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Ágrip 

  Athugun fór fram á seiðabúskap á vatnasvæði Fáskrúðar haustið 2007.  Laxaseiði 

reyndust ríkjandi á vatnasvæðinu, en seiðavísitala reyndist töluvert lægri en við 

sambærilegar rannsóknir á búsvæðum í nágrannaám í Dalasýslu.  Lægri seiðaþéttleiki 

gæti tengst lakari búsvæðum, minni hrygningu laxa eða óhagstæðara umhverfi.  

Laxveiðin 2007 reyndist með betri veiðiárum og langt umfram meðalveiði.  Alls 

veiddust 322 laxar, þar af 302 smálaxar.  Meðalþyngd smálaxa var 2,3 kg og stórlaxa 

4,3 kg.  Fjöldi stórlaxa var einungis 6,3% af laxveiðinni og hefur aðeins einu sinni verið 

lægri og er stórlaxinn í mikilli lægð í Fáskrúð sem og í öðrum íslenskum ám.  Mælt er 

með því að skylt verði að sleppa öllum laxi 3,5 kg og stærri til að freista þess að 

varðveita tveggja ára laxinn og til eflingar á laxahrygningunni.  Miklir möguleika eru á 

fiskirækt á vatnasvæðinu og er mælt með mati á búsvæðum árinnar á fiskgengum sem 

og ófiskgengum árhlutum til að kortleggja þá möguleika til hlýtar og meta hvaða 

valkostir eru skynsamlegir í þeim  efnum.  

 

Inngangur 

  Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir rannsóknum Veiðimálastofnunar á laxastofni 

Fáskrúðar í Dölum sem unnar voru fyrir Stangaveiðifélag Reykjavíkur haustið 2007.  

Markmið rannsóknanna var að meta ástand seiða með tilliti til þéttleika og vaxtar, auk 

þess sem fjallað er um veiðinýtingu í Fáskrúð og þróun veiða undanfarna áratugi.    

Áhersla var einnig lögð á að kanna hvaða möguleikar væru til að styrkja laxastofn 

árinnar.  Nokkrar rannsóknir liggja fyrir um vatnasvæðið og tengjast þær einkum 

veiðinýtingu og mat á seiðabúskap (Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1988, 1990a, 1990b, 1992 og 1993, 

Jón Kristjánsson 1995, Sigurður Már Einarsson og Friðþjófur Árnason 2001).  Einnig má geta hreistursrannsókna 

á laxi úr Fáskrúð vegna athugana á áhrifum hafbeitar við Breiðafjörð á náttúrulega 

stofna laxfiska í Dölum (Sigurður Már Einarsson 1997). 

 
Staðháttalýsing 

Fáskrúð fellur í Hvammsfjörð mitt á milli ánna Ljár og Glerár (1. mynd).  

Fáskrúð er dragá og vatnasvið árinnar 133 km2 (Sigurjón Rist 1990).  Fremstu drög eru í um 

400 m hæð yfir sjó, en að stærstum hluta fellur áin á láglendi innan 200 m 

hæðarlínunnar.  Fásrúð er yfirleitt talin fiskgeng að Katlafossi sem eru í 8,9 km 

fjarlægð frá sjó (1. mynd).  Lax getur þó gengið upp fyrir Katlafoss (www.svfr.is) við 

sérstakar aðstæður, en um 300 – 400 m ofan við Katlafoss er Efrifoss (Stórifoss) sem 
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mun algjörlega ófiskgengur (2. mynd). Á svæðinu rétt ofan við Efrifoss er áin fremur 

breið og rennur á löngum malareyrum, en stutt er niður á klöpp  (3. mynd). 

   Stærsta hliðará Fáskrúðar er Þverá sem sameinast Fáskrúð rúmlega 2 km frá 

sjávarós (1. mynd).  Þverá er dragá með miklum stöðuvatnseinkennum og á uppruna úr 

þremur stöðuvötnum á Ljárskógafjalli (1.mynd).  Neðarlega í Þverá eru nokkrir 

ófiskgengir fossar (4. mynd) og fiskgengi hluti Þverár er aðeins um 300 m, en vatnasvið 

árinnar er 32 km2.  

 
Aðferðir 

  Sýnum var safnað með rafveiðum á fjórum stöðum í vatnasvæði Fáskrúðar 18. 

september 2007.  Stöðvar 1 – 3 voru í Fáskrúð, en stöð 4 á ófiskgengum hluta 

hliðarárinnar Þverár (1. mynd).  Þetta voru sömu stöðvar og í seiðaathugun árið 2000 

(1. mynd).   Rafveiðibúnaður samanstóð af rafstöð sem gaf frá sér 220 volta riðstraum 

sem breytt var í 300 volta jafnstraumsspennu en búnaðurinn gaf frá sér um 0,4 ampera 

straum. Motta úr málmi um 20 cm á kant var notuð sem hlutlaus katóða á botni árinnar. 

Anóðan var leidd í málmhring á enda stafs sem veitt var með. Seiðin sem lentu innan 

rafsviðs málmhringsins lömuðust tímabundið og var safnað í fötu.  Seiðin voru greind 

til tegunda, lengdarmæld (sýlingarlengd ± 0,1 cm) og þyngdarmæld (± 0,1 g).  Sýni af 

kvörnum og hreistri voru tekin af nokkrum seiðum til aldursákvarðana.  Aldur seiða var 

skráður sem 0+ (vorgömul), 1+ (ársgömul) o.s.frv..   Mat á seiðaþéttleika var fengið með 

því að umreikna magn seiða sem fæst í einni rafveiðiumferð á 100 m2 botnflatarmál.  

Marktækt samband er á milli heildarfjölda laxaseiða á hverri stöð við þann fjölda sem 

veiðist í fyrstu yfirferð (Friðþjófur Árnason o.fl. 2005) og fæst þannig n.k. seiðavísitala sem 

nýtist til samanburðar milli svæða eða ára.  Meðallengdir og meðalþyngdir seiða voru 

reiknaðar fyrir einstaka aldurshópa. 

  Stangveiði var skráð í veiðibók, en þar koma fram upplýsingar um veiðidag, tegund, 

lengd, þyngd, kyn og agn fyrir hvern einstakan fisk.  Upplýsingar eru skráðar rafrænt 

og tölfræðiupplýsingar unnar um veiðina (Guðni Guðbergsson 2008).   

 

Niðurstöður 

 Seiðabúskapur 

  Alls veiddust laxaseiði af fjórum aldurshópum, allt frá vorgömlum seiðum (0+) til 

seiða á fjórða ári (3+).  Tvö urriðaseiði veiddust á stöð 4 í Þverá en urriðaseiði veiddust 

ekki á öðrum stöðum.  Engin bleikjuseiði veiddust.  Vísitala þéttleika vorgamalla 
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laxaseiða var að meðaltali 2,0 seiði/100 m2 , eins árs seiða 1,2/100 m2, tveggja ára seiða 

1,3/100 m2 og þriggja ára seiða 0,1/100 m2 (tafla 1).  Í Fáskrúð veiddist aðeins 1 seiði á 

stöð 1 sem er ofan við Efrifoss (5. mynd), en seiðið var væntanlega úr sleppingu 

sumaralinna seiða.  Á stöðvum neðar í ánni var seiðavísitalan mjög áþekk og kom fram 

í seiðaathugun árið 2000 (tafla 2).   Seiðamagn í ám er almennt háð nægilegri 

hrygningu til að fylla búsvæði ánna og botngerð búsvæðanna.  Einnig hefur fæðumagn 

áhrif á seiðaþéttleikann, en fleiri seiði komast fyrir á hverja flatareinungu með aukinni 

fæðu.  Vatn var nokkuð mikið í ánni er rafveiðar fóru fram og kunna aðstæður að hafa 

haft áhrif á veiðni við rafveiðarnar.   

    Meðallengd vorgamalla laxaseiða var 4,3 cm, eins árs seiða 7,4 cm og tveggja ára 

seiða 9,1 cm (tafla 3).  Einnig veiddist seiði á fjórða ári.  Lengdardreifing laxaseiða 

spannaði 3 – 12 cm (5. mynd). 

  

  Laxveiðin 

   Í Fáskrúð var laxveiði góð sumarið 2007.  Í ánni veiddust 322 laxar, þar af 302 laxar 

sem voru að skila sér í veiði eftir ársdvöl í sjó (smálax) og 20 laxar sem höfðu tveggja 

ára sjávardvöl að baki (stórlax) (tafla 5).  Alls var 30 löxum sleppt eða um 9% 

veiðinnar.  Af löxum sem var sleppt voru 29 smálaxar og 1 stórlax.  Auk þess veiddust 

3 bleikjur og 1 urriði.  Árin 1974 til 2007 er meðalveiði í Fáskrúð 224 laxar og veiðin 

2007 var því langt umfram meðalveiði (6. mynd) og er veiðin 2007 með betri veiðiárum 

sem komið hafa í seinni tíð.  Meðalþyngd smálaxa var 2,3 kg, en stórlaxa 4,3 kg (tafla 

5).  Fleiri hrygnur veiddust en hængar eða 178 á móti 144 (6. mynd).   

  Fjöldi stórlaxa var einungis 6,2% af laxveiðinni 2007 og hefur hlutfallið aðeins einu 

sinni orðið lægra (8. mynd).  Hlutdeild stórlaxa hefur farið lækkandi í Fáskrúð eins og 

öðrum íslenskum ám og frá árinu 1998 er fjöldi þeirra flest árin innan við 10% af 

veiðinni. 

  Miklir þurrkar einkenndu laxveiðisumarið 2007, en nær ekkert rigndi frá vori til loka 

ágúst mánaðar.  Rennsli Fáskrúðar sem og annarra straumvatna var því í lágmarki er 

leið á sumarið.  Það er vel þekkt að lax hikar við að ganga í lítið vatn sérstaklega fyrri 

hluta sumars þegar dagurinn er langur.  Mesta laxveiðin var því síðari hluta ágúst og í 

september (9. mynd) eftir að rennsli jókst í kjölfar mikilla rigninga.  Flestir laxanna 

veiddust vikuna 19. til 25. ágúst. 
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Umræða 

    Æskilegt væri að búsvæðamat færi fram í Fáskrúð bæði á fiskgengum og 

ófiskgengum árhlutum, en með mati á búsvæðum má reikna flatarmál þessara árhluta 

og gæði þeirra til fiskframleiðslu.  Í framhaldinu væri unnt að meta hvaða möguleikar 

eru fyrir hendi með nýtingu ófiskgengra svæða, en margir möguleikar eru á slíkri 

nýtingu allt frá opnun svæða með fiskvegagerð til nýtingar með sleppingum smáseiða.  

Svæðið frá Efrifossi upp að efstu rafveiðistöð virtist gott uppeldissvæði fyrir laxaseiði.  

Þar var áin breið og rann víðast á malareyrum en stutt í klöppina.  Halli lands benti til 

að áin væri svipuð að gerð talsvert langt inn heiðina.   Búsvæðamat gefur færi á að meta 

hvernig framleiðsla árinnar er í samanburði við aðrar ár en búsvæðamat liggur nú fyrir í 

allmörgum íslenskum ám. Með mati á búsvæðum Fáskrúðar mætti einnig gera sér mun 

betri grein fyrir hvort hrygningin hverju sinni sé nægileg til að nýta búsvæði árinnar.  

Seiðavísitalan á stöðvum neðan við Katla mældist fremur lág og mun lægri en var mæld 

á sama tíma í nágrannaánum Krossá og Flekkudalsá (munnlegar heimildir, Sigurður 

Már Einarsson).  Mikið vatn var í Fáskrúð á þeim tíma sem veiðar fóru fram sem gæti 

haft áhrif á veiðnina en þar sem sambærilegt ástand var við rafveiðar í Flekkudalsá og 

Krossá haustið 2007 má gera ráð fyrir að veiðni hafi verið svipuð í þessum ám.  Minni 

þéttleiki laxaseiða í Fáskrúð getur bent til of lítils hrygningarstofns, lélegra búsvæða 

eða aðrir umhverfisþættir séu ekki eins hagstæðir þar og í nágrannaánum.  Þótt 

veiðihlutfall í stangveiði sé ekki þekkt í Fáskrúð, þá hafa talningar á laxi í mörgum 

íslenskum ám sýnt að algengt veiðihlutfall á smálaxi er á milli 50 – 60% og allt að 70% 

á stórlaxi.  Gera má ráð fyrir að veiðiálagið í Fáskrúð sé svipað. 

  Kanna þarf hvort raunhæfir möguleikar séu á eflingu laxastofns Fáskrúðar með 

fiskvegagerð.  Katlafoss er veruleg gönguhindrun fyrir lax, en einnig þarf að kanna 

hvort raunhæft sé að opna efra svæði árinnar með fiskvegagerð í Efrifossi (Stórafossi). 

Víða hafa fiskvegir opnað stór svæði fyrir landnámi laxa og um 33% tiltækra búsvæða í 

íslenskum ám hafa verið opnuð með fiskvegagerð (Hafdís Hauksdóttir 1999).  Með 

fiskvegagerð opnast ný hrygningar – og uppeldissvæði, en stærð laxastofna er í góðu 

samræmi við  stærð og gæði tiltækra búsvæða sem laxinn hefur til umráða (Þórólfur 

Antonsson o.fl. 2003).  Miklir möguleikar geta falist í að auka landnám laxa fyrir ofan 

Katlafoss og koma fullorðnum laxi upp fyrir Efrifoss. Forsendur þess eru þó að meta 

stærð og gæði búsvæða á þeim hluta árinnar.  Sem fyrsta skref í nýtingu ófiskgengra 

svæða er einnig mögulegt að flytja fullorðinn fisk upp fyrir Efrifoss og fylgjast með 

hrygningu hans þar og afkomu seiða.  Stór framleiðslusvæði fyrir laxaseiði eru einnig 
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til staðar á ófiskgengum árhluta Þverár og vötnunum þar fyrir ofan, og margvíslegir 

möguleikar eru á nýtingu þeirra með ræktun. 

  Tveggja ára laxi úr sjó hefur fækkað mikið í Fáskrúð eins og öðrum íslenskum ám.  

Ekki er nákvæmlega vitað af hverju stórlaxinum fækkar svo mjög, en aðstæður á 

beitarsvæðum í hafi hefur m.a. verið um kennt og hárri dánartölu á öðru ári laxins í sjó.  

Það er einnig vitað að veiðihlutfall á stórlaxi er mjög hátt eða allt að 70% sem er mun 

hærra en gerist hjá smálaxinum sem gengur seinna í árnar og er styttri tíma undir 

veiðiálagi.  Fjöldi stórlaxa er orðinn það lítill að ekki verður nú undan því vikist að 

reyna með öllum ráðum að vernda það litla magn sem gengur í ána.  Lengd sjávardvalar 

laxa er að hluta arfbundin og því hefur það mikla þýðingu fyrir þann eiginleika að 

stórlaxinum sé algjörlega hlíft.  Stórlaxahrygnur hrygna mun fleiri hrognum en 

smálaxahrygnur.  Miðað við samband lengdar og fjölda hrogna má búast við að 

smálaxahrygnur (60 cm lengd) sé með um 4000 hrogn miðað við 6500 hrogn hjá 

stórlaxahrygnu (75 cm lengd) (Pope o.fl. 1961). Samband er einnig milli stærðar hrygna 

og stærðar hrogna þannig að hrogn stórlaxahrygna eru stærri (Aulstad og Gjedrem 

1973) og seiði sem klekjast úr stærri hrognum eru lífvænlegri en seiði úr smærri 

hrognum (Einum og Fleming 1999, Einum og Fleming 2000).  Þessi hluti stofnsins er 

því afar mikilvægur og æskilegt er að stangveiðimönnum í Fáskrúð verði skylt að 

sleppa öllum laxi 3,5 kg og stærri.  

 

Heimildir 
Aulstad, D. og Gjedrem, T.  1973.  The egg size of salmon (Salmo salar) in norwegian rivers.  
Aquaculture, 2, 337-342. 
 
Friðþjófur Árnason, Þórólfur Antonsson og Sigurður Már Einarsson.  2005.  Evaluation of single-pass 
electric fishing to detect changes in population size of Atlantic salmon (Salmo salar L.) juveniles.  ICEL.  
AGRIC. SCI.  18, 67-73. 
 
Guðni Guðbergsson 2008.  Lax – og silungsveiðin árið 2007.  Handrit Veiðimálastofnun.    VMST/00 
 
Hafdís Hauksdóttir 1999.  Fiskvegir á Íslandi.  Fjöldi þeirra virkni og opnun á búsvæðum laxa. 
Bændaskólinn Hvanneyri.  Aðalritgerð við Búvísindadeild.  46 bls. 
  
Jón Kristjánsson 1995.  Rannsóknir á vatnasvæðum Laxár og Fáskrúðar í Dölum 1994.  Handrit.  12 bls. 
 
Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1988.  Vatnasvæði Fáskrúðs, Ljár og Laxár í Dölum.  Rannsóknir 
og úttekt í júní 1988.  Handrit. 12 bls. 
 
Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1990a.  Vatnasvæði Fáskrúðs og Laxár í Dölum.  Rannsóknir 
1989.  Handrit.  9 bls. 
 
Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1990b.  Vatnasvæði Fáskrúðs og Laxár í Dölum.  Rannsóknir 
1990.  Handrit.  21 bls. 

 7



 
Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1992.  Rannsóknir á vatnasvæði Laxár í Dölum og Fáskrúðs 1991.  
Handrit.  16 bls. 
 
Jón Kristjánsson og Þórir Dan Jónsson 1993.  Rannsóknir á Laxá í Dölum og Fáskrúði 1992.  Handrit.  
15 bls. 
 
Pope, J.A.., Mills, D.H. og Shearer, W.M.  1961.  The fecundity of Atlantic salmon (Salmo salar Linn).  
Dep. Agr. Fish. Scot.  Freshwater and Salmon Fisheries Research, 26.  12 bls. 
 
Sigurd Einum og Ian A. Fleming.  1999.  Maternal effects of egg size in brown trout (Salmo trutta): 
norms of reaction to environmental quality.  Proc. R. Soc. Lond. B 266, 2095-2100. 
 
Sigurd Einum og Ian A. Fleming.  2000.  Highly fecund mothers sacrifice offspring survival to maximize 
fitness.  Nature 405,  565-567. 
 
Sigurjón Rist 1990.  Vatns er þörf.  Bókaútgáfa Menningarsjóðs 248 bls. 
 
Sigurður Már Einarsson 1997.  Samskipti hafbeitar og náttúrulegra laxastofna í ám við Breiðafjörð.  
Veiðimálastofnun.  Borgarnesi.  VMST-V/97006.  40 bls. 
 
Sigurður Már Einarsson og Friðþjófur Árnason 2001.  Fáskrúð í Dölum.  Rannsóknir árið 2000.  
Veiðimálastofnun Borgarnesi.  VMST-V/01001.  11 bls. 
 
Þórólfur Antonsson, Sigurður Már Einarsson & Sigurður Gudjónsson 2003. Evaluation of Salmonid 
Habitat  in  Icelandic rivers.  p117-121. In Proceedings of the Second Nordic International Symposium 
on Freshwater Fish  Migration and Fish Passage. Evaluation and Development. (R. Kamula and A. Laine 
eds.) University of Oulu, Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



 
Tafla 1.  Stærð rafveiðistöðva, fjöldi og þéttleiki (vísitala) laxaseiða af einstökum aldurshópum í Fáskrúð 
í Dölum 18. september 2007.* Stöð á ófiskgengu svæði í hliðaránni Þverá. 
 
 

0+ 1+ 2+ 3+ Heildarfjöldi Stöð 
nr 

Svæði 
m2 N N/100m2 N N/100m2 N N/100m2 N N/100m2 N N/100m2 

1 189 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,5 
2 251 15 6,0 1 0,4 2 0,8 1 0,4 19 7,6 
3 158 0 0,0 4 2,5 5 3,2 0 0,0 9 5,7 
4* 185 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Samt. 783 15  6  7  1  29  
Meðalt 
(1-3) 

  2,0  1,2  1,3  0,1  4,6 

 
 
Tafla 2.  Þéttleiki (vísitala) laxaseiða á hverja 100 m2 botnflatar í Fáskrúð árin  2000 og 2007, skipt eftir 
aldri. 
 

Vísitala seiðaþéttleika Ár Svæði 
m2 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Samtals 

2000 591 2,1 1,7 2,5 0,7 0,2 - 7,2 
2007 598 2,0 1,2 1,3 0,1 0,0 0,0 4,6 

 
 
Tafla 3.  Fjöldi (N), meðallengd (cm) og staðalfrávik (SD) meðallengdar laxaseiða eftir aldurshópum 
sem veiddust i rafveiði í Fáskrúð í Dölum 18. september 2007. 
 

0+ 1+ 2+ 3+ Stöð 
N M.lengd SD N M.lengd SD N M.lengd SD N M.lengd SD 

1 - - - 1 11,5 - - - - - - - 
2 15 4,33 0,35 1 6,90 - 2 9,75 0,07 1 11,9 - 
3 - - - 4 6,55 0,40 5 8,78 0,44 - - - 
4 - - - - - - - - - - - - 

Samt. 15 4,33 0,35 6 7,43 2,02 7 9,06 0,59 1 11,9 - 
 
 
Tafla 4.  Meðallengdir (cm) laxaseiða í Fáskrúð árin 2000 og 2007. 
 

Meðallengd cm Ár 
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

2000 4,20 7,10 9,60 11,8 12,0 
2007 4,33 7,43 9,06 11,9 - 

Meðall cm 4,27 7,26 9,33 11,85 12,0 
 
 
 
Tafla 5.  Fjöldi laxa eftir sjávaraldri og kynjum í laxveiðinni í Fáskrúð árið 2007. 
 

Hængar Hrygnur Samtals Ár í sjó 
Fjöldi Meðalþ % Fjöldi Meðalþ % Fjöldi Meðalþ 

1 135 2,4 44,7 167 2,2 55,3 302 2,3 
2 9 4,4 45,0 11 4,1 55,0 20 4,3 

Alls 144 2,4 44,7 178 2,1 55,3 322 2,3 
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 1. mynd.   Uppdráttur  af vatnasvæði Fáskrúðar í Dölum. Rafveiðistaðir haustið 2007 
eru sýndir með númerum 1 - 4. 
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 2. mynd.  Efrifoss (Stórifoss) í Fáskrúð (Ljósmynd Ingi Rúnar Jónsson). 
 

 
 

3. mynd. Búsvæði í Fáskrúð ofan við Efrifoss (Stórafoss). (Ljósmynd Ingi Rúnar Jónsson). 
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4. mynd.  Neðsti fossinn og sá minnsti af  fossum sem staðsettir eru neðarlega í Þverá.  (Ljósmynd 
Ingi Rúnar Jónsson). 
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5. mynd.  Lengdardreifing og aldur laxaseiða á veiðistöðum í Fáskrúð 18. september 2007 og 
samanlagt fyrir allar stöðvar. 
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6. mynd.  Árleg laxveiði á stöng  og meðalveiði í Fáskrúð árin 1974 til 2007. 
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7 . mynd.  Þyngdardreifing laxa eftir kynjum í Fáskrúð árið 2007.   
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8. mynd.  Hlutdeild eins árs og tveggja ára laxa í stangveiðinni í Fáskrúð 1987 til 2007. 
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9. mynd.  Veiði eftir vikum í Fáskrúð árið 2007.  Vika 14 er 1. til 7. júlí. 
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