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Ágrip 

Ummerki eftir landsel (Phoca vitulina) á veiddum löxum (Salmo salar), bleikjum (Salvelius 

alpinus) og urriðum (Salmo trutta) var kannað í Vatnsdalsá og Laxá á Ásum í Austur-

Húnavatnssýslu, ásamt Víðidalsá, Gljúfurá og Miðfjarðará í Húnaþingi vestra árin 2009 og 

2010. Veiðimenn í þessum ám voru beðnir að skrá öll ummerki sem sáust á veiddum fiskum, 

ásamt því að tilgreina hvort ummerkin væru vegna sela (bit/klór), neta, annarra ástæðna eða 

ef ekki var vitað hvernig ummerkin væru til komin. Niðurstöður benda til að selbit og önnur 

ummerki á veiddum fiskum séu fátíð. Samtals fyrir bæði árin voru skráð ummerki eftir sel á 

78 laxfiskum sem samsvarar 0,61% af veiddum fiskum á tímabilinu sem rannsóknin stóð yfir. 

Árið 2009 voru 0,36% af veiddum löxum selbitnir eða klóraðir af sel, en enginn silungur. 2010 

voru 0,92% af veiddum löxum með slík ummerki, en aðeins 0,07% af veiddum bleikjum og 

0,04% af veiddum urriðum. 62,1% af selbitnum löxum voru stórlaxar (dvalið tvö ár í sjó; 

≥70cm). Frekari rannsókn á áhrifum landsela í árósum á laxfiska á þessu svæði er 

yfirstandandi.  

Lykilorð: Landselir, lax, selur, urriði, bleikja, selbit, ummerki, sár 

 

English abstract 

The frequency of injuries on salmonids caused by harbour seals (Phoca vitulina) was 

investigated in five important salmon angling rivers in NW-Iceland: Víðidalsá, Gljúfurá, 

Vatnsdalsá, Miðfjarðará og Laxá á Ásum during the angling periods of 2009 and 2010. 

Anglers in the rivers were asked to report all types of wounds, scars and injuries found on 

the caught salmonids (Atlantic salmon (Salmo salar), brown trout (Salmo trutta) and arctic 

charr (Salvelius alpinus)), the size of the wound/scar and if it was due to seal teeth/claws, 

nets, other factors or if the reason for the wound was unclear. The results show an overall 

low frequency of injuries. 78 salmonids injured by seals were recorded in total for 2009 and 

2010 combined, corresponding to 0.61% of the total number of caught salmonids in the 

rivers during the time of study. In 2009, 0.36% of caught Atlantic salmon were injured by 

seals, while no injured brown trout or arctic charr were recorded. In 2010, 0.92% of caught 

salmon were injured by seals, while only 0.07% of caught brown trout and 0.04% of caught 
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arctic charr were injured. 62% of seal injured salmon were 2SW salmon (≥70cm). Further 

research in the area regarding the effects of harbour seals predation on salmonid is ongoing. 
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Inngangur 

Landselir (Phoca vitulina) eru tækifærissinnar og velja oft bráð sem er aðgengileg í tíma og 

rúmi (Erlingur Hauksson og Valur Bogason, 1997). Erlendis hafa rannsóknir sýnt að landselir 

sem dvelja á ósasvæðum éta lax og silung (Carter ofl., 2001; Middlemas ofl. 2006), en ekki er 

vitað hversu mikil áhrif afrán landsela á laxfiska hefur á laxveiði manna. Þar sem selir halda til 

á ósasvæðum á Íslandi berast oft kvartanir veiðimanna til veiðivarða og veiðifélaga um að för 

eftir seli sjáist á laxfiskum. Slík ummerki geta ef til vill stafað af því að selur hafi ráðist á 

fiskinn, en hafi af einhverjum ástæðum sleppt honum eða misst hann aftur. Landselir ráðast 

á fiska með hreifum og munni og ummerkin sem sjást á fiskum eftir sel eru því tannaför eða 

klór. Ummerki á laxfiskum geta þó einnig stafað af öðrum rándýrum og/eða sníkjudýrum, 

eða verið sár sem fiskurinn hefur fengið af því að festast í neti eða þegar þeir eru dregnir á 

land af veiðimönnum. Skemmdir sem sjást á veiddum laxfiskum geta verið nýjar skemmdir 

eða gamlar grónar skemmdir (ör) og geta verið frá því að vera smá rispur upp í stór opin sár. 

Slíkar skemmdir  geta í slæmum tilfellum haft mikil áhrif á hold fisksins og minnkað þar af 

leiðandi verðmæti hans. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að í slæmum tilfellum minnkar 

sár eftir selbit eða klór einnig lífslíkur hjá fiskunum, þó í sumum tilvikum sé enga slíka fylgni 

að finna (Harmon ofl. 1994; Naughto ofl. 2011). Því má segja, að áhrif sela á laxfiska geti 

verið bæði bein (selurinn nær að drepa fiskinn) eða óbein (selurinn nær bara að skadda 

fiskinn, en líklegt er að lífslíkur minnki vegna sársins). 

Markmið rannsóknarinnar var að finna hlutfall stangveiddra laxa sem báru ummerki eftir sel í 

Víðidalsá, Gljúfurá, Vatnsdalsá, Miðfjarðará og Laxá á Ásum. Rannsóknin fór fram 2009 og 

2010. Rannsókninni var ætlað að gefa vísbendingu um óbein áhrif sela á laxfiska og laxaveiði 

manna í ám. 

 

Aðferðir 

Á fundi vorið 2009 var tekin sameiginleg ákvörðun á milli Veiðimálastofnunar, Selaseturs 

Íslands, Veiðifélaga Víðidalsár og Fitjár, Gljúfurár og Miðfjarðarár (í Húnaþingi vestra), ásamt 

Laxá á Ásum og Vatnsdalsár (í Austur-Húnavatnssýslu) að fara í þetta verkefni.  
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Rannsóknarsvæðin 

Landselir og í sumum tilvikum útselir sjást reglulega á ósasvæðum framangreindra áa. 

Laxfiskar sem ganga úr sjó til hrygningar í Víðdalsá, Fitjá og Gljúfurá þurfa að synda í gegnum 

Bjargósinn og um Hópið á leið sinnar til ánna. Í Bjargósi og  Sigríðarstaðarósi (um 1,5 km frá 

Bjargósi) eru stór landselalátur, þar sem fjölmargir selir kæpa og liggja á landi yfir 

sumartímann, eða á milli 90 og 286 selir að meðaltali (Granquist & Hauksson, óbirt gögn). 

Öðru hverju fara selir einnig upp í Sigríðarstaðarvatn eða inn í Hópið. Alengt er einnig að selir 

haldi til í Miðfjarðarárósnum, en árin áður en rannsóknin var framkvæmd voru selir veiddir í 

mjög miklu magni í Miðfjarðarárósnum og líklegt er því að fjöldi sela á því svæði hafi verið 

lítill árin 2009 og 2010. Landselir sjást af og til í Húnaósnum, þar sem laxar sem hrygna í 

Vatnsdalsá og Laxá á Ásum þurfa að fara um. Fjöldi sela sem halda til í Húnaósnum er þó 

líklega mun minni heldur en í Bjargósi/Sigríðarstaðarósi og Miðfjarðarárósi. 

 

 

Mynd 1: Kort af Íslandi. Svæðið þar sem rannsóknin fór fram er merkt með kassa 

 

Gagnaöflun og úrvinnsla 

Rannsóknin stóð yfir stangveiðitímabil fyrrgreindra áa árin 2009 og 2010. Veiðimenn í ánum 

voru beðnir um að skrá niður ummerki eftir sel á veiddum laxfiskum (Lax (Salmo salar), urriði 

(Salmo trutta) og bleikja (Salvelius alpinus)). Formenn veiðifélaganna ásamt verkefnistjóra 

kynntu rannsóknina ítarlega fyrir leigutaka og/eða leiðsögumönnum og veiðivörðum. 

Veggspjöld voru einnig sett upp í veiðihúsum (sjá Viðauka II), þar sem rannsókn þessi var 

kynnt og útskýrt var mikilvægi þess að gögn um selbitna laxa væru skráð á réttan hátt. Árið 
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2009 var sérstakt eyðublað útbúið (sjá Viðauka I) og geymt í möppu í veiðihúsunum. Á 

eyðiblaðinu var hægt að skrá inn tegund (lax/urriði/bleikja), stærð ummerkis ásamt því hvort 

ummerkin voru vegna sela (bit/klór), neta, annarra ástæðna eða ef ekki var unnt að greina 

hvernig ummerkin voru til komin. Árið 2010 voru í stað eyðiblaðsins útbúnir límmiðar, sem 

límdir voru í veiðibækur í dálkinn fyrir athugasemdir á hverri blaðsíðu, þar sem veiðimenn 

voru beðnir um að skrá ummerki eftir sel. Til þess að vekja athygli á límmiðunum voru þeir 

prentaðir í björtum litum. Skráningin fór fram yfir allt veiðitímabilið árið 2009, en 

skráningartímabil fyrir 2010 er skv. Töflu 1. Gögnin voru síðan tekin saman og greind af 

verkefnastjóra.  

 

Tafla 1: Tímabil sem ummerki á veiddum fiskum voru skráð í viðkomandi á fyrir lax og silungsveiði árið 2010. 

Skráningartímabil 2010  Lax Silung 

Víðidalsá 24.6-8.9 16.6-24.9 

Gljúfurá Allt veiðitímabilið Allt veiðitímabilið 

Miðfjarðará 23.6-23.7 Allt veiðitímabilið 

Vatnsdalsá 21.6-15.9 26.6-18.9* 

Laxá  Allt veiðitímabilið Allt veiðitímabilið 

                            * aðeins skráð á sameiginlegu laxa- og silungssvæði 

 

Niðurstöður  

Ummerki fundust á fiskum úr öllum ánum, nema Gljúfurá. Árin 2009 og 2010 voru skráðir 

samtals 78 laxfiskar með ummerki: 74 laxar, 2 bleikjur og 2 urriðar. Það samsvarar 0,61% af 

öllum veiddum laxfiskum á tímabilinu sem rannsóknin stóð yfir. Ástæða ummerkis var í 73 

tilfellum skráð sem selbit, en 4 skiptum voru skráð netför á laxi (í Víðidalsá) og 1 skipti var 

ummerki skráð eftir sæsteinsugu á laxi (í Vatnsdalsá). Hér á eftir verður aðeins rætt um 

ummerki eftir sel.  

Árið 2009 voru engin ummerki skráð á silungi og þá  fundust ummerki eftir sel á samtals 32 

löxum í öllum ánum (0,36% af veiddum löxum á tímabilinu). Í Gljúfurá og Vatnsdalsá fundust 

engin ummerki á löxum árið 2009, en í Víðidalsá/Fitjá, Miðfjarðará og Laxá á Ásum voru 0,15-

0,66% af veiddum löxum með ummerki (Tafla 2a, Mynd 2). Árið 2010 voru skráð hlutfallslega 

fleiri ummerki á laxfiskum heldur en 2009, en samtals fyrir allar árnar fundust þá 37 laxar 
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með ummerki eftir sel (0,92% af veiddum löxum á skráningartímabilinu). Engin ummerki 

fundust á löxum sem veiddir voru í Gljúfurá, en í hinum ánum voru 0,38-1,62% af veiddum 

löxum með ummerki árið 2010. Fá ummerki fundust á veiddum silungi, en aðeins 2 urriðar 

(úr Vatnsdalsá) og 2 bleikjur (úr Vatnsdalsá annarsvegar og Víðidalsá hinsvegar) voru með 

ummerki eftir sel (Tafla 2b, Mynd 2). Árið 2009 voru skráð hlutfallslega flest ummerki í 

Miðfjarðará (0.66%), en árið 2010 í Víðidalsá (1,62%, Tafla 2, Mynd 2). 

 

Tafla 2: Heildarfjöldi veiddra laxfiska í rannsökuðum ám, fjöldi fiska með ummerki eftir sel, ásamt hlutfalli fiska með 

ummerki af heildarfjölda veiddra laxfiska fyrir a) árið 2009 og b) 2010.  

 a) 
 

Lax 
  

Bleikja 
  

Urriði 
 

2009 
Heildar 
fjöldi 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Heildar 
fjöldi 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Heildar 
fjöldi 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Víðidalsá 1999 3 0.15% 986 0 0% 338 0 0% 

Gljúfurá 131 0 0% 4 0 0% 15 0 0% 

Miðfjarðará 3962 26 0.66% 299 0 0% 42 0 0% 

Vatnsdalsá 1520 0 0% 1340 0 0% 2021 0 0% 

Laxá  1183 3 0.25% 4 0 0% 4011 0 0% 

SAMTALS 
2009 8795 32 0,36% 2633 0 0% 6427 0 0% 

  

           

          b) 
 

Lax 
  

Bleikja 
  

Urriði 
 

2010 
Heildar 
fjöldi* 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Heildar 
fjöldi* 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Heildar 
fjöldi* 

Fiskar með 
ummerki 

% af 
heildarfjölda 

Víðidalsá 1048 17 1,62% 1305 1 0,08% 85 0 0% 

Gljúfurá 70 0 0% 394 0 0% 5 0 0% 

Miðfjarðará 1050 4 0,38% 122 0 0% 64 0 0% 

Vatnsdalsá 1100 11 1,00% 1025 1 0,10% 1909 2 0,10% 

Laxá  765 5 0,65% 2 0 0% 3376 0 0% 

SAMTALS 
2010 

4033 37 0,92% 2848 2 0,07% 5439 2 0,04% 

*Heildarfjöldi veiddra fiska yfir rannsóknartímabilið (sjá Tafla 1). 
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Mynd 2: Hlutfall laxa og silunga, eftir ám, með ummerki eftir sel árin 2009 og 2010. 

 

Af löxunum með ummerki eftir sel voru 62,1% stórlaxar (≥70cm), en 37,9% voru smálaxar á 

bilinu 50 til 70cm. 18,8% af ummerkjum sem fundust 2009 voru 1-3 cm, en 81,2% voru stærri 

en 3 cm. Engin ummerki voru minni en 1cm. Stærð ummerkja var ekki skráð 2010 (Mynd 3).  

 

 

 

Mynd 3: Dreifing á stærð ummerkja sem voru skráð, samtals 2009. Ath stærð ummerkja var ekki skráð 2010. 
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Umræður  

Niðurstöður sýndu að 0,36%- 0,92% laxa sem veiddust í öllum ánum á meðan á rannsókninni 

stóð voru með ummerki eftir sel. Mun færri ummerki var að finna á veiddum silungi, en 

enginn silungur fannst með ummerki 2009 og aðeins 2 urriðar (0,07%) og 2 bleikjur (0,04%) 

voru með ummerki 2010. Erlendis hafa vísindamenn, í svipuðum rannsóknum fundið mun 

hærra hlutfall með sár eftir seli, eða 2,8-31,8% af veiddum göngulöxum (Harmon ofl. 1994; 

Fryer 1998; Thompson & Mackay 1999). Sem dæmi má nefna að í rannsókn eftir Harmon ofl. 

(1994) í British Columbia, Kanada, kom í ljós að 14,0-19,2% af kóngalaxi (Oncorhynchus 

tshawytscha) og 5,4-14,2% af regnbogasilungi (Oncorhynchus mykiss) voru með ummerki 

eftir sel. Aftur á móti komst Fryer (1998), einnig í British Columbia, að því að 10,5-31,8% 

kóngalaxa og 2,8-25,9% rauðlaxa (Oncorhynchus nerka) voru með ummerki sem talin voru 

vegna sels. Thompson & Mackay (1999) komust að því að í á á Norðaustur Skotlandi voru 

19,5% Atlantshafslaxa (Salmo salar) sem snéru aftur eftir sjávardvöl særðir af sel. Hafa ber 

þó í huga að niðurstöður á milli rannsókna eru aðeins að hluta til sambærilegar. Þar sem 

þéttleikaháð áhrif eru líkleg, geta áhrif vegna sela verið mismuandi á milli ára og svæða, bæði 

hvað varðar laxastofninn sjálfan en einnig hvað varðar rándýrið (sel). Líklegt er einnig að 

laxategund og tegund sela skipti máli í slíku óbeinu afráni. Mikilvægt er þar að auki að hafa í 

huga að mismunandi skráningaraðferðir geta haft áhrif á niðurstöðurnar. Í ofangreindum 

rannsóknum voru líffræðingar að meta hold fiskanna beint eða af ljósmyndum, en í 

rannsókninni sem hér er fjallað um voru veiðimenn beðnir um að skrá ummerki. Með því að 

fá hjálp við skráningu frá veiðimönnum var hægt að afla mikils magns gagna frá mörgum ám í 

einu, en einhverjar líkur eru á að veiðimenn hafi misst af litlum ummerkjum eða ekki greint 

sárin rétt. Engin ummerki innan við 1 cm að lengd voru skráð í þessari rannsókn og ef til vil 

bendir það til að erfitt sé að taka eftir litlum ummerkjum, nema leitað sé sérstaklega. Í að 

minnsta kosti eitt skipti fann veiðivörður sár eftir sel, sem hafði gleymst að skrá og jafnvel 

voru fleiri tilfelli þar sem menn hafa gleymt að skrá ummerki. Ástæða þess að tiltölulega fá 

ummerki voru skráð hjá veiddum laxfiskum gæti annað hvort bent til þess að óbein áhrif sela 

á laxfiska (þ.e. þegar selurinn aðeins særir, en drepur ekki fiskinn) eru minni en hefur verið 
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haldið fram, eða að veiðimenn hafi af einhverjum ástæðum ekki skráð öll tilfelli um selbitna 

veidda laxfiska.  

Til þess að fá sem nákvæmasta niðurstöður var reynt að hafa skráningu veiðimanna sem 

einfaldasta. Ekki var t.d. hægt að ætlast til þess að veiðimenn tækju ljósmyndir af laxfiskum 

með sár. Ef aftur á móti skráningarnar hefðu verið unnar markvissar af vönum 

rannsóknaraðila, hefði verið hægt að fá nákvæmari gögn og ljósmyndir af sárum laxfiskanna. 

Sem dæmi hefði verið hægt að útbúa kvarða, sem sár væru metin eftir.  

Telja má að þegar laxfiskur er með ummerki eftir sel, hafi selur ráðist á laxinn, en af 

einhverjum ástæðum hafi laxinn svo sloppið frá selnum. Naughton ofl. (2011) komust að því 

að stærri laxfiskar voru yfirleitt með hlutfallslega meiri ummerki eftir sel heldur en litlir 

fiskar. Það gæti beint til að selir ráðist frekar á stóra fiska, eða að auðveldara sé fyrir landseli 

að drepa minni laxfiska og að stórir fiskar séu erfið bráð fyrir landseli og rífi sig frekar lausa 

frá landselum heldur en minni fiskar. Niðurstöður í þessari skýrsla eru í samræmi við 

niðurstöður Naughton ofl. (2011), en af selbitnum löxum voru 62% stórlax (>70cm) og selbit 

á silungi voru mjög fátíð. 

Athuga ber að aðrar ástæður geta verið fyrir ummerkjum á veiddum laxi en skaði eftir sel í 

ósnum, en laxar ferðast langar vegalengdir og eru ekki einungis í hættu í ósnum. Selir geta 

einnig ráðist á laxfiska í sjónum fjær landi og mikilvægt er að hafa í huga að það eru fleiri 

rándýr heldur en landselir sem éta laxfiska. Samhliða rispur á fiskum eru oft taldar vera eftir 

selshreifa. Hinsvegar, ef rispurnar eru fleiri en 5, er það ekki líklegt þar sem selir eru bara 

með 5 klær. Þar sem bæði landselir og útselir eru mistenntir, geta samhliða rispur ekki stafað 

af selatönnum. Líklegt er því að slík ummerki stafi af jafntenntum tannhval (Thompson & 

Mackay, 1999). Til þess að fá frekari vísbendingar um af hverju samhliða ummerki stafa, þarf 

að mæla fjarlægð á milli ummerkja. Til viðbótar má nefna að hætta getur verið á að lax, sem 

er veiddur á veiðistöng fái ummerki þegar honum er landað (sár eftir t.d. árbotninn eða 

fjörugrjót). Einnig getur verið hætta á því að rugla saman sárum eftir sel við sár sem hefur 

komið þegar lax hefur t.d. sloppið úr neti (netaför). Ummerki gæti einnig stafað af 

sníkjudýrum sem setjast á laxfiska, svo sem sæsteinsuga (Petromyzon marinus) sem er 

sníkjufiskur á fiskum sem lifa í sjó (Benóný Jónsson og Magnús Jóhannsson, 2008). Laxalús 

(Lepeophtheirus salmonis) getur leitt af sér að sár myndist á roð laxa, aðallega nálægt 
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gotrauf (Halla Jónsdóttir ofl. 1992) og þráðormurinn Anisakis simplex getur orsakað 

gotraufarblæðing hjá laxfiskum (Ársskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma, 2012).  Erfitt getur verið 

fyrir leikmann að greina á milli selbits/klórs og sárs sem stafa af öðrum orsökum. 

Þar sem ummerkin sem fundust á laxfiskum í þessari könnun eru fá, benda niðurstöður til að 

óbeint afrán af sel sé ekki mikið á þessu svæði. Hinsvegar, þar sem erlendar rannsóknir 

benda til mikils breytileika á milli ára fengjust áreiðanlegri niðurstöður með því að gera 

könnun sem næði til fleiri ára.   
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Veiðihús: 
Miðfjarðarár 

    Tegund     Ummerki   

Dags. 
Stærð  

Lax Silungur Bleikja 
Selbit;  Selbit;  Merki  

fisks (cm) 0-1cm < 1cm eftir net 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  

Viðauki	I:	Skráningarblað	(notað	2009)	
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Skráning veiðimanna á ummerki eftir sel  

Rannsóknaraðilar og veiðifélög vilja beina þeim tilmælum til ALLRA  veiðimanna í í 
Víðidalsá, Fitjá, Gljúfurá, Vatnsdalsá og Laxá á Ásum að skrá upplýsingar um veidda 
laxfiska sem bera einhverskonar ummerki eftir sel. Mjög mikilvægt er að skrá ÖLL 
ummerki á veiddum fiskum sem kunna að vera eftir sel til þess að niðurstöður 
rannsóknarinnar verði marktækar. Eyðublöð er að finna hjá veiðibók. Frekari 
upplýsingar fást hjá starfsfólki veiðihússins/veiðiverði eða í síma 847 2188 (Sandra). 

Hvaða áhrif hafa selir á laxastofna og laxveiði man na?  
Deilur um hversu mikil áhrif selir hafa á laxastofna og þar af leiðandi laxaveiði manna, hafa verið 
uppi um ómunatíð. Lítið er þó vitað um hver áhrif sela á laxveiði manna eru í raun, þar sem 
rannsóknir á þessu sviði hafa verið mjög takmarkaðar og hafa í raun aldrei verið stundaðir við 
Ísland. Veiðifélög og einkaaðilar hafa víða í áraraðir fjarlægt landseli við ósa til þess að halda 
heildar fjölda sela niðri, í þeirri trú að það muni auka fjölda veiddra laxa í ám, þrátt fyrir að fræðileg 
þekking og rannsóknir sem sýna fram á jákvæðan árangur þessara aðgerða séu ófullnægjandi. 
Laxaveiðar á Íslandi eru efnahagslega mikilvægar fyrir veiðifélög og sveitarfélög sem þar eiga í 
hlut, en með auknum áhuga ferðamanna á selaskoðun hefur efnahagslegt mikilvægi sela einnig 
aukist og þar af leiðandi kröfur um að siðferði gagnvart selveiðum verði bætt. Nú er því meiri þörf 
en nokkurn tímann áður að hefja rannsóknir á áhrifum sela á laxaveiði manna, til að kanna 

Rannsókn á áhrif sela á laxastofna  
Veiðimálastofnun og Selasetur Íslands vinna nú að rannsókn, þar sem kannað er hvaða áhrif selir 
sem dvelja á ósasvæðum hafa á laxfiska. Rannsóknin felur í sér fjóra verkþætti. Í fyrsta lagi munu 
selatalningar  fara fram á ósasvæðum. Í öðru lagi verður framkvæmd tvíþætt könnun á fæðuvali 
sela með tilliti til hlutfalls laxfiska af heildarfæðu sela, með greiningu á magainnihaldi veiddra sela 
ásamt söfnun og greiningu saursýna . Ásamt þessu verður 
framkvæmd könnun á hlutfalli selbitinna laxa af heildarfjöldi 
veiddra laxa, með hjálp gagna frá veiðimönnum viðkomandi 
veiðiáa. Niðurstöður þessa verkefnis munu segja til um umfang 
afráns sela á laxfiska og þar með gefa fyrsta vísbendingar um 
hvort fjöldi veiddra laxa aukist í raun með því að fjarlægja seli á 
ósasvæðum. Verkefnið stuðlar því að aukinni vitneskju um 
hvernig má hámarka fjölda laxa í ám án þess að hafa meiri áhrif 

Viðauki	II:	Veggspjald	
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