
Álitsgerð vegna skýrslu Hafrannsóknastofnunar „Áhrif dragnótaveiða á lífríki botns í innanverðum 

Skagafirði“, birt í maí 2009. 

Álitsgjafi: Dr. Stefán Óli Steingrímsson, Dósent við Fiskeldis- og fiskalíffræðideild, Háskólans á Hólum 

 

Yfirlit um efni skýrslu: 

Upphaflegt markmið skýrslunnar og þeirrar rannsóknar sem þar er fjallað um var að kanna áhrif 

dragnótaveiða á lífríki botns í innanverðum Skagafirði. Áætlað var að ná þessu markmiði með því að gera 

samanburðarrannsókn á lífríki svæða þar sem veiði hefur verið stunduð og friðaðra svæða. Gögnum var 

safnað á einu rannsóknasvæði af hvorri gerð og á fjóra mismunandi vegu; þ.e.a.s. með (1) myndatöku, 

(2) botngreip, (3) sleða, og (4) dragnót. Höfundar skýrslunnar draga þá ályktun af gögnunum að enginn 

munur sé á lífríki á veiðisvæði og því svæði sem friðað er innar í firðinum, og þar af leiðandi að áhrif 

dragnótaveiða séu „lítil og að öllum líkindum skammvinn“ á þessu svæði. Eftir lestur skýrslunnar tel ég 

ekki að hægt sé að draga sterkar ályktanir af rannsókninni um hugsanleg áhrif dragnótaveiða.  Hér fyrir 

neðan ræði ég helstu veikleika þessarar rannsóknar/skýrslu og ástæður þessarar niðurstöðu minnar. 

 

Helstu veikleikar skýrslunnar/rannsóknarinnar: 

Tilraunauppsetning og sýnataka:   

Helstu veikleikar þessarar skýrslu liggja í tilraunauppsetningu og takmörkuðum sýnafjölda. Í fyrst lagi var 

upphaflega áætlað að nota fjórar ólíkar aðferðir við sýnatöku (listað hér að ofan). Þessi áætlun gekk ekki 

eftir, að hluta til vegna ófyrirsjáanlegra aburða (slæmt veður, óheppileg botngerð). Þannig voru teknar 

myndir af botni sem reyndust að stórum hluta ónothæfar og voru því ekki greindar frekar. Þá voru tekin 

sýni með dragnót, en einungis 1 tog var tekið á veiðisvæðinu og 3 á friðaða svæðinu sem veldur því að 

engan raunverulegan tölfræðilegan samanburð er hægt að gera á þessum sýnum. Í öðru lagi, var fjöldi 

sýna sem safnað var með þeim tveimur aðferðum sem best gengu einnig takmarkaður og einungis tekin 

6 sýni á hvoru svæði með botngreip og 5 sýni með sleða. Í raun þarf að vera mjög afdráttarlaus munur á 

rannsóknarsvæðunum tveimur til þess að svo takmörkuð sýnataka skili marktækum niðurstöðum. Að 

lokum var áætlað að taka greipar- og sleðasýni að loknum drætti á friðaða svæðinu svo hægt væri að 

bera saman lífríki þar fyrir og eftir dragnótarveiði. Þetta hefði styrkt rannsóknina umtalsvert, en vegna 

veðurs náðust engin sýni að loknum drætti. Það sem eftir stendur er að sýnataka var mjög takmörkuð.  

Varðandi val á rannsóknarvæðunum tveimur má setja út á það að nota einungis eitt svæði (veiði/friðað) 

af hvorri gerð; slíka nálgun má þó réttlæta ef tekin er góður fjöldi sýna og ef þeim fylgja ítarlegar 

mælingar á eiginleikum búsvæðanna tveggja sem sýna að svæðin séu áþekk að öllu leyti nema að því er 

varðar dragnótaveiði. Í þessari rannsókn er veiðisvæðið og friðaða svæðið einfaldlega sagt vera svipað 

að því er varðar dýpi, seltu og botngerð, en engar skipulega mælingar virðast hafa farið fram á helstu 

umhverfisþáttum (að minnsta kosti koma þær ekki fram í skýrslunni). Þetta er óheppilegt þar sem ekki er 

ólíklegt að náttúrulegur breytileiki í búsvæðum geti verið töluverður í Skagafirði, þar sem áhrif jökulvatns 



og framburðar ættu að vera meiri innar í firðinum. Þannig virðist loftmynd af Skagafirði (mynd 3 í 

skýrslunni) benda til þess að friðaða svæðið nálægt vestari ós Héraðsvatna gæti verið undir meiri 

áhrifum af framburði en veidda svæðið aðeins utar í firðinum. Að þessu leyti er Skagafjörður kannski ekki 

heppilegasti staðurinn til að greina áhrif dragnótaveiða, því hann krefst í raun mikillar sýnatöku og 

umhverfismælinga til þess að hægt sé að greina áhrifa veiðanna frá náttúrulegum breytileika í 

búsvæðagerð og röskunar af völdum náttúrulegra þátta.  

 

Niðurstöður og túlkun þeirra: 

Í heild myndi ég segja að niðurstöður rannsóknarinnar hefði þurft að túlka með meiri fyrirvörum en gert 

er, sérstaklega í ljósi takmarkaðrar sýnatöku og hugsanlegra áhrifa náttúrulegs breytileika. Þannig virðist 

klasagreining og MDS greining benda til takmarkaðrar skörunar á milli svæðanna tveggja þegar litið er á 

þau sýni sem safnað er með botngreip. Hér hefðu fleiri botngreiparsýni getað skorið úr um það hvort um 

raunverulegan mun sé að ræða; takmarkaður sýnafjölda eykur alltaf líkurnar á því að raunverulegur 

munur á milli meðferða/svæða greinist ekki. Að sama skapi ber að hafa í huga að þó að tölfræðilegur 

munur finnist á milli svæða þá þýðir það ekki endilega að sá munur skipti máli varðandi líffræði botnsins. 

Með aukinni sýnatöku hefði verið hægt að segja með meiri vissu hvort munur sé á milli veiðisvæða og 

friðaðra svæða, hveru mikil áhrif dragnótaveiða eru, og hvort sá munur sem finnst skipti raunverulega 

máli. Sýni tekin með sleða skarast meira á milli svæða, en þar hefði heldur ekki komið að sök að taka 

fleiri sýni. 

Á einstaka stað beina höfundar skýrslunnar sjónum sínum að ákveðnum tegundum, t.d. krossfiskum, 

samlokum og fiskum sem veiddust í dragnót. Þannig er athyglisvert að meira er af samlokum á friðaða 

svæðinu en á veiðisvæðinu, en þessi munur, og hvort hann skipti máli, er lítið ræddur. Í umræðunum er 

einnig talað um að ekki hafi verið munur á tegundafjölda eða stærð fiska sem veiddust í dragnót á 

friðaða og veidda svæðinu. Auðvitað er hæpið (eins og höfundar benda réttilega á) að taka mark á 

dragnótarsýnunum vegna takmarkaðs sýnafjölda en ef höfundar draga fram hluta þessara niðurstaðna í 

umræðunum og túlka á þann veg að enginn munur er á svæðunum, þá er einnig í lagi að benda á að í 

öllu þremur togum á friðaða svæðinu veiddust mun fleiri flatfiskar (skrápflúra, skarkoli og tindabikkja) 

heldur en á veiðisvæðinu. Athyglisvert er að betri og markvissari sýnataka hefði ekki einungis leyft 

höfundum að draga sterkari ályktanir um áhrif veiða, heldur líka um það hvort friðun væri að skila 

árangri í innanverðum Skagafirði. 

 

Niðurstaða:  

Í skýrslunni er réttilega bent á að mjög takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um áhrif dragnótar á lífríki og 

búsvæði sjávar. Í ljósi þessa er óheppilegt að rannsóknin hafi ekki verið ítarlegri því slík rannsókn hefði (í 

fyrsta sinn) getað skorið afdráttarlaust úr um áhrif dragnótar á lífríki, hversu lítil/mikil slík áhrif eru og 

hvort þessi áhrif skipti einhverju máli þegar til lengri tíma er litið. Augljós hagnaður væri af því að fá skýr 

svör við þessum mikilvægu spurningum. 


