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Umsögn um skýrsluna „Áhrif dragnótaveiða á lífríki botns í innanverðum Skagafirði” 

 

Hér fylgir umsögn um skýrsluna „Áhrif dragnótaveiða á lífríki botns í innanverðum 

Skagafirði
1
”, sem Halldór G. Ólafsson framkvæmdastjóri BioPol ehf bað um. 

 

Í skýrslunni eru borin saman tvö svæði sitt hvoru megin við friðunarlínu innarlega í 

Skagafirði. Botn Svæðanna var skoðaður með þrennskonar veiðarfærum og borin saman fjöldi 

í mismunandi dýrahópum bæði beint og með reikningum á fjölbreytni og líkindastuðlum. 

 

Athugunarsvæðin eru valin á 80-90 m dýpi, þegar dýpið á friðaða svæðinu virðist oftast vera 

um 40 m. Athugunarsvæðið virðist því ekki vera dæmigert. Ekki er fjallað frekar um botngerð 

á friðaða svæðinu, sem skýrir og réttlætir þetta val. Sérstaklega er þetta varhugavert þar sem 

búist er við minnstum áhrifum af dragnót á mjúkum sand og leirbotni eins og er á 

athugunarasvæðinu. 

 

Töflur vantar þar sem gerð er grein fyrir til hvaða tegunda eða hópa einstaklingar úr 

botngreiparsýnum eru greindir. Þetta gerir það ómögulegt að skilja hvernig fjölbreytnistuðlar 

eru reiknaðir og einnig líkindastuðlar. Þetta gerir það líka ómögulegt að meta niðurstöður 

útreikninga. Það kemur ekki á óvar að burstaormurinn Prionospio steenstrupi sé algengur á 

báðum svæðum og stuðlar sennilega að lágu fjölbreytileikamati og miklum skyldleika stöðva, 

en oft eru það nokkrar tegundir sem eru sérstaklega viðkvæmar og aðrar, sem laðast að raski, 

eins og sagt er í skýrslunni. Það er því nauðsynlegt að fá nánari upplýsingar um skiptingu 

milli tegunda/hópa. 

 

Það kemur fram að munur virðist vera á fjölda samloka á friðaða- og veiðisvæðinu. Þrátt fyrir 

þetta voru samlokur ekki skoðaðar nánar þó sagt sé í skýrslunni að helst megi búast við 

breytingum í fjölda samloka þar sem þær séu oft langlífar. Nákvæmari greiningar á samlokum 

mundi sýna hvaða tegundir væru á athugunarsvæðunum og hvort einhverjar þeirra væru 

viðkvæmari en aðrar og hvort langlífum tegundum hefði fækkað á veiðisvæðinu. 

 

Almennt séð virðist þurfa að útskýra ákveðna þætti betur áður en hægt sé að samþykkja 

niðurstöður skýrslunnar án fyrirvara, það er að áhrif dragnótaveiða í Skagafirði séu lítil og 

skammvinn. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Þorleifur Eiríksson 
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