliti. Aukin þekking á meðafla, hvar hann kemur, hvenær, við hvaða aðstæður og svo 

framvegis er nauðsynleg undirstaða aðgerða til að draga úr honum. Nákvæmar skráningar 

sjómanna í afladagbækur eru því mjög mikilvægar. Sjómenn ættu einnig að hagnast af því að 

minnka meðafla. Meðal annars vegna MSC vottunarinnar. 

 Í ritgerðinni hefur verið leitað svara við rannsóknarspurningum sem settar voru upp í 

upphafi. Höfundur telur að erfitt sé að áætla hversu mikil áhrif grásleppuveiðar hafi á þá 

fuglastofna sem urðu þess valdandi að MSC vottunin var afturkölluð. Þó er ljóst að áhrifin 

eru einhver miðað við þær tölur sem birtust í þeim skýrslum sem fjallað var um. Hvort það 

hefði átt að koma til afturköllunar skal ósagt látið.  

 Til þess að grásleppuveiðar endurheimti MSC vottun sína þarf að sýna fram á að 

meðafli grásleppuveiða ógni ekki tilvist viðkomandi stofna. Það er margt sem ekki er vitað og 

þarfnast frekari rannsókna á. Til dæmis stofnstærðir tegunda og frekari rannsókna á umfangi 

meðafla. 
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