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við 100 dýr á m2.  

Í rafveiðinni 2011, fannst bleikja á 
öllum stöðvum og lax á öllum nema 
einni stöð en það var á neðstu 
stöðinni í Skálmardalsá. Til viðbótar 
fannst flundra á neðstu stöðinni í 
Skálmardalsá. Þéttleiki var frekar 
lítill á þessum tegundum fyrir utan 
laxaseiði á efri stöðinni í 
Fjarðarhornsá.  

Í fyrri rannsókn fundust aðeins 
laxaseiði á efri stöðinni (F.2 á mynd 
2) í Fjarðarhornsá en í seinni athugun 
veiddust seiði allsstaðar nema á einni 
stöð. Laxaseiðum hefur verið sleppt 
á hverju ári síðan árið 2000 í 
Fjarðarhornsá (munnl. uppl. Magnús 
Jónsson). 

Í fyrri rannsókn fannst mesti þéttleiki 
bleikjuseiða á efstu stöðinni í 
Skálmardalsá (S.4 á mynd 3) og í 
Fjarðarhornsá (F.2 á mynd 3). Í 
seinni rannsókninni er mun minni 
þéttleiki á þeim stöðvum. Á 
efnistökusvæðinu í Skálmardalsá 
(neðsta stöðin) hefur þéttleiki aukist 
en er þó frekar lár bæði athugunar 
árin.  

Töluverðar sveiflur eru í veiðitölum 
frá þessum tveimur ám en þó eru árin 
2009 og 2010 áberandi lág í 
bleikjuveiði fyrir Fjarðarhornsá og 
árið 2010 fyrir Skámardalsá.  

Efnistaka í þessum ám var 2002-2004 í Fjarðarhornsá og 2002-2003 í Skálmardalsá. Tekið var 
um 10000 m3 við stöð 1 í Fjarðarhornsá og 50.000 m3 við stöð 1 í Skálmardalsá. Þær breytingar 
sem hafa orðið á dýralífi á sjálfu efnistökusvæðunum eru að laxaseiðum hefur fjölgað í 
Fjarðarhornsá og ný tegund hefur komið inn í Skálmardalsá en það er flundra. Aðeins meiri 
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Mynd 2. Þéttleiki (100 m2) laxaseiða haustið 2000 og 
2011 í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá. 
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Mynd 3. Þéttleiki (100 m2) bleikjuseiða haustið 2000 og 
2011 í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá. 



þéttleiki er á bleikjuseiðum á efnistökusvæðinu í Skálmardalsá en þéttleikinn er lár bæði 
athugunar árin. Þéttleiki rykmýs er svipaður á efnistökusvæðinu í Skálmardalsá, bæði árin. Mun 
meiri breytingar eru að gerast á efstu stöðvunum í Skálmardalsá og Fjarðarhornsá og þá aðallega í 
þéttleika á bleikjuseiðum.  

Það eru ekki sjáanlegar breytingar á dýralífi á efnistökusvæðunum sem má rekja til 
malartekjunnar. Það ber þó að taka það fram að úrvinnsla gagna er ekki lokið. 
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