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Ágrip 

Í Miðá og Tunguá 2020 veiddust 102 laxar og 207 bleikjur og skiptist laxveiðin í 79 smálaxa 
og 23 stórlaxa.   Alls var 11  löxum sleppt en 6 bleikjum.  Hlutdeild sleppinga á stórlaxi var 
39,1% en 2,5% á smálaxi.  Laxveiðin á vatnasvæði Miðár árið 2020 var 56,0% af meðalveiði 
áranna 1974 – 2020 en einungis 37,8% af meðalveiði síðustu 20 ára (270).  Bleikjuveiðin nam 
63,3% af meðalveiði áranna 1974 – 2020 en var 76,4% af meðalveiði síðustu 20 ára.  Áætluð 
meðalþyngd  smálaxa  var  2,37  kg  og  áætluð meðallengd  þeirra  var  60,0  cm.    Áætluð 
meðalþyngd  stórlaxa  var  4,51  kg  og  áætluð meðallengd  þeirra  var  74,9  cm.    Áætluð 
meðalþyngd bleikja úr stangveiðinni var 0,99 kg og áætluð meðallengd þeirra var 42,8 cm.  
Bleikjan veiddist einkum frá því um miðjan júlí þar til vika var af ágúst en laxveiðin dreifðist 
mun jafnar yfir veiðitímann.  Heildarfjöldi hrogna var metinn 204.933 hrogn eða 0,42 hrogn 
á  hvern  fermetra  botnflatar  og  var  hrognafjöldinn  einungis  41%  af  áætluðum 
meðaltalshrognafjölda í ánni frá 1974 – 2020 (499.659 hrogn).   Samanlögð þéttleikavísitala 
laxaseiða í rafveiðum á vatnasvæði Miðár 2020 var 21,1 seiði á 100 m2 botnflatar árinnar og 
er 64,9% af langtímameðaltali seiðavöktunar í ánni.   

Hreistursýnum var safnað af um 15% laxveiðinnar.  Ferskvatnsaldur laxanna var á bilinu þrjú 
til fimm ár og var stærstur hlutinn eða 73,3% með þriggja ára ferskvatnsdvöl en 20,0% með 
fjögurra ára ferskvatnsdvöl.  Rekja mátti laxveiðina til fjögurra klakáranga (2013, 2014, 2015 
og 2016) en stærstan hluta veiðinnar (55,9%) til klaks ársins 2016 og 28,4% til klaks ársins 
2015.   

Veruleg lægð kom fram í laxveiðinni í Miðá sem m.a. er rakin til slaks klakárgangs frá 2015, 
sem einkum skilaði sér árin 2019 og 2020.  Ennfremur er talið að langvinnir þurrkar sumarið 
2019 hafi valdið afföllum á gönguseiðum sem  fóru  til sjávar sumarið 2019 auk þess sem 
samdráttur farvega og uppþurrkun svæða olli líklega afföllum á yngri árgöngum.  Þetta gæti 



leitt til minni endurheimtna í Miðá árin 2023 – 2026 er viðkomandi árgangar taka að skila 
sér í ána. 
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Inngangur

Vatnasvæði Miðár í Dölum telst til stærri vatnsfalla í Dalabyggð og er vatnasviðið 220 km að

stærð (Sigurjón Rist, 1990). Upptök Miðár, sem er hrein dragá, má rekja til lækja og áa á

Bröttubrekku og er hún fiskgeng 23,7 km, frá ósi í Hvammsfirði að Selfossi (Sigurður Már

Einarsson o.fl., 2012). Nokkrar hliðarár renna til Miðár, þ.e. Reykjadalsá, Hundadalsá og

Tunguá og er samanlögð fiskgeng lengd þeirra 18,6 km. Bæði lax og sjóbleikja veiðast á

vatnasvæðinu og er Veiðifélag Miðdæla starfrækt um veiðinýtinguna. Leigðar eru út þrjár

stangir í ánni, frá 1. júlí 29. september og er leyfilegt agn maðkur og fluga. Tvö svæði eru

friðuð í ánni; annars vegar ofan við ármót Bæjargils (við Breiðabólstað) í Miðá og hinsvegar

fyrir ofan Svalbarðafoss í Tunguá. Laxveiði á vatnasvæði Miðár á tímabilinu 1985 2019 var

að meðaltali 192 fiskar og meðalveiði á bleikju á tímabilinu 1987 – 2019 var 364 bleikjur

(Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson, 2020).

Fyrstu rannsóknir voru gerðar á vatnasvæði Miðár árið 1985, þegar uppeldis og

hrygningarskilyrði voru lauslega könnuð vegna áforma um fiskrækt (Sigurður Már Einarsson,

1986). Nokkrum árum síðar var gerð úttekt á árangri smáseiðasleppinga á vatnasvæðinu

(Sigurður Már Einarsson, 1991). Hreistur hefur verið rannsakað úr stangveiðinni á vatnasvæði

Miðár frá árinu 2008, í fyrstu til að meta árangur af gönguseiðasleppingum, sem stundaðar

voru um nokkurt skeið. Sleppingum gönguseiða hefur verið hætt (Finnbogi Harðarson,

munnleg heimild). Rannsóknir á hreistri gefa mikilvægar upplýsingar um lífssögu fiska á

vatnasvæðinu (t.d. ferskvatnsaldur, sjávaraldur, og endurtekna hrygningu), sjávarvöxt og

framlag klakárganga í veiði. Hreistur gefur þannig upplýsingar um hvort fiskur er uppruninn

úr gönguseiðasleppingum. Niðurstöðum hreisturrannsókna á vatnasvæðinu hafa verið gerð

reglubundin skil í skýrslum og greinargerðum (Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín

Guðmundsdóttir, 2014; Jóhannes Guðbrandsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2019;

Jóhannes Guðbrandsson, 2020). Fyrstu seiðamælingarnar voru gerðar á vatnasvæði Miðár

árið 2012, þar sem útbreiðsla laxfiska og nýting seiða á búsvæðum vorumetin með rafveiðum,

auk þess sem búsvæði laxfiska voru kortlögð og metin og framleiðslugeta vatnasvæðisins

reiknuð (Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Eydís Njarðardóttir, 2012). Í

framhaldinu hafa seiðamælingar í Miðá og Tunguá verið gerðar annað hvert ár, á hluta þeirra

stöðva sem veiddar voru árið 2012 (Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir,

2014; Jóhannes Guðbrandsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2019).

Í þessari skýrslu verður greint frá stangveiðinni á vatnasvæði Miðár árið 2020 auk þess sem

niðurstöður seiðamælinga og hreisturrannsókna verða kynntar.
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Aðferðir

Upplýsingar um stangveiðina á vatnasvæði Miðár í Dölum árið 2020 voru unnar úr Skrínunni,

veiðigagnagrunni Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar. Um er að ræða einstaklings

skráningar á fiski þar sem tilgreind er tegund og dagsetning veiðinnar, þyngd, lengd, kyn, hvort

fiski var landað eða sleppt og með hvaða agni veitt var. Samband lengdar og þyngdar var

notað til að áætla lengd eða þyngd fiska þar sem einungis annað tveggja var skráð (Guðmunda

Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson, 2021). Við úrvinnslu laxveiðinnar var miðað við að lax 70

cm og lengri hafi dvalið tvö ár eða lengur í sjó (stórlax).

Laxahreistri var safnað af veiddum laxi í Miðá og hefur aðferð við sýnatöku, meðhöndlun á

sýnum og úrvinnslu gagna áður verið lýst (Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín

Guðmundsdóttir, 2014; Jóhannes Guðbrandsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2019).

Vegna vatnavaxta voru seiðamælingar á vatnasvæði Miðár í Dölum haustið 2020 gerðar í

þremur áföngum; dagana 31. ágúst; 1. og 4. september 2020. Líkt og í rannsóknunum 2014,

2016 og 2018 var rafveitt á stöðvum 1, 2, 4, 6 og 7 í Miðá og á stöðvum 14 og 15 í Tunguá, auk

þess sem einni stöð var bætt við árið 2020, efst í Tunguá (nr. 13) (1. mynd; Viðauki A). Árangur

af hrognagreftri árið 2018 í Austurá var kannaður á einum stað í ánni, skammt ofan við þjóðveg

(1. mynd; Viðauki A). Þar sem þyngd var ekki mæld fyrir alla fiska var samband lengdar og

þyngdar notað til að reikna þyngd seiða sem ekki voru þyngdarmæld. Seiðavísitala var reiknuð

(fjöldi seiða á 100 m2 botnflatar árinnar), meðallengd árganga og holdastuðull (K).

Mælingarnar á seiðavísitölu og lengd voru bornar saman við langtímameðaltöl (l.m.t.), þ.e.

meðaltöl allra rannsóknaáranna. Aðferðum við rafveiðar og sýnatöku hefur áður verið lýst

(Sigurður Már Einarsson o.fl., 2012).

Greining gagna fór fram í tölfræðiumhverfinu R (R Core Team, 2019).
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1. mynd. Kort af vatnasvæði Miðár í Dölum. Rafveiðistaðir eru sýnir með númerum og bókstöfum

 
Niðurstöður

Stangaveiði
Veiðin 2020

Í Miðá og Tunguá veiddust 102 laxar og 207 bleikjur og skiptist laxveiðin í 79 (77,5%) smálaxa

og 23 (22,5%) stórlaxa (Tafla 1). Alls var 11 löxum (10,8%) sleppt aftur í ána en 6 bleikjum

(2,9%). Hlutdeild sleppinga á stórlaxi var 39,1% en hlutdeild sleppinga á smálaxi var 2,5%

(Tafla 1). Veiðar á flugu voru 70,6% laxveiðinnar og 42,0% bleikjuveiðinnar (Tafla 2). Laxveiðin

á vatnasvæði Miðár árið 2020 var 56,0% af meðalveiði (182) áranna 1974 – 2020 en einungis

37,8% af meðalveiði síðustu 20 ára (270) (Tafla 3) og hefur veiðin ekki verið minni frá árinu

2004 (2. mynd). Bleikjuveiðin nam 63,3% afmeðalveiði (327) áranna 1974 – 2020 en var 76,4%

af meðalveiði síðustu 20 ára (271) (Tafla 3; 2. mynd).
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Lengd, þyngd og kynjahlutföll

Hlutur ókyngreindra smálaxa af heildarfjölda smálaxa í stangveiðinni var 21,5% og hlutur

ókyngreindra stórlaxa af heildarfjölda stórlaxa í stangveiðinni var 39,1% af (Tafla 4). Af þeim

hluta laxveiðinnar þar sem kyn var tilgreint var hlutur smálaxahrygna 35,5% en hlutur

stórlaxahrygna 24,4% (Tafla 4). Áætluð meðalþyngd smálaxa var 2,37 kg og áætluð

meðallengd þeirra var 60,0 cm (Tafla 4). Áætluð meðalþyngd stórlaxa var 4,51 kg og áætluð

meðallengd þeirra var 74,9 cm (Tafla 4).

Áætluð meðalþyngd bleikja úr stangveiðinni var 0,99 kg og áætluð meðallengd þeirra var 42,8

cm (Tafla 5). Einungis 14 bleikjur (6,8%) af heildarfjölda (207) þeirra voru kyngreindar.

Veiði eftir tíma og veiðistöðum

Nafn veiðistaðar í stangveiðinni á vatnasvæði Miðár 2020 var ótilgreint í 69,9% tilfella

bleikjuveiðinnar og í 48,0% tilfella laxveiðinnar. Veiðistaður nr. 41 (Ármót Hundadalsár) gaf

flestar bleikjurnar (34) en þeir veiðistaðir sem gáfu mestan fjölda laxa voru Miðskógsbakki

(nr. 11; 9 laxar), Kirkjuneshylur (nr. 14; 8 laxar) og Símastrengur (nr. 34; 8 laxar) (Tafla 6).

Stærstur hluti bleikjunnar veiddist frá því um miðjan júlí þar til vika var af ágúst (3.mynd) en

laxveiðin dreifðist mun jafnar yfir veiðitímann, að undanskildum svolitlum veiðitoppi fyrstu

tvær til fjórar vikurnar og veiðilægð seinustu tvær vikurnar í ágúst. Mest veiddust 47 bleikjur

á einni viku (20. – 26. júlí) en 19 laxar vikuna 13. – 20. júlí (3. mynd).

Hrognafjöldi

Heildarfjöldi hrogna var metinn 204.933 hrogn eða 0,42 hrogn á hvern fermetra botnflatar

(4.mynd) og var hrognafjöldinn einungis 41% af áætluðum meðaltalshrognafjölda í ánni frá

1974 – 2020 (499.659 hrogn) og hefur ekki mælst minni frá árinu 2004. Hlutfall stórlaxahrogna

var metið 25,8% og er lítið eitt yfir meðaltali (24,3%). Hafa ber í huga að í ám þar sem

fisktalningar eru ekki til staðar ríkir mikil óvissa um hrognamat. Skiptir þar mestu að

veiðihlutfall er óþekkt en einnig getur léleg veiðiskráning orðið til þess að mat á

kynjahlutföllum og sjávaraldri skekkist, en það eru þeir þættir sem lagðir eru til grundvallar við

hrognaútreikninga.

Hreistur

Aldursgreining 2020

Fimmtán hreistursýnum var safnað úr laxveiðinni á vatnasvæði Miðár og er það um 14,7% af

heildarveiðinni. Öll sýnin, utan eitt, voru tekin af smálöxum (Tafla 7) og mátti rekja þau öll til
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laxa sem upprunnir voru úr náttúrulegu klaki árinnar. Ferskvatnsaldur laxanna var á bilinu þrjú

til fimm ár og var stærstur hlutinn eða 73,3% (11) með þriggja ára ferskvatnsdvöl en 20,0% (2)

með fjögurra ára ferskvatnsdvöl (Tafla 7). Einn fiskur úr sýnatökunni hafði fimm ára

ferskvatnsdvöl að baki. Rekja mátti laxveiðina til fjögurra klakáranga (2013, 2014, 2015 og

2016) en stærstan hluta veiðinnar (55,9%) til klaks ársins 2016 og 28,4% til klaks ársins 2015

(Tafla 8). Með löngum hreisturgagnaröðum er unnt aðmeta heildarendurheimtur klakárganga

í stangveiðinni. Hver árgangur getur verið að skila sér inn í veiðina í 3 4 ár og er algengt að

hver árgangur skili um og yfir 300 löxum í veiðinni í Miðá. Klakárgangurinn frá 2015 hefur

skilað innan við 100 löxum í veiðinni í Miðá, en sá árgangur ætti að langstærstum hluta að hafa

skilað sér í veiðinni og á því sinn þátt í minni veiði í Miðá árin 2019 og 2020.

Seiðaástand 2020 og samantekt á gögnum frá 2012
Þéttleiki

Samanlögð þéttleikavísitala laxaseiða á reglubundnum vöktunarstöðvum í rafveiðum á

vatnasvæði Miðár 2020 var 21,1 seiði á 100 m2 botnflatar árinnar (21,1/100 m2) (Tafla 9) og er

64,9% af langtímameðaltali (l.m.t.) í ánni (32,5/100 m2) (Tafla 10). Vísitala sumargamalla (0+)

seiða var 10,3/100m2 aðmeðaltali (6. mynd) (62,1% af l.m.t.) og munaði þar mestu ummikinn

þéttleika á stöð nr. 4 í Miðá, þar sem vísitalan var 47,1/100 m2 (Tafla 9). Há vísitala

sumargamalla (0+) seiða var á stöð nr. 6 í Miðá (17,5/100 m2) en hún reyndist lág á öðrum

stöðvum (0,8 – 3,7/100m2). Vísitala veturgamalla (1+) seiða var 5,7/100m2 aðmeðaltali (50%

af l.m.t.) ogmældist þéttleikinnmunmeiri á vöktunarstöðvum í Tunguá en á vöktunarstöðvum

í Miðá (Tafla 9). Þannig var mestur þéttleiki 1+ seiða í Tunguá 21,5/100 m2 á stöð nr. 15 og

9,3/100 m2 á stöð nr. 14 (Tafla 9). Á stöðvum nr. 1, 2, 4 og 7 í Miðá var vísitalan frá 1,3 –

2,9/100 m2 en ekkert veturgamalt (1+) seiði veiddist á stöð nr. 6 í Miðá. Vísitala seiða á þriðja

ári (2+) var 4,3/100 m2 að meðaltali (7,2% yfir l.m.t.) og mesti þéttleikinn mældist á stöð nr. 4

í Miðá (8,9/100 m2) og á stöð nr. 14 í Tunguá (8,6/100 m2). Eldri seiði (3+ og 4+) veiddust

einnig og var vísitala 3+ seiða 0,6/100 m2 að meðaltali og 4+ seiða 0,2/100 m2 að meðaltali.

Stöð nr. 13, efst í Tunguá, var rannsökuð árið 2020 en hefur ekki verið hluti af reglulegri vöktun

á vatnasvæði Miðár og var seinast könnuð árið 2012. Af þeim sökum voru niðurstöður

mælinga þar ekki með í meðaltalstölum vöktunarstöðva (Tafla 10; 6. mynd). Seiðavísitala allra

árganga laxaseiða á stöð nr. 13 var 23,9/100 m2 að meðaltali og var vísitala sumargamalla (0+)

seiða 13,0/100 m2, veturgamalla (1+) seiða 4,9/100 m2, tveggja vetra (2+) seiða 3,3/100 m2 og

þriggja vetra (3+) 2,7/100 m2. Þetta er mun meiri þéttleiki en mældist á sömu stöð árið 2012,

þegar einungis tveggja vetra (2+) seiði komu fram í mælingunum; 3,9/100 m2 (7. mynd).

Einungis eitt bleikjuseiði veiddist í rafveiðum á vatnasvæðinu (0,4/100 m2), á stöð nr. 2 í Miðá

(Tafla 1).



6 
 

Eitt laxaseiði veiddist í Austurá, að líkindum upprunnið úr hrognum er grafin voru í ánna

haustið 2018 (Tafla 11). Seiðið var veturgamalt (1+) seiði og 7,9 cm langt.

Lengdarmælingar og holdastuðull

Meðallengd sumargamalla (0+) laxaseiða (N=143) var 3,9 cm (Tafla 11); 7% undir l. m. t.

(Tafla 12). Meðallengd veturgamalla (1+) seiða (N=62) var 6,7 cm (nánast jöfn l. m. t.) og

meðallengd tveggja (2+) vetra seiða (N=55) var 8,5 cm (9% undir l.m.t.). Meðallengd þriggja

(3+) vetra seiða var 10,3 cm og meðallengd fjögurra (4+) vetra seiða var 9,8 cm en fá seiði

stóðu á bak við meðaltölin (Tafla 11).

Á stöð nr. 13 í Tunguá var meðallengd sumargamalla (0+) seiða (N=24) 3,6 cm, veturgamalla

(1+) seiða (N=9) 7,2 cm, tveggja vetra (2+) seiða (N=6) 9,4 cm og þriggja vetra (3+) seiða (N=5)

11,1 cm (Tafla 11).

Bleikjuseiðið sem veiddist á stöð nr. 2 var 4,4 cm að lengd (Tafla 11).

Holdastuðull (K) sumargamalla (0+) laxaseiða var 1,04 að meðaltali (frá 0,92 – 1,16);

veturgamalla (1+) seiða 1,08 að meðaltali (1,04 – 1,13); tveggja vetra (2+) seiða 1,06 að

meðaltali (0,96 – 1,12); þriggja vetra (3+) seiða 1,1 (0,98 – 1,19) og fjögurra vetra (4+) seiða

1,13 (Tafla 13). Meðaltalsholdastuðull allra árganga laxaseiða á öllum stöðvum var 1,06 að

meðaltali.

Umræður

Laxveiðin var almennt slök úr náttúrulegum veiðistofnum á Íslandi 2020 þótt nokkur aukning

hafi orðið á laxveiði frá 2019 (Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson, 2021). Alls

veiddust rúmlega 30.000 laxar á stöng sem var 17,3% lægri en meðalveiði áranna 1974 2019.

Laxveiðin á vatnasvæði Miðár á árinu 2020 dróst talsvert saman á milli ára og var 56,0% af

meðalveiði áranna (182) 1974 – 2020 og einungis 37,8% af meðalveiði síðustu 20 ára (270)

(2001 – 2020) og hefur ekki verið minni frá árinu 2004. Almennt var laxveiðin á Vesturlandi

slök árin 2019 og 2020. Þess má geta að á árinu 2019, þegar veiðin víða á Vesturlandi var langt

undir meðalveiði, var veiðin í Miðá einungis lítillega undir meðalveiði.

Einkum tveir þættir ráða stofnstærð laxa sem gengur í árnar ár hvert. Annars vegar er það

stærð gönguseiðaárganga (einu og tveimur árum fyrr) og hins vegar endurheimtuhlutfall

þeirra úr sjávardvölinni. Algeng afföll laxa í sjávardvölinni eru á bilinu 80 95% (ICES, 2021) og

því viðbúið að sveiflur í göngum og veiði geti verið miklar. Sem dæmi hafa tölur um

endurheimtuprósentu gönguseiðaárganga í Elliðaárnar (þ.e. hlutfall laxa úr hverjum

gönguseiðaárgangi sem skilar sér aftur í ána) sveiflast töluvert síðasta áratuginn (Jóhannes
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Sturlaugsson, 2021; ICES, 2021). Árið 2020 mældust 14,1% endurheimtur í Elliðaárnar úr

gönguseiðaárgangi 2019 (Jóhannes Sturlaugsson, 2021). Þetta háar endurheimtur bera vott

um hagstæð skilyrði fyrir lax í sjávardvölinni en meðalendurheimtur í Elliðaárnar eru 8,8%

(1988 – 2019) (Jóhannes Sturlaugsson, 2021).

Algengt er að hrygningargöngur laxa í ár á Vesturlandi samanstandi af nokkrum klakárgöngum

seiða, þó svo að veiðin hverju sinni sé oftast borin uppi af tveimur klakárgöngum. Í laxveiðinni

á vatnasvæði Miðár árið 2020 mátti rekja rúmlega 55% veiðinnar til klaks ársins 2016 en

tæplega þriðjung til klaks ársins 2015. Komið hefur fram að klakárgangur (0+) 2015 var lítill í

Miðá en hann mældist fáliðaður sem veturgömul (1+) seiði árið 2016 en klakárgangur (0+)

2016 mældist hinsvegar í góðum þéttleika (Jóhannes Guðbrandsson og Ásta Kristín

Guðmundsdóttir, 2019; Jóhannes Guðbrandsson, 2020). Klakárgangur 2015 hefur skilað sér

að mestu í veiðinni 2019 og 2020 og það hve fáliðaður hann var á að líkindum töluverðan þátt

í veiðilægðinni á vatnasvæði Miðár þessi ár. Fleira er þó vert að taka til athugunar en svo

virðist sem víða á Vesturlandi hafi gönguseiðaárgangar 2019 orðið fyrir verulegum afföllum á

leið sinni til sjávar. Miklir þurrkar voru í landshlutanum sumarið 2019 með tilheyrandi

samdrætti farvega. Dæmi voru um að árhlutar í Borgarfirði og Dölum hafi þornað upp; þar á

meðal í Miðá í Miðdölum. Því þykir líklegt að þrátt fyrir að klakárgangur 2016 hafi að einhverju

leyti vegið upp á móti mjög litlum klakárgangi 2015, hvað varðar fjölda gönguseiða á

vatnasvæði Miðár árið 2019, hafi þurrkarnir með tilheyrandi auknu afráni orðið til þess að

töluverð afföll hafa orðið þeim árgöngum gönguseiða sem heldu til sjávar vorið og sumarið

2019. Engar mælingar eru gerðar á fari og fjölda gönguseiða í ám á Vesturlandi og því er

eingöngu hægt að draga ályktanir út frá stærð seiðaárganganna eins og þeir mælast í

þéttleikamati í vöktunarrannsóknum á haustin og þeim umhverfisaðstæðum sem kunna að

hafa haft áhrif á þá á mismunandi aldursskeiðum, bæði í ferskvatni og sjó. Eins og fram hefur

komið voru vaxtarskilyrði í sjávardvölinni unglöxum hagstæð árið 2019. Lítil laxveiði á

vatnasvæðinu árið 2020 gæti því tengst miklum afföllum sem tengjast uppþurrkun farvega og

afræningjum á útgöngu seiðanna.

Þar sem seiðamælingar á vatnasvæði Miðár eru framkvæmdar annað hvert ár, þarf að horfa

til seiðavísitölu 1+ seiðanna til að meta þéttleika þeirra sem sumargömul (0+) seiði árið áður.

Því er vert að gefa vísitölu veturgömlu (1+) seiða ársins 2020 gaum en hún var innan við

helmingur af meðaltali mælinga áranna 2012 2020. Hinsvegar var mat á hrognafjölda árið

2018 hátt og í kjölfarið hefði mátt vænta þess að sumargömul seiði (0+) árið eftir (2019) væru

í góðum þéttleika. Seiðamælingar voru ekki gerðar árið 2019 en gengið er út frá því að stærð

klakárgangsins (0+) það ár hafi verið nokkuð yfir meðallagi. Mælingar á seiðaþéttleika í

Norðurá í Borgarfirði sýndu góðan þéttleika 0+ í mælingum 2019, en sami árgangur mældist

hins vegar mun lakar sem eins árs seiði 2020. Talið er líklegt að þurrkarnir 2019 hafi aukið
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mjög á afföll seiðanna og hafa því trúlega valdið lægri seiðavísitölu 1+ seiðanna árið 2020 en

annars hefði verið (Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson, 2021).

Sumargömul seiði (0+) ársins 2020 mældust talsvert undir meðaltali í Miðá og samkvæmt

áætluðum hrognafjölda á vatnasvæði Miðár haustið 2020 er hætt við að klakárgangur 2021

verði lítill. Því má búast við að þessir seiðaárgangar sem hér hafa verið nefndir geti birst í

minnkandi veiði í Miðá á árunum 2023 – 2026.

Veiðiréttarhöfum á vatnasvæði Miðár er bent á mikilvægi þess að vanda alla skráningu

veiðinnar í veiðibækur. Mikilvægt er að skrá kyn fiskanna ef þess er nokkur kostur og eins

lengd og þyngd og á þetta bæði við um lax og bleikju. Sérstaklega vantaði upp á skráningu á

bleikjuveiði ársins 2020, þar sem kyn var sjaldan tiltekið og aðeins í örfáum tilfellum voru

veiðistaðir tilgreindir. Talsvert vantaði upp á skráningu laxveiðinnar, bæði eftir veiðistöðum

og kynjum en vegna útreikninga á hrognamagni er mikilvægt að vita með sem mestri

nákvæmni um kyn fiskanna, þar sem fjöldi hrygna er grundvöllur fyrir hrognaútreikningi í ánni.

Jafnframt er minnt á mikilvægi hreistursöfnunar til að fylgjast með aldurssamsetningu og

hvernig tilteknir klakárgangar skila sér í veiðinni. Til að styðja við hrygninguna í ánni og auka

seiðaþéttleikann er áfram hvatt til þess að öllum stórlaxi verði sleppt og jafnvel

smálaxahrygnum en hátt hlutfall fluguveiða í stangveiðinni ætti að auðvelda þá framkvæmd.

Ekki er vitað hvað olli miklum fjölda bleikja í veiðinni árið 2019 þegar á sjötta hundrað bleikja

veiddist eftir niðursveiflu í veiðinni sem varað hafði í á annan tug ára. Fjöldi bleikja í veiðinni

2020 var hinsvegar rétt rúmlega 200 og var munmeira í takt við veiðina eins og hún hefur birst

síðustu tvo áratugi þar sem meðalveiði á bleikju er um 270 fiskar

Þakkir

Stjórn veiðifélags Miðdæla er þakkað samstarfið. Jóhannes Guðbrandsson vann við

seiðamælingar og aðstoðaði við tölfræðiúrvinnslu. Friðþjófur Árnason líffræðingur las yfir

handrit af skýrslunni og færði margt til betri vegar. Þessum aðilum eru færðar bestu þakkir.



9 
 

Heimildir

Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Már Einarsson. (2021). Vöktun laxastofna á vatnasvæði Norðurár í
Borgarfirði. Haf og vatnarannsóknir. HV 2021 08. 27 bls.

Guðmunda Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson. (2021). Lax og silungsveiðin 2020. Haf og vatnarannsóknir. HV
2021 35. 40 bls.

ICES, 2021.

Jóhannes Guðbrandsson. (2020). Greiningar á stangveiði og hreistri. Hafrannsóknastofnun. KV 2020 03. 19 bls.

Jóhannes Guðbrandsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. (2019).Miðá 2018. Samantekt á veiði og vöktun. Haf
og vatnarannsóknir. HV 2019 38. 31 bls.

Jóhannes Sturlaugsson. (2021). Elliðaár 2020. Rannsóknir á fiskistofnum vatnakerfisins. Laxfiskar. Apríl. 28 bls.

R Core Team. (2019). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vín, Austurríki. Sótt af
http://www.r project.org/

Sigurjón Rist. (1990). Vatns er þörf. Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs.

Sigurður Már Einarsson. (1986). Fiskræktarmöguleikar í Miðá, Dalasýslu. Veiðimálastofnun. 4 bls.

Sigurður Már Einarsson. (1991). Fiskrækt í Miðá, Dalasýslu. Veiðimálastofnun. VMST V/91026X. 6 bls.

Sigurður Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir. (2014). Miðá 2014. Samantekt um rannsóknir.
Hvanneyri. Veiðimálastofnun. VMST 14054. 12. bls

Sigurður Már Einarsson, Ásta Kristín Guðmundsdóttir og Eydís Njarðardóttir. (2012). Miðá 2012. Búsvæði,
seiðabúskapur og laxveiði. Hvanneyri. Veiðimálastofnun. VMST 12045. 19.bls.



10 
 

Töflur

Tafla 1. Stangveiði eftir tegundum og sjávaraldri í Miðá
og Tunguá 2020. Hlutdeild sleppinga (veitt og sleppt) í
veiðinni er sýnd.

Tafla 2. Skipting veiðinnar eftir tegundum og agni. Hlutfall
fluguveiddra fiska er einnig sýnt.

Tafla 3. Meðalveiði, miðgildi, minnsta og mesta veiði fyrir lax, bleikju, urriða og flundru á vatnasvæði
Miðár 1974 – 2020.

Tafla 4. Mældar og áætlaðar meðallengdir, þyngdir og kynjahlutföll fyrir smálax og stórlax
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Tafla 5. Mæld og áætluð meðallengd og meðalþyngd bleikju í Miðá 2020.

Tafla 6. Veiði í Miðá 2020 eftir veiðistöðum.
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Tafla 7. Ferskvatnsaldur eftir kynjum og sjávaraldri samkvæmt
hreistursýnalestri laxa á fyrstu hrygningargöngu úr Miðá og Tunguá 2020.

Tafla 8. Laxveiðin á vatnasvæði Miðár í Dölum 2020 rakin til
klakárganga út frá niðurstöðum hreisturrannsókna.

Tafla 9. Seiðavísitala eftir stöðvum og árgöngum á vatnasvæði Miðár árið 2020. Meðaltal vöktunarstöðva er sýnt.
Stöðvar 1 – 15 tilheyra reglulegri vöktun.Stöð 13*=utan við reglulega vöktun.

Klakár 1 ár í sjó 2 ár í sjó Samtals %

2016 56 1 57 55,9

2015 17 12 29 28,4

2014 6 9 15 14,7

2013 1 1 1,4

Samtals 79 23 102 100

Bleikja

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ Samtals 0+

1 245 3,7 2,9 4,1 0,4 0,4 11,4 0

2 247 0,8 2,8 4,1 0,8 0,8 9,3 0,4

4 191 47,1 2,1 8,9 1,6 0,0 59,7 0

6 212 17,5 0,0 0,5 0,0 0,0 17,9 0

7 229 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 2,2 0

14 140 1,4 9,3 8,6 0,7 0,0 20,0 0

15 130 0,8 21,5 3,9 0,8 0,0 26,9 0

Meðaltal 1.394 10,3 5,7 4,3 0,6 0,2 21,1 0,1

13* 184 13,0 4,9 3,3 2,7 0,0 23,9 0

Svæði(m2)Stöð (nr)
Lax
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Tafla 10. Seiðavísitala (meðaltöl eftir árgöngum og rannsóknarárum) á vöktunarstöðvum á vatnasvæði Miðár
2012 – 2020.

Tafla 11. Meðallengd laxaseiða eftir árgöngum og stöðvum í rafveiðum á vatnsvæði Miðár árið 2020. Stærð
rafveiðisvæðis er tiltekið. Ml=meðallengd (cm); N=fjöldi; St.fr.=staðalfrávik. *Utan við reglulega vöktun.

Tafla 12. Meðallengd (cm) laxaseiða eftir árgöngum og rannsóknarárum á vöktunarstöðvum á vatnasvæði Miðár
2012 – 2020.

Tafla 13. Holdastuðull (K) eftir stöðvum og árgöngum laxaseiða í rafveiðum á vatnasvæði Miðár árið 2020.
Mt.=meðaltal; N=fjöldi; St.frv.=staðalfrávik.

Ár 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ Samtals

2012 17,2 6,0 2,3 0,0 0,0 25,5

2014 15,8 11,4 2,8 0,7 0,0 30,6

2016 18,2 2,6 3,7 0,8 0,0 25,4

2018 21,5 31,4 6,9 0,0 0,0 59,7

2020 10,3 5,7 4,3 0,6 0,2 21,1

Meðaltal stöðva 16,6 11,4 4,0 0,4 0,0 32,5

Ml N St.fr. Ml N St.fr. Ml N St.fr. Ml N St.fr. Ml N St.fr. Ml N St.fr.

1 3,6 9 0,27 6,6 7 0,50 8,5 10 0,26 10,3 1 9,8 1 28

2 3,4 2 0,21 6,0 7 0,30 7,6 10 0,27 9,1 2 0,00 9,8 2 0,21 23 4,4 1

4 3,8 90 0,19 5,7 4 0,46 7,7 17 0,60 10,3 3 0,66 114

6 3,9 37 0,31 8,5 1 38

7 4,7 2 0,28 7,1 3 0,00 5

14 3,6 2 0,57 7,3 13 0,39 9,4 12 0,47 11,4 1 28

15 4,5 1 7,6 28 0,49 9,5 5 0,35 10,4 1 35

Alls vöktun 3,8 143 0,28 7,1 62 0,77 8,4 55 0,90 10,2 8 0,83 9,8 3 0,15 271 4,4 1

13* 3,6 24 0,29 7,2 9 0,41 9,4 6 0,23 11,1 5 0,54 44

A* 7,9 1 1

Stöð (nr)
Samtals

Lax Bleikja

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 0+

Ár 0+ 1+ 2+ 3+ 4+

2012 4,4 7,0 10,2

2014 4,3 7,1 10,1 11,3

2016 4,6 6,6 9,5 11,7

2018 3,8 6,4 8,8

2020 3,9 6,7 8,5 10,3 9,8

Meðaltal 4,2 6,8 9,4 10,9 9,8

Mt. Fj. St.frv. Mt. Fj. St.frv. Mt. Fj. St.frv. Mt. Fj. St.frv. Mt. Fj. St.frv. Mt. Fj. St.frv.

1 1,04 9 0,16 1,05 7 0,05 1,10 10 0,10 0,98 1 1,15 1 1,07 28 0,11

2 0,92 2 0,01 1,04 7 0,08 1,05 10 0,06 1,16 2 0,12 1,13 2 0,11 1,06 23 0,09

4 1,05 90 0,12 1,07 4 0,04 1,01 17 0,06 1,09 3 0,10 1,04 114 0,11

6 1,09 37 0,18 0,96 1 1,08 38 0,18

7 1,16 2 0,07 1,13 3 0,03 1,14 5 0,05

13 0,96 24 0,22 1,04 9 0,08 1,05 6 0,05 1,06 5 0,11 1,00 44 0,18

14 1,08 2 0,24 1,10 13 0,05 1,10 12 0,06 1,19 1 1,10 28 0,07

15 1,10 1 1,10 28 0,06 1,12 5 0,09 1,17 1 1,11 35 0,06

Allt svæðið 1,04 167 0,16 1,08 71 0,06 1,06 61 0,08 1,10 13 0,10 1,13 3 0,08 1,06 315 0,13

Rafveiði

stöð

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ Allir árgangar
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Myndir

 

2. mynd. Laxveiði (að ofan) og bleikjuveiði (að neðan) í Miðá frá 1974 til 2020. Meðalveiði tímabilsins er sýnd
með láréttum línum.
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3. mynd. Stangveiðinni skipt upp eftir vikum og tegundum.

4. mynd. Mat á þéttleika laxahrogna í Miðá 1974 2020, skipt eftir sjávaraldri hrygna. Meðalhrognafjöldi er
sýndur með blárri punktalínu.
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5. mynd. Heildarveiði klakaárganga frá 2005 2016. Hluti ferskvatnsaldurs er einnig sýndur. Athugið að
árgangar 2015 og 2016 hafa ekki skilað sér að fullu.

6. mynd. Meðaltalsseiðavísitala laxa eftir aldri. Punktarnir sýna meðalþéttleika allra stöðva og lóðréttu línurnar
sýna einnar staðalskekkju frávik frá meðaltalinu.
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7. mynd. Seiðavísitala laxaseiða eftir árum, stöðvum og aldri. Athugið að árið 2014 var stöð 6 ekki tekin á
nákvæmlega sama stað og hin árin og jafnframt á fremur ólíku búsvæði sem skýrir líklega mun í þéttleika
mismunandi árganga.
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Viðauki

Viðauki A. Staðsetning og hnit (WGS 84 dd,ddddd°) á rafveiðistöðvum í Miðá, Tunguá og Austurá.

Vatnsfall Stöð Lýsing/kennileiti N° W°

Miðá 1 Talsvert f.o. Breiðabólsstað 64,92122 21,53567

Miðá 2 Neðan við Breiðabólsstað 64,93387 21,55293

Miðá 4 Neðan við brú að Hundadal 64,97065 21,57707

Miðá 6 Ofan við ármót Tunguár 65,01267 21,6791

Miðá 7 Neðst 65,0239 21,72157

Tunguá 13 Fyrir neðan efri brú (við Háafell) 65,00775 21,56905

Tunguá 14 Ofan við Svalbarðaoss 65,01633 21,61123

Tunguá 15 Neðan við veiðihús 65,01811 21,66244

Austurá A f.o. Þjóðveg (athugun v. hrognagr. 2018) 65,00739 21,56908
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