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Ágrip 
 

Tvennskonar lífsferlar eru hjá bleikjum á Íslandi. Annars vegar eru staðbundnar bleikjur 

sem dvelja allan sinn aldur í ferskvatni, hins vegar sjóbleikjur sem geta dvalið fyrstu ár 

ævi sinnar í fersku vatni sem seiði og gengið eftir það árlega til sjávar yfir sumartímann 

og dvalið í ferskvatni yfir veturinn. Staðbundin bleikja og sjóbleikja eru útbreiddar um 

allt land. 

Lífsferill og far sjóbleikjustofna getur verið margbreytilegt. Seiðin alast upp í þeirri á 

þar sem foreldrarnir hrygndu, en ganga síðan til sjávar yfir sumartímann. Í sjó dvelur 

bleikjan mest við ströndina og fer ekki langt frá sinni upprunaá. Hún gengur síðan upp í 

ferskvatn síðla sumars eða að hausti og dvelur veturlangt í fersku vatni. Sá fiskur sem 

ætlar ekki að hrygna á komandi hausti getur gengið upp í aðrar ár en sína heimaá og haft 

þar vetursetu.  

 

Bleikjustofn/-ar á vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði eru gott dæmi um stofn sem fer um 

nokkur mismunandi vatnsföll og í sjó á lífsskeiði sínu. Líkur benda til að 

hrygningarstöðvarnar séu einkum efst í Hvítá, þar sem bleikjan nýtir sér lindarlæki sem 

hrygningarsvæði (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009).  

Verðmæti bleikjuveiða á Íslandi er verulegt og má sem dæmi nefna að árið 2008 voru 

skráðar um 30 þúsund stangveiddar bleikjur hér á landi (Guðni Guðbergsson, 2009). 

Mikilvægi silungastofna til stangveiði á að öllum líkindum eftir að aukast enn á næstu 

árum, samhliða aukinni eftirspurn eftir ódýrari veiðimöguleikum. Sjóbleikjan í Hvítá í 

Borgarfirði er verðmæt auðlind og er bleikjan bæði veidd í net og á stöng. Bleikjan 

gengur seint til hrygningar og fer bleikjuveiðin einkum fram þegar hún gengur á 

hrygningarsvæðin, sem getur verið allt fram í október. 

 

 

Vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði er með fiskauðugustu svæðum landsins, en t.d. fara um 

20% laxveiði á stöng á Íslandi fram á vatnasvæði hennar (Guðni Guðbergsson, 2009). 

Veiðiskýrslur sýna þó að heildarveiði á bleikju í Hvítá hefur dregist mjög saman á 

síðustu árum, sem bendir til að stofnstærð bleikjunnar hafi minnkað á vatnasvæðinu. 

Markmið verkefnisins er að meta mikilvægi Lambeyrarkvíslar sem hrygningar- og 

uppeldissvæðis fyrir sjóbleikju í Hvítá í Borgarfirði. Þetta var gert með mati á 

hrygningu bleikjunnar, mati á seiðaþéttleika og mati á fari seiða niður úr kvíslinni. 
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Leitast þannig við að auka þekkingu á lífsháttum sjóbleikjunnar og samspili 

umhverfisþátta. Þekking á sjóbleikjustofnum er undirstaða skynsamlegrar umgengni við 

þessa fiskistofna í framtíðinni, samtvinnun verndar- og nýtingarsjónarmiða. 

Mikilvægi Lambeyrarkvíslar sem hrygningarstöðvar var m.a. kannað með talningu 

riðbletta í Lambeyrarkvísl haustið 2008 og fundust 158 riðblettir. Mat á búsvæðum fyrir 

bleikjuseiði í Lambeyrarkvísl í Borgarfirði fór fram haustið 2008. Farið var með öllum 

fiskgengna hluta árinnar að fossi ofarlega í gilinu, sem talinn er ófiskgengur. 

Lambeyrarkvísl var skipt í tvo einsleita kafla út frá botngerð og halla og voru botngerðir 

misjafnar. Á efra svæðinu (kafli 1) var botngerðin frekar gróf: möl 43,3% og smágrýti 

56,7%. Neðra svæðið (kafli 2) var með minni halla og fínni botngerð: sandur 43,7%, 

möl 50,5% og smágrýti 5,8%. Framleiðslugildi var einnig misjafnt milli kafla, á kafla 1 

var gildið 40,6 og á kafla 2 var gildið 26,5. 

Seiðabúskapur Lambeyrarkvíslar var athugaður með rafveiðum á tímabilinu 15. maí til 

14. ágúst 2009. Rafveitt var á þremur stöðvum í alls fjórum ferðum og voru svæðin 

misstór. Fjöldi seiða á 100 m² (seiðaþéttleiki) var mestur hjá 1 árs og 2 ára seiðum. 

Meðalástandsstuðull var í kringum 1. Hjá 0+ var hann minnstur 0,83 en mestur hjá 2+ 

og 3+ eða 1,01. Lítill seiðaþéttleiki (fjöldi seiða á 100m²) var á öllum stöðvum 

samanlagt,  meðalþéttleikinn hjá 0+ var 0,15, hjá 1+ var 2,58, hjá 2+var 2,57 og hjá 3+ 

var 0,17 

M Hér mættu koma fram meðaltöl fyrir seiðaþéttleikann á öllum stöðvum til að sýna 

hversu lágur hann er 

Kannað var magn seiða sem gengu niður úr Lambeyrarkvísl með því að setja niður þrjár 

seiðagildrur sumarið 2009. Alls veiddust 148 seiði í gildrurnar, mest af vorgömlum (0+) 

seiðum í 24. viku. Hitasíritar eru bæði í Lambeyrarkvísl og Hvítá og eru gögn frá þeim 

notuð í verkefninu. 

 

 

Lykilorð: sjóbleikja, Lambeyrarkvísl, seiði, gildrur 
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3. Inngangur 
 

Síðustu áratugi hefur sjóbleikjan úr Hvítá í Borgarfirði aðallega verið nýtt af 

netabændum á svæðinu til heimilisnota, en á allra seinustu árum hefur stangveiði þó 

aukist mikið. Skýrslur um veiðina eru litlar frá fyrri árum, en hefur verið skipulega 

safnað seinustu ár. Bleikjan byrjar að veiðast í neðri hluta vatnakerfisins að vori, en 

þegar líður á haustið veiðist mest á efri svæðunum, þar sem bleikjan virðist sækja inn á 

lindarsvæði og í lindár, t.d í Lambeyrarkvísl, þar sem vel þekkt er að bleikja gangi í 

hundraðatali til hrygningar seint að hausti (Sigurður Már Einarsson, Rúnar Ragnarsson, 

Vigfús Skúlason og Jóhann Sturluson, 1991). Frá árinu 2002 til 2008 hefur 

bleikjuveiðin farið minnkandi, bæði í net og á stöng, og margt sem bendir til að 

stofninn fari hnignandi (Ingi Rúnar Jónson og Sigurður Már Einarsson, 2009). 

Lambeyrarkvísl er ein af lindánum sem rennur ofarlega í Hvítá og kemur bleikjan 

þangað til hrygningar síðla hausts. Fiskgengd inn og út úr Lambeyrarkvísl hefur verið 

könnuð frá hausti 2007 til 2009 með teljara. Bleikjur hafa verið merktar með 

utanáliggjandi merkjum til að kanna far þeirra, en einnig voru haustið 2009 sett 

útvarpsmerki í kviðhol 29 fiska til staðsetja þá í vatnakerfinu. Seiðabúskapur var 

kannaður með rafveiðum. Í Lambeyrarkvísl var gert stofnstærðarmat með búsvæðamati 

og talningu riðbletta í desember 2008. Far og farleiðir seiða í Lambeyrarkvísl voru 

kannaðar með gildruveiðum til að meta hvort seiðin væru kyrr í ánni eða færu úr henni 

sama sumar og þau komu úr klaki (Ingi Rúnar Jónson og Sigurður Már Einarsson, 

2009). 

Gögn úr öllum þessum athugunum eru notuð í verkefninu til að kanna mikilvægi 

Lambeyrarkvíslar fyrir hrygningu sjóbleikjunnar í Hvítá.  

Markmið verkefnisins er að auka þekkingu á lífsháttum tegundarinnar og samspili 

umhverfisþátta, og að kanna á hvern hátt sjóbleikjustofnar séu best nýttir með tilliti til 

viðgangs tegundarinnar og arðsemi veiðanna. Aukin þekking á sjóbleikjustofnum er 

undirstaða skynsamlegrar umgengni við þessa fiskstofna í framtíðinni, samtvinnun 

verndar- og nýtingarsjónarmiða. 

Í skýrslunni verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

Hversu mikilvæg er Lambeyrarkvíslin fyrir hrygningu sjóbleikjunnar í Hvítá? 

Bleikjuseiði sem koma úr hrogni fyrri hluta sumars yfirgefa kvíslina strax á fyrsta 

sumri. 
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3.1. Forsaga verkefnis 

Vatnasvæði Hvítár hefur að öllum líkindum verið nýtt til veiða frá því land byggðist. 

Fram kemur í Egilssögu að Skalla-Grímur fer upp með á í botni Borgarfjarðar sem 

hann kallar Hvítá og tóku þeir eftir að hvert vatn var fullt af fiski. Landnámsmenn 

veiddu sennilega aðallega með netum, en veiðar á flugu þekktust frá fyrstu tíð. 

Flestallar þekktar veiðiaðferðir hafa verið notaðar á vatnasvæði Hvítár, má þar nefna 

krókaveiðar (dorg með færi), netaveiðar (lagnet og ádráttur með netum), gildruveiðar, 

árstemmur (í Gljúfurá) og stangveiði. Framan af er líklegt að veiðarnar hafi mest verið 

stundaðar í þverám Hvítár, en síður í Hvítá sjálfri þar sem aðstæður til veiða voru 

erfiðari vegna vatnsmagns. Um miðja 19. öld hófust veiðar í króknet í Hvítá og mikil 

veiðiaukning varð eftir að þessi veiðitækni kom (Guðni Guðbergson og Þórólfur 

Antonsson, 1996). Andrés Fjeldsted í Ferjukoti flutti inn fyrstu stöngina 1852 og var 

hún notuð á vatnasvæði Hvítár (Björn J. Blöndal, 1972). Miklar upplýsingar eru til um 

laxveiðina á vatnasvæði Hvítár, enda lax ríkjandi tegund á svæðinu og laxveiðin var 

það mikil að lax var m.a. fluttur út til neyslu á erlenda markaði. Lítið er vitað um 

veiðinýtingu á bleikju innan vatnasvæðisins fyrr en á síðustu áratugum, enda veiðin án 

efa mest verið stunduð til heimilisnota og verið hluti af hráefnisöflun heimila. 

Verðmæti bleikjuveiða á Íslandi er verulegt og má sem dæmi nefna að árið 2008 voru 

skráðar um 30 þúsund stangveiddar bleikjur hér á landi. Í Hvítá í Borgarfirði greiða 

eigendur stangveiðiréttar netaveiðimönnum fyrir að leggja ekki net. Þetta er gert til að 

auka stangveiði og þar sem hver fiskur er margfalt verðmeiri í stangveiði en netaveiði 

er slíkt fyrirkomulag talið borga sig (Guðni Guðbergsson, 2009). Á vatnasvæði Hvítár 

sýna veiðitölur að veruleg verðmæti eru fólgin í silungastofnum vatnakerfisins. Veiði á 

bleikju hefur þó minnkað mikið á síðustu árum. Veiði á urriða hefur verið heldur 

stöðugri á þessu tímabili, en þó var sú veiði minni síðustu tvö ár en árin á undan 

(Guðni Guðbergsson, 2009). Megnið af stangveiddri bleikju kemur úr Hvítá og 

Andakílsá, en aðeins lítill hluti hennar úr Grímsá og Þverá. Hlutur Andakílsár er hins 

vegar lítill í stangveiði á urriða, en uppistaða þeirrar veiði er í Hvítá, Þverá og Grímsá 

(Ingi Rúnar Jónsson, Sigurður Már Einarsson, 2009).  

Hugmyndin að baki verkefninu er að kanna mikilvægi Lambeyrarkvíslar sem 

hrygningar- og uppeldissvæðis fyrir bleikjuna í Hvítá og öðlast gleggri upplýsingar um 

hlutverk kvíslarinnar fyrir vöxt og viðgang Hvítárbleikjunnar. Hvað hrygnir mikið af 

bleikju í Lambeyrarkvísl og hvenær ganga seiðin úr ánni, eða eru seiðin staðbundin? Er 
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Lambeyrarkvísl nógu stór eða auðug af næringarefnum til að anna seiðafjöldanum? 

Nota seiðin Hvítá sem skjól fyrir afræningjum vegna þess að hún er ekki eins tær og 

Lambeyrarkvísl? 

 

3.2. Tegundir á Íslandi 

Það eru aðeins sex staðbundnar tegundir af ferskvatnsfiskum á Íslandi: Atlantshafslax, 

Salmo salar L., Urriði Salmo trutta L., Bleikja Salvelinus alpinus L., evrópuáll 

Anguilla anguilla L., ameríkuáll Anguilla rostrata L. og hornsíli Gasterosteus 

aculeatus L. Þær tegundir sem hér finnast geta bæði lifað í sjó og ferskvatni og 

landnám hefur því gerst frá sjó og upp í ferskvatn (Guðni Guðbergson og Þórólfur 

Antonsson, 1996). Þessar tegundir hafa numið hér land eftir að síðustu ísöld lauk, fyrir 

um 10.000 árum, en landið var þá hulið jökli. 

 

3.3. Bleikja 

Bleikjan er straumlínulagaður fiskur með oddhvassa trjónu og kjálkar svipaðir að 

lengd. Hún er oftast með rauðbleikan lit á kviðnum og er nafnið dregið af honum. 

Bleikjan hefur ekki ósvipaða lífssögu og urriði. Bleikjunni, Salvelinus alpinus (L), var 

fyrst lýst og hún flokkuð af Linneus í náttúrufræði- og gagnasöfnunarferð í Suður-

Lapplandi (Johnson 

1980;   Heggbert 1991). 

Bleikjan er norðlægur 

fiskur, þ.e.a.s. finnst 

aðeins á norðurhveli 

jarðar og í fjallavötnum 

í Sviss (Johnson, 1980). 

Bleikjan hefur mjög 

góða aðlögunarhæfni og 

getur verið í ám og 

vötnum þar sem fáar 

aðrar fisktegundir eru. 

Hún er talin vera 

frumstæðust 

  
     Mynd 1.   Lífsferlar bleikju. Mynd af síðu Veiðimálastofnunar. 



4 

laxfiskanna, með minnst þroskað sjógöngueðli. Til samanburðar getur laxinn oftast 

dvalið eitt til tvö ár í sjó (til eru dæmi um þrjú ár í sjó), urriðinn nokkra mánuði en 

bleikjan aðeins í nokkrar vikur (Klemetsen o.fl., 2003). 

 

Bleikjan framleiðir minni hrogn en almennt gerist hjá laxfiskum. Hún virðist þola köld, 

óstöðug og framleiðslulítil svæði betur en aðrar laxategundir (Skúlason S., Antonsson 

Þ., Guðbergsson G., Malmquist H. og Snorrason S., 1992). Bleikjan er margbreytilegur 

fiskur, með margbreytilegan lífsferla, og hún getur hrygnt bæði í straumvatni og 

stöðuvötnum (Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 1996). Bleikja getur alið 

allan sinn aldur í ferskvatni og kallast þá staðbundin bleikja. Finnst það lífsform bæði 

hjá bleikju í ám og vötnum (Klemetsen o.fl., 2003; Guðni Guðbergson og Þórólfur 

Antonsson, 1996).  

 

3.4. Bleikjan í Hvítársvæðinu  

Í Hvítá í Borgarfirði er bleikjustofn/-ar gott dæmi um stofn sem fer um nokkur 

mismunandi vatnsföll og í sjó á lífsskeiði sínu. Líkur benda til að hrygningarstöðvarnar 

séu aðallega efst í Hvítá, þar sem bleikjan nýtir sér lindarlæki sem hrygningarsvæði 

(Sigurður Már Einarsson o.fl., 1991). 

 

      
          Mynd 2.   Lífsferlar bleikju í Hvítá í Borgarfirði. Mynd frá Sigurði Má Einarssyni. 
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Fyrri rannsóknir bentu til að hrygningin væri á tímabilinu september til desember 

(Sigurður Már Einarsson o.fl., 1991). Nýlegar rannsóknir á hrygningargöngum inn í 

Lambeyrarkvísl sýna hins vegar að hrygningin á sér aðallega stað frá lokum október og 

fram í miðjan desember (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2008; 2009). 

Eftir hrygningu benda þessar nýrri rannsóknir til að hrygningarbleikjan gangi fljótlega 

niður í Hvítá og ferðist um 40 km leið að neðsta hluta Hvítár, Grímsár og Norðurár og 

dvelji þar yfir veturinn (Sigurður Már Einarsson, munnlegar upplýsingar). Ekki er 

vitað til að ókynþroska bleikja (geldfiskur) gangi upp á efri hluta Hvítár, en vitað er að 

bleikjan dvelur einkum á neðstu svæðum Hvítár, Norðurár og Grímsár yfir veturinn og 

veiðist t.a.m. seinni hluta vetrar á dorgi í gegnum ís (Sigurður Már Einarsson o.fl., 

1991). Klak er talið hefjast á bilinu mars-maí og kviðpokaseiðin koma upp úr mölinni í 

maí-júní (Sigurður Már Einarsson, fyrirlestur í vatnafræði, nóvember 2009). Bleikjan 

hefur sjógöngu út í Borgarfjörð í apríl (Sigurður Már Einarsson, 1991). Aldursdreifing 

bleikjunnar sem veiðist í sjó í Borgarfirði er á bilinu 1-4 ár (Sigurður Már Einarsson, 

munnlegar upplýsingar). Bleikjan virðist þannig geta gengið mjög ung til sjávar og 

hafa t.a.m ársgamlar bleikjur, um 8-9 cm að lengd, veiðst við Borgarfjarðarbrú um mitt 

sumar (Sigurður Már Einarsson, munnlegar upplýsingar). Sjávardvöl bleikjunnar er 

ekki vel þekkt en vitað að fiskurinn dvelur í sjó í Borgarfirði fram á mitt sumar en fer 

þá að ganga á ný inn á vatnasvæði Hvítár. Ekki er vitað með vissu hve langt bleikjan 

gengur út fjörðinn frá sinni heimaá, en samkvæmt rannsóknum á bleikjustofnun annars 

staðar á landinu má gera ráð fyrir að það sé ekki mjög langt (Friðjón Már Viðarsson, 

1987; Sigurður Guðjónsson, 1988).  

 

3.5. Kynþroski – hrygning – hrygningarsvæði 

Oftast er bleikjan kynþroska eftir tvö til fjögur sumur í sjó, þegar hún hefur náð 35-50 

cm lengd (Klemetsen o.fl., 2003). Stórar kynþroska bleikjur geta verið á bilinu 30-70 

cm og hafa tilhneigingu til að vera stærri, t.d. í Norður Kanada. Í Nauky-á var t.a.m. 

kynþroska bleikja sem gekk inn og út á bilinu 57-107 cm (Johnson, 1980). Kynþroska 

bleikja sem gekk upp í Lambeyrakvísl haustin 2008 og 2009 var á lengdarbilinu 20 cm 

til 70 cm, en mest var um bleikju á lengdarbilinu 32 cm til 36 cm (Ingi Rúnar Jónsson 

og Sigurður Már Einarsson, 2008; 2009). Algeng stærð á kynþroska vatnableikju er á 

bilinu 15-20 cm og finnast þær bæði á tempruðum og köldum svæðum norðursins 
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(Johnson, 1980). Í Seyðisá hafa fundist 13 cm kynþroska staðbundin seiði sem voru 

tveggja til þriggja ára gömul (Sigurður Guðjónsson, 1989). Það hafa fundist minni 

kynþroska eintök, t.d. í Fjellefrøsvatni í Norður-Noregi, en þar fundust bleikjur sem 

voru 7-14 cm að lengd og 3-17 g að þyngd (Klemetsen o.fl., 2003). Þegar bleikjan 

verður kynþroska dregst litarefni úr holdinu út í roðið og kviðurinn verður eldrauður. 

Bleikjur í Norður-Evrópu, Noregi, Svíþjóð og á Íslandi hrygna venjulega um haust, á 

tímabilinu september til nóvember (Johnson, 1980). Kynþroska bleikja kemur upp í 

árnar á undan geldfisknum (Klemetsen o.fl., 2003; Guðni Guðbergsson og Þórólfur 

Antonsson, 1996). Kynþroska bleikjur ganga undantekningalítið í heimaána til 

hrygningar, en geldfiskur getur dvalið í öðrum ám yfir veturinn.  

Hrygnan grefur holur í árbotninn með því að leggjast flöt og slá sporðinum kröftuglega 

upp og niður. Algengt dýpi niður á hrygningarblett er frá 12 til 50 cm, en getur verið 

dýpra í vötnum. Algeng stærð á hrygningarblett er 15 til 20 cm (Klemetsen o.fl., 2003). 

Hængar eru oft komnir á undan hrygnunum á hrygningarstaðina og berjast þar um 

yfirráð yfir hrygnunum. Að lokinni hrygningu rótar hrygnan yfir hrognin og eru þau 

vel varin ofan í mölinni. Eftir hrygningu dvelur bleikjan í ferskvatni það sem eftir er 

vetrar (Klemetsen o.fl., 2003; Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 1996).  

Bleikjan framleiðir minni hrogn en almenn gerist hjá laxfiskum. Hún virðist þola köld, 

óstöðug og framleiðslulítil svæði betur en aðrar laxategundir. Sjóbleikjan hrygnir ætíð 

að hausti og oftast í straumvatni. Sjóbleikjustofnar geta líka hrygnt í stöðuvötnum 

(Skúlason o.fl., 1992). Seiðin klekjast út að vori og er talið að hrognin þurfi um 

fjögurhundruð daggráður til að klekjast út, en daggráður eru fjöldi daga margfaldaðir 

með hitastiginu. Flestar tilraunir sýna að daggráður frá frjóvgun til klaks séu á bilinu 

420 til 450 á bleikjuhrogn við 5-8ºC, en fari lækkandi við hita undir 4ºC og yfir 8ºC 

(Johnson, 1980). Í ánum klekjast seiðin á 6-8 mánuðum (Magnús Jóhannsson og Óskar 

Ísfeld Sigurðsson, 1991). Oftast eru hrognin grafin í möl eða blönduð möl, þar sem 

kornastærðin er 1-7 cm, með eða án grófs sands (Frost, 1965). Ekki er vitað hve oft 

íslenska bleikjan hrygnir, en vitað er að hrognin eru oftast 4,2 til 4,5 millimetrar að 

stærð (Magnús Jóhannsson og Óskar Ísfeld Sigurðsson, 1991). Kynþroska bleikjur 

ganga undantekningalítið í heimaána til hrygningar, en geldfiskur getur dvalið í öðrum 

ám yfir veturinn (Skúlason o.fl., 1992). Bleikjan hrygnir að hausti og oftast í 

straumvatni, en seiðin klekjast út að vori. Frjósemi hrygnanna er tengd líkamsstærð, 
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því stærri og eldri sem þær eru því frjósamari. Hrognafjöldi og stærð hrogna er einnig 

tengd stærð og aldri hrygnunnar, því eldri og stærri sem hrygnan er, því fleiri og stærri 

hrogn (Skúlason o.fl., 1992). 

Bleikjan velur sér oftast hrygningarsvæði þar sem möl með dreifðu smágrýti er til 

staðar (Johnson, 1980). Bleikjan vill fíngerðari botn en laxinn kýs sér, hún velur jafnan 

svæði neðarlega í ám, en getur þó líka verið ofarlega í ánum. Bleikjan getur hrygnt þar 

sem áin er of köld fyrir lax og urriða. Þar sem urriði, lax og bleikja ganga saman í ár 

eru búsvæðaskipti greinilega afmörkuð og er þá bleikjan þar sem straumurinn er 

minnstur (Skúlason o.fl., 1992). 

 

 

3.6. Seiðastig 

Oftast eyðir bleikjan fyrstu tveimur til þremur árunum í uppeldisánni, áður en hún 

gengur til sjávar í fyrsta sinn. Þá þolir hún ekki fulla seltu strax og heldur sig því á 

ísöltum svæðum eins og árósum eða sjávarlónum sem ekki eru fullsölt (Guðni 

Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 1996). 

Þó eru undantekningar í báðar áttir, seiðin geta farið að ganga eins árs eða ekki fyrr en 

eftir sex ár eða meira, og jafnframt eru þau misjöfn að lengd (Johnson, 1980; 

Klemetsen o.fl., 2003). Sem dæmi fara bleikjur í Cumberland-á í Baffins til sjávar 8-9 

ára gamlar og 40 cm að lengd (Johnson, 1980). Í vatnasvæði Hvítár eru minnstu 

gönguseiðin að meðaltali um fimmtán cm, en það hafa fundist seiði undir 8 cm 

(Sigurður Einarsson o.fl., 1991). Bleikja í ferskvatni hefur hærra seltustig í blóðvökva 

en er í umhverfinu. Hjá bleikju í fullsöltum sjó er þessu öfugt farið, þar er umhverfið 

saltara en líkamsvökvi fisksins. Fiskurinn leitast við að halda innri seltu sinni í 

jafnvægi og því berst fiskur í ferskvatni á móti því að útvatnast, en fiskur í fullsöltum 

sjó þarf að takast á við aukna seltu. Í báðum tilvikum þarf fiskurinn að geta stjórnað 

saltjafnvægi sínu til að geta lifað eðlilega. Hæfileikann til að stjórna innri seltu sinni í 

fullsöltum sjó fær bleikjan ekki fyrr en hún hefur náð ákveðinni stærð og þroska, en þá 

er talað um að fiskurinn verði sjóþroska (Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 

1996). Þar sem seltustjórnun er minni hjá bleikju en til dæmis hjá laxi, þá getur 

bleikjan aðeins dvalið fáar vikur á hverju sumri í fullsöltum sjó, meðan laxinn getur 

verið heilt ár eða lengur (Klemetsen o.fl., 2003; Finstad o.fl., 1989). 
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3.7.  Sjóþroskun – dvalartími í sjó – hegðun geldfisks 

Margir bleikjustofnar fara í reglulegar fæðugöngur til sjávar og kallast slík bleikja 

sjóbleikja. Í þessum fæðugöngum tekur fiskurinn út megnið af vexti sínum. Bleikjan í 

Norður-Evrópu, t.d. í Noregi og á Íslandi, gengur til sjávar snemma vors á tímabilinu 

maí til júlí, eftir hitastigi (Johnson, 1980; Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 

1996). Sem dæmi má nefna að bleikjan í ánni Senju í Norður-Noregi gengur til hafs í 

maí-júní (Klemetsen o.fl., 2003).  

Fyrir sjógöngu verða bleikjurnar sjóþroska og verða þá bæði lífeðlisfræðilegar 

breytingar á fiskinum, sem tengjast hæfileikanum til að geta stjórnað styrk salta í blóði, 

og útlitsbreytingar (göngubúningur) – verður fiskurinn t.d. silfurgljáandi á bol 

(Klemetsen o.fl., 2003; Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 1996).  

Sjóbleikju er að finna í öllum landshlutum hér á landi, en mest er af henni á Norður- og 

Austurlandi (Guðni Guðbergsson, 1988). Seiðin vaxa upp fram að sjóþroska í þeirri 

á/vatnakerfi þar sem foreldrarnir hrygndu, en ganga síðan á beitarsvæði í ósum og sjó 

yfir sumartímann. Stærð og aldur til að ná sjóþroska virðist vera áþekkur innan sama 

vatnakerfis, en þeir einstaklingar sem vaxa fljótast yfirgefa ána fyrst (Heggberget, 

1991).  

Í sjó er meiri fæðu að hafa en í ánum og vaxtarhraði því mikill þann stutta tíma sem 

bleikjan er þar. Í sjónum dvelur fiskurinn mest við ströndina og fer ekki langt frá sinni 

upprunaá (Johnson, 1980; Sigurður Guðjónsson, 1988). Í könnun sem Berg og Berg 

(1989) gerðu í Noregi var 74% af bleikjunni innan við 25 km frá heimaánni, 4% voru 

meira en 100 km frá ánni, tveir fiskar voru í 400-500 km fjarlægð og einn fiskur hafði 

farið 940 km í burtu. Það er margt sem bendir til að bleikja sem gengur til sjávar dvelji 

þar 6 til 8 vikur. Í könnunum sem gerðar voru á Svalbarða dvaldi bleikjan 34 daga í sjó 

og át um 7,5% af líkamsþyngd sinni á dag af svifi og uppsjávarfiski. Í Noregi var 

bleikjan 35-42 daga í sjó og jók líkamsþyngd sína um 42%. Í Labrador var hún 52-57 

daga í sjó og á vatnasvæði Nauyuku-vatns í Kanada fór bleikjan í sjó um vorið, og var 

sjórinn þá jafnvel ísilagður, og kom til baka eftir 35-45 daga. (Klemetsen o.fl., 2003). 

Rannsóknir í Vesturdalsá og Núpslóni bentu til að bleikjan dvelji í lónum eða ósum í 

þrjár vikur og fari þaðan í sjó. Þar dvelur bleikjan í 40 til 50 daga en fer ekki langt frá 
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ósasvæðinu. Meðaldvalartími utan staðaránna sé 65 til 80 dagar (Ingi Rúnar Jónsson, 

Þórólfur Antonsson, 2007a).  

Bleikja sem fer í sjógöngu er oftast stærri en staðbundinn fiskur (Johnson, 1980). 

Göngur sjóbleikjunnar geta verið hrygningargöngur, vetursetugöngur eða göngur inn á 

heppileg beitarsvæði fyrir tegundina, en þekkt er að fiskar fara í slíkar göngur til að 

tryggja sér sem hagstæðust skilyrði á hverju stigi lífsferilsins (Nikolsky, 1978). 

Geldfiskurinn getur dvalið yfir veturinn í öðrum ám en uppeldisánni, eða jafnvel í 

vötnum, en hann fer út á sjó á sama tíma og kynþroskafiskurinn (Klemetsen o.fl., 

2003). Þess eru dæmi af vatnasvæði Hvítár að geldfiskurinn dvelji í Grímsá, Norðurá 

og Hvítá en fari ekki uppá efri svæði Hvítár eins og hrygningarfiskurinn (Ingi Rúnar 

Jónson og Sigurður Már Einarsson, 2008; 2009). 

 

 

4. Staðháttalýsing 
 

Hvítá í Borgarfirði á upptök í lindum og tjörnum sem nefnast Hvítárdrög, en frá 

Langjökli um Hafragil rennur jökullituð kvísl í leysingum og sameinast vatninu sem 

kemur úr lindunum. Undan Hallmundarhrauni kemur svalt lindarvatn og þegar þetta 

vatn hefur allt sameinast nefnist það Hvítá (Björn J. Blöndal, 1972). Heildarlengd 

Hvítár í Borgarfirði er 117 km og rennsli í Hvítá mælt við Kljáfoss er 190 m³/sek 

(Sigurjón Rist, 1990). Vatnasvið Hvítár er um 3880 km² að stærð og meðalrennsli um 

84,3 m³/sek (Sigurjón Rist, 1990; Hilmar B. Hróðmarsson, Njáll Fannar Reynisson, 

Ólafur Freyr Gíslason, 2009). Hvítá í Borgarfirði er talin sjötta stærsta á landsins 

(Sigurjón Rist, 1990). Einnig fellur fjöldinn af bergvatnsám og lækjum í Hvítá. 

Ofarlega á vatnasviðinu má þar nefna Trússá, Geitá og Norðlingafljót, en neðar á 

svæðinu má finna margar af bestu og stærstu laxveiðiám landsins, t.d. Norðurá, 

Grímsá, Reykjadalsá, Þverá og Kjarrá og Flókadalsá. Þessar ár og fleiri eru stolt og 

prýði héraðsins (Björn J. Blöndal, 1972). Síðasta spölinn sem Hvítá rennur að ósi 

sameinast Andarkílsá henni og er ós Hvítár nú talinn vera við Borgarfjarðarbrúna 

(Sigurjón Rist 1990). Vatnakerfi Hvítár er án efa eitt laxauðugasta vatnakerfi landsins 

og eru t.d. um 20% laxveiði á stöng á Íslandi á vatnasvæði Hvítár (Guðni 

Guðbergsson, 2009). 
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4.1. Vatnsdrög 

Vatnsdrög að Hvítá eru mjög fjölbreytt og er áin flokkuð sem sambland af dragá (D), 

lindá (L) og jökulá (J). Þetta þýðir að áin er dragá að verulegu leyti, með töluverðu 

lindarvatni og lítilsháttar af jökulvatni (Sigurjón Rist, 1990). 

Leiðni er mismunandi í ólíkum vatnsgerðum, en leiðni er mælikvarði á jónstyrk 

vatnsins. Því hærri sem jónstyrkur er, því betur leiðir vatnið rafstraum. Mæling á leiðni 

(µS/cm) er góð aðferð til að meta heildarmagn uppleystra efna í vatninu (Sigurður 

Guðjónsson, 1990). Jökulár hafa yfirleitt lágt pH-gildi (6-8) og lága leiðni (10-80 

μS/cm) og lítinn fjölbreytileika. Lindár hafa hátt pH-gildi (7-10) og háa leiðni (70-200 

μS/cm). Í þeim er líffræðileg fjölbreytni mikil. Dragám er hægt að skipta í þrennt. 1. 

Dragár með frekar lágt pH-gildi (7-7,5) og lága leiðni (10-70 μS/cm),2. stuttar ár með 

litlum eða engum stöðu- eða votlendisáhrifum. 3.dragár sem eru rennslisjafnaðar með 

djúpum dalavötnum. Töluverðar sveiflur í rennsli og hita. Leiðni: 60-70 μS/cm og 

miðlungs fjölbreytni. Dragár af velgrónum heiðum, með gróskumikil votlendi. 

Rennslisjafnaðar af tjörnum og smávötnum. Árvissar sveiflur í rennsli og hita, en þær 

sveiflur eru dempaðar af votlendum. Frekar há leiðni 50-120 μS/cm (Guðmundur 

Kjartansson, 1945; Arnþór Garðarson, 1979; Sigurður Guðjónsson, 1991; Hilmar 

Malmquist, 1998). 

 Í dragám rennur yfirborðsvatn úr lækjum sem sameinast í ánum. Rennsli dragáanna er 

mjög háð úrkomu og leysingum snjóalaga. Hitastig vatnsins sveiflast með lofthita. 

Farvegir ánna eru oft grýttir, mikið um eyrar og bakkar ógrónir. Dragár er einkum að 

finna á blágrýtissvæðum landsins. 

Lindár fá vatn sitt úr uppsprettum. Bakkar þeirra oftast grónir niður að vatnsborði og 

botn farvegsins er oft sendinn en getur verið grýttur eða malarborinn, fer eftir halla 

jarðvegs. (Guðmundur Kjartansson, 1945; Arnþór Garðarsson, 1979). Rennslissveiflur 

eru litlar og þá helst aukning í leysingum. Vatnshiti er jafn árið um kring – 

kaldavermsl. Lindárnar leggur því seint og þá helst í miklum frostum.  

Jökulár renna frá jöklum. Framburður þeirra er mikill og farvegir því kvíslóttir – 

auravötn. Árstíðasveifla er í rennsli jökulvatna vegna breytinga á lofthita og leysinga á 

jökli. Dægursveiflur geta komið að sumarlagi þegar mikill munur er á hitastigi dags og 

nætur á jöklinum (Guðmundur Kjartansson, 1945 ; Arnþór Garðarsson, 1979). 
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Lambeyrarkvísl er um eins kílómetra löng lindá með upptök sín í lindum úr hrauninu 

sem fellur norðanvert í Hvítá í Borgarfirði skammt ofan við Bjarnastaði í Hvítársíðu 

(mynd 3 og 4). Bakkar hennar eru ýmist opnir og grasivaxnir eða hálflokaðir af trjám 

sem slúta yfir árbakkann. Lambeyrarkvísl er að mestu leyti fiskgeng en við upptök 

hennar er lítill foss sem getur að öllum líkindum takmarkað fiskför (Ingi Rúnar 

Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). Vegna uppruna hennar er rennslið stöðugt 

og hitastig líka. Rennslissveiflur eru litlar og þá helst í leysingum, vatnshiti er jafn árið 

um kring – kaldavermsl 3-4ºC. Lambeyrarkvísl leggur því seint og þá helst í miklum 

frostum (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009).  

 

 

 

Mynd 3.   Vatnasvæði Hvítár. Myndin unnin í GIS úr ÍSV 50 frá LMÍ. 
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Mynd 4.  Nágrenni Lambeyrarkvíslar. Loftmynd unnin í GIS með leyfi frá Guðmundi Sigurðssyni 

hjá Vesturlandsskógum. 

 

 

5. Efni og aðferðir 
 

5.1. Talning á riðblettum 

Talning á riðblettum fór fram þann 15. desember 2008. Talningin fór þannig fram að 

gengið var niður eftir ánni og botninn skoðaður. Ef blettur var sýnilegur var hann 

merktur inn á kort. Sýnilegir blettir eru holur í botninum og kemur litamunur fram þar 

sem fiskurinn hefur rótað upp mölinni. Ánni var skipt í 15 svæði (mynd 5), byrjað var 

upp við foss og gengið niður með ánni.  
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Mynd 5.  Staðsetning og fjöldi riðbletta í Lambeyrarkvísl. Mynd unnin í GIS úr ÍSV50 frá LMÍ. 

 

5.2. Mat á búsvæðum 

Mat á búsvæðum fyrir bleikjuseiði í Lambeyrarkvísl í Borgarfirði fór fram um haustið 

2008. Farið var með öllum fiskgenga hluta árinnar að fossi ofarlega í gilinu sem talinn 

er vera ófiskgengur. Við búsvæðamat var ánni skipt upp í tvö einsleit svæði (mynd 6) 

en við skilgreiningu á einsleitum svæðum var tekið tillit til þess að halli, straumlag og 

botngerð væri svipuð (Þórólfur Antonsson, 2000). Á hvoru svæði (kafla) var tekið 

þversnið, en fjöldi þversniða á svæðinu fór eftir lengd þess. Tekið var meðaltal sniða á 

báðum köflunum. Breidd árinnar var mæld á hverju þversniði og með vissu millibili 

var dýpi mælt á þversniðinu og grófleiki botnsins metinn. Skráð voru GPS-hnit 

(WGS84) á hverju sniði (tafla 1). Lengd svæðanna var metinn út frá GPS-punktum á 

stafrænu formi í landsupplýsingaforritinu GIS, samkvæmt Ísnet-hnitakerfinu. Út frá 

mælingum á hverju þversniði var reiknað meðaldýpi og meðaltal hvers grófleikaflokks 

botnsefnis. Við útreikninga á gæðum uppeldissvæða fyrir bleikjuseiði var meðalhlutfall 

hvers botnsefnis á þversnið margfaldað með samsvarandi botngildi, en botngildin eru 

stöðluð tala fyrir hverja tegund (tafla 2). Sniðin voru mörg á kafla 2 og var þá tekið 

meðaltal mælinga til að fá heildarmat á kaflann. Á kafla 1 var tekið eitt þversnið, með 

þremur mælingum og meðaltal þeirra reiknað. Hlutdeild hverrar botngerðar á hvorum 
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kafla var margfölduð með viðeigandi botngildi fyrir bleikju. Framleiðslugildi, sem er 

mat á gæðum búsvæðis fyrir hvern kafla, fékkst með því að leggja saman gildi 

botngerða á hverjum kafla. Framleiðslugildi fyrir bleikju getur verið á bilinu 2-40. 

(Framleiðslugildi er margfeldi botngilda og hundraðshluta kornastærðar). 

Framleiðslueiningar fást með því að margfalda framleiðslugildið með flatarmáli 

svæðisins og deila í með 1000 (FG*botnflötur/1000) (Þórólfur Antonsson, 2000). 

Framleiðslugildið var misjafnt milli kafla. Framleiðslueiningar voru einnig misjafnar 

milli kafla (tafla 3). 

 

 

  Staðsetning Sandur/leir Möl Smágrýti Dýpi Breidd 

  N W < 1cm 1-7 cm 7-20 cm cm m 

Foss 64.42.518 20.59.742      

     

A 64.42.328 20.59.823 0 43 57 11,3 3 

B 64.42.284 20.59.995 0 50 50 14 7 

C 64.42.280 21.00.193 30 50 20 27 7 

D 64.42.312 21.00.040 60 32 8 22,1 11,5 

E 64.42.290 21.00.495 13 80 7 20,3 7,7 

F 64.42.257 21.00.499 13 87 0 18,5 9 

G 64.42.259 21.00.601 0 97 3 16,3 7,3 

Ármót 64.42.258 21.00.651           

 

 

 

Tafla 2.  Botngerðarflokkar eftir þvermáli botnefna og botngildi sem gefið er upp fyrir bleikju 

(Þórólfur Antonsson, 2009). 

Botngerð Þvermál í cm Botngildi fyrir bleikju-

seiði 

Leir/sandur 0-1 0,09 

Möl 1-7 0,4 

Smágrýti 7-20 0,4 

Stórgrýti >20 0,2 

Klöpp  0,03 

Tafla 1.   Staðsetning sniða, grófleiki botnefna í %, dýpi í cm og breidd í metrum. 
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Mynd 6.   Staðsetning botnsniða og kaflaskipting í Lambeyrarkvísl. Mynd unnin í GIS úr ÍSV50 

frá LMÍ 

5.3. Rafveiðar 

Við öflun sýna af fiskseiðum í Lambeyrarkvísl voru notaðar rafveiðar. Rafveiðar eru 

ein algengasta sýnatökuaðferðin á seiðum í ám sem notuð er til að kanna stofnstærð, 

vöxt, lífmassa og stærð árganga (Bohlin o.fl., 1989; Friðþjófur Árnason, Þórólfur 

Antonsson og Sigurður M. Einarsson, 2005). Rafveiðar eru taldar sú aðferð sem er 

hvað minnst kveljandi með tilliti til fiskstærðar og er talin mjög góð þegar mikilvægt er 

að skaða ekki fiskinn (Lagler, Karl F., 1978). Með rafveiðum er myndaður rafstraumur 

í vatninu á milli tveggja skauta (anóðu og katóðu). Rafveiðibúnaðurinn sem notaður 

var samanstendur af rafstöð, spennuboxi og tveimur rafskautum. Spennuboxið er tengt 

við rafstöðina og breytir riðstraum í jafnstraum. Spennuboxið gefur frá sér 0,3-0,5W 

straum og spennan er breytileg á milli 300 og 600V. Anóðan, sem er best lýst sem 

rafveiðistöng með 18-20 cm málmhring á endanum, er tengd við spennuboxið með um 

50 m löngum rafmagnskapli og er þannig færanleg, en katóðan er gerð af koparmottu 

sem tengd er við spennuboxið með um 3 m löngum kapli. Þegar straumi er hleypt á 

rafveiðitækið myndast spennumunur á milli skautanna og fiskur sem lendir í rafsviðinu 

lamast tímabundið og er þá auðvelt að fanga fiskinn. Yfirleitt eru tveir saman við 
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rafveiðar, annar er með háfinn og rafveiðistöngina en hinn liðkar fyrir 

rafmagnssnúrunni, sem liggur frá rafstöðinni, og hefur fötu með vatni sem seiðin eru 

geymd í meðan á veiðunum stendur. Þegar veitt er í ám er venjan að veiða upp ána. Sá 

sem veiðir heldur á rafveiðistönginni í annarri hendi og háf í hinni, og síðan er farið 

kerfisbundið yfir botnflötinn með rafveiðistönginni. 

 

Seiðabúskapur Lambeyrarkvíslar var athugaður með rafveiðum á tímabilinu 15. maí til 

14. ágúst 2009. Rafveitt var á þremur stöðvum (mynd 7) og farin ein rafveiðiyfirferð 

yfir hverja veiðistöð, í alls fjórum ferðum, og voru svæðin misstór. Svæðin voru mæld, 

bæði lengd og meðalbreidd og teknir GPS-punktar í þeim miðjum. Kennileiti (t.d. 

sérkennilegir steinar eða hlaðnar litlar vörður) voru höfð til viðmiðunar, svo svæðin 

væru alltaf þau sömu. Öllum seiðum sem veiddust var safnað í fötu og þau svæfð með 

samaríni. Seiðin voru greind eftir tegund, lengdarmæld (sýlingarlengd ± 0,1 cm) og 

þyngdarmæld (±0,1 g). Eftir mælingu voru fiskarnir settir í vatn án svæfingarlyfs og 

þegar þeir voru vaknaðir var þeim sleppt aftur á sömu stöð og þeir voru veiddir á. 

Nokkur seiði á hverjum veiðistað voru tekin í sýni vegna kvarnatöku til 

aldursgreininga og þau kyngreind. Aldur seiða var ákvarðaður og skráð sem 0+ 

(vorgömul), 1+ (ársgömul) o.s.frv. (Sigurður Már Einarsson, Friðþjófur Árnason og 

Ingi Rúnar Jónsson, 2007). 

 
Mynd 7.   Staðsetning rafveiðistöðva og gildra í Lambeyrarkvísl. Mynd unnin úr ÍSV50 frá LMÍ. 
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5.3.1 Tegundargreining 

Vegna þess hve laxfiskar eru líkir þó þeir séu af mismunandi tegundum, getur verið 

nauðsynlegt að nota greiningarlykil til að greina þar á milli. Nota þarf mismunandi 

greiningarlykil fyrir fiska sem eru yfir 13 cm langir og fyrir þá sem eru á bilinu 4 til 13 

cm, vegna þess að þeir taka miklum útlitsbreytingum á vaxtartímanum. Þroski hefur 

einnig áhrif á útlit og lengdarmörkin eru ekki skýr þó hér sé talað um 13 cm. Það sem 

greinir aðallega á milli tegunda hjá laxfiskum á fyrstu aldursárum er lengd bak- og 

eyrugga, deplar á bakuggum, parrmerki, dökkur eða ljós fyrsti geisli á bakugga, lengd 

kjálkabeins og dröfnur á kjálkabarði (Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 

1996).  

5.3.2 Aldursgreiningar með kvörnum 

Hægt er að aldursgreina fiska bæði með kvörnum og hreistri, en í þessu tilviki var 

notast við kvarnir. Fiskar hafa 3 pör af kvörnum í innra eyranu, sem þeir nota til að 

halda flotvægi og til að greina hljóðbylgjur í vatninu. Fiskar í straumhörðu vatni hafa 

stærri kvarnir en fiskar úr lygnu vatni. Þessar kvarnir nefnast Sagitta, Lapillus og 

Asteriscus. Eitt kvarnaparanna, Sagitta, er langstærst og er það notað til 

aldursgreininga (Bagenal og 

Tesch, 1978). Kvarnirnar vaxa 

hlutfallslega með fiskinum   

en þó misjafnlega eftir 

tegundum.  Þær vaxa lítið yfir 

vetrartímann þegar fæða er 

lítil, en meira yfir sumarið.  

Þetta leiðir til þess að mislitir 

hringir myndast á kvörnunum, 

líkt og árhringir í trjám, og eru 

hringirnir taldir til að 

aldursgreina fiskinn (Bagenal 

og Tesch, 1978). (Mynd 8). 

Misjafnt er hvernig kvarnir 

eru skornar úr fiski, en það fer eftir fiskitegundinni hvernig skurðurinn er. Kvarnir eru 

fjarlægðar úr bleikju með því að skera þvert á þar sem höfuðbeinið og hnakkaholdið 

mætast, plokka þær síðan út með fínni pinsettu og nudda þeim milli tveggja fingra eða 

 

       Mynd 8.   Kvarnir úr 3+ bleikju úr Lambeyrarkvísl.  

Gögn frá Veiðimálastofnun 
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við handabakið til að fjarlægja slím. Með því að leggja kvarnirnar í spritt (alkóhól) sem 

haft er í svartri skál og lýsa á hana ofan frá er auðvelt að telja hringina og greina aldur 

fisksins. Það er mjög áríðandi að vita ekki lengdina á fiskinum þegar hann er 

aldursgreindur út frá kvörnum, því þá er hætt við maður fari að álykta aldurinn út frá 

lengdinni, en oft er það ekki marktækt (Bagenal og Tesch, 1978). 

Eftir að aldur hafði verið skráður var lengd fiskanna einnig skrifuð niður og þá var 

hægt að staðla fiska sem voru bara lengdarmældir við aldur. Þannig að allir 

aldursgreindir fiskar voru á e-m lengdarmörkum sem þeir fóru hvorki yfir né undir, t.d. 

0+ var á bilinu 1,8-4,5cm, 1+ var á bilinu 4,5-6,5cm, 2+ var á bilinu 6,5 o.s.fr. 

 

5.3.3 Seiðavísitala 

Seiðavísitala var reiknuð með því að umreikna magn seiða sem fæst í hverri 

rafveiðiumferð á 100 fermetra botnflatarmáli. Þessi aðferð hefur um árabil verið notuð 

við þéttleikamat á fiskiseiðum í sambærilegum athugunum hérlendis, þ.e.a.s. 

seiðafjöldi * 100 / botnfleti (Friðþjófur Árnason, Þórólfur Antonsson og Sigurður Már 

Einarsson, 2005). Meðallengd og meðalþyngd seiða var reiknuð fyrir einstaka 

aldurshópa. 

Fultons ástandsstuðull (K) eða holdastuðull var reiknaður út frá sambandi lengdar (cm) 

og þyngdar (g) (Bagenal og Tech 1978), samkvæmt jöfnunni: 

 

K = þyngd (g) / Lengd ³ (cm) * 100 

 

 

5.4. Farið. Útganga úr kvíslinni 

Gildrum var komið fyrir á þremur stöðum í Lambeyrarkvísl og var tekið mið af því við 

hönnun gildrunnar að hún gæti veitt allar stærðir af seiðum, allt niður í ca. 2 cm seiði. 

Meginhugmyndin var sú að gildran virkaði eins og botnvarpa, eða það sem kallað er 

undirvatnsgildra með V-laga vængjum. Langt bil er haft á milli vængjanna fjærst 

kassanum en styttra eftir því nær honum kemur. Gildran er svokölluð óvirk gildra þar 

sem straumurinn ber seiðin að vængjunum og síðan berast þau með straumnum inn í 

gildruna sjálfa. Seiðin ná ekki að synda upp úr gildrunni þar sem straumurinn er það 

mikill í inngangsopi hennar (Lagler, 1978). 
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5.4.1 Lýsing á gildrum 

Smíðaðar voru þrjár gildrur til að mæla niðurgöngu á bleikjuseiðum í Lambeyrarkvísl. 

Smíðin fór fram á vélaverkstæðinu við Landbúnaðarháskólann. Notað var 12 mm 

steypustyrktarjárn í gildrurammann og gildran klædd með 2 mm og 6 mm vírneti. 

Rammi gildrunnar var settur saman með rafsuðu. Hann var síðan klæddur á þrjár hliðar 

með 6 mm neti sem fest var með plastbenslum og sama gert við botninn. Ein hlið 

gildrunnar var höfð opin og vængir látnir skarast þar inn í. Vængirnir voru hafðir lausir 

og 75 cm steypujárnsteinn hafður á endum vængjanna. Það er 6 mm net í vængjum en 

gildran sjálf klædd með 2 mm vírneti (mynd 10). Mismunandi útfærslur voru á stærð 

gildra og klæðningu (sjá viðauka II og III). Þar sem mikið var um dauð seiði í byrjun 

var nauðsynlegt að koma fyrir skjóli í gildrunum og vari fyrir straumi, til að minnka 

hlutfall dauðra seiða. Þann 15. júlí var sett plaströr í búrið, 50 mm x 150 mm, lokað í 

annan endann, til að mynda skjól fyrir straumi inni í gildrunni og jókst við það tala 

lifandi seiða (tafla 12).  

 

Gildrur eitt og tvö voru settar niður þann 9. júní og starfræktar til 14. ágúst, en gildra 

þrjú var sett niður þann 12. júní og starfrækt til sama tíma. Vitjað var um gildrurnar á 

eins dags fresti fyrstu fjóra dagana, en eftir það á viku til hálfsmánaðar fresti. Seiði í 

gildrunni voru veidd upp úr þeim með litlum gullfiskaháf, þau sett í fötu, 

tegundargreind og mæld (sýlingarlengd ± 0,1 cm) á mælibretti. Eftir mælingu var 

seiðunum sleppt neðan við gildrurnar. Gildrur eitt og þrjú voru staðsettar fyrir neðan 

vað í Lambeyrarkvísl, stutt frá ármótum Lambeyrarkvíslar og Hvítár (mynd 7). 

Spannaði vænghaf gildranna samtals 240 cm en áin var 930 cm að breidd á þessum 

stað. Þarna eru grasigrónir bakkar og frekar opið svæði (mynd 11). 

 



20 

 
Mynd 9.  Mynd af 2,1cm seiði úr Lambeyrarkvísl 18. júní 2009. Ljósmynd tók Björn Þorsteinsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildra 1 er 50 cm á 

breidd, 70 cm á 

lengd og 60 cm á 

hæð. Vængirnir eru 

100 cm langir og 80 

cm á hæð. 30 cm af 

vængjunum er látið 

skarast inn í kassann 

og 5 cm bil haft þar 

sem vængir mætast. 

Vænghaf er 150 cm. 

Þegar gildran er lögð er brotið upp á 20 cm af neti vængjanna og grjót sett þar ofan á. 

Gildran er klædd með 2 mm neti að innan. 

 

 

 
 
Mynd 10.   Teikning af gildru nr. 1 
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Mynd 11.   Umvitjun í gildru nr. 1 

 

 

5.5. Hitamælingar 

Frá því um haustið 2007 hefur hitasíriti af gerðinni Starmon mini Temperature range:    

-2°C to +40°C verið starfræktur í Lambeyrarkvísl. Um er að ræða sjálfvirkan síritandi 

mæli sem skráir í minni vatnshita einu sinni á klukkustund. Annar hitasíriti af gerðinni 

Tidbit TBI32-05+37, sem er staðsettur í Hvítá við Bjarnastaði, hefur verið starfræktur 

um árabil (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). Gögn úr báðum 

síritunum eru notuð í þessu verkefni. 

 

5.5.1 Úrvinnsla gagna 

Við alla útreikninga var notaður töflureiknirinn Excel. Kannað var hvort mismunur 

væri í vexti hópa, bæði í lengd og þyngd milli tímabila úr rafveiðum. Einnig var 

kannað hvort mismunur væri í lengd milli tímabila hjá hópum úr gildrum. Þar sem 

tölfræðiútreikningar áttu við voru hóparnir misstórir og var notað T-próf fyrir misstóra 

hópa. Miðað var við 95% marktækni í tölfræðiprófum. Til að athuga hvort línulegt 

samband væri milli þyngdar og lengdar var notuð aðhvarfsgreining (Regression). 
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6. Niðurstöður 

6.1. Mælingar á umhverfisþáttum – vatnshiti 

Meðalvatnshiti í hverri viku í Lambeyrarkvísl á tímabilinu 15. maí til 31. ágúst var á 

bilinu 3,4 ºC til 4,3°C (mynd 12). Til samanburðar var vatnshiti í Hvítá á sama tíma 

2,2°C til 9,1°C (mynd 13). Vatnshiti í Hvítá var um 0,5°C lægri en í Lambeyrarkvísl í 

19. viku. Í 20. viku var meðalvatnshiti svipaður, en eftir það var meiri vatnshiti í Hvítá 

og var munurinn ein til tvær gráður (mynd 14). Hvítáin nær því mun meiri hita yfir 

sumarið en Lambeyrarkvíslin. 

 

Vatnshiti í Lambeyrakvísl 1.maí til 31.ágúst 2009.
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Mynd 12.   Vatnshiti í Lambeyrarkvísl frá 1. maí til 31. ágúst 2009. 
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Mynd 13.   Vatnshiti í Hvítá frá 1. maí til 31. ágúst 2009. 
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Samanburður á  vatnshita eftir vikum í Hvítá og Lambeyrarkvísl
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 Mynd 14.   Samanburður á vatnshita eftir vikum í Hvítá og Lambeyrarkvísl frá 1. maí til  

 31. ágúst 2009. 

 

6.2. Búsvæðamat 

Lambeyrarkvísl á upptök sín í lindarvatnsuppsprettu sem er eins og lítil skál í laginu. 

Botngerð er að stórum hluta smágrýtt þar sem áin kemur undan hraunkantinum. Mikill 

halli er í farveginum efst og áin því fremur straumhörð og botngerðin (snið A, B) 

einkennist af möl og smágrýti (mynd 6, tafla 3). Þegar áin kemur niður úr gilinu 

minnkar hallinn, áin kvíslast og botn verður fíngerðari (mynd 6, tafla 3) og er áin 

grunn sunnanmegin og þar sem botngerðin einkenndist af sandi, en norðanmegin er 

hún dýpri og með meiri möl (snið C). Eftir að kvíslarnar koma saman er áin djúp og 

meira um leir í henni. Eftir því sem hallinn minnkar og neðar dregur, eykst hlutfall 

fínna botnefnis. Fyrir ofan gildrur eitt og þrjú er lítill halli og mikið af fínu botnefni 

(snið D til F). Neðan við gildrur eitt og þrjú nálægt ósinum (snið G) er hallinn örlítið 

meiri og þar er nánast eingöngu fín möl, með stöku smágrýti.  

 

Fiskgengur hluti Lambeyrarkvíslar frá ármótum við Hvítá að foss mældist 776 m og 

botnflatarmál árinnar 5335 m
2
. Lambeyrarkvísl var skipt í tvo kafla eftir straumlagi og 

botngerð. Kafli eitt er tiltölulega stuttur kafli efst í ánni og mældist 148 m að lengd og 

flatarmálið 814 m
2 

(mynd 6). Á þessum kafla er halli mikill í árfarveginum, straumur 

stríður og ríkjandi botnefni eru möl og smágrýti . Kafli tvö mældist 628 m að lengd og 

4521 m² að flatarmáli (tafla 3). Framleiðslugildi var misjafnt milli kafla, á kafla eitt var 

framleiðslugildið 40 en 26,5 á kafla tvö. Framleiðslueiningar voru einnig misjafnar 

milli kafla, á kafla eitt var fjöldi framleiðslueininga 32,6 en 119,6 á kafla tvö (tafla 3). 
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Á neðri hluta árinnar breytir Lambeyrarkvíslin um svið. Halli í árfarveginum er mun 

minni og áin því mun lygnari en á efri hlutanum. Á neðri hlutanum eru mun fíngerðari 

botnefni og ríkjandi botnefni eru möl (50,5%) og leir eða sandur (43,7%) (tafla 3). Að 

meðaltali fyrir fiskgenga hlutann í Lambeyrarkvísl er mölin ríkjandi botnefni (49,4%), 

en næst kemur leir/sandur með 37,5% hlutdeild. Einnig ber nokkuð á smágrýti eða um 

13,1% (tafla 3).  

 
Tafla 3.  Kaflaskiptingar, lengd kafla (m) og flatarmál (m²) og hlutföll (%) botnefna á sniðum. 

Framleiðslugildi og framleiðslueiningar koma einnig fram. 

 

 

6.3 Hrygningin – talning riðbletta 

Alls fundust 158 riðblettir á fiskgenga hluta Lambeyrarkvíslarinnar. Á kafla eitt (efst í 

ánni) var lítið sem ekkert um riðbletti. Þarna er grófur botn (snið A, tafla 4), þó nokkur 

halli og mikill straumur. Þar fyrir neðan, á fyrsta svæði á kafla tvö, er heldur ekki 

mikið um riðbletti, aðeins fundust sex. Þar er líka grófur botn (snið B, tafla 4) en halli 

og straumur minni. Á svæðinu fyrir neðan skiptir hólmi ánni í tvær kvíslar með 

mismikið af riðblettum. Norðanmegin við hólmann voru 37 riðblettir, botninn var 

sandur, möl og smágrýti (snið C/n, tafla 4). Einnig var minni straumur þar en sunnan 

megin. Sunnan megin voru fáir riðblettir (fjórir) og var botninn að megni til möl og 

smágrýti (snið C/s, tafla 4). Þar sem kvíslarnar sameinast voru engir riðblettir. Þar er 

frekar djúpt og mikið af fínu botnefni. Á löngum, frekar beinum kafla þar fyrir neðan 

voru aðeins 10 riðblettir (á þeim kafla var ekkert snið tekið). Þar sem áin byrjar að 

bugðast í norður var mikið af riðblettum (45), botnsgerðin var sandur, möl og smágrýti 

(snið D, tafla 4). 

 

 

Kafli Snið lengd flatarmál Leir/sandur Möl Smágr. FG FE 

1 1 148,0 814,0 0 43,3 56,7 40,0 32,6 

2 1 628,0 4521,0 0 96,7 3,3 26,5 119,6 

2 2 628,0 4521,0 82,2 14,5 3,3 26,5 119,6 

2 3 628,0 4521,0 60 31,7 8,3 26,5 119,6 

2 4 628,0 4521,0 60 31,7 8,3 26,5 119,6 

2 5 628,0 4521,0 60 31,7 8,3 26,5 119,6 

2 6 628,0 4521,0 0 96,7 3,3 26,5 119,6 

Kafli 1(m.t) 1 148,0 814,0 0 43,3 56,7 40,6 32,6 
Kafli 2(m.t) 6 628,0 4521,0 43,7 50,5 5,8 26,5 119,6 
SAMTALS  776,0 5335,0 37,5 49,4 13,1 66,5 152,2 
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Tafla 4. Botngerð  sniða,  hlutföll efna í % og fjöldi riðbletta. 

 

Í háu bugðunni sem liggur frá Hvítá (mynd 5) var enginn riðblettur og botngerð var 

mestmegnis möl (snið E, tafla 5). Þar sem áin byrjar að liðast að Hvítá (mynd 6) voru 

tuttugu riðblettir og botngerð var sandur, möl og smágrýti (snið F, tafla 4). Milli sniðs 

F og G voru tuttugu riðblettir en ekkert botnsmat gert. Neðarlega, nálægt ármótum, 

voru tólf riðblettir, botngerðin var aðallega möl og smágrýti (snið G, tafla 4). Flestir 

riðblettirnir voru í námunda við snið D, þar sem hlutföll botngerðar er sandur 60%, 

möl 32 % og smágrýti 8% (mynd 18). 

 

 

6.4 Rafveiðar 

Í rafveiðum í Lambeyrarkvísl var bleikja eina tegundin sem fannst á 

rannsóknartímabilinu. Ekki varð vart við aðrar tegundir ferskvatnsfiska. Vísitala 

seiðaþéttleika var nokkuð misjöfn á milli stöðva. Á stöð 1, neðstu stöðinni, fundust 

aðeins seiði á aldrinum 0+ og 1+ þann 15. maí og nær ekkert eftir það, fyrir utan að 

vart var við 1+ seiði þann 29. júní. Þann 15. maí var þéttleikinn (>1) af 0+ seiðum á 

100m² og (>5) af 1+ seiðum á 100m². Þann 29. júní fundust aðeins 1+ seiði og var 

þéttleikinn (<1) (tafla 5). 

Á stöð 2 fundust engin 0+ seiði, 1+ seiði fundust alla dagana og var minnsti þéttleiki 

þeirra 29. júní en mesti þéttleikinn var 2. júní. Seiði á þriðja ári (2+ seiði) fundust 

einnig alla dagana og var minnsti þéttleikinn 2. júní og mesti 15. maí. Seiði á fjórða ári 

(3+ seiði) fundust aðeins 15. maí (tafla 6). 

Snið Botngerð í %      Fjöldi riðbletta  

  Sandur Möl Smágrýti  

A 0 43 57 0 

B 0 50 50 6 

C/n 30 50 20 37 

C/s  95 5 4 

D 60 32 8 45 

E 13 87 0 0 

F 13 80 7 20 

G  97 3 12 

Fjöldi riðbletta 

utan sniða 

    

34 

 

Samtals    158 
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Á stöð 3 (efstu stöðinni) fundust 0+ seiði aðeins 14. ágúst í mjög litlum mæli (tafla 7). 

Seiði á öðru ári (1+) fundust ekki 15. maí, mesti þéttleikinn var 2. júní og minnstur 29. 

júní (<4). Seiði á þriðja ári (2+) fundust ekki 15. maí, mesti þéttleikinn var 2. júní og 

minnsti þéttleikinn var 29. júní (<1). Seiði á fjórða ári (3+ seiði) fundust ekki dagana 

15. maí og 29. júní en seiðavísitalan var mjög lág á öðrum dagsetningum (tafla 8). 

Mjög lítið fannst af seiðum á fyrsta ári á öllum rafveiðistöðvum og seiðamagn eldri 

seiða var mjög lágt. Þéttleiki var meiri á stöðvum 2 og 3 af eldri aldurshópum (tafla 8). 

 

 

Tafla 5.  Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi í einni umferð á 100 m²) á bleikjuseiðum á stöð 1 

 í Lambeyrarkvísl 15. maí til 14. ágúst 2009. 

   Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi á 100m²)  

Dagur  Svæði  Svæði 

m² 

0+ 1+ 2+ 3+ Samtals 

15-maí 1 125 1,6 5,6 0 0 7,2 

02-jún 1 125 0 0 0 0 0 

29-jún 1 125 0 0,8 0 0 0,8 

14-ágú 1 125 0 0 0 0 0 

Meðaltal   0,4 1,6 0 0  

 

Tafla 6.  Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi í einni umferð á 100m²) á bleikjuseiðum á stöð 2 

í Lambeyrarkvísl 15. maí til 14. ágúst 2009. 

   Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi á 100m²)  

Dagur Svæði Svæði m² 0+ 1+ 2+ 3+ Samtals 

15-maí 2 266 0 2,4 9,6 0,8 12,8 

02-jún 2 266 0 3,3 0,8 0 4,1 

29-jún 2 266 0 0,8 7,2 0 8 

14-ágú 2 266 0 2,4 4 0 6,4 

Meðaltal   0 2,225 5,4 0,2  

 

Tafla 7.  Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi í einni umferð á 100m²) á bleikjuseiðumá stöð 3 

í Lambeyrarkvísl 15. maí til 14. ágúst 2009. 

   Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi á 100m²)  

Dagur Svæði Svæði 

m² 

0+ 1+ 2+ 3+ Samtals 

15-maí 3 296 0 0 0 0 0 

02-jún 3 296 0 6,7 5,6 0,7 13 

29-jún 3 296 0 3,7 0,7 0 4,4 

14-ágú 3 296 0,3 5,5 1 1 7,8 

Meðaltal   0,3 3,975 1,825 0,425  
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Tafla 8.  Meðalvísitala seiðaþéttleika (fjöldi í einni umferð á 100m²) á bleikjuseiðum á öllum 

stöðvum eftir dagsetningu í Lambeyrarkvísl 15. maí til 14. ágúst 2009. 

        Vísitala seiðaþéttleika (fjöldi á 100m²)  

   Dagur Svæði m² 0+ 1+ 2+ 3+ 

15-maí 687 0,5 2,66 3,2 0,2 

02-jún 687 0 3,3 2,9 0 

29-jún 687 0 1,76 2,6 0,2 

14-ágú 687 0,1 2,6 1,6 0,3 

  Meðaltal   0,15 2,58 2,575 0,175 

 

 

 

 

Vöxtur bleikjuseiða var skoðaður fyrir allar stöðvarnar milli 15. maí og 14. ágúst 2009. 

Meðallengdir eftir dögum hjá öllum aldurshópum fóru hækkandi eftir dögum nema hjá 

3+ seiðum, en þar voru sýni mjög fá (tafla 9). 

 

Tafla 9.  Meðallengd seiða eftir dögum, meðallengd (ml) og staðalfrávik stuðulsins (SD) 

 eftir dagsetningum er gefinn upp. Fjöldi seiða N er einnig gefinn upp. 

 

 

Ekki var marktækur lengdarmunur hjá 0+ og 3+ seiðum á milli vikna en sýni voru 

mjög fá (tafla 11). Ekki var marktækur lengdarmunur hjá 1+ seiðum fyrstu vikurnar 

(20-23 viku), en eftir það var marktækur lengdarmunur (tafla11). Hjá 2+ seiðum var 

mjög marktækur eða hámarktækur munur á lengd milli allra vikna (tafla 10). 

 

 

Tafla 10.  Marktækni í lengd í hópum á milli vikna. 

 1+ 1+ Marktækni 2+ 2+ Marktækni 

Vikur  P= tölugildi   P= tölugildi 
20 og 23 P> 0,05 0,3 Ekki marktæk P< 0,01 0,0003 Mög marktæk 

23 0g 28 P< 0,05 0,01 Marktæk P> 0,05 0,1 Marktæk 

27 og 32 P< 0,05 0,01 Marktæk P> 0,05 0,2 Marktæk 

20 og 32 P< 0,01 3,30E-06 Mjög marktæk P> 0,01 0,01 Mjög 
marktæk 

 

Dagsetningar 0+ 1+ 2+ 3+ 

  ml SE  N ml  SD  N ml  SD  N ml  SD  N 

15-maí 2,1  0  2 5,5  0,4  10 7,4 0,8  12 14,3  0  1 

02-jún 3,4  0  1 5,7  0,5  24 8,7 0,7  13 12,5  2,1 2 

29-jún 0  0  0 6,4  0,6  13 8,2  0,8  11 0   0  0 

14-ágú 4,5 1,2  2 6,8  0,6  19 8,8  0,9  8 11,2  0,7 3 
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Meðalástandsstuðull bleikjuseiða í Lambeyrarkvísl var undir gildinu einum hjá 0+ 

(vorgömlum) og 1+ (ársgömlum) seiðum, en yfir gildinu 1,0 hjá 2+ og 3+ seiðum. 

Ástandsstuðullinn var á bilinu 0,83 til 1,01 fyrir alla aldurshópa 0+ til 3+ (tafla 11). 

 

Tafla 11.  Meðalástandsstuðull (K) og staðalfrávik stuðulins (SD) eftir aldri bleikjuseiðanna 

sem veiddust í Lambeyrarkvísl 15. maí til 14. ágúst 2009. Fjöldi seiða í hópnum (N) er gefinn upp. 

 

 

Aldur K SD N 

0+ 0,83 0,045 5 

1+ 0,97 0,123 66 

2+ 1,017 0,147 45 

3+ 1,01 0,022 6 

    

 

Mikill munur var á aldursskiptingu seiða sem fundust við rafveiðar á öllum stöðvum í 

öllum ferðunum. Mest fékkst af 1+ seiðum eða um 54%, þó nokkuð af 2+ seiðum eða 

37% en lítið af 0+ og 3+ seiðum, eða um 4 til 5% (mynd 15). 

 

Aldursskipting seiða úr öllum stöðvum
4%5%

 37%

54%

0. ára

1.árs

2. ára

3.ára

 
Mynd 15.   Aldursskipting seiða úr öllum stöðvum. 

 

6.3. Gildrur 

Alls veiddust 148 bleikjuseiði í gildrurnar frá 10. júní til 14. ágúst (tafla 12), en seiði af 

öðrum tegundum veiddust ekki. Flest seiðin veiddust í júní, eða alls 143 af 148. Flest 

seiðanna veiddust í gildru 1 eða 142 (mynd 15). Eingöngu fjögur seiði komu í gildru 2 

á sama tíma. Þann 18. júní fengust 16 seiði í allar gildrur (allt í gildru 1), en mjög lítið 

eftir það (tafla 12). Mikið var um seiðadauða fyrstu dagana.  
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Tafla 12.  Fjöldi seiða eftir dögum í allar gildrur og hlutfall lifandi og dauðra seiða í vitjunum. 

Dagur Gildra 1 Gildra 2 Gildra 3 Lifandi  Dautt Samtals 

10-jún 5 0 0 0 5 5 

12-jún 44 2 0 21 25 46 

13-jún 73 0 2 42 33 75 

18-jún 16 1 0 17 0 17 

07-júl 2 0 0 1 1 2 

14-ágú 2 0 2 4 0 4 

Samtals 142 2 4 84 64 148 

 

 

Meðallengd seiða í gildrur fór hækkandi eftir vikum, var 2,14 cm í 24. viku og endaði í 

3,4 cm í 32. viku (mynd 16). Ekki var marktækur munur í lengd á milli 24. og 25. viku 

(p > 0,05) P=0,06. Mjög marktækur munur var á lengd milli 24. og 32. viku (p< 0,01) 

P=0,0010. Mjög marktækur munur í lengd var á milli 25. og 32. viku (p< 0,01) 

P=0,0006 en ekki reyndist marktækur lengdarmunur á milli 23. og 27. og 27. og 32. 

viku (p> 0,05) (mynd 17). 

Þann 15. júlí var sett plaströr, lokað í annan endann (50mm x 150mm) í gildrunar til að 

 mynda skjól fyrir straumi inni í gildrunni og jókst tala lifandi seiða við það (tafla 12). 
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Mynd 16.  Fjöldi seiða í gildru 1 eftir dagsetningum. 
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Lengd seiða eftir vikum
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Mynd 17.  Lengd seiða eftir vikum. SD (staðalfrávik) er 0,2. 

 

 

 

 

7. Umræða 
 

Rétt er að gera sér grein fyrir að niðurstöður verkefnisins má ekki heimfæra yfir á allar 

ár af mismunandi gerðum. Hér er um að ræða athugun á fari og farleiðum seiða í einni 

á, sem er lindará með stöðugt vatnshitastig og rennur í aðra á með jökulvatnsáhrifum. 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum verkefnisins og hvernig þær samrýmast 

öðrum rannsóknarniðurstöðum. Þá verður reynt að varpa ljósi á þá þætti sem 

hugsanlega geta skýrt niðurstöður eða haft áhrif. 

Lambeyrarkvíslin er lítið grunnt vatnsfall með tæru vatni og því hætta fyrir bleikjuna á 

afráni. Far seiðanna yfir í jökulgrugguga Hvítána, þar sem seiðin eru miklu betur varin 

fyrir afræningjum, gæti því verið leið bleikjunnar til að minnka hættuna á afráni. 

Seiðin virðast vera að fara yfir í Hvítá að næturlagi þegar bjart er mestallan 

sólarhringinn (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). Þetta er líkt því 

að hrygningarfiskurinn velur að hrygna í skjóli myrkurs og er það sambærilegt 

hrygningarferli og hjá öðrum bleikjustofnun (McCubbing o.fl., 1998). 

 

Vatnshitinn var svipaður í báðum ánum fyrstu vikurnar (18. til 20. viku) en eftir það 

var alltaf hærra vatnshitastig í Hvítá, munurinn 1 til 2ºC. Meðalvatnshitinn í 

Lambeyrarkvísl var 3,9 gráður, sem er kjörhiti fyrir klak, og ætti þá klaktími að vera 
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um 400-420 daggráður miðað við hitastig vatnsins. Þetta kemur heim og saman við 

kenningar Jahnsens (1981), sem segja að ef hitinn er um 4ºC eða yfir 8ºC þarf færri en 

450 daggráður til klaks. 

Lambeyrarkvíslin virðist vera mikilvægur hrygningarstaður fyrir bleikjuna á 

Hvítársvæðinu og hafa mikla þýðingu fyrir stofninn. Fjöldi riðbletta í ánni eru ótvírætt 

merki um mikla hrygningu þar. Sá fjöldi þarf þó ekki að endurspegla þann fjölda 

hrygna sem hefur hrygnt þar, því sama hrygnan getur grafið og hrygnt oftar en einu 

sinni (Johnson, 1980). Sem dæmi um fjölda hrygningarfiska sem ganga í ána voru 

skráðir í teljara  mikil umferð bleikju inn og út úr kvíslinni eða 6309 fiskar  í október 

2008 til janúar 2009 (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). 

 

Bleikjan grefur holur fyrir hrognin og er hún ólík öðrum tegundum laxfiska að því leyti 

að hún grefur ekki yfir strax, heldur getur hún hrygnt nokkrum sinnum (einu sinni til 

fimm sinnum) í sömu holu, áður en mokað er yfir (Johnson, 1980).  

Samkvæmt gögnum úr teljaranum í Lambeyrarkvísl 2008-2009 var hærra hlutfall fiska 

á uppleið síðla dags og á niðurleið snemma morguns (Ingi Rúnar Jónsson og Sigurður 

Már Einarsson, 2009). Það er sambærilegt hrygningarferli og hjá öðrum 

bleikjustofnum, fiskurinn forðast afrán með því að hrygna í skjóli myrkurs og fara 

síðan út í aðra á sem gefur meira skjól yfir daginn (McCubbing o.fl., 1998). Líklegar 

skýringar fyrir ásókn bleikjunnar í Lambeyrarkvísl sem hrygningarstað er vatnshitinn, 

en samkvæmt hitaskráningunum var hitinn mjög jafn. Meðalvatnshiti í hverri viku í 

Lambeyrarkvísl á tímabilinu 15. maí til 31. ágúst var á bilinu 3,4 ºC til 4,3°C. Einnig er 

straumur frekar lítill og hentar það bleikjunni vel, þar sem hún er ekki eins gefin fyrir 

sama straumþunga og laxinn eða urriðinn (Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 

1996). Botngerðin í Lambeyrarkvísler líka mjög hentug fyrir hrygningarstöðvar fyrir 

bleikju (blönduð möl og smágrýti) á mörgum stoðum. Einnig er mjög stöðugt 

umhverfit.d lítil hætta á flóðum(stöðugt rennsli) sem getað rótað upp botninum og 

valdið afföllum á hrögnum.  

 

 

 



32 

Fjöldi riðbletta og hlutföll efna(%) í botngerð
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Mynd 18.   Fjöldi riðbletta og hlutföll botnefna. 

 

 

Almennt er talið að bleikjan hrygni yfirleitt á botni þar sem botnefni eru samblanda af 

blandaðri möl (fín og meðal) og smágrýti. Hrognunum er þannig tryggt súrefnisflæði 

allan veturinn (Frost, 1965; Johnson, 1980). Sem dæmi má nefna að í Nauyuk-vatni 

grefur hrygnan grunna holu, um 50-70mm í þvermál, í blandaða möl (fína og grófa) og 

mokar 10 til 20 mm lagi yfir (Johnson, 1980). 

Riðholur á öllum hrygningarstöðvum í Lambeyrarkvísl voru mjög grunnt, á um 15-20 

cm dýpi. Þéttleiki riðbletta var mjög misjafn, engir blettir fundust á kafla eitt og á kafla 

tvö voru svæði þar sem engir riðblettir fundust (mynd 5). Flestir riðblettirnir (45) voru 

þar sem fram komu á sniði botnefni sem voru sambland af sandi/leir, möl og smágrýti 

og var þá mest af sandi (mynd 18). Taka skal fram að svæðið sem blettirnir voru taldir 

á er mun stærra svæði en sniðið náði yfir. Gott væri að kanna nákvæmlega botngerðina 

við hvern riðblett, en það var ekki gert. Á öðrum stað þar sem blettir voru nokkuð 

margir (37) var botnhlutfallið möl, sandur/leir og smágrýti (mynd 18).  

 

Botngerðin endurspeglaði mjög hallann á farveginum, þar sem fínna efni helst við þar 

sem halli er lítill en botngerðin varð grófari þar sem halli var meiri. Þannig má skipta 

Lambeyrarkvísl í tvo kafla, efri kafla þar sem halli er mikill og botngerð gróf (möl og 

smágrýti) og neðri kafla þar sem straumur er lygnari og botnefni fínna (sandur, möl og 

smágrýti). Framleiðslugildi var hærra á kafla eitt en framleiðslueiningin var meiri á 

kafla tvö. Líklegast er það samspil straumþunga og grófleika botnefnis í kafla eitt sem 

gerði það að verkum að engir riðablettir voru þar. Í búsvæðamatinu sem framkvæmt 
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var á Lambeyrarkvísl kemur fram að búsvæði árinnar fá góða einkunn til 

fiskframleiðslu. Þetta byggir einkum á hentugri botngerð árinnar, en búsvæðamatið 

byggir nær alfarið á þeim þætti. 

Botnefni í Lambeyrarkvísl eru fremur fjölbreytt blanda botngerðarflokka og henta vel 

fyrir uppeldi smáseiða og til hrygningar, en bleikjan velur sambland af möl og 

smágrýti til bússetu (Guðni Guðbergson og Þórólfur Antonsson, 1996). 

 

Lítið fannst af seiðum í ánni og þau seiði sem fundust voru bleikjuseiði, bæði við 

rafveiðar og í gildrum á tímabilinu 15. maí til 14. ágúst. Ein skýring á að aðrar tegundir 

hvorki finnast né hrygna þar er vatnshitinn, en hann var á tímabilinu 1. maí til 31. ágúst 

3,4°C til 4,3°C að meðaltali á viku. Lambeyrarkvísl er líklega of köld fyrir lax og 

urriða, en laxinn velur sér hlýrri og frjósamri ár en bleikjan og urriðinn velur sér svæði 

sem eru mitt á milli þeirra sem lax og urriði kjósa (Guðni Guðbergson og Þórólfur 

Antonsson, 1996). Þetta samræmist líka kenningunni um að bleikjan geti hryngt á 

svæðum sem eru of köld fyrir lax og urriða (Skúlason o.fl., 1992). 

Seiðaþéttleiki var mjög lítill, 0+ seiði (vorgömul) fundust aðeins fyrst í maí og lítið 

eftir það. Mesti seiðaþéttleikinn var á þriðju stöð, sem var efsta stöðin í ánni, þar 

fundust flest 3+ seiði (seiði á fjórða ári) og einnig fundust þar 0+ seiði (vorgömul) í 

ágúst.  

Leiða má líkum að því að mesti þéttleikinn hafi verið efst vegna þess að um 

staðbundinn stofn er að ræða, en það hafa fundist dvergbleikjur ofarlega í ánni (Ingi 

Rúnar Jónsson og Sigurður Már Einarsson, 2009). 

Meðaltalsþéttleikinn var mjög lágur, minnsti þéttleikinn var hjá 0+ seiðum eða 0,1 

seiði á 100m² og mesti þéttleikinn var hjá 1+ seiðum (á öðru ári) eða 2,6 seiði á 100m². 

Til samanburðar var seiðaþéttleikinn í Landsbrotsá hjá 0+ seiðum (vorgömlum) 25 

seiði á 100m² (Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson, 2007). Í Fljótaá var minnsti 

seiðaþéttleikinn hjá 0+ seiðum (vorgömlum) 0,5 seiði á 100m² og mestur 40 seiði á 

100m² (Eik Elfarsdóttir og Bjarni Jónsson, 2010). Í Lambeyrarkvísl er frekar lágur 

seiðaþéttleiki miðað við framangreindar ár og bendir það til að megnið af seiðunum 

sem koma úr klaki í ánni yfirgefi hana. Það getur verið skýringin á því hvers vegna 

seiðaþéttleiki er svona lítill í Lambeyrarkvísl. 
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Stór hluti þeirra bleikjuseiða sem veiddust í gildrur kom í gildru 1. Gildra 1 virtist 

þannig vera best staðsett og dagana 12. og 13. júní veiddust í hana 117 seiði (tafla 12). 

Gildran var staðsett á suðurbakka neðan við vað ofar ármótunum við Hvítá. 

Straumurinn á þessum stað var þannig að hann virtist bugðast frá norðurbakkanum að 

suðurbakkanum (mynd 11). Til viðmiðunar var gildra 3 staðsett á móts við gildru 1 og 

kom mjög lítið af seiðum í hana. Seiðin virðast þannig hafa látið strauminn bera sig 

niður í Hvítá. Mest af seiðunum komu í gildruna um miðjan júní, eða 12.-18. júní. 

Þegar skoðaður er fjöldi hrygningarfiska sem fara upp í Lambeyrarkvísl og fjöldi seiða 

sem fannst við rafveiðar og í gildrur, verður að álykta að Lambeyrarkvísl sé mjög 

mikilvæg fyrir hrygningu sjóbleikju á Hvítársvæðinu. Gott dæmi um mikilvægi 

Lambeyrarkvíslar er veiðin í Hvítá, hún var innan við 1000 fiskar árið 2008 (Guðni 

Guðbergsson, 2009), en veiði er oft mælikvarði á stofnstærð og er fjöldi hrygningarfiska 

sem gengur í Lambeyrarkvísl mjög mikill miða við veiðina. 

 

Tímasetningin þegar seiðin koma upp úr mölinni passar við að hrygningin hafi farið 

fram á tímabilinu nóvember-desember, miðað við 400-420 daggráður ef hitastig er um 

4°C, sem eru 105-110 dagar og að um 91 dagur sé frá klaki þangað til kviðpokinn er 

búinn í 3,2°C heitu vatni (Aasjord, 1980).  

Það eru aðrar hugsanlegar skýringar hvers vegna seiðin fara svona snemma út í Hvítá. 

Ein skýringin getur verið vatnshitinn, en Hvítá var 1-2°C heitari en Lambeyrarkvísl að 

meðaltali á viku frá því um miðjan maí (vika 20) til 31. ágúst 2009 (mynd 14) og 

vaxtarskilyrði því betri. Samt verður Hvítá að teljast köld á og búsvæði þar ekki 

seiðvænleg. Einnig getur verið að seiðin gangi fljótlega niður á ósasvæðið, þar sem 

fæðuframboð er væntanlega mikið (marflær o.fl.). Það eru dæmi þess að seiði hafa 

fundist á ósasvæðinu um eins árs aldur og 8-9 cm löng (Sigurður Már Einarsson o.fl., 

1991). Stærð og aldur bleikjuseiða við fyrstu sjávargöngu virðist mjög misjöfn. 

Bleikjuseiði sem veiddust í gildrur á leið út úr Vesturdalsá voru á aldrinum 1+ og 2+ 

ályktað út frá lengd, en lengdar ekki getið (Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson, 

2007b). Í ánni Fraser í Labrador ganga seiðin til sjávar í fyrsta sinn 9 til 13 cm löng, á 

aldursbilinu þriggja til sjö ára (Klemetsen o.fl., 2003). 

Lífsferlar bleikjunnar á vatnasvæði Hvítár hafa ef til vill þróast á þann veg að það 

borgi sig fyrir hana að ganga smá niður á ósasvæðið, frekar en að vera lengur í 

ferskvatni áður en hún gengur niður í fyrsta sinn. Bleikjan virðist þannig geta gengið 

mjög ung til sjávar. Sjávardvöl bleikjunnar er ekki vel þekkt en vitað að hún dvelur í 
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sjó í Borgarfirði fram á mitt sumar, en fer þá að ganga á ný inn á vatnasvæði Hvítár. 

Nýlegar rannsóknir á hrygningargöngum inn í Lambeyrarkvísl sýna að hrygningin á 

sér stað að mestu frá lokum október og fram í miðjan desember (Ingi Rúnar Jónsson og 

Sigurður Már Einarsson, 2008; 2009). Einnig að eftir hrygningu gangi 

hrygningarbleikjan fljótlega niður í Hvítá og ferðist um 40 km leið að neðsta hluta 

Hvítár, Grímsá og Norðurár og dvelji þar yfir veturinn (Sigurður Már Einarsson, 

munnlegar upplýsingar). Ekki er vitað til að ókynþroska bleikja (geldfiskur) gangi upp 

í efri hluta Hvítár, en vitað er að bleikjan dvelur einkum á neðstu svæðum Hvítár, 

Norðurár og Grímsár yfir veturinn (Sigurður Már Einarsson o.fl., 1991).  

 

8. Ályktanir / lokaorð 
 

Tilgangur þessarar skýrslu var að fjalla um rannsóknarniðurstöður tengdar botnsmati, 

búsvæðamati, hrygningu og fari seiða, innlendar sem erlendar. Einnig að kynna 

niðurstöður höfundar um þessa þætti í Lambeyrarkvísl, þar sem far seiða og mikilvægi 

hennar sem hrygningarstöð fyrir sjóbleikju á Hvítársvæðinu er metið.  

 

Allt bendir til  að megnið af bleikjuseiðunum sem koma úr hrogni fyrri hluta sumars 

yfirgefa Lambeyrarkvíslina strax á fyrsta sumri. Rafveitt var bæði fyrir ofan og neðan 

gildrur og mjög lítið af vorgömlum seiðum fundust við þær veiðar. 

Þá má telja fullvíst að Lambeyrarkvíslin sé mjög mikilvæg fyrir hrygningu sjóbleikju á 

svæðinu, það sýnir fjöldi riðbletta og það hve vatnshiti er hagstæður bleikjunni. 

Það er ljóst að margt er enn á huldu þegar atferli og hegðun bleikjunnar er annars 

vegar. Frekari rannsókna er þörf, sérstaklega nú þegar breytingar eru á stofnstærð og 

líkur á að stofninn fari minnkandi og er brýnt að kannað verðu ástæður minnkaðndi 

stofnstærðar. Þekking á líffræðilegum þáttum sem tengjast nýtingu bleikjunnar eru 

mikilvægar silungsveiðimönnum og þeim sem hafa hag af bleikjuveiðunum. Gera má 

ráð fyrir að mikilvægi silungastofna til stangveiði aukist enn á næstu árum, samhliða 

aukinni eftirspurn eftir ódýrari veiðimöguleikum og því að laxastofnarnir eru nánast 

fullnýttir til stangveiði. Sjóbleikjan í Hvítá í Borgarfirði er verðmæt auðlind og er 

bleikjan bæði veidd í net og á stöng (Guðni Guðbergsson, 2008). Það er von mín að 

þessi skýrsla bæti eitthvað við þekkinguna um hegðun sjóbleikjunnar á Hvítársvæðinu, 

þótt enn sé mikið verk óunnið 
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Viðaukar 

 

 

 

Viðauki I   Grunntöflur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lambeyrarkvísl   Meðal- Meðalhlutfall   

Kafli Snið Breidd Fjöldi 

mæl 

Dýpi í 

cm 

Leir/ 

sandur 

Möl Smágr. Stórgr. Klöpp  

1 a 5,5 3 12 0 30 70 0 0  
1 b 5,5 3 10 0 40 60 0 0  
1 c 5,5 3 12 0 60 40 0 0  
2 a 7,3 3 12 0 95 5 0 0  
2 b 7,3 3 22 0 95 5 0 0  
2 c 7,3 4 15 0 100 0 0 0  
2 d 3,5 4 10 98 2 0 0 0  
2 e 3,5 4 12 95 5 0 0 0  
2 f 8 4 5 100 0 0 0 0  
2 g 8 3 18 90 10 0 0 0  
2 h 8 3 30 30 70 0 0 0  
2 i 8 3 40 80 0 20 0 0  
2 j 7 3 18 100 0 0 0 0  
2 k 7 2 35 80 10 10 0 0  
2 l 7 2 28 0 85 15 0 0  
2 m 7,7 3 18 100 0 0 0 0  
2 n 7,7 3 15 80 10 10 0 0  
2 o 7,7 3 15 0 85 15 0 0  
2 p 6 3 24 20 80 0 0 0  
2 q 6 3 20 10 90 0 0 0  

2 r 6 3 36 10 70 20 0 0  

2 s 9 3 12 0 95 5 0 0  

2 t 9 3 22 0 95 5 0 0  

2 u 9 3 15 0 100 0 0 0  
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  Viðauki II    Teikning af gildru 2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildra 2 er 50 cm á breidd, 70 cm á lengd og 60 cm á hæð.  

Lausi vængurinn er 100 cm langur og 80 cm á hæð.  

30 cm af vængnum eru klæddir með með 2 mm neti  

og 5cm af vængnum eru látnir skarast inn á fasta vænginn.  

Vænghaf er 150 cm og þegar gildran er lögð er brotið  

upp á 20 cm af neti í vængjum og lagt grjót þar ofan á. 
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Viðauki III    Teikning af gildru 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildra 3 er 50 cm á breidd, 50cm á lengd og 50 cm á hæð. 

Lausi vængurinn er 70 cm langur og 70 cm á hæð. 

5cm af vængnum er látið skarast inn á fasta vænginn. 

Vænghaf er 140 cm. 

Þegar gildran er lögð er brotið uppá 20 cm af neti í vængjum  

og lagt grjót þar ofan á. 

 

 

 

 

 


