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Vinnunefndarhópur Al-
þjóðahafrannsóknaráðsins 
(ICES) hefur gert úttekt á 
umhverfisáhrifum mis-
munandi veiðarfæra. 
Botnvarpa og plógur eru 
talin hafa mest skaðleg 
áhrif en gildrur minnst. 
Dragnót og handfæri 
koma þarna á milli. 

GUÐJÓN EINARSSON
gudjon@fiskifrettir.is

U
mhverfisáhrif veiðarfæra 
eru oft mikið hitamál enda 
vilja flestir gera hlut síns 
veiðarfæris sem bestan í 

samanburði við önnur veiðarfæri. 
Haraldur Arnar Einarsson veið-
arfærasérfræðingur hélt erindi 
um málið á Sjávarútvegsráðstefn-
unni á dögunum. Hann benti á að 
veiðarfæri væru afar ólík og því 
væri oft flókið að bera áhrifaþætti 
þeirra saman. Helstu aðferðir til 
samanburðar væru því huglægt 
mat þeirra 
sem best 
þekktu til. 

Með um-
hverfisáhrif-
um veiðar-
færa er átt við 
nokkra þætti 
svo sem olí-
unotkun við 
veiðarnar og 
óbeina orku-
notkun eins og 
við innflutning á aðföngum um 
langan veg (t.d. á beitu vegna línu-
veiða), áhrif veiðarfæra á fisk sem 
sleppur, álag á botn og botndýra-
líf, skaðsemi tapaðra veiðarfæra 
sem halda áfram að fiska og áhrif 
á fugla og spendýr sem flækjast í 
veiðarfæri. 

Almenn nálgun 
Haraldur Arnar greindi frá mati 
sérfræðinga í vinnunefndarhópi 
Alþjóðahafrannsóknaráðsins á 
umhverfisáhrifum veiðarfæra og 
sjást niðurstöðurnar á skýringa-
mynd og töflu sem fylgir hér með. 

Haraldur sagði að útkoman væri 
keimlík niðurstöðum annarra 
rannsókna sem hann hefði séð. 
Hér væri um ákveðna almenna 
nálgun á málinu að ræða en 
vissulega gætu ýmsir þættir eins 
og til dæmis olíunotkun á hvert 
veitt kíló verið mismunandi eftir 
aðstæðum hverju sinni. 

Eins og sést á skýringarmynd-
inni eru botnvarpa og plógur tal-

in hafa mest áhrif á umhverfið, 
síðan koma net og lína, þá drag-
nót og handfæri, svo flotvarpa og 
hringnót, og loks gildrur. Bestu 
einkunnina fær svo kafarinn sem 
litlum skaða veldur á umhverfinu. 

Dragnótin 
Athygli vekur að í niðurstöðum 
vísindamannanna eru dragnót og 
handfæri lögð nokkurn veginn að 
jöfnu í þessari úttekt þegar kem-
ur að áhrifum á umhverfið (sjá 
skýringarmynd). Þetta er eftir-
tektarvert í ljósi þess hversu mjög 
krókamenn hafa úthrópað drag-
nótina sem skaðræðisveiðarfæri. 
Sé málið skoðað nánar (sjá töflu) 
kemur í ljós að olíunotkun á hvert 

kíló er sögð nokkru meiri á drag-
nótaveiðum en handfæraveiðum. 

Um lífslíkur fisks sem slepp-
ur úr dragnót bendir Haraldur á 
að þær séu betri en fisks úr botn-
vörpu. Það helgist af því að drag-
nótin sé dregin hægar og veiðiferl-
ið allt sé mun styttra. Hins vegar 
þurfi til þess að líta að flestir eða 
allir dragnótabátar taki pokann 
inn á síðunni. Við það slakni 
á möskvunum í belgnum fyrir 
utan og ef aflinn er fleiri en einn 
poki geti fiskur sloppið út um 
opna möskvana. Almennt sé tal-
ið að lífslíkur fisks sem sleppi í 

yfirborði séu minni en fisks sem 
sleppur á meira veiðidýpi. 

Handfærin
Lífslíkur fisks sem sleppur af 
krókum eru óþekktar, segir í út-
tekt sérfræðinga ICES. Að sögn 
Haraldar hafa verið gerðar til-
raunir bæði hérlendis og erlend-
is með að taka fisk af handfæra- 
og línukrókum og setja í búr til 
áframeldis, en komið hefur í ljós 
að mjög hátt hlutfall hans drepst. 
Hins vegar er ekki vitað hvernig 
fiskum sem sleppa af önglum neð-
ansjávar reiðir af, þ.e. hvort eða í 

hve ríkum mæli þeir bíði skaða 
af. 

Ekki kemur á óvart að áhrif 
handfæra á botninn eru sögð nán-
ast engin í úttektinni. Jafnframt er 
það metið svo að botnáhrif drag-
nótarinnar séu ekki mikil gagn-
stætt því sem krókaveiðimenn 
halda fram. Haraldur sagði að 
rannsóknir sýndu að áhrif drag-
nótar á botninn væru ekkert í lík-
ingu við áhrif botnvörpu enda 
væru hvorki hlerar né bobbinga-
lengjur notaðar við dragnótaveið-
ar. Þetta væri algjörlega ósam-
bærilegt. 

  Rannsókn sérfræðinga ICES á umhverfisáhrifum veiðarfæra

Dragnót og handfæri lögð að jöfnu

frá dragnótaveiðum.  MYND/ KRISTINN BENEDIKTSSON. 

Haraldur arnar  
Einarsson.

Umhverfisáhrif einstakra veiðarfæra  
 
Veiðarfæri  botnáhrif  Lífslíkur fiska sem sleppa olíunotun á kg fisk
Botnvarpa Töluverð  Háð tegundum og stærðum 02,-0,5 lítrar
Flotvarpa Lítil sem engin Mjög háð möskvastærð 0,06-0,09 lítrar
Hringnót Ekki mikil Lítið sem ekkert 0,03-0,04 lítrar
Dragnót Ekki mikil Betri en úr vörpum 0,14-0,24 lítrar
Handfæri Nánast engin Óþekkt 0,1-0,2 lítrar
Lína Lítil en þó einhver Óþekkt 0,15 lítr. (minni bátar)
Net Lítil en þó einhver Lítið þekkt 0,07-0,13 lítrar
Gildrur Bein áhrif Draugaveiðar Mjög lítil

Veiðiálag á botn

Fjöldi yfirferða
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Gögn úr rafrænu afladagbókinni 2008-2010

Öll botnvörputog þeirra sem voru með forritið rétt uppsett.
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Matsatriði
■ Áhrif á vistkerfið
■ Olía / afla
■ Meðafli (ólandaður)
■ Óbeinn fiskveiðidauði
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