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FORMÁLI

Í þessari ársskýrslu Hafrannsóknastofnunarinnar

fyrir árið 2006 er að finna ítarlega samantekt um

rannsóknastarfsemina á árinu. Þá er rekstraryfirlit

fyrir árið 2006 í sérstökum kafla, en í viðaukum

er að finna nánari upplýsingar um leiðangra, rit og

erindi starfsmanna stofnunarinnar á árinu 2006. 

Starfsemi Hafrannsóknastofnunarinnar á árinu

2006 var að mestu hefðbundin. Rannsóknir

tengdar ástandi nytjastofna sjávar og langtíma

umhverfis- og vistfræðirannsóknir voru mest

áberandi, en hvoru tveggja er nauðsynleg undir-

staða ráðgjafar um afrakstur og veiðiþol fiski-

stofnanna. Alls var unnið að um 140 skilgreindum

rannsóknaverkefnum á árinu 2006 en flest þeirra

voru framhald fyrri rannsókna. 

Í sérstökum köflum hér á eftir er gerð grein fyrir

nokkrum áhugaverðum rannsóknum sem vert er

að vekja athygli á í starfseminni á árinu, m.a.

þátttöku stofnunarinnar í rannsóknum á kolefnis-

flæði í Norður Atlantshafi, sem tengja má svo-

kölluðum gróðurhúsaáhrifum, breytingar á út-

breiðslu fiskistofna við Ísland í tengslum við hlýrri

skilyrði í sjónum við landið á undanförnum árum

og uppruna þorsks sem breiðst hefur út á Færeyja-

hrygg. Þá er þar að finna upplýsingar um mikil-

vægar rannsóknir á hegðun uppsjávarfisks og

smug í  flotvörpu og athyglisverðar nýjungar í staf-

rænni aldursákvörðun fiska, sem auðvelda mun

tímafrekar aldursákvarðanir og auka gæði þeirra

til langs tíma litið, svo nokkur dæmi séu nefnd. 

Samkvæmt rekstrarreikningi stofnunarinnar námu

heildargjöld ársins 2006 1.705 milljónum króna

eða um 203 milljónum hærri upphæð en gert var

ráð fyrir í rekstraráætlun. Tekjur urðu hins vegar

50 milljónum króna hærri en áætlað var eða 449

milljónir króna. Mismunur gjalda og tekna var

þannig 146 milljónum króna óhagstæðari en ráð

var fyrir gert í rekstraráætlun ársins. Að teknu

tilliti til 119 milljónum króna aukafjárveitingar

vegna viðbótarúthalds rannsóknaskipa, leigu

skipa til hvalarannsókna, og vegna viðgerðar á

Bjarna Sæmundssyni, auk launabóta og milli-

færslna milli fjárlagaliða, var rekstur ársins 2006

neikvæður um 4 milljónir króna.

Á árinu 2006 var úthald rannsóknaskipanna tveggja

343 dagar eða 43 dögum minna en árið 2005.

R/S Árni Friðriksson var við rannsóknir í 199 daga

(181 árið 2005) og R/S Bjarni Sæmundsson í 154

daga (208 dagar 2005). Eins og undanfarin ár

bættist síðan við 40 daga úthald Drafnar RE sam-

kvæmt leigusamningi þar að lútandi, auk þess sem

stofnunin leigði önnur skip í alls 405 daga á árinu

2006. Ekki þarf að taka fram að mikið vantar á að

úthald rannsóknaskipanna sé hagkvæmt eða nægi-

legt miðað við rannsóknaverkefni sem sinna þarf.

Í viðauka kemur fram hve umfangsmikið kynningar-

starf á niðurstöðum rannsókna er unnið af starfs-

mönnum stofnunarinnar, en alls er þar að finna

139 titla greina og skýrslna, þar af 36 í ritrýndum

vísindaritum, 25 í ýmsum öðrum fræðiritum, 60

rannsóknaskýrslur, 2 prófritgerðir auk 16 annarra

greina um haf- og fiskifræðileg málefni. Sjaldan

hefur stofnunin átt hlutdeild að meira framlagi í

formi ritgerða en á liðnu ári og er það mikilvægt

fyrir starfsemina.
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Líkt og undanfarin ár tók Hafrannsóknastofnunin

á árinu 2006 virkan þátt í starfsemi nokkurra fjöl-

þjóðasamtaka á sviði haf- og fiskifræði. Mikil-

vægust í þessu samstarfi er þátttaka í starfi Al-

þjóðahafrannsóknaráðsins (ICES). Þá tók stofnunin

þátt í nokkrum alþjóðlegum samstarfsverkefnum,

m.a. á vegum Evrópusambandsins (ESB). Óhætt

er að segja að þetta fjölþjóðlega samstarf krefjist

skilvirkni og setji stofnuninni ströng markmið sem

standast verða alþjóðleg viðmið.

Um síðustu áramót lauk 5 ára tímabili rannsókna-

og starfsáætlunar Hafrannsóknastofnunarinnar

fyrir árin 2002-2006. Ljóst er að ýmislegt sem

þar var lagt upp með hefur gengið eftir og verið

til styrkingar starfseminni. Síðastliðið haust var

mótuð áætlun fyrir tímabilið 2007-2011 að

undangenginni ítarlegri umræðu í vinnuhópum

starfsmanna þar sem fyrri langtímaáætlun var

lögð til grundvallar. Jafnframt átti stofnunin við-

ræður við sjávarútvegsráðuneytið um fjárhags-

legan grundvöll nýrrar langtímastefnu, þar sem

fram kom að ekki verður unnt að svo komnu

máli að tryggja stærri fjárlagaramma til fram-

búðar, umfram þær viðbætur sem komu á fjár-

lög áranna 2006 og 2007. Í áætluninni er hins

vegar gert ráð fyrir auknu sjálfsaflafé stofnunar-

innar með umsóknum í rannsókna- og tækni-

sjóði á vettvangi Evrópusamstarfs og innlendum

sjóðum, auk þess sem stefnt er að nokkurri hag-

ræðingu í rekstri sem ætlað er að auka svigrúm

til öflugara rannsóknastarfs. Mikilvægasta átakið

í rannsóknum á tímabilinu, samkvæmt fyrirliggjandi

áætlun, varðar kortlagningu Íslandsmiða á næstu

8 árum, frá árinu 2008 að telja. Sjávarútvegs-

ráðuneytið hefur heitið stuðningi við verkefnið

sem ætla má að skila muni liðlega 100 milljónum

króna á ári til reksturs rannsóknaskipanna.

Alls er gert ráð fyrir að á árinu 2007 verði unnið

samkvæmt um 135 skilgreindum rannsókna- og

verkáætlunum. Þó flest rannsóknaverkefni hafi

verið á dagskrá stofnunarinnar undanfarin ár,

verður um að ræða nokkrar áherslur í starfseminni

sem vert er að nefna. Þær helstu eru þessar: 

Áfram verður unnið að eflingu veiðarfæra-

rannsókna, m.a. með rannsóknum á eðli og

áhrifum flotvörpuveiða, á kjörhæfni humar-

og fiskibotnvörpu og þróun línuveiða. 

Efldar verða rannsóknir á áhrifum svæðafrið-

ana og svæðalokana til verndar fiskistofnum. 

Efldar verða loðnurannsóknir með sérstöku

tilliti til sambands þorsks og loðnu. 

Vistfræðirannsóknir í Íslandshafi og Grænlands-

sundi með sérstöku tilliti til mikilvægis þessara

svæða fyrir viðkomu loðnu og breytinga sem

orðið hafa á umhverfisskilyrðum á undanförnum

árum.

Unnið verður að rannsóknum á tengslum

þorsks við Grænland og Ísland, og á uppruna

karfa í Noregshafi.

Þátttaka í alþjóðlegum hvalatalningum á

Norður-Atlantshafi.

Þátttaka í bergmálsmælingum á karfa í Græn-

landshafi.

Kortlagning búsvæða við landið og tillögu-

gerð um verndun viðkvæmra svæða.

Vistfræðileg úttekt á grunnsævi og fjörðum

við Ísland og fyrirliggjandi vitneskja og tiltæk

gögn gerð aðgengileg á Netinu. 

Öflun grunnþekkingar um firði og strandsvæði,

einkum þar sem hana skortir mest.

Áframhald rannsókna og vöktunar á síli á

Íslandsmiðum og hugsanlegum tengslum þess

við aðra stofna sjávardýra.

Athuganir á notagildi fjarkönnunartækni við um-

hverfisrannsóknir á hafsvæðinu í kringum Ísland.

Rannsóknir á afrakstursgetu nytjastofna og

veiðiráðgjöf, m.a. úttekt á fyrirliggjandi 

gögnum um vöxt og kynþroska þorsks til 

þess að kanna áhrif nýtingar á þessa þætti.

Endurskoðun gagnagrunna Hafrannsókna-

stofnunarinnar og efling gæðamála.

Unnið verður áfram að samstarfsverkefni um

kynbætur í þorski og seiðaeldi, auk áherslu á

þróun sandhverfueldis.

Áhersla verður lögð á endurmenntun starfs-

manna með því að halda námskeið á stofnun-

inni og með því að gera starfsmönnum í 

auknum mæli kleift að sækja námskeið utan

stofnunar sem falla að þeirra sérsviði.

Á undanförnum árum hefur Hafrannsóknastofnunin

markvisst unnið að eflingu upplýsingamiðlunar

og umræðu um fiskifræðileg málefni, m.a. með

skipulögðum fundaferðum um landið og reglu-

bundinni málstofu. Á síðasta ári var sú nýbreytni

tekin upp að gera aðgengilega á netinu fyrirlestra

og umræður á málstofu og er það enn ein við-

leitnin í þá veru að auka aðgengi almennings að

afrakstri starfseminnar. 

Umsjón þessarar ársskýrslu var í höndum Karls

Gunnarssonar og Guðmundar Pálssonar, en auk

þeirra tóku saman megintexta skýrslunnar þeir

Björn Ævarr Steinarsson, Tumi Tómasson og

Þorsteinn Sigurðsson. Þeim, svo og öðrum sem

hönd lögðu á plóginn, er þakkað vel unnið verk. 

Reykjavík, 30. mars 2007

Jóhann Sigurjónsson
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SJÓ- OG VISTFRÆÐISVIÐ

JARÐFRÆÐI

Hafsbotnsrannsóknir beinast að kortlagningu

valinna svæða umhverfis landið með fjölgeisla-

mæli. Í júní og júlí 2006 var gerður út tveggja

vikna leiðangur á Reykjaneshrygg og umhverfi

hans. Kortlagningin er m.a. undirbúningur frekari

rannsókna á búsvæðum kóralla, áhrifum svæða-

friðunar á samfélög botndýra og botngerð á

mikilvægum veiðislóðum. Nákvæmt dýptarkort

fékkst á um 6.800 ferkílómetra svæði, sem er

með stærri svæðum sem mæld hafa verið með

fjölgeislamæli við Ísland. Niðurstöður sýna að

vaxtarstaðir kóralla virðast vera á jöðrum ísjaka-

rása í utanverðum Faxaflóa og á hraunasvæðum

á Reykjaneshrygg. Nú sáust í fyrsta sinn raunveru-

legar útlínur hrauna og gosstöðva á stóru svæði

á Reykjaneshrygg. Kort sem unnin voru út frá

fjölgeislamælingum í Víkurál og í Lónsdjúpi hafa

nú verið birt á vefsíðu stofnunarinnar en áður

höfðu sams konar kort birst frá öðrum mælinga-

svæðum við Ísland.

EÐLISFRÆÐI SJÁVAR 

Árstíðarbundnir leiðangrar voru farnir til þess að

kanna ástand sjávar á árinu. Í febrúar fóru

athuganir fram á föstum stöðvum umhverfis land

líkt og áður en jafnframt voru gerðar fjölþættar

umhverfisathuganir tengdar vistfræði loðnu í

Íslandshafi. Vorleiðangur var í maí að venju og

var mælt á öllum staðalsniðum en einnig norðar

í Íslandshafi í tengslum við áðurnefnt verkefni

um vistfræði loðnu og voru að þessu sinni m.a.

gerðar athuganir á sniði milli Íslands og Jan Mayen

á sjógerðum og lífríki. Viðamiklar mælingar fóru

fram í júlí á ástandi sjávar í sérstökum leiðangri

sem kannaði vistfræði loðnu í Íslandsshafi. Í

ágúst voru gerðar athuganir á þremur staðal-

sniðum en í nóvember voru athuganir gerðar á

flestum sniðum í tengslum við mælingar á loðnu.

Ástand sjávar á árinu einkenndist af því að sjór

fyrir sunnan og vestan land var áfram yfir meðal-

lagi hvað varðar hita og seltu líkt og verið hefur

síðustu ár en seltan lækkaði heldur í hlýsjónum

vestan lands. Fyrir norðan land voru bæði hiti og

selta heldur lægri en í fyrra og um haustið voru

efri lög sjávar úti fyrir Norðurlandi kaldari og

ferskari en verið hafði síðan 1997.

Samstarf hélt áfram við aðrar stofnanir við

Norður-Atlantshaf um mælingar á skipum Eim-

skipafélagsins, en þar hefur gögnum um hita,

seltu, næringarefni og koldíoxíð verið safnað á

siglingaleið milli Íslands og Norður-Ameríku. 

Á árinu var haldið úti straummælalögnum bæði í

Grænlandssundi og á Hornbanka. Mælingar í

Grænlandssundi miða að því að meta magn og

breytileika flæðis djúpsjávar suður yfir neðan-

sjávarhrygginn vestan við landið. Þær tengjast

mati á breytingum á hinni stóru hringrás heims-
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hafanna og hafa meðal annars tengst ýmsum

ESB verkefnum á liðnum árum. Á Hornbanka

héldu áfram mælingar á flæði Atlantssjávar inn á

Norðurmið og hafa þar eins og í Grænlandssundi

safnast dýrmætar tímaraðir. 

Hitamælingum á höfnum á 9 stöðum í kringum

land var haldið áfram og niðurstöður settar á

heimasíðu stofnunarinnar jafnharðan og þær

komu í hús. Góð reynsla er komin á rauntíma-

sendingar hitamælinga frá Reykjavíkurhöfn og

verður stefnt að uppsetningu fleiri slíkra stöðva.

Á árinu var unnið í samvinnu við aðrar stofnanir

að samantekt á mælingum á yfirborðshita sjávar

við landið. Áfram voru settir síritandi hitamælar 

á öldudufl Siglingastofnunar eftir því sem færi

gáfust.

HAFEFNAFRÆÐI

Umfang rannsókna á næringarefnum var mikið á

árinu einkum vegna nýs verkefnis í Íslandshafi en

þar voru næringarefni mæld í febrúar, maí og júlí.

Í febrúar voru næringarefni einnig mæld á Faxa-

flóa vegna vöktunar tengdri OSPAR samningnum.

Áhersla var lögð á að tengja rannsóknirnar í Ís-

landshafi við reglubundna vöktun á landgrunninu

fyrir norðan land og voru næringarefni mæld árs-

fjórðungslega á Siglunessniði og Langanes NA

sniði í því skini. Í vorleiðangri var að venju mældur

styrkur næringarefna allt í kringum land í tengslum

við rannsóknir á plöntusvifi og aðrar vistkerfis-

rannsóknir. Niðurstöður eru notaðar við úttekt á

ástandi sjávar.

Rannsóknir á ólífrænu kolefni í sjó eru gerðar

djúpt vestur og norður af landinu og hér eru til

einar lengstu samfelldu tímaraðir af þessu tagi í

heiminum. Þessar rannsóknir eru nú hluti af

Evrópuverkefninu CARBOOCEAN IP en aðal-

markmið þess er að gera úttekt á uppruna og

afdrifum koldíoxíðs í hafinu. Takmarkið er að

draga um helming úr þeirri óvissu sem nú ríkir

um magn koltvíoxíðs, sem flæðir milli andrúms-

loftsins og heimshafanna allra og fjórðunga

óvissuna hvað varðar Atlantshafið. Sú vitneskja

mun vega þungt í mati á áhættuþáttum og

óvissu vegna væntanlegra afleiðinga síhækkandi

styrks koldíoxíðs í andrúmsloftinu. Á árinu var

tækjabúnaður til samfelldra mælinga á hlut-

þrýstingi koldíoxíðs við yfirborð á siglingaleið

skips endurnýjaður og safnaði hann gögnum í

maí, júlí og nóvember. 

Setgildrulögn hefur um árabil verið í Íslandshafi 

á um 1600 metra dýpi til rannsókna á föstum

efnum sem sáldrast úr yfirborðslögum sjávar.

Gildran var tekin upp í maí og þá náðust sýni

ársins á undan. Ekki tókst að leggja henni aftur.

Með mælingum á sporefnum er unnið að því að

skilgreina eiginleika djúpsjávar sem flæðir úr

Norðurhöfum yfir þverhryggina milli Grænlands,

Íslands og Færeyja. Þessi sjór er veigamikill hluti

af hita- og seltuhringrás heimshafanna. Sýnum

var safnað til mælinga á klórflúorkolefnum

(freoni) og súrefnissamsætum sem geta lýst

uppruna djúpsjávarins.

SVIFÞÖRUNGAR

Útbreiðsla og framleiðniafköst svifþörunga voru

könnuð í vorleiðangri Hafrannsóknastofnunar-

innar í maí en þessar rannsóknir tengjast ár-

legum árferðisrannsóknum á Íslandsmiðum.

Magn svifþörunga er metið með mælingum á

blaðgrænu. Á grunnsævi vestur af landinu og allt

norður fyrir Vestfirði var talsverður gróður með

samsvarandi lágum styrk næringarefna en minni

gróður fannst fjær landi. Á grunnsævi úti fyrir

Norðurlandi allt austur að Melrakkasléttu var

fremur lítill gróður. Mun meiri gróður var utar á

landgrunninu styrkur næringarefna lágur. Austan

við Langanes var nokkur gróður næst landi en

mun minni gróður utar á NA-svæðinu enda hafði

verulega gengið á styrk næringarefna. Fyrir

austan og sunnan land var mjög lítill gróður og

þar hafði einnig gengið talsvert á forða næringar-

efna svo að vorvexti plöntusvifs var þar að mestu

lokið.

Á árinu 2006 var hrundið af stað stóru verkefni

um rannsóknir á loðnu og umhverfi í Íslandshafi

og á svæðinu norðvestur, norður og norðaustur

af landinu. Svifþörungarannsóknir eru veigamikill

þáttur í þessu verkefni. Farnir voru tveir leiðangrar

til könnunar á magni og útbreiðslu svifþörunga í

maí og í júlí. Miklum gögnum var safnað á þessu

víðfeðma svæði en úrvinnsla stendur nú yfir.

Framhald verður á þessu verkefni á árinu 2007.

Reglubundin vöktun á eitruðum svifþörungum

var haldið áfram í 3 fjörðum við landið þ.e. í

Hvalfirði, Breiðafirði og Eyjafirði. Þetta er sam-

starfsverkefni Hafrannsóknastofnunarinnar, Fiski-

stofu, Umhverfistofnunar, Veiðimálastofnunar og

kræklingsræktenda. Skoðuð voru vikuleg sýni úr
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2. mynd. Mismunur á hlut-
þrýstingi koldíoxíðs í yfir-
borðssjó og andrúmslofti í
hafinu umhverfis Ísland í
maí 2006. Negatíf gildi
merkja upptöku sjávarins á
CO2 en hraði upptökunnar,
eða flæði, ræðst af þessum
mun og vindstyrk.

SÚREFNI OG KOLDÍOXÍÐ VIÐ YFIRBORÐ SJÁVAR
Rannsóknaskipin Bjarni Sæmundsson og Árni
Friðriksson eru útbúin mælitækjum til að mæla
ýmsa eiginleika sjávar við yfirborð meðan skipin
eru á siglingu. Í allmörg ár hefur gögnum um
hita og seltu ásamt flúrljómun verið safnað á
þennan hátt. Árið 2004 bættist súrefnisnemi við
þennan búnað og í ár var bætt við útbúnaði til
að mæla hlutþrýsting koldíoxíðs (pCO2). 

Bæði súrefni og koldíoxíð eru lofttegundir sem
eru hluti af líffræðilegum ferlum í hafinu og
ræðst því styrkur þeirra í yfirborðslögum sjávar
að miklu leyti af þeim ferlum. Flæði verður á
lofttegund úr lofti til sjávar ef styrkur hennar í
yfirborðssjónum er lægri en í andrúmsloftinu
(undirmettun) og fer hraði flæðisins bæði eftir
styrkmuninum og vindstyrk á svæðinu. Sé hins
vegar styrkurinn hærri í sjónum (yfirmettun)
verður flæðið frá sjónum til andrúmsloftsins. 

Súrefnisstyrkur sem og flúrljómun eru mælikvarðar
á frumframleiðni svifþörunga en við ljóstilllífun
verður til súrefni. Styrkur súrefnis við yfirborð

eykst því við ljóstilllífun svifþörunga og súrefnis-
mettunin getur orðið allhá eða allt að 140%.
Yfirmettun eða undirmettun súrefnis í yfirborði
er tiltölulega skammlíft ástand sem leitar á
endanum jafnvægis. Þetta stafar af því að súr-
efnisskipti við yfirborð gerast ekki samtímis líf-
fræðilegum ferlum og/eða hitabreytingum.
Súrefnisstyrkur nærri yfirborði sjávar endur-
speglar þannig það sem gerist í sjónum 1-3
vikum áður en mælt er.

Niðurstöður súrefnismælinga sem súrefnismettun
í hundraðshlutum á siglingaleið í vorleiðangri í
maí 2006 eru sýndar á 1. mynd. Há gildi, þ.e.
yfirmettun, voru til staðar þar sem frumfram-
leiðni hafði nýlega verið mikil. Um 100% mettun
mældist á svæðum norðan lands þar sem blómi
var afstaðinn og sunnan lands þar sem blómi var
ekki byrjaður.

Tilgangur koldíoxíðmælinganna er að fá mæli-
kvarða á flæði kolefnis milli lofts og sjávar en
koldíoxíðstyrkur í andrúmslofti fer sívaxandi
vegna losunar af manna völdum. Vorið 2006 var
styrkurinn orðinn 386 ppm og hafði hækkað um
fjórðung frá upphafi iðnbyltingar. Áætlað hefur
verið að heimshöfin taki upp um helming alls
koldíoxíðs sem losað er í andrúmsloftið af
manna völdum en þrátt fyrir það er hækkunin
nú um 1,6 ppm á ári. Í hafinu norðan Íslands
flæðir 10 sinnum meira magn af CO2 frá lofti til
sjávar á ársgrundvelli heldur en suður af landinu.

Á 2. mynd er sýndur mismunur á hlutþrýstingi
koldíoxíðs í yfirborðssjó og andrúmslofti í hafinu
umhverfis Ísland í maí 2006. Þessi mismunur er í
beinu hlutfalli við flæði CO2 milli lofts og sjávar
þar sem negatíf gildi merkja upptöku sjávarins.
Niðurstöðurnar sýna að á öllu hafsvæðinu sem
rannsakað var tók sjórinn til sín CO2. Mikil upp-
taka koldíoxíðs (gildi niður í -250 µatm) vegna
frumframleiðni var á sömu svæðum og súrefnis-
styrkur var hár. Einnig var munur milli hlýsjávarins
sunnan og vestan lands og kalda sjávarins fyrir
norðan land, þar sem upptaka hlýsjávarins var
minni en kalda sjávarins.

Þegar mælingar fóru fram í Íslandshafi gerði
ofsaveður sem olli lóðréttri blöndum sem flutti
sjó neðan frá að yfirborði. Þetta kemur fram á 1.
og 2. mynd sem lægri súrefnisstyrkur og minni
upptaka á koldíoxíði á svæðinu milli Íslands og
Jan Mayen.

Þórarinn Sv. Arnarson og Sólveig R. Ólafsdóttir

1. mynd. Súrefnismettun
(%) nærri yfirborði í hafinu
umhverfis Ísland í maí
2006.



þessum fjörðum á tímabilinu frá apríl til október-

loka. Margoft á þessu tímabili var varað við neyslu

skelfisks vegna mikils þéttleika eitraðra þörunga,

oftast úr Hvalfirði. Niðurstöður vöktunarinnar voru

kynntar jafnóðum á heimasíðu Hafrannsókna-

stofnunar (www.hafro.is/voktun) til upplýsingar

fyrir skelfiskneytendur og aðra.

Upplýsingar um dreifingu blaðgrænu samkvæmt

gervitungla myndum, voru notaðar ásamt mæl-

ingum á blaðgrænu í sjósýnum frá hafsvæðinu

við Ísland við gerð tölfræðilíkans. Líkanið áætlar

framvindu gróðurs á svæðinu með tilliti til árstíma.

Verkefnið var unnið í samvinnu við Hafrannsókna-

stofuninni í Aberdeen.

BOTNÞÖRUNGAR

Rannsóknir á útbreiðslu og tegundasamsetningu

botnþörunga við strendur Íslands var haldið

áfram á árinu. Verkefnið er unnið í samvinnu við

Náttúrufræðistofnun, British Museum í Lundúnum

og Botanisk Museum í Kaupmannahöfn. Á árinu

2006 var svæðið frá Vatnsnesi við Húnaflóa að

Langanesi rannsakað. Unnið var áfram að því að

skrá upplýsingar um botnþörunga inn í gagna-

grunn stofnunarinnar. Um er að ræða bæði þör-

unga sem safnað hefur verið á vegum Hafrann-

sóknastofnunarinnar og þörunga úr safni Náttúru-

fræðistofnunar Íslands. Einnig var þróað vefviðmót

þar sem almenningur mun geta nálgast vitneskju

um þörunga úr gagnagrunninum.

DÝRASVIF

Í vorleiðangri, seinni hluta maí, var könnuð út-

breiðsla átu við landið. Helstu niðurstöður voru

þær, að út af Suður-, Vestur- og Norðurlandi var

átumagn víðast yfir meðallagi, en nálægt meðal-

lagi fyrir austan. Þannig var átumagn við landið í

vorleiðangri meira en í meðallagi þegar á heildina

er litið. Auk hefðbundinna mælinga, var í vorleið-

angri einnig safnað sýnum vegna rannsókna á

erfðafræði svifdýra sem unnar eru í samstarfi við

bandaríska vísindamenn.

Í tengslum við athuganir á göngum norsk-íslensku

síldarinnar í Noregshafi, var magn átu rannsakað

á fæðuslóð síldarinnar í Austurdjúpi 9. maí til 1.

júní. Átumagn var yfirleitt mest djúpt norðaustur

af landinu og í köntunum fyrir norðan og norð-

austan, en þar voru kaldsjávartegundir, t.d.

póláta, tiltölulega algengar. Rauðáta var algengust

djúpt austur af landinu og yfir hryggnum milli

Íslands og Færeyja.

Hafrannsóknastofnunin tekur þátt í alþjóðlegu

rannsóknaverkefni, „MAR-ECO“, sem beinist að

lífríki sjávar yfir Mið-Atlantshafshryggnum milli

Íslands og Azoreyja. Aðalmarkmiðið er að lýsa

útbreiðslu, magni og fæðuvistfræðilegum tengslum

lífvera á og yfir Mið-Atlantshafshryggnum, og

greina þá haf- og líffræðilegu ferla sem valda

breytingum á þessum þáttum. Verkefnið hófst

árið 2001 og lýkur árið 2008. Í þátttöku sinni

hefur Hafrannsóknastofnunin lagt áherslu á

nyrsta hluta hryggjarins suður af Íslandi.

Haldið var áfram greiningu dýrasvifsgagna sem

safnað var á árunum 1996-1997 í landgrunns-

hallanum og á djúpmiðum suðvestur af landinu

með það að markmiði að greina hvaða áhrif

afræningjar átu (einkum djúp- og miðsjávar-

fiskar) hafa á dýpisdreifingu og lífssögu svifdýra.

Þetta var gert með því að bera saman bergmáls-

gögn um útbreiðslu miðsjávarlífvera og gögn

sem fengin eru úr háfsýnum um magn og dýpis-

dreifingu átu á mismunandi árstímum. 

Í tengslum við nýtt verkefni um vistfræði Íslands-

hafs, þar sem meginmarkmiðið er að rannsaka

hvernig ætisgöngur loðnu tengjast breytilegum

umhverfisaðstæðum og vexti og viðgangi plöntu-

og dýrasvifs, var átu safnað í þremur leiðöngrum,

fyrst í febrúar, þá maí og loks júlí. Auk hefð-

bundinna mælinga á átu var hrygning rauðátu

metin á nokkrum stöðvum. Úrvinnsla sýna

stendur enn yfir, en fyrstu niðurstöður benda til

að rauðáta, póláta, pílormar, reksnekkja, ljósáta

og marflær séu algengustu átutegundir í Íslands-

hafi. Að vetrinum (febrúar) hélt stór hluti dýranna

sig tiltölulega grunnt (ofan 400 m dýpis) miðað

við það sem gerist á sama árstíma í hlýrri sjó fyrir

sunnan land. Í maí fannst mikið af átu í yfirborðs-

lögum. Þegar komið var fram í júlí var átumagn í

yfirborðslögum yfirleitt heldur minna en í maí,

einkum á landgrunnssvæðunum norðan lands.

Að lokinn úrvinnslu sýna er stefnt að heildar

samþættingu allra gagna, bæði umhverfisgagna

og líffræðigagna, og er vonast til að slík heildar-

greining auki skilning okkar á gönguhegðun

loðnunnar og hvernig hún tengist breytingum í

umhverfisþáttum og lægri fæðuþrepum.
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Átusöfnun með átuvísum var haldið áfram á

siglingaleiðum skipa Eimskipafélags Íslands á milli

Íslands og Skotlands annars vegar, og Íslands og

Bandaríkjanna hins vegar. Úrvinnsla sýna er al-

farið í höndum vísindamanna frá Alistair Hardy

stofnuninni í Plymouth, en starfsmenn Hafrann-

sóknastofnunarinnar sjá um þjónustu í sambandi

við átuvísana hér á landi.

BOTNDÝR

Stóra botndýraverkefnið „BIOICE“ er unnið í

samstarfi Hafrannsóknastofnunarinnar, Náttúru-

fræðistofnunar Íslands, Háskóla Íslands, Sandgerðis-

bæjar og erlendra rannsóknastofnana. Síðasti

söfnunarleiðangur verkefnisins var farinn á árinu

2004. Frumflokkun sýnanna er lokið en verið er

að greina einstaka dýrahópa niður í ættir sem

mun flýta verulega fyrir greiningu tegunda. Þó

að sýnasöfnun sé lokið og grófflokkun að mestu,

er enn mikil vinna eftir við að greina dýrin til

tegunda. Allmikið af niðurstöðum greininga

bárust þó á árinu 2006 frá erlendum sérfræð-

ingum sem hafa tekið að sér að greina einstaka

dýrahópa. Allar upplýsingar um þau dýr sem

finnast í rannsóknunum eru varðveittar í gagna-

grunni Hafrannsóknastofnunarinnar.

Á árinu 2003 hófst rannsókn á áhrifum vatns-

þrýstiplógs á botndýralíf þar sem borin var

saman samsetning og þéttleiki botndýra á

þremur plægðum og þremur óplægðum

svæðum. Sýni voru tekin í apríl 2003, strax að

plægingu lokinni og svo í júlí 2003, apríl 2004

og maí 2005. Niðurstöður sýna að þéttleiki flest

allra botndýra var lægri eftir plægingu. Allar

tegundir, aðrar en kúfskel, höfðu innan árs náð

svipuðum þéttleika og var fyrir rask. Þær skeljar

sem rótuðust upp af völdum plægingar og lágu

á yfirborði sets drápust. 

Á árinu 2004 hófst nýtt verkefni sem hafði það

að markmiði að bera saman gerð botndýrasam-

félaga innan og utan friðunarsvæða hér við land.

Það ár var friðunarsvæði norðaustur af Horni

kannað, en það hefur verið friðað fyrir togveiðum

frá 1993. Frumúrvinnsla gagna leiddi í ljós að

samsetning botndýra innan friðunarsvæðis var

frábrugðin því sem var á veiðislóð. Minna virtist

vera af viðkvæmum tegundum á togslóð.

Sumarið 2005 var lífríki botnsins innan tveggja

friðunarsvæða norðaustur af Langanesi og á

togslóð utan þeirra rannsakað. Eystra svæðið

hefur verið friðað fyrir botnvörpu síðan 1993 en

það vestara síðan 1976. Fyrstu niðurstöður benda

til að mun minna sé af stórgerðum tegundum

sem eru viðkvæmar að byggingu (t.d. svampar,

mosadýr og kórallar) á togslóð en innan friðunar-

svæðisins. 

UNGVIÐI SKARKOLA

Markmið rannsókna á ungviði skarkola er að

auka við þekkingu á líffræði og búsvæðum skar-

kolaungviðis við Ísland. Lítið er vitað um uppruna

skarkolaseiða við Ísland, en með rannsóknum á

aldri þeirra, vexti og botntöku og að teknu tilliti

til strauma og rekhraða má betur gera grein fyrir

frá hvaða svæðum ungviðið er. Rannsóknirnar

hófust sumarið 2005 en þá voru tekin sýni úr

fjörum við Vestur- og Norðurland. Fyrstu niður-

stöður úr aldursgreiningu á skarkolaseiðum

benda til þess að stærðarmunur milli seiða úr

Faxaflóa (stór) annars vegar og Eyjafirði og

Skjálfanda (lítil) hins vegar stafi fyrst og fremst af

aldursmun en ekki vaxtarmun. Sumarið 2006

voru tekin sýni úr fjörum allt í kringum landið.

Þar kom fram skýr fallandi í stærð skarkolaseiða

réttsælis frá Suðurlandi og austur á firði. Aldurs-

greining og önnur úrvinnsla á sýnum úr þessum

leiðangri stendur nú yfir.

METACOD

Á árinu 2006 lauk stóru fjölþjóðarannsókna-

verkefni, „METACOD“, sem hefur verið stýrt af

Hafrannsóknastofnuninni. Verkefnið hófst árið

2001 og var megin markmið þess að auka

þekkingu á stofngerð þorsks við Ísland og þar

með að gera mögulegt að meta hlut ólíkra

hrygningareininga í nýliðun og veiðistofninum

hverju sinni.

Sýnum af hrygnandi þorski var safnað á alls 29

hrygningarsvæðum allt í kringum land á árunum

2002-2004 og af þorski á fæðuslóð vestur og

austur af landinu á árunum 2002-2003. Auk

þess var seiðum safnað á uppeldisslóð vestur,

norður og austur af landinu á sömu árum. Þessi

sýni hafa verið greind með þremur aðferðum,

þ.e. erfðafræði, efnainnihaldi kvarna og útliti og

lögun kvarna. Einnig var unnið að gerð straum-

líkans sem borið var saman við ferla rekbauja og

útbreiðslu seiða. 

Megin niðurstöður verkefnisins benda til að

þorskur við Ísland skiptist í a.m.k. 3 undirstofna

sem hrygna á Norðaustur-, Suðaustur- (< 125 m
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dýpi) og Suðurlandi (> 125 dýpi). Ljóst er að fram-

lag þessara undirstofna til nýliðunar og veiðistofns

er breytilegt á milli ára og svæða. Bæði erfða-

fræðiaðferðir og kvarnamælingar bentu til að

þorskur á fæðuslóð, norðvestur og austur af

landinu á árunum 2002-2003 hafi komið frá

hrygningar og uppeldissvæðum á Norðurlandi

sem og djúpum svæðum (Kantinum) við Suður-

land. Niðurstöður úr keyrslu straumlíkana sýndu

ennfremur að framlag megin hrygningarsvæðisins

við Suðvesturland er að miklu leyti háð styrk og

stefnu strand- og Irmingerstraumsins sem liggur

í norðurátt vestur af landinu. 

Haustin 1996 og 1997 voru teknar kvarnir úr

þorskseiðum á ýmsum svæðum við landið. Vorin

2002 og 2003 voru svo teknar kvarnir úr hrygn-

ingarþorski af þessum sömu árgöngum (1996 og

1997) á helstu hrygningarslóðum við landið.

Mæld voru snefilefni í kjörnum kvarnanna úr

hrygningarþorskinum. Snefilefnainnihald seiða-

kvarnanna var einnig mælt til samanburðar.

Samanburður þessara sýna hefur þegar leitt í ljós

að þorskur sem hrygnir við Suður- og Vesturland

klaktist út á suður- og vesturmiðum og sam-

svarandi á við um þorsk sem hrygnir við Norður-

og Austurland. Hugsanlega verður hægt í fram-

tíðinni að aðgreina þorskinn í smærri hrygningar-

einingar með þessari aðferð.

VISTKERFI ÍSLANDSHAFS

Á undanförnum árum hefur umræða um loftslags-

breytingar verið fyrirferðarmikil um heim allan.

Margvíslegar breytingar, sem tengjast veðurfari,

dýralífi eða ástandi sjávar, virðast meiri á undan-

förnum 10 árum en verið hafði um nokkurt skeið

fyrir þann tíma. Svo virðist jafnframt sem hlýnun

sjávar hér við land eigi hlut að máli varðandi

breytingar á lífsháttum og útbreiðslu ýmissa fisk-

stofna, bæði botnlægra fiska eins og ýsu og skötu-

sels og  uppsjávarfiska eins og kolmunna og loðnu. 

Loðna er einn mikilvægasti fiskur Íslandsmiða.

Vægi loðnustofnsins helgast af stærð hans og

mikilli framleiðslu, en einnig af stöðu hans sem

veigamikil bráð fyrir margar tegundir botnfiska,

ekki síst þorsk og aðra nytjafiska. Veiðar á loðnu

hafa verið meiri en á nokkrum öðrum fiski frá

því loðnuveiðar hófust fyrir um 40 árum. Loðnu-

veiðum hefur verið stýrt á grundvelli árlegra

bergmálsmælinga um áratuga skeið. Síðustu 6

ár eða svo hafa slíkar mælingar ekki reynst

framkvæmanlegar með sama hætti og fyrr og er

talið að breytt hegðun og útbreiðsla loðnu, í

kjölfar breyttra umhverfisskilyrða, sé orsakavaldur

þessarar þróunar.  

Með hliðsjón af núverandi óvissu um vistfræði-

lega stöðu og ástand loðnustofnsins var ráðist í

sérstakt rannsóknaverkefni, „Vistkerfi Íslands-

hafs”, til að rannsaka grundvallarþætti í vistfræði

þess hafsvæðis með sérstöku tilliti til lífsögu og

afkomu loðnustofnsins og eru meginmarkmið

verkefnisins eftirfarandi: 

Að greina ferla lífvera, ólífrænna og lífrænna

efna og orkuflutning, þar með talið strauma

og sjógerðir, í vistkerfi Íslandshafs og nálægra

hafsvæða, í því skyni að fá heildstæðan

skilning á byggingu (structure) og starfsemi

eða gangverki vistkerfisins (ecosystem function).

Þetta felur í sér m.a. að afla upplýsinga um

ástand sjávar, næringarefnabúskap sem og

tegundasamsetningu, ársferla og framleiðni

svifsamfélaga og samspil þessara þátta.

Að tengja saman þá þætti sem ráða lífssögu-

legu ferli loðnustofnsins. Lokatakmarkið er að

skilgreina vistfræðilega stöðu loðnustofnsins

og skýra hvað valdið hafi stórfelldum breyt-

ingum í lífssögu stofnsins undanfarin ár.

Á árinu 2006 var gögnum safnað í fjórum rann-

sóknaleiðöngrum innan ramma verkefnisins. Í

febrúar voru umhverfisaðstæður og dýptardreifing

dýrasvifs rannsakaðar í Íslandshafi og teknar 17

stöðvar. Í maí voru umhverfisaðstæður og dýptar-

dreifing dýrasvifs rannsakaðar á þremur sniðum í

Íslandshafi og teknar 34 stöðvar. Í júlí og ágúst

voru umhverfisaðstæður og útbreiðsla loðnu

rannsakaðar á víðáttumiklu hafsvæði í Íslands-

hafi, allt norður til Jan Mayen, og á landgrunni

Austur-Grænlands. Teknar voru 152 umhverfis-

stöðvar og 39 togstöðvar vegna loðnu. Samfelld

bergmálsmæling var gerð á siglingaleið skipsins

(um 3500 sjm.) til að mæla magn og útbreiðslu

loðnu. Í nóvember voru umhverfisaðstæður og

dýptardreifing dýrasvifs rannsakaðar á tveimur

stöðvum í Íslandshafi.

Umfangsmiklum gögnum var safnað á fyrsta ári

verkefnisins, einkum á sviði vistfræði, svo sem

gögnum um ástand sjávar, þörungasvif og átu

(dýrasvif). Lítið fékkst hins vegar af loðnu, einkum

fullorðinni loðnu, en uppvaxandi loðna fannst í

meira mæli. Úrvinnslu gagna er ekki lokið og því

verður ekki fjölyrt um niðurstöður á þessu stigi. 



ALMENN STARFSEMI

Á árinu var unnið að um 75 rannsóknaverkefnum

á nytjastofnasviði. Stór hluti þeirra eru langtíma-

verkefni sem tengjast mati á stofnstærð rúmlega

30 nytjastofna. Rannsóknir á ýmsum lífsháttum

fjölmargra tegunda skipuðu einnig veglegan sess

í rannsóknum á sviðinu. Auk þess var unnið að

nokkrum verkefnum sem tengjast rannsóknum á

nytjastofnum, svo sem innslætti eldri gagna í

gagnagrunn stofnunarinnar. Þá skal þess getið

að nokkur verkefni varðandi nytjastofna voru að

mestu leyti framkvæmd á vegum útibúa stofn-

unarinnar og eru þau því tilgreind nánar síðar í

skýrslunni. 

Stór hluti vinnunnar á nytjastofnasviði tengist

undirbúningi að úttekt á hinum ýmsu stofnum.

Undirstöðuþættir stofnmats eru lengdar- og

þyngdarmælingar auk aldurslesninga. Á árinu

2006 voru alls um 1,3 milljónir fiska og 99

þúsundir hryggleysingja lengdarmældir af starfs-

mönnum stofnunarinnar og veiðieftirlitsmönnum

Fiskistofu. Um 114 þúsund fiskar voru kvarnaðir

eða safnað af hreistri til aldursákvarðana.

STOFNSTÆRÐARRANN-
SÓKNIR

Að venju fóru stofnmælingar fram með ýmsum

hætti, einkum þó veiðarfærum (botnfiskar og

hryggleysingjar) og með bergmálsaðferð (upp-

sjávarfiskar). Mikilvægur þáttur í rannsóknum á

stofnstærð eru ennfremur gögn úr afladagbókum

fiskiskipa um afla á sóknareiningu sem nýtt eru

að meira eða minna leyti fyrir alla helstu nytja-

stofna. Slík gögn eru mikilvægust fyrir stofna

sem erfitt er að aldursgreina eða þar sem gögn

um aldursdreifingu afla eru ekki til staðar. Aldurs-

afla reiknilíkön, tímaraðagreiningar og afraksturs-

líkön voru síðan notuð til að meta stærð nokkurra

helstu nytjastofna.

STOFNMÆLINGAR MEÐ
VEIÐARFÆRUM

Botnfiskar

Stærsta verkefnið var stofnmæling botnfiska

(SMB) sem fram fór í 22. sinn dagana 1. - 18.

mars. Stofnmælingin var framkvæmd á fjórum

togurum allt í kringum landið, alls 557 hefð-

bundnar rallstöðvar, auk þess sem rs. Bjarni

Sæmundsson stundaði samanburðarrannsóknir

við togarann á Austfjarðarmiðum. Stofnmæling

botnfiska beinist að því að meta með aukinni

nákvæmni stærð og nýliðun botnlægra fiski-

stofna, einkum þorsks en einnig ýsu og gullkarfa.

Með þessu móti er stefnt að traustari grunni

fiskveiðiráðgjafar. Vægi þessa verkefnis hefur

ennfremur farið vaxandi hvað varðar vísbend-

ingar um stofnþróun ýmissa annarra smærri

nytjastofna eins og steinbíts, löngu, keilu, skötu-

sels, hrognkelsis, skarkola, sandkola, skrápflúru,

þykkvalúru og lúðu.
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Í apríl var farið í stofnmælingu með netum (SMN)

á fimm netabátum við Suður- og Vesturland og

tveimur bátum norðan lands. Langtímamarkmið

þessara rannsókna er að bæta mat á stærð og

aldurssamsetningu hrygningarstofns þorsks og

fer stofnmælingin fram á svæðinu frá Breiðafirði

suður um land til Eystra Horns auk sjö fjarða við

Norður- og Norðausturland. Sýnatöku hefur

einnig verið beint að ufsa í auknum mæli undan-

farin ár. Í þessu verkefni hafa einnig aflast mikils-

verðar upplýsingar um stærðarsamsetningu fisks

í net með mismunandi möskvastærð.

Í júlí fór fram árleg könnun á skarkola og sandkola

í Faxaflóa á dragnótabátum til að afla upplýsinga

um aldursdreifingu og magn þessara tegunda í

flóanum.

Stofnmæling botnfiska að haustlagi (SMH) var

farin í 11. sinn dagana 28. september til 30.

október. á rs. Árna Friðrikssyni og Bjarna Sæmunds-

syni. Í þessu verkefni voru teknar 430 togstöðvar,

allt niður á 1200 metra dýpi, en lögð er áhersla á

dýpri slóðir en gert er í stofnmælingu botnfiska í

mars (SMB), með stofnmat á grálúðu og djúp-

karfa að leiðarljósi (Árni Friðriksson) auk gull-

karfa, þorsks og ýsu á grynnri slóðum (Bjarni

Sæmundsson).

Krabbadýr og skeldýr

Helstu stofnmælingar á hryggleysingjum eru

stofnmat á úthafsrækju og innfjarðastofnum

rækju, auk humars og hörpudisks. Stofnmæling

úthafsrækju (SMR) fór fram á rs. Bjarna Sæmunds-

syni á tímabilinu 11. júlí til 26. ágúst á svæðinu

frá Vestfjarðamiðum og norður um til Austur-

miða. Var mælingin minni að umfangi en undan-

farin ár. Ákveðið var að sleppa rannsóknum fyrir

norðanverðum Vestfjörðum auk þess sem fækkað

var verlulega stöðvum á hefðbundnum rækju-

slóðum. Þessar rannsóknir veita mikilvægar upp-

lýsingar um stofnstærð og nýliðun á öllu útbreiðslu-

svæði úthafsrækju.

Stofnmæling innfjarðarækju fór fram á leiguskipi

í Arnarfirði, Ísafjarðardjúpi og tveim fjörðum

norðan lands í október og þar að auki í febrúar

og júní í Arnarfirði. Umfang kannana var mun

minna en á undanförnum árum, m.a. vegna

lélegs ástands rækjustofna fyrir Norðurlandi og í

Ísafjarðardjúpi. Stofnvísitala og nýliðun rækju var

að venju metin eftir svæðum en einnig kannaður

fjöldi og útbreiðsla seiða og smáfisks af þorski og

ýsu með tilliti til þess hvort veiðar gætu hafist.

Vegna þess hve ástands rækjustofna var enn

lélegt, þótt talsverð batamerki mætti finna í

Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði, lagði Hafrannsókna-

stofnunin til að engar rækjuveiðar yrðu stundaðar

innfjarða við Vestfirði og Norðurland á fiskveiði-

árinu 2006/2007.

Stofnmæling á humri var gerð í maí á leiguskipi

fyrir sunnanverðu landinu, eða frá Jökuldjúpi

austur í Lónsdjúp. Markmið þessa verkefnis er

einkum að meta stofnvísitölu humars og nýliðun

auk þess að renna traustari stoðum undir sýna-

töku úr humarafla eftir svæðum fyrir endanlegt

stofnmat. Þessi rannsókn er einnig mjög mikil-

væg fyrir stofnmat á langlúru sem hefur svipaða

útbreiðslu hér við land og humar, auk skrápflúru

sem er mjög útbreidd á humarslóð. Í lok september

fór fram stofnmæling hörpudisks á leiguskipi í

Breiðafirði. Mikilvægi rannsóknarinnar er einkum

fólgið í upplýsingum um stofnvísitölur og nýliðun.

Samkvæmt þeirri mælingu hefur hörpudisks-

stofninn í Breiðafirði minnkað um nær 80%

síðan í ársbyrjun 2000, sem rekja má til stór-

aukinna náttúrulegra dauðsfalla einkum í eldri

hluta stofnsins. 

BERGMÁLSMÆLINGAR

Stofnmæling á íslensku sumargotssíldinni fór

fram á rs. Bjarna Sæmundssyni og Árna Friðriks-

syni í lok janúar og fram í febrúar. Mældist

stærsti hluti hrygningarstofnsins í Kolluál og

Jökuldjúpi og síðan dreifðari síld út af Austfjörðum.

Sú þróun hefur átt sér stað á síðustu árum að æ

stærri hluti veiðistofnsins mælist vestan við landið

og æ minna út af Austfjörðum. Yngri hluti stofns-

ins hefur ekki verði mældur á síðustu árum og

því lítil vitneskja fyrirliggjandi um stærð árganga

sem bætast í veiðistofn. Markmið mælinga á síld

hefur lengst af verið tvíþætt, þ.e. mæling á stærð

veiðistofnsins annars vegar og hins vegar stærð

uppvaxandi árganga með tilliti til væntanlegar

nýliðunar í veiðistofninn. Eins og að framan

greinir hefur þó aðeins öðrum þættinum verið

sinnt á síðustu árum.

Magn og útbreiðsla kolmunna og norsk-íslensku

síldarinnar innan íslenskrar lögsögu austur og

norðaustur af landinu var rannsökuð á rs. Árna

Friðrikssyni í maí-júní. Mikilvægi þessara athugana

felst einkum í því, að niðurstöður bergmáls-

mælingar innan íslenskrar lögsögu eru hluti af

ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES) um
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FJÖR Í HLÝJA SJÓNUM
Hitastig á Íslandsmiðum hefur verið yfir meðallagi

síðastliðinn áratug. Að einhverju leyti kann þetta

að endurspegla almenna hlýnun á jörðinni. Hafið

umhverfis Ísland er hins vegar á jaðarsvæði þar

sem hiti kann að sveiflast verulega á milli ára og

þrátt fyrir ýmis merki um almenna hlýnun jarðar

síðustu 100 árin hefur umhverfi sjávar á þeim

tíma verið breytilegt hér við land. Upp úr 1920

tók að hlýna á hafsvæðinu umhverfis Ísland og

segja má að það hafi verið hlýindaskeið til ársins

1965. Í kjölfar þess kom kuldaskeið frá 1965 til

1971. Síðan var hiti breytilegur frá 1971 til 1995

en frá 1996 hefur sjávarhiti hins vegar verið

stöðugt yfir meðallagi. Selta sjávar hefur einnig

hækkað á seinustu árum því hlýr sjór og hátt

seltustig fara yfirleitt saman.

Á hlýindatímabili síðustu 10 ára hafa margir nytja-

stofnar verið að breyta útbreiðslu sinni. Tegundir

eins og ýsa og skötuselur, sem fram á seinustu

ár hafa aðallega haldið sig við suðurströnd

landsins, hafa verið að færa sig norður með

landinu. Kolmunni hefur einnig gengið upp að

landinu í auknu magni á undanförnum árum og

íslenska sumargotssíldin finnst nú mun víðar við

landið en fyrir nokkrum árum. Þá eru á sama

hátt mörg dæmi um það að sjaldgæfar tegundir

sem aðallega héldu sig undan suðurströndinni

hafi á undanförnum árum verið að veiðast í aukn-

um mæli norðar við landið. Af tegundum sem

hér um ræðir má nefna fjólumóra, litlu brosmu

og sænál. Einnig hafa tiltölulega sjaldgæfir suð-

rænir flækingar eins og t.d. augnasíld, hornfiskur,

sæsteinsuga og makríll fundist í auknum mæli

við landið síðasta áratug. Makríllinn reyndar í það

miklu magni fyrir austan land árið 2006 að þar

veiddust nokkur hundruð tonn innan íslensku

lögsögunnar. Loks ber að geta þess að á undan-

förnum 10 árum hafa 22 áður óþekktar fisk-

tegundir (sjá töflu) veiðst innan 200 mílna lög-

sögunnar og verður nú vikið aðeins nánar að þeim.

Nýju tegundunum 22 má skipa í fjóra flokka

með tilliti til vistfræði, útbreiðslu og hvernig þær

veiddust.

1) Fiskar sem eru þekktir á strandsvæðum í norð-

austanverðu Norður-Atlantshafi, við Bretlands-

eyjar og suður Noreg. Þetta eru tegundirnar

rákungur, pétursfiskur, pálsfiskur og flundra. Að

flundrunni undanskilinni hefur einungis fundist

einn einstaklingur af þessum fiskum við Ísland.

Rannsóknir sunnar í Atlantshafi sýna að þessar

tegundir hafa verið að færast norður á bóginn á

undanförnum árum.

2) Úthafstegundir sem þekktar eru sunnar í

Atlantshafi. Í þessum flokki eru deplagleypir,

tröllageirsíli, svartmeiti, luktarlaxsíld, spéfiskur,

násurtla, blaðhaus, kryppuangi, svartdjöfull,

randarangi og vígatanni. Allar tegundirnar í

þessum flokki eru frekar smávaxnar og veiðast

sjaldan í hefðbundin veiðarfæri. Fjöldi einstakl-

inga sem fundist hefur er á bilinu einn til fjórir.

3) Sjaldgæfir fiskar sem enn sem komið er eru

taldir hafa mjög dreifða útbreiðslu. Hér er um að

ræða trölla, silfursporð, svartskolt og kjána. Tak-

markaðar upplýsingar eru til um útbreiðslu flestra

þessara tegunda en svartskoltur og trölli hafa

nýlega fundist við Færeyjar. Vert er að geta þess

að einungis eru skráðir þrír fundarstaðir trölla í

Norður-Atlantshafi.

4) Tegundir sem hafa að öllum líkindum fundist

vegna veiða á nýjum hafsvæðum og með nýjum

veiðarfærum innan íslensku lögsögunnar. Þetta

eru tegundirnar oddhali, djúpmjóri og bláháfur.

Oddhali veiddist einu sinni á tímabilinu en hinar

tvær tegundirnar hafa veiðst oftar og ýmislegt

bendir til að bláháfur sé algengur syðst í land-

helginni a.m.k. hluta ársins. Líklegt er að fundur

þessara tegunda við landið sé ekki einugis

kominn til vegna hlýnunar og að enn kunni

fágætar tegundir að leynast í hafdjúpunum og

koma í ljós þegar réttum veiðarfærum er beitt.

Frumframleiðni í norðurhöfum mun væntanlega

aukast haldi hlýnun sjávar áfram. Þetta kann að

hafa jákvæð áhrif á fiskistofna af suðlægum

uppruna en getur aftur á móti takmarkað út-

breiðslusvæði norrænna tegunda. Fróðlegt verður

að fylgjast áfram með þeim breytingum sem

kunna að verða á útbreiðslu fisktegunda í hafinu

við landið, fyrst og fremst hvað varðar mikilvæga

nytjastofna en einnig heimsóknir nýrra og sjald-

gæfra tegunda. Að lokum skal íslenskum sjó-

mönnum þakkað fyrir að að halda furðufiskunum

til haga og koma þeim í hendur fiskifræðinga á

Hafrannsóknastofnuninni. Án áhuga þeirra og

aðstoðar væri þekking á íslenskri fiskafánu mun

takmarkaðri en raun ber vitni.

Ólafur S. Ástþórssson og Jónbjörn Pálsson
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Pétursfiskur veiddist út af Sandgerði árið 2004.  Tegundin hefur veiðst við Færeyjar
og er vel þekkt í Norðursjónum.

Nýjar fisktegundir á Íslandsmiðum 1996-2005 (engar nýjar tegundir fundust 2003 og 2005)

Trölli. Einungis hafa sjö fiskar þessarar tegundar veiðst í heimshöfunum svo vitað sé,
þar af einn undan Reykjanesi árið 2000.

Kjáni hefur veiðst nokkrum sinnum við
Ísland, alltaf við sunnan- og vestanvert
landið.

Fyrsti fundur Íslenskt heiti Latneskt heiti Frekari fundir

1996 Deplagleypir Pseudoscopelus altipinnis
1996 Bláháfur Prionace glauca 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 
2003, 2004

1996 Svartdjöfull Melanocetus johnsoni 1999, 2004
1997 Tröllageirsíli Macroparalepis affinis
1997 Kjáni Chaunax suttkusi 1998, 2001, 2002
1998 Kryppuangi Platytroctes apus
1998 Rákungur Sarda sarda
1998 Svartskoltur Brotulotaenia crassa 1999, 2001
1998 Svartmeiti Neonesthes capensis
1998 Luktarlaxsíld Diaphus effulgens
1998 Spéfiskur Dolichopteryx longipes
1999 Flundra Platichthys flesus 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004,
1999 Vígatanni Evermannella balbo 1999, 2001, 2003
2000 Trölli Lamprogrammus shcherbachevi
2000 Djúpmjóri Lycodes terraenovae 2001, 2002, 2003
2000 Silfursporður Grammicolepis brachiusculus
2001 Randarangi Barbantus curvifrons 2001, 2004
2001 Násurtla Haplophryne mollis
2001 Blaðhaus Poromitra megalops
2002 Oddhali Coryphaenoides carapinus
2002 Pálsfiskur Zenopsis conchifera
2004 Pétursfiskur Zeus faber
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veiðar úr þessum stofnum. Einnig fást mikilvægar

haf- og vistfræðilegar upplýsingar í þessum

rannsóknum. 

Stærð veiðistofns loðnu var mæld með bergmáls-

aðferð dagana 6. til 10. janúar út af Austfjörðum

á rs. Árna Friðrikssyni. Stofnmælingar á yngri

hluta stofnsins, þ.e. 1-2 ára loðnu, voru síðan

gerðar á rs. Árna Friðrikssyni í nóvember. Tiltölu-

lega lítið fannst af loðnu í þessum leiðöngrum,

en þó virðist sem dreifing ungloðnu haustið

2006 hafi verið með öðru sniði en mörg undan-

farin ár og líkara því sem var á árunum fyrir

1990. Auk ofangreindra leiðangra voru farnir

árangurslitlir leiðangrar í júní og desember með

það meginmarkmið að finna og mæla stærð

veiðistofns loðnu fyrir vertíðina 2006/07. Í janúar

og desember var auk þess farið í leitarleiðangra í

samvinnu hafrannsóknaskipa og nokkurra

loðnuskipa, en slík skipuleg samvinna hófst árið

2004. Aðalmarkmið bergmálsrannsóknanna á

loðnu er að afla upplýsinga um stærð veiðistofns-

ins og væntanlega nýliðun að ári. Stofnstærðar-

mælingar á loðnu hafa verið miklum erfiðleikum

bundnar undanfarin ár sem m.a. er talið að rekja

megi til breytinga á umhverfisaðstæðum vegna

hækkunar á hitastigi sjávar. Af ofangreindum

ástæðum voru loðnuveiðar ekki leyfðar haustið

2006.

Magn og útbreiðsla kolmunna við Suður- og

Suðvesturland voru könnuð með bergmálsaðferð

í maí á rs. Árna Friðrikssyni. Í stórum dráttum var

heildarstofninn mældur allt frá svæðinu djúpt

undan Snæfellsnesi suður og austur fyrir land og

að mörkum fiskveiðilögsögunnar suðaustur af

landinu. Með þessu verkefni fást auk þess upp-

lýsingar um göngur og nýliðun kolmunna á fyrsta

ári, en lítið hefur hingað til verið vitað um árganga-

styrk kolmunna fyrr en hann kemur inn í veiði-

stofninn.

Stofnstærðarlíkön

Mat á stærð og þróun hinna ýmsu nytjastofna

byggir á ýmsum reiknilíkönum auk ofangreindra

stofnmælinga á hafi úti, en gögn úr þeim leið-

öngrum eru oft nauðsynlegur þáttur í reikni-

líkönum. Á árinu 2006 voru nokkur mismunandi

aldurs-afla líkön þannig notuð við stofnmat á

þorski, ýsu, ufsa, skarkola, langlúru, síld, kol-

munna og humri, auk þess sem tímaraða-

greiningum var beitt á stofna þorsks og ufsa.

Afraksturs-líkön og þróun í lönduðum afla og

afla á sóknareiningu úr afladagbókum fiskiskipa

voru mikilvæg gögn fyrir stofnmat á gull- og

djúpkarfa, grálúðu, skarkola, sandkola, steinbít,

humri og rækju. Hvað varðar úthafsrækju var

stofnmatið fjölstofnatengt með tilliti til stærðar

þorskstofnsins á rækjusvæðinu og áts þorsks á

rækju.

MERKINGAR

Tæplega 3.000 þorskar og tæplega 100 ýsur

voru merkt á svæðinu með landi frá Faxaflóa,

vestur um til Norðurlands. Endurheimtur voru alls

um 1400. Töluvert var auk þess merkt af þorski í

Arnarfirði í tengslum við vistfræðileg verkefni í

firiðinum. Á árinu var áfram lögð rík áhersla á

úrvinnslu fyrirliggjandi gagna, enda hafa yfir

60.000 þorskar verið merktir með hefðbundnum

merkjum og rafeindamerkjum á árunum 1991-

2006. Í ágúst voru allmargir djúpkarfar merktir á

rs. Árna Friðrikssyni með sérstökum neðansjávar-

merkingarbúnaði. Hér er um að ræða samvinnu-

verkefni með fyrirtækinu Stjörnu-Odda um

þróun á búnaði sem hannaður er sérstaklega

fyrir fisktegundir sem ekki er hægt að merkja

með hefðbundnum hætti um borð í skipi, einkum

karfa. Þessi búnaður er einstakur í heiminum og

sýnir að hægt er að stunda merkingar á karfa og

e.t.v. fleiri líkum tegundum, í stórum stíl. Endur-

heimtur á djúpkarfa voru 11 á árinu og nú hafa

samtals 39 djúpkarfar, sem merktir hafa verið

með þessum búnaði, endurheimst. 

VEIÐARFÆRA-
RANNSÓKNIR

Umfang veiðarfærarannsókna hefur aukist mikið

á stofnuninni á undanförnum árum. Á árinu

bættist nýr starfsmaður í hóp veiðarfærasérfræð-

inga stofnunarinnar og eru þeir þá orðnir þrír.

Unnið var að gagnasöfnun og úrvinnslu í verk-

efnum um kjörhæfni og skiljurannsóknir en

könnuð hefur verið kjörhæfni mismunandi

möskvastærða, leggglugga, pokagerða og skilja í

fiskitrollum. Um er að ræða mikilvægt verkefni í

tengslum við stjórnun veiða og verndun á smá-

fiski. Í þessum rannsóknum hefur sjónum ekki

hvað síst verið beint að lausnum sem dregið geta

úr hlutfalli smáfisks í afla. Út frá niðurstöðum

rannsókna á smáfiskaskilju sem gerðar voru á

árinu var reglugerð um notkun þeirra breytt.
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Eitt meginverkefni veiðarfærarannsókna á árinu

2006 er að rannsaka og reyna að áætla magn

fisks sem smýgur möskva við flotvörpuveiðar á

loðnu, síld og kolmunna. Markmiðið er að leita

leiða til að koma í veg fyrir möskvasmug. Aflað

hefur verið vitneskju um möskvasmug loðnu og

virkni flovörpunnar, en þrátt fyrir mikið úthald

tókst ekki að safna nægum gögnum til að meta

magn fisks sem smýgur. 

Haldið var áfram tilraunum með fiskiskilju í kol-

munnaflotvörpu til að skilja út þorsk og ufsa, en

meðafli þessara tegunda nýtist að jafnaði ekki til

manneldis heldur hafnar í bræðslu. Tilraunir þessar

eru unnar í samstarfi við hafrannsóknastofnanirnar

í Noregi og Færeyjum og veiðarfæraframleiðendur.

Hafa þær þegar leitt til breytinga á þeim skiljum

sem eru í notkun við kolmunnaveiðar.

Ráðstefna um atferli fiska var haldin á Ísafirði í

september. Markmið ráðstefnunnar var að ræða

leiðir til að hagnýta þekkingu á atferli fiska við

þróun á bættri veiðitækni. Til ráðstefnunnar var

boðið sérfræðingum víðs vegar að úr heiminum

sem unnið hafa með atferli fiska. Niðurstöður

þessa vinnufundar er fyrirhugað að nota sem

vegvísi í frekari þróunarvinnu. Áfram var unnið

að athugunum á notkun ljósgjafa til að hafa

áhrif á atferli fisks við veiðar á lifandi fiski til

áframeldis. 

Auk ofangreindra verkefna hefur verið unnið að

því að mynda botnvörpur. Þá hafa rannsóknir á

veiðihæfni mismunandi beitugerða og króka-

stærða verið í gangi í samstarfi við einkafyrirtæki.

GRUNNRANNSÓKNIR Á
FISKUM OG
HRYGGLEYSINGJUM

Árið 2006 bárust margar sjaldséðar tegundir til

greiningar, einkum frá karfamiðum á Reykjanes-

hrygg. Má þar m.a. nefna tuðru, litla lúsifer,

drekahyrnu og langhyrnu ásamt mörgum öðrum.

Stóra sænál sem heldur sig mest í hlýja sjónum

suður af landinu fékkst nú einnig fyrir norðan

land. Þá veiddust tvær nýjar tegundir við Ísland

(græni marhnútur og eyjasurtla), en á undan-

förnum árum hafa margar tegundir bæst við

fiskafánu Íslandsmiða. 

Skipulegum rannsóknum á skötusel, sem hófust

árið 2000, var haldið áfram á árinu. Verkefnið

felst í að kanna almenna líffræði skötusels fyrir

sunnanverðu landinu og að fylgjast með aldurs-

og aflasamsetningu eftir veiðislóðum. Ennfremur

að fylgjast með viðbrögðum stofnsins við aukinni

sókn, stefna að stofnstærðarútreikningum vegna

veiðiráðgjafar og samvinnu við nágrannaþjóðir

vegna hugsanlegra tengsla milli stofna. 

Engar tilraunaveiðar voru á túnfiski á árinu 2006

og einungis 2 japönsk skip stunduðu tilraunaveiðar

á túnfiski í íslenskri lögsögu á árinu 2005. Haf-

rannsóknastofnunin tók hins vegar þátt í vísinda-

samstarfi með öðrum aðildaþjóðum Alþjóðatún-

fiskráðsins þar sem m.a. er unnið að þróun að-

ferða til að aldursákvarða túnfisk og rannsóknum

á erfðabreytileika túnfisks í N-Atlantshafi. Einnig

var áfram unnið að rannsóknum á fæðu túnfisks

á hafsvæðinu suður af Íslandi.

Athuganir á umfangi brottkasts eftir veiðarfærum

héldu áfram árið 2006. Umfang verkefnisins

byggðist á þúsundum mælinga á sjó og í landi,

einkum á þorski og ýsu, sem gerðar voru af

veiðieftirlitsmönnum Fiskistofu. Haldið var áfram

rannsóknum sem beinast að því að kanna

meðafla í veiðum flotvörpuskipa en það hófst á

vormánuðum 2003. Á árinu var einkum lögð

áhersla á kolmunnaveiðarnar eins og árin áður.

Gagnasöfnun á djúpfiskum var með hefðbundnum

hætti úr afla fiskiskipa svo sem gulllaxi, blálöngu,

löngu og keilu. Afla- og sóknargögnum var enn-

fremur gerð skil í skýrslu til djúpfiskavinnunefndar

Alþjóðahafrannsóknaráðsins.

Athuganir fóru einnig fram á öðrum fiskistofnum

en nefndir hafa verið hér að framan eins og lúðu,

þykkvalúru og stórkjöftu. Þá var haldið áfram

með vöktun á svipudýrasýkingum í skarkola.

Lokið var verkefni, sem hófst á árinu 2001 og

kostað er af Norrænu ráherranefndinni, en mark-

mið þess er m.a. að meta aukaafla við rækju- og

hörpudisksveiðar við Ísland og víðar í Norður-

Atlantshafi, auk áhrifa veiða á lífríkið á þeim

slóðum, viðkvæm búsvæði og náttúruminjar.

Umfangsmikil skýrsla um verkefnið var gefin út

af Norrænu ráðherranefndinni. 

Þá var haldið áfram fóðurtilraunum á þorski í

Arnarfirði þar sem fiskurinn var fóðraður og

veiddur í kvíar til áframeldis. Megintilgangur

verkefnisins er að kanna hvort unnt sé að stunda

hagkvæman hjarðbúskap á þorski í Arnarfirði og
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FLOTVÖRPUR OG MÖSKVASMUG

Umræður í samfélaginu um meint möskvasmug

við loðnuveiðar í flotvörpu hafa verið nokkuð

tíðar undanfarin ár, og  m.a. leitt til þess að

notkun þessa veiðiarfæris hefur verið takmörkuð.

Stofnunin setti á fót sérstakt rannsóknarverkefni

árið 2005 þar sem m.a. er fengist við að upplýsa

hvort, hvar og hvernig möskvasmug á sér stað

við þennan veiðiskap. Með tilkomu tækjabúnaðar

til beinna athuganna á dregnum veiðarfærum

árið 2005 hófst vinna við myndatökur af flot-

vörpum. Á vertíðinni 2006 var lítið af loðnu á

ferðinni og  stuttur tími gafst til flotvörpuveiða

áður en loðnan gekk upp á grunnið. Þó náðist

að mynda þær vörpugerðir sem mest eru

notaðar og mikilvægar tæknilegar upplýsingar

fengust um  form og virkni veiðarfæranna.

Gagnsemi þess að sjá hvernig raunverulega fer á

veiðarfærinu og skiljubúnaði reyndist ótvíræður

og skapar sterkari grundvöll til að takast á við

frekari framþróun á þessu sviði. Hins vegar

náðist ekki að upplýsa til gagns hvort, hvar og

hvernig loðna smýgur netmöskva, bæði vegna

lítillar loðnugengdar og þess að loðnuleit og

stofnstærðarmælingar hlutu eðlilegan forgang.

Frekari rannsóknir á möskvasmugi munu fara

fram á næsta ári og verður farið í myndatöku-

leiðangra á loðuvertíðinni og einnig  verður reynt

að ná neðansjávarmyndum af kolmunnaveiðum.  

Að ósk Norðmanna og Færeyinga hefur verið

komið á samstarfi við þær þjóðir um flotvörpu-

rannsóknir með fjárstuðningi frá norrænum

rannsóknasjóðum og er vinnuhópur sérfræðinga

að störfum við mótun og frekari skipulagningu

verkefna.  Þótt kveikjan að flotvörpurannsóknum

hérlendis hafi verið neikvæð í þeim skilningi að

um skaðvænleg  áhrif veiðarfæra væri hugsan-

lega að ræða, er mikilvægt að horfa til þess að

notkun flotvörpu við fiskveiðar almennt hefur

marga kosti, sérstaklega þegar horft er til um-

hverfisáhrifa þar sem flotvarpan snertir ekki

botn. Meðal annars þess vegna hafa Norðmenn

nú lagt áherslu á frekari þróun flotvörpu sem

veiðitækis á fleiri tegundir eins og bolfisk.

Einar Hreinsson

1. mynd. Myndin sýnir afstöðu skips, flotvörpu og myndavélar við rannsóknir á flotvörpu og möskvasmugi.
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2. mynd. Nýr poki saumaður við flötvörpuna. 

3. mynd. Neðansjávarmynd af flotvörpu í drætti. Myndin er tekin fremst í vörpunni þar
sem möskvar eru stærstir. 
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meta hvort þannig sé hægt að draga úr afráni á

rækju í firðinum. 

Ýmsar athuganir fóru fram á öðrum hryggleys-

ingjum, m.a. voru gadda- og skessukrabbar að

venju rannsakaðir í humarleiðangri í maí og

smokkfisk- og krabbadýrategundir sem bárust

stofnuninni greindar.

Að lokum skal nefnt að á árinu vann stofnunin í

samvinnu við Líffræðistofnun og Náttúrufræði-

stofnun að því að meta fjölda sjófugla við landið

og er það mikilvægt í fjölstofnasamhengi. Einnig

var unnið að því að skrifa um rannsóknir á vetrar-

fæðu sjófugla, en gögnum vegna þeirrar vinnu

hefur verið safnað á undanförnum áratug.

SJÁVARSPENDÝR

Helsta verkefni stofnunarinnar árið 2006 á sviði

hvalarannsókna tengdist umfangsmiklum rann-

sóknum á hrefnu. Meginmarkmið verkefnisins er

að afla upplýsinga um fæðuvistfræði tegundar-

innar hér við land með rannsóknum á samsetningu

magainnihalds, hlutfalli stöðugra ísótópa og fitu-

sýra í vefjum og fæðu, orkubúskap, árstíða-

bundnum breytileika í útbreiðslu og smíði fjöl-

stofnalíkans. Auk þess lúta rannsóknirnar að

stofngerð (erfðafræði, gervitunglamerkingar),

heilsufari (sníkjudýr, sjúkdómar, meinafræði),

lífsöguþáttum (vöxtur, kynþroski, viðkoma),

lífeðlisfræði (hormónar, útskilnaður) og upp-

söfnun mengunarefna í vefjum. Framkvæmd

verkefnisins hófst í ágúst 2003. Árið 2006 voru

veidd 60 dýr og hafa alls veiðst 161 dýr af þeim

200 sem gert er ráð fyrir til rannsóknanna.

Frumniðurstöður úr hluta rannsóknanna voru

kynntar á ársfundi NAMMCO á Selfossi í mars.

Á árinu var unnið við úrvinnslu fæðusýna, mengun-

arsýna, hormóna og sýna til að meta aldur og

kynþroska dýranna. Einnig hefur heilsufar hrefn-

anna verið metið með ýmsum mælingum á blóði

og örverum. Verkefnið er unnið í samvinnu við

sérfræðinga á Rannsóknastofnun Fiskiðnaðarins,

Iðntæknistofnun, Tilraunastöð HÍ í meinafræðum,

Geislavörnum Ríkisins og Landspítala Háskólasjúkra-

húss auk erlendra rannsóknastofnana. Framvinda

hrefnuverkefnisins var kynnt á ársfundi vísinda-

nefndar Alþjóðahvalveiðiráðsins (IWC) í júní.

Sérfræðingar stofnunarinnar tóku þátt í störfum

vísindanefnda IWC og NAMMCO. Innan beggja

samtaka stendur yfir sérstök úttekt á ástandi

stofna langreyðar í Norður-Atlantshafi. Áfram var

unnið við greiningu á erfðafræði langreyðar við

Ísland og samanburði við önnur hafsvæði á

Norður-Atlantshafi. Einnig var unnið að endur-

skoðun sögulegra gagna um veiðar Norðmanna

hérlendis 1883-1915, en þær upplýsingar ásamt

gögnum frá víðtækum hvalatalningunum (NASS)

á Norður-Atlantshafi 1987, 1989, 1995 og 2001

eru megingrundvöllur líkangerðar af þróun

stofnsins frá upphafi hvalveiða í lok 19. aldar.

Fundur sameiginlegs vinnuhóps vísindanefnda

IWC og NAMMCO vegna úttektar á langreyði í

Norður-Atlantshafi var haldinn í Reykjavík í mars

2006. Vinnuhópurinn samþykkti mat á fjölda

langreyða í mið-Norður-Atlantshafi frá 2001 upp

á 25.800 dýr (95% öryggismörk: 20.200-33.000).

Vísindanefnd IWC staðfesti einnig matið á árs-

fundi sínum á árinu.

Starfsmenn stofnunarinnar mældu og tóku sýni

úr langreyðum úr atvinnuveiðum sem hófust í

október. Gögnin veita upplýsingar um fæðu,

næringarástand og lífsögulega þætti (s.s. aldur,

kynþroska og viðkomu) dýranna.

Sérfræðingar stofnunarinnar tóku þátt í undir-

búningi samræmdra hvalatalninga í Norður-

Atlantshafi á vettvangi NAMMCO sumarið 2007.

Útlit er fyrir þáttöku fleiri þjóða en verið hefur í

fyrri talningum og að stærra svæði verði kannað

en nokkru sinni fyrr.

Á tímabilinu 14. júlí til 11. ágúst unnu starfsmenn

stofnunarinnar að rannsóknum á hnýðingum í

samvinnu við erlenda sérfræðinga. Rannsóknirnar

lutu annars vegar að hljóðnotkun og heyrn

hnýðinga og hins vegar að ferðum og búsvæða-

notkun.

Á undanförnum áratugum hefur stofnunin

skrásett og rannsakað eftir föngum hvali sem

rekur dauða eða lifandi á strendur landsins. Auk

ofangreindra rannsókna voru á árinu kynntar

niðurstöður rannsókna undangenginna ára um

æxlunarhormóna í langreyði, auk rannsókna um

meinafræði og heilsufar hnísu.



STOFNERFÐAFRÆÐI

Í desember var aðstaða Hafrannsóknastofnunar-

innar við erfðafræðirannsóknir flutt frá Keldna-

holti í húsnæði Prokaria ehf., en gerður hefur

verið samningur við fyrirtækið um leigu á húsnæði

og aðstöðu ásamt samstarfssamingi um greiningar

sýna. 

Á undanförnum árum hefur verið unnið við

rannsóknir á erfðaefni karfa við Ísland og á

nálægum hafsvæðum. Tilgangurinn var að

kanna hvort úthafs- og djúpkarfi séu erfðafræði-

lega aðskildir stofnar og einnig hvort um fleiri en

einn stofn djúpkarfa sé að ræða, annan í Græn-

landshafi en hinn í köntunum suður og vestur af

landinu. Verkefnið tengist rannsóknum á útbreiðslu

og líffræði karfa í Grænlandshafi og nálægum

hafsvæðum. Verkefnið var styrkt af Rannís, út-

gerðum með karfakvóta og Evrópu-sambandinu.

Allri greiningu verksins er nú lokið og unnið er

að því að birta niðurstöður vinnunar í tímaritum. 

Í rannsóknaverkefninu „rekjanleiki þorsks til

stofneininga“ (CODTRACE), sem er á lokastigi

hefur erfðafræðilegur skyldleika þorska frá

tveimur hrygningasvæðum og fæðusvæðum við

Ísland verið skoðaður. Tengjast þessar rannsóknir

fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið á stofn-

gerð þorsks sem og nýliðunarrannsóknum við

Ísland. Jafnframt voru einstakir þorskar (t.d.

fiskur á mörkuðum) raktir til upprunalegra

stofneininga þeirra. Unnið var að tímabundnu

verkefni varðandi DNA einstaklingsgagnagrunn

yfir norskar hrefnur fyrir norsku Fiskistofuna. Þá

hófust einnig verkefni varðandi DNA-einstaklings-

greiningar á íslenskri hrefnu og langreyði.

VEIÐIEFTIRLIT

Hafrannsóknastofnunin hefur frá upphafi séð um

stjórn veiðieftirlits og samkvæmt lögum fer

stofnunin með vald til skyndilokana og gerir

tillögur um viðmiðunarmörk fyrir lokanir til

sjávarútvegsráðuneytis, sem miðast við hlut-

fallslegan fjölda undir tiltekinni stærð eftir

tegundum. Veiðieftirlitshópur, sem í eru sex

fiskifræðingar stofnunarinnar, vinnur í samráði

við veiðieftirlitsmenn Fiskistofu, sem tilkynna um

mælingar yfir viðmiðunarmörkum og leggur til

stærð lokunarsvæðis í samráði við skipstjóra á

viðkomandi slóð. Starfsmenn Landhelgisgæslu

um borð í varðskipum koma einnig oft að skyndi-

lokunum með svipuðum hætti.

Skyndilokanir voru alls 171 á árinu 2006, saman-

borið við 94 og 73 árin 2005 og 2004. Flestar

lokanir á árinu voru vegna þorskveiða eða 101,

langmest á línu eða 97.  Mikil aukning varð á

ýsulokunum og er það vegna veiða úr mjög

sterkum árgangi frá árinu 2003. Alls urðu lokanir

vegna ýsu 77, þar af 33 þar sem einnig var lokað

vegna þorsks.

SÖGULEG GÖGN SÍÐAN
1899

Innsláttur eldri rannsóknagagna í gagnagrunn

stofnunarinnar er eitt stærsta stoðverkefni sem

unnið er að á nytjastofnasviði. Verkefnið hófst

árið 1996 og nú er lokið við allar færslur frá

árunum 1970-1985 eða samtals um 51.000

stöðvar með sýnum af hinum ýmsu tegundum

sem rannsakaðar voru á því tímabili.

Lokið er að mestu við innslátt gamalla afladag-

bóka í gagnagrunn, m.a. allar aflaskýrslur fyrir

rækjuveiðar á grunnslóð, hörpudisksveiðar, síld-

veiðar og humarveiðar allt frá 1960, auk skýrslna

um neta-, línu-, dragnóta- og spærlingsveiðar

sem til eru fyrir afmörkuð tímabil. Enn á þó eftir

að slá inn togaraskýrslur frá árunum 1961-1969.

19



20

STAFRÆN MYNDGREINING VIÐ KVARNA-
RANNSÓKNIR OG ALDURSGREININGU FISKA

Kvarnir myndast í hólfum við heila fiska. Megin-

uppistaða kvarna eru kalksambönd en einnig er í

þeim vottur af próteinum. Kvarnir vaxa með

fiskinum alla ævi og hafa að geyma mikilvægar

upplýsingar um lífssögu fisksins. Í kvörnum

myndast árhringir þar sem vetrarhringir eru

dökkir og sumarhringir ljósir og þess vegna má

nota kvarnir til aldursgreininga. Kvarnir gefa því

upplýsingar um aldurssamsetningu fiskistofna og

er nákvæmni við slíkar rannsóknir afar mikilvæg.

Stafræn myndgreining, byggir á myndatöku 

af kvörnum og vinnu með myndirnar í tölvu. 

Myndvinnsluforritið TNPC er sérhannað fyrir

myndgreiningar á kvörnum. Þessi aðferð er til

dæmis notuð við athuganir á áhrifum veiða á

kynþroskaaldur þorsks.

Hægt að er skerpa kvarnamyndir með stafrænni

aðferð (1. mynd). Þá er sjáanlegur munur á

hringjum vetrarvaxtar og sumarvaxtar aukinn

með forritinu. Forritið ,,sér“ gráskala kvarnar-

innar með meiri nákvæmni en mannsaugað og

má aldurslesa kvörn með hliðsjón af gráskala-

línuriti, sem eykur nákvæmni og öryggi túlkunar.

Skýrleiki kvarna ræðst að að hluta til af um-

hverfisaðstæðum á því svæði sem fiskur hefur

haldið sig. 

Önnur aðferð sem verið er að þróa til að skerpa

árhringina er að baka kvarnirnar. Bökun virðist

auka skerpu kvarna og verður þessi aðferð

könnuð betur (2. mynd). Hafi bökun marktæk

áhrif á skerpuna gæti það auðveldað aldurs-

greiningu og aukið enn frekar gæði og áreiðan-

leika aldursgreininga. Stafræn myndgreining

hentar vel til samanburðar á kvörnum fyrir og

eftir meðhöndlun, því hægt er að meta skerp-

ingu tölulega en ekki aðeins sjónrænt (3. og 4.

mynd)

Líklegt er að stafræn myndgreining við kvarna-

rannsóknir bæti verulega áreiðanleika og gæði

niðurstaðna, auðveldi skráningu í gagnagrunn

og geri hana öruggari. Allar myndir eru vistaðar

og auðvelt er að sækja mynd af stakri kvörn til

að endurmeta aldursgreiningu. Sömuleiðis er

auðvelt að nálgast allar mælingar og gögn fyrir

myndina. Við aldursgreiningu í myndgreini er

ekki aðeins árafjöldinn vistaður heldur einnig

túlkunin á viðkomandi kvörn, þar með fást meiri

upplýsingar um aldursgreininguna sem geta nýst

til frekari rannsókna. Notkun tölva við kvarna-

rannsóknir og aldursgreiningar fiska mun eflaust

aukast í náinni framtíð.

Elías Freyr Guðmundsson

1. mynd. Þorskkvörn úr 7 ára fiski fyrir skerpingu (A) og eftir stafræna skerpingu (B).

2 mm
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3. mynd. Langlúrukvörn fyrir slípun (A) og eftir slípun (B).

2. mynd. Óbökuð þorskkvörn (A) , bökuð þorskkvörn (B) og samanburður á skerpu.

4. mynd. Hlýrakvörn fyrir meðhöndlun (A) og eftir bökun og
stafræna skerpingu (B).

2 mm

2 mm

2 mm
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ÞORSKUR Á FÆREYJAHRYGG

Á síðustu árum hefur orðið töluverð aukning í

veiðum á þorski á Færeyjahrygg beggja vegna

miðlínu. Á síðasta ári fengust upplýsingar um að

afli Færeyinga á þessu svæði innan þeirra eigin

lögsögu hafi verið um 4 þúsund tonn á árinu

2005. Endurheimtur úr merkingarrannsóknum

Íslendinga og Færeyinga síðustu ára voru

skoðaðar til að meta líklegan uppruna þorsks á

umræddu svæði. Af þeim 8 þúsund þorskum

sem voru endurheimtir við Ísland og Færeyjar á

síðasta áratug fengust 17 fiskar á Færeyjahrygg

(gráa svæðið á mynd). Af þeim voru 14 fiskar

merktir á Íslandsmiðum, 2 á Hryggnum en

aðeins 1 á Færeyska landgrunninu. Þessu til

viðbótar endurheimtust 5 fiskar sem að merktir

voru á Hryggnum og veiddust þeir allir á íslenska

landgrunninu. Þessar merkingarannsóknir sýndu

því að þorskur sem er á Færeyjahrygg er að

stærstum hluta íslenskur að uppruna.

Einar Hjörleifsson

Mynd: Yfirlit yfir staðsetningar á merkingum (bláir hringir) og endurheimtum fiska sem að endurheimtust á Færeyjahrygg (rauðar
línur). Grænar línur sýna farsnið fiska sem að merktir voru á Hryggnum.



ALDURSGREININGAR Á
FISKUM

Starfsmenn Hafrannsóknastofnunarinnar í

Reykjavík og útibúum í Ólafsvík, á Ísafirði,

Akureyri, Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum

taka sýni til lengdarmælinga og kvörnunar í

mismunandi leiðöngrum stofnunarinnar. Einnig

voru tekin sýni úr afla mismunandi veiðarfæra frá

öllum árstímum úr lönduðum afla báta og togara

í fiskverkunarhúsum og fiskmörkuðum. Veiði-

eftirlitsmenn frá Fiskistofu afla einnig gagna úr

lönduðum afla og um borð í fiskiskipum. Árið

2006 voru lengdarmældir rúmlega 1,5 milljón

fiskar og yfir 126 þúsund kvarnaðir. Aldurs-

greindir fiskar voru um 95 þúsund. 

Tekinn hefur verið í notkun myndgreinir við

myndatökur og mælingar á kvörnum fyrir verk-

efnið “Áhrif veiða á lífssögu þorsks”. Mynd-

greinirinn samanstendur af víðsjá, stafrænni

myndavél, tölvu og myndvinnslu-forriti. Með

forritinu er mögulegt að staðla útlit myndanna 

og hægt er að skerpa kvarnamyndirnar þannig 

að árhringir þeir sem myndast í kvörnum verða

mun skýrari. Stafræn skerping getur auðveldað

aldurslestur á óskýrum kvörnum og mun auka

enn frekar gæði og áreiðanleika aldurstúlkunar.

Við aldursgreiningar með hjálp myndgreinis er

ekki aðeins mögulegt að vista aldur fisks heldur

einnig upplýsingar um hvernig viðkomandi kvörn

er túlkuð. Þetta auðveldar mjög allt gæðaeftirlit

á aldursgreiningum. Einnig er verið að kanna

ýmsar aðferðir til að gera árhringina sem skýrastar,

með því að baka kvarnir og slípa þær. Stafræn

myndgreining við aldurslestur og rannsóknir á

kvörnum mun væntanlega aukast í framtíðinni. 

Í meðfylgjandi töflu er yfirlit yfir lengdarmælingar,

kvarnasöfnun og aldursgreiningu á helstu nytja-

fiskum árið 2006. Þar kemur meðal annars fram

að um 400 þúsund þorskar voru lengdarmældir

og tæplega 23 þúsund kvarnaðir og aldurs-

greindir. Um 350 þúsund ýsur voru lengdar-

mældar og rúmlega 22 þúsund kvarnaðar og

aldursgreindar. Alls voru lengdarmældir 100

þúsund gull-, djúp- og úthafskarfar og yfir 14

þúsund kvarnaðir. Um 162 þúsund flatfiskar voru

lengdarmældir og tæplega 20 kvarnaðir. Þá voru

tæplega 20 þúsund kolmunnar lengdarmældir

og um 9 þúsund loðnur kvarnaðar og safnað

hreistri frá um 8 þúsund síldum.

23

Tegund Lengdarmælt Kvarnað/hreistrað Aldursgreint
Þorskur 374169 22838 19811
Ýsa 348390 21994 20966
Ufsi 69759 9567 9527
Gullkarfi 11959 8693 569
Úthafskarfi 18462 1385 0
Djúpkarfi 60174 4575 0
Blálanga 2880 737 0
Langa 7864 2199 0
Keila 7807 1453 0
Steinbítur 30669 3603 3510
Lúða 218 185 185
Grálúða 20916 3219 0
Skarkoli 37683 5902 5615
Þykkvalúra 13469 1282 1161
Langlúra 31955 6948 6788
Stórkjafta 4929 701 622
Sandkoli 13024 842 824
Skrápflúra 40716 824 806
Síld 37506 6167 5835
Síld ísl./norsk 5717 1816 1694
Loðna 19943 8873 8158
Kolmunni 19344 8418 7032
Gulllax 11446 1250 1211
Skötuselur 5644 899 0
Aðrar teg. 5802 351 1211

Alls 1200445 124721 94314
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L ÍF  NEMUR LAND
SJÓR OG SJÁVARL ÍFVERUR Í  SURTSEY

Þegar Surtsey myndaðist við eldgos í nóvember

1963 varð strax mikil áhugi meðal náttúruvísinda-

manna á að fylgst yrði með eyjunni, aðflutningi

lífs til hennar og uppvexti og framvindu lífveru-

samfélaga. Þessi áhugi beindist ekki síður að

sjávarlífverum en lífverum á landi. Hafrannsókna-

stofnunin hefur á undanförnum áratugum unnið

að rannsóknum á aðflutningi og afkomu sjávar-

lífvera í Surtsey. Rannsóknirnar beinast einkum

að því að fylgjast með því hvaða lífverur setjast

að í eyjunni, í hvaða röð þær koma og hvernig

þeim vegnar í nýjum heimkynnum. 

Umhverfisþættir

Þeir umhverfisþættir sem sennilega hafa hvað

mest áhrif á það hvaða tegundir vaxa upp í

Surtsey eru fjarlægð til næsta grunnsævis, þar

sem líkleg uppspretta lífveranna er og ágangur

sjávar sem brýtur smám saman niður eyjuna.

Næsta eyja við Surtsey er Geirfuglasker í um 3 km

fjarlægð. Til Heimaeyjar eru um 20 km og 30

km að suðurströnd Íslands. Mikill brimþungi er í

Surtsey og hefur hann áhrif á lífsskilyrði sjávar-

lífveranna eftir að þær berast til eyjarinnar.

Suðvestanáttir eru ríkjandi og kemur úthafsaldan

þá óheft um langan veg og brotnar á berginu í

Surtsey. Við Surtsey er öldumæladufl sem rekið

er af Siglingastofnun. Þar hafa mælst hæstar

öldur á Íslandsmiðum, yfir 20 metra háar. Aldan

brýtur niður hraunið á suðurströndinni og

rofefnið, aðallega sandur og möl, fellur niður í

neðansjávarhlíðarnar (1. mynd). Sandurinn fer á

hreyfingu þegar veður eru vond, slípar steinana

og getur þá gert lífverunum erfitt um vik við að

festa sig og vaxa upp á botni.

Landnám tegunda

Fyrstu árin eftir gos, fjölgaði tegundum hratt í

Surtsey (2. mynd). Árið 1971 fundust um 30

tegundir botnþörunga í sjó við eyjuna. Eftir 1970

bættust fáar tegundir við í hvert sinn sem farið

var til rannsókna og 1997 fundust um 40 tegundir.

Til samanburðar má geta þess að í Heimaey eru

skráðar um 120 tegundir. Það er því enn nokkuð

langt þar til að það næst sá tegundafjölbreytileiki

sem búast má við að verði í Surtsey í framtíðinni. 

Mótun samfélaga

Víðast hvar í kringum Surtsey er botninn mjög

óstöðugur þar sem stöðugt molnar úr berginu.

Minnstar breytingar hafa orðið á strandlínunni

við austurströndina og þar hefur einnig orðið

hvað mesta framþróun í botndýra- og gróður-

samfélögunum. Í byrjun áttunda áratugarins

voru þarategundin marinkjarni (Alaria esculenta)

og kóraltegundin náhönd (Alcyonium digitatum)

mjög áberandi ofan á stærstu steinunum allt

niður á 30 m dýpi í neðansjávar hlíðunum í

austanverðri Surtsey (3. mynd). Útbreiðsla þessara

tegunda hefur þrengst mjög  á seinni árum.

Marinkjarna er nú nær eingöngu að finna ofan

við 10 m dýpi og náhöndina neðan við 20 m. Á

dýptarbilinu frá 10 til 20 m hefur víða vaxið upp

þéttur þaraskógur ofan á stærstu björgunum.

Karl Gunnarsson

1. mynd. Breytingar á strandlínu Surtseyjar á 30 ára tímabili.
Mest hefur brotnað úr suðurströndinni en minnst úr
austurströnd eyjarinnar. Norðurnefið er sandrif sem hefur
færst til austurs

2. mynd. Þróun í tegundafjölda þörunga og dýra á botninum við Surtsey eftir gos 1963.
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3. mynd. a. Marinkjarni er áberandi tegund í neðansjávarhlíðum Surtseyjar frá lágfjörumörkum niður á um 10 m dýpi. 
b. Við austurströnd Surtseyjar virðist botn vera tiltölulega stöðugur og mynda áratuga-gamlar þaraplöntur þétta lundi
ofan á stórgrýti og björgum á botninum á 10 til 20 m dýpi. 
c. Neðan við 20 m dýpi við Surtsey eru dýr orðin ríkjandi á botninum og er náhönd þar oft mjög áberandi tegund.  

a

c

b
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ALMENN STARFSEMI

Hlutverk sviðsins er að annast reglulega úttekt á

ástandi fiskistofna, að móta tillögur stofnunarinnar

að ráðgjöf um aflamark, veita stjórnvöldum al-

menna ráðgjöf um skynsamlega nýtingu sjávar-

fangs og annast útgáfu árlegrar skýrslu um ástand

nytjastofna og aflahorfur á Íslandsmiðum.

Starfsemin á árinu 2006 fólst sem fyrr í því að

fara yfir gögn og úttektir einstakra sérfræðinga á

þeim nytjastofnum, sem stofnunin veitir ráðgjöf

um. Þetta starf var unnið af sérstakri verkefnis-

stjórn, en auk hennar koma fjölmargir starfsmenn

stofnunarinnar að rannsóknum og úrvinnslu, sem

tengjast veiðiráðgjöfinni. Verkefnisstjórnin hélt

alls 24 fundi á árinu.

Störf á veiðiráðgjafarsviði voru með hefðbundnu

sniði, þar sem áhersla var lögð á að nýtt væru öll

tiltæk gögn við ráðgjöfina s.s. gögn safnað úr

afla, niðurstöður úr leiðöngrum og afladagbækur

fiskiskipaflotans. Starfsmenn héldu fjölmarga

fyrirlestra á árinu þar sem þeir kynntu ástand

stofna, ráðgjöf um skynsamlega nýtingu og

forsendur hennar. Jafnframt var svarað fjölda

skriflegra og munnlegra fyrirspurna frá stjórn-

völdum og hagsmunaaðilum. Einnig sóttu sér-

fræðingar veiðiráðgjafarsviðs fjölda vinnufunda

og ráðstefna erlendis á árinu.

Auk ofangreinds taka starfsmenn virkan þátt í

fjölda rannsóknaverkefna s.s. „áhrif veiða á

lífssögu þorsks“, „gerð líkans af samspili þorsks

og loðnu“ og „fæða þorsks úr afla fiskiskipa“.

STOFNMAT

Skýrsla Hafrannsóknastofnunarinnar um ástand

nytjastofna á Íslandsmiðum árið 2005 og afla-

horfur fiskveiðiárið 2006/2007 (Fjölrit nr. 126)

kom út í byrjun júní. Í skýrslunni er að finna

hefðbundið yfirlit yfir ástand einstakra nytjastofna

og líklega þróun stofnstærðar miðað við nýtingar-

stefnu. Á grundvelli langtímamarkmiðs um sjálf-

bæra nýtingu er lagður til hámarksafli fyrir á

fjórða tug stofna. Jafnframt er í skýrslunni stuttur

kafli um umhverfisþætti sjávar eins og hitastig,

seltu og magn átu í hafinu við landið. Auk al-

mennrar kynningar var skýrslan kynnt á sér-

stökum fundum með hagsmunaaðilum.

RÁÐGJÖF ALÞJÓÐA-
HAFRANNSÓKNARÁÐS-
INS (ICES)

Flestir þeir nytjastofnar sem Hafrannsóknastofn-

unin gerir úttekt á eru einnig til umfjöllunar hjá

Alþjóðahafrannsóknaráðinu. Það eru þrjár vinnu-

nefndir ráðsins sem hér eiga hlut að máli: norð-

vestur-vinnunefndin, norður-uppsjávarfiska-
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nefndin og djúpfiskanefndin. Í þeirri fyrstnefndu

er fjallað um þorsk, ýsu, ufsa, gullkarfa, djúpkarfa,

úthafskarfa, grálúðu og íslensku sumargotssíldina.

Í norður-uppsjávarfiskanefndinni er fjallað um

norska vorgotssíld, kolmunna og loðnu. Í djúp-

fiskanefndinni er fjallað um löngu, keilu, blálöngu

og gulllax.

Venjan er sú að frumgögn eru unnin upp og

farið yfir fyrstu drög að stofnmati hér heima en

síðan eru gögn stofnunarinnar og bráðabirgða-

stofnmat lögð fram á árlegum fundum vinnu-

nefndanna. Þar er farið yfir öll gögn og komist

að sameiginlegri niðurstöðu um endanlegt stofn-

mat, sem síðan er birt í skýrslu viðkomandi vinnu-

nefndar. Sú skýrsla er send til fiskveiðiráðgjafar-

nefndar Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Þar er aftur

farið yfir forsendur og niðurstöður vinnunefnd-

anna. Niðurstaðan úr þeirri vinnu er svo skýrsla

ráðgjafarnefndarinnar, sem er hin opinbera ráð-

gjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Endanlegar

tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar til stjórn-

valda eru oftast nær samhljóða ráðgjöf Alþjóða-

hafrannsóknaráðsins, en geta þó sýnt frávik komi

fram nýjar upplýsingar sem skipta máli.
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BÓKASAFN

Sjávarútvegsbókasafnið er í eigu Hafrannsókna-

stofnunarinnar og Rannsóknastofnunar fisk-

iðnaðarins (Matís ohf frá áramótum 2006/2007).

Starfsemi Sjávarútvegsbókasafnsins árið 2006 var

með hefðbundnum hætti. Á árinu voru keyptar

um 80 bækur og bókasafnið er áskrifandi að um

200 tímaritum, en alls koma á safnið um 500 titlar

tímarita, skýrslna og annarra ritaðra heimilda. Eins

og áður voru millisafnalán fyrirferðarmikil í starf-

seminni þótt heldur hafi dregið úr þeim innan-

lands vegna landsaðgangs að tímaritum (hvar.is).

Mest var pantað af greinum frá bókasöfnum

innanlands, á Norðurlöndunum og Bretlandseyjum.

Greinar í formi ljósrita voru sendar víða um heim,

en bókasöfn innanlands eru þó enn stærstu

viðskiptavinirnir þrátt fyrir landsaðganginn. 

Bókasafnið heldur úti vefsíðu þar sem unnt er að

tengjast völdum tímaritum sem mikilvæg eru við

rannsóknir vísindamanna stofnananna, sum í

gegnum landsaðganginn en önnur eru aðeins

keypt á bókasafnið og aðgangur því takmarkaður

við starfsfólk stofnananna.

REIKNIDEILD

Starfsfólk reiknideildar starfar við þróun fjölstofna-

líkana en einnig við almenna líkanagerð í sam-

vinnu við annað starfsfólk Hafrannsóknastofnun-

arinnar. Fjölstofnalíkönin eru hluti BECAUSE sem

er stórt ESB-verkefni sem Hafrannsóknastofnunin

tekur þátt í. Forvera þessa verkefnis (dst2) lauk

árið 2004 og voru niðurstöður settar fram í loka-

skýrslu í þremur bindum sem birtust í ritröð

stofnunarinnar árið 2005. Að auki vann starfs-

fólk deildarinnar að áframhaldandi þróun vöru-

húss gagna, sem nýtist í margs konar vinnslu

innan stofnunar og utan, en aðallega þó gagn-

vart almenningi sem vef-andlit að gögnum og

gagnvart sérfræðingum sem tól til að forvinna

gögn fyrir fjölstofnalíkön.

Á reiknideild hafa að undanförnu starfað 4 til 5

starfsmenn. Starfsmönnum fækkaði í einn á

árinu, í framhaldi af lokum BECAUSE-verk-

efnisins. Gert er ráð fyrir að starfsvið deildarinnar

sem snertir almenna líkanagerð verði fellt undir

veiðiráðgjafasvið stofnunarinnar í framtíðinni.

TÆKNIDEILD

Eins og undanfarin ár önnuðust starfsmenn

tæknideildar uppsetningu, viðhald og viðgerðir

ýmissa rannsóknatækja auk hönnunar og smíði

ýmiss sérbúnaðar. Má í þessu sambandi sérstaklega

nefna uppsetningu og prófanir nýrra tækja til

myndatöku neðansjávar. Umsjón með tæki til

merkinga á fiski neðansjávar er nú einnig í

höndum deildarinnar.

STOÐDEILDIR
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Starfsmenn tóku eins áður þátt í söfnun og

úrvinnslu bergmálsgagna, bæði vegna fiskirann-

sókna og kortlagningar hafsbotnsins. Á árinu

lauk vinnu við að tryggja betra aðgengi að eldri

bergmálsgögnum, sem safnað hefur verið á

stafrænu formi frá 1991 í hinum ýmsu rannsókna-

leiðöngrum á uppsjávarfiski. Umsjón og varðveisla

þessar gagna hefur nánast alfarið verið í höndum

tæknideildar.

Starfsmenn voru ráðgefandi varðandi kaup á

ýmsum rannsóknatækjum og hugbúnaði, t.d

bergmálmælum og hugbúnaði til úrvinnslu berg-

málsgagna. Þá var rekstur, viðhald og kvörðun

fiskileitartækja, fjölgeislamælis og mælitækja til

sjórannsókna stór hluti af verkefnum deildar-

innar. Ýmislegt viðhald um borð í rannsókna-

skipum okkar var einnig að nokkrum hluta í

höndum starfsmanna. 

Frá því vorið 2000 hefur tæknideild verið til húsa

í Faxaskála. Vegna byggingaframkvæmda borgar-

innar var starfsemin flutt á árinu í Grandaskála í

Örfirisey.

ÚTIBÚ

Útibú Ólafsvík

Almenn starfsemi

Gagnasöfnun úr fiskafla lönduðum á Snæfellsnesi

var eins og undanfarin ár stór þáttur í starfsemi

útibúsins. Sýnataka gekk allvel í samstarfi við

útgerðir, sjómenn og fiskmarkaði. Nokkur fisk-

merki og merktir fiskar bárust útibúinu á árinu,

samtals 26 þorskar en það er töluverð fækkun sé

miðað við undanfarin ár. Einnig var tekið á móti

sjaldséðum fiskum og furðuskepnum sem annað-

hvort voru greind til tegunda og mæld á staðnum

eða send sérfræðingum í Reykjavík til nánari

skoðunar. Útibúinu bárust meðal annars vogmær,

brandháfur og dökksilfri. 

Guðmundur Runólfsson hf. í Grundarfirði hefur

staðið fyrir tilraunum með áframeldi á þorski.

Hafa starfsmenn útibúsins fylgst með eldinu og

tekið þátt í umhverfis- og vaxtarmælingum.

Útibúið hefur einnig komið að kynningu á starfi

Hafrannsóknastofnunarinnar og lífríki hafsins í

grunnskólum og fjölbrautarskóla á Snæfellsnesi.

Starfsmenn útibúsins sjá þar að auki um gagna-

söfnun í tengslum við ýmis verkefni stofnunar-

innar á svæðinu og taka þátt í leiðöngrum.  

Fæðurannsóknir

Haldið var áfram samstarfi við sjómenn fjögurra

báta, sem stunda veiðar með dragnót, netum,

línu og handfærum, um rannsóknir á fæðu þorsks.

Þetta er hluti af stóru verkefni þar sem þorsk-

mögum er safnað af bátum og skipum sem stunda

veiðar allt í kringum landið.  Í ár söfnuðust rúm-

lega 2000 þorskmagar, og er greiningu á fæðu-

innihaldi þeirra að mestu lokið. Samstarf þetta

við sjómenn hefur gengið mjög vel.  Stefnt er að

því að halda þessu verkefni áfram, sem nokkurs-

konar vöktun á fæðu þorsks á Íslandsmiðum.

Útibú Ísafirði

Almenn starfsemi

Á vordögum var ráðinn nýr veiðarfærasérfræð-

ingur til útibúsins. Stöðugildi við útibúið eru því

þrjú og hálft; útibússtjóri, rannsóknamaður og

ein og hálf staða sérfræðinga í rannsóknum á

veiðarfærum. Auk þess var ráðinn sumarstarfs-

maður, sem sinnti einkum greiningum á maga-

sýnum. Vel gekk að mestu að framfylgja áætlun

um söfnun gagna úr lönduðum afla. Að venju

tóku starfsmenn þátt í sýnatöku og ýmsum

leiðöngrum vegna verkefna stofnunarinnar.

Hlutdeild rannsókna á veiðarfærum hefur aukist

jafnt og þétt hjá útibúinu.

Í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða hefur

útibúið tekið á móti nemendum frá Sjávarútvegs-

skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Nemendur

komu nú í annað sinn vestur til náms og verk-

efnavinnu í veiðarfærafræðum og dvelja þeir um

fjögurra mánaða skeið. Í ágúst stóð útibúið,

ásamt Háskólasetri Vestfjarða, fyrir ráðstefnu sem

fjallaði um atferlisstjórnun fiska. Markmið ráð-

stefnunar var að ná saman sérfræðingum í atferli

og lífeðlisfræði og tengja þekkingu þeirra við

vandamál í veiðitækni. Fjórir erlendir fyrirlesarar

fluttu erindi ásamt starfsmönnum útibúsins.

Þorskeldi

Frá upphafi þorskeldis á Vestfjörðum hefur úti-

búið tekið þátt í ýmsum verkefnum tengdum því.

Útibúið tekur um þessar mundir þátt í tveimur

verkefnum sem snúa annars vegar að þróun

hringormasýkingar og hins vegar kynþroska í

eldisþorski. Um það bil 1.100 tonn voru af þorski

í eldi á Vestfjörðum á haustmánuðum, hjá fjórum

eldisfyrirtækum.



Fæða þorsks í afla fiskiskipa

Rannsóknir á fæðu þorsks er fyrirferðamesta ein-

staka verkefni útibúsins. Tekin eru daglega maga-

sýni úr þorski í öllum róðrum og þau tekin í land

til greiningar. Á vegum útibússins var u.þ.b. 2.500

sýnum safnað á árinu og 1.800 sýni greind.

Rækja 

Heldur virðast rækjustofnarnir í Ísafjarðardjúpi og

í Arnarfirði vera að braggast eftir djúpa lægð

undanfarinna ára. Stofnmæling fór fram í október

og á nokkrum stöðum í Ísafjarðardjúpi fékkst nú

þokkalegur afli. Vístiala rækju hækkaði því

verulega frá fyrra ári, þegar hún var í sögulegu

lágmarki. Talsvert fannst af rækju á fyrsta ári,

sem er óvenjulegt á þessum árstíma. Nokkuð var

af þorski á slóðinni og mikið af ýsu um allt Djúp,

aðallega af árgangi 2003. Dreifing rækju í Arnar-

firði hefur lítið breyst, hún er á tiltölulega litlu

svæði innarlega í Borgarfirði. Á öðrum svæðum

er nánast enginn rækja. Eins og í Ísafjarðdjúpi,

hækkaði vístitala rækju í Arnarfirði talsvert. Á

hvorugu svæðinu var þó mælt með veiðum.

Útibú Akureyri

Almenn starfsemi

Sem endranær var mikilvægasti þátturinn í starf-

semi útibúsins mælingar á lönduðum afla. Heldur

meira var mælt árið 2006 en árið á undan þar

sem nú er meira landað á Norðurlandi en áður.

Lögð var meiri áhersla á fiskmælingar utan Eyja-

fjarðarsvæðisins. Fiskmælingaferðir voru m.a.

farnar vestur að Drangsnesi og austur til Borgar-

fjarðar eystri. Einnig voru sýni tekin á Þórshöfn,

Raufarhöfn, Kópaskeri, Húsavík, Sauðárkróki,

Hofsósi og Skagaströnd. Magasýnasöfnun gekk

vel á árinu. 

Að venju bárust útibúinu allmörg fiskmerki og

óvenjulegir fiskar. Sjómenn létu einnig vita af

óvenjulegum fyrirbærum í hafinu. Til dæmis urðu

margir þeirra varir við að meira magn ýmissa

fiska, t.d. löngu, skötusels og lýsu sem allajafna

eru sjaldséðir úti fyrir Norðurlandi.

Sem fyrr kenndu sérfræðingar útibúsins á ýmsum

stigum menntakerfisins. Þeir höfðu umsjón með

nemendum í Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu

þjóðanna, kenndu við HA og tóku þátt í sjó-

ferðum þar sem lífríki hafsins var kynnt fyrir

grunnskólanemendum. Í ár var í annað skipti

farið á Bjarna Sæmundssyni með nemendur við

HA í stofnmælingu botnfiska í Eyjafirði. Sex tog

voru tekin víða í firðinum. Líkt og fyrri ár veiddist

mjög mikið af ýsu í firðinum. Einnig var farið

með nemendur í sjóferðir á Einari í Nesi til ýmis

konar sýnatöku.

Rannsóknir í Eyjafirði

Styrkir fengust frá háskólasjóði KEA og rannsókna-

sjóði HA til að nota fjarstýrðan kafbát (ROV) til

rannsókna á lífríki Eyjafjarðar. Farnar voru 7 sjó-

ferðir á Níelsi Jónssyni EA í lok ársins til þessa.

Snið voru tekin með kafbátnum þvert yfir

fjörðinn á 4 stöðum og 4 langsnið voru tekin

eftir álnum í miðjum firðinum þar sem einnig eru

teknar togstöðvar í Eyralli. Einnig voru tekin 2

snið á hverastrýtusvæðinu norðan Arnarness til

að kanna fiska og botndýralíf. Tækifærið var

einnig notað til að skoða betur hverastrýtusvæðið,

botninn við þorskeldiskvíar Brims, svæði þar sem

stór borgarísjaki hafði staðið á grynningum vorið

2005 (við Hauganes), sérkennilegar dældir austan

við Dalvík og 2 svæði könnuð þar sem grunur

var á að væru heitavatnsuppsprettur. Fyrsta

sjóferðin var farin 31. október og sú síðasta

þann 1. desember. 

Rannsóknir á hverastrýtunum héldu áfram á

árinu. Hitamælar voru settir niður við strýturnar

og rör fest á þær til að kanna hve hratt útfellingar

settust á þær. Fleiri sýni voru tekin úr vatninu á

vegum HA til örverurannsókna og segulsviðs-

mælingar voru gerðar á vegum Ísor en rannsóknir

á hverastrýtunum eru samstarfsverkefni þessara

stofnanna og Hafrannsóknastofnunarinnar.

Lítið var um fiskmerkingar á árinu en endurheimtur

úr merkingum með rafeindamerkjum frá vori

2005 voru orðnar nokkrar. Af 30 merktum fisk-

um höfðu 6 endurheimst í lok árs og fréttist

einnig af einum sem sleppt var aftur lifandi í

sjóinn. Sá síðastnefndi veiddist í Eyjafirði, einn

veiddist í Skagafirði en hinir í Skjálfandaflóa.

Útibú Höfn Hornafirði

Almenn starfssemi

Eins og undanfarin ár var gagnasöfnun úr lönd-

uðum afla stærsti þátturinn í starfsemi útibúsins.

Kvarnað, mælt og kyngreint var samkvæmt áætlun

um gagnasöfnun. Á þessu ári voru um 14.150

fiskar mældir og 4.700 kvarnaðir og hefur sýna-

taka aukist undanfarin ár. Við þessa vinnu hefur

30
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útibúið góða aðstöðu hjá Fiskmarkaði Horna-

fjarðar, en einnig voru tekin sýni í fiskvinnsluhúsum

á Höfn. Gagnasöfnunin gekk ágætlega á árinu

þrátt fyrir að oft sé erfitt að ná í sýni vegna

flokkunar aflans úti á sjó, gámaútflutnings og

afla sem seldur er í beinum viðskiptum. Reglu-

lega voru tekin sýni úr lönduðum síldar-, humar-

og loðnuafla. 

Að auki annaðist starfsmaður útibúsins gagna-

söfnun í ýmsum öðrum verkefnum stofnunarinnar.

Þá bárust útibúinu 10 merktir fiskar, þar af 3

með rafeindamerki og tekið var á móti nokkrum

sjaldséðum fiskum.

Útibú Vestmannaeyjum

Almenn starfssemi

Gagnasöfnun úr lönduðum afla var sem fyrr einn

stærsti þátturinn í starfseminni og gekk sýnataka

nokkuð vel. Starfsmenn tóku einnig þátt í gagna-

söfnun og ýmsum rannsóknaleiðöngrum á vegum

stofnunarinnar. Rannsóknabátur útibúsins, Friðrik

Jesson var einungis nýttur 5 daga á árinu.

Stofnmæling með netum (SMN)

Verkefnistjórn stofnmælingar með netum er í

höndum útibússtjóra stofnunarinnar í Vestmanna-

eyjum. Það fór fram á tímabilinu 1. til 30. apríl og

tóku 5 bátar þátt í því. Langtímamarkmið þess er

að bæta mat á stærð og aldurssamsetningu

hrygningarstofns þorsks.

Stofnmæling á marsíli við Ísland

Þetta verkefni hófst á árinu í útibúinu og er

markmið þess að meta breytingar í stofnstærð

marsílis og afla upplýsinga um árgangastyrk og

nýliðun í stofn marsílis við landið. Marsíli er mjög

mikilvæg fæða margra nytjafiska, hvala og sjó-

fugla. Farið var í tveggja vikna rannsóknaleiðangur

í júlí á Gæfu VE 11 og marsíli kannað á svæðinu

frá Breiðafirði að Ingólfshöfða.

Fæðurannsóknir

Sú breyting varð á verkefninu „Fæða þorsks úr

afla fiskiskipa“, sem er samstarfsverkefni útibúa

stofnunarinnar, að auk fæðusýna úr þorski var

safnað fæðusýnum úr ýsu og ufsa á árinu. Á

vegum útibúsins og í samstarfi við sjómenn hefur

verið safnað magasýnum af togara, netabát og

handfæra-/línubát. Með þessu verkefni er ætlunin

að afla frekari vitneskju um fæðu þorks, ýsu og

ufsa.

Endurskoðun gagnasöfnunarkerfa

Áfram var unnið við forritið „HafVog“ sem notað

er við sýnatöku úr lönduðum afla og í rannsókna-

leiðöngrum. Einnig var unnið að endurbótum á

forritinu Sýnó, en það heldur undan um sýna-

töku úr lönduðum afla. Þessi vinna er unnin í

samstarfi við útibúið á Ísafirði og tölvudeild

Fiskistofu.

Tilraunaeldisstöðin að
Stað við Grindavík

Almenn starfsemi

Eins og undanfarin ár snerist starfsemi Tilrauna-

eldisstöðvarinnar aðallega um verkefni tengd

þorski og sandhverfu. Við stöðina störfuðu fjórir

fastir starfsmenn, en auk þess voru ráðnir tveir

starfsmenn yfir sumarmánuðina.

Þorskur

Í eldisstöðinni er unnið að kynbótum á þorski og

seiðaframleiðslu fyrir eldisfyrirtæki. Kynbæturnar

eru unnar í samvinnu við hlutafélagið Icecod og

hófust þær árið 2003 með söfnun á erfðaefni

þorsks á Íslandsmiðum. Nú er söfnuninni lokið og

búið að framleiða seiði sem mynda grunnstofn

fyrir kynbætur á þorski. Grunnstofninn er alinn í

sjókvíum á Berufirði en úrvalsfiskur úr stofninum

er fluttur til undaneldis í eldisstöð í Höfnum á

Reykjanesi. Frjóvguð hrogn eru síðan flutt í eldis-

stöðina á Stað, þar sem seiðaframleiðslan fer fram.

Seiðaframleiðslan hefur náð jafnvægi í kringum

200.000 seiði á ári og meirihluti seiðanna hefur

verið seldur til einkafyrirtækja. Á árinu 2006

urðu tímamót í verkefninu þegar framleidd var

fyrsta kynslóð kynbættra seiða úr grunnstofninum.

Á fyrsta ársfjórðungi 2007 er síðan stefnt að

framleiðslu á kynbættum vetrarseiðum sem hægt

yrði að setja í sjókvíar strax á fyrsta sumri. Kyn-

bótaverkefnið er styrkt með árlegu framlagi úr

AVS-rannsóknasjóðnum, og er ætlað að leggja

grunn að því að Íslendingar geti stundað arðbært

þorskeldi á næstu áratugum. 

Í stöðinni var einnig unnið að ýmsum rannsóknum

sem tengjast þorskeldi. Nemi við Háskólann á

Akureyri lauk gagnasöfnun í mastersverkefni

með það að markmiði að endurbæta og upp-

færa vaxtarlíkan sem stofnunin hefur áður þróað

fyrir þorskeldi. Unnið var að rannsóknaverkefninu

„Forvarnir í þorskeldi“ í samvinnu við Rannsókna-

stofnun fiskiðnaðarins (nú Matís ohf.) og rann-
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sóknastöðina á Keldum. Í samvinnu við Keldur

var einnig unnið að rannsóknum á bólusetningum

á þorski. Á haustmánuðum hófust einnig rann-

sóknir á notkun orkusparandi díóðuljósa í þorsk-

eldi, en þessar rannsóknir eru unnar í samvinnu

við Rf , Prokaria hf., Háskólann á Hólum og Há-

skólann í Gautaborg.

Sandhverfa

Sandhverfa er verðmætur eldisfiskur sem þrífst

best við tiltölulega háan sjávarhita og er því afar

sjaldséð hér við land. Á undanförnum 15 árum

hefur þó í góðri samvinnu við sjómenn tekist að

byggja upp hrygningarstofn sandhverfu í eldis-

stöðinni. Hluti stofnsins er alinn á hliðraðri ljós-

lotu og því er nú hægt að framleiða seiði tvisvar

á ári ef þurfa þykir. Regluleg seiðaframleiðsla

hófst fyrir sex árum og undanfarin fjögur ár

hefur framleiðslan verið á bilinu 100-170.000

seiði á ári. Gæði seiðanna hafa farið batnandi ár

frá ári og nú er svo komið að öll seld seiði geta

státað af eðlilegum roðlit, en það hefur verið

vandamál á undanförnum árum. Alls voru seld

120.000 seiði á árinu.

RÁÐGJAFANEFND

Dagana 11. og 12. desember kom átta manna

ráðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunarinnar

saman til síns annars fundar. Megin verkefni

nefndarinnar er að fjalla um helstu þætti í starf-

semi Hafrannsóknastofnunarinnar, áherslur í

rannsóknum og gera tillögur um það sem betur

má fara. Nefndin er stjórn stofnunarinnar og

forstjóra til ráðuneytis auk þess að vera tengiliður

stofnunarinnar við sjávarútveginn og innlenda og

erlenda fagaðila. Á fundinum fór nefndin með

aðstoð yfirstjórnar yfir vinnuferli við mat og

forgangsröðun rannsóknaverkefna, rannsókna-

verkefni sem tengjast vistkerfisnálgun við stjórn

fiskveiða og vinnulag og umfang starfsemi sem

tengist kynningarmálum og þjóðfélagsumræðu

um haf- og fiskirannsóknir og ráðgjöf stofnunar-

innar. Í lok fundar var farið yfir ábendingar

nefndarinnar um þætti sem betur mættu fara í

þessum málum. Á næsta ári er á dagskrá hennar

að fara yfir vöktunarverkefni bæði hvað varðar

umhverfi og fiskistofna, ráðgjöf um nytjastofna

þar sem gögn eru takmörkuð og útgerð rann-

sóknaskipa.



33



34

SAMSTARFSHÓPAR UM
EFLINGU STOFNRANN-
SÓKNA

Á undanförnum árum hafa verið starfandi nokkrir

samstarfshópar hagsmunaaðila og stofnunarinnar

um eflingu rannsókna á tilteknum nytjategundum.

Hér er einkum um að ræða stofna sem hafa verið

í mikilli lægð og nytjategundir sem mikið hafa

verið til umræðu úti í þjóðfélaginu. Samstarfs-

hóparnir eru skipaðir einstaklingum í sjávarútvegi

með sérþekkingu á viðkomandi nytjastofni, auk

starfsmanna stofnunarinnar. Fjórir slíkir hópar

voru starfandi á árinu og fjölluðu þeir um karfa-,

flatfiska-, loðnu- og þorskrannsóknir.

KYNNINGARMÁL

Vísindamenn Hafrannsóknastofnunarinnar kynntu

rannsóknir sínar víða með fyrirlestrum og vegg-

spjöldum auk þess sem stofnunin tók samkvæmt

venju þátt í hátíðarhöldum á Hátíð hafsins við

Reykjavíkurhöfn í júní. Hafrannsóknastofnunin

kynnti starfsemi sína einnig á Vísindavöku í

Hafnarhúsinu við Tryggvagötu í september. Þá

voru nokkur verkefni kynnt í Rannísblaðinu auk

þess sem starfsmenn tóku þátt í verkefninu um

„vísindamann að láni“. Fjölmargir hópar heim-

sóttu Hafrannsóknastofnunina til að kynna sér

starfsemina, einkum innlendir og erlendir nemar

á ýmsum skólastigum. 

Nýr innri vefur var tekinn í notkun í maí. Er þess

vænst að með endurbótum á vefnum verði upp-

lýsingamiðlun innan stofnunarinnar öflugri og

gagnsærri, í takt við breytta tíma. Einnig var

nýverið keyptur búnaður til að taka upp fyrir-

lestra sem fluttir eru í Málstofu Hafrannsókna-

stofnunarinnar. Upptökurnar eru aðgengilegar á

vefnum: www.hafro.is.

Skólaskipið Dröfn var starfrækt alls 20 daga á

árinu, í febrúar og mars. Samtals voru nemendur

516. Eins og undanfarin ár er verkefnið unnið í

samstarfi Hafrannsóknastofnunarinnar, sjávarút-

vegsráðuneytis og Fiskifélags Íslands.

Fjöldi erlendra gesta heimsótti stofnunina á árinu

þar á meðal eftirfarandi:

Wallace Broecker, prófessor í jarðefnafræði við

Columbia háskólann í New York, heimsótti

Hafrannsóknastofnunina 17. janúar.

Danny Williams, forsætisráðherra Nýfundna-

lands, og sjávarútvegsráðherra, John Rideout,

heimsóttu Hafrannsóknastofnunina 30. ágúst.

Kamil Iskhakov, sérlegur fulltrúi Vladimirs

Putin, forseta Rússlands, í austurhéruðum

Rússlands og Roman Abramovich, ríkisstjóri í

Chukotka í austanverðri Síberíu ásamt Herra

Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, heim-

sóttu tilraunaeldisstöðina að Stað 20. október.

Sjávarútvegsráðherra Kanada, Loyola Hean,

heimsótti Hafrannsóknastofnunina 13.

nóvember.

ÖNNUR STARFSEMI
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Kínversk sendinefnd heimsótti

Hafrannsóknastofnunina 5. desember.

Eftirfarandi námskeið voru haldin fyrir starfsmenn

Hafrannsóknastofnunarinnar á árinu 2006:

Betra mataræði (fyrir sjómenn). Kennari:

Guðrún Adolfsdóttir

Multivariate analysis for marine biologists

(fjölþátta tölfræðigreining); 11-15. sept.

Kennari: Michael Greenacre, Roul Primicerio.

Fyrirlestrar og framsetning efnis; 8. nóvember.

Kennari: Þór Ásgeirsson

R-forritið; 12. – 14. desember. Kennari:

Gunnar Stefánsson.

Linux stýrikerfið;  18. og 19. desember.

Kennari: Gunnar Örvarsson.

NÁMSVERKEFNI

Á árinu 2006 styrkti Hafrannsóknastofnunin alls

8 nemendur og starfsmenn til framhaldsnáms í

haf- og fiskifræði og skiptust þeir jafnt á milli

meistaraprófsnáms og doktorsnáms (sjá töflu hér

fyrir ofan). Af þessum styrkþegum lauk Hildur

Pétursdóttir námi sínu á árinu 2006.

SJÁVARÚTVEGSSKÓLI
HÁSKÓLA SAMEINUÐU
ÞJÓÐANNA

Á árinu var unnið að stefnumótun Sjávarútvegs-

skólans til næstu ára. Fyrir utan að þróa stöðugt

það nám sem boðið er upp á hérlendis verður

lögð áhersla á eftirfylgni með nemendum skólans,

aukna starfsemi í samstarfslöndum í formi

skemmri námskeiða, málþinga og ráðstefna,

samstarf við aðrar stofnanir sem vinna í þróunar-

samvinnu á sviði sjávarútvegs, samstarf við einka-

geirann hérlendis og í samstarfslöndum og að

bjóða upp á skólastyrki til framhaldsnáms fyrir þá

sem lokið hafa sex mánaða námi við skólann.

Sex mánaða nám á Íslandi

Í lok febrúar útskrifuðust 23 nemendur úr skólanum

og er heildarfjöldi nemenda sem lokið hafa sex

mánaða námi þar með kominn í 126. Í byrjun

september hófu 19 nemendur nám og skiptast

þeir á fjögur sérsvið: gæðastjórnun, veiðistjórnun,

veiðitækni og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Tvö

lönd, Tonga og Vanuatu, sendu nú þátttakendur

í fyrsta skipti. Þá stunduðu alls fimm manns nám

um skemmri tíma, en þátttaka þeirra tengdist

undirbúningi fyrir námskeið sem haldin verða í

samstarfslöndum á árinu 2007.

Styrkþegi Heiti verkefnis Skóli Námsgráða

Ásdís Auðunsdóttir Haflíkanagerð í Norðurhöfum Háskólinn í Bergen Dr

Birkir Bárðarson Vistfræði laxsílda University of St. Andrews Dr

Hildur Pétursdóttir Fæðuvistfræðileg tengsl dýrasvifs og fiska yfir Reykjaneshrygg Háskóli Íslands/
Háskólinn í Tromsø MSc

Hlynur Ármannsson Far og útbreiðsla ufsa við Ísland og Kanada Háskóli Íslands MSc

Ingibjörg G. Jónsdóttir Framlag einstakra hrygningareininga til heildarhrygningar þorsks Háskóli Íslands Dr

Jónas Jónasson Áhrif umhverfisskilyrða og veiða á afkomu hörpudisks Háskóli Íslands Dr

Klara Jakobsdóttir Erfðasamsetning hrygnandi þorsks á síðustu öld Háskóli Íslands MSc

Valur Bogason Rannsóknir á síli við Ísland Háskóli Íslands MSc

Tafla. Nemendur og starfsmenn sem nutu styrkja frá stofnuninni í tengslum við framhaldsnám 2006



36

Námskeiðahald í samstarfslöndum

Sérfræðingur fór á vegum skólans til Tansaníu og

kenndi starfsmönnum fiskideildar þar notkun og

viðhald gagnagrunns um veiðar og útgerð. Á

vegum Sjávarútvegsskólans voru einnig haldin

tvö fjögurra daga námskeið á Sri Lanka um með-

ferð og gæði afla sem voru einkum ætluð þeim

sem reka fiskihafnir. Námskeiðin voru haldin í

október-nóvember og tóku 35-40 manns þátt í

hvoru þeirra.

Umfangsmesta námskeið ársins var tveggja vikna

námskeið um gagnasöfnun og stofnmat fiskstofna

á grunnslóð sem haldið var á Fídjí í nóvember og

desember. Þátttakendur voru alls 26 frá 16 ey-

ríkjum í Suður-Kyrrahafinu. Gert er ráð fyrir að

þátttakendur vinni verkefni heima fyrir og að ári

liðnu verði haldið tveggja vikna framhaldsnám-

skeið.  

Málþing í Namibíu

Á árinu tók Sjávarútvegsskólinn þátt í undibúningi

þriggja daga málþings sem var haldið í ágúst í

Namibíu og fjallaði um stöðu og þróun sjávar-

útvegs og fiskeldis í sunnanverðri Afríku. Um 70

manns tóku þátt í málþinginu, þar af 12 fyrrum

nemendur skólans. Alla fyrirlestra og veggspjöld

má sjá á heimasíðu Þróunarsamvinnustofnunar

Íslands: http://www.iceida.is/islenska/radstefnurog

fundir/ 2006/nr/472.

Styrkir til framhaldsnáms á Íslandi

Sjávarútvegsskólinn styrkir um þessar mundir þrjá

nemendur til meistaranáms við Háskóla Íslands.

Nám þeirra við Sjávarútvegsskólann var metið

sem 12-15 af 60 einingum sem þarf til MSc

gráðu. Fyrsti nemandinn sem hlaut slíkan styrk

hóf nám haustið 2005 og haustið 2006 bættust

tveir við.
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Upprunaland Gæðastjórnun Veiði- Stofnmat Veiðarfæra- Rekstur Umhverfis Samtals
nemenda við meðferð  stjórnun og afraksturs- fræði sjávarútvegs- fræði

og vinnslu afla geta nytjastofna fyrirtækja

Argentína 1 1

Eistland 1 2 2 5

Fiji 1 1

Gambía 1 3 1 1 6

Grænh.eyjar 1 1 2 4

Íran 2 1 1 1 5

Kína 5 2 1 1 9

Kenýa 1 2 1 2 6

Kúba 4 3 2 1 10

Malaví 1 1 2 4

Márítíus 1 1 1 3

Mexíkó 2 2 1 5

Mósambík 4 1 1 1 1 8

Malasía 1 1 3 1 6

Namibía 1 3 1 5

Norður Kórea 1 1 2

Rússland 1 2 1 1 5

Suður Afríka 2 2

Srí Lanka 4 1 1 2 8

Tansanía 1 3 1 1 6

Úganda 5 3 2 1 11

Víetnam 7 1 2 1 1 12

Samtals 43 21 23 15 12 12 126

Samantekt á fjölda nemenda eftir upprunalandi þeirra og vali á sérsviðum fyrstu sex starfsár Sjávarútvegsskólans.
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REKSTRARYFIRLIT

Samkvæmt reikningum stofnunarinnar námu

gjöld ársins 2006 1.705 milljónum króna. 

Sértekjur stofnunarinnar urðu 449 milljónir en

framlag ríkissjóðs 1.251 milljón. Afkoma ársins

var því neikvæð um 4 milljónir króna.

Gjöld vegna rekstrar Nytjastofnasviðs voru 392

milljón króna og 152 milljónir fóru í rekstur Sjó-

og vistfræðisviðs. Rekstur rannsóknaskipanna að

viðbættum kostnaði vegna veiðarfæra var 508

milljónir en útgjöld vegna leiguskipa urðu 157

milljónir. Útgjöld vegna tilraunaeldisstöðvar og

útibúa urðu 136 milljónir króna.

Gjöld vegna annars rekstrar voru 360 milljónir

króna þar af vegna rekstrar Sjávarútvegsskóla

Háskóla Sameinuðu þjóðanna 111 milljónir. 
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Rannsóknaskip
30%

Nytjastofnasvið
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Útibú og tilraunaeldi
8%
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Sértekjur
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TEKJUR 2006
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Rekstrarreikningur Hafrannsóknastofnunarinnar 2006. Allar tölur eru í þúsundum króna.

Gjöld Gjöld

Rekstrarliðir Tekjur rekstur laun eignakaup umfram tekjur

Framlag ríkissjóðs 1.251.344 0 0 0 -1.251.344

Yfirstjórn 16.788 36.341 54.242 965 74.759

Nytjastofnasvið 123.553 110.896 264.760 2.079 254.182

Sjó- og vistfræðisvið 47.754 23.516 113.246 5.860 94.869

Hvalarannsóknir 1.039 58.856 26.402 871 85.090

Bókasafn 170 11.562 3.987 0 15.380

Reiknideild 1.164 2.486 35.026 0 36.348

Raftæknideild 1.754 3.957 22.976 0 25.179

Rekstur húseignar 0 25.841 0 0 25.841

Annað 400 359 0 0 -41

Almennur rekstur 192.622 273.813 520.639 9.776 611.606

Útibú 10.934 26.314 60.669 714 76.763

Rannsóknaskip 69.036 227.765 207.621 5.428 371.779

Veiðarfærakostnaður 0 56.089 9.630 1.819 67.538

Annar skiparekstur 0 66.174 0 0 66.174

Fiskeldi 36.808 30.721 38.071 0 31.984

Sérverkefni 9.703 17.001 29.553 2.092 38.942

EB verkefni 17.960 2.684 6.869 155 -8.252

Sjárvarútvegsskóli 

Háskóla S.Þ. 112.245 82.039 26.518 2.824 -864

SAMTALS 1.700.651 782.601 899.569 22.808 4.327
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STJÓRN OG STARFSMENN

STJÓRN

Friðrik Már Baldursson, formaður

Friðrik J. Arngrímsson

Pétur Bjarnason

Sólveig R. Ólafsdóttir

Sævar Gunnarsson

Björn Friðrik Brynjólfsson, ritari stjórnar

STARFSMENN

YFIRSTJÓRN

Jóhann Sigurjónsson forstjóri

Ólafur S. Ástþórsson aðstoðarforstjóri

Vignir Thoroddsen aðstoðarforstjóri

SKRIFSTOFA

Kjartan Kjartansson fjármál

Sunna Viðarsdóttir fulltrúi forstjóra, skjalavörður

Fulltrúar:

Sigurborg Jóhannsdóttir

Eydís O.L. Cartwright

Guðmundur Pálsson

Jódís L. Gunnarsdóttir (70%)

SJÓ- OG VISTFRÆÐISVIÐ

Karl Gunnarsson, sviðsstjóri

Sérfræðingar:

Ástþór Gíslason, Björn Gunnarsson, Einar Kjartansson,

Guðrún Helgadóttir (75%), Guðrún Marteinsdóttir,

Hafsteinn G. Guðfinnsson, Héðinn Valdimarsson, Jón

Ólafsson, Konráð Þórisson, Kristinn Guðmundsson, Sólveig

R. Ólafsdóttir, Stefán Á. Ragnarsson, Þórarinn Arnarsson

Rannsóknamenn:

Agnes Eydal (80%), Hildur Pétursdóttir, Jón Ingvar Jónsson,

Kristín J. Valsdóttir (75%), Magnús Danielsen, Ragnhildur

Guðmundsdóttir, Steinunn Hilma Ólafsdóttir, Svanhildur

Egilsdóttir (80%)

Andrzej Jaworski, Ásdís Auðunsdóttir og Sigmar A. Stein-

grímsson unnu hluta af árinu

NYTJASTOFNASVIÐ 

Þorsteinn Sigurðsson sviðsstjóri

Sérfræðingar: 

Anton Galan, Björn Björnsson, Christophe S. Pampoulie,

Droplaug Ólafsdóttir, Einar Jónsson, Elena Guijarro Garcia,

Gísli A. Víkingsson, Gróa Pétursdóttir, Guðmundur J.

Óskarsson, Guðmundur Skúli Bragason, Guðrún G.

Þórarinsdóttir (80%), Haraldur A. Einarsson, Hjálmar

Vilhjálmsson, Hrafnkell Eiríksson, Jón Sólmundsson,

Jónbjörn Pálsson, Kristján Kristinsson, Kristján Lilliendahl,

Magnús Ö. Stefánsson, Ólafur K. Pálsson, Sigurður Þ.

Jónsson, Sveinn Sveinbjörnsson, Unnur Skúladóttir,

Vilhjálmur Þorsteinsson, Þorvaldur Gunnlaugsson

Rannsóknamenn:

Aðalbjörg Jónsdóttir, Agnar Þorsteinsson, Auður S. Bjarna-

dóttir, Ásgeir Gunnarsson, Einar Ásgeirsson, Garðar

Sigurðsson, Gerður Pálsdóttir, Guðrún Finnbogadóttir, Inga

F. Egilsdóttir, Jóhann Á Gíslason, Kristinn Hafþór Sæmunds-

son, Klara Jakobsdóttir (60%), Leifur Aðalsteinsson,

Ragnhildur Ólafsdóttir, Sif Guðmundsdóttir, Sigrún

Jóhannsdóttir, Stefán Brynjólfsson, Sverrir D. Halldórsson,

Valerie Chosson, Þóra D. Jörundsdóttir, Þórður Viðarsson.

Kristinn Þór Hafsteinsson, Davíð Tómas Davíðsson og Davíð

Gíslason unnu hluta af árinu.
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VEIÐIRÁÐGJAFARSVIÐ

Björn Ævarr Steinarsson sviðsstjóri

Sérfræðingar:

Ásta Guðmundsdóttir, Einar Hjörleifsson, Guðmundur

Þórðarson, Gunnar Pétursson, Höskuldur Björnsson, James

M. Begley, Maged El Sayed Wafy, Lorna A. Taylor, Sigfús A.

Schopka

Rannsóknamenn:

Hrefna Einarsdóttir, Margrét Thorsteinson, Páll Svavarsson,

Sigfús Jóhannesson, Steinunn Viðarsdóttir, Sæunn

Erlingsdóttir, Örn Guðnason 

Andreas Guðmundsson og Vojtéch Kupca unnu hluta af

árinu

RAFTÆKNIDEILD 

Páll Reynisson, deildarstjóri

Rafeindavirkjar:
Björn Sigurðsson, Friðrik Guðmundsson

Þorgrímur Baldursson vann hluta af árinu

SJÁVARÚTVEGSBÓKASAFN

Eiríkur Þ. Einarsson (50%)

Sigurlína Gunnarsdóttir (50%)

ÚTGERÐ OG BIRGÐASKEMMA
Rafn Ólafsson

Brynjólfur M. Þorsteinsson

TILRAUNAELDISSTÖÐ, GRINDAVÍK

Matthías Oddgeirsson stöðvarstjóri 

Sérfræðingur: 

Agnar Steinarsson 

Rannsóknamenn: 

Kristján Sigurðsson, Njáll Jónsson

Jón Bergmann Unnarsson og Örn Ólafsson unnu hluta 

af árinu

ÚTIBÚ

Ólafsvík

Hlynur Pétursson, útibússtjóri

Birgir Stefánsson, rannsóknamaður

Ísafjörður

Hjalti Karlsson útibússtjóri

Sérfræðingar:
Einar Hreinsson (50 %)

Ólafur Ingólfsson

Rannsóknamaður:
Unnar Þ. Reynisson

Birna Jónasdóttir vann hluta af árinu

Akureyri

Hreiðar Valtýsson útibússtjóri

Sérfræðingur:
Steingrímur Jónsson

Rannsóknamenn:
Jón Eðvald Halldórsson (50%), 

Tryggvi Sveinsson

Höfn

Reynir Njálsson, útibússtjóri

Vestmannaeyjar
Valur Bogason útibússtjóri

Leifur Gunnarsson rannsóknamaður (50%)

SJÁVARÚTVEGSSKÓLI HÁSKÓLA SAMEINUÐU

ÞJÓÐANNA

Tumi Tómasson, forstöðumaður

Guðni Magnús Eiríksson (50%)

Þór Heiðar Ásgeirsson

Sigríður Ingvarsdóttir

Húsverðir
Agnar Harðarson, Atli Bryngeirsson

ÁHAFNIR RANNSÓKNASKIPA

Bjarni Sæmundsson RE 30

Guðbjartur Gunnarsson, skipstjóri

Ásmundur B. Sveinsson, yfirstýrimaður

Guðmundur Þórðarson, stýrimaður

Sveinn Kristinsson, yfirvélstjóri

Sigurður K. Sigurðsson, vélstjóri

Ólafur V. Ingimundarson, vélstjóri

Guðbjörn Jóhannsson, dagmaður

Bjarni Sveinsson, bryti

Elís Heiðar Ragnarsson, matsveinn

Reynir Loftsson, matsveinn

Eiríkur Trausti Stefánsson, bátsmaður

Jón Marteinn Guðröðsson, netamaður

Brynjólfur Sigurðsson, netamaður

Hrafnkell Steinþórsson, netamaður

Þórhallur Stefánsson, netamaður

Guðbjörn Ásgeirsson, háseti

Jörundur Bjarnason, háseti

Valdimar Hilmarsson, háseti

Árni Friðriksson RE 200

Guðmundur Bjarnason, skipstjóri

Ingvi Friðriksson, yfirstýrimaður

Karl Einarsson, stýrimaður

Kristján S. Finnsson, stýrimaður

Bjarni Sveinbjörnsson, yfirvélstjóri

Atli Jörundsson, vélstjóri

Sigurður Guðmundsson, vélstjóri

Jón Sindri Tryggvason, vélstjóri

Sigþór Hjartarson, vélstjóri

Gunnlaugur Sigurðsson, bryti

Sigurður R. Guðmundsson, matsveinn

Guðbrandur Sigþórsson, bátsmaður

Hafþór Júlíusson, netamaður

Sverrir Jensson, netamaður

Friðrik Sigurðsson, háseti

Ingólfur J. Sigurðsson, háseti
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11. JARÐFRÆÐI

11.03 Kortlagning hafsbotnsins. Guðrún Helgadóttir. 

12. SJÓFRÆÐI

12.04 Sporefni í sjó við norðurmörk seltu-hitahringrásar 

heimshafanna. Jón Ólafsson.

12.07 Samfelldar hitamælingar við strendur Íslands með 

síritandi hitamælum. Héðinn Valdimarsson.

12.17 Straummælingar. Héðinn Valdimarsson.

13. EFNAFRÆÐI

13.01 Hrip fastra efna úr yfirborðslögum sjávar. 

Jón Ólafsson.

13.09 Kerfisbundnar athuganir á næringarefnum á 

ýmsum árstímum. Sólveig Ólafsdóttir.

13.19 CARBOOCEAN. Jón Ólafsson. 

14. ÞÖRUNGAR

14.01 Athugun á gróðurmagni, tegundasamsetningu og 

umhverfisþáttum í Háfadjúpi. 

Hafsteinn Guðfinnsson.

14.02 Árferðisrannsóknir á plöntusvifi. 

Kristinn Guðmundsson.

14.03 Tegundir svifþörunga við Ísland. Karl Gunnarsson.

14.06 Blaðgræna o.fl. mælt með sjálfvirkum búnaði í 

Herjólfi. Kristinn Guðmundsson.

14.07 Samanburður á niðurstöðum mælinga á lit sjávar 

mældum frá gervitunglum og gróðurmagni 

mældu úr sjósýnum í vorleiðöngrum 1998-2001. 

Kristinn Guðmundsson. 

14.08 Afkastamark plöntusvifs á Íslandsmiðum.

Kristinn Guðmundsson.

14.25 Svifþörungar sem geta valdið skelfiskeitrun. 

Karl Gunnarsson.

14.26 Tegundir botnþörunga við Ísland. Karl Gunnarsson.

15. DÝRASVIF OG FISKLIRFUR

15.09 Skammtímabreytingar í þorsklirfuflekk. 

Konráð Þórisson.

15.10 Dýrasvif á djúpmiðum út af Suðvesturlandi. 

Ástþór Gíslason.

15.12 Dýrasvif í vorleiðangri. Ástþór Gíslason.

16. VISTFRÆÐI

16.01 Ástand sjávar á Íslandsmiðum á ýmsum árstímum.

Héðinn Valdimarsson.

16.02 Vistfræði Ísafjarðardjúps - Fiskasvifshluti. 

Konráð Þórisson. 

16.04 Fæðuvistfræðileg tengsl dýrasvifs og fiska yfir 

Reykjaneshrygg (MAR-ECO). Ástþór Gíslason.

16.06 Útbreiðsla skeldýrasamfélaga úti fyrir Norðurlandi 

(BIOICE). Sigmar A. Steingrímsson.

16.08 Botndýr á íslensku hafsvæði (BIOICE). 

Sigmar A. Steingrímsson.

16.10 Vistfræðirannsóknir í Íslandshafi. 

Ólafur Karvel Pálsson. 

16.11 Áhrif strauma og umhverfis á nýliðun 

þorsks og annarra nytjafiska. Guðrún Marteinsdóttir. 

16.14 Notkun ljósmyndatækni til að meta þéttleika áfánu.

Stefán Á. Ragnarsson.

16.15 Áhrif veiða á vistkerfi (EFEP). Stefán Á. Ragnarsson.

16.16 Incorporating extrinsic drivers into fisheries 

management. Stefán Á. Ragnarsson.

16.20 Kortlagning búsvæða. Sigmar A. Steingrímsson.

16.21 Breytingar á svifþörungum, átu og umhverfisþáttum

á rekbaujuslóð. Hafsteinn Guðfinnsson.

16.22 Langtímaáhrif vatnsþrýstiplógs á lífríki botns. 

Stefán Á. Ragnarsson.

16.25 Stofngerð þorsks (METACOD). 

Guðrún Marteinsdóttir.

16.25b Stofngerð þorsks, verkhluti: 

Efnainnihald kvarnakjarna. Konráð Þórisson. 

16.26 Fjarðarannsóknir. Hafsteinn Guðfinnsson.

16.31 Áhrif svæðafriðana á samfélög fiska. 

Jón Sólmundsson.

16.32 Áhrif svæðafriðunar á samfélög botndýra. 

Stefán Á. Ragnarsson.

16.33 Fæða fiska á Íslandsmiðum: breytingar í rúmi og 

tíma í tengslum við breytingar í fiskistofnum og

búsvæðum. Andrzej Jaworski.

16.34. Rannsóknir á lífríki hverastrýta í Eyjafirði. 

Sigmar A. Steingrímsson.

16. 37 Áhrif breytinga í setframburði fallvatna til 

Héraðsflóa á botndýralíf í flóanum. 

Sigmar A. Steingrímsson. 

21. AFLATENGDAR STOFNRANNSÓKNIR

21.01 Stofnstærð þorsks. Björn Æ. Steinarsson.

21.02 Stofnmat ufsa og ráðgjöf. Sigurður Jónsson.

21.03 Karfarannsóknir - stofnstærðarmat. 

Kristján Kristinsson.

21.04 Stofnstærð grálúðu og ráðgjöf. Einar Hjörleifsson.

21.05 Stofnstærðarútreikningar og aflatillögur á ýsu. 

Einar Jónsson.

21.06 Veiðiráðgjöf fyrir skarkola. Einar Hjörleifsson.

21.07 Rannsóknir á Flæmingjagrunni. Unnur Skúladóttir.

21.12 Veiðiráðgjöf fyrir langlúru. Einar Hjörleifsson.

21.13 Stærð loðnustofnsins, nýliðun og afli. 

Hjálmar Vilhjálmsson.

21.14 Stofnstærð steinbíts. Hrafnkell Eiríksson.

21.22 Flatfiskar í humarleiðangri. Jónbjörn Pálsson.

21.24 Rannsóknir og veiðiráðgjöf fyrir lúðu, sandkola, 

skrápflúru, stórkjöftu og þykkvalúru. 

Jónbjörn Pálsson.

21.28 Könnun á Faxaflóa. Jónbjörn Pálsson.

22. STOFNMÆLINGAR ÓHÁÐAR AFLA.

22.01 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum (SMB). 

Jón Sólmundsson.

22.04 Rannsóknir á humarstofninum. Hrafnkell Eiríksson.

22.05 Stofnstærð hörpudisks. Hrafnkell Eiríksson.

22.06 Stofnmæling rækju á grunnslóð. 

Unnur Skúladóttir.

22.07 Stofnmæling úthafsrækju á Íslandsmiðum. 

Unnur Skúladóttir.

22.08 Stofnmæling botnfiska í Eyjafirði (Eyrall). 

Hreiðar Þ. Valtýsson.

22.09 Stofnar löngu, keilu, blálöngu og gulllax. 

Þorsteinn Sigurðsson.

22.10 Stofnstærð brimbúts (Cucumaria frondosa) við 

Vesturland. Guðrún Þórarinsdóttir.

22.14 Stofnmæling botnfiska að haustlagi (SMH). 

Kristján Kristinsson.

22.16 Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum. 

Valur Bogason.

23. BERGMÁLSMÆLINGAR

23.01 Mælingar á stærð loðnustofnsins að haustlagi. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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23.02 Mælingar á stærð loðnustofnsins að vetrarlagi. 

Hjálmar Vilhjálmsson.

23.03 Stofnstærð síldar og afli. Ásta Guðmundsdóttir.

23.05 Kvörðun bergmáls- og fjölgeislamæla/þróun og 

prófun aðferða. Páll Reynisson.

23.08 Bergmálsmæling úthafskarfa-djúpkarfa. 

Kristján Kristinsson.

23.12 Makríll í íslenskri fiskveiðilögsögu. 

Sveinn Sveinbjörnsson.

23.13 Mælingar á kolmunnagöngum á íslensku hafsvæði.

Sveinn Sveinbjörnsson.

23.14 Gagnagreining á bergmálsgögnum. 

Sigurður Þ. Jónsson.

24. FISKILEIT OG VANNÝTTAR TEGUNDIR

24.14 Rannsóknir á kúfskel við Ísland. 

Guðrún G. Þórarinsdóttir.

24.21 Smokkfiskathuganir. Einar Jónsson.

24.22 Rannsóknir á túnfiski (Thunnus thynnus) innan 

íslensku landhelginnar. Droplaug Ólafsdóttir.

24.24 Skötuselsrannsóknir. Einar Jónsson.

25. VEIÐARFÆRI OG ATFERLI

25.08 Myndataka á botnvörpum. Haraldur A. Einarsson.

25.09 Kjörhæfnis- og skiljurannsóknir. 

Haraldur A. Einarsson.

25.10 Beiturannsókn. Haraldur A. Einarsson.

25.20. Skilja í flotvörpum og möskvasmug við 

flotvörpuveiðar. Haraldur A. Einarsson.

26. FISKELDI

26.16 Eldi sandhverfu. Matthías Oddgeirsson.

26.17 Eldi þorskseiða. Agnar Steinarsson.

26.26 Vaxtargeta og kjörhiti sandhverfu. Björn Björnsson.

26.34 Þéttleiki í þorskeldi. Björn Björnsson.

26.36 Ýsa í áframeldi. Hreiðar Þ. Valtýsson.

26. 37 Fóðrun í Arnarfirði. Björn Björnsson.

26.40 Áhrif sjávarhita á vaxtarhraða hjá þorski. 

Björn Björnsson.

27 LÍFSHÆTTIR

27.01 Rannsóknir á atferli þorsks með sérstöku tilliti til 

veiðanleika. Vilhjálmur Þorsteinsson.

27.02 Nýjar og sjaldséðar fisktegundir. Jónbjörn Pálsson.

27.09 Fæða þorsks sem safnað er úr afla fiskiskipa og 

tengsl veiðanleika og fæðu. Höskuldur Björnsson.

27.14 Ufsamerkingar. Sigurður Þ. Jónsson.

27.15 Merkingar á karfa með neðansjávarmerkingarbúnaði.

Kristján Kristinsson.

27.19 Ástand hörpudisks og hitastig á hörpudisksmiðunum

í Breiðafirði. Hlynur Pétursson.

27.21 Lífslíkur þorsks í línu- og handfærabrottkasti. 

Hjalti Karlsson.

27.22 Áhrif veiða á lífríki, viðkvæm búsvæði og 

menningarminjar á sjávarbotni. Hrafnkell Eiríksson.

27.23 Mat á brottkasti á Íslandsmiðum. Ólafur K. Pálsson.

27.26 Meðafli í flotvörpuveiðum. Ólafur K. Pálsson.

27. 30 Stofnmæling (vöktun) á marsíli við suðurströnd 

Íslands. Valur Bogason.

27.32 Athugun á hvort unnt sé að nýta gögn sjóstanga-

veiðifélaga við stofnmat. Hreiðar Valtýsson.

27.33 Ýsumerkingar á friðuðu svæði í kringum 

Vestmannaeyjar. Valur Bogason.

27.35 Göngur og útbreiðsla kynþroska þorsks metnar 

með GPS-merkjum. Ólafur K. Pálsson.

27.38 Fiskmerkingar til að meta áhrif svæðafriðana. 

Jón Sólmundsson.

27.45 Uppruni þorsks, hrygning og afrakstur 

CODTRACE). Anna K. Daníelsdóttir.

27.52 Gerð líkans af samspili þorsks og loðnu. 

Björn Ævarr Steinarsson.

27.55. Assessing population genetic structure of fin 

whales (Balaenoptera physalus) across the North 

Atlantic (Stofngerð langreyðar í N-Atlantshafi). 

Christoph Pampoulie. 

25.57 Áhrif veiða á lífsögu þorsks. 

Björn Ævarr Steinarsson.

27.59. Söfnun á íslenskri vorgotssíld. 

Þorsteinn Sigurðsson. 

27.61 Útbreiðsla, aldursdreifing, botntaka og vöxtur 

skarkolaseiða við Ísland. Björn Gunnarsson.

28 SPENDÝR

28.02 Hvalatalningar 2007. Gísli Víkingsson. 

28.07 Rannsóknahvalveiðar (hrefna, langreyður, 

sandreyður). Gísli Víkingsson.

28.10 Atferli hnýðings við Ísland. Gísli Víkingsson. 

28.15 Einstaklingsgreining á norskri hrefnu. 

Anna K. Daníelsdóttir.

28.21 Hvalakomur og hvalrekar við strendur Íslands. 

Gísli Víkingsson.

28.22 Gagnasöfnun í hvalaskoðunarferðum. 

Gísli Víkingsson.

29. SNÝKJUDÝR

29.08 Ichthyophonus í skarkola í Faxaflóa. 

Jónbjörn Pálsson. 

30-33. FJÖLSTOFNARANNSÓKNIR

30.11 Fæða sjófugla. Kristján Lilliendahl. 

30.23 Vægi sjófugla sem afræningja á egg, lirfur og seiði 

nytjafiska. Kristján Lilliendahl. 

30.24 Vetrarfæða íslenskra sjófugla. Kristján Lilliendahl. 

31.07 Umhverfi, magn og útbreiðsla síldar í Austurdjúpi. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

33.01 Notkun Gadget (Because). Lorna Taylor. 

54 ÖNNUR VERKEFNI/STARFSÁÆTLANIR

11.09 Kvörðun og eftirlit fjölgeislamælis. Páll Reynisson.

13.04 Mengandi efni í sjó og sjávarlífverum. 

Karl Gunnarsson.

13.07 Gæðaeftirlit við efnarannsóknir. Sólveig Ólafsdóttir.

15.11 Átuvísar. Ástþór Gíslason.

23.00 Endurnýjun mælitækja og úrvinnslubúnaðar 

bergmálsmælinga. Páll Reynisson.

23.00 Bergmálsmælingar, tækjabúnaður. Páll Reynisson. 

27.04 Rekstur miðstöðvar fyrir merkingar. 

Vilhjálmur Þorsteinsson.

27. 31 Stöðlun kynþroskamats nytjafiska. 

Gróa Þ. Pétursdóttir.

54.03 Söfnun gagna frá fiskflokkurum.

Björn Ævarr Steinarsson.

54.08 Sýnatökur og aldursgreiningar. 

Gróa Þ. Pétursdóttir.

54.09 Söguleg gögn 1899-1998. Sigfús Jóhannesson.

54.11 Endurskoðun gagnasöfnunarkerfa. Hjalti Karlsson.

54.15 Gagnagrunnur fyrir stafrænt myndefni. 

Sigmar Steingrímsson.
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Rs. Árni Friðriksson RE 200

Dagsetning Dagar Verkefni Leiðangurstjóri

2. - 25.1 24 Mæling á stærð loðnustofnsins að vetrarlagi Sveinn Sveinbjörnsson

26.1. - 2.2. 6 Mæling á stærð loðnustofnsins að vetrarlagi Sveinn Sveinbjörnsson

6. – 17.2 12 Mæling á stærð loðnustofnsins að vetrarlagi og myndun trolla Sveinn Sveinbjörnsson

21.2 – 3.3 11 Mæling á stærð loðnu- og síldarstofnsins að vetrarlagi Sveinn Sveinbjörnsson

6. – 12.4 7 Kvörðun og eftirlit fjölgeislamælis og bergmálstækja Páll Reynisson

21. - 30.4 10 Myndataka af botnvörpu, flotvörpuskilja Haraldur Einarsson

9.5 - 1.6 24 Umhverfi, útbreiðsla og magn síldar, kolmunna og makríls á Austurdjúpi Hjálmar Vilhjálmsson

20.6 - 3.7 14 Kortlagning hafsbotns Guðrún Helgadóttir

14. - 30.8 17 Neðansjávarmerkingar á karfa Kristján Kristinsson

28.9. - 28.10 31 Stofnmæling botnfiska að haustlagi á Íslandsmiðum. SMH Kristján Kristinsson

6.11 - 1.12 26 Loðnumæling og sjórannsóknir að vetrarlagi Hjálmar Vilhjálmsson f.hl

Sveinn Sveinbjörnsson s.hl

6. - 17.12 12 Mæling á stærð loðnustofnsins að haustlagi Hjálmar Vilhjálmsson

14. - 19.12 6 Bergmálsmæling á stærð loðnustofnsins að hausti/ Veiðarfæratilraunir Hjálmar Vilhjálmsson

Rs. Bjarni Sæmundsson RE 30

18. – 27.1 10 Mæling á stærð síldarstofnsins.  Ástand sjávar Páll Reynisson

1. – 15.2 15 Ástand sjávar, loðna Héðinn Valdimarsson 

1. – 17.3 17 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum SMB Björn Ævarr Steinarsson

14.5. – 1.6. 19 Vorleiðangur Ástþór Gíslason

27.6. – 1.7 5 Leiguverkefni, Háskóli Íslands (Raunvísindastofnun)

10.7. – 3.8 25 Vistfræði Íslandshafs Ólafur Karvel Pálsson

8. – 11.8. 4 MOEN Héðinn Valdimarsson

11 – 26.8 16 Stofnmæling úthafsrækju (SMR), Ástand sjávar Guðmundur Skúli Bragason

4. - 7.9 4 Kvörðun bergmálsmæla Páll Reynisson

28. - 28.9 1 Kennsla, Háskóli Íslands

2. - 30.10 29 Stofnmæling botnfiska að haustlagi SMH Valur Bogason f.hl.

Einar Jónsson s.hl

11. -17.12 7 Mæling á stærð loðnustofnsins að haustlagi Sveinn Sveinbjörnsson
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Friðrik Jesson VE 177

Dagsetning Dagar Verkefni Leiðangurstjóri

5. - 5.12 1 Ufsamerkingar Sigurður Þór Jónsson

Einar í Nesi EA 49

31.3 – 2.4 3 Rannsóknir á lífríki hverastrýta í Eyjafirði Tryggvi Sveinsson

4. - 10.4 2 Rannsóknir á lífríki hverastrýta í Eyjafirði Tryggvi Sveinsson

6. – 26.6 21 Botnþörungar í sjó við Ísland Karl Gunnarsson

28. - 28.6 1 Rannsóknir á hverastrýtum í Eyjafirði Hreiðar Þór Valtýsson

30.6. – 3.7 4 Hvalarannsóknir Gísli A. Víkingsson

30. - 30.8 1 Fæðusöfnun vegna hrefnurannsókna, fiskmerkingar Tryggvi Sveinsson

18. 18.9 1 Rannsóknir á lífríki hverastrýta í Eyjafirði Tryggvi Sveinsson

21. -21.9 1 Kennsluferð með nemendur við HA Hreiðar Þór Valtýsson

26. - 26.9. 1 Kennsluferð með nemendur við HA Sigþór Pétursson

27. - 27.9. 1 Kennsluferð með nemendur við HA Hreiðar Þór Valtýsson

13. - 21.10 9 Rannsóknir á hrefnu Gísli Víkingsson
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Farkostur Dags. Dagar Verkefni Leiðangursstjóri 

Höfrungur BA 60 10. - 11.1 Fjarðarverkefni, Arnarfjörður Héðinn Valdimarsson

Höfrungur BA 60 6. - 8.2 3 Fóðrun þorsks í Arnarfirði Þorgrímur Baldursson

Brík BA 2 7. - 10.2 4 Fóðrun þorsks í Arnarfirði Hjalti Karlsson

Reginn HF-228 28.2 - 1.3 2 Umhverfismat - v/dýpkunar í Þorlákshöfn Sigmar A. Steingrímsson

Ljósafell SU 70 28. 2 - 14.3 15 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum SMB Einar Jónsson

Bjartur NK 121 1. – 13.3. 13 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum SMB Jón Sólmundsson

Brettingur NS 50 1. - 18.3. 18 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum SMB Valur Bogason

Bjartur NK 121 2. – 17.3. 16 Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum SMB Jónbjörn Pálsson

Víkingur AK 100 11. - 14.3 4 Loðna - Vesturganga Þorsteinn Sigurðsson

Gandi VE 7 1. – 10.4 10 Netarall SMN Valur Bogason

Þórsnes SH 109 3. – 12.4. 10 Netarall SMN Jón Sómundsson

Þórsnes SH 109 18. - 24.4 7 Netarall SMN Hreiðar Þór Valtýsson

Hannes Andrésson 19. - 26.4 8 Stofnmæling hörpudisks í Breiðafirði Guðmundur Skúli Bragason

Fjóla BA 150 20. - 20.4 1 Árstíðabreyt. á þyngd kynkirtla hörpudisks Hlynur Pétursson

Þórsnes II SH 109 25. - 30.4 6 Netarall Inga Fanney Egilsdóttir

Dröfn RE 35 4. - 17.5 14 Humar- og flatfiskarannsóknir Hrafnkell Eiríksson

Dröfn RE 35 17. - 19.5 3 Áhrif breytinga á framburði fallvatna Sigmar A. Steingrímsson

Dröfn RE 35 7. - 9.6 3 Áhrif breytinga á framburði fallvatna Sigmar A. Steingrímsson

Hannes Andrésson 7. - 24.6 18 Stofnmæling rækju við Snæfellsnes SMG Unnur Skúladóttir

Gæfa VE 11 12. - 14.6 3 Stofnmæling (vöktun) marsílis við suðurströndina Valur Bogason

Brík BA 2 13. - 15.6 3 Fóðrun þorsks í Arnarfirði Hjalti Karlsson

Höfrungur BA 60 13. - 16.6 4 Fóðrun þorsks í Arnarfirði Þorgrímur Baldursson

Norðurljós HF 21. - 23.6 3 Stofnmæling (vöktun) á marsíli við Ísland Kristján Lilliendahl

Njáll RE 275 3. - 3.7 1 Könnun í Faxaflóa Jónbjörn Pálsson

Gæfa VE 11 3. - 18.7 16 Stofnmæling (vöktun) á marsíli Valur Bogason

Farsæll GK 162 5. - 5.7 1 Könnun í Faxaflóa Jónbjörn Pálsson

Hannes Andrésson SH 16. - 16.7 1 Árstíðabreyt. á þyngd kynkirtla hörpudisks Hlynur Pétursson

Höfrungur BA 24. - 28.7 5 Fóðrun þorsks í Arnarfirði Hjalti Karlsson

Norðurljós HF 1. - 2.8 2 Stofnmæling (vöktun) á marsíli við Ísland Kristján Lilliendahl

Glófaxi VE 300 9. - 13.9 5 Skötuselsrannsóknir fyrir Suðurlandi Einar Jónsson

Sundhani ST 3 14. - 16.9 3 Beiturannsóknir Haraldur Arnar Einarsson

Dröfn RE 35 29.9 - 5.10 7 Stofnmæling á Hörpudiski Hrafnkell Eiríksson

Dröfn RE 35 6. - 13.10 8 Stofnmæling innfjarðarækju SMG Guðmundur Skúli Bragason

Drofn RE 35 21. - 25.10 5 Stofnmæling innfjarðarækju SMG Guðmundur Skúli Bragason

Níels Jónsson EA 106 31.10.

21., 22., 23.11

27. og 29.11 6 Rannsóknir á lífríki hverastrýta í Eyjafirði Tryggvi Sveinsson

Ólafur HF 200 23. - 23.11 1 Samanburður á kjörhæfni mism. beituteg. Höskuldur Björnsson

Glófaxi VE 300 2. - 8.12 7 Skötuselsrannsóknir Einar Jónsson

Aðrir leiðangrar
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Hrefnuleiðangrar

Farkostur Dags. Dagar Verkefni Leiðangursstjóri 

Dröfn RE-35 12. 7 - 3.8 22 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Droplaug Ólafsdóttir

Dröfn RE-35 10. - 15.8 6 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Anton Galan 

Dröfn RE-35 16. - 23.8 8 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Sverrir Daníel Halldórsson

Dröfn RE-35 23. - 27.8 5 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Anton Galan

Halldór Siguðrsson IS 14 13.6 - 5.7 23 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Sverrir Daníel Halldórsson

Halldór Siguðrsson IS 14 10. – 21.7 12 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Anton Galan

Halldór Siguðrsson IS 14 21. – 31.7 11 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Sverrir Daníel Halldórsson

Halldór Siguðrsson IS 14 3. - 23.8 11 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Sverrir Daníel Halldórsson

Njörður KÓ 7 13. - 28.6 16 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Davíð Gíslason

Njörður KÓ 7 13. - 20.7 8 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Inga Fanney Egilsdóttir

Njörður KÓ 7 21.7. - 1.8 12 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Magnús Örn Stefánsson

Njörður KÓ 7 16. - 28.8 13 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Árni Alfreðsson

Trausti ÍS 111 13. - 23.6 11 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Þorvaldur Gunnlaugsson

Trausti ÍS 111 24. - 30.6 7 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Anna Kristín Daníelsdóttir

Trausti ÍS 111 1.7. - 13.8 44 Hrefnurannsóknir - vísindaveiðar Davíð Gíslason
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Elías Freyr Guðmundsson, Guðmundur Þórðarson.

Stafræn myndgreining við aldurslestur og kvarnarannsóknir.

Erindi flutt í Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar.

Reykjavík, 3. nóvember.

Gísli A. Víkingsson. The Icelandic research programme on

minke whales. Introduction and some preliminary results

from the first half. Erindi á ársfundi Norður-Atlantshafs

sjávarspendýraráðsins (NAMMCO). Hótel Selfossi, 14. mars.

Gísli A. Víkingsson. Rannsóknir á hrefnu 2003-2008.

Staðan í hálfleik. Erindi í Málstofu Hafrannsóknastofnunar-

innar. Reykjavík,  6. október. 

Gísli A. Víkingsson. Cetaceans - Whales, dolphins and

porpoises biology, exploitation and their role in the

ecosystem. Erindi flutt fyrir háskólastúdenta frá Japan.

Reykjavík, 22. september.

Guðmundur Þórðarson. Few points on Icelandic cod.

Erindi flutt á ársfundi FishACE. Hólum í Hjaltadal, 20. júlí.

Guðmundur Þórðarson. Size selective fishery and otoliths.

Erindi flutt á fundi í ”Cod Chronology- verkefninu”.

Árósum, Danmörku, 12. september.

Guðrún Helgadóttir. Kortlagning hafsbotns og búsvæða.

Erindi á hádegisfundi Rotary. Reykjavík 1. nóvember.

Guðrún Helgadóttir. Kortlagning hafsbotns með fjöl-

geisladýptarmæli. Erindi í fyrirlestraröð RANNÍS “Vísinda-

maður að láni”.  Klébergsskóla, Reykjavík 13. nóvember

og Kársnesskóla, Kópavogi 28. nóvember.

Guðrún Marteinsdóttir. Ástand og saga Norður Atlants-

hafs þorskstofnanna. Erindi flutt á Raunvísindaþingi Há-

skóla Íslands. Reykjavík, 3. - 4. mars.

Guðrún Marteinsdóttir, Brickman D., Campana S., Anna
Kristín Daníelsdóttir, Harms I., Ingibjörg Jónsdóttir,
Logemann K., Christophe Pampoulie, Ruzzante D.,

Kristinn Sæmundsson, Vilhjálmur Þorsteinsson, Lorna
Taylor, Héðinn Valdimarsson. Role of sub-stock structure

in the maintenance of cod metapopulations. Erindi flutt á

ráðstefnu FSBI. Aberdeen, Skotlandi 10. - 14. júlí.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. Kræklingarækt á Íslandi. Erindi

flutt í Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar. Reykjavík, 20.

janúar.

Guðrún G. Þórarinsdóttir. Mussel culture in Iceland.

Erindi flutt á vinnufundi NORA og NAIA. Gander, Nýfundna-

landi,  29. mars.

Gunnar Stefánsson. Um stjórnkerfi fiskveiða. Erindi flutt

á Raunvísindaþingi. Reykjavík 3. - 4. mars.

Gunnar Stefánsson. Designing marine protected areas

for migrating fish stocks. Flutt á ráðstefnu Fisheries Society

of the British Isles 10. - 14. júlí.

Gunnar Stefánsson. Recent developments on methods

for evaluating the effects of fishing and efficiency of

control measures in an ecosystem context. Flutt á

ráðstefnu um vistræðilega stjórnun fiskveiða. Bergen,

Noregi, 26. september.

Gunnar Stefánsson. Marine protected areas for

migrating fish stocks. Flutt á ráðstefnu til minningar um

Kjartan G. Magnússon. Reykjavík, 28. október.

Hafsteinn G. Guðfinnsson. Svifþörungar og umhverfis-

þættir á norðanverðum Mið Atlantshafshryggnum. Erindi

flutt í Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar 27. janúar .

Haraldur Arnar Einarsson. Recent research into pelagic

trawling in Iceland. Erindi haldið fyrir ICES-FAO (working

group on fishing technology and fish behaviour (WGFTFB).

Izmir, Tyrklandi 3. - 6. apríl.

Haraldur Arnar Einarsson, Einar Hreinsson. Rannsóknir

á flotvörpum. Erindi flutt á fundi á vegum Félags íslenskra

fiskimjölsframleiðenda. Reykjavík 21. apríl.

Haraldur Arnar Einarsson, Sigmar Arnar Steingrímsson.

Nýjar neðansjávarmyndavélar - bylting í hafrannsóknum.

Erindi flutt í Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar.

Reykjavík, 10. mars.

Haraldur Arnar Einarsson. Yfirstandandi veiðarfæra-

rannsóknir. Erindi flutt á kynningarfundi á Ísafirði um

veiðarfærarannsóknir. 19. maí.

Haraldur Arnar Einarsson. Erindi flutt vegna verkefnisins

”Vísindamaður að láni”. Þann 16. október í Flataskóla í

Garðabæ og þann 30. október í Hólabrekkuskóla í

Reykjavík.

Haraldur Arnar Einarsson. Veiðarfærarannsóknir, upp-

bygging og tækjabúnaður. Erindi haldið fyrir Samtök drag-

nótamanna þann 25. nóvember.

Haraldur Arnar Einarsson. Different cod-end types in

selectivity experiments in Iceland, problem in using sorting-

grid and T90° trawl. Erindi flutt á vinnufundi í tilraunatanki

Nordsjø Senter. Hirsthals, Danmörku, 6. desember.

Haraldur Arnar Einarsson. Filming pelagic trawls with

ROTV, other research methods and swimming speed vs

towing speed. Erindi flutt á vinnufundi í tilraunatanki

Nordsjø Senter. Hirsthals, Danmörku, 7. desember.

Haraldur Arnar Einarsson. Veiðarfærarannsóknir ársins.

Sundhraði loðnu miðað við toghraða og rannsóknir næsta

árs. Erindi haldið á fundi um veiðar og veiðarfæri hjá

Hampiðjunni. Hafnarfirði, 30. desember.

Héðinn Valdimarsson. Area 3, Icelandic waters 2005.

Erindi haldið á fundi vinnfunefndar ICES um sjórannsóknir,

WGOH. Galway, Írlandi, 19. apríl. 

Héðinn Valdimarsson. Timeseries in Icelandic waters

variability or changes? Erindi flutt á ráðstefnunni North

Atlantic Climate and Ecosystems – A Current Threat?

Reykjavík, 11. september.

Héðinn Valdimarsson, Steingrímur Jónsson, Sólveig
Ólafsdóttir. Fresh water distribution and currents in a

coastal area off East Iceland in late summer. Veggspjald á

ráðstefnu evrópska jarðeðlisfræðifélagsins. Vín, Austurríki,

3. - 7. apríl.

Hildur Pétursdóttir, Ástþór Gíslason, Stig Falk-Petersen

og Jörundur Svavarsson . Trophic interactions in the open

ocean – evaluation through fatty acid profiles. Erindi á

vinnufundi MAR-ECO. Aberdeen, Skotlandi, 5. - 7 júlí.
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Hildur Pétursdóttir, Ástþór Gíslason, Stig Falk-Petersen,

Jörundur Svavarsson. Ný sýn á fæðusögu úthafsdýra –

fæðutengsl metin með fitusýrum. Veggspjald á

Raunvísindaþingi. Reykjavík, 3. - 4. mars.

Hjalti Karlsson. Uppbygging tækjabúnaðar og aðstöðu.

Erindi á fundi um veiðarfærarannsóknir. Ísafirði 19. maí. 

Hjalti Karlsson, Einar Hreinsson. Veggspjöld og kynning

á starfsemi útibús, ásamt rannsóknum á veiðarfærum.

Sýningin Perlan Vestfirðir. Reykjavík, 20. - 22. maí.

Hjalti Karlsson. Þorskeldisrannsóknir útibús Hafrannsókna-

stofnunarinnar á Ísafirði. Erindi á ráðstefnu um þorskeldi.

Háskólasetur Vestfjarða. Ísafirði, 30. ágúst.

Hjalti Karlsson. Þorskseiðaveiðar í Ísafjarðardjúpi. Erindi

flutt á ársfundi útvegsmannafélags Vestfjarða. Ísafirði, 28.

september.

Hjalti Karlsson. Lífslíkur þorsks eftir línu- og

handfæraveiðar. Erindi flutt á fundi samstarfshóps um

þorskrannsóknir. Reykjavík, 7. - 8. desember.

Hjálmar Vilhjálmsson. Impact of Changes in Natural

Conditions on Ocean Resources. Erindi flutt á ráðstefnunni

"Virginia Law of the Sea Conference". Dublin, Írlandi, 11.-

15. júlí.

Hjörleifur Einarsson, Arnheiður Eyþórsdóttir, Hreiðar Þór
Valtýsson og Bjarni Gautason. Hverastrýturnar í Eyjafirði –

Einstök náttúruundur. Veggspjald og ágrip á Vísindavöku

Rannís. Reykjavík, 22. september.

Hlynur Ármannsson, Sigurður Þór Jónsson, Guðrún
Marteinsdóttir og John D. Neilson. New and

conventional mark-recapture techniques combined to

provide comprehensive information on the habitat

preference and migrations of saithe/pollock (Pollachius

virens) in Icelandic waters. Veggspjald á ársfundi

Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Maastricht, Hollandi, 18. -

23. september.

Hreiðar Þór Valtýsson. University of Akureyri, Marine

research Institute Akureyri. Kynningarfyrirlestur um haf-

rannsóknir og kennslu í sjávarútvegsfræðum á Akureyri.

10. apríl.

Hreiðar Þór Valtýsson. Hverastrýtusvæðin í Eyjafirði.

Erindi flutt á Rotary-fundi. Reykjavík, 16. maí.

Hreiðar Þór Valtýsson. Rannsóknir með kafbáti á fjölda

og atferli nytjafiska. Erindi flutt við afhendingu styrkja úr

Háskólasjóði KEA. Akureyri,17. maí.

Hreiðar Þór Valtýsson. The Arnarnesstrýtur: A recently

discovered active shallow marine hydrothermal system in

Eyjafjördur Iceland. Erindi flutt fyrir gesti HA frá Tromsö.

Akureyri, 11. september.

Hreiðar Þór Valtýsson. Marine Research Institute

Akureyri. Erindi flutt á málstofu í auðlindafræðum.

Akureyri, 15. september.

Hreiðar Þór Valtýsson. Marine resources in Iceland. Fimm

erindi flutt við Turku University of Applied Sciences. Pargas,

Finnlandi, 7. og 8. nóvember.

Höskuldur Björnsson. Kolmunni við Ísland. Erindi flutt í

Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar. Reykjavík, 1.

desember. 

Höskuldur Björnsson. Óskráð afföll á ýsu vegna veiða.

Erindi flutt á fundi samráðshóps um þorskrannsóknir.

Reykjavík, 7. desember. 

Ingibjörg G. Jónsdóttir, Campana, S.E., Guðrún
Marteinsdóttir. Stock structure of Icelandic cod (Gadus

morhua) based on otolith chemistry. Veggspjald á ráð-

stefnunni Fish population structure; implications for

conservation. Aberdeen, Skotlandi 10. - 14. júlí.

Ingibjörg G. Jónsdóttir, Steven Campana, Guðrún
Marteinsdóttir. Stofngerð þorsks umhverfis Ísland metin

út frá lögun og efnafræði kvarna. Veggspjald á Raunvísinda-

þingi Háskóla Íslands, 3. - 4. mars.

Jóhann Sigurjónsson. Science-based management of the

fish resources. Erindi flutt á fundi EFARO. Reykjavík, 2. maí.

Jóhann Sigurjónsson. Ecosystem-based fisheries

management in Iceland - Some practical considerations.

Erindi flutt á samráðsfundi SÞ um vistkerfisnálgun við

stjórn fiskveiða (Seventh meeting of the UN Open-ended

Informal Consultative Process on Oceans and the Law of

the Sea). New York, Bandaríkjunum, 12. - 14. júní.

Jóhann Sigurjónsson. Ecosystem-based fisheries

management in Iceland. Implementation and practical

considerations. Erindi flutt á 30th Virginia Law of the Sea

Conference: Law, Science and Ocean Management.

Dublin, Írlandi, 13. - 14. júlí.

Jóhann Sigurjónsson. Ecosystem Approach to Fisheries

Management: Status of Implementation in Iceland with

some practical considerations. Erindi flutt á Bergen

Conference on Implementing the ecosystem approach to

fisheries. Bergen, Noregi, 26. - 28. september. 

Jón Ólafsson og Sólveig R. Ólafsdóttir. Lífríki strand-

svæða og ferskvatnsflæði af landi. Erindi flutt á Raunvísinda-

þingi. Reykjavík 3. - 4. mars.

Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir. Sýrustig og kalk-

leysni sjávar við Ísland. Veggspjald á Raunvísindaþingi.

Reykjavík 3. - 4. mars.

Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir, Þórarinn S.
Arnarson. Seasonal pH variations in the North Atlantic

near Iceland. Veggspjald á ársfundi evrópska jarðfræði-

félagsins, EGU. Vín, Austurríki, 2. - 7. apríl.

Jón Ólafsson og Þórarinn S. Arnarson. Overview of

Icelandic CO2 research. Erindi flutt á: Initial Atlantic Ocean

Carbon Synthesis Meeting. Laugarvatni, 28. - 30. júní.

Jón Ólafsson. Pieces in the Iceland Sea ecosystem mosaic.

Erindi flutt á ráðstefnunni: North Atlantic Climate and

Ecosystems: a current threat? Reykjavík 11. - 12.

september.

Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir, Þórarinn S.
Arnarson. Natural and anthropogenic controls of pH

variations in the north Atlantic near Iceland. Veggspjald á

ráðstefnunni North Atlantic Climate and Ecosystems - A

Current Threat? Reykjavík, 11. - 12. september.
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Jón Sólmundsson. Area closures as a tool in fishery

management in Iceland. Erindi flutt á fundi ráðgjafanefndar

Hafrannsóknastofnunarinnar, Reykjavík 11. desember.

Jón Sólmundsson, Stefán Áki Ragnarsson. Rannsóknir

á friðunarsvæðum. Erindi flutt á fundi með veiðieftirliti

Fiskistofu. Hafnarfirði, 18. desember.

Jónas Páll Jónasson, Ástþór Gíslason, Björn Gunnars-
son og Guðrún Marteinsdóttir. Áhrif breytilegra um-

hverfisþátta á útbreiðslu, fjölda, aldur og vöxt þorsklirfa

umhverfis Ísland. Veggspjald á Raunvísindaþingi Háskóla

Íslands. Reykjavík, 3. - 4. mars.

Jónas Páll Jónasson, Ástþór Gíslason, Björn Gunnars-
son, Guðrún Marteinsdóttir. Distribution, abundance,

age and growth of larval cod in Icelandic waters in relation

to variable environmental condition. Veggspjald á ráð-

stefnu FSBI. Aberdeen, Skotlandi, 10. - 14. júlí.

Jónas Páll Jónasson, Björn Gunnarsson, Logemann K.

og Guðrún Marteinsdóttir. Abundance and growth of

larval cod – Passive transport under variable environmental

conditions and modelling approaches. Veggspjald á ráð-

stefnunni North Atlanctic Climate and Ecosystems. A

current threat? Reykjavik, 11. - 12. september.

Karl Gunnarsson. Sjókvíaeldi og umhverfi; söfnun upp-

lýsinga. Erindi á ráðstefnu um þorskeldiskvótaverkefnið á

Ísafirði. 30. ágúst.

Karl Gunnarsson, Juliet Brodie, Grethe Bruntse, Svan-
hildur Egilsdóttir, Ruth Nielsen, Ian Tittley.The benthic

marine algal flora of western Iceland: additions and

amendments. Erindi á ráðstefnu breska þörungafræði-

félagsins. Bristol, Bretlandi, 15. febrúar.

Klara B. Jakobsdóttir, Anna Kristín Daníelsdóttir,
Guðrún Marteinsdóttir og Christophe Pampoulie.

Long- term temporal genetic analysis of spawning cod

(Gadus morhua) in coastal waters SW of Iceland. Vegg-

spjald á ráðstefnu FSBI. Aberdeen, Skotlandi 10. - 14. júlí.

Klara B. Jakobsdóttir. Long-term temporal genetic

analysis and Ne estimation of spawning Icelandic cod.

Erindi á fundi FISHACE. Hólum 18. - 22. júlí.

Konráð Þórisson. Sjávarnytjar. Erindi flutt á endur-

menntunarnámskeiði líffræðikennara í framhaldsskólum.

Reykjavík, 12. júní.

Kristinn Guðmundsson. Tölfræðilíkan af magni blað-

grænu á hafsvæðinu umhverfis Ísland. 

Spá um framvindu gróðurs. Erindi flutt í Málstofu

Hafrannsóknastofnunarinnar. Reykjavík, 20. október.

Kristján Kristinsson. Stofnmæling botnfiska að haustlagi

(SMH) 1996-2005. Erindi flutt á málstofu Hafrannsókna-

stofnunarinnar. Reykjavík, 24. febrúar.

Kristján Kristinsson. Changes in age and length at

maturity of plaice (Pleuronects platessa) in Icelandic

waters. Erindi á vinnufundinum FishAce Task Workshop.

Hólum, 20. júli.

Leó A. Guðmundsson, Sigurður Guðjónsson, Guðrún
Marteinsdóttir, Anna Kristín Daníelsdóttir, Christophe
Pampoulie. Effects of long-term influx of farmed salmon

into a wild Atlantic Salmon (Salmo salar) population in the

Elliðaá river system, Iceland: genetic analysis of temporal

and spatial variation. Veggspjald á ráðstefnu FSBI.

Aberdeen, Skotlandi, 10. - 14. júlí.

Macrander, A, Héðinn Valdimarsson, Steingrímur
Jónsson. Long Time Series of the Denmark Strait Overflow

Reconstructed from Reservoir Height and Wind Stress

Observations. Erindi haldið á ráðstefnu evrópska

jarðeðlisfræðifélagsins. Vín, Austurríki 3. - 7. apríl.

Magnús Örn Stefánsson. Tegundamyndun: Karfi í

Irmingerhafi. Erindi flutt í Málstofu Hafrannsókna-

stofnunarinnar. Reykjavík, 5. maí.

Magnús Örn Stefánsson, Davíð Gíslason, Björn Þorgils-

son, Arnfríður Ragnarsdóttir, Christophe Pampoulie,
Anna Kristín Daníelsdóttir, Þorsteinn Sigurðsson.

Natural selection and adaptation of the redfish species

Sebastes mentella within the Irminger Sea. Erindi flutt á

fundi Fisheries Society of the British Isles. Aberdeen,

Skotlandi, 10. - 14. júlí.

Magnús Örn Stefánsson, Christophe Pampoulie. The

influence of depth in fishery management: Evidence from

redfish (Sebastes mentella) and cod (Gadus morhua).

Veggspjald sýnt á fundi Fisheries Society of the British Isles.

Aberdeen, Skotlandi, 10. - 14. júlí.

Magnús Örn Stefánsson, Davíð Gíslason, Björn Þorgils-

son, Arnfríður Ragnarsdóttir, Christophe Pampoulie,
Valerie Chosson, Þóra Dögg Jörundsdóttir, Anna
Kristín Danielsdóttir, Þorsteinn Sigurðsson. Depth as a

barrier to gene-flow in Sebastes mentella within the

Irminger Sea. Erindi flutt á vísindaráðstefnu Alþjóðahaf-

rannsóknaráðsins. Aberdeen, Skotlandi, 20. - 24. september.

Ólafur S. Ástþórsson, Jónbjörn Pálsson. New fish

records and records of rare southern fish species in

Icelandic waters in the warm period 1996-2005. Erindi

flutt á ársfundi Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Mastricht,

Hollandi, 17. - 24. september.

Ólafur Arnar Ingólfsson. Limitations of present fishing

technology. Erindi flutt á ráðstefnunni Behavioural Control

on Fish. Ísafirði, 31. ágúst - 1. september.

Ólafur Arnar Ingólfsson. Samanburður á stærðarvali

veiðarfæra. Erindi flutt á fundi samstarfshóps um

þorskrannsóknir. Reykjavík 7. -  8. desember.

Ólafur Arnar Ingólfsson. Hlutfall þorskfiska sem sleppa

undir botnvörpu í Barentshafi. Erindi flutt á fundi sam-

starfshóps um þorskrannsóknir. Reykjavík 7. - 8. desember.

Ólafur K. Pálsson, Hjálmar Vilhjálmsson. The Icelandic

stock of capelin: Recent shifts in life history. Erindi á ráð-

stefnunni North Atlantic Climate and Ecosystems-A

Current Threat? Reykjavík, 11. - 12. september.
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Ólafur K. Pálsson. Vistfræðirannsóknir í Íslandshafi. Staða

þekkingar og frekari rannsóknir. Erindi á sérfræðingafundi

Hafrannsóknastofnunarinnar. Reykjavík 7. nóvember.

Sigurður Þór Jónsson, Hlynur Ármannsson. Vertical

migrations of saithe (Pollachius virens) in Icelandic waters:

diel and seasonal differences, extent and duration of

directed runs. Veggspjald (Q:20) á ársfundi Alþjóðahaf-

rannsóknaráðsins (ICES), Maastricht, Hollandi, 18. - 23.

september.

Sólveig R. Ólafsdottir, Héðinn Valdimarsson, Jón
Ólafsson. Regional differences in nutrient utilization in the

Iceland Sea. Veggspjald á ráðstefnunni North Atlantic

Climate and Ecosystems-A Current Threat? Reykjavík, 11.-

12. september.

Stefán Áki Ragnarsson. Case study: North East Atlantic

incorporating the North Sea RAC area, ICES area VIa and

Icelandic Seas. Erindi um þriðja verkþátt verkefnisins

“Incorporating extrinsic drivers into fisheries management

(IN EX FISH)”. Liverpool, Englandi, 25. janúar. 

Stefán Áki Ragnarsson. Mikilvægi svæðisfriðana fyrir

búsvæði botndýra. Erindi á Málstofu Hafrannsókna-

stofnunarinnar. Reykjavík 17. nóvember. 

Stefán Áki Ragnarsson. Áhrif veiða á vistkerfi sjávar eftir

veiðarfærum. Erindi flutt á fundi samstarfshóps um

þorskrannsóknir. Reykjavík 8. desember.

Steingrímur Jónsson. Strömmålinger og hydrografi i Öst-

Islandsströmmen. Flutt á fundi um NISEX (Norwegian –

Iceland Sea Exchanges) verkefnið. Bergen, Noregi, 19.

janúar.

Steingrímur Jónsson. Country report on Icelandic

research on arctic and sub-arctic Seas. Fyrirlestur haldinn

29. mars á ráðstefnunni ”Arctic Sciences Summit Week”.

Potsdam í Þýskalandi, 22. - 29. mars.

Steingrímur Jónsson, Sigmar A. Steingrímsson,
Héðinn Valdimarsson. Slope current in the southwestern

Iceland Sea in relation to benthic communities in the area.

Veggspjald á ráðstefnu evrópska jarðeðlisfræðifélagsins.

Vín, Austurríki 3. - 7. apríl.

Steingrímur Jónsson, Héðinn Valdimarsson. New

evidence for the upstream path of the Denmark Strait

overflow water through the Iceland Sea. Erindi haldið á

ráðstefnu evrópska jarðeðlisfræðifélagsins. Vín í Austurríki

3. - 7. apríl.

Steingrímur Jónsson. Loftslagsbreytingar, veðurfarslíkön

og hafstraumar. Flutt á málþinginu “Ísland í þjóðleið –

siglingar á norðurslóðum og tækifæri Íslands” á Akureyri

14. júní.

Steingrímur Jónsson, Héðinn Valdimarsson.

Preliminære resultater fra det islandske Islandshavsprosjekt.

Flutt á fundi um NISEX (Norwegian – Iceland Sea

Exchanges) verkefnið. Reykjavík, 15. ágúst.

Steingrímur Jónsson, Héðinn Valdimarsson. The

structure and transport of the North Icelandic Irminger

Current. Veggspjald á “North Atlantic Climate and

Ecosystems: A current threat” í Reykjavík 11. - 12. september.

Steingrímur Jónsson, Héðinn Valdimarsson. Locating

the upstream path of the Denmark Strait overflow water.

Veggspjald á “North Atlantic Climate and Ecosystems: A

current threat” í Reykjavík 11. - 12. september.

Steingrímur Jónsson, Héðinn Valdimarsson. The

transport of water and fresh water within the East

Icelandic current. Veggspjald á “North Atlantic Climate

and Ecosystems: A current threat” í Reykjavík 11. - 12.

september.

Steingrímur Jónsson. Possible effects of climate change

on Icelandic waters. Flutt á málstofu í Háskólanum á

Akureyri 22. september.

Steingrímur Jónsson. Pieces in the Denmark Strait

Overflow puzzle. Flutt á málstofu við Háskólann í Bergen,

Noregi 23. október.

Sæunn Halldórsdóttir, Haraldur Ólafsson, Halldór Björns-

son, Jón Ólafsson, Einar Ólason, Impact of runoff on the

Icelandic coastal current, Geophysical Research Abstracts,

8 (08207), SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-08207,

2006.

Sæunn Halldórsdóttir, Haraldur Ólafsson, Halldór Björns-

son, Jón Ólafsson, Einar Ö. Ólason, Áhrif afrennslis á

strandstrauminn umhverfis Ísland. Impact of runoff on the

Icelandic coastal current. Erindi flutt á Raunvísindaþingi.

Reykjavík, 3. - 4. mars.

Sæunn Halldórsdóttir, Haraldur Ólafsson, Jón Ólafsson,

Halldór Björnsson, Einar Ö. Ólason, Áhrif hvassviðriskafla á

hafstrauma umhverfis Ísland. Erindi flutt á Raunvísinda-

þingi. Reykjavík, 3. - 4. mars.

Tumi Tómasson. Criteria for education and training in

fisheries development. Erindi haldið á málþingi um stöðu

og þróun sjávarútvegs og fiskeldis í sunnanverðri Afríku.

Windhoek, Namibíu, 21. - 24. ágúst.

Tumi Tómasson. The UNU-FTP in Iceland and possible

cooperation with the UNU Pantanal Regional Environ-

mental Programme. Erindi haldið á málþingi um framvindu

rannsókna á vegum UNU-PREP. Campo Grande, Brasilíu

25. - 26. maí.

Tumi Tómasson, Pétur Brynjólfsson. Urriðinn í Fýlingja-

vötnum. Erindi haldið á afmælisráðstefnu fiskeldis- og

fiskalíffræðideildar Háskólans á Hólum, 1. - 2. júní.

Tumi Tómasson. The UNU-FTP in Iceland. Erindi haldið á

kynningarfundi um starfsemi UNU á Íslandi haldinn fyrir

sendinefnd þingmanna frá Kaliforníu. Reykjavík 12.

september.

Valur Bogason. Útibú Vestmannaeyjum, starfsemi og

hlutverk. Erindi flutt á formannráðstefnu Farmanna- og

Fiskimannasamands Íslands. Vestmannaeyjum, 24.

nóvember.
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Vilhjálmur Þorsteinsson, Kristinn Sæmundsson,
Ólafur K. Pálsson. Vertical distribution and variable

mortality rates of adult cod (Gadus morhua) in Icelandic

waters. Erindi flutt á Ársfundi Alþjóðahafrannsóknaráðsins.

Maastricht, Hollandi, 1. - 23. september. 

Þorsteinn Sigurðsson. Veiðar og rannsóknir á karfa-

stofnum 1982-2005. Erindi haldið á fundi með þýskum

karfaútgerðum og LÍÚ. Berlín, Þýskalandi, 8. febrúar.

Þorsteinn Sigurðsson. Ástand fiskistofnanna, með

sérstakri áherslu á karfastofna. Erindi haldið hjá SÍF.

Reykjavík, 7. janúar.

Þorsteinn Sigurðsson. Loðnurannsóknir í ljósi breyttra

umhverfisaðstæðna. Erindi á aðalfundi LÍÚ. Reykjavík, 19.

október.

Þorsteinn Sigurðsson. Síldveiðar og síldarrannsóknir.

Erindi á fundi með útvegsmannafélagi Snæfellsness.

Ólafsvík, 8. nóvember.

Þorsteinn Sigurðsson. Underwater tagging equipment,

fyrirlestur fyrir stýrihóp Sensus of Marine Life um

neðansjávarmerkingarbúnað. Reykjavík, 19 júní.

Þór Ásgeirsson. Sjávarútvegsskólinn. Erindi flutt fyrir

Rotaryklúbb Seltjarnarness, 25. ágúst. 

Þór Ásgeirsson. Sjávarútvegsskólinn. Erindi flutt fyrir

Rotaryklúbb Austurbæjar, 5. október.

Þórarinn S. Arnarson. Varðveisla lífræns kolefnis í seti á

botni Kyrrahafs út af ströndum Mexíkó og Washington-

fylkis. Erindi flutt í Málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar.

Reykjavík, 22. september.
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IPCC höfundafundur. Merida, Mexíkó, 10. - 19.janúar. -

Hjálmar Vilhjálmsson.

Fundur í NISE, um veðurfarsbreytingar og áhrif þeirra á

Noregs- og Íslandshaf. Bergen í Noregi 18. – 20. janúar. - 

Héðinn Valdimarsson, Jón Ólafsson, Steingrímur Jónsson.

Vinnufundur í evrópuverkefninu IN-EX-FISH (Incorporating

extrinsic drivers into fisheries management), Liverpool,

Englandi,  24.– 25 janúar. -Stefán Áki Ragnarsson.

Annual Meeting of Assessment Working Group Chairs

(AMAWGC). Fundur hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu.

Kaupmannahöfn, Danmörku 30. janúar - 3. febrúar.  -

Ásta Guðmundsdóttir.

Workshop on Advanced Fish Stock Assessment Techniques

(WKAFAT) hjá Alþjóðahafrannsóknaráðinu.

Kaupmannahöfn, Danmörku 23. - 28. febrúar.  -Ásta

Guðmundsdóttir.

Ársfundur íslensk-rússnesku fiskveiðinefndarinnar. Moskva,

Rússlandi 1. - 2. mars. - Jóhann Sigurjónsson.

Raunvísindaþing. Reykjavík, 3. - 4. mars. -Jón Ólafsson.

Fundur nefndar Norður Atlantshafssjávarspendýraráðsins

(NAMMCO) um aukaafla sjávarspendýra. Selfossi, 13.

mars. -Droplaug Óafsdóttir

Ársfundur Norður Atlantshafssjávarspendýraráðsins

(NAMMCO). Selfossi,14.-16 mars - Gísli A. Víkingsson,

Jóhann Sigurjónsson.

Fundur um frumdýrasýkingu í hörpudiski og samvinnu um

rannsóknir á hörpudiski í Breiðafirði með hagsmunaaðilum.

Keldum, 20. mars. -Hrafnkell Eiríksson, Guðrún Þórarins-

dóttir.

Námskeiðið “Bioacoustic oceanography”' hjá Dr. John

Horne i Hobart, Ástralíu 20. - 24. mars. -Sigurður Þ. Jónsson.

Lokafundur norræns samstarfsverkefnis um líffræði og

möguleika á veiðum á laxsíldum. Kaupmannahöfn,

Danmörk, 21. - 22. mars.  -Þorsteinn Sigurðsson.

Ráðstefna um rannsóknir á norðurslóðum “Arctic Sciences

Summit Week” í Potsdam í Þýskalandi 22. - 29. mars

2006. -Steingrímur Jónsson.

Sameiginlegur vinnufundur vísindanefndar Norður

Atlantshafssjávarspendýraráðsins (NAMMCO) og Alþjóða

hvalveiðiráðsins (IWC) um úttekt á langreyði. Reykjavík,

23.-26. mars. - Anna Kristín Daníelsdóttir, Droplaug

Ólafsdóttir, Gísli A. Víkingsson, Þorvaldur Gunnlaugsson.

Vinnufundur um kræklingarækt á vegum NORA. St. John´s

27. - 28. mars. -Guðrún G. Þórarinsdóttir.

Fundur í vinnunefnd Alþjóðahafrannsóknaráðsins um

vistfræði dýrasvifs. Villefranche, Frakklandi, 27. - 30. mars.

- Ástþór Gíslason.

ICES Working Group on Fisheries Acoustic Science &

Technology. Hobart, Ástralíu 27. - 30. mars. -Sigurður Þ.

Jónsson.

Vinnufundur um kræklingarækt á vegum NORA. Gander,

Nýfundnalandi, 29. - 31. mars. - Guðrún G. Þórarinsdóttir.

Vinnufundur um kræklingarækt á vegum NORA. Gander

29. - 31 mars, Nýfundnalandi, Kanada. -Guðrún G.

Þórarinsdóttir.

European Geosciences Union, General Assembly. Vín,

Austurríki, 2. - 7. apríl. -Jón Ólafsson, Steingrímur Jónsson.

Ársfundur ICES-FAO WGFTFB (Working group Fishing

Technology and Fish Behaviour). Izmir, Tyrklandi, 3. - 6.

apríl. -Haraldur Arnar Einarsson

Fundur vinnunenfdar Vísindanefndar Atlantshafs

Túnfiskáðsins (ICCAT) um aldursákvarðanir á túnfiski.

Santander, Spáni, 3. - 7. Apríl -Droplaug Ólafsdóttir.

FUNDIR, RÁÐSTEFNUR, KYNNISFERÐIR
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Vorráðstefna Jarðfræðafélags Íslands. Öskju, Reykjavík, 19.

apríl - Einar Kjartansson, Guðrún Helgadóttir.

Fundur í vinnunefnd ICES um sjórannsóknir, WGOH.

Galway, Írlandi 19. - 22 .apríl. - Héðinn Valdimarsson.

Ráðstefna FFSÍ, LÍÚ, samtaka fiskvinnslustöðva og Haf-

rannsóknastofnunarinnar um uppsjávarfiska.  Reykjavík,

21. apríl. -Þorsteinn Sigurðsson.

ICES North Western Working Group. Kaupmannahöfn,

Danmörku, 26. apríl - 5. maí. -Ásta Guðmundsdóttir,

Guðmundur J. Óskarsson, Höskuldur Björnsson, Kristján

Kristinsson, Sigurður Þ. Jónsson.

Task Workshop. Mallorca, Spáni 1. - 6. Maí. -Heidi Pardoe.

Vinnufundur ICES um ástand djúpfiskastofna (WGDEEP).

Vigo, Spáni, 1. - 6. maí.  -Þorsteinn Sigurðsson.

Ráðstefna á vegum LÍSA, samtaka um landupplýsingar á

Íslandi. Hvað eru góð kort? Um kortagerð og notkun

korta. Reykjavík, 3. maí. - Guðrún Helgadóttir.

Fundur í BECAUSE-verkefninu. Helsinki 15. - 19. maí. -

Gunnar Stefánsson, James Begley.

Vinnufundur vegna alþjóðlega verkefnisins “NORTHCOD”.

Hluti af fiskeldissýningunni “Aquaculture International

Exhibition”. Glasgow, Skotlandi, 19. maí. - Agnar

Steinarsson.

Málþing um veiðarfærarannsóknir Hafrannsóknastofnunar-

innar. Ísafirði, 19. maí. - Einar Hreinsson, Hjalti Karlsson,

Jóhann Sigurjónsson, Ólafur Ingólfsson.

Draumur hins djarfa manns-ráðstefna sjávarútvegsráðu-

neytisins um sjómenn og sjómennsku. Ísafirði 20. maí. -

Jóhann Sigurjónsson.

Aðalfundur Landsambands Fiskeldisstöðva. Reykjavík, 23.

maí, -Matthías Oddgeirsson.

Ársfundur vísindanefndar Alþjóða hvalveiðiráðsins (IWC).

St.Kitts og Nevis, 24. maí - 6. júní. -Anna Kristín

Daníelsdóttir, Droplaug Ólafsdóttir, Gísli A. Víkingsson,

Þorvaldur Gunnlaugsson.

Ársfundur EFARO (European Fisheries and Aquaculture

Research Organisation). Reykjavík 31. maí - 2. júní. 

-Jóhann Sigurjónsson, Ólafur S. Ástþórsson.

Rannsóknaþing Rannís. Reykjavík, 31. maí. -Svend Aage

Malmberg.

Málstofa um þorskastríðin þrjú - í tilefni að því að 30 ár

eru liðin frá lokun landhelgismálsins. Hafréttarstofnun

Íslands 1. júní. -Sigfús A. Schopka, Svend Aage Malmberg.

Fiskeldisráðstefna. Sauðárkróki 1. - 2. júní. -Agnar

Steinarsson, Björn Björnsson, Tumi Tómasson, Valdimar

Ingi Gunnarsson.

Ársfundur Alþjóða hvalveiðiráðsins (IWC) og tengdir

vinnunefndafundir, St.Kitts og Nevis, 9. - 20. júní. -Gísli A.

Víkingsson.

Samráðsfundur SÞ um vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða

(Seventh meeting of the UN Open-ended Informal

Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea).

New York, Bandaríkjunum 12. - 14. júní. -Jóhann Sigurjónsson.

Ársfundur fulltrúaráðs Háskólaseturs Vestfjarða. Ísafirði,

18. júní. -Jóhann Sigurjónsson.

FMAP verkefnisfundur og SSC fundur. Reykjavík. 19. - 22.

júní. -Gunnar Stefánsson.

Fundur með alþjóðlegum stýrihópi um verkefnið skráning

sjávarlífs, Census of Marine Life, Reykjavík, 22. - 23. júní.

Ólafur S. Ástþórsson.

NEAFC vinnufundur um djúpfiskastofna. London,

Bretlandi, 20. - 21. júní. -Þorsteinn Sigurðsson.

Fundur í gagnanefnd NISE-verkefnis. Þórshöfn í Færeyjum,

27. júní. -Héðinn Valdimarsson.

Fundur vegna Evrópuverkefnisins IN EX FISH. Bari, Ítalíu,

27. - 28. júní. -Guðmundur J. Óskarsson.

Vinnufundur vegna Evrópuverkefnisins CARBOOCEAN.

Laugarvatni, 28. - 30. júní. -Jón Ólafsson, Þórarinn Sveinn

Arnarson.

Lokaráðstefna ASOF verkefnis um sjórannsóknir í Norður-

Atlantshafi. Þórshöfn í Færeyjum, 28.júní - 1.júlí. -Héðinn

Valdimarsson, Steingrímur Jónsson.

22. fundur dýranefndar (Animals Committe) CITES. Lima,

Perú. 3. - 8. júlí. -Gísli A. Víkingsson.

Námskeið um 7. rammaáætlun Evrópusambandsins.

Reykjavík, 4. júlí. -Þorsteinn Sigurðsson.

Ráðstefna og fundur stýrihóps um fjölþjóðlegar vistfræði-

rannsóknir á Reykjaneshrygg. Aberdeen, Skotandi, 3. - 8.

júlí. -Ólafur S. Ástþórsson.

Árleg ráðstefna FSBI. Aberdeen, Skotlandi, 10. - 14. júlí. 

-Christophe Pampoulie, Heidi Pardoe.

30th Virginia Law of the Sea Conference: Law, Science

and Ocean Management. Dublin, Írlandi 13. - 14. júlí. 

-Hjálmar Vilhjálmsson, Jóhann Sigurjónsson.

Ársfundur og Task Workshop.  Hólum, 17. - 25. júlí. -Heidi

Pardoe.

Vinnufundur í MAR-ECO-verkefninu (Mid Altantic Ridge

Ecosystem). Þórshöfn, Færeyjum, 14. - 18. ágúst. -Ástþór

Gíslason.

Vinnufundur í NISEX-verkefninu. Reykjavík, 15. - 17. ágúst.

-Héðinn Valdimarsson, Jón Ólafsson, Steingrímur Jónsson,

Þórarinn Sveinn Arnarson.

Planning Group on Northeast Atlantic Pelagic Ecosystem

Surveys (PGNAPES). Reykjavík 15.-18. ágúst. -Ásta

Guðmundsdóttir, Guðmundur J. Óskarsson.

NAFO Working Group on Reproductive Potential.

Reykjavík,  17. - 20. ágúst. -Heidi Pardoe.

Ráðstefna Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og Sjávar-

útvegsskóla Háskóla SÞ um fiskveiðar og fiskveiðirannsóknir

í Afríku. Winhoek, Namibíu, 22. - 24. ágúst. -Jóhann

Sigurjónsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Tumi Tómasson.
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Northern Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working

Group (WGNPBW) hjá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu.

Kaupmannahöfn, Danmörku 24. - 30. ágúst. -Ásta

Guðmundsdóttir, Höskuldur Björnsson.

Vinnufundur ICES um aldursákvarðanir karfastofna. Vigo,

Spáni, 28. ágúst - 3. sept. -Þorsteinn Sigurðsson.

Þorskeldiskvótafundur. Ísafirði, 30. ágúst. -Björn Björnsson,

Hjalti Karlsson, Karl Gunnarsson, Valdimar Ingi Gunnars-

son.

Behavioral control, alþjóðleg ráðstefna um atferlisstjórnun

fiska. Ísafirði, 31. ágúst - 2. september. -Björn Björnsson, 

Einar Hreinsson, Haraldur Einarsson, Hjalti Karlsson, Ólafur

Ingólfsson, Valdimar Ingi Gunnarsson, Vilhjálmur Þorsteins-

son.

15th Baltic Sea Parliamentary Conference. Reykjavik, 4. -

5. september. -Jón Ólafsson.

IPCC höfundafundur. Höfðaborg, Suður-Afríku, 9. - 17.

september. -Hjálmar Vilhjálmsson.

Ráðstefna um áhrif loftslagsbreytinga á hafstrauma í

Norður-Atlantshafi. Reykjavík, 11. - 12. september. Margir

starfsmenn Hafrannsóknastofnunarinnar sóttu ráðstefnuna.

Ársfundur í Evrópusambandsverkefninu “CODYSSEY”.

Maastricht, Holland 18.-21. september. -Vilhjálmur

Þorsteinsson.

Ársfundur Alþjóðahafrannsóknaráðsins.  Maastricht,

Hollandi 19.-23. september. -Ásta Guðmundsdóttir, Ástþór

Gíslason, Elena Guijarro Garcia, Heidi Pardoe, Ólafur S.

Ástþórsson, Sigurður Þ. Jónsson, Vilhjálmur Þorsteinsson,

Þorsteinn Sigurðsson.

Ráðstefna um vistræðilega stjórnun fiskveiða. Bergen,

Noregi, 26.-27. september. -Gunnar Stefánsson.

Bergen Conference on Implementing the ecosystem

approach to fisheries. Bergen, Noregi, 26.-28. september. 

-Björn Ævarr Steinarsson, Jóhann Sigurjónsson.

Review Group on Northern Pelagic and Blue Whiting

Fisheries Working Group (RGNPBW) hjá Alþjóða Haf-

rannsóknaráðinu.  Kaupmannahöfn, Danmörku, 3. - 4.

október. -Ásta Guðmundsdóttir.

4th TACADAR Plenary Meeting. Mallorca, Spáni 3.- 8. okt.

-Gróa Pétursdóttir.

Fundur með hagsmunaaðilum á Snæfellsnesi um ástand

horpudisksstofnsins í Breiðafirði og samvinnuverkefni

varðandi hörpudisksrannsóknir. Haldinn á Hafrannsókna-

stofnuninni 12. október. -Hrafnkell Eiríksson, Guðrún

Þórarinsdóttir, Jóhann Sigurjónsson.

Fundur  Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðiráðsins og alþjóða-

hafrannsóknaráðsins um stofnmat rækju í Grænlands-

sundi, við Vestur Grænland, á Flæmingjagrunni, Mikla-

banka, í Barentshafi og Norðursjó. Kaupmannahöfn,

Danmörku, 25. október - 2. nóvember. -Unnur Skúladóttir.

Fundur um erfðafræðilegar afleiðingar fiskveiða og

fiskveiðistjórnunar, á vegum norrænu ráðherranefndar-

innar. Bornholm, Danmörku, 25. - 27. október. -Heidi

Pardoe, Klara Björg Jakobsdóttir.

Vinnufundur vegna Evrópuverkefnisins IN EX FISH.

Ijmuiden, Hollandi, 26. - 29. október. -Guðmundur J.

Óskarsson, Stefán Áki Ragnarsson.

Haustráðstefna Jarðfræðafélags Íslands. Reykjavík, 27.

október. -Einar Kjartansson.

Minningarráðstefna um Kjartan G. Magnússon, stærð-

fræðing. Reykjavík 28. október. - Gísli A. Víkingsson, James

Begley, Jóhann Sigurjónsson, Lorna Taylor, Vilhjálmur

Þorsteinsson, Þorvaldur Gunnlaugsson.

IPCC höfundafundur. Stokkhólmi, Svíþjóð, 29. - 31.

október. Með sandinn í skónum, morgunverðarfundur.

Reykjavik 30. október. -Svend Aage Malmberg.

Haustþing Rannís.  Hótel Loftleiðum, 9. nóvember. -Svend

Aage Malmberg.

Vinnufundur um tengslanet Norrænna skóla í umhverfis-

fræðum. Rovaniemi, Finnland 9. - 11. nóvember. 

-Hreiðar Þór Valtýsson.

Lokafundur BECAUSE-verkefnisins. Róm, Ítalíu 13. - 16.

nóvember. -Gunnar Stefánsson, James Begley.

Vinnufundur vegna þróunar námskeiðs um arðsemismat á

rekstri smærri sjávarútvegssfyrirtækja. Kúbu, 15. - 18.

nóvember. -Þór Ásgeirsson.

Vinnufundur vísindanefndar Norður Atlantshafssjávarspen-

dýraráðsins (NAMMCO) vegna undirbúnings hvalatalninga

2007 (TNASS). Reykjavík, 18. - 19. nóv. -Droplaug

Ólafsdóttir, Gísli A. Víkingsson, Þorvaldur Gunnlaugsson.

Vinnufundur vísindanefndar Norður-Atlantshafssjávar-

spendýraráðsins (NAMMCO) um flokkun CITES á langreyði

í Norður Atlantshafi. Reykjavík, 20. nóvember. -Droplaug

Ólafsdóttir, Gísli A. Víkingsson, Þorvaldur Gunnlaugsson.

Ársfundur vísindanefndar Norður-Atlantshafssjávarspen-

dýraráðsins (NAMMCO). Reykjavík, 21. - 23. nóvember. -

Droplaug Ólafsdóttir, Gísli A. Víkingsson, Þorvaldur

Gunnlaugsson.

Vinnufundur í Nordsjø Senter. Hirsthals, Danmörku 5. - 9.

desember. -Haraldur Arnar Einarsson.

Fundur ráðgjafarnefndar Hafrannsóknastofnunarinnar.

Reykjavík, 11. - 12. desember. -Jóhann Sigurjónsson,

Ólafur S. Ástþórsson.
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13. janúar. Höskuldur Björnsson. Þróun úthafsrækjuveiða og samkeppni þorsks við rækjuflotann.

27. janúar. Hafsteinn G. Guðfinnsson. Svifþörungar og umhverfisþættir á norðanverðum Mið-Atlantshafshryggnum.

10. febrúar. Guðrún Þórarinsdóttir. Kræklingarækt á Íslandi.

24. febrúar. Kristján Kristinsson. Niðurstöður úr haustralli 1995-2005.

10. mars. Haraldur A. Einarsson

Sigmar A. Steingrímsson. Nýjar neðansjávarmyndavélar - bylting í hafrannsóknum.

24. mars. Douglas Butterworth. Modelling the predator-prey interactions of krill, baleen whales and seals in 

the Antarctic.

27. mars. Luis A. Pastene. Population genetic analyses of large whales at the Institute of Cetacean 

Research and contribution to their management.

21. apríl. Einar Hjörleifsson. Fréttir af Grænlandsþorski.

5. maí. Magnús Ö. Stefánsson. Tegundamyndun: Karfi í Irmingerhafi.

22. september. Þórarinn Sveinn Arnarsson. Varðveisla lífræns kolefnis í seti á botni Kyrrahafs út af ströndum Mexíkó og

Washingtonfylkis.

6. október. Gísli Víkingsson. Rannsóknir á hrefnu við Ísland. Frumniðurstöður úr fyrri hluta 

rannsóknaátaksins 2003-2005.

20. október. Kristinn Guðmundsson. Tölfræðilíkan um magn blaðgrænu á hafsvæðinu umhverfis Ísland - spá um

framvindu gróðurs.

3. nóvember. Elías Freyr Guðmundsson. Stafræn myndgreining við aldurslestur og kvarnarannsóknir - kostir og 

framtíðarsýn.

17. nóvember. Stefán Áki Ragnarsson. Mikilvægi svæðisfriðana fyrir búsvæði botndýra við Ísland.

1. desember. Höskuldur Björnsson. Kolmunni við Ísland.

15. desember. Ingibjörg Jónsdóttir. Stofngerð þorsks umhverfis Ísland metin út frá lögun og efnasamsetningu 

kvarna. 

Í málstofu Hafrannsóknastofnunarinnar er boðið upp á erindi um niðurstöður rannsókna á hafinu og

lífríki sjávar við Ísland. Fundir málstofunnar eru haldnir í hádeginu annan og fjórða föstudag hvers

mánaðar samkvæmt auglýstri dagskrá sem er að finna á vef stofnunarinnar (www.hafro.is). Öllum er

heimilt að mæta og hlýða á erindin, en þau eru jafnframt tekin upp og birt á vefnum. Eftirfarandi

erindi voru flutt árið 2006.
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122. Sólveig Ólafsdóttir. Styrkur næringarefna í hafinu

umhverfis Ísland. Nutrient concentrations in Icelandic

waters. Reykjavík 2006. 24 s.

123. Sigfús A. Schopka, Jón Sólmundsson, Vilhjálmur

Þorsteinsson. Áhrif svæðafriðunar á vöxt og viðgang

þorsks. Niðurstöður úr þorskmerkingum út af norðan-

verðum Vestfjörðum og Húnaflóa sumurin 1994 og 1995.

The effects of closed areas on growth and survival of

young cod. 5-26.

Guðmundur J. Óskarsson. Samanburður á íslensku

sumargotssíldinni sem veiddist fyrir austan og vestan land

árin 1997-2003. A comparison of the Icelandic summer-

spawning herring off the east and west coast during 1997

to 2003. 27-42

124. Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. Þorskeldiskvóti:

Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2004. Cod

quota for on-growing: results for the year 2004. Reykjavík

2006. 72 s.

125. Þættir úr vistfræði sjávar 2005. Environmental

Conditions in Icelandic Waters 2005. Reykjavík 2006. 34 s.

126. Nytjastofnar sjávar 2005/2006. Aflahorfur fiskveiði-

árið 2006/2007. State of Marine Stocks in Icelandic Waters

2005/2006. Prospects for the Quota year 2006/2007.

Reykjavík 2006. 190 s.

127. Ólafur K. Pálsson, Guðmundur Karlsson,

Guðmundur Jóhannesson, Ari Arason, Hrefna

Gísladóttir, Þórhallur Ottesen. Mælingar á brottkasti

botnfiska 2005 og meðafli í kolmunnaveiðum 2005.

Discards in the Icelandic demersal fisheries 2005 and An

analysis of the by-catch in the Icelandic blue whiting

fishery 2005. Reykjavík 2006. 27 s. 
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