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Mikilvægi loðnu

• Undirstaða í vistkerfi okkar
• Mikilvægur nytjastofn þar sem verðmæti hennar hafa aukist mjög með 

aukinni manneldisvinnslu
• Mikilvægt að nýta með sjálfbærum hætti
• Er fórn í ákveðnum byrjunarkvóta ?



Loðna sem
nytjastofn
• Hvað höfum við mikið úr að spila

• Hvað vinnum við úr loðnunni
• Hvað þurfum við af framleiðslueiningum
• Hvað þurfum við af skipum
• Hvenær ætlum við að veiða

• Hvaða mörkuðum ætlum við að sinna
• Austur Evrópa 40-60 þús. Tonn
• Japan (mix)     15-25  þús. Tonn
• Hrognamarkaðir 12 þús. tonn, þurfum í 

það 100 þús. tonn.
• Mjöl og Lýsismarkaðir fyrir loðnuafurðir

eru ótakmarkaðir



Verðmæti 

Mjöl og lýsi
Austur Evrópa
Asía
Hrogn iðnað
Hrogn Asía

Janúar Febrúar Mars



Reynslan af aflareglunni



Stofnmat og aflaregla loðnu

• Almennt gildir að útgerðum finnst erfitt að skilja forsendur aflareglunar og 
hvernig hún virkar í reynd.

• Kynnt þannig að meiri vissa væri með heimildir í minni árum
• Vantar formfestu varðandi vægi mælinga (haust, vetur og síðari mælingar).
• Óvissa vegur mjög þungt í aflareglunni sem kallar á fleiri mælingar með

þéttari leiðarlínum.
• Mjög dýrt og hefði líklega aldrei verið hægt án aðkomu útgerða.
• Tók tíma að stilla saman strengi
• Útgerð telur enn vera hægt að hagræða við rannsóknir



Óvissan hér og í Barentshafi

Ár Tími SSB CV
2017 Haust 0.29
2018 1-Jan 0.38
2018 2-Jan 0.18
2018 Haust 0.23
2019 Haust 0.31
2020 Haust 0.18
2021 Vetur 0.22
2021 Haust 0.19
2022 Vetur 0.17
2022 Haust 0.20

Meðaltal 0.235



Framsetning ráðgjafar



Framsetning niðurstaðna

• Ósamræmi í framsetningu niðurstaðna milli uppsjávarstofna og botnfiska
• Engin ítarleg árleg samantekt um veiðar, gagnasöfnun og stofnmælingar til á íslensku

um uppsjávarstofna.
• Tækniskýrslur loðnu fremur óstaðlaðar og á ensku

• Skortur á kynningu stofnmats og hvernig er komist að niðurstöðu er ekki til
þess fallið að auka traust hagsmunaaðila



Vantar fjármagn?

2018 komu 165 milljónir til aukinna
rannsókna á loðnu til 5 ára

Úr svari við fyrirspurn Ingu Sæland um 
rannsóknir á loðnu
(150. löggjafarþ. 2019-2020
Þingskj. 2130-979mál)



Hvað með rannsóknir?

• Hvalatalning haustið 2015
• 12000 þúsund, hvalir

• Hnúfubakar 7000
• Langreyður 5000

• Afrán
• Hnúfubakur ca. 6-800 kg./dag
• Langreyður ca. 1-1300 kg./dag

• Dagurinn þýðir ca. 10 þús. tonn af
loðnu

• Hvað eru þeir marga daga í loðnu
• Hvað eru þeir að taka úr vistkerfinu ?

• Margt annað sem við vitum ekki 
• Þorskstofninn orðinn mun stærri en áður 

var
• Hvað verður um ungviðið eftir botntöku
• Endurvarpsstuðlar
• Áhrif loftlagsbreytinga
• Fæða loðnu
• o.s.fv.....

2018 komu 165 milljónir til aukinna
rannsókna á loðnu til 5 ára



Rannsóknir á loðnu

• Ein grein um loðnu birst
frá Hafró á 
síðastliðnum 5 árum

158 greinar um loðnu
á síðastliðnum 5 árum.



Samstarf

• Hafró leggur línurnar og túlkar
• Útgerðin og sjómenn framkvæma
• Verið farsælt samstarf
• Kallar á mörg skip til að minnka óvissu
• Mikilvægt að fara í desember
• Ódýrara að fara of oft en of sjaldan
• Mikil værðmæti í húfi
• Reynslan hefur sýnt okkur að það er aldrei of seint 



Að lokum

Þó hér hafi verið bent á eitt og annað sem mætti laga ber að halda til haga
• Samstarf útgerða og Hafrannsóknastofnunar um loðnuleit hefur verið mjög

gott
• Útgerðin meðvituð um að stofnmat loðnu er ekki einfallt
• Verðum að sameinast um gagnasöfnun, frá fiskiskipum
• Auknar rannsóknir minnka óvissu, auka við öryggi nýtingar
• Eru rannsóknir eyðsla á  fjármagni eða fjárfesting til framtíðar?
• Eina leiðin áfram er að styðjast við ráðgjöf byggða á bestu mögulegum

vísindum
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