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Efni: Athugasemdir Jóhannesar Sturlaugssonar líffræðings hjá Laxfiskum vegna
umsagnar Hafrannsóknastofnunar um væntanleg áhrif 4000 tonna árlegs eldis af laxi eða
regnbogasilungi í opnum sjókvíum í Dýrafirði á lífríki tilgreindra áa.
Hafrannsóknastofnun skilaði 10. Apríl 2019 inn umsögn að beiðni Úrskurðanefndar umhverfisog auðlindamála varðandi hættuna á því að lax eða regnbogsilungur sem aldir væru í opnum
sjókvíum í Dýrafirði myndu ganga í tilteknar ár til hrygningar, og hve mikillar erfðablöndunar
mætti vænta miðað við að ársframleiðsla eldisins væri 4000 tonn af laxi eða regnbogasilungi.
Árnar sem um var að ræða eru ár sem tilteknar eru í kærumáli vegna sjókvíaeldisins sem þarna
um ræðir og á meðal þeirra eru tvær ár, Fífustaðadalsá og Bakkadalsá sem undirritaður hefur
vaktað árlega frá og með árinu 2015. Annarsvegar í því skyni að skrásetja helstu eiginleika þeirra
lax- og silungsstofna sem þær ár fóstra. Hinsvegar var tilgangur rannsóknarinnar að vakta þau
áhrif sem eldi á laxi í opnum sjókvíum við Vestfirði þ.m.t. í Arnarfirði í næsta nágrenni ánna,
hefur á fiskistofna ánna. Fyrirliggjandi gögn er varða þær rannsóknir fylgja umsögn þessari í 3
skjölum (Jóhannes Sturlaugsson 2016, 2017 og 2019). En einnig hef ég vitnað til þeirra gagna í
skrifum og opinberri umræðu í tengslum við kynningu á þeirri hættu sem íslenskum
laxastofnum, sem og göngusilungsstofnum í næsta nágrenni eldissvæðanna stafar af eldi laxa í
opnum sjókvíum hér við land.
Undirritaður fékk upplýsingar frá hlutaðeigandi aðilum um það ekkert tillit væri tekið til
Fífustaðadalsár og Bakkadalsár í nefndri umsögn Hafrannsóknastofnunar frá 10. apríl 2019 til
Úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál. Með vísun í vöktunarrannsóknir mínar í þeim
ám í samstarfi við heimamenn sem einnig eru hluti þeirra aðila sem kærðu útgáfu starfsleyfis
nefnds fiskeldis í Dýrafirði, þá lagði ég til við kærendur að ég setti fram athugasemdir á
grundvelli sérfræðiþekkingar minnar varðandi þá vankanta sem eru á umsögn
Hafrannsóknastofnunar, sem um leið vísa til þess sem upp á umsögnina vantar. Í þessum
athugasemdum mínum vísa ég til þess að eðlilegt sé að tillit sé tekið til fram kominna gagna er
varða Fífustaðadalsá og Bakkadalsá og vitna til þeirra gagna frá rannsóknum mínum, auk þess að
vitna til fram kominna ábendinga minna um nauðsyn þess að áhættumat erfðablöndunar sé
uppfært hið bráðasta. Reginmunur er á áhættunni sem af laxi eða regnbogasilungi stafar fyrir
náttúrulega laxa- og silungsstofna líkt og fram kemur í umsögn Hafrannsóknastofnunar. Því
snúast athugasemdir mínar öðru fremur um hættuna sem laxastofnum sem í hlut eiga stafar af
eldislaxi, einkum með vísun í umsögn Hafrannsóknastofnunar. En undir lokin vísa ég þó einnig
til áhættunnar sem því eldi fylgir fyrir göngusilungstofna í næsta nágrenni eldisins.
Athugasemdir mínar hef ég á því að víkja orðum að almennu ábyrgðarleysi
Hafrannsóknastofnunar í umsögn sinni. Þar vitna ég til þess að í umsögn Hafrannsóknastofnunar
sem Guðni Guðbergsson sviðsstjóri skrifar undir, þá er niðurstaða fengin hvað áhrifin á tiltekna
laxastofna varðar með hliðsjón af umræddu eldi á laxi í opnum sjókvíum í Dýrafirði,
einvörðungu með því að að vísa í áhættumat erfðablöndunar frá 2017 (Ragnar Jóhannsson o.fl.
2017). Ábyrgðarleysið felst í því að setja enga fyrirvara, enda þótt fyrir hafi legið um skeið gögn
og álitsgerðir er sýna að umrætt áhættumat felur í sér stórkostlegt vanmat á
erfðablöndunaráhættunni fyrir íslenska laxastofna og því er ekki ásættanlegt að vísað sé í
niðurstöður áhættumatsins án þess að geta þess vanmats sérstaklega. Ekki síst vegna þess að ætla
verður að uppfærsla áhættumatsins sem fyrir liggur innan skamms muni ef allt gengur eðlilega
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fram í þeirri uppfærslu, muni ráða bót á því vanmati. Þættirnir sem þarf að laga með
uppfærslu áhættumatsins hafa verið tilgreindir í skýrslum og greinum (Jóhannes Sturlaugsson
2018a; 2018b), sem og í opinberum erindum og pallborðsumræðum undirritaðs um þessi mál á
kynningarfundum aðila sem vilja opna umræðu um þá miklu áhættu sem fylgir sjókvíaeldi á laxi.
Þau gögn og rök er varða vanmat áhættumats erfðablöndunar voru síðar einnig tíunduð í
umsögnum sem fram hafa verið settar í tengslum við samningu laga er varða fiskeldi. Bæði af
hálfu undirritaðs (13. janúar og 29. mars 2019) og af hálfu Erfðanefndar Landbúnaðarins
(29.mars 2019) og að hluta til í umsögnum fleiri aðila um lagafrumvarpið.
I. Ábyrgðarlaust er að vísa í gildandi áhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun
án þess að vísa í núverandi vanmat þess á áhættunni sem umræðir fyrir íslenska
laxastofna. – Varúðarsjónarmið þ.m.t. með hliðsjón af náttúruverndarsjónarmiðum kallar
hreinlega á að öllum endanlegum málatilbúnaði (leyfisveitingar, umsagnir og ákvarðanir
opinberra yfirvalda) þar sem áhættumat erfðablöndunar kemur við sögu sé frestað þar til
umræddir vankantar hafi verið sniðnir af áhættumatinu með uppfærslu þess svo sem
ákvæði þess felur í sér að gert sé þegar fyrir liggja upplýsingar sem kalla á slíkt.
Án uppfærslu áhættumats erfðablöndunar frá 2017 sem Hafrannsóknastofnun byggir sína
umsögn á, þá er það mat fölsk vörn fyrir íslenska laxastofna. Í umsögn Hafrannsóknastofnunar
frá 10. Apríl 2019 fæst það staðfest að líkt og ætla mátti af þeim ám sem áhættumat hafði verið
birt fyrir í skýrslu 2017, að þá nær áhættumat erfðablöndunar ekki til nema hluta íslenskra
laxastofna eins og það er nú óuppfært. En fleira í gögnum þeim sem áhættumatið er grundvallað
á þarf að uppfæra svo ábyrgt mið megi taka af niðurstöðum þess. Þar er um það að ræða að setja
inn raunverulegt hlutfallsgildi flakks náttúrulegra íslenskra laxa og ennfremur vöntun á því að sú
viðbótaráhætta sem felst í framandi uppruna eldislaxanna sé tekin inn í matið með beinum hætti.
Vegna þess þekkta vanmats á erfðablöndunaráhættunni sem felst í því að nota áhættumatið
óuppfært, þá sýnir umsögnin frá 10. Apríl 2019 ábyrgðarleysi af hálfu sérfræðinga
Hafrannsóknastofnunar, því hún byggir einvörðungu á því mati, þ.e.a.s. án þess að nefna þá
stóru vankanta sem óuppfært matið felur í sér. Vankanta sem gera það að verkum að
erfðablöndunaráhættan er vanmetin í þeim ám sem til umfjöllunar eru í umræddri umsögn
Hafrannsóknastofnunar.
Hvað sem veldur því að Hafrannsóknastofnun í apríl 2019 slær enga varnagla þegar vísað er í
niðurstöður áhættumats erfðablöndunar er ekki hægt að segja til um. Slík framsetningin gefur
vissulega ein og sér til kynna að þar á bæ standi ekki til að uppfæra gögnin sem stuðst er við í
áhættumati erfðablöndunar, miðað við fram komnar ábendingar. Ef sú er raunin þá þýðir það
einfaldlega það að Hafrannsóknastofnun telur að þeir laxastofnar sem ekki eru inni í matinu frá
2017 séu þess ekki verðugir. Á sama hátt vitnar framsetningin til þess að ekki standi til að taka
tillit til rökstuddra ábendinga um að uppfæra þurfi hættumörk erfðablöndunarinnar svo kölluð
þröskuldsmörk. En bent hefur verið á margfalt vanmat á áhættumati vegna þeirra marka í ljósi
tiltækra ítarlegra gagna um flakk íslenskra laxa sem runnir eru frá náttúrulegu klaki og með
hliðsjón af því að ekkert mið er tekið af því að eldislaxarnir sem fjallað er um eru af norskum
uppruna.
Víst er að undirritaðir og aðrir þeir mörgu sem vilja tryggja framtíð íslenskra laxastofna höfum
lagt okkur í líma við að styðja það að stuðst sé við áhættumat erfðablöndunar þegar umfang eldis
lax í sjókvíum er ákveðið. Enda er það enn sem komið er eina verkfærið sem opinberlega hefur
verið samþykkt að stuðst skuli við til að stemma stigu við þeim skaða sem hlýst af eldi á laxi í
opnum sjókvíum hér við land hvað íslenska laxastofna varðar. Stuðningur við áhættumatið
byggir á þeirri forsendu að áhættumatið sýni rétta mynd af ástandinu miðað við tiltekið
eldismagn á tilteknu svæði að gefnum forsendum matsins sem tryggt skal að byggi á
áreiðanlegustu upplýsingum er það varða á hverjum tíma, líkt og tilgreint er í skýrslu
Hafrannsóknastofnunar um áhættumatið frá 2017. Umsögnin sú sem er hér er til umfjöllunar frá
hendi Hafrannsóknastofnunar án nokkrurra varnagla hljómar vissulega eins og að mögulegt sé að
Hafrannsóknastofnun ætli sér ekki að uppfæra áhættumatið í ljósi haldbestu upplýsinga á
hverjum tíma. Mikilvægt er að bíða með allar ákvarðanir er byggja á áhættumati erfðablöndunar
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þar til það áhættumat hefur verið uppfært. Ekki síst vegna þess að þá verður samhliða búið að
eyða þeirri óvissu sem felst í missögnum sem finna má í málflutningi Hafrannsóknastofnunar í
skýrslu um áhættumatið og umræddri umsögn Hafrannsóknastofnunar sem vísar í það mat. Í
þessu sambandi má benda á að í áhættumatsskýrslu Hafrannsóknastofnunar frá 2017 þá er ekki
annað að sjá en áhættumatið eigi að ná til allra íslenskra náttúrulegra laxastofna og má í því
sambandi nefna eftirfarandi texta skýrslunnar. „Í skýrslu þessari er kynnt nýtt gagnvirkt
áhættumatslíkan fyrir erfðablöndun eldislax við villta íslenska laxastofna. Tilgangur líkansins er
að gefa rétta mynd af fjölda strokufiska sem gætu tekið þátt í klaki í hverri á. Ef fjöldinn fer yfir
þröskuldsmörk á hverju ári er hætta á því að erfðablöndun safnist upp með tíma og hafi áhrif á
stofngerð náttúrulegra stofna.” Hvergi er þess getið í aðferðafræðilýsingum skýrslunnar að
áhættumatið eigi ekki ná til allra íslenskra laxastofna. Þannig var meðal annars eftirfarandi
skilgreiningu að finna í skýrslu Hafrannsóknastofnunar 2017 sem lýsir áhættumatinu: „Ljóst er
að líkanið þarf að geta spáð fyrir um dreifingu eldislaxa sem strjúka frá hverjum stökum
eldisstað og áætla hve mikið af fiski mun skila sér í hverja á. Líkanið þarf að reikna áhrif frá
öllum eldisstöðvum á allar ár þar sem stofnstærð er þekkt, bæði áætla fjölda strokufiska sem
vænta má og hlutfall þeirra af klakstofni árinnar. Þá er hægt að meta hverja á ásamt með meðalog miðgildishlutfall strokulaxa.” Þrátt fyrir þetta varð ekki hjá því komist að að sjá að eitthvað
var brogað í meira lagi við matið sjálft frá 2017 sem enn er í fullu gildi. Því í skýrslunni var
einungis birt áhættumat fyrir þær ár eða árkerfi sem fóstruðu stóra laxanytjastofna. Þannig vantar
alla smærri laxastofna landsins inn í áhættumat erfðablöndunar þ.e.a.s. ef þeir eru ekki hluti af
árkerfum þar sem fleiri en einn stofn eru metnir saman og heildarfjöldi laxanna nær þeim
lágmarksfjölda laxa sem umsögn Hafrannsóknastofnunar vitnar til. Þannig vantar bæði smáa
laxastofna sem koma fyrir í árlegum veiðitölum sem Hafrannsóknastofnun sér um að skrá í
samstarfi við Fiskistofu og einnig þá laxastofna sem vitað er um út frá rannsóknum
Hafrannsóknastofnunar og Laxfiska sem og eftir fleiri leiðum án þess að veiði sé skráð á þeim
laxi. Þessir laxastofnar eru til samans fleiri að tölu en þeir sem nú þegar eru grundvöllur
áhættumatsins. Fyrir megnið af þeim smærri laxstofnum er stofnstærðin þekkt á sömu forsendum
og lagðar eru til grundvallar valinu á þeim stærri laxastofnum sem náðu því máli
Hafrannsóknastofnunar sem var grundvöllur þess að áhættumat væri ákvarðað fyrir þá og birt í
áhættumatsskýrslunni 2017. Nefnilega út frá veiðitölum, auk þess sem í birtri skýrslu Laxfiska
frá 2016 yfir rannsóknir í Fífustaðadalsá, Selárdalsá og Bakkadalsá lá þá þegar fyrir stærð
hrygningarstofna í þeim ám frá haustinu 2015 (Jóhannes Sturlaugsson 2016). Af því leiðir miðað
við uppgefnar forsendur í umræddu áhættumati, þá hefði átt að setja fram áhættumat fyrir allan
þann mikla fjölda smárra laxastofna strax 2017.
Einnig er vert að nefna það að fréttatilkynning Hafrannsóknastofnunar frá 14. júlí 2017 sem var
birt samhliða því að lokið var við gerð áhættumatsins, vísar líkt og grunntexti
áhættumatskýrslunnar til þess að áhættumatið nái til allra íslenskra laxastofna. Þar segir meðal
annars: „Frumforsenda greiningarinnar er að náttúrulegir laxastofnar skaðist ekki. Sé tekið tillit
til varúðarsjónarmiða er miðað við að fjöldi eldislaxa verði ekki meira en 4% í ánum en
erfðablöndun verði mun lægri. Notuð voru bestu fáanleg gögn bæði innan lands og utan. ………
Líkanið gerir almennt ráð fyrir litlum áhrifum á náttúrulega stofna fyrir utan nokkrar ár”
Því er fróðlegt að sjá í umsögn Hafrannsóknarstofnunar frá 10. apríl 2019, eftirfarandi
skilgreiningu: „Þær ár sem teknar eru með í áhættumatinu eru þær sem hafa reglulega
skráningu laxveiði og taka til stofna sem skila yfir 400 laxa árlegri meðalveiði og falla því að
skilgreiningu að um nytjastofna sé að ræða lögum samkvæmt.” Í þessu sambandi er vissulega
þörf á að fá fram hvaða nytjastofnaforsendur er þarna verið að vinna með, sem hvorki ríma við
texta áhættumatsskýrslunnar né það hlutverk Hafrannsóknastofnunar að varsla með rannsóknum
og ráðgjöf íslenska fiskistofna, án þess að forsenda þess sé að nytjafiskar á borð við lax og
sjóbirting séu nýttir þá stundina eða hina og þá í ákveðnu mæli. Þar undir falla skyldur
Hafrannsóknastofnunar með vísun í íslensk lög sem gilda um náttúruvernd. Sem og skyldur er
Íslendingar hafa undirgengist með aðild að alþjóðlegum sáttmála sem kveður á um að viðhaldið
sé líffræðilegri fjölbreytni og því ekki hægt með opinberum aðgerðum né öðrum hætti að ganga á
stofna né aðra fjölbreytni lífríkisins hvað sem líður hugmyndum höfunda áhættumatsins. Ef það
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er stefna Hafrannsóknastofnunar að undanskilja minnstu laxastofna landsins, þ.m.t. þá minnstu
og viðkvæmustu næst sjókvíaeldissvæðunum svo sem laxastofn Fífustaðadalsár er dæmi um. Þá
væru sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar að leggja upp í ferð sem engum gæti komið til hugar
að líffræðimenntaðir aðilar gætu skipulagt. Nefnilega að ákveða að þeir hafi umboð til að ákveða
hvaða laxastofnar séu þess verðugir að þeir séu varðir fyrir neikvæðum áhrifum frá sjókvíaeldi á
laxi, eða með öðrum orðum hvaða laxastofnar eigi fullan tilvistarrétt og um leið hvaða
laxastofnar ekki. Í ljósi þessarar slæmu sviðsmyndar af notkun áhættumatsins sem enn sem
komið er er raunin, þá er eðlilegt að spurt sé hvað liggi að baki því að Hafrannsóknastofnun
gangi fram með slíkum hætti. Því ef áfram verður stuðst við óbreytt áhættumat erfðablöndunar,
þ.m.t. með því að undanskilja minnstu og þar með viðkvæmustu laxastofnana næst
sjókvíaeldissvæðunum. Þá er ekki bara gengið gegn íslenskri náttúru heldur einnig verið að firra
eldisaðila ábyrgð á því tjóni sem fiskeldi í opnum sjókvíum mun hafa á þá laxastofna fyrir tilstilli
vanmats áhættunnar og færa ábyrgðina yfir á íslensk stjórnvöld. Ekki má gleyma því að stærstu
laxastofnar landsins sem nú þegar hefur verið gert áhættumat fyrir koma þarna einnig við sögu.
Því veldur annarsvegar að áhættumatið hefur enn ekki verið uppfært með vísun í traust íslensk
gögn um flakk laxa af náttúrulegum uppruna sem er margfalt minna (minna en 1%) en þau 4%
sem hættumörk áhættumatsins (þröskuldsmörkin) hverfast um í dag á grunni gagna frá norskum
laxstofnum. Nokkuð sem segir okkur að áhætta erfablöndunarinnar er margfalt meiri en gengið
er út frá í áhættumatinu óuppfærðu sem vísað er til í umsögn Hafrannsóknastofnunar. Á sama
hátt er í þeim hættumörkum innblöndunar ekkert tillit tekið til þess að erfðaeiginleikar
norskættaðra eldislaxa sem standa að baki innblöndunar íslenskra laxastofna frá hendi eldislaxa
úr sjókvíum hér við land eru allt aðrir en ef um væri að ræða rétta og slétta flökkulaxa úr ám frá
nærliggjandi landsvæðum.
Samantekið þá stenst ekki að Hafrannsóknastofnun hafi umboð til að mismuna tilvistarrétti
íslenskra laxastofna á grunni stærða þeirra með vísun í tilteknar veiðinytjar þeirra á tilteknu
tímabili og um leið leið er ófært að umrædd umsögn sé byggð á óuppfærðu áhættumatinu. Á
sama hátt stenst ekki að Hafrannsóknastofnun geti einhliða ákvarðað að ekkert tillit sé tekið til
ákveðinna laxastofna í áhættumati sem meðal annars mun leiða til þess að hæfni laxa þeirra
laxastofna mun minnka vegna innblöndunar, sem skilar sér í minni og óhæfari laxastofnum. Í
verstu tilfellunum líkt og Fífustaðadalsá er dæmi um líkt og veiðar undirritaðs á eldislöxum í
þeirri á vitna um. Þá mun aukið umfang fiskeldis valda því að smáir laxastofnarnir hverfa í þeirri
mynd sem við þekkjum þá. Reyndar er ástandið nú þegar þannig í Fífustaðadalsá miðað við
magnið sem nú þegar er leyft að ala í nágrenni þeirrar ár, að ef það ástand mun vera viðvarandi
þá þyrfti að beita öllum þeim mótvægisaðgerðum sem tiltækar eru til að reyna að tryggja tilvist
laxastofns árinnar, sem allsendis óvíst er þó að dugi til að viðhalda sjálfbærnimörkum þess
laxastofns.
Hér verður hnykkt frekar á forsendum þeirrar kröfu að beðið verði með ákvarðanir er varða
aukið umfang sjókvíaeldis á laxi sem og ákvarðanir er varða réttmæti útgáfu starfsleyfa slíks
eldis líkt og kæran sem umsögn Hafrannsóknar tengist er dæmi um, þar til búið er að uppfæra
áhættumat erfðablöndunar. Til að útskýra frekar mikilvægi þessa þá verður hér fjallað nánar um
hversu tvísaga áhættumat Hafrannsóknastofnunar er. Í umsögn Hafrannsóknastofnunar sem
Guðni Guðbergsson sviðsstjóri skrifar undir er sagt berum orðum að laxastofnar þar sem árleg
meðalveiði nær ekki ríflega 400 löxum séu ekki til umræðu þegar áhætta af erfðablöndun
eldislaxa úr sjókvíum er metin, og vitnar þar með til þess að framsetningin á áhættumati fyrir
íslenska laxastofna í áhættumatsskýrslu Hafrannsóknastofnunar frá 2017 hafi verið tæmandi. Í
þeirri sömu skýrslu vill hinsvegar svo til að fjallað er um vöktun á erfðablöndun í ám er renna í
tiltekna firði og flóa, á grunni arfgerðargreininga er byggja á lífsýnum. Þar bregður svo við að
við sögu koma firðir sem í renna ár sem fengu enga náð fyrir flokkun Hafrannsóknastofnunar
varðandi það að komast á lista hinna útvöldu áa. Hvað veldur þessu ósamræmi að
Hafrannsóknastofnun sjái enga ástæðu til að meta áhættuna af erfðablöndun í umræddum ám, en
sjái engu að síður ástæðu til þess að fylgjast með því hvort innblöndun eldislaxa í þær ár gangi úr
hófi fram. Engin viðbragsáætlun er nefnd til sögunnar sem grípa skal til ef sú verður raunin. Auk
þess sem ekki verður séð hvernig sjókvíaeldi á laxi verður stöðvað með vísun í erfðablöndun
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laxastofna sem þóttu þess ekki verðir að vera skoðaðir
í
áhættumati
erfðablöndunar.
Tvískinnungurinn í þessu er hreint út sagt ótrúlegur. Enda stenst þessi aðferðafræði ekki nokkra
skoðun. Sama gildir um aðra vinnu sem Hafrannsóknastofnun leggur út af að sú stofnun sinni í
sumum þeirra áa sem ekki komast á lista útvöldu ánna sem áhættumat var gert fyrir. En þar er ég
að vísa til þess að Hafrannsóknastofnun ætlar sér að frysta svil úr nokkrum þeirra áa. Væntanlega
til að reyna að endurvekja eiginleika þeirra stofna þegar erfðamengun, laxalús og sjúkdómar frá
sjókvíaeldinu hafa nærfellt eða alveg gengið að þeim stofnum dauðum. Væri ekki nær að taka
þessa stofna strax inn í áhættumatið eins farið hefur verið fram á? Og vinna auk þess að því að
meta líka aðra áhættuþætti sem í engu er litið til nú svo sem þá miklu hættu sem stafar af
laxalúsinni sem runnin er frá eldiskvíunum gagnvart laxa- og göngusilungsstofnum úr ám í þeim
fjörðum og flóum sem eldið er staðsett í. Þessi tvískinnungur í áhættumati er einn og sér lýsandi
dæmi um óvönduð vinnubrögð í upphaflegu áhættumati erfðablöndunar. Dæmi sem kallar á það
að mál sem eru í vinnslu af hálfu opinberra aðila sem hafa vísanir í áhættumatið séu lögð í salt
þar til þeirri óvissu sem tvískinnungnum tengjast hefur verið eytt samhliða uppfærslu
áhættumatsins sem áhersla hefur verið lögð á að verði framkvæmd fljótlega.
II. Fífustaðadalsá og Bakkadalsá – Niðurstöður rannsókna 2015-2018 sýna að laxa- og
göngusilungsstofnar eru í mikilli hættu nú þegar vegna kvíaeldis á laxi
Sérlega mikilvægt er að vanda opinberar ákvarðanir sem teknar eru í tengslum við eldi á laxi í
opnum sjókvíum og varða þar með heilbrigði og tilvist íslenskra laxastofna um land allt, sem og
hjá göngusilungstofnum í næsta nágrenni kvíaeldissvæðanna. Öllum er ljóst mikilvægi þeirrar
reynslu, þ.m.t. allra þeirra rannsóknarniðurstaðna sem og sorgarsagna fyrr og nú sem fallið hafa
til varðandi þann skaða á náttúrlegum laxa- og göngusilungsstofnum í öðrum löndum sem hefur
komið til vegna slíks eldis á laxi. Jafn mikilvægt er að öllum sé ljóst mikilvægi þess að við
nýtum þær rannsóknarniðurstöður sem til falla á þessu sviði jafnharðan og þær eru tiltækar enda
verður að öðrum kosti ekki hægt að tala um vönduð vinnubrögð á þessu sviði. Undirritaður hóf
fyrir hönd rannsóknafyrirtækis síns fyrstur samfellda árlega vöktun á áhrifum sjókvíaeldis á laxi
á laxa- og göngussilungsstofna áa í nágrenni kvíaeldissvæðanna. Dýrmæti þeirra gagna er mikið
í umræðunni um áhrif sjókvíaeldis á laxi á stofna laxa og göngusilungs. Því er sérstakt að sjá hve
lítið hefur verið vitnað til þeirra gagna í opinberri umfjöllun um nefnda áhættu erfðablöndunar.
Enda haldbestu hérlendu gögnin um neikvæð áhrif eldis á laxi í opnum sjókvíum á lax- og
göngusilungsstofna í ám í næsta nágrenni eldissvæðanna. Reyndar sá Hafrannsóknastofnun
ástæðu til þess í fréttatilkynningu 21. desember 2018 að geta uppruna tveggja eldislaxa á grunni
arfgerðargreiningar sem Laxfiskar höfðu fengið Matís til að greina einhverjum dögum fyrr.
Tilefnið var birting Hafrannsóknastofnunar á lista yfir 11 eldislaxa sem vitað var til að veiðst
hefðu hérlendis 2018 og upplýsingar um staðfestan uppruna 9 laxanna með vísun í eldissvæði
þeirra.
Í tengslum við umrædda staðfesta eldislaxa sem vitað er um í ám hérlendis 2018, þá er gagnlegt
hér að benda á eftirfarandi. Þeir tveir laxar sem getið var hér að ofan frá veiðum undirritaðs í
Fífustaðadalsá auk tveggja annarra staðfestra eldislaxa sem undirritaður hefur veitt þar á
næstliðnum 4 vöktunarárum eru eins og sjá má drjúgur hluti af þeim eldislöxum sem vitað er um
í íslenskum ám. Hinir eldislaxarnir sem við sögu koma eru komnir frá veiðimönnum sem skilað
hafa þeim til Fiskistofu og/eða Hafrannsóknastofnunar. Undirritaður hefur veitt þessa eldislaxa í
einungis 4 ferðum (einni ferð ár hvert 2015-2018 um rið ánna þriggja sem vaktaðar eru í
Arnarfirði). Sú staðreynd ein og sér er til vitnis um það hve lítill hluti af þeim eldislaxi sem er á
ferðinni í íslenskum ám er skráður.
Niðurstöður fyrstu fjögurra áranna (2015-2018) í vöktunarrannsókn undirritaðs/Laxfiska í
samstarfi við heimamenn á laxa- og göngusilungsstofnum í þremur ám í Ketildölum við
Arnarfjörð (Fífustaðadalsá, Bakkadalsá og Selárdalsá) sýnir mikilvægi þess að nú sé staldrað við
hvað varðar útgáfu leyfa til eldis á laxi í sjókvíum á Vestfjðrðum og að tekið sé tillit til gagna
sem aflað hefur verið í rannsóknum á fiskistofnum í þeim ám varðandi álitamál sem slíku eldi
tengjast. Þær niðurstöður sýna meðal annars skýrt mikilvirka og vaxandi hættu sem laxastofn
Fífustaðadalsár er í vegna sjókvíaeldis á laxi. Sama gildir reyndar fyrir göngusilungsstofnana í
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bæði Bakkadalsá og Fífustaðadalsá vegna vaxandi magns laxa í eldi í Arnarfirði, með
tilheyrandi áþján vegna laxalúsar hjá sjóbirtingi þeirra stofna á meðan sumarlöngum ætisgöngum
þeirra stendur á áhrifasvæði laxalúsarinnar, sem dreifist út frá laxeldiskvíunum. Vegna þess að
regnbogasilungur úr eldi kemur við sögu þó svo áhættan sem af honum stafar sé lítil miðað við
eldislaxinn, þá má benda á það að 3 slíkir fiskar úr sjókvíaeldi hafa veiðst á umræddu
vöktunartímabili í Fífustaðadalsá 2015-2018.
II. a. Áhætta erfðablöndunar í Fífustaðadalsá og í Bakkadalsá
Rannsóknin sýnir hvað erfðablöndun varðar að nú þegar er hlutfall kynþroska norskættaðra
eldislaxa á hrygningarslóð í Fífustaðadalsá viðvarandi tilvistarvandamál fyrir laxastofninn sem
ána byggir - því 3 ár af þeim 4 árum sem vöktunin hefur staðið yfir þá hefur verið staðfest að
kynþroska eldislaxar voru þar á hrygningartíð í hlutfallslega miklu magni. Laxastofn
Fífustaðadalsár er smár, en um 20 til 40 laxar tóku þátt í hrygningunni þau 4 ár sem liðin eru af
vöktuninni. Hér er rétt að ítreka að sá fjöldi fyrirgerir ekki tilvistarrétti laxa af þeim stofni. Og
skiptir þá engu hvort mögulegt er að tengja þá skyldleikalega séð öðrum laxastofnum í
nágrenninu, svo sem ef fram kæmi að skyldleiki nærliggjandi laxastofna væri það mikill að rétt
væri að tala um stofnbrot frekar en stofna. Þetta er hér sagt vegna orða í umræddri umsögn
Hafrannsóknastofnunar frá 10. Apríl sem gaf til kynna að laxastofnar ýmsir á Vestfjörðum væru
á mörkum þess að kallast laxastofnar og ljóst að Fífustaðadalsárstofninn var settur í þann flokk.
Hér er þörf á að árétta að einmitt smæð laxastofna í flestum ám á Vestfjörðum skapar þeim
sérstöðu sem okkur ber skylda til að varðveita. Reyndar enn frekar ef í ljós kæmi að þeir væru
einhverjir það sem kalla mætti stofnbrot úr stærri stofni sem margar ár teldust til, svo sérstakt
sem það væri hérlendis. Þörf er á að geta þess að í Fífustaðadalsár er um eiginlegan stofn að ræða
þar sem hrygning er árviss. Það gildir ekki um Bakkadalsá þar sem hrygning er hvorutveggja
ekki árviss og mjög lítil þegar hennar hefur orðið vart. Það þýðir ekki að sá lax sem þar hrygnir
sé einskis verður. Reyndar er lax sem hrygnir í Bakkadalsá forvitnilegur fyrir ýmsar sakir. Meðal
annars með vísun í þann möguleika að smáir laxastofnar ástundi meira flakk en aðrir laxastofnar
með tilliti til þess að tryggja viðhald slíkra stofna og að hrygningarlax í Bakkadalsá sé því
mögulega flökkulax runnin úr ám í nágrenninu. Í því sambandi getur umræðan um stofnbrot
komið við sögu. Hrygning eldislaxa hvort heldur er í Fífustaðadalsá eða Bakkadalsá er til vansa
og hér að neðan verður farið yfir stöðuna í Fífustaðadalsá í þeim efnum. Laxastofn
Fífustaðadalsár er að segja má einstakur á landsvísu varðandi það hversu algengt það er að laxar
hans hrygni endurtekið tvö eða fleiri ár í röð, allt upp í 4 ár. Ennfremur er hlutfall þeirra laxa af
hrygningarstofninum í Fífustaðadalsá sérlega hátt. Þannig var þáttaka afturbata hoplaxa á bilinu
18 til 42% árin 2015-2018. Slík hrygningarþátttaka afturbata hoplaxa er sjálfsagt einn af
innbyggðum eiginleikum stofnsins til að tryggja tilvist stofnsins með nægilegri árvissri
hrygningu. En sjálfsagt liggur einnig að baki þeim lífsögulega þætti að dreifa sem best á
hrygninguna þeim arfbundnu eiginleikum sem lítill stofninn þarf á að halda. Þetta
endurspeglaðist vel í hrygningunni eitt vöktunarárið í litlum hrygningarstofni Fífustaðadalsár,
þegar laxar runnir frá 10 klakárgöngum tóku þar þátt í hrygningunni. Líklegt er að þegar farið
verður að skoða hrygningarstofna fleiri smárra laxastofna á sama hátt um hrygninguna, að þá
komi í ljós frekari dæmi um svo mikilvirka þátttöku afturbata hoplaxa í hrygningu þeirra smáu
stofna.
Það sem unnið hefur verið í rannsóknum Laxfiska af arfgerðargögnum frá hrygningarlaxi af
heimastofni Fífustaðadalsá sýnir að sá stofn skilur sig frá öðrum stofnum sem upplýsingar eru til
um hérlendis og reyndar einnig næstliggjandi stofni úr Selárdalsá sem mest líkindi eru þó við.
Frekari rannsóknir eru fyrirhugaðar 2019 og á næstu árum er varða arfgerð heimastofn
Fífustaðdalsár sem einnig er ætlað að sýna hvernig við sögu kemur sú innblöndun af hálfu
eldislaxa sem náð hefur fram að ganga af hálfu einkennalausra laxa og eldislaxa með ytri
einkenni uppruna síns sem hrygnt höfðu að hluta áður en þeir voru fjarlægðir.
Ógnin sem stafar af innblöndun eldislaxa við laxastofn Fífustaðadalsár er líklega meiri en
fyrirliggjandi gögn sýna. Forsenda þess eru niðurstöður sem fengust í vetur þegar greindar voru
arfgerðir laxa sem veiddir voru á hrygningartíma í Fífustaðadalsá 2017 en höfðu ekki til að bera
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ytri einkenni eldislaxa. Niðurstaðan leiddi í ljós að 10% þeirra laxa sem báru engin ytri
einkenni þess að vera upprunnir úr eldi voru runnir frá s.k. slysasleppingum eldislaxa úr
kvíum hérlendis. Í töflu 1 eru farið yfir tiltækar niðurstöður úr Fífustaðadalsá er endurspegla
hættuna sem þeim stofni stafar af eldi laxa í opnum sjókvíum, þ.m.t. mögulega hættu frá
eldislöxum er bera ekki ytri einkenni.
Tafla 1. Hér er sýndur fjöldi hrygningarlaxa í Fífustaðadalsá 2015-2018 frá vöktun Laxfiska. Auk þess er
sýndur fjöldi kynþroska eldislaxa sem staðfestur var með veiðum á laxi er bar ytri einkenni eldislaxa, þar
sem sá uppruni þeirra var síðar staðfestur með arfgerðargreiningu. Þessu til viðbótar er í töflunni
tilgreindur fjöldi eldislaxa 2017 úr 10 laxa úrtaki það ár af laxi sem bar engin ytri einkenni þess að vera
runninn úr eldi. Á grunni þeirrar niðurstöðu frá 2017 er mögulegur viðbótarfjöldi eldislaxa úr hópi laxa
sem báru ekki ytri einkenni eldisuppruna sýndur fyrir öll fjögur vöktunarárin.

Hrygning
(ár)

Fjöldi laxa sem
Fjöldi eldislaxa
ætlað er að hafi
skv. ytri einkennum og
verið af heimastofni síðar greiningu argferðar
(engin ytri einkenni
út frá lífsýnum og
er vísa til
hlutfall þeirra af
eldisuppruna)
ætluðum heimastofni
(stk)
(stk)
(%)

2015

17

2016

25

2017

38

2018

20

1

Fjöldi eldislaxa
skv. arfgerðar-greiningu
sem sýndu engin ytri
einkenni (10 laxa úrtak
2017) og hlutfall þeirra
af ætluðum heimastofni
(stk)
(%)

5,9
1

2

10,0

10

Mögulegur fjöldi laxa af ætluðum
heimastofni er ætla má að séu af
eldisuppruna miðað við úrtak 2017
(10% eldislaxar á meðal þeirra er
sýna engin ytri einkenni
eldisuppruna)
(stk)
(%)
1-2

6-12%

2-3

8-12%

4

10%

2

10%

Sérkenni laxastofns Fífustaðadalsár og áhættan sem honum er búin af erfðablöndun og reyndar
fleiri þáttum fyrir tilstilli sjókvíaeldis, sýnir berlega nauðsyn þess að litið sé til hans þegar fjallað
er um þá áhættu sem laxastofnum stafar af erfðablöndun fyrir tilverknað umrædds eldis á laxi í
sjókvíum í Dýrafirði. Fyrirliggjandi gögn sýna að þekkt áhætta erfðablöndunar er nú þegar ofan
hættumarka í Fífustaðadalá, og það þó svo að ekki sé tekið mið af þeim eldislöxum sem þar
hrygna án þess að bera ytri einkenni. Þetta sýnir á skýran hátt stutt með gögnum það sem fjallað
var um á almennari máta í upphafi að það er á engan hátt forsvaranlegt að Hafrannsóknastofnun
vísi til áhættumats erfðablöndunar fyrr en það mat hefur verið uppfært, né heldur aðrir opinberir
aðilar sem taka ákvarðanir á þeim grunni. Af því leiðir að fresta þarf málum er byggja á
áhættumati erfðablöndunar þar til þeirri uppfærsluvinnu hefur verið lokið.
II. b. Skertar lífslíkur laxa- og göngusilungsstofna í Fífustaðadalsá og Bakkadalsá vegna
laxalúsar frá eldi á laxi í opnum sjókvíum.
Í tengslum við umrædda umsögn Hafrannsóknastofnunar um möguleg áhrif eldislaxa úr opnum
sjókvíum í Dýrafirði. Þá er nauðsynlegt að geta þess að laxlús sem runnin er frá sjókvíaeldi í
Arnarfirði hefur þá þegar skert lífslíkur laxa úr Fífustaðadalsá og Bakkadalsá. Af þeim sökum þá
þarf mat á áhrifum aukinnar áþjánar frá hendi erfðablöndunar laxa úr sjókviaeldi í Dýrafirði
einnig að taka tillit til þess að laxar þeirra áa eiga þá þegar undir högg að sækja vegna skertra
lífslíka fyrir tilverknað laxalúsa sem leggjast á laxinn þegar hann hefur sjóferð sína sem unglax.
En skerðing á lífslíkum laxanna er eins og áður segir einnig hafin í Fífustaðadalsá svo staðfest sé
fyrir tilstilli hrygningar eldislaxa sem runnir eru úr sjókvíaeldi frá öðrum svæðum en umsögnin
fjallar um. Ekki verður hjá því komist að benda á þá staðreynd að árin 2017 og 2018 kom fram í
vöktunarrannsóknum í þessum ám að laxalús var farin að hafa verulega neikvæð áhrif á
sjóbirting sem þær ár fóstra, líkt og öfgakennd dæmi um skaða fiska sem enn voru á lífi vitnuðu
um. Ef slíkt myndi henda göngusilungstofna í ám í nágrenni sjókvíaeldis í Noregi þá væri strax
tekin ákvörðun um að minnka leyft eldismagn á tilteknu svæði þar til ástandið breyttist til
batnaðar. Hér höfum við hinsvegar hvorki til staðar áhættumat til að stemma stigu við áhættunni
af laxlúsinni né viðbragðsáætlanir sem settar eru í gagnið þegar ástand af völdum hennar er farið
að höggva skörð í heilbrigði og lífslíkur nærliggjandi laxa- og silungsstofna.
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Lokaorð
Áhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun felur í sér margskonar ábyrgð og það gera
einnig umsagnir Hafrannsóknastofnunar. Það að umrædd umsögn Hafrannsóknastofnunar skyldi
grundvölluð á áhættumati erfðablöndunar án þess að geta vanmatsins sem fólgið er í því
óuppfærðu, vitnar um ábyrgðarlaus vinnubrögð sem ekki eiga að viðgangast í slíkum umsögnum.
Þar sem áhættumatið er sköpunarverk sérfræðinga stofnunarinnar þá verður sú ábyrgð ekki færð
undan þeirri stofnun né sérfræðingum hennar sem við sögu koma. Neikvæðar afleiðingar þess að
nota áhættumat sem vanmetur erfðamengun frá norskættuðum eldislöxum hjá íslenskum
laxastofnum geta verið miklar og sumar óafturkræfar. Ríkasta ábyrgðin í slíkri framgöngu er
gagnvart íslenskum laxstofnum. Í öðru lagi hefur áhættumatið ábyrgð að gegna gagnvart þeim
landeigendum er eiga árnar sem fóstra þá fiskistofna, sem geta sett fram skaðabótarkröfu á
hendur ríkinu og mögulega sérfræðingum þess sem við sögu koma. Forsendur þess eru þær að
sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar hafi með útfærslu áhættumatsins og ónógri uppfærslu þess
skapað verkfæri sem fyrirsjáanlega og án lagastoða mismuni tilvistarforsendum fiskistofna og
þar með hagsmunum eigenda þeirra áa sem fóstra þá stofna. Slík vinnubrögð standast ekki þegar
litið er til þeirra skyldna sem Hafrannsóknastofnun skal lögum samkvæmt fylgja í störfum
sínum. Í þriðja lagi er það ábyrgðin gagnvart komandi kynslóðum sem fá ekki að kynnast þeim
laxastofnum sem öll líkindi eru að hverfi af sjónarsviðinu verði áhættumat
Hafrannsóknastofnunar ekki uppfært. Óskað er eftir því að Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála og aðrir opinberir aðilar sem mögulega fjalla um áhrifin af umræddu fiskeldi í
Dýrafirði og tilheyrandi umsögn Hafrannsóknastofnunar taki til umfjöllunar þau gögn og rök
sem hér hafa verið lögð fram. Annarsvegar þyrfti að taka mið af þeim forsendubresti sem fólginn
er í umsögn Hafrannsóknastofnunar sökum þess að umsögnin er án nokkurra fyrirvara
grundvölluð á áhættumati erfðablöndunar sem vitað er vanmetur stórlega þá áhættu fyrir íslenska
laxastofna. Hinsvegar þyrfti að taka mið af þeim upplýsingum sem hér hafa verið lagðar fram á
grundvelli rannsókna Laxfiska í Fífustaðadalsá og Bakkadalsá. Þær upplýsingar sýna að laxa- og
göngusilungsstofnum þeirra áa stafar nú þegar tilvistarleg ógn frá hendi þeirra neikvæðu áhrifa
sem sjókvíaeldi á laxi fylgja. Þau gögn sýna ennfremur að laxastofninn í Fífustaðadalsá hefur til
að bera sérstöðu á meðal íslenskra laxastofna. Þá sérstöðu ber opinberum aðilum sem taka
ákvarðanir er varða eldi á frjóum norskættuðum laxi í opnum sjókvíum hér við land skylda til að
taka mið af í störfum sínum, með verndunarmarkmið að leiðarljósi.

Fyrir hönd Laxfiska
!

________________________________________________
Jóhannes Sturlaugsson

Heimildir er að finna á næstu síðu.
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