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Abstract 
Keywords: Seine net, rigging, operation, impact zones, total swept area. 

There are two main objectives in this project. The first object was to find out how modern 

Icelandic seine nets are rigged and used. The second objective was to estimate the bottom 

area swept by the average seine in the average tow. The results where then used to estimate 

the total area swept by seine nets on the Icelandic fishing grounds in 2004 using data from 

official records of the fleet operation (vessel log books). The methodology used in this 

project was in a form of a survey where seine captains where asked questions and their 

answers where used to evaluate these factors. The seine fleet count were 95 vessels and the 

sample was 40 vessels. 68% of the sample answered which is around 28% of the total fleet. 

The results from the first part of this project show that more than 50% of the captains do 

use seines with two panels, although four panel seines are in majority of the coast of 

Vestfirdir. About 56% of the captains who participated do use rockhopper-footrope, and it 

is most frequently used in the Breidafjordur and Vestfirðir area or 80%. Exactly 50% of the 

vessels have total rope length of 1200–1500 fathoms on each side. The most common 

reason for how much rope is used in each tow is the size of the area that the tow is 

performed on. About 92% of participants have ropes that are over 28 mm in diameter. 

Around 83% of the captains who answered switches seine in the same fishing trip. The 

reason for switching is the type of ground being fished and the targeted species. The use of 

a square mesh codend is most common of the coast of Suðurland and in total 77% of the 

captains uses square mesh codend and then usually with 135 mm mesh size. 

The impact zone of an average seine was estimated to be 2,25 km2 which corresponds to 

0,66 nm2 based on the captains answers. The total swept area by the Icelandic fleet in 2004 

was there for estimated 101.475 km2 (29.553 nm2). The distribution of tows shows that on 

the most heavily fished areas each squaremile is covered over 12 times in 2004. If the total 

rope length from the sample vessels log books is used, the averages impact zone would be 

1,91 km2 per tow. Using data from the total fleet log books the area becomes 1,75 km2 per 

tow.
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Útdráttur 
Lykilorð: Dragnót,  útbúnaður, beiting, áhrifasvæði,  heildarflatarmál. 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar að finna út hvernig nútíma dragnót er 

útbúin og hvernig henni er beitt. Hins vegar að reyna að meta hversu mikið botnflatarmál 

meðaldragnót hefur áhrif á í kasti og út frá því að skoða hvernig sá þáttur, metinn sem 

veiðiálag, dreifist á miðin umhverfis landið árið 2004. Sú rannsóknaraðferð sem beitt var 

við vinnslu verkefnisins var í formi könnunar sem skipstjórar dragnótabáta voru beðnir að 

taka þátt í og síðan út frá henni voru þessir þættir metnir. Þýðið taldi 95 skip og úrtakið 40 

skip. Svarhlutfall könnunar var 68% miðað við úrtak sem gefur 28% svarhlutfall af þýði. 

Niðurstöður fyrri hlutans voru þær að meira en helmingur þeirra skipstjóra sem tóku þátt 

notar tveggja byrða dragnætur eða um 63% þeirra sem svöruðu. Fjögra byrða voð er þó 

algengari en tveggja byrða úti fyrir Vestfjörðum. Um 56% eru með svokallaðan 

grjóthoppara undir dragnótinni, algengastur er slíkur búnaður í Breiðafirði og úti fyrir 

Vestfjörðum eða um 80%. Helmingur þeirra sem svöruðu eru með heildartóglengd á bilinu 

1200-1500 faðma á hvort borð. Ástæður þess hversu mikið tóg notað er í kasti er í nær 

öllum tilfellum stærð svæðis ásmat því sem dýpi hafði mikið að segja. Um 92% flotans er 

með sverleika tóga yfir 28mm. Meirihluti skipstjóra notar leggglugga fyrir framan poka eða 

56%. Algengastur er slíkur búnaður úti fyrir Suðurlandi enda er hann bundin í lög á því 

svæði. Um 83% þeirra sem svöruðu á það til að skipta um dragnót í miðri veiðiferð. 

Ástæður þess að skipt er um veiðarfæri eru helstar, hvaða svæði á að veiða á og hvaða 

fisktegund á að veiða í það skiptið. Notkun leggpoka er algengust úti fyrir Suðurlandi og 

reyndar nota langflestir eða 77% leggpoka og þá flestir með 135mm möskva. 

Áhrifasvæði meðaldragnótartogs var metið 2,25 km2 sem jafngildir 0,66 nm2.

Heildaráhrifasvæði var metið 101.475 km2 (29.553 nm2) árið 2004. Mörg tog eru þó hvert 

ofan í annað og því var álag meira á sumum svæðum en öðrum. En ef sú tóglengd sem 

skráð er í afladagbækur hjá þeim sem tóku þátt í könnuninni er notuð til að finna út 

áhrifasvæði meðaldragnótar yrði áhrifasvæðið 1,91 km2 á hvert tog. Ef hins vegar skráð 

tóglengd hjá þýðinu yrði notuð þá yrði áhrifasvæði meðaldragnótar 1,75 km2 á hvert tog. 
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