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Ágrip
Jóhannes Sturlaugsson, Erlendur Geirdal og Guðmundur Geirdal. 2012. Gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði.
Laxfiskar. 48 bls.
Árin 2010 – 2012 var unnið að rannsókn á steinbít í Hvalfirði til að afla upplýsinga um hvernig hann hagaði
dvöl sinni í firðinum árið um kring með hliðsjón af svæðum og umhverfisþáttum. Gögnum var safnað með
því að merkja steinbít í byrjun sumars með hljóðsendimerkjum og fylgjast síðan með ferðum þeirra út frá
skráningum á viðveru fiskanna innan skynjunarsviðs síritandi skráningarstöðva sem voru starfræktar eftir
endilöngum Hvalfirði. Markmið verkefnisins var að kortleggja gönguhegðun hjá steinbít í veiðistærð
innfjarða og kanna tengsl þeirrar hegðunar við árstíma og þætti í umhverfi fiskanna.
Niðurstöður rannsóknarinnar fólu í sér fyrstu gögn yfir gönguatferli steinbíts frá degi til dags á Íslandsmiðum
meðal annars gögn yfir ferðir einstaklinga sem spönnuðu tæp 3 ár. Dvöl steinbítanna (67-77 cm langir) við
skráningarstöðvar og ferðir fiskanna á milli þeirra gáfu áður óþekkta landfræðilega innsýn í hvernig
steinbítar nýta fjarðarsvæði. Gögnin sýndu að steinbítar dvelja í Hvalfirði við ætisöflun á tímabili sem
spannar frá síðari hluta janúar og fram til ágústloka en dvelja utan þess tíma utan fjarðarins í tengslum við
hrygningargönguna. Um leið sýndu gögnin að árlegar ætisgöngur steinbíta í Hvalfirði í kjölfar hrygningar
hófust þegar fiskarnir komu inn á fjarðarsvæðið í janúar og fram í apríl. Steinbítar á ætisgöngu dvöldu síðan í
Hvalfirði að mestu þar til í júní-ágúst er þeir héldu út úr firðinum í aðdraganda hrygningar eða í upphafi
hrygningargöngunnar. Skráð dýpi á fiskunum var 22 - 49 m og meðalhraði þeirra í ferðum á milli
skráningarstöðva var algengastur 0,2-0,4 km/klst, en dæmi voru um meiri meðalhraða, allt upp í 2,5 km/klst.
Að sumrinu var algengt að steinbítarnir héldu sig á mjög afmörkuðum svæðum fjarðarins vikum saman líkt
og viðvera þeirra innan skynjunarsviðs skráningarstöðva (0,5 km2+/- 0,3km2) sýndi. Lengsta dæmið um slíka
þaulsetu var frá steinbít sem í 3 mánuði dvaldi 20-63% af tíma hverrar viku við sömu stöðina.Vöktun á
ferðum fiskanna sýndi að steinbíturinn kemur að aflokinni hrygningu ár eftir ár á sömu ætisslóðina í
Hvalfirði og gleggstu dæmin um þetta trygglyndi við þessa afmörkuðu slóð voru 2 steinbítar sem skráðir
voru 3 ár í röð í firðinum. Þessar fyrstu merkingar á steinbít með rafeindafiskmerkjum hérlendis hafa skilað
fróðlegum og hagnýtum upplýsingum um atferlisvistfræði steinbíts sem meðal annars nýtast í tengslum við
frekari rannsóknir á fiskinum og sem viðmið þegar ákvarðanir eru teknar sem varða nýtingu á steinbít.

Abstract
Jóhannes Sturlaugsson*, Erlendur Geirdal og Guðmundur Geirdal. 2012. Movements and migration
behaviour of wolffish (Anarhichas lupus). Laxfiskar. 48 pp. *Corresponding author: johannes@laxfiskar.is
Movements and migration behaviour of Atlantic wolffish (Anarhichas lupus) were studied in Hvalfjord WIceland throughout June 2010 – March 2012. Sampling on the geographical distribution and depth of the
wolffish during their stay in Hvalfjord was carried out by tagging fish in June 2010 and May 2011 with
ultrasonic transmitters and by monitoring by logging the dwelling of those fish within detecting area of
stationary listening stations throughout the fjord area. Main aim of the study was to map the movements and
migration patterns of wolffish in infjord area in relation to time of the year and environmental factors.
The information received represent the first data on migration behaviour of wolffish individuals in Icelandic
waters including data covering period of 34 months. The dwelling of wolffish (67-77 cm in length) within
detection area of the receivers and their movements between them has given information on how they utilise
the fjord area and on their travelling speed. The wolffish forage in Hvalfjord from January until end of
August but are in outer areas in-between due to spawning and the migration involved before and following
spawning. Following spawning the wolffish entered the feeding grounds of Hvalfjord in January - April
where most of them stayed until June - August when they migrated out of the fjord in the beginning of the
spawning migration or just before. The recorded depth of wolffish in Hvalfjord was ranging from 22 to 49 m
and their mean travelling speed when moving between stations where mainly 0,2-0,4 km with instances of
higher mean speed, up to 2.5 km/hour. During summer the wolffish showed generally fidelity to narrow
feeding areas as reflected by their staying within detection area of receivers (0,5 km2 +/- 0,3km2), with
examples of such dwelling of individual within range of one station for 20-63% of its time every week for 3
months. The annual monitoring of wolffish in Hvalfjord showed that they entered this feeding area year after
year. The best example of this fidelity of wolffish towards their feeding grounds in the fjord area is the
dwelling of two wolffish there for 3 years in a row. This first tagging of wolffish with electronic tags in
Icelandic waters have given new information on behaviour ecology of wolffish that are valuable to improve
further research on the fish and serve as important references when decisions concerning utilisation of
wolffish are taken.
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1. Inngangur
Rannsóknafyrirtækið Laxfiskar í samstarfi við útgerðarfyrirtækið Sælind réðst 2010 í rannsókn á
gönguhegðun steinbíts (Anarhichas lupus) í Hvalfirði með stuðningi frá Verkefnasjóði sjávarútvegsins.
Verkefnið var framkvæmt samhliða rannsóknum Laxfiska á ýsu í Hvalfirði en þannig náðist fram
hagkvæmni vegna samnýtingar búnaðar, ferða á rannsóknasvæðið og fleiri þátta (sjá Jóhannes Sturlaugsson
o.fl. 2012).
Rannsóknaverkefnið byggir á því að kortleggja gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af svæðum,
tíma (dægursveiflur-árstíðir) og stærð steinbítanna. Rafeindafiskmerki af gerð hljóðsendimerkja voru sett á
steinbít en tilheyrandi skráningardufl sem skynja merkin eru grundvöllur þeirrar söfnunar gagna sem
kortlagningin á ferðum steinbítsins innfjarða byggir á. Öll umgjörð verkefnisins lá í skráningarstöðvum og
umvitjunum þeirra en sú umgjörð var fjármögnuð að mestu leyti af ýsurannsóknum sem Laxfiskar stunduðu
á sama svæði 2009-2012 með sömu aðferðafræði. Af þeim sökum var gerlegt að afla mikilsverðra gagna um
steinbítinn með lágum tilkostnaði. Vöktun á hljóðsendimerktum fiskum í Hvalfirði heldur reyndar áfram á
komandi árum en með öðru sniði.
Hér við land hefur Hafrannsóknastofnunin stundað rannsóknir á steinbít um langt skeið. Þær rannsóknir hafa
sýnt að steinbíturinn er botnfiskur sem lifir allt í kringum Ísland á 10-300 m dýpi en kann best við sig á 40180 m dýpi á leir og sandbotni. Botndýrin eru helsta æti hans, ekki síst þau sem hörð eru undir tönn s.s.
slöngustjörnur, ígulker, samlokuskeljar, kuðungar og stórkrabbar en um hrygninguna missir hann tennurnar
og étur ekki um hríð. Steinbíturinn hrygnir á tímabili sem nær frá lokum september og fram í nóvember.
Aðalhrygningarstöðvarnar eru undan Vesturlandi (Látragrunni) og Vestfjörðum á 160-200 m dýpi. Steinbítur
verður hér við land almennt kynþroska nálægt 60 cm langur og 9-12 ára gamall en töluverður breytileiki er
þó í þeim efnum m.a. eftir svæðabundnum vaxtarskilyrðum fiskanna. Merkingar Hafrannsóknarstofnunar á
steinbít við Ísland með hefðbundnum númeruðum merkjum hafa ennfremur sýnt að steinbítur fer víða hér
við land og lengsta skráða ferðalagið var heilar 500 sjómílur (Ásgeir Gunnarsson o.fl. 2006; Gunnar Jónsson
1982; Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson 2006; Kristján Kristinsson 1997; Pampoulie o.fl. 2012).
Ítarlegar upplýsingar um gönguhegðun og annað atferli steinbítsins frá degi til dags voru ekki fyrirliggjandi
fyrir steinbít áður en ráðist var í þá rannsókn sem hér er til umfjöllunar en hún færði í land fyrstu gögnin af
þeim toga. Verkefninu var ætlað að gefa ítarlega innsýn í ferða- og dvalarvenjur steinbítsins innfjarða og
markaði upphaf notkunar rafeindafiskmerkja við rannsóknir á hegðun og umhverfi steinbíts hér við land.

2. Markmið
Markmið verkefnisins er að nýta nýja rannsóknatækni til að kortleggja vissa grunnþætti gönguhegðunar hjá
steinbít í veiðistærð innfjarða og kanna tengsl þeirrar hegðunar við þætti í umhverfi fiskanna. Niðurstöðurnar
eru síðan settar fram með það að markmiði að þær nýtist almennt til að uppfæra þekkingu á lífsháttum
steinbíts en einkum þó sjómönnum og rannsóknaaðilum sem viðmið, ekki síst til að bæta veiðihætti og auka
verðmæti steinbítsveiða og til að framþróa rannsóknir á steinbít.

3. Framkvæmd og umhverfi
Rannsóknin skilar markmiðum verkefnisins með því að afla ítarlegra tímatengdra skráninga á ferðum
steinbíts í láréttum fleti og í takmarkaðra mæli í lóðréttum fleti með hliðsjón af árstíma. Þau gögn eru meðal
annars skoðuð með hliðsjón af botndýpi, dægursveiflu í birtu, sjávarföllum og fleiri umhverfisþáttum.
Skráning á gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði byggir á rafeindafiskmerkjum af gerð s.k. hljóðsendimerkja
sem sett eru á steinbít og senda út hljóð (kóða) sem einkennandi eru fyrir hvert merki, þannig að hægt er að
fylgjast með fiskum sem bera slík merki á einstaklingsgrunni. Síritandi skráningarstöðvar fyrir
hljóðsendimerkin eru starfræktar á mismunandi svæðum í Hvalfirði til að geta fylgt eftir ferðum merktra
fiska um fjörðinn og einnig til að geta aflað vitneskju um þau tímabil sem fiskarnir mögulega dvelja utan
fjarðarins. Þær skráningarstöðvar sem hér eru einnig nefndar skráningardufl, nema hljóðið frá merkjum
fiskanna þegar þeir dvelja innan skynjunarsviðsins og skrá tímatengt upplýsingar frá öllum fiskum sem
dvelja innan sviðsins. Í rannsókninni var einnig hluti hljóðsendimerkjanna með aukavirkni sem fólst í því að
merkin sendu ekki einungis einkenniskóða sinn heldur einnig upplýsingar um dýpið (þrýstinginn) sem
fiskurinn sem bar merkið hélt sig á hverju sinni. Helsti kosturinn við notkun hljóðsendimerkja og tilheyrandi
skráningardufla til að afla upplýsinga um ferðir fiskanna er sá að ekki er þörf á að endurheimta fiskana til að
ná gögnunum í hús.
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Niðurstöðurnar sem hér eru birtar byggja á gagnasöfnun í Hvalfirði yfir tímabilið júní 2010 – mars 2012 sem
byggði á gögnum frá steinbítum sem merktir voru í Hvalfirði 2010 og 2011 að sumrinu.
3.1. Skráningardufl og síritandi mælar
Hljóðskráningarduflum verkefnisins var komið fyrir í Hvalfirði ásamt síritandi mælum sem mældu sjávarhita
og í minna mæli þrýsting (flóðhæð sjávar) og seltu (1. mynd). Skráningarduflin voru ekki öll starfrækt
samtímis og í texta við loftmyndakortið sem sýnir afstöðu þeirra er tíundað hvaða skráningarstöðvar voru
starfræktar hvert ár (1. mynd). Auk þess þarf að hafa í huga að töluvert af duflum og hitasíritum töpuðust og
tilheyrandi gögn.

1. mynd. Loftmyndakortið sýnir Hvalfjörð og svæðið næst mynni hans þar sem rannsóknir á gönguhegðun steinbíts
fóru fram á tímabilinu júní 2010 – mars 2012. Á kortinu er sýnd afstaða skráningardufla fyrir hljóðsendimerki sem sett
voru út vegna ýsu – steinbítsrannsókna á tímabilinu 2009 -2011 og skil athugunarsvæða eru auðkennd. Alls eru
stöðvarnar 26 en þær voru ekki starfræktar allar samtímis. Í upphafi rannsóknanna 2009 voru settar út 15 stöðvar (nr: 5;
6a-f; 7; 9-12 og 14-16). Vorið 2010 var stöðvunum fjölgað í 20 (nr: 1-5; 6d og 7-20) og 2011 var einni stöð bætt við (nr
2c). Kortið sýnir meðal annars 3 raðir (girðingar) skráningarstöðva (4-5; 6b-6f og 9-12) en tilgangur þeirra var að
tryggja að hljóðsendimerktir fiskar færu ekki um þau svæði fjarðarins öðruvísi en að ferðir þeirra væru skráðar.
Botndýpi stærsta hluta Hvalfjarðar er á bilinu 20-40m. Grynningar eru með landi s.s. venja er og auk þess í Botnsvogi
(stöðvar 1 og 2) og í Laxárvogi (inn af stöð 8). Á athugunarsvæðinu í Hvalfirði er að finna botndýpi sem er meira en 40
m. Annarsvegar er um að ræða tvö smá svæði (polla) sem liggja innanvert að stöð 4 og 5 og hinsvegar er um að ræða
hálfgildings rennu sem liggur miðsvæðis í firðinum en stöðvar 13-15 eru á því svæði. Á þeim kafla er pollur þar sem
dýpið er að mestu 60-80 m (við stöð 13). Inn á kortið eru merkt örnefni og kennileiti til viðmiðunar.

Gögn yfir ferðir steinbítsins frá skráningarstöðvunum og gögn frá síritandi mælum sem komið var fyrir við
þær söfnuðust upp þar til stöðvarnar voru vitjaðar og gögnum tappað af þeim. Staðsetning mælanna kemur
fram í umfjöllun um umhverfisþætti hér að aftan. Niðurstöður rannsókna á ferðum hljóðsendimerktra
steinbíta sem hér er fjallað um byggja á gögnum sem safnað var á tímabilinu júní 2010 – mars 2012.
Viðmiðunargögn yfir flóðhæð sjávar voru fengin frá Sjómælingum Íslands.
Grunngögn úr skráningarduflum eru ólínuleg með hliðsjón af tíma, þ.s. við sögu geta komið fjölmargar
skráningar á klukkustund frá einu og sama merkinu allt til þess að mánuðir líði á milli skráninga. Við
úrvinnslu gagna frá hljóðsendimerkjunum sem steinbítarnir báru voru gögnin tekin saman fyrir hverja
klukkustund og sett upp á línulegum tímakvarða. Síðan voru unnar samantektir yfir dvöl fiskanna á
skráningarstöðvum og ennfremur fyrir skráningarsvæðin sem innihalda margar skráningarstöðvar hvert (2.
mynd). Þessar samantektir skráningargagnanna voru settar fram fyrir s.k. rannsóknavikur. Fyrir hvern fisk
var hlutfallsleg viðvera fisksins á tiltekinni skráningarstöð tiltekna rannsóknaviku reiknuð (fjöldi
klukkustunda sem fiskur dvaldi innan skynjunarsviðs skráningardufls tiltekna rannsóknaviku/168 klst).
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Við skoðun á ferðum steinbíta á milli skráningarstöðva og tilheyrandi ferðahraða þá voru skráningargögnin
nýtt með 1. mínútu upplausn.

2. mynd. Loftmyndakortið sýnir Hvalfjörð og svæðið næst mynni hans sem rannsóknir á gönguhegðun steinbíts tóku til
2010-2012. Inn á kortið hafa verið sett skil sem afmarka 6 athugunarsvæði. Tilgangurinn með því að skipta
Hvalfirðinum þannig upp í svæði er að nota þau sem grundvöll fyrir einfalda framsetningu á upplýsingum um dvöl og
ferðir merkts steinbíts innan fjarðarins. Inn á kortið eru ennfremur merkt örnefni og kennileiti til viðmiðunar.

3.2. Veiðar og merkingar á steinbít
Veiðar- og merkingar á steinbít fóru fram á fiskibátnum Gísla KÓ 10. Steinbítar til merkinga voru veiddir á
línu sem látin var liggja stutta stund (15-30 mínútur). Við veiðarnar var gætt að því að draga línuna hægt og
fara eins varlega með fiskinn og mögulegt var. Þegar steinbíturinn var laus af króknum var hann settur í sjó í
fiskiker þar sem rennsli á sjó var viðhaldið með dælu á meðan merking og tilheyrandi fór fram og þar til
fiskunum var sleppt (3. mynd). Þess var gætt að einungis lífvænlegir fiskar veldust til merkinga.
Alls voru merktir 16 steinbítar 2010 og 2011 með hljóðsendimerkjum. Þar af höfðu 5 merkjanna dýptarnema
(þrýstingsnema). Auk þess voru merktir 2 þorskar og 1 skarkoli í merkingarleiðangrinum 2011 til að fullnýta
merkin þar sem lífvænlegir steinbítar sem veiddust voru einungis 8 en hljóðsendimerkin voru 11.
Rannsóknirnar hófust sumarið 2010 þegar 8 steinbítar voru merktir í byrjun júní á svæði 5 og sumarið 2011 í
lok maí voru aðrir 8 merktir á sama svæði. Að aflokinni merkingu voru fiskarnir látnir jafna sig í nokkra
stund fram að sleppingu (3. mynd), sem fór fram á sama svæði og fiskarnir voru veiddir á.
Hljóðsendimerkin (framleiðandi Vemco) voru af mismunandi stærðum og gerðum, höfðu að hluta til
mismunandi virkni (sum gáfu viðbótargögn um fiskdýpi) og ending þeirra spannaði 2 – 3 ár.
Hljóðsendimerkin voru fest á fiskana útvortis við bakugga með útfærðri Carlin aðferð (3. mynd).
Hljóðsendimerkin voru af 3 mismunandi stærðum (9x29mm:13x36mm og 13x40mm). Stærri merkin höfðu
lengri endingartíma (stærri rafhlöður) og/eða skiluðu einnig upplýsingum um dýpið sem fiskarnir fóru um.
Skráningarstöðvarnar (framleiðandi Vemco) voru síritandi og skráðu tímatengdar upplýsingar í minni sitt um
hljóðsendimerki sem voru innan skynjunarsviðs þeirra. Skynjunarsvið stöðvanna er yfirleitt með radíus á
bilinu 300 – 400 m þ.e.a.s. þvermál skynjunarsviðsins er um 600-800 m en það getur þó verið breytilegra eða
allt frá um 200 m og upp í um 500 m radíus (u.þ.b. 400-1000 m þvermál skynjunarsviðs). Ástæður
breytileikans í stærð skynjunarsviðsins almennt eru breytilegur sendistyrkur hljóðsendimerkjanna
annarsvegar og hinsvegar breytilegar umhverfisaðstæður í sjónum sem valda því að hljóð berst misjafnlega
vel um hann. Skynjunarsvæði stöðvanna nær samkvæmt því almennt að spanna 0,3-0,5 km2 miðað við um
600-800 m þvermál skynjunarsviðsins en getur þó verið breytilegra að stærð eins áður segir allt frá ríflega
0,1 km2 upp í 0,8 km2.
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3. mynd. Myndirnar sýna steinbíta frá veiðum, merkingum og sleppingum í Hvalfirði þar sem meðal annars sést glitta í
strandsvæði fjarðarins og einnig baujur þar sem síritandi skráningarstöðvar fyrir hljóðsendimerki voru staðsettar.
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3.3. Rannsóknagögn – söfnun, úrvinnsla og framsetning
Gagnasöfnun hefur staðið yfir frá merkingunni 2010 og byggir á síritandi skráningarstöðvum.
Niðurstöðurnar sem hér eru birtar byggja á gagnasöfnun um hljóðsendimerkta steinbíta yfir tæplega þriggja
ára tímabil frá júní 2010 til og með mars 2012.
Framsetning gagna yfir ferðir steinbíts í Hvalfirði er hér einkum með tvennum hætti. Annarsvegar eru gögnin
birt í ítarlegum töflum sem er að mestu að finna aftast í skýrslunni, bæði samantekin gögn og á
einstaklingsgrundvelli fyrir alla steinbítana. Hinsvegar eru gögnin birt myndrænt. þ.m.t. samantekin yfir það
hvernig steinbítarnir nýttu mismunandi athugunarsvæði innan Hvalfjarðar m.t.t. árstíma. Í niðurstöðu- og
umræðukaflanum eru birtar myndir þar sem megindrættirnir í viðveru allra steinbítanna 2010 – mars 2012
hafa verið dregnir saman á vikugrundvelli miðað við þau 6 svæði sem Hvalfirðinum ásamt svæðinu rétt út af
fjarðarmynninu hafði verið skipt í (2. mynd). Töflur 2-6 innihalda sömu gögn en þar er auk upplýsinga um
hlutfallslega viðveru fiska á svæðum hægt að sjá hve margir fiskar standa að baki meðaltölum hverrar
rannsóknarviku og staðalfrávik meðaltalsins. Fyrir hvern fisk eru gögn yfir hlutfallslega viðveru fiskana sett
fram sérstaklega fyrir hverja stöð á ársgrundvelli með hliðsjón af rannsóknavikum. Þessi einstaklingsgögn
fela í sér tugi blaðsíðna af töflum og fara því ekki vel í niðurstöðu- og umræðukaflanum og eru af þeim
sökum settar aftast í skýrsluna (töflur 7-24). Umfjöllun í niðurstöðu- og umræðukaflanum bregður hinsvegar
sýn á ferðir einstaklinga með myndrænum hætti með hliðsjón af tíma þar sem litið er til þess hvernig þeir
nýta tiltekin svæði og/eða hvernig gönguhegðun steinbítsins er í ljósi viðmiðunarþátta úr umhverfi hans.

4. Niðurstöður og umræða
Rannsóknin skilaði fyrstu gögnum frá vöktun á atferli steinbíts á Íslandsmiðum með notkun
rafeindafiskmerkja. Þau gögn gera kleift að kortleggja hvernig kynþroska steinbítur hagar ferðum sínum í
Hvalfirði þann tíma ársins sem hann dvelur þar við ætisöflun. Um leið gafst færi á því að skoða ferðir
steinbítsins út af fjarðarsvæðinu í aðdraganda árlegrar hrygningar og inn á fjarðarsvæðið aftur í kjölfar
hrygningargöngunnar.
4.1. Merkingar, skráningar og endurveiði fiska
Alls voru 16 steinbítar merktir með hljóðsendimerkjum sem voru 67-93 cm langir við merkingu. Af þeim
fiskum fengust skráningar frá 11 steinbítum sem voru 67-77 cm langir, þar af var uppistaða fiskanna (10 stk)
á enn þrengra stærðarbili eða frá 73 - 77 cm að lengd (Tafla 1). Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir merkingar á
steinbít 2010-2011 og skráða viðveru þeirra fiska á athugunarsvæðum Hvalfjarðar 2010 – loka mars 2012.
Auk steinbítsmerkinganna voru 3 fiskar úr meðafla merkingaveiðanna 2011 merktir til að fullnýta
hljóðsendimerkin 11 sem lagt var upp með, þar sem einungis 8 lífvænlegir steinbítar fengust og frekari
merkingar á steinbíti voru þá ekki ráðgerðar. Þar var um að ræða 2 þorska (Gadus Morhua) sem voru 55 og
63 cm að lengd og 1 skarkola (Pleuronectes platessa) sem var 47 cm langur.
Sumarið 2010 fengust góð gögn yfir dvöl steinbíts í Hvalfirði og svæðinu rétt út af mynni hans, bæði vegna
þess að skráningar fengust fyrir nær alla fiskana (88% eða 7/8) og vegna þess að gagnasöfnun
skráningardufla gekk vel. Sumarið 2011 fengust mun rýrari gögn yfir dvöl steinbíts í Hvalfirði þar sem
einungis fengust skráningar frá helmingi fiskanna (50% eða 4/8) sem skýrist að hluta til með því að
skráningarstöðvar töpuðust og tilheyrandi gögn. Gögn frá 2012 eru eðli málsins rýrust enda lengra liðið frá
merkingu fiskanna og viðbúið að eitthvað af merktu fiskunum hafi drepist í millitíðinni. Fróðlegt er að sjá að
af þeim 7 steinbítum sem skráningar fengust frá 2010, þá komu 5 þeirra eða 71% aftur árinu eftir í Hvalfjörð
(2011) að aflokinni hrygningu og síðan 2 þeirra fiska (29%) fyrir lok mars árið 2012 að aflokinni næstu
hrygningargöngu þar á eftir (Tafla 1), tæpum 3 árum eftir merkingu. Af þeim 4 steinbítum sem skráðir voru
2011 frá merkingunni það sama ár, þá voru 2 þeirra (50%) komnir aftur í Hvalfjörðinn fyrir lok mars 2012
(Tafla 1).
Af þeim 16 steinbítum sem báru hljóðsendimerki endurveiddist einn (7%). Fiskurinn (nr 14) var merktur í
maí 2011 í Hvalfirði og veiddist síðan 22. september sama ár á línu við landgrunnsbrúnina (JökulbankiJökuldjúp) rétt ríflega 120 km utan við Hvalfjörð á u.þ.b. 200 m dýpi. Fiskurinn hefur þá annað tveggja
verið á leið til hrygningarstöðvanna eða verið kominn á sitt hrygningarsvæði en hérlendar rannsóknir sýna að
steinbíturinn er að hluta mættur á hrygningarstöðvarnar í september (Gunnar Jónsson 1982). Síðasta skráning
steinbítsins var 3. ágúst á stöð 19 rétt undan mynni Hvalfjarðar að norðanverðu 50 dögum áður en hann
veiddist (Tafla 1 og 29; 4. mynd).
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Tafla 1. Yfirlit um steinbít sem merktur var 2010 og 2011 með hliðsjón af lengd fiskanna, merkjunum sem þeir báru
og svæðunum þar sem þeir komu fram á skráningarstöðvum á tímabilinu 2010 - mars 2012. Allir fiskarnir sem voru
merktir bæði árin voru veiddir á svæði 5 og þar var þeim sleppt að aflokinni merkingu. Ef fiskar endurveiddust þá er
þess getið.

Steinbítur
Fiskur Lengd
(númer) (cm)

Merkingartími
Ár

Hljóðsendimerki

Áætluð Dýptardagur/
ending nemi
mán.
(ár)
(D)

2010

2011

2012 (jan-mars)

Viðvera

Viðvera

Viðvera

Athugunarsvæði
- nr. skv. mynd 2
2 3 4 5 6

Athugunarsvæði
- nr. skv. mynd 2
2 3 4 5 6

Athugunarsvæði
- nr. skv. mynd 2
2 3 4 5 6

1

75

2010 2-3/6

2

D

X X

X X X

2

77

2010 2-3/6

2

D

X X

3

75

2010 2-3/6

3

X X

4

71

2010 2-3/6

3

X X

X X

5

93

2010 2-3/6

3

6

73

2010 2-3/6

3

X X

X X

7

77

2010 2-3/6

3

X X

8

76

2010 2-3/6

3

X X

9

74

2011 25/5

2

D

X

X

10

74

2011 25/5

2

D

X

X

11

76

2011 25/5

2

12

74

2011 25/5

2

13

75

2011 25/5

2

14

76

2011 25/5

2

D

X

15

75

2011 25/5

2

16

67

2011 25/5

2

Endurveiði
Dags.
(dagur/mán/ár)

X
X

X

X X

22/9/2011

X

4. mynd. Loftmyndakortið sýnir
hvar steinbítur númer 14 endurveiddist á línu ríflega 120 km út af
Hvalfirði þann 22. september 2011.

Áður en við skoðum nánar gögn frá skráningum yfir viðveru steinbíts, dýpið sem hann fór um og hraðann
sem hann ferðaðist á þá verður brugðið upp mynd af hitafari sjávarins sem steinbíturinn dvaldi í með hliðsjón
af árstíma.
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4.2. Umhverfisþættir
Mælingar Laxfiska á hita við botn (um 1 m frá botni) á fjölmörgum stöðvum á 10-30 mínútna fresti tímabilið
2009-2011 gefa innsýn í hitafar sjávarins í Hvalfirði (5.-6. mynd). Þar sést að árstíðabundnar breytingar í
sjávarhita á Hvalfjarðarsvæðinu voru samstíga í megindráttum. Sjávarhitinn við mælistöðvar í ytri hluta
fjarðarins sveiflaðist þó meira (sveiflur innan sólarhringsins – lengri tímabil) en sjávarhitinn við stöðvar í
innanverðum firðinum. Að vetrinum var hiti sjávar lágur í firðinum, allt niður fyrir 1°C en gjarnan þó
skaplegri utanvert í firðinum en innanvert. Að sumrinu var sjávarhiti hár og fór hæst í tæpar 14°C í ágúst. Á
6. mynd er sýnt hitastig yfir 1 sólarhring í mánuði árið um kring á svæði 3 í innanverðum firðinum.
14,0
Stöð 5

13,0

Stöð 6a
Stöð 6b

12,0

Stöð 6c
Stöð 6d

11,0

Stöð 6e

10,0

Stöð 7
Stöð 9

9,0

Stöð 10
Stöð 11

8,0

Stöð 12

7,0

Stöð 15
Stöð 16

6,0

Stöð 17

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
17/8

14/9

12/10

9/11

7/12

A.

4/1

1/2

1/3

29/3

26/4

24/5

21/6

19/7

16/8

Tími (dagur/mánuður 2009 -2010)

14,0
Stöð 6d

13,0

Stöð 12

12,0
Stöð 16

11,0

Stöð 17

10,0

Sjávarhiti (°C)

9,0
C

°

8,0
7,0
6,0

Sjávarhiti (

5,0
4,0
3,0

2,0
1,0
0,0
17/8

B.

14/9

12/10

9/11

7/12

4/1

1/2

1/3

Tími (dagur/mánuður 2010-2011)

5. mynd. Sjávarhiti í Hvalfirði á athugunartímanum frá öllum mælistöðvum frá mælingum 1m frá botni. Mynd A sýnir sjávarhitann
á tímabilinu ágúst 2009 – ágúst 2010 og mynd B sýnir sjávarhitann á tímabilinu ágúst 2010 – mars 2011. Stöð 6d er á svæði 3, stöð
12 er á svæði 4, stöð 16 er á svæði 5 og stöð 17 er á svæði 6.
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12,0
30/7 2010

11,0
30/8 2009

10,0
30/6 2010

9,0
30/9 2009

Sjávarhiti (°C)

8,0
30/10 2009

7,0
30/5 2010

6,0
30/11 2009

5,0
30/4 2010

4,0
30/1 2010

3,0
30/12 2009

2,0
30/3 2010

1,0
28/2 2010

0,0
00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Tími sólarhrings (klst:min)

6. mynd. Dægursveifla sjávarhita í Hvalfirði á stöð 6d fyrir 1 dag í mánuði yfir 1 ár (ág2009-júlí2010). Hitasíritinn var staðsettur á
24 m dýpi, 1 m frá botni. Athugunardagarnir sem um ræðir eru auðkenndir.

4.3. Gönguhegðun steinbíts - Nýting búsvæða í Hvalfirði á ársgrundvelli
Gögnin yfir ferðir steinbítanna sem báru hljóðsendimerkin eru sett fram á ýmsan hátt. Myndræn framsetning
er ráðandi í þeim hluta gagnanna sem birtur er samhliða texta skýrslunnar en framsetning í töflum á unnum
gögnum í lok skýrslunnar er reyndar burður gagnanna sem sett eru fram í skýrslunni. Í framsetningu
gagnanna er vísað í þann tíma sem um ræðir og í tilviki tíma árs þá er hér mest notast við vikutímabil sem
eru fastsett yfir árið. Þar er um að ræða það sem við köllum rannsóknavikur þannig að samanburður á milli
ára verður auðveldur. Vegna þess að vikurnar eru fastsettar þá hagar svo til að vikurnar í upphafi og lok
athugunartímabilsins eru almennt ekki fullskipaðar. Þess er þá getið hvaða dagar standa að baki og eðli
málsins samkvæmt einungis byggt á þeim tíma við útreikninga á hlutfallslegri viðveru fiskanna. Gögnin sem
hér eru sett fram yfir viðveruna hjá merktum steinbítum byggja á samantektargögnum sem hafa 1 klst
upplausn (168 klst/viku). Burðurinn í gögnunum sem hér birtast er heildstæð úrvinnsla frá öllum steinbítum
sem skráningar fengust frá en skráningarnar voru samtals rúmlega 34 þúsund.
4.3.1. Dvalartími steinbítsins á athugunarsvæðunum - Heildargögn
Fyrst er sett fram á loftmyndakorti hvaða mánuði mátti finna steinbíta við skráningarstöðvar svæðanna á
tímabilinu júní 2010 - mars2012, bæði á mánaðargrundvelli (7. mynd) og vikugrundvelli (8.-10. mynd). Hér
þarf að hafa í huga að hljóðsendimerktir steinbítar voru orðnir fáliðaðir þegar kom fram á árið 2012 og
gögnin að baki kortlagningunni því ekki jafn marktæk og 2010 og 2011. Samantekin gögn yfir viðveru
steinbíts á svæðunum er að finna í töflum 2-6 þar sem meðaltalsviðvera fiskanna er tilgreind fyrir hverja
rannsóknarviku ásamt staðalfráviki og fjölda fiskanna sem að baki standa hverju sinni. Þær töflur eru
fyrirferðarmiklar og sökum þess eru þær birtar aftan við textaumfjöllun skýrslunnar.
Skráningar á dvöl kynþroska steinbíta á mimunandi svæðum í Hvalfirði og rétt út af mynni hans gengu vel.
Þær upplýsingar sýna okkur að steinbíturinn nýtir þetta innfjarðasvæði stærstan hluta ársins (7. mynd). Á
þekktum hrygningartíma steinbítsins í september – nóvember er hann utan Hvalfjarðar sem og í aðdraganda
hrygningar og fyrst í kjölfar hennar.
Þegar steinbíturinn dvelur í Hvalfirði frá síðari hluta janúar og fram í síðari hluta ágúst ræður ætisöflun för
hjá honum enda verður fiskurinn að éta á þessum tíma til að byggja sig upp fyrir hrygninguna. Þó svo ætið
stýri för þá er ekki hægt að segja hversu virkur hann er í ætisöflun á þessu tímabili hverju sinni. Ef tekið er
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mið af dvöl allra merktra fiska á mánaðargrundvelli í Hvalfirði þá er ætisöflun steinbítsins þar virkust frá því
í lok vetrar eða að vori og fram eftir sumri. Grunnrannsókn á líffræði steinbíts hér við land sem meðal annars
tók til framvindu árlegrar tanntöku hjá steinbítnum sýnir að ætla má að mikill meirihluti fyrstu fiskanna sem
ganga í Hvalfjörð í áliðnum janúar og í febrúar að lokinni hrygningu séu hvað tannheilsu varðar þá þegar
klárir í vegferð ætisgöngunnar (Gunnar Jónsson 1982). Lítill hluti steinbíta sem koma þetta snemma í
Hvalfjörð er því mögulega ekki búinn að ná fullri tannheilsu (tennur orðnar fastar) í upphafi dvalar sinnar
þar, sem myndi þá hafa áhrif á ætisöflun steinbítsins rétt á meðan það ástand varir.

7. mynd. Viðvera allra hljóðsendimerktra steinbíta í Hvalfirði á mánaðargrundvelli yfir tímabilið júní 2010 – mars 2012. Hér þarf að
hafa í huga að öll viðvera á svæðum 2-4 árin 2011-2012 tilheyrir sama fiskinum (nr 1, sjá töflu 1 og 11. mynd).

Svæði 5 í Hvalfirði er aðaldvalarsvæði steinbíta í Hvalfirði. Þetta sést þegar hvorutveggja er litið til þess
hversu margir fiskar dvöldu á hvaða svæði hverju sinni og hve marga klukkustundir þeir voru skráðir innan
svæðanna í hverri viku, þ.e.a.s. hve hátt hlutfall viðverunnar var (Töflur 1-6 og 8. – 10. mynd). Þetta rímar
við upplýsingar frá línuveiðum árum saman á þessum svæðum í Hvalfirði (munnl. upplýsingar Guðmundur
Geirdal). Hinsvegar verður að segjast að steinbíturinn sem veiddur var til merkinga var í senn veiddur og
honum sleppt á svæði númer 5. Því verður að ætla að ef hann heldur mikið til á sama svæði líkt og
rannsóknin sýndi að slíkt stýri niðurstöðunni. Í tilfelli Hvalfjarðar er hægt að líta til þess að aflasamsetning
línuveiða undirstrikar vægi svæðis 5 sem megin ætisslóðar steinbítsins í Hvalfirði og var reyndar ástæða þess
að það svæði var öðrum fremur valið til merkingaveiðanna.
Svæði innan og utan við aðaldvalarsvæði steinbíts í Hvalfirði (svæði 5) eru einnig nýtt af steinbítum sem
merktir voru þar 2010 og 2011 á bjargræðistíma ætisöflunar steinbítsins. Reyndar var það svo að aðeins einn
steinbítur var skráður innan við svæði 5 árin 2010 - mars 2012 og því má ætla að innri hluti Hvalfjarðar sé
almennt ekki mikið nýttur af steinbít (11.-12. mynd). Nánar er litið til ferða um þessi svæði í næsta kafla þar
sem fjallað er um viðveru og ferðir steinbítanna á einstaklingsvísu. Svæði 6 var ysta svæðið sem vaktað var
m.t.t. hljóðsendimerktra steinbíta, en það tók til ysta hluta Hvalfjarðar og svæðis þar rétt út af. Þetta svæði
kom næst svæði 5 hvað varðar fjölda steinbíta sem skráðir voru þar (Tafla 1). Hinsvegar er viðvera steinbíta
á svæði 6 lítil og það ásamt því að þær skráningar tengjast fyrst og fremst árstíðabundnum göngum fiskanna
inn í Hvalfjörð og út úr honum bendir til þess að svæði 6 hafi ekki mikið vægi sem ætisslóð (Töflur 10-12 og
20-21; myndir 13-19).
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Tími (rannsóknavikur 2010)

8. mynd. Meðaltal hlutfallslegrar viðveru hljóðsendimerktra steinbíta Hvalfirði 2010 á vikugrundvelli í kjölfar merkinga 2-3 júní.
Í töflum 2 og 3 er að finna staðalfrávik meðaltalsins og fjölda fiska að baki hverju sinni.
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9. mynd. Meðaltal hlutfallslegrar viðveru hljóðsendimerktra steinbíta í Hvalfirði 2011 á vikugrundvelli. Í töflum 4 og 5 er að finna
staðalfrávik meðaltalsins og fjölda fiska að baki hverju sinni.
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10. mynd. Meðaltal hlutfallslegrar viðveru hljóðsendimerktra steinbíta í Hvalfirði 2012 á vikugrundvelli. Í töflu 6 er að finna
staðalfrávik meðaltalsins og fjölda fiska að baki hverju sinni.

Samantekið þá er farhegðun steinbítanna sem um ræðir samhljóma að því leytinu að þeir hrygna árlega ef
marka má árlegar árstíðabundnar göngur þeirra inn og út úr Hvalfirði líkt og endurspeglaðist í skráningum
þar árum saman (2-3 ár) á slíkum ferðum hjá sömu einstaklingunum. Á sama hátt vitna árlegar göngur
fiskanna í Hvalfjörð í kjölfar hrygningar og dvöl þar fram að eða fram undir hrygningargönguna um hversu
trúir steinbítarnir eru ætisslóðinni í Hvalfirði. Slíkt trygglyndi við tiltekin svæði er þekkt hjá mörgum
fisktegundum sem ástunda árstíðabundnar göngur á milli svæða þar sem þeir hrygna, éta eða hafa vetursetu.
Þekktast er reyndar trygglyndi af þessum toga við slík heimasvæði fiska í tilfellum hrygningarsvæða. Þær
upplýsingar sem hér hafa verið skráðar fyrir steinbíta á ætisgöngu, m.a. sömu fiskana árum saman, sýna í
fyrsta sinn á veraldarvísu að steinbítur sæki árum saman á mjög afmarkað hafsvæði til að afla sér ætis. Í
þessu tilfelli hefði það eitt og sér verið frétt að Hvalfjarðarsvæðið í heild sinni væri árlega ætisslóð sömu
fiskanna enda lítið svæði. Það hinsvegar að steinbítarnir hafi dvalið að segja má á sömu þúfunni vikum
saman um hábjargræðistímann undirstrikar hve staðbundnir þeir geta verið (Töflur 1 og 7-24 og 7.-10.
mynd). Þessi hegðun endurspeglar ekki einasta tryggð við ætisheimahaga heldur líka að ætið sem þarna er í
boði standi fyrir sínu og því sitji fiskarnir við sinn keip varðandi nýtinguna á svæðinu. Í næsta kafla verða
einstaklingsgögn skoðuð sem sýna enn betur hve afmörkuð dvölin var iðulega hjá steinbítum sem dvöldu í
Hvalfirði.
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4.3.2. Dvalartími steinbítsins á athugunarsvæðunum – Einstaklingsgögn
Hér skoðum við fyrst yfirlit á myndakortum yfir viðdvöl og ferðir annars þeirra steinbíta sem skráningar eru
til fyrir yfir þau tæpu 3 ár sem rannsóknatímabilið spannar. Síðan skoðum við gröf sem sýna ferðir allra sjö
steinbítanna sem ferðir voru skráðar fyrir 2010. Í lok skýrslunnar er að finna einstaklingsgögn yfir viðveru
allra steinbíta á athugunarsvæðunum, í töflum 7-24 þar sem viðvera fiskanna er tilgreind fyrir hverja viku.
Steinbítur númer 1 var víðförlastur steinbítanna í Hvalfirði og hér fylgjum við á loftmyndakorti eftir dvöl
hans á athugunarsvæðunum frá mánuði til mánaðar með vísun í þau tæpu 3 ár sem skráningar ná yfir ferðir
hans (11. mynd). Síðan skoðum við á öðru korti hvernig sami fiskur hagaði ferðum sínum 2011, þ.m.t.
ferðum hans inn eftir Hvalfirði og út aftur (12. mynd). Þannig fæst með beinum hætti landfræðileg innsýn í
viðveru fisksins á athugunarsvæðunum og ferðir hans á milli skráningarstöðva (11. og 12. mynd).

11. mynd. Viðvera steinbíts númer 1 í Hvalfirði 2010 – mars 2012 á mánaðargrundvelli í kjölfar merkingar hans 2. júní 2010.

Ferðir steinbíts nr 1 frá merkingu hans í byrjun júní 2010 til loka mars 2012 er dæmi um þá steinbíta sem
nýta innri svæði fjarðarins. Af þeim 11 steinbítum sem skráningar hafa fengist fyrir af þeim 16 sem merktir
voru þá er steinbítur númer 1 sá eini sem varð uppvís að því að nýta innri svæði fjarðarins (9% af skynjuðum
fiskum) sem vísar til þess að minnihluti steinbítanna nýti þau svæði (11. – 12. mynd). Þegar ferðir steinbíts á
innri svæðunum (nr 2-4) eru skoðaðar sést að megnið af tímanum heldur hann til á svæði 4 en þar er hann að
færa sig á milli innstu og ystu stöðvanna (12. mynd). Einnig er fróðlegt að sjá að þessi fiskur er aftur mættur
á svæði 4 í mars árið 2012 en tímabilið sem unnið er með hér nær einungis til loka þess mánaðar. Á mynd
12.B. má sjá ferð sama steinbíts (nr 1) í mars 2011 um innstu svæðin sem komu við sögu (svæði 2 og 3).
Það ferðalag sýnir ferðir steinbítsins á milli stöðva 6d á svæði 3 og stöðvar 4 á svæði 2 sem ríflega 5 km
skilja að. Á leið sinni inn fjörðinn var steinbíturinn einn og hálfan sólarhring að fara þessa leið samkvæmt
skráningunum. Síðan dvaldi hann á svæði 2 í tvo sólarhringa áður en að hann hélt sömu leið til baka. Í það
skiptið var ekkert verið að drolla, líkt og vikið er að í kafla 4.5 um gönguhraða steinbíts, því fiskurinn er á
skammri stund kominn aftur til dvalar á svæði 4 sem stóð fram í síðari hluta júní (mynd 12.B.). Á 13. mynd
má sjá skráðar ferðir þessa sama steinbíts sumarið 2010 en þá dvaldi hann utar í firðinum í júní og megnið af
þeim tíma við stöð 14 á svæði 5 sem er um 5 km utan við ystu stöðvar á svæði 4 sem hann dvaldi að mestu
við ári síðar.
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A.

B.
12. mynd. Viðvera steinbíts númer 1 í Hvalfirði 2011, sett fram skematískt með hliðsjón athugunarsvæðum 1-6 (A -B). Á mynd A
eru ferðir fisksins innan svæðis 4 skoðaðar, þ.e.a.s. ferðir hans á milli ystu og innstu stöðva svæðisins eru sýndar (pílur) með vísun í
dagsetningu og stundum tíma dags. Á mynd B er haldið áfram að fylgjast með ferðum steinbítsins árið 2011. Þar er ferðum hans
fylgt eftir á milli stöðva á svæðum 4, 3 og 2 (pílur og tími) og dvöl fisksins þess utan á svæði 4 tilgreind.

Næst snúum við okkur að ferðum einstaklinga sem fylgst var með 2010 og skoðum gröf sem sýna með
klukkustundar upplausn viðveru fiska við stöðvar fyrir þá 7 steinbíta sem skráðir voru það sumar (13.-20.
mynd). Þegar gröfin yfir ferðir þessara steinbíta eru skoðuð kemur í ljós að þeir dvelja allir mest innan
skynjunarsviðs skráningarstöðvar 14 sem er á svæði 5 en þeir voru veiddir skammt innan við þá stöð í
nágrenni stöðvar 13 (Töflur 7 og 18; myndir 1 og 13-19). Sá steinbítanna (nr 6) sem dvaldi lengst við stöð 14
sumarið 2010 var þar í tæpa 3 mánuði. Þann tíma var vikuleg viðvera hans 20-63% ef tekið er mið af
skráningum með klukkustundar upplausn. Af 168 klst vikunnnar varði hann 34-106 klst innan
skynjunarsviðsins (jafnan 1-fáeinar klst fjarverandi frá stöð hvert sinn en mest 1- 2 sólarhringa) og hjá öðrum
fiskum voru dæmi um viðveru allt upp í 76% (Tafla 7 og 17. mynd). Skynjunarsvæði skráningarstöðvanna
er fyrirferðarlítið þegar litið er til stærðar Hvalfjarðar hvort sem miðað er við það svið sem almennast er að
skynjun þeirra spanni (um 600-800m) eða önnur tilvik þegar skynjunin getur verið minni eða meiri (um 4001000m). Skynjunarsvæði skráningarduflanna í heild að flatarmáli er því lítið að flatarmáli, almennt u.þ.b.
0,3-0,5 km2 en getur þó verið lítið eitt breytilegra að stærð (u.þ.b. 0,1-0,8 km2). Þegar mikil viðvera steinbíta
við eitt einasta dufl dögum og vikum saman er skoðuð í ljósi smæðar skynjunarsviðsins og um leið hve
stuttar vegalengdir fiskarnir þurfa að fara til þess að skráningar þeirra detti út, þá verður það enn greinilegra
hve staðbundnir steinbítarnir eru yfir löng tímabil á ætisgöngu sinni í firðinum sem gleggst sást við stöð 14.

14

Skráð dvöl steinbíta 2010 að frátalinni dvöl við stöð 14 var einungis á ytri stöðvum bæði á svæði 5 (stöðvar
15 og 16) og á svæði 6 (stöðvar 17-20). Dvöl steinbítanna við þær stöðvar var skammvinn samanborið við
dvöl þeirra á stöð 14 og fyrst og fremst tengd göngu þeirra út úr Hvalfirðinum í aðdraganda eða upphafi
hrygningargöngunnar (Töflur 8-12 og 19-21; myndir 13-19). Þó svo að steinbíturinn hafi ekki komið fram á
svæði 4 árið 2010 þá er líklegt miðað við veiðireynslu að hann hafi nýtt sér innri hluta svæðis 5. Því miður
tapaðist stöð 13 en gögn frá þeirri stöð áttu að gefa innsýn í dvöl þar, m.a. um mögulegar ferðir um mesta
dýpi fjarðarins.

21

Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

Nr. 1
(75cm)
20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
13. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010 á þeim skráningarstöðvum sem þá voru starfræktar í Hvalfirði.
Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita. Númer fisksins er tilgreint og
lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til skráningarstöðva 13-16 og athugunarsvæði 6 tekur til skráningarstöðva 17-20.
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Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

Nr. 2
(77cm)
20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
14. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar voru í
Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita. Númer
fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til skráningarstöðva 13-16 og svæði 6 tekur til stöðva 17-20.
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Nr. 3
(75cm)

Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
15. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní 2010 á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar
voru í Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita.
Númer fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til skráningarstöðva 13-16 og athugunarsvæði 6 tekur til
skráningarstöðva 17-20.
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Nr. 4
(71cm)

Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
16. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní 2010 á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar
voru í Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita.
Númer fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til stöðva 13-16 og athugunarsvæði 6 tekur til stöðva 17-20.
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Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

Nr. 6
(73cm)
20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
17. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní 2010 á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar
voru í Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita.
Númer fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til skráningarstöðva 13-16 og svæði 6 tekur til stöðva 17-20.
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Nr. 7
(77cm)

Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
18. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní 2010 á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar
voru í Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita.
Númer fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til stöðva 13-16 og athugunarsvæði 6 tekur til stöðva 17-20.
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Nr. 8
(76cm)

Viðvera fisks - viðvera/skráningarstöð/klst

20

20 - Undan
Kjalarnestá

19

19 - Undan
Hólmsflögu

18

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
19. mynd. Graf sem sýnir viðveru steinbíts í Hvalfirði 2010, frá merkingu í júní 2010 á þeim skráningarstöðvum sem starfræktar
voru í Hvalfirði á því tímabili. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til nálægra kennileita.
Númer fisksins er tilgreint og lengd hans. Athugunarsvæði 5 tekur til stöðva 13-16 og athugunarsvæði 6 tekur til stöðva 17-20.

18

Kortlagning ferða steinbítsins sýna hvernig fiskarnir tínast úr Hvalfirði í aðdraganda hrygningar yfir sumarið
(júní-ágúst). Þá útgöngu steinbítsins úr firðinum mætti nefna hrygningargöngur en skýrustu dæmin um þá
vegferð steinbítsins voru þó í lok ágúst enda þá aðeins tæpur mánuður í upphaf hrygningartímans (20.
mynd).

Lokaskráning fisks 2010 - viðvera/skráningarstöð/klst

21

20

Nr. 2
Nr. 6
(77cm) (73cm)
19

20 - Undan
Kjalarnestá
19 - Undan
Hólmsflögu

Nr. 3
(75cm)
18

Nr. 1
(75cm)

Nr. 4
(71cm)

Nr. 8
(76cm)

Nr. 7
(77cm)

18 - Undan
Brekkuboða

17

17 - Undan
Másstaðaskeri

16

16 - Undan
Hnausaskeri

15

15 - Undan
Kúludal

14

14 - Við gjá
vestur úr dýpi

13

13 - Í dýpinu
(dufl tapaðist)

29/8

25/8

21/8

17/8

13/8

9/8

5/8

1/8

28/7

24/7

20/7

16/7

12/7

8/7

4/7

30/6

26/6

22/6

18/6

14/6

10/6

6/6

2/6

12

Tími (klst/dagur/mánuður 2010)
20. mynd. Graf sem sýnir síðustu skráningar allra skráðra steinbíta sem báru hljóðsendimerki í Hvalfirði 2010 samhliða göngu
þeirra út úr firðinum í aðdraganda hrygningar. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum, númer þeirra sýnd og vísað til
nálægra kennileita. Númer fiskanna eru tilgreind og lengdir þeirra.

Gögn yfir útgönguna 2011 voru ekki sambærileg að gæðum og gögnin yfir 2010 vegna skakkafalla með
skráningarstöðvar en sýndu þó sama megin mynstrið hvað útgönguna varðar. Steinbítarnir sem merktir voru
2011 og sem skráðust sáust síðast í Hvalfirði í júlí og ágúst líkt og megnið af fiskinum 2010. Af
steinbítunum sem merktir voru 2010 náðu 5 að ganga í Hvalfjörð 2011 í kjölfar hrygningar. Þegar skráningar
þessara fiska 2011 eru skoðaðar sést að 4 af þeim fiskum er enn í firðinum um sumarið 2011 og þegar
ferðalok þeirra einstaklinga í firðinum það árið eru skoðuð kemur dálítið forvitnilegt í ljós. Þannig fæst að
þeir steinbítar ganga út af athugunarsvæðum fjarðarins í sömu mánuðum 2011 og árinu áður, þ.e.a.s.
steinbítur nr. 1 í seinnihluta júní, steinbítur nr. 4 í annari viku júlí, steinbítur nr. 6 í lok ágúst og steinbítur nr.
8 í lok júlí. Víst er að þessi mikla samsvörun í tíma við útgöngu sömu fiska árinu á undan úr Hvalfirði er ansi
mögnuð (20. mynd).
4.4. Gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði – Fiskdýpi
Í rannsóknunum voru 5 steinbítar merktir með hljóðsendimerkjum sem höfðu þrýstinema til að afla gagna
um dýpið (þrýstinginn) sem fiskarnir dvöldu á hverju sinni þegar þeir voru innan skynjunarsviðs
skráningarstöðvanna.
Dýpið sem þessir fiskar fóru um var nokkuð svipað enda botndýpið á
skynjunarsvæðum duflanna sem að þeir dvöldu mest við nokkuð svipað. Steinbítur nr. 1 dvaldi á 25,5 – 47,7
m dýpi, steinbítur nr. 2 dvaldi á 22,0 – 49,3 m, steinbítur nr. 9 dvaldi á 23,9 – 37,5 m, steinbítur nr. 10 dvaldi
á 28,8 – 35,5 m dýpi og steinbítur nr. 14 dvaldi á 31,8 – 36,4 m dýpi.
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Hér að neðan er sýnt dæmi um gögn frá einum þessara steinbíta sem sýna dýpið sem hann hélt sig á sumarið
2010 með hliðsjón af sjávarfallastraumum samkvæmt flóðhæðargögnum (21.-22. mynd). Gögn þessi yfir
dýpið á fiskinum eru í mikilli upplausn því 5 mínútna bil er á milli dýptargildanna og sum þeirra gilda eru
meðaltal 2-3ja mælinga.

21. mynd.
Myndin sýnir fiskdýpi steinbíts númer 1 þann tíma sem hann dvaldi innan skynjunarsviðs
skráningarstöðvanna í Hvalfirði sumarið 2010. Til viðmiðunar er flóðhæð sjávar sýnd. Fiskurinn bar hljóðsendimerki
með þrýstingsnema og fiskdýpið er skráð í hlustunarsíritana sem nema hljóðmerkið hverju sinni. Flóðhæð sjávar
(mismunur á hæð yfirborðs sjávar) er gefin í metrum miðað við sjávarborð á meðalstórstraumsfjöru. Flóðhæðargildin
eru tilgreind fyrir hverja klukkustund, þannig að lággildi (fjara) og hágildi (flóð) hvers dags sjást. Gögnin yfir flóðhæð
sjávar eru fengin frá Sjómælingum Íslands. Skráningar yfir viðdvöl fisksins á hverri stöð eru settar fram með 5 mínútna
upplausn og flóðhæðargögnin eru með 10 mínútna upplausn.

Á 21. mynd sést vel að steinbíturinn (nr. 1) heldur sig að mestu á 32-40 m dýpi (meðaltal = 36,2 m) sem er í
flestum tilfellum nálega að sýna botndýpið hverju sinni. Heildarspönnin í dýpinu sem fiskurinn fór um var
hinsvegar 25,5-47,7 m dýpi (21. mynd). Mælingarnar á dýpinu sem fiskurinn dvaldi á hverju sinni
endurspegla vel sjávarfallabylgjuna eins og hún kemur fram í flóðhæðargögnunum sem sett eru inn á grafið
til viðmiðunar. Þetta segir okkur að steinbíturinn er gegnumsneitt stöðugur í dvöl sinni við botninn svo sem
við mátti búast af þessum botnfiski á ætisslóð þegar líf hans snýst langmest um að éta og þá fyrst og fremst
skeldýr og önnur botndýr. Mælingarnar á fiskdýpinu sýna þó einnig áhugaverð frávik sem sjást betur á 22.
mynd þ.s. sömu gögn eru sýnd á gleggri máta. Þar sést vel hvernig aðstæður sem skapast um liggjandann á
fjöru leiða til þess að steinbíturinn grynnkar þá gjarnan hlutfallslega meira á sér en sem nemur
sjávarfallabylgjunni. En þá er hann annað tveggja að færa sig á minna botndýpi eða að fara upp af botninum.
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A.

B.

C.
22. mynd. Myndin (A-C) sýnir fiskdýpi steinbíts númer 1 í Hvalfirði sumarið 2010 með hliðsjón af flóðhæð sjávar.

21

4.5. Gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði - Gönguhraði
Skráningar hlustunardufla gáfu tækifæri á að skoða hver ferðahraði steinbíta væri í ferðum á milli
skráningarstöðva.
Óhætt er að segja að skráðar ferðir steinbítsins á ætisslóð í Hvalfirði beri vitni um rólyndi steinbítsins á þeirri
slóð líkt og þaulseta þeirra við skráningarstöð 14 var dæmi um svo sem nefnt var hér að framan. Hér verður
brugðið upp mynd af mesta skráða meðalhraða steinbíts í ferðum hans á milli skráningarstöðva á meðan
ætisganga hans í Hvalfirði stóð yfir (23. mynd). Í lokin er dregin upp mynd af ferðum steinbítanna 2010 á
leið þeirra út Hvalfjörð sem um leið vitna um hraða þeirra fiska á hrygningargöngu eða í aðdraganda hennar
(24. mynd).
Almennt gildir að steinbítur á ætisgöngu í Hvalfirði fór lítið um og þá helst skammar vegalengdir í senn en
fór þó endrum og sinnum á milli stöðva. Skráningargögnin gefa því hlutfallslega lítið af upplýsingum um
meðalhraða frá ferðum steinbítanna á milli svæðanna sem skráningarstöðvarnar dekkuðu ef miðað er við hve
umfang skráninganna var mikið í heild. Meðalhraði steinbíta í þessum skráðu ferðum þeirra á milli vaktaðra
svæða stöðvanna er í meirihluta tilvika lítill, oftast á bilinu 0,2-0,4 km/klst. Þó eru all nokkur dæmi um meiri
meðalhraða þeirra, gjarnan á bilinu 1,2-2,5 km/klst. Mesti mældi meðalhraðinn 2,5 km/klst var hjá steinbíti 6
í upphafi hrygningargöngu hans í lok ágúst 2010. Þá fór fiskurinn á tæplega tveimur og hálfri klukkustund
frá stöð 15 út að stöð 17 en stysta leið þar á milli er 6,7 km, þ.e. ((6,7km – (2 x 0,35km skynjunarsvið))
/2,4klst).
Steinbítur nr. 1 var sá eini steinbítanna sem fylgst var með sem fór um innanverðan Hvalfjörð. Á þeirri slóð
var sama á teningnum og ytri svæðunum, þ.e.a.s. ferðahraðinn var lítill að jafnaði. Mest dvaldi steinbíturinn
sem hér um ræðir innan athugunarsvæðis 5 (stöðvar 7-12) og þá í einstökum makindum með hliðsjón af
meðalhraða á milli skráningarstöðvanna sem voru innst og yst á svæðinu og um 3 km skildu að (2,1-2,3 km
að frádregnu skráningarsviðinu). Þær fjölmörgu ferðir sem farnar voru á milli þeirra stöðva voru gjarnan
farnar á um og yfir 1 sólarhring þannig að meðalhraðinn var oftast í kringum 0,1 km/klst, oft minni og
einungis einu sinni meiri eða 0,3 km/klst. Steinbítur nr. 1 braut þó einu sinni upp þetta hóglífi og skellti sér
20 km leið inn Hvalfjörð sem spannaði athugunarsvæði 3 og inn á svæði 2. Ferðin tók um 5 sólarhringa og
var makindaleg framan af en á bakaleiðinni jók hann sundið eitthvað því meðalhraðinn fór þá upp í 2
km/klst en sá ferðahraði er eitt þeirra örfáu tilvika í rannsókninni þar sem steinbítur fór svo hratt yfir (23.
mynd). Þar var um að ræða ferð steinbítsins frá skynjunarsvæði stöðvar 4 á svæði 2 út á skynjunarsvæði
stöðvar 6d á svæði 3, en 5,2 km skildu stöðvarnar að. Þessa leið fór steinbíturinn á 2 klst og 14 mínútum.
Þegar tillit er tekið til skráningarsviðs síritandi skráningarstöðvanna þá fæst að steinbíturinn hafi á leið sinni
út fjörðinn á milli þessara stöðva (4 og 6d) verið á 2,0 km meðalhraða (5,2-0,7km)/2,23). Í framhaldi af
þessum „spretti“ hélt steinbíturinn áfram ágætis meðalhraða eða 1,4 km/klst á leið sinni frá stöð 6d og yfir á
stöð 7 (23. mynd) en þá tók aftur við áðurnefnt dól á svæði 5.

23. mynd. Meðalhraði steinbíts númer 1 á leið út Hvalfjörð í mars 2011 fyrir ferðir hans (pílur) á milli stöðva 4 og 6d annarsvegar
og hinsvegar fyrir stöðvar 6d og 7. Stöðvarnar eru auðkenndar og númer þeirra. Upphafs- og lokatími ferðalags er tilgreindur.
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Á mynd 24 má sjá hve keimlík útganga steinbítanna úr Hvalfirði er í megin dráttum m.t.t. þess hve hve
ákveðið þeir ganga út fjörðinn eftir að þeir eru farnir af stað og ennfremur hvaða leið er farin samanber að
stöð 17 er í 5 skipti af 7 síðasta stöðin sem farið er framhjá á útleiðinni. Í einu tilfelli af þessum 7 kom
steinbíturinn inn á ysta dufl löngu síðar sem sýndi að útgangan hafði ekki staðið fyrir áframhaldandi göngu
út landgrunnið. Þar var um að ræða fisk nr. 2 sem 47 dögum eftir að hann gekk út fjörðinn kom inn á stöð 19
í 3. viku ágúst (sjá 20. mynd), þannig að mögulega var hann í millitíðinni skammt undan.

Fjöldi klukkustunda frá brottför frá stöð 14
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24. mynd. Graf sem sýnir síðustu skráningar allra skráðra steinbíta sem báru hljóðsendimerki í Hvalfirði 2010
samhliða göngu þeirra út úr firðinum í aðdraganda hrygningar. Skráningarstöðvarnar eru aðgreindar með litum og
númer þeirra sýnd. Fiskarnir samkvæmt númerum þeirra eru tilgreindir á x ás og ferðir þeirra, eftir að síðustu skráningu
á stöð 14 sleppir, sýndar í klukkustundum, þ.e.a.s. í klukkustundum frá því að þeir yfirgáfu stöð 14. Þannig sést hvaða
stöðvar skynjuðu fiskana á leið þeirra út fjörðinn og í hvaða röð (0 = síðasta skráning á stöð 14). Til viðmiðunar
varðandi þær vegalengdir sem að baki eru lagðar þá eru fjarlægðir á milli dufla u.þ.b. eftirfarandi: 14-15=2,4 km; 1516=1,9 km; 15-17=6,7 km; 16-17=4,9 km; 16-18=5,2 km; 17-19=3,2 km og 14-19=12 km

Þegar mynd 24 er skoðuð sést að ganga steinbítanna út úr Hvalfirði í upphafi hrygningargöngunnar eða
aðdraganda hennar er ekki með neinum látum enda ferðahraðinn að jafnaði vel undir 1 km á klukkustund á
milli stöðvanna sem við sögu koma. Hinsvegar voru einstök dæmi um góða „spretti“ í ferðahraða á þessari
slóð líkt og áðurnefnt dæmi um 2,5 km hraða á klukkustund hjá steinbít 6 er dæmi um á frá stöð 15 til
stöðvar 17 (24. mynd).
4.6 Gönguhegðun þorsks og skarkola – Nýting búsvæða í Hvalfirði
Merkingar á 2 þorskum og 1 skarkola sem framkvæmdar voru samhliða merkingu á steinbíti í síðari veiði- og
merkingarferð vegna steinbítsrannsóknarinnar í lok maí 2011 skiluðu rýrum gögnum.
Í tilfelli þorskanna tveggja þá fengust aðeins fáeinar skráningar frá öðrum þeirra á svæði 6 (stöð 19) þann 14.
október 2011, en sá fiskur endurveiddist síðan 4. apríl 2012. Ferðir hins þorsksins voru hvergi skráðar en
hann endurveiddist 13. desember 2012.
Skarkolinn sýndi sig meira við skráningarstöðvarnar en þorskurinn. Eftir merkingu sést ekkert til ferða hans
fyrr en 9. júlí 2011 á svæði 4 og á því svæði dvaldi hann fram til 15. ágúst á köflum á svæðum sem
skynjunarsvið stöðva 11 og og 12 náðu yfir.
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5. Lokaorð
Rannsóknafyrirtækið Laxfiskar vinnur að því markmiði að afla nýrra hagnýtra upplýsinga um
atferlisvistfræði nytjafiska í sjó. Þó umræddum rannsóknum á steinbít 2010-2012 sé lokið munum við áfram
starfrækja hljóðskráningarstöðvar í Hvalfirði og stunda þar merkingar með rafeindafiskmerkjum í því skyni
að afla gagnlegra viðbótarupplýsinga um atferlisvistfræði nytjafiska.
Rannsókn okkar á gönguhegðun steinbíts í Hvalfirði opnaði nýja innsýn í líf þessa fisks fyrir tilstilli tækni
sem gerði mögulegt að afla upplýsinga innan fjarðarins um ferðir fiskanna og aðra hegðunarþætti frá degi til
dags yfir tímabil sem spannað gátu allt upp í 3 ár af lífshlaupi steinbítanna. Vegna þess eru nú tiltækar
gagnlegar upplýsingar sem þjóna vel sem viðmið til að framþróa frekari rannsóknir á steinbít og til að
hámarka afraksturinn af veiðum á fiskinum.
Í lokin viljum við þakka það tækifæri sem Verkefnasjóður sjávarútvegsins skapaði Laxfiskum til
framsækinna grunnrannsókna á steinbít með styrkframlagi sínu til þessarar rannsóknar.
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Tafla. 2. Yfirlit yfir meðalviðveru hjá hljóðsendimerktum steinbítum, sett fram fyrir allar skráningarstöðvarnar í Hvalfirði fyrir fyrri hluta árs 2010. Staðalfrávik meðalviðveru er tilgreint.
Viðvera fiskanna sem er að baki meðaltalinu er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) klukkustunda tiltekins vikutímabils (s.k. rannsóknavikur) fyrir tiltekna stöð. Eiginleg viðvera á stöð
byggir einvörðungu á þeim einstaklingum sem voru skráðir þar þá vikuna einu sinni eða oftar. Hlutfallsleg viðvera hvers einstaklings miðast við 1. klst gagnaupplausn ((fjöldi klst sem var á
svæðinu/168 klst) x 100) og meðalviðvera fiska fyrir hvern hóp/viku/stöð er meðaltal viðveru fiskanna sem komu þá vikuna fram á stöðinni.
= Fyrir merkingu
= Vika merkingar

Hlutfallsleg viðvera hjá steinbít fyrir hverja rannsóknaviku ársins
Meðaltalsviðvera (M), staðalfrávik meðaltals (SF) og fjöldi fiska að baki þess (N)

1

M=
SF =
N=

2

M=
SF =
N=

3

M=
SF =
N=

4

M=
SF =
N=

5

M=
SF =
N=

6

M=
SF =
N=

21-27 janúar

28 jan- 3 feb

4-10 febrúar

11-17 febrúar

18-24 febrúar

25 feb-3 mars

4-10 mars

11-17 mars

18-24 mars

25-31 mars

1-7 apríl

8-14 apríl

15-21 apríl

22-28 apríl

29 apr.-5 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

17 - 23 júní

24 - 30 júní

Nr. svæðis
Hvalfjarðar

14-20 janúar

Fyrri hluti

7-13 janúar

2010

1-6 janúar

Rannsóknavikur

Ár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

9

29

49

32

7.6

24.0

24.8

26.4

4

6

5

6

7

5

1

1
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Tafla. 3. Yfirlit yfir meðalviðveru hjá hljóðsendimerktum steinbítum, sett fram fyrir allar skráningarstöðvarnar í Hvalfirði fyrir síðari hluta árs 2010. Staðalfrávik meðalviðveru er tilgreint.
Viðvera fiskanna sem er að baki meðaltalinu er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) klukkustunda tiltekins vikutímabils (s.k. rannsóknavikur) fyrir tiltekna stöð. Eiginleg viðvera á stöð
byggir einvörðungu á þeim einstaklingum sem voru skráðir þar þá vikuna einu sinni eða oftar. Hlutfallsleg viðvera hvers einstaklings miðast við 1. klst gagnaupplausn ((fjöldi klst sem var á
svæðinu/168 klst) x 100) og meðalviðvera fiska fyrir hvern hóp/viku/stöð er meðaltal viðveru fiskanna sem komu þá vikuna fram á stöðinni.

Hlutfallsleg viðvera hjá steinbít fyrir hverja rannsóknaviku ársins
= Vika merkingar

Meðaltalsviðvera (M), staðalfrávik meðaltals (SF) og fjöldi fiska að baki þess (N)

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

7 - 13 okt.

14 - 20 okt.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

23 - 29 des.

30 - 31 des.

6

M=
SF =
N=

26 ág. - 1 sept.

5

M=
SF =
N=

19 - 25 ágúst

4

M=
SF =
N=

12 - 18 ágúst

3

M=
SF =
N=

5 - 11 ágúst

2

M=
SF =
N=

29 júlí - 4 ág.

1

M=
SF =
N=

22 - 28 júlí

Nr. svæðis
Hvalfjarðar

15 - 21 júlí

Seinni
hluti

8 - 14 júlí

Rannsóknavikur

2010

1 - 7 júlí

Ár

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

38

26

51

36

60

49

24

32

8

28.4

21.3

14.1

23.5

8.8

1.7

0.4

13.0

8.0

5

4

3

3

2

2

2

2

2

4

7

1

1

1

1

1

1

1

1.1
2
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Tafla. 4. Yfirlit yfir meðalviðveru hjá hljóðsendimerktum steinbítum, sett fram fyrir allar skráningarstöðvarnar í Hvalfirði fyrir fyrri hluta árs 2011. Staðalfrávik meðalviðveru er tilgreint.
Viðvera fiskanna sem er að baki meðaltalinu er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) klukkustunda tiltekins vikutímabils (s.k. rannsóknavikur) fyrir tiltekna stöð. Eiginleg viðvera á stöð
byggir einvörðungu á þeim einstaklingum sem voru skráðir þar þá vikuna einu sinni eða oftar. Hlutfallsleg viðvera hvers einstaklings miðast við 1. klst gagnaupplausn ((fjöldi klst sem var á
svæðinu/168 klst) x 100) og meðalviðvera fiska fyrir hvern hóp/viku/stöð er meðaltal viðveru fiskanna sem komu þá vikuna fram á stöðinni.

Hlutfallsleg viðvera hjá steinbít fyrir hverja rannsóknaviku ársins
= Vika merkingar

Meðaltalsviðvera (M), staðalfrávik meðaltals (SF) og fjöldi fiska að baki þess (N)
21-27 janúar

28 jan- 3 feb

4-10 febrúar

11-17 febrúar

18-24 febrúar

25 feb-3 mars

4-10 mars

11-17 mars

18-24 mars

25-31 mars

1-7 apríl

8-14 apríl

15-21 apríl

22-28 apríl

29 apr.-5 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

17 - 23 júní

24 - 30 júní

Nr. svæðis
Hvalfjarðar

14-20 janúar

Fyrri hluti

7-13 janúar

2011

1-6 janúar

Rannsóknavikur

Ár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

M=
SF =
N=
4

2

M=
SF =
N=
M=
SF =
N=

2

3
4
5
6

M=
SF =
N=
M=
SF =
N=
M=
SF =
N=

1

1
10

5

12

10

18

8

7

3

1

15

4

6

29

18

19

3

25

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

13

32

34

29

14

6.8

7.9

15.9

16.4

17.4

8.1

4

4

3

3

3

3

28

Tafla. 5. Yfirlit yfir meðalviðveru hjá hljóðsendimerktum steinbítum, sett fram fyrir allar skráningarstöðvarnar í Hvalfirði fyrir síðari hluta árs 2011. Staðalfrávik meðalviðveru er tilgreint.
Viðvera fiskanna sem er að baki meðaltalinu er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) klukkustunda tiltekins vikutímabils (s.k. rannsóknavikur) fyrir tiltekna stöð. Eiginleg viðvera á stöð
byggir einvörðungu á þeim einstaklingum sem voru skráðir þar þá vikuna einu sinni eða oftar. Hlutfallsleg viðvera hvers einstaklings miðast við 1. klst gagnaupplausn ((fjöldi klst sem var á
svæðinu/168 klst) x 100) og meðalviðvera fiska fyrir hvern hóp/viku/stöð er meðaltal viðveru fiskanna sem komu þá vikuna fram á stöðinni.

Hlutfallsleg viðvera hjá steinbít fyrir hverja rannsóknaviku ársins
= Vika merkingar

Meðaltalsviðvera (M), staðalfrávik meðaltals (SF) og fjöldi fiska að baki þess (N)

1

M=
SF =
N=

2

M=
SF =
N=

3

M=
SF =
N=

4

M=
SF =
N=

5

M=
SF =
N=

6

M=
SF =
N=

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

7 - 13 okt.

14 - 20 okt.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

23 - 29 des.

30 - 31 des.

Nr. svæðis
Hvalfjarðar

15 - 21 júlí

Seinni
hluti

8 - 14 júlí

Rannsóknavikur

2011

1 - 7 júlí

Ár

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

29

Tafla. 6. Yfirlit yfir meðalviðveru hjá hljóðsendimerktum steinbítum, sett fram fyrir allar skráningarstöðvarnar í Hvalfirði fyrir síðari hluta árs 2011. Staðalfrávik meðalviðveru er tilgreint.
Viðvera fiskanna sem er að baki meðaltalinu er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) klukkustunda tiltekins vikutímabils (s.k. rannsóknavikur) fyrir tiltekna stöð. Eiginleg viðvera á stöð
byggir einvörðungu á þeim einstaklingum sem voru skráðir þar þá vikuna einu sinni eða oftar. Hlutfallsleg viðvera hvers einstaklings miðast við 1. klst gagnaupplausn ((fjöldi klst sem var á
svæðinu/168 klst) x 100) og meðalviðvera fiska fyrir hvern hóp/viku/stöð er meðaltal viðveru fiskanna sem komu þá vikuna fram á stöðinni.

Hlutfallsleg viðvera hjá steinbít fyrir hverja rannsóknaviku ársins
= Vika merkingar

Meðaltalsviðvera (M), staðalfrávik meðaltals (SF) og fjöldi fiska að baki þess (N)

1

M=
SF =
N=

2

M=
SF =
N=

3

M=
SF =
N=

4

M=
SF =
N=

5
6

M=
SF =
N=
M=
SF =
N=

15-21 janúar

22-28 janúar

29 jan- 4 feb

5-11 febrúar

12-18 febrúar

19-25 febrúar

26 feb-3 mars

4-10 mars

11-17 mars

18-24 mars

25-31 mars

1-7 apríl

8-14 apríl

15-21 apríl

22-28 apríl

29 apr.-5 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

17 - 23 júní

24 - 30 júní

Nr. svæðis
Hvalfjarðar

8-14 janúar

2012
Fyrri hluti

1-7 janúar

Rannsóknavikur

Ár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

3
2.1

1
23

2
1
0.4

1

2

30

Tafla 7. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktir í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

30 sept. - 6 okt.

23 -29 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

10 - 16 júní

3 - 9 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-14
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

11-17 mars

5

4-10 mars

25 feb-3 mars

4

18-24 febrúar

3

11-17 febrúar

2

28 jan- 3 feb

1

4-10 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
(S.15)
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
71 52 63
11 7
8 13
6
31 57 52 51 13
20 23 60 63 54 37 39 48 54 50 24 23 23
18 5 40 73 54 47 63 67 48 24 42
17 49 68 76 71 47 67 29

31

Tafla 8. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktir í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

30 sept. - 6 okt.

23 -29 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

10 - 16 júní

3 - 9 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-15
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

11-17 mars

5

4-10 mars

25 feb-3 mars

4

18-24 febrúar

3

11-17 febrúar

2

28 jan- 3 feb

1

4-10 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
(S.15)
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1
1
5 2
1
2
1

1

7
4

32

Tafla 9. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

10 - 16 júní

3 - 9 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

6

18-24 mars

4-10 mars

5

11-17 mars

25 feb-3 mars

4

18-24 febrúar

3

11-17 febrúar

2

28 jan- 3 feb

1

Stöð-16
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

1
1
2

1

33

Tafla 10. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

25 nóv. - 1 des.

18 - 24 nóv.

11 - 17 nóv.

4 - 10 nóv.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

7 - 13 okt.

14 - 20 okt.

30 sept. - 6 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

26 ág. - 1 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

27 maí - 2 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

22-28 apríl

29 apr.-5 maí

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-17
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

11-17 mars

5

4-10 mars

4

25 feb-3 mars

3

18-24 febrúar

2

4-10 febrúar

28 jan- 3 feb

1

11-17 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
5
4
7
1
2
1

34

Tafla 11. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

10 - 16 júní

3 - 9 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

6

18-24 mars

4-10 mars

5

11-17 mars

25 feb-3 mars

4

18-24 febrúar

3

11-17 febrúar

2

28 jan- 3 feb

1

Stöð-18
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

7
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Tafla 12. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

11 - 17 nóv.

4 - 10 nóv.

21 - 27 okt.

7 - 13 okt.

14 - 20 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

12 - 18 ágúst

5 - 11 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

8 - 14 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

13 - 19 maí

6-12 maí

22-28 apríl

29 apr.-5 maí

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

6

18-24 mars

4-10 mars

5

11-17 mars

4

25 feb-3 mars

3

18-24 febrúar

2

4-10 febrúar

28 jan- 3 feb

1

Stöð-19
2010

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

11-17 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

1

1
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Tafla 13. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

9 - 15 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

28 okt. - 3 nóv.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

30 sept. - 6 okt.

23 -29 sept.

9 - 15 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

22 - 28 júlí

29 júlí - 4 ág.

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

10 - 16 júní

3 - 9 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-4
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

11-17 mars

5

4-10 mars

25 feb-3 mars

4

18-24 febrúar

3

11-17 febrúar

2

28 jan- 3 feb

1

4-10 febrúar

21-27 janúar

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

14-20 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

1-6 janúar

Fisklengd

(nr)

7-13 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
4
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Tafla 14. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

28 okt. - 3 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-6d
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

4-10 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2
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Tafla 15. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 13 4 1 15
4 6 29

15-21 apríl

9
4

1-7 apríl

8
8

8-14 apríl

7
2

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-7
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika
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Tafla 16. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

28 okt. - 3 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-11
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

4-10 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
24 33 3 50 7
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Tafla 17. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

8-14 apríl

25-31 mars

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
15 15 18
15 2 2
13 6
1 3

18-24 mars

7
7

4-10 mars

6
10

11-17 mars

5

25 feb-3 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-12
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika
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Tafla 18. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

4

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-14
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

8

19 24 50 49 48 23
7

8

21 17 13

8

6

9

24 35 26 11
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Tafla 19. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-16
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

2

43

Tafla 20. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-17
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

1

1

44

Tafla 21. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

25 feb-3 mars

5

11-17 mars

18-24 febrúar

4

11-17 febrúar

3

28 jan- 3 feb

2

Stöð-19
2011

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

4-10 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

21-27 janúar

1-6 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

7-13 janúar

Fisklengd

(nr)

14-20 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

2

1
1

1
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Tafla 22. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

28 okt. - 3 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-7
2012

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

4-10 mars

26 feb-3 mars

5

11-17 mars

19-25 febrúar

4

12-18 febrúar

3

29 jan- 4 feb

2

5-11 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

22-28 janúar

1-7 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

8-14 janúar

Fisklengd

(nr)

15-21 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
4

46

Tafla 23. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

25 nóv. - 1 des.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

28 okt. - 3 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

30 sept. - 6 okt.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

26 ág. - 1 sept.

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

27 maí - 2 júní

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

15-21 apríl

1-7 apríl

9

Stöð-12
2012

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska
8-14 apríl

8

25-31 mars

7

18-24 mars

6

4-10 mars

26 feb-3 mars

5

11-17 mars

19-25 febrúar

4

12-18 febrúar

3

29 jan- 4 feb

2

5-11 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

22-28 janúar

1-7 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

8-14 janúar

Fisklengd

(nr)

15-21 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1
1

47

Tafla 24. Yfirlit yfir viðveru steinbíts í Hvalfirði með hliðsjón af skráningarstöð fyrir hljóðsendimerki. Númer skráningarstöðvar er tiltekið og vikurnar sem steinbítarnir voru merktar í eru
auðkenndar sérstaklega.Tilgreindar eru upplýsingar um raðnúmer fiskanna og lengd þeirra. Viðvera fiskanna er tíunduð sem hlutfall (hundraðshluti) fyrir vikutímabil s.k. rannsóknavikur með
1. klst upplausn ((fjöldi klst sem var á svæðinu/168 klst) x 100). Ef fiskarnir endurveiddust þá er vika endurveiði tilgreind sérstaklega. Grænlitaðar vikur standa fyrir tímabil áður en fiskarnir
eru merktir og í tilfellum endurveiddra fiska er tímalínan eftir endurveiði einnig grænlituð.

25 nóv. - 1 des.

28 okt. - 3 nóv.

30 sept. - 6 okt.

26 ág. - 1 sept.

27 maí - 2 júní

30 - 31 des.

23 - 29 des.

16 - 22 des.

2 - 8 des.

9 - 15 des.

18 - 24 nóv.

4 - 10 nóv.

11 - 17 nóv.

21 - 27 okt.

14 - 20 okt.

7 - 13 okt.

23 -29 sept.

16 - 22 sept.

2 - 8 sept.

9 - 15 sept.

19 - 25 ágúst

5 - 11 ágúst

12 - 18 ágúst

29 júlí - 4 ág.

22 - 28 júlí

15 - 21 júlí

1 - 7 júlí

8 - 14 júlí

24 - 30 júní

17 - 23 júní

3 - 9 júní

10 - 16 júní

20 - 26 maí

6-12 maí

13 - 19 maí

29 apr.-5 maí

22-28 apríl

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15-21 apríl

9

1-7 apríl

8

8-14 apríl

7

25-31 mars

4-10 mars

6

18-24 mars

26 feb-3 mars

5

11-17 mars

19-25 febrúar

4

12-18 febrúar

3

29 jan- 4 feb

2

Stöð-16
2012

viðvera steinbíts (%) á vikugrundvelli (rannsóknavikur) fyrir hljóðsendimerkta fiska

5-11 febrúar

1

75.0
77.0
75.0
71.0
93.0
73.0
77.0
76.0
74.0
74.0
74.5
74.0
75.0
76.0
75.0
66.5

22-28 janúar

1-7 janúar

(cm)

S.1
S.2
S.3
S.4
(S.5)
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
(S.11)
(S.12)
(S.13)
S.14
S.15
S.16

8-14 janúar

Fisklengd

(nr)

15-21 janúar

Númer steinbíts

= Fyrir merkingu / Eftir endurveiði
= Vika merkingar
. endurveiði
Hlutfallsleg
= Vika

1

23
1

48
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