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Útdráttur 
Talsvert lundavarp er í suðureyjum Breiðafjarðar en það hefur lítið verið rannsakað. Í 
rannsókn þessari, sem framkvæmd var sumarið 2010, var stofnstærð lunda í fimm eyjum á 
suðursvæði Breiðafjarðar áætluð með því að meta hlutfall virkra lundahola. Eyjarnar sem 
um ræðir eru Elliðaey, Freðinskeggi, Loðinshólmar, Melrakkaey og Vatnsey. Jafnframt 
voru aldurshlutföll í afla lundaveiðimanna úr tveimur eyjum skoðuð, en þau gefa hugmynd 
um nýliðun í stofninum. Hluti aldursgreindra lunda var veginn og þyngd þeirra borin 
saman við þyngd lunda annars staðar að. Einnig var ábúðarhlutfall varphola í Elliðaey á 
Breiðafirði borið saman við ábúðarhlutfall á landsvísu með notkun holumyndavélar. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stofnstærð í eyjunum fimm er um 9000 lundapör 
(95% öryggismörk, 7881-11051) sem samsvarar um 0,03% af áætlaðri heildarstofnstærð 
lunda við Ísland. Mikill munur var á hlutfalli ungfugla í veiðiafla úr eyjunum tveimur. 
Hlutfall ungfugla úr Elliðaey var 74% en úr Melrakkaey 31,7%. Hlutfall ungfugla úr 
Vestmannaeyjum yfir 21 árs tímabil var 90% í veiðiafla. Af vegnum  lundum í Elliðaey 
kom í ljós að þriggja (meðaltal 490 g) og fjögurra (meðaltal 495 g) ára fuglar voru 
þyngstir. Meðalþyngd lunda í Elliðaey var borin saman við þyngd lunda frá 
Vestmannaeyjum, Isle of May og St Kilda við Bretland og reyndust lundar í Elliðaey vera 
þyngstir að meðaltali. Ábúðarhlutfall í Elliðaey, metið með holumyndavél, var 84,6% og 
var það yfir landsmeðaltali. Lundavarp í eyjunum fimm byrjaði vel en þegar leið á sumarið 
virtist sem æti væri af skornum skammti og þá fór að bera á ungadauða. Mikið af dauðum 
ungum fannst í Elliðaey um miðjan september. 

Abstract 
The estimated population size of the puffin (Fratercula arctica) in Iceland is 2-3 million. A 
considerable but unknown proportion of the puffins breed in Breiðafjörður W-Iceland. In 
this study, which was conducted in the summer of 2010, the puffin population size in five 
islands in the southern part of Breiðafjörður was estimated by counting active nest 
burrows. The islands in question are Elliðaey, Freðinskeggi, Loðinshólmar, Melrakkaey 
and Vatnsey. The age ratio in hunters catches of puffins from two of the islands was 
examined in order to get an estimate of the recruitment in the population. A sample of 
those puffins was weighed for comparison with puffins from other parts of the country. 
Likewise the occupancy ratio of nest burrows on Elliðaey in Breiðafjörður was compared 
to the occupancy ratio on a country-wide scale as estimated by a burrow camera. The 
results of the showed that the population size of the five islands is around 9000 breeding 
pairs which corresponds to 0.03% of the estimated puffin population in Iceland. A 
considerable difference was found to be in the rate of juvenile puffins in the catches of 
hunters in the two islands surveyed. The rate of juveniles from Elliðaey was 74% while the 
ratio was 31.7% in Melrakkaey. The average juvenile ratio from Vestmannaeyjar, which 
spanned over 21 year, was 90%. Of the weighed puffins the three and four year olds were 
found to be the heaviest. When the average weight of puffins on Elliðaey was compared to 
the average weight in Vestmannaeyjar, Isle of May and St. Kilda in Great Britain, the 
puffins from Elliðaey turned out to be the heaviest. Occupancy ratio on Elliðaey, estimated 
with a burrow camera, was 84.6% which is higher than country average. Nesting in the five 
islands went off well but when it drew near to the end of summer there seemed to be a food 
shortage which resulted in  mass mortality of  chicks. Many dead chicks were found on 
Elliðaey in the middle of September. 
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1 Inngangur 
Lundinn (Fratercula arctica) er 
algengasti sjófugl á Íslandi, stofninn 
telur um 2-3 milljónir varppara en 
þrátt fyrir það er lítið vitað um hann 
á landsvísu (Ævar Petersen, 1998). 
Lundi er langlífur fugl og elsti lundi 
sem vitað er um á Íslandi var 38 ára 
og veiddist hann í Elliðaey í 
Vestmannaeyjum (Óskar J. 
Sigurðsson, 1999).  Lundi er með 
smærri svartfuglum og vegur í 
kringum 364 – 605 grömm (Ævar 
Petersen, 1998). Lundi er talinn 
hefja varp um miðjan maí en það  
virðist þó vera breytilegt eftir svæðum. Hann verpir aðeins einu eggi og eru hreiður hans í 
holum gröfnum í jarðvegi eða í urð. Lundi lifir að mestu leyti á sandsíli en einnig öðru 
smásíli (Harris 1984). 

Flestar rannsóknir á lunda síðastliðin ár hafa verið gerðar í Vestmannaeyjum  
(Erpur S. Hansen, Hálfdán H. Helgason, Elínborg S. Pálsdóttir, Bougé, B. og Marínó 
Sigursteinsson, 2009) en einnig var stofnstærð lunda metin í Grímsey á Steingrímsfirði árið 
2006 (Tómas G. Gunnarsson, Höskuldur B. Jónsson, Böðvar Þórisson og Hersir Gíslason, 
2007). Stærsta lundavarp við Ísland er í Vestmannaeyjum en þar eru um 1,1 milljón 
varppara. Síðustu ár hefur varp þar hins vegar gengið illa. Við skoðun á veiðiafla í 
Vestmannaeyjum árið 2007 kom í ljós að tveggja ára árgangurinn var mjög lítill. Árið 2008 
var tveggja ára árgangurinn einnig mjög lítill en ungfuglar koma fyrst til uppeldistöðva á 
öðru ári. Frá árinu 2005 hefur lítið komist upp af ungum við Vestmannaeyjar og árið 2010 
virðist vera það versta um langt skeið (Erpur S. Hansen o.fl., 2009). 

Lundavarp er talsvert við Breiðafjörð og í ótal eyjum fjarðarins. Lundavarp hefur 
lítið verið kannað á sunnanverðum Breiðafirði og því engar viðmiðunartölur til. 
Suðursvæði Breiðafjarðar er svæði sunnan megin við línu sem dregin er frá Langeyjanesi í 
Gassasker og í Selsker. Rannsóknir í Breiðafirði veita samanburð við önnur áður 
rannsökuð svæði. Markmið rannsóknanna var að svara eftirfarandi spurningum: 

 
1) Hver er stofnstærð lunda á rannsóknarsvæðinu? 
2) Hver eru aldurshlutföll lunda í afla veiðimanna á suðursvæði Breiðafjarðar?  
3) Er munur á þyngd lunda milli aldursflokka? 
4) Eru til veiðitölur aftur í tímann í fórum landeiganda eða lundaveiðimanna? 
5) Hvert er ábúðarhlutfall lundahola miðað við landsvísu? 

 
 
 

  1. mynd. Lundar á Breiðafirði. Ljósm. Unnur  L. Ásgeirsdóttir 
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2 Staðir og aðferðir 
Eyjarnar sem voru til rannsóknar eru í suðurhluta Breiðafjarðar (2. mynd). Þær eru 
Elliðaey, Freðinskeggi, Loðinshólmar, Melrakkaey og Vatnsey. Elliðaey er stærst þessara 
eyja og er 9 km norðan við Stykkishólm. Vatnsey, Melrakkaey, Loðinshólmar og 
Freðinskeggi eru allar á svipuðu svæði og eru um 4 km í vestur frá Stykkishólmi. Mesta 
vegalengd milli þeirra er 1,3 km. 

 
 
Búseta var í Elliðaey og Melrakkey en ekki Freðinskeggja, Loðinshólmum og Vatnsey 
enda henta þær örugglega ekki til búsetu vegna smæðar. Melrakkaey lagðist í eyði árið 
1831 og Elliðaey árið 1960 (Þórður Kárason, Kristján Guðbrandsson og Leifur Kr. 
Jóhannesson, 1977). 

 

2.1 Sjónrænt mat á ábúð lundahola  

Til að meta stærð lundavarpa er algengast að metið sé sjónrænt hlutfall lundahola sem 
virðast vera í ábúð (Harris 1984). Reitur að stærð 5x5 m var gerður úr 0,6 cm þykkum 
spotta. Reitnum var skipt upp í fimm eins metra renninga sem voru hver um sig 5 fermetrar 
(Tómas G. Gunnarsson, o.fl., 2007). Tjaldhælar voru notaðir til að festa niður reitinn. 
Gengið var um gervallar eyjarnar í leit að lundaholum. Stofnstærð á hverju svæði var metin 
þannig: 1) Fyrst var mælt með GPS-tæki flatarmál þess svæðis sem lundaholurnar náðu 
yfir, það er aðeins þau svæði þar sem lundaholur fundust; 2) Því næst var lagður 25 m2 
reitur innan þess svæðis sem mælt var og holur taldar og metnar sjónrænt. Fjöldi reita fór 
eftir breidd svæðis og bil milli reita var 10 metrar. Holur voru metnar ýmist virkar, óvirkar, 
sundurgrafnar eða stubbar (Harris 1984). Á holumunnanum má greina hvort hola er virk 
eða ekki. Skítur, nýlegur gröftur, lítill gróður og sílisleyfar í holumunna gefa vísbendingar 
um að hola sé virk en óvirk ef ekkert þessara atriða á við. Virk hola telst innihalda eitt 

2. mynd. Staðsetning eyja sem teknar voru til rannsóknar 
merkar með rauðum puntkum. 
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varppar og því eitt egg. Sundurgrafnar holur og stubbar eru holur sem henta ekki til varps 
og þær voru því ekki teknar með í rannsóknina. Til að finna út stofnstærð svæðisins í heild 
sinni var fjöldi hola innan reitsins margfaldaður með heildarflatamál þess svæðis sem mælt 
var. Aðeins var um mat að ræða og því nauðsynlegt að setja öryggismörk. Notast var við 
Bootstrap aðferð (Efron og Tibshirani, 1993) til að fá 95% öryggismörk fyrir mat varpsins 
og voru gerðar 1000 endurtekningar (Tómas Gunnarsson o.fl., 2007).  
 

2.2 Aldurshlutföll lunda í afla veiðimanna 

Lundaveiðar við Ísland eru stundaðar með háfi. Byrjað var að nota háf í í suðureyjum 
Breiðafjarðar sumarið 1925 (Lúðvík Kristjánsson, 1986) og þau gögn sem hér eru notuð 
eru úr háfaveiðum. Ekki er vitað til þess að aðrar aðferðir séu notaðar í dag til veiða á 
lunda, nema þá skotveiðar.   

Aldur lunda var metinn með því að skoða grópir á goggum lundanna af myndum sem 
teknar voru af veiddum lundum úr afla veiðimanna. Haft var samband við veiðimenn og 
afli tveggja veiðimanna ljósmyndaður. Alls voru aldursgreindir 678 lundar úr tveimur 
eyjum. Til samanburðar voru aldurshlutföll 920 lunda, sem merktir voru sem ungar á  
árunum 1953-74 í Vestmannaeyjum og endurheimtir í háfaveiði (Erpur S. Hansen, 2009). 
 Hægt er að meta aldur lunda út frá grópum á goggum fugla frá eins árs og fram að 
fimm ára aldri. Fjölgun og breyting á grópum í goggi lunda segir til um aldur fuglsins (9. 
mynd). Þegar lundi hefur náð hærri aldri en fimm ára breytist goggurinn ekki mikið og því 
ekki hægt að greina aldur fuglsins eftir að það. Eins árs fuglar koma sjaldan í afla 
veiðimanna vegna þess að þeir koma ekki til baka til heimkynna sinna á fyrsta ári. Tveggja 
ára lundar eru auðþekkjanlegir frá hinum því þeir hafa þríhyrningslaga gogg og hálfa gróp. 
Þriggja ára fuglar eru með kúptari gogg en tveggja ára fuglar og bera eina greinilega gróp 
og aðra hálfa á efri hluta goggsins. Fjögurra ára gamlir fuglar hafa tvær grópir á efri hluta 
goggs. Fimm ára fuglar hafa tvær djúpar grópir á efri hluta goggs og litla grunna breiða 
gróp framar á goggnum. Þeir fuglar sem eru eldri en fimm ára hafa þrjár djúpar grópir á 
efri hluta goggs (Ævar Petersen, 1976). Beitt var log-linear líkani með poisson 
tölfræðidreifingu (Agresti, 1996) með logit link til að skoða mun á aldurshlutföllum í 
Melrakkaey og Elliðaey við Vestmannaeyjar. Hluti aldursgreindra lunda var einnig veginn 
en þar að auki voru 120 lundar vigtaðir sem ekki voru aldursgreindir. Lundarnir voru settir 
beint á vigt og vigtaðir upp á +/- 1 gr.  

 
 

2.3 Veiðitölur frá fyrri tíð 

Grennslast var fyrir um gamlar veiðitölur hjá veiðimönnum en aðeins fengust veiðitölur úr 
tveimur eyjum. Tölur úr Elliðaey ná aðeins yfir stutt tímabil þó svo að veiði þar hafi verið 
stunduð frá 1940 (Ásgeir Árnason munnl. uppl.). Hinar tölurnar koma frá Bjarneyjum sem 
er utan rannsóknarsvæðisins. Virðist sem lítil skráning veiðitalna hafi verið á svæðinu en 
þó nokkuð er um munnlegar heimildir. 
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2.4 Ábúðarhlutfall metið með holumyndavél 

Mælingar á ábúðarhlutfalli lunda á landsvísu voru gerðar sumarið 2010 af starfsmönnum 
Náttúrustofu Suðurlands. Elliðaey á Breiðafirði var ein af 15 stöðum sem skoðaðir voru og 
aðstoðuðu starfsmenn Háskólaseturs Snæfellsness við mælingar í henni og var höfundur 
skýrslunar einn af þeim. Mælingar á ábúðarhlutfalli fóru fram 26. júní í norðurhluta Innri 
Breiðhólma við Elliðaey (3. mynd). Mælt var þannig að einum 25 fermetra reit (sama og 
notaður var við sjónrænt mat) var komið fyrir í lundabyggð. Fremst á myndavélinni er 
linsa með innrauðu ljósi og truflar það ekki lundann sem er í holunni, skjár 
myndavélarinnar er í gleraugum og sýnir innan í holuna. Holumyndavél var stungið inn í 
holurnar og með henni sást hvort holan væri virk. Ef egg eða ungar voru í holunni taldist 
hún vera virk en ef ekkert reyndist vera í holunni var hún metin óvirk. 
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3 Niðurstöður 
3.1 Stærð varpa og ábúðarhlutfall lundahola 

Mikill munur var á stærð lundavarpa í eyjunum (Tafla 1). Smæsta lundavarpið var í 
Freðinsskeggja (90 m2) og það stærsta í Elliðaey (5090 m2). Freðinskeggi var minnsta 
eyjan sem mæld var og flatarmál varpsvæðisins þar var nánast það sama og flatarmál 
eyjarinnar. Annars staðar var lundavarp aðeins í hluta eyjanna (3. og 4. mynd). 
 
Tafla 1. Mældar stærðir í nokkrum Breiðafjarðareyjum sumarið 2010 

Mesti þéttleiki virkra hola var í Freðinskeggja, 0,98 hreiður á m2
, en minnstur var hann í 

Loðinshólma, 0,63 hreiður á m2. Mest var um óvirkar holur í Vatnsey, 0,50 á m2, 
Melrakkaey, 0,47 á m2 en minnst í Elliðaey, 0,16 holur á m2. Samanlögð stofnstærð í öllum 
eyjunum var 9202 og 95% öryggismörk gáfu 7881-11051 varppör (Tafla 1). Flest varppör 
voru í Elliðaey eða 4047 varppör, 3439-4878 með 95% öryggismörkum. Myndir 3 og 4 
sýna þéttleika og staðsetningu lundavarps í þeim tveimur  eyjum þar sem flestir lundar 
verpa, Elliðaey (3. mynd)  og Melrakkaey (4. mynd). Á 4. mynd myndinni sést einnig í 
Freðinskeggja sem er minnsta svæði rannsóknarinnar og hluti Loðinshólma sést vestast á 
myndinni.  
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3. mynd. Dreifing og þéttleiki lundavarps í Elliðaey sumarið 2010. Loftmyndir ehf. 
 

 
4. mynd. Dreifing og þéttleiki lundavarps í Melrakkaey/hólmi, Freðinskeggja og hluta 
Loðinshólma sumarið 2010. Loftmyndir ehf. 
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3.2 Aldurshlutföll í veiðiafla 

Aldurshlutföll í veiðiafla eru sýnd á 5. mynd. Bláu súlurnar eru samanburðarsúlur frá 
Vestmannaeyjum (Erpur S. Hansen o.fl.,2009). Heppilegast er að um 90% af veiðiafla 
innihaldi tveggja til fjögurra ára gamla fugla og fuglar fimm ára og eldri séu ekki meira en 
10% aflans (Ævar Petersen 1976). 

 
5. mynd. Aldurhlutföll í veiðaafla lunda á Breiðafirði sumarið 2010. Rauðu og grænu 
súlurnar eru aldurshlutföll en bláu viðmiðunartölur. 

Hlutföllin í veiðitölum úr Melrakkey voru nánast öfug við viðmiðunartölurnar, þar voru 
68,2% veiddra fugla fimm ára og eldri og aðeins 31,7% af aflanum var ungfugl, eða 
tveggja til fjögurra ára fuglar. Elliðaey hafði svipað hlutfall þriggja ára fugla en aðeins 
minna af tveggja og fjögurra ára fuglum og 14 % meira af fimm ára fugli. Hlutfall 
ungfugla í veiðiafla í Elliðaey var því 74%. Skv. log-linear tölfræðilíkani var  marktækur 
munur á aldurshlutföllum í Melrakkaey og Vestmannaeyjum (P<0,001). Hinsvegar var 
ekki marktækur munur á aldurhlutföllum í Elliðaey og Vestmanneyjum (p=0,1653). 

 

3.3 Meðalþyngd lunda í veiðiafla 

Meðalþyngd lunda í veiðiafla (6. mynd) sýndi að fjórða árs lundar voru þyngstir og annars 
árs lundar léttastir. Fjöldi annars árs fugla var 79, þriðja árs 159, fjórða árs 32, fimmta árs 
62 og fimm ára og eldri 9. Meðalþyngd aldurgreindra lunda var 484 grömm. Meðalþyngd 
120 lunda sem ekki voru aldursgreindir var 499 grömm. Meðalþyngd allra vigtaðra lunda í 
Elliðaey var 487 grömm.  
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6. mynd. Meðalþyngd veiddra lunda í Elliðaey sumarið 2010, flokkað eftir aldri. 

 
Meðalþyngd lunda í Elliðaey árið 2010 var 41 grammi þyngri en í Vestmannaeyjum árið 
2008 sem var 446 grömm (Erpur Snæ Hansen 2008 óbirt gögn). Til samanburðar var 
meðalþyngd breskra fugla árin 1972-1977 úr Isle of May 405,3 gr. og St Kilda 381,1 gr. 
(Harris 1979) (7. mynd).  

 

 
7. mynd. Meðalþyngd fugla á Elliðaey á Breiðafirði (2010), Vestmannaeyjum (2008), 
Isle of May og St Kilda (1972-1977). 

 
 
 

3.4 Breytileiki í lundaveiði í Elliðaey 2003-2010 

Veiðitölur úr Elliðaey frá 2010 sýna að mesta veiðin var árið 2005 og minnst var hún árið 
2010. Veiðiátak yfir árin 2003-2006 var að meðaltali 9 og hálfur dagur og árið 2010  
6 dagar en ekki er til dagafjöldi fyrir árin 2007- 2009. 
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8. mynd. Veiðitölur úr Elliðaey á Breiðafirði. 
 

Veiði sumarið 2010 í Loðinshólmum, Leiðólfsey, Ljótushólma og Þormóðseyjarkletti taldi 
aðeins í kringum 15 lunda en veiði á þessum stöðum á tímabilinu 1995-2001 var talin vera 
í kringum 1000-1100 lundar. Þrjár síðastnefndu eyjarnar eru utan rannsóknarsvæðis. Á 
árum áður var algeng veiði um 1000 fuglar í Loðinshólmum einum saman (Hallfreður 
Lárusson og Lárus Franz Hallfreðsson, munnl. uppl.). Ásókn í lundaveiði á suðursvæði 
Breiðafjarðar virðist hafa minnkað mikið seinustu ár. Margir veiðimenn sem samband var 
haft við sögðust ekki hafa farið í veiði undanfarin ár vegna þess að lundanum hafi farið 
fækkandi á þeirra veiðisvæði. 

Upplýsingar fengust jafnframt um kofnatöku. Í sumum eyjanna var stunduð 
kofnataka en þá var ungfuglinn tekinn úr hreiðrum og hann hirtur (Lúðvík Kristjánsson, 
1986).  Í Elliðaey var öll kofa tekin sem náðist í meðan að þar var búseta (Ásgeir Árnason, 
munnl. uppl.)  Í Freðinskeggja voru teknar 60-70 kofur á ári og seinast var kofa tekin þar 
sumarið 1995. Kofnatekja var áður fyrr stunduð í nálægum eyjum við rannsóknarsvæðið en 
enginn lundi er þar í dag. Ekki er talið að kofnataka hafi átt þátt í því að lundinn hvarf á 
þeim stöðum heldur hafi aðrir þættir verið þar að verki (Lárus Franz Hallfreðsson, munnl. 
uppl.). 
 

 

 

3.5 Ábúðarhlutfall í Elliðaey, metið með 
holumyndavél  

Ábúðarhlutfall lunda á landsvísu (Náttúrustofa Vestmanneyja, óbirt gögn), metið með 
holumyndavél reyndist vera að meðaltali 74,8% (staðalfrávik: 5,4%), með 95% 
öryggismörkum 71,8%-78,5%. Ábúðarhlutfall var mælt í Elliðaey og var það 84% (Erpur 
S. Hansen, 2010 - óbirt gögn). 
  



 10 

 Elliðaey var eina eyjan þar sem mælt var ábúðarhlutfall með sjónrænu mati og 
með holumyndavél. Sjónrænt mat gaf 80% ábúðarhlutfall en mat með holumyndavél 
84,6%, 95% öryggismörk gáfu 69,4-94,1% ábúðahlutfall (Erpur S. Hansen, 2010 - óbirt 
gögn). 
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4 Umfjöllun 
Eyjar á Breiðafirði eru æði margar og er lundi í fjölda þeirra.  Þær eyjar sem skoðaðar voru 
eru því aðeins byrjunin á mati á stofnstærð lunda á Breiðafirði. Samanlögð stofnstærð í 
þessum eyjum og hólmum var 9202 varppör, 95% öryggismörk gáfu 7881-11051 varppör. 
Þessi fjöldi er ekki mikill þegar litið er til heildarstofnstærðar lunda við Ísland. Hugsanlegt 
er að stofnstærð lunda á suðursvæði Breiðafjarðar sé tvisvar til þrisvar sinnum stærri en 
stofnstærðin í eyjunum fimm. Úr Lundahringferð 2010 kom í ljós að varp í Elliðaey virtist 
hafa verið um fimm vikum seinna en varp í Ingólfshöfða (Erpur S. Hansen, 2010 - óbirt 
gögn). Þessi munur er einnig þekktur á Bretlandi og taldi Harris (1984) að varp í Isle of 
May á austurströnd Bretlands hæfist 4-6 vikum fyrr en í St. Kilda á vesturstöndinni. 
Vegalengdin milli  þessara staða er 400 km sem er svipað og vegalengdin milli Elliðaeyjar 
á Breiðafirði og Ingólfshöfða. Ástæðan fyrir breytilegum varptíma milli staða telur Harris 
geta verið vegna þéttleika varps, veðurs og þurrkun jarðvegs eða annarra þátta (Harris, 
1984).  

Sums staðar bar töluvert á óvirkum holum, í Vatnsey voru 0,50 holur óvirkar á m2 
og 0,47 m2 í Melrakkaey. Þó nokkuð af holum í Vatnsey voru fallnar saman og voru 
ónothæfar. Taldi Heimir S. Kristinsson eigandi eyjunnar ástæðuna vera þá að sjó hafi flætt 
uppá eyjuna og hún farið undir sjó á þeim hluta sem holurnar höfðu fallið saman. Óvirkar 
holur geta líka verið yfirgefnar af því þær hafa reynst illa og fuglinn því grafið nýja. Lundar 
eiga það til að grafa göng á milli hola og þannig geta holurnar orðið óhagstæðar fyrir varp 
og talist óvirkar. Hugsanlega er algengara að sundurgröftur og jafnvel hrun verði í þéttari 
vörpum. Stubbar eru ókláraðar stuttar holur, annaðhvort er ekki búið að klára þær eða hætt 
hefur verið við þær. Stubbar eru oft vísar á nýliðun í stofninum. Þéttleiki lundavarpanna var 
misjafn eftir eyjunum fimm en ef stærstu eyjarnar eru skoðaðar var þéttleiki í Elliðaey 0,4-
1,9 virk hreiður á m2 og í Melrakkaey 0,4-1,0. Þéttleiki varps í Grímsey á Steingrímsfirði 
hefur mælst frá 0,21-1,05 virkar holur á fermetra (Tómas G. Gunnarsson o.fl., 2007) 

Mat á stofnstærð væri nákvæmara ef notast væri við holumyndavél eins og gert var 
við mat á ábúðarhlutfalli á landsvísu. Holumyndavél gefur afgerandi niðurstöðu um hvort 
hola sé virk eða ekki en sjónrænt mat á holumunna, eins og notast var við í þessu verkefni, 
er ekki jafn áreiðanlegt. Við sjónrænt mat á holumunna er alltaf einhver möguleiki á að 
holur sem líta út fyrir að vera virkar séu óvirkar og öfugt. Þó er vert að hafa í huga að sami 
maður mat allar holur í öllum eyjum með sjónrænu mati þannig að samanburðurinn milli 
eyja, framkvæmdur á þennan hátt, ætti að gefa rétta mynd af mun milli eyja. Næstu ár 
verður fylgst með þeim holum í Elliðaey sem skoðaðar voru í þessari rannsókn og gefa þær 
athuganir hugmyndir um stöðu stofnsins í þeirri eyju. Fróðlegt væri að koma upp 
athugunarstöðvum eins og þessari í fleiri eyjum á suðursvæði Breiðafjarðar. Mestu skiptir 
þó að breytileiki milli ára sé metinn á staðlaðan máta og ekki víst hvort miklu skipti að 
hólmarnir sem eru skoðaðir séu fimm, sjö eða tíu. Ef til eru lundavörp sem eru 500-1000 
hreiður að stærð ætti að taka þau með, en að elta alla smá hólma (50-100 hreiður) er ansi 
mikið verk. 

Aldurshlutföll í veiðiafla gefa hugmynd um hversu góð nýliðun hefur verið í 
stofninum. Í eðlilegu árferði er hugsanlegt að hlutfall í veiðiafla sé svipað og 
viðmiðunarsúlan á 3. mynd sýnir, það er að segja að uppistaða aflans sé fugl á öðru, þriðja 
og fjórða ári. Ef veiðiafli inniheldur ekki mestmegnis þessa aldursflokka, heldur fimm ára 
lunda og eldri, er uppistaða veiðiaflans varpfuglar (Erpur S. Hansen o.fl., 2009; Ævar 
Petersen, 1976). Hefð er fyrir því hjá veiðimönnum að veiða ekki þá lunda sem bera síli í 
goggnum því það eru varpfuglar. Einnig kjósa sumir veiðimenn að sleppa svokölluðum 
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holulundum, en það eru lundar sem hafa mold á bringu eða á goggi. Lundinn verpir aðeins 
einu eggi en verður 30-35 ára gamall (Ævar Petersen, 1998). Því kemur það niður á 
framleiðslu og nýliðun ef varpfuglum fækkar. Samkvæmt skýrslu um lundastofninn í 
Vestmannaeyjum frá árinu 2009 kemur í ljós að veiðitölur frá árunum 2007 og 2008 sýna 
að lítið er af annars árs árganginum árið 2007 og annars og þriðja árs árganga vantar árið 
2008. Ástæða þess er rakin til fæðuskorts en þessir árgangar hefðu átt að vera uppistaða 
veiðiafla þess tímabils (Erpur S. Hansen, 2009).  

Einn lundi í veiðiafla úr Elliðaey var enn í vetrarbúningi og hafði því ekki skipt yfir 
í hefðbundinn sumarbúning. Annar slíkur fugl sást á syllu í sömu eyju (10. og 11. mynd). 
Jens-Kjeld Jensen (2008) taldi þessa lunda ekki skipta úr vetrabúningi vegna 
hormónabilana og af 18 krufðum lundum í vetrarbúningi voru allt kvenfuglar. 

Mikið af dauðum lundaungum fundust í Elliðaey um miðjan september og virtist 
sem lítið af ungum hafi komist á legg. Einnig sást ekkert af fleygum lundaungum á sjónum 
sem er óvanalegt miðað við fyrri ár  (Ásgeir Árnason, munnl. uppl.). Því má búast við að 
árgangur þessa árs verði lítill sem enginn í Elliðaey. Um miðjan júní fundust nokkrir dauðir 
lundaungar í Vatnsey þó svo að síli væri sjáanlegt í nágrenni. Sílið virtist við skoðun vera 
smátt og kalla heimamenn það aggamor. Á þessum tíma var einnig mikill hiti og þurrkar og 
fundust allir ungarnir dauðir efst á hólum þar sem hiti virtist vera hvað mestur og allt gras 
gulnað af hita (Heimir S. Kristinsson, munnl. uppl.). Í Sírey við Flatey á Breiðafirði var 
einnig vart við ungadauða sumarið 2010 og virðist sem ætisleysi hafi náð yfir stóran hluta 
fjarðarins (Hafsteinn Guðmundsson, munnl. uppl.). 

Mælingar á þyngd lunda sem veiddir voru í Elliðaey á Breiðafirði (7. mynd) sýna 
heildarmeðaltal 487 grömm. Meðalþyngd lunda í Vestmannaeyjum var 446 grömm (Erpur 
S. Hansen, 2008 - óbirt gögn). Þyngdarmælingar á lundum frá  tveimur eyjum í Bretlandi 
sýna 405,3 grömm á Isle of May og 381,1 grömm á St Kilda. Lundinn þar virðist því vera 
enn léttari en í Vestmannaeyjum. Talið er að tegundir stækki með hærri breiddargráðu og  
M. P. Harris benti á að lundar á Svalbarða væru stærri og þyngri en lundar á Bretlandi. 
Taldi hann það vera vegna þess að við Svalbarða er kaldari sjór og samkvæmt reglu 
Bergmanns eru dýr stærri eftir því sem norðar dregur, til að koma í veg fyrir hitatap (1984).   
 Ásókn í lundaveiði á suðursvæði Breiðafjarðar virðist hafa minnkað mikið seinustu 
ár. Margir veiðimenn sem samband var haft við sögðust ekki hafa farið í veiði undanfarin 
ár vegna þess að lundanum hafi farið fækkandi á þeirra veiðisvæði. Aðeins fengust 
veiðitölur úr einni eyju af fimm. Veiðitölurnar úr þeirri eyju náðu ekki yfir langt tímabil en 
sýndu þó að veiði hefur dregist saman síðustu þrjú ár og var ástæðan fyrir því minni sókn 
(8. mynd). Fróðlegt hefði verið að skoða veiðitölur frá hinum eyjunum ef þær hefðu verið 
til staðar vegna þess að veiðitölur geta lýst stofnbreytingum, sérstaklega ef þær ná yfir 
áratug eða enn lengri tímabil. Tölur úr kofnafari á árum áður gefa ágæta hugmynd um 
hversu margar virkar holur voru á þeim tíma, því reynt var að ná sem flestum kofum. Þó fór 
það eftir kofutökumanni hversu mörgum hann náði (Lúðvík Kristjánsson 1986). 
 Nokkrar mögulegar lundaeyjur eru enn óskoðaðar á sunnanverðum Breiðafirði. Á 
svæði innar í firðinum, í átt að Hvammsfirði, eru eyjar sem áður fyrr voru lundaeyjar en nú 
er lundinn nánast horfinn úr þeim eyjum. Kristinn B. Gíslason taldi að þær eyjar gætu skipt 
hundruðum og að lundi hafi horfið þaðan vegna ágangs minks (1995). Fyrsta minksins var 
vart á suðursvæði Breiðafjarðar við Hvammsfjörð árið 1948 en árið 1955 sást minkur fyrst 
við Stykkishólm (Karl Skírnisson, Róbert A. Stefánsson og Menja Von Schmalensee, 
2005). Enn má þó sjá lunda í Steinaklettum sem eru innarlega í Hvammsfirði. Hugsanleg 
ástæða fyrir því er talin vera vegna mikilla strauma sem eru beggja megin eyjunnar og gæti 
því verið ófært fyrir minkinn þar yfir úr nálægum eyjum (Pétur Ágústsson, munnl. uppl.) 
Lundinn er átthagatryggur, það er hann sækir í sitt upprunalega varp eftir að varpaldri er 
náð (Harris, 1984). Hverfi lundi úr eyju minnka líkur á aðrir lundar nemi þar land þegar 
enginn lundi er þar fyrir.  
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Tilraunir hafa verið gerðar í Maine í Bandaríkjunum með að ala upp lunda og 
endurheimta þá með tálfuglum og hefur góður árangur náðst (Kress, 1982). Árið 2010 hófu 
eigendur Lyngeyjar á Breiðafirði tilraunir með lundaeftirhermur til þess að reyna að lokka 
lunda aftur í eyjuna. Í Lyngey hafði ekki verið lundi í 50 ár en strax á fyrsta ári eftir að 
eftirhermunum var komið fyrir sáust ummerki um gröft eftir lunda í gamalli holu og lundar 
sáust í kringum eftirhermurnar (Hallfreður Lárusson, munnl. uppl.). Sá möguleiki er því 
fyrir hendi að vekja upp gömlu lundabyggðirnar sem að öllum líkindum hafa horfið vegna 
ágangs minks. 

Höfundur hefur sett af stað verkefni sem snýst um að vekja gamlar lundabyggðir til 
lífsins. Teknar verða fyrir þrjár eyjar og eftirhermum komið þar fyrir í lok maí 2011 í þeirri 
von að lundar leiti aftur í eyjarnar. Á næstu árum verður vonandi hægt að lokka lunda í 
eyjar í mynni Hvammsfjarðar. Verkefnið er unnið í samstarfi við Háskólasetur 
Snæfellsness og Grunnskólann í Stykkishólmi. Nemendur í 10. bekk Grunnskólans í 
Stykkishólmi munu smíða eftirhermurnar, mála þær og aðstoða við að koma þeim fyrir í 
eyjunum.  
 Skili eftirhermuverkefnið árangri gæti það vakið athygli ferðaþjónustufyrirtækja í 
næsta nágrenni. Lundinn er vinsæll meðal ferðamanna og ef lundar koma í þá hólma og 
eyjar sem eftirhermurnar eru í gæti það hugsanlega orðið skoðunarstaður fyrir ferðamenn í 
framtíðinni. 
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