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Inngangur
Þann 31. mars sl. barst í tölvupósti svohljóðandi erindi frá formanni Veiðifélags Árnesinga til
Hafrannsóknastofnunar; „Stóra-Laxárdeild hefur áhuga á að kanna hvort forsendur séu fyrir
því að ráðast í fiskrækt á svæðum efst á vatnasviði Stóru-Laxár og ekki eru fiskgeng og á við
um meginvatnið sem og ár og læki sem í það renna á því svæði. Stjórn Veiðifélags Árnesinga
hefur ákveðið af þessu tilefni að óska eftir því við Hafrannsóknarstofnun að hún veiti umsögn
og í henni komi m.a. eftirfarandi fram: 1. Hvort fiskifræðilegar forsendur séu fyrir fiskrækt þar
og þá hverskonar fiskrækt. 2. Styðji stofnunin fiskrækt að tillögur verði gerðar um tímabili
fiskræktar í árum talið, fjölda og tegunda seiða, hvernig staðið yrði og hvenær ársins að
sleppingum þeirra, hvort merkja eigi seiði og annað sem skiptir máli svo fiskræktin komi til með
að stuðla að sjálfbærni laxastofna árinnar auk annarra jákvæðrar áhrifa á vatnasvæði ÖlfusárHvítár. 3. Hvort tilefni sé til vísindarannsókna í tengslum við fiskræktina og þá hvort stofnunin
sé tilbúin til að annast þær og gera þá tillögur í því efni. 4. Afstaða verði tekin til þess hvort
stofnunin geti tekið að sér að annast þann hluta fiskræktarinnar sem lýtur að hrognakreistingu
og koma þeim í klakhús eða seiðaeldisstöð og taka síðan á móti seiðunum og annast
sleppingarnar fyrir félagið, þ.á.m að ganga úr skugga um heilbrigði þeirra og uppruna fyrir
sleppingu. 5. Að áætlaður verði kostnaður af vinnu stofnunarinnar komi á annað borð til álita
að hún taki að sér þennan hluta fiskræktarinnar og af rannsóknum reyni á það.“
Í þessari samantekt verður leitast við að svara ofangreindu erindi. Einnig er farið yfir umhverfi
árinnar, laxveiðitölur, mat á búsvæðum, seiðarannsóknir, seiðasleppingar og fyrri reynslu af
sleppingum og fiskrækt á ólaxgeng svæði Stóru-Laxár og þveráa hennar.

Umhverfi
Stóra-Laxá er ein af þverám Hvítár í Árnessýslu. Hún sameinast Hvítá við Iðu ofan við Vörðufell.
Upptök Stóru-Laxár eru í Grænavatni, sem er sunnan Kerlingafjalla, í tæplega 700 m hæð yfir
sjávarmáli. Áin skilur að afrétti Hrunamanna og Flóamanna. Vatnasvið Stóru-Laxár er 512 km² og
meðalrennsli við ós er um 16 m3/sek. Frá upptökum til ósa í Hvítá eru 90 km en þaðan til ósa
Ölfusár í sjó eru 64 km. Áin er laxgeng að fossi við Uppgöngugil, sem er um 41 km frá ósi í Hvítá.
Helsta þverá Stóru-Laxár er Leirá sem fellur til hennar við Leirártungu sem er suðvestan
Geldingafells og er á ófiskgengu svæði. Þá fellur allvatnsmikil þverá, Skillandsá, til Stóru-Laxár á
fiskgengu svæði, um 6 km neðan við Uppgöngugil. Neðsti hluti hennar er fiskgengur. Berggrunnur
vatnasvæðisins er að mestum hluta þétt basalt (Hreppamyndun). Vatn hripar því lítið niður í
berggrunninn sem gerir það að verkum að ár og lækir sem renna til Stóru-Laxár ásamt ánni sjálfri
teljast til dragáa (Sigurjón Rist 1990).
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Á neðri hluta ófiskgenga hlutans eru víða gljúfur með eyrarsvæðum hér og hvar. Víða eru flúðir
og smáfossar. Á efsta hlutanum rennur áin um lítt gróið land, en helst er að finna gróður með
árbökkum. Við Geldingaver (460–480 m h.y.s.) rennur Stóra-Laxá í kvíslum, neðar þrengist áin og
rennur í flúðum. Litlu neðar sameinast Særingsdalskvísl Stóru-Laxá. Niður að Tangaveri fellur
Stóra-Laxá að miklu leyti um lág gil eða gljúfur með stórgrýttum botni. Um 500 m ofan við ármót
Leirár taka við mjög djúp, þröng og straumhörð gljúfur sem heita Laxárgljúfur frá ármótum Leirár.
Þar einkennist botninn víða af stórgrýti og klöppum. Í Laxárgljúfri fellur áin úr um 400 m h.y.s. í
um 200 m. Lengd Laxárgljúfurs er um 10 km.
Við Hrunakrók sleppir gljúfrum á kafla og við taka stór samfelld svæði með grófgrýttum árbotni.
Þannig er áin allt að Leikfelli sem er um 3 km leið. Á þessu svæði sameinast Stóra-Laxá Skillandsá
og Þverá að austan. Ófiskgengir fossar eru í báðum þessum ám, litlu ofan ármóta. Í gljúfrunum
skiptast á brot og hyljir. Klapparbotn er víða en grýtt við bakka. Fínni möl er einnig að finna,
einkum á brotum neðan hylja. Við Sólheima breiðir áin úr sér og rennur um malareyrar en
þrengist svo aftur á kafla, milli Hlíðar og Hrepphóla, þar sem hún kvíslast á ný um malareyrar. Er
svo að mestu allt niður fyrir Laxárbrú. Þar neðar rennur Stóra-Laxá á fínni botni og við ármót
hennar við Hvítá er botninn að mestu sandur. Rétt ofan við ármót Hvítár sameinast Litla- og StóraLaxá. Litla-Laxá er fiskgeng að Hildarselsfossi sem er 37 km frá ármótum við Stóru-Laxá. Nokkrir
smærri lækir falla til Stóru-Laxár neðan gljúfra, taldir ofan frá eru helstir: Bæjarlækur við Laxárdal,
Fossgil við Hlíð, Glórugil við Ásbrekku og neðan brúar á þjóðvegi eru Sandlækjarós og Langholtsós.
Sennilega er gengt fiski frá Stóru-Laxá í þá alla nema í bæjarlækinn við Laxárdal en þar er
ófiskgengur foss neðst í læknum. Á ófiskgengum svæðum eru nokkrar þverár sem til greina geta
komið til nýtingar fyrir laxaseiði. Er þeim lýst hér á eftir.
Leirá er ein helsta þverá Stóru-Laxár, er hún um 25 km löng og á upptök á Leirárleirum í um 680
m h.y.s. Leirá hefur dragáreinkenni og er líklega vatnsmesta þverá Stóru-Laxár. Neðan Leirárleira
rennur Leirá í kvíslum um Frægðarver en þar er fremur hallalítið land. Neðar taka við lág gljúfur
eða gil, en á um 3 km kafla ofan ármóta við Stóru-Laxá verða þau dýpri. Ófiskgengur foss er neðst
í Leirá.
Heiðará er um 7 km að lengd og á upptök í Heiðarárdrögum í um 440 m h.y.s. Hún er þverá Leirár.
Allt frá upptökum og þar til um 1 km er til ósa rennur Heiðará um hallalitla mela en þar fyrir neðan
taka við þrengri gil. Bakkar eru víðast grónir, virðist því rennsli hennar sveiflast tiltölulega lítið og
má því ætla að hún hafi meiri uppruna lindarvatns en nálægar ár. Um 2,4 km frá ósi árinnar við
Leirá er manngert stöðuvatn sem gert var 1989 og nefnist Heiðarvatn. Frá vatninu fellur lækur til
Heiðarár. Botn Heiðarár er víðast hvar smágrýttur, en í gilinu einkennist hann af klöppum.
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Særingsdalskvísl er um 14,5 km löng og á upptök sín í um 600 m h.y.s. norðvestur af Blákolli. Áin
er grýtt og rennur víðast um brattlendi. Hún sameinast Stóru-Laxá við Geldingatanga.
Skillandsá fellur til Stóru-Laxár á fiskgengum hluta hennar um 5,5 km neðan við ófiskgengan foss
við Uppgöngugil. Er hún um 11,5 km löng og eru upptakakvíslar hennar vestan við Heljarkinn í um
500 m h.y.s. Hún tekur til sín nokkrar kvíslar og ein þeirra kemur úr Illaveri. Á neðstu 3,5 km áður
en hún sameinast Stóru-Laxá, fellur hún um gil og gljúfur. Áin er fiskgeng að fossi sem er rúmum
570 m ofan ármóta, skammt ofan við Hrunakrók.
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1. mynd. Laxveiði í Stóru-Laxá árin 1970 – 2021 skipt í smálax og stórlax. Skiptingin er ekki þekkt árin fyrir 1974.

Veiði
Stangveiði er nú stunduð á fiskgenga hluta Stóru-Laxár. Ánni er skipt upp í fjögur veiðisvæði
og leigð einum aðila. Samtals er heimilt að veiða með allt að 10 stöngum frá 27. júní til
september loka. Samkvæmt veiðiskýrslum hefur laxveiðin verið talsvert breytileg. Talið er að
skráning hafi batnað með árunum og verið allgóð eftir 1974. Laxveiðin óx mikið á áttunda
áratug síðustu aldar og árið 1978 voru veiddir 571 lax í ánni. Veiðin var að jafnaði 276 laxar
þann áratuginn. Á níunda áratugnum var meðalveiðin 250 laxar, var mest árið 1984 þegar 704
laxar veiddust og var það mesta veiðiárið í Stóru-Laxá þar til árið 2013 er skráðir voru 1.789
veiddir laxar í ánni. Meðalveiði síðustu 10 ára (2012 – 2021) var 739 laxar (1. mynd). Á sama
tímabili var að jafnaði 82% laxa úr ársstangveiði sleppt aftur eftir veiði, en meðaltal 10 ára þar
á undan var 20%. Hafa þarf í huga að laxar sem alast upp í Stóru-Laxá eru í neta- og stangveiði
á gönguleið sinni upp að ósum árinnar við Iðu. Árið 1995 var veiðitíma breytt frá því að áður
3

var, einungis veitt til 20. september, en síðan þá hefur veiðitíminn verið til 30. september.
Löngum hefur Stóra-Laxá verið þekkt sem síðsumarsá, þ.e. að fiskar hafa gengið seint í ána. Að
hluta til skýrist það af langri gönguleið en einnig líklega að laxar bíði í jökulvatninu fram á haust
þegar þeir fara að ganga á hrygningarsvæði. Frá 1995 hefur að meðaltali 19% veiðinnar verið
veiddur á þessu tímabili (2. mynd). Ekki var veitt eftir 20. september árið 2000 en hlutfallslega
veiddist mest á þessum 10 síðustu dögum veiðitímans 2016 þegar 44,3% veiðinnar veiddust á
þeim tíma. Rétt er að hafa þessa breytingu í huga þegar veiðitölur eru notaðar sem mælikvarði
á stofnstærð. Eins og áður er getið hefur stærstum hluta veiðinnar verið sleppt síðustu ár og
líklegt er að einhverjir fiskar hafi veiðst oftar en einu sinni.

Hlutfall skráðrar veiði í stóru-Laxá eftir 20.
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2. mynd. Hlutfall stangveiði á laxi í Stóru-Laxá veitt eftir 20. september. Lárétta brotalínan táknar meðalhlutfallið.
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Seiðarannsóknir
Fylgst hefur verið með þéttleika laxaseiða með seiðamælingum í Stóru-Laxá allt frá árinu 1985.
Þéttleiki hefur verið mjög breytilegur (3. mynd) (Magnús Jóhannsson og Hlynur Bárðarson, 2021
og Hafrannsóknastofnun, óbirt gögn). Seiðaþéttleiki var lágur hjá öllum árgöngum þegar
rannsóknir hófust 1986. Vísitala fyrir þéttleika vorgamalla seiða (0+) óx hratt næstu árin og náði
hámarki árið 1988, dalaði eftir það en hækkaði á ný eftir 2013, í kjölfar þess að tekið var að
sleppa meirihluta veiddra laxa í stangveiði. Af síðustu fimm árum hefur vístala seiðaþéttleika
verið yfir langtímameðaltali í þrjú ár. Þéttleiki eldri aldurshópa er samsvarandi þar sem árgangar
mælast hlutfallsega svipaðir þar til þeir ganga til sjávar. Þéttleiki eins árs seiða (1+) jókst verulega
eftir 2014
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3. mynd. Þéttleikavísitala laxaseiða í Stóru-Laxá eftir aldri. Lágréttar línur tákna meðalþéttleika viðkomandi aldurshóps.

og hafa þau verið yfir langtímameðaltali í fjögur ár af síðustu fimm árum. Mikill samdráttur varð
í þéttleika 1+ eftir árið 2018 og varð lægstur árið 2020 og var þá undir langtímameðaltali en fór
yfir meðaltalið árið 2021. Tveggja ára (2+) seiðaþéttleikinn jókst eftir 2015 og hefur verið yfir
langtímameðaltali í þrjú ár af síðustu fimm. Þriggja ára seiði fundust flest ár í nokkrum mæli fram
til 1998 en var vart að finna upp frá því og allt til 2015, en hafa verið yfir langtímameðaltali í tvö
af síðustu fimm árum. Þær breytingar sem komið hafa fram í þéttleika seiða hafa verið mestar í
efri hluta árinnar.
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Möguleikar til nýtingar ófiskgengra svæða til laxaframleiðslu
Búsvæðamat
Í tengslum við hugmyndir um vatnsaflsvirkjun í Stóru-Laxá var gert búsvæðamat fyrir laxfiska á
ófiskgengum svæðum sem verða myndu fyrir áhrifum virkjunar. Metin voru búsvæði í StóruLaxá og hliðará hennar Leirá (Magnús Jóhannsson, Benóný Jónsson, Ragnhildur Magnúsdóttir
og Jón S. Ólafsson, 2015). Samtals var metinn 21,4 ha í Leirá og 25,7 ha í Stóru-Laxá. Við
búsvæðamatið var stuðst við aðferð sem mikið hefur verið notuð og staðfærð að íslenskum
aðstæðum (Þórólfur Antonsson, 2000). Samkvæmt þessu mati eru stór svæði á ófiskgenga
hluta Stóru-Laxár og þveráa hennar sem gætu hentað til hrygningar og uppeldis laxa. Á þeim
17,6 km matsins voru framleiðslueiningar laxa samtals 4.679 (tafla 1). Gæði svæðanna m.t.t.
búsvæða voru mjög mismunandi, best voru þau í Stóru-Laxá sjálfri í grennd við Helgaskála (ÓL1
og ÓL3). Í heildina er svæðið heldur rýrara hvað botngerð varðar en laxgengi hlutinn. Í
Laxárgljúfrum og að fossi við Uppgöngugil voru svæðin í heild rýrari. Svæðið sem metið var er í
um 370 – 450 m h.y.s. Vegna legu svæðisins í þessari hæð er árvatnið kaldara og vaxtartími seiða
styttri, sem rýrir gæði svæðisins enn frekar. Þó er ljóst að skilyrði eru allgóð til hrygningar á
svæðinu. Enn hefur allt mögulegt uppeldissvæði laxa ekki verið metið en gróft mat á farvegum
áa allt að 550 m. h.y.s. er að til viðbótar mætti nýta 28 km og ca 60 ha af árfarvegum á svæðinu
til uppeldis laxaseiða. Samtals væru því nýtanlegir ha á ólaxgengum svæðum um 107 en til
samanburðar eru flötur á laxgengum svæðum 236 ha.
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Framleiðslubreidd (m)

Árbreidd (m)
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FE, lax

FE / km

Leirá

L3

22

22

1.183

26.026

7,5

194

160

Rýrt

Leirá

L2

25

25

3.416

85.400

21,9

1.872

550

Frekar rýrt

Leirá

L1

27

27

3.837

102.960

17,2

1.775

460

Frekar rýrt

8.436

214.386

3.841

460

Samtals

Gæði búsvæða

Vatnsfall
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Tafla 1. Mat á búsvæðum laxa á ólaxgengum svæðum á vatnasvæði Stóru-Laxár (Magnús Jóhannsson o.fl., 2015).
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Fyrri fiskrækt á ófiskgengum svæðum
Frá og með árinu 1985 eru tölur um sleppingar seiða vel skráðar (tafla 9). Á þessum árum hafa öll
seiði verið afkvæmi klakfiska veiddum í Stóru-Laxá. Á seinni árum hefur stærstum hluta seiðanna
verið sleppt á ólaxgeng svæði. Á þau svæði var fyrst sleppt laxaseiðum sumarið 1984. Ekki liggja
nákvæmar tölur yfir þá sleppingu en einhverjum þúsundum sumaralinna seiða var dreift í
Heiðará, Leirá og Stóru-Laxá við Tanga. Á árunum 1986 til 2003 var seiðum sleppt flest ár, á bilinu
15.000 – 30.000 sumaröldum seiðum á ólaxgeng svæði. Upp úr því dró úr sleppingum og engum
seiðum hefur verið sleppt þar síðan 2010 (tafla 2). Á árunum 1994 – 2005 var 15.000 – 130.000
kviðpokaseiðum sleppt árlega á ólaxgeng svæði. Flest hafa þessi seiði farið í Stóru-Laxá í grennd
við Geldingafell, einnig í Leirá og Heiðará. Þá hefur seiðum verið sleppt á fiskgeng svæði, einkum
ofan til í ánni, mest ofan Laxárdals. Flest voru kviðpokaseiðin 84.000 árið 1990 og sumaröldu
seiðin 31.000 árið 1991. Á árabilinu 1985 til 2009 var gönguseiðum þó ekki sleppt öll árin. Flest
voru þau árið 2008, 6.000 talsins.
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Tafla 2. Fjöldi slepptra laxaseiða á ófiskgeng svæði á vatnasvæði Stóru-Laxár.

Ár
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Samtals

Kviðpokaseiði Sumaralin seiði
10.000
30.500
15.150
21.440
11.780
20.215
22.900
18.583
25.633
62.747
13.246
88.960
15.191
11.081
6.072
75.600
12.421
130.916
41.061
82.710
21.080
47.700
33.761
45.600
44.611
45.200
30.493
15.600
15.390
76.000
12.870
54.000
8.845
6.520

Haustseiði

Eins árs seiði

800
656
2.552
4.225

9.741
15.833
15.200

736.114

478.536

6.777

1.456

Seiðarannsóknir á ófiskgengum svæðum
Á árabilinu 1986 til 1995 fóru fram seiðarannsóknir á ófiskgengum svæðum Stóru-Laxár, Leirár
og Heiðarár.
Gerð var grein fyrir þeim í fyrrnefndri skýrslu árið 2015 (Magnús Jóhannsson o.fl., 2015) og er
byggt á þeim gögnum hér. Var tilgangur þeirra að kanna afkomu laxaseiða sem þar hafði verið
sleppt. Flest seiðin sem sleppt var voru startfóðruð eða sumaralin.
Sleppiseiði laxa komu fram í allnokkrum mæli í seiðarannsóknum. Seiðin voru flest eins árs en
þau elstu voru þriggja ára. Meðalþéttleiki eins árs seiða var frá 2,7 – 16,2 seiði á 100 m2, tveggja
ára 0,8 – 7,3 og þriggja ára 0 – 2,2 seiði á 100 m2 (4. mynd). Árið 1995 fundust seiði á fyrsta ári í
Heiðará

(st. 205) og Stóru-Laxá við Geldingatanga (st. 200) úr sleppingum kviðpokaseiða þá

fyrr um vorið. Fyrri ár hafði eingöngu verið sleppt stærri seiðum.

8
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16
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8
6
4
2
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4. mynd. Þéttleiki laxaseiða á ólaxgengum svæðum í Stóru-Laxá og þverám hennar, eftir aldri. Öll seiðin voru af sleppiuppruna.

2
Bleikja 1+

Fjöldi á 100 m2

1,5

Bleikja 2+
Bleikja 0+

1

Urriði 0+
Urriði 1+

0,5

Urriði 2+
0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1995
5. mynd. Þéttleiki urriða- og bleikjuseiða á ófiskgengum svæðum í Stóru-Laxá og þverám hennar, eftir aldri.

Mjög lítið fannst af öðrum laxfiskum en laxi. Á árabilinu 1986 til 1995 fundust samtals fimm
bleikjuseiði sem voru 0 – 2ja ára á þeim tæpum 6.000 m2 sem veitt var af (5. mynd). Bleikja
hefur eingöngu fundist í Leirá (st. 203/L1). Urriði fannst ekki á svæðinu fyrr en árið 1995 en þá
kom hann fram í Heiðará. Hvorki urriði né bleikja komu fram í seiðarannsóknum þessi ár í
Stóru-Laxá.
Meðallengdir aldurshópa sleppiseiða á ólaxgengum svæðum úr rafveiðum sem fram fóru á
tímabilinu 30. júní til 19. júlí á árunum 1986 til 1995 voru nokkuð breytilegar. Byggt á
meðallengdum var ársvöxtur milli 1+ og 2+ seiða 2,3 cm og 1,5 cm milli 2+ og 3+ seiða. Til
samanburðar var vöxtur að jafnaði 3,1 cm milli 1+ og 2+ seiða á laxgengum svæðum í StóruLaxá (tafla 19).
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Tafla 3. Meðallengdir (cm) laxaseiða á ólaxgengum svæðum á vatnasvæði Stóru-Laxár eftir aldri. Seiðin voru af sleppingum
smáseiða. Byggt á seiðarannsóknum á árabilinu 1986 til 1995 í júní og júlí.

Aldur ár

Meðallengd

Staðalfrávik

Fjöldi

1+

5,9

0,9

341

2+

8,2

1,2

177

3+

9,7

1,2

54

Árið 2015 voru gerðar seiðarannsóknir á ófiskgengum svæðum (Magnús Jóhannsson o.fl.,
2015). Var samtals rafveitt á 3.610 m2. Samtals veiddust fjögur urriðaseiði, tvö í Laxárgljúfri
rétt ofan við ófiskgengan foss og tvö í Leirá nokkru ofan við bílvað. Þéttleikinn var 1,4 seiði/100
m2 á báðum stöðum. Aðrir fiskar fundust ekki. Engin seiði fundust á 2.229 m2 í Stóru-Laxá og
þverám (lækjum) ofan við ófiskgengan foss í gljúfri ofan við ármót Leirár. Seiðin í Leirá voru
eins árs og var meðallengd þeirra 7,3 cm. Seiðin í Stóru-Laxá voru tveggja ára og var
meðallengd þeirra 12,1 cm. Fæða var í maga öðru seiðanna í Leirá og var hún flugur (60%) og
rykmýslirfur (40%). Í maga seiða í Laxárgljúfri voru aðallega rykmýslirfur (80%) en einnig bjöllur
(15%) og bitmýslirfur (5%). Engin bleikjuseiði komu fram.

Heimtur á merktum laxaseiðum
Á árunum 1990 og 1991 var gerður samanburður á sleppingu haustseiða á laxgeng og ólaxgeng
svæði í Stóru-Laxá. Haustseiði eru seiði sem alin hafa verið sumarlangt og sleppt að hausti. Árið
1990 var seiðunum sleppt í september og árið 1991 um miðjan ágúst. Seiðin voru það stór að
ætla hefði mátt að þau gengju niður vorið eftir sleppingu.
Tafla 4. Sleppingar og heimtur örmerktra haustseiða sem sleppt var á ófiskgenga og fiskgenga hluta Stóru-Laxár. Haustseiði
eru seiði sem alin hafa verið yfir eitt sumar og sleppt er að hausti (Magnús Jóhannsson o.fl. 2015).

Heimtur fjöldi eftir árum frá
sleppingu
Örmerktur
Sleppistaður

Heimtuhlutfall (%)

Sleppiár

fjöldi

2.ár

3.ár

4.ár

Samtals

Laxgengt

1990

2.392

6

1

1

8

0,33

Ólaxgengt

1990

1.877

4

0,21

Ólaxgengt

1991

2.522

5

0,20

4
2

2

1

Samtals voru 6.791 seiði örmerkt í þremur hópum. Tólf laxar skiluðu sér í veiði eftir tvö ár, þrír
eftir þrjú ár og einn eftir fjögur ár frá sleppingu (tafla 4). Hóparnir sem fóru á ólaxgeng svæði
skiluðu báðir um 0,2% heimtum en hópur sem fór á laxgeng svæði skilaði rúmlega 0,3% heimtum
í veiði. Einn lax úr þessum sleppingum kom fram í hafbeitarstöðinni Vogalaxi á Reykjanesi
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(Magnús Jóhannsson o.fl., 2015). Þetta sýnir að seiði af ólaxgengum svæðum ná sjógönguþroska
og snúa til baka úr hafi. Tilraunirnar gefa til kynna að lifun seiða á efri svæðum geti verið eitthvað
minni en seiða sem alast upp á laxgengum svæðum.

Flutningur hrygningarlaxa af fiskgengum svæðum
Flutningur hrygningarlaxa var reyndur árin 2017 til 2019. Var tilgangurinn sá að láta laxana um
að hrygna á ófiskgenga svæðinu þannig að laxarnir parist og velji sér hrygningarsvæði til að
seiðin alist þar upp. Þessi aðferð hefur verið reynd víða um land með góðum árangri (Sigurður
Már Einarsson og Ásta Kristín Guðmundsdóttir, 2017; Benóný Jónsson og Magnús Jóhannsson,
2014; Þórólfur Antonsson, 2007) Fyrsta árið voru laxarnir sex, þrír af hvoru kyni. Árið 2018 var
sleppt 10 hrygnum og 8 hængum og árið 2019 var sleppt sex löxum, þremur af hvoru kyni.
Laxarnir voru hafðir í aðlögun í kistum í um viku tíma. Rafveiðar á 1.107 m2 á svæðinu árið 2019
gáfu ekki seiði. Ekki þarf það að þýða að árangurinn hafi enginn orðið. Svæðið er stórt svo erfitt
getur verið að hitta á seiðin.

Umsögn
Markmið laga nr. 58/2006 um fiskrækt er: „Að stuðla að fiskrækt í ferskvatni. Við framkvæmd
laganna skal þess ávallt gætt að sem minnst röskun verði á vistkerfi ferskvatns og á villtum
ferskvatnsfiskstofnum og að sjálfbærri nýtingu þeirra sé ekki stefnt í hættu“. Í sömu lögum eru
ákvæði um hlutverk fiskræktaráætlunar: „Hlutverk fiskræktaráætlunar er að gera fyrirhugaða
fiskrækt markvissa og árangursríka og tryggja eftir föngum að þannig sé að fiskrækt staðið í
hvívetna að vistkerfi villtra ferskvatnsfiskstofna stafi ekki hætta af slíkum framkvæmdum“. Til
að uppfylla þessi skilyrði þurfa að liggja fyrir upplýsingar um fiskstofna og vistkerfi viðkomandi
vatnsfalls, sem og umfang og hvers konar fiskrækt er fyrirhuguð.
Ákvæði um bann við flutningi lifandi villtra laxfiska og hrogna milli ótengdra vatnasvæða til
geymslu, klaks eða sleppinga í náttúruleg vatnakerfi voru sett í reglugerð nr.105/2000. Þetta
þýðir að við fiskrækt í ám og vötnum skal sleppa seiðum af stofni viðkomandi veiðivatns. Þetta
byggir á þeirri staðreynd að í hverri á eru aðskildir stofnar sem í gegnum tíðina hafa aðlagast
aðstæðum í viðkomandi á og hafsvæði því sem þeir alast upp í. Nálægir stofnar eru gjarna
erfðafræðilega skyldir (Anna K. Daníelsdóttir, Guðrún Marteinsdóttir, Friðþjófur Árnason og
Sigurður Guðjónsson, 1993; Olafsson K., Pampoulie C., Hjorleifsdottir S., Gudjonsson S. og
Hreggvidsson G.O., 2014). Vert er að hafa í huga að fiskrækt með seiðasleppingum getur haft
neikvæð áhrif á fiskstofna, leitt til minni aðlögunarhæfni með innblöndun af eldisseiðum og
minnkandi stofnstærð (McGinnity o.fl., 2009, Araki og Schmid, 2010).
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Í stefnu Veiðimálastofnunar frá 2011 segir m.a. „Meginstefna Veiðimálastofnunar varðandi
fiskrækt með seiðasleppingum er að þær skuli ekki gerðar án rökstuddrar þarfagreiningar og
mati á ávinningi og áhættu. Þar skal velferð fiskstofnanna til framtíðar höfð að leiðarljósi. Við
mat á fiskræktaráætlunum skal vísa til varúðarreglu þegar óvissa ríkir og þá á náttúran að
njóta vafans“ (Guðni Guðbergsson, Sigurður Már Einarsson og Þórólfur Antonsson, 2011).
Alþjóðahafrannsóknaráðið (ICES) og Alþjóða laxaverndunarstofnunin (NASCO) leggja áherslu
á það að nýting fiskistofna sé miðuð við þau líffræðilegu viðmiðunarmörk sem skila
hámarksafrakstri. Þá er að miðað við að fjöldi hrogna í hrygningarstofni standi undir hámarks
nýliðun í veiði- og hrygningarstofni næstu kynslóðar, þegar miðað er við hvert foreldri. Það
sem er umfram það sem áin þarf til þess að standa undir hámarks afrakstri er það sem er til
skiptanna fyrir veiðinýtingu. Um þessa þætti var fjallað sérstaklega í skýrslu sem unnin var fyrir
ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar í samvinnu við Veiðifélag Árnesinga og sett
viðmiðunarmörk fyrir stærð hrygningarstofna laxa á vatnakerfi Ölfusár og Hvítár sem heildar
(Magnús Jóhannsson og Hlynur Bárðarson, 2021).

Í framhaldi er mikilvægt að setja

viðmiðunarmörk fyrir einstaka hluta þess vatnakerfis, þar með talið Stóru-Laxá. Mikilvægt er
að veiðinýting úr hverjum stofni taki mið af viðmiðunarmörkum og sé sjálfbær. Að öðrum kosti
er gengið á framleiðslugetu sem getur leitt til minnkunar stofna og dregið úr veiðiþoli.
Ef stunda á fiskrækt þarf hún að samræmast gildandi fiskræktaráætlun líkt og kveðið er á um í
lögum um fiskrækt og samþykktum viðkomandi veiðifélags. Mikilvægt er að meta tilgang
fiskræktar og möguleg áhrif slíkra inngripa til lengri tíma. Hafa þarf jafnframt í huga kostnað við
fiskræktina og að þeir fiskar sem þannig verða til hafa áhvílandi kostnað. Til að fiskræktin borgi
sig þarf ávinningur að vera meiri en tilkostnaður.
Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi fiskrækt í Stóru-Laxá hefur verið að nýta helst svæði
ofan fossa. Þar eru víðfeðm svæði sem geta fóstrað lax. Ekki er þó ráðlegt að fara í nýtingu þeirra
þegar búsvæði á fiskgengum svæðum eru ekki fullnýtt af laxaseiðum. Almennt eru vaxtarskilyrði
á láglendari svæðum hentugri hvað varðar lífræna framleiðslu. Þar er hitastig hærra, lífræn
framleiðsla meiri sem og vaxtarhraði seiða. Hafa þarf í huga að botngerð getur verið mis hentug
en mat á búsvæðum segir til um þá þætti. Seiðamælingar undanfarinna ára hafa sýnt að
seiðaþéttleiki hafði farið minnkandi en vaxið aftur í kjölfar þess að veiða og sleppa var tekið upp
í ánni og með því dregið úr veiðiálagi til að stækka hrygningarstofninn. Sama gildir við aðrar
fiskræktaraðgerðir, við slíkar aðstæður er betra að laxinn hrygni í ánni en að taka hann til
fiskræktar á önnur svæði.
Á ófiskgengum svæðum í Stóru-Laxá og hliðaránni Leirá hafa verið metnir 47 ha sem talið er að
henti laxi til uppeldis og hrygningar. Samtals eru framleiðslueiningarnar á þessum svæðum 8.520
og séu svæðin öll setin laxi gætu þau aukið framleiðslu á laxaseiðum í ánni um meira en 18 %.
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Eins og fram hefur komið eru mun stærri svæði sem henta laxi en nú hafa verið metin, þannig
að reikna má með að framleiðsla á laxaseiðum geti orðið enn meiri á þessu svæði. Þetta þarf þó
að kanna betur. Seiðarannsóknir og merkingar hafa sýnt að laxaseiði þrífast vel á umræddum
svæðum og þau ná þroska til að ganga til sjávar og skila sér úr hafi.
Þær aðferðir sem til greina koma við nýtingu ófiskgengra svæða til laxaframleiðslu í Stóru-Laxá
og þveráa hennar eru; flutningur hrygningarlaxa af fiskgengum svæðum, hrognagröftur, dreifing
kviðpoka- og sumaralinna seiða. Við nýtingu ófiskgengra svæða kemur einnig til greina að gera
svæði fiskgeng með fiskstiga ef aðstæður leyfa. Ólíklegt er að slíkt henti í Stóru-Laxá, einkum
vegna þess að um er að ræða nokkra fossa sem þarf að gera fiskgenga. Til að meta þetta frekar
þarf að skoða það sérstaklega m.t.t. væntanlegs árangurs, umhverfissjónamiða og kostnaðar, en
það er ekki efni þessarar umsagnar. Þær leiðir sem fyrr eru nefndar eru misvænlegar og hafa
mismunandi kostnað í för með sér. Út frá fiskifræðilegum og stofnerfðafræðilegum
sjónarmiðum hefur flutningur hrygningarfiska minnst áhrif. Þar fær fiskurinn að parast og hrygna
sjálfur og því er aðgerðin sem náttúrulegust. Hrognagröftur hefur næst minnsta inngripið og því
næst slepping kviðpokaseiða. Seiðaeldi er mesta inngripið og því lengur sem seiðin eru alin því
meira er inngripið. Þar hefur m.a. áhrif að val erfðaeiginleika er annað í eldisstöð en í náttúrunni.
Kostnaður er einnig mismunandi, minnstur er hann við flutning og sleppingu hrygningarfiska en
mestur við sleppingu alinna seiða. Erfitt er að meta árangur mismunandi aðferða í heimtum. Að
mati Hafrannsóknastofnunar er rétt að nota þær aðferðir sem hafa hvað minnst inngrip í för
með sér, sbr. stefnu stofnunarinnar í fiskrækt sem áður er getið (Guðni Guðbergsson o.fl., 2011).
Flutningur hrygningarlaxa af fiskgengum svæðum kemur helst til greina, auk þess sem aðferðin
er einföld í framkvæmd og hefur tiltölulega lítinn kostnað í för með sér. Gera mætti tilraun með
flutningi 10 laxa af hvoru kyni. Ráðlegt er að safna löxum á veiðitíma og aðlaga þá í kistum í um
ca. vikutíma áður en þeim er sleppt, sem mætti endurtaka í tvö ár. Með útvarpsmerkingum
laxanna mætti fylgjast með ferðum þeirra og sjá hvar þeir eru á hrygningartíma. Þannig ættu að
vera meiri líkur á því að seiði frá hrygningunni finnist. Fylgja þyrfti tilrauninni eftir með
seiðarannsóknum á þeim stöðum sem líklegt þykir að laxarnir hafi hrygnt á, til að meta afkomu
og vöxt seiða. Ef aðferðin kemur vel út mætti nota hana til nýtingar á ófiskgengum svæðum.
Hafrannsóknastofnun getur framkvæmt þessa tilraun með aðstoð félagsins. Veiðimenn myndu
safna laxi á veiðitíma í kistur sem síðar yrði fluttar á ófiskgeng svæði. Kostnaðarminnst yrði ef
félagið sæi um flutninga á laxi og kistum og síðan að opna kistur eftir aðlögunartíma laxanna.
Hafrannsóknastofnun myndi merkja laxana og leita þeirra.
Eins og áður hefur komið fram þarf almennt að meta ástand seiðastofna á fiskgengum svæðum
áður en ráðlegt er að fara að stunda fiskrækt ofan fossa. Þéttleiki seiða á fisgengum svæðum
Stóru-Laxár var haustið 2021 á mörkum þess að skynsamlegt sé að taka lax af þeim til fiskræktar.
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Yngri árgangar eru frekar fáliðaðir. Mælt er með að fiskræktaraðgerðir séu ekki gerðar fyrr en
ljóst er að fiskgeng svæði séu aflögufær. Þó getur eins og fyrr er getið komið til greina að gera
minni tilraunir.
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