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Skýrsla Hafrannsóknastofnunar um áhrif dragnótaveiða í Skagafirði. 

   Undirritaður var beðinn um álit á skýrslu Hafrannsóknarstofnunar og niðurstöðum hennar.  
Skýrslan er gefin út í maí á síðasta ári og unnin af 4 starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar.  Í 
inngangi er sagt frá því að Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti hafi leitað til 
Hafrannsóknarstofnunar á árinu 2008 til að könnuð yrðu áhrif dragnótarveiða á lífríki botns í 
innanverðum Skagafirði.  Smábátaeigendur á því svæði höfðu óskað eftir að þeim veiðum 
verði hætt þar sem þeir telja dragnót skaðlegt veiðarfæri. 

   Í inngangi skýrslunnar er lýst almennt áhrifum togveiða á botni.  Þá er sagt frá 
dragnótaveiðum í Skagafirði.  Lítil veiði var frá 1987 þegar þessi veiði hófst en jókst árið 
2001.  Fram kemur að 6-14 bátar hafa stundað þessar veiðar, sem stundaðar eru sunnan 66o 

N og norðan við friðunarlínu sem dregin er frá Fagranesi að vestan í Elínarhólma sunnan 
Kolkuóss að austan.  Veiðin var mest ýsa, þá þorskur og svo skarkoli.  Þá er rakin önnur veiði í 
firðinum svo sem rækjuveiði sem stöðvaðist árið 200 vegna aflabrests, en einnig er stunduð 
línuveiði, netaveiði og handfæraveiði. 

   Rannsókn Hafrannsóknastofnunar fór fram í október 2008 á dragnótabát.  Valin voru 2 
rannsóknarsvæði eitt á friðuðu svæði og annað á veiðisvæði.  Rannsóknarsvæðin voru 
kvikmynduð og ljósmynduð.  Myndirnar voru ekki nýttar við rannsóknirnar. 

   Sýni voru tekin með botngreip og sleða af botni.  Síðan voru þau sýni unnin.  Þá var veitt 
með dragnót.  Dregin voru 3 tog á friðaða svæðinu og 1 á veiðisvæðinu, en vegna veðurs var 
ekki hægt að toga víðar.  Líst er þeim úrvinnsluaðferðum sem beitt var og tveimur stuðlum 
sem notaður voru til að meta annars vegar fjölbreytileika og hins vegar dreifingu fjölda 
botndýra milli tegunda.   

Á friðaða svæðinu fundust með botnsleða 39 tegundir botndýra úr 14 dýrahópum en á 
veiðisvæðinu voru 38 tegundir úr 10 dýrahópum.  Ekki fannst munur á heildarþéttleika dýra 
milli svæða en samt var meira af einstaklingum einstakra tegunda á veiðisvæðinu.  Í 
botngreip fengust 35 tegundir botndýra úr 7 dýrahópum á friðaða svæðinu en á 
veiðisvæðinu 33 tegundir úr 9 dýrahópum.  Munur er á veiðni þessara tveggja 
sýnatökuaðferða.  Í dragnót komu á friðaða svæðinu 11 tegundir botndýra úr 5 dýrahópum 
en 7 tegundir úr 4 dýrahópum á veiðisvæðinu.  Tölfræðisamanburður var ekki gerlegur vegna 
fárra toga.  Greinilegt má sjá í töflu í skýrslunni um veiðidýr í dragnót að þar eru mest um að 
ræða stór dýr sem lifa ofan á botni.  Þegar litið er til fisks sem kom í dragnót var mest af 
skrápflúru og svo skarkola. 

 



Af þessari rannsókn er dregin sú meginniðurstaða í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar að hún 
hafi ekki leitt í ljós marktæk áhrif dragnótarveiða sem fram hafa farið í Skagafirði s.l. 8 ár á 

lífríki botnsins.  Í lokaorðum skýrslunnar er áréttað að áhrifin af veiðunum séu lítil og að 
öllum líkindum skammvinn. 

 

Þessari niðurstöðu er undirritaður ekki að öllu leyti sammála.  Útbreiðsla botndýra er oft 
hnappdreifð.  Því þarf talsvert umfangsmiklar rannsóknir til að nema mun á milli svæða.  Þær 
rannsóknir sem Hafrannsóknarstofnun gerði benda til munur á svæðunum sumum sviðum 
eins og botnsleðasýnin sýna, en síður má sjá mun í botngreip.  Skýringin er væntanlega sú að 
botnsleði veiðir fremur dýr sem lent geta í dragnót.  Fram kemur að á veiðisvæði voru fleiri 
einstaklingar færri tegunda en á friðaða svæðinu.  Slíkt bendir til að svæðið hafi verið raskað. 
Þá er rannsókninni áfátt að því leyti að ekki var hægt að veiða á nægilega mörgum stöðum 
með dragnót.   

Það vekur sérstaka athygli í skýrslunni hvað hlutdeild bolfisks er hár í dragnótaveiðum þeim 
sem stundaðar hafa verið í Skagafirði.  Árið 2008 voru t.d. veidd 48 tonn af þorski, 230 tonn 
af ýsu  og 31 tonn af skarkola.  Aðrar veiðiaðferðir eru stundaðar í firðinum á línu, í net og á 
handfæri.  Sú veiði er einnig að skila þorski og ýsu.  Þau fáu tog sem tekin voru í 
rannsóknarskini í könnun Hafrannsóknarstofnunar gáfu hins vegar mest flatfisk.  Ef tilgangur 
veiðanna í dragnót er að ná flatfiski er greinilegt að nánari rannsókna er þörf til að meta 
hvenær best sé að veiðaranar fari fram og á hvern hátt til að skila sem mestum flatfiskafla.  
Jafnvel mætti kanna aðrar veiðiaðferðir.  Könnun Hafrannsóknarstofnunar skilar ekki 
óyggjandi niðurstöðum um áhrif dragnótaveiða að mati undirritaðs og frekari rannsókna er 
þörf.     
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