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Ágrip. 
Skýrsla þessi fjallar um fiskirannsóknir á efsta hluta Eldvatns í Meðallandi fyrir landi Botna.  
Hún  var gerð í ágúst 1999 að beiðni landeigenda. Tilgangurinn var að kanna ástand fiskstofna 
á svæðinu og meta svæðið m.t.t. fiskræktar og nýtingar. Gerðar voru seiðarannsóknir með 
rafveiðum og tilraunaveiðar með netum í Rafstöðvarlóni. Einnig voru teknar saman 
niðurstöður úr aldursrannsóknum á urriða og laxi í Eldvatni og af merkingum á fiski fyrir 
landi Botna.   

Í seiðarannsóknum voru bleikjuseiði mest áberandi og var meirihluti bleikju yfir 9 
cm kynþroska. Bleikjuseiðin voru ríkjandi í köldu lindarvatni. Efst á svæðinu, neðan við 
rafstöð, fundust urriðaseiði á fyrsta ári í mjög miklum þéttleika sem staðfestir að þar er 
talsverð hrygning urriða (sjóbirtings). Stærri urriðaseiði var helst að finna neðar í 
Krókvatni þar sem botn er grófari. Lítið fannst af urriðaseiðum efst í Eystri-Kvísl en  meira 
neðar. Rafstöðvarlónið virðist þéttsetið smávaxinni bleikju sem verður vart stærri en 20 
cm. Einstaka bleikjur verða þó mun stærri. Bleikjan virtist í góðum holdum og magafylli 
há, sem bendir til þess að fæðuframboð sé ríkulegt. 
 Niðurstöður merkinga sýna góða ratvísi urriða. Allir heimtir urriðar veiddust aftur á 
vatnasvæði Eldvatns.  Meðalheimtur urriða voru 22,5 %.  Niðurstöður aldursgreininga sýna 
að algengast er að sjóbirtingarnir séu 2 til 4 ár, oftast 3, í fersku vatni áður en þeir ganga í sjó.  
Flestir höfðu verið 2 til 5 sumur í sjó. Samkvæmt bakreikningi á hreistri eru sjóbirtingarnir að 
jafnaði 27 sm langir við fyrstu sjávargöngu.  Vöxtur er góður í sjónum og bæta þeir við sig 10 
til 12 cm fyrstu tvö sumrin. Við kynþroska dregur úr vexti. Í lok skýrslunnar eru gefin ráð 
um fiskrækt og nýtingu veiðihlunninda. 
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Inngangur. 
Eldvatn í Meðallandi er ein af vatnsmestu lindám landsins.  Veiðinytjar eru einkum af 
sjóbirtingi og bleikju. Veiði er leigð út til stangveiði og er efsti hluti þess fyrir landi Botna 
leigður út sér. Mikill samdráttur varð í urriðaveiði í Eldvatni milli 1974 og 1980 á sama tíma 
og bleikjuveiðin hrapar. Urriðaveiðin hefur aukist  á ný en sveiflast milli ára en ekki náð fyrri 
tölum.   
 Skýrsla þessi fjallar um fiskirannsóknir á því svæði og var gerð að beiðni landeigenda í 
ágúst 1999. Tilgangurinn var að kanna ástand fiskstofna á svæðinu og meta svæðið m.t.t. 
fiskræktar og nýtingar.  
 Eldvatnið hefur áður verið athugað, árið 1985 (Guðni Guðbergsson 1985), árið 1987 
(Magnús Jóhannsson 1988  og Veiðimálastofnun óbirt gögn) og árið 1992 (Magnús 
Jóhannsson 1993).  Rafstöðvarlón hefur ekki verið kannað áður.    

Staðhættir. 
Eldvatn í Meðallandi er  um 26 km löng lindá sem á frumupptök sín í lindum við bæinn Botna 
í Meðallandi í um 40 m.h.y.s. (mynd 1).  Stundum rennur vatn úr Fljótsbotni til Eldvatns. 
Fljótsbotn er 0,49 km2  vatn ofan við bæinn Botna.  Vatnsborð hans er mjög breytilegt og 
getur munað allt að 5 m á hæstu og lægstu stöðu.  Lindarvatn Eldvatns kemur undan 
Eldhrauni en mest frá Landbrotshrauni og úr Botnahraunum.  Bætast þær lindir víðsvegar á 
leið Eldvatnsins milli Botna og Syðrifljóta.  Vatnsrennsli Eldvatnsins er stöðugt. Samfelldar 
langtíma rennslismælingar eru ekki til en algengt rennsli þess við Hnausa er um 25 m3/s 
(Snorri Zópóníasson 1997). Eldvatn er því líklega fimmta vatnsmesta lindá landsins 
(Freysteinn Sigmundsson 1997). Frá fyrstu áratugum 20. aldar og fram til 1965 rann jökulvatn 
úr Skaftá  um Árkvíslar til Eldvatns.   

 Eldvatn er mjög efnaríkt, með rafleiðni 95-115 µS/sek. Mælingar á upptakalindum við 
Botna á árunum 1994 til 1996 gáfu einkennisgildi 95 µS/sek en leiðni eykst þegar neðar 
dregur.   Vatnshiti linda við Botna er um 4,0 °C (Freysteinn Sigurðsson 1997).  

 Frá Botnum að Unubót rennur Eldvatnið í kvíslum um Botnahraunið (mynd 1).  Á 
þessu hrauni rennur Eldvatnið niður fyrir Hnausa.  Þar skiptast á gróf hraungrýtt mosagróin 
brot og hyljir.  Sum staðar er botn sendinn.  Hér eru allvíða góð skilyrði til uppeldis seiða   
Mjög lítið er um möl nema þá efst neðan við rafstöð við Botna.  Kvíslanet Eldvatns hefur 
tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina, bæði af mannavöldum með því að kvíslar hafa 
verið stíflaðar og einnig vegna þess að vatnsmagnið hefur verið breytilegt.  Meðan kvíslar úr 
Skaftá, Árkvíslar, runnu óheftar til Eldvatns var vatn mun meira en nú og var vatnið þá 
jökullitað að sumri.  Við Kötlugosið 1918 barst mikið af aur með Skaftá sem þétti farvegi 
Árkvísla um hraunið, svo að jökulvatn náði fram til Eldvatns. Kom það niður þar sem nú er 
Rafstöðvarlón.  Mun meira lindarvatn var þá í lækjum sem runnu að vesta til Vestri-Kvíslar.  Í 
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læk sem nefnist Syðstilækur, var talsverð hrygning á sjóbirtingi.  Lækur þessi er nú mun 
vatnsminni og hrygning þar lítil (Kjartan Ólafsson munnl. uppl).        

Neðan Unubótar rennur áin að mestu í einum farvegi. Þar eru lygn sendin svæði en  
þess í milli  nokkuð straumhörð brot. Grjót er nær eingöngu með bökkum og sums staðar hafa 
verið gerðir grjótgarðar út í ána. Neðan brúar á þjóðvegi er nær eingöngu sendinn botn.  
Töluvert af lindavatni kemur upp á kaflanum frá Feðgum og niður að brú á þjóðvegi, áætlað 
um 10 til 15 m3 (Freysteinn Sigmundsson 1997).  Vatn þetta kælir ána að sumarlagi. Nokkru 
neðan Unubótar sameinast Drangmelalækur Eldvatninu. Rennsli hans er nálægt 1-2 m3.  
Neðan þjóðvegar rennur Steinsmýrarfljót til Eldvatns (um 2-4 m3/s).  Hann tekur til sín vatn 
úr  Steinsmýrarflóðum.   

  Samkvæmt mælingum sem gerðar voru 1987 og 1992 (Magnús Jóhannsson 1993 og 
Veiðimálastofnun óbirt gögn) og í þessari rannsókn (tafla 1) má ætla eftirfarandi um vatnshita 
í Eldvatni:  Efst við rafstöðvarstíflu hjá Botnum liggur algengur sumarhiti líklegast á bilinu 6-
8°C.  Þegar neðar dregur hlýnar árvatnið að sumarlagi og nær líklegast á hlýjum dögum 10-12 
°C við Unubót.  Neðan Unubótar liggur vatnshitinn trúlega hæst um  8-11 °C en kælist af 
lindum neðar.  Við Hnausa fer sumarhiti vart yfir 9 °C.   Vatnshiti í Drangmelalæk sveiflast 
með lofthita að sumrinu og nær trúlega 10-12 °C .   Svörtuskerjalækur er kaldari.  

 Rannsóknarsvæðið sem þessi könnun nær til er í landi Botna.  Efst er Rafstöðvarlónið.  
Það var myndað með stíflu í Syðriál á árunum 1974 og 1975.  Lónið er um 1,4 km að lengd, 
víðast um 200 m breitt og áætlað flatarmál þess er 0,28 km2.  Það er víðast innan við 2 m 
djúpt.  Í botni er sandur og leðja en hraun með bökkum.  Lindarvatn streymir inn í lónið að 
norðanverðu, kemur úr svonefndu Botnahrauni. Úr lóninu rennur annars vegar um 
heimarafstöð til Vestri-Kvíslar (Krókvatns) og hins vegar um Eystri-Kvísl. Kvíslarnar 
sameinast við Unubót.  Þær eru allvatnsmiklar við Botna og er Vestri-Kvísl sínu vatnsmeiri 
(um 2-4 m3).  Eystri-Kvísl getur orðið vatnslítil á vetrum. Fiskgengur foss er um miðbik 
Vestur-Kvíslar og gengt er fisi úr sjó að rafstöðvarstíflu.  Líklegast kemst fiskur um Eystri-
Kvísl í Rafstöðvarlón.    

Krókvatn var kannað að Tjaldskeri sem er 1,6 km neðan rafstöðvar.  Í botni er 
móklöpp, en hér og hvar er hraungrýti og kaflar með hyljum. Möl er óvíða, helsta 
malarsvæðið er við útrennsli rafstöðvar. Bakkar eru grónir og árbreiddin er víðast um 20 til 40 
m.  Tjaldskerslækur er um 400 m langur lækur sem á upptök sín í Botnahrauni en fellur til 
Krókvatns skammt frá Tjaldskeri.  Rennslið er um 1 m3/sek.  Vegna þess hversu stutt er í 
upptakalindir er hann kaldari en Eldvatnskvíslarnar (tafla 1).   Botn hans er grýttur að hluta en 
lítið er um hylji.  Eystri-Kvísl rennur brött efst, þar eru flúðir og smáfossar.  Neðar eru lygnur.  
Þar fellur kvíslin við jaðar Eldhraunsins en sveigir svo frá því til suðurs.  Hyljir eru hér og 
hvar.  Þar eru kvíslar sem sameinast við Svörtusker og endar hér kannað svæði.  Í botni  er 
víða sandur en hraungrýtt brot hér og hvar og víða grjót við gróna bakka.  Lítið er um möl 
hentuga til hrygningar.   

 3



 
 

Seiðasleppingar. 
 
Á árunum 1970 -1978 var talsverðu magni sleppt af laxaseiðum í Eldvatnið.  Stór hluti voru 
gönguseiði.  Samhliða laxaseiðasleppingunum var sleppt urriðaseiðum (sjóbirtingsseiðum) og 
hefur þeim verið haldið áfram síðan.  Hluti þeirra hefur verið alinn hin síðari ár. Ekki liggur 
fyrir hvaðan klakfiskur var fenginn áður en nú er klakfiskur veiddur á vatnasvæði Eldvatns.   
Klakaðstaða og lítilháttar eldi er nú í rafstöðvarhúsi að Botnum.  Aðstaðan var sett upp 
fljótlega eftir að rafstöð var byggð. Í fyrstu var mest sleppt af urriðaseiðum í Vestri-Kvísl, 
sem þá gaf litla veiði.   Að sögn Kjartans Ólafssonar bónda að Botnum fór veiði á urriða ekki 
að glæðast fyrr en farið var að sleppa öldum urriðaseiðum fyrir u.þ.b. 10 árum.   Síðustu árin 
hafa verið teknir 4 til 5 lítrar af sjóbirtinghrognum til eldis að Botnum.  Að jafnaði eru 10 til 
12 þús. í hverjum lítir.  Seiðin hafa mest farið í Vestri-Kvísl en einnig í Eystri-Kvísl.  
Eldisaðstaða er einnig að Fljótakróki og hafa seiði þaðan farið á vatnasvæðið. 

 

Fiskfána og nýting. 
Í Eldvatni er að finna urriða, bleikju og lax.  Urriði og bleikja eru ríkjandi tegundir 

en lítilsháttar er af laxi (Magnús Jóhannsson 1993).  Aldursrannsóknir á urriðum úr 
Eldvatni  gefa til kynna að urriðinn sé bæði staðbundinn og sjógenginn (sjá síðar). Fyrri 
seiðakannanir gefa til kynna að mikill hluti bleikjunnar verði kynþroska smár og gangi 
ekki til sjávar (Guðni Guðbergsson 1985, Magnús Jóhannsson 1988 og 1993).  Hluti 
verður hins vegar mun stærri og aldursrannsóknir gefa til kynn að einhver hluti þeirra 
gangi í sjó.  
  Eldvatn og Drangmelalækur eru nýtt með stangveiði.   Á árunum um 1970-1985 var 
það leigt út einum aðila, efsti hlutinn fyrir landi Botna var þó undanskilinn.   Á síðari árum 
hafa landeigendur sjálfir selt veiðileyfi en einn aðili keypt flesta veiðidaga.  Veitt var vor og 
haust fram til 1975 en þá var vorveiði hætt.   Síðustu árin hefur verið veitt fram í byrjun 
október.     
  Á mynd 2 kemur fram veiði í Eldvatni skipt í veiði fyrir landi Botna og á öðrum 
svæðum í Eldvatni og Drangmelalæk frá 1974 til 1999. Veiðitölur frá Botnum eru samfelldar 
frá 1978. Veiðiástundum hefur aukast eftir 1995. Meðalveiði að Botnum á árunum 1995 til 
1999 var innan við einn lax, 66 urriðar og 24 bleikjur. Veiði urriða hefur verið frá 3 til 82 
fiskar, bleikjuveiðin frá 1 til 74 og laxarnir hafa verið frá 0 upp í 7.  Þá veiddust tveir 
regnbogasilungar árið 1997. Ársmeðalþyngd urriða að Botnum á árunum 1995 til 1999 var 
3,8 til 6,2 pund en 4,9 pund yfir tímabilið allt.  Bleikjan var að jafnaði 2,7 til 3,0.  
  Ef litið er á veiði í Eldvatni í heild sést að hún er að jafnaði mest á fyrstu árunum eftir 
að skráning hófst en í kjölfarið dregst veiðin saman. Mest er minnkunin í veiði á bleikju. Hún 
fór úr 568 fiskum (1974) í 16 (1980). Bleikjuveiðin hefur aukist síðan en ekki náð sama styrk 
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og áður.  Urriðaveiðin hrapaði á sama tíma, fór úr 442 í 70.  Veiði urriða jókst aftur og fengust 
200 urriðar árið 1988.  Lægð var í veiðinni árin 1990 og 1991, var 42 urriðar bæði árin.  Veiði 
urriða jókst á ný og náði 215 urriðum árið1998 en varð aðeins 57 á sl. ári.  Bleikjuveiðin hefur 
hins vegar lítið aukist aftur eftir hnignun um miðjan 8. áratuginn.  Meðalþungi hjá urriða í 
Eldvatni utan Botnasvæðis hefur verið 2,2-5,7 pd og að meðaltali 3,8 pd síðustu 5 ár.  Á 
árunum 1974 - 1980 fór meðalþunginn vaxandi á sama tíma og veiði minnkaði. Meðalþyngd 
bleikjanna hefur verið 1,4 - 3,8 pd. 
  Laxveiði í Eldvatni hefur sveiflast frá 3 til 52 löxum.  Mest var veiðin á árunum 1975 
til 1979.  Laxveiðin var í lágmarki árið 1984.  Veiðst hafa innan við 20 laxar síðustu árin.  
  Veiðin fyrir landi Botna hefur í megindráttum sveiflast í takt við veiði á öðrum 
svæðum í Eldvatni.   Veiði er þar stunduð ár hvert frá miðju sumri og út september.  Veitt er 
með 2 stöngum.  Að sögn Kjartans Ólafssonar bónda að Botnum var aðalveiðin á bleikju, 
fyrir byggingu rafstöðvar, í lindarupptökum þar sem nú er Rafstöðvarlón og var þá lítið um 
sjóbirting þar. Hans varð meira vart síðar.  Þá var meira og stöðugra vatnsrennsli úr 
Fljótsbotni en nú er og gekk eitthvað af bleikju milli Eldvatns og Fljótsbotns. Lax hefur alltaf 
verið en í litlum mæli.  Nokkur ár eftir að rafstöð var byggð var bleikjuveiði góð í Eystri-
Kvísl en fór síðan minnkandi.   Á þeim tíma sem jökull fór hér um var lítið hægt að veiða á 
stöng.  

 Lífsskilyrði fyrir fiska eru breytileg innan og milli vatnakerfa sem ræðst m. a. af 
frjósemi og hitastigi árvatnsins, sem endurspeglast gjarna í fæðuframboði.  
Umhverfisþættir sem hafa hvað mest áhrif á lífsskilyrði laxfiska í straumvatni eru 
botngerð, vatnsdýpi, straumlag og rýni (sjóndýpi) árvatnsins.  Rýni í jökulvatni ræðst af 
magni svifaurs í árvatninu.  Hitafar, næringarefnainnihald vatnsins og viðstöðutími þess 
skipta einnig miklu máli.  Gerð botns hefur mikla þýðingu varðandi lífsskilyrði.  Laxfiskar 
þurfa malarbotn til hrygningar og lax og urriði hrygna þar sem fara saman rennandi vatn og 
malarbotn. Bleikja þarf hins vegar ekki straumvatn til hrygningar. Steinar og gróður veita 
fiski skjól og fylgsni fyrir afræningjum jafnframt því sem gróf og fjölbreytt botngerð 
skapar aukið flatarmál botns og aukin búsvæði fyrir fæðudýr seiða. Þeim mun fjölbreyttari 
sem botninn er þeim mun meira rými og skjól er fyrir mismunandi tegundir og aldursskeið 
fiska.  

Útbreiðsla urriða, bleikju og lax er nátengd búsvæðavali þeirra. Tegundirnar gera 
mismunandi kröfur til búsvæða og í samkeppni ræður sú tegund ríkjum sem best er 
aðlöguð viðkomandi umhverfisaðstæðum. Bleikja er harðger hánorræn tegund sem getur 
lifað á hrjóstrugum svæðum. Hún er vel aðlöguð til að hrygna og alast upp á fíngerðum 
botni og í lygnara vatni en urriði og lax.  Lax er yfirleitt ríkjandi í frjósömum ám sem hafa 
grófa botngerð.  Urriði stendur milli bleikju og lax í búsvæðavali hvað varðar hita, 
straumlag, botngerð og frjósemi vatnsins.  Hann getur vel alist upp á fíngerðum botni þar 
sem skjól er af jarðvegi og/eða gróðri.   
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Allar tegundir íslenskra laxfiska hafa sjógengna stofna.  Lax gengur allur til sjávar 
og dvelur þar samfellt 1-2 ár. Hængseiði geta þó náð kynþroska í ánum. Sjógenginn urriði 
og bleikja dvelja hins vegar yfir sumarmánuðina í sjó en í fersku vatni að vetrarlagi.  Bæði 
kyn urriða og bleikju geta alið allan sinn aldur í fersku vatni, þ.e. eru staðbundin. Þannig er 
hluti urriðastofnsins á vatnasvæði Eldvatns staðbundinn en hluti sjógenginn. 
 

Rannsóknaraðferðir.  
 

Til seiðarannsókna var nota rafveiðitæki og var rafveitt á 7 stöðum (mynd 1). Í 

Krókvatni var neðan við útfall rafstöðvar (St. 8).  Þar er möl í botni en grófgrýtt með 

bökkum og allnokkur straumur.   Um 300 m neðar (St. 9) var veitt þar sem sett var út möl 

árið 1997.  Þá var veitt á hraungrýttu straumhörðu mosavöxnu broti við Tjaldsker (St. 10).  

Í Eystri-Kvísl var veitt hraungrýtt brot við Svörtusker (St.4), og grýtt brot við 

Bláberjahólma (St. 11) og Lambhólma (St. 12).  Þá var veitt í Tjaldskerskvísl neðan við 

stíflu (St. 13) og í lóni sem þar hefur verið gert (St. 14). 

Við rafveiðar var veiddur ákveðinn botnflötur og síðan reiknaður þéttleiki seiða 

sem veidd seiði á 100 m2.  Þetta gefur ekki heildarþéttleika því aðeins hluti seiða veiðist 

með þessar aðferð.  Það fer eftir aðstæðum á viðkomandi stað, og fiskstærð, hversu mikill 

hluti veiðist.  Oftast næst góður samanburð milli ára ef rafveitt er á sömu stöðum.   Seiði 

voru tegundagreind lengdarmæld og hluti þeirra veginn.  Af hluta seiðanna voru teknar 

kvarnir og hreistur til aldursákvörðunar greind fæða kyn og kynþroski.  Botndýr voru 

athuguð lauslega með því að skoða steina af árbotninum. 

Tilraunanet voru lögð í Rafstöðvarlón 25. ágúst og dregin daginn eftir.  Lögð voru 
3 botnnet með möskvastærð 15, 21,5 og 30 mm (tafla 6).  Hvert net var 1,5 m djúpt og 25 
m langt.  Þau voru  saman í trossu.  Netin lágu frá landi vestanmegin í syðri hluta vatnsins.   
 Afli var talinn úr hverju neti, lengdarmældur (sýlingarlengd) og veginn.  Kvörnum 
til aldursákvörðunar var safnað af hluta aflans, hann kyngreindur, kynþroski og holdlitur 
metinn, fæða greind og magafylli metin, (gefin stig 0-5, þar sem 0 er tómur magi en 5 er 
troðfullur magi).  Gróflega var leitað eftir sníkjudýrum og byrði sníkjudýra gefin gildin 1 
til 3 eftir magni þeirra.  Aldur var greindur samkvæmt kvörnum undir víðsjá.  
Kynþroskastig var metið eftir  þroska hrognasekkja og sviljapoka og gefin gildi frá 2-7, þar 
sem 2 er ókynþroska fiskur en 7 er hrygndur fiskur (stuðst við Dahl 1917). Fæða var greind 
á staðnum og hlutfallslegt fæðurúmmál hverrar fæðugerðar áætlað. Við úrvinnslu 
fæðugagna var fundið meðaltal áætlaðs rúmmáls hverrar fæðugerðar.  

Teknar voru saman niðurstöður merkinga á fiski úr klakveiði að Botnum á árunum 
1987 til 1995. Við fiskmerkingar voru notuð svokölluð slöngumerki (spaghettimerki) sem 
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skotið var með þar til gerðri merkibyssu í bak fiskanna.  Merkin voru númeruð.  Hver 
fiskur var lengdarmældur, með 1 cm nákvæmni, og veginn með 50 til 100 g nákvæmni. Af 
hluta þeirra voru tekin hreistur til aldursgreiningar.  Landeigendur að Botnum merktu 
fiskana og héldu skrá um mekingarnar sem skilað var til Veiðimálastofnunar. Merkjum eða 
upplýsingum um heimta fiska var komið til stofnunarinnar.  

Lax og urriði, sem veiddur var í Eldvatni á árunum 1986 til 1999 var aldursgreindur 
eftir hreistri.  Við bakreikning á stærð við fyrstu sjávargöngu var gert ráð fyrir línulegu 
samhengi milli vaxtar fisk og hreisturs.  Notuð var formúlan:  Lx= L*Sx/S, þar sem Lx er 
útreiknuð lengd við ár x, L er lengd fisk við hreisturtöku, Sx er lengd hreisturs frá kjarna 
þess að árinu x og S er heildarlengd hreisturs frá kjarna að hreistursbrún.  
 

Niðurstöður. 

Seiðarannsóknir. 

Urriðaseiði fundust á öllum athugunarstöðum nema í Tjaldkvísl en þar fundust eingöngu 
bleikjuseiði (st. 13 og 14). Langmestur þéttleiki seiða var neðan við útrennsli rafstöðvar (st. 
8).  Mest voru þetta seiði á fyrsta ári (0+) en einnig eins og tveggja ára seiði (tafla 2, mynd 
2). Þar fundust einnig laxaseiði á fyrsta ári og Bleikjuseiði á öðru ári. Stærstu urriðaseiðin 
voru með eydda ugga og því líklega úr sleppingum stálpaðra seiða.  Allnokkuð var af 0+ 
urriðaseiðum nokkru neðar í Krókvatni (st. 9), sem og bleikja á fyrsta ári og eins árs 
laxaseiði.  Við Tjaldsker (st. 10) voru eins árs urriðaseiði mest áberandi.  Í Eystri-Kvísl var 
meira um bleikju en í Krókvatni sérstaklega á efstu stöðvunum tveim, við Bláberjahólma 
og Lambhólma (st. 11 og 12) en þar var einnig að finna vott af urriðaseiðum á fyrsta ári.   
Eins og tveggja ára urriðaseiði voru hins vegar neðar í Eystri-Kvíslinni, við Svörtusker, en 
þar var lítið af bleikjuseiðum.  
 Stærð seiðanna eftir tegundum og aldri kemur fram í töflu 3, og á myndum 3 til 5  
sést lengdardreifingin.  Laxaseiðin voru smá, sérstaklega 0+ seiðin. Urriðaseiðin voru 
yfirleitt í ágætum þroska.  Seiði á fyrsta ári voru þó fremur smá við rafstöð, þar sem 
þéttleikinn var mestur en mun stærri neðar í Krókvatni og í Eystri-Kvíslinni.  Bleikjuseiðin 
voru yfirleitt fremur smá miðað við aldur og yfirleitt lítill munur milli stöðva. Stór hluti  
bleikjuseiðanna var kynþroska og var kynþroski meira áberandi hjá hængum en hrygnum. 
Allir athugaðir hængar 8 cm og stærri voru kynþroska (tafla 4).   
 Í fæðu urriðaseiðanna fundust aðallega lirfur rykmýs og vorflugna (tafla 5).  Í 
bleikjumögunum var mest af rykmýslirfum og púpum en einnig vorflugulirfum.  Í eina 
laxaseiðinu sem fæða var athuguð hjá voru rykmýslirfur og púpur. 
 Talsvert fannst af botndýrum á steinum og voru vorflugulirfur, bitmýslirfur og 
rykmýslirfur mest áberandi.   
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Rannsóknarveiðar í net í Rafstöðvarlóni. 

Afli í þrjú tilraunanet, sem lágu yfir eina nótt, varð samtals 87 bleikjur og 2 urriðar.  Afli 
varð mestur í 15 mm möskva, eða 60 bleikjur (tafla 6 ).  Í net með 21,5 mm möskva 
fengust 27 bleikjur en eingin bleikja veiddist í 30 mm net.  Urriðarnir veiddust í 21,5 mm 
og 30 mm netin.    

Bleikjurnar voru flestar 14 til 20 cm og 30 til 100 g (mynd 6).   Aldur flestra var 
tveggja til fjögurra ára.  Stærstu bleikjurnar voru milli 55 og 60 cm og um 2100 g. Vöxtur 
bleikjunnar er þokkalegur fyrstu tvö árin en verulega dregur úr honum eftir það og fæstar 
þeirra verða stærri en 20 cm (mynd 6 og  tafla 7).  Lítill hluti bleikjanna virðist ná að vaxa 
áfram og verða stærri. Athuguð var fæða hjá 31 bleikjum og voru 29 með fæðu.      
Þýðingarmesta fæðan var rykmýslirfur og rykmýspúpur og voru þessar fæðugerðir nær 
einráðra í fæðunni (tafla 8).  Stærsta bleikjan hafði eingöngu étið vatnabobba en 
vatnabobbi fannst ekki í öðrum bleikjumögum. Magafylli var að jafnaði 3.  Allir hængar 
sem kynþroskastig var athugað hjá reyndust kynþroska (tafla 9).  Einungis tvær tveggja og 
þriggja ára hrygnur (10 %) voru ókynþroska.  Kynþroska bleikjur voru flestar á 
kynþroskastigi 4 og 5, en sumar komnar nær hrygningu.  Meðalholdastuðull bleikjanna var 
1,24 (staðalfrávik 0,11, N = 87).  Sníkjudýrabyrði var lág.  Þau fundust aðeins í 14 af 32 
bleikjum en ekki í urriða. Mest bar á bandormi í innyflum (eubothrium sp.) en einnig 
fannst tálknlús (salmincola sp.).  Í öllum tilfellum var um lítið magn að ræða. 

Annar urriðinn sem veiddist í Rafstöðvarlóninu var 50,2 cm og 1530 g hrygna.  
Þetta reyndist vera sjóbirtingur sem verið hafði 3 ár í fersku vatni og 3 sumur í sjó, var 
kominn nálægt hrygningu en hafði ekki hrygnt áður.  Í maga hans fannst vottur af flugum. 
Hinn urriðinn var 59,5 sm og 3000 g.  Þetta var 10 ára staðbundin hrygna sem komin var 
nálægt hrygningu og hafði hún hrygnt áður.  Í maga hans fundust eingöngu leifar af 
bleikju.   
 

Aldursrannsóknir. 

  Í töflu 9 koma fram niðurstöður aldursgreiningar á sjóbirtingi úr Eldvatni. Flestir 
voru veiddir fyrir landi Botna.  Algengast er að Eldvatnsurriði sé 2 til 4 ár, oftast 3, í fersku 
vatni áður en hann gengur í sjó.  Samkvæmt bakreikningi á hreistri eru sjóbirtingarnir að 
jafnaði 27 sm langir við sjávargöngu (N=20, staðalfrávik = 5,0).  Flestir sjóbirtingarnir 
höfðu verið 2 til 5 sumur í sjó. Sjóbirtingarnir vaxa vel í sjónum og bæta við sig 10 til 12 
sm fyrstu tvö sumrin. Á öðru sumri verður hluti kynþroska en flestir á 3. og 4. sumri.  
Samfara kynþroska dregur úr vexti.  Sjóbirtingurinn hrygnir á hverju ári eftir það og stærsti 
sjóbirtingurinn sem hefur verið aldursgreindur úr Eldvatni er 93 sm og 8,5 kg hrygna sem 
var 13 ára og hafði verið 10 sumur í sjó og var að koma til hrygningar í 8. sinn.   

Lax úr Eldvatni, frá árunum 1991 til 1998, var að stórum hluti (73 %) upprunninn 
úr hafbeitarsleppingum.  Þar sem slíkar sleppingar hafa ekki verið stundaðar á 
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vatnasvæðinu um langt árabil er hér um villinga að ræða. Náttúrulegir laxar höfðu flestir 
verið 3 ár sem seiði í ánni. 

Fiskmerkingar og heimtur. 

Á árunum 1987 til 1995 voru merktir 282 urriðar að Botnum, (tafla 10).  Fiskarnir voru 
teknir á riðastöðvum að hausti og voru allflestir kynþroska og komnir að hrygningu.  
Flestir urriðarnir voru sjógengnir.  Stærð þeirra var frá 27 til 93 sm.  Fimmtíu og sex 
urriðar hafa heimst aftur, sem gerir 19,8 % af merktum fiskum.  Heimtur hafa verið 
misjafnar milli ára, bestar úr merkingum 1990,  33,3 %,  en lakastar úr merkingum 1991, 
10,4 %.   Meðalheimtur á ári hafa verið 22,5 %.  Lang flestir hafa heimst árið eftir 
merkingu eða 49 (87,5 %).  Allir urriðarnir hafa heimst aftur innan vatnasvæðis Eldvatns 
(tafla 11).  Fjörutíu (71,4 %) hafa heimst aftur að Botnum, ýmist í klakveiði eða í 
stangveiði.  Fimm hafa heimst í Eldvatni neðan Botna. Tíu urriðar hafa komið fram í 
Steinsmýrarflóðum við Krók og Steinsmýri.  Þetta hafa að jafnaði verið fiskar í smærri 
kantinum (undir 50 sm) og a. m. k.. hefur hluti þeirra verið  staðbundnir urriðar.   

Einnig voru merktar 25 bleikjur og 15 laxar. Aðeins tvær bleikjur hafa heimst aftur 
(8 %).  Báðar að Botnum árið eftir merkingu.  Af löxunum hefur einn komið fram aftur 
(6,7 %).  Hann veiddist ári eftir merkingu í Markarfljóti.    

 

Umræða. 
Eldvatn er mjög frjósöm lindá, með rafleiðni um og yfir 100 µS/cm, en rafleiði 

árvatns er mat á magni uppleystra efna í vatninu (Sigurður Guðjónsson 1990).  Að þessu 
leyti svipar Eldvatni mjög til Grenlækjar, sem einnig er lindá, en hefur reyndar heldur lægri 
leiðni (Freysteinn Sigurðsson 1997).  Lindár þessar fá vatn sitt úr ungum hraunum þar sem 
efni eru tiltölulega auðleysanleg.  Lindir í útjaðri slíkra hrauna eru efnaríkar og frjósamar.   
Hitafar Eldvatns á Botnasvæðinu ber með sér lindarvatnsuppruna. Hitastigið næst 
upptökum lindanna sveiflast lítið, og er oft nálægt meðalárshita svæðis.  Árvatnið tekur til 
sín hita úr umhverfinu og hlýnar þegar fjær dregur frá lindunum.  

 Seiðaástand í Eldvatni svipar til þess sem áður fundist í fyrri rannsóknum (Guðni 
Guðbergsson 1985, Magnús Jóhannsson 1988 og 1993).  Það sem vekur athygli er hversu 
mikið er af kynþroska smábleikju.  Á Botnasvæðinu er þetta einkum í eftirhluta Krókvatns 
og í Tjaldskerslæk enda þar kalt lindarvatn. Þar sem vatn er hlýrra er urriði meira áberandi. 
Vottur er af laxi. Virðist hann hrygna að einhverju leyti neðan við rafstöð í Krókvatni.  
Náttúruleg skilyrði eru fremur erfið fyrir lax í Eldvatni og er það líkt því sem gerist í 
nálægum ám.  Við rafstöð fundust urriðaseiði á fyrsta ári í mjög miklum þéttleika sem er 
vísir á talsverða hrygningu  urriða (sjóbirtings).  Stærri urriðaseiði var helst að finna  neðar 
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í Krókvatni þar sem botn er grófari. Mun minna virðist af urriðaseiðum efst í Eystri-Kvísl 
meira er meir eftir því sem neðar dregur.  Urriðaseiðin sýndu ágætan vöxt. 

Rafstöðvarlónið virðist þéttsetið smávaxinni bleikju sem verða fæstar stærri en 20 
sm.  Einstaka bleikjur verða þó mun stærri. Bleikjan virtist í góðum holdum og magafylli 
há, sem bendir til þess að fæðuframboð sé ríkulegt. 

Ekki er ljóst í hve miklum mæli bleikja í Eldvatni gengur til sjávar. Smávaxin 
kynþroska bleikja gengur að öllum líkindum aldrei til sjávar. Vöxtur bleikju sem tekin 
hefur verið í eldi af Eldvatnsstofni hefur reynst góður (Emma Eyþórsdóttir og Þuríður 
Pétursdóttir 1993).  Þetta bendir til þess að að minnsta kosti hluti smávöxnu bleikjanna sé 
sérstakt afbrigði.  Slíkt er þekkt í vötnum á hraunsvæðum hérlendis (Sandlund ofl. 1992, 
Skúlason ofl. 1992).  Hins vegar er sérstætt að sjá svo mikið af smábleikju í ám og er það 
ólíkt því sem gerist í öðrum nálægum ám.  Til samanburðar finnst lítið af bleikjuseiðum í 
Grenlæk, helst þar sem kalt lindarvatn er að finna og finnst hún aðeins neðantil á því svæði 
(Magnús Jóhannsson 2000a).    

Erfitt er að segja hvort og þá hvaða breytingar hafa átt sér stað á ástandi fiskstofna á 
Botnasvæðinu. Engar rannsóknir voru gerðar meðan veiði var meiri.  Til að mynda er erfitt 
að segja hvort gönguhegðun bleikjunnar kunni að hafa breyst. Þó verður að telja líklegt að 
þeim hluta bleikju sem nær að vaxa í nýtanlega stærð hafi fækkað.  Líklega gengur hluti 
þeirra í sjó.  Óvíst er hvort eitthvað sé raunhæft að gera til að fjölga stórvaxinni bleikju á 
svæðinu.  Ef um sér stofn er að ræða kann að vera að seiðaeldi og sleppingar á stálpuðum 
seiðum kunni að gefa árangur.  Nægði að sleppa  500 til 1000 seiðum í tilraunaskyni í 
Rafstöðvarlónið.  Seiðin þyrftu að vera a. m. k. 20 sm við sleppingu til að forða samkeppni 
við smábleikju. Eingöngu ætti að nota stórvaxna bleikju af Eldvatnsstofni til 
seiðaframleiðslu.  Nauðsynlegt er að seiðin séu merkt til að hægt verði að fylgjast með 
árangri sleppinganna.   
 Mikill samdráttur varð í urriðaveiði í Eldvatni milli 1974 og 1980 á sama tíma og 
bleikjuveiðin hrapar. Urriðaveiðin hefur aukist  á ný en sveiflast milli ára en ekki náð fyrri 
tölum. Tölur um veiði að Botnum eru ekki handbærar frá þeim árum meðan veiði í 
Eldvatni var mest.  Aukin veiði á Botnasvæðinu eftir 1995 er að hluta vegna aukinnar 
sóknar (Kjartan Ólafsson Botnum munnl. uppl). Ekki er ljóst hvað olli því að urriðaveiði 
hefur minnkað í Eldvatni. Kunna þar margar samverkandi ástæður að liggja að baki. Aukið 
veiðiálag samfara útleigu á 8. áratugnum kanna að hafa gengið á stofn staðbundinna urriða. 
Vorveiði var hætt árið 1975 og varð því eðlilega minna veiðiálag eftir það. Veiði 
sjóbirtings er mjög sveiflukennd og svo virðist sem umhverfisþættir til lands og sjávar séu 
áhrifavaldar í afkomu sjóbirtings og virki líkt á samliggjandi ár (Magnús Jóhannsson 
1994).  Þannig varð almennt fall í veiði í ám í Skaftárhreppi um og eftir 1990. Þekkt er að 
þéttleiki urriðaseiða í Skaftfellskum ám er breytilegur milli ára og virðist vorhiti þar 
áhrifaríkur (Magnús Jóhannsson 1999). Skilyrði og stærð svæða í ánum til hrygningar og 
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uppeldis eru ráðandi um magn seiða sem gengur til sjávar. Sjóbirtingur hrygnir á 
malarbotni í nokkrum straumi og seiðin alast fyrsta skeiðið upp á grýttum botni en geta 
síðar nýtt sér önnur búsvæði.  Víða eru sendin svæði í Eldvatni, á Botnasvæðinu sem og 
neðar.  Góðir hrygningarstaðir eru óvíða. Hugsanlega má bæta uppeldis- og 
hrygningarskilyrði með því að aka grjóti og möl á valda staði.  Seiðarannsóknirnar í sumar 
staðfesta uppeldi á botni þar sem grjót var flutt að.   

Fyrir stíflun Árkvísla, um 1965, var meira vatn í lækjum sem runnu í Krókavatn og 
vera kann að það hafi skert skilyrði til hrygningar og uppeldis urriða. Í Eldvatni hafa 
kvíslar verið stíflaðar. Þetta skerðir uppeldissvæðin.  Til greina getur komið að veita vatni 
aftur á þurrar kvíslar og auka þannig botnflöt til seiðaframleiðslu.  Þess þarf að gæta að 
nægt vatn verði í kvíslum til uppgöngu fisks. Vatn getur orðið lítið í Eystri-Kvísl að 
vetralagi og kann það að valda skerðingu á uppeldi þar.  Ef kostur er, þyrfti að reyna að 
tryggja þar nægt rennsli.  

Sleppingar urriðaseiða hafa verið stundaðar á Botnasvæðinu.  Þó erfitt sé að 
fullyrða um árangur er ekki ólíklegt að þær hafi skilað aukinni veiði.  Seiðin hafa mest 
farið í kvíslarnar neðan Rafstöðvarlóns og veiði jókst í kjölfar þeirra.  Reynandi væri að 
sleppa hluta urriðaseiðanna í lónið sjálft.  Þar gætu seiðin hugsallega alist upp og gegnið 
síðan í sjó.  Sá urriði sem ekki gengi í sjó myndi alast þar upp í kynþroskastærð og myndi 
éta smábleikju eins og fram kom í þessari rannsókn.   
 Merkingar sýna að urriði af Botnasvæðinu er veiddur á öðrum svæðum í Eldvatni.  
Svo virðist sem urriði þaðan gangi að einhverju leyti í Steinsmýrarflóð.  Helst virðast þetta 
ókynþroska fiskar og staðbundnir urriðar. Í Grenlæk eru þekktar göngur staðbundinna 
urriða milli Fitjarflóðs, sem er neðarlega á vatnasvæðinu, og efri svæða.  Þar eru Fitjarflóð 
þýðingarmikil fyrir uppeldi stálpaðra urriðaseiða síðustu misserin fyrir sjógöngu (Magnús 
Jóhannsson 2000a).  Steinsmýrarflóð virðast því þýðingarmikil til uppeldis urriða á 
vatnasvæði Eldvatns. 

Niðurstöður merkinga á árunum 1987 til 1995 sýna góða ratvísi urriða. Allir 
merktir urriða veiddust aftur á vatnasvæðinu.  Meðalheimtur merktra urriða voru 22,5 %.  
Heimtutölur eru lágmarkstölur því reikna má með að ekki hafi öll heimt merki komist til 
skila.  Þetta er nokkru lægra en komið hefur fram í merkingum í Grenlæk en þar voru 
heimtur að jafnaði 25 %, en mun hærri heimtur en fengist hafa á vatnasvæði Skaftár 
(Magnús Jóhannsson 2000b).  Þær merkingar voru að vísu gerðar að vori svo þær eru ekki 
að öllu leyti sambærilegar.  Niðurstöður merkinga benda ekki til þess að veiðiálag urriða af 
Botnasvæðinu hafi verið hátt.  Mjög gagnlegt væri að taka upp merkingar að nýju ekki síst 
vegna aukinnar sóknar.    

Aldursgreining sjóbirtinga úr Eldvatni gaf áþekkar niðurstöður og fram hafa komið 
í öðrum ám í Skaftárhreppi.  Stærð seiða við sjógöngu var reiknuð 27 sm, sem er nokkru 
meira en gerist á vatnasvæði Skaftár og í Grenlæk (Magnús Jóhannsson og Sigurður M. 
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Einarsson 1993, Veiðimálastofnun óbirt).  Kynþroskaaldur og  vöxtur í sjó er áþekkur því 
sem gerist í áðurnefndum ám.  Fengur væri í hreistri af fleirum fiskum úr Eldvatni.  
Athygli vekur hversu stór hluti laxa í Eldvatni eru fiskar sem villst hafa þangað frá 
sleppingum annars staðar, trúlega mest úr hafbeit.  Eldvatnið virðist því framleiða mjög 
lítið af laxi sjálft. 
 Veiðihlunnindi eru búbót sem getur í mörgum tilfellum gefið góðar aukatekjur fyrir 
landeigendur. Oft er farsælast að nýta þann fisk sem fyrir er og í sumum tilfellum má með 
fiskrækt auka veiði.  Til að afrakstur stofna sé sem bestur skiptir miklu máli að umgengni 
við þá og búsvæði þeirra sé sem best. Til þess að svo megi verða þarf að þekkja eðli þeirra 
og hegðan. Við nýtingu á veiðihlunninda skiptir og miklu að aðstaða til veiða sé góð.  
Aðgengi að veiðistöðum þarf að vera greið og aðstaða til gistingar þarf helst að vera nærri 
veiðisvæðum.    
 

Þakkarorð. 
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Mynd 1.  Yfirlitsmynd af efrihluta vatnasvæðis Eldvatns í Meðallandi.  Númer 
rafveiðistaða er merkt inná.
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Mynd 2.  Veiði sjógenginna og staðbundinna urriða og bleikju og laxveiði í Eldvatni  
Meðallandi.  Veiði á Botnasvæði er talin sér.  
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Mynd 3.  Lengdardreifing bleikju-, urriða- og laxaseiða eftir aldri í seiðarannsóknum.  

Fram koma númer rafveiðistaða. 
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Mynd 4.  Lengdardreifing bleikju-, urriða- og laxaseiða eftir aldri í seiðarannsóknum.  

Fram koma númer rafveiðistaða. 
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Mynd 5.  Lengdardreifing bleikju-, urriða- og laxaseiða eftir aldri í Tjaldskerslæk.  Fram 
koma númer rafveiðistaða. 
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Mynd 6.  Lengdardreifing bleikju úr tilraunaveiði í net í Rafstöðvarlóni við Botna. 
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Mynd 7.  Lengd bleikju eftir aldri í Rafstöðvarlóni. 

 
 
Tafla 1.  Vatnshiti í Eldvatni fyrir landi Botna í ágúst árið 1999.   

     
      

Staður Rafveiðistöð nr. Dags Tími  Vatnshit °C 
      
      

Rafstöðvarlón  25.8.  09:30  7,7 
Rafstöð 8 26.8.  13:45  6,9 
N.v. Rafstöð 9 26.8. 15:30  7,4 
Tjaldsker 10 26.8. 16:00  7,4 
Svörtusker 4 26.8. 17:00  7,4 
Bláberjahólmar 11 26.8. 17:40  7,2 
Lambhólmi 12 26.8. 18:30  6,6 
Tjaldskerslækur 13 26.8. 19:30  5,6 
Lón v. Tjaldsker 14 26.8. 19:45  6,6 
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Tafla 2.   Þéttleiki seiða, sem veidd seiði á 100 m2 , í einni yfirferð í rafveiði í Eldvatni 26. 8. 1999.  
            
             
   Tegund: Lax Lax Bleikja Bleikja Bleikja Urriði Urriði Urriði Hornsíli 
   Aldur: 0+ 1+ 0+ 1+ 2+ 0+ 1+ 2+  

Stöð Nr. Staðsetn Svæði m2          
             
Rafstöð 8  36 25 0 0 6 0 581 6 11 0 
N. v. rafstöð 9 N 6338489/ 

V1814280 
55 0 2 13 7 0 40 5 0 0 

Tjaldsker 10 N 6338183/ 
V1813957 

35 0 0 0 9 0 3 26 0 0 

Lambhólmi 12 N 6338618/ 
V1814330 

50 0 0 0 42 8 2 0 0 0 

Bláberjahólmi 11 N 6338392/ 
V1813380 

30 0 0 7 33 7 17 0 0 0 

Svörtusker 4 N 6338135/    
V1812643 

25 0 0 0 4 0 0 12 4 4 

Tjaldskerslækur 13  16 0 0 6 31 25 0 0 0 6 
Lón v. 
Tjaldskerslæk 

14 N 6338279/ 
V1814551 

13 0 0 0 23 0 0 0 0 8 

             
 
 

Tafla 3.    Meðallengdir (mm), staðalfrávik og fjöldi laxa, bleikju og urriðaseiða  eftir aldri í Eldvatni 26. Ágúst 1999. 
           
  Tegund: Lax Lax Bleikja Bleikja Bleikja Urriði Urriði Urriði 

Stöð Stöð nr. Aldur: 0+ 1+ 0+ 1+ 2+ 0+ 1+ 2+ 
 
Rafstöð 

 
8 

 
Meðall. 

 
35 

   
81 

  
40 

 
91 

 
128 

  Staðalfráv. 3   25  5 8 4 
  Fjöldi 9   2  209 2 4 

N.v. rafstöð 9 Meðall.  63 46 76  47 72  
  Staðalfráv.   5 7  3 2  
  Fjöldi  1 7 4  22 3  

Tjaldsker 10 Meðall.    84  48 91  
  Staðalfráv.    12   11  
  Fjöldi    3  1 9  

Lambhólmi 12 Meðall.    81 112 53   
  Staðalfráv.    10 6    
  Fjöldi    21 4 1   

Bláberjahólmi 11 Meðall.   44 81 126 52   
  Staðalfráv.   6 17 11 3   
  Fjöldi   2 10 2 5   

 
Svörtusker 

 
4 

 
Meðall. 

    
126 

   
91 

 
189 

  Staðalfráv.       7  
  Fjöldi    1   3 1 

Tjaldskerslækur 13 Meðall.   53 76 106    
  Staðalfráv.    8 10    
  Fjöldi   1 5 4    

Lón v. Tjaldskersl. 14 Meðall.    73     
  Staðalfráv.    8     
  Fjöldi    3     
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Tafla 4.  Kynþroskastig bleikju úr seiðarannsóknum. 

     
 Hængar Hrygnur 

Lengd mm Ókþr. Kynþr Ókþr. Kynþr. 
     

60-69 2  2  
70-79     
80-89  2 1  
90-99 1 1 1  
100-109  1   
110-119    1 
120-129   1  
130-139  1   
140-149     
150-159     
160-169     

 
 

Tafla 5. Hlutfallsleg skipting fæðugerða (sem hlutfall rúmmáls) og fylli seiða úr rafveiðum í Eldvatni 26. 8. 
1999. 

         

Tegund Meðalfylli Fjöldi Rykmy-
lirfur 

Rykmý- 
púpur 

Bitmý 
lirfur. 

Vorflugu-
lirfur 

Tvívængju-
lirfur 

Tvívængju
-flugur 

 
Lax 

 
3,00 

 
1 

 
50 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Bleikja 1,82 10 58 19 2 20 2 0 
Urriði 2,00 9 57 0 9 24 0 10 

         
 
 

Tafla  6.  Afli urriða og bleikju í Rafstöðvarlóni við Botna eftir 
möskvastærðum. 

   
Möskvi (mm) Bleikja Urriði 

15 60 0 

21,5 27 1 
30 0 1 

Samtals 87 2 
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Tafla 7.   Meðallengd (mm) og meðalþyngd (g)  bleikju eftir aldri í Rafstöðvarlóni við Botna 26. 
Ágúst 1999. 

      
Aldur ár  Lengd Þyngd   

2 Meðaltal 136 31   
 Staðalfrávik 16 11   
 fjöldi 14 14   
3 Meðaltal 155 52   
 Staðalfrávik 26 25   
 fjöldi 9 9   
 
4 

 
Meðaltal 

 
216 

 
130 

  

 Staðalfrávik 16 28   
 fjöldi 3 3   
5 Meðaltal 370 178   
 Staðalfrávik 187    
 fjöldi 2 1   

7 Meðaltal 565 2100   
 Staðalfrávik     
 fjöldi 1 1   

10 Meðaltal 595    
 Staðalfrávik     
 fjöldi 1    

11 Meðaltal 575 2100   
 Staðalfrávik     

 fjöldi 1 1   
 
 

Tafla 8.  Hlutfallsleg skipting fæðugerða og fylli hjá bleikju og urriða í Rafstöðvarlóni. 
    

Fæðugerð Bleikja Urriði  

Rykmýlirfur 50,7 0,0  
Rykmýpúpur 36,2 0,0  
Ánar 6,2 0,0  
Fluga 0,0 50,0  
Vatnabobbi 3,4 0,0  
Bleikja 0,0 50,0  
Ógreint 3,4 0,0  

Fjöldi 29,0 2,0  

Meðalfylli 3,0 1,5  
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Tafla  9.  Kynþroskastig bleikju í Rafstöðvarlóni  við Botna.  

     
 Hængar Hrygnur 

Aldur ár Ókynþroska Kynþroska Ókynþroska Kynþroska 
     

2 0 6 1 7 
3 0 2 1 6 
4 0 0 0 3 
5 0 0 0 2 
7 0 1 0 0 

10 0 0 0 1 
11 0 1 0 0 

     
Samtals 0 10 2 20 

 
 
 
 
 
Tafla  10.  Merkingar urriða í Eldvatni að Botnum og heimtur þeirra. 

           
    E N D U R H E I M T U R     

Merkingar- Fjöldi 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1996 Samtals  
ár merkt Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi % 

           
           

1987 40 9 3 0 0 0 0 0 12 30,0 
1988 72  11 1 0 0 0 0 12 16,7 
1989 45   7 0 0 0 0 7 15,6 
1990 27    7 1 0 1 9 33,3 
1991 67     6 1 0 7 10,4 
1995 31       9 9 29,0 

           
Samtals 282 9 14 8 7 7 1 10 56 19,9 
  
Einn fiskur merktur 1987 var veiddur tvívegis.  Þ. e. að Botnum 1988 og síðan  í Eldvatni v. Brú 89.  Talin sem 
ein endurveiði. Talin sem ein endurveiði. 

 

 
 
Tafla 11.  Heimtustaðir urriða sem merktir voru í Eldvatni við Botna.   
                Allir fiskara heimtir innan vatnasvæðis Eldvatns. 

Ár    Heimtustaðir     
Merkt Botnar Brú á 

þjóðv. 
Fit Svörtu- 

sker 
Krókur Steinsmýri Eldvatn 

Óákv. 
        
        

1987 8 1 1 1   1 
1988 11 1      
1989 5    2   
1990 7    2   
1991 1   1 2 3  
1995 8     1  

        
Samtals 40 2 1 2 6 4 1 
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Tafla 12.  Niðurstöður aldursgreiningar á sjóbirtingi úr Eldvatni í Meðallandi, veiddur á árunum 1986 til 1999. 
 
   

Sumur í sjó 
 

 Ár í 
ferskvatni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
10 

 
Samtals 

  
2 

   
1 

       
1 

 3 2 4 7 3 3 2 2 1  24 
 4 1 1 1 1 1 1   1 7 

 
Samtals 

  
3 

 
5 

 
9 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
32 
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Fljótsbotn 
 
Botnar 
 
Eldvatn 
 
Svörtusker 
 
Unubót 
 
Mávavötn 
 
Rafstöðvarlón 
 
E L D H R A U N 
 
Hnausar         Krókavatn       Eystri-Kvísl      Vestri-Kvísl       Drangmelalækur    Syðstilækur  Tjaldsker      
 
Tjaldskerslækur  
 
 
0    0    0    1   1    2    2    2   2   3   3  3  3  4  4  4  4   5  5  5  5  5  5  6  6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  7 7 7 7 7 7 7     
 
8 8 8    8  8   8   8  9   9   9  9    10   10   10  10    11  11  11  11    12  12  12     13   13  13  14  14   14   
 
km  km  
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