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Í nýlegu áliti Skipulags-
stofnunar frá desember 

2020 kemur fram að m.v. 
fyrirliggjandi áform verði 
samlegðaráhrifin óveruleg 
á þær ár sem áhættumat 
erfðablöndunar tekur til á 
Vestfjörðum. 

,,Sé hins vegar horft til allra 
laxastofna á Vestfjörðum telur 
Skipulagsstofnun að óvissu 
gæti um samlegðaráhrifin, þau 
geti orðið talsvert eða verulega 
neikvæð ef viðbrögðum við 
slysasleppingum er ábótavant“.

Skipulagsstofnun bendir einnig 
á að: 

,,almennt eru ár með litla 
stofna taldar viðkvæmari fyrir 
erfðablöndun en ár með stærri 
stofna“.

Álit Skipulagsstofnunar er hægt 
að sækja HÉR.

Áhættumat erfðablöndunar
Það má því velta fyrir sér 
hvert sé hlutverk áhættumats 
erfðablöndunar.  Nafnið 
er mjög villandi þar sem 
áhættumatið hefur takmarkað 
með náttúruvernd að 
gera.   Hlutverk þess er 
fyrst og fremst að úthluta 
framleiðsluheimildum 
til laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila. 
Það voru skrifaðar tíu greinar 

Áhættumat erfðablöndunar Áhættumat erfðablöndunar 
og litlu laxastofnanirog litlu laxastofnanir
valdimar@sjavarutvegur.is

um áhættumat erfðablöndunar 
á  tímabilinu maí til október 
2020 og voru þær birtar í 
Bændablaðinu.  Allar greinarnar 
í þessum greinaflokki er hægt 
að lesa í Fiskeldisfréttum 2, 
tölubl, 7. árg. en þar mynda þær 
eina heild. 
Áhættumati erfðablöndunar 
er best lýst með samlíkingu 
með ævintýrinu um nýju fötin 
keisarans eftir H. C. Andersen. 
Þegar keisarinn gekk út á götu í 
nýju fötunum hrópaði lýðurinn 
hvað nýju fötin keisarans eru 
glæsileg og sitja vel. Enginn 
vildi láta á því bera, að hann sæi 
ekkert. En lítið barn hrópaði 
upp yfir sig: 

„En keisarinn er ekki í neinum 
fötum”.

Um litlu laxastofnana
Í framhaldinu af skrifum um 
áhættumat erfðablöndunar í 
Bændablaðinu þótti ástæða 
til að fjalla sérstaklega um 
litlu laxastofnanna sem 
þurfti að fórna til að hægt 
væri að uppfylla væntingar 
um framleiðsluheimildir 
fyrir laxeldisfyrirtæki í 
meirihlutaeigu erlendra aðila til 
eldis á frjóum laxi í sjókvíum. 
Í greinaflokki um litlu 
laxastofnana hafa verið birtar 
þrjár greinar í Bændablaðinu 
sem mynda eina heild í þessum 
Fiskeldisfréttum:

• Litlu laxastofnanir sem á 
að fórna. Bændablaðið 5. 
nóvember 2020

• Litlu laxastofnunum 
fórnað til að auka 

framleiðsluheimildir 
á frjóum eldislaxi. 
Bændablaðið 19. nóvember 
2020.

• Litlu laxastofnarnir 
– Skortur á vöktun 
og hugsanlegar 
skaðabótakröfur. 
Bændablaðið 3. desember 
2020.

- Til að hægt væri að 
úthluta nægilegum 
framleiðsluheimildum 
til laxeldisfyrirtækja 
í meirihlutaeigu 
erlendra aðila var litlu 
laxastofnunum fórnað.
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Litlu laxastofnanir sem á að fórnaLitlu laxastofnanir sem á að fórna
Við skipan starfshóps um 

stefnumótun í fiskeldi 
var aðeins hafður þröngur 
hópur sérhagsmunaaðila ásamt 
opinberum starfsmönnum. 
Starfshópurinn skilaði af 
sér skýrslu árið 2017 sem 
var grunnur að lögum 
um fiskeldi sem samþykkt 
voru á árinu 2019.  Í vinnu 
stefnumótunarhópsins er 
hugað að sérhagsmunum, 
þar sem drifkrafturinn var 
að tryggja hagsmuni stærri 
laxeldisfyrirtækja og stærri 
veiðifélaga. Fulltrúum 
almennings s.s. sveitafélaga 
var haldið frá og lítið sem 
ekkert tekið tillit til þeirra 
athugasemda og ábendinga í 
ferlinu fram að því að lögum 
um fiskeldi voru samþykkt.  
Niðurstaðan var að áhættumat 
erfðablöndunar var innleitt 
með lögum um fiskeldi á árinu 
2019 sem fól m.a. í sér að litlu 
laxastofnunum á eldissvæðum 
var fórnað.  Meginhlutverk 
áhættumats erfðablöndunar er 
að tryggja framleiðsluheimildir 
fyrir laxeldisfyrirtæki í 
meirihlutaeigu erlendra aðila. 

Fórna til að tryggja ávinning
Það vakti athygli á árinu 
2016 ásækni sumra íslenskra 
frumkvöðla að ,,helga sér 
svæði“ í miklu umfangi, 
með stórtækum áform á 
uppbyggingu,  Arnarlax 
og Fiskeldi Austfjarða 
með um 125.000 tonna 
framleiðsluheimildir til laxeldis 
í stjórnsýslunni. Það var 
því ekki að ástæðulausu að 
stjórnarformenn fyrirtækjanna 
komu sér í starfshóp um 
stefnumótun í fiskeldi.  Þessi 
tvö fyrirtæki voru með um 
70% framleiðsluheimilda til 
laxeldis, mest umsóknir sem 
voru í ferli hjá stjórnsýslunni.  
Með því að taka ekki 
með litlu laxastofnanna í 
áhættumat erfðablöndunar 
var tryggt að þeir myndu 
ekki hafa áhrif á úthlutun 
framleiðsluheimilda á frjóum 
laxi og sérstaklega í tilfelli 
Arnarlax, á vestanverðum 
Vestfjörðum.  Þannig var litlu 
laxastofnunum fórnað til að 
tryggja laxeldisfyrirtækjum í 
meirihlutaeigu erlendra aðila 
sem mestum ávinningi.  

Landsambands veiðifélaga 
hugar að sínum
Í stefnumótunarhópnum var 
einn frá veiðiréttareigendum 
þ.e.a.s. fulltrúi Landsambands 

- Niðurstaðan var að 
áhættumat erfða-
blöndunar var innleitt 
með lögum um fiskeldi 
á árinu 2019 sem 
fól m.a. í sér að litlu 
laxastofnunum á 
eldissvæðum var fórnað.  

veiðifélaga.  Miðað við tillögur 
í stefnumótunarskýrslunni 
var aðeins hugað að stærri 
veiðiár sem tilheyra félögum 
í Landssambandi veiðifélaga.  
Það er verið verja stærri veiðiár 
og að fórna minni veiðiám 
og því ekki að ástæðulausu 
að veiðiréttareigendur utan 
Landssambands veiðifélaga 
hafi verið ósáttir og ekki 
samstíga sambandinu í sínum 
málflutningi við afgreiðslu 
málsins á Alþingi Íslendinga.  
Fyrsta á árinu 2018 þegar 
fiskeldisfrumvarpið var fyrst 
lagt fram og síðan á árinu 2019 
þegar lög um fiskeldi voru 
samþykkt. 

Ná ekki fram
Í athugasemdum við 
fiskeldifrumvarpið á árinu 
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2019 var bent á að litlir 
laxastofnar í veiðiám á 
eldissvæðum munu verða fyrir 
miklum neikvæðum áhrifum 
samfara uppbyggingu laxeldis 
í sjókvíum á meðan stærri 
laxastofnar fjær eldissvæðum 
verða fyrir litlum eða engum 
áhrifum ef fylgt er tillögum 
áhættumats erfðablöndunar.  
Það á að verja stærri laxastofna 
og fórna þeim minni.  Margir 
gerðu athugasemd við 
fiskeldisfrumvarpið m.a. 
veiðiréttareigendur minni 
veiðivatna og Erfðanefnd 
landbúnaðarins. 

Umsögn Erfðanefndar 
landbúnaðarins 
Fram kemur í umsögn 
Erfðanefndar landbúnaðarins 
við fiskeldisfrumvarpið á 
vorþingi 2019 að það verði 
að taka alla laxastofna með í 
Áhættumat erfðablöndunar. 
Ef laxastofnar á ákveðnum 
svæðum eru undanskildir í 
áhættumatinu er hætta á að 
líffræðilegur fjölbreytileiki 
tapist:

,,Ef ætlun með frumvarpinu 
er sá að undanskilja ákveðna 
stofna úr áhættumatinu þarf 
það að vera skýrt. Ennfremur 
þarf að rökstyðja þá afstöðu, 
meðal annars m.t.t. líffræðilegra 
þátta og jafnræðisreglna. Með 
jafnræðisreglum er hér átt við 
jafnræði landeigenda sem eiga 
veiðirétt í laxám, hvort sem er í 
Arnarfirði, á Barðaströndinni, í 
Dölunum eða annars staðar“.

Rýniskýrslan
Vegna fjölmargra athugasemda 
við fiskeldisfrumvarpið 
þegar það var til meðferðar 
á Alþingi árið 2019 var sett 
sérstakt ákvæði til bráðabirgða 
í lögum um fiskeldi ,,…
að rýna aðferðafræði sem 
Hafrannsóknastofnun notar 
við mat á burðarþoli og við 
gerð áhættumats“. Hinn 25. 
ágúst 2020 var lögð fram 
á Alþingi skýrsla óháðrar 
nefndar með erlendum og 
íslenskum sérfræðingi þar 

sem tekið var fyrir áhættumat 
erfðablöndunar.  Skýrslan ber 
heitið ,,Skýrsla  sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra um 
niðurstöður óháðrar nefndar 
um athugun á aðferðarfræði, 
áhættumati og greiningum á 
fiskeldisburðarþoli á vegum 
Hafrannsóknastofnunar“.  
Varðandi litlu laxastofnana 
tekur skýrslan í meginatriðum 
undir þá gagnrýni sem kom 
fram í meðhöndlun málsins á 
Alþingi.  Hér á efir köllum við 
skýrsluna rýniskýrsluna og 
nefndina vísindanefndina. 

Litlu stofnanir 
Í áhættumati erfðablöndunar 
er horft fram hjá litlu 
laxastofnunum. Á fundi 
vísindanefndarinnar með 
Hafrannsóknastofnun gaf 
stofnunin þá skýringu að þessi 
ákvörðun hefði verið tekin 
þar sem á Íslandi er fjöldi 
smærri áa með tilfallandi 
göngur laxa sem ekki teljast 
stöðugir stofnar sem hægt er 
að nýta til veiða að einhverju 
marki. Hins vegar var fallist á 
að a.m.k. einhverjar þessara 
smærri lækja og áa gætu verið 
hluti af stærri yfirstofni (hópi 
stofna), annað hvort einar og 
sér eða með öðrum stærri 
ám. Vísindanefndin fékk ekki 
upplýsingar um fjölda áa sem 
falla í þennan flokk á Íslandi, né 
heldur hvar þær eru (í tengslum 
við firði þar sem fiskeldi er 
stundað) eða hvaða aðstæður 
gilda um þessa stofna.  

Smáu stofnarnir 
viðkvæmastir
Við vinnslu fiskeldis-
frumvarpsins var bent á að litlu 
laxastofnanir væru viðkvæmari 
fyrir erfðablöndun en stærri 
laxastofnar.  Undir það tekur 
vísindanefndin og bendir 
á rannsóknir frá Noregi og 
Kanada þar sem fram kemur að 
smáir stofnar (sem að jafnaði 
hafa lítinn þéttleika, þó það sé 
ekki algilt) séu oft þeir stofnar 
þar sem tíðni erfðablöndunar 
er mest. Samkeppnishæfni 
eldisfisks á hrygningarsvæðum 

er minni en villta laxins. Þannig 
kann viðkoma strokufisks í ám 
eða á árum þegar fjöldi villtra 
laxa er lágur  að vera óeðlilega 
mikil vegna tímabundins 
skorts á samkeppni á 
hrygningarsvæðunum.  Í 
áhættumati erfðablöndunar er 
miðað við að hlutfall eldislaxa 
sé undir 4%, en vísindanefndin 
bendir á að íhuga að nota lægri 
viðmiðunarmörk fyrir minni 
stofna en stærri stofna. Ástæða 
þess, er að fyrirliggjandi 
vísindaleg gögn benda til þess 
að litlir og dreifðir stofnar séu 
hlutfallslega viðkvæmari fyrir 
innblöndun en stærri og þéttari 
stofnar.

Í næstu næstu tveimur greinum 
fjöllum við áfram um litlu 
laxastofnanna:
• Upplýst verður um 

hvaða stofnar þetta 
eru á Vestfjörðum sem 
vísindanefndin fékk 
ekki upplýsingar um og 
hvaða áhrif þeir hefðu 
geta haft á úthlutaðar 
framleiðsluheimildir 
til laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra 
aðila ef þeir hefðu verið 
teknir með í reiknilíkanið. 

• Farið verður yfir vöktun á 
litlu laxastofnunum, hverju 
er ábótavant og hugsanlegar 
skaðabótakröfur sem 
veiðiréttaeigendur minni 
veiðiáa kunna að sækja. 
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Litlu laxastofnunum fórnað til að auka Litlu laxastofnunum fórnað til að auka 
framleiðsluheimildir á frjóum eldislaxiframleiðsluheimildir á frjóum eldislaxi

- Það væri áhugavert 
að sjá hver niðurstaðan 
yrði á útreiknuðum 
framleiðsluheimildum ef 
gert væri ráð fyrir öllum 
litlu laxastofnunum í 
reiknilíkani áhættumats 
erfðablöndunar. 

Hinn 25. ágúst 2020 var lögð 
fram á Alþingi skýrsla óháðrar 
nefndar með erlendum og 
íslenskum sérfræðingi þar 
sem tekið var fyrir áhættumat 
erfðablöndunar.  Skýrslan ber 
heitið ,,Skýrsla  sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra um 
niðurstöður óháðrar nefndar 
um athugun á aðferðarfræði, 
áhættumati og greiningum á 
fiskeldisburðarþoli á vegum 
Hafrannsóknastofnunar“.  
Vísindanefnd sem fékk 
það hlutverk að rýna 
áhættumat erfðablöndunar 
fékk ekki upplýsingar frá 
Hafrannsóknastofnun um minni 
veiðiárnar.   Á Vestfjörðum 
eru a.m.k. 23 veiðiár þar sem 
villtur lax hrygnir þó í mjög 
mismunandi umfangi (tafla 1).  
Laxastofnar í 
uppbyggingarfasa á 
Vestfjörðum
Margt bendir til að lax sé 
að auka landnám sitt í ám á 

Vestfjörðum og hefur náð að 
hrygna og koma upp seiðum 
í mörgum vatnsföllum þótt 
ekki sé alltaf um samfellda 
nýliðun að ræða eins og 
fram kemur í skýrslum 
Hafrannsóknastofnunnar. 
Það er sett í samhengi við 
hlýnun bæði í ferskvatni 
og sjó.  Nýlegar rannsóknir 
á útbreiðslu laxfiska á 
vestanverðum Vestfjörðum á 
vegum Hafrannsóknastofnunar 
benda til að víða megi finna 
allsterka laxastofna á svæðinu. 
Ef litið er á útbreiðslu og 
seiðaþéttleika laxfiska á 
vestanverðum Vestfjörðum sést 
að Arnarfjörður sker sig úr hvað 
lax snertir en þar er að finna lax 
í sjö veiðiám (tafla 1). 

Rannsóknir á Vestfjörðum
Rannsóknir sem hafa verið 
gerðar á vestanverðum 
Vestfjörðum hafa verið birtar 
af Hafrannsóknastofnun 

og eru aðgengilegar á 
vef stofnunarinnar. Í 
Ísafjarðardjúpi rannsakaði 
Hafrannsóknastofnun 
seiðabúskap í sextán veiðiám 
um sumarið 2016 og reyndist 
lax vera ríkjandi tegund í 
sex þeirra skv. niðurstöðum 
rannsóknarinnar.  Niðurstöður 
þessarar rannsóknar er 
eingöngu að finna í formi bréfs 
til Landssambands veiðifélaga 
frá 28. nóvember 2016. Það 
er ekki vitað um ástæðu þess 
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Tafla 1. Veiðiár á Vestfjörðum þar sem sýnt hefur verið fram á að laxaseiði finnast með rannsóknum og/eða gefin upp 
laxveiði í skýrslum Veiðimálastofnunar/Hafrannsóknastofnunar um lax- og silungsveiði. Hægt er að sækja skýrslurnar á vef 
Hafrannsóknastofnunnar.  

Veiðiár Tilvist laxa Heimild
Tálknafjörður

Botnsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Arnarfjörður

Selárdalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Fífustaðadalsá Laxveiði og laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Bakkadalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Dufansdalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Sunnudalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Mjólká Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Hófsá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016

Dýrafjörður

Kirkjubólsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Lambadalsá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016

Núpsá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016

Önundarfjörður

Sandsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Bjarnadalsá Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Hestá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson og Jón S. Ólafsson 2016

Súgandafjörður

Staðará Laxaseiði Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2017

Ísafjarðardjúp

Ósá Laxveiði og laxaseiði Sigurður Már Einarsson 2009

Laugardalsá Laxveiði og laxaseiði Árleg skráning á laxveiði í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunnar

Heydalsá Laxaseiði Sigurður Már Einarsson 2016

Bessadalsá Laxaseiði Óbirtar niðurstöður í bréfi til Landssamband veiðifélaga, 28. nóv. 2016

Ísafjarðará Laxveiði og laxaseiði Árleg skráning á laxveiði í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunnar

Múlá Laxaseiði Óbirtar niðurstöður í bréfi til Landssamband veiðifélaga, 28. nóv. 2016

Langadalsá Laxveiði og laxaseiði Árleg skráning á laxveiði í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunnar

Hvannadalsá Laxveiði og laxaseiði Árleg skráning á laxveiði í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunnar

Selá Laxveiði Óregluleg skráning á laxveiði í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunnar

að rannsóknin hefur ennþá 
ekki verið birt opinberlega af 
Hafrannsóknastofnun. 

Veiðiár með laxalykt á 
Vestfjörðum
Í áhættumati erfðablöndunar 
er aðeins gert ráð fyrir 
að strokulax gangi 
upp í fjórar veiðiár á 
Vestfjörðum; Laugardalsá, 
Langadalsá, Hvannadalsá 
og Ísafjará. Athuganir 
Hafrannsóknastofnunar á 
seiðaþéttleika sýna að villtur 
lax gengur til hrygningar í fleiri 
veiðiár á Vestfjörðum og hafi 
þar myndað náttúrulega stofna.  
Á Vestfjörðum eru a.m.k. 23 

veiðiár með laxalykt (tafla 1).  
Eldislax gengur einkum upp í ár 
með laxalykt og af einhverjum 
óskýrðum og óskiljanlegum 
ástæðum er ekki gert ráð 
fyrir tæplega 20 veiðiám á 
Vestfjörðum í áhættumati 
erfðablöndunar. 

Eldislaxinn að taka yfir 
vistkerfi?
Talið er að eldislax muni nema 
ný árkerfi hraðar en villti 
laxinn samhliða því að ný 
búsvæði myndast við hlýnun. 
Með hlýnun myndast ný svæði 
fyrir lax og kuldakærari 
tegundir víkja úr árkerfum á 
Vestfjörðum. Flökkulax sækir 

í ný búsvæði og gera má ráð 
fyrir að smá saman nýti þau 
að fullu.  Ef það eiga sér stað 
umtalsverðar slysasleppingar 
á svæðinu getur eldislaxinn 
vera í meiri hluta og líkur 
á erfðablöndum því miklar.  
Hafrannsóknastofnun er nýlega 
búin að staðfesta erfðablöndun 
í þessari gerð veiðiáa á 
vestanverðum Vestfjörðum 
þar sem er að finna laxeldi í 
sjókvíum í nágrenninu.

Færri veiðiár og meiri 
framleiðsluheimildir
Það má velta því fyrir sér af 
hverju litlu laxastofnunum 
var sleppt í áhættumati 
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erfðablöndunar á Vestfjörðum. 
Eflaust eru ýmsar skýringar 
á því sem höfundar 
áhættumatsins geta best 
svarað.  Það er ljóst að ef gert 
hefði verið ráð fyrir 23 veiðiám 
í áhættumati erfðablöndunar 
í staðinn fyrir fjögur hefðu 
niðurstöðurnar verið allt 
aðrar fyrir vestanverða 
Vestfirði.  Í Arnarfirði eru t.d. 
sjö veiðiár með laxalykt en 
áhættumat erfðablöndunar 
gerir ekki ráð fyrir að eldislax 
gangi upp í þær ár.  Að 
sjálfsögðu gengur eldislax úr 
fjölmörgum slysasleppingum 
í Arnarfirði fyrst og fremst 
í veiðiár í firðinum (mynd 1) 
eins og íslenskar og erlendar 
rannsóknir sýna.  Áhættumat 
erfðablöndunar hefur lítið eða 
ekkert með umhverfisvernd 
að gera, en hlutverk þess er að 
úthluta framleiðsluheimildum 
til laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila. 

Tryggja sér ávinning
Ef gert hefði verið ráð fyrir 
23 veiðiám í áhættumati 
erfðablöndunar hefði ekki verið 
hægt að úthluta um 50.000 
tonna framleiðsluheimildum 
á frjóum laxi til sjókvíaeldis 
fyrir vestanverða 
Vestfirði skv. niðurstöðum 
áhættumats erfðablöndunar. 
Það var að tilstuðlan 
starfshóps sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra um 

stefnumótun í fiskeldi að lagt 
var til að nota áhættumat 
erfðablöndunar við úthlutun 
framleiðsluheimilda á frjóum 
laxi. Stjórnarformaður Arnarlax 
var í stefnumótunarhópum 
sem mótaði leikreglurnar, 
en að sjálfsögðu var hann 
ekki einn um að taka 
ákvarðanirnar. Það er þó 
ljóst að áhættumatið virtist 
vera hannað til að uppfylla 
væntingar og þarfir Arnarlax 
um framleiðsluheimildir á 
frjóum laxi til sjókvíaeldis á 
vestanverðum Vestfjörðum 
– Hlutverk áhættumats 
erfðablöndunar er að uppfylla 
væntingar um fjárhagslegan 
ávinning og til þess að það geti 
gengið þurfti að fórna litlum 

laxastofnunum á eldissvæðum. 

Ef rétt væri reiknað, hvað þá?
Það væri áhugavert að sjá hver 
niðurstaðan yrði á útreiknuðum 
framleiðsluheimildum ef 
gert væri ráð fyrir öllum litlu 
laxastofnunum í reiknilíkani 
áhættumats erfðablöndunar.  
Það er eflaust ekki vilji 
fyrir því að endurreikna 
framleiðsluheimildir þar sem 
þá kæmi í ljós að vitlaust var 
gefið. Jafnframt væri áhugavert 
að reikna út hvaða þýðingu 
það hefði haft á fjárhagslegan 
ávinning laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila 
ef stuðst hefði verið við réttar 
forsendur í líkani áhættumats 
erfðablöndunar. 

Mynd 1. Sviðsmynd A sýnir áætlaða dreifingu á strokulaxi úr slysasleppingu í Arnarfirði skv. áhættumati erfðablöndunar.  
Sviðsmynd B sýnir raunverulega líklega meðaltals dreifingu á strokulaxi úr slysasleppingu í Arnarfirði. 
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Á árinu 2017 birtu 
sérfræðingar 

Hafrannsóknastofnunar 
skýrslu þar sem sýnt var fram 
á innblöndun eldislaxa við litla 
laxastofna á vestanverðum 
Vestfjörðum.  Í framhaldinu 
kom fram í umræðum 
áhyggjur vísindamanna um 
áhrif umfangsmikils laxeldis 
í sjókvíum á villta laxastofna. 
Bent var á mikilvægi þess að 
vakta þessa stofna.

Rannsóknir á litlu stofnunum
Í tengslum við uppbyggingu 
laxeldis á vestanverðum 
Vestfjörðum voru stofnar 
laxfiska kortlagðir á 
árunum 2015 og 2016 af 
Hafrannsóknastofnun.  Í fyrri 
rannsókninni voru rannsakaðar 
16 veiðiár og fannst lax í 11 ám 
og í 6 þeirra var lax ríkjandi 
tegund. Niðurstöður bentu til að 
útbreiðsla laxa væri að aukast í 
ám á vestanferðum Vestfjörðum 
og ummerki um hrygningu og 
samfellda nýliðun í mörgum 
þeirra. Í seinni rannsókninni 
voru einnig skoðaðar 16 veiðiár 
og var lax ríkjandi tegund í 
10 þeirra. Í þessum tveimur 
rannsóknum fundust laxaseiði 
í 15 veiðiám en þó í mjög 
mismiklu mæli. Niðurstaðan 
var að rannsóknirnar bentu 
,,til að víða megi finna allsterka 
laxastofna á svæðinu“. Jafnframt 
bentu greinahöfundar á að ,,þær 
grunnupplýsingar um útbreiðslu 
og seiðaþéttleika laxfiska sem 
fengist hafa í rannsóknunum 
tveimur munu gagnast við að 
meta mögulega áhrif fiskeldis á 
villta stofna á Vestfjörðum“.

Tjón á búnaði í Arnarfirði
Á síðustu árum hefur verið 
rekið umfangsmikið laxeldi á 
vestanverðum Vestfjörðum, 

aðallega af Arnarlaxi. Tíð tjón 
á búnaði skv. upplýsingum frá 
Matvælastofnun verkur athygli 
(tafla 1).  Arnarlax og önnur 
laxeldisfyrirtæki eiga að vinna 
eftir búnaðarstaðlinum NS 9415 
sem er ætlað að koma í veg fyrir 
eða draga verulega úr líkum á 
tjóni á búnaði og mögulegum 
slysasleppingum. Tvö tjón á 
ári hjá Arnarlaxi getur ekki 
talist eðlilegt og vakna ýmsar 
áleitnar spurningar en það er 
utan efnistaka þessarar greinar. 
Slysasleppingar og vöktun
Það er ekki vitað til þess 
vöktunarrannsóknir á 
laxastofnum í Arnarfirði 
hafa verið framkvæmdar af 
Hafrannsóknastofnun frá 
árinu 2017 þar sem umfang 
laxeldis í sjókvíum hefur verið 
mest á síðustu árum. Í þessu 
samhengi er athyglisvert 
að rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar í samstarfi við 
heimamenn hefur sé ástæðu 
til að vakta þrjár veiðiári í 
Ketildölum í Arnarfirði frá 
árinu 2015. Það liggja ekki 
fyrir upplýsingar um í hve 
miklu mæli eldislax slapp úr 
eldiskvíum Arnarlax á árunum 
2018-2020. Einu viðbrögðin 
við þeim slysasleppingum 
voru þau að sett voru út net 

við eldiskvíarnar til að veiða 
þann fisk sem slapp. Slík 
ráðstöfun gefur litlar eða 
engar upplýsingar um umfang 
slysasleppinga og er því í 
reynd hrein sýndarmennska 
þegar litið er til nauðsynlegra 
mótvægisaðgerða við 
slysasleppingum. Í löndum 
þar sem slysasleppingar 
eru teknar alvarlega sem 
umhverfisvandamál er þeim 
sem valdur er að slysi gert 
að fjármagna aðgerðir til að 
vakta hvort eldislax sæki 
upp í nærliggjandi veiðiár 
og jafnframt að fjarlægja 

Litlu laxastofnarnir – Skortur á vöktun Litlu laxastofnarnir – Skortur á vöktun 
og hugsanlegar skabótarkröfurog hugsanlegar skabótarkröfur

- Niðurstaðan gæti 
hugsanlega verið sú að 
íslenska ríkið þurfi að 
greiða skaðabætur til 
veiðiréttareigenda. Það 
er því e.t.v. best fyrir 
Hafrannsóknastofnun 
að taka engin sýni til 
erfðarannsókna úr 
litlum laxastofnum 
á vestanverðum 
Vestfjörðum. 



Fiskeldisfréttir 9

allan strokulax. Á Íslandi fá 
umhverfissóðarnir að njóta sín 
í skjóli laga um fiskeldi þar sem 
áhættumat erfðablöndunar 
leikur aðalhlutverkið.  Þetta er 
íslenska leiðin og það er með 
ólíkindum að slík vinnubrögð 
séu látin viðgangast. 

Er erfðablöndun viðvarandi?
Alþingi Íslendinga heimilaði 
erfðablöndun á íslenskum 
laxastofnum með að samþykkja 
áhættumat erfðablöndunar 
á árinu 2019, eina landið í 
heiminum þar sem opnað 
er fyrir slík í lögum svo 
vitað sé.   Skv. rannsóknum 
Hafrannsóknastofnunnar 
frá árunum 2015 og 2016 
var sýnt fram á innblöndun 
eldislaxa í sex af 16  veiðiám á 
vestanverðum Vestfjörðum þar 
af þrjár í Arnarfirði; Selárdalsá, 
Sunnudalsá og Mjólká.  
Áhættumati erfðablöndunar 
gerir ráð fyrir því að tekin séu 
sýni til erfðarannsókna til að 
vakta mögulega innblöndun 
eldislaxa í veiðiám í Arnarfirði 
og þá eingöngu í Selárdalsá 
en niðurstöður vöktunar hafa 
ekki verið birtar svo vitað sé. 
Vandamálið er að það er ekki til 
nein skilgreining á því hve mikil 
erfðablöndunin má vera til þess 
að hún sé óásættanleg fyrir 
villta laxastofna. Svo er það 
annað mál að viðmiðið ætti að 
vera að það væri óásættanlegt 
að erfðablöndun mældist í 

villtum íslenskum laxastofnum 
og allt ætti að vera gert til að 
kom í veg fyrir hana.

Vantar vöktun á hlutfalli 
eldislaxa?
Í áhættumati erfðablöndunar 
er eitt viðmiðið að hlutfall 
eldislaxa í veiðiám megi ekki 
vera meira en 4%.  Í úttekt 
vísindanefndar á áhættumati 
erfðablöndunar sem nú liggur 
hjá Alþingi er m.a. bent á að 
4% viðmið sé of hátt fyrir litla 
laxastofna og vöktunin eins og 
hún er lögð fram í áhættumati 
erfðablöndunar sé ekki 
nægilega umfangsmikil. Það er 
með ólíkindum að áhættumat 
erfðablöndunar geri ekki ráð 
fyrir skipulagðri vöktun í litlu 
laxveiðiám í Arnarfirði þrátt 
fyrir umfangsmikið laxeldi í 
firðinum.  Rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar hefur í samvinnu 
við heimamenn haldið úti 
vöktun á þremur veiðivötnum 
í Arnarfirði frá árinu 2015, 
og þar hefur komið fram að 
hlutfall eldislaxa er langt yfir 
viðmiðunarmörkum. Jafnframt 
hafa verið send sýni af laxi 
sem veiðst hefur í Mjólká til 
Hafrannsóknastofnunar sem 
staðfestu fjölmarga eldislaxa 
en þar er engin vöktun 
framkvæmd af stofnunni. 
Áhyggjur sumra vísindamanna 
Hafrannsóknastofnunnar sem 
komu fram fyrir nokkrum 
árum síðan virðast ekki 

vera til staðar lengur þrátt 
fyrir tíðar slysasleppingar í 
Arnarfirði. Hér má spyrja hvort 
áhættumat erfðablöndunar 
sé hindrun í vegi þess að 
Hafrannsóknastofnun 
framkvæmi fullnægjandi 
vöktun á laxastofnum í 
Arnarfirði þar sem slík vöktun 
er ekki fyrir hendi fyrir tilstilli 
annarra rannsóknaaðila? Því 
geta vísindamennirnir eða 
Hafrannsóknastofnun best 
svarað.   

Blendingar geta dreift 
erfðablöndun
Sérfræðingur 
Hafrannsóknastofnunar hefur 
bent á í fjölmiðli að:

 ,,Erfðablöndun getur dreifst 
út fyrir eldissvæðin með 
strokulöxum úr eldi en einnig 
vegna blendinga villts lax 
og eldislax frá eldissvæðum. 
Rannsóknir sýna einmitt að 
blendingar hafa verri rötun en 
villtur lax og geta því gengið í 
ár til hrygningar langt frá sinni 
heimaá“. 

Það er óheppilegt að ekki sé 
fylgst með því hvað er að gerast 
á vestanverðum Vestfjörðum, 
vaktað hvort innblöndun eigi 
sér áfram stað og ef hún er til 
staðar að koma í veg fyrir að 
blendingar nái að dreifa og 
valda erfðablöndun yfir stærra 
svæði. Það er töluvert erfiðara 
að greina  blendinga en eldislax 
og því skynsamlegt að leggja 

Tafla 1. Tilkynningar Arnarlax á tjóni á búnaði á árunum 2018-2020, skv. upplýsingum frá 
Matvælastofnun.

Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) miðvikudaginn 15. apríl um gat á nótarpoka 
einnar sjókvíar Arnarlax við Eyri í Patreksfirði. 
Apríl 2020: Tilkynning frá Arnarlaxi fimmtudaginn 2. apríl um þrjú göt á nótarpoka einnar 
sjókvíar við Hringsdal í Arnarfirði. 
Ágúst 2019: Tilkynning frá Arnarlaxi (Fjarðalaxi) föstudaginn 16. ágúst um gat á nótarpoka 
einnar sjókvíar Arnarlax við Laugardal í Tálknafirði. 
Janúar 2019: Tilkynning um gat á nótarpoka einnar sjókvíar Arnarlax við Hringsdal í Arnarfirði 
þann 22. janúar. 
Júlí 2018:  Tilkynning frá Fjarðalaxi (Arnarlax) um fisk utan kvíar og gat á nótarpoka sjókvíar 
fyrirtækisins að Laugardal í Tálknafirði að morgni 6. Júlí. 
Febrúar 2018: Tilkynning frá Arnarlaxi þann 12. febrúar um að tjón hefði orðið daginn áður á 
tveimur sjókvíum fyrirtækisins, annarri í Laugardal Tálknafirði og hinni í Hringsdal Arnarfirði. 
Mörg göt á netpokum fundust annarrar kvíarinnar og í hinu tilvikinu var innri flothringur brotinn.
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áherslu á vöktun á eldislaxi 
í veiðiám og koma í veg fyrir 
frekari dreifingu. 

Hugsanlegar skaðabætur til 
veiðiréttareigenda
Það getur komið upp sú 
staða að veiðiréttareigendur 
laxveiðiáa krefjist skaðabóta 
ef fram kemur í rannsóknum 
veruleg erfðablöndun. 
Hafrannsóknastofnun 
lagði til 50.000 tonna 
framleiðsluheimild á 
vestanverðum Vestfjörðum á 
árinu 2017 sem var samþykkt 
á Alþingi árið 2019 án þess að 
viðeigandi mótvægisaðgerðir 
væru gerðar til að koma í 
veg fyrir erfðablöndun.  Ef 
fram kemur í rannsóknum 
áframhaldandi erfðablöndum 
á litlu laxastofnunum á 
vestanverðum Vestfjörðum 
getur   Hafrannsóknastofnun 
útvegað veiðiréttareigendum 
gögn sem styðja málsókn 

þeirra og skaðabótakröfur á 
þeim forsendum að upptaka 
áhættumats erfðablöndunar 
sem stjórnsýslutækis hafi 
valdið erfðablöndun á villtum 
laxastofnum. 

E.t.v. skynsamlegt að taka 
engin sýni
Í áhættumati erfðablöndunnar 
eru lagðar til umfangsmiklar 
framleiðsluheimildir og aðferða-
fræði sem geta falið í sér brot 
s.s. á lögum nr. 55/2012 um 
umhverfisábyrgð.  Í raun gefið 
norskættuðum strokulöxum 
frjálsan aðgang að veiðiám 
til að hrygna með íslenskum 
löxum í litlum veiðiám. 
Niðurstaðan gæti hugsanlega 
verið sú að íslenska ríkið 
þurfi að greiða skaðabætur 
til veiðiréttareigenda. 
Það er því e.t.v. best fyrir 
Hafrannsóknastofnun að taka 
engin sýni til erfðarannsókna 
úr litlum laxastofnum á 

vestanverðum Vestfjörðum.  

Fórna til að skapa ávinning
Vinnubrögð við undirbúning 
og gerð laga um fiskeldi var 
mjög ábótavant og komu margir 
með alvarlegar athugsemdir 
við meðhöndlun málsins hjá 
Alþingi á árunum 2018 og 
2019 m.a. veiðiréttareigendur 
á vestanverðum Vestfjörðum 
og rannsóknafyrirtækið 
Laxfiskar án þess að neitt 
hafi verið tekið tillit til þess.  
Í þessum átökum voru það 
fulltrúar laxeldisfyrirtækja í 
meirihlutaeigu erlendra aðila 
sem  hömpuðu sigri enda var 
mikið lagt undir. Til að ná þeim 
fjárhagslegum ávinningi sem 
stefnt var að þurfti að fórna 
m.a. litlu laxastofnunum á 
sunnanverðum Vestfjörðum.  
Það er með ólíkindum að svona 
vinnubrögð viðgangist á 21. öld 
hvorki íslenskri náttúru eða 
laxeldi í sjókvíum til hagsbóta 
þegar horft er til framtíðar.   


