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Sumir hafa möguleika að veiða á Þorranum, þessi fiskur var veiddur um miðjan janúar.

Akademía Ármanna
Hvað svo? spurði ég sjálfan
mig, þegar ég loks greiddi árgjald
síðasta árs, til að geta sótt um
veiðleyfi hjá Ármönnum. Það er
ekki hægt að segja að framboð á
veiðileyfum sé að sliga félagið, ég
sæki um einn dag í Hlíðavatni líktog í fyrra, því annað sem í boði er
freistar mín ekki. Þetta vekur upp
klassískar spurningar, sem ég veit
að margir félagsmenn hafa velt
fyrir sér síðustu ár. Hvaða framtíð á veiðifélag sem getur engan
vegin keppt við stórlaxana á
veiðileyfamarkaðnum? Svarið
liggur eftilvill í augum uppi. Litla.

Ástæðan er sú að miðað við
óbreytt ástand, er erfitt ef ekki
útilokað að fá nýtt fólk til að
ganga í félagið, því það hefur engan sýnilegan hag af því. Og mér
finnst útilokað að Ármenn taki
feita yfirdráttarheimild og fari að
keppa við Árna Baldursson og
slíka viðskiptakappa um ár og
veiðisvæði. Það sem eftir stendur
er kjarni félagsskaparins. Þegar
ég byrjaði að fikta við fluguveiðar, fannst mér aðeins eitt félag
koma til greina. Ármenn. Ég
hreifst af afstöðu félagsins til
fluguveiða. Ármenn - landsfélag
um þjóðlega náttúruvernd og

stangveiði með flugu. Það gerist
ekki betra. Ármenn er stofnun í
sjálfu sér. Í þessu félagi er gríðarleg þekking á fluguveiði, akademía á heimsvísu. Þetta held ég að
geti orðið kjarninn í félaginu, við
nýjar og breytar aðstæður á
veiðileyfamarkaðnum; að kenna
veiðmönnum að veiða, kasta,
hnýta og hugsa vel um náttúruna.
Veiðileyfi geta menn svo keypt
annarstaðar.
Með kveðju;
Þorsteinn J.

Veitt og sleppt í holunni í Laxá í Leirársveit

Ágætu Ármenn,
Ég hef ekki verið að
vasast í dagskrá eða
félagsmálum sem
skyldi að undanförnu
vegna talsverðra
breytinga á mínum
högum.
Næsta veiðitímabil
mun ég hefja talsvert
fyrr en hér á klakanum
og egna þá flugum fyrir fiska sem ég hef ekki
einusinni séð nema tilsýndar. Má þar nefna
Sunfish, Bluegill og
stór og smámynnta
vatnakarfa eða Bass einsog þeir eru kallaðir á
amerísku. En ég er semsagt að flytja mig til
Bandaríkjanna og hef nú þegar sagt af mér
sem formaður Ármanna og úr stjórn og nefndum þar sem það tekur nánast allan manns
tíma að undirbúa svona flutning og vinna uppsagnarfrest í vinnunni.
Ármönnum óska ég velfarnaðar og vona að
rödd þeirra verði hávær gegn þeirri vá og ógn

sem innflutt hrogn og
seiði eru í opnum eldiskvíum, og að spornað verði við endalausum undanþágumöguleikum sem eru í nýlegum frumvörpum
um fiskeldi o.fl.
Ég þakka samstarf
og viðkynningu þau ár
sem ég hef verið að
skifta mér að stjórn
Ármanna og kveð með
söknuði félagsskap
veiðimanna og veiðivatna á landinu bláa
en held bjartsýnn
fram á nýjar veiðilendur þar sem fluguveiði
sést lítið og meira að segja í G Loomis búðinni eru bara kaststangir og engin flugustöng.
Kannski ég komi af stað nýrri bylgju fluguveiði í miðsuðrinu og Ármenn stofni deild
þar.
Kveðja
Ragnar H. Björnsson # 645

Aðalfundur Ármanna verður
haldinn 21. febrúar kl. 20 í Árósum,
Dugguvogi 13, 104 Reykjavík.
Dagskráin er svohljóðandi:
1. Fundarsetning, skipun fundarstjóra og
fundarritara.
2. Fundargerð síðasta aðalfundar.
3. Skýrsla stjórnar.
Umræður.
4. Reikningar félagsins. Umræður og afgreiðsla.

5.
6.
7.
8.

Stjórnarkjör og kjör skoðunarmanna.
Kaffihlé.
Ákvörðun um árgjald og inntökugjald.
Önnur mál.

Á fundinum skal kjósa þrjá nýja stjórnarmenn.
Úr stjórn gengur Viktor Smári Sæmundsson formaður,
Nýjir stjórnarmeðlimir verða kynntir síðar.
Tillaga stjórnar um skoðunarmenn: Sigurður Jónsson, Halldór Lárusson og til
vara Sigurður Benjamínsson.
Aðrar Tillögur um stjórn og skoðunarmenn hafa ekki komið fram.
Fjölmennum stundvíslega!
Stjórnin

Þorrablót Ármanna
verður haldið 12. feb.
Dagskrá
Ræðumaður kvöldsins
Tónlist, söngur og fjör
Guðmundur Haukur Jónsson og Björgvin Gíslason
Skráning hefst í Árósum 12. febrúar og stendur til 16. feb.
Hafa má samband við Örn Daníelsson, sími 891 9250,
Makar og gestir velkomnir.
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ÁRMENN
ATHUGIÐ
Einungis þeir
sem greitt hafa
árgjaldið geta
fengið afgreidd
veiðileyfi.

Sala á veiðikortinu
hefst 12. febrúar.
Afstláttarkjör
til Ármanna.

Flundra úr Ölfusárós

Rannsókn á flundrum
úr Hlíðarvatni
Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson Veiðimálastofnun Suðurlandsdeild
Inngangur
Flundra (Platichthys flesus) er
flatfiskur af kolaætt. Hún líkist
mest skarkola (Pleuronectes platessa) og sandkola (Limanda limanda). Hún þekkist þó frá þessum
tegundum á því að meðfram bakog raufarugga og rákinni eru smá
beinkörtur (1. mynd). Heimkynni
flundru eru með ströndum Evrópu frá Marokkó til Færeyja og
allt norður á Kólaskaga. Flundra
getur náð allt að 60 cm lengd en
er sjaldan lengri en 30 cm. Hún
lifir við botn frá fjöruborði niður
á um 100 m dýpi, sækir í ísalt
vatn en hrygnir ávallt í sjó. Á
sumrin er heldur flundran sig
gjarna í og við árósa og getur
gengið upp í ár og læki.
Flundra er nýr landnemi á Íslandi. Fyrsta flundran sem greind
var hér á landi veiddist í Ölfusárósi í september 1999. Þá höfðu
bændur á Hrauni í Ölfusi veitt allnokkra "kola" í net fyrr um sumarið. Í september sama ár veiddust þrír "kolar" á stöng í Varmá í
Ölfusi. Síðan hefur flundra veiðst
mun víðar, bæði í sjó og í árós-

um, einkum á suður- og vesturlandi og virðist hún hafa náð hér
fótfestu. Okkur er kunnugt um að
flundra hafi veiðst allt frá sunnanverðum Austfjörðum og suður
um til Norðurfjarðar á Ströndum.
Ekki er þekkt hvernig flundra
barst hingað en vitað er að hún
hefur borist til Ameríku með ballest í skipi þótt hún hafi ekki náð
þar fótfestu. Hrogn og smáseiði
flundrunnar eru sviflæg og miðað
við útbreiðslusvæði hennar er
sennilegast að hún hafi borist
hingað frá Færeyjum. Lítið er vitað um búsvæðaval eða lífshætti
tegundarinnar hér á landi. Erlendis er þekkt að hún nýtir sér ísalt
og ferskvatn að sumarlagi. Flundru verður mikið vart í veiði í ósum og sjávarlón á Suðurlandi, s.s.
Dyrhólaósi, Holtsósi og Ölfusárósi. Rannsóknir hérlendis hafa
sýnt að ósar og ísölt lón eru mjög
mikilvæg búsvæði fyrir bleikju og
urriða. Á ósasvæðum kann
flundran að vera í samkeppni við
laxfiska, ál og hornsíli. Flundra er
nytjafiskur erlendis. Sem dæmi
veiddu Danir 4.526 tonn af flund-

ru árið 2004.
Flundra í Hlíðarvatni
Haustið 2006 bárust okkur á
Suðurlandsdeild Veiðimálastofnunar 30 flundrur úr Hlíðarvatni
frá Stangveiðifélaginu Stakkavík
með ósk um rannsókn. Flundrurnar voru veiddar í silunganet
(3 tommu möskva) af Þórarni
Snorrasyni í fyrstu viku október
2006. Veiðistaðurinn var við Hlíðarey sem er um 3 km frá sjó.
Flundrurnar voru vegnar, lengdarmældar, aldursgreindar með
lestri kvarna, kyn þeirra greint og
kynþroskastig. Fæða var greind
og hlutfall hverrar fæðugerðar
ákvarðað, magafylli var metin á
skalanum 0-5 þar sem 0 er tómur
magi og 5 er troðfullur magi.
Skráð var hvort flundran væri
réttvent (hægri hliðin upp) eða
rangvent (vinstri hliðin upp).
Lengd flundranna var frá 14,9 til
33,1 cm (2. mynd) og þyngdin 50
til 673 g. Athygli vekur að þær
voru í tveimur lengdarhópum,
annars vegar 15-18 cm og hins
vegar 28-33 cm. Aldurinn reyndist 1 til 4 ár. Flestar voru eins árs

(15) en fæstar tveggja ára (2) (3.
mynd). Kemur þar skýringin á
skiptingu í lengdarhópa. Kynjahlutfall var nánast jafnt, 16/14
hrygnum í vil. Níu flundrur (30%)
voru metnar kynþroska þar af
voru 4 hrygnur og 5 hængar. Kynþroska fiskar voru þriggja og fjögurra ára og allir yfir 28 cm að
lengd. Vöxtur flundranna (4.
mynd) er mjög góður fyrstu tvö
árin en síðan dregur úr honum
samfara kynþroska. Hlutfall
flundra sem voru rangventar var
30%. Meðalmagafylli flundranna
var 1,9 og níu þeirra voru með
tóman maga (5. mynd). Fæðan
var nokkuð fjölbreytt. Vatnabobbar (42 % af rúmmáli) og
marflær (32%) voru í mestu
magni (6. mynd). Allnokkuð bar á
fiskmeti aðallega hornsílum (11%)
og fiskar sem ekki reyndist unnt
að greina vegna þess hversu
meltir þeir voru (10%). Rykmýslirfur og vorflugulirfur voru í
minna mæli.
Varðandi hvort flundran er í
samkeppni við bleikjuna um fæðu
í Hlíðavatni er ekki gott að segja
af þeim gögnum sem við höfum.
Til þess að meta það þyrfti að
taka samhliða sýni af bleikju og
flundru. Þær fæðurannsóknir
sem gerðar voru á bleikju í vatninu árin 1980 til 1981 benda til
þess að helsta fæðan að sumri sé
mýflugu-lirfur, púpur og flugur og
kornáta. Vatnabobbi kom fram í
fæðunni, einkum vor og haust,
þar virðist helst vera skörun í
fæðuvali. Marflær fundust í fæðu
bleikjunnar en í mjög litlum mæli.
Fróðlegt væri að fylgjast áfram
með viðgangi flundrunnar í Hlíðarvatni. Það gefur miklar upplýsingar að skrá flundru sem veiðist
í veiðibækur.
Þörf er á mun víðtækari rannsóknum til að afla meiri vitneskju
um lifnaðarhætti flundru á áósasvæðum íslenskra áa þannig að
hægt sé að átta sig á hver áhrif
tilkoma flundru í íslenskt vistkerfi
eru gegnum afrán og samkeppni.

2. mynd. Lengdardreifing Flundru úr Hlíðarvatni

3. mynd. Aldursdreifing Flundru
úr Hlíðarvatni

4. mynd. Lengd Flundru eftir
aldri úr Hlíðarvatni

5. mynd. Magafylli Flundru úr Hlíðarvatni

5. mynd. Hlutfallslegt rúmmál fæðu Flundru úr Hlíðarvatni
Heimildir
Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Bjarni Jónsson, 2004.
Landnám, útbreiðsla og búsvæðaval nýrrar tegundar við
Íslandsstrendur, ósa lúru (Plafichthys flesus). Afmælisráðstefna Líffræðifélags Íslands og
Líffræðistofnunar HÍ, Reykjavík
19-20 nóvember 2004.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Bjarni Jónsson, Eik Elfarsdóttir og Karl Bjarnason. 2005.
Áhrif brúa- og ræsagerðar á
ferðir ferskvatnsfiska og búsvæða þeirra. Veiðiomalastofnun Vmst-N/0503: 101 bls.

Gunnar Jónsson, Jónbjörn
Pálsson og Magnús Jóhannsson, 2001. Ný fisktegund,
flundra, Platichthys flesus
(Linnaeus, 1758), veiðist á Íslandsmiðum. Náttúrufræðingurinn 70 (2-3): 83-89.

Jón Kristjánsson og Gísli Már
Gíslason, 1984. Fiskifræðilegar
rannsóknir í Hlíðarvatni Selvogi
1973-83 - 2) Fæða bleikjunnar í
Hlíðarvatni. Veiðimálastofnun
fjölrit: 14 bls.

Dagskrá í Árósum í febrúar
Skegg og skott
Sú nýbreytni verðu tekin upp á mánudagskvöldum í Árósum í
vetur að fenginn verður gestakennari sem kennir réttu handbrögðin við fluguhnýtingar. Ýmsir af helstu hnýturum landsins munu
koma og ausa úr brunni visku sinnar. Sjá dagsskrá í febrúar.
5. febrúar
12. febrúar
14. febrúar
17. febrúar
19. febúrar
21. febrúar
26. febrúar

Skegg og skott. Úlfar Ormsson kynnir fluguna sína
Úthlutun veiðileyfa
Potturinn. Úthlutun óseldra leyfa
Þorrablót Ármanna
Skegg og skott. Stefán Hjaltested kynnir leyndardóma nobbleranna
Aðalfundur Ármanna
Skegg og skott. Ásbjörn Jónsson kynnir leynifluguna

