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Útdráttur 

Menn og heimskautarefir (Vulpes lagopus)  á Íslandi hafa lengi átt flókin samskipti. Refir 

voru veiddir allt frá landnámi en ekki var það fyrr en á miðri 20. öld sem reynt var að 

útrýma þeim ásamt minknum samkvæmt nýjum lögum. Viðsnúningur þessara laga rétt 

fyrir byrjun 21. aldar gæti leitt mann til að halda að þar hefði orðið grundvallar 

hugarfarsbreyting á því hvernig fólk hugsar um refi; til dæmis að fólk hafi haft óbeit á 

refum áður fyrr en síðar farið að líta þá öðrum augum. Hinsvegar kemur í ljós að myndin 

er auðvitað ekki svo einföld.  

Ekki er mögulegt í þessarri rannsókn að rekja samband alls fólks við refi, en gerð er 

tilraun til þess að fá almenna mynd af sambandi fólks sem kynnist refum í sínu daglega 

lífi, í gegnum veiði og landbúnað. Þar kemur í ljós að hugur þess til tófunnar er ekki 

óáþekkur því sem virðist hafa verið fyrr á 20. öldinni og vekur það ýmsar áhugaverðar 

spurningar um persónugervingu dýra, skilgreiningu meindýra og hvernig haga skuli veiði 

í nútímasamfélagi.  

Tekin voru viðtöl við tíu einstaklinga sem eiga reglubundin samskipti við refi í sínu 

nánasta umhverfi, gjarnan í gegnum starf sitt sem skotveiðimenn, æðarbændur eða 

sauðfjárbændur. Auk þess að rannsaka efnið í gegnum hálf-stöðluð viðtöl er einnig gerð 

tilraun til þess að rekja í stuttu máli sögu samskipta manna við refi í gegnum ýmis lög, 

veiðiaðferðir og líffræðilegar rannsóknir. 
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Abstract 

Since the settlement of Iceland, humans and the arctic fox (Vulpes lagopus) have had a 

complex relationship. Foxes were hunted ever since humans arrived on the island, but it 

was not until the middle of the 20th century that an effort was made to eradicate the 

species in accordance with a new law. The fact that this law was overturned in 1994 and 

the fox made a protected species might make one think that there was a fundemental 

change in how people preceived the fox. That, for example, people had a dislike 

towards foxes in the past but later became fonder of them. Of course, as it turns out, 

the picture is not at all that simple.  

It is not possible to trace the relationships between all people and foxes in a limited 

research project such as this one. But an attempt has been made to get a clearer picture 

of the relationships of foxes and those who come to know them in their everyday lives, 

through hunting and agriculture. It becomes clear that their perception of the fox in the 

21st century is not dissimilar to how it was preceived in the 20th century, before major 

changes in the law. This raises many interesting questions on the personification of 

animals, how we define “pest”species and how hunting should be managed in a modern 

society.  

Ten interviews were conducted with people who regularly encounter the fox in 

their environment, normally as a matter of course in their capacity as hunters, eider 

farmers or sheep farmers. In addition to investigating the subject through semi-

structured interviews, there is also a brief account of the history of human-fox 

encounters through law, hunting practices, and some zoological research. 
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Formáli 

Þetta lokaverkefni var unnið með Helgu Ögmundardóttur lektor sem leiðbeinanda. 

Rannsóknin fór fram í júní og ágúst 2018 og gildir lokaverkefnið til 30ECTS eininga. Ég vil 

þakka öllum þeim sem gerðu mér kleift að framkvæma rannsóknina; aðstandendum 

Blábankans á Þingeyri sem að veittu húsnæði og aðstoð við að leita uppi viðmælendur 

og framkvæma mörg viðtölin; Safni Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri og aðstandendum 

þess, auk starfsmanna við uppgröftinn Arnarfjörður á Miðöldum, sem veittu húsnæði til 

frekari viðtala og einnig farboða til þess að hitta viðmælendur víðsvegar um Vestfirði.  

Ég þakka einnig öllum viðmælendum nafnlaust fyrir aðstoð sína og áhuga fyrir 

verkefninu. Þakkir eiga einnig starfsmenn Melrakkaseturs Íslands vorið 2018 sem að 

ásamt Blábankanum skipulögðu og hýstu fyrirlestrarröð um íslenska refinn. Madison  

Bradley, Megan Perra og Amanda May fá einnig þakkir fyrir að kveikja enn frekar í áhuga 

mínum á refum og fólkinu sem umgengst þá, ásamt Ester Unnsteinsdóttur líffræðing. 

Tvöfaldar þakkir fá þær óheppnu sálir sem að þurftu að hlusta á mig röfla 

samhengislaust um refi langt fram á kvöld, á meðan rannsókninni stóð.  

Síðast en ekki sýst þakka ég leiðbeinanda mínum Helgu Ögmundardóttur 

mannfræðing fyrir alla aðstoð og fyrir að sýna efninu jafn mikinn áhuga og ég sjálf. 
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1 Inngangur – „Það er fyndið hvernig tófan sest að í kollinum á manni.“ 

Árið 2013 starfaði ég sem sumarstarfsmaður á Melrakkasetri Íslands í Súðavík á 

Vestfjörðum og hitti bæði refi og fólkið sem umgengst þá í daglegu lífi undir ýmsum 

kringumstæðum. Samböndin og samskiptin þar á milli þóttu mér endalaust heillandi og 

þegar ég ákvað að fjalla um samskipti manna og dýra í meistararitgerð minni í 

mannfræði þá var augljóst hvaða efni ég hlyti að skoða.   

Þar sem ég átti fyrir tengslanet á Vestfjörðum var auðvelt fyrir mig að gera 

rannsóknina þar. Á svæðinu milli Súðavíkur og vestur á Arnarfjörð er mikið um 

æðarbúskap, sem er viðkvæmur fyrir refum (og öðrum rándýrum) og þar af leiðandi 

starfa þar talsvert margir veiðimenn. Það er einnig starfssvæði Melrakkaseturs Íslands, 

sem er helsta vígi refarannsókna á Íslandi (http://www.melrakki.is). Í nánd er einnig 

verndarsvæðið á Hornströndum, sem er fyrsta verndarsvæði refa á Íslandi, stofnað 

1975, og lengst af einn af fáum stöðum þar sem refir eru alfriðaðir á Íslandi 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

 Í samstarfi við tvo vísindamenn og einn heimildagerðarmann sem störfuðu 

tímabundið við Náttúrufræðistofnun Íslands hélt ég til Þingeyrar í mars 2018 til þess að 

halda fyrirlestraröð um refi á Íslandi í Blábankanum og á Melrakkasetrinu og til þess að 

leita uppi viðmælendur fyrir mína eigin rannsókn. Við höfðum hist fyrir hendingu á 

Náttúrufræðistofnun og þar sem við vorum allar að fjalla um svipað efni ákváðum við að 

kynna betur þær refarannsóknir sem voru í gangi á Vestfjörðum. Við héldum hver og ein 

stutta fyrrlestra a Þingeyri og á Súðvík þar sem að við kynntum rannsóknir okkar og 

komumst í samband við fólk sem hafði áhuga á efninu og var viðriðið refi. Það kom mér 

á óvart hversu margir sýndu verkefninu áhuga og það hvatti mig til þess að gera Þingeyri 

að rannsóknar- og vinnustað verkefnisins þó svo að ég hafi endað með að finna 

viðmælendur um alla norðanverða Vestfirði. Í slíku dreifbýli er erfitt að komast hjá að 

leita langt eftir fólki að tala við, sérstaklega þegar um er að ræða heldur óvenjulegt 

rannsóknarefni.  

Upphaflega hafði ég hugsað mér að fjalla um hefð sem hefur myndast í kringum það 

að halda yrðlinga sem einskonar gæludýr, sérstaklega meðal refaveiðimanna og má 
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rekja aftur til að minnsta kosti byrjunar 20. aldar. Þetta reyndist hinsvegar of stórt 

umfjöllunarefni auk þess sem að ég hefði ekki getað gætt nafnleyndar viðmælenda. 

Undir Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2014, 11) er ekki heimilt að 

hilma yfir með nokkru sakhæfu athæfi þeirra sem taka þátt í rannsókn. Undir 23. grein 

VII. kafla í lögum um velferð dýra nr. 55/2013 er ólöglegt að halda villt dýr í og við 

mannabústaði eða svipta þau frelsi á nokkurn hátt. Hvort sem Vísindasiðareglur voru 

hugsaðar  með slíkt tilfelli í huga eða ekki (brot gagnvart mannfólki eru nefnd, en ekki 

gagnvart dýrum), þá setti þetta strik í reikninginn og því bíður sú rannsókn betri tíma.  

Þess í stað beinist rannsóknin að því að fá skýrari mynd af þeim hugmyndum og 

ímynd sem fólk á Vestfjörðum hefur af Íslenska refnum. Víðtækar breytingar hafa orðið 

á veiðiaðferðum, búskaparháttum og löggjöf um refi á 20. -21. öld og því væri kjörið að 

vita hvar við stöndum gagnvart eina upprunalega landspendýrinu á Íslandi.  

Ekki hefur ýkja mikið verið skrifað sérstaklega um refi í Íslenskum mannfræðitextum 

fram til þessa, en þó má nefna tvær greinar eftir Harald Ólafsson (1989 & 1997) þar sem 

skrifað er um samskipti manna og tófu á Íslandi. Auk þess er til heimildamyndin 

Skolliales (Haukur Sigurðsson, 2012) sem var gerð sem lokaverkefni í University of 

Tromsø og fjallar um refaskyttur og æðarbændur í Dýrafirðinum. Einnig er ekki hægt að 

gleyma tveimur mikilvægum ritum í þessu samhengi, bókin „Á refaslóðum“ (1955) og 

ævisaga Guðmundar Einarssonar, „Nú brosir nóttin,“ (2018) báðar skrifaðar af Theódór 

Gunnlaugssyni. Bækurnar eru hvor um sig rit veiðimanns um ýmsan fróðleik úr hans 

starfi og æviminningar refaskyttu. Þær eru ritaðar frá sjónarhorni veiðimanna og eru 

mikilvæg innsýn í þessa sérstöku stétt á Íslandi á 20. öld og birtast í þeim mörg þau 

þemu sem komu við sögu í viðtölum þessarar rannsóknar. Þær eru ekki mannfræðirit, 

né í raun vísindarit, heldur skrifaðar fyrir afþreyingu og fræðslu almennings, sérstaklega 

veiðimanna. En að minnast ekki á þær í þessarri rannsókn væri merki um fáfræði á 

umfjöllunarefninu þar sem þær eru aðal umfjöllun um menn og refi á 20. öld sem 

skrifuð hefur verið. Þó þær séu ekki bein vísindarit eru þær vitnisburður um þá fortíð 

sem refaveiði nútímans á sér rætur í og um hugarheim manna varðandi samband sitt við 

refi. Enda kom á daginn að nánast hver einasti viðmælandi minntist á aðra eða báðar 

bækurnar í viðtölum sínum og því ljóst að þær skipa stóran sess innan þessa 

menningakima. 
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1.1 Aðferðafræði 

Mannfræðilegar rannsóknir (og aðrar rannsóknir í félagsvísindum) byggja oft á 

megindlegum aðferðum, en með þeim er ekki leitast eftir því að afla tölfræðilegum 

gögnum með rannsóknum á stórum hópum. Heldur er leitað afstæðrar þekkingar í 

gegnum rannsókn á smærri hópum og gert grein fyrir því að ekki sé hægt að nota 

niðurstöðurnar til þess að alhæfa um stærri hópa eða samfélög. Hinsvegar er reynt að fá 

dýpri og nákvæmari mynd af þeim einstaklingum sem er verið að rannsaka en mögulegt 

er með stærri eigindlegum rannsóknum (Davies, 2007, 152). Þetta er hægt að gera í 

gegnum ýmsar aðferðir á borð við þátttökuathugandir, viðtöl, hópumræður o.fl. (Davies, 

2007, 151). 

Þessi rannsókn byggist á tíu viðtölum teknum á Vestfjörðum sumarið 2018 ásamt 

yfirliti á sögu samskipta manna og refa auk stuttrar sögu samskipta manna og refa á 

Íslandi eins og fjallað er um í heimildum; í gegnum ýmis lög og lagabreytingar varðandi 

tegundina auk mismunandi aðferða við veiði í gegnum tíðina. Fyrstu sex viðtölin fóru 

fram í Blábankanum á Þingeyri í júní. Síðustu fjögur viðtölin voru síðan tekin þegar 

höfundur var við störf við fornleifarannsókn í Arnarfirði í ágúst hið sama sumar, bæði í 

heimahúsum viðmælenda og í safni Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. Allir viðmælendur 

birtast hér undir dulnefni eins og venjan er í samskonar rannsóknum. 

Rannsóknin byggði á hálfstöðluðum viðtölum (semi-structured interviews) en í 

hálfstöðluðum viðtölum er ekki eins ýtarlegur og staðlaður spurningalisti og í stöðluðum 

viðtölum. Heldur er ákveðið almennt umræðuefni sem spurt er útfrá en reynt að gefa 

viðmælendum tækifæri til þess að tjá sig eins og þörf var á um efnið (Crang og Cook, 

2007, 35). Einnig var aðferðafræði viðtalanna dregin frá „focused interviews“ eða 

einbeittum viðtölum, þar sem viðeigandi viðmælenda var sérstaklega leitað með tilliti til 

efnisins (hér endurtekin samskipti við refi). Leitast var eftir að takmarka áherslur 

viðtalsins við nokkur aðalatriði en gefa þó viðmælendum frelsi til þess að tjá sig og 

komast hjá því að spyrja leiðandi spurninga (Davies, 2007, 164-165). Spurningarnar 

snérust í kringum fimm meginþemu: 

1. Í hvaða samhengi fólk hafði reynslu af umgengni við tófu 

2. Ímynd fólks af tófu sem dýri og hvað þeim þótti einkenna hana 
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3. Hvort að fólk hefði orðið vart við einhverja breytingu á fjölda tófu í sínu 

umhverfi 

4. Hvaða álit það taldi almennt vera á tófu í sínu samfélagi  

5. Hvaða skoðun það hafði á núverandi veiðiskipulagi á tófu 

Ítarlegan spurningalista má finna í Viðauka 1. 

Sjónarhorn rannsakandans og þær kenningar sem notaðar eru til þess að nálgast 

viðtalsrannsóknir hafa iðulega áhrif á niðurstöðurnar; rannsakandinn er hvorki 

ósýnilegur né hlutlaus þegar kemur að slíkum megindlegum rannsóknum. Sú þekking 

sem myndast er ávalt framleidd bæði af rannsakendanum og viðmælendunum, þó að 

rannsakandinn eigi þó að reyna að vera hlutlaus í nálgun sinni að efninu (Roulston, 

2013, 297-298). Svörin tengdust iðulega á einn eða annan hátt og var leitað eftir 

endirteknum þemum og orðanotkun í svörum fólks og þeirri umræðu sem viðtölin 

sköpuðu. Skoðað var hvaða hugtök birtust aftur og aftur og hvernig þau tengdu saman 

hugmyndir fólks um refi, samskipti þeirra við menn og togstreitu (eða ekki) þar á milli. 

Tekin voru viðtöl við níu menn og eina konu, og voru viðmælendur ca. á aldursbilinu 45-

85 ára. 

Hvert viðtal var tekið upp á diktafón og vélritað í heild sinni. Síðan var hvert viðtal 

kóðað, það er að segja að leitað var eftir endirtekinni orðanotkun og þemum innan 

þeirra og þau sérmerkt. Síðan voru viðtölin og kóðun þeirra borin saman og leitað 

mynstra þar á milli (Crang og Cook, 2007, 78-79). Bæði slanguryrðum og framburði var 

haldið í afritum viðtala þó þau stangist á við íslenska málfræði, enda er íslenska yfirleitt 

töluð á annan og frjálsari hátt en hún er kennd.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við einstaklinga í ýmsum geirum 

sem setja þau í návígi við refi nokkuð reglubundið. Hér er um að ræða veiðimenn, 

æðarbændur og sauðfjárbændur, en nokkuð er um að þessi störf skarist. Margir 

veiðimenn eru einnig æðarbændur og margir æðarbændur stunda veiði á tófu við varp 

sitt aðeins yfir hreiðurtíman án þess að telja sig sérstaklega veiðimenn. Einnig á 

höfundur enn eftir að hitta fyrir veiðimann sem getur stundað það starf án nokkurs 

annars sér til framfærslu. Auk þess stunda sumir bæði sauðfjárbúskap og æðarrækt 

samtímis. Allir áttu þó sameiginlegt að hafa átt samskipti við tófuna til langs tíma, 
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nánast undantekningarlaust í gegnum tjón sem hún olli þeim (æðarbændur og 

sauðfjárbændur) eða í starfi sínu við að fyrirbyggja tjón á nágranna sína að hennar 

völdum (veiðimenn). En eins og mun koma í ljós áttu sér einnig stað annarskonar 

samskipti sem ekki leiddu til tjóns né veiði. 

Viðmælendur bjuggu og störfuðu á norðanverðum Vestfjörðum. Höfundur hafði 

upprunalega ætlað að skorða sig við minna landsvæði, en nauðsynlegt var að breikka 

aðeins rannsóknarsvæðið til þess að geta aflað nógu margra viðtala. 

Þar sem rannsóknin nær aðeins yfir 30 ECTS og þar af leiðandi ekki nema tíu viðtöl 

er augljóst að það er ekki mjög stór úrtak og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á 

landsvísu eða jafnvel á landshlutavísu, enda er það jafnan ekki tilgangur slíkra 

megindlegra rannsókna. En efnið er slíkt að það þarfnast frekari rannsóknar og því er 

ekki einskis nýtt að gera smærri rannsókn til þess að áætla hvar við stöndum í 

umhverfismannfræðirannsóknum á mönnum og refum á Íslandi. Einnig komst höfundur 

snemma að því að ákveðin mynstur tóku fljótt að endurtaka sig, eins og má kannski 

búast við í svo litlu samfélagi sem er á norðanverðum Vestfjörðum og því er ekki ólíkt að 

tuttugu, þrjátíu, fimmtíu viðtölum hafi verið um ofaukið. Mögulega munu 

framtíðarrannsóknir sýna fram á hvort að sambærilegar eða stærri rannsóknir á stærra 

landssvæði eða samfélagi muni leiða svipaðar eða gjörólíkar niðurstöður í ljós. 
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2 Íslenski refurinn (Vulpes lagopus) 

Íslenski refurinn eða tófan (tegundin á of mörg nöfn á íslensku til þess að telja þau öll 

hér) er af sömu tegund heimskautarefs sem finna má víða á norðurhveli jarðar. Líklegt 

er að tegundin hafi komið til landsins yfir hafísinn í lok síðustu ísaldar og eru elstu 

steingervingar sem fundist hafa  2600-2800 ára gamlir (Páll Hersteinsson o.fl, 2007).  

Því hafði tegundin einstaka stöðu í dýraríkinu – hún var eina landspendýrið á Íslandi 

þangað til menn báru hingað með sér húsdýr, rottur og mýs með landnámi og á síðari 

öldum hreindýr og mink. Í dag eru refir útbreiddir um allt Norðurheimskautið, frá 

Skandinavíu til Norður Ameríku til Rússlands til Grænlands og Svalbarða (Páll 

Hersteinsson, 2004, 74). Núverandi 

rannsóknir benda til þess að manngerðar 

loftslagsbreytingar muni hafa mikil áhrif á 

kjörlendi þeirra og þarafleiðandi dreifingu 

og fjölda tegundarinnar. Víða er hún einnig 

í samkeppni við rauðrefinn (Vulpes vuples) 

um fæðu og yfirráðasvæði (Kühn, 2015, 1). 

Tófan er í bráðri útrýmingarhættu í 

Skandinavíu og Finnlandi þar sem hún telur 

ekki nema 150 einstaklinga (Herfindal, 

Linnell, Elmhagen ofl., 2010, 933). Hér á 

landi hefur refum hinsvegar fjölgað nokkuð 

stöðugt frá 8. áratugnum, en stofninn virðist standa nokkurnveginn í stað samkvæmt 

nýjustu rannsóknum (Ester Rut Unnsteinsdóttir, 2018).  

Heimskautarefurinn er til í tveimur meginlitaafbrigðum; mórauðum og hvítum, en 

það eru refir sem  fá ekki hvítan feld á veturna og eru dökkir allt árið og þeir refir sem  

verða hvítir á veturna. Þó þeir séu af sömu tegund er talsverður munur á fæðu þeirra og 

umhverfi; mórauðir refir veiða yfirleitt við ströndina þar sem er hlýrra og hvítur feldur 

mundi skera þá úr umhverfinu í stað þess að fela þá. Hvítir refir halda sig meira til fjalla 

Mynd 1 - Refurinn Móri á Melrakkasetrinu. 
Mórauður og í vetrarbúning (Melrakkasetur 
Íslands, 2018). 
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þar sem að er kaldara (eða erlendis, út á hafís eða í sífrera) og gjarnan borða þessi tvö 

litaafbrigði ólíka fæðu vegna dreifingu sinnar (Páll Hersteinsson, 2004, 74) 

2.1 Sögulegt yfirlit 

Allt frá landnámi hafa refir verið veiddir á Íslandi.  Á þjóðveldistíma (930-1262) voru 

tófuskinn notuð sem gjaldmiðill, auk þess sem hægt var að nota þau til þess að borga 

tíund (skatt til kirkjunnar) og voru þau jafngild lambsgæru (Grágás: lagasafn íslenska 

þjóðveldisins, 1992, 45). Í Grágás kemur einnig fram að veiða megi melrakka á annarra 

manna landi, sem var ólíkt því að margar aðrar tegundir mátti aðeins veiða á eigin landi 

(Grágás, 1992, 349). Í Jónsbók er skrifað að „Melrakki er á hvers manns jörðu óheilagur“. 

Einnig var ákveðið á Alþingi 1295 að hver 

maður sem bæri ábyrgði á a.m.k. sex 

sauðum á vetri ætti að veiða einn gamlan 

melrakka eða tvo unga. Annars skyldi 

borgast tollur upp á tvær álnir, sem 

hækkaði upp í fjórar ef ekki var staðið í 

skilum og greiddi það fyrir kostnað á 

refaveiðum. Þessi lög voru endurnýjuð 1485 og 1680. Bændur áttu að leita grenja á landi 

sínu á vorin upp á eigin kostnað, en veiðimönnum sjálfum var borgað úr ofannefndum 

skatti (Páll Hersteinsson, 1980, 70).  

Þessi lög voru svo hert með tímanum svo að árið 1834 borguðu allir dýratollinn 

svokallaðan, hvort sem þeir veiddu sjálfir ref eða ekki, þar með taldir embættismenn 

ríkisins og kirkjunnar, ættu þeir ákveðinn fjölda sauðfjár. Dýratollurinn var líka hækkaður 

og kostnaður fyrir allri grenjaleit og veiði kom úr dýratollssjóðnum. Sú lög stóðu í nær 

fimmtíu ár, þar til skatturinn var felldur niður og kostnaður við refaveiði var látinn 

greiðast úr sveitarsjóði (Páll Hersteinsson, 1980, 70-71). 

Til eru ýmsar þjóðsögur sem sýna skýrt hversu mikið böl refir þóttu fyrir 

sauðfjárbúskap og skýra uppruna hans sem svo að hann hafi hreinlega verið fluttur inn 

erlendis frá til að ná fram hefndum á einhverjum (Páll Hersteinsson et al, 2007). Þó 

refurinn hafi verið hér löngu fyrir landnám er það fræðandi að slíkar sögur um uppruna 

hans telja að hann hljóti að vera hér sem hefndarverk vegna þess hve grátt hann lék 

bæði sauðfjárbændur og æðarbændur. Þetta lifir ennþá góðu lífi í umræðunni í dag, eins 

Mynd 2 - Ýmis nöfn yfir ref (Páll Hersteinsson, 
2004, 74). 
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og sjá má síðar af viðtölunum sem voru tekin. Þó að refurinn valdi líklega ekki eins 

miklum skaða og fyrr á öldum, þegar sauðfjárbúskapur var stundaður öðruvísi og mun 

fleira fólk reiddi sig beint á sauðfé og landbúnað sér til afkomu, lítur fólk hann enn mjög 

blendnum augum, eins og fjallað verður um í kafla 4. Refir þykja enn af miklu leiti 

meindýr og virðist vera sem hægt sé að rekja þann hugsunarhátt alla leið aftur á 

landnámsöld. 

2.2 Aðferðir við veiði 

Fyrir tíma skotvopna var notast við ýmsar leiðir til þess að veiða tófu á Íslandi. 

Grjótgildrur voru hlaðnar sem voru þannig gerðar að þær gerðu ref kleift að komast inn í 

gildruna en ekki út úr henni. Þær voru einnig hlaðnar á stað þar sem refir gátu ekki 

grafið sig niður úr þeim. Síðan var beita lögð inn í að vetri til til þess að lokka að tófu og 

svo var hægt að stinga hana þegar komið var að fullri gildru. Víða um land má enn finna 

þessar hlöðnu grjótgildrur, þó þær séu ekki lengur í notkun og eru líka til örnefni sem 

vísa til staða þar sem slíkum gildrum var beitt (Þór Magnússon, 2007, 127-129).  

Notkun á grjótgildrum fjaraði út eftir því sem annarskonar gildrur, dýrabogar, urðu 

algengir, þó að til séu heimildir um notkun á báðum gildrum samtímis við veiðar. Síðast 

var veitt í grjótgildrur við aldamót 20. aldar. Einnig eru til heimildir um fallgryfjur til að 

fanga refi en ekki er vitað hversu ganglegar þær voru (Þór Magnússon, 2007, 132). 

Einnig var reynt að svæla refi inni í grenjum sínum og reka þá þannig annaðhvort út eða 

kæfa þá. Frá miðri 18. öld var farið að nota skotvopn (framhlaðninga) sem gerði kleift að 

veiða refi af færi en ekki bara í návígi. Við lok aldarinnar voru þau orðin aðalvopn við 

refaveiðar og eru enn í dag þó að talsvert hafi breyst valið á byssunum síðan þá (Páll 

Hersteinsson, 1980, 71).  

Einum viðmælenda þótti jafnvel refir hafa brugðist við auknu færi skotvopna eftir að 

farið var að nota riffla í stað fyrir haglabyssur og haldi sig því fjær veiðimönnum sem þeir 

verði varir við en þeir gerðu áður (Baldur munnleg heimild, 29. júní 2018). Þetta er 

aðeins eitt dæmi um hvernig litið er svo á að refir aðlagist tilraunum til þess að veiða þá 

samhliða því sem að þær aðferðir verða skilvirkari, eins og fjallað verður frekar um í 

kafla 4.1. 
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2.2.1 Eitur 

Hérlendis var ekki farið að eitra fyrir refum fyrr en um miðbik 18. aldar, en þá var farið 

að flytja inn fræ sem kölluðust kransaugu og innihéldu stryknín. Þau voru mulin og 

hnoðuð í kjötbita, sem voru svo látnir liggja úti sem beita fyrir refi. Þetta eitur var þó 

ekki mjög gagnlegt af mati margra og jókst notkun þess ekki verulega fyrr en á miðri 19. 

öld en þá tók fólk að setja með þeim mulið flöskugler til þess að særa meltingarveginn 

svo að eitrið kæmist auðveldar inn í blóðrásina. Á 18. til 19. öld voru svokallaðir 

refaknettir líka faldir í beitu. Þetta voru lítil nálabrot sett saman krosslaga, en þau 

festust í meltingarvegi refsins og drógu hann á endanum til dauða (Páll Hersteinsson, 

1980, 72).  

Ekki var hreint stryknín komið í almenna notkun fyrr en undir aldarmót 20. aldar 

(Páll Hersteinsson, 1980, 73). Guðmundur Einarsson refaskytta lýsir til dæmis hvernig 

hrosshræ var eitrað og skilið eftir til að eitra fyrir tófu á síðasta áratug 19. aldar ekki 

langt frá bæ, en þó er ekki vitað hvort að það hafi skilað árangri (Theódór Gunnlaugsson, 

2018, 59). Eitrun var með ódýrustu veiðiaðferðum og þótti mörgum hún mjög gagnleg, 

en heimildir frá þessum tíma benda þó ekki til þess að tjón af völdum refs hafi minnkað. 

Þetta varð til þess að sú trú myndaðist að aðeins vesælir og óvarkárir refir slysuðust til 

þess að éta eitraða beitu, en að dýr sem veiddu vel og væru athugul féllu ekki fyrir því 

(Páll Hersteinsson, 1980, 73). Theódór Gunnlaugsson refaskytta minnist á þetta í 

fræðiriti sínu um refi.  

Af ásettu ráði höfum við ætlað að framkvæma slíka gjöreyðingu á íslenzka refnum, 

og aldrei var meiri von um að það tækist að gera hann landrækan, en þegar eitrið 

kom til sögunnar og var í algleymingi. En þá kom það upp úr kafinu, að refurinn átti 

sjálfur varnarlyf, sem reyndist viðsjálla okkur. Undarlegast við þetta allt er þó það, 

að margir eru enn þeirrar trúar, að alltaf beri að eitra fyrir ref, þótt vitað sé, að 

brennt barn forðast eldinn, og má það heimfæra upp á refinn, en því miður ekki 

upp á okkur sjálf. (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 13-14). 

Þessi trú hefur talsvert haldist við jafnvel eftir að bannað var að nota eitur og varð 

víða vart við hana. Nokkrir viðmælendur flokkuðu refi sem svo að sumir féllu aldrei fyrir 

beitu (sem er lögð út til að lokka að refi við vetrarveiði) og má túlka það sem áframhald 

af hugmyndinni um vanmátt eitursins. Um það verður fjallað meira í kafla 4.2.4. 
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2.3 Lög um eyðingu og friðun refa 

Hér verður aðeins farið stutt yfir löggjöf varðandi tófu á Íslandi. Líkt og Lee (2017, 16-17) 

skrifar um umhverfisfræði, þá er nauðsynlegt að skilja fleiri áhrifaþætti í samböndum 

(sérstaklega togstreitusamböndum) manna og dýra heldur en bara það sem á sér stað 

milli einstaklinga eða jafnvel á samfélagslegum skala. Pólitík og ýmsar lagabreytingar 

hafa haft stórtæk áhrif á samskipti milli manna og tófu á Íslandi frá landnámi og eins og 

mun verða sýnt fram á heldur hún áfram að gera það allt fram til nútímans. Hér verður 

einungis fjallað um lagabreytingar frá seinni hluta tuttugustu aldar og fram á 21. öld í 

smáatriðum, þar sem það eru þessi lög og veiðiskipulag sem flestum viðmælendum 

rannsóknarinnar er kunnugt um og vísa gjarnan í. Einungis verður farið yfir stærstu 

lagabreytingar en ekki út í hverja einustu breytingu á lögum og frumvörpum. Finna má 

ýtarlegt yfirlit um alla löggjöf varðandi veiði á ref á Íslandi í skýrslu Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytis frá 2013 (Schmalensee o.fl.). 

Árið 1949 voru sett lög um eyðingu refa og minka nr. 56/1949 sem stóðu í anda með 

þó nokkrum breytingum fram til 1994. Þar er litið á bæði ref og mink sem meindýr sem 

skuli útrýma eftir fremstu getu í Íslenskri náttúru. Þessi lög taka ekki tillit til mismunandi 

uppruna þessarra dýra – innfædd tegund sem búið hefur hér frá því fyrir landnám 

samanborið við innflutta ágenga tegund sem slapp fyrst út í náttúruna úr minkabúum 

1932 (Páll Hersteinsson, 2004, 88), heldur er litið á báðar tegundir sem meindýr undir 

lögunum. Öll þau sömu lög giltu um mink (Mustela vison) og ref; hreppsnefndir skyldu 

sjá um eyðingu refa og minka og gera grenjaleit á hverju ári auk þess að kosta vinnslu á 

þeim og ráða skotmenn. Þeir sem eru ekki ráðnir samkvæmt þessum lögum er ekki 

heimilt að vinna greni eða taka yrðlinga nema veiðimaður sé ekki  tiltækur. En síðar 

kveður á í lögunum um að ólöglegt sé að yfirgefa refagreni eða minkabæli heldur þurfi 

að vakta þau ef kostur er á og sé skylda að láta veiðimenn vita tafarlaust. 

Samkvæmt lögum um eyðingu refa og minka nr. 56/1949 mátti hinsvegar hver sem 

er veiða svokölluð hlaupadýr (minka og refi sem ekki eru á greni) og fá laun fyrir, skili 

þeir inn sönnun um það. Hreppsnefnd sá einnig um að halda skrá yfir öll þekkt greni og 

gera við þau skotbyrgi. Ef erfitt var að vinna ákveðin greni var hægt að gefa heimild fyrir 

því að eyðileggja þau svo að dýrin myndu ekki gera sér greni þar aftur, sem og viðhalda 

grenjum sem auðvelt var að vinna. Einnig var skylt að eitra fyrir ref og mink þriðja hvert 
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ár í afréttum og heimalöndum. Enn fremur er vert að taka fram að brot á nokkrum af 

þessum lögum varðaði sekt á bili 200-5000 króna á gengi 1949, „nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum“ (Lög um eyðingu refa og minka nr. 56/1949). 

Augljóst er af þessum lögum að áætlunin var að útrýma bæði ref og mink og var 

talsvert fjármagn og erfiði sett í það. Lagabreyting 1955 olli því svo að eitrun fyrir ref og 

mink varð árleg skylda af hendi landeigenda. Þessu var breytt enn og aftur 1957 með 

stofnun veiðstjóraembættisins sem átti að sjá um „samræmingu veiða, öflun upplýsinga 

um refastofninn og gera tilraunir með ný tæki og vinnsluaðferðir“ (Schmalensee et al, 

2013, 17). Þetta hafði stórtæk áhrif á refastofninn, þar sem veiðar voru nú samræmdar 

og skipulagðar. Þetta leiddi til hinnar árangursmestu  útrýmingarherferðar á stofninum í 

Íslandssögunni þannig að þegar mælingar hófust 1979 voru ekki nema rétt rúmlega 

1,000-1,300 refir á landinu (Kühn, 2013, 23). 

Með tímanum fór að bera á  því  að fólk hefði sífellt meiri vantrú á áhrifum eitrunar 

á refum og áhyggjur af því að eitur í beitu dræpi meira af öðrum dýrategunum, svo sem 

fálka og erni. Málið var rætt á Alþingi 1964 og voru uppi áhyggjur að tilraunir til að eitra 

fyrir ref mundi gera endanlega út við arnarstofninn, sem var kominn nálægt útrýmingu á 

þeim tíma. Eitrun þótti einnig „afskaplega óhugnanleg“ sem eyðingaraðferð (Bjartmar 

Guðmundsson, 1963-1964). Þetta þótti ásættanlegt ef hún hefði tilskilin áhrif á að 

minnka refastofninn (og minkastofninn), en slík áhrif á aðrar tegundir þóttu ekki 

ásættanlegar (Bjartmar Guðmundsson, 1963-1964). Rætt var fram og aftur um málið, 

þar sem sumir vildu halda áfram eitrun vegna tjóns af refum en aðrir tóku þvert fyrir 

það, aðallega af áhyggjum yfir arnarstofninum. Að lokum var sett fimm ára eitrunarbann 

- í lögum um breytingu á lögum nr. 53 5. Júní 1957, um eyðingu refa og minka nr. 

9/1964 - og lítur út fyrir að ekki hafi verið eitrað fyrir ref löglega síðan. Ef eitthvað er má 

segja að áhyggjur manna af arnarstofninum hafi forðað refastofninum (og fleirir 

tegundum landsins) frá frekari eitrun. Veiðar með öðrum aðferðum héldu þó áfram af 

sama afli og áður óháð eitrunarbanninu. 

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994 

voru sett árið 1994 og var refurinn þá í þeirri einstöku stöðu að vera friðuð tegund í 

fyrsta sinn frá því að land byggðist. Lögin bönnuðu eitrun almennt (nema gagnvart 

músum og rottum). Gildrur voru líka bannaðar, nema gagnvart minkum og enn mátti 
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nota fótboga til þess á ná yrðlingum úr greni. Ekki mátti nota hunda til refaveiða (en þá 

mátti nota við minkaveiðar). Ekki mátti veiða ref (eða aðrar tegundir) á landi þar sem 

hann er friðlýstur en samkvæmt VI. Kafla „Sérákvæði um veiðar“, 12. grein laga voru 

undantekningar frá þessu. Skipulagðar veiðar voru stundaðar samkvæmt ákvörðun 

umhverfis- og auðlindaráðherra að ráðleggingu Umhverfisstofnunar og 

Náttúrufræðistofnunar Íslands þar sem það þótti nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir 

tjón. Þá er sveitastjórnum skylt að ráða kunnáttumenn til grenjavinnslu. 

Þessi lög héldust að mestu leiti með lögum um velferð dýra nr. 55/2013 með 

áorðnum breytingum 11/2014 og 102/2016 og eru það lögin sem standa í dag. En er um 

að ræða skilirðisbundna friðun á ref og hann veiddur þar sem hann er talinn valda tjóni 

af mati Náttúrufræðistofnunnar Íslands. Viðbætur eru á því að ekki má halda villt dýr 

fangin né sleppa tömdum eða hálfviltum dýrum út í náttúruna, sem snertir refi í þeim 

tilvikum sem fólk tekur upp á því að ala yrðlinga; það er þá orðið ólöglegt ólíkt því sem 

áður var. Bætt var við frekari áherslum á að ekki skuli valda dýrum óþarfa kvöl, séu þau 

veidd og drepin.  Þessum lögum er þó gefin viss undanþága þar sem ekki hefur verið 

gerð breyting á því að leifa notkun fótboga við það að lokka yrðlinga úr greni við 

grenjaveiðar. Ekki má yfirgefa fótboga við greni og skal aflífa yrðlinga sem snarast festist 

þeir í boganum. 

Tófan hefur því verið réttdræp mestallan þann tíma sem  menn hafa búið á Íslandi 

og til samanburðar aðeins verið friðuð í mjög stuttan tíma (Schmalensee o.fl., 2013, 16). 

Það eru mikil viðbrigði og óhjákvæmilegt að breyting lagalegrar áheyrslu frá útrýmingu 

til friðunar (með undanþágum) hafi áhrif á samskipti manna og refa, sérstaklega fyrir þá 

sem muna eftir tímanum fyrir Villidýralögin svokölluðu 1994. Erfitt er að segja hvort 

eyðingarlögum hefur alltaf verið fylgt nákvæmlega á fimmtíu ára tímabili, sérstaklega 

eftir að breytingar voru gerðar á ýmsum þáttum, svo sem um eitrun. En eftir að þessi lög 

voru felld úr gildi var mönnum heimilt að vita af refagreni án þess að þurfa strax þá 

stundina að kalla á veiðimann, eða borga sekt ef þeir létu ekki vita. Undir þessum nýju 

lögum máttu menn og tófur umgangast hvort annað án þess að hinir fyrri þyrftu að grípa 

til aðgerða. Undir lögum 1994 og 2013 eru greni einnig vernduð á grenjatíma (þ.e. þær 

vikur sem að refir liggja á greni ásamt yrðlingum sínum eftir að hafa átt afkvæmi) þó 

með undartekningum á þeim svæðum þar sem talið er að refir valdi tjóni á æðarfugli 
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eða sauðfé, en þá skal vinna þau. Auk þess má aldrei raska þeim eða eyðileggja þau eins 

og mátti áður, samkvæmt VI. Kafla 12. grein laganna 1994. Stofninn hefur því tekið 

hressilega við sér og tífaldaðist  frá því að mælingar hófust 1979, þegar að hann hætti að 

vera undir eins miklu veiðiálagi, þar til að hann tók aftur að minnka í byrjun 21. aldar af 

ástæðum ótengdum veiði (Óðinn Jónsson, Björn Þór Sigbjörnsson og Vera Illugadóttir, 

2018). 

2.3.1 Refastofninn í dag 

Elstu mælingar á stærð stofnsins eru frá 1979, þegar hann var í sögulegu lámarki 

(þ.e.a.s. á þeim tíma sem til hafa verið gögn um stærð hans) í kringum 1,000 dýr, en 

hann hefur síðan vaxið jafnt og þétt með nokkrum sveiflum í stofnstærð (Ester Rut 

Unnsteinsdóttir, 2018). Stofninn var í hámarki árin 2005-2008, með 11,000 dýr að 

meðaltali að haustlagi og árin 2011-2015 var stofninn að meðaltali 6,500 dýr. Nýjustu 

mælingar benda til að stofnstærð hafi verið í kringum 7,000 dýr árið 2015 en vegna 

þeirra aðferða sem notast er við er aðeins hægt að mæla stærð stofnsins með vissu 3-5 

ár aftur í tíman (Ester Rut Unnsteinsdóttir, 2018).  

 

Mynd 3 - Reiknuð stofnstærð refa með skýringum (Ester Rut Unnsteinsdóttir, 2018) 
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Ester segir í viðtali við Morgunvaktina að þessar síðari sveiflur á 21. öld hafi fyrst og 

fremst að gera með fæðuframboð vegna stofnsveiflna á fuglategundum sem tófan veiðir 

sér til matar, en hafi lítið að gera með veiði manna á ref (Óðinn Jónsson, Björn Þór 

Sigbjörnsson og Vera Illugadóttir, 2018). Þessar breytingar í stofnstærð gegum áratugina 

hljóta óhjákvæmilega að hafa áhrif á hversu oft fólk verður vart við refi, eins og verður 

rætt um hér síðar. Hinsvegar hefur ekki  verið gert beint mat á því hvort þessi aukning 

hafi áhrif á tjón af völdum refa í landbúnaðargeiranum (Óðinn Jónsson, Björn Þór 

Sigbjörnsson og Vera Illugadóttir, 2018). 

Þessi styrking stofnsins með tímanum er eitthvað sem hver og einn viðmælandi 

hefur tekið eftir frá sínum bæjardyrum og gjarnan fundið áhrif af í sínu daglega lífi; bæði 

sem veiðimenn, æðarbændur og sauðfjárbændur. Margir viðmælendur tengja aukin 

samskipti og átök milli manna og tófu við þessa fjölgun og telja aukinn fjölda tófu 

óhjákvæmilega leiða til meira tjóns. Hinsvegar sýndu margir viðmælendur efasemdir um 

að stofnhrun hefði orðið nokkur síðastliðin ár, þar sem að þeir töldu sig ekki sjá þessa 

fækkun á refum í sínum daglegu viðskiptum við þá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

3 Kenningar 

3.1 Kenningar í umhverfismannfræði 

Samkvæmt Descola og Pálsson (1996) hefur mannfræði fjallað um andstæðupör milli 

náttúru og menningu og notfært sér hana sem greiningartæki frá því á 6. áratug 20. 

aldar. Menningaleg vistfræði (cultural ecology), félagslíffræði (sociobiology) og sumir 

angar Marxískrar mannfræði hafa gjarnan túlkað alla hluta mannlegs samfélags sem 

aðferðir til þess að aðlagast náttúrulegu umhverfi sínu. Strúktúralísk eða symbolísk 

mannfræði hefur hinsvegar notfært sé náttúru/menningarandstæðuna sem 

greiningartæki  til þess að túlka goðsögur, helgisiði, flokkunarkerfi og ýmsa aðra hluta 

félagslífsins. Þessar tvær nálganir virðast kannski við fyrstu sýn andstæður. Sú fyrri gerir 

ráð fyrir að að náttúran móti menningu og sú síðari að menning framleiði mannlega 

túlkun úr hinu náttúrulega. Hinsvegar byggjast bæði sjónarhornin á þeim grunni að þessi 

andstæðupörun sé einfaldlega sjálfgefin (Descola og Pálsson, 1996, 2-3).  

Reyndar var ákveðin vélræn sýn á vísindin í heild sinni ráðandi í hátt í þrjúhundruð 

ár, samkvæmt heimspekingnum Alfred Whitehead. Hugmyndir Descartes, Galileo og 

Newton höfðu staðnað á þann hátt að að náttúruleg fyrirbæri voru rannsökuð aðeins á 

einn veg. Dýr, plöntur, steinar; af þeim eiginleikum sem hægt væri að rannsaka voru 

valdir aðeins þeir sem að útskýra mætti í gegnum eðlisfræðileg- og efnafræðileg lög. 

Náttúruleg fyrirbæri voru vélvædd á slíkan hátt að hvert og eitt var túlkað sem svo að 

það fylgdi staðlaðri rútínu samkvæmt þessum eiginleikum sínum. Whitehead taldi þetta 

framleiða ófullkomna þekkingu á heiminum og sá fram á að hugarfarsbreyting yrði um 

það leiti sem hann var að skrifa, í byrjun 20. aldar (Worster, 1977, 316-317). Heildrænni 

ímynd af umhverfisfræði og þar af leiðandi af náttúrunni varð algengari á seinni hluta 

20.aldar  (Worster, 1977, 334-335) Eins og má sjá í þeim nýlegri textum sem að vitnað er 

í í þessarri rannsókn, hefur náttúru-menningar tvíhyggjan reynst ansi lífsseig. 

Slíkar hugmyndir um tvíhyggjur (e. dualism) af þessarri gerð hafi verið gagnrýndar í 

seinni tíð. Ein algeng gagnrýni á náttúru-menningartvíhyggjunni er sú að slík skilgreining 

sé einskorðuð við vestræna menningu og hindri dýpri skilning á umhverfisfræði, 

sérstaklega á öðrum menningarheimum en okkar eigin. Í síðustu áratugum hefur 
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tvíhyggjunni því verið að miklu leiti hafnað, en hefur reynst þó sérstaklega lífsseig og 

þykir vera svo inngróin í umræðu og orðaforða mannfræðinnar og ríkjandi skilning 

vestræns samfélags á sambandi manns og náttúru, að nánast er ómögulegt að losna við 

hana (Descola og Pálsson, 196, 3-4). Þó hafa margir fræðimenn leitast eftir því að brjóta 

algjörlega niður hugmyndir um náttúru og menningu sem andstæður, einnig í 

umhverfismannfræði þar sem þær hafa haft svo mikil áhrif. Williams bendir á að: 

...to speak of man ‘intervening’ in natural processes is to suppose that he might 

find it possible not to do so, or decide not do so. Nature has to be thought of, that 

is to say, as separate from man, before any question of intervention or command, 

and the methods and ethics of either, can arise (Williams, 1980 ,75). 

Samkvæmt Williams þurfum við fyrst að aðgreina okkur sjálf frá náttúrunni, setja 

allt hið mannlega í annan flokk en hið náttúrulega, áður en að við getum farið að tala 

um „inngrip“ manns í náttúruna. Því að ef að maðurinn er að öllu leyti náttúrulegur 

hlýtur athæfi hans að vera það líka og þar af leiðandi ekki um neitt inngrip að ræða 

heldur aðeins hluti af ferlum náttúrunnar í heild sinni.  

Er umræðan um tófuveiðar byggð á slíkri hugmynd um aðskilnað og inngrip? Það er 

ekki gott að segja. Mikið af þeim lagalega ramma sem umlykur tófuveiði vísar til veiði 

sem slíku inngripi; veiðar eru stundaðar sem undanþága frá friðun á þeim stöðum þar 

sem að tófur þykja valda usla meðal fólks, eða öllu heldur meðal annarra dýra sem  eru 

hluti af landbúnaði. Það er að segja, veiðar eru orðin að miklu leiti menningarlegt 

fyrirbæri en ekki bara náttúrulegt, þegar kemur að tófunni.  Mögulega er hægt að segja 

að í hugum fólks hafi verið um inngrip að ræða þegar ætlunin var að útrýma tófunni á 

miðri 20. öld. Tófan var hluti af náttúrunni – eitthvað „þarna úti“ sem kom inn í 

mannlegt rými og var því búin að fyrirgera tilverurétti sínum. Hægt er að segja að tófa 

að tína egg úr æðarvarpi sé á „röngum“ stað, hún hafi farið yfir mörk hins náttúrulega 

með því að koma sér inn á svæði undir mannlegri yfirsjá – þrátt fyrir að hún sé að veiða 

fuglategund sem að er ekki fóðruð né étin af fólki og er ótamin að öllu leiti fyrir utan að 

fá vernd frá mönnum undan rándýrum til að týna megi dúninn sem hún reitir af sér. 

Æðarvarp eða annarskonar fuglavarp sem ekki er undir vernd manna er í hugum fólks 

ásættanlegur staður fyrir tófu til þess að leita fæðu, en ekki æðarvarp undir vernd. Þó 

munum við sjá að þar má einnig finna undantekningar. 
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En auðvelt er líka að líta á slíkt tilfelli sem samkeppni um sömu auðlindina, frekar en 

að það sé um aðskilnað eða andstæðu að ræða. Veiðar undir slíkum kringumstæðum má 

jafnvel túlka einfaldlega sem viðbragð í stað þess að sérstaklega sé verið að sækjast eftir 

að veiða tófu. Beðið er eftir að tófa mæti á svæðið og byrji að valda usla áður en hún er 

veidd. Er grenjaveiði þá dæmi um beint inngrip, þegar metið er hvort refir á ákveðnu 

svæði séu ógn og refir veiddir á greni áður en þeir gerast sekir um tjón? Eða vetrarveiði, 

þar sem refir eru lokkaðir að æti og skotnir, utan þess tíma árs sem þeir valda yfirleitt 

tjóni? Það er erfitt að segja, sérstaklega þar sem að allar þessar aðferðir eru yfirleitt 

stundaðar á sama svæðinu  og sjaldnast hægt að virða aðeins fyrir sér afleiðingar 

eingöngu af vetrarveiði eða grenjavinnslu. Hugsanlega eru línurnar ekki eins beinar og 

Williams bendir til. Því er nauðsynlegt að leita túlkunar sem miðast við annarskonar 

sjónarhorn. 

3.2 Hversu raunveruleg er tvíhyggjan? 

Ingold (2000) hefur lengi leitast eftir því að loka bilinu á milli líffræðilegrar mannfræði og 

félagsmannfræði. Hann leitar eftir málamiðlun milli þessarra tveggja sjónarhorna; ekki 

sé hægt að skýra alla mannlega hegðun einungis sem afurð félagsmótunar eða einungis 

sem afurð líffræði okkar. Bilið sem hefur myndast á milli þessara tveggja hliða 

mannfræðinnar eiga uppruna sinn í þessari andstæðupörun, auk  hinna mismunandi 

nálgana í aðferðafræði þeirra eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða sem 

einkenna þær. Því hafnar Ingold þeirri hugmynd að það sé um raunverulega skiptingu að 

ræða, þegar kemur að náttúru og menningu og hvernig fólk skilur hvorttveggja, heldur 

séu þessi hugtök nátengd með enga raunverulega línu þar á milli. Og fyrst að 

tvískiptingin er ekki raunveruleg í rannsóknarefninu sjálfu er ekki hægt að nálgast það 

með aðferðum sem undirstrika þennan aðskilnað (Ingold, 2000, 2).  

Með þessu sjónarhorni leggur Ingold einnig fram hugtakið „person-organism“, 

persónu-lífvera, sem undirstrikar tilurð manneskjunnar ekki bara sem afurð 

félagsmótunar heldur líka líffræði sinnar og sálfræði og að þessir þættir séu 

óaðskiljanlegir. Manneskjan sé ekki samsett úr hinum þremur aðskildu atriðum; líkama, 

hug og menningu. Heldur sé einstaklingurinn frá fæðingu að vaxa og bæta við sig, ekki 

bara í líffræðilegum þroska heldur með samsöfnun hæfni (e. skill); bæði líkamlegri, 

félagslegri og menningarlegri. Ingold fer hinsvegar lengra og skilgreinir það svo að þetta 
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hugtak nái yfir allar lífverur, ekki bara manneskjur. Mannverur verði með tíma og 

reynslu að persónu-lífverum, en þær deila umhverfi sínu með öðrum persónu-lífverum, 

bæði mennskum og lífverum sem ekki eru mennskar. Samkvæmt Ingold þýðir þetta að 

félagsleg samskipti milli fólks séu í eðli sínu undirgerð af vistfræðilegum samskiptum 

okkar við umhverfi okkar og aðrar lífverur (Ingold, 2000, 3-5).  

Þetta hljómar í fyrstu ekki mjög ólíkt áherslum líffræðilegrar mannfræði, en 

hugmyndin er ekki einfaldlega sú að menning sé viðbragð við umhverfisþáttum, heldur 

að menning (e. culture) einskorðist ekki við félagslega þætti eða jafnvel við mannfólk. Í 

stað þess að skörp skil séu á milli náttúru og menningar, þá má segja að það sé þess í 

stað áframhaldandi litróf þar sem ekki er endilega hægt né æskilegt að greina algjörlega 

á milli. 

Spyrja má hvort að leit Ingold eftir því að fella þessar flokkanir alveg niður sé að öllu 

leiti gagnlegt. Vissulega gæti það gert okkur auðveldara að skilja eða öllu heldur 

endurskilgreina skilning okkar á sambandi fólks við umhverfi sitt. Sérstaklega í þeim 

tilfellum þar sem ekki eru neinar raunverulegar vísbendingar  um að menningin sem 

verið er að skoða skilgreini menningu og náttúru yfirleitt sem andstæður. En ekki má 

gleyma að sumir menningaheimar og hópar gera þennan greinarmun og þá þarf að 

nálgast efnið út frá þeim forsendum. Að því leiti hafa andstæðupör ennþá gildi til þess 

að skilja og gera grein fyrir hvernig fólk af ýmsum hópum og samfélögum setur sjálft sig í 

flokk sem aðskilinn er náttúrunni. Ingold gerir grein fyrir þessu síðar í textanum þar sem 

hann ber saman vestrænar hugmyndir um tamin eða húsvön dýr samanborið við villt 

dýr. Þau fyrri eru dýr undir öruggri stjórn manna, en hin: „Wild animals, therefore... 

animals out of control.“ Það er að segja dýr ekki undir stjórnun manna, eða stjórnlaus 

dýr, eftir því hvernig þýtt er (Ingold, 2000, 62). Hvort tveggja má túlka sem hluta af 

náttúrunni, en innan þeirrar flokkunar er tvístæða sem byggir á okkar eigin sambandi við 

mismunandi dýrategundir. Greinarmunur er gerður á þeim dýrum sem að við höldum til 

búskapar eða sem gæludýr og höfum stjórn yfir og svo þeirra dýra sem að eru villt og 

utan stjórn manna. Túlkunin stemmir, eins og oft áður, ekki út frá meðfæddum 

eiginleikum dýranna sjálfra, heldur frá samskipta okkar við þau. 
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4 Niðurstöður 

Nú hefur verið gerð grein fyrir fræðilegu sjónarhorni þessarar rannsóknar og skoðað 

hvaða forsendur eru fyrir því að túlka sambönd manna og dýra ekki eingöngu út frá 

strúktúralískri náttúru-menningar tvíhyggju eins og lenskan hefur lengi verið (Descola og 

Pálsson, 1996, 2-3).  Þetta mun gera okkur kleift að skoða hvernig togstreita milli manna 

og dýra (e. human-wildlife conflict) er ekki eingöngu túlkanleg frá þeim forsendum að 

um sé að ræða sjálfsagðar andstæður. Eins og kemur í ljós í gegnum viðtölin sem tekin 

voru er skilningur fólks á refum flóknari en svo. 

Við rannsóknina komu fljótlega fram nokkur auðgreinanleg þemu sem voru 

endurtekin í gegnum flest viðtölin. Það sem hefur einkennt greiningu á  sambandi 

veiðimanna og refa hérlendis áður, er persónugerving (en þó ekki manngerving) 

tófunnar (Haraldur Ólafsson, 1989, 1997). Þar koma einnig inn ákveðnar hugmyndir um 

gáfur hennar, kænsku og rökvísi. Þetta leiðir einnig að því endurtekna þema bæði í 

heimildum og í viðtölum þessarar rannsóknar, að tófan hefur vissan atbeina. Hún 

bregðist við veiðimanninum á slíkan hátt að það leiði menn til þess að líta svo á að hún 

taki ákvarðanir byggðar á greind sinni og fyrri reynslu. 

Annað þema er tófan sem meindýr, sem orsök tjóns sem þarf að koma fæti í veg 

fyrir áður en hún veldur skaða fyrir bændur. Tengt þessu eru síðan hugmyndir um 

annarskonar tjón og náttúruvernd, það er að segja sá „skaði“ sem tófan veldur með því 

að veiða villta fugla, sér í lagi mófugl.  Að lokum kemur að orðræðunni um veiðar, 

hvernig fólk telur að skuli haga þeim og á hvaða forsendum þær séu stundaðar.   

4.1 Persónuleiki 

Hugmynd Ingolds um persónu-lífverur kemur að gagni hér þegar kemur að því að greina 

samband fólk við tófuna. Hún fær nefnilega þann heiður í huga fólks að tófur eru hópur 

einstaklinga.  

Jói: Þetta eru bara einstaklingar og misklókir og misseigir að bjarga sér og fela sig. 

Þeir eru sumir mjög kærulausir bara og það eru þeir sem deyja fyrst, sko. Þeir sem 

eru útsjónasamir og styggir og hlaupa strax í burtu, þeir lifa lengst og koma upp 

afkvæmum. Þessir vitlausu, þeir fara fyrst, sko. (...)Þetta er bara þróunin (munnleg 

heimild, 28. júní 2018). 
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Ef við tökum bara tillit til tilvísunar Jóa í þróun hér að ofan þá missum við af stærri 

myndinni. Hluti af hæfni refa til þess að aðlagast umhverfi sínu og gjörðum fólks sem 

verður á vegi þeirra tengist í huga fólks almennri aðlögunarhæfni tegunda. Mikilvægt er 

að taka eftir þeim orðum sem eru notuð hér, sérstaklega „einstaklingar“. Þegar fyrst var 

hafist handa við að taka viðtöl bjóst ég við því að fólk hefði einhverskonar ímynd af 

refum í heild, þar sem oft er talað um í daglegu tali um refi sem klóka, slungna o.fl. 

Hinsvegar reyndist þessi hugmynd um einstaklinginn og í beinu framhaldi, hugmynd um 

einstaka persónuleika, koma fram í nánast hverju einasta viðtali á einn eða annann hátt, 

án þess að fiskað væri sérstaklega eftir því. Þetta er alls ekki ósvipað því sem hefur áður 

verið skrifað um refaveiðimenn á 20. öld (Haraldur Ólafsson, 1989 & 1997). 

Viðar: Því hef ég tekið eftir, að það eru engvir tveir eins bara í hegðun, sko (...) 

Þannig að þeir eru misjafnir eins og þeir eru margir (...) Við köllum suma 

reynslubolta og aðra kjána. Þeir vita einhvernveginn að þeir meiga ekki koma þarna 

og... en þeir reyna alla klæki. Og eru snöggir stundum. Lunknir að fela sig. 

Þolinmóðir (munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Hér sjáum við aftur bregða við reynslunni, sem mætti túlka sem annara tilvísun í 

vísindalega túlkun á eiginleikum tófunnar; það er að segja að klækir þeirra og vitsmunir 

séu einfaldlega afurð þróunar. Enda mátti heyra af báðum viðmælendum að þetta hefur 

áhrif á líkur þeirra til að eignast afkomendur. „Kærulausir“ refir eru auðskotnir og 

gjarnan eru það þeir yngstu sem ekki hafa reynsluna til að forða sér. Annað mikilvægt 

merki um persónugervingu refa er það þegar menn gefa þeim nöfn: 

Dísa: Og þær fá oft svona nöfn í okkar huga, sko þær eru kallaðar eitthvað, það er 

mjög oft eftir svona einvígi, þegar er búið að eiga við hana einhverja daga eða vikur, 

þú veist. Það er bara, Sprettur eða Holtstófan eða Sú Gráa eða Sú Svarta – af því að 

þú veist að við þekkjum hana. Og þegar ég er að skoða hana í myndavél þá þekki ég, 

já ég segi „þetta er ekki, þetta er einhver önnur, ekki þessi brúna, kvika sem við 

erum búin að vera að sjá. Þetta er einhver flækingur, þetta er örugglega steggur af 

því að hann er ekki eins var um sig.“ Steggirnir eru ekki alveg eins varir um sig og 

þær. Þær sjálfsagt finna svona, ef þær eru komnar kannski með afkvæmi eða eru 

óléttar, sko. (...) Svo, svo við þekkjum einstaklingana (munnleg heimild, 28. júní 

2018) 

Hér sjáum við dæmi um að gerður sé greinarmunur á tófum bæði með nöfnum (á 

einstaklingum) og eftir hegðun og jafnvel kyni þeirra (flokkun innan hópsins). Er 

nauðsynlegt að þekkja tófur í sundur til þess að veiða þær? Líklega ekki, þó það saki ekki 

að þekkja hvernig hver og ein hegðar sér til þess að gera sér auðveldara fyrir að veiða 
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hana. En fólk kynnist þeim samt nógu mikið til þess að þekkja á þeim greinarmun og 

gefur þeim nöfn. En er munur á því að gefa tófu „dýra“ nafn og mannanafn? 

Baldur: Þannig að það eru, við erum búnir að yrkja mikið um refi. Og við höfum það 

þannig að þegar koma nýir refir á svæðið þá er gefið þeim nafn. Allskonar nöfn, sko. 

Og nafngiftin fer eftir kannski útlitinu. Oft er það „Surtur“ eða „Surtla“. Svo eru það 

mannanöfn sem við notum mikið á refi, sko. Eh, svo verða sumir refir frægir, sko. 

Eins og Kusi tildæmis sem við eltum í tvö ár (munnleg heimild, 29. júní 2018). 

Hér er ekki gerður greinarmunur á því að gefa tófu mannanafn eða ýmis nöfn sem 

þykir viðeigandi fyrir dýr. Þeim er gefið nafn til þess að greina frekar á milli þeirra í 

samtölum og til þess að hægt sé að vísa til þeirra sérstaklega þegar að ortar eru vísur um 

þær. Það að þeir skuli fá nöfn er ekki ýkja óvænt. Að eltast við sama refinn í tvö ár er 

ekki eitthvað sem auðvelt er að þegja um og er fólk sem á daglega við þá gjarnt á að 

segja refasögur um einstakar veiðar eða refi sem erfitt var að ráða niðrulögum (Dísa 

munnleg heimild, 28. júní 2018). En þetta gefur líka í skyn hvernig að tófan er viti borinn 

andstæðingur í huga fólks. Með því að yrkja vísur um ákveðna refi er ekki bara verið að 

ljá þeim stöðu sem einstaklingar, heldur stilla sumrar vísur þeim einnig upp sem klókum 

mótleikurum. 

Refavísur 

Einn viðmælendanna, Baldur, talaði um hvernig hann og félagar hans höfðu samið 

margar vísur um refi í gegnum tíðina. Þar má sjá hvernig persónugerving refa fer á flug, 

enda refirnir flestir nefndir með nafni og sögu þeirra og eiginleikum lýst. Nokkrar fór 

hann með í viðtalinu og eru þær birtar með leyfi höfundar: 

Nú er Surtla fallin frá, 

fékk ei séð við Jóni. 

Snöggur kappinn byssu brá, 

bægði svo frá tjóni. 

Þetta ljóð er gott dæmi um persónugervingu refsins – refurinn fær nafn, og 

ákveðinn atbeina þó að hún falli að lokum fyrir hendi veiðimannsins, sem er hetjugerður 

í athæfi sínu í að veiða refinn. 
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Andi rebba nú er laus, 

úr efnis þröngu viðjum. 

Til loka tókst að halda haus, 

heims í krapahryðjum. 

Örugglega mætti túlka þessa vísu útfrá 

hugmyndum Haralds Ólafssonar (1997) um 

dýrasálir þó að einnig mætti skoða þetta útfrá 

bókmenntafræðilegu sjónarhorni. Hér verður 

ekki fjallað frekar um refavísur en til þess að nefna þær sem dæmi um persónugervingu 

refa. En finna má tvær til viðbóta í Viðauka 2, til varðveislu, þar sem mér er ekki kunnugt 

að þessar vísur séu birtar annarstaðar, en þetta er mikið rannsóknarefni sem 

verðskuldar frekari umfjöllun. Um refavísur er einnig fjallað í heimildamyndinni 

Skolliales (Haukur Sigurðsson, 2012) þar sem að veiðimenn og æðarbændur sem sitja 

yfir varpi kveða um refina sem þeir veiða. Fjalla mætti sérstaklega um skáldskap af 

refum, þar sem að úr nógu virðist vera að moða, bæði frá bókmenntalegu sjónarhorni 

og mannfræðilegu, en það er ekki hlutverk þessarrar rannsóknar. 

Refasálir 

Haraldur Ólafsson (1997) mannfræðingur hefur skrifað sérstaklega um tófuna í þessu 

samhengi, í grein sinni um sálir manna og dýra. Hann nálgast það frá því sjónarhorni að 

skoða hugmyndir Íslendinga og annarra þjóða um sálina, í gegnum þjóðsögur og þjóðtrú. 

Einkennin sem hann lýsir eru ekki ólík þeim sem koma fram í viðtölunum sem hér er 

fjallað um. Fólk tileinkar oft dýrum ákveðna vitsmuni sem, eins og hann bendir á, eru 

ekki í samræmi við skilgreiningu Descartes á tvískiptingu hugans/sálarinnar og líkamans 

(en samkvæmt Descartes höfðu dýr aðeins hið seinna). Líkt og hefur verið talað um hér 

að ofan þá er gert ráð fyrir að hver einstaklingur hinna ýmsu tegunda hafi mismunandi 

persónuleika og hæfileika. „Tegundin sem slík hafði sitt sérstaka snið en einstaklingarnir 

voru mismunandi eins og mannfólkið er mismunandi þó að það sé allt af einni tegund“ 

(Haraldur Ólafsson, 1997, 24).  

Samkvæmt honum kemur þetta sérstaklega skýrt fram, þegar kemur að tófunni. 

Haraldur vísar í þó nokkrar refaskyttur á 20. öld sem að skrifuðu um tófuna. Þeir sem 

Mynd 4 - Hauskúpa refs, gjöf til mín frá 
viðmælanda. 
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eigi við tófur til lengdar verða varir við vitsmuni hennar og getu til þess að draga 

ályktanir og læra af reynslunni (Haraldur Ólafsson, 1997, 25). Slagurinn er milli jafningja, 

þar sem báðir eru færir um rökhugsun og að gera áætlanir um hvernig bregðast eigi við 

hinum. En menn geta lært klæki andstæðingsins og þannig unnið leikinn. Þetta telur 

hann vera nútímadæmi um animisma  og færir rök fyrir því í gegnum það að tengja 

hugmyndir um greind og rökfærni við hugmyndir um dýrasálir, sem hann fjallar um í 

hinni grein sinni (Haraldur Ólafsson, 1989).  

Í viðtölunum sem fóru fram fyrir þessa rannsókn var ekki vart við hugtak á borð við 

sálina, heldur frekar hugmyndir um persónuleika, eða einstaklingshyggju (það er að 

segja að hver refur sé öðrum ólíkur þó að þeir deili sem heild ýmsum einkennum 

tegundar sinnar) ekki ólíkt því sem Haraldur lýsir hér að ofan. Hvort að þetta sé vegna 

þess að skilningur fólks á refum hefur breyst  með tímanum er erfitt að segja. Greinar 

Haraldar fjalla að mestu um skrif veiðimanna sem störfuðu fram á miðbik 20. aldar. 

Túlkun hans er líka á forsendum tvíhyggju Descartes. Samkvæmt honum höfðu menn 

bæði þenkjandi sál og líkama sem að gengu fyrir álíka ferlum og vélar, en dýr höfðu 

aðeins þessa vélar-líku líkama (Cottingham, 1986, 108). Descartes meinti ekki aðeins sál 

í skilningu Aristóteles um anda eða lífskraft, heldur guðdómlega sál sem gerði mönnum 

kleift að hafa skynsemi og sjálfsmeðvitund (Cottingham, 1986, 111-112). Haraldur er því 

augljóslega að ræða efnið út frá þessum hugmyndum um skynsama sál. Því er 

annaðhvort hægt að leggja rök fyrir því að útfrá þessu sjónarhorni hafni þessi skilningur 

veiðimanna á eiginleikum og samskiptum refa alveg þessarri tvíhyggju Descartes. Eða þá 

að refir innan hóps ómennskra (e. non-human) dýra þyki einstakir í því að þeir hafi þessa 

svokölluðu skynsömu sál, í skilgreiningu Descartes. 

Refskák 

Það getur verið að hvor túlkun sem er valin skipti ekki öllu máli; hvort rætt sé um sálir 

eða um persónuleika. Heldur sé aðeins um áherslumun að ræða þegar meginpunkturinn 

er sá að refir og samband þeirra við menn flækja þessa rótgrónu tvíhyggju Descartes. 

Hugmyndum um eiginleika og hæfni tófunnar er greinilega enn vart hérlendis meðal 

þeirra sem umgangast tófuna reglulega og þurfa að læra að sjá við henni. Þetta má sjá 

greinilegast hjá elsta þáttakenda rannsóknarinnar:  
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Baldur: Við, við erum náttlega með ævisögu margra refa,  fjölda refa sem höfðu sín 

nöfn og það er svona þessir frægustu refir, það eru hundrað vísur um þá (...)Og eh, 

hægt að skrifa ævisögu þeirra alveg eftir vísunum. Ég er með varpdagbækur, og þar 

er heilmikill fróðleikur um, um refi og það er hægt að skrifa bara heilu ævisögurnar 

um eh, marga (munnleg heimild, 29. júní 2018). 

Viðmælendur höfðu flestir mikla reynslu af tófum og hegðun þeirra í návígi. 

Samkvæmt þeirra reynslu mátti sjá það í viðtölum að tófurnar eru ekki einfaldlega 

„bara“ dýr sem reiða sig á eðlishvötina en hafa engar gáfur né rökvísi, líkt og Descartes 

vildi hafa það (Cottingham, 1986, 108). Tófur þykja gjarnan séðar, snjallar og gáfaðar, en 

einstaka tófur meira svo en aðrar, á meðan  enn aðrar eru óttalega vitlausar og 

óvarkárar og því auðveiddar. Tófur eru einnig í sessi dýra sem að í huga fólks læra hver 

af annarri, sýna fram á persónuleika í samskiptum sínum við menn og eru jafn ólíkar og 

þær eru margar. Sú mynd sem dregin var upp að tófunni í gegnum þessi viðtöl var líka sú 

að niðurstöður veiða eru langt frá því að vera aðeins undir stjórn manna. Einn 

viðmælandi lýsti því sem svo að veiðimaður væri nánast í tafli við tófuna – hægt væri að 

sjá við henni en hún gæti jafn auðveldlega séð við þér.  

Dísa: Ef hann fer þarna ætti ég að liggja þarna? Bíddu vindurinn kemur úr þessarri 

átt, þá hérna, já hún er oft búin að fara þarna en svo eru gestir á næsta bæ og þá er 

hávaði, hún fer ekki þar – þú veist? (Ég: Mhm) Þetta er einhver svona leikur  

Ég: Já, þetta er svona skák við eitthvern sem kann virkilega að spila. 

Dísa: Já, algjörlega. Og svo þegar búið er að máta hana, af því að þetta er búið að 

vera kannski tíu daga, þess vegna hálfs mánaðar, þriggja vikna pæling. Þú veist, 

búin að sjá hana aðeins þarna og aðeins þarna og nei, svo bara hljóp hún, maður! 

(munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Stök tófa sem skokkar inn í æðarvarp gæti því verið veidd samdægurs og ekki valdið 

frekari usla, eða – Baldur gaf til dæmis dæmi um slíka fræga tófu  – það er möguleiki að 

þú sért að fara að eltast við hana næstu tvö ár (munnleg heimild, 29. júní 2018). Enginn 

viðmælandi sem minntist hinsvegar á mink til samanburðar veitti þeim hina sömu stöðu 

sem einstaklingur. Minkur var alltaf ræddir á tegundarvísu og dæmdir á forsendum 

mannlegs siðferðis; þeir þóttu allir grimmir og illir upp til hópa á þann hátt sem tófan 

þótti sjaldan og oft lýst sem plágu sem gengur yfir ákveðið svæði og drepur meira en 

hann étur (Viðar munnleg heimild, 28. júní 2018)(Haukur munnleg heimild, 1. júlí 2018). 



34 

4.1.1 Manngerving eða persónugerving? 

Ég myndi ekki telja þetta manngervingu (e. anthropomorphization) á þann hátt sem 

Níels Einarsson (1997) ræðir um í grein sinni um hvali og önnur sjávarspendýr. Í fyrsta 

lagi greinir hann þar manngervingu sem afurð nútímasamfélags sem ekki hefur náin 

tengsl við náttúrulegt umhverfi sitt. Í öðru lagi er manngerving þar rædd nánast 

eingöngu sem tæki til þess að vekja umhyggju og samúð með dýrum/náttúrunni til þess 

að ýta undir vernd eða friðun þeirra (Níels Einarsson, 1997, 114-116).  

Eins og sjá má hér þá sjá veiðimenn (og aðrir sem iðulega umgangast tófu) sem svo 

að tófan hafi ákveðna eiginleika, þá fyrst og fremst gáfur og atbeina. Tófan er hinsvegar 

aðgreind frá mönnum að mörgu öðru leyti. Flest þau dæmi sem tekin eru fyrir hér sýna 

að tófur lúta ekki endilega sömu siðfræði og mennirnir. Líf hennar gangi einfaldlega út á 

að afla sér matar með hvaða klækjum og brögðum sem er, eins og margir viðmælendur 

bentu á, til dæmis Ólafur (munnleg heimild, 28. ágúst 2018) og Jói (munnleg heimild, 28. 

júní 2018). Fáir lýsa tófum sem grimmum eða illum fyrir það að drepa sér til matar. Það 

sé ekki hægt að búast við neinu öðru af henni; það sé í eðli hennar sem rándýr. 

Hinsvegar myndast spennan þegar hún veiðir eitthvað sem fólk metur að verðleikum, 

hvort sem það er vegna afkomu eða að ástæðum byggðum á fagurfræði og 

náttúruvernd. Auk þess er hugarfarsbreytingin sem Níels vísar til nátengt nýrri ráðandi 

ímynd fólks af náttúrunni sem varð til eftir seinni heimstyrjöldina og atómsprengjuna. 

Sú hugmynd um að „náttúran“ sé alveg varnarlaus gagnvart ágangi mannsins og þegar 

fólk komst að þeirri niðurstöðu að mannkynið væri í fyrsta sinn fært um að þurrka út 

heilu tegundirnar, ef ekki allt líf á jörðinni (Worster, 1977, 340). Hægt er að stilla upp 

hvalnum sem „saklausu“ dýri þegar kemur að ágangi mannsins, dýri sem getur ekki varið 

sig gangvart veiði þrátt fyrir umtalaða greind sína. Ímynd refsins fyrir þeim sem 

umgangast hann er hinsvegar sú að hann eigi sér einhverja björg gangvart manninum 

vegna greindar sinnar. Teljandi er að einn af tveimur viðmælandum sem ýjaði að því að 

vilja sjá refnum útrýmt taldi það einfaldlega ómögulegt sama hvað yrði reynt (Haukur 

munnleg heimild, 1. júlí 2018). Þetta er áhugavert, gefið hversu mikið var gengið á 

stofninn áður en hann var friðaður. 

Þess vegna væri hægt að færa rök fyrir því að tófan sé ekki manngerð, heldur er 

henni einfaldlega gefið það að greind hennar og persónuleiki eru sjálfsögð; að það séu 
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ekki atriði sem að mennirnir eiga einkarétt á. Auk þess er vert að taka fram að þeir sem 

tileinka henni þessa eiginleika og hafa vissulega með henni ákveðna samúð (það er að 

segja skilning á eðli hennar sem rándýri) hafa það samt sem hluta af daglegu lífi sínu að 

drepa tófur sem þeim þykir steðja ógn af. Þessi hugmyndafræði fólks er ekki í mótsögn 

við sjálfa sig og er heldur ekki afurð samfélags sem að upplifir firringu frá náttúrunni. 

Sem bændur og veiðimenn lifa þau í meira návígi við náttúruleg fyrirbæri heldur en 

margir aðrir. Hugmyndafræðin á sér líka greinilega undanfara lengra aftur í tímann 

heldur en á 8. áratug 20. aldar, eins og Níels ræðir um í sambandi við hvali. Í grein hans 

er einnig stuttlega rætt um refinn og spurt hvort að mismunandi álit fólks um hvort friða 

eigi ref eða útrýma honum sé dæmi um þróun frá bændasamfélagi til þéttbýlissamfélags 

(Níels Einarsson, 1997, 117). Þetta var aðeins nokkrum árum eftir nýju Villidýralögin 

1994. 

Ef breytingar á lögum frá tilraun til eyðingar á tegundinni, yfir í friðun hennar á 

síðasta áratug 20. aldar eru tekin að marki mætti ýja að því að hugarfarsbreytingin hafi 

einfaldlega fylgt breytingu Íslensks samfélags yfir í þéttbýlissamfélag. Þó þyrfti að 

rannsaka þá spurningu sérstaklega ef finna ætti orsakasamhengi. En jafnvel eftir 

endurskoðun laga 2013, á tíma þar sem þriðjungur Íslendinga býr á höfuðborgarsvæðinu 

og enganveginn er hægt að tala um þjóðina í heild sem bændasamfélag, þá hefur alltaf 

verið um friðun að ræða með undantekningum. Refir eru veiddir stafi að þeim ógn af 

tjóni og víðast hvar um landið nema á sérstökum verndarsvæðum. Er það vegna þess að 

slík forsenda er fyrir veiðum á tófu að ógerlegt er að breyta hugarfari fólks fyllilega? Eða 

er það vegna þess að það að veiða dýr sem standa undir persónugervingu en þó ekki 

hreinlega manngervingu, er engin mótsögn í huga fólksins sem stundar það? Því er ekki 

mögulegt að svara innana marka þessarrar rannsóknar. 

Slík persónugerving er ekkert einsdæmi. Margir hafa skrifað um síbreytilegan 

persónuleika (e. personhood) manna og annarra dýrategunda, til dæmis á Amazon 

svæðinu í Suður Ameríku og hvernig persónuleiki einskorðast þar ekki við mannfólk. Þar 

er hinsvegar ekki heldur sjálfsagt að hvaða tegund sem er, eða einstaklingar innnan 

tegundar, hafi persónuleika, jafnvel þegar kemur að mannfólki. Landamærin milli þess 

að vera dýr (e. animality) og manneskja (e. humanity) eru ekki alltaf einföld og er 

persónuleiki tímabundinn eiginleiki sem þarf að viðhalda, frekar en algild staðreynd. 
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Menn geta tapað þeim eiginleikum sem þykja gera þá mennska á meðan að sum dýr 

geta öðlast þá. Hinn svokallaði persónuleiki er ekki einskorðaður við menn. Þó þetta 

valdi stundum spennu er þessi samruni talin nauðsynlegur til þess að viðhalda og 

framleiða það sem telst mennskt (Brightman, 2017, 98).  

Ég held því fram að þau þemu sem birst hafa í þessarri viðtalsrannsókn bendi til þess 

að skilningur manna á norðanverðum Vestfjörðum (og trúlega víðar á Íslandi) á 

samskiptum manna og tófu fylgi ekki náttúru-menningarandstæðunni. Sum þemu vísa í 

hana, til að mynda það að líf refsins er endalaus lífsbarátta og að allt sem hann geri sé til 

þess að komast af, ólíkt daglegu lífi manna. En önnur þemu flækja þessa hugmynd okkar 

um dýr og náttúru sem algjörlega aðskylda menningu og því mannlega. Tófur, þó þær 

séu dýr, eru ekki auðkennanlegur og staðlaður hópur líkt og sumar aðrar tegundir eins 

og minkurinn virðast vera. Heldur eru þær gjarnan einstakar persónur, þó þær séu ekki 

mennskar. Því er hægt að segja að í huga manna falli þær undir skilgreiningu Ingold sem 

„persónu-lífverur“. 

Svo er ekki að segja að við séum hér til þess að dæma „vísindalegt“ gildi hugmynda 

sem lýsa refum t.d. sem einstaklingum sem læra hver að öðrum. Líkt og Tapper (1988, 

49) skrifar um orðræðu ýmissa samfélaga um dýr, þá er áhugi mannfræðinga fremur á 

samhengi umræðunnar og mikilvægi hennar í tengslum við félagsleg samskipti fólks.  

4.1.2 „Sentient ecology“ 

Ekki var óalgengt að viðmælendur viðurkenndu að þeim líkaði vel við tófur almennt og 

fundu margt aðdáunarvert við hana þrátt fyrir að telja hana einnig tjónavald og því að 

einhverju leiti meindýr. Dæmi voru gjarnan gefin í gegnum sögur af ákveðnum tófum 

eða hvernig fólk hafði lært á atferli þeirra með tímanum bæði úr fjarlægð og í návígi.  

Nonni: Maður verður að hugsa svoldið eins og þær (munnleg heimild, 2. júlí 2018). 

Og: 

Dísa: Það er fyndið hvernig tófan sest að í kollinum á manni (munnleg heimild, 28. 

júní 2018). 

Líkt og kemur fram í greiningu á ritum refaveiðimanna á tuttugustu öld (Haraldur 

Ólafsson, 1989 &1997) þá er endurtekið þema að menn þurfi að skilja hegðun og 

hugsunarhátt tófunnar til þess að geta átt við hana. Það sé í rauninni ekki hægt að verða 
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lánsamur veiðimaður, eða manneskja sem reglulega þarf að veiða tófur eða verja fyrir 

þeim fugla og fé, án þess að kynnast henni vel fyrst. Öll bókin „Á refaslóðum“ (1955) er í 

raun skrifað með þetta í huga, að kenna mönnum atferli tófunnar og þau brögð sem hún 

hefur til að snúa á veiðimanninn.  

Hver góð refaskytta temur sér strax nauðsynlega varfærni og reynir af fremsta 

megni að skilja andstæðinginn. Til þess eru ýmsar leiðir, þegar hún sér tófuna og 

tekur vel eftir því, hvernig hún hagar sér (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 15). 

Flestar þær refaskyttur sem rætt var við höfðu lesið þessa bók auk þess sem að 

margir aðrir sem að veittu aðstoð við verkefnið gerðu hið sama. Spyrja má hversu 

áhrifamikil þessi staka bók hefur verið á refaskyttur landsins síðan hún var gefin út og 

jafnvel hvort að rekja megi þessa hugmyndafræði að mestu leiti til hennar. Eða þá hvort 

að bókin endurspeglar umræðuna sem hún var skrifuð innan og er enn ríkjandi innan 

þessarar stéttar. 

Áhugavert er að sjá hvernig þessi áhersla á að skilja tófu sem andstæðing virðist 

vera ákveðinn undanfari þess að finna samúð með henni. 

Benni: Ja sko. Ég er ekkert sértaklega – mér er ekkert sérstaklega illa við hana. En 

hún er bara að trufla mig þarna við æðarvarpið. Og ef ég, það sko þýðir ekkert að 

reka hana í burtu, það er alveg tilgangslaust. Það er ekkert annað sem dugar á 

hana, það er að skjóta hana. En í sjálfum sér er hún ekkert að gera neitt nema 

bjarga sjálfri sér, sækja sér æti (munnleg heimild, 27. ágúst 2018). 

Þarna er tófunni stillt up sem dýri sem að lifir samkvæmt þörfum sínum og á í raun 

ekki annara kosta völ. Hinsvegar er þessi samúð ekki forsenda þess að mótmæla veiði á 

henni, líkt og er með hvali í grein Níels Einarssonar (1997). Heldur leiðir það að þeirri 

niðurstöðu að ekki sé annara kosta völ en að skjóta hana, einmitt vegna þess að hún er 

svo fær í því að forðast menn. Það er eitthvað óhjákvæmilegt við veiðar í þessum 

hugsunarhætti: Svo lengi sem að menn og tófur eru að eltast um sama bitann mun 

einhver veiði eiga sér stað. 

Endurtekið var þó að það að þrátt fyrir átakasamt samband, þá lögðu þeir 

viðmælendur sem veiddu tófur (eða létu veiða þær fyrir sig) áheyrslu á að mikilvægt 

væri að „gera það vel“. Það er að segja, þegar væri verið að veiða ref skyldi koma í veg 

fyrir að valda óþarfa þjáningum og löngum dauðdag. Þetta fer að vísu eftir 

dýraverndarlögum eins og þau eru í dag. Ólöglegt væri að gera nokkuð annað. Lög um 
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velferð dýra nr. 55/2013 gera öllum veiðimönnum skylt að skilja ekki eftir særð dýr 

heldur verði að elta þau uppi og aflífa þau. En þetta eru líka talsverð viðbrigði frá þeim 

tímum þar sem eitrað var fyrir ref ásamt muldu gleri eða nálum, sem getur aldrei verið 

annað en sársaukafullur og langdreginn dauðadagur. 

Baldur: Já. En, eh. Ég verð nú að segja það þó við séum náttúrulega ekkert ánægðir 

með að þurfa að vaka svona... þúsundir nátta (hlær) að þá er, þá þykir manni bara 

vænt um tófuna. (...) Ég verð að segja það. Flestum refaskyttum finnst vænt um 

tófuna og við erum sko, maður bara undrast hvað er mikið vit í þessum litla haus. 

Alveg ótrúlegt. Þó maður sé ekkert ánægður með það þá dáist maður að því hvað 

þær leika á mann. Hvernig að þær eru fljótar að, að læra. Og hvað þær eru slyngar, 

sko. 

Þetta er ólíkt því hvernig komið er fram við mink í lögum. Samkvæmt lögum um 

velferð dýra nr. 55/2013 má leggja gildrur fyrir hann í vatni sem leiða til þess að hann 

drukknar, þrátt fyrir aðólöglegt sé að drekkja nokkrum öðrum dýrum til að deyða þau. 

Greinilega er ekki gefið að dýr eigi skilið tiltölulega sársaukalítinn dauðadag. Hinsvegar 

er það engan veginn samasemmerki við að það sé alveg óásættanlegt að veiða tófur. 

Ég: Hvaða kynni hefurðu af refum og í hvaða samhengi? 

Nonni: Ja, bæði að horfa á hann og njóta þess að sjá hann lifandi og svo líka að 

drepa hann (munnleg heimild, 2. júlí 2018). 

Það áhugaverða er að þessir tveir hlutir eru ekki í mótsögn við hvorn annan í huga 

flestra þeirra sem rætt var við. Það ekkert sem fyrirbyggir því að dást af tófu utan 

veiðitíma, eða jafnvel kænsku hennar í að stela eggjum úr varpi og að skjóta aðra eða 

sömu tófu stuttu síðar þegar þörf þykir til. Og afhverju ætti það að vera mótsögn, 

eitthvað frekar en það að annast vel um og þykja vænt um hest eða annað húsdýr sem 

fer þó að lokum til slátrunar?  

Refirnir eru ekki hlutlaus bráð heldur – þeir bregðast við þeim sem veiða þá og 

reyna að varna þeim frá varpi. Baldur talar um að eftir að farið var að girða í kringum 

æðarvörp þá hafi refir fyrst reynt að finna smugu á girðingunni en síðar farið að stökkva 

beint yfir. Þeir syndi einnig í vörp færð út í hólma og eftir að farið var að nota riffla í stað 

fyrir haglabyssur og færið varð lengra, hafi þeir lagað sig að því hversu nálægt þeir 

máttu koma veiðmönnum (munnleg heimild, 27. ágúst 2018). 
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Baldur: Þetta þekkt maður ekki fyrir svona 70 árum síðan. Þannig að þetta er bara 

furðulegt að horfa upp á hvernig að tófan hefur aðlagast þessum nýju tækjum 

mannsins. (...)En ef að maður skýtur og hittir ekki þá eru þær strax orðnar, þær 

virðast læra gríðalega mikið á því, ég tali ekki um þegar er búið að skjóta á þær oft. 

En þá eru þær orðnar svo slyngar, sko að fela sig að maður bara nær aldrei að 

skjóta þær (munnleg heimild, 27. ágúst 2018). 

Baldur lítur líka svo á að tófur læri slíka klæki og brögð af hvor annarri, ekki bara 

kynslóð af kynslóð, heldur fullorðin dýr hvort af öðru. Annar viðmælandi talar líka um 

hvernig refir velja frekar að veiða aðra fugla eftir að þeir fara að verpa, þó að 

æðarfuglinn sé með fyrri fuglategundum til þess að hefja varp á vorin(Nonni munnleg 

heimild, 2. júlí 2018). Tófa getur því valið að byrja að tína úr æðarvarpi og hætta því svo 

alveg til þess að fara að veiða mófugl eða svartfugl um leið og varp byrjar þar. Þetta var 

stundum túlkað sem svo að tófan veldi sér æti af stöðum þar sem hún var ekki undir jafn 

mikilli ógn frá veiðimönnum. En jafnframt völdu aðrar tófur að halda áfram að veiða úr 

æðarvarpi þrátt fyrir að hafa aðgang að fæði annarstaðar. Þá var skilningur fólks sem 

svo að þær væru annaðhvort a) vitlausar og yrðu því fljótveiddar eða b) þær gerðu sér 

grein fyrir hættunni en hefðu valið að veiða þar hvort eð er af ýmsum ástæðum. Gjarnan 

þóttu slíkar tófur einnig slyngar í að forðast mannlegt eftirlit og þar af leiðandi veiði.  

Theódór Gunnlaugsson talar að sama skapi um tófur í bókinni „Á refaslóðum“. Bókin 

var hugsuð sem nokkurskonar fræðirit um refi og refaveiði og sést það glögglega að 

tófan er ekki hlutlaus sem veiðidýr. Refir beiti brögðum sem að samkvæmt Theódóri 

,„mér kom ekki til hugar að gætu átt upptök sín annars staðar en í mannsheila, og það 

óvenju snjöllum heila.“ (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 9). 

Svo er ekki að segja að þetta sé vitneskja af sama bergi brotin og ef, til dæmis, 

einhver myndi ákveða að gera tuttugu ára rannsókn á hegðun tófu í Dýrafirðinum og sjá 

hvort að þær læra slíkt hvor af öðru. Henni er heldur ekki ætlað að vera það; Ingold talar 

um svipuð dæmi þegar kemur að Cree caribou veiðimönnum í Norður Ameríku. Slíkar 

sögur af dýrum er ekki ætlað að vera vísindaleg staðreynd sem hægt er að skrásetja sem 

„traustar“ upplýsingar. Heldur eru þær samsafn margra ára upplifanna, þekkinu og 

reynslu af því að lifa í ákveðnu umhverfi, og hefur þetta verið kallað „sentient ecology“ 

(Ingold, 2000, 25). Erfitt er að þýða hugtakið á íslensku og því verður því haldið á ensku í 

gegnum textan. Slíkt samsafn vitneskju verður að innsæi (e. intuition) og gerir fólki kleift 

að læra á og læra af umhverfi sínu; hvernig bregðast má við því og hvernig umhverfið 
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bregst við þeim. Þessarri reynslu má deila með öðrum sem geta líka tileinkað sér hana, 

en tilgangurinn er að deila upplifun af umhverfi sínu á það sem kalla mætti jafnvel 

hversdagslegan hátt fremur en vísindalegan. Þetta innsæi hefur samt gildi líkt og 

vísindalegar upplýsingar um sama efni en er nýtanlegt undir öðrum kringumstæðum 

(Ingold, 2000, 25). Annað kemur því ekki í staðinn fyrir hitt.  

Haraldur Ólafsson (1989) fjallar um þetta í beinu sambandi við tófuna þegar hann 

skrifar út frá ritum veiðimanna um samskipti sín við hana. Þar talar hann um hvernig 

veiðimenn líti á tófu sem greinda og færa um að læra af reynslunni og að þeir byggi 

túlkun sína á þessum hæfileikum tófunnar á langtíma athugun, frekar en hjátrú. Hann 

telur nálgun þeirra vera bæði umhverfisfræðilega og hegðunarfræðilega, það er; reynsla 

þeirra af tófunni bendir til þess að hún sé fær um einhverja hina sömu greind og fólk. 

Með því að öðlast þessa reynslu, deila henni og í sumum tilfellum skrásetja hana tókst 

þeim vel til í veiði og því var ástæða til þess að viðhalda þessu sjónarhorni (Haraldur 

Ólafsson, 1989, 47). 

4.2 Togstreita milli manna og dýra (e. human-wildlife conflict) 

Margir viðmælendur tóku það sérstaklega fram að þó að tófa valdi usla í þeirra daglega 

lífi, þá séu þau ekki hlynnt því að útrýma tegundinn. Þetta er áhugavert þar sem ekki eru 

nema tveir áratugir síðan að refurinn fékk friðun og að áður fyrr voru lög sem töluðu 

beinlínis um eyðingu stofnsins (ásamt mink).  

Viðar: Ég er ekkert hlynntur því að honum verði útrýmt! Alls ekki, sko. (...) En það 

má fækka honum. Hann veldur rosalegum skaða á varpstöðum. Þar sem hann 

kemst óáreittur (munnleg heimild, 28. júní 2018) 

Einnig bendir ýmislegt til að á fyrri áratugum hafi verið aðeins meiri andúð gagnvart 

tófunni.  

Dísa: Eh, maður þú veist man – já, þetta er mismunandi núna og þetta var – þetta 

er líka svoldið mismunandi eftir svona tímum (Ég: Mhm) eða sko, ég er alin hérna 

upp, sko (...) Og ég... maður heyrði samt sko, þó þetta væri svona vargur eins og 

kallað var, var talað um...  Ég hef – sko þeir sem vilja veiða hana og vilja losa við 

hana, þá vill enginn útrýma henni, tildæmis. Ég held að það sé – ég hef aldei heyrt 

um neinn sem myndi vilja reyna að útrýma tófu (munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Þessi hugsun bergmálaði víða. 
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Benni: En svona almennt held ég að bændur og sveitafólk vilji að henni sé haldið 

niðri, ég held að enginn ætlist til því að henni sé útrýmt. En að henni sé haldið 

svona í einhverju lágmarki (munnleg heimild, 27. ágúst 2018). 

Friðrik: Ég held bara, eins og, það verður náttúrulega að passa það að eitt dýr í 

keðjunni verði ekki allt of öflugt og stórt (munnleg heimild, 31. ágúst 2018). 

Hér má lesa að staða refsins sem einskæru meindýri (eða „vargi“) er getur tekið 

breytingu. Þó að enn séu notuð orð á borð við vargur og dýrbítur í dagvirðist umræðan 

almennt hafa mýkst gagnvart refnum að þessu leiti. En þó eymir enn eftir af henni í dag: 

Dísa: En, öllum, allir – öllum finnst sko... Ég held að það séu flestir bara svona eins 

og ég, finnst þetta mjög flott dýr en, auðvitað er einhver undantekning á því, ég 

meina það eru einhverjir sem tala um „helvítis tófuna“ og, og tala svona – en það 

eru kannski bara þeir sem bera ekki virðingu fyrir dýrum yfirhöfuð. Ég veit það ekki. 

Þú veist, ég, ég gæti aldrei svona... Fyrir mér... Mér líkar ekki svona tegundahyggja 

(munnleg heimild, 28. júní 2018) 

Friðrik: Ég held svona almennt séð bara... fólk hafi í rauninn bara gaman af því að 

heyra í honum og sjá hann. Meira heldur en – maður náttúrulega veit það að það 

eru bændur sem að stendur svona stuggur af honum. Sumum meira en öðrum. En... 

ég held að það sé ekkert slæmt viðhorf, til hans. Það finnst náttúrulega þegar það 

er orðið allt of mikið af þessu. Farið að sjást daglega. Annars held ég að fólk hugsi 

ekki mikið um það, finnst bara gaman að sjá ref.(...) Það – náttúrulega, þeir sem vita 

hvað refur getur gert mikinn skaða, ef þeirra hagsmunir liggja þar, þá er þeim illa 

við ref (munnleg heimild, 31. ágúst 2018) 

Því virðist vera að álit manna á tófunni sé fyrst og fremst byggt á hagsmunum. Þó 

eru hagsmunir ekki endilega forsenda fyrir því að fólki mislíki tófuna sem tegund, eins og 

má sjá hér að ofan. 

Tveir viðmælendur virtust hlynntir því að tófunni yrði útrýmt eða að minnsta kosti 

fækkað þar til stofninn væri álíka sterkur og þegar hann var síðast í lágmarki. 

Ég: Hvaða viðhorf hefurðu svona almennt til refa? 

Ægir: Mér er meinilla við refi og mér finnst að það eigi að skjóta þá næstum því alla 

(hlær). Ég segi ekki að það eigi að útrýma þeim en ég mundi vilja það sjálfur að það 

yrði – og þá segi ég það nú bara vegna beinna hagsmuna af æðarvarpinu. Sko, 

æðarvarp er mjög víða mjög verðmætt fyrir bændur að hafa, og stunda það. Og það 

er bara nánast ekki hægt ef það er svona mikið af ref. Eða að minnsta kosti verður 

það miklu dýrara. (...) Þetta er náttlega umdeilanlegt, en viljum við bara að refnum 

fjölgi og fjölgi og fjölgi? Er einhvert fólk sem vill það? (munnleg heimild, 29. ágúst 

2018). 

Sama tón mátti heyra hjá fyrrum sauðfjárbónda. 
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Ég: Hvað myndurðu segja að væri almennt álit fólks á refum hérna á svæðinu. 

Haukur: Sko ég veit það ekki alveg, en ég held að bændur fyrst og fremst séu á móti 

honum, sem er mjög eðlilegt, sérstaklega æðarbændur og fjárbændur. En eins og 

höfuðborgarbúar og kaupstaðarfólk, ég held það, annars hef ég nú ekkert rætt það 

neitt persónulega við það, ég held það spái ekki mikið í það.  Ég veit að sumt fólk jú 

finnst örugglega að það eigi að láta tófuna lifa í friði en... Það á að halda tófunni og 

mink alveg í lágmarki. Segi ég. Ég segði það við hvern sem er, sem ég tala við 

(munnleg heimild, 1. júlí 2018). 

Hér má sjá merki þess að þó fólk vilji halda tófustofninum niðri með veiði að þá 

þykir róttækt að ætlast til útrýmingar. Ægir segist ekki vilja að segja að hann vilji sjá 

refum útrýmt, en vill það þó samt vegna eigin hagsmuna. Haukur felur ekki skoðun sína, 

en virðist samt gera sér grein fyrir því að hún mundi ekki vera samþykkt af hverjum sem 

er. Ægir virtist hinsvegar meira viss um að aðrir deili skoðun hans. 

Ægir: Það er öllum bændum illa við refi. Það er nú bara svoleiðis. Af því að það 

kemur líka fyrir reglulega að ef það er mikið af ref að þá fara þeir í lömb. Það er 

allstaðar. Og kannski ekki mikið en alltaf eitthvað svo að það er öllum bændum illa 

við refi. Ég held að það sé sama hvar er á landinu (munnleg heimild, 29. ágúst 

2018). 

Refum er lýst sem eyðileggjandi bæði þegar kemur að hagsmunum manna (eins og 

við sauðfé og æðarfugl) og þegar kemur að stað þeirra í náttúrinni (hvernig þeir „hreinsa 

upp“ mófugla). Gjarnan er ætlað að þeir kunni sér ekki hóf, drepi meira en þeir geti étið 

og éti hreinlega þar til þeir springa, eins og til dæmis Viðar (munnleg heimild, 28. júní 

2018) og Ólafur (munnleg heimild, 28. ágúst 2018) minntust á. Þetta eru þau einkenni 

refa sem þykja síður en svo aðdáunarverð. Þetta fylgir þó líka því að ávalt er áætlað að 

líf refs gangi alltaf út á það að komast af; að lífshlaup þeirra gangi út á það að lifa af og 

fjölga sér í því viðhvörfla umhverfi sem þeir búa við. Margir viðmælendur endurtóku það 

orðrétt: „Líf þeirra snýst bara um það leita að mat“ (Jói munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Menn hafa þó undrað sig á því áður hversu erfiðlega hefur gengið að útrýma refnum, 

þegar það var beinlýnis á dagskrá: 

okkur sem trúum því, að við einir berum pálma vitsmunanna og kórónu tækninnar, 

og fyrir okkur verði allar aðrar veru jarðar á falla á kné og tilbiðja. – Ónei. Fyrir 

íslenzka refnum megum við sjálfir taka ofan pottlokin, ræskja okkur og brjóta 

heilann um eftirfarandi: - „Hver eiginlega andskotinn veldur því, að þessi refadjöfull 

er ekki steindauður fyrir löngu? Er hann ódrepandi, eða er hann svo vel úr garði 

gerður, að við, sem með ótal lögum og lífsins „seremoníum“ þurfum að halda 
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verndarhendi okkar yfir öðrum skepnum, svo þær gjöreyðist ekki, getum ekki unnið 

á honum hve fegnir sem við vildum? (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 14). 

Þessi tilvitnun er meira í anda Ægis og Hauks heldur en hinna viðmælendanna, enda 

gefin út stuttu eftir að sett voru lög um eyðingu refa og minka nr. 56/1949. Hinsvegar 

vottar eins og alltaf fyrir aðdáun og undrun á vitsmunum refsins og hæfileikum hans til 

þess að skjóta mönnum ref fyrir rass. Því má sjá að þetta sjónarhorn á sér vissulega 

forföður á því tímabili þegar refir voru með öllu réttdræpir, en virðist annaðhvort vera á 

útleið eða þyki að minnsta kosti róttækt að nefna það með nafni í umræðunni. 

4.2.1 „Wicked problems“ og atbeinar dýra 

Tjón af völdum refa er sá aðal snertiflötur sem leiðir til þess sem kallað er í 

umhverfisfræði átök eða togstreita milli manna og dýra (Hill, 2017, 1).  Hér áður fyrr 

byggðust rannsóknir yfirleitt á því að skoða hegðun þeirra dýra sem var verið að eiga við 

hverju sinni og hvað þau gera til þess að valda usla meðal fólks. Þeirra lausna sem var 

leitað var iðulega beint að því að stöðva eða breita hegðun dýra þannig að slík átök 

mundu hætta að eiga sér stað eða ættu sér stað í minni mæli heldur en áður. Dýrin eru 

því gerendurnir í þessum skilningi og hlutur fólks er að bregðast við gjörðum þeirra (Hill, 

2017, 1). Í seinni tíð hefur sá skilningur hinsvegar breyst á þá vegu að margir skilgreina 

slík átök sem ekki raunveruleg átök milli manna og dýra, heldur sem átök milli 

mismunandi hópa mannfólks sem er ekki sammála um hvernig skuli eiga við dýr. 

Rannsakandur hafa sífellt ofar skilgreint slík átök sem óleysanleg vandamál (e. wicked 

problems) vegna þess að ekki sé hægt að komast að samkomulagi um hvernig best sé að 

leysa þau og skilgreiningar á vandamálinu sjálfu eru síbreytilegar (Hill, 2017, 1). Til að 

finna lausn slíkra vandamála sé nauðsynlegt að fólk komist að samkomulagi um 

nákvæmlega hvað vandamálið sé, sem getur virst óleysanlegt vandamál út af fyrir sig 

(Hill, 2017, 1). Hér er því gagnlegt hér að skoða betur hugmyndir þeirra um þessi 

síbreitilegu vandamál. 

Togstreita milli manna og dýra einkennast gjarnan af því að það eru margir 

mismunandi hagsmunaaðilar sem allir hafa mismunandi forgangsröðun á hvernig best 

eigi að eiga við aðstæður. Þar sem lausnir miðast gjarnan að því að finna tæknilegar 

lausnir þar sem félagsleg átök eru undirliggjandi geta þær misst marks eða valdið enn 

frekari átökum. Því er nauðsynlegt að skilja átök dýra og manna sem bæði líffræðileg og 
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félagsleg (e. biosocial). Þetta þarfnast samvinnu milli bæði raunvísinda og félagsvísinda 

og að fræðimenn innan beggja hópa hafi einhverja þekkingu á hugmyndafræði hinna 

(Hill, 2017, 2-3).  

Knight (2017) túlkar það einmitt sem svo að togstreita milli manna og dýra sé ekki 

alltaf bara einskorðuð við menn á móti dýrum. Heldur geti sú togstreyta einnig valdið 

togstreytu á milli mismunandi hópa fólks. Knight skoðar þetta í gegnum tjón sem apar í 

Japan valda fyrir akuryrkjubændur. Þar leiða ýmsar aðferðir notaðar til þess að sporna 

við þessu tjóni gjarnan til þess að bændur í heild sinni forðast ekki tjónið. Heldur gerist 

það aðeins að bændur í næsta nágrenni sem að ekki notuðu sömu aðferðir verða fyrir 

tjóni í staðinn. Þannig gerist það að þeir bændur sem setja upp girðingar í kringum land 

sitt leiða apana til þess að ráðast frekar á akra nágranna þeirra sem ekki hefur sett upp 

girðingu, sem dæmi. Þetta veldur togstreitu á milli nágranna og hópar fólks sem 

aðhyllast eina aðferð fram yfir aðra. Fólk fer að tengja tjónið sem þeir upplifa ekki bara 

sem afleiðingu af völdum dýra, heldur líka við fólkið sem „leiddi til“ tjónsins (Knight, 

2017). 

Hinsvegar getur það að setja alla áhersluna á hagsmunaátök milli mannfólks í þessu 

samhengi dregið athyglina frá dýrum sem gerendur. Rándýr eins og tófan sem veiða 

önnur dýr sér til matar gera samkvæmt hugmyndinni um hagsmunaátök milli mannfólks 

ekki greinarmun á æðarvarpi undir vernd manna og varpi fugla sem ekki njóta sömu 

verndunar. En þó er það bara í fyrra tilfelli þar sem er nánast öruggt að þær verði fyrr 

eða síðar skotnar. Ekki er rétt að skella skuldinni á tófuna – líkt og margir viðmælandur 

benda á þá er það lifibrauð tófunnar að vera rándýr og ekki getur hún breytt því. En ef 

það hefði tekist með öllu að útrýma tófu og mink eins og var áætlunin var á sínum tíma, 

þá mundu þessi átök ekki eiga sér stað. Þetta hljómar kannski afskaplega augljóst; 

dauður refur veiðir hvorki æðarfugla né lömb. En það undirstrikar þó þá staðreynd að 

tófan hefur eigin hagsmuna að gæta og hvort sem hún tekur meðvitaða ákvörðun um 

það eða ekki að valda tjóni, þá er hún samt í hópi gerenda í þessu samhengi. Væri tófan 

útdauð tegund á Íslandi væri hvorki vandamálið, né samskiptin, til staðar (þó að vel geti 

verið að önnur umhverfisvandamál mundu verða til, skyldi hún hverfa alveg af landinu).  

Tilhneiging Knight (2017) og einnig Hill (2017) í sama riti til þess að gera lítið úr eða 

afneita gjörsamlega atbeini dýra afmyndar samband tófunnar og mannsins sem eitthvað 
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algjörlega einhliða. Það gengur beint á móti skilningi fólks á tófunni sem dýr sem virkum 

gerendum og einstaklingum í sínu umhverfi. Refaveiðar á Vestfjörðum virðast heldur 

ekki vera svo mikið álitamál, með svo breytt bil milli hagsmunaaðila, að tófan sé 

einungis táknræn fyrir togstreytu manna á milli. Vandamálið er ekki bara táknrænt, 

heldur raunverulegt að því leiti að refir drepa sér gjarnan til matar aðrar lífverur sem 

menn líta á sem verðmæti, hvort sem það er vegna þess að þeir hafa beinan hagnað af 

þeim (æðarfugl or sauðfé) eða vegna röksemda um náttúruvernd og fagurfræði 

(mófuglinn).  

Ef taka má að marki viðmælendurna í kafla 4.2, sem að ekki vilja raunverulega 

útrýma tófustofninum, þá er vandamálið í hugum fólks ekki refurinn, punktur. Heldur 

virðist það vera „of margir“ refir, eða refir „á vitlausum stað.“ Fólk vísar til fortíðar, 

þegar það þótti frétt til næsta bæjar að sjá ref yfir sumarmánuðina eftir að grenjavinnslu 

hafði verið lokið, til viðmiðunnar eða nokkurskonar eðlilegt eða ákjósanlegt ástand, til 

dæmis Benni (munnleg heimild, 27. ágúst 2018) og Ægir (munnleg heimild, 29. ágúst 

2018). Þetta er þrátt fyrir að refurinn hafi á þessum tíma verið í útrýmingarhættu. 

Annarskonar samskipti 

Í öðru lagi felst í báðum hugtökunum („human-wildlife conflict“ og „conflict between 

humans about wildlife“) að þau einu sambönd sem er verið að skoða eru togstreytu- 

eða átakasambönd. Brightman (2017) lýtur svo á að þetta ýti undir það að dregin sé föst 

lína á milli „náttúru“ og „menningar“, manna og dýra, sérstaklega þegar kemur að friðun 

ákveðinna vistkerfa eða tegunda, „náttúrunni“ til verndar (Brightman, 2017, 96-97). Dýr 

verða því óboða gestir í mannlegu umhverfi um leið og þau yfirgefa þessi friðuðu svæði. 

Eða, ef þau hafa ekki sérstakt friðunarsvæði en eru sjálf friðuð tegund, taka á mynd 

meindýrs sem að fólk lítur á sem togstreytuvald, vegna þess að það hlýðir ekki 

mannlegari afskorðun á rými. Enn og aftur erum við að tala um dýr „á vitlausum stað.“ 

Hér má glöggt sjá aðskilnað milli menningar og náttúru eins og Williams talar um, með 

því að afmarka ákveðin rými sem mannleg eða náttúruleg. 

Hinsvegar bendir margt til þess að fólk umgangist tegundina ekki á forsendum þess 

að allir refir séu í stanslausum átökum við það. Það verður óhjákvæmilega 

einhvernveginn sú mynd sem dregin eru upp þegar er talað um að ákveðin sambönd 

sem í eðli sínu „togstreytusambönd.“ Heldur eiga sér stað ákveðnir snertifletir milli 
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manna og tófu þar sem að þau keppast 

um sama bitann, en annarskonar 

samskipti geta samt átt sér stað 

samhliða átökunum. Einnig eru uppi 

hugmyndir um nýja möguleika í 

samskiptum refa og manna í gegnum 

ferðaþjónustu. Ljósmyndarar hafa lengi 

vel þyrpst á Hornstrandir til þess að ná 

myndum af tófunni, hvort sem það er 

fyrir eigin ánægju eða fyrir hin ýmsu 

tímarit og ljósmyndabækur. 

Sem dæmi má nefna tvo viðmælendur í þessarri rannsókn, Jóa og Nonna. Jói, 

samhliða því að vera refaskytta, fer einnig með ferðamenn í göngur þar sem þeim gefst 

kleift að fylgjast með og ljósmynda refi án þess að refir séu skotnir. Þessi störf eru 

samhliða hvor öðru, hvorugt fellir hitt úr gildi. Hann segir sjálfur að aðferðin sé í raun sú 

sama: „það er að fara á ólíklegan stað og skanna og bíða. Skjóta, annaðhvort með 

myndavél eða riffli (hlær)“ (munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Nonni hefur einnig íhugað slíkt, að fara með ferðamenn að vetri í kofan þar sem að 

hann leggur beitu fyrir refi og skýtur, til þess að leyfa þeim að fylgjast með og ljósmynda 

refina – aftur án þess að skjóta refi á meðan því stendur. Ætlunin er þó ekki að skipta út 

rifflinum fyrir myndavél, heldur stunda bæði störf samhliða (munnleg heimild, 2. júlí 

2018). Í þessum tilfellum eru refir leitaðir uppi á sama hátt og þegar staðið er í veiði, en í 

stað þess að vera skotnir sem tjónavaldar og skilað inn til sveitafélagsins gagnvart 

borgun, þá afla þeir mönnum hagnaði á annan hátt og lifa af fyrir vikið. 

Ólafur, sem er grenjaskytta, minntist einnig á þessi nýju hlið túrismans. 

Ólafur: En svo er náttlega aðeins að byrja túrismi að labba á ref og taka myndir og 

svona. Og það er bara, mér finnst það bara mjög gott. Að selja inn á þetta. Best að, 

það er náttlega, já. Kannski verður það framtíðartekjulindin (munnleg heimild, 28. 

ágúst 2018). 

Dísa talaði jafnframt um stöðu refsins sem auglýsingardýr á Vestfjörðum. 

Mynd 5 - Ljósmyndabók um refi á 
Hornströndum (Philippe Garcia, 2016). 
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Dísa: Þeim finnst svona að þetta eigi að vera okkar söluvara meira (...)Þú veist, bara 

eins og það kom hugmynd um það að þetta væri einkennisdýr Vestfjarða og 

eitthvað svona sko (...)Sett á bæklinga, hún var einusinni á forsíðunni á svona 

Vestfjarðarkorti (munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Einhver merki eru um að þetta valdi einhverri togstreitu milli hópa. Dísa sagði síðar 

að fólki væri nær að auglýsa frekar æðarfuglinn sem slíkt einkenni (munnleg heimild, 28. 

júní 2018). Hér er hugsanlega hægt að tala um streitu milli mismunandi hagsmunahópa 

manna þar sem dýr verða merki þeirrar togstreitu, í skilningi Knight (2017). Ekki eru allir 

sáttir við þessa nýju áherslu á ímynd refsins og heldur ólíklegt að umbreytingin verði 

algjör. 

Fullbjartsýnt væri að stilla þessu upp sem voninni fyrir framtíð sambands manna og 

refa á landinu. Eins og minnst er á að ofan er ekki eins og að menn hafi farið að stunda 

ferðaþjónustu og ljósmyndun í stað veiða. Ólíklegt er að veiðimenn á landsvísu leggi frá 

sér rifflana að fullu, né er heldur ætlunin að leggja rök fyrir því að veiði á refum í heild 

sinni sé óásættanleg. Nema finnist aðrar leiðir til að sporna við tjóni af völdum refa í 

æðarvörpum er líklegt að veiði muni halda áfram. Enn fremur er litið á refi sem 

arðræningja ekki bara á menn heldur á villtar fuglategundir á þá vegu að menn virðast 

sjá ástæður til þess að koma í veg fyrir frekari stækkun refastofnsins fyrir hönd mófugla. 

Viðmælendur vilja almennt halda refastofninum niðri þó ekki sé beðið um útrýmingu. En 

þetta er dæmi um hvernig að sambönd manna og rándýra á borð við tófuna er ekki 

eingöngu hægt að smækka niður í togstreitusambönd, sérstaklega svo lengi sem að 

menn líta á tegunda sem hóp einstaklinga. 

 

4.2.2 Tjón 

Um allt land berjast auðfjáreigendur við tæfu. Hún er þeim skaðræðisdýr, og þeir 

vilja hana feiga (...) þó ekki verði sagt hve mikinn skaða refirnir gera 

sauðfjáreigendum árlega, er víst að hann skiptir hundruðum þúsunda, og kemst 

vafalaust mörg ár upp í miljónina. Það skiptir því miklu, að tæfurnar séu unnar, og 

skaðinn, sem þær valda, minnkaður. (Páll Zóphóníasson í Formála Á refaslóðum 

(Theódór Gunnlaugsson, 1955, 7-8)). 

Ekki er hægt að tala um villt dýr í stjórnleysi (eða „ekki undir stjórn mannsins“ ólíkt 

tömdum dýrum) í skilningi Ingold (2000, 62) í þessu samhengi án þess að tala um tjón. 

Þessi færni refa til eyðileggingar í gegnum veiði sér til matar er það sem að við skiljum 
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sem tjón. En vitum við raunverulega hversu mikið er af slíku tjóni og undir hvaða 

kringumstæðum það á sér stað? 

Æðarrækt 

Margir æðarbændur og þeir sem vinna fyrir þá bera þess vitni að það þarf ekki marga 

refi til þess að fæla fugla úr æðarvarpi og éta stóran hluta eggja, til dæmis Benni 

(munnleg heimild, 27. ágúst 2018) og Ægir (munnleg heimild, 29. ágúst 2018). Því sitja 

æðarræktendur gjarnan upp með að vakta vörp sín fyrir ref (og öðrum rándýrum 

samanber mink og hrafni). Þó refur í æðarvarpi taki ekki endilega margar kollur sem 

liggja á hreiðri getur hann fjarlægt mörg hundruð egg á einni nóttu og grafið (Páll 

Hersteinsson, 2004, 82). Einnig eru töluverðar líkur á því að æðarkolla sem að kemur að 

tómu hreiðri muni verpa annarstaðar næsta ár sem getur valdið miklum skaða fyrir 

bændur sem hafa eytt miklum tíma í að gera varp griðarstað fyrir æðarfugla til þess að 

geta stundað þar dúntekju (Páll Hersteinsson, 2004, 82). 

Fram yfir aldarmótin 1800 bendir allt til að þétt æðarvarp hafi eingöngu verið í 

eyjum þar sem að refir komust ekki á meðan varpi stóð. Síðar hafi varp víðsvegar færst 

upp í land á þeim svæðum þar sem æðarfuglinn nýtur verndar æðarbænda fyrir tófu. 

Varpið er oft vaktað og refir sem þangað koma til að veiða eru skotnir (Páll 

Hersteinsson, 2004, 82). En þrátt fyrir herferð til útrýmingar refs á 20. öldinn bendir 

margt til þess að æðarbændum mundi ekki vera það í hag ef ref yrði útrýmt á lands- eða 

svæðisvísu og eru til dæmi um hið andstæða. Á þeim svæðum þar sem refum hefur áður 

verið útrýmt hefur átt sér stað að dúntekja hafi dregist saman í stað þess að aukast, þar 

sem að æðarfuglinn – í stað þess að hópa sig þétt saman – dreifði sér svo víða að erfitt 

var að finna hreiður þegar tína átti dún (Páll Hersteinsson, 2004, 82). Annarstaðar, þar 

sem að engir refir höfðu verið, breyttist æðarvarp lítið, en þegar refir fóru að grenja sig 

nálægt varpinu á ný fækkaði hreiðrum utan varpgirðingar og fjölgaði innan hennar, þar 

sem æðarfuglinn var öruggari frá refnum. Dúntekja jókst því samhliða þess að refir 

grenjuðu sig á svæðinu. Færa mætti jafnvel rök fyrir því að refir séu að gera 

æðarbændum gang á þennan hátt, svo lengi sem þeir komast ekki í sjálft varpið (Páll 

Hersteinsson, 2004, 83). Þó er líklega erfiðara að líta svo á málið sért þú æðarbóndi sem 

vakir yfir varpi í margar vikur á ári. 
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Sauðfjárrækt 

Ólafur: Það er náttúrulega eðlilegt þegar dýrbítur kemur og drepur hjá bónda, 

kannski tuttugu lömb eða þrjátíu, þá er það náttlega gífulegt tjón fyrir þann bónda, 

sko. Og þá æsist fólk upp á móti því sko, og þá er kannski eitthvað gert sko. En það 

hefur ekkert verið metið samt. Og erfitt að kannski, erfitt að meta tjón bænda. 

Þegar er ekki farið á greni og ekki fylgst með því einusinni hvort að það er lambshræ 

á eða ekki. Aldrei sem ég man eftir höfum við verið beðnir um að skrá æti sem 

fundist hefur á greni. Það eru bara refirnir (munnleg heimild, 28. ágúst 2018). 

Sauðfjárbændur eiga líka við tjón af völdum refa þegar refir ráðast á eða drepa lömb 

og veikburða kindur. Oft getur verið erfitt að meta slíkt tjón, þar sem bæði æðarvörp og 

sauðfjárræktendur verða mismikið fyrir tjóni af völdum refa – sjá má þegar kemur að 

æðarvörpum að staðsetning þeirra getur skipt öllu. Sumir verða fyrir miklu tjóni af 

þessum völdum en aðrir jafnvel engu. Samkvæmt Ester Unnsteinsdóttur, líffræðingi við 

Náttúrufræðistofnun, í viðtali við Morgunvaktina, hefur slíkt tjónamat aldrei verið gert á 

landsvísu og í sjálfum Villidýralögunum er ekki næginlega mikið fjallað um undanþágur 

frá friðun vegna tjóns og í hvaða kringumstæðum hún er viðeigandi (Óðinn Jónsson, 

Björn Þór Sigbjörnsson og Vera Illugadóttir, 2018).  

Tjón á sauðfé af völdum tófu hefur þó minnkað mikið frá fyrri öldum. Páll 

Hersteinsson líffræðingur skrifaði um það að skaði af þessu tagi hafi minnkað mikið á 20. 

öld, þrátt fyrir að ref hafi ekki farið að fækka verulega fyrr en eftir 1957 og þó að sauðfé 

hafi fjölgað mikið löngu fyrr (Páll Hersteinsson, 1980, 75). Það sem hafi breyst mest hafi 

verið aðbúnaður að sauðfé. Fyrir 20. öldina hafi fé þurft að ganga úti á veturna þegar 

heyið kláraðist (Páll Hersteinsson, 2004, 82). Þá var það oft veikburða og snjóaði gjarnan 

yfir það þannig að það gat ekki varið sig fyrir ref, þrátt fyrir talsverðan stærðarmun á 

fullorðinni kind og fullvaxta ref (refur er u.þ.b. 5-10% af þyngd fullvaxta kindar) (Páll 

Hersteinsson, 1980, 75). Þetta gerði sauðfé einnig örðugra að verja lömb sín þegar kom 

að sauðburði, þegar ær voru enn illa haldnar eftir veturinn og höfð úti á beit. En eftir því 

sem leið á nútímann var fé látið bera nær heimahúsum eða inn í fjárhúsi. Auk þessu 

voru fráfærur lengi stundaðar, þegar lömb og ær voru aðskilin til þess að menn gætu 

nýtt mjólkina, sem gerði aftur erfiðara fyrir ærnar eða menn að verja þau. Í dag er 

lömbum hinsvegar ekki hleypt á fjöll fyrr en þau eru stálpuð (Páll Hersteinsson, 2004, 

82).  
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Páll dæmdi það svo að skaði af völdum refa á sauðfé sé á þessum tíma (það er að 

segja þegar hann skrifar ýtarlega um það, 1980) óverulegur, en leit svo á að það væri af 

ofannefndum ástæðum frekar vegna fækkun stofnsins, sem taldi aðeins yfir 1,000 dýr 

þegar talningar hófust 1979 (Páll Hersteinsson, 1980, 74-76). Hér má segja að það hafi 

verið frekari (eða öllu heldur breytt) stjórn á tömdum dýrum sem gerði fólki kleift að 

takmarka tjón af völdum dýra sem ekki var hægt að hafa stjórn á, heldur en með því að 

hafa stjórn á viltum dýrum í gegnum veiði.  

Teljandi var að af þeim þremur sauðfjárbóndum sem tekin voru viðtöl við við þessa 

rannsókn, kannaðist aðeins einn þeirra við að hafa misst lamb til dýrbíts. Hinir tveir 

könnuðust bara við það frá nágrönnum sínum, eða í gegnum sögusagnir. Einn 

veiðimaður mundi eftir að hafa tapað lambi til dýrbíts sem barn, en ekki eftir það. Þetta 

eru náttúrulega engar niðurstöður, þar sem fjórir menn eru ekki neinskonar úrtak á 

landsvísu. En þetta undirstrikar þó þörf þess að rannsaka nákvæmlega hversu mikið tjón 

er af ref í sauðfjárbúskap í dag. 

Ég hef ekki getað rakið frekar gögn um tjón af völdum refa, hvorki á sauðfé né 

æðarfugli, á landsvísu né svæðisbundið. Þetta er auðvitað staðfest af Ester 

Unnsteinsdóttur líffræðing eins og minnst er á hér að ofan (Óðinn Jónsson, Björn Þór 

Sigbjörnsson og Vera Illugadóttir, 2018) en verðskuldaði þó frekar athugun. Í raun er hálf 

ótrúlegt að slíkt mat hafi ekki verið gert, þar sem að forsenda fyrir undanþágu friðurnar 

á ref er sú að hann valdi óafturkallanlegu tjóni. Á meðan þessi rannsókn fór fram frétti 

ég hinsvegar að slík rannsókn um tjón á sauðfé væri í undirbúningi. Vonandi munu 

niðurstöður hennar varpi einhverju frekara ljósi á hversu hátt hlutfall tjóns má 

raunverulega rekja til refa og einnig undir hvaða kringumstæðum það á sér helst stað.  

Vangaveltur 

Ég hef hinsvegar ekki heyrt að sambærilegri rannsókn um tjón á æðarvörpum sé í 

bígerð. Sú spurning var ekki beinn hluti af minni eigin rannsókn, en þó varð ég vör við að 

nokkrir þeir æðarbændur sem að ég talaði við töldu sig sjá breitingu yfir tíma á nauðsyn 

þess að vakta vörp sín. Nákvæm ártöl voru ekki gefin, en þrír töldu sig sjá mun 

einhverntíman á milli 1980-1990 (Dísa, Baldur og Benni). Fyrir þann tíma hafi afar 

sjaldan þurft að vakta vörpin og þótti viðburður ef að tófa sæist yfir sumarið. Eftir þann 

tíma hafi þau hinsvegar sífellt meira þurft að sitja nóttum saman yfir varpinu til þess að 
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verja það fyrir ref, ásamt ránfuglum sem oft fylgja í kjölfar hans (Benni munnleg heimild, 

27. ágúst 2018).  Þetta gæti samsvarað breytingum í æðarrækt á þessu tímabili, en þó er 

líka vert að athuga að refastofninn var fyrst farinn að taka við sér í kringum 1980 eftir að 

hafa verið í sögulegu lágmarki 1979. Þó er ekki hægt að draga afgerandi niðurstöður af 

þessu. Þetta var ekki umfjöllunarefni rannsóknarinnar og aðrar aðferðir hennta líklega 

betur til þess að ákvarða þetta.  

Öll viðtöl benda til þess að minna fjármagn hafi verið veitt í grenjavinnslu eftir að 

Villidýralögin voru samþykkt 1994. Áður voru veidd öll greni á stóru svæði nálægt 

sauðfjár- og æðarbúskap, en í dag ræður fjármagn sveitafélaga og ríkis því hvað borgað 

er fyrir að veiða marga refi. Þessir þrír viðmælendur tala um að ekki hafi verið byrjað að 

vakta vörp að ráði fyrr en uppúr 1980. Í dag sé hinsvegar vaktað allar nætur á meðan að 

æðurinn liggur á hreiðri. Því virðist vera að þó að viðbúnaður við tófu í sauðfjarbúskap 

hafi minkað á 20. öld þá hafi hann aukist á síðustu áratugum í æðarbúskap, ef dæma má 

úr þessu örsmáa úrtaki. Þetta er þó eitthvað sem þyrfti vissulega að skoða sérstaklega 

áður en nokkrar ályktanir eru dregnar um málið. 

4.2.3 Togstreita milli mannfólks 

Tala má um togstreytu milli manna í stað togstreytu milli manna og dýra þegar rætt 

var við viðmælenda þessarrar rannsóknar um hvernig veiðar eru framkvæmdar og 

fjármagnaðar af hálfu sveitafélaga og ríkisins. Fólk kennir ekki nágrönnum sínum um 

hvernig refir valda tjóni á æðarfugli og sauðfé, líkt og í rannsókn Knight (2017) heldur 

líta þau gjarnan á það sem niðurstöður þess að það hefur verið dregið úr fjárveitingu til 

veiða á ref á síðustu áratugum. Þetta er gjarnan túlkað sem afskipta- og áhugaleysi af 

hálfu sveitafélags og ríkis (Ólafur munnleg heimild, 28. ágúst 2018). Þannig er ákveðin 

togstreita á milli bænda/almennings og sveitastjórnaryfirvaldsins. Breyttar áherslur og 

ólíkt gildismat þýða að fólk sem á við tjón að stríða upplifir það sem svo að ekki sé 

hlustað á það. Þessa breytingu í gildismati á stjórnsýslusviði má sjá greinilega í gegnum 

lagalega friðun tófunnar og minnkaðra fjárveitinga í veiði. Þær þykja ekki sama nauðsyn 

og áður. Á sama tíma finnst mörgum bændum og fólki á landsbyggðinni ennþá að frekari 

stofnstjórnun og meiri veiði á tófu sé nauðsynjamál. Sumir líta á svo á að þetta sé 

einmitt þannig mál sem henntar að hafa sem samfélagsverkefni undir stjórn sveitafélaga 

(Nonni munnleg heimild, 2. júlí 2018). Einnig sýndu sumir nokkuð blendnar tilfinningar 
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gagnvart friðlandinu á Hornströndum og þeim stofnunum sem starfa í kringum það. Þau 

töldu það aðal ástæðu þess að tófu hefði fjölgað á svæðinu og þarafleiðandi ástæðuna 

fyrir því tjóni sem fólk upplifði. 

Sumir sýndu einnig vantrú á vísindalegum upplýsingum eins og mælingum á 

stofnstærð, en allir viðmælendur sögðust hafa tekið eftir greinilegri aukningu á fjölda 

refa á Vestfjörðum á síðustu áratugum. En margir ef ekki allir voru ósannfæðrir um að 

sveiflur eða minnkun á stofninum hefði átt sér stað, þar sem þeir fundu ekki fyrir slíkri 

fækkun frá sínum bæjardyrum. Stofntölur eru vissulega eitthvað sem er reiknað út á 

landsvísu og þarf ekki endilega að birstast fólki eins á öllum svæðum. Ekki er 

óhugsanlegt að refum fjölgi á einum stað en fækki annarstaðar. Þessi vantrú kom þó 

fyrst og fremst frá veiðimönnum sem störfuðu í kringum æðarvörp og svo frá 

æðarbændum, sem þótti aukast með hverju ári fjöldi refa sem herjuðu á vörpin hjá 

þeim. Hinsvegar eins og rætt er í kafla 4.2.2 þegar kemur að tjóni á sauðfé, þá er fjöldi 

tilvika þar sem að tófa veldur tjóni ekki endilega beintengt stofnstærð. Tjón á sauðfé fór 

minnkandi hvort sem að stofninn var minnkandi eða ekki vegna annarra þátta, nefnilega 

breyttra búskaparhátta. Aðrir þættir en hækkandi stofntala gæti því haft áhrif á tjón á 

æðarvörp af völdum refa. Einnig mætti benda á að það vanti líklega almenna þekkingu 

um hvernig aðferðar til talningar ganga fyrir sig. Hérlendis er notuð svokölluð aldurs-afla 

aðferð til að mæla stofnstærð (Ester Rut Unnsteinsdóttir, 2018). Þó að ekki verði farið 

ýtarlega út í hvernig hún virkar hér (enda ég sjálf ekki með fullkominn skilning á henni) 

þá er hún flóknari en svo að fólk telji refastofninn eftir hversu margir refir eru veiddir 

árlega og líka marktækari en ef svo væri. Þar sem margir túlkuðu það sem svo að ekki 

væri hægt að treysta tölunum sem gefnar eru út í dag vegna þess að minna fjármagn er 

veitt til refaveiða og færri refir veiddir en áður, má jafnvel rekja þetta vantraust til 

erfiðleika þess að miðla slíkri sérfræðiþekkingu til almennings. 

4.2.4 Dýrbíturinn 

Tengt þessum hugmyndum um bæði tjón og persónuleika er jafnframt það að það eru, í 

ákveðnum skilningi, slæmir refir og góðir (eða skárri öllu heldur). Þó færri viðmælendur 

hafi kennt einkenni eins og grimmd við refi átti það sér þó stað. En allir viðmælendur 

könnuðust þó við „dýrbíta.“ 
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Ég: En eins og, þú talaðir um að, áðan þá talaðirðu um að þeir gætu verið svoldið... 

grimmir. 

Viðar: Já.  

Ég: Þá bara..? 

Viðar: Já, þeir geta verið... Eða mér fannst það sem krakki, sko. Þegar hann beit 

lambið mitt (hlær) 

Ég: Finnst þér það síður, síður núna eða? 

Viðar: Nei, það er er, það finnast dýrbítar núna, og alltaf. 

Ég: Já. 

Viðar: Sérstaklega hefur gömlum dýrum sem eru, eiga erfitt með að, að hérna 

hreyfa sig eða stirð úr gigt eða gigtarsjúkdómi. Því þá ráða þeir frekar við þetta, eða 

ráða við eins og lömb. Og það er alloft sem fundist hefur lambshræ á greni. (Um 

aðrar refaskyttu) Hann hérna, hafði þekkt dýrbíta frá öðrum dýrum á hegðuninni 

einhvernveginn, ég hef svosem aldrei tekið eftir því, að það sé neitt, áttað mig á þvi 

hvernig þeirra hegðun væri öðruvísi (munnleg heimild, 28. júní 2018). 

Nonni, sem stundar vetrarveiði, segir hið sama: 

Nonni: Þær virðast kunna á þetta eða þær sem þjálfa sig í því. Það virðist svoleiðis 

ef að einn refur byrjar á því þá er það hans iðja bara. (...) Bara einn refur sem kemst 

upp á bragðið að gera þetta. Þá finnur hann út að þetta sé bara auðveld leið til þess 

að eiga við þær og gera úr þeim mat (munnleg heimild, 2. júlí 2018). 

Af þessu getum við dregið tvær ályktanir: Refir eru taldir grimmir þegar þeir eru 

dýrbítar – það er að segja, ráðast á  kindur og lömb. Og - ekki allir refir eru dýrbítar. Í 

hugum fólks eru þeir sér flokkur dýra og að vissu leiti eitthvað óeðlilegt við þá. Að vera 

vargur eða dýrbítur er því einstaklingsbundið einkenni eða athæfi. Þessa hugmynd má 

einnig sjá í skrifum refaskytta á miðri 20.öld: 

Sumar ágætar refaskyttur okkar hafa þó sýnt í verki og einnig bent á leiðir til að 

hamla við fjölgun refanna, og þá fyrst og fremt bit-dýra (...) Fyrst og fremst eru það 

þessir syndaselir, sem hér verða gerðir að umtalsefni, og allt verður miðað við að 

mæta þeirra brögðum (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 14-15). 

Hér blandast „sentient ecology“ og persónugerving. Fólki virðist sem að aðeins 

ákveðnir refir leggist á lömb og kindur og að hægt sé að meta út frá hegðun þeirra hvort 

að um sé að ræða ref sem er ógn við kindur eða ref sem lætur þær í friði. 
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Friðrik: Það hefur alltaf komið upp annað slagið, dýrbítar. Og þeir eru að ráðast á 

jafnvel fullorðnar kindur. Sem mér finnst nú dáldið skrítið stundum. Það er verið að 

sýna myndir af kindum sem eru bitnar á snoppuna og svona (...) Svo hefur nú bara 

komið upp að þetta gæti verið eftir hunda hreinlega (munnleg heimild, 31. ágúst 

2018). 

Mikill munur var þó á því hvort að menn höfðu sjálfir rekist á dýrbíta eða aðeins 

heyrt af því. Sumir veiðimenn töluðu um að hafa fundið merki um tugi lamba á grenjum 

en aðrir höfðu ekki séð slík ummerki í áratugi. 

Árið 2004 var áætlað að það findust lambaleifar í ca. fimmta hverju greni. Í sumum 

tilfellum væri þar um að ræði dýrbít, sem að drepið hefðu heilbrigð lömb. En einnig væri 

um að ræða tilfelli þar sem refir höfðu fundið lambahræ og dregið heim í grenið, eða þá 

drepið lömb sem væru nær dauða en lífi vegna vannæringar eða annarskonar 

óheilbrigðis. Algengast væri að finna lambahræ þegar greni væru nálægt sauððfjárbýlum 

og tófan hefði þarafleiðandi aðgang að unglömbum og nálægt grenjum þar sem að lömb 

væru yfirleitt í slæmu ástandi af ýmsum ástæðum (Páll Hersteinsson, 2004, 76). Því eru 

greni þar sem finnast ummerki þess að tófa hafi dregið lamb í bú ekki endilega merki um 

dýrbít. Eins og misvísandi vitnisburðir af grenjum gefa til kynna eru líkur á að það sé 

bæði svæðisbundið og háð öðrum þáttum hvort að vart verður við dýrbíta. 

Beita 

Þessa hugmynd um hegðun einstakra refa má sjá einnig í því hvernig sumir telja mun á 

þeim refum sem éta beitu og hræ og þeim sem að láta beituna alveg vera. Þetta var rætt 

áður í kafla 2.2.1 um eitur en eins og nefnt var þar þá var gjarnan haldið að aðeins illa 

haldnir og vesælir refir legðu sér eitraða beitu til munns, en heilbrigðir og snjallir refir 

litu ekki við henni. Ólafur segir þetta um matarlist refa: 

Ólafur: Og svo eru svona eiginlega tvær tegundir af refum. Það eru svona hrædýr, 

og það eru veiðidýr. Sem, veiðidýr sem leggjast sjaldan á æti, sko. Og hrædýrin eru 

svona, ja þeim er alveg sama, éta bara allt sem þau ná í. Og veiðidýrin eru meira 

svona... Meira bara í því að veiða (...) Og það er... Það er svona áberandi munur á 

þeim sko.  Þessi veiðidýr eru oft mikið mikið erfiðari að eiga við á greni, sko. Mikið 

varari um sig og, og maður sér það líka á greninu sko. Hvaða fæðuframboð hefur 

verið. Og það er eins og með hrædýr, þau geta komið með hvað sem er. Úldna 

keppi og skinn og þó það sé alveg óætt (munnleg heimild, 28. ágúst 2018). 

Þetta er í raun enn eitt dæmi um hvernig refir eru ekki metnir sem tegund svo mikið 

sem einstaklingar sem taka ólíkar ákvarðanir af ýmsum ástæðum. Líkt og ekki allir refir 
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þykja vera dýrbítar, þá er ekki gefið að allir refir taki við beitu og því ekki gefið að það að 

nota beitu við veiðar virki á alla refi. 

4.2.5 Mófuglinn 

Dísa: En það er náttlega, þú veist við sjáum alveg bara fugla – eða þú veist þar sem 

hún er, það er ekkert mikið fuglalíf á Hornströndum og þessu svæði þar sem hún er, 

sko. Ég held að hún sé bara, búin að þurrka það út, sko (munnleg heimild, 28. júní 

2018). 

Nonni:  Því að, viljum við láta fuglalífið allt hverfa?(...) þetta ryksugar upp mófuglinn 

líka úr hreiðrunum (munnleg heimild, 2. júlí 2018). 

Hinsvegar má ekki skilja sem svo að tjón sé eina ástæða þess að fólk vilji veiða og 

fækka ref. Annað sem var endurtekið í nánast hverju viðtali var það að fólk kunni ekki 

við veiði refs á mófugli og öðrum villtum fuglum. Hér er ekki talinn með æðurinn, sem 

hefur nokkurskonar samlíf með mannfólki, þar sem æðarbóndi ver æðarvarp gagnvart 

rándýrum og gefur þeim tækifæri til þess að ala upp unga sína í meira öryggi, á meðan 

að bóndinn fær þess í stað dúnin sem æðarfuglinn reitir í hreiður sitt. Haraldur Ólafsson 

bendir einnig á að eggjataka úr hreiðrum sjófugla hafi áður verið mikilvæg auðlind fyrir 

fólk (1989, 39). Slík eggjataka er ennþá stunduð að einhverju leiti en ekki af sömu 

nauðsyn og mögulegt er að þar eymi eftir togstreytu milli manna og tófu þegar keppst er 

um sömu fæðuna.  

Minnst var á mófugla og bjargfugla af ýmsums tegundum og mjög gjarnan talað um 

að með því að veiða þessa fugla, unga þeirra og egg sér til matar, þá væri refurinn að 

„hreinsa upp“ fuglana þar til nánast engir væru eftir. Fólk sá það þá sem ábyrgð 

veiðimanna að stíga þar á milli og fækka refum svo að þeir veiddu sjálfir ekki „of marga“ 

fugla. Stundum var þessu lýst sem dýraverndunarsjónarhorni – að stofnar viltra fugla 

væru í hættu vegna tófunnar (samanber tilvitnun í Nonna hér að ofan) og stundum sem 

fagurfræðilegu sjónarhorn. Fólk vildi njóta þess að sjá fugla og heyra fuglasöng út í 

náttúrunni og þótti tófan vera að koma í veg fyrir það með veiði sinni. Einn viðmælandi 

lýsti því sem svo að hann sæi aðeins aðra vilta fugla verpa innan æðarvarps þar sem að 

þeir væru öruggir vegna vöktunnar veiðimanna (Baldur munnleg heimild, 29. júní 2018), 

á meðan að annar viðmælandi talaði um hversu ríkt fuglalífið væri í hennar umhverfi 

eins og er og vildi þess vegna vernda það gagnvart ágangi refsins (Dísa munnleg heimild, 
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28. júní 2018). Þetta er greinilega togstreituvaldur í samskiptum manna og refa. Er hægt 

að skilja þetta sem tjón? Ekki í fjárhagslegum skilningi.  

Því þarf að leita einhverskonar annarskonar skýringar á tilhneigingunni til þess að 

setja sig á milli dýra í fæðukeðjunni og meta þar af leiðandi sum (fuglana; bráðina) meira 

heldur en eina (refina; rándýrin). Er hægt að kalla þetta inngrip, í skilningi Williams 

(1980)? Hér má túlka þetta sem inngrip milli rándýrstegundar fyrir hönd bráðtegunda, 

þrátt fyrir að bráðartegundirnar í þessu tilfelli séu ekki í beinu hagsmunasambandi við 

fólk (ólíkt æðarfuglinum). Menn aðskilja sig frá öðrum dýrum og taka meðvitaða 

ákvörðun fyrir þeirra hönd um hversu mikið afrán sé ásættanlegt milli tegunda. Hér er 

um náttúruverndarsjónarhorn að ræða og áhugavert væri að bera saman ref og mink að 

þessu leiti, hversu mikið „inngrip“ veiðar þeirra á viltum fuglum þykja. Einnig er 

áhugavert að þetta sjónarhorn skuli geta viðhaldist meðfram því að fólk hafi fullan 

skilning á því að eðli refsins sé að veiða sér til matar. Þó er það ekki ýkja undarlegt, enda 

refurinn með þann orðstýr að hann kunni sér ekki hóf. Þetta helst líka hönd í hönd við 

áherslu viðmælenda á því að halda refastofninum niðri; mófuglinn er gjarnan gefinn sem 

ástæða fyrir því. 

Dísa talar um hvernig refurinn getur orðið til trafala að þessu leiti en segir svo: 

Dísa: En svo er spurning hvort að við eigum sjálf að hafa puttana í því. (...)En 

maðurinn leitast alltaf eftir því að einhvernveginn, uu, öðlast eitthvað pláss og 

stjórna svoldið náttúrunni. Það er bara einhvernveginn í okkar eðli. Hversu rétt sem 

það er. En, hver segir að það eigi að vera fugl og hver segir að það eigi að vera tófa? 

Þú veist, það er ekki mitt að dæma, hvað það eigi að vera (munnleg heimild, 28. 

júní 2018). 

Sumir drógu þessa umræðu í efa og töldu að refurin væri ekki eins eyðileggjandi og 

orð fóru af: 

Friðrik: Svo eru menn sem segja sko, að það heyrist ekki í fugli, það heyrist ekki í 

mófugli orðið, og annað slíkt. Það eru nú oft bara menn sem vilja ekki heyra í 

mófuglinum (hlær) (munnleg heimild, 31. ágúst 2018). 

Hann bætir við að í raun sé forsenda þess að mikið sé um ref sú að það sé mikið af 

fugli fyrir hann að éta. Þessi umræða er vandmeðfarin þar sem að hún byggir að miklu 

leiti, eins og Dísa bendir á, á áliti manna um hvar eigi að vera refur eða fugl og hvar ekki 

og hvað sé lítið og hvað sé mikið, sem getur munað gríðarlega manna á milli. 
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4.2.6 Veiðar: Áhugamál eða samfélagsverkefni? 

Nonni: Eins með þessa grenjavinnslu, ég held hún sé ekkert mikið stunduð, þannig. 

Ekki eins og var áður. (...) Og eftirfylgnin er ekki mikil hjá sveitafélögunum að sinna 

þessu. Þeir hafa í rauninni ekkert áhuga á því, sko. Þeir eru ekkert að eyða pening í 

þetta. (...) En þetta er nú, sum verkefni henta ágætlega sem samfélagsverkefni og 

þar á meðal er þetta held ég (munnleg heimild, 2. júlí 2018). 

Flestir þeirra sem ræddu það að veiða tófur sögðu það vera gert af nauðsyn fremur 

en gróða. Allir virtust sammála um að ekki væri borgað nógu mikið fyrir tófuveiðar á 

svæðinu. Almennt töluðu viðmælendur um að slík veiði væri nauðsynleg til að sporna 

við tjóni (bæði á landbúnaði og á villtum fuglum) og að þeir sem stunduðu veiðarnar 

gerðu það flestir í áhugamannaskyni. Einn veiðimaður sagðist stunda veiðar að mestu 

leiti vegna útivistarinnar (Ólafur munnleg heimild, 28. ágúst 2018) og Dísa sagði að 

eiginmaður hennar sem skaut við æðarvarpið stundaði það fyrst og fremst sjálfur sem 

áhugamál í stað þess að ráða aðra í verkið (Dísa munnleg heimild, 28. júní 2018). Þó að 

tjón sé mikilvægur hluti af ástæðum bakvið refaveiðar er greinilegt að fleira laðar fólk að 

þeim. 

Nonni stundar vetrarveiðar að miklu leiti sem áhugamál en lítur svo á að tófuveiðar 

eigi að vera samfélagsverkefni og henti vel sem verkefni kostað af sveitafélögum og 

framkvæmt af íbúum þess. Í hans huga er það samfélagsleg ábyrgð sem eigi ekki bara að 

liggja á bændum að eiga við „vandamálið“ í sameiningu. Veiðar ættu ekki að vera 

eingöngu á kostnað og framkvæmd af sauðfjár- og æðarbændum (munnleg heimild, 2. 

júlí 2018). 

Sumir töluðu einnig um að nýjar áherslur hjá ríki og sveitafélögum þýddu að veiði 

væri bara stunduð í hálfkáki. 

Ég: Finnst þér þá að það sé verið að fjárfesta í vetrarveiði frekar af því að það virkar 

ódýrara? 

Ólafur: Nei, ég held að núna, eins og staðan sé núna, þá er eiginlega bara verið að 

friða menn. Bara gera eitthvað, sko. Það skiptir engu máli hvað er gert, bara eyða 

þessum peningum í refi og búið. Það sé ekkert verið að hugsa um það meira. Það er 

eiginlega, mér finnst það nokkuð öruggt, sko. Það er bara verið að henda 

einhverjum smápeningum í þetta til að friða menn, þetta er engin stjórnun eða 

neitt á þessu. Langt því frá (munnleg heimild, 28. ágúst 2018). 

Hann bætir við: 
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Ólafur: Það þyrfti að setja meiri pening í þetta en líka skipuleggja þetta, hvað menn 

eiga að ver að gera. Hvar á að verja. Nú er náttlega sauðfjárbændum að fækka bara 

helling. Hvaða svæði eigum við að verja og hversvegna og hérna, já. Eins og í 

kringum æðarvörp. Eigum við ekki bara að verja í kringum þau orðið? Og taka svo 

dýrbítana þegar þeir koma upp. Hvað eigum við að gera? Þetta er ekkert, ekkert 

spáð í því sko. Það er bara hennt peningum í þetta. Hver framtíðin er eiginlega veit 

enginn, sko (munnleg heimild, 28. ágúst 2018). 

Sumir viðmælenda sýndu óvissu um hvernig tófuveiðar myndu þróast í framtíðinni 

og sögðu litla endurnýjun vera í stétt tófuveiðimanna og að yngri kynslóðir hefði síður 

áhuga á málinu. Framtíðin mun að öllum líkindum hanga á ýmsum þáttum, eins og 

fólksfækkun á svæðinu, þróun landbúnaðar og lagalegs umhverfis dýraverndar á 

landinu.  

Lee leggur rök fyrir því að til þess að hægt sé að stunda skilvirka vernd á vistkerfum 

til lengri tíma sé nauðsynlegt að skilja nákvæmlega samskipti manna og dýra í þessum 

vistkerfum. Túlkun fólks og ímynd þess af samskiptunum hefur áhrif á viðbrögð þess við 

þeirri togstreytu sem verður til og hvernig frekari samskipti þeirra við þessi dýr mótast í 

framhaldi af henni (Lee, 2017, 18-19). Því er nauðsynlegt fyrir þá sem sækjast eftir því að 

breyta fyrirkomulagi á refafriðun á Íslandi að gera sér grein fyrir þáttum sem þessum; 

álit fólks á tófu og samhengi þess þegar fólk á samskipti við hana mun hafa áhrif á 

nálgun fólk að hverjum þeim álitamálum sem munu eiga sér stað. Samkvæmt Lee er ekki 

hægt að gera ráð fyrir hvernig að hvert samfélag, lítið eða stórt, muni líta á sín eigin 

samskipti við ákveðnar dýrategundir. Þar verður að hafa í hug pólitískt, félagslegt og 

sagnfræðilegt samhengi þegar meta á hvernig viðbrögð við togstreytu hafa áhrif ekki 

bara á dýrategundina sem bregðast á við, heldur líka þau mannlegu samfélög sem eru í 

samskiptum við hana. Skilgreiningin á „samfélög“ í þessu tilviki getur verið flókin, þar 

sem hún einskorðast ekki bara við hóp fólks á ákveðnu svæði sem að er í beinum 

samskiptum við dýr. Heldur þarf að taka með breytingar á því samfélagi hverju sinni, 

samskipti þeirra við heildarsamfélagið (t.d. í þessu tilfelli, fólk á Vestfjörðum og fólk á 

landsvísu) ásamt hagsmuna þeirra, sem stangast gjarnan á hvor við aðra (Lee, 2017, 27-

28).  
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4.3 Samantekt 

Ekki hægt að eiga við svokölluð „wicked problems“ eða flókin vandamál eins og segir í 

Hill (2017), án þess að leita skilnings á sambandi manna við þau dýr sem að þeir lenda í 

togstreitu við. Ekki er hægt að líta á refi eingöngu sem meindýr þar sem að fólk ætlar 

þeim meiri greind og persónuleika, að því virðist, heldur en dýrum eins og mink sem að 

menn virðast ekki ætla ekki slíka eiginleika auk þess að umgangast þá líka á hátt sem 

leiðir síður til togstreitu. Litið er á tófuna sem verðugan andstæðing sem og 

aðdáunarvert dýr; sem togstreituvalds sem er þó aðeins að bregðast við þörf sinni til 

þess að afla matar og fjölga sér. Hún þykir þó sýna ákveðin atbeina í gjörðum sínum, 

sem er beintengt gáfum hennar og aðlögunarhæfni. Í hugum þeirra sem fást við hana 

verðskuldar hún ákveðna virðingu og gjarnan nöfn, jafnvel mannanöfn (og jafnvel heilu 

vísnabálkana) án þess þó að vera í raun manngerð. Tilhneiging í sumum geirum 

umhverfisfræði til þess að afneita atbeina dýra er því ekki gagnleg hér vegna þess að 

litið er svo á að tófan hafi næga greind til þess að bregðast við þeim sem veiðir hana og 

eigi sér einhverja björg gagnvart þeim. Því kemur „sentient ecology“ að gagni við að 

skilja persónugervingu refa og þekkingu fólks á þeim, hegðun þeirra og eiginleikum. 

Hvort sem að refir eru túlkaðir sem einstaklingar hver með sinn persónuleika, eða 

þá sem dýr með sálir er ekki aðalatriðið; ljóst er í báðum tilfellum að hún brýtur upp 

flokkun Descartes og eftirfylgjenda hans á tvíhyggju náttúru og menningar. Þegar 

umræða og álit fólks á tófunni er skoðuð kemur í ljós að hún á sér forsendur að minnsta 

kosti við byrjun 20. aldar en hefur þó sætt breytingum í gegnum breytta búskapahætti, 

framför í veiðitækni og setningu hinna ýmsu laga.  

Ætlunin virðist hafi verið með setningu laga á miðri 20. öld að útrýma tófunni í 

gegnum veiði og eitrun og gætir áhrifa þessarra laga auk hugarfarsins sem þeim fylgir 

gæti enn í nútímanum. Þrátt fyrir það virðist sem að þetta hugarfar sé á útleið á 

norðanverðum Vestfjörðum, þar sem þeir óska eftir útrýmingu tegundarinnar virðast 

vera í minnihluta. Hinsvegar má glöggt sjá að þeir sem að umgangast reglulega tófuna 

og hljóta frá henni tjón (eða starfa við fyrirbyggingu tjóns) eru ekki hamingjusamir með 

núverandi skipulag á veiðum og stækkun á stofnstærð. Tófan er ekki endilega 

vandamálið í heild sinni, heldur „of margar“ tófur á „vitlausum stað“; þ.e.a.s. í æðarvarpi 

eða við sauðfjárbú að valda usla. Þó er ekki vitað nákvæmlega hversu miklu tjóni hún 
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veldur i báðum tifellum og því erfitt að segja hver besta vörn og viðbrögð við því væru. 

Auk þess þarf að telja með hugmyndir fólks um náttúruvernd á villtum fuglum sem tófan 

veiðir sér til matar og tilhneigingu til þess að líta á þessa veiði sem óæskilega og 

skaðlega þeim fuglastofnum sem hún veiðir. 

Enfremur skal hafa í huga hvað það að líta á tegund dýra, sem hefur innviðis ýmsa 

hina sömu eiginleika og einkenni, sem hóp einstaklinga, þýðir þegar kemur að tjóni. Hér 

má sjá augljósan mun á þeim tófum sem að tína egg úr æðarvarpi og veiða æðarkollur; 

þær eru veiddar og valda veseni fyrir æðarbændur en eru þó að vissu leiti á jöfnum fæti 

við þá sem veiða þær. Skilningurinn er sá að þetta sé þeim eðlislægt og ekki sé í raun 

annað við því að gera heldur en að bregðast við þeim þegar þær koma að varpi, eða 

veiða allar tófur á stóru svæði kringum æðarvörp til að koma í veg fyrir tjón áður en það 

á sér stað. Dýrbítar, refir sem að veiða lömb og éta sauðfé, eru hinsvegar sér í flokki í 

hugum fólks. Litið er á dýrbíta sem stök tilfelli; refur ræðst ekki endilega á lamb af því að 

hann er refur og rándýr, heldur verður hann að dýrbít þegar hann veiðir lamb og er 

almennt litið á það þannig að dýrbítar séu að einhverju leiti óvenjulegir sem refir. Því er 

einn dýrbítur ekki endilega ástæða fyrir því að skjóta tófu sem ekki hefur gerst sek um 

að veiða lamb ef hún er ekki á stað þar sem talið er líklegt að hún valdi tjóni. 

Samskipti geta einnig átt sér stað án raunverulegrar togstreytu, þegar gildi refsins 

verður meira en eða sambærilegt því tjóni sem hann getur valdið í öðru samhengi. Refur 

utan sauðburðar eða æðarvarptímans þarf ekki að vera sérstakt áhyggjumál. 

Veiðimönnum hefur líka tekis að afla tekjum af refnum með sömu aðferðum og hann er 

veiddur, nefnilega í gegnum ferðaþjónustu. Þar er gildi refsins mest þegar hann er enn 

lifandi ólíkt því þegar er verið að veiða hann á greni, við æðarvarp eða við beitu að vetri 

til. Þó er heldur ólíklegt að veiðum verði alveg skipt út fyrir ferðaþjónustu, heldur virðast 

báðar gerðir samskipta viðhaldast samtímis. Enda er mönnum ekkert til fyrirstöðu að 

bæði njóta þess að sjá ref lifandi og að veiða hann síðar. Þó er vert að muna að refir eru 

einnig veiddir að vetri, þegar þeir eru ekki virkir í því að valda tjóni. 

Þó er ljóst að þeir sem eiga í veiði, sauðfjár- og æðarbúskap eru ekki ánægðir með 

núverandi skipulag á veiði á ref, né lækkandi fjármagni veittu til veiða og að það veldur 

einhverskonar togstreytu. Þar liggja á bakvið ýmis atriði sem rannsaka þyrfti betur; lög, 
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breytt gildismat og ólíkir hagsmunir fólks. Nauðsynlegt er að hafa slík atriði í huga þegar 

sú togstreita er skoðuð. 

5 Umræða – „Hver framtíðin er eiginlega veit enginn, sko.“1 

Ljóst er að í rannsókn af þessarri stærð getur aðeins svara takmarkað mörgum 

spurningum og vekur upp mun fleiri en hér tekst að svara. Vonin er að meira verði gert 

af því að taka þverfaglega nálgun á borð við umhverfismannfræði að rannsóknarefni 

sem þessu á Íslandi. Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn með fleiri og 

ýtarlegri viðtölum á svipuðum viðmælendahóp, hvort sem það yrði á nálægu svæði eða 

hinumeginn á landinu.  Hugsanlega væri þá hægt að sjá hvort að sambærilegar 

niðurstöður findust annarstaðar á landinu eða hvort að niðurstöðurnarn yrðu gjörólíkar. 

Eru niðurstöður varðandi persónuleika og refi sem einstaklinga eitthvað sem sjá má 

glöggt annarstaðar? Hversu langt aftur í sögunni nær þetta viðhorf? Er það að breytast 

núna? Mun það ennþá vera til staðar eftir tuttugu ár? Vísur um refi er einnig eitthvað 

sem mætti skoða sérstaklega, mögulega út frá öðru fræðisviði, enda úr nógu efni að 

vinna. Einnig væri áhugavert að gera samanburð á samskiptum manna við refi og við hitt 

aðal rándýrið á landi, minkinn, sem ekki hefur verið kleift að veita mikla athygli í þessarri 

rannsókn. Það er greinilegt að hann hefur aðra stöðu í huga manna, enda önnur lög um 

hvernig má veiða hann og menn tala öðruvísi um hann. 

Einnig er augljóst að þeir sem að vilja skoða frekar veiðiskipulag á ref, hvaða tjóni 

hann veldur og hvernig fólk bregst við honum munu þurfa að hafa í huga  að heildstætt 

tjónamat hefur ekki verið gert. Þó að lög um eyðingu gerð á tegundarvísu á miðri 20. öld 

bendi til þess að menn hafi litið svo á að „allir“ refir hafi verið vandamálið virðast 

núverandi lög (friðun með undartekningum) auk hugmyndum um dýrbíta benda til þess 

að þetta hafi breyst í nútímanum (með einhverjum undartekningum). Vandamálið 

virðist vera „of margir refir“ á „vitlausum stað“ – það er að segja þar sem þeir eru færir 

um að valda mönnum tjóni. Breyttir búskaparhættir hafa átt einhvern þátt í því að tjón 

                                                      
1
 (Ólafur munnleg heimild, 28. ágúst 2018). 
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hefur minnkað á síðustu hundrað árum í sauðfjárbúskap, þó erfitt sé að mæla 

nákvæmlega hversu mikið án tjónamats. Gæti hið sama átt sér stað í æðarrækt?  

Auk þess þarf þó að skoða aðrar ástæður þess að fólk telur nauðsynlegt að veiða ref 

og „halda niðri“ stofninum, til dæmis í gegnum umræðuna um mófuglinn: að refir séu 

með venjubundnum veiðum sínum að gera hinum ýmsu fuglastofnum skaða. Hin 

svokallaða „sentient ecology“ eða samfélagsleg reynsla fólks af umhverfinu, segir fólki 

að þetta sé raunin; upplifun þeirra af umhverfi sínu og fjöldi villtra fugla í kringum það. 

Hinsvegar eru ekki til staðar vísindalegar upplýsingar um hvort að stærri refastofn en 

fyrir fjörtíu árum sé ástæða þess að fólk sjái færri mófugla í kringum sig (eftir því sem ég 

best veit), eða hvort að orsakasamhengið sé allt annað. Eins og einn viðmælandi sagði, 

hver ræður hvar eiga að vera refir og hvar eiga að vera fuglar og hversu mikið eða lítið er 

„of“? (Dísa munnleg heimild, 28. júlí 2018). 

Einnig er vert að íhuga í framtíðarrannsóknum hver framtíð samskipta manna við 

refinn (og önnur dýr) hérlendis geta breyst eftir því sem að manngerðar 

loftslagsbreytingar, aðrar umhverfisbreytingar og mengun halda áfram að eiga sér stað. 

Þó refur sé friðaður með undantekningum er ekki svo að segja að hann sé öruggur frá 

áhrifavöldum mannana. Þó Theódór Gunnlaugsson hafi undrað sig á hæfni refsins til að 

lifa af allar tilraunir til útrýmingar á meðan að aðrar tegundir þarfnast beinlínis verndar 

til þess að hafa það af (Theódór Gunnlaugsson, 1955, 14) er tegundin í hættu víða um 

heim (Herfindal, Linnell, Elmhagen ofl., 2010, 933) og manngerðar loftslagsbreytingar 

þar mikilvægur þáttur sem ógnar henni (Kühn, 2015, 1). Þó eru tilgátur eru til um að 

refastofnar sem hafast við á eyjum eins og Íslandi séu stöðugri en þær sem búa á 

túndrum Norðurheimskautabaugsins og ekki eins viðkvæmar fyrir útrbeiðslu skóglendis 

og tapi á búsvæði eða samkeppni við rauðrefin, á þeim svæðum þar sem að 

rauðrefurinn fyrirfinnst ekki nú þegar (Kühn, 2015, 1-2). Atbeina refa og annarra 

ómennskra dýra má sjálfsagt ræða fram og aftur en ef hefði tekist að útrýma refnum á 

sínum tíma mundi hann ekki vera áhrifavaldur í lífi manna í nútímanum. Við skulum 

vona að hversu mikil áhrif sem við munum hafa á hann, þá muni hann halda áfram að 

vera fær um að gera slíkt hið sama við okkur. 
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6 Lokaorð 

Hér í ritgerðinni hefur verið stiklað á sögu samskipta manna og refa á Íslandi ásamt 

hinum ýmsu lagabreytingum á veiði og friðun. Í rannsókn minni var reynt að öðlast meiri 

skilning á þessum samskiptum í nútímanum og hvað einkennir þau. Þetta var rannsakað 

í gegnum eigindleg viðtöl við tíu einstaklinga á Vestfjörðum sem að umgangast reglulega 

tófu í gegnum störf sín sem æðarbændur, sauðfjárbændur og veiðimenn.  

Menn hafa veitt ref á Íslandi frá landnámi, í fyrri tíð vegna verðleika skinnsins en líka 

til að sporna við tjóni og hefur veiði haldið áfram til nútímans af seinni ástæðunni. 

Breytingar á lögum um eyðingu refa á 20. öld urðu að lögum um friðun hans (með 

undartekningum) í lok sömu aldar. Breyttir búskapahættir hafa spornað við tjóni í 

sauðfjárbúskap en ekki hefur mat verið gert til þess að sýna fram á hversus mikið tjón er 

af ref í sauðfjárbúskap í dag, né heldur í æðarrækt.  

Viðtölin benda til þess að samskipti refa við fólk í hinum ýmsu stéttum sem að 

honum snúa, einkennist af skilning á refum sem einstaklingum sem að sýna mismunandi 

greind, varkárni og rökvísi. Þeir hljóta að jafnan einhverja virðingu frá þeim sem veiða þá 

vegna hæfni sinnar sem veiðidýr og þykja jafnvel vera verðugir andstæðingar í veiðinni, 

ekki bara hlutlaus dýr sem að eiga óhjákvæmilega eftir að vera veidd. En þeir þykja líka 

óæskilegir þegar kemur að því tjóni sem þeir valda, að hluta til í sauðfjárbúskap, en fyrst 

og fremst í æðarrækt, þar sem þeir geta valdið miklum usla. Þó eru ekki allir refir taldir 

jafnir þegar kemur að slíku tjóni; þeir sem að eru skilgreindir dýrbítar eru litnir mun 

neikvæðari augum en aðrir refir. Þar sem að dýrbítar eru aðeins þeir refir sem gerast 

sekir um að veiða lömb og jafnvel fullvaxta kindur eru ekki allir refir taldir dýrbítar og 

þeir sem eru það þykja að vissu leiti afbrigðilegir eða óvenju slæmir samanborið öðrum 

refum.  

Í gegnum viðtölin má einnig sjá að núverandi stofnstærð refs, auk minnkandi 

fjárlaga til veiði af hendi sveitafélaga og ríkis valda talsverðri óánægju meðal íbúa á 

Vestfjörðum sem eiga við tjón að stríða. Þeim þykir nauðsynlegt að sporna við frekari 

fjölgun refs vegna þessa tjóns, en líka vegna hugmynda um óæskilegra áhrifa á villta 

fuglastofna, svosem mófugla, sem refir veiða sér til matar. Því er ekki einungis um að 

ræða beint hagsmunarsjónarmið heldur einnig hugmyndir um náttúruvernd; að menn 

setji sig á milli rándýrstegundar og þeirra fugla sem hún veiðir. Þó að flestir (með 
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einhverjum undartekningum) taki þvert fyrir að útrýma refnum, sem er talsverð breyting 

frá þeim lögum sem ríktu stóran hluta úr 20. öld, þá virðist vera sem fólk vilji heldur ekki 

„of marga“ refi. Eða öllu heldur, að þeir refir sem til séu haldi sig frá öðrum tegundum 

sem að menn meta mikils, hvort sem er að fjárhagslegum aðstæðum (æðarfugl, sauðfé) 

eða að náttúruverndar- og fagurfræðilegum aðstæðum (mófuglar). 

Kenningar í mannfræði hafa oft snúið að því að búa til andstæður milli náttúru og 

menningar en svo virðist sem að samband manna og refa flæki þessa skilgreiningu og 

hefur hún oft verið dregin í efa á síðustu áratugum, til dæmis af Ingold (2002). Áherslur 

á hvernig sambönd villtra dýra og manna eru rannsökuð í umhverfisfræði hafa 

undanfarið gjarnan snúið að togstreitusamböndum og ekki tekið með í reikninginn eða 

útilokað atbeina villtra dýra (Hill, 2017) (Knight, 2017). Hér hefur verið sýnt fram á 

flóknari samskipti en bara þau byggð á togstreitu, bæði í gegnum blendnar og gjarnan 

jákvæðar ímyndir manna af refunum sem þeir veiða ásamt samskiptum sem leiða síður 

til togstreitu, svosem þegar fólk stundar ljósmyndun á ref í kringum túrisma. Einnig er 

ljóst að viðmælendur líta á sem svo að refir hafi ákveðin atbeina og má leggja rök fyrir 

því að refir sýni fram á atbeina einfaldlega með því að vera enn viðvarandi tegund á 

Íslandi. Þeir eru áhrifavaldar í lífi fólks, sem hefur þó vissulega einnig áhrif á þá.  

 Þó má finna leyndan áhrifavald í titil ritgerðarinnar; eins og einn viðmælandi 

sagði og margir aðrir snertu á, „Það er fyndið hvernig tófan sest að í kollinum hjá mann.“ 

Til þess að veiði á tófu sé áhrifarík þurfa þeir sem eiga við hana að öðlast einhvern 

skilning á hvernig hún hugsar, sem leiðir til betri skilnings á tófunni sem dýri. En það 

getur líka leitt til ákveðinnar samkenndar. Þennan hugmyndaheim má einnig sjá meðal 

refaskytta á síðustu öld (Theódór Gunnlaugsson, 1955; 2018). Því er ljóst að hefði 

tófunni verið útrýmt á sínum tíma hefði tapast þar ekki aðeins eina upprunalega 

landspendýrið á Íslandi, sem hefði getað haft ómælanleg áhrif á restina af vistkerfinu. 

Heldur var einnig að veði ákveðinn hugsunarháttur manna um náttúruna, sem aðskildi 

hana ekki alveg frá hinu mannlega og leitaðist eftir því að skilja aðra dýrategund á 

flóknari hátt en bara sem meindýr. 
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Viðauki 1 – Viðtalsspurningalisti 

Viðtalsspurningar: 

1. Hvaða kynni hefur þú af refum? 

2. Hvernig atvikast það að þú rekist á/eigir í einhverskonar samskiptum við refi?  

a. Hvaða áhrif hefa refir haft í þínu lífi/á þitt starf, ef einhver? 

b. Er það tengt starfi/lífsviðurværi? 

c. Sækist þú eftir því að finna refi? (líkt og þegar um veiði eða 

ljósmyndun er að ræða) 

i. Afhverju/Í hvaða tilgangi? 

 

3. Hefur þú orðið var/vör við breytingu á fjölda refa hér á svæðinu síðustu 

áratugi? Hefur það skipt einhverju fyrir þig? 

a. (Ef viðeigandi) Afhverju heldurðu að þessi breyting sé? 

4. Hvernig bregst þú við þegar þú sérð ref? Hver er fyrsta hugsunin? 

5. Hvernig mundirðu lýsa hegðun og einkennum refa útfrá eigin reynslu? 

6. Hvað viðhorf hefurðu til refa, svona almennt? 

a. (ef viðmælandi nefnir „einkenni“ refa á borð við klónsku, grimmd, fl.) 

Þykir þér refurinn vera (einkenni)? Afhverju finnst þér það? 

b. Hvaða viðhorf þykir þér almennt vera til refa á svæðinu? 

7. Hvaða álit hefurðu á núverandi skipulag veiða á refum?  
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Viðauki 2 – Refavísur 

Birtist óvænt Kusi í kvöld, 

kom frá sinnu inni. 

En sín makleg málagjöld, 

mun ei fá að sinni. 

*** 

Kusi og Tóta kúra enn, 

hella meðal dranga. 

Á vöktum sitja vígamenn, 

vilja bæði fanga. 

 


