
 
 
Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnuninni: Niður stöður úr Stofnmælingu botnfiska 
á Íslandsmiðum í mars 2010 
 
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum (vorrall) fór fram í 26. sinn dagana 28. febrúar til 16. 
mars. Stofnmæling botnfiska er stöðluð mæling á hlutfallslegu magni botnfisks og 
nýliðunarhorfum, einkum hvað varðar þorsk. Fimm skip tóku þátt í verkefninu, þ.e. togararnir 
Bjartur NK, Ljósafell SU og Jón Vídalín VE, og rannsóknaskipin Árni Friðriksson og Bjarni 
Sæmundsson. Í stofnmælingunni er togað á tæplega 600 stöðum allt í kringum landið (1. 
mynd).  Stöðlun er lykilatriði í stofnmælingunni, þ.a öll árin er reynt að nota sambærilegan 
búnað, toga á sömu stöðum, fara á sama tíma árs og nota eins lík skip og kostur er. Hér á eftir 
er samantekt á þeim niðurstöðum sem liggja fyrir. 
 
Hitastig 
Hitastig sjávar við botn mældist að meðaltali hátt líkt og undanfarin ár. Í hlýsjónum við 
Suður- og Vesturland var hitastig svipað og undanfarin 8 ár. Við norðanvert landið var 
meðalhiti með því hæsta sem verið hefur frá 1985, eða svipað og vorin 2003-2006 (2. mynd). 
 
Þorskur 

Útbreiðsla þorsks var jafnari en verið hefur undanfarin ár. Mest fékkst af þorski djúpt út af 
Norðurlandi, en einnig fékkst talsvert í Hvalbakshalla fyrir suðaustan land, í kantinum út af 
Vestfjörðum og á grunnslóð vestan lands (3. mynd). 

Stofnvísitala (4. mynd) og stærðardreifing þorsks var svipuð og búist var við, nema að 
árgangurinn frá 2008 mældist minni en stofnmælingin í fyrra gaf til kynna. Tiltölulega mikið 
er nú af stórum þorski í stofninum en lítið af millifiski (5. mynd) eins og búast má við þegar 
nýliðun hefur verið léleg flest árin frá aldamótum en sókn lítil miðað við meðaltal áranna sem 
stofmælingin hefur farið fram.   

Af árgangi 2009 mældist mun meira en í meðalári (5. mynd).  Undanfarin ár hafa árgangar 
mælst stærri eins árs en síðari mælingar hafa leitt í ljós og er 2008 árgangur síðasta dæmið þar 
um.  Í ljósi þess gæti 2009 árgangurinn orðið tæplega meðalárgangur.      

Meðalþyngd eftir aldri mældist lág eins og undanfarin ár, en var þó heldur hærri en í mars 
2009 hjá flestum aldurshópum. Við sunnanvert landið var holdafar þorsks (slægð þyngd 
miðað við lengd) og lifrarstuðull með því hæsta sem verið hefur frá 1993, þegar vigtanir 
hófust. Fyrir norðan var holdafar og lifrarstuðull svipað og undanfarin ár, en undir meðaltali 
áranna frá 1993.  

Í mars er loðna venjulega uppistaðan í fæðu þorsks og flestra annarra botnfiska.  Í ár var meira 
af loðnu í þorskmögum en undanfarin ár (6. mynd). Mest var af loðnu í þorski fyrir sunnan, 
suðvestan og norðvestan land en lítið á Breiðafjarðarmiðum og við sunnanverða Vestfirði (7. 
mynd). 

Bráðabirgðastofnmat byggt á aldursgreindum vísitölum og aldursgreindum afla bendir til að 
stofnstærð í ársbyrjun 2010 sé nálægt fyrra mati.  

 
Ýsa 
Stofnvísitala ýsu lækkaði um fjórðung frá mælingunni 2009 og er nú einungis rúmlega 
þriðjungur af meðaltali áranna 2003-2007 þegar hún var í hámarki (8. mynd). Lækkunin er í 



samræmi það að  stóri árgangurinn frá 2003 er  að hverfa úr stofninum og minni árgangar að 
koma í staðinn.   
 
Lengdardreifing ýsunnar sýnir að flestir lengdarflokkar eru undir meðallagi í fjölda (9. mynd) 
og ýsuárgangarnir frá 2008 og 2009 virðast vera lélegir.   Hlutfallslega mest er af 30-40 cm 
ýsu sem er 3 ára.   
 
Ýsan veiddist á landgrunninu allt í kringum landið (10. mynd) og minnkandi magn ýsu virðist 
ekki bundið við einstök svæði. Holdafar og lifrarstuðull ýsunnar var eins og undanfarin ár 
fremur lélegt fyrir norðan land, en með betra móti fyrir sunnan. 
 
Flatfiskar 
Stofnvísitala skarkola var  hærri en árin 1995-2009, en er samt einungis þriðjungur af því sem 
hún var í upphafi ralls. Vísitala þykkvalúru mældist há líkt og undanfarin sjö ár, en fer þó 
heldur lækkandi.  Vísitala langlúru hefur farið lækkandi undanfarin ár og er nú í meðallagi. 
Vísitala sandkola mældist hærri en undanfarin ár en er samt í lægri kantinum. Vísitala lúðu í 
vorralli lækkaði hratt á árunum 1985-1990 og hefur verið í lágmarki síðan. Aldrei hefur 
fengist eins lítið af lúðu og í rallinu í ár. 
 
Aðrar tegundir 
Stofnvísitala ufsa hefur lækkað frá árinu 2006 og er nú lág eða svipuð og árin 1996-2001. 
Vísitala gullkarfa mældist há líkt og verið hefur frá árinu 2003. Vísitala steinbíts lækkaði um 
16% og mælingin í ár er sú lægsta frá upphafi stofnmælingarinnar. Lítið fékkst af 30-60 cm 
steinbít miðað við fyrri ár, sem bendir til að nýliðun í veiðistofninn verði léleg á komandi 
árum.  Stofnvísitala löngu er há líkt og hún hefur verið undanfarin ár. Vísitala keilu hefur 
farið lækkandi síðustu tvö ár og minna fékkst nú af smákeilu (15-30 cm). Talsvert fékkst af 
skötusel fyrir sunnan og vestan land eins og undanfarin sex ár og stöku fiskar fyrir 
Norðurlandi. Hinsvegar eru árgangar skötusels frá 2008 og 2009 lélegir ef miðað er við 
meðalárgang frá 1998.   
 
Að lokum 
Niðurstöður mælingarinnar sem hér eru kynntar til bráðabirgða eru mikilvægur þáttur árlegrar 
úttektar Hafrannsóknastofnunarinnar á ástandi nytjastofna við landið. Lokaúttekt á 
niðurstöðum og tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar um aflamark fyrir næsta fiskveiðiár 
verða kynntar í byrjun júní n.k. 
 
Myndir 



 
 
1. mynd. Togstöðvar í vorralli 2010. Rauð tog eru upprunaleg ralltog og var helmingur þeirra 
staðsettur af skipstjórum. Svört tog eru færanleg tog í útköntum sem staðsett eru af 
skipstjórum hverju sinni eftir fiskgengd. Blá tog eru tog sem bætt hefur verið við upprunalegt 
stöðvanet vegna ábendinga sjómanna. 
 

 



2. mynd. Meðalhiti sjávar við botn á mismunandi svæðum í vorralli 1985-2010. 
 

 
3. mynd. Útbreiðsla þorsks í vorralli 2010.  

 
 

 
4. mynd. Stofnvísitala þorsks í vorralli 1985-2010 og haustralli 1996-2009. Skyggða svæðið 
og lóðréttu línurnar sýna óvissuna í mati á vísitölum. 



 

 
5. mynd. Lengdardreifing þorsks í vorralli 2010 (rauð lína). Til samanburðar er sýnd 
lengdardreifingin árið 2009 og meðaltal áranna 1985-2010. 



6. mynd. Fæða 70-100 cm þorsks í vorralli árin 1996-2010, sýnt sem hlutfall af þyngd fisksins 
 

 
 
7. mynd. Magn loðnu í þorskmögum í vorralli 2010, sýnt sem % af þyngd þorsksins. 
 
 



 

 
8. mynd. Stofnvísitala ýsu í vorralli 1985-2010 og haustralli 1996-2009. Skyggða svæðið og 
lóðréttu línurnar sýna óvissu í mati á vísitölum. 
 

 
9. mynd. Lengdardreifing ýsu í vorralli 2010 (rauð lína). Til samanburðar er sýnd 
lengdardreifingin árið 2009 og meðaltal áranna 1985-2010. 
 



 
10. mynd. Útbreiðsla ýsu í vorralli 2010. 


