Meðafli á laxi í flotvörpuveiði
2010 - 2012
Skoðun á dreifingu og uppruna laxa
í hafinu umhverfis Ísland
Árni Ísaksson og Sumarliði Óskarsson

Janúar 2013

© Fiskistofa 2013

Inngangur
Laxastofnum í Atlantshafi hefur hnignað á undanförnum
áratugum og er það mest áberandi í löndum í syðri hluta
útbreiðslusvæðisins þ.e. á meginlandi Evrópu. Hinsvegar
eiga öll lönd það sameiginlegt að stórlaxi þ.e. 2ja og 3ja ára
í sjó hefur fækkað verulega, sérstaklega eftir 1994.

Upprunalega var áætlað að Íslendingar sæju um hafsvæðið
umhverfis Ísland, aðallega milli Íslands og Grænlands, en
íslenskar rannsóknastofnanir höfðu ekki fjárhagslega burði
til að senda rannsóknaskip inn á þessi svæði. Hinsvegar
eru möguleikar hér á landi til að vinna úr sýnum, sem aflað
er t.d. úr laxi, sem kemur sem meðafli, og er þá mögulegt
að kanna upprunaland laxanna með erfðarannsóknum.

Laxaverndarstofnunin (NASCO) beitti sér fyrir fjölþjóðlegu verkefni, sem hafði það meginhlutverk að kanna
afkomu og afdrif laxins eftir að hann kemur í sjó. Þetta
verkefni, sem hófst árið 2005, hefur fengið vinnuheitið
SALSEA (Salmon at Sea) og þar hafa Íslendingar verið
þáttakendur eftir efnum og aðstæðum. Verkefnið hefur að
stórum hluta byggt á því að gera út rannsóknarskip til
veiða á laxi af ýmsum stærðum í flotvörpur.

Í byrjun sumars 2010, þegar í ljós kom að mikið mundi
verða veitt af makríl hér við land í flotvörpur, hófst
samvinna milli lax- og silungsveiðisviðs og fiskveiðistjórnunarsviðs Fiskistofu um að safna öllum þeim laxi,
sem hægt væri að ná til úr meðafla við makrílveiðar.
Sá lax yrði síðan nýttur til að rannsaka uppruna laxanna
bæði með heimtum á merkjum og með erfðafræðilegum
aðferðum en sá hluti rannsóknarinnar er samvinnuverkefni
Veiðimálastofnunar og MATÍS.

Norðmenn og Færeyingar hafa haft samvinnu um að kanna
alþjóðlegt svæði austur og norðaustur af Ísland, Írar og
Skotar hafa kannað svæðin fyrir norðan Bretlandseyjar og
Kanadamenn í samvinnu við Bandaríkin rannsakað svæðin
við Nýfundnaland og Vestur- Grænland.

Í gögnum NASCO liggja fyrir nokkra upplýsingar um
slíkan meðafla frá Rússum við makrílveiðar, þótt uppgefið
magn hjá þeim hafi ekki verið mikið.

Helstu gönguleiðir laxa í Norður- Atlantshafi
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Aðferðir við sýnasöfnun
Árið 2010
voru síðan sendir til Veiðimálastofnunar, sem vinnur úr
líffræðilegum gögnum og greinir uppruna laxanna í
samvinnu við MATÍS.

Í byrjun sumars 2010 leitaði Fiskistofa eftir samvinnu við
útgerðarfyrirtæki, sem stunda flotvörpuveiðar, varðandi
söfnun á sýnum úr löxum, sem koma fram sem meðafli við
slíkar veiðar. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna
dreifingu og uppruna þeirra laxa, sem veiðast í hafinu
umhverfis Ísland, en hægt er að finna út upprunaland
laxanna með erfðafræðilegum aðferðum. Einnig var talið
mjög mikilvægt að kanna magn þeirra laxa, sem koma
fram sem meðafli í flotvörpuveiðum á síld og makríl.

Alls söfnuðust um 233 laxasýni á árinu 2011 en þar af
fengust 129 við leit eftirlitsmanna um borð í
vinnsluskipum. Þær niðurstöður voru skoðaðar sérstaklega,
þar sem slíkar athuganir höfðu þann kost að gefa einnig
upplýsingar um veitt magn af makríl og síld í veiðiferðum,
þegar enginn meðafli var af laxi. Kerfisbundin söfnun
laxahausa í landi gaf hins vegar eingöngu upplýsingar um
það magn af uppsjávarfiski, sem veiddist í flotvörpu, þegar
eitthvað fékkst af laxi sem meðafli.

Snemma í júní var dreift merktum plastpokum til eftirlitsmanna og þeirra útgerðaraðila, sem veiða makríl og síld í
stærri flotvörpur, en fyrirhugað var að dreifa slíkum
pokum á öll skip þegar reynsla hefði fengist af heimtum úr
flotvörpuveiði. Í plastpokana skyldi setja hausinn af
merktum löxum og tilgreina hvort laxinn bæri útvortis
merki. Plastpokarnir yrðu síðan frystir og skilað við
hentugleika til Fiskistofu í Hafnarfirði.

Árið 2012
Sumarið 2012 var unnið með svipuðu sniði og gert var
2011, þ.e. meðafli laxa kannaður bæði í fiskvinnslum í landi
og um borð í vinnsluskipum. Þrátt fyrir sambærilegt
veiðiálag og heildarmagn í veiði á makríl og síld, bar svo
við að aðeins veiddust 48 laxar sem meðafli samanborið við
200 laxa meðaltal á ári fyrir 2010 og 2011. Enginn meðafli
kom hinsvegar fram við skipulagða leit um borð í
vinnsluskipum. Reynt er að leita skýringa á þessum
mismun í umfjöllun um niðurstöður hér á eftir.

Alls komu um 6 eftirlitsmenn á vegum Fiskistofu að
þessum rannsóknum á árinu 2010. Viðbrögð sjávarútvegsfyrirtækja við þessari beiðni voru góð og á árinu 2010 var
skilað inn 169 laxahausum frá skipum og
vinnslufyrirtækjum í landi. Flest þessara sýna skiluðu sér
frá fiskvinnslufyrirtækjum, sem unnu makríl og síld til
manneldis, en það voru aðeins um 30% af heildarafla
makríls og síldar.
Lítið sem ekkert skilaði sér frá fiskimjölsverksmiðjum en
þar var landað um 70% heildaraflans enda var síld um 60%
af heildarveiði flotvörpuflotans á árinu 2010.

Árið 2011
Á árinu 2011 var ákveðið að útvíkka verkefnið þannig að
það tæki einnig til verksmiðjutogara og vinnsluskipa en
þar hefur Fiskistofa öflugt eftirlit með meðafla og
brottkasti. Einnig tóku íslensk stjórnvöld þá mikilvægu
ákvörðun að megnið af 155.000 tonna makrílkvóta skyldi
vera unnið til manneldis. Þetta ýtti undir viðleitni skipa til
að finna hreinar makríltorfur, enda var hlutfall makríls í
flotvörpuveiðunum um 63 % á árinu 2011 en síld innan við
40 %. Dreifing á veiðinni varð því önnur en á árinu 2010.
Aukin vinnsla til manneldis jók fjölda og hlutfall laxanna,
sem heimtust í flotvörpuveiðinni, og nákvæmni í
rannsókninni varð mun meiri með öflugu eftirliti
Fiskistofu um borð í vinnsluskipum en þar störfuðu 10
eftirlitsmenn á ýmsum tímum. Á árinu 2011 komu því yfir
15 eftirlitsmenn Fiskistofu að þessum rannsóknum á einn
eða annan hátt.
Á árinu 2011 var sérstaklega leitast við að safna innyflum,
hrognum og sviljum úr löxum, til þess að geta kannað
fæðu og kynþroska fiskanna. Laxahausar ásamt innyflum

Sýnapokar með laxahausum úr meðafla
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Niðurstöður
Hér á eftir verða sýndar helstu niðurstöður þessara
rannsókna að því er varðar dreifingu þeirra laxa, sem
veiðst hafa umhverfis Ísland, og mat á því magni, sem
kemur fram sem meðafli í uppsjávarveiði á makríl og síld.

Til að hjálpa til við úrvinnslu hefur uppsjávaraflanum verið
dreift á svo kallaða ICES rétthyrninga umhverfis landið en
það er alþjóða skilgreining á fiskveiðisvæðum, sem eru 0,5
breiddargráða sinnum 1 lengdargráða að stærð eða um
2600 ferkílómetrar.

Yfirlit yfir laxa í makrílveiðum árin 2010, 2011 og 2012
Á mynd 1 er sýndur sá fjöldi laxa, sem komið hefur fram
sem meðafli í flotvörpuveiðum á makríl og síld innan ICES
rétthyrninga umhverfis Ísland, ásamt þeim merktu löxum,
sem komið hafa fram á árunum 2010-12. Á árinu 2010
veiddust 169 laxar sem meðafli, 249 laxar á árinu 2011 og
48 laxar á árinu 2012. Í heildina hafa því veiðst um 466
laxar sem meðafli í 84.000 lesta flotvörpuveiði á makríl og
síld á árunum 2010-12.

fram fyrir Suðaustur- og Suðurlandi enda var mun hærra
hlutfall af makríl í heildarafla uppsjávarskipanna á þeim
árum. Á myndinni sjást einnig endurheimtustaðir þeirra 7
fiskmerkja, sem fram komu í aflanum öll árin. Af þessum
merkjum voru 4 frá Noregi, tvö frá Írlandi en eitt merki
var úr íslenskum sjóbirtingi úr Grenlæk.
Fiskistofa hefur hug á að halda áfram sýnatöku úr
flotvörpuveiði á árinu 2013 enda hefur komið í ljós að
umrædd sýni geta bæði út frá erfðasýnum og laxamerkjum
varpað mikilvægu ljósi á dreifingu og uppruna þeirra laxa,
sem dvelja á miðunum umhverfis landið í lengri eða
skemmri tíma.

Eins og fram kemur á myndinni, kom megnið af
meðaflanum fram fyrir Austur- og Norðausturland árið
2010, sem er í góðu samræmi við veiðisvæðið á makríl og
síld á því ári. Á árunum 2011 og 2012 kom meðaflinn mikið

Fjöldi laxa
sem meðafli árið:

2010: x
2011: x
2012: x

Mynd 1. Fjöldi laxa sem meðafli innan ICES rétthyrninga í makríl/síldveiðum 2010-2012 ásamt endurheimtum merkjum.
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Uppruni laxa í makrílveiðum
írskum uppruna hafði verið sleppt sem örmerktum
gönguseiðum, annarsvegar í Shannon ána en hinsvegar í
Bundorraghe ána í nágrenni Galway. Eins og áður sagði
fékkst eitt íslenskt mælimerki úr sjóbirtingi, sem veiddist
fyrir sunnan Vestmannaeyjar sumarið 2012. Hafði
sjóbirtingurinn verið merktur í Grenlæk í Landbroti árið
2009.

Í mynd 2 koma fram upprunalegir sleppistaðir þeirra
merktu laxa, sem fram komu sem meðafli á árunum 2010
og 2011. Af löxum af norskum uppruna hafði einum verið
sleppt sem örmerktu seiði í Dale ánni og tveimur sem
örmerktum seiðum fyrir utan Voss ána í nágrenni Bergen.
Einum laxanna hafði verið sleppt sem seiði með útvortis
merki í Imsa ána í nágrenni Stavangurs. Tveimur löxum af

1 urriði

Mynd 2. Uppruni merktra laxa í meðafla árin 2010-12.

Heildarveiði þar sem lax var skráður meðafli
Á mynd 3 er sýndur samanlagður heildarafli af makríl og
síld innan ICES rétthyrninga fyrir árin 2010 til 2012 úr
veiðiferðum uppsjávarskipa, þar sem einhver lax kom fram
sem meðafli. Heildarveiðin fyrir öll árin var um 84.000
lestir og var sú upphæð lögð til grundvallar við
útreikninga á fjölda laxa sem meðafla í 1000 lestum af
makríl og/eða síld (tafla 1). Fyrir liggur að mjög litlu af

laxi var skilað frá skipum, sem lönduðu í bræðslu, vegna
erfiðleika við að finna meðafla við lestun og losun og einnig
má gera ráð fyrir að sum skip hafi ekki viljað gefa upp
slíkan afla . Á móti kemur að enginn lax veiddist í fjölda
veiðiferða, sem ætti að virka til lækkunar á meðaflatölum.
Því er líklegt að meðafli á 1000 lesta veiði sé lægri þegar
heildarveiði er tekin með,

Mynd 3. Heildarveiði á makríl og síld innan ICES rétthyrninga fyrir árin 2010 til 2012
(tonn) þar sem lax var meðafli.
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Tonn af uppsjávarfiski á hvern lax í meðafla
Mynd 4 sýnir heildar tonnafjölda af síld og makríl bak við
hvern lax í meðafla á árunum 2010 og 2011 og hvernig
þetta magn dreifðist á ICES rétthyrninga. Mjög lágar

tölur eru oft ekki marktækar og oft vísbending um
takmarkaða veiði á viðkomandi svæði.

Mynd 4. Samantekinn fjöldi tonna af síld og makríl á bak við hvern lax sem meðafli árin
2010 til 2012.

Fjöldi laxa sem meðafli á hverjar 1000 lestir í veiði
Á mynd 5 er að lokum sýndur meðafli af laxi í
flotvörpuveiðum á makríl og síld á árunum 2010-2012 sem
laxafjöldi á 1000 lesta veiði innan ICES rétthyrninga
umhverfis Ísland. Eins og fram kemur, er fjöldinn mjög
breytilegur eftir svæðum og hæstu gildin koma fram fyrir
sunnan landið. Eins og fram hefur komið, var meðafli á
árinu 2010 mun meiri fyrir Norðaustur og Austurlandi,
þegar síld var stór hluti aflans. Meira kom hins vegar fram
af laxi fyrir Suðurlandi 2011 og 2012, þegar hlutfall
makríls var mun hærra.

Meðaflinn virðist vera mjög sveiflukenndur og vitað er um
allt að 30 laxa í 600 lesta heildarafla uppsjávarskips fyrir
Austurlandi, sem samsvarar 20 lestum á hvern lax eða 50
löxum á hver 1000 tonn af makríl/síld. Þetta virðist þó
vera undantekning.
Meðalfjöldi laxa fyrir fyrir öll þrjú árin er 5,5 laxar á 1000
lestir eins og fram kemur í töflu 1.

Mynd 5. Meðafli af laxi sem fjöldi laxa á 1000 lestir af makríl/síld innan ICES
rétthyrninga við Ísland árin 2010-2012.

5

Samantekin meðaltöl fyrir lax sem meðafla 2010-2012
Í töflu 1 er tekinn saman heildar meðafli af laxi fyrir árin
2010-12 og reiknaður út fjöldi laxa sem meðafli á 1000
lestir af makríl/síld.

Til að meta meðafla af laxi í heildarveiðinni var könnuð
heildarlöndun af makríl og síld í júní júlí og ágúst á
árunum 2010-12 fyrir þau skip, sem einhvern tíma höfðu
skilað inn meðafla á þessu tímabili. Heildarlöndun fyrir öll
árin reyndist vera um 460.000 lestir og sé miðað við 466
laxa meðafla á þessum þremur árum er laxamagnið um 1,0
lax á 1000 lestir af heildarafla þessara tegunda. Vegna
lítils meðafla af laxi á árinu 2012, sem dregur meðaltalið
niður, er rétt að miða við sambærilega tölu fyrir árin 2010
og 2011 sem er 1,5 laxar á 1000 lestir. Líklegt er að þetta
sé nokkuð raunhæf tala fyrir meðafla af laxi í
uppsjávarveiðum en þó þarf að hafa í huga að einhver
tregða er í því að skila inn veiddum löxum úr
uppsjávarveiði og rauntala gæti því verið eitthvað hærri
þegar litið er til lengra tímabils.

Eins og þar kemur fram, er meðaltals meðafli í
heildarveiðum á síld og makríl fyrir öll árin um 5,5 laxar á
1000 lestir af makríl og síld. Heldur meira fékkst af laxi á
árinu 2011 (6,2 laxar) heldur en á árinu 2010 (4,8 laxar)
enda var meira unnið til manneldis seinna árið og skoðun á
meðafla nákvæmari. Meðafli af laxi á árinu 2012 var
hinsvegar um 5,6 laxar, sem er nærri meðaltali fyrir öll
þrjú árin.
Hafa ber í huga að þessi útreikningur á meðafla byggir
eingöngu á þeim löndunum fiskiskipa, þar sem lax kemur
fram sem meðafli, en ekki teknar með þær landanir þar sem
engan lax var að finna.

Tafla 1. Heildarafli flotvörpuskipa sem tengjast meðafla á laxi (tonn) og mat á fjölda laxa á hver 1000 tonn árin 2010 til 2012.

Örmerki

Slöngumerki

Carlin merki

1 mm

Veiðiuggi fjarlægður

Örmerki staðsett
í snoppu fisks

Utanáliggjandi mælimerki

Ýmsar tegundir merkja sem fiskar eru merktir með
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Merkibyssa

Lax með slöngumerki

Meðafli vinnsluskipa með eftirlitsmenn um borð
skráður sá flotvörpuafli, sem ekki gaf meðafla af laxi, en
hann ætti að virka til lækkunar á meðaltals meðafla.

Eins og fram kemur í töflu 2 og 3, var einnig reiknaður út
meðaltals meðafli á laxi í 1000 lestum af makríl og síld um
borð í vinnsluskipum á árunum 2011 og 2012. Í þessum
veiðiferðum var einnig skráður sá heildarafli af makríl og
síld í flotvörpur, þar sem ekki varð vart við lax sem
meðafla. Niðurstöðurnar ættu því að gefa gleggri mynd af
raunverulegum meðafla af laxi.

Niðurstöður ársins 2012 fyrir eftirlit um borð í
vinnsluskipum voru gjörólíkar þeim sem fengust 2011.
Eins og fram kemur í töflu 3 fengust engir laxar sem
meðafli í eftirlitsferðum, sem kemur verulega á óvart, þótt
meðafli hafi verið mun minni en árið á undan (48 laxar).
Erfitt er að finna eina haldbæra skýringu á þessum mismun
en þó má að hluta leita skýringa í því að eftirlitstímabilið
hófst mánuði seinna á árinu 2012 en niðurstöður áranna
2010 og 2011 sýndu að mun meira var af meðafla af laxi í
júní og byrjun júlí heldur en þegar leið á sumarið. Einnig
eru líkur á að veiðarnar hafi verið markvissari og makrílafli
á togtíma hafi aukist með meiri veiðireynslu og úthaldstími
hafi því styst, sem gæti dregið úr meðafla.

Niðurstöður þessarar söfnunar um borð í vinnsluskipum á
árinu 2011 leiddu í ljós 129 laxa meðafla í 24.500 lesta
heildarveiði, sem samsvarar 5,3 löxum á 1000 lesta veiði.
Þessi tala er nokkuð lægri en sú tala sem fékkst úr
heildarsöfnun á meðafla fyrir árið 2011 (6,2). Þessi
mismunur gefur sennilega til kynna meiri nákvæmni í
niðurstöðum úr vinnsluskipunum, þar sem þá var einnig

Tafla 2. Heildarveiði uppsjávarskipa, sem voru undir eftirliti (tonn), ásamt eftirlitstímabilum,
fjölda laxa í meðafla og mati á fjölda laxa á hver 1000 tonn fyrir árið 2011.
Skip
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#

Eftirlits tímabil

24
9
7
31
29
38
20
39
32
27
40
25
15
19
41
42
43
44
45
36
23
33
28
46
22
48
47

júní 6 til júní 19
júní 6 til 13 og 14 til 22. sept.
júní 22 til júlí 4 og 15 til 27. sept.
júní 16 til júlí 2
júní 27 til júlí 7
júní 29 til júlí 8
júlí 3 til júlí 16
júlí 5 til júlí 13
júlí 6 til júlí 22
júlí 8 til ágúst 4
júlí 10 til júlí 20
júlí 10 til júlí 22
júlí 14 til október 22
júlí 16 til júlí 31
júlí 19 til júlí 26
júlí 22 til ágúst 1
júlí 22 til júlí 31
ágúst 2 til ágúst 15
júlí 28 til ágúst 15
ágúst 8 til ágúst 18
ágúst 8 til september 7
ágúst 15 til september 9
ágúst 20 til september 2
ágúst 25 til september 8
ágúst 26 til september 22
ágúst 23 til september 21
ágúst 31 til september 11
Heild:
Hlutfall makríll/sild:

Veiði á makríl
og síld (tonn)
2098
1588
1288
2325
309
213
179
770
439
598
311
268
8259
538
428
282
119
422
473
257
884
414
318
198
332
265
564
24562

Fjöldi laxa sem Tonn per
meðafli
lax
7
1
14
8
19
0
10
0
5
16
0
8
19
3
5
0
0
0
0
0
10
1
4
0
4
0
0
134

300
1588
92
291
16
0
18
0
88
37
0
34
435
179
86
0
0
0
0
0
88
414
80
0
83
0
0
183

Fjöldi laxa á
1000 tonn
3
1
11
3
61
0
56
0
11
27
0
30
2
6
12
0
0
0
0
0
11
2
13
0
12
0
0
5,5

67%

Tafla 3. Heildarveiði uppsjávarskipa, sem voru undir eftirliti (tonn),
ásamt eftirlitstímabilum og fjölda laxa í meðafla fyrir árið 2012.
Skip
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#
Skip#

49
12
15
50
51
7
48
52
31
23
24
53
54
55
39
9
44
47
16
18

Eftirlits tímabil
júlí 9 til júlí 12
júlí 10 til júlí 13
júlí 12 til október 9
júlí 12 til júlí 12
júlí 13 til júlí 15
júlí 15 til júlí 31
júlí 19 til júlí 25
júlí 30 til ágúst 1
júlí 31 til ágúst 16
ágúst 3 til ágúst 13
ágúst 6 til ágúst 15
ágúst 7 til ágúst 9
ágúst 12 til ágúst 15
ágúst 13 til ágúst 15
ágúst 16 til ágúst 24
ágúst 17 til ágúst 25
ágúst 17 til september 4
ágúst 31 til september 10
september 12 til september 16
september 21 til september 24
Heild
Hlutfall makríll/síld

Veiði á makríl og Fjöldi laxa sem
síld (tonn)
meðafli
41
322
17679
24
58
1833
351
131
2771
521
1171
24
40
2
828
402
383
847
900
487
28813
61%
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tonn per
lax

Fjöldi laxa á
1000 tonn

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

Samantekt á niðurstöðum
Í heildina hafa veiðst 466 laxar sem meðafli í 84.000 lesta
flotvörpuveiði á makríl og síld á árunum 2010, 2011 og
2012. Þetta samsvarar 5,5 löxum á 1000 lestir af makríl
og síld. Heldur meira fékkst af laxi á árinu 2011(6,2 lax)
heldur en á árinu 2010 (4,8 laxar) enda var meira unnið til
manneldis seinna árið og skoðun á meðafla nákvæmari.

Þótt meðaltals heimta á laxi í flotvörpuveiðinni fyrir öll
árin sé um 5,5 laxar á 1000 lestir úr þeim veiðiferðum, þar
sem lax fékkst sem meðafli, er ljóst að engum laxi er
landað í fjölda veiðiferða. Í heildina var tilkynnt um 466
laxa á árunum 2010-12 úr 460.000 lesta veiði af makríl og
síld á tímabilinu júní til ágúst. Þetta samsvarar um 1,0 laxi
á 1000 veiddar lestir. Þar sem rýrar heimtur á árinu 2012
draga meðaltalið niður, er eðlilegra að nota sambærilegar
tölur fyrir árin 2010 og 2011, sem gefa um 1,5 laxar á
1000 lestir. Líklegt er að þetta sé nokkuð raunhæf tala
fyrir meðafla af laxi í uppsjávarveiðum en þó þarf að hafa í
huga að einhver tregða er í því að skila inn veiddum löxum
úr uppsjávarveiði og rauntala gæti því verið eitthvað hærri
þegar litið er til lengra tímabils.

Meðaflatölur fyrir 2010 og 2011 voru sambærilegar eða
um 200 laxar hvort árið en meðafli sumarið 2012 var
aðeins um 50 laxar, sem er um 25 % af meðaltali áranna á
undan. Þetta er í góðu samræmi við minnkandi laxgengd
af smálaxi hér á landi og í öllum nágrannalöndum okkar,
enda virðist stór hluti af meðaflanum vera smálax og
nokkur hluti af laxinum á leið í heimaá sína eða á aðra
fæðuslóð, sem gæti skýrt að hluta mun minni meðafla
síðari hluta sumars.

Veiðimálastofnun og MATÍS hafa lokið skoðun á uppruna
þeirra laxa, sem veiddust sem meðafli á árinu 2010. Eins
og endurheimt merki gefa vísbendingu um, hefur komið í
ljós að yfir 95% af laxinum er upprunninn í öðrum
Evrópulöndum svo sem Noregi og Bretlandseyjum. Sýni
frá
árunum
2011-12
hafa
einnig
farið
til
Veiðimálastofnunar og MATÍS en niðurstöður varðandi
líffræðilega þætti og uppruna þeirra laxa, sem veiddust á
þeim árum liggja enn ekki fyrir. Þær upplýsingar munu
verða kynntar á heimasíðu Fiskistofu, þegar þær koma
fram.

Niðurstöður laxasöfnunar um borð í vinnsluskipum árið
2011 leiddu í ljós 129 laxa meðafla í 24.500 lesta
heildarveiði, sem samsvarar 5,3 löxum á 1000 lesta veiði.
Þetta er lægri tala en sú sem fékkst í heildarsamantekt
fyrir 2011(6,1), sem stafar sennilega af því að haldið var
til haga öllum afla í vinnsluskipum, einnig þeim, sem ekki
skiluðu neinum meðafla af laxi. Í heildarveiði var
hinsvegar eingöngu litið til þeirra aflatalna, sem skiluðu
meðafla.
Engir laxar komu fram við skoðun á meðafla um borð í
vinnsluskipum sumarið 2012. Þar sem niðurstöður áranna
2010 og 2011 sýndu að meðafli á laxi var mun meiri fyrri
hluta sumars, gæti þessi mismunur stafað af því að eftirlit
með makrílveiðum 2012 hófst mánuði seinna en árið á
undan. Einnig eru líkur á að veiðarnar hafi verið
markvissari og makrílafli á togtíma hafi aukist með meiri
veiðireynslu og úthaldstími hafi því styst, sem gæti dregið
úr meðafla.

Stefnt er að því að Fiskistofa haldi áfram sýnatöku úr
flotvörpuveiði á árinu 2013, enda hefur komið í ljós að
umrædd sýni geta varpað mikilvægu ljósi á dreifingu og
uppruna þeirra laxa, sem dvelja á miðunum umhverfis
landið í lengri eða skemmri tíma.

Samstarf aðila
Eins og fram hefur komið er framlag eftirlitsmanna
Fiskistofu til þessara rannsókna ómetanlegt og að því hafa
komið 15-20 manns á ýmsum tímum að ýmsum
stjórnendum á fiskveiðistjórnunarsviði meðtöldum.

meginþorri laxasýna á árinu 2010. Síðast en ekki síst má
þakka yfirstjórn Fiskistofu fyrir þann áhuga, sem hún hefur
haft á þessu máli, og fyrir þann stuðning, sem veittur hefur
verið.

Útgerðaraðilar og skipstjórar hafa almennt verið jákvæðir
fyrir sýnatökunni og viljum við þakka þeim fyrir gott
samstarf með von um að á því verði framhald.

Veiðimálastofnun og MATÍS hafa fengið þau öll sýni, sem
safnað hefur verið og munu nýta þau til líffræðilegra
rannsókna, m.a. við að rekja uppruna laxanna út frá
erfðafræðilegum mismun. Er báðum stofnunum þakkað
gott samstarf.

Einnig er framlag fiskvinnslufólks í ýmsum vinnslustöðvum umhverfis landið mjög mikilvægt en þaðan kom

Lokaorð
Þær niðurstöður, sem hér hafa komið fram, eru mikilvægt brautryðjendastarf bæði hvað varðar skoðun á meðafla á
Atlantshafslaxi í uppsjávarveiðum og notkun slíkra gagna við rannsóknir á laxi í sjó. Ekki er vitað um sambærileg gögn í
neinu af nágrannalöndum okkar. Niðurstöður birtast nú á heimasíðu Fiskistofu til kynningar fyrir útgerð og áhafnir
flotvörpuskipa, starfsmenn Fiskistofu og aðra, sem áhuga hafa á málinu. Síðar verða niðurstöður birtar í vísindariti.
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