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Í samstarfi við sjávarútveginn höfum við fengið aflasýni síðustu 85 árin – frá stofnun Fiskideildar Atvinnudeildar Háskólans 1937 og Hafrannsóknastofnunar 1965

Fyrir fiskveiðiárið 2021/22 = 75 aflasýni frá íslenskri sumargotssíld frá 27 bátum af alls 70 þús tonna afla, 1871 fiskar aldursgreindir (auk annarra mælinga)



Aldur metinn frá hreistriLengd & þyngd

Kyn & kynþroskastig

Aðgreining á Íslensku sumargots 
og Norsk-íslensku vorgots

Hjarta

Ichthyophonus hoferi
sýkingarstig (1-4) greint

Mælingar

Myndir: Hafrannsóknastofnun

Mynd: Hafrannsóknastofnun

Heilbrigt hjarta

Sýkt hjarta á lokastigi

Ichthyophonus hoferi er sníkjudýr sem 
borar sig í gegnum meltingarveginn og 
dreifist með blóðrásinni um líkama 
fisksins. Veldur blæðingum og 
skemmdum á líffærum



Síldarstofnar við Ísland

Pampoulie et al 2015

Aðallega tveir stofnar: 

Íslensk sumargotssíld (Icelandic summer-spawning herring)

Norsk-íslensk vorgotssíld (Norwegian spring-spawning herring)

Að auki höfum við íslensku vorgotssíldina og var hlutfall hennar í 
veiði á bilinu 13–33% á sjöunda áratugnum en undir 5% öll ár 
síðan og að meðaltali 1,4% tímabilið 1970–2016 (Óskarsson 2019) 
og að meðaltali 1,9% fyrir árin 2017-2020



Allur síldarafli 2021/2022
Íslensk sumargotssíld (70 084 tonn) og norsk-íslensk vorgotssíld (114 299 tonn)

Aðgreinum íslenska 
sumargotssíld og norsk-
íslenska vorgotssíld
á milli -11° og -14°W út
frá kynþroskastigi

• Norsk-íslensk hrygnir 
í feb/mars í Noregi

• Íslensk hrygnir í júlí
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Stofnmat

- Aflasýnin gefa okkur fjölda eftir aldri, meðalþyngdir og sýkingarhlutfall sem eru
lykilþættir fyrir nákvæmt stofnstærðarmat

- Stofnmatið byggir á: 

- aldurs-afla aðferðinni (Virtual Population Analysis)

- aflaferlum (Catch Curve Analysis)

- mynstursgreiningu (Retrospective Analysis) á nýliðun, lífmassa hrygningarstofns og veiðidauða

- mat á náttúrulegum afföllum (M) sem er háð sýkingarhlutfalli stofnsins eftir aldri



Ichthyophonus sýking í íslensku sumargotssíldinni

• Aflasýnin gefa okkur bestu upplýsingarnar 
um þróun sýkingarinnar í stofninum, sem 
hefur verið viðvarandi síðan 2008

• Mat á náttúrulegum afföllum er breytilegt
og háð aldri (0.3 × Msýktir + 0.1)

• Á fiskveiðiárinu 2021/22 var metið
sýkingarhlutfall fyrir yngri síldina (2–4 ára) 
<6,5 % þegar veiðisvæðin fyrir austan og 
vestan eru tekin saman, og fyrir 5–12 ára
var hlutfallið 5–28 % 
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Árgangaskipan á fiskveiðiárinu 2022/23
66 195 tonn
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Ráðgjafarskjal og tækniskýrsla
www.hafogvatn.is/is/veidiradgjof
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