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INNGANGUR 

Hafið við Ísland er mjög merkilegt, merkilegra en margir halda. Hér við land mætast til 

dæmis tveir heimar. Úr norðri koma kaldir hafstraumar af heimsskautauppruna en úr 

suðri hlýr straumur úr hitabeltinu. Hér finnast því mjög margar tegundir sjávarlífvera, 

bæði úr hinu kalda norðri og hinu hlýja suðri. Þessi átök milli hita og kulda, vetrar og 

sumars, skapa mikið líf í hafinu við Ísland. Stærstu fiskimið í heiminum eru einmitt á 

svæðum eins og hér. Ekki þar sem er hlýrra eða kaldara, heldur þar sem hitinn og kuldinn 

mætast. Íslendingar hafa alla tíð nýtt sér þessa auðlind sem hafið er. Frá upphafi hafa 

þeir leitað þangað til að fá fisk til matar og frá 14. öld til að fá afurðir til að selja á 

alþjóðamörkuðum. Núna eru Íslendingar með mestu fiskveiðiþjóðum í heimi, jafnvel þó 

ekki sé tekið tillit til mannfjölda. Ef tekið er tillit til mannfjölda eru Íslendingar 

einfaldlega mesta fiskveiðiþjóð í heimi.  

Umgengni okkar við hafið hefur þó verið misjöfn í gegnum tíðina. Áður fyrr þótti ekkert 

athugavert við að henda rusli og drasli í sjóinn. Lengi tekur sjórinn við sögðu menn bara. 

Margir fiskistofnar voru líka ofveiddir vegna þess að lítil stjórn var á veiðunum og 

afurðirnar af þeim voru líka fáar. Sem betur fer er allt þetta að breytast. Umgengnin við 

þessa mikilvægustu auðlind okkar hefur stórbatnað á síðustu áratugum. Ofveiði heyrir 

nánast sögunni til og afurðirnar úr því sem við fáum úr hafinu eru orðnar fleiri og 

verðmætari. Eftir þessu er tekið á alþjóðavettvangi og líta margir á Íslendinga sem góða 

fyrirmynd að skynsamlegri og sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins. Til dæmis er 

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna staðsettur hér á landi vegna hins góða 

orðspors sem við höfum.  

Bækurnar í þessum flokki tókum við saman þar sem okkur fannst vanta aðgengilegt 

íslenskt efni fyrir nemendur á framhaldsskólastigi sem og almenning. Það hefur löngum 

valdið okkur furðu að efnið hafi ekki verið í boði. Markmið okkar er að ná heildstæðu 

yfirliti um íslenskan sjávarútveg á einn stað. Að lesendur skilji ferlið frá veiðum úr hafinu 

þar til afurðin er komin á disk kaupenda á alþjóðlegum mörkuðum. Til að valda ekki 

misskilningi er rétt að nefna, að það hafa verið gefnar út stórgóðar bækur um vistkerfið 

og lífverur hafsins og eru sumar þeirra nú uppseldar. Það vantar hinsvegar efni um allt 

ferlið, aðgengilegt öllum án endurgjalds.  

Rafbækur þessar hefðu ekki orðið til ef góðs stuðnings hefði ekki notið við. Fyrst ber að 

nefna Rannsóknarsjóð síldarútvegsins sem styrkir gerð fræðsluefnis um sjávarútveg. 

Einnig þökkum við Háskólanum á Akureyri fyrir að veita okkur tíma og aðstöðu til að rita 

verkið. Myndasmiðirnir Jón Baldur Hlíðberg, Erlendur Bogason, Jói Listó og Ólafur 

Sveinsson fá einnig bestu þakkir fyrir myndefnið. Ólafi Jóni Arnbjörnssyni, skólastjóra 

Fisktækniskóla Íslands þökkum við fyrir fræðilegan yfirlestur. Að lokum þökkum við 

Ásbjörgu Benediktsdóttur og Svanbjörgu Oddsdóttur kærlega fyrir prófarkalestur 

ritsmíðinnar. 
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 FISKAR 

Um 340 fiskategundir hafa fundist á Íslandsmiðum1 og af þeim eru um 30 

nytjafiskar2, hinir eru of litlir, of sjaldgæfir eða hreinlega óætir. Hugtakið 

nytjafiskur, nytjastofn eða nytjategund er notað fyrir lífverur sem við veiðum eða 

nýttum á annan hátt. 

Fiska er auðvitað að finna alls staðar í hafinu en hinar ýmsu tegundir sérhæfa sig að 

mismunandi búsvæðum og fæðu. Sumar tegundir vilja halda sig nálægt yfirborði 

sjávar og skiptir þá litlu máli hvar botninn er, þetta eru uppsjávarfiskarnir. Þeir eru 

gjarnan rennilegir og silfraðir að lit til að vera ekki eins sýnilegir. Aðalfæða lítilla 

uppsjávarfiska er svifdýr en stærri tegundir éta síðan þær minni.  

Miðsævis- og djúpsjávarfiskar lifa neðar en uppsjávarfiskar og eru heldur ekki háðir 

botninum. Miðsævisfiskar eru gjarnan dökkir að lit, með ljósfæri og mjög stór augu. 

Ljósfærin eru meðal annars til að senda skilaboð og stóru augun til að geta nýtt sér 

það litla ljós sem berst niður á miðsævið. Djúpsjávarfiskarnir lifa hins vegar í 

umhverfi þar sem ekkert sólarljós nær niður og eru augu þeirra þess vegna lítil. 

Augu þeirra eru þó enn til staðar því að margar lífverur á þessu dýpi eru líka með 

ljósfæri. Djúpsjávarfiskar eru margir kolsvartir á lit með gríðarstóran kjaft og 

undarlegt útlit. Miðsævis- og djúphafsfiskar halda sig langt frá landi úti á reginhafi 

og sjást því sjaldan við venjulegar fiskveiðar.  

 

Brynstirtlan efst til vinstri er uppsjávarfiskur, ísalaxsíldin fyrir framan hana er 
miðsjávarfiskur. Fyrir neðan þau eru botnfiskurinn dílamjóri til vinstri og 
djúpsjávarfiskurinn lúsífer til hægri. Myndir: www.fauna.is 
 

Um helmingur allra beinfiska hér við land eru botnfiskar. Þeir halda sig oftast, en 

alls ekki alltaf, við botninn. Þeir eru afar fjölbreyttir að útliti. Tegundirnar sem við 

                                                                 

1 Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson 2013 
2 Hreiðar Þór Valtýsson 2014 

http://www.fauna.is/
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þekkjum best, eins og þorskur, ýsa og karfi, lifa á landgrunninu eða 

landgrunnsköntunum þar sem þær eru veiddar. Aðrar tegundir botnfiska finnast á 

djúpsjávarbotninum á mörg þúsund metra dýpi. Lítið er þó vitað um þær þar sem 

engar veiðar eru stundaðar þar. Útlit botnfiskanna er afar fjölbreytt og helgast það 

að hluta til af því að botninn er breytilegur.  

Einn meginmunurinn á botnfiskum og uppsjávarfiskum er að botnfiskar eru ekki 

eins hreyfanlegir. Það má ekki skilja þetta þannig að þeir séu alltaf á sama stað, það 

eru þeir ekki. Þeir eru bara bundnir við landgrunnið og fara almennt séð ekki yfir 

djúpsævið sem skilur stóru hafsvæðin af. Ferðir þeirra er yfirleitt tengdar ákveðnum 

skilyrðum, svo sem árstíðum og landslagi botnsins sem gerir þá frekar 

fyrirsjáanlega. Uppsjávartegundirnar eru mun hreyfanlegri, útbreiðsla þeirra er 

yfirleitt ekki tengd botngerðinni (fyrir utan hrygningarsvæðin), heldur hitastigi 

sjávar og magni fæðu. Við sjáum því fyrst breytingar í þeim þegar breytingar verða 

á hitastigi sjávar3.  

 Síðustu flokkar beinfiska eru ferskvatnsfiskar og sjógöngufiskar. Ferskvatnsfiskar 

lifa alla sína ævi í ferskvatni en sjógöngufiskar eru hluta ævi sinnar í ferskvatni og 

hluta í sjó. Í raun finnast engir sannir ferskvatnsfiskar hér á landi. Upprunalega eru 

þeir allir sjógöngufiskar að uppruna. Nánar er fjallað um sjógöngufiska í kaflanum 

um laxfiska hér á eftir.   

FLOKKUNARFRÆÐI FISKA 
Yfirflokkur: Vankjálkar (steinsugur og slímálar) 
   2 ættbálkar, 84 tegundir, 2 við Ísland 
Yfirflokkur: Brjóskfiskar 
  Undirflokkur: Hákettir  
   1 ættbálkur, u.þ.b. 40 tegundir, 6 við Ísland 
  Undirflokkur: Þvermunnar (háfar og skötur) 
   12 ættbálkar, u.þ.b. 900 tegundir, 35 við Ísland  
Yfirflokkur: Beinfiskar 

Flokkur: Holduggar (bláfiskar og lungnafiskar) 
   3 ættbálkar, 8 tegundir, engin við Ísland 

Flokkur: Geislauggar 
Undirflokkur: Gljáfiskar (styrjur) 

   2 ættbálkar, 52 tegundir, 1 flækingur við Ísland 
  Undirflokkur: Nýuggar 
   46 ættbálkar, u.þ.b. 24.000 tegundir, 308 við Ísland 

 

                                                                 

3 Trenkel og félagar 2014 
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Aðrar aðferðir eru einnig til að flokka fiska. t.d. eftir fæðuháttum. Til eru fiskar sem 

eru jurtaætur, en engin slík tegund finnst hér við land. Algengustu tegundirnar eru 

flestar svifætur, til dæmis uppsjávarfiskar eins og loðna og síld sem éta aðallega 

krabbaflær. Þessir fiskar eru margir hverjir mikilvæg fæða annarra stærri fiska. 

Karfar eru líka svifdýraætur, þeir éta aðallega ljósátu. Margar tegundir fiska eru 

botndýraætur, s.s. ýsa, steinbítur og flatfiskar. Þessir fiskar éta þó einnig minni fiska 

þegar þeir eru til staðar. Ofar í fæðukeðjunni eru ránfiskarnir, þ.e. fiskar sem éta 

aðra fiska. Þorskurinn er algengastur í hlýrri sjónum við Ísland og grálúða og hákarl 

í kalda sjónum. Margir þorskfiskar, svo sem ufsi, lýsa og langa, tilheyra þessum 

flokki, en einnig lúða, skötuselur og háfur. Í flestum tilvikum éta þessir fiskar svif 

eða litla hryggleysingja þegar þeir eru ungir en skipta yfir í fiskát á eldri árum4.  

Í fræðibókum og kennslubókum er dýrum yfirleitt skipt eftir skyldleika, því er fylgt 

eftir hér. Hefðbundið er að skipta núlifandi fiskum í þrjá flokka, brjóskfiska, 

beinfiska og vankjálka. Strangt til tekið eru vankjálkar (stundum kallaðir 

hringmunnar) ekki fiskar. Þetta er frumstæðasti hópur hryggdýra sem hefur m.a. 

ekki enn komið sér á það þróunarstig að hafa kjálka. Í stað þeirra hafa þeir 

kringlóttan sogmunn sem settur er sogtönnum. Fyrir meira en 400 milljón árum 

voru vankjálkar ríkjandi í höfunum en nú eru aðeins tveir hópar eftir, slímálar og 

steinsugur með um 100 tegundir alls. Afkomendur vankjálka, hinir eiginlegu fiskar, 

hafa ýtt þeim til hliðar.  

FINNAST VANKJÁLKAR VIÐ ÍSLAND? 

Við Ísland hefur fundist ein tegund af steinsugu og ein af slímál, báðar 
sjaldgæfar. Steinsugur dvelja yfirleitt hluta af lífsferli sínum í ferskvatni. Þar 
lifa þær sníkjulífi á öðrum fiskum, sjúga sig fasta á hold þeirra og éta vefi 
þeirra. Þar sem mikið er af þeim valda þær miklum usla í fiskalífinu. Slímálar 
finnast eingöngu í sjó. Þeir eru meira fyrir hræát en fúlsa ekki við lifandi fiskum 
ef þeir eru í sjálfheldu, t.d. ef þeir eru fastir í netum eða línu. Slímálar eru því 
einnig illa séðir af fiskimönnum. Bæði slímálar og steinsugur eru étnar víða 
um heim og þykja jafnvel góð. 

Sæsteinsuga. Mynd: www.fauna.is  
 

                                                                 

4 Ólafur K. Pálsson 1985 og Hafrannsóknastofnun 1997 
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HVERNIG ERU LÍFVERUR FLOKKAÐAR EFTIR SKYLDLEIKA? 

Mikilvægt er að hafa í huga hvernig flokkunarfræði lífvera virkar frá hinu 
stærsta til hins smæsta. Oft eru vísindamenn þó ekki sammála um hvernig 
flokkun einstakra lífvera á að vera. Yfirleitt er best að finna út hvaða 
flokkunarfræði er viðurkennd frá einu tímabili til annars á ensku útgáfunni af 
Wikipedia, það verður bara að viðurkennast. Til að flækja málin enn meira eru 
ýmsir milliflokkar til. Á milli ættbálks og ættar geta til dæmis verið bæði 
undirættbálkar og yfirættir. Meginflokkar lífvera eru: 

Veldi (e. domain): Lífverum er skipt í þrjú veldi, heilkjörnunga, raungerla og 
forngerla. Hvert veldi skiptist svo í nokkur ríki. 

Ríki (e. kingdom): Sjö ríki heilkjarnalífvera finnast, dýr, sveppir, plöntur og 
fjögur ríki frumvera. Þörungar, sem margir halda að séu plöntur eru í raun 
frumverur. Flestar frumverur eru einfrumungar. Hvert ríki skiptist í margar 
fylkingar. 

Fylking (e. phylum eða phyla): Seildýr eru t.d. fylking, en þar er að finna 
undirfylkingu hryggdýra sem fiskar, froskdýr, skriðdýr, fuglar og spendýr falla 
undir. Fylkingar skiptast í flokka. 

Flokkur (e. class): Beinfiskar eru til dæmis sérstakur flokkur. Nánast allir fiskar 
nema háffiskar, skötur, geirnyt og steinsugur eru í honum. Spendýr eru líka 
flokkur. Flokkar skiptast í ættbálka. 

Ættbálkur (e. order): Þorskfiskar eru til dæmis ættbálkur, prímatar eru það 
líka. Vísindanöfn fiskaættbálka enda oft á -formes. Ættbálkar skiptast í ættir. 

Ætt (e. family): Innan þorskaættbálksins er þorskaætt en í henni eru þorskur, 
ýsa, kolmunni, ufsi, ískóð og margar fleiri tegundir. Maðurinn er í 
mannapaættinni innan ættbálks prímata. Vísindanafn ætta endar ætíð á -dae. 
Innan ætta eru margar ættkvíslir. 

Ættkvísl (e. genus): Náskyldar tegundir eru af sömu ættkvísl. Þær geta oft 
eignast saman afkvæmi en oftast eru þau ófrjó. Ættkvíslarnafnið er fyrra 
nafnið í vísindaheiti hverrar tegundar. Ættkvíslarnafn þorsks er Gadus. Næsti 
undirflokkur er tegund. 

Tegund (e. species): Þetta eru einstaklingar sem geta átt fullkomlega frjó og 
lífvænleg afkvæmi saman. Hver tegund hefur sitt sérstaka vísindanafn (fyrra 
nafnið er ættkvíslin). Kyrrahafsþorskur heitir Gadus macrocephalus en 
Atlantshafsþorskur Gadus morhua. Við erum Homo sapiens. Stundum er 
tegundum skipt í undirtegundir. 
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HVAÐA EINKENNILEGU NÖFN ERU ÞARNA FYRIR AFTAN TEGUNDAHEITIN? 

Þetta eru vísindanöfn tegundanna. Þau eru notað til að „merkja“ hverja 
tegund fyrir sig, hver tegund hefur einungis eitt gilt vísindanafn. Það er því 
nokkurs konar kennitala tegundarinnar. Fyrsta nafnið í vísindanafninu er 
ættkvíslarnafn og bera náskyldar tegundir því sama ættkvíslarnafn (t.d. Salmo 
trutta = urriði og Salmo salar = lax), en síðara nafnið einkennir hverja tegund 
innan ættkvíslarinnar fyrir sig. Margar tegundir geta borið sama seinna nafnið 
en þær verða þá að bera mismunandi ættkvíslarnöfn. Ættkvíslarnafnið er 
einstakt, t.d. mega engar tegundir bera nafnið Salmo nema vera náskyldar 
laxi.  

Vísindanafnið er yfirleitt latneskt eða grískt og lýsir gjarnan einhverjum 
ákveðnum eiginleikum dýrsins. Oft er það þó eitthvað allt annað, t.d. nafn 
einhvers vísindamanns sem þá er verið að heiðra. Sá sem lýsir lífverunni fyrst 
fær heiðurinn af því að ákveða vísindanafnið en má þó ekki nefna hana eftir 
sjálfum sér. Oft fylgir þó nafn og ártal á eftir vísindanafninu, t.d. Anarhichas 
minor Olafsen, 1772. Þetta er hlýri og sá sem fyrstur var í heiminum til að lýsa 
honum vísindalega var Eggert Ólafsson árið 1772.  

Þegar vísindanöfn eru skrifuð eru þau alltaf skáletruð og fyrsti stafurinn í fyrra 
orðinu er alltaf stór, en fyrsti stafurinn í því síðara lítill. Til að fylla textann ekki 
af vísindanöfnum er hefð fyrir því að tilgreina það bara í fyrsta skiptið sem 
viðkomandi tegund kemur fyrir en síðar er því sleppt. Til hægðarauka hér tafla 
í lok þessa rits sem sýnir skyldleika og vísindanöfn tegundanna sem minnst er 
á hér.  

Vísindanafnið er alltaf a.m.k. tvö orð fyrir hverja tegund. Stundum er þriðja 
nafninu bætt við ef um undirtegundir (e. sub-species) er að ræða. Innan 
hverrar tegundar geta verið erfðafræðilega aðgreindar undirtegundir. Þær 
geta átt fullkomlega frjó afkvæmi saman en eru oft aðskildar landfræðilega og 
hægt er að greina þær að á útlitinu að einhverju leyti. Sem dæmi þá tilheyrir 
íslenska skrápflúran evrópsku undirtegundinni Hippoglossoides platessoides 
limandoides, við austurströnd Ameríku er undirtegundin H.p. platessoides.  

Ómögulegt er að læra mörg vísindanöfn, tegundirnar er það margar. 
Mikilvægt er hins vegar að vita af þeim og hvaða tilgangi þau þjóna, því að þau 
skipta verulegu máli ef t.d. á að afla upplýsinga um einhverja tegund, hvort 
sem þær upplýsingar tengjast markaðsmálum eða vísindum. 

Til að flækja málið aðeins geta vísindanöfnin breyst, jafnvel nokkrum sinnum. 
Upphaflega nafnið á sandkola var t.d. Pleuronectes limanda og var hann þá 
talinn náskyldur skarkola (Pleuronectes platessa). Nú eru menn á því að þessar 
tegundir séu fjarskyldari en áður var ætlað og sandkoli var því endurskýrður 
Limanda limanda. Athugið að síðara nafnið er enn það sama. 
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Skynfæri 

Fiskar hafa ýmis skynfæri til að skynja umhverfi sitt, reyndar fleiri skynfæri en við. 

Þeir eru yfirleitt með gott bragð og lyktarskyn5. Flestir fiskar eru með litlar nasir þar 

sem lyktarfrumurnar eru til staðar (nei, þeir anda ekki með nösunum). Hákarlar og 

laxfiskar eru sérstaklega frægir fyrir gott lyktarskyn. Fiskar finna bragð víða á 

líkamanum. Þorskurinn finnur til dæmis bragð með hinum fræga skeggþráð.  

Fiskar heyra líka ágætlega. Þeir eru með innri eyru til að nema hljóðið. Þetta eru 

kvarnirnar. Kvarnir fiska eru í raun 3 pör af lausum beinum6. Tvö pör eru afar lítil og 

eru fyrst og fremst til að nema hljóð. Kvarnirnar liggja á skynfrumum sem nema 

hreyfingar á kvörnunum. Eitt par af kvörnum er afar stórt miðað við hin, þetta er 

aðal jafnvægisskynfæri fiskanna. Með því skynja fiskarnir hvernig þeir snúa. Kvarnir 

eru afar mikilvægar fyrir vísindamenn af því að í þeim myndast árhringir sem gera 

þeim kleift að aldursgreina fiska. 

Fiskar sjá yfirleitt vel og augu eru því mikilvæg í hafinu. Þau eru sérstaklega mikilvæg 

nálægt yfirborðinu þar sem ljós er til staðar. Augun eru þó yfirleitt lítil og vanþróuð 

í dimmu hafdjúpinu þar sem eilíft myrkur ríkir. Í hellum þar sem ekkert ljós er til 

staðar hafa sumir fiskar misst sjónina algjörlega. Augu þurfa mikla orku og ef þau 

eru óþörf er ástæðulaust að eyða orku í þau. En hvernig fara fiskar þá að ef þeir sjá 

ekkert? 

Þarna kemur að rákinni sem er einstakt skynfæri hjá fiskum. Rákin liggur eftir 

endilöngum fiskinum og er misgreinileg. Í rákinni er mikið af skynfrumum sem nema 

þrýstingsbreytingar. Allt sem hreyfist í sjó gefur frá sér þrýstingsbylgjur, m.a.s. 

fiskurinn sjálfur sendir frá sér þrýstingsbylgjur, sem bergmála af hlutum í 

nágrenninu, þegar hann syndir. Þetta allt skynjar rákin og gefur fiskinum ótrúlega 

góða mynd af því sem er að gerast í kringum hann jafnvel þó að það sé 

kolniðamyrkur. Líklega er rákin í flestum tilvikum mikilvægara skynfæri en augun. 

Nokkur dæmi þekkjast af fiskum sem urðu blindir en gátu samt áfram lifað 

þokkalegu lífi þökk sé rákinni.  

Að auki eru brjóskfiskar með líffæri sem nefnist „ampullae of lorenzini“ sem skynjar 

rafsvið. Hreyfingar rafeinda skapar rafsvið, taugaboð byggjast á þessu og mynda því 

rafsvið. Þetta þýðir að allar lifandi verur skapa rafsvið. Þetta skynja brjóskfiskar og 

er mikilvægt fyrir þá til að finna bráð.  

                                                                 

5 Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson 2013 
6 Ingibjörg G. Jónsdóttir 2009 
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Líffæri 

Fiskar anda með tálknum. Þeir sjúga sjó upp í munninn og þrýsta honum svo aftur 

út um tálknin. Á leiðinni fer sjórinn yfir blóðríkar tálknfanirnar þar sem súrefni er 

tekið upp. Þó að allir fiskar séu með tálkn til öndunar þá hafa ýmsar tegundir komið 

sér upp aukabúnaði, t.d. lungum, en tálknin eru samt ennþá til staðar. Þetta á 

aðallega við um fiska sem aðlagast hafa súrefnissnauðum tjörnum. Enginn íslenskur 

fiskur er með slíkt. Ef leiðin inn um munninn og út um tálknin væri of greið gæti 

bráð auðvitað bara sloppið þar í gegn. Flestir fiskar eru með tálknlok til að koma í 

veg fyrir slíkt. Margir fiskar nota líka tálknin til að sía fæðu úr sjónum. Fiskar sem 

lifa á svifdýrum, eins og síld og loðna, eru með mjög þétt tálkn og tálknbogatinda. 

Sjórinn nær að fara þar í gegn en smásæ svifdýrin sitja eftir.  

GETA FISKAR DRUKKNAÐ? 

Já, ef ekki er nóg súrefni í vatninu drukkna þeir, þetta getur sérstaklega gerst 
í hlýju stöðnuðu ferskvatni. Þess vegna þarf að vera loftdæling í fiskabúrum. 
Sumir fiskar geta þó fengið súrefni úr yfirborðinu með því að gleypa loft. 
Gullfiskurinn getur þetta t.d., hann getur því lifað í krukku þótt ekki sé 
loftdæling. Gullfiskurinn er nánast orðinn íslenskur ríkisborgari því að hann 
finnst nú villtur í örfáum heitum tjörnum hér á landi. Yfirleitt er ekki skortur á 
súrefni í sjónum. Nokkrar hraðsyndar tegundir, eins og túnfiskurinn, þurfa þó 
sífellt að vera á hreyfingu til að fá nægt súrefni. Ef túnfiskurinn festist í neti 
fær hann ekki nóg súrefni og drukknar.  

Leið fæðunnar liggur frá munnholinu í gegnum vélindað og til magans. Magar fiska 

eru margs konar. Magi þorsks er með öflugum meltingarensímum og getur þanist 

mikið út þegar nóg er að fæðu. Síðan leggst hann í hvíld til að melta. Ýsan fer 

öðruvísi að þó hún sé náskyld. Meltingarensím hennar eru ekki sérlega öflug og 

maginn getur ekki þanist mikið út. Magi hennar er hins vegar mjög vöðvaríkur. Ýsan 

étur mikið af litlum skeldýrum, hún hefur ekki sterka kjálka til að bryðja þau en 

mylur þau í staðinn í vöðvaríkum maganum. Ýmsar aðrar útgáfur af maga finnast 

eftir því hvað fiskarnir éta. Steinbítarnir hafa t.d. mjög lítinn maga. Þeir éta aðallega 

hörð skeldýr, þeir bryðja fæðuna með sterkum kjálkunum og melting fer svo fram í 

öllum görnunum. Skúflangar tengjast görnunum í byrjun. Hlutverk þeirra er að 

framleiða meltingarensím. 

Lifrin er fjölnotalíffæri og er oft stærsta líffærið í fiskum. Lifrin brýtur niður ýmis 

efni og býr önnur til. Hún safnar líka í sig fitu og ef næg er fæða getur hún stækkað 

hratt. Hún er líka fljót að minnka ef fæða er lítil. Hún virkar því sem forðabúr. Þetta 

á sérstaklega við um þorskfiska. Megnið af fitunni í líkama þeirra er í lifrinni, lítil fita 

er í holdinu sjálfu. Lýsið er því unnið úr lifur þorskfiska. Margar aðrar tegundir, t.d. 
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lax, makríll og síld, geta safnað fitu milli vöðvalaga. Megnið af fitunni er því í 

holdinu, þessir fiskar eru því oft kallaðir feitir fiskar. Þeir eru ekkert endilega með 

meiri fitu en aðrir fiskar, fitan er bara dreifð um allan líkamann. Fiskar hafa nýru 

eins og við til að hreinsa blóðið. Nýru þeirra eru dökkrauð, aflöng og liggja þétt við 

hryggsúluna. Þeir eru einnig með milta sem sér um að framleiða og eyða 

blóðkornum og er einnig mikilvægur hluti ónæmiskerfisins. Gallblaðra fiska er oft 

áberandi græn. Gallið sem hún geymir er mikilvægt fyrir meltinguna.  

 
Þorskur og líffæri hans. Mynd: www.fauna.is 
 

Margir beinfiskar eru með sundmaga. Fiskar eru í raun eðlisþyngri en sjórinn og 

sökkva því ef ekkert er gert í málinu. Þeir geta að vísu halda sér uppi með stöðugu 

sundi en það kostar orku. Fiskurinn getur hins vegar stjórnað loftmagninu í 

sundmaganum og þannig stillt eðlisþyngd sína af svo hún sé jöfn sjónum í kring. 

Sundmaginn er því í raun til að spara orku. Athugið að loft þenst út og dregst saman 

eftir þrýstingi (dýpi). Eðlisþyngd þess breytist því og þarf fiskurinn því að hafa 

mismikið loft í sundamaganum eftir dýpi.  

Gallinn við sundmagann er að hann takmarkar hve hratt fiskurinn getur breytt um 

dýpi. Ef farið er of hratt upp (t.d. ef fiskurinn er dreginn upp af veiðarfæri) þá veldur 

þrýstibreytingin því að loftið í sundamaganum þenst hraðar út en fiskurinn getur 

losað það út. Sundmaginn fyllir því kviðarholið og öll hin líffærin þrýstast út um 

munninn. Þetta drepur auðvitað fiskinn. Sundmaginn veldur því líka að fiskurinn 

kemst ekki sjálfur hratt niður, t.d. til að forðast á rándýr. Þess vegna eru ekki allir 

fiskar með sundmaga. Margir eindregnir botnfiskar, t.d. flatfiskar, hafa ekki 

sundmaga. Þeir spara orku með því að liggja á botninum og hafa því ekki mikla þörf 

fyrir hann. Margir hraðsyntir uppsjávarfiskar, t.d. makrílar og túnfiskar, eru ekki 

heldur með sundmaga vegna þess að þeir þurfa að komast hratt milli dýptarsviða 

til að ná í fæðu eða forðast afrán. Brjóskfiskar eru ekki með sundmaga en eru þess 

í stað með gríðarstóra og fituríka lifur. Fitan er eðlisléttari en sjórinn og virkar því 

svipað og loftið í sundmaga beinfiska. 
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Æxlun 

Brjóskfiskar og beinfiskar fara gjörólíkar leiðir til æxlunar. Brjóskfiskar eru yfirleitt 

með ytri kynfæri, þ.e.a.s. hængarnir eru með tvo göndla. Brjóskfiskar stunda því 

innri frjóvgun. Hrygnan hrygnir annaðhvort fáum eggjum með mjög stórum og 

þroskuðum fóstrum eða eggin hreinlega klekjast inni í þeim og þær gjóta lifandi 

ungum. Þessu svipar til fugla eða spendýra sem eiga fá en þroskuð afkvæmi, 

áherslan er á gæði frekar en magn.  

Áhersla beinfiskanna er þveröfug, þar bætir mikið magn upp lítil gæði. Þeir eignast 

yfirleitt milljónir afkvæma í einu en þau afkvæmi eru örsmá og óþroskuð. Yfirleitt 

er eggjum og sæðisfrumum dælt í gríðarlegu magni út í sjó í þeirri von að 

einhverjum þeirra takist að frjóvgast og verða að fullorðnum einstaklingi. Líkurnar 

á því eru í raun afar litlar, en magnið bætir það upp. Kynkirtlar hrygnanna kallast 

hrogn en kynkirtlar hænganna svil.  

Æxlun beinfiska er þótt flókin. Þó þeir framleiði mikið magn af eggjum og 

sæðisfrumum og dæli því út í sjóinn þá gerist það ekki bara að tilviljunarkenndan 

hátt. Ýmislegt í atferli þeirra og hegðun hámarkar líkurnar á að afkvæmin lifi af. Í 

fyrsta lagi er lítið vit í því að dæla bara út kynfrumum ef aðrir fiskar í nágrenninu 

eru ekki að gera það líka. Langflestar tegundir fiska hrygna því bara á ákveðnum 

tímum og á ákveðnum stöðum. Á sama tíma á hverju ári halda fiskar af hverri 

tegund því í göngur frá fæðuslóðunum til hrygningarslóðanna. Það er mjög 

misjafnt hve langt fiskarnir fara, öflugir sundfiskar eins og túnfiskar geta synt yfir 

heimshöfin á meðan aðrir minni sundfiskar fara örfáa kílómetra. Sumar tegundir, 

t.d. loðna og flestar laxategundir, leggja allt í þetta ferðalag þannig að engin orka er 

eftir að hrygningu lokinni og þeir deyja því. 

Hrygningarslóðirnar eru valdar af m.t.t. aðstæðna, t.d. vegna þess að þar er 

hentugur sjávarhiti fyrir ungviðið, hentug botngerð eða vegna þess að straumar frá 

fæðuslóðunum bera seiðin yfir á hentug svæði. Reyndar eru hentugustu slóðirnar 

yfirleitt þær sem foreldrið sjálft kom í heiminn. Það lifði jú af sjálft af sem bendir til 

þess að því hafi verið hrygnt á góðum stað. Laxar eru frægastir fyrir þetta atferli, 

þeir eru ótrúlega ratvísir á slóðirnar sem þeim var sjálfum hrygnt á. 

Flestir fiskar á Íslandsmiðum hrygna að vori, þetta er til þess að seiðin hitti á 

vortoppinn í frumframleiðninni þegar nóg er af fæðu. 
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Aldur og vöxtur fiska 

Ólíkt okkur vaxa fiskar alla sína ævi. Vöxtur er þó ekki línulegur heldur vaxa þeir 

hraðast þegar þeir eru ungir en svo hægir á vexti. Yfirleitt gerist það þegar þeir 

verða kynþroska. Vöxtur fer líka eftir umhverfisaðstæðum, t.d. fæðumagni og 

hitastigi. Almennt vaxa fiskar hægar eftir því sem er kaldar. Sem dæmi þá vex 

þorskur fyrir norðan Ísland hægar en í hlýrri sjó fyrir sunnan7.  

Fisktegundir vaxa mjög mishratt og mismikið. Ýsa vex til dæmis hraðar en þorskur 

fram að tveggja ára aldri en þá fer þorskurinn fram úr. Hann verður svo mun stærri 

á endanum. Ástæðurnar geta verið ýmsar, t.d. verður ýsan fyrr kynþroska en 

þorskurinn. Einnig er fæðuval þeirra gjörólíkt, ýsan er f.o.f. botndýraæta en 

þorskurinn étur krabbadýr og aðra fiska sem eru líklega næringarríkari. 

 
Vöxtur nokkurra íslenskra fiska, úr stofnmælingu botnfiska í mars. Heimild: 

Hafrannsóknastofnun 
 

Fiskar verða mjög misgamlir. Mjög margir af okkar nytjastofnum verða 15 til 25 ára, 

eða öllu heldur þeir gætu náð þessum aldri ef veiðar væru ekki svo miklar. Nokkrar 

tegundir eru mun skammlífari, t.d. loðna og laxfiskar. Margir þeirra fá bara eitt 

tækifæri til að hrygna á ævinni því að þeir deyja að lokinni hrygningu. Örfáar 

tegundir geta líka orðið eldgamlar. Karfarnir eru besta dæmið um það, þeir geta 

orðið meira en 50 ára gamlir, kannski meira en 100 ára. Aðrir fiskar frægir fyrir 

langlífi eru hákarlinn og búrfiskurinn. Nú er reyndar nýbúið að sýna fram á að 

hákarlinn okkar er langlífasta hryggdýrið í heiminum, hann getur orðið um 400 ára 

gamall8.  

                                                                 

7 Bjarni Sæmundsson 1926 
8 Nielsen, J. og félagar. 2016 
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Lögun og líkamsbygging fiska  

Útlit fiska segir mikið til um lifnaðarhætti þeirra. Hraðsyndir fiskar eru 

straumlínulaga (t.d. hákarlar, túnfiskar og makríll), líkami þeirra er gjarnan stífur og 

lítt hreyfanlegur til að lágmarka mótstöðu. Þeir knýja sig einungis áfram á 

sporðinum. Hraðasyndu fiskarnir eru flestir uppsjávarfiskar. Botnfiskarnir eru miklu 

fjölbreyttari að lögun, fjölbreytileiki botnsins gerir fjölbreytta aðlögun mögulega. 

Flatfiskar og skötur eru flatvaxnir til að geta falið sig á flötum botni, aðrir eru 

slöngulaga til að geta falið sig í gjótum eða smogið um botngróðurinn. Aðrir líkjast 

steinum á botnum eða jafnvel gróðri til að fela sig.  

Fiskar eru vöðvamiklir og með áberandi liðskipta vöðva. Vöðvarnir skiptast í rauða 

og hvíta vöðva. Í rauðu vöðvunum er mikið af mýóglóbíni sem gerir þá dökka að lit. 

Hlutverk mýóglóbínsins er að geyma súrefni. Þessir vöðvar eru fyrir þolsund og geta 

þeir starfað í langan tíma. Hvítu vöðvarnir eru fyrir sprettsund, þeir eru sterkir og 

koma sér vel þegar sleppa þarf skjótt frá ránfiski eða hremma þarf bráð. Þeir eru þó 

fljótir að þreytast og eru því bara fyrir stutta spretti. Allir fiskar eru með báðar gerðir 

en hlutfall þeirra fer eftir lífsháttum. Túnfiskurinn er mikill sundfiskur, hold hans er 

mjög rautt því hann er með mikið af rauðum vöðvum. Þorskurinn er aftur á móti 

með mun meira af hvítum vöðvum. Gallinn við rauðu vöðvana er að þeir eru miklu 

orkufrekari, túnfiskur þarf því að éta miklu meira en þorskur.  

Litur fiska snýst yfirleitt um að gera þá illsjáanlega. Flestir eru dökkir að ofan en 

ljósir að neðan. Þeir sjást þá illa ofan frá þegar þá ber við dimmt djúpið og einnig 

neðan frá þegar þá ber við bjart yfirborðið. Uppsjávarfiskar eru gjarnan silfurlitaðir 

til að sjást illa í glitrandi yfirborðssjónum en botnfiskar brúnleitir til að renna betur 

saman við botninn. Sumir fiskar, t.d. flatfiskar, geta breytt um lit m.t.t. umhverfisins. 

Djúpsjávarfiskar eru oft svartir eða rauðir til að sjást illa í dimmu djúpinu. Margir 

þeirra eru einnig með ljósfæri. 

Blóð sjávarfiska er ferskara en sjórinn. Ef ekkert annað kæmi til myndu þeir því tapa 

vatni vegna osmósuþrýstings. Til að vinna á móti vökvatapi drekka fiskar sjó. Það 

salt sem tekið er upp, er hreinsað út í nýrunum og með sérhæfðum frumum í 

tálknunum. Brjóskfiskar nota aðra aðferð til að stjórna saltjafnvægi. Þeir auka magn 

annarra efna í blóðinu til að halda seltustiginu eins utan og innan líkamans. Efnin 

sem þeir halda eftir eru þvagefni (e. urea), sem eru úrgangsafurð frá niðurbroti 

próteina. Nýrun stjórna svo þvagefnamagni í blóði. Þessi þvagefni eru í raun eitruð. 

Hákarlinn okkar er með mikið af þessum efnum í blóði sínu og er því ekki ráðlegt að 

neyta hans þegar hann er ferskur. Fyrst þarf að kæsa hann til að brjóta þvagefnin 

niður í skaðlaus (en vel lyktandi) efni. 
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 BRJÓSKFISKAR (CHONDRICHTHYES) 

Brjóskfiskar eru forn hópur dýra sem hafa lítið breyst á 100 milljón árum. Hins vegar 

þýðir forn ekki úrelt, heldur hafa þeir þróað vel heppnaða líkamsbyggingu snemma 

og ástæðulítið er að breyta því. Nútímahópar brjóskfiska eru tveir, hákettir og 

þvermunnar. Seinni hópurinn skiptist svo aftur í háfa og skötur. Brjóskfiskar eru 

eins og nafnið gefur til kynna ekki með bein heldur brjósk. Brjóskið er léttara og 

sveigjanlegra en bein, en ekki eins sterkt. Brjóskfiskar finnast um allan heiminn en 

eru algengastir í heitari höfum. Fjöldi tegunda fellur hratt með kólnandi sjó og á 

Íslandsmiðum eru þær ekki margar eða 6 tegundir hákatta, 26 tegundir háfa og 14 

tegundir skata. 

Hákettir eru yfirleitt djúpsjávarfiskar sem lifa á botndýrum. Þeir eru einnig nefndir 

rottufiskar af því þeir hafa ekki sporð heldur hafa þeir langan svipulaga hala. 

Geirnytin er eini íslenski hákötturinn sem er ekki bundinn við djúpsævi og er þar af 

leiðandi sá eini sem smávegis hefur verið veitt af. Magnið er þó afar lítið. 

Geirnyt. Mynd: www.fauna.is 
 

Skötur eru yfirleitt botnfiskar sem lifa á ýmsum botndýrum en háfar uppsjávarfiskar 

sem lifa á öðrum fiskum. Undantekningar eru þó ávallt til staðar. Aðeins fjórar 

þvermunnategundir hafa verið nýttar að ráði hér og er nánar fjallað um þær hér á 

eftir. Aðrar tegundir, sem finnast á íslenska landgrunninu og hafa á einhverjum 

tímapunkti verið veiddar í litlu magni, eru hámeri, beinhákarlinn, sem er 

næststærsti fiskur jarðar, og bláháfur. Bláháfurinn var áður talinn verulega 

sjaldgæfur flækingur á Íslandsmiðum, en þar sem hann varð svo nokkuð algengur 

meðafli í bláuggatúnfisksveiðum Japana, er það nú þekkt að hann er algengur í 

úthafinu við syðri mörk íslensku fiskveiðilögsögunnar.  

Ýmsar aðrar tegundir eru nokkuð algengar á dýpinu vestan, suðvestan og sunnan 

við landið og hafa einhverjar þeirra verið tilkynntar í smávægilegu magni sem 

meðafli í veiðum í djúpsjó. 
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Hákarl (Somniosus microcephalus)   

Hákarlinn okkar er harðgerasta og kuldaþolnasta hákarlategund í heimi, og sú eina 

sem er heimakær í kaldsjónum norðan við Ísland. Hann finnst í öllu norðanverðu 

Norður-Atlantshafi, en einstakir fiskar hafa sést í hafinu úti fyrir Azoraeyjum og 

meira að segja úti fyrir Suður-Afríku. Náskyld tegund finnst í Norður-Kyrrahafinu. 

Hákarlinn finnst allt í kringum Ísland en er algengari í norðri. 

 

 

 
 

 

 

Hákarl. Mynd: www.fauna.is 
 

Hákarlinn getur orðið nokkuð stór, allt að 7 metra langur, sumir segja jafnvel lengri. 

Algeng stærð er 2 til 5 metrar. Hann er óseðjandi rándýr og étur allt sem er minna 

en hann sjálfur, hvort sem það er lifandi eða hræ. Á meðal þess sem fundist hefur í 

maga hákarls eru allar tegundir fiska, selir, hnísur, höfrungar, sjófuglar, hreindýr, 

hestar, kettir og hundar. Síðastnefndu fjögur voru líklegast þá þegar dauð er þau 

voru étin. A.m.k. viljum við ekki hugsa til þess að hákarlinn gangi á land til að veiða. 

Hákarlinn gýtur lifandi afkvæmum sem eru þá þegar um 40 cm löng. Erfitt var lengi 

vel að aldursgreina hákarlinn, en merkingar bentu til þess að hann yxi mjög hægt 

og yrði því væntanlega mjög gamall. Nú er búið að sanna það og sýna rannsóknirnar 

jafnframt að hákarlinn okkar er langlífasta hryggdýrið í heiminum, hann getur orðið 

um 400 ára gamall9. 

Hákarlaveiðar hafa líklegast verið stundaðar á Íslandsmiðum frá landnámi. Þær 

urðu nokkuð miklar á 19. öld en hápunktur þeirra var árið 1867 þegar 13.100 tunnur 

af hákarlalýsi voru fluttar út (hver tunna er um 62 lítrar). Þetta var líklegast 

mikilvægasta auðlindin á Íslandsmiðum á þeim tíma og einu fiskveiðar Íslendinga 

fyrir 20. öldina sem gætu talist til djúpsjávarveiða. Þrátt fyrir þetta voru þessar 

veiðar stundaðar á opnun árabátum yfir háveturinn. Seinna urðu þær fyrstu 

íslensku fiskveiðarnar sem stundaðar voru að krafti á seglskipum. Oftast var aðeins 

lifrin hirt en hún gaf af sér verðmæta olíu sem notuð var til þess að lýsa upp borgir 

Evrópu.  Þegar hvalaolía og jarðolía urðu algengari á markaðnum lækkaði verð á 

hákarlaolíu og beinar veiðar lögðust smámsaman af. Síðast var farið í hákarl lýsisins 

                                                                 

9 Nielsen, J. og félagar. 2016 
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vegna árið 1910. Afli hefur verið lítill síðan þá, eða um 40 tonn á ári, aðallega 

meðafli í botntroll en einnig fást nokkrir hákarlar á linu á hverju ári.  

 
Hákarlsafli Íslendinga. Heimild ICES, Hagstofa Íslands, Hagskinna. 

 

Þetta er eina íslenska fisktegundin þar sem meirihluti, ef ekki allur aflinn, fer á 

innanlandsmarkað. Kjötið er talið lítillega eitrað þegar það er ferskt, en Íslendingar 

kunna aðferð til þess að vindþurrka það, verka það og losa það við eitrunina. Eftir 

verkunina, hefur það sterkt ammoníaksbragð sem ekki fellur að smekk allra.  

Þessi hákarl heitir „Greenland shark“ á ensku og hafa sumir Íslendinga farið að apa 

beint eftir enskunni og kalla hann grænlandshákarl. Þetta er rangt og asnalegt. 

Íslendingar fundu þennan hákarl við Ísland löngu áður en þeir fundu Grænland og 

hafa í gegnum tíðina veitt meira af honum en nokkur önnur þjóð auk þess sem við 

erum þeir einu sem borðum hann. Hann ætti í raun að heita „Iceland shark“ á ensku. 

ERU MANNÆTUHÁKARLAR VIÐ ÍSLAND? 

Einungis ein íslensk háfategund er þekkt sem mannæta, það er bláháfurinn. Innan 
íslenskrar lögsögu finnst hann eingöngu í tiltölulega hlýjum sjó langt suður af 
landinu. Sjósunds- og baðstrandarfólk ætti þ.a.l. að vera nokkuð öruggt hér á 
landi. Í raun var ekki vitað að hann fyndist hér því lengi vel voru engar veiðar 
stundaðar þarna og því ekki vitað hvað væri þar að finna. Tilvist hans kom í ljós 
þegar farið var að stunda túnfiskveiðar á þessu svæði árið 1996. 

Hvítháfurinn er frægasta mannætan meðal hákarla. Hann hefur aldrei sést við 
Ísland enda finnst hann ekki þar sem sjór er kaldari en 12°C. Sjórinn við Ísland er 
hins vegar að hlýna og er meðalhiti sjávar við Vestmannaeyjar í ágúst nú rétt 
rúmlega 11,5 °C. Það er umhugsunarvert.  
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Háfur (Squalus acanthias)   

Háfurinn er miðlungsstór háfategund, sá stærsti sem mælst hefur á Íslandsmiðum 

var 114 cm. Hann finnst allt í kringum landið, en er sjaldgæfur í kaldsjónum úti fyrir 

Norðurlandi. Þrátt fyrir að ekki sé mikið af háf á Íslandsmiðum miðað við margar 

tegundir beinfiska, er hann samt algengasta hákarlategundin hér. Hann er yfirleitt 

botnlægur á leirbotni á landgrunninu og landgrunnshallanum, en sést oft ofar í 

vatnsmassanum. Hann er mikill flækingur, einstaklingar sem merktir hafa verið við 

Noreg og Norður-Ameríku hafa veiðst við Ísland.  

 
Háfur. Mynd: www.fauna.is 

 

Háfurinn er líklega ein algengasta háfategund í heimi, þar sem hann finnst 

heimshornanna á milli, í Kyrrahafinu, Atlantshafinu og Indlandshafi, á suðurhveli 

jarðar sem og á norðurhveli. Afar fáar dýrategundir hafa jafn mikla útbreiðslu og 

háfurinn. Hann étur ýmsa fiska rétt eins og botnlæga hryggleysingja.  

Háfurinn gýtur lifandi afkvæmum eins og algengt er meðal háffiska. Afkvæmin eru 

um 5 í hverju goti og eru þá þegar um 30 cm að lengd, það er álíka og 3 ára þorskur. 

Beinfiskar og brjóskfiskar fara því almennt mjög ólíkar leiðir til að fjölga sér, 

beinfiskar leggja áherslu á magnið en brjóskfiskar á gæðin. Háfurinn vex líka afar 

hægt en getur orðið mjög gamall, jafnvel er talið að hann geti orðið allt að 100 ára 

gamall. 

Nokkur hundruð tonn af háfi voru veidd árlega af erlendum togurum þegar þeir 

voru á Íslandsmiðum. Afli Íslendinga hefur ávallt verið lítill, um eða yfir 100 tonn 

síðastliðin ár. Háfurinn var í raun talinn plága meðal íslenskra sjómanna, þar sem 

aðrar verðmætari fisktegundir hverfa af miðunum þegar háfurinn birtist. Í dag er 

háfurinn aðallega meðafli við aðrar veiðar, aðallega á netaveiðum úti fyrir 

suðurströndinni yfir sumarmánuðina. 
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Tindaskata (Amblyraja radiata)   

Tindaskatan (líka kölluð tindabikkja) er 

smágerð skötutegund, yfirleitt ekki meira 

en 70 cm löng en getur þó náð allt að 100 

cm. Hún finnst allt í kringum landið og er í 

raun ein útbreiddasta fisktegundin á 

Íslandsmiðum10. Hún er algeng á 20 til 

1000 m dýpi og jafnvel dýpra. Tindaskatan 

er langalgengasta brjóskfiskstegundin á 

Íslandsmiðum og í raun sú eina sem getur 

talist algeng á landgrunninu. Hún finnst 

bæði austan- og vestanmegin í Norður- 

Atlantshafinu. Náskyldar tegundir finnast um öll heimsins höf. 

Tindaskatan étur ýmsa bráð, svo sem fiska eins og sandsíli, loðnu og smáa 

þorskfiska, en einnig botnlæg krabbadýr og aðra hryggleysingja. Ekki er mikið vitað 

um hrygninguna en hún er talin vera dreifð yfir allt árið og nær hámarki á sumrin. 

Erfitt er að meta aldur brjóskfiska, en talið er að tindaskatan geti náð að minnsta 

kosti 20 ára aldri.  

Tindaskatan hefur alla tíð verið veidd sem meðafli í ýmis veiðarfæri við Ísland og 

var lengi vel talin verðlaus og henni hent. Landaður afli óx þó úr nánast engu árið 

1980 í meira en 1000 tonn á ári, eftir 1995. Aflinn hefur verið af þeirri stærðargráðu 

síðan þá. Aukning má líklega skýra með því að sjómenn hafi farið að hirða hana.  

Hlutfallslega stór hluti fer nú á innanlandsmarkað. Ástæðan fyrir þessu er að skatan, 

sem hefur verið hefðbundin matur Íslendinga í gegnum aldirnar, er orðin sjaldgæf 

og því hefur tindaskatan komið sem staðgengill hennar á Þorláksmessu. Þetta er hið 

besta mál þar sem tindaskatan er ágætis matfiskur og nóg er til af henni. 

HVERJIR ERU STÆRSTU FISKAR Í HEIMI? (McClain ofl. 2015) 

Hvalhákarl 18,8 m og 21.500 kg  Beinhákarl 12,3 m og 16.000 kg 
Hvítháfur 7,0 m og 3.312 kg      Djöflaskata 7 m og 3.000 kg 
Tunglfiskur 3,3 m og 2.300 kg  Hússtyrja 7,3 m og 1.474 kg 
Blámerlingur 5 m og 1.106 kg  Kyrrahafslúða 3 m og 363 kg 
Mekong risagrani 3 m 350 kg  Síldarkóngur 8 m og 272 kg  
 
                 Beinhákarl, tunglfiskur og síldarkóngur hafa fundist hér við land  

                                                                 

10 Höskuldur Björnsson og félagar 2007 

 
Tindaskata. Mynd: 
www.fauna.is 
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Skata (Dipturus batis)   

Skatan er mjög stór 

skötutegund, yfirleitt 

um 100 til 150 cm löng, 

en hún getur náð 

næstum 3 m lengd. Hún 

finnst allt í kringum 

landið en er mun 

sjaldgæfari í kalda 

sjónum norðan og 

austan við landið. Hún 

finnst á breiðu 

dýptarsviði, frá 10 til 

1000 m dýpi, oftast milli 

100 og 200 m, grynnra 

yfir sumartímann. Hún 

finnst aðeins í Norðaustur-Atlantshafinu frá Múrmansk í norðri til Marokkó í suðri. 

Náskyldar tegundir finnast um öll heimsins höf. 

Skatan étur ýmsa fæðu, bæði botnlæga hryggleysingja og fiska. Stærri skötur éta 

aðallega aðra fiska. Hún verður trúlega kynþroska seint og vex hægt, en eins og með 

aðra brjóskfiska, þá er erfitt að aldursgreina skötuna. 

Skatan var nokkuð algeng á Íslandsmiðum, en hefur verið ofveidd þar sem aflinn er 

nú aðeins um 10% af því sem hann var fyrir 50 árum. Það er ekkert aflamark á skötu 

enda er hún aðallega meðafli við aðrar veiðar. Ástand stofnsins má bera saman við 

lúðustofninn þar sem báðir tegundir eru nú orðnar sjaldgæfar.  

Skatan stóð líklega undir megninu af þeim skötuafla sem tilkynntur hefur verið af 

Íslandsmiðum í gegnum tíðina. Aðrar tegundir hafa þá annaðhvort verið of smáar 

til að vekja áhuga eða lifað of djúpt svo að veiðarfæri hafa ekki náð til þeirra. Skatan 

er veidd með ýmsum veiðarfærum allt árið um kring. 

Stór hluti aflans fer á innanlandsmarkað þar sem skatan er mjög vinsæll matur á 

Íslandi. Þorri aflans er étinn á Þorláksmessu, 23. desember. Íslenska verkunarleiðin 

er nokkuð einföld; skötunni er staflað í haug á þilfarinu eða í fjörunni og látinn 

standa í nokkra mánuði. Á þessu tímabili brotna þvagefnin í blóðinu niður í 

sterklyktandi ammoníaksambönd. Skaðlegar bakteríur sem valda úldnun geta ekki 

þrifist þarna vegna þess hve sýrustigið er hátt. Það er algeng trú að Íslendingar borði 

 

Skata. Mynd: www.fauna.is 
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úldna skötu, það er ekki rétt! Skatan er ekki úldin! Hákarlinn er unninn á svipaðan 

hátt. Hákarlinn er hins vegar borðaður hrár en skatan er soðin. 

Sterk ammoníakslykt af vel kæstri skötu er ætlað að stöðva öndun tímabundið og í 

kjölfarið hreinsa ennisholurnar. Hún var talin hin besta lækning við kvefi. 

Rannsóknir hafa ekki staðfest þetta en hafa ekki afsannað það heldur.  

 

 
Skötuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 
 

ERU SKÖTUR HÆTTULEGAR? 

Íslenskar skötur eru ekki hættulegar en erlendis finnast tegundir sem eru 
varasamar. Fyrst ber þar að nefna hrökkviskötur. Þær eru meðal mjög fárra 
sjávarfiska sem framleiða rafmagn. Þær nota rafmagnið til að lama bráð og 
fæla rándýr í burtu. Ekki er þó vitað til þess að hrökkviskötur hafi orðið fólki 
að bana. Stingskötur eru annar flokkur af skötum. Þær eru með stóran 
eitraðan sting aftan á halanum. Þær nota hann eingöngu í sjálfsvörn og eru 
því ekki hættulegar nema verið sé að áreita þær eða þeim komið á óvart. 
Stingurinn getur valdið miklum sársauka og jafnvel dauða ef eitrið kemst hratt 
í blóðrásina. Það var einmitt stingskata sem drap krókódílamanninn Steve 
Irwin með því að stinga hann í hjartað.   
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BEINFISKAR (OSTEICHTHYES) 

Langflestir fiskar í heiminum eru beinfiskar eða um 95% af öllum fisktegundum. 

Nánast allir þeirra eru líka í undirflokki nýugga (teleostei). Beinfiskar eru með innri 

stoðgrind úr beini eins og nafnið gefur til kynna. Galdurinn að velgengni þeirra eru 

líka uggarnir og kjafturinn. Kjaftur þeirra er framskjótanlegur og geta þeir þannig 

sogað upp í sig fæðu eldsnöggt. Margar útgáfur hafa þróast af kjafti þessum og hafa 

mismunandi tegundir því aðlagast fjölmörgum fæðugerðum. Uggarnir eru mjög 

léttir og hreyfanlegir miðað við ugga brjóskfiska. Uggar brjóskfiska eru fyrst og 

fremst notaðir til að halda þeim á floti, líkt og vængir flugvéla halda þeim á lofti. 

Beinfiskar eru flestir með sundmaga sem sér um að halda flotkraftinum, uggarnir 

eru í staðinn notaðir til fínhreyfinga og jafnvægis. Nútímabeinfiskar eru því mun 

liprari í hreyfingu en brjóskfiskar og frumstæðir beinfiskar. Þótt þetta séu 

megindrættirnir hjá beinfiskum eru þeir mjög fjölbreyttir.  

Ættbálkar beinfiska eru um 5111, allt frá pínulitlum og furðulegum sæhestum til 

rennilegra og risastórra túnfiska. Við Ísland hafa um það bil 300 tegundir beinfiska 

og 40 tegundir brjóskfiska fundist og bætast reglulega nýjar við12. 

Beinfiskategundirnar eru ekki aðeins fleiri heldur er stofnstærð þeirra jafnframt 

margfalt meiri en brjóskfiskanna. Hér á eftir er sérstök umfjöllun um átta helstu 

ættbálka beinfiska: Þorskfiska, brynvanga, flatfiska, borra, kjaftgelgjur, glitfiska, 

síldfiska og laxfiska.  

Ættbálkar beinfiska sem finnast á Íslandsmiðum eru mun fleiri eða 23 samtals en 

nytjafiskar finnast varla í hinum ættbálkunum. Af öllum þessum fiskum hafa 

einungis um 30 verið nýttar hér á landi. Stundum er þó ein og ein tegund nýtt 

tímabundið. Gulldeplan, sem er af ættbálki ljósbera, er til dæmis með smæstu 

uppsjávarfiskum. Hún finnst á íslensku hafsvæði og hefur nýlega náð athygli 

íslenska uppsjávarflotans. Í þessum ættbálki er einnig aragrúi lítilla 

miðsjávarfiskategunda, gjarnan með ljósfæri eins og nafn ættbálksins gefur til 

kynna. Engin þeirra er hins vegar veidd. Það á reyndar við um marga þessara minni 

ættbálka, þetta eru miðsjávar- eða djúpfiskar sem finnast að mestu utan 

hefðbundinna veiðislóða. 

Annar minniháttar ættbálkur er serkir, nokkrar tegundir þessa ættbálks finnast hér 

en ekki eru þeir algengir. Ein tegund hefur þó verið veidd í litlu magni, það er 

búrfiskurinn. Hann er algjör andstæða gulldeplunnar. Hann verður nokkuð stór, 

                                                                 

11 Froese and Pauly 2015 
12 Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson 2013 
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verður allra fiska elstur og er mjög verðmætur. Þetta er einnig ein af fáum íslenskum 

fisktegundum sem finnst út um allan heim. Mikið er til dæmis veitt af honum við 

Ástralíu og Nýja Sjáland. Búrfiskurinn finnst í nokkru magni á djúpslóð V, SV, S og 

SA við Ísland. Hann veiðist öðru hverju sem meðafli á öðrum djúpsjávarveiðum. 

Mikið magn fannst árið 1991 og náði aflinn hámarki í um 715 tonnum árið 1993. 

Eftir það hefur afli minnkað. 

 

 

 
Fulltrúar ýmissa ættbálka beinfiska sem finnast hér við land en eru sjaldgæfir. Talið 
að ofan frá vinstri til hægri: styrja, búrfiskur, pétursfiskur, gulldepla, vogmær, 
tunglfiskur, stóra sænál, Myndir: www.fauna.is 
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ÞORSKFISKAR (GADIFORMES) 

Þorskfiskar eru nokkurs konar einkennisfiskar norðurhafa. Fátt er um þorskfiska á 

suðurhveli jarðar og enn minna er um þá í hitabeltinu, en eftir því sem norðar 

dregur verða þeir meira áberandi. Hér við land eru þeir mjög áberandi og væru það 

engar ýkjur að kalla þá einkennisfiska Íslandsmiða. Mikilvægastur er að sjálfsögðu 

þorskurinn sjálfur13. Ýsa og ufsi eru einnig með mikilvægustu nytjategundum 

Íslandsmiða en hafa þó aldrei náð að velta þorskinum úr stalli. Aðrar mikilvægar 

tegundir eru kolmunni, keila, langa, blálanga og lýsa. Þeim verður öllum lýst nánar 

hér á eftir. Nánast allir þorskfiskar eru botnfiskar í sjó þó að þeir þvælist talsvert 

upp um sjó í fæðuleit. Eina undantekningin hér er kolmunninn sem er 

uppsjávarfiskur.  

 
Snarphali og spærlingur. Myndir: www.fauna.is 

 

Þetta er engan veginn tæmandi listi yfir þorskfiska á Íslandsmiðum, þar sem 31 

önnur tegund hefur fundist hér. Sumar þeirra, eins og snarphali og slétthali eru 

nokkuð stórar og nægilega algengar til þess að smávegis hefur verið veitt af þeim. 

Fiskar þessir eru af ætt langhala og einkennast af því að þeir eru ekki með sporð, 

heldur nokkurskonar hala. Nokkrar aðrar skyldar tegundir finnast hér á djúpslóð, 

utan hefðbundinna fiskimiða. 

Aðrir stórir þorskfiskar hafa sést við Ísland, en eru bara gestir. Lýrinn er til dæmis 

nokkuð tíður gestur frá evrópskum hafsvæðum. Fjölmargar minni tegundir eru svo 

nokkuð algengar hér. Einungis ein lítil þorskfiskategund hefur þó verið veidd hér, 

spærlingurinn. Hann er algengur sunnan og vestan við Ísland. Vandamál skapaðist 

hins vegar í kringum þessar veiðar þar sem ungviði mikilvægari nytjategunda, eins 

og þorsks og ýsu, veiddist oft með sem meðafli. Þessum veiðum var því hætt sem 

var kannski eins gott því að spærlingurinn er mikilvæg fæða fyrir margar stærri 

tegundir. Spærlingurinn er yfirleitt milli 15 og 20 cm að lengd, á stærð við rúmlega 

ársgamlan þorsk.  

                                                                 

13 Hafrannsóknastofnun 1978-2015 
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Lýsa (Merlangius merlangus)   

Lýsan er smár eða miðlungsstór þorskfiskur, yfirleitt á bilinu 30 til 40 cm langur, en 

stærsti einstaklingurinn sem veiðst hefur á Íslandsmiðum mældist 79 cm14. Vöxtur 

er frekar hraður en hún getur náð kynþroska við tveggja ára aldur. Hún getur orðið 

allt að 10 ára gömul. Lýsan finnst allt í kringum landið á grunnslóð, en er mun 

sjaldgæfari í kaldsjónum norðan og austan við landið. Hrygning fer fram með suður- 

og suðvesturströndinni, seint á vorin eða snemma sumars sem er seinna en hjá 

flestum öðrum þorskfiskum. Hún heldur sig oftast á leir- eða sandbotni á grunnslóð, 

yfirleitt á minna en 30 metra dýpi. Lýsan er með beittar tennur og hún lifir þess 

vegna á öðrum smáfiski. Lýsan finnst eingöngu Evrópumegin í Norður-

Atlantshafinu. 

Lýsa. Mynd: www.fauna.is  
 

Lýsan er mikilvæg nytjategund í Evrópu, en álitin frekar ómerkilegur meðafli á 

Íslandsmiðum. Afli nú til dags er yfirleitt rétt rúmlega þúsund tonn á ári. Þegar 

erlendir flotar stunduðu veiðar við Ísland, var lýsuafli þó mun meiri en í dag. Mest 

er veitt í botnvörpu meðfram suðurströndinni.  

FISKUR MEÐ FROSTLÖG 

Ískóðið er líklega algengasti fiskurinn í Íshafinu norðan Íslands, það er 
eindregin heimskautafiskur. Það finnst jafnvel undir hafísnum á sjálfu 
norðurskautinu. Þar er auðvitað ískalt, það kalt reyndar að lífverur eru í mikilli 
hættu á að frjósa, sem er banvænt fyrir flestar lífverur. Í blóði ískóðsins rennur 
hins vegar frostlögur sem gerir því kleift að lifa við þessar köldu aðstæður. Á 
köldum tímabilum getur verið sérlega mikið af ískóði við Ísland, jafnt á 
djúpslóð sem grunnslóð. 

Ískóð. Mynd: www.fauna.is  

                                                                 

14 Ólafur K. Pálsson 2001 
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Þorskur (Gadus morhua)   

Þorskurinn er einn algengasti fiskurinn í öllu norðanverðu Norður-Atlantshafinu. 

Við Ameríku finnst hann frá Þorskhöfða í suðri og norður í Baffinflóa. Hann er við 

sunnanvert Grænland, allt í kringum Ísland og Færeyjar. Við Evrópu finnst hann frá 

norðanverðum Biskayaflóa og norður til Svalbarða. Á stórum hluta þessa svæðis er 

hann mikilvægasta nytjategundin.  

 
Þorskur. Mynd: www.fauna.is 
 

Þorskurinn getur orðið nokkuð stór. Stærsti fiskurinn sem mældur hefur verið á 

Íslandsmiðum var 186 cm langur og 17 ára gamall. Algeng stærð í afla flestra 

veiðarfæra er á bilinu 45 til 85 cm að lengd. Þetta samsvarar u.þ.b. 4 til 7 ára gamals 

sem er 1 til 4 kg. Net eru helsta undantekningin, þar sem þau velja mun stærri fisk, 

eða á billinu 75 til 105 cm.  

Vöxturinn getur verið mjög breytilegur bæði milli ára og svæða. Almennt vex 

þorskurinn hægar í kaldari sjónum norðan og austan við land en í hlýja sjónum í 

suðri. Breytileiki í vexti milli ára stjórnast aðallega af stofnstærð helstu bráðarinnar, 

loðnunnar. Almennt eru þriggja ára þorskar um 1 kg og á stærðarbilinu 30 til 40 cm 

langir, meðan 10 ára gamli þorskar eru í kringum 10 kg og einhvers staðar í kringum 

100 cm að lengd. Hins vegar er breytileiki mikill. 

Kynþroskaaldur er einnig breytilegur milli ára og svæða. Hann er einnig nátengdur 

vexti, hægvaxta fiskar þroskast seinna en hraðvaxta fiskur. Því nær þorskur í köldum 

sjó ekki 50% kynþroska (aldurinn þar sem 50% af árganginum er kynþroska) fyrr en 

um 7 ára aldurinn, á meðan bróðir hans í suðri nær þessu við 5 ára aldur. 

Þorskurinn hrygnir allt í kringum landið, en stærstu og mikilvægustu 

hrygningarstöðvarnar eru úti fyrir suðvesturströndinni. Hrygning á sér stað síðla 

vetrar. Fyrr á tíðum var aðalfiskveiðivertíðin á Íslandi frá febrúar og fram í apríl og 

mest var veitt úti fyrir Suðvestur- og Vesturlandi einmitt þegar hann var að ganga 

til hrygningar. Eftir hrygningu dreifir þorskurinn sér aftur um landgrunnið. Mesti 

Þorskur 

https://youtu.be/xQsBsYMpTH4
https://youtu.be/xQsBsYMpTH4
https://youtu.be/xQsBsYMpTH4
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þéttleikinn er þá á aðalfæðuslóðunum úti fyrir Norðvestur- og Suðvesturlandi þar 

sem hlýr Atlantssjórinn mætir köldum pólsjónum. 

Lirfur og seiði reka réttsælis í kringum landið með hafstraumum15. Um haustið leita 

þau svo til botns og hugsa þau þá fyrst og fremst um að verða ekki étin. 

Hættulegustu óvinir litlu þorskanna á þessu aldursskeiði eru stærri bræður þeirra. 

Þorskurinn er því það sem kallað er á ensku „cannibalistic“. Þetta þýðir þó ekki að 

hann sé mannæta heldur er hann sjálfæta. 

Aðalslóðir ungviðisins eru á kaldari hafsvæðum Íslandsmiða fyrir norðvestan, 

norðan og austan landið. Almennt færa seiðin sig dýpra eftir því sem þau vaxa og 

fara svo að finnast á fæðuslóðum fullorðinna fiska við kynþroskaaldur.  

ERU TIL FLEIRI ÞORSKAR Í HEIMINUM? 

Margar tegundir bera nafnið þorskur þó að þær séu í raun alls óskyldar þorski. 
Víða þar sem Evrópumenn settust að rákust þeir á fiska sem líktust að sumu leyti 
þorskum (þótt þeir væru alls óskyldir) og fengu þeir því þorsknafnið, það er t.d. til 
svartþorskur í Norður-Kyrrahafi og kóralþorskur og jafnvel kartöfluþorskur við 
Ástralíu. Stundum er líka um hrein vörusvik að ræða því að þorskur er vel þekkt 
og vinsæl afurð, ef einhver óþekkt tegund bar þorsknafnið voru meiri líkur á að 
hún seldist. Fyrir utan þetta þá eru til tvær aðrar raunverulega þorskategundir. 
Kyrrahafsþorskurinn finnst í Norður-Kyrrahafinu og er mjög líkur okkar þorski. Við 
Grænland fannst líka þorsktegund sem bar nafnið uvak eða fjarðaþorskur, 
erfðafræðirannsóknir hafa nú sýnt fram á að þetta er í raun kyrrahafsþorskur. Í 
staðinn bættist alaskaufsinn nokkuð óvænt inn í þorskhópinn, af sömu ástæðum. 
Erfðafræðirannsóknir sýndu nefnilega að hann er í raun náskyldur þorskinum 
okkar, miklu skyldari honum heldur en ufsanum. Þess má geta að alasakufsinn er 
næstmest veidda fisktegund í heiminum. Alaskaufsi hefur líka örfáum sinnum 
fundist við Noreg. Nafnið alasakaufsi er því kolrangt og ekki ólíklegt að það eigi 
eftir að breytast í framtíðinni.  

Íslenski þorskstofninn heldur sig aðallega á íslenska landgrunninu, þó svo fáeinar 

endurheimtur á merkjum hafi átt sér stað á öðrum miðum. Ein meiriháttar 

undantekning er á þessu annars staðbundna útbreiðslumynstri. Grænlenski 

þorskstofninn er að miklu leyti upprunninn frá lirfureki af íslenskum 

hrygningarslóðum. Þegar þessi fiskur verður kynþroska snýr hann oft aftur á 

Íslandsmið til þess að hrygna. Þessi endurkoma hefur á tíðum haft mikil áhrif á 

þorskveiðar á Íslandsmiðum, orsakað mikla aflaaukningu sem og mikil vandamál í 

stofnstærðarmælingum. Þetta er kallað Grænlandsgöngur. Þær hafa þó ekki átt sé 

stað í neinum mæli síðan 1990 þar sem grænlenski stofninn hefur verið í lægð.  

                                                                 

15 Guðrún Marteinsdóttir 2006 
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Fæða þorsksins er mjög fjölbreytt, og gæti það verið ein af ástæðunum fyrir 

velgengni hans. Helsta fæða ungviðisins eru ýmsar svifdýrategundir. Rauðátan er 

líklega mikilvægust, en í maga smáþorska er líka að finna mikið af ljósátu og 

loðnuseiðum. Þegar þorskurinn stækkar og leitar til botns fer hann að éta mikið af 

ýmsum litlum botnlægum hryggleysingjum. Þegar hann hefur náð 20-30 cm lengd 

verður helsta fæða hans rækja, þó svo það megi finna ýmsa aðra bráð í fæðu hans. 

Þegar hann stækkar enn þá eykst hlutdeild smáfiska í fæðu hans, aðallega loðnu. 

Fiskarnir sem þorskurinn étur stækka svo í jöfnu hlutfalli við vöxt hans. 

Þorskur er veiddur allt í kringum Ísland og allt árið um kring, en veiðar eru ennþá 

mestar yfir vetrartímann þegar hann gengur á hrygningarslóðir á grunnslóð. Á 

öðrum árstímum fæst mestur afli á helstu fæðuslóðunum norðvestan og suðvestan 

við Ísland. Hann er helst veiddur á 100-250 m dýpi við sjávarhita frá 4 til 7 °C. 

Þorskafli Íslendinga hefur sveiflast frá 160.000 til 470.000 tonnum á ári og hefur að 

meðaltali verið nálægt 300.000 tonnum. Heildarafli allra þjóða á Íslandsmiðum 

jókst frá byrjun 20. aldarinnar í nálægt 500.000 tonn í kringum árið 1935. Aflinn féll 

eftir það vegna kreppunnar miklu og einnig vegna seinni heimsstyrjaldarinnar þegar 

erlend skip máttu ekki veiða á Íslandsmiðum. Eftir stríðið, jókst aflinn aftur hratt í 

hámark 551.084 tonn árið 1954. Síðan þá hefur heildarafli smám saman minnkað í 

núverandi stöðu. 

 
Þorskafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 
 

Þorskur er efnahagslega langtum mikilvægasta fisktegundin við Ísland. Á 

undanförnum árum hafa þorskafurðir staðið undir 35-40% af 
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heildarútflutningstekjum sjávarafurða. Hann er langmikilvægasta tegundin á 

handfæra-, línu- og netaveiðum, og einnig mikilvæg tegundin í dragnóta- og 

botnvörpuveiðum.  

Helstu útflutningsmarkaðir þorsks eru Bretland og Spánn. Þessi tvö lönd hafa 

reyndar í meira en hundrað ár verið helstu markaðirnir fyrir íslenskar þorskafurðir. 

Aðrir vestur- og suðurevrópskir markaðir hafa einnig verið mikilvægir í gegnum 

tíðina.  Þorskur er unninn með ýmsum hætti. Í Suður-Evrópu er hann aðallega 

seldur saltaður, þar telst saltfiskur hátíðarmatur. Stærstu saltfiskmarkaðirnir eru á 

Spáni og í Portúgal. Svipað magn er ísað um borð í skipum og svo unnið nánar og 

fryst eftir löndun. Þær afurðir fara víða um heim en mest til Vestur-Evrópu og 

Norður-Ameríku. Áður fyrr var talsvert af þorski unnið úti á sjó og fryst þar. Þetta 

hefur minnkað mikið vegna þess að hagkvæmara er að vinna fiskinn í landi. Aukinn 

hluti aflans er þó ekki frystur lengur heldur fluttur út ferskur í flugi eða í gámum. 

Þetta er verðmætasta varan en jafnframt sú viðkvæmasta því að ef töf verður á 

flutningum getur hann skemmst. Þá er einnig stór markaður fyrir þurrkaðan þorsk í 

Nígeríu.  

Þorskinn má elda á margvíslegan hátt. Ferskur fiskur er soðinn eða steiktur og á 

Íslandi er hann oftast borðaður með smjöri og kartöflum. Hann er einnig vinsæll 

sem hráefni í „fish and chips”. Saltaði fiskurinn er annaðhvort soðinn beint, eins og 

algengt er á Íslandi, eða útvatnaður fyrst (svo að hann taki aftur í sig vatn) og svo 

eldaður eins og gert er í Suður- Evrópu. Þurrkaður fiskur er annaðhvort borðaður 

strax sem snakk, eins og vinsælt er hér á landi, eða útvatnaður og þá eldaður eins 

og algengt er í Nígeríu.  

MIKILVÆGI ÞORSKSINS FYRIR ÍSLENDINGA 

Fyrir flesta Íslendinga er þorskur „fiskurinn”. Hann er núna og hefur nánast alltaf verið 
langtum mikilvægasti nytjafiskur Íslandsmiða. Á tuttugustu öldinni hefur einungis 
síldin náð þangað sem þorskurinn hefur hælana og á 19. öldinni náði hákarl, örfá ár, 
að slaga upp í þorskinn að mikilvægi. Þorskurinn er líka stór, frjósöm, gráðug og 
hraðvaxta fisktegund. Hann hefur þar af leiðandi stórtæk áhrif á aðrar sjávarlífverur. 

Saga fiskveiða við Ísland hefur meira eða minna snúist um þorsk. Erlendir 
fiskveiðiflotar komu hingað til að veiða þorsk. Flestar aðgerðir Íslendinga til að stjórna 
fiskveiðum, hvort sem er með útfærslu landhelginnar, svæðafriðunum eða 
kvótakerfum, hafa yfirleitt fyrst beinst að þorskinum. Þróun í fiskvinnslu hefur einnig 
fyrst og fremst verið vegna þorsks. Þorskurinn hefur því mótað íslenskt samfélag um 
aldir. Eina tegundin sem kemst nálægt þorskinum í mikilvægi við mótun íslenska 
samfélags er síldin, þó aðeins frá lokum 19. aldar. 
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Ýsa (Melangrammus aeglefinus)    

Ýsan er frekar stór þorskfiskur þótt hún sé allajafna minni en frændi hennar, 

þorskurinn. Algeng lengd í afla er frá 50 til 65 cm. Stærsta ýsan sem veiðst hefur á 

Íslandsmiðum mældist 112 cm. Ýsan er algeng allt í kringum Ísland þegar vel árar, 

en á köldum tímabilum er hún sjaldgæf í kaldari sjónum norðan og austan við 

landið. Hana má oftast finna á mjúkum botni á 10 til 200 m dýpi. Hún er algeng bæði 

vestan og austanmegin í Atlantshafinu en finnst ekki í Kyrrahafinu.  

 
Ýsa. Mynd: www.fauna.is 
 

Stundum er sagt að ýsan sé hrææta. Það er alrangt, hún er botndýraæta og étur 

aðallega burstaorma og smáskeljar sem lifa á eða í botninum. Hún neitar sér þó ekki 

um loðnu og sandsíli þegar það eru í boði.  

Lífsferill ýsunnar er svipaður og hjá þorskinum. Aðalhrygningin á sér stað með 

suður- og suðvesturströndinni frá apríl til maí. Hrognin og lirfurnar reka svo með 

straumum vestur, norður og stundum austur með landinu yfir sumarið. Að hausti 

leita seiðin svo til botns. Oft er því mikið af smáýsu úti fyrir Norðurlandi. Vöxtur er 

frekar hraður fyrstu tvö árin, töluvert hraðari en hjá þorski. Ýsan verður kynþroska 

3 til 4 ára, eða ári eða tveimur á undan þorskinum. Fiskar vaxa yfirleitt hægar eftir 

kynþroska og þar af leiðandi vex þorskurinn hraðar en ýsan eftir 3 ára aldur og 

verður stærri. Elsta ýsan sem hefur mælst á Íslandsmiðum var 18 ára. 

Ýsa er veidd allt í kringum landið og allt árið umkring. Bestu veiðislóðirnar eru 

vestan við landið. Hún er aðallega veidd með botnvörpu, en einnig með línu og 

dragnót. Stundum er sótt beint í ýsu en hún er einnig algengur meðafli á 

þorskveiðum þar sem útbreiðsla tegundanna er svipuð. Sögulega hefur ýsuafli 

íslenskra skipa verið kringum 50.000 tonn á ári. Eftir árið 2000 stækkaði stofninn þó 

mjög mikið og fór afli þá yfir 100.000 tonn. Afli hefur hins vegar minnkað aftur 

samhliða því að stofninn minnkaði. Erlend skip, sérstaklega enskir togarar, veiddu 

svipað magn og Íslendingar áður en lögsagan var færð út. 
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Ýsuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 
 

Ýsan er unnin svipað og þorskinn. Stærsti hlutinn er ísaður um borð í veiðiskipunum 

og svo flakaður og frystur í landi. Nokkuð stór hluti er einnig fluttur beint ferskur úr 

landi í flugi eða í gámum. Þó er sá munur á ýsu og þorski að lítill hluti ýsunnar er 

þurrkaður eða saltaður, en ýsan hentar ekki jafnvel til söltunar og þorskurinn. 

Langstærstu ýsumarkaðirnir eru í Bretlandi og Bandaríkjunum. Lítill hluti er fluttur 

út til annarra landa. 

  

AF HVERJU BORÐA ÍSLENDINGAR ÝSU FREKAR EN ÞORSK? 

Ýsa er sá fiskur sem Íslendingar borða mest og velja margir hana fram yfir 
þorsk. Þetta er nokkuð sérstakt því að þorskur er í raun verðmætari á flestum 
mörkuðum. Þetta gæti átt sér sögulega skýringu. Áður fyrr var eina leiðin til 
að varðveita fisk að þurrka hann eða salta. Þorskurinn hentar miklu betur til 
bæði söltunar og þurrkunar og var því miklu verðmætari útflutningsafurð. 
Verðminni ýsan var hins vegar hirt til heimabrúks og borðuð samdægurs. 
Segja má að þorskurinn hafi verið ígildi gjaldeyris og maður borðar ekki 
peninga. Önnur ástæða sem nefnd hefur verið er að þorskur er oftar með 
hringorma í holdinu og þykir mörgum það ólystugt. Í fiskvinnslu er mikið lagt 
upp úr að hreinsa þessa orma úr holdinu. Annars eru þeir skaðlausir. 
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Ufsi (Pollachius virens)   

Ufsinn er stór þorskfiskur, yfirleitt á bilinu 70 til 110 cm langur í afla. Stærsti 

einstaklingur sem veiðst hefur á Íslandsmiðum mældist 132 cm. Ufsi finnst allt í 

kringum Ísland, en er sjaldgæfari í kaldsjónum norðan og austan við landið. Ufsinn 

er nokkurs konar blanda af uppsjávar- og botnfiski, hann finnst bæði nálægt botni 

og ofar í vatnssúlunni. Hann er straumlínulagaður og er því mjög góður sundfiskur. 

Hann syndir hratt um allt íslenska landgrunnið en einstaklingar sem merktir hafa 

verið á Íslandsmiðum hafa oft veiðst við Evrópu og öfugt. Ufsann má finna báðum 

megin í Norður-Atlantshafinu og er útbreiðsla hans mjög lík og hjá þorski og ýsu. 

Ufsinn finnst ekki í Kyrrahafinu. Alaskaufsinn, sem er ein mest veidda fisktegund í 

heimi, er alls ekki ufsi, í raun er hann þorskur.  

 
Ufsi. Mynd: www.fauna.is 

 

Ufsinn étur aðallega uppsjávarlífverur. Ljósátan er mikilvægasta fæðan fyrir 

ungfiskinn, Loðna og sandsíli fyrir stærri ufsann en aðrir fiskar eru einnig étnir í 

minna mæli. Hrygning fer fram með suður- og suðvesturströndinni frá janúar til 

mars, fyrr en hjá ættingjum hans þorski og ýsu. Um miðjan júní er ungviðið orðið 

mjög áberandi á grunnslóð allt í kringum landið. Ungviði ufsans sést oft við bryggjur 

allt í kringum landið. Ufsinn færir sig sífellt dýpra þegar hann eldast. Vöxtur er frekar 

hraður og ufsinn nær kynþroska við 5 til 6 ára aldur. 

Ufsinn hefur lengi vel verið ein mikilvægasta nytjategundin á Íslandsmiðum. Afli 

hefur verið frá 30.000 til 130.000 tonn árlega síðan 1950. Næstum því allur 

núverandi afli er veiddur af íslenskum bátum, en þýskir togarar sóttu einnig 

sérstaklega mikið í ufsa þegar þeir stunduðu sínar veiðar hér við land.  

Nú til dags er ufsi aðallega veiddur með botnvörpu og dreifist aflinn jafnt yfir árið. 

Einnig er nokkur afli fenginn í net. Bæði er sótt beint í ufsann en einnig er hann 

algengur meðafli við þorsk- og ýsuveiðar. Stór hluti aflans fæst á 

landgrunnskantinum, úti fyrir Suður- og Vesturlandinu. Þar er væntanlega 



 Íslenskur sjávarútvegur  Nytjafiskar við Ísland 32 

aðalfæðuslóðir ufsans. Veiðar á smáufsa á stöng eru einnig vinsælar meðal smáfólks 

á bryggjum um allt land. 

 
Ufsaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 

Ufsi er unninn svipað og þorskur. Stór hluti er flakaður og frystur um borð í 

frystitogurum eða ísaður á sjó og síðan flakaður og frystur í landvinnslum. 

Töluverður hluti er einnig saltaður og þurrkaður. Ufsi er seldur um allan heim, 

stærsti markaðurinn er Þýskaland þar sem löng hefð er fyrir neyslu ufsa. Stór 

markaður, svipaður þeim þýska, er einnig í Holllandi. Mest af frystu flökunum fer á 

þessa markaði sem og til Frakklands, Litháens, Bandaríkjanna, og margra annarra 

landa að auki. Salfiskurinn fer aðallega til Spánar og sá þurrkaði til Nígeríu. 

 

ER UFSI EKKI LAXFISKUR? ÉG HEF HEYRT AÐ HANN SÉ KALLAÐUR SJÓLAX. 

Nei, þótt ufsi sé rennilegur sundfiskur eins og margir laxfiskar þá er hann 
þorskfiskur. Hins vegar er hold hans ekki skjannahvítt eins og hjá þorski og er 
hann því talsvert verðminni. Orðið ufsi er því ekki eins söluvænlegt og þorskur, 
hvað þá lax. Til að fá hærra verð var niðursoðinn og saltaður ufsi oft litaður 
rauðleitur og seldur sem sjólax. Síðar hefur skapast hefð fyrir þessu, 
sérstaklega í Þýskalandi. Í grunninn er þetta auðvitað svindl. Þetta þekkist því 
miður víða um heim, verðlitlar og óþekktar tegundir eru dulbúnar sem 
verðmætari og þekktari tegundir til að hækka verðið. Sardínurnar sem við 
kaupum í dós eru t.d. yfirleitt ekki sardína heldur brislingur. Hann er alls ekkert 
verri á bragðið en kaupendur þekkja bara ekki nefnið. 
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Langa (Molva molva)   

Langan verður stærst þorskfiska við Ísland en sú stærsta sem um er getið var 212 

cm löng (til samanburðar náði stærsti íslenski maðurinn, Jóhann Svarfdælingur, 

mest 234 cm hæð). Langan finnst allt í kringum landið en er sjaldgæf í kaldsjónum 

norðan og austan við landið. Hún finnst á víðu dýptarsviði eða frá 15 til 1000 m dýpi. 

Yfirleitt er yngri fiskurinn á grynnra vatni. Hún finnst báðum megin í norðanverðu 

Norður-Atlantshafinu en er sjaldgæf Ameríkumegin. 

  
Langa. Mynd: www.fauna.is 

 

Langan er mikill ránfiskur og er með stóran kjaft og beittar tennur til að sanna það. 

Hún étur því aðra fiska eins og síld, flatfiska og aðra þorskfiska. Hún getur einnig 

étið botnlæga hryggleysingja þegar fiska skortir.  

Hrygning á sér stað í maí og júní með landgrunnskantinum úti fyrir Suður- og 

Vesturlandi. Langan nær kynþroska við 5 til 8 ára aldurinn þegar hún hefur náð 60 

til 80 cm í lengd. Hún getur orðið að minnsta kosti 25 ára gömul. 

Afli Íslendinga er nú um 10.000 tonn árlega en hefur aukist á síðustu árum. Veiðar 

erlendra skipa, aðallega þýskra, var nánast jafn þeim íslenska þegar þau voru að á 

Íslandsmiðum. Færeyskir bátar veiða enn nokkur hundruð tonn af löngu við Ísland. 

Langan er aðallega veidd á línu, botnvörpu og net sunnan og vestan við landið. 

Mikilvægustu slóðirnar eru nálægt Vestmannaeyjum úti fyrir suðurströndinni. 

Stærstur hluti lönguaflans er saltaður og fluttur út til Suður-Evrópu, aðallega til 

Spánar, Ítalíu og Frakklands. Eitthvað magn er einnig flutt út ferskt eða frosið til 

Vestur-Evrópu. 
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Lönguafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 
 

KÓNGAFISKUR 

Fyrstu erlendu fiskveiðiskipin sem sóttu til veiða á Íslandsmiðum voru ensk. 
Þau komu hingað fyrst í byrjun 15. aldar og veiddu mikið hér við land næstu 3 
aldirnar. Þau veiddu nánast eingöngu þorsk og löngu og söltuðu um borð. Af 
þessum tveimur tegundum þótti langan eftirsóknarverðari og verðmætari. 
Hluti lönguaflans var m.a. alltaf eyrnamerktur ensku krúnunni sem skattur. Í 
þrjár aldir borðuðu enskir konungar og drottningar því íslenska löngu og á 
sama tíma stækkaði England frá því vera smáríki á jaðri hins vestræna heims í 
að verða öflugasta heimsveldi jarðarinnar. Skyldu vera tengsl þarna á milli? 

 

Hinrik áttundi ríkti yfir Englandi frá 1509 til 1547 og var frægur fyrir kvennamál sín. 
Líklega hefur hann borðað íslenska löngu 
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Blálanga (Molva dipterygia)   

Blálangan er miðlungsstór, mjög 

langur og mjósleginn fiskur. 

Algeng stærð í afla er 70 til 110 

cm, en stærsti einstaklingurinn 

sem veiðst hefur á Íslandsmiðum 

var 153 cm. Hún líkist náfrænku 

sinni löngunni nokkuð en er minni 

og mjóslegnari. 

Blálanga finnst allt í kringum 

Ísland, en er sjaldgæf norðan og 

austan við landið. Hún heldur sig mest á 300 til 800 m dýpi við landgrunnsbrúnina. 

Hún finnst í evrópsku hafsvæði frá Múrmansk og niður í Miðjarðarhafið. Hennar 

hefur orðið vart sunnan við Grænland og á Stórabanka, úti fyrir Kanada. 

Blálangan étur aðallega aðra fiska og hefur til þess stóran kjaft og beittar tennur. 

Hún étur einnig botnlæga hryggleysingja í minna mæli. Hrygning á sér stað á 

djúpslóð úti fyrir Suður- og Vesturlandi, frá febrúar fram í apríl. Vöxtur er frekar 

hægur og fiskurinn nær kynþroska við 9 til 11 ára aldur. Blálangan getur náð 20 ára 

aldri. 

Þar sem blálangan lifir nokkuð djúpt veiddist lítið af henni þar til togarar fóru að 

sækja á djúpmið. Þýskir togarar hófu fyrstir blálönguveiðar upp úr 1960. Síðar fengu 

Íslendingar einnig áhuga á tegundinni en afli þeirra fór fyrst yfir 1.000 tonn árið 

1978. Fljótlega eftir það var blálangan á Íslandsmiðum nánast eingöngu veidd af 

íslenskum bátum. Árlegur afli Íslendinga hefur yfirleitt verið á bilinu 1.000 til 2.000 

tonn en stöku ár skotist upp í meira en 5.000 tonn. Það má yfirleitt útskýra með því 

að hrygningarslóðir hafi fundist en þar safnast fiskar oft saman yfir 

hrygningartímann. Fyrir utan beinar veiðar á hrygningarslóðum, er blálangan 

yfirleitt meðafli í karfaveiðum. Veiðarnar eru mestar á haustin og snemma vetrar 

meðfram landgrunnskantinum sunnan og vestan við landið. 

ÚTBREIÐSLA DJÚPFISKA 

Blálangan lifir á meira dýpi en þorskur og ýsa. Það þýðir líka að hún finnst 
miklu víðar en þorskur og ýsa. Hún finnst til dæmis í Miðjarðarhafi og úti fyrir 
Marokkó, langt langt fyrir sunnan útbreiðslusvæði hinna. Þetta er vegna þess 
að djúpsjórinn er mjög stöðugur og einsleitur. Djúpsjór suður af Íslandi og úti 
fyrir Portúgal er álíka heitur og saltur. Við yfirborðið og nær ströndinni er 
sjórinn við Portúgal hins vegar mun heitari en sjórinn við Ísland.  

 
Blálanga. Mynd: www.fauna.is 
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Keila (Brosme brosme)   

Keilan er meðalstór eða stór þorskfiskur, yfirleitt á bilinu 40 til 90 cm löng en stærsti 

fiskurinn sem veiðst hefur á Íslandsmiðum mældist 120 cm. Hún finnst allt í kringum 

landið en er sjaldgæf í kaldsjónum norðan og austan við landið. Hún heldur sig á 

hörðum botni á 20 til 1000 m dýpi, eldri fiskurinn heldur sig yfirleitt dýpra eins og 

svo títt er með fiska. Hún finnst báðum megin í norðanverðu Norður-Atlantshafinu. 

 
Keila. Mynd: www.fauna.is 

 

Keilan étur ýmsa krabba og fiska, til dæmis humar, krabba, spærling og karfa. 

Hrygning á sér stað með suður- og suðvesturströndinni á 200 til 400 m dýpi frá apríl 

til júlí. Hún nær kynþroska við 8 til 10 ára aldur, þá 45 til 65 cm löng. Hún getur náð 

að minnsta kosti 20 ára aldri. 

Heildarafli hefur verið mjög stöðugur um 6.000 tonn árlega síðan 1950. Afli 

Íslendinga hefur verið um helmingur þessa. Færeyingar veiða stærstan hluta 

erlenda aflans nú til dags. Meira en 95% aflans er veiddur á línu enda heldur keila 

sig yfirleitt á hörðum botni þar sem togarar eiga erfitt með að ná henni.  

Stærstur hluti aflans er saltaður en þónokkuð er flakað í landi og fryst eða þurrkað. 

Stærsti einstaki markaðurinn fyrir keilu er Holland, þangað sem frystu flökin fara. 

Ítalía kemur þar á eftir með saltaða keilu og Nígería er í þriðja sæti með þurrkaða 

keilu.  

ERU ENNÞÁ ERLEND SKIP Á VEIÐUM Á ÍSLANDSMIÐUM? 

Já, enn stunda nokkur erlend skip veiðar á Íslandsmiðum þó að við höfum fært 
lögsöguna út í 200 mílur. Fyrst ber að nefna að nokkrir af okkar stofnum eru 
sameiginlegir með öðrum löndum. Þá er yfirleitt samið um veiðar á þeim og 
þjóðirnar fá jafnframt að veiða í lögsögu hver annarrar. Þetta á við um loðnu, 
sem við deilum með Grænlendingum og Norðmönnum, og karfa sem við 
deilum með Grænlendingum. Færeyskir og norskir línubátar fengu einnig að 
halda áfram veiðum hér eftir að lögsagan var færð út. Þessi skip voru að veiða 
mikið af tegundum sem Íslendingar höfðu ekkert sérlega mikinn áhuga á auk 
þess sem þetta eru okkar næstu nágrannar og frændþjóðir. Þessar þjóðir 
veiða t.d. ennþá tiltölulega stóran hluta keilaflans.   
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Kolmunni (Micromesistius poutassou)   

Kolmunninn er smár þorskfiskur, yfirleitt 22 til 30 cm langur, en getur náð allt að 50 

cm í lengd. Hann vex hratt fyrstu árin, en nær kynþroska mjög snemma eða við 2 til 

4 ára aldur. Eftir það hægist mjög á vexti. Hann getur orðið allt að 20 ára gamall. 

Kolmunninn étur ýmsar uppsjávarlífverur, smáfiska, smásmokkfisk, ljósátu og 

krabbaflær. 

Kolmunni. Mynd: 
www.fauna.is 

 

Kolmunninn er gjör ólíkur öðrum þorskfiskum að því leyti að hann er 

uppsjávarfiskur og mikill torfufiskur. Hann er líka sannkallaður flökkufiskur því að 

hann þvælist mjög víða á göngum sínum. Stofninn í Norðaustur-Atlantshafi gengur 

í fæðuleit um allt austanvert Norður-Atlantshafið, upp í Barentshafið og jafnvel að 

Grænlandssundi. Göngur eru óreglulegar og stjórnast líklegast af hafstraumum og 

hitastigi sjávar. 

Kolmunninn er langalgengastur Evrópumegin í Atlantshafinu þar sem hann finnst 

frá Barentshafi og niður í Miðjarðarhaf. Hann finnst einnig í litlu magni 

Ameríkumegin og við Grænland. Kolmunninn finnst ekki í Norður-Kyrrahafinu en 

náskyld tegund, suðræni kolmunninn, er algengur á suðurhveli jarðar. 

Kolmunninn finnst allt í kringum Ísland en magnið er mjög mismikið eftir göngum 

stofnsins um Atlantshafið. Árið 2003 fannst t.d. mikið af honum úti fyrir öllu 

norðanverðu landgrunninu. Annars finnst kolmunninn varla á þessu svæði. Það er 

óvíst hvort til sé hreinræktaður íslenskur stofn, líklega er þetta sami stofninn í öllu 

Norðaustur-Atlantshafinu.  

Takmörkuð hrygning á sér stað á Íslandsmiðum en helstu hrygningarslóðirnar eru 

norðan og norðvestan við Bretlandseyjar, nálægt botni á 250 til 450 metra dýpi. 

Hrygningin fer fram í febrúar til mars á helstu hrygningarslóðunum, en fyrr í 

hlýsjónum í suðri og seinna í kaldsjónum í norðri. Flestir kolmunnar á Íslandsmiðum 

rekja líklega uppruna sinn til lirfureks frá aðalhrygningarslóðunum. Kynþroska 

kolmunninn finnst í úthafinu, yfirleitt nærri yfirborði eða miðsævis, en getur einnig 

fundist á allt á 1.000 m dýpi.  
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Kolmunninn er á meðal tíu mest veiddu fisktegunda í heiminum því að stofninn í 

Norðaustur-Atlantshafi getur orðið mjög stór. Margar þjóðir koma því að 

kolmunnaveiðunum. Veiðar á kolmunna í miklu magni hófust á Íslandi árið 1998. 

Veiðarnar jukust mjög hratt og veiddu íslensk skip yfir 500,000 tonn árið 2003. Á 

síðari árum hefur stofninn minnkað aftur og þ.a.l. dregið út veiðum. 

 
Kolmunnaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 

Kolmunninn er nánast eingöngu veiddur með flotvörpu. Veiðar eru mjög 

árstíðabundnar. Vertíðin hefst í mars en besta veiðin er í maí til júlí. Veiðarnar eru 

oftast nokkuð hreinar, það er lítið veiðist með af öðrum tegundum. Meira en 95% 

af kolmunnaaflanum er bræddur í fiskmjöl og lýsi. Aukinn hluti er þó frystur um 

borð til manneldis. Helmingur alls útflutnings fer til Noregs þar sem hann er 

aðallega notaður sem fóður í fiskeldi.  

Síld, loðna, makríll og kolmunni eru mikilvægustu uppsjávartegundirnar við Ísland. 

Vegna þess að kolmunninn er þorskfiskur safnar hann fitunni í lifrina ólíkt hinum 

sem safna líka fitu í holdið. Því meiri fita sem er í holdinu þeim mun skemur geymist 

flakið í frysti, fitan þránar nefnilega þótt hún sé í frosti. Vegna þess hve lítil fita er í 

kolmunnaflakinu geymist það vel miðað við aðra uppsjávarfiska þegar búið er að 

frysta það. Kolmunninn er hins vegar laus í sér og aflinn fljótur að verða að mauki. 

Ef á að vinna hann í annað en bræðslu þarf því að gera það um leið og hann kemur 

um borð.   
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BRYNVANGAR (SCORPAENIFORMES) 

Brynvangar fá nafn sitt af því að þeir eru flestir vel varðir. Vangi þeirra er m.a. oft 

með beinplötum og göddum og þeir eru margir með gadda víðar á líkamanum. Hér 

við land hafa fundist 28 tegundir af þessum ættbálki. Marhnúturinn, sem margir 

krakkar hafa eflaust stungið sig á tilheyrir til dæmis þessum ættbálki. Margir litlir 

ættingjar marhnútsins finnast hér einnig en við verðum ekki mikið vör við þá. Hér 

við land finnast líka nokkrar tegundir sogfiska sem eru hveljukenndir og ekki með 

neina brynvörn. Kviðuggar þeirra eru ummyndaðir i sogskálar sem þeir geta notað 

til að festa sig við undirlagið. Hrognkelsin hafa líka sogskálar enda eru þau nokkuð 

skyld sogfiskunum. 

 
Marhnútur og litli karfi. Myndir: www.fauna.is 
 

Einu nytjafiskarnir innan þessa ættbálks eru karfar og hrognkelsi. Karfar eru á meðal 

algengustu fiska á Íslandsmiðum og mikilvægir nytjafiskar. Þær karfategundir sem 

finnast á Íslandsmiðum eru allar mjög líkar og þarf oft sérfræðing til að greina á 

milli. Í mörgum tilvikum eru sérfræðingarnir jafnvel í vandræðum. Þó að þetta sé 

einn af okkar mestu nytjafiskum er ekki einu sinni vitað hve tegundirnar eru margar 

hér við land16.  

Algengasta tegundin er gullkarfinn, stundum bara kallaður karfi. Hann getur orðið 

mjög gamall og óvenju stórir einstaklingar voru kallaðir aldamótakarfar. Talið var 

að þeir væru hugsanlega meira en 100 ára gamlir. Nýlegar rannsóknir benda til þess 

að þessir aldamótakarfar séu erfðafræðilega frábrugðnir venjulegum gullkarfa, 

kannski önnur tegund.  

Svo eru það djúpkarfi og úthafskarfi. Þetta eru mismunandi stofnar sem hafa verið 

taldir af sömu tegund. Það er þó óvíst því hugsanlega er um þrjár tegundir að ræða. 

Nánar er fjallað um þá hér á eftir. Litli karfi er enn ein tegundin, hann er algengur á 

grunnslóð. Lítillega hefur verið veitt af honum síðustu ár. Síðasta tegundin er 

vínlandskarfi. Þetta er amerísk tegund sem erlendir fiskifræðingar telja hafa fundist 

                                                                 

16 Pampoulie, C. & Anna K. Daníelsdóttir 2008 
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hér. Íslenskum kollegum þeirra hefur ekki tekist að staðfesta það. Eykur það enn 

meira á óvissu um fjölda karfategunda hér við land. 

 
Útbreiðsla helstu karfastofna eftir dýpi. Heimild: Hafrannsóknastofnun 
 

Greining á milli karfategunda getur verið erfið. Litla karfa má einna helst þekkja á 

því að kinnbeinsgaddar snúa allir aftur, einnig er hann með hlutfallslega stórar 

hreisturflögur og með dökka eða jafnvel svarta flekki á líkamanum. Gullkarfi þekkist 

á því að hann er nánast appelsínugulur á litinn, enda oft kallaður „óranskarfi“ meðal 

sjómanna, kinnbeinsgaddar hans snúa aftur eða niður. Djúpkarfinn er rauður á 

litinn, en erfitt getur verið að greina unga einstaklinga frá gullkarfa. Djúpkarfann má 

einnig þekkja á því að neðstu gaddarnir á kinnbeinunum snúa aðeins fram, þetta 

getur þó verið mjög ógreinilegt hjá stórum einstaklingum. 

 

VEIÐAR Á LANGLÍFUM TEGUNDUM 

Nokkurrar varúðar þarf að gæta við karfaveiðar því að auðvelt er að ofveiða 
þá vegna þess hve hægvaxta og langlífir þeir eru. Þeir verða yfirleitt seint 
kynþroska og þurfa að þrauka veiðar í mörg á áður en þeir fá tækifæri til að 
fjölga sér. Einnig hefur verið erfitt að meta stofnstærð langlífra fiska, til þess 
þarf nákvæma aldursgreiningu og erfitt er að aldursgreina gamla fiska. 
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Gullkarfi (Sebastes norvegicus)   

Gullkarfinn er einn af algengustu og mikilvægustu nytjafiskum á Íslandsmiðum. 

Hann finnst allt í kringum landið bæði nálægt botni og miðsævis (yfirleitt um 

nætur). Hann getur því flokkast sem botnfiskur með uppsjávarhneigð. Gullkarfinn 

finnst beggja megin Atlantshafsins og hefur svipaða útbreiðslu og þorskurinn. 

Helsta fæða allra karfategundanna er dýrasvif en einnig litlir fiskar eins og loðna. 

Mikilvægasti einstaki fæðuhópurinn er ljósáta.  

 
Gullkarfi. Mynd: www.fauna.is 

 

Karfi getur orðið mjög gamall, líklega einhverra tuga ára. Það er hins vegar mjög 

erfitt að greina nákvæmlega hvað hann getur orðið gamall. Aldur fiska er greindur 

á árhringjum í kvörnum sem eru laus bein í höfði þeirra. Þegar fiskar verða mjög 

gamlir og eru hægvaxta eins og karfarnir þá liggja þessir árhringir mjög þétt saman 

og erfitt verður að greina þá sundur. Vöxtur karfa er eins og fyrr segir mjög hægur 

og hann verður kynþroska við 12 til 15 ára aldur. Fiskurinn er þá um 35 cm langur. 

Algeng stærð í afla er í kringum 40 cm en einstaka risafiskar mælst 100 cm og 15 kg. 

Þetta eru aldamótakarfarnir sem minnst hefur verið á. 

KARFAR GJÓTA LIFANDI UNGVIÐI ÓLÍKT ÖÐRUM ÍSLENSKUM BEINFISKUM 

Karfar eðla sig snemma vetrar. Þeir stunda innri frjóvgun ólíkt flestum öðrum 
beinfiskum. hrygnan geymiR svilin og enn óþroskuð hrognin inni í sér. Eggin 
eru svo tilbúin til frjóvgunar í febrúar eða mars. Eftir frjóvgun þroskast eggin 
inni í hrygnunni í um mánuð, þau klekjast út inni í hrygnunni og lifandi ungviði 
er gotið, ólikt flestum öðrum íslenskum beinfiskum. Seiðin halda sig fyrst í 
uppsjónum, líkt og flest önnur seiði, en leita síðar til botns. 

Frekar lítið var veitt af karfa hér við land fram til um 1950. Þá jókst afli mjög hratt 

og var um 150 þúsund tonn í um áratug. Íslendingum þótti karfinn nefnilega ekki 

merkilegur fiskur upphaflega, honum var hent ef hann veiddist sem meðafli. Eftir 

1935 var þó farið að sækja beint í karfann en ekki í mannamat heldur bræðslu. 
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Vestur-Þjóðverjar veiddu miklu meira hér við land enda karfinn vinsæll matur í 

Þýskalandi. Svo sérkennilega vill til að Íslendingar veiddu á tímabili þeim mun meira 

af karfa úti fyrir Austur-Grænlandi og á Nýfundnalandsmiðum en við Ísland. Þetta 

var vegna þess að ný mið fundust á þessum svæðum þar sem hægt var að veiða 

ofboðlega mikið á stuttum tíma. Löng sigling þangað borgaði sig því. 

Með tímanum hefur karfinn öðlast virðingu fyrir að vera góður matfiskur. Helstu 

veiðislóðirnar eru við landgrunnskantinn á 200 til 400 m dýpi sunnan og vestan við 

Ísland. Lengi vel var karfaafli ekki greindur til tegunda. Líklegt er þó að karfaafli á 

Íslandsmiðum fram til um 1980 hefur að mestum hluta verið gullkarfi, þar sem hann 

er mjög algengur og heldur sig grynnra en hinar tegundirnar. Hann er því 

auðveiddastur.  

 
Gullkarfaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands, 
Hafrannsóknastofnun. 

  

Eftir þorskastríðin og brottvísun erlendra flota af Íslandsmiðum jókst afli íslenskra 

skipa um tíma. Þetta er vegna þess að þýsku skipin gátu ekki lengur aflað karfa fyrir 

markaði í Þýskalandi og Íslendingar komust þar að í staðinn. Enn þann dag í dag er 

stærsti markaðurinn fyrir íslenskan karfa í Þýskalandi. Aukið magn er þó selt til 

annarra Vestur-Evrópuríkja sem og til Japan. Gullkarfaafli á Íslandsmiðum hefur 

dregist saman síðustu tvo áratugi með hertum stjórnunaraðgerðum. Á móti kemur 

að veiðar jukust á djúp- og úthafskarfa sem fjallað er um hér á eftir. Gullkarfi er 

nánast eingöngu veiddur með botnvörpu.  
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Djúp- og úthafskarfi (Sebastes mentella)   

Djúpkarfi og úthafskarfi eru í raun nöfn tveggja mismunandi stofna sömu tegundar. 

Tegundin í heild er ekki með íslenskt nafn en á ensku ber hún nafnið „beaked 

redfish“ vegna beintotu sem kemur niður úr neðri skolti þeirra. Djúpkarfa svipar að 

flestu leyti til gullkarfa, hann heldur sig einnig við botninn en finnst bara dýpra. 

Veiðisvæðin við Ísland og heimsútbreiðsla eru líka sambærileg (utan við að hann 

finnst dýpra að sjálfsögðu). Djúpkarfinn hrygnir líka á svipuðum tíma og étur 

svipaða bráð. Stærð í afla er jafnvel svipuð, en djúpkarfinn er stærri við kynþroska, 

eða þegar hann er á bilinu 37 til 42 cm langur. Mjög erfitt er að aldursgreina 

djúpkarfa líkt og gullkarfa, líklega verður hann þó mjög gamall. 

 
Djúpkarfi. Mynd: www.fauna.is 

 

Úthafskarfinn er svipaður djúpkarfa að stærð en er mun minni þegar hann verður 

kynþroska. Úthafskarfinn er yfirleitt dekkri á lit og oft með svarta og rauða flekki. 

Hann er mikið sýktur af sníkjukrabbadýrinu Sphyrion lumpi sem einna helst líkist 

medalíu á fiskinum. Þessir karfar velja sér gjörólíkt búsvæði. Úthafskarfinn finnst í 

uppsjónum langt frá landi og langt fyrir ofan botninn. Djúpkarfinn finnst aðallega 

við botninn. Úthafskarfinn er þessvegna veiddur með flotvörpu en djúpkarfinn með 

botnvörpu. Málin hafa þó flækst talsvert á síðustu árum því þegar togararnir fóru 

að toga dýpra með flottrollinu þá fannst annar karfastofn undir hinum hefðbundna 

úthafskarfa. Þessi stofn, sem kallaður er neðri stofn úthafskarfa, reyndist líkjast þó 

djúpkarfa í útliti frekar en úthafskarfa. Mögulegt er að þetta séu allt mismunandi 

tegundir. Þrátt fyrir mikilvægi karfana, þá er tegunda- og stofnsamsetning þeirra á 

Íslandsmiðum því ennþá óljós. 

Í stuttu máli þá halda karfategundirnar sig á mismunandi dýpi, þó svo tvær eða 

jafnvel þrjár tegundir geta verið saman í afla. Litli karfi heldur sig grynnst, eða 

yfirleitt ofan við 100 m dýpi, neðan við það er gullkarfinn algengastur á 100 til 400 

m dýpi og þar fyrir neðan djúpkarfinn á 500-700 m dýpi á botnsvæðum en jafnvel 

dýpra á úthafssvæðum. Í úthafinu ofan við 500 m dýpi heldur úthafskarfinn sig. 
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Erfitt er að segja nákvæmlega hvenær veiðar á djúpkarfa hófust því að hann var 

veiddur með gullkarfa og tegundirnar voru ekki greindar í sundur fyrr en nýlega. 

Menn fóru bara að veiða karfa og voru ekkert að velta því fyrir sér hvaða tegundir 

þetta voru. Fyrir 1980 fékkst mestallur aflinn á grunnslóð. Þetta var tiltölulega stór 

karfi, hann var veiddur með botnvörpu og var þar af leiðandi líklegast gullkarfi. 

Togarar hófu svo að veiða dýpra. Aflinn var ekki greindur á þessum tíma en togara 

hafa skilað inn afladagbókum í langan tíma. Þar er tekið fram hve mikið fékkst í 

hverju togi og á hve miklu dýpi. Þar sem við þekkjum dýptarútbreiðslu tegundanna 

var því tiltölulega auðvelt að skilgreina bara allan karfa sem veiddist á meira en 500 

m dýpi sem djúpkarfa en þann sem var grynnra sem gullkarfa. 

 

 
Djúp- og úthafskarfaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, 
Hagstofa Íslands, Hafrannsóknastofnun. 

  

Veiðar á úthafskarfa hófust árið 1982 og voru þar skip frá Sovétríkjunum á ferð. 

Íslendingar fylgdu í kjölfarið árið 1989. Heildarafli allra þjóða hefur minnkað mikið 

frá því veiðar hófust vegna ofveiði. Erfitt hefur verið að stjórna veiðunum vegna 

þess að úthafskarfinn finnst bæði innan og utan íslenskrar lögsögu og eru því 

fjölmargar þjóðir sem veiða hann. Úthafskarfinn er aðallega veiddur 

sumarmánuðina. Þó að úthafskarfi og djúpkarfi séu veiddir í mismunandi veiðarfæri 

eru báðar tegundir yfirleitt unnar og frystar á sjó. Markaðir eru að mestu leyti þeir 

sömu og fyrir gullkarfa. 
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Hrognkelsi (Cyclopterus lumpus)   

Hrognkelsið er þykkur, óásjálegur, næstum því kúlulaga fiskur. Hrygnurnar eru 

kallaðar grásleppur og eru mun stærri en hængarnir. Yfirleitt eru þær á bilinu 35 til 

55 cm langar. Hængarnir eru kallaðir rauðmagar og eru yfirleitt frá 28 til 40 cm 

langir. Hrognkelsið finnst allt í kringum landið en er algengara norðan og austan við 

það. Það finnst beggja megin í norðanverðu Norður-Atlantshafinu en er ekki í 

Kyrrahafinu. 

  

Hrognkelsi. Mynd: 
www.fauna.is 

 

Hrognkelsið er í raun uppsjávarfiskur og eyðir stærstum hluta ævi sinnar í úthafinu. 

Þar lifir það á ýmsum uppsjávarhryggleysingjum, meira að segja marglyttum. Seint 

um vetur ganga kynþroska hrognkelsi á grynningar til hrygningar. Rauðmagarnir 

koma á hrygningarslóðir fyrr en grásleppurnar. Þeir búa til hreiður í þarabeðum og 

bíða þar kerlinga sinna. Grásleppurnar koma svo, hrygna og fara aftur í burtu. Þær 

eru ekkert að skipta sér af uppeldinu. Rauðmagarnir gæta hreiðranna hins vegar af 

harðfylgi þar til eggin klekjast út. Þeir reyna meira að segja að hrekja kafara í burtu. 

Það getur oft verið mikill öldugangur á svo grunnu vatni og erfitt fyrir svo 

ólögulegan fisk að halda sér á réttum stað. Þá kemur sér vel að kviðuggar 

hrognkelsanna eru ummyndaðir í sogskálar. Sogskálarnir nota þau til að festa sig 

við steina eða þara.  

Hrognkelsi hafa verið veidd við Ísland í aldaraðir. Á hrygningartímanum eru þau á 

mjög grunnu vatni og þar af leiðandi auðveld að veiða. Í raun hrygna þau það grunnt 

að hrognkelsaveiðar eru á mörkum þess að vera flokkaðar sem landbúnaður frekar 

en sjávarútvegur. Það er engin hámarksafli á veiðunum, en sérstakt veiðileyfi þarf 

og fjöldi daga, sem má veiða, er takmarkaður. Hrognkelsi eru eingöngu veidd með 

sérstökum netum á smábátum. Veiðarnar hafa sveiflast milli 2.000 og 13.000 tonna 

á ári. Sveiflurnar má að mestu leyti skýra með verðsveiflum á hrognamarkaði. 

Hrognkelsi á 

Youtube 

https://youtu.be/3275nYzktV0
https://youtu.be/3275nYzktV0
https://youtu.be/3275nYzktV0
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Hrognkelsaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild Hafrannsóknastonun. 
 

Margir Íslendingar telja soðinn rauðmaga með lifur og smá ediki lostæti og fer því 

nánast allur rauðmagi sem veiðist á innanlandsmarkað. Grásleppurnar hafa hins 

vegar verið taldar nánast óætar, eina ráðið sé að láta þær síga (hálfþurrkaðar) áður 

en þær eru étnar. Sumum finnst það góður matur en öðrum ekki. þrátt fyrir það 

beinast veiðarnar aðallega að hinni óætu grásleppu. Þær eru fullar af hrognum og 

þau eru afar verðmæt. Hrognin eru söltuð og svo seld erlendis sem kavíar.  

 

HVAÐ ER KAVÍAR? 

Kavíar er bara fínt orð yfir fiskhrogn. Hér við land eru hrogn hirt úr mörgum 
fiskum, þó lang mest úr þorski, loðnu og hrognkelsi. Hrognkelsið er eina 
tegundin sem er nánast eingöngu veidd vegna hrognanna. Frægasti kavíarinn, 
sá sem er étinn með kampavíninu, kemur úr styrju. Þetta er geysiverðmæt 
afurð sem er mjög eftirsótt af fræga og ríka fólkinu. Kílóaverð á þessari afurð 
getur verið meiri en ein milljón króna Það hefur líka leitt til þess að styrjum 
hefur fækkað verulega í heiminum og eru sumar tegundir jafnvel í 
útrýmingarhættu vegna mikilla og stjórnlausra veiða. Ástæðulaust er að hafa 
samviskubit þegar hrognkelsakavíar er étinn enda er nóg af þeim í hafinu.  
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FLATFISKAR (PLEURONECTIFORMES) 

Flatfiskar eru mikilvægir nytjafiskar víða um heim. Þeir eru auðþekkjanlegir á 

útlitinu enda allir flatir með augun á annarri hliðinni. Átta tegundir flatfiska eru 

veiddar reglulega hér við land. Grálúðan er veidd af togurum á djúpslóð, lúða með 

ýmsum veiðarfærum víða en aðrar í dragnót eða botnvörpu á grunnslóð. Að auki 

hafa fimm tegundir fundist á Íslandsmiðum sem eru of sjaldgæfar til að vera 

nýtanlegar. Ein þeirra, flundran, hefur nýlega fest hér rætur og gæti orðið 

nytjafiskur í framtíðinni. Hún er sérstök að því leyti að hún þrífst vel í ferskvatni17. 

 
Flatfiskaafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 

Íslendingar veiddu skarkola og lúðu framan af 20. öldinni en lítið af öðrum 

tegundum. Aðrir fiskar, og þá aðallega þorskfiskar, voru auðveiddari, auðunnari og 

lítil hefð var hér fyrir neyslu á flatfiski. Enskir togarar veiddu hins vegar mikið af 

flatfiski á Íslandsmiðum allt frá því þeir fyrstu hófu veiðar hér. Þeir hentu jafnvel 

þorski aftur í sjóinn til að koma meiri flatfiski fyrir í lest skipanna.  

Eftir að erlendir flotar fóru af Íslandsmiðum kom 15 ára tímabil þar sem 

flatfiskveiðar voru afar litlar hérlendis. Stórfelldar veiðar Íslendinga hófust svo fyrir 

alvöru á grálúðu seint á 7. áratugnum og svo á öðrum tegundum stuttu síðar. 

Ástæðan fyrir þessu var líklega að leyfilegur hámarksafli á öðrum tegundum hafði 

verið takmarkaður, sem aftur þýddi að sjómenn beindu sjónum sínum í auknum 

mæli í tegundir sem áður voru hunsaðar. 

                                                                 

17 Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson & Magnús Jóhannsson 2001 
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Stórkjafta (Lepidorhombus whiffiagonis)   

Stórkjaftan, eða öfugkjaftan eins og hún er líka kölluð er frekar stór, en afar þunnur 

flatfiskur. Ef hún er borin upp að ljósi má nánast sjá í gegnum hana. Hún getur vaxið 

allt upp í 60 cm, en er yfirleitt á bilinu 40 og 50 cm. Hún hrygnir líklega á vorin á 

grunnslóð, en færir sig dýpra um vetur. Við 5 ára aldur er helmingur hænga yfirleitt 

orðinn kynþroska. Hrygnur verða seinna kynþroska eða við 7 til 8 ára aldur. 

 
Stórkjafta. Mynd: www.fauna.is 

 

Fæðan er fyrst og fremst aðrir fiskar, eins og spærlingur, kolmunni og loðna en þetta 

endurspeglast í stórum kjafti hennar og beittum tönnum. Hún er algengust á 100 til 

200 m dýpi á mjúkum botni. Hún finnst í Norðaustur-Atlantshafinu frá Norður-

Noregi til Marokkó og er einnig í Miðjarðarhafinu. Ísland er á norðaustasta hluta 

útbreiðslusvæðisins þar sem hún finnst aðeins í hlýsjónum með suðurströndinni.  

Erlendir flotar veiddu svolítið af henni þegar þeir dvöldust hér við land. Afli 

Íslendinga er frekar lítill og hún er verðlítil. Stórkjaftan er líklega lítilvægasta 

flatfisktegundin sem fjallað er sérstaklega um hér. 

 

AF HVERJU ER STÓRKJAFTA LÍKA KÖLLUÐ ÖFUGKJAFTA? 

Flatfiskar skiptast í nokkra ættir og nokkuð misjafnt er milli ætta hvort þær 
snúa vinstri eða hægri hliðinni upp. Langflestir íslenskir flatfiskar eru af 
kolaætt (pleuronectidae) en þeir snúna hægri hliðinni upp. Fiskar af hverfuætt 
(scophthalmidae) finnast einnig hér við land en eru mun sjaldgæfari. Þeir snúa 
vinstri hliðinni upp. Stórkjaftan er einmitt af hverfuætt og snýr því vitlaust 
miðað við flesta aðra íslenska flatfiska. Á myndinni hér að ofan má sjá að hún 
snýr til vinstri á meðan hinir sem á eftir koma snúa til hægri. 

  

Flatfiskar á 

Youtube 

https://youtu.be/WERW0Y9yYbQ
https://youtu.be/WERW0Y9yYbQ
https://youtu.be/WERW0Y9yYbQ
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Þykkvalúra (Microstomus kitt)   

Þykkvalúran, sem er oft kölluð sólkoli, er miðlungsstór frekar samanrekinn 

flatfiskur, yfirleitt um 30 cm langur, en stærsti einstaklingurinn sem veiðst hefur á 

Íslandsmiðum mældist 63 cm. Hún finnst allt í kringum landið, en er mun sjaldgæfari 

í kaldsjónum norðan og austan við landið. Hún heldur sig yfirleitt á grýttum- eða 

sandbotni á 50 til 350 m dýpi. Hún finnst bæði Ameríku- og Evrópumegin í Norður-

Atlantshafinu. Náskyldar tegundir finnast einnig í Norður Kyrrahafinu.  

 
Þykkvalúra. Mynd: www.fauna.is 

 

Þykkvalúran étur aðallega burstaorma, en einnig í minna mæli smáfiska. Lítill 

munnur takmarkar þó fæðusvið hennar og má segja að hann sé nokkuð sérhæfður 

í að sjúga upp orma. Hrygning á sér stað meðfram suður- og suðvesturströndinni 

frá mars til júní. Vöxtur er frekar hægur, en hrygnurnar vaxa hraðar en hængarnir. 

Flestir hængar verða kynþroska við 5 ára aldur, en hrygnurnar 7 ára. Á 

Íslandsmiðum getur þykkvalúran náð 14 ára aldri. 

Kílóaverð þykkvalúru er með því hæsta af flatfiskunum. Þykkvalúran var því, á eftir 

lúðu (sem er enn verðmætari) og skarkola (sem var mun algengari), mjög eftirsótt 

af erlendum togurum. Afli þeirra náði hámarki um 3.000 tonn árið 1937. Aflinn 

minnkaði svo aftur þegar Íslendingar byrjuðu smám saman að víkka út 

efnahagslögsöguna. Þykkvalúra hefur ekki verið mjög mikilvæg tegund í íslenskum 

sjávarútvegi og hefur yfirleitt verið meðafli. Á tímabilinu frá 1974 til 1984 var afli 

lítill, en jókst hratt eftir 1985 og hefur verið nokkuð mikill síðastliðin ár. 

Meirihluti aflans er fluttur út ferskur í gámum eða með flugi eins og algengt er með 

verðmætar tegundir. Nánast öll þykkvalúra er flutt út til Bretlands. 
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Langlúra (Glyptocephalus cynoglossus)   

Langlúran er miðlungsstór, frekar langur og þunnur flatfiskur, yfirleitt í kringum 30 

cm langur, en stærsti einstaklingurinn sem veiðst hefur á Íslandsmiðum mældist 66 

cm. Hún finnst allt í kringum landið, en er mun sjaldgæfari í kaldsjónum norðan og 

austan við landið. Hún heldur sig yfirleitt á leir- eða sandbotni frá 50 til 300 m dýpi. 

Hún finnst beggja megin í norðanverðu Norður-Atlantshafinu. Náskyldar tegundir 

lifa í Norður-Kyrrahafinu. Langlúran étur aðallega burstaorma, en einnig í minna 

mæli smáfiska. Hún er, líkt og þykkvalúran, með lítinn munn sem sérhæfður er til 

að éta burstaorma. Munnur hennar líkist stút eins og við setjum upp þegar við 

sjúgum upp spaghettí. 

 
Langlúra. Mynd: www.fauna.is 

 

Hrygning á sér stað meðfram suður- og suðvestur ströndinni, frá apríl til júní. Vöxtur 

er frekar hægur, en hrygnurnar vaxa hraðar en hængarnir. Flestir hængar verða 

kynþroska við 5 ára aldur en hrygnurnar 7 ára. Á Íslandsmiðum getur langlúran náð 

14 ára aldri.  

Fram að 7. áratugnum veiddu erlendir flotar mun meira af langlúru á Íslandsmiðum 

en Íslendingar. Aðallega voru þetta togarar frá Englandi og Þýskalandi. Eftir að kvóti 

var settur á helstu botnfiskstofna árið 1984 og sókn í mikilvægustu 

bolfisktegundirnar var verulega takmörkuð, fóru íslenskir sjómenn að horfa til 

annarra tegunda. Veiðar á langlúru jukust þá hratt og náðu mest um 4.500 tonnum 

árið 1987. Afli féll síðan en hefur sveiflast á milli 1.000 og 2.000 tonna á ári eftir 

það. Mest er veitt í dragnót en einnig fæst langlúra í humar- og botnvörpu. Helstu 

veiðislóðirnar eru úti fyrir suður og suðvesturströndinni. Stærstur hluti langlúru-

aflans er ísaður um borð og svo unninn og frystur í landi. 
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Skrápflúra (Hippoglossoides platessoides)   

Skrápflúran getur náð 

allt að 60 cm lengd, en 

algeng stærð hænga er 

milli 15 og 20 cm og 

hrygna milli 20 og 40 

cm. Hrygnur eru því 

mun stærri. Vöxtur er 

hægur, en hrygnur 

vaxa hraðar og verða 

mun eldri og stærri en 

hængarnir, allt að 19 

ára gamlar. Helmingur hænganna nær kynþroska við 3 ára aldur en hrygnurnar 4 

eða 5 ára. Fæðusvið skrápflúru er vítt en hún étur mest ýmsa botnhryggleysingja 

þegar hún er lítil. Þegar hún vex verða ýmsir smáfiskar eins og loðna mikilvæg fæða. 

Skrápflúran er ein algengasta og líklega útbreiddasta fisktegund Íslandsmiða18. Hún 

er mjög algeng allt í kringum landið á 10 til 400 m dýpi, yfirleitt á leirbotni en einnig 

á öðrum botngerðum. Útbreiðslan er nokkuð jöfn en á nokkrum svæðum finnast 

stærri einstaklingar og virðast það vera hrygningarslóðir. Skrápflúra finnst báðum 

megin Atlantshafsins og hún á nokkra nána ættingja í Norður-Kyrrahafinu.  

Skrápflúran hafði í raun enga veiðisögu á Íslandsmiðum fram til ársins 1986. Aðeins 

nokkur tonn voru tilkynnt fyrr á þessari öld af erlendum togurum. Vegna mikillar 

útbreiðslu en lágs verðs var henni nánast örugglega hent í miklu magni. En síðan 

1986 jókst aflinn hratt í um 6.500 tonn árið 1996. Í fyrsta lagi af því að skrápflúran 

var nú hirt en ekki hent og í öðru lagi vegna beinna veiða skipa sem klárað höfðu 

kvótann sinn í verðmætari tegundum. 

Þegar afli var sem mestur samanstóð hann að stærstum hluta af stórum 

hrognafullum hrygnum sem veiddar voru á hrygningartímanum. Aflinn hefur hins 

vegar minnkað verulega aftur vegna ofveiði á þessum stofnhluta. 

 

 

  

                                                                 

18 Höskuldur Björnsson og félagar 2007 

 

Skrápflúra. Mynd: www.fauna.is 
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Sandkoli (Limanda limanda)   

Sandkoli er lítill samanborið við 

aðra flatfiska sem teljast til 

nytjategunda hér, yfirleitt á 

bilinu 20 til 35 cm að lengd. Sá 

stærsti sem fundist hefur hér við 

landi var 48 cm, sem er 

heimsmet19. Vöxtur er hraður 

fyrstu árin en það hægir 

verulega á honum eftir 

kynþroska við 2 til 3 ára aldur hjá 

hængum en 3 til 4 ára hjá hrygnum. Hrygnur vaxa hraðar og ná hærri aldri en 

hængar eða allt að 14 ára aldri.  

Sandkolinn er nokkuð líkur litlum skarkola en auðgreindur á því að ef strokið er upp 

bakhliðina á honum er roð hans líkt og sandpappír. Skarkolinn er aftur á móti sléttur 

viðkomu. Erfitt er að segja hvort sandkolinn fær nafn sitt af þessu, eða vegna þess 

að hann kann vel við sig á sandbotni. Fæða sandkolans er breytileg, hann er 

tækifærissinni og ræður við stóra bráð. Ýmsir botnlægir hryggleysingjar eru algengir 

í fæðunni, einnig sandsíli og loðna. Úrgangur frá fiskibátum finnast oft í maga 

sandkolans. 

Sandkolinn er hreinn grunnsævisfiskur og heldur sig oftast á sand- eða leirbotni á 0 

til 40 metra dýpi. Hann finnst allt í kringum landið. Ef koli er veiddur við bryggju 

einhversstaðar á Íslandi er líklegast að þar sé um sandkola að ræða. Sandkolinn 

finnst aðeins austanmegin í Atlantshafinu, frá Barentshafi að Biscayaflóa. Í 

Norðursjó er hann á meðal algengustu fisktegunda. 

Fram til 1984 var sandkolinn lítið veiddur við Ísland enda verðlítill miðað við aðrar 

kolategundir. Á hinn bógin jókst afli íslenskra skipa verulega eftir að aflamark var 

sett á aðrar verðmætari tegundir. Afli náði hámarki, 8.000 tonnum, seint á 9. 

áratuginum en hefur minnkað verulega síðan þá. Þetta helgast af því að bæði var 

sandkolinn ofveiddur á stærstu sandkolamiðunum í Faxaflóa og vegna þess að 

sandkolinn er í raun verðlítil tegund. Þar sem hann er verðlítill veiðist hann nú 

aðallega sem meðafli við aðrar kolaveiðar í dragnót.  

 

                                                                 

19 Gunnar Jónsson 1966 

 
Sandkoli. Mynd: www.fauna.is 
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Skarkoli (Pleuronectes platessa)   

Skarkoli er meðalstór flatfiskur. Hann hefur slétta áferð öfugt við t.d. sandkola og 

skrápflúru sem eru með hrjúft roð. Hann er einnig með rauða eða appelsínugula 

bletti á annars dökku bakinu. Vegna þessara bletta er hann líka oft nefndur 

rauðspretta. Undirhliðin er hvít. Stærsti skarkoli veiddur hér við land var 85 cm, en 

algeng stærð í afla er 30 til 50 cm. Hrygnan verður stærri en hængurinn eins og 

tíðkast reyndar hjá öllum flatfiskum. Skarkolinn verður yfirleitt kynþroska við 5 ára 

aldur, hámarksaldur er meira en 20 ár. Skarkolinn étur aðallega ýmsa botnlæga 

hryggleysingja, burstaormar og samlokur eru þar í meirihluta. Hann étur einnig 

smáfiska eins og síli og loðnu þegar færi gefst. 

  
Skarkoli. Mynd: www.fauna.is 

 

Skarkolinn er algengur allt í kringum landið frá grunnsævi og út á um 200 m dýpi. 

Hann finnst aðallega á mjúkum sand eða leirbotni. Skarkolinn þolir einnig að vera 

tímabundið í ferskvatni en mjög fáir sjávarfiskar þola það. Skarkolinn finnst einungis 

Evrópumegin í Norður-Atlantshafinu allt frá Hvítahafi í norðri og niður í 

Miðjarðarhaf. Skarkolinn er sérstaklega algengur í Norðursjó. Við austurströnd 

Norður-Ameríku og í Norður-Kyrrahafinu finnast hins vegar náskyldar tegundir. 

Hrygning á sér aðallega stað í hlýsjónum sunnan og vestan við Ísland á 50 til 100 m 

dýpi. Egg og lirfur hafa einnig fundist í kalda sjónum norðan við landið svo einhver 

takmörkuð hrygning fer einnig fram þar. Ungviðið heldur sig á grynningum fyrsta 

árið áður en kolinn flytur sig á dýpri slóðir. 

 Áður fyrr voru flatfiskar taldir lifa kyrrsetulífi og nánast liggja flatir á botninum 

stóran hluta ævi sinnar. Merkingarannsóknir hafa á hinn bóginn sýnt að þetta er 
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ekki alls kostar rétt. Skarkolinn fer í miklar fæðu- og hrygningargöngur allt 

umhverfis Ísland en dæmi eru um að fiskar sem merkir hafa verið öðrum megin við 

landið hafa endurheimst hinum megin. 

 
Skarkolakafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 

Skarkolinn er góður matfiskur og hefur talsvert mikið verið veitt af honum hér við 

land. Aflinn hefur yfirleitt verið á bilinu 5.000 til 10.000 tonn á ári sem er svipað eða 

meira en samanlagður afli allra annarra flatfiska utan grálúðu. Upphaflega var 

bróðurpartur aflans veiddur af breskum togurum, en þeir hættu því auðvitað eftir 

þorskastríðin. Nú til dags veiða Íslendingar mest í dragnót, enda hentar það 

veiðarfæri sérstaklega vel til flatfiskveiða. Þónokkuð veiðist einnig í botnvörpu. Afli 

í önnur veiðarfæri er hverfandi. Helstu veiðisvæðin er úti fyrir suðvestur- og 

vesturströndinni.  

Meirihluti aflans er annaðhvort ísaður um borð og unninn og frystur í íslenskum 

landvinnslum eða í jöfnum hlutföllum fluttur út ferskur í gámum. Vaxandi hluti er 

einnig fluttur út ferskur með flugi. Skarkoli er einn vinsælasti matfiskurinn í Norður-

Evrópu, sérstaklega í Bretlandi og Danmörku. Meira en 95% íslensks afla er fluttur 

út til Bretlands. Flökin eru almennt borðuð steikt eða djúpsteikt.   
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Lúða (Hippoglossus hippoglossus)   

Lúðan er á meðal stærstu beinfiska í heiminum en stærsta lúðan sem fundist hefur 

var 4,7 m. Lúðan lifir í öllu norðanverðu Norður-Atlantshafinu og náskyld tegund, 

kyrrahafslúðan, finnst í Norður-Kyrrahafinu. Lúðan finnst allt í kringum landið en er 

algengari í hlýsjónum sunnan og vestan við landið. Hún hrygnir á um 2000 m dýpi 

og finnst ungviðið á grunnslóð við eins árs aldurinn. Smálúðurnar færa sig svo smám 

saman dýpra, og við 9-10 ára aldurinn sameinast þær fullorðna stofninum sem 

heldur sig mest á meira dýpi. Lúðan verður kynþroska við 7 til 14 ára aldur, 

hængarnir fyrr en hrygnurnar. Eins og flestir flatfiskar er lúðan botnfiskur sem finnst 

yfirleitt á sand- eða leirbotni. Hún hefur mikla matarlyst og étur flest sem hún kemst 

yfir og þá aðallega aðra fiska. 

 
Lúða. Mynd: www.fauna.is 

 

Lúðan hefur líklegast verið veidd á Íslandsmiðum allt frá landnámi en ekki í miklu 

magni fyrr en undir lok 19. aldar. Fyrsti togarinn kom til veiða á Íslandsmiðum árið 

1891, hann var enskur. Erlendum togurum fjölgaði hratt eftir það þangað til 

togaraútgerðin var fullþróuð við aldamótin. Sumir halda að þessir togara hafi fyrst 

og fremst verið hér til að veiða þorsk. Það er þó ekki raunin þar sem eftirsóttasti 

aflinn var flatfiskur, aðallega skarkoli og lúða. Bandarískar skonnortur frá 

Gloucester sóttu einnig á íslensk lúðumið milli 1880 og 1890 en þetta eru einu 

fiskveiðarnar sem Bandaríkjamenn hafa stundað á Íslandsmiðum. Opinberar 

aflatölur eru ekki til fyrir allar þjóðir fyrr en eftir 1906, en þá var heildarlúðuafli allra 

þjóða á Íslandsmiðum um 8.000 tonn. Samdráttur í aflabrögðum Breta strax eftir 

1907 bendir til þess að þá þegar hafi stofninn verið ofveiddur. Afli Íslendinga var 

frekar stöðugur á bilinu 200 til 500 tonn fyrir heimsstyrjöldina seinni og í kringum 

1.000 tonn eftir það. Þessum opinberu tölum verður þó að taka með fyrirvara þar 
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sem hlutfallslega stór hluti lúðuaflans á Íslandi fór í innanlandsneyslu og kemur því 

e.t.v. ekki fram í aflatölum. 

Bein sókn í lúðuna er aðeins með línu. Þessi veiðiaðferð hefur þó nánast lagst af 

síðustu ár vegna lítils afla. Hins vegar veiðist lúðan líka í flest önnur veiðarfærum. 

Ung lúða er veidd á dragnót, línu og net á grunnslóð en togarar veiða eldri lúðu 

dýpra. Veiðarnar, sem beinast beint að lúðu, fara hins vegar fram enn dýpra, elsta 

og stærsta lúðan veiðist þar. 

 
Lúðuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

  

Lúðustofninn við Ísland er nú talinn vera í sögulegu lágmarki og stendur afar illa. 

Lúðan er stór, verðmæt og eftirsóttur fiskur. Hún er meðafli í flestum veiðarfærum 

allt í kringum landið. Stjórn á lúðuveiðum er þ.a.l. erfið án þess að það komi niður 

á veiðum annarra tegunda. Hún byrjar líka að koma inn í veiði við tveggja ára aldur 

en verður ekki kynþroska fyrr en miklu seinna. Hún þarf því að forðast veiðarfæri í 

mörg ár áður en hún fær tækifæri til að fjölga sér. Margt leggst því á eitt 

lúðustofninum til vandræða.  

Lúðan er einn vinsælasti matfiskurinn á Íslandi og fer því hlutfallslega stór hluti 

aflans til innanlandsneyslu. Um helmingur alls skráðs afla er fluttur út ferskur, 

annaðhvort með flugi eða sjóflutningum en annað er fryst. Eins og með svo marga 

aðra flatfiska eru helstu markaðirnir í Bretlandi.   
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Grálúða (Reinhardtius hippoglossoides)   

Grálúðan (líka kölluð svarta spraka) er stór flatfiskur og getur náð 120 cm lengd. 

Hún nær kynþroska við 9-12 ára aldur. Grálúðan er rennilegri en aðrir flatfiskar og 

er, ólíkt öðrum flatfiskum, dökk að lit á báðum hliðum. Aðrir flatfiskar eru dökkir 

öðrum megin en hvítir hinum megin.  

Útlit grálúðu er óhefðbundið ef miðað við aðra flatfiska. Liturinn er ekki einungis 

frábrugðinn heldur einnig staðsetning augnanna. Allir aðrir flatfiskar hafa bæði 

augu á sömu hlið en annað auga grálúðunnar er staðsett á röndinni. Á þessu sést 

að grálúðan er ekki eins botnlæg í lífsháttum og aðrir flatfiskar, þ.e.a.s., hún syndir 

oft upp í sjó til að leita að bráð. Það er eiginlega eins og hún hafi misst áhuga á því 

að vera flatfiskur og sé að reyna að þróast aftur yfir í venjulegan bolfisk. Eins og sést 

af stórum kjaftinum og skörpum tönnum, þá er grálúðan ránfiskur. Helsta fæða 

hennar er loðna en mjórar, stóri kampalampi og ísrækja eru einnig algeng bráð. 

  

Grálúða. Mynd: www.fauna.is 

 

Grálúðan er einnig ólíkt öðrum flatfiskum að því leyti að hún er eindreginn 

djúpsjávarfiskur og finnst aðallega í kaldsjónum norðan við Ísland. Hún lifir á breiðu 

dýptarsviði á 200 til 2.000 m dýpi, en er hér við land yfirleitt á meira en 400 m dýpi. 

Nær heimskautinu finnst hún gjarnan grynnra og finnst hún það grunnt við 

Grænland að hún er þar veidd með handfærum upp úr vök. Hún finnst í köldum sjó 

allt í kringum heimskautið, bæði Atlantshafs- og Kyrrahafsmegin. Veiðar hér við 

land eru að mestu leyti stundaðar af togurum á um 500 m dýpi á 

landgrunnshallanum norðan og austan við landið. Grálúða hrygnir á djúpslóð við 

mitt Grænlandssund þar sem talsverður afli fæst einnig.  

Grálúðan er verðmætasta flatfiskategundin á Íslandsmiðum í dag. Grálúðuveiðar 

eru frekar nýjar af nálinni samanborið við aðrar botnfiskveiðar. Þýskir togarar hófu 
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veiðar á grálúðu á 7. áratugnum en íslenski flotinn tók þær yfir seint á 8. áratugnum. 

Afli náði hámarki árið 1988, nálægt 60.000 tonnum, en hefur dregist mikið saman 

síðan þá. Stofninn er deilistofn með Grænlendingum og Færeyingum sem, á sama 

tíma og kvótaskerðing hefur átt sér stað á Íslandi, hafa aukið sínar veiðar. 

 
Grálúðuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 
 

Nú til dags er grálúðan að stærstum hluta fryst um borð í stórum vinnslutogurum. 

Grálúðan er mjög verðmæt og eru helstu markaðir í Austurlöndum fjær, en aðeins 

lítið brot er flutt út til Vestur-Evrópu. Um helmingur aflans fer til Japans en stór hluti 

fer einnig til meginlands Kína og Hong Kong. Grálúðan er vinsæl hrá í sushi og 

sashimi rétti en er einnig góð í reykingu eða maríneringu. Hún er mjög rík af omega-

3 fitusýrum.  
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BORRAR (PERCIFORMES) 

Borrar eru afar fjölbreyttur ættbálkur fiska. Flatfiskar eru allir meira og minna flatir, 

síldfiskar eru flestir síldarlegir í útliti, þorskfiskar eru líka allir einhvern veginn 

þorskalegir. Það er hins vegar ekkert sem borrar eiga sameiginlegt í útliti. Þeir geta 

verið allt frá því að vera gríðarstórir, kraftmiklir og rennilegir uppsjávarfiskar og í 

litla væskilslega botnfiska.  

Í heiminum eru fjölmargar mjög mikilvægar nytjategundir sem tilheyra þessum 

stóra ættbálki. Margar borrategndir finnast einnig hér við land, en fæstar þeirra eru 

nýtanlegar. Í ísköldum botnsjó norðan við landið er að finna margar litlar og mjóar 

mjórategundir. Líklega eru þetta algengust kaldsjávarfiskarnir í Norðurhöfum og 

eru mikilvæg fæða fyrir stærri fisk svo sem grálúðu, en þeir eru of litlir til að vera 

nýtanlegir. Á landgrunninu finnast einnig mjónarnir og ef við förum ennþá grynnra, 

alveg upp í fjöru þá er hægt að finna sprettfiska. Þessir borrar eiga það allir 

sameiginlegt að vera litlir, mjóslegnir botnfiskar.  

Steinbítarnir eru nokkuð líkir þeim í útliti og líka eindregnir botnfiskar, en þeir er 

miklu stærri og kröftugri. Þrjár tegundir lifa hér við land, steinbítur og hlýri sem 

síðar er fjallað um. Blágóman er sá þriðji og finnst hún aðallega í köldum djúpsjó 

norðanlands. Hold hennar er hveljukennt og var hún áður talin óæt. Það er þó ekki 

alls kostar rétt. 

Borrarnir sem finnast í uppsjónum eru gjörólíkir. Sá mikilvægasti hér á landi er 

makríllinn, sem reyndar var ekki algengur hér þar til nýlega. Brynstirtla er ekki 

staðbundin tegund á Íslandsmiðum en veiðist stundum hér eins og makríllinn. 

Bláuggatúnfiskurinn er langstærstur af uppsjávarfiskunum og er jafnframt einn af 

verðmætustu nytjafiskum í heiminum. 

 

 

Blágóma (efst), sprettfiskur (niðri til vinstri) og stóri mjóni (til hægri). Myndir: 
www.fauna.is  
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Marsíli (Ammodytes marinus)   

Hér við land finnast 3 tegundir af sílum, marsíli, sandsíli og trjónusíli. Þau eru öll 

mjög lík og er sérstaklega erfitt að greina í sundur marsíli og sandsíli. Marsílið er 

talið langalgengast hér og verður um 25 cm langt. Sandsílið er aðeins minna eða um 

20 cm og trönusílið mun stærra eða 40 cm. Nánir ættingjar sílanna finnast um allan 

heim. 

Sílin finnast einkum á grunnsævi á sand-, malar- og skeljabotni. Þau halda sig 

mestan hluta vetrar niðurgrafin í botninn til að forðast afræningja, en leita upp úr 

sandinum á vorin og sumrin í fæðuleit. Þau safnast þá saman í miklum torfum. Fæða 

þeirra er aðallega dýrasvif í uppsjónum. Þau flokkast því yfirleitt sem 

uppsjávarfiskar þrátt fyrir að dveljast mikið ofan í botninum sjálfum. Þau líkjast að 

mörgu leyti loðnu í útliti og eru, líkt og loðna, afar mikilvæg fæða fyrir margar aðrar 

lífverur sjávar. Sílin finnast allt í kringum Ísland en eru sérstaklega algeng í hlýrri 

sjónum við Suður- og Vesturland. Þau eru því mikilvægust sem fæða fyrir lífverur, 

sem þar lifa, á meðan loðnan er mikilvægari fyrir norðan og austan.  

Á síðustu árum hafa sílastofnar við Ísland verið í mikilli lægð af óþekktum ástæðum. 

Vegna þess að sílin teljast ekki nytjafiskur voru rannsóknir á þeim afar takmarkaðar 

áður fyrr. Hrun stofnanna kom því á óvart og hefur haft mikil áhrif á vistkerfi sjávar 

í hlýja sjónum við Ísland. Sérstaklega hefur þetta slæm áhrif á marga sjófuglastofna. 

Lundavarp hefur til dæmis brugðist mörg ár í röð í Vestmannaeyjum vegna þess hve 

mikilvæg sílin eru sem fæða fyrir pysjurnar. Rannsóknir á sílum við Ísland hafa því 

verið stórefldar til að reyna að skilja hvað gengur hér á20. 

 
Marsíli. Mynd: www.fauna.is 
 

Tilraunaveiðar voru gerðar á sílum á tímabilinu 1978 til 1980 og þá veidd um 2.000 

tonn á ári. Veiðarnar voru þó stöðvaðar vegna þess að mikið veiddist með af seiðum 

nytjafiska. Erlendis, sérstaklega í Norðursjó, er talsvert veitt af sílum í bræðslu. Þær 

veiðar hafa vakið miklar deilur í ljósi þess hve sílið er mikilvæg fæða fyrir sjófugla 

og sjávarspendýr í Norðursjó. Stofninn þar er reyndar talinn mjög stór. 

                                                                 

20 Kristján Lilliendahl og félagar 2013 
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Steinbítur (Anarhichas lupus)   

Steinbíturinn er stór, frekar langur fiskur, yfirleitt um 50 til 60 cm, en stærsti 

einstaklingur sem veiðst hefur á Íslandsmiðum mældist 125 cm21. Hann finnst allt í 

kringum landið, en er algengastur úti fyrir Vestfjarðakjálkanum. Hann finnst 

aðallega á leir- eða sandbotni á 40 til 200 m dýpi. Hann lifir bæði austan og 

vestanmegin í Norður-Atlantshafinu og er með mjög svipað útbreiðslusvæði og 

þorskurinn. Náskyld tegund finnst í Norður-Kyrrahafinu.  

Steinbíturinn hefur gríðarlega sterka kjálka og tennur. Í raun svo sterka að sjómenn 

þurfa að meðhöndla hann með varúð. Þessir kjálkar eru hins vegar ekki gerðir til 

þess að bíta sjómenn heldur til að mylja skelfisk og skrápdýr sem eru helsta fæða 

steinbítsins. Hann étur einnig fisk, eins og loðnu, þegar hún er í boði.  

 

 

 
Steinbítur. Mynd: www.fauna.is 

 

Hrygning fer fram á 160-200 m dýpi úti fyrir Vestfjörðum á haustin eða snemma 

vetrar, öfugt við flestar aðrar tegundir sem hrygna síðla vetrar eða á vorin. Einhver 

hrygning á sér einnig stað úti fyrir austurhluta landsins. Ólíkt flestum öðrum 

tegundum, verndar steinbíturinn hrognin þar til að þau klekjast. Yfirleitt virðist það 

vera hlutverk hængsins að sjá um það. Á þeim tíma missa þeir tennur sínar. Eftir að 

eggin hafa klakist vaxa nýjar tennur í þá og þeir ganga þeir aftur nær landi og dreifa 

sér yfir landgrunnið. Vöxtur er frekar hægur en steinbíturinn getur orðið meira en 

20 ára gamall. 

Veiðar á steinbít eru stundaðar allt í kringum landið. Mestu veiðarnar fara fram á 

Vestfjarðamiðum í mars og apríl þegar steinbíturinn kemur frá 

hrygningarsvæðunum. Þar er hann aðallega veiddur með línu. Á öðrum árstíðum er 

                                                                 

21 Gunnar Jónsson 1982 

Steinbítur á 

Youtube 

https://youtu.be/csCwaEH9SgI
https://youtu.be/csCwaEH9SgI
https://youtu.be/csCwaEH9SgI
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steinbíturinn verðmætur meðafli á línu-, troll- eða dragnótaveiðum. Aflinn hefur 

verið á bilinu 10.000-15.000 tonn á ári síðustu 30 árin.  

 
Steinbítsafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

  

Þorri aflans er ísaður um borð í skipum og unninn áfram og frystur í landi. Aukið 

magn er þó flutt út ferskt með skipum eða með flugi. Steinbíturinn er vinsæll 

matfiskur í Vestur-Evrópu og er flutt út álíka mikið magni til Frakklands, Stóra-

Bretlands, Þýskalands og Hollands. Flökin eru yfirleitt borðuð steikt eða djúpsteikt. 

Steinbíturinn er líka vinsæll matfiskur á Íslandi, bæði ferskur og þurrkaður. Vegna 

þess hve þétt holdið er hentar hann líka vel á grillið.  

 

VERNDA MARGIR FISKAR AFKVÆMI SÍN? 

Það er langt frá því, flestar tegundir dæla bara eggjum og sviljum út í sjóinn 
eða grafa þau í möl eða sand. Þeir hugsa svo ekki meira um þau. Sumar 
tegundir, eins og þorskurinn, éta jafnvel eigin afkvæmi. Örfáar tegundir hér 
við land hugsa þó um afkvæmi sín. Helst ber þar að nefna steinbítinn (og 
líklega gera frændur hans hlýrinn og blágóman slíkt hið sama), hrognkelsið og 
hornsílið. Kynjahlutverkið virðist snúast við neðansjávar því í öllum tilvikum er 
það hængurinn sem býr fyrst til hreiður, lokkar hrygnu til sín svo að að hún 
hrygni og síðan sér hann um að gæta eggjanna. Hrygnan skiptir sér ekki meira 
af fjölskyldunni.  
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Hlýri (Anarhichas minor)   

Hlýrinn er líkur náfrænda sínum steinbítnum að mörgu leyti, nema hann hefur bletti 

líkt og hlébarði. Hann getur líka orðið stærri eða allt að 144 cm langur. Óstaðfestar 

heimildir benda til þess að hann geti náð 180 cm hámarksstærð. Hann finnst allt í 

kringum landið, en er algangari í kalda sjónum norðan og austan við landið. Hann 

kýs dýpri sjó en steinbíturinn og er oftast að finna á 100 til 700 m dýpi, aðallega á 

leir- eða sandbotni.  

Hlýri. Mynd: www.fauna.is 
 

Hlýrinn er með sterka kjálka, en þó ekki jafn sterka og steinbíturinn. Hins vegar er 

hlýrinn með beittari tennur þannig að álitamál er hvort verra er að láta hlýra eða 

steinbít bíta sig. Hlýrinn nærist aðallega á skrápdýrum eins og slöngustjörnum. 

Athyglisvert er að hann er alls ekki góður vinur frænda síns, steinbítsins, hlýranum 

finnst nefnilega gott að borða egg steinbítsins. Mjög lítið er vitað um hrygningu 

hlýrans. 

Hlýrinn er veiddur allt árið umkring. Aflinn fyrir 1975 er óþekktur þar sem steinbítur 

og hlýri voru ekki aðgreindir í afla. Eftir að veiðiskýrslur urðu áreiðanlegri, voru 

veiðarnar nálægt 1.000 tonnum á ári þar til seint á 9. áratugnum þegar þær jukust 

verulega. Núverandi afli er nálægt 2.000 tonnum. Hlýrinn er að mestu meðafli í 

botnvörpu og er unninn á svipaðan hátt og steinbíturinn. 
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Bláuggatúnfiskur (Thunnus thynnus)   

Bláuggatúnfiskur (líka kallaður bláuggi eða bara túnfiskur) getur orðið allt að 730 kg 

og er einn af stærstu beinfiskum hafsins. Þetta er afar kröftugur og rennilegur fiskur 

sem getur farið þvert yfir Atlantshafið í fæðu- og hrygningargöngum. Hann getur 

synt á allt 70 km hraða á klst. og er einnig mjög þolinn. Ólíkt flestum öðrum fiskum 

er hann með heitt blóð sem eykur mikið viðbragðsflýti. Af þeim sökum eru túnfiskar 

orkufrekir og þurfa mikið að éta. Þeir þurfa að vera sífellt á hreyfingu til að fá nægt 

súrefni. Ef þeir stöðvast, t.d. ef þeir festast í netum, þá drukkna þeir því að þeir fá 

ekki nægt súrefni. Fæða bláugga eru smokkfiskar og aðrir minni fiskar.  

Bláugginn hefur oft sést við Ísland en talið var að hann væri óreglulegur gestur, 

sérstaklega í hlýju árferði22. Árið 1996 fengu japönsk skip leyfi til að veiða bláugga í 

suðurhluta íslenskrar lögsögu, á svæði sem engar veiðar höfðu áður verið 

stundaðar. Þá kom í ljós að talsvert var af bláugga á þessu svæði. Bláugginn er því 

íslenskur fiskur, við vissum það bara ekki.  

 
Bláuggatúnfiskur. Mynd: www.fauna.is 
 

Bláugginn er líklega verðmætasti fiskur heimsins og er mjög eftirsóttur í sushi rétti. 

Hæsta verð á uppboðsmarkaði var 130.000kr/kg, einstaka fiskar geta því selst á tugi 

milljóna króna. Þess má geta að til eru nokkrar tegundir túnfiska og er bláugginn 

langverðmætastur þeirra. Hann er ekki soðinn niður í dósir, þar er um aðrar 

verðminni túnfisktegundir að ræða. Vegna þess hve verðmætur bláugginn er hafa 

stofnar víða um heim látið á sjá vegna veiða, það bjargar þeim hins vegar að 

bláuggar vaxa mjög hratt fyrstu æviárin og verða tiltölulega snemma kynþroska, 4-

5 ára, miðað við hversu stórir þeir eru. Stjórnun veiða er líka erfið vegna þess hve 

miklir farfiskar þeir eru. Þeir halda sig gjarnan utan lögsaga eða flækjast á milli 

þeirra.  

                                                                 

22 Bjarni Sæmundsson 1934 og Árni Friðriksson 1949 
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Makríll (Scomber scombrus)   

Makríllinn er straumlínulagaður og hraðsyndur uppsjávarfiskur þekktur fyrir að 

ganga langar vegalengdir. Hann vex hratt og er yfirleitt um 15 cm haustið eftir 

hrygningu (sem er að vori). Hann verður kynþroska 2 til 3 ára þá um 30 cm langur. 

Algeng stærð fyrir fullorðna einstaklinga er frá 35 til 45 cm en þeir geta náð 60 cm 

í lengd. Makríllinn étur ýmsar uppsjávarlífverur, aðallega krabbadýr og fiskseiði.  

 
Makríll. Mynd: www.fauna.is 

 

Makríllinn finnst frá norðausturströnd Bandaríkjanna upp að Nýfundnalandi. Í 

austanverðu Atlantshafinu finnst hann úti fyrir Marokkó, í Miðjarðarhafinu og 

stundum alla leið upp í Barentshaf. Náfrændur makrílsins finnast um öll heimsins 

höf og eru afar mikilvægir nytjafiskar. 

Makríll hefur alltaf annað slagið fundist við Ísland en hann hefur ekki verið hér að 

staðaldri. Sum ár kemur hann hingað í fæðugöngur sum ár og getur þá fundist allt í 

kringum landið. Það virðist ljóst af heimildum að dæma að þetta hefur gerst 

reglulega í gegnum tíðina þar sem mikið magn af makríl var tilkynnt mörg ár í röð í 

kringum 1900 og á hlýja tímabilinu milli 1926 og 1945 og svo öðru hverju í litlu 

magni þess á milli og síðar23. 

Eftir hrun síldarstofnanna varð mjög lítið vart við makríl hér við land allt fram undir 

1990. Þá fer hann að sjást æ oftar24. Árið 2007 var magnið orðið það mikið að 

síldveiðiflotinn fór að lenda í vandræðum vegna meðafli af markíl er. Þá var ljóst að 

makríllinn var farinn að stunda miklar fæðugöngur til Íslandsmiða. Eftir þetta fóru 

íslensku uppsjávarskipin að sækja sérstaklega í makrílinn. Þetta tengdist nokkuð 

augljóslega sjávarhita því að makríllinn sést bara þegar sjór við Ísland er hlýr. Áður 

fyrr var ekki þekkt að makríll hrygndi á Íslandsmiðum en nýlega hafa fundist egg og 

nýklakin seiði sem bendir til þess að hann sé farinn að hrygna nálægt Íslandi. 

Erlend skip tilkynntu smávegis makrílafla á Íslandsmiðum hér áður fyrr, líklega var 

þetta meðafli á síldveiðum. Íslendingar sýndu honum þó engan áhuga enda var 

                                                                 

23 Bjarni Sæmundsson 1934 og Árni Friðriksson 1949 
24 Héðinn Valdimarsson, Ólafur S. Ástþórsson og Jónbjörn Pálsson 2012 
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hann ekki talinn mikill nytjafiskur. Eftir hrun síldarstofnanna við Ísland veiddu 

íslensk skip þó lítillega af makríl í Norðursjó milli 1967 og 1976. Í um 20 ár eftir það 

tilkynntu íslensk skip ekki um neinn makrílafla á Íslandsmiðum þangað til árið 2006. 

Síðan þá hefur aflinn aukist verulega og er nú um 150 þúsund tonn á ári.  

Þegar makrílveiðar hófust hér við land fór megnið af aflanum í bræðslu, vinnslurnar 

voru ekki með aðstöðu til að vinna makríl. Þessu var þó breytt mjög fljótt og megnið 

af aflanum fer núna í nánari vinnslu til manneldis. Aflinn er ísaður eða frystur á sjó 

og svo áfram unninn í landi. Flökin eru þá niðursoðin, reykt eða seld fersk. 

Makríllinn er að mestu veiddur með flotvörpu á stórum uppsjávarskipum. Afli 

smábáta með sér útbúin handfæri hefur þó verið að aukast. 

 
Makrílafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

  

Makríllinn er tiltölulega verðmætur miðað við aðra uppsjávarfiska og má segja að 

koma hans hingað til lands hafi verið hálfgerður happdrættisvinningur. Árið 2011 

var hann til dæmis önnur verðmætasta fisktegundin við Ísland á eftir þorski. Örfáum 

árum áður var ekki neinn makríll veiddur við Ísland. 

Það er ekki alveg víst að makríllinn sé aufúsugestur til lengri tíma. Hann er nefnilega 

orkufrekur og þarf því mikið að éta25. Ástæðan fyrir því að hann kemur hingað til 

lands er einmitt til að éta og fita sig. Vísindamenn hafa haft áhyggjur af hvort hann 

aféti hugsanlega aðra uppsjávarfiska eða éti upp seiði annarra fisktegunda. Við 

skulum vona að svo verði ekki.   

                                                                 

25 Guðmundir J. Óskarsson og félagar 2015 
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KJAFTGELGJUR (LOPHIIFORMES) 

Kjaftgelgjur eru með sérstæðari fiskum. Þær eru undantekningarlaust ljótar 

(auðvitað er það samt smekksatriði) með gríðarlega stóran kjaft, beittar tennur og 

gjarnan einhvers konar fálmara framan á hausnum sem ætlaðir eru til að laða að 

aðra fiska. Þeir eru svo eru gleyptir með gríðarstórum kjaftinum. Vegna útlitsins 

heita þær flestar djöfullegum nöfnum svo sem lúsífer (sjá mynd á bls. 3), sædjöfull 

eða ófrenja. Kjaftgelgjur veiðast sjaldan og jafnvel huguðustu sjómenn leggja ekki í 

að láta þær sér til munns. Eina kjaftgelgjan sem ekki er bundin við djúpsjó er 

skötuselurinn. Hann er líka, ólíkt öðrum ættingjum sínum, talinn ljúffengur á 

bragðið. 

 

ER SKÖTUSELUR HÆTTULEGUR? 

Já, en kannski ekki lífshættulegur. Líkt og með steinbít þá þurfa sjómenn að 
vara sig verulega á skötuselnum því að mjög sársaukafullt er að láta hann bíta 
sig. Hann hefur mjög hvassar tennur og sterkt bit, maður skyldi því aldrei láta 
hendur eða fætur upp í kjaft skötusels. 

 

 

Skötuselsafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 
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Skötuselur (Lophius piscatorius)   

Skötuselurinn er með stóran haus og mjög stóran kjaft með beittum tönnum. 

Margir vilja meina að hann sé á meðal ljótustu fiska hafsins. Þrátt fyrir útlitið er 

hann verðmætur því að hann þykir ljúffengur á bragðið.  

 

 

 

 

 

 

 

Skötuselur. Mynd: www.fauna.is 
 

Líkt og beittar tennur og stór kjaftur benda til er skötuselurinn ránfiskur sem étur 

aðallega aðra fiska. Hann liggur á botninum í felum en þegar bráðin nálgast er hún 

skjótt gleypt heil. Skötuselurinn finnst frá grunnslóð og niður á 1.800 m dýpi. Hann 

er yfirleitt við botninn en hefur einnig fundist við yfirborðið þar sem hann hefur sést 

éta sjófugla. Hann hrygnir á djúpslóð sunnan við Ísland. Eggin og síðar lirfurnar 

rekur síðan á grunnslóð og setjast á botninn þegar þær eru 5 til 9 cm löng. 

Skötuselurinn vex hratt fyrsta ár lífs síns og nær kynþroska við 4 til 6 ára aldur og 

40 til 80 cm lengd, hængarnir yngri og minni. Stærsti skötuselur sem veiðst hefur á 

Íslandsmiðum var 155 cm langur og 35 kg, óslægður. 

Áður fyrr fannst skötuselurinn einungis í hlýsjónum sunnan við Ísland. Vegna 

hlýnunar á Íslandsmiðum hefur útbreiðslan færst vestur og norður fyrir landið26. 

Hann lifir meðfram allri strönd Evrópu, frá Múrmansk í norðri, niður að 

Miðjarðarhafinu og hefur jafnvel fundist niður með strönd Afríku. Fjölmargar 

náskyldar tegundir finnast út um allan heim. 

Skötuselsaflinn var nokkuð stöðugur um 500 tonn á ári frá 1965 til 1997. Hann var 

aðallega meðafli við aðrar veiðar. Síðan hefur aflinn aukist hratt. Þetta er vegna 

þess að stofninn hefur stækkað hratt í kjölfar hlýnunar sjávar við Ísland. Nú eru líka 

stundaðar beinar veiðar á skötusel. Stærstur hluti beinu veiðanna fer fram á haustin 

og fram að vetri, þegar þorri stofnsins gengur á djúpslóð til hrygningar. Megnið af 

skötuselnum er flutt út ferskt í gámum eða með flugi til Bretlands. Þar er hann unnin 

áfram og stór hluti fluttur áfram til Spánar eða Frakklands. 

                                                                 

26Jón Sólmundsson, Einar Jónsson & Höskuldur Björnsson 2007 og 2010 
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GLIT- (OSMERI-) OG SÍLDFISKAR (CLUPEIFORMES)  

Stærstur hluti afla á Íslandsmiðum eru uppsjávarfiskar. Slíkar veiðar einkennast af 

miklum sveiflum þar sem stofnstærðir og göngumynstur þessara tegunda geta verið 

óútreiknanlegar. Tvær langmikilvægustu uppsjávartegundirnar eru síldin, sem er af 

ættbálki síldfiska, og loðnan sem er af ættbálki glitfiska.  

Glitfiskar eru ekkert sérlega stór ættbálkur. Flestar glitfiskategundir á Íslandsmiðum 

eru lítt áberandi miðsjávarfiskar. Engu að síður er líklega mikilvægasti fiskur 

Íslandsmiða glitfiskur, það er loðnan. Einungis ein önnur glitfiskategund hefur verið 

veidd að ráði hér á landi, það er gulllaxinn, hann er þó langt í frá jafn mikilvægur og 

loðnan. 

Síldfiskarnir eru mikilvægasti ættbálkur uppsjávarfiska víðast hvar í heiminum og 

eru til dæmis ansjósur, sardínur og síldar, allt síldfiskar, mest veiddu fiskar heimsins. 

Hér við land hafa einungis 4 tegundir af þessum mikla ættbálki fundist. Þar ef eru 

þrjár þeirra aðeins flækingar. Sú fjórða bætir þetta hins vegar allt upp því að hún er 

ein mikilvægasta fisktegund Íslandsmiða, þetta er auðvitað síldin sjálf. 

 

AF HVAÐA TEGUNDUM ER VEITT MEST AF Í HEIMINUM? 

Heimsafli árið 2013 var um 95 milljónir tonna og fjöldi veiddra tegunda var 
um 1.700. Aflinn skiptist þó mjög ójafnt á milli tegunda, þær tíu mikilvægustu 
voru um 23% af heimsafla og af þeim voru 4 af ættbálki síldfiska, 
perúansjósan, atlantshafs-síldin, japansansjósan og evrópusardínan. Í 
heildina voru síldfiskar um 20% af öllum afla. Heimild: FAO 
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Gulllax (Argentina silus)   

Gulllaxinn er að mörgu leyti síldarlegur í útliti. Hann er straumlínulaga fiskur með 

silfurgljáa og mjög grófgerðu hreistri. Hann er með stór augu sem þekja nánast 

helming höfuðsins. Algeng stærð í afla er 40-50 cm en stærsti einstaklingur sem 

mælst hefur á Íslandsmiðum var 70 cm. Hann getur náð meira en 20 ára aldri. 

Gulllaxinn er miðsjávarfiskur og eiginlega bæði uppsjávar- og botnfiskur. Hann 

finnst nálægt botni á daginn (þar sem hann veiðist í botntroll) en færir sig yfirleitt 

ofar í vatnsmassanum á næturnar. Gulllaxinn finnst í öllu norðanverðu Norður-

Atlantshafinu og er algengur hér við land á 200 til 500 m dýpi, sunnan og vestan við 

landið. Náskyldar tegundir finnast svo um öll heimsins höf.  

 
Gullax. Mynd: www.fauna.is 

 

Gulllax er algengur meðafli á grálúðu- og karfaveiðum en hefur þar til nýlega verið 

verðlítill og því oft verið hent. Gulllaxinn er þó ágætur matfiskur en beinin í honum 

eru bæði mörg og stór sem hefur þótt til vandræða. Lausnin á því er að vinna hann 

í marning (fiskhakk). Nýlega hafa veiðar því hafist á tegundinni og hefur aflinn á 

síðustu árum verið um 10.000 tonn á ári. Gulllax er yfirleitt heilfrystur um borð í 

togurum og svo áfram unninn í marning. Margir hafa eflaust borðað gulllax án þess 

að gera sér grein fyrir því, fiskibollur í dós eru nefnilega oftast búnar til úr gulllaxi. 

 

 

AF HVERJU ÞESSI GRÍÐARSTÓRU AUGU? 

Augu eru orkufrek líffæri og þeim mun stærri sem augun eru þeim mun dýrara 
er að reka þau. Við yfirborðið er nægt sólarljós svo að augu af venjulegri stærð 
virka bara ágætlega. Í djúpsjónum er algjört myrkur og augu því í raun 
mestmegnis óþörf. Flestar tegundir þar eru þó með örlítil augu vegna þess að 
flestar lífverur þar eru einnig með ljósfæri. Í miðsjónum þarna á milli er hins 
vegar smá ljós frá yfirborðinu. Fiskar sem þar lifa eru oft með gríðarstór augu 
til að geta nýtt það litla ljós sem þó berst þangað niður.  



 Íslenskur sjávarútvegur  Nytjafiskar við Ísland 71 

Loðna (Mallotur villosus)   

Loðnan er hugsanlega mikilvægasta fisktegundin á Íslandsmiðum. Hún er ekki bara 

mikilvægur nytjafiskur heldur gegnir hún lykilhlutverki í fæðukeðju hafsins sem 

milliliður milli dýrasvifs og stærri fiska27. Flestar tegundir fiska, sérstaklega 

botnfiskar, éta loðnu á einhverju stigi í lífi sínu og er það t.d. áætlað að loðna sé um 

40% af heildarfæðu þorsksins. 

      Loðna. Mynd: www.fauna.is 
 

Loðnan er smár uppsjávarfiskur, yfirleitt á bilinu 15 til 18 cm og hefur hún mjög 

stuttan lífsferil. Hún hrygnir yfirleitt í febrúar og mars meðfram suður- og 

suðvesturströndinni við sjávarhitastig á bilinu 4-7°C. Hrogn og lirfur rekur norður á 

landgrunnið norðan við Ísland og við Grænland. Hún færir sig smám saman norðar 

meðan hún vex og ver tíma sínum í Íslandshafi í fæðuleit. Hún lifir á dýrasvifi, 

aðallega á krabbaflóm. Loðnan á ekki marga óvini þarna því það er of kalt og djúpt 

fyrir hefðbundna ránfiska eins og þorskinn. 

Loðnan verður yfirleitt kynþroska 3 til 4 ára. Þá safnast kynþroska loðnur saman í 

stórar torfur og ganga umhverfis Ísland, yfirleitt réttsælis, að hrygningarslóðunum 

á grunnslóð fyrir Suður- eða Vesturlandi. Meðan á þessum göngum stendur verður 

loðnan aðalfæða fjölmargra annarra sjávardýrategunda. Hrygningin á sér stað á 

grunnslóð og er mjög átakamikið ferli. Eftir hrygningu deyja allir hængarnir og 

flestar hrygnurnar. Fyrir utan þörfina fyrir að hrygna í tiltölulega hlýjum sjó er 

loðnan kaldsjávarfiskur sem finnst allt í kringum norðurheimskautið. Hún finnst í 

Norður-Atlantshafinu frá Nýfundnalandi og Grænlandi í vestri til Barentshafs og 

meðfram norðurströnd Rússlands í austri. Hún finnst einnig í Norður-Kyrrahafinu 

frá Kóreu til Bresku-Kólumbíu. 

Lítill áhugi var á loðnuveiðum fyrir 1965, sjómenn höfðu bara áhuga á síld. Eftir hrun 

síldarstofnanna sneri íslenski uppsjávarflotinn sér hins vegar í auknum mæli að 

loðnuveiðum. Þessar veiðar uxu hratt í um milljón tonn árlega, sum árin jafnmikið 

og samanlagður afli allra annarra tegunda á Íslandsmiðum. Miklar sveiflur einkenna 

þó loðnuveiðarnar svo að sum ár hafa veiðar nánast engar verið. Fram undir 1995 

var loðnan langmikilvægasti uppsjávarfiskur Íslendinga. Eftir þann tíma fóru 

                                                                 

27 Hjálmar Vilhjálmsson 1994 og 1997 
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síldveiðar að aukast aftur auk þess sem uppsjávarskipin fóru einnig að veiða 

kolmunna og síðar makríl.  

Stofninn gengur yfir á grænlenskt og norskt hafsvæði nálægt Jan Mayen, og er þar 

af leiðandi stjórnað með samkomulagi milli þessara þjóða. Oftast eru tvö 

veiðitímabil. Aðalvetrartímabilið er frá janúar til apríl, þá veiðist loðna sem er að 

ganga til hrygningar. Hitt veiðitímabilið er að sumri þegar hluti uppsjávarflotans 

veiðir loðnu langt fyrir norðan land áður en hrygningargöngurnar hefjast.  

 
Loðnuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

  

Loðnuveiðum er stjórnað með aflareglu. Hafrannsóknastofnunin mælir magn loðnu 

í hafinu með bergmálsmælum í samvinnu við útgerðarfyrirtæki. Áætlað er hve 

mikið þurfi að vera eftir fyrir þorsk og aðra fiska að éta og að 150 þúsund tonn 

umfram það geti hrygnt. Veiðar eru svo leyfðar á öllu sem mælist umfram þetta. Ef 

ekki finnst meira en þetta þá eru veiðar bannaðar. Þetta er til þess að tryggja að 

hrygningarstofninum stafi ekki hætta af veiðunum og nóg verði eftir sem mikilvæg 

fæða fyrir aðrar sjávarlífverur. 

Stærstur hluti loðnuaflans er bræddur í mjöl og lýsi. Mjölið er notað sem fóður fyrir 

búfé og í fiskeldi en lýsið í ýmis matvæli og iðnaðarvörur. Aukinn hluti er þó frystur 

um borð eða í landi þar sem aflinn er unninn í matvæli. Hrognin eru verðmætasti 

hluti loðnunnar en þau eru einungis hentug til vinnslu á stuttu tímabili, rétt áður en 

loðnan hrygnir. Stærsti markaðurinn fyrir mjölið og lýsið er í Noregi þar sem það er 

notað í laxafóður. Frysta loðnan og hrogn eru mest seld til Japans og Austur-Evrópu.   
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Síld (Clupea harengus)   

Síldin er klassískur 

uppsjávarfiskur, rennileg 

með silfraðan líkama, 

dökk að ofan og ljós að 

neðan. Algeng stærð er 

milli 30 og 40 cm en sú 

stærsta sem mælst hefur á Íslandsmiðum var 46,5 cm. Síld getur náð allt að 25 ára 

aldri. Hún lifir á svifkrabbadýrum, aðallega rauðátu. Hún er sennilega algengasta 

fisktegundin í Norður-Atlantshafinu og er útbreiðsla hennar þar nánast sú sama og 

þorsksins. Náskyld tegund lifir í norðanverðu Kyrrahafi og reyndar af einhverjum 

ástæðum líka í Hvítahafi. Þriðja tegundin finnst svo við strendur Síle.  

Síldinni í Norður-Atlantshafi er skipt í nokkra stofna sem hrygna á mismunandi 

svæðum og tímum. Hér við land finnast þrír stofnar. Sögulega séð hefur norsk-

íslenska vorgotssíldinverið stærstur þessara stofna. Þessi síld hrygnir meðfram 

miðri strönd Noregs. Ungviði rekur svo norður eftir og heldur sig í Barentshafi þar 

sem það nær kynþroska við 4 til 6 ára aldur. Þá fer síldin í stórfelldar fæðugöngur 

um Norður-Atlantshaf, þar með talið á miðin við Íslandi. Áður fyrr myndaði síldin 

stórar torfur austan af Íslandi yfir vetrartímann og á vorin hélt hún aftur til Noregs 

til að hrygna. Þetta mynstur hefur þó tekið breytingum eftir sveiflum í skilyrðum 

sjávar og stofnstærð. Þegar þessi síldarstofn hrundi árið 1967 breyttist hann í raun 

í strandstofn og í rúma tvo áratugi hélt hann sig bara innan norskrar lögsögu.  

Íslenska sumargotssíldin er frábrugðin að því leyti að hún fer ekki út fyrir landgrunn 

Íslands. Hún hrygnir einnig seinna eða í júlí. Áður fyrr deildu síldarstofnarnir nokkuð 

svipuðum fæðuslóðum snemma sumars, norðan og austan af Íslandi. Í dag blandast 

stofnarnir lítið. Sú íslenska er bara veidd á landgrunninu en sú norsk-íslenska veiðist 

í úthafinu. Þriðji stofninn var íslenska vorgotssíldin. Lífsferill þessa stofns var nokkuð 

líkur lífsferli norsk-íslensku síldarinnar fyrir utan það að hún nennti ekki að synda til 

Noregs til hrygningar heldur hrygndi á Íslandsmiðum. Þessi stofn hrundi á sama 

tíma og hinir stofnarnir og er sá eini sem ekki hefur náð sér á strik aftur. 

Síld hefur verið veidd í aldaraðir og eru hún og þorskurinn einu fisktegundirnar sem 

sett hafa mark sitt á sögu Evrópu. Síldveiði og verslun skipti t.d. miklu máli í 

uppgangi ríkja í Norðvestur-Evrópu, ríkja sem um tíma réðu nánast öllum 

heiminum. Síldin var nefnilega auðfengin, holl og ódýr fæða sem var afar 

nauðsynleg vegna mannfjölgunar og stækkunar borga í Evrópu. Að auki voru síld- 

og þorskveiðar mikilvægar þjálfunarbúðir fyrir flota þessara þjóða. Veiðarnar voru 

 
Síld. Mynd: www.fauna.is 
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hins vegar að mestu strandveiðar þar til á tuttugustu öldinni þegar miklar 

úthafsveiðar þróuðust með bættri tækni og skipakosti. Tæknin batnaði svo jafnt og 

þétt þar til alheimsveiði á síld náði hámarki rétt rúmlega 4 milljónum tonna árið 

1966. Á sama tíma náði afli Íslendinga hámarki og var um fjórðungur af heimsafla. 

Eftir þetta hrundu síldarstofnarnir svo einn af öðrum því að veiðin var langt umfram 

það sem stofnarnir þoldu. Þetta hrun var mikið áfall fyrir efnahag Íslands28. 

 
Síldarafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

 

Síldveiðar lögðust nánast af á Íslandsmiðum eftir hrunið. Síldarstofnar í Norðursjó 

fóru að vísu ekki eins illa og aðrir stofnar og fóru því mörg íslensk skip þangað til 

veiða um tíma. Íslenska sumargotssíldin var síðan fyrst íslensku stofnanna að 

braggast og veiddu Íslendingar bara úr þeim stofni um tíma, þar til árið 1994 þegar 

norsk-íslenski stofninn var orðinn nógu stór til að Íslendingar gætu hafið veiðar á 

honum aftur.  

Þegar síldveiðar hófust við Ísland seint á 19. öldinni, var stærstur hluti aflans 

saltaður. Síðar þegar afli jókst mikið réðu söltunarstöðvarnar ekki lengur við þetta 

magn og meira var brætt í mjöl og lýsi. Nú til dags er meirihluti síldarinnar fryst 

annaðhvort á sjó eða í landi og selt til manneldis. Nútímasíldarvinnsla er gjörólík því 

sem áður var. Verksmiðjurnar eru orðnar hátæknivæddar og fáa þarf því til að vinna 

mikið magn. Skipin hafa líka tekið miklum breytingum og veiðir nútímasíldveiðiskip 

á við tugi eða jafnvel hundruði síldarbáta frá upphafsárum síldveiðanna.  

                                                                 

28 Benedikt Sigurðsson og félagar 2007 
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LAXFISKAR (SALMONIFORMES) 

Mjög fáar tegundir ferskvatnsfiska finnast á Íslandi29, nánar tiltekið einungis, 

hornsíli, evrópuáll, ameríkuáll, flundra og laxfiskategundirnar þrjár hér á eftir. 

Allar þessar tegundir eru sjógöngufiskar eða eru komnar af sjógöngufiskum og geta 

því lifað bæði í sjó og  ferskvatni. Það er auðvitað vegna þess að Ísland hefur alltaf 

verið eyja. Þær ferskvatnsfisktegundir sem hingað komast eru því einungis þær sem 

þola líka að vera í sjó. Flestir sjógöngufiskar hrygna í ferskvatni en fara svo út í sjó 

til fæðuleitar. Einu undantekningarnar hér er álarnir sem gera þetta í öfugri röð.  

Reyndar mætti bæta við tveimur laxfiskategundir í viðbót, þótt varla sé hægt að 

segja að þær séu sérlega íslenskar. Regnbogasilungurinn er ættaður úr Norður-

Kyrrahafinu, en vegna þess að hann er vinsæll sportveiði- og eldisfiskur hefur 

honum verið komið fyrir víða um heim. Hér á landi er eldi á regnboganum, en 

honum hefur einnig verið sleppt í ár og vötn. Bleiklax hefur líka stöku sinnum veiðst 

hér á landi. Hann er ættaður úr Norður-Kyrrahafinu líkt og regnabogasilungurinn. 

Fiskveiðar í ám og stöðuvötnum eru í grundvallaratriðum öðruvísi en veiðar í sjó. Í 

fyrsta lagi stjórna eigendur áa og vatna nýtingu þeirra, veiðum í sjó er stjórnað af 

stjórnvöldum. Í öðru lagi eru veiðar í ferskvatni aðallega frístundaveiðar nú til dags 

meðan atvinnuveiðar eru stundaðar í sjó. Frístundaveiði skilar miklum tekjum til 

samfélagsins, áætlað hefur verið að hver lax veiddur skili 1000 dollurum til 

þjóðarbúsins, með beinum og óbeinum hætti. 

HA!.... FINNAST TVÆR ÁLATEGUNDIR Á ÍSLANDI? 

Reyndar finnast hér 11 tegundir af ættbálki ála en allar nema tvær eru djúpsjávarfiskar 
sem við verður sjaldan vör við. Tvær tegundir eru hins vegar sjógöngufiskar. Þetta eru 
ameríkuállinn og evrópuállinn. Ísland er líklega eina landið í heiminum þar sem báðar 
tegundir finnast. Lífsferill álsins er mjög sérstakur að því að hann dvelst á sínum 
unglings- og fullorðinsárum í ferskvatni en leitar svo til sjávar, alla leið til Þanghafsins 
til hrygningar. Talið er að þeir drepist svo að lokinni hrygningu. Evrópuállinn er mun 
algengari hér og er hann sérstaklega algengur á Suðurlandinu. Álar eru mjög 
frumstæður ættbálkur beinfiska.  

 

 

 

Áll. Mynd: www.fauna.is  

                                                                 

29 Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson 1996 
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Bleikja (Salvelinus alpinus)   

Bleikjan er útbreidd um 

allt Ísland og er líklega 

algengasti laxfiskurinn 

hér. Margir 

bleikjustofnar dvelja allt 

sitt líf í ám og vötnum en 

sjógöngustofnar 

(sjóbleikja) eru líka til 

eins og hjá urriðanum. Sjóbleikjan er einungis um 2 mánuði í sjó, en stækkar þá 

hratt. Síðar gengur hún upp í ár og bíður þar yfir veturinn. Þar sem bleikjan er stutt 

í sjó fer hún ekki langt. Hún heldur sig á grunnslóð nálægt ánum. Bleikjan er minni 

en bæði laxinn og urriðinn. Sjóbleikjan er yfirleitt 35-45 cm en ferskvatnsstofnarnir 

geta verið mjög mismunandi að stærð, yfirleitt minni en sjóbleikjan. Stærsta bleikja 

við Ísland var 87,5 cm og 10 kg.  

Bleikja á mjög auðvelt með að aðlagast mismunandi umhverfi. Ef fæða er lítil í 

umhverfinu vex hún bara mjög hægt og verður jafnvel kynþroska þótt mjög lítil sé. 

Í Þingvallavatni hafa nokkrir bleikjustofnar þróast sem sérhæfa sig í mismunandi 

fæðu. Í raun er bleikjan þar að þróast yfir í nokkrar tegundir. Bleikjan er eiginlega 

heimskautafiskur og eru fáar fisktegundir með jafn norðlæga útbreiðslur. Hún 

finnst allt í kringum norðurskautið og einnig í köldum og djúpum fjallavötnum í 

Skotlandi og Sviss.  

Netaveiðar á bleikju í ám og vötnum Íslands hafa verið stundaðar hér í margar aldir. 

Sumir bændur stunda það sem mætti kalla atvinnuveiðar. Magnið er samt ekki 

mikið miðað við fiskveiðar í sjó. Bleikjan er líka vinsæl sem sportveiðifiskur á Íslandi. 

Hún hefur reynst henta vel til fiskeldis hér og hefur verið nokkuð stöðug aukning í 

bleikjueldi, ólíkt laxeldinu. Líklega er það vegna þess að bleikjan þolir vel hið kalda 

íslenska vatn. Bleikjan nær markaðsstærð eftir 15-30 mánuði í eldi. Stærsti 

markaðurinn fyrir íslenska bleikju er í Bandaríkjunum. 

HVAÐ ER ÍSALT (EKKI ÍSKALT) VATN? 

Ísalt vatn er vatn sem er hvorki ferskt né að fullu salt. Seltan í heimshöfunum er 
nánast alls staðar í kringum 35 prómill, ferskvatn er a.á.m. ekki með neinni seltu. 
Vatn sem er þarna á milli er kallað ísalt. Ísalt vatn er einkum að finna við árósa þar 
sem ferskvatn blandast sjónum. Einstaka innhöf eru líka ísölt, t.d. Eystrasaltið þar 
sem margar ár flæða í það en innflæði sjávar er mjög takmarkað. Flestar lífverur 
eru aðlagaðar því að lifa annaðhvort í algjöru ferskvatni eða í fullsöltum sjó, 
hlutfallslega fáar geta lifað þarna á milli. 

 
Bleikja. Mynd: www.fauna.is 
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Lax (Salmo salar)   

Laxinn er í raun uppsjávar- og úthafsfiskur en þarf engu að síður að hrygna í ám. 

Seiðin alast þar upp í 2 til 5 ár. Síðar halda þau niður árnar, dvelja um tíma í 

árósunum til að venjast söltum sjónum og halda svo til hafs. Vöxturinn er í raun 

mjög hægur í ánum en eykst mjög mikið í hafinu þar sem meiri fæðu er að hafa. 

Laxinn er hraðsyndur og kraftmikill fiskur og gengur víða um Atlantshafið. Talið er 

að meginfæðuslóðir íslensks lax sé við Vestur-Grænland og í Noregshafi.  

 

Í hafinu nær laxinn kynþroska eftir 1 til 3 ár, þá heldur hann aftur til baka, finnur 

ána sem hann sjálfur ólst upp í og hrygnir þar. Hann hrygnir að hausti til eða 

snemma vetrar. Laxinn étur ekkert á meðan á þessu stendur en eyðir mjög mikilli 

orku. Hrygningin tekur þ.a.l. mjög á hann og drepast flestir laxar að lokinni 

hrygningu. Nokkrir lifa þó af, þeir bíða í ánum yfir veturinn en ganga þá aftur til 

sjávar. Þar braggast þeir og fá tækifæri til að hrygna aftur. Algeng stærð á laxi er 60-

100 cm en hann getur náð allt að 150 cm stærð og 50 kg þyngd. Laxinn er silfurlitur 

(eins og myndin hér að ofan) meðan hann er í hafinu en þegar hann er genginn upp 

í árnar breytist litur hans mikið og hann verður brún/grænleitur.  

Laxinn finnst í öllu Norður-Atlantshafinu og nokkrar skyldar tegundir lifa í Norður-

Kyrrahafinu Hér á landi er laxinn algengur og finnst allt í kringum landið. Fáar 

laxgengar ár eru þó á Vestfjörðum og Austfjörðum. Lax var áður fyrr veiddur í net í 

sjó, það er hins vegar ekki lengur leyfilegt. Hann er mun verðmætari sem 

sportveiðifiskur. Árlega veiðast um 40 þúsund laxar á Íslandi30. Þetta er ekki mikið 

magn miðað við marga aðra fiska, en verðmæti laxins felst ekki í magninu heldur 

því að hann dregur að ferðamenn sem borga vel.  

Laxeldi hefur einnig verið stundað á Íslandi síðan 1985. Það hefur ekki enn náð 

almennilegu flugi og í raun verið lítið á síðustu árum. Nefna má í þessu samhengi 

að frændur okkar Norðmenn byrjuðu laxeldi á svipuðum tíma og rækta nú meira en 

milljón tonn af laxi á ári. Kannski kemur þetta á endanum hjá okkur. 

                                                                 

30 Guðni Guðbergsson 1996-2014 

Lax Mynd: www.fauna.is
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Urriði (Salmo trutta)   

Urriðinn er mitt á milli lax og bleikju að ýmsu leyti. Hann er skyldari laxinum, en telst 

samt silungur eins og bleikja. Urriði er bæði til sem sjógöngufiskur (sjóbirtingur) og 

hreinn ferskvatnsfiskur. Hann er minni en laxinn en stærri en bleikja. Urriði getur 

orðið 100 cm að lengd en algeng stærð er 35 – 60 cm, og eru sjógöngufiskarnir 

stærri.  

 
Urriði Mynd: www.fauna.is 

Sjóbirtingurinn er allt að fjóra mánuði í sjó yfir sumarið. Að hausti gengur hann aftur 

í árnar og hrygnir. Hann dvelst því mun styttra í sjó en laxinn, en a.á.m. lengur en 

bleikjan. Hrygningarafföll hjá bleikju og urriða eru mun lægri en hjá laxi. 

Upprunalegt útbreiðslusvæði urriðans er Evrópumegin í Norður-Atlantshafinu. 

Honum hefur hins vegar víða verið sleppt enda er hann vinsæll sportveiðifiskur og 

finnst hann nú um allan heim. 

 

Fiskeldi (ofan við núll-strikið) og lax- og silungveiði (neðan við) á Íslandi. Heimild: FAO 
og Matvælastofnun



 Íslenskur sjávarútvegur  Nytjafiskar við Ísland 79 

TEGUNDALISTI 

Seildýr (chordata) - fylking 
  Möttuldýr (urochordata) - undirfylking 
  Hryggdýr (vertebrate) - undirfylking 

Vankjálkar (Agnatha) - yfirflokkur 
Slímáll (Myxine jespersenae) 
Sæsteinsuga (Petromyzoan marinus) 

Brjóskfiskar (Chondrichthyes) – flokkur 
  Hákettir (holocephali) - undirflokkur 

Geirnyt (Chimaera monstrosa) 
  Þvermunnar (elasmobranchii) - undirflokkur 

Beinhákarl (Cetorhinus maximus) 
Bláháfur (Prionace glauca) 
Djöflaskata (Manta birostris) 
Háfur (Squalus acanthias) 
Hákarl (Somniosus microcephalus) 
Hámeri (Lamna nasus) 
Hrökkviskötur (torpediniformes) 
Hvalhákarl (Rhincodon typus) 
Hvítháfur (Carcharodon carcharias) 
Skata (Dipturus batis) 
Stingskötur (myliobatoidei) 
Tindaskata (Amblyraja radiata) 

Beinfiskar (osteichthyes) – yfirflokkur 
  Holduggar (sarcopterygii) – flokkur 
  Geislauggar (actinopterygii) – flokkur 
    Gljáfiskar (chondrostei) – undirflokkur 

Styrja (Acipenser sturio)  
Hússtyrja (Huso huso) 

    Nýuggar (neopterygii) - undirflokkur 
Álar (anguilliformes) - ættbálkur 

Ameríkuáll (Anguilla rostrata) 
Evrópuáll (Anguilla anguilla) 

Brynsíli (gasterosteiformes) - ættbálkur 
Hornsíli (Gasterosteus aculeatus) 
Stóra sænál (Entelurus aequoreus) 

Kóngar (lampridiformes) - ættbálkur 
Síldarkóngur (Regalecus glesne) 
Vogmær (Trachipterus arcticus) 

Serkir (beryciformes) - ættbálkur 
Búrfiskur (Hoplostethus atlanticus) 

Ljósberar (stomiiformes) - ættbálkur 
Gulldepla (Maurolicus muelleri) 

Laxsíldir (myctophiformes) – ættbálkur 
Ísalaxsíld (Benthosema glaciale) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karpfiskar (cypriniformes) – ættbálkur 
Gullfiskur (Carassius auratus) 

Granar (siluriformes) – ættbálkur 
Mekong risagrani (Pangasianodon gigas) 

Fastkjálkar (tetraodontiformes) - ættbálkur 
Tunglfiskur (Mola mola) 

Pétursfiskar (zeiformes) - ættbálkur 
Pétursfiskur (Zeus faber) 

Þorskfiskar (gadiformes) - ættbálkur 
Alaskaufsi (Gadus chalcogrammus) 
Blálanga (Molva dipterygia)  
Ískóð (Boreogadus saida) 
Keila (Brosme brosme) 
Kolmunni (Micromesistius poutassou) 
Kyrrahafsþorskur (Gadus macrocephalus) 
Suðræni kolmunninn (M. australis) 
Langa (Molva molva)  
Lýr (Pollachius pollachius) 
Lýsa (Merlangius merlangus) 
Lýsingur (Merluccius merluccius) 
Slétthali (Cyrophaenoides rupestris) 
Snarphali (Macrourus berglax) 
Spærlingur (Trisopterus esmarki) 
Ufsi (Pollachius virens) 
Ýsa (Melangrammus aeglefinus) 
Þorskur (Gadus morhua) 

Brynvangar (scorpaeniformes) - ættbálkur 
Djúp- og úthafskarfi (Sebastes mentella) 
Gullkarfi (S. norvegicus, áður S. marinus) 
Litli karfi (S. viviparous) 
Vínlandskarfi (S. fasciatus) 
Hrognkelsi (Cyclopterus lumpus) 
Marhnútur (Myoxochephalus scorpius) 
Sogfiskar (liparidae) 
Svartþorskur (Anoplopoma fimbria) 
Þrömmungur (Triglops Murray) 

Flatfiskar (pleuronectiformes) - ættbálkur 
Flundra (Platichthys flesus) 
Grálúða (Reinhardtius hippoglossoides) 
Langlúra (Glyptocephalus cynoglossus) 
Lúða (Hippoglossus hippoglossus) 
Kyrrahafslúða (Hippoglossus stenolepis) 
Sandkoli (Limanda limanda) 
Skarkoli (Pleuronectes platessa) 
Skrápflúra (Hippoglossoides platessoides) 
Stórkjafta (Lepidorhombus whiffiagonis) 
Þykkvalúra (Microstomus kitt) 
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Borrar (perciformes) - ættbálkur 
Blámerlingur (Makaira nigricans) 
Blágóma (Anarhichas denticulatus) 
Bláugga-túnfiskur (Thunnus thynnus) 
Brynstirtla (Trachurus trachurus) 
Dílamjóri (Lycodes esmarki) 
Gulugga-túnfiskur (Thunnus albacares) 
Hlýri (Anarhichas minor) 
Kartöfluþorskur (Epinephelus tukula) 
Kóralþorskur (Cephalopholis miniata) 
Makríll (Scomber scombrus)  
Marsíli (Ammodytes marinus) 
Mjónar (lumpeninae) 
Mjórar (zoarcidae) 
Randatúnfiskur (Euthynnus pelamis) 
Sandsíli (Ammodytes tobianus) 
Spánarmakríll (Scomber japonicus) 
Sprettfiskur (Pholis gunnelus) 
Steinbítur (Anarhichas lupus) 
Stóri mjóni (Lumpenus lampretaeformis) 
Trjónusíli (Hyperoplus lanceolatus) 
Þráðbendill (Trichiurus lepturus) 

Kjaftgelgjur (lophiiformes) - ættbálkur 
Skötuselur (Lophius piscatorius) 
Lúsífer (Himantolophus groenlandicus) 

Glitfiskar (osmeriformes) - ættbálkur 
Gulllax (Argentina silus) 
Loðna (Mallotus villosus) 

Síldfiskar (clupeiformes) - ættbálkur 
Ansjósur (Engraulidae) 
Brislingur (Sprattus sprattus) 
Evrópusardína (Sardina pilchardus) 
Japansansjósa (Engraulis japonicus) 
Sardínur (Sardina sp. og Sardinops sp.) 
Síld (Clupea harengus) 
Perúansjósa (Engraulis ringens) 

Laxfiskar (salmoniformes) - ættbálkur 
Bleikja (Salvelinus alpinus)  
Bleiklax (Oncorhyncus gorbuscha) 
Lax (Salmo salar) 
Regnbogasilungur (Oncorhyncus mykiss) 
Urriði (Salmo trutta)  
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KENNISTÆRÐIR HELSTU NYTJAFISKA VIÐ ÍSLAND*  

Tegund Stærsti 
í heimi 

(cm) 

Stærsti v. 
Ísland 

(cm) 

Algeng 
stærð við 

Ísland (cm) 

Kyn-
þroska- 

aldur 

Mesti 
aldur 

Algengt 
dýpi (m) 

Hrygn. 
(mán.) 

Algengur 
sjávarhiti 

Hákarl 730 
 

200-500 
 

Hár 0-600 vetri 0-7 
Háfur 160 114 70-90 6-20 100 10-200 vetri 7-15 
Tindaskata 105 100 40-70 

 
28 30-200 6-8 0-10 

Skata 285 
 

100-150 11 
 

10-200 sumar 
 

Þorskur 200 186 45-105 4-6 20 100-250 3-5 2-7 
Ýsa 112 112 50-65 3-5 20 10-200 4-5 

 

Ufsi 132 132 70-110 5-7 30 0-250 1-2 
 

Langa 212 212 70-110 5-8 25 100-400 5-6 
 

Blálanga 155 153 70-110 9-11 20+ 300-800 2-4 
 

Keila 120 120 50-90 8-10 20+ 200-400 4-7 0-10 
Lýsa 79 79 30-40 2-3 20 50-150 5-6 

 

Kolmunni 50 50 22-30 2-3 20 300-500 2-3 3- 

Stórkjafta 65 65 40-50 
  

100-400 3-6 
 

Lúða 470 365 30-150 7-14 30 50-2000 2-4 3-9 
Grálúða 130 122 50-70 7-11 30 200-1500 4-6 -1-4,5 
Skarkoli 95 85 30-50 4-7 50 0-200 3-4 

 

Þykkvalúra 60 55 20-40 3-6 10 20-200 4-8 
 

Langlúra 78 66 30-50 4-7 14 50-300 3-6 
 

Sandkoli 49 49 20-30 2-4 14 0-40 4-8 
 

Skrápflúra 82 65 10-40 
 

2-5 10-400 3-6 0-10 

Gulllax 70 70 38-50 8-9 30 200-600 5-12 5-7 
Loðna 25 

 
13-20 3-4 10 0-300 2-5 0-7 

Síld 46 46 30-40 4 25 0-250 3-7 2-15 

Gullkarfi 100 90 35-42 10-16 60+ 100-500 4-6 3-8 
Djúpkarfi 70 70 35-45 

 
75 400-800 4-6 2-5 

Hrognkelsi 62 62 30-50 3-5 13 20-200 2-8 
 

Hlýri 180 145 50-100 8-10 20 50-600 8-9 
 

Steinbítur 150 125 50-80 6-8 24 10-300 10-11 
 

Marsíli 25 25 10-20 1-2 10 10-150 11-2  
Bláuggatúnfiskur 458  100-300 4-5 30 0-200 6-8 10- 
Makríll 60 57 35-45 3 17 0-200 5-6 11-14 

Skötuselur 200 
 

50-100 4-6 24 50-1000 4-6 
 

Urriði 140 96 45-65 2-5 38 0-50 9-11 
 

Lax 150 132 70-100 3-6 13 0-50 9-10 2-9 
Bleikja 107 88 35-45 2-5 40 0-50 9-12 

 

*Heimildir: Gunnar Jónsson & Jónbjörn Pálsson 2013, Hafrannsóknastofnunin, 
Fiskistofa, FAO 2015, Froese Pauly 2017.  
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Tegund Mesti afli við 
Ísland (1.000 

t) 

Mesti 
ársafli í 

heimi (t) 

Mesta 
stofnstærð 

(þús. t) 

Verðmæti í 
þorskígildum 

Meðaltal 

Útflutnings- 
verðmæti 2014 

(milljónir kr.) 

Hákarl 3.721 200 
 

,06 0 
Háfur 1.662 54.150 

 
,62 4 

Tindaskata 1.862 1.880 
 

,11 Með skötu 
Skata 2.537 983 

 
,55 51 

Þorskur 562.417 3.939.642 3.227 1,00 89.572 
Ýsa 119.603 961.958 300 1,02 13.240 
Ufsi 136.592 762.521 415 ,54 11.909 
Langa 5.391 71.100 75 ,64 2.887 
Blálanga 8.401 36.817 

 
,54 32 

Keila 12.316 55.619 19 ,52 824 
Lýsa 5.035 283.616 

 
,43 1 

Kolmunni 512.647 2.428.955 7.500 ,08 6.699 

Stórkjafta 710 15.935 
 

,36 1 
Lúða 7.793 21.644 

 
2,98 46 

Grálúða 59.049 180.728 
 

1,72 7.131 
Skarkoli 12.539 203.613 51 1,01 1.202 
Þykkvalúra 3.030 15.479 

 
1,40 217 

Langlúra 4.565 62.739 
 

,75 197 
Sandkoli 7.950 22.134 

 
,42 23 

Skrápflúra 6.429 126.189 
 

,41 4 

Gulllax 16.428 10.662 
 

,41 847 
Loðna 1.409.977 4.008.746 1.881 ,08 15.252 
Síld 993.541 4.095.374 14.500 ,14 17.388 

Gullkarfi 166.501 676.816 440 ,86 14.748 
Djúpkarfi 110.052 98.662 

 
,74 Með gullkarfa 

Hrognkelsi 11.885 20.365 
 

,96 1.027 

Hlýri 3.637 14.453 
 

,85 
 

Steinbítur 29.454 33.400 35 ,75 3.424 
Marsíli 2.363 1.242.837  ,12  
Bláuggatúnfiskur 29 52.700  5,46 33 
Makríll 173.000 1.092.759 4.500 ,41 23.682 

Skötuselur 4.085 41.509 
 

1,80 562 

Urriði 162 13.016 
   

Lax 6.754 2.089.334 
  

2.519 
Bleikja 3.227 4.356 

  
2.858 
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