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149. löggjafarþing 2018-2019.
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Stjórnarfrumvarp til laga um veiðigjald.

Hornafirði, 19. október 2018

Efni: Umsögn Samtaka eigenda sjávarjarða um stjórnarfrumvarp til laga um veiðigjöld.

Samtök eigenda sjávarjarða hefur fjallað um stjórnarfrumvarp til laga um veiðigjöld, sem lagt 
hefur verið fyrir 149. löggjafaþing Íslendinga 2018 -  2019.

Við leyfum okkur að vísa í grundvallarreglur laga sem virtar eru á Vesturlöndum:
Prior tempore potior jure  (lengri gerð: Qui prior est tempore, potior est jure -  sá sem fyrr er í 
tíma gengur framar lögum). Réttur manna ræðst af tímaröð; sá sem er fyrri til öðlast meiri 
rétt.

Eignarréttur sjávarjarða til sjávarauðlindarinnar og útræðisréttur í því sambandi er fyrr í tíma 
en réttur íslenska ríkisins og gengur framar lögum. Einnig eru Jónsbókarlögin frá 1281 þar 
sem kveðið er á um netlög, framar í tíma en netlagaskilgreiningin í Veiðitilskipuninni frá 1849 
og síðari skilgreiningar og því rétthærri.

Í 8. gr. frumvarpsins, sérákvæði, er talað um auðlindagjald af sjávargróðri. Sjávargróður vex 
að mestu leiti innan netlaga sjávarjarða en þau ná út á 6,88 metra dýpi á stórstraumsfjöru 
(Jónsbók 1281).

8. gr. þarf að skýra betur með eignarétt í netlögum í huga. Ekki þurfa landeigendur að greiða 
auðlindagjald af grasi á túnum sínum og því ætti sama að gilda um sjávargróður í netlögum 
sem eru hluti landareingar sjávarjarða og oftast í einkaeign.

Einnig verður að skilgreina „veiðamar“ á sjávargróðrinum betur þar sem ríkisvaldið hefur 
enga heimild til að leyfa þær „veiðar“ innan netlaga sjávarjarða, ekki frekar en að leyfa veiðar 
á nytjastofnum þar, nema á þeim jörðum sem ríkið á sjálft.

„8. gr. Sérákvæði. Veiðigjald fyrir hvern hval er sem hér segir: i) langreyður 50.000 kr., ii) 
hrefna 8.000 kr. Veiðigjald á sjávargróður er sem hér segir: 500 kr. á hvert landað tonn 
klóþangs, hrossaþara og stórþara (blautvigt). Þessar fjárhæðir taka breytingum samkvæmt 
vísitölu neysluverðs frá septembermánuði 2015 fram að ákvörðunardegi skv. 4. gr.“

Við vísum í álit og viðurkenningu Mannréttindadómstóls Evrópu hvað viðvíkur 
eignarréttindum sjávarjarða og eru upplýsingar um það í meðfylgjandi skjölum.

Eigendur sjávarjarða eru borgarar íslenska lýðveldisins og eiga sín mannréttindi þar. Eigendur 
sjávarjarða eru ekki jafnir fyrir lögunum. Þeir geta ekki sætt sig við að eignarréttur þeirra sé 
algjörlega hundsaður og að ekki sé minnst á hann í stjórnarfrumvarpi til laga af þeim aðilum 
sem unnið hafa drengskaparheit að stjórnarskrá Íslands.
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Þess er hér með krafist, að eignarréttur sjávarjarða til sjávarauðlindarinnar verði virtur í 
þessum lögum um veiðigjöld og þeir fái sína löglegu hlutdeild metna í veiðigjöldunum.

Virðingarfyllst,
f.h.

Samtaka eigenda sjávarjarða 
Ómar Antonsson, formaður

Meðfylgjandi:
Ses atvinnuveganefnd glærur 31okt2011 
Ses auglýsing samtakanna 27mar2014
Ses Firðir og flóar eru vagga Mbl. 14des2017
Ses Firðir og flóar -  búsvæði Mbl. 3jan2018
Ses Grunnsævið gulls ígildi Mbl. 13apr2008

Afrit: Hr. Kristján Þór Júlíiisson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
kristj anj @althingi.is
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Sjávarjarðir
Fundur með Atvinnuveganefnd

31. október 2011
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amtök eigenda sjávarjarða, SES
• Stofnuð 5. júlí 2001
• Félagar eru um 500
• Fjöldi sjávarjarða er rúmlega 2000
• Fjöldi jarða með heimræði/útræði er u.þ.b 1200
• Markmið samtakanna er:

• Að fá útræðisrétt sjávarjarða virtan á ný og staðfestan í 
gildandi lögum um stjórn fiskveiða.

• Að vinna að því að eignarréttindi sjávarjarða innan 
netlaga, sem og tiltöluleg eignarhlutdeild í 
sjávarauðlindinni í heild, verði virt og í heiðri höfð.
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Samkvæmt íslenskum lögum eru netlög það svæði sjávar 
sem er í einkaeign eigenda sjávarjarða.

•  Í 2. kafla rekabálks Jónsbókar , (1281) stendur:
•  “Sá maðr, er land á, hann á þara allan o k .............. Landeigandi á  ,

ok veiðar allar í netlögum ok í fjörunni.

•  Í Tilskipun um veiði á Íslandi, 20. júní 1849, stendur í 3. gr.
“Á landi skulu veiði ráða rétt landamerki jarðar hverrar.
Ef jörð liggur að sjó, á eigandi veiði á haf út, 60 faðma [eða 115 metra] frá 
stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög hans.”

• Í 21. gr. og jafnframt síðustu grein veiðitilskipunarinnar segir:
„Með þessari tilskipun er allt það af tekið, sem lög hafa verið hingað til um, 
fuglveiði og dýraveiði og selveiði, en  a lla r  g re in ir  lagan n a u m  fisk ve ið i, 
sem  e k k i er breytt íþ e s s a r i  tilsk ip u n , og um  kvalve ið i sku lu  fy rst um  
sin n  stan d a órasl<aoar.“
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Um stærð netlaga.
• Netlög afmarka landamerki sjávarjarða út í sjóinn

• Í landabrigðisþætti Grágásar (Staðarhólsbókar) segir að „Þar eru 
netlög utast í sæ er selnet stendur grunn, tuttugu möskva djúpt, af 
landi eða skeri og komi flár upp úr sjánum að fjöru þá er þinur 
stendur grunn.”

• Jónsbók segir „En það eru netlög yst er selnót stendur grunn 
tuttugu möskva djúp að fjöru og komi þá flár upp úr sjó”

Þessu hefur verið sleppt úr Jónsbókartexta núverandi lagasafns (án 
lagabreytinga).
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m stærð netlaga, frh.
• Í Tilskipun um veiði á Íslandi, 20. júní 1849, segir í 3. gr.
• Á landi skulu veiði ráða rétt landamerki jarðar hverrar. E f 

jörð liggur að sjó, á eigandi veiði á haf út, 60 faðma [eða 115 
metra] frá stórstraumsfjörumáli, og eru það netlög hans.

•  Í 21. gr. og jafnframt síðustu grein veiðitilskipunarinnar er 
þetta nánar útskýrt:

• „Með þessari tilskipun er allt það af tekið, sem lög hafa 
verið hingað til um fuglveiði og dýraveiði og selveiði, en 
allar greinar laganna um fiskveiði, sem ekki er breytt í 
þessari tilskipun, og um kvalveiði skulu fyrst um sinn 
standa óraskaðar.“

Grein nr. 21. í lögunum frá 20. júní 1849 var feld út með lögunum nr. 116/1990.
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m stærð netlaga, frh.
Í Þingbókum alþingis frá 1847 til 1849 má lesa umræður 
þingmanna um frumvarp veiðitilskipunarinnar frá 1849.
Þar kemur meðal annars fram mjög skýrt að stuðst er við 
þýðingu úr dönskum lögum og að danska orðið „Jagt“ vefst 
fyrir mönnum þar sem það þýðir í Danmörku veiðar á 
fuglum og dýrum en ekki fiskum, en íslenska orðið veiði 
þýðir allar veiðar þ.e. bæði fugla, dýra og fiskveiðar.
Einmitt vegna þessa var ákveðið að bæta við 21. gr. til 
þess að taka a f allan vafa um að veiðitilskipunin frá 
20. júní 1849 gilti alls ekki um fiskveiðar í netlögum og 
að þar sé Jónsbók enn í fullu gildi. Þar með verður 
stærð netlaga varðandi fiskveiðar að miðast við dýpt.
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m stærð netlaga, frh.
Skúli Magnússon lektor við lagadeild Háskóla Íslands vann í september árið 
2001 álit að beiðni nefndar um enduskoðun laga um stjórn fiskveiða, um 
stjórnskipulega vernd fiskveiðiréttar sjávarjarða.

Í áliti Skúla á bls. 8 stendur eftirfarandi:

•  „Samkvæmt framangreindu er ótvírætt að við ákvörðun netlaga 
með hliðsjón af fiskveiðirétti landeiganda ber að miða við 
dýptarreglu Jónsbókar, en ekki fjarlægðarreglu 
veiðitilskipunarinnar og síðari laga. Hvað varðar ýmis önnur 
mikilvæg réttindi landeiganda innan netlaga gildir hins vegar 
almennt reglan um 115 metra frá stórstraumsfjorumáli. 
Samkvæmt framang reindu ber að afmarka netlög 
sjávarjarðar með hfíðsjón af fiskveiðirétti samkvæmt reglu 
2. kapítula rekabálks Jónsbókar.”
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Fjarlægðarreglan er skýr 60 faðmar (115 metrar) frá 
stórstraumsfjörumáli.
Hvað með dýptarviðmiðið?
Páll Vídalín lögmaður (1667-1727) segist hafa lesið ýmis 
Jónsbókarhandrit sem virðast hafa verið frá fyrri hluta 16. aldar. 
Ofangreint ákvæði 2. kafla rekabálks hljóðar á einum stað þannig:
„það eru netlög utarst, er selnet stendur grunn 20 möskva djúp að 
fjöru sjóar, og koma þá flár uppúr sjó, en það er 12 álna djúp að
/<• •• 11rjoru.
Í öðru handriti stendur eftirfarandi: „þat eru netlög utaz, er selnót 
stendur grunn 20 möskva djúp  ̂ath fjöru, oc komi þá flár uppúr 
sjó, þat er fjögra faðma djúp.” Í þessum handritum eru m.ö.o.
hagnýt innskot sem segir annars vegar „það er 12 álna að fjöru“ og hins 
vegar „þat er 4 faðma djúp“. Þar sem þetta er sama dýpt útskýrir Páll 
mismuninn með að skrif^rinn hafi látið sér á sama standa hvort hann 
sagði „12 álnir“ eða „4 faðmar“.
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Um stærð netlaga frh.
•  Páll Vídalín segir að lokum: „Nú bið eg menn taki selanót 20 

möskva djúpa, og skal hún gjöra það satt, að 12 álnir vorra tíma sé 
það djúp, er hún standi grunn; eg hafi það mælt á 5 möskvum og 
3ja álna hæð á þurru lopti, og svo á 6 álnum vorum og 10 
möskva djúpri nót, og fellt svo netið, að möskvinn standi 
ferskeyttur, sem lagnet eiga að gjöra.”

• A f þessu er augljóst að menn á 16. öld höfðu tekið upp hagnýt 
dýptarmál við ákvörðun netlaga sem samsvaraði hinu formlega 
ákvæði Jónsbókar (og Grágásar), þ.e. mælt dýptina með lóði.
Páll lögmaður segir skýrt að þessar 12 álnir eru „þessa dags alin“ 
og „vorra tíma alin“, nánar tiltekið hamborgaralinin, og dýptin þá 
(57,3 cm x 12 =) 6,88 m . Málfaðmadæmi Páls gefur (57,3 x 13 =) 
7,45 m . Í heild þýðir þetta þó að ystu mörk netlaga skv. Jónsbók 
og Grágás er við 7 m dýpi á stórstraumsfjöru. (Dr. Ole Lindquist, 
9. mars 2009).
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Um stærð netlaga frh.
• Niðurstaða.

• Eftir stendur að augljóst er að miða á fiskveiðar í netlögum 
við dýptarviðmiðið. Skilgreining Páls Vídalín um dýpt selneta 
annað hvort 4 faðmar eða 12-13 álnir er það viðmið sem á að 
nota. Þar sem það er á milli 6,88 m og 7,45 m ber að miða við 
ítrustu mörkin eða 7,45 metra þegar verið er að skipuleggja 
strandsvæði með tilliti til notkunar, þannig að það skarist 
ekki á við eignarrétt sjávarjarða.
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Arnarfjöröur 10 m dýpislína 
og netlög - drög

Þ * ~ .a  kort er urrio af sjonraílirgjisvio .a n d h e lg is j^ ílL  olonda. 
upp úr gögnum trá þeim, asannf gögnum frá Hafrannsókiafxtarfhjn. 
Strandlinaor fengir fráLu idm oingun lElonds.
Kortiú sýnir 10 nn jafndýptailínu iArnarlirúi asamr 
Ifnu 9011 dreg n er u.þ.b. 115 m Irástraudlfnu.
NBF/ÁÞV 06.10. 2012

B lá rflö tu r: 0 - 10 m dýpi 
Ljósblá ll'na: 10 m ja fndyptiirlina  
Dökkblá lina: Ák I uó 10 ni jafndýptairlfna 
Rauö Ifna: U.þ.b. 115 m Irádm ginn i straridlinu.
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Staðreyndir
•  Eignarréttur sjávarjarða er stjórnarskrárvarinn.
•  Alþingismenn hafa svarið eið að stjórnarskránni og þar með um leið að 

eignarrétti sjávarjarða.
•  Mannréttindadómstóll Evrópu segir í áliti sínu um málið 2. des.

2008: „Ennfrem ur erþað  niðurstaða dómsins að réttur kæranda tilþess  
að stunda fiskveiðar í netlögum úti fyrir  sjávarjörðinni sem um ræðir 
hafi lögformlega stofnað til „eignar( í skilnmgi 1. gr. samningsviðauka 
1 .

•  Eiríkur Tómasson, prófessor í lögum við Háskóla Íslands sagði í svari við 
spurningu formanns nefndar um endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu:
Formaður (Guðbjartur Hannesson) spyr (7. fundur, 19. febrúar 2010): hvernig 
langtím aafnotaréttur hefur verið skilgreindur og hvort hugmyndir úr annarri 
auðlindalöggjöf séu yfirfœranlegar á fisl<veiðilöggjöfina m.t.t. afrotaréttar. 
Eiríkur Tómasson sagði netlög skapa eignarrétt, en ríkið má samt sem  
áður setja skilyrði um veiðar innan þeirra. E f  þessi réttur yrði 
innkallaður til ríkisins þyrfti að greiða fu llt verð fy rir .
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Staðreyndir, frh.
• Samkvæmt skilgreiningum eignarréttarsérfræðinga, 

m.a. Gauks Jörundssonar, fyrrverandi dómara við 
Mannréttindadómstól Evrópu, kemur fram að vatn 
(sjór) sem yfir landi liggur telst til fasteignarinnar og er 
því sjórinn í netlögum eign viðkomandi jarðar. Vatn 
og sjór (þ.m.t. lífríkið) er á hreyfingu milli innra og 
ytra svæðis og því er um óskipta sameign að ræða.
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LÍÚ og Landsamband smábátaeigenda fá hvort um sig um 
40 miljónir króna á ári úr ríkissjóði. Þetta framlag fá þeir 
samkvæmt 24 ára gömlum lögum þó svo að þeir eigi ekkert 
í auðlindinni. Samtök eigenda sjávarjarða fá ekkert framlag 
úr ríkissjóði þó svo að þeir eigi hlutdeild í auðlindinni.
Auk þess er öðrum heimilað að nota eignina en 
eigendunum sjálíum bannað að nota hana.
Eigendur sjávarjarða hafa í yfir 20 ár barist málefnalega 
fyrir réttindum sínum fyrir dauíum eyrum yfirvalda, sem 
jafna má við valdníðslu.
Það verður ekki hægt að skipuleggja strandsvæði Íslands án 
aðkomu og samvinnu við eigendur sjávarjarða.
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Tillaga SES að lausn
Að 10 metra dýptarlínan á sjókortum Landmælinga Íslands verði 
notuð sem viðmiðun dýptarákvæðis Jónsbókar og þar með sem 
landamerki jarða til sjávarins. (10 m er meðaldýpi)
Að heimræði/útræði verði virtur eignarréttur og heimilað að 
nýta hann að nýju.

• Stærð báta og útbúnaður ákveðinn í samráði við SES.
• Veiðitímabil og fjöldi manna við veiðarnar verði ákveðið í samráði

við SES.
Að 2% af aflaverðmæti þessara veiða renni til SES.
Að sjávarjarðir, sem löglegir eigendur að sjávarauðlindinni fái 
hlutdeild í auðlindagjaldi.
Að SES fái sambærilegann styrk og LÍÚ og Landssamband 
smábátaeigenda, til að reka sín mál.
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Takk fyrir
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Samtök eigenda sjávarjarða 
Pósthólf 90 

780 Hornafjörður
ses.netlog@gmail.com

Auglýsing
um einkaeign á hafsvæðinu í netlögum og að sjávarjörðum fylgir 

eignarhlutdeild í sjávarauðlindinni í heild

Með vísan til meginreglna íslensks réttar um réttaráhrif friðlýsinga og lögfestna, sbr. 
m.a. 16. og 17. kap. landleigubálks Jónsbókar, og með vísan til samkvæmrar dómiðkunar frá 
ómunatíð og neðangreindra tilvitnana í sett lög, þá kunngjörist hér með og tilkynnist:

• Eigendur sjávarjarða eiga eignarréttarlega hlutdeild í sjávarauðlindinni og beinan 
eignarrétt að fiskveiði í netlögum sem er varinn af 72. gr. stjórnarskrárinnar.

• Eigendur sjávarjarða eiga ítaksrétt til veiða í fiskhelgi utan netlaga og á 
hefðbundnum miðum, sem jafna má til afréttarréttinda og er því eignarréttarlegs 
eðlis og varinn af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt opinberri skýrslu 
stjórnvalda eiga nokkrar jarðir ákveðin fiskimið, sbr. t.d. skýrslu 
stjórnarerindrekans Ólafs Olaviusar 1776.

• Útræði/heimræði og útræðisréttur, er einnig varinn af 75. gr. stjórnarskrár, enda 
jafnframt atvinnuréttarlegs eðlis.

• Sjórinn og sjávarbotninn í netlögum er víða mikilvæg uppeldisstöð og þar er oft 
mikil fiskgengd. Lífríkið og sjórinn innan og utan netlaga er ein hreyfanleg og 
óskipt heild. Þetta staðfestir séreignarhlutdeild sjávarjarða í sameign íslensku 
þjóðarinnar sem nefnd er í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. Lagalega meginreglan 
er sú að þar sem séreignarrétti þjóðarinnar eða ríkisins sleppir til 
sjávarauðlindarinnar tekur við eignarréttur sjávarjarða.

Sjávarjarðir á Íslandi eiga og hafa frá ómunatíð átt hlutdeild í sjávarauðlindinni. 
Eignarhlutdeild þessi byggist í fyrsta lagi á netlögum, sem er ákveðið svæði í einkaeign í sjó 
út af landi (samanber meðal annars 3. kapítula rekabálks Jónsbókar frá 1281, 3. gr. 
tilskipunar um veiði á Íslandi frá 20. júní 1849, 1. gr. laga nr. 39/1914 um beitutekju, 4. og 5. 
gr. vatnalaga nr. 15/1923, 14., 72., 77., og 96. gr. laga nr 76/1970 um lax og silungsveiði, 1. 
og 2. gr. laga nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 1. gr. 
laga nr. 64/1994 um fuglaveiðar, 1. og 2. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á 
auðlindum í jörðu og 1. gr. laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis). Í öðru 
lagi eiga sjávarjarðir fornan atvinnurétt, svokallað útræði/heimræði, sem metið hefur verið í 
fasteignamati og einnig hvalveiðiréttindi. Eigendur netlaga eru hluti íslensku 
þjóðarinnar. Samkvæmt lögum eru nytjastofnar í netlögum á Íslandsmiðum eign þess 
hluta þjóðarinnar sem á netlög.

Fiskveiðilandhelgi Íslands, sem miðast út frá landi, víðast út frá landi sem er í 
einkaeign, nær einnig yfir netlög og er því þessi séreignarréttur hluti af landhelginni, sbr. 1. gr 
laga nr. 41/1979 um landhelgi Íslands. Þessi réttur sjávarjarða hefur ólöglega verið afhentur
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öðrum til nýtingar. Hafið og lífríkið í netlögum, ásamt öllum gögnum og gæðum, fylgir 
sjávarjörðum og er eign eigenda sjávarjarða. Einn frjósamasti hluti hafsins er í netlögum og 
er lífríkið ásamt sjónum sjálfum á hreyfingu milli netlaga í einkaeign og ytra svæðis þar sem 
ríkið fer með umráð. Auðlindin er því óskipt sameign. Geta má í þessu sambandi um tvær 
sjónvarpsmyndir eftir Dr David Attenborough, sem heita “The blue planet” (Hafið bláa hafið- 
Með ströndum fram). Þær sýna hversu mikilvægt grunnsævið (netlög) er fyrir lífríkið í hafinu.

Vísað er til þess, að með lögum um stjórn fiskveiða hefur eigendum sjávarjarða verið 
einhliða meinað að nýta þessa eign sína, án þess að fullt verð hafi komið fyrir, samkvæmt 72. 
gr. stjórnarskrárinnar og án þess að friðunarástæður eða önnur haldbær lagarök fyrir 
takmörkun eignarréttinda séu fyrir hendi.

Vísað er í það sem haft er eftir Eiríki Tómassyni, prófessor í lögum við Háskóla Íslands (sem 
nú er hæstaréttardómari) á 7. fundi nefndar um endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu, 19. 
febrúar 2010:
„Fram kom að eigendur sjávarjarða hafa réttinda að gæta. E T sagði netlög skapa eignarrétt, en 
ríkið má samt sem áður setja skilyrði um veiðar innan þeirra. E f  þessi réttur yrði innkallaður til 
ríkisins þyrfti að greiða bætur fyr ir“.

Ennfremur er vísað í skilgreiningar eignarréttarsérfræðinga, m.a. Gauks Jörundssonar, 
fyrrverandi dómara við Mannréttindadómstól Evrópu, þar sem kemur fram að vatn (sjór) sem yfir 
landi liggur telst til fasteignarinnar og er þ v í sjórinn í  netlögum eign viðkomandi jarðar.

Nýlega hefur European Court of Human Rights komið með eftirfarandi álit sitt í úrskurði, í 
málinu nr. 40169/05, dags. 2 December 2008, um eignarrétt sjávarjarða í sjávarauðlindinni:
3. The Courts's assessment

“Moreover, the Court finds that the applicant's right to engage in fishing in the net zone 
adjacent to the coastal property in question constituted a “possession” within the meaning o f  
Article 1 ofprotocol No. 1 ”.

Álit þetta er bindandi og því verður ekki breytt af íslenskum stjórnvöldum eða dómstólum.
Fyrrgreindur eignarréttur er friðhelgur og stjórnarskrárvarinn. Alþingismenn hafa unnið 

drengskaparheit að eignarréttarákvæði stjórnarskrár Íslands.

Reykjavík, 27. mars 2014. 

Samtök eigenda sjávarjarða 

Ómar Antonsson, formaður
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Firðir og flóar eru vagga helstu nytjastof nanna
Mikilvægt er að haga framkvæmdum þannig að 
áhrif á búsvæði smáfiska verði sem allra minnst og 
þar sem mikil verðmæti eru í húfi er eðlilegt að lág- 
marka vistfræðileg áhrif framkvæmda, jafnvel þótt 
það leiði til verulega aukins kostnaðar.

Grunnsævi og fjörur við ísland gegna 
veigamiklu hlutverki sem uppeld- 
isstöð fyrir marga okkar helstu nytja- 
f í s k a 2 A 4). Stoftistærð margra flat- 
fiska er í beinu hlutfalli við flatarmál á 
heppilegu búsvæði (t.d. sendinn botn 
á tilteknu dýpi) fyrir ungviði 5-6-7). Hið 
sama gildir um fleiii tegundir t.d. og 
ufsa og þorsk8) þó að sambandið sé 
ekki eins sterkt þar sem ungviði 
þeirra nýtir fjölbreyttari búsvæði. Af 
þessum sökum hafa fjölmargir vís- 
indamenn hvatt til þess að varlega sé 
farið í að hrófla við mikilvægum bú- 
svæðum fyrir ungviði6-9-10>.

Ein forsenda fyrir því að koma á 
vistfræðilegri nálgun við stjóm  físk- 
veiða er að bera kennsl á, varðveita og 
endurreisa mikilvæg búsvæði nytja- 
stofna11Árið 1996 voru sett lög í 
Bandaríkjunum til vem dar haf- 
svæðum og botngerðum sem nauð- 
synlegar em  fyrir hrygningu, fæðuöfl- 
un og vöxt físka fram að kynþroska. 
Vemdun slíkra svæða er hluti af sjálf- 
bærri nýtingu fiskistofnal2). I  kjölfar- 
ið hafa mikilvæg búsvæði fyrir marg- 
ar nytjategundir í Norðvest- 
ur-Atlantshafiverið skilgreindl3). í

framtíðinni er líklegt að krafa um vist- 
fræðilega nálgun við stjómun fisk- 
veiða verði hluti af vottun um sjálf- 
bæra nýtingu.

Athafnir mannsins, aðrar en fisk- 
veiðar, geta haft áhrif á gæði og stærð 
búsvæða fiska, t.d. dýpkunarfram- 
kvæmdir, efhisnám, kalkþörunganám, 
stíflun áa, þang- og þarasláttur, upp- 
fyllingar, vegagerð, hafhargerð og 
bygging mannvirkja tengd þeim og 
sjókvíaeldi.

•  Efnistaka ú r sjó felst í að dæla 
upp sandflákum og malarhjöllum sem 
geta verið nauðsynleg búsvæði fisk- 
ungviðis, sérstaklega flatfiska og jafh- 
vel sandsílis. Hefur efnistaka úr sjó 
hér við land einkum átt sér stað í 
Faxaflóa.

•  Þang og þarasláttur beinist að 
mjög mikilvægu búsvæði fyrii’ smá- 
þorsk og fleiri tegundir. Nýleg rann- 
sókn frá Vestur-Noregi sýndi að 
þorskseiðum (<  15 cm) á  svæði þar 
sem þari hafði nýlega verið sleginn, 
fækkaði um 92% og staðan var 
óbreytt að ári liðnu141.

•  í  vegagerð hefur þverun fjarða 
mest áhrif þegar fjörður er þveraður

Ljósmynd/Erlendur Bogason, kafari 

Mikilvæg búsvæði Þorskseiði á  fyrsta ári á  kalkþörungasvæði.

utarlega með fyllingum og einni brú, 
oftastí miðjunni. Þveran fjarðar get- 
ur haft áhrif á strauma inni í firðinum 
sem aftur getur leitt af sér breytingar 
í botngerð. 1 flestum Qörðum er rang- 
sælis hringstraumur sem hverfur við 
þveranina og mikill straumur undir 
brú hefur áhrif á aðgengi eggja, lirfa 
og smáfisks að fírðinum. Getur til- 
tölulega stu tt þveran haft áhrif á  tölu- 
vert mikið flatarmál af grunnsævi ef 
fjörðurinn er langui’.

•  Kalkþörangasvæði eru afar sér- 
stök og mikilvæg uppeldis- og bú- 
svæði fjölmargra fisktegunda og ann- 
arra  lífvera. Svæðin hafa nú verið 
friðuð með ströndum Evrópu, nema 
hér við land. Kalkþörungavinnsla á 
sér nú þegar stað í Amarfirði og enn 
frekari vinnsla er fjuirhuguð í Isa- 
fjarðardjúpi.

•  Aðaláhrif fiskeldis era áhrif úr- 
gangs á  lífriki undir sjókvíum og í 
næsta nágrenni. Það ræðst svo að 
miklu leyti af dýpi, sti’aumum og 
botngerðinni sjálft’i hversu víðtæk og 
langdregin áhrifin verða. Til viðbótar 
koma áhrif ei’fðamengunar og lyfja- 
gjafar (fúkkalyf, lyf gegn laxalús). 
Lyfjagjöf gegn laxalús hefur áhrif á 
öU ÍQ’abbadýr, stór og smá, og getur 
hún þar með haft áhrif á fæðuframboð 
fiskungviðis. Undanfarin misseri hef- 
u r á tt sér töluverð uppbygging á  fisk- 
eldi í kvíum á Vestfjörðum og Aust- 
fjörðum o g í náinni framtíð era uppi 
hugmyndir um stórfeUda uppbygg- 
ingu sjókvíaeldis á þessum svæðum.

Erfitt er að meta áhrif fram- 
kvæmda á  lífrQdð fyrirfram. Mikfi- 
vægt að fram fari umfangsmiklar 
rannsöknir á fyrirhuguðu fram- 
kvæmdasvæði og hugsanlegu áhrifa- 
svæði. F rá  1961 hafa 13 firðir við ís- 
land verið þveraðir með einum eða 
öðram hætti. í  flestum tilvikum fóra 
fram Utlar eða engar rannsóknir á 
botngerð og Ufríki þessara fjarða fyrir 
þveran og engar með tiUiti tfi bú- 
svæða fiskungviðis, þannig að ekki er 
hægt að meta hugsanleg áhrif þeirra á 
búsvæði fiskungviðis. A næstu árum 
er fyrirhugað að þvera Þorskafjörð, 
Djúpaijörð og Gufufjörð í 
Austur-Barðarstrandarsýslu vegna 
lagningar Vestfjarðavegar milU 
Bjarkalundar og Eyrar. Þ ar hefur 
Hafrannsóknastofnun einungis fram- 
kvæmt tvær takmarkaðar forathug- 
anir á lífríki þessara fjarða með tfiUti 
tfi búsvæða fiskungviðis.

Hafrannsóknastofriun hefur verið 
faUð að áætia burðarþol einstakra 
fjarða vegna sjókvíaeldis. BurðarþoUð 
byggist hinsvegar á straum- og súr- 
efnismæhngum og lýtur eingöngu að 
mati á  vatnsgæðum en fram- 
kvæmdaaðfium er látið eftir að fylgj- 
ast með áhrifum á lífríkið. Varðandi 
áhrif fiskeldis er hægt að hafa reynslu 
Norðmanna til hUðsjónar. A fundi 
sem sjávarútvegsráðuneytið og Haf- 
rannsóknastofnunin eftidu til í 
Reykjavík 27. september 2017 kom 
fram í máU dr. Geir Lasse Taranger, 
frá norsku Hafrannsóknastofnuninni, 
að í dag er laxalús helsta vandamáUð í 
norsku eldi. Ahiif sjókvíaeldis á bú- 
svæði fiskungviðis hafa hins vegar Ut- 
ið sem ekkert verið rannsökuð151. 
Stofnar Qai’ðaþorsksins í Noregi

(kysttorsk) hafa verið í slæmu ásig- 
komulagi í mörg ár en ástæðumar 
fyrir því era óþekktar. Bai’entshafs- 
þorskurinn, sem er langmikfivægasti 
veiðistofti Norðmanna, elst upp úti á 
landgranninu.

Mikfivægt er að haga fram- 
kvæmdum þannig að áhrif á  búsvæði 
smáfiska verði sem allra minnst og 
þar sem mfidl verðmæti era í húfi (sjá 
rammagrein) er eðUlegt að lágmarka 
vistfræðfieg áhrif framkvæmda, jafti- 
vel þó að það leiði tfi veralega aukins 
kostnaðar.

•  Við þveran fjarða þarf að gæta 
þess að brýr séu nægfiega margar og 
stórar til að straumakerfi fjarðanna 
raskist ekki og þar með aðgengi fisk- 
ungviðis og náttúruleg botngerð 
fjarðanna. Þá æ tti jafhframt að skoða 
aðrar leiðir, svo sem gangagerð.

•  Sjókvíar þarf að staðsetja í 
öraggri fjarlægð frá mikfivægum bú- 
svæðum smáfisks, eins þang- og þara- 
svæðum, sandfjörum og kalkþör- 
ungasvæðum. Einnig er mfidlvægt að 
hafa kvíar í útstreymi ú r fírði. Mjög 
mildlvægt að setja fram kröfur varð- 
andi lyljanotkun en lyf gegn laxalús 
hafa neikvæð umhverfisáhrif. Eftiin 
sem notuð era  í baráttu við lúsina era 
engan veginn sértæk og hafa því haft 
áhrif á öU krabbadýr sem fyrir þeim 
verða, þar með taUð, smá krabbadýr 
sem era mfidlvæg fæða fiskungviðis 
inni á  fjörðum og flóum. Þ á hefur ver- 
ið bent á  hugsanleg áhrif efnanna á 
rælgustoftia inraQarða.

•  Við þang- og þaraslátt hefur ver- 
ið reynt að taka tiUit tfi endumýjunar 
svæðanna og ber að halda þeirri vinnu 
áfram. M at á því hve miklu af svæðum 
hefur verið raskað á hverjum tíma 
þarf að Uggja fyrir en forsendan fyrir 
sUku mati er hefidarkortlagning þess- 
ara svæða.

9  Kalkþörangar era mikfivæg bú- 
svæði fískungviðis. Endumýjun svæð- 
anna er mjög hæg og hleypur á  árum 
og áratugum og því erfitt að réttlæ ta 
vinnslu.

Skfigreining og kortlagning á 
grannsævinu e r  aðkallandi verkefni 
sem er mjög skammt á  veg komið hér 
við land. Með slíkri kortlagningu 
strauma, botngerða og lífrflás, væri 
lagður traustur grannur að skipulagi, 
áhættumati, nýtingu og vemdun. 
Kortlagning e r tímafrek og kostn- 
aðarsöm, sérstaklega athuganir á 
magni seiða sem er mjög breytilegt 
milU ára og árstíma.

Varúðamálgun felur í sér að þegar 
skortur er á þekkingu á lífrfldnu ber 
að fara varlega í að hrófla við nátt- 
úrulegu ástandi. Grannþekking tfl að 
meta áhrif fjölmargra fyrirhugaðra 
framkvæmda á  hugsánlega mikfivæg-

Uppeldis- 
svæði fiska
Uppeldissvæði fiska em  Qöl- 
breytt og ólík eftir fiskteg- 
undum. Sumar tegundú' alast 
nær eingöngu upp á  grunnslóð, 
t.d. flestar flatfiskategundir og 
ufsi meðan aðrar tegundir finn- 
ast bæði á  grunnslóð og dýpra 
vatni t.d. ýsa og þorskur. A 
gmnnslóð halda þorskseiði sig 
gjam an í  marhálmi og þara- 
skógum meðan skarkolaseiði _ 
em  einkum á  sendnum botni. I 
Svíþjóð hefiir verið reynt að 
meta efnahagslegt mikilvægi 
grunnævislO en vesturströnd 
Svíþjóðar var kortlögð með til- 
liti til ólíkra botngerða og flat- 
armál mikfivægi'a búsvæða þar 
áætlað. f  rannsókninni var með- 
al annars lagt mat á  framlegð 
uppeldissvæða og hve háðar 
tegundim ar em  ákveðinni 
botngerð. Þorskur sýndi eins og 
hér við land tryggð við svæði 
sem einkenndust af marhálmi 
og þaraskógi en fannst síður á 
sendnum botni. Niðurstöðumar 
bentu til að skarkoli væri fyrstu 
2 áián nyög háður sendnum 
botni á  gmnnsævi. Var metið að 
hver ferkílómetri a f  sendnum 
botni á  0-10 m dýpi við vest- 
urströnd Svíþjóðar gæfi a f  sér 
3,7-4,5 milljarða króna (300-360 
milljónir SEK) í  aflaverðmæti á  
55 árum (~ 70 milljónir á  ári). 
Séu þessar tölur settar í sam- 
hengi gæti 1 km2 svarað til ~10 
km af sendinni strönd. Við þver- 
un Gilsfjarðar var áætlað að um 
4,4 % af sendnum leirum á  ís- 
landi hefðu lent innan fyll- 
ingar4 og farið forgörðum. Ef 
gert er ráð fyrir að jafnstórt bú- 
svæði skarkolaungviðis hafi 
horfið, gæti það þýtt samsvar- 
andi minnkun í afla tegund- 
arinnar og þar með útflutnings- 
verðmæti upp á  100 milljón 
krónur á  ári.

Mikilvægasti nytjafiskur ís- 
lendinga, þorskurinn, elst upp 
við fjölbreytilegri skilyrði en 
t.d. skarkolinn þannig að erf- 
iðara e r  að tengja nýliðun við 
ákveðin búsvæði. Hér þarf að 
grípatil varúðam álgunar og 
haga öllum framkvæmdum 
þannig að áhrif þeirra verði lág- 
mörkuð. Eitt prósent minnkun í 
nýliðun þorsks þýðir um 1 millj- 
arðs sam drátt í útflutnings- 
verðmæti á  ári.

um búsvæðum fiskungviðis á  grunn- 
sævinu við Island á  næstu árum er 
ekki fyrir hendi og af þeim sökum 
þarf að fara enn varlegar en ella.

Sterkar vísbendingar era um að 
verulegur hluti ungviðis þorsks og 
íjölmargra annara nytjastofria alist 
upp inni á  fjörðum og flóum hér við 
land.

Mfidlvægt er að menn geri sér 
grein fyrir því að beinn fjárhagslegur 
ávinningur er af því að vemda uppeld- 
issvæði nytjafiska.

Heimildir:
0 Bjami Sæmundsson, 1908 
21 Guðrún Marteinsdóttir o.fl., 2000 
31 Bjöm Gunnarsson o.fl., 2010 
4’ Agnar Ingólfsson, 2010
6) Seitz o.fl,, 2014 
0) Gibson, 1994
7) Rijnsdorp o.fl., 1992 
81 Juanes,2007
91 Le Pape, 2003
,0) Stál, 2007
"'Schmitten, 1999
121 Sustainabie fisheries act, 1996
,S)NOAA,2017
141 Lorentsen o.fl., 2010
,6) Fisken og Havet, 2016
,6) Ólafur Karvel Pálsson, 2004

Höfundar eru starfsmenn 
Hafrannsóknastofnunar.
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Innlent

Tölvumyndir/AUDB-Thor Architects 
Framtíðarsýn Höfuðborgarsvæðið myndi eignast nýtt kennileiti yrði brúin yfir SkerjaQörð að veruleika.

Myndi tengj î mið- 
borgina við Alftanes
•  Hægt yrði að sigla smábátum undir Skerjaljarðarbrúna
Kristján H. Johannessen
khj@mbl.is

„Við hönnun brúarinnar litum við 
meðal annars til þess að það yrði að 
vera hægt að sigla smábátum undir 
hana. Það kom því einna helst 
tvennt til greina -  lyftibrú, sem 
myndi að vísu hafa leiðinleg áhrif á 
umferð ökutækja, eða hábrú sem 
auðvelt yrði að sigla undir,“ segir 
Guðjón Þór Erlendsson, arkitekt 
hjá AUDB Architects í Lundúnum.

Vísar hann í máli sínu til þess að í 
haust kláraði 
AUDB tillögu að 
blandaðri byggð í 
uppfyllingum á 
Lönguskerjum í 
Skerjafírði með 
tengingu við Suð- 
urgötu í Reykja- 
vík og Álftanes.

Verkefnið var 
þróað fyrir hóp 
alþjóðafjárfesta í 
Lundúnum og 

segir Guðjón Þór tillögurnar hafa 
gert ráð fyrir 8.000 manna byggð 
sem staðsett yrði á mestu grynn- 
ingum Lönguskerja. Var í hönnun 
gert ráð fyrir þéttri borgarbyggð á 
fímm eyjum með smábátahöftium 
og blandaðri byggð meðfram að- 
algötu sem lægi í miðju skipulags- 
ins. „Hagnaðartölur verkefnisins 
stóðust hins vegar ekki kröfur fjár- 
festa og því var ákveðið að leggja 
verkefnið til hliðar,“ segir hann.

Sér akbrautir fyrir strætó
Guðjón Þór bendir á að þótt áætl- 

aður kostnaður við uppfyllingar og 
byggingu íbúða á Lönguskerjum 
virðist ekki fýsilegur kostur á þess- 
um tímapunkti sé hins vegar sam- 
félagslegur hagnaður af samgöngu- 
tengingu milli Reykjavíkur og 
Álftaness. Af þessum ástæðum 
ákvað stofa hans í Lundúnum að

Samgöngur Gert er ráð fyrir hjóla- og göngustígum í tillögum hópsins.

kerjabrú
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birta myndir af hugmyndavinnunni.
„Lagt er til að tvær akreinar 

verði í hvora átt fyrir almenna um- 
ferð ökutækja, sérstakar akreinar 
fyrir almenningssamgöngur og 
göngu- og hjólastíga sem myndu 
framlengja enn frekar stíganet 
borgarinnar,“ segir Guðjón Þór og

bætir við að Reykjavíkurmegin yrði 
löng lágbrú en stutt hábrú Álftanes- 
megin sem leyfir smábátum og 
seglskútum að sigla undir hana. 
„Hæst myndi brúin teygja sig upp í 
130 m etra hæð og þar sem siglt yrði 
undir hana væri um 35 metrar upp í 
brúargólfið.“

mailto:khj@mbl.is
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Firðir og flóar -  búsvæði þorskungviðis
Höfundar fjalla um út- 
breiðslu þorskungviðis 
við ísland, bera saman 
við Barentshaf og leiða 
líkur að því að umtals- 
verður hluti íslenska 
þorskstofnsins hafi alist 
upp á grunnsævi.
Björn Gunnarsson 
Höskuldur B jörnsson

Þegar verið er að skoða hugsanleg 
áhrif framkvæmda á grunnsævi á 
búsvæði fiskungviðis er mikilvægt 
að leggja mat á hlutfall nýliða 
hverrar tegundar sem þar elst upp. 
Vitað er að sumar tegundir eins og 
skarkoli og fleiri flatfiskar alast 
eingöngu upp á grunnslóð og ekk- 
ert af ungviði þeirra kemur fram í 
togararalli Hafrannsóknastofnunar 
þar sem aðeins 80 af 590 stöðvum 
eru á minna en 100 m dýpi, 8 
minna en 50 m dýpi og sú grynnsta 
á 23 m dýpi. Annað dæmi um teg- 
und sem elst eingöngu upp á 
grunnsævi er ufsi. Smáufsi sést 
víða við bryggjur en eins árs ufsi 
sést varla í togararallinu og tveggja 
ára ufsi lítið. Smáýsa skilar sér 
hinsvegar í nokkrum mæli í togara- 
rallinu við eins árs aldur og þorsk- 
ur liggur á milli ýsu og ufsa.

Aldursaflagreiningu má nota til 
að fá fram hugmyndir um hlutdeild 
grunnslóðar í uppeldissvæði þorsks. 
E r  þá stærð árgangs samkvæmt 
stofnmati borin saman við vísitölu 
sama árgangs í stofnmælingu við 
eins árs aldur. E f lína, sem dregin 
er í gegnum gögnin, sker y-ásinn 
langt frá núllpunktinum bendir það 
til að verulegur hluti stofnsins sé á 
svæði sem stofnmælingin nær ekki 
yfir. Fyrir þorsk er skurðpunktur- 
inn í sambandi stæ rðar árgangs og 
vísitölu eins árs fisks nálægt 70 
milljónum nýliða sem er um 50% af 
meðalárgangi síðustu þriggja ára-

Vísitolur þorsks í stof nmælingum
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Meðalfjöldi þorsks eftir lengd 1988-2017
Meðalfjöldi á stöð í rækjuleiðöngrum 
á grunnslóð við ísland 1988 til 2017
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Ljósmynd/Erlendur Bogason

Heildarfjöldi eins árs 
þorsks, ýsu og ufsa
í togararalli 1985-2017, þúsundir

tuga en hjá ýsu er skurðpunkturinn 
nálægt núlli.

S tærstu þorskstofnar í Atlants- 
hafinu í dag eru sá íslenski og 
þorskstofninn í Barentshafi sem er 
rúmlega þrefalt stæ rri en sá fyrr- 
nefndi. Á báðum hafsvæðunum fara 
fram stofnmælingar með botnvörpu 
snemma árs. Samanburður á lengd- 
ardreifingum bendir til að verulega 
meira, hlutfallslega, sé af smá- 
þorski á landgrunninu í Barents- 
hafinu en við ísland. H ér ber að 
hafa í huga að veiðarfærið sem not- 
að er í Barentshafi veiðir smá- 
þorskinn hugsanlega betur. Hins- 
vegar er metið sjálfrán þorsks í 
Barentshafi jafnan töluvert meira 
en á rallslóðinni við ísland11. Það 
rennir frekari stoðum undir þá 
kenningu að ungviðið við ísland 
haldi sig að hluta annarsstaðar en 
fullorðni þorskurinn.

Einu kerfisbundnu rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar inni á 
fjörðum og flóum landsins, þar sem 
þorskungviði kemur við sögu, eru 
rækjuleiðangrar á grunnslóð' sem 
farið hafa fram í meira en 30 ár á 
fjörðum norðan- og norðvestan- 
lands. í  rækjuleiðöngrunum fæst 
talsvert af þorski og ýsu en mjög 
lítið af ufsa. Þessi gögn eru þó

þeim annmörkum háð að flestar 
stöðvar eru á leirkenndum sléttum 
botni á 65-130 m dýpi. Rannsóknir 
fara því ekki fram nema að litlu 
leyti á svæðum sem hægt er að 
heimfæra á eiginlegt grunnsævi. 
Lengdardreifing þorsks úr þessum 
leiðöngrum sýnir mikinn fjölda 
þorsks á fyrsta ári ré tt eins og í 
Barentshafi.

Niðurstöður þessara athugana 
benda til þess að verulegur hluti 
þorskstofnsins og margra annarra 
nytjastofna alist upp inni á fjörðum 
og flóum hér við land. Mikil óvissa 
er hins vegar um hve stór hluti það 
er.

Grunnsævið (minna en 50 m 
dýpi) hér við land er lítt kannað og 
kortlagt. Flatarmál þess er um 20 

i þúsund km2. Þar af um 5000 km2

er íslenska landgrunnið, á minna en 
200 m dýpi, um 120 þúsund km2. 
Stærð heppilegra búsvæða getur 
verið takmarkandi þáttur í af- 
rakstri margra fiskistofna 2),a>,4),5),6> 
og því er afar brýnt að umgangast 
þau af varúð.

Heimildir:
11 Yaragina o.fl., 2009 
® Seitz o.fl., 2014 
31 Juanes, 2007 
11 Le Pape, 2003 
6> Gibson, 1994 
61 Rijnsdorp o .fl., 1992

Höfundar eru starfsmenn 
Hafrannsóknastofnunar.
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Grunnsævið gulls ígildi?

Kortleggja þarf grunnsævið vandlega og meta verðmæti þess segja Jónas Páll 
Jónasson og Björn Gunnarsson

“Grunnsævið í kringum Ísland (grynnra en 50 m) gegnir veigamiklu 
hlutverki sem uppeldisslóð fyrir marga okkar helstu nytjafiska.”

FÆRA má rök fyrir því að grunnu hafsvæðin við Ísland séu ein mikilvægasta 
auðlind þjóðarinnar. Þar er vagga fjölmargra nytjastofna og þaðan streyma 
nýliðarnir út á miðin. Töluvert hefur verið fjallað um grunnsævið upp á 
síðkastið. Meðal annars hafa réttindi sjávarjarða verið í umræðunni; 
kolefnisbinding leira hefur borið á góma en einnig hefur verið rætt um 
landfyllingar, þveranir fjarða og efnistöku úr sjó. Langar okkur aðeins að 
minnast á nokkra þætti varðandi síðastnefndu atriðin.

Uppeldisslóðir nytjafiska
Grunnsævið í kringum Ísland (grynnra en 50 m) gegnir veigamiklu hlutverki 
sem uppeldisslóð fyrir marga okkar helstu nytjafiska. Þó er breytilegt á 
hvaða dýpi og á hvaða búsvæðum tegundirnar halda sig. Þorskur heldur sig 
til dæmis á grunnslóð fyrstu æviárin en leitar á dýpra vatn þegar hann 
nálgast kynþroska. Skarkoli heldur sig á sandbotni ofarlega í fjörunni 
fyrstu árin en frændi hans sandkolinn liggur nokkru neðar í fjörunni.
Þaraskógarnir eru á grunnsævi og mynda oft á tíðum miklar breiður sem 
innihalda gífurlegan lífmassa og eru skjól fyrir margar fisktegundir. Þá 
binda þaraskógar og leirur gríðarmikið kolefni en slíkt er núorðið metið 
til fjár.

Röskun búsvæða
Þegar sótt er um leyfi til þverunar fjarða, efnistöku eða uppfyllinga fer 
fram ferli sem getur endað í umhverfismati og ræðst það meðal annars af 
stærð svæðanna. Þá er til dæmis skoðuð botngerð, lífverusamfélög metin og 
athugað hvort svæðið sé mikilvægt í ljósi nytja eða hafi verndargildi.
Hingað til hafa áhrif slíkra framkvæmda á nytjastofna verið talin frekar 
lítil. Oft er um frekar afmörkuð svæði að ræða þegar horft er til efnistöku 
eða landfyllingar í sjó en þveranir geta haft áhrif á töluvert stærri 
svæði. Við efnistöku er sandi eða möl er dælt upp og efnið nýtt í 
uppfyllingar eða við framkvæmdir uppi á landi. Við það myndast gryfjur og 
tilfærsla á efni á sér stað sem flókið er að spá um. Hingað til hefur slíkt 
rask verið talið það lítið að það skipti ekki máli þegar horft er til 
stærðar alls grunnsævisins í kringum Ísland.



Verðmæti grunnsævis
Hafrannsóknir við Ísland hafa hingað til einkum beinst að landgrunninu þar 
sem m.a. fást upplýsingar um stærð og samspil nytjastofna. Hins vegar hefur 
verið stefnt að því um nokkurt skeið að auka vægi rannsókna á fjörðum og 
öðru grunnsævi. Nýjar rannsóknir Johans Stál og félaga í Svíþjóð hafa sýnt 
mikilvægi grunnsævis þar við land
(http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/detaljvy.xml?id=7022). Í ritgerðinni 
var meðal annars lagt mat á framlegð uppeldissvæða. Hluti rannsóknarinnar 
beindist að samspili nytjafiska við ákveðin búsvæði og fólst í því að meta 
hversu háðar tegundirnar eru ákveðnu búsvæði. Þorskur sýndi tryggð við 
svæði sem bæði einkenndust af marhálmi og þaraskógi en fannst síður á 
sendnum botni. Niðurstöður voru einkar áhugaverðar hvað varðar skarkolann 
(rauðsprettu) og sýndu fram á sterk tengsl hans fyrstu tvö árin við sendinn 
botn á grunnsævi. Johan og félagar mátu það svo að eins ferkílómetra 
aukning af sendnum botni á 0-10 m dýpi við vesturströnd Svíþjóðar gæfi af 
sér aukin aflaverðmæti upp á um 3-3,5 milljarða króna (300-360 milljónir 
SEK) þegar horft var fram til 55 ára. Í þessu tilfelli myndi gróðinn 
reyndar að miklu leyti færast yfir Eyrarsund þar sem veiðislóðin liggur 
einkum í landhelgi Dana. Hérlendis hefur slíkt mat ekki farið fram en víst 
er að verðmæti sendins botns á grunnsævi er verulegt. Unnið hefur verið að 
því um nokkurt skeið að kortleggja útbreiðslu ungviðis skarkola í fjörum 
við Ísland. Þéttleiki skarkola í einstaka fjörum við Ísland er á við það 
sem gerist hæst í Evrópu en það gefur til kynna frjósemi grunnsævisins við 
Ísland þrátt fyrir norðlæga legu. Fyrir liggur að kortleggja þarf 
grunnsævið vandlega, meta þarf verðmæti þess og gæta þess að halda raski í 
lágmarki. Með aukinni byggð og vegabótum eykst eftirspurn eftir 
strandsvæðum og ágangur á grunnsævi og því er nauðsynlegt að efla 
rannsóknir enn frekar svo unnt sé að stýra framkvæmdum skynsamlega.

Höfundar eru sjávarlíffræðingar við Háskóla Íslands og 
Hafrannsóknastofnunina.

http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/detaljvy.xml?id=7022

