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Útdráttur 
Hvalaskoðun með leiðsögn hófst á Íslandi árið 1995. Hvalveiðar hafa verið stundaðar við 

Íslandsstrendur frá upphafi byggðar. Togstreita á milli þessara atvinnugreina hefur verið til 

staðar síðan hvalaskoðun hófst og hefur skörun á nýtingu auðlindarinnar skapað miklar 

deilur. Enn fremur eru deilur um hvalveiðar tengdar ímynd Íslands sem ferðamannastaðar 

og útflutningsvöru sem hvoru tveggja byggir á umhverfisvænni ímynd. Stjórnvöld hafa sett 

fram stefnumörkun um nýtingu hvalastofna og á undanförnum áratugum hafa þau lagt í 

vinnu til að sætta ólík sjónarmið hagsmunaaðila, meðal annars með rannsóknum, 

skýrsluskrifum og setningu reglugerða. Byggir stefnumörkun íslenskra stjórnvalda 

ennfremur á sjálfbærri nýtingu og þeim viðmiðum og áherslum sem sett hafa verið í 

samningum á alþjóðavettvangi. 

Ljóst er þó að þrátt fyrir skýrsluskrif, rannsóknir og reglugerðir, þá hefur stjórnvöldum 

ekki tekist að skapa sátt um nýtingu hvalastofna við Ísland. Áhrif hvalveiða á 

ferðaþjónustu á Íslandi virðast enn óveruleg en erfitt er að segja til um hversu lengi það 

muni endast. Hvalaskoðunarfyrirtæki hafa af þessu miklar áhyggjur og segja stefnu 

stjórnvalda í hvalveiðimálum óásættanlega. 
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1 Inngangur 
Hvalveiðar hafa verið stundaðar við Ísland frá upphafi byggðar en í mismiklum mæli og 

með hléum. Þær voru mikilvæg atvinnugrein á sumum strandsvæðum og náðu hámarki 

sínu á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar (Magnús Rafnsson, 2005). Íslendingar hófu veiðar í 

atvinnuskyni árið 2009 eftir hlé. Áður höfðu hvalveiðar í atvinnuskyni verið leyfðar á 

árunum 2006-2007 en þeim veiðum lauk vegna lítillar eftirspurnar eftir hvalkjöti. Þar áður 

höfðu hvalveiðar í vísindaskyni verið leyfðar á árunum 2003-2007 en þær veiðar voru 

mjög umdeildar. 

Hvalaskoðun varð að atvinnugrein á Íslandi árið 1995 þegar boðið var upp á 

hvalaskoðun með leiðsögn í fyrsta skipti. Í dag eru 10 fyrirtæki starfandi á landinu, flest á 

Norður- og Vesturlandi. Hvalaskoðun hefur átt vaxandi vinsældum að fagna hér á landi og 

má því til stuðnings nefna að fyrsta árið fóru 2.200 manns í hvalaskoðunarferðir en árið 

2008 var sá fjöldi kominn vel yfir 100.000 manns. Er ljóst að umtalsverð velta verður til í 

tengslum við farþegaflutninga, veitingasölu og gistingu, fyrir utan þá beinu atvinnusköpun 

sem tengist hvalaskoðuninni sjálfri og tækifæri tengd fræðslu um lífríki hafsins (Geir 

Oddsson, 2003). 

Báðar atvinnugreinarnar gera út á þá auðlind sem hvalir eru. Í hnotskurn má hins vegar 

segja að málið snúist um að nýta lifandi auðlind eða eyða henni. Hvalveiðar hafa frá 

upphafi verið þyrnir í augum hvalaskoðunarfyrirtækja og er viðhorf þeirra á þá leið að 

atvinnugreinarnar geti aldrei farið saman hér á landi (Norðursigling, 2005). 

Hvalveiðisinnar segja aftur á móti að hvalaskoðun geti verið skaðleg og haft áhrif á 

staðsetningu og hegðun hvala. Þeir telja þó að atvinnugreinarnar tvær geti vel dafnað á 

sama stað á sama tíma (Landssamband íslenskra útvegsmanna, á.á.). 

Umræðan í samfélaginu um nýtingu hvalsins hefur margsinnis snúist um ímynd 

Íslands út á við og markaðssetningu í ferðaþjónustu. Er þá talið að hvalveiðar Íslendinga 

hafi þau áhrif að þær dragi úr komu ferðamanna til landsins, hvort heldur til að fara í 

hvalaskoðun eða til annarrar afþreyingar (Ferðamálaráð, 2009). 

Í þessu verkefni verður leitast við að lýsa nýtingu hvalastofna hér við strendur og gera 

grein fyrir helstu álitamálum sem tengjast nýtingunni og úrlausn þeirra. Markmið 

ritgerðarinnar er að bera saman stefnumótun og framkvæmd aðgerða íslenskra stjórnvalda í 
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hvalamálum. Sérstök áhersla verður lögð á það hvernig stjórnvöld hafa tekist á við 

hagsmunaárekstra hvalveiða og hvalaskoðunar og önnur álitamál sem upp hafa komið á 

undanförnum árum. Hafa stjórnvöld verið samkvæm sjálfum sér þegar kemur að 

stefnumótun og framkvæmd í hvalamálum? 

Í upphafi ritgerðarinnar verður saga hvalaskoðunar og hvalveiða rakin og álitamál 

krufin til mergjar. Í framhaldinu verður viðbrögðum og aðgerðum stjórnvalda í 

málaflokknum gerð skil. Sú umfjöllun verður að lokum sett í samhengi við alþjóðlega 

samninga og yfirlýsingar sem íslensk stjórnvöld hafa samþykkt. Umfjöllunin og greiningin 

byggir á útgefnu efni, samanber stefnuyfirlýsingar, aðgerðaráætlanir og lagasetningar 

stjórnvalda, skýrslur, úttektir, umfjöllun hagsmunasamtaka og fleira sem kemur málinu 

við. 
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2 Hvalaskoðun 

2.1 Almennt um hvalaskoðun 

Erich Hoyt (2001) segir í skýrslu sinni að árið 1991 hafi 31 land boðið upp á hvalaskoðun. 

Þegar skýrsla hans var skrifuð, árið 2001, hafði löndunum fjölgað í 87. Ennfremur kemur 

fram að hvalaskoðun hafi skipt sköpum á sumum stöðum hvað varðar tekjur, 

atvinnusköpun, nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Einnig hafi hún verið mikilvæg í 

sambandi við rannsóknir og umhverfisvernd, auk þess sem samfélög þrói jákvæðari 

sjálfsmynd og stolt. Á árinu 2011 er hvalaskoðun í boði í 120 löndum um allan heim og er 

enn í örum vexti. Iðnaðurinn veltir á heimsvísu um 235 milljörðum íslenskra króna og fara 

um 13 milljónir manna árlega í hvalaskoðun (Fiskifréttir, 2009). 

Í hvalaskoðun er mikilvægi reynds leiðsögumanns gríðarlegt. Hafi leiðsögumaður yfir 

að geyma yfirgripsmikilli þekkingu á væntingum ferðamanna og viðfangsefnum 

hvalaskoðunarferða, getur hann dregið úr vonbrigðum þegar ferðin stenst ekki 

fyrirframgefnar væntingar. Þannig getur góður leiðsögumaður skapað innihaldsríka og 

góða ferð þrátt fyrir að ekki sjáist ákveðnar hvalategundir. Það sem hvalaskoðendur fara 

síðan með heim úr slíkri ferð eru minningar og þekking sem þeir geta miðlað til vina sem 

mögulega finna hjá sér löngun til þess að fara í hvalaskoðunarferð og verða þar með nýir 

viðskiptavinir hvalaskoðunarferða. 

Rannsókn á væntingum til hvalaskoðunar var gerð í lok sumars 2003 á San Juan eyjum 

í Washington. Í rannsókninni var bæði um opnar og lokaðar spurningar að ræða og fór 

könnunin fram áður en haldið var í ferðina. Í opnu spurningunum gat hver þátttakandi í 

könnuninni svarað á þrjá vegu. Meirihluti svarenda eða rúm 75% sögðust vilja sjá hvali, 

rúm 66% vildu njóta útiverunnar, 42 % voru spennt fyrir öðru dýralífi en hvölum og tæp 

39% vildu læra um hvali, viðkomandi svæði og villt dýralíf. Einnig mat fólk tímann sem 

það átti með fjölskyldu og vinum í hvalaskoðun (tæp 15%). Fólk minntist ekki á að það 

vildi sjá hvali nálægt bátnum eða að það vildi sjá ákveðið atferli hjá dýrunum. Hins vegar 

má áætla sem svo að þeim hefði þótt eftirminnilegt hefði eitthvað slíkt gerst í ferðinni. 

Eftir ferð var aftur lögð fyrir könnun sem varð einskonar mat á ferðinni. Eins og áður 

gat fólk svarað á 3 vegu. Niðurstöðurnar voru að 39% fannst standa upp úr að sjá hvali, 
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30% fannst merkilegt að sjá ákveðna hegðun hvala, 16% fannst merkilegt að læra um 

hvali, villt líf og svæðið og jafnmörgum fannst merkilegt að læra um annað dýralíf en 

hvala. Önnur svör fengu minna fylgi. Það sem er sérstakt við þessar niðurstöður er sú 

staðreynd að 5 ferðamenn af 56 sögðust hafa séð hval í ferð sinni en nefndu það ekki sem 

minnistæðasta hluta ferðarinnar. Þeim þótti merkilegri sú jákvæða reynsla sem þau 

upplifðu með því að vera með fjölskyldu og vinum í vinalegu umhverfi með reyndum 

leiðsögumanni. Ferðamennirnir lýstu yfir ánægju sinni með að hafa góðan leiðsögumann 

sem var tilbúinn til að svara spurningum þeirra og kenna þeim nýja hluti varðandi dýralífið 

og ferðina (Andersen og Miller, 2006: 114). 

Í spurningum varðandi neikvæða þætti ferðarinnar svöruðu tæp 60% að ekkert við 

ferðina hefði valdið vonbrigðum, rúm 12% lýstu yfir vonbrigðum með að hafa ekki séð 

hvali og önnur svör voru undir 10%. 

 

2.2 Hvalaskoðun á Íslandi 

Árið 1988 var gerð rannsókn á möguleikum til hvalaskoðunar á Íslandi á vegum 

International Fund for Animal Welfare (IFAW). Út frá þeirri rannsókn byrjuðu hugmyndir 

um hvalaskoðun á Íslandi að þróast og varð aðkoma IFAW að þeim málum meðal annars 

með þeim hætti að IFAW sá fyrir upplýsingum og hugmyndum fyrir rannsóknir á vegum 

stjórnvalda á hvalaskoðun á Íslandi. Einnig hefur IFAW haldið tvær ráðstefnur á Íslandi 

þar sem hagsmunaaðilar hafa hist og rætt stöðuna. Eftir fyrri ráðstefnuna árið 1999 voru 

IceWhale, samtök hvalaskoðunarfyrirtækja, stofnuð. Á seinni ráðstefnunni árið 2004 voru 

þátttakendur frá öðrum löndum einnig (Lindquist og Tryggvadóttir, 1990) í (O’Connor, S., 

Campbell, R., Cortez, H., & Knowles, T., 2009: 14-15). 

Vöxtur hvalaskoðunar á Íslandi hefur verið mjög mikill og í raun næstmestur á 

heimsvísu á árunum 1995 og 1998, samkvæmt skýrslu Hoyt (2001) eða árleg aukning 

farþega úr ca. 200 upp í að vera 30.330. Nefnir Hoyt einnig í skýrslu sinni að vísbendingar 

séu um það að aukningin hefði ekki orðið eins mikil og raun ber vitni ef hvalveiðar hefðu 

verið stundaðar á þessum tíma. Helstu hvalategundir sem sáust í skoðunarferðum voru 

hrefna, steypireyður og hnúfubakur (147). 

 
Hvalaskoðun á Íslandi hófst á Húsavík. Fyrsta hvalaskoðunarfyrirtækið var 

fjölskyldufyrirtækið Norðursigling og hefur það starfað óslitið síðan (Norðursigling, á.á.). Í 



15 

dag eru 10 fyrirtæki á landinu sem bjóða upp á hvalaskoðun og eru þau flest staðsett á 

Norður- og Vesturlandi. Helstu hvalategundir sem sjást í ferðum íslenskra 

hvalaskoðunarfyrirtækja í dag eru hrefna, hnýðingur, hnúfubakur og hnísa, en auk þess 

hafa m.a. sést háhyrningar, andarnefjur, marsvín (grindhvalir), búrhvalir og steypireyðar 

(Hvalasafnið Húsavík, á.á.). 

Það þykir óhentugt að þar sem hvalir eru skoðaðir sé hætta á að mæta hvalveiðibát. Í 

febrúar 2009 setti þáverandi sjávarútvegsráðherra í gang ferli svæðisskiptingar hvalveiða 

og hvalaskoðunar og tiltók m.a. eftirfarandi: “Afmörkuð verða svæði til hvalaskoðunar, þar 

sem með öllu verður óheimilt að stunda hvalveiðar. Þetta er gert á grundvelli laga og til 

þess að koma í veg fyrir árekstra milli þessara tveggja atvinnugreina.” (Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, 2009). Hafrannsóknarstofnun var falið að vinna þessa afmörkun en 

ekki voru allir á eitt sáttir um þá ákvörðun sjávarútvegsráðherra. Hvalaskoðunarsamtök 

Íslands mótmæltu þeim tillögum sem settar voru fram með þeim rökum að þar væri talað 

máli hvalveiðimanna og beiðni um lágmarks griðland fyrir hvalaskoðun fengi ekki 

hljómgrunn. Lítið hefur gerst í þessu máli síðan þá (Hvalaskoðunarsamtök Íslands, 2009). 

Áhrif hvalaskoðunar á fólk og hvali hefur verið rannsökuð og hefur komið í ljós að sé 

ágangur hvalaskoðunar of mikill þá geti hvalaskoðun truflað hegðun hvala og mögulega 

valdið skaða til langtíma. Hvalaskoðun hefur hins vegar haft hvetjandi áhrif á fólk varðandi 

umhverfismál, vilji til endurvinnslu eykst sem og vitund um sjávarlíf (Au & Green, 2000; 

Erbe, 2002; Foote, Osborne, & Hoelzel, 2004; National Marine Fisheries Service [NMFS], 

2005; Williams, Trites, & Bain, 2002) í (Andersen og Miller, 2006: 112). 

Í BS-ritgerð sinni tók Halldór Pétursson (2009) saman niðurstöður um mat 

hvalfriðunarsinna á áhrifum veiða á stofnstærð og hegðun hvala. Þar voru menn ekki 

sammála um hvaða áhrif veiðarnar gætu haft á stofnstærð hvala. Sumir töldu veiðarnar 

hafa lítil áhrif nema kannski helst á langreyðina, en forsendur veiðanna væru bara engar. 

Hins vegar voru menn nokkuð sammála um að veiðarnar hefðu áhrif á hvalaskoðunina og 

að áhrifanna gætti nú þegar. Minna væri af hrefnu á skoðunarsvæðum sem væri kannski 

ekki endilega hvalveiðimönnum að kenna. Þegar minna sæist af hrefnu þá sjá menn meira 

af öðrum hvölum. Minnst var á að minna væri af svokölluðum skoðurum og dýrin væru 

fælnari. Það væru rólegu dýrin sem hægt væri að nálgast hvað frekast. Vildu 

hvalaskoðunarmenn meina að hvalveiðimenn næðu þeim dýrum fyrst því þau væru gæfust 

og ekki hrædd við bátana. Líktu menn þessu við hreindýrin og gæsirnar. Um leið og byrjað 

væri að skjóta þessi dýr þá yrðu þau vör um sig. Einnig væri verið að að taka staðbundnu 
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dýrin sem héldu sig á hvalaskoðunarsvæðunum. Hvalveiðimenn sögðu þetta vitleysu og að 

hvölum hefði ekki fækkað (Halldór Pétursson, 2009: 40-41). 

 

2.3 Ferðaþjónusta 

Hvalaskoðun er ört stækkandi hluti ferðaþjónustunnar á Íslandi og í raun sá hluti hennar 

sem vex hvað hraðast. Hvalaskoðun hefur mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn en 

einnig íslenska. Við hvalaskoðun starfa um 200 manns og hefur hún jákvæð áhrif á rekstur 

annarra þjónustufyrirtækja sem þjónusta sama markhóp (Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 

2009). Ljóst er þegar skoðaðar eru tölur yfir farþegafjölda í hvalaskoðun á Íslandi að 

umtalsverð velta verður til vegna þessarar þjónustu (Geir Oddsson, 2003). Eru þá ótaldar 

þær gjaldeyristekjur sem verða til í tengslum við farþegaflutninga, veitingasölu og 

gistingu. Ljóst er einnig að töluverð atvinnusköpun tengist hvalaskoðun og má einnig 

nefna tækifæri tengd fræðslu um lífríki hafsins. 

Á fyrsta ári hvalaskoðunar á Íslandi fóru um 2.200 manns í slíkar ferðir (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2003). Árið 2003 fóru um 72.000 manns í hvalaskoðun og eins og sjá má 

á myndinni hér fyrir neðan var sá fjöldi komin vel yfir 100.000 manns árið 2008. 41.000 

gestir fóru í hvalaskoðun á Húsavík árið 2007 eða um 40% af heildarfjölda gesta í 

hvalaskoðun á Íslandi það ár (Rannveig Guðmundsdóttir og Andri Valur Ívarsson, 2008).  
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Mynd 1 - Fjöldi farþega í hvalaskoðunarferðum 1995-2008 (Hvalaskoðunarsamtök Íslands í SAF, 2009) 

 

Þegar lagt er mat á efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu telur Daniel Stynes (á.á.) mikilvægt að 

eftirfarandi þættir séu rannsakaðir: 

• Hver er fjöldi ferðamanna á viðkomandi svæði á ári? 

• Hver eru útgjöld ferðamanna á viðkomandi svæði og í hvað eyða þeir peningum? 

• Hve mörg fyrirtæki starfa í ferðaþjónustu á viðkomandi svæði? 

• Hve mörg bein störf eru í ferðaþjónustu (í ólíkum atvinnugreinum ferðaþjónustu)  

á viðkomandi svæði? 

• Hve stór hluti atvinnutekna samfélags verða til í ferðaþjónustu? 

• Hvernig hagnast fyrirtæki og íbúar á eyðslu ferðamanna, afleidd áhrif? 

 

Erfitt er að meta nákvæmlega framlag ferðaþjónustu í útflutningi. Vitað er að áhrif á 

greiðslujöfnuð eru yfirleitt jákvæð en stærðir atvinnugreinarinnar eru lítt þekktar og því 

erfitt að meta vægi einstakra þátta innan hennar. Þar sem vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi 

hefur verið hraður hefur verið þrautin þyngri að ná yfirsýn yfir umfang hennar. Mikil þörf 

er því á frekari rannsóknum og gögnum til þess að betur megi styðja við skipulag og 

stjórnun ferðaþjónustu (Samtök ferðaþjónustunnar, 2008). 
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Hvalveiðar hafa ekki náð að skila þjóðarbúinu nema örlitlum tekjum á síðustu 11 árum 

þegar útflutningur hvalkjöts er skoðaður. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2011) 

fyrir árin 1999-2010, hefur útflutningur hvalkjöts verið til Færeyja (árið 2006) og magnið 

450 kg., sem jafngildir verðmæti 325.000 króna. Einnig var hvalkjöt flutt út til Japans árið 

2010 og nam sá útflutningur 631 tonni af langreyði (Hagstofa Íslands, 2011). 
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3 Hvalveiðar 

3.1 Hvalveiðar á Íslandi 

Hvalveiðar hafa verið stundaðar frá örófi alda. Þær voru mikilvæg atvinnugrein á sumum 

strandsvæðum og náðu hámarki sínu á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar. Þá var eftirspurn 

eftir lýsi, unnu úr hvalspiki, mikil en um leið gengu veiðarnar nærri mörgum tegundum 

hvala. Til eru heimildir um hvalveiðar útlendra skipa við strendur Íslands á 17. og 18. öld 

(Magnús Rafnsson, 2005). 

Hvalveiðar hafa frá upphafi byggðar verið stundaðar við Ísland en í litlum í mæli í 

fyrstu. Um aldamótin 1900 náðu veiðarnar hámarki og gengu nærri hvalastofnum við 

Ísland. Þessi ofveiði varð til þess að hvalveiðar við Ísland voru bannaðar árið 1915 og stóð 

það bann til ársins 1935. Frá þeim tíma og til ársins 1939 voru leyfðar veiðar frá 

hvalstöðinni í Tálknafirði. Veiðar hófust frá hvalstöðinni Hval h/f í Hvalfirði árið 1948 og 

voru veiðarnar takmarkaðar við þá stöð allt til ársins 1983 (Jóhann Sigurjónsson, 1984: 

67). 

Alþjóðahvalveiðiráðið takmarkaði hrefnuveiðar frá árinu 1977. Niðurstöður rannsókna 

á stofnstærð hrefnunnar bentu til minnkunar á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Á þeim tíma 

höfðu ekki fundist neinar skýrar vísbendingar um ofveiði í íslenskum rannsóknum á 

hvalveiðimiðunum við Austur-Grænland, Ísland og Jan Mayen en víst var að frekari 

rannsókna var þörf. Heildarkvóti fyrir þetta svæði var samtals 320 dýr. Á þessum tíma var 

öll stjórn íslenskra hvalveiða í höndum sjávarútvegsráðuneytisins en með þeim formerkjum 

að Alþjóðahvalveiðiráðið hefði síðasta orðið. Hafrannsóknarstofnun fór fyrir íslenskum 

hvalrannsóknum í samvinnu við innlenda og erlenda rannsóknaraðila. Þá þótti brýnt að 

laða að erlenda vísindamenn enda þótti þekking þeirra og reynsla á sviði hvalvísinda afar 

eftirsóknarverð. Veiðarnar héldu áfram þar til árið 1985 þegar Alþjóðahvalveiðiráðið gaf út 

að hvalveiðar í atvinnuskyni yrðu bannaðar. Eftir hörð mótmæli Norðmanna voru 

hvalveiðar í vísindaskyni leyfðar og notuðu Japanir og Íslendingar tækifærið og hófu strax 

slíkar veiðar. Takmarkaður fjöldi langreyða og sandreyða var veiddur á árunum 1986-1989 

(72).  
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Mynd 2 - Markverðustu atburðir hvalveiða á 20. öld á Íslandi 

 
Íslendingar veiddu hval í vísindaskyni á árunum 2003-2007, alls 200 hrefnur. Veiðar í 

atvinnuskyni voru svo leyfðar á árunum 2006-2007 á 9 langreyðum og 30 hrefnum en þeim 

veiðum lauk vegna lítillar eftirspurnar eftir hvalkjöti. Íslendingar hófu veiðar í 

atvinnuskyni árið 2009 eftir hlé. Í reglugerð sjávarútvegsráðherra er kveðið á um veiðar á 

allt að 150 langreyðum og 100 hrefnum á ári til fimm ára. Þessar veiðar eru mjög 

umdeildar (Hvalasafnið á Húsavík, á.á.). 

 

3.2 Álitamál 

Hvalveiðar eru meðal umdeildustu viðfangsefna íslensks atvinnulífs. Eftir að hvalaskoðun 

kom til sögunnar sem atvinnugrein á Íslandi snýst umræðan um það hvort að nýta eigi 

auðlindina hval á þann hátt að hann sé drepinn eða skoðaður í hvalaskoðun. 

Hvalveiðisinnar telja að báðar atvinnugreinarnar geti gengið á sama tíma en 

hvalaskoðunarsinnar benda á að nauðsynlegt sé að hvalaskoðun fái ákveðið griðland í 

afmörkun svæða fyrir hvalveiðar og hvalaskoðun og þar komi hvalveiðibátar hvergi nærri 

(Hvalaskoðunarsamtök Íslands, 2009). 

Rannsókn Jelinski, Krueger og Duffus á hegðun hvala í Kanada (2002) hefur þó 

varpað ákveðnu ljósi á möguleg skaðleg áhrif hvalaskoðunar á hegðun hvala. Sé ágangur 

hvalaskoðunar of mikill hefur það skaðleg áhrif á hegðunarmynstur og fór sú truflun eftir 

tegund báta sem notaðar voru til hvalaskoðunar og hvort slökkt væri á vél þegar bátur var 

nálægt hval. Rannsakendur drógu þá ályktun að áhrifin á hvalina væru til skamms tíma og 

frekari rannsóknir þyrfti til að meta áhrif hvalaskoðunarbáta til langtíma (409). 
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Hvalveiðisinnar vilja meina að hvalaskoðunarsinnar séu með hræðsluáróður gegn 

hvalveiðum og segja að hvalveiðar hafi ekki teljandi áhrif á hvalaskoðun. 

Hvalaskoðunarsinnar hafa áhyggjur af því að ferðamenn taki að forðast hvalaskoðun á 

Íslandi. Rannsókn Ferðamálastofu á viðhorfum ferðamanna árið 2003 sýndi að hvalveiðar 

á Íslandi höfðu ekki teljandi áhrif á ákvarðanatöku ferðamanna um hvort þeir kæmu til 

landsins eða hvort þeir veldu að fara í hvalaskoðun. Þessar upplýsingar eru 8 ára gamlar og 

er mikil þörf á endurtaka rannsóknina. 
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4 Stefnumótun í hvalamálum 

4.1 Helstu stefnumál og rannsóknir á Íslandi 

Hildur Sigurðardóttir (2005) hefur skoðað áhrif hagsmunaaðila á stefnumótun og 

ákvarðanatöku í tengslum við hvalveiðar Íslendinga. Þeir hagsmunaaðilar sem tóku þátt í 

rannsókninni voru fulltrúar Hvals hf., fulltrúi Félags hrefnuveiðimanna, fulltrúi 

Hvalaskoðunarsamtaka Íslands auk eiganda hvalaskoðunarfyrirtækis, fulltrúa Icelandic 

Group, fulltrúa Náttúruverndarsamtaka Íslands og fulltrúa samtakanna Sjávarnytja. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að í stefnumótun hvalveiða voru fyrst um sinn 

hvorki fulltrúar hvalaskoðunar, né fulltrúar frá Náttúruverndarsamtökum Íslands. Ástæða 

þess er sú staðreynd að hvalaskoðun hófst ekki hér á landi fyrr en árið 1995 og 

Náttúruverndarsamtökin urðu ekki til sem hagsmunasamtök umhverfisverndarsinna fyrr en 

1997. Síðan þá hefur fulltrúum þessara hagsmunaaðila verið boðið að taka þátt í 

nefndarstörfum og tilraunum til að leita sátta hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum í sambandi við 

hvalveiðar í vísindaskyni. Hvalaskoðunaraðilar hafa hins vegar ekki tekið þátt þar sem þeir 

segja stefnu stjórnvalda óásættanlega. Í þessu samhengi hefur Icelandic Group 

(Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna) lagt til að stigið sé varlega til jarðar í hvalveiðimálum og 

varkárni sé gætt á erlendum mörkuðum til að takmarka skaða sem ímynd Íslands gæti orðið 

fyrir. 

Einnig kemur fram í niðurstöðum Hildar að samskipti hagsmunaaðila við stjórnvöld 

og opinbera aðila séu að mestu leyti óformleg og að náið samband sé á milli fulltrúa 

hvalveiðisinna og sjávarútvegsráðuneytisins og virðist það samband vera að mestu 

óformlegt. Hagsmunaaðilar virðast því hafa áhrif eftir óformlegum leiðum. Hins vegar 

virðast bæði hvalveiðisinnar og hvalaskoðunaraðilar beita öflugri hagsmunagæslu. 

Icelandic Group snýr sér beint að sjávarútvegsráðuneytinu til þess að ná áhrifum en 

Náttúruverndarsamtök Íslands virðast lítið beita sér með virkum hætti, helst þá vegna 

fjárskorts og hræðslu við neikvæða umfjöllun (11). 

Í niðurstöðum sínum segir Hildur að Alþingismenn virðast eiga auðvelt með að skipta 

um skoðun í þessum málum þegar horft er til staðbundinna hagsmuna þeirra í kjördæmum. 

Þeir alþingismenn sem eru staðsettir á hvalaskoðunarsvæðum gætu þannig átt erfitt með 
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atkvæðasöfnun þegar þeir gætu hafa gefið út stuðning við hvalveiðar (11). 

Hvalaskoðunaraðilar hafa beint athygli sinni að þingmönnum og ráðherrum í 

Norðausturkjördæmi og þeim þingmönnum sem eru harðir hvalveiðisinnar. Engu að síður 

hefur þótt erfitt að treysta á stuðning stjórnmálamanna þar sem ákveðinn tvískinnungur 

virðist ríkja meðal þeirra, þ.e. þeir segja eitt og gera annað. Einnig er pólitískt vald sterkt 

hér á landi og hefur stefnumótun oft einkennst frekar af sjónarmiðum til skamms tíma 

heldur en langtíma. Þá niðurstöðu styðja stefnumótun í hvalveiðimálum og sú ákvörðun að 

hefja vísindaveiðar (13). 

 

4.1.1 Skýrsla samgönguráðherra 

Sturla Böðvarsson þáverandi samgönguráðherra (2005) lagði fram skýrslu á Alþingi um 

áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands sumarið 2003. Höfðu nokkrir 

Alþingismenn af þessu máli áhyggjur og lögðu fram beiðni til ráðherra um skýrslu. Í 

skýrslunni kemur meðal annars fram að á þeim tíma sem athugunin fór fram töldu 

ferðaþjónustuaðilar í Norður-Ameríku að aðrir þættir, svo sem stríð og hryðjuverk, hefðu 

þau áhrif að hvalveiðar væru ekki ofarlega í umræðunni. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur 

fram að ekki virðist sem hvalveiðar í vísindaskyni, miðaðar við 20-30 dýr árlega, hafi 

merkjanleg áhrif á almenna ímynd Íslands á helstu markaðssvæðum ferðaþjónustunnar þar. 

Hins vegar er bent á og varað við því að um leið og hvalveiðar verði umfangsmeiri og farið 

verði að veiða í atvinnuskyni þá sé viðbúið að ímynd Íslands skaðist. 

Á meginlandi Evrópu var staðan með svipuðu móti, áhrif hvalveiða í vísindaskyni á 

ímynd Íslands voru nánast engin. Á Bretlandi hafði lítil umræða verið um hvalveiðar nema 

hjá fyrirtækinu Arctic Experience, en þar hafði bókunum í hvalaskoðunarferðir fækkað og 

þeim öðru hvoru borist tölvupóstur frá mótmælendum. Talið er að fjölmiðlaumfjöllun um 

heimsmálin á þessum tíma hafi haft þau áhrif að umræðan um hvalveiðar nánast hvarf, líkt 

og raunin var í Norður-Ameríku (Skýrsla samgönguráðherra, 2005). 

 

4.1.2 Tillögur Hafrannsóknarstofnunar um skiptingu svæða 

Þann 18. febrúar 2009 hélt Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra blaðamannafund þar sem hann tók fram að svæði til hvalaskoðunar 

yrðu afmörkuð og þar yrði með öllu óheimilt að stunda hvalveiðar. Þetta yrði gert til þess 

að koma í veg fyrir árekstra á milli atvinnugreinanna. Hafrannsóknarstofnun var falið að 
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gera tillögur að þessum svæðum í samráði við hagsmunaaðila og gera þá greinargerð og 

tillögur um afmörkun svæða til hvalaskoðunar fyrir komandi hvalveiðivertíð 2009. Í lok 

apríl 2009 skrifaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra svo undir reglugerð þar sem 

hvalaskoðunarsvæði voru afmörkuð og allar hvalveiðar og hvalskurður á sjó bannaður á 

þeim svæðum sem Hafrannsóknarstofnun hafði gert tillögur þar um (Reglugerð um bann 

við hvalveiðum á tilteknum svæðum nr. 414/ 2009). 

Tillögur Hafrannsóknarstofnunar gengu út frá ákveðnum forsendum og varðandi 

hegðun hrefnunnar þá var ein forsendan sú að full blöndun friðaðra svæða og veiðisvæða 

virtist ekki valda fækkun dýra. Hvalaskoðunarfyrirtæki sögðu hrefnum hafa fækkað og 

kenndu hvalveiðum um. Hafrannsóknarstofnun tilgreindi í greinargerð sinni þrjár skýringar 

á fækkunartilgátu hvalaskoðunaraðila, þar með voru tiltekin möguleg áhrif af 

hvalaskoðuninni sjálfri: 

Samfara mikilli aukningu í hvalaskoðun um allan heim á síðustu 
árum hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á hugsanlegum 
áhrifum hvalaskoðunar á hegðun og líffræði hvala. Nýlega lýsti 
Vísindanefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins yfir áhyggjum af 
neikvæðum áhrifum hvalaskoðunar á tiltekna stofna (háhyrninga 
og höfrunga). Mælst var til að reglur væru settar um 
hvalaskoðun og fylgst með hugsanlegum breytingum sem verða 
á hvalaskoðunarsvæðum. Ekki liggja þó fyrir rannsóknir á 
hugsanlegum áhrifum hvalaskoðunar hér við land. 

 (Hafrannsóknarstofnun, 2009: 4). 
 

Hafrannsóknarstofnun tekur þó skýrt fram að engar rannsóknir á atferli hrefnu styðji við 

kenningar um fælingarmátt hrefnuveiða. 

Hér að neðan má sjá tillögur Hafrannsóknarstofnunar að hvalaskoðunarsvæðum 

(Myndir 1-3). Þá eru svæði ætluð hvalaskoðun lituð rauð en blá eru hlutlaus svæði. 
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Mynd 3 - Tillaga að hvalaskoðunarsvæðum á Faxaflóa (Hafrannsóknarstofnun, 2009) 

 

 

 
Mynd 4 - Tillaga að hvalaskoðunarsvæðum á Eyjafirði og Skjálfanda (Hafrannsóknarstofnun, 2009) 
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Mynd 5 - Tillaga að hvalaskoðunarsvæðum á Steingrímsfirði (Hafrannsóknarstofnun, 2009) 

 

4.1.3 Skýrsla sjávarútvegsráðherra 

Vorið 2010 kynnti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vinnu Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands um þjóðhagslegt gildi hvalveiða. Þar koma fram ýmis rök með áframhaldandi 

hvalveiðum. Þar má nefna þann grundvallarrétt þjóðarinnar á sjálfbærri nýtingu á 

auðlindum sínum, menningarlegt gildi þeirra, verðmætasköpun, þjóðhagsleg 

margföldunaráhrif, áhrif á fiskistofna og svo geta hvalveiðar sem slíkar haft aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn. Rökin sem nefnd eru á móti hvalveiðum eru þau að miklar tilfinningar 

tengist hvalveiðum og öfgasamtök geti með áróðri sínum magnað upp andstöðu 

þjóðarinnar við hvalveiðar. Skýrslan gefur einnig til kynna að fjölgun ferðamanna á 

árunum 1998-2008 sýni að hvalveiðar hafi ekki haft marktæk áhrif komur ferðamanna. 

Eins fara stöðugt fleiri ferðamenn í hvalaskoðunarferðir þrátt fyrir hvalveiðar. Dregin er sú 

ályktun að hægt sé að veiða og skoða án þess að ferðamönnum í hvalaskoðun þurfi að 

fækka. Hagfræðistofnun telur brýnt að tryggt sé að báðar greinarnar lágmarki neikvæð 

áhrif sín á hina og þær lifi í sátt við hvor aðra. Telur stofnunin að svæðaaðgreining, líkt og 

sú sem sett var árið 2009 og hér hefur verið nefnd, sé góð leið að því marki. Engu að síður 

er ljóst að viðkvæm mál sem þessi þurfa stöðuga endurskoðun. Meta þarf áhrif hvalveiða á 

ferðaþjónustuna og ímynd þjóðarinnar og bregðast við þegar þörf þykir, en einnig þurfi að 

kanna hvaða áhrif hvalveiðar hafi á stofnstærð hvala og hegðun þeirra (Hagfræðistofnun 

HÍ, 2010). 
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4.1.4 Rannsókn Ferðamálaseturs Íslands 

Hjördís Sigursteinsdóttir (2003) skrifaði rannsóknarskýrslu um viðhorf ferðamanna til 

hvalaskoðunar og hvalveiða sumarið 2002. Þrjú hvalaskoðunarfyrirtæki á Íslandi tóku þátt í 

rannsókninni: Hvalstöðin í Reykjavík, Norðursigling á Húsavík og Sæferðir í Stykkishólmi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru fyrir margra hluta sakir áhugaverðar. Þar má nefna að 74% 

þeirra ferðamanna sem svöruðu könnuninni segja að þeir hefðu komið til Íslands þó hér væru 

stundaðar hvalveiðar. Það þýðir að 26% hefði ekki komið til landsins ef hér væru stundaðar 

hvalveiðar. Af þeim ferðamönnum sem komu til landsins með það markmið að fara í 

hvalaskoðunarferð segja 43% þeirra að þeir hefðu ekki komið til landsins ef hér væru 

stundaðar hvalveiðar. Engu að síður voru þessir svarendur ekki vissir um hvort hvalveiðar 

væru stundaðar við Ísland. Hjördís metur sem svo að ef þessir svarendur væru samkvæmir 

sjálfum sér þá hefðu rúmlega 8% ferðamanna hætt við að koma til landsins ef hér væru 

stundaðar hvalveiðar, sem gerir yfir 6000 manns árlega. Þessar upplýsingar megi þó einungis 

túlka sem vísbendingar um ákveðna hegðun (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2003). 

 

4.1.5 Rannsókn ParX fyrir Ferðamálastofu 

Undir lok árs 2006 fékk Ferðamálastofa ParX Viðskiptaráðgjöf IBM til þess að hanna og 

framkvæma rannsóknir á afleiðingum hvalveiða í atvinnuskyni fyrir íslenska 

ferðaþjónustu. Það var gert í kjölfar þess að formaður ferðamálaráðs skrifaði 

samgönguráðherra bréf þar sem slík rannsókn var lögð til vegna þess að hvalveiðar í 

atvinnuskyni höfðu verið leyfðar á haustdögum 2006. 

Rannsókn var gerð á meðal almennings á fimm helstu markaðssvæðum íslenskrar 

ferðaþjónustu; Þýskalandi, Frakklandi, Svíþjóð, Bretlandi og austurströnd Bandaríkjanna. 

Einnig var gerð rannsókn sem beindist að söluaðilum íslenskrar ferðaþjónustu á erlendum 

mörkuðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hvalveiðar í atvinnuskyni hafi einhver 

neikvæð áhrif á viðhorf almennings til Íslands og minnki líkurnar á að þetta fólk heimsæki 

landið. Að því sögðu er talið ólíklegt að hvalveiðar í atvinnuskyni hafi mikil áhrif á 

íslenska ferðaþjónustu í bráð. Sú ályktun er gerð í ljósi þess að markhópurinn er ekki vel 

upplýstur um það að Íslendingar stundi hvalveiðar í atvinnuskyni og þó að viðhorf til 

hvalveiða séu yfirleitt fremur neikvæð þá hafa þau lítil tengsl við ímynd Íslands sem 

áfangastaðar. Sú ímynd er á þá leið að 84% markhópsins segjast almennt jákvæð gagnvart 
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Íslandi en 1,8% segjast neikvæð. 92% söluaðila telja viðskiptavini sína jákvæða gagnvart 

Íslandi en enginn taldi viðskiptavini sína neikvæða. Meirihluti markhópsins virðist heldur 

hlutlaus í garð hvalveiða í atvinnuskyni, en 53% segja að veiðarnar hvorki minnki né auki 

líkurnar á að þeir heimsæktu landið. 10% segja að veiðarnar myndu auka líkur á að þeir 

heimsæktu landið en 33% segja líkurnar minni. Hjá söluaðilum er þó afgerandi viðhorf að 

hvalveiðar minnki líkur á að ferðamenn heimsæki Ísland, eða hjá 60%, og þar að auki telja 

32% að hvalveiðar hvorki auki né minnki líkur á ferð til Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar um viðhorf og mögulega 

ferðahegðun þó svo yfirleitt sé ekki fullkomið samræmi þarna á milli í raunveruleikanum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ennfremur til þess að erfitt sé svo að spá fyrir um 

langtímaáhrif hvalveiða í atvinnuskyni á íslenska ferðaþjónustu (ParX Viðskiptaráðgjöf 

IBM, 2007: 5-6). 

 

4.1.6 Skýrsla nefndar Alþingis um grænt hagkerfi 

Í september 2011 kom út skýrsla nefndar Alþingis um eflingu græns hagkerfis. Skýrslan 

felur í sér þá framtíðarsýn fyrir Ísland að landið skipi sér í fremstu röð á alþjóðavettvangi 

með því að vera leiðandi í eflingu græns hagkerfis, með áherslu á hreina náttúru, 

sjálfbæran orkubúskap, nýsköpun og menntun til sjálfbærni. Einnig er með þessari 

framtíðarsýn sett fram stefna um grænt hagkerfi á Íslandi með eftirfarandi markmiðum: 

• Ríkið verði fyrirmynd og skapi aðstæður fyrir grænt hagkerfi 
• Hagrænum hvötum verði beitt til að efla græna hagkerfið 
• Mengunarbótareglan verði grunnur að gjaldtöku 
• Varúðarreglan verði óaðskiljanlegur hluti af efnahags- og atvinnustefnu 

stjórnvalda 
• Grænum störfum verði fjölgað 
• Áhersla verði lögð á að stuðla að umhverfisvænum fjárfestingum 
• Fræðsla um sjálfbæra þróun og umhverfismál verði aukin 
• Grænt hagkerfi Íslands verði grunntónn í kynningu landsins 

 (Skýrsla nefndar Alþingis um eflingu græna hagkerfisins, 2011: 5). 
 

Grænt hagkerfi er hvert það hagkerfi sem stuðlar frekar að sjálfbærri þróun. Sjálfbær þróun 

er hugtak sem sett var í samþykktir Sameinuðu þjóðanna á Heimsráðstefnu um umhverfi 

og þróun í Ríó árið 1992. Þar var hugtakið skilgreint sem „þróun sem mætir þörfum 

samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum 

sínum“ (Umhverfisráðuneytið, 2002: 9). 
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Í grænu hagkerfi er markmið að skapa græn störf sem eru „...í senn mannsæmandi og 

stuðla að bættu umhverfi“ (Skýrsla nefndar Alþingis um eflingu græna hagkerfisins, 2011: 

15). Græn störf eru störf í fyrirtækjum sem framleiða vörur eða veita þjónustu sem hefur 

umhverfissjónarmið að leiðarljósi eða verndun náttúruauðlinda. Auk þess þurfa störfin að 

tilheyra einum eða fleiri undirflokkum, sem eru: endurnýjanleg orka, orkusparnaður, 

mengunarvarnir, verndun náttúruauðlinda og umhverfisreglur. Í ljósi umræðunnar um 

hvalveiðar og hvalaskoðun er ekki úr vegi að skoða nánar undirflokk númer fjögur: 

Verndun náttúruauðlinda. Skilgreining þess undirflokks tekur til vöru og þjónustu sem 

verndar náttúruauðlindir. Í þennan flokk fellur vara eða þjónusta sem tengist lífrænum 

landbúnaði og sjálfbærri skógrækt, stjórnun landnotkunar, verndun jarðvegs, vatns eða 

dýralífs og meðhöndlun yfirborðsvatns (16). Það er því áhugavert að skoða hvalveiðar 

annars vegar og hvalaskoðun hins vegar í samhengi við verndun vatns og dýralífs og 

sjálfbæra þróun. 

Sjávarútvegur er mjög mikilvægur þáttur í íslenska hagkerfinu. Þrátt fyrir að greinin 

flokkist ekki til grænna atvinnugreina geta orðið til mörg græn störf innan hennar og í 

tengslum við hana ef aðstæður eru hagstæðar. Í sjávarútvegi geta græn störf verið um 

stjórnun veiða, bætta umgengni við fiskimið, nýtingu vistvænna orkugjafa, orkusparnað, 

þróun veiðarfæra og fleira. Miðað við orkunotkun við veiðar eru þar mörg tækifæri til 

úrbóta, hvort sem um er að ræða gjaldeyrissparnað eða losun gróðurhúsalofttegunda. Verið 

er að prófa lífrænt skipaeldsneyti svo sem lífdísil og vetni en slík notkun fellur vel inn í 

græna hagkerfið (36). 

Fleiri tækifæri felast í fullnýtingu sjávarafurða. Útgerðir eiga, samkvæmt nýrri 

reglugerð frá 1. september 2011, að koma með úrgang frá veiðum í land og getur það nýst 

vel í tengslum við framleiðslu á lífrænum áburði (Reglugerð um nýtingu afla og 

aukaafurða nr. 810/2011) í (Skýrsla nefndar Alþingis um eflingu græna hagkerfisins, 2011: 

37). Þróun nýrra veiðarfæra er einnig í deiglunni hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, en 

markmið með nýju veiðarfærunum er að auka afköst í togveiðum og beina sókn í þær 

tegundir sem ætlunin er að veiða, á sama tíma og dregið er úr olíunotkun og neikvæðum 

áhrifum á búsvæði á hafsbotni. Hefur fjöldi starfa þegar skapast í tengslum við þróun 

tækninýjunga í sjávarútvegi sem eiga að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið, auk 

þess sem útflutningur slíkra tækninýjunga hefur þegar skilað verulegum gjaldeyristekjum. 

Mengun frá skipum er hættuleg lífríki hafsins. Í græna hagkerfinu er möguleiki á að 

setja strangari reglur um útstreymi frá skipum heldur en almennt gilda. Slíkar reglur myndu 
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ýta undir græna atvinnusköpun í tengslum við sjávarútveg og siglingar og nýir markaðir 

myndu opnast fyrir visthæft skipaeldsneyti og tæknibúnað sem bætir eldsneytisnýtingu. 

Niðurbrot hættulegra efnaleifa er hægara á norðurslóðum og því eru vistkerfin þar mun 

viðkvæmari en á hlýrri hafsvæðum. Bindandi ákvæði um losun gróðurhúsalofttegunda frá 

skipum mun auk þess falla inn í Viðauka VI við MARPOL-samninginn um varnir gegn 

mengun frá skipum (38). 

Með því að skoða atvinnugreinarnar hvalveiðar og hvalaskoðun í samhengi við 

markmið græna hagkerfisins hvað varðar mengun sjávar þá má strax skoða þá staðreynd að 

olíunotkun hvalveiðiskipa hlýtur að vera töluvert meiri en hvalaskoðunarskipa, þar sem 

töluvert meiri þyngd fylgir því að draga hval á land heldur en að flytja ferðamenn á skipi. 

Markmið græna hagkerfisins í ferðaþjónustu byggja á hugmyndum um sjálfbæra þróun og 

er það ekki síst vegna þrýstings frá kaupendum og vegna hagsmuna ferðaþjónustuaðila af 

því að viðhalda og vernda þau gæði sem greinin byggir á (40). 

 

4.2 Helstu stefnumál á heimsvísu 

4.2.1 Norðurskautsráðið 

Norðurskautsráðið (2004) setti fram stefnumótun um málefni hafsins á norðurhjara. 

Hugmyndin að þessari stefnumótun var sett fram árið 2002 á fundi Norðurskautsráðsins og 

var á þeim fundi samþykkt að nauðsynlegt væri að ráðast í þá vinnu að þróa stefnumótun 

um málefni hafsins í norðri og strandsvæða þar. Breytingar hafa átt sér stað á loftslagi í 

tengslum við hlýnun jarðar og miklar breytingar hafa einnig átt sér stað í efnahagslífinu á 

þessu svæði þar sem aðsókn að svæðinu hefur aukist með tilheyrandi mengun. Þessi ásókn 

í náttúruauðlindir Norðurskautsins getur ógnað lífríki hafs og strandsvæða auk vistkerfa 

sem þar eru. Stefnumótun þessi er hugsuð sem tæki til þess að stjórna þessum ágangi og 

takmarka þann skaða sem af honum gæti orðið. Í því samhengi er horft til sjálfbærrar 

þróunar og er þá sérstaklega horft til sjávarmengunar og sjálfbærra fiskistofna (1-2). 

Markmið stefnumótunarinnar eru á þessa leið: 

• Minnka og koma í veg fyrir mengun í hafinu á norðurhjara 

• Vernda líffræðilegan fjölbreytileika hafsins á norðurhjara og þróun vistkerfa 

• Stuðla að heilsu og velmegun íbúa Norðurskautsins 

• Þróa sjálfbæra nýtingu auðlinda Norðurskautsins (3). 
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Aðferðafræði þessarar stefnumótunar er hugsuð með vistfræðilegri nálgun. Fjórir 

mikilvægir grunnþættir eru skilgreindir. Fyrsti þátturinn er að skilgreina vistkerfi hafsins 

með hliðsjón af nýjustu og áreiðanlegustu upplýsingum. Annar þátturinn skilgreinir hvaða 

þættir eru mikilvægastir og geta gefið umhverfis- og efnahagslegar vísbendingar. Þriðji 

þátturinn skilgreinir áhrif á vistkerfi af mannavöldum og sá fjórði leitast við að skapa 

þekkingargrunn um mat á umhverfisáhrifum. Við þessa grunnþætti tengjast svo meðal 

annars áhrifaþættir stjórnvalda og reglugerða, eftirfylgni og starfsemi hagsmunaaðila (9). 

Aðferðirnar eru bæði hugsaðar til langtíma og til skamms tíma og þær á að vinna í 

samvinnu þvert á landamæri (10). 

 

4.2.2 Vinnuáætlun PAME 

Tilgangur vinnuáætlunar PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) er að 

skapa ramma utan um störf PAME í tengslum við verndun hafssvæða Norðurskautsins. 

Vinnuáætlun er unnin í framhaldi af stefnumótun Norðurskautsráðsins frá árinu 2004 og 

hefur verið gefin út undanfarin ár alltaf fyrir tvö ár í einu. Yfirmarkmið vinnuáætlunarinnar 

eru þrjú og er fyrsta markmiðið að bæta og bregðast við nýrri þekkingu á umhverfi 

Norðurskautssvæðisins. Forsendur þessa markmiðs eru þær að vísindalegar niðurstöður 

hafa bent til þess að bráðnun hafíss í Norðurskautinu muni aukast. Annað yfirmarkmiðið er 

að ákvarða hentugar alþjóðlegar skuldbindingar fyrir svæði og stuðla að samræmi í 

framkvæmd. Forsendur þess markmiðs eru þeir möguleikar sem skapast í vistfræðilegri 

nálgun á stjórnun haf- og strandsvæða. Þriðja markmiðið er að auðvelda samstarf, 

áætlanagerð, tæknilega samvinnu og efla samskipti bæði innan og utan 

Norðurskautsráðsins. Forsendur þess er þörf fyrir samvinnu og samstillingu allra 

vinnuhópa innan Norðurskautsráðsins, bæði svæðisbundinna og alþjóðlegra, yfirvalda á 

svæðum og frumkvöðla í atvinnulífinu til þess að efla flutningsgetu upplýsinga og tækni 

(PAME, á.á.). 

 

4.2.3 Alþjóða hvalveiðiráðið 

Alþjóðahvalveiðiráðið (The International Whaling Commission) var stofnað með 

alþjóðasamningi um stjórnun hvalveiða árið 1946 og var Ísland aðili að þessum samningi 

og ráðinu frá upphafi. Tilgangur stofnunar ráðsins var að koma böndum á mikla ofveiði á 

hvölum í heiminum, en einhverjir hvalastofnar hafa hrunið af völdum ofveiði, bæði á 
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nútíma og á árum áður. Sýnt var fram á fjölgun dýra í einhverjum þessara stofna eftir að 

stjórnun hvalveiða komst á. Næstu árin horfði Alþjóðahvalveiðiráðið til rannsókna á 

hvalastofnum og kortlagði hvernig best væri að koma á jafnvægi á fæðingar- og dánartíðni 

hvala. Út frá þeim rannsóknum setti ráðið fram nýja stefnu árið 1975 sem snerist um að 

koma öllum hvalastofnum á það stig að þeir gætu sýnt fram á sjálfbæra þróun. Það var gert 

með því að takmarka veiðar fyrir neðan þau mörk þar sem sjálfbær þróun er möguleg. Hins 

vegar var erfitt að fá nákvæmar niðurstöður um stofnstærðir og var vegna þess ákveðið á 

fundi árið 1982 að hvalveiðar skyldu stöðvaðar. (Alþjóðahvalveiðiráðið, 2008). Árið 1986 

kom svo til framkvæmda þetta bann Alþjóðahvalveiðiráðsins við hvalveiðum í 

atvinnuskyni. Íslendingar greiddu atkvæði gegn banninu á sínum tíma en ákveðið var að 

mótmæla ekki og virða bannið. Vísindaveiðar voru hins vegar áfram leyfðar og þá á 

ákveðnum fjölda langreyða og sandreyða í rannsóknarskyni á árunum 1986-1989. 

Endurskoða átti hvalveiðibannið árið 1990 en þar sem það var ekki gert ákváðu stjórnvöld 

að segja sig úr ráðinu árið 1991 og var það eins og áður, mjög umdeild ákvörðun. Út frá 

því stofnaði Ísland Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið (NAMMCO) með Noregi, 

Færeyjum og Grænlandi. Tilgangur þess var aðallega að uppfylla þær skyldur 65 gr. 

hafréttarsamningsins, að eiga samstarf á vettvangi viðeigandi alþjóðastofnana um verndun 

hvala, stjórnun veiða á þeim og rannsóknir. Íslensk stjórnvöld fylgdust með þróun mála í 

Alþjóðahvalveiðiráðinu og fengu svo aftur inngöngu í það árið 2002 eftir töluvert þref 

(Tómas H. Heiðar, 2006). Árið 2003 hófust svo vísindaveiðar á hrefnu aftur eftir langt hlé 

og stóðu þær þar til 200 hrefnur höfðu verið veiddar (Hafið, 2004: 24).  

 

4.3 Ábyrgar fiskveiðar Íslendinga 

4.3.1 Aðgerðir og útfærslur 

Umhverfis-, sjávarútvegs- og utanríkisráðuneyti Íslands unnu í samvinnu að stefnumörkun 

um málefni hafsins á árunum 2003-2004. Afraksturinn var samræmd stefnumörkun með 

skuldbindingum og áherslum Íslands á málefnum hafsins og kom hún út árið 2004. 

Markmið stefnumörkunarinnar byggjast á því að viðhalda heilbrigði, líffræðilegum 

fjölbreytileika og sjálfbærni hafsins við Ísland til framtíðar og geti hafið þar með verið 

áfram sú auðlind sem stendur undir lífsafkomu og hagsæld íslensku þjóðarinnar. Einnig 

séu rannsóknir og aukin þekking á vistkerfi hafsins undirstaða frekari framfara í 

heildstæðri auðlindastjórnun og ákvarðanatöku um verndun hafsins (3). Í umræðu um 
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ferðaþjónustu og hafið eru tilteknar þær staðreyndir að skemmtiferðaskipum hefur fjölgað 

hér við land og hvalaskoðunarferðir, frístundaveiðar og siglingar njóti sívaxandi vinsælda. 

Því sé mikilvægt að vernda vistkerfi hafs og stranda við Ísland til að tryggja frekari vöxt og 

viðgang ferðaþjónustu á Íslandi (29). Þar komi helst til sjálfbær nýting auðlinda sem 

byggist á meginstoðum sjálfbærrar þróunar. Ábyrg stjórnun á nýtingu auðlinda hafsins á að 

byggjast á rannsóknum, vísindalegri fiskveiðiráðgjöf og þróun lagaramma sem hefur 

markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi (34). Í kafla um leiðir að markmiðum er 

sérstaklega talað um að sérstakt átak þurfi í rannsóknum á áhrifum veiða á vistkerfi hafsins 

við Ísland. Þar er áherslan lögð á áhrif veiðarfæra og veiðitækni sem lágmarkar neikvæð 

umhverfisáhrif en skilar mestum efnahagslegum ávinningi (40). Þessi stefnumörkun er 

mjög almenns eðlis og tekur á mörgum mikilvægum málefnum er varða hafið og umgengni 

við það. Markmiðin eru háleit en minna er talað um hvernig framkvæmd skuli háttað. 

Meðal annars er talað um að takmarka mengun sjávar frá landi með samþættri 

strandsvæðastjórnun en ekkert hefur verið gert í þeim málum (37). 

Evrópusambandið sendi í júní 2006 frá sér svokallaða grænbók um 

framtíðarstefnumótun Evrópusambandsins varðandi málefni sjávar og siglinga. Í þessari 

grænbók er lögð áhersla á mikilvægi þess að horfa á málefni hafsins á heildstæðan hátt 

með sjálfbærni í forgrunni og í samvinnu við hagsmunaaðila. Um leið er markmið 

bókarinnar að draga úr minnkandi líffræðilegum fjölbreytileika sjávar vegna mengunar, 

loftslagsbreytinga og ofveiði. Íslensk stjórnvöld sendu frá sér athugasemdir um 

grænbókina í júní 2007. Helstu áherslur Íslands snúa að ábyrgum og sjálfbærum veiðum, 

alþjóðlegum stofnunum, bættu lagaumhverfi, nálægðarreglunni, eftirliti hafna, aðbúnaði 

starfsmanna í skipum, eftirliti og samstarfi svo fátt eitt sé nefnt (Utanríkisráðuneytið, 2007: 

4-5). 
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Niðurstöður 
Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hafa heimsóknir erlendra gesta til 

landsins aukist að meðaltali um 9% á ári síðastliðna hálfa öld. Þessi atvinnugrein skilar 

sífellt meiru í þjóðarbúið í formi útflutnings- og gjaldeyristekna, styður við verslun og 

skapar auk þess atvinnu. 

Ferðaþjónusta getur jafnframt haft jákvæð áhrif á svæði þar sem aðrir atvinnuvegir 

hafa minnkað eða horfið og stuðlað að aukinni uppbyggingu á þessum svæðum, bæði með 

beinum og óbeinum áhrifum (Rannveig Guðmundsdóttir og Andri Valur Ívarsson, 2008). 

Mörg samfélög hafa farið að líta á ferðaþjónustu sem raunverulegan möguleika til þess að 

efla efnahag og vöxt svæða, sem jákvæða hvatningu fyrir samfélagið og sem þáttar er 

stuðlar að varðveislu menningarlegrar-, sögulegrar og náttúrulegrar arfleifðar. Þessi áhrif 

ferðaþjónustunnar byggjast einna helst á aðdráttarafli staðarins (Hall, M.C., 2008). Í þessu 

samhengi má skoða áhrif tilkomu hvalaskoðunar á stað eins og Húsavík. Skjálfandaflói 

hefur upp á mikið að bjóða hvað varðar dýralíf og hefur fjölbreytileiki þess orðið til þess 

að hvalaskoðunarferðir á Skjálfanda hafa verið gríðarlega vinsælar. 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á síðastliðnum 7-8 árum á málefnum tengdum 

hvalaskoðun og hvalveiðum. Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið fjalla helst um 

efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar á Íslandi, þjóðhagsleg áhrif hvalveiða, ímynd Íslands og 

hvalveiðar og því hvernig hvalaskoðun og hvalveiðar þróast í ferðamennsku á Íslandi. 

Þessar rannsóknir hafa verið gerðar fyrir Ferðamálastofu, Hvalaskoðunarsamtök Íslands og 

Samgönguráðuneytið (sem ferðamál heyrðu undir árið 2005). Meginniðurstöður þessarra 

rannsókna eru þær að lítið sé því til fyrirstöðu að hvalveiðum verði haldið áfram. 

Niðurstöður rannsóknar Ferðamálastofu um viðhorf ferðamanna árið 2003 sýndu að 

hvalveiðar á Íslandi höfðu ekki teljandi áhrif á ákvarðanatöku ferðamanna um hvort þeir 

kæmu til landsins eða hvort þeir veldu að fara í hvalaskoðun. 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagslegt gildi hvalveiða koma 

fram ýmis rök með áframhaldandi hvalveiðum. Þar má nefna þann grundvallarrétt 

þjóðarinnar á sjálfbærri nýtingu á auðlindum sínum, menningarlegt gildi þeirra, 

verðmætasköpun, þjóðhagsleg margföldunaráhrif, áhrif á aðra fiskistofna og svo geta 

hvalveiðar sem slíkar haft aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Rökin sem nefnd eru á móti 
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hvalveiðum eru þau að miklar tilfinningar tengjast hvalveiðum og öfgasamtök geti með 

áróðri sínum magnað upp andstöðu þjóðarinnar við þær. Skýrslan gefur einnig til kynna að 

fjölgun ferðamanna á árunum 1998-2008 sýni að hvalveiðar hafi ekki haft marktæk áhrif 

komur ferðamanna. Eins fari stöðugt fleiri ferðamenn í hvalaskoðunarferðir þrátt fyrir 

hvalveiðar. Dregin er sú ályktun að hægt sé að veiða og skoða án þess að ferðamönnum í 

hvalaskoðun þurfi að fækka. 

Alþjóðleg stefnumótun, meðal annars frá PAME og Norðurskautsráðinu, gerir kröfu 

um að vistkerfi haf- og strandsvæða séu vernduð eftir fremsta megni og horft sé til 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Stjórnun fiskveiða og nýting auðlinda hafsins byggist 

á vísindalegum niðurstöðum rannsókna, fiskveiðiráðgjöf og lögum og reglugerðum með 

markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi. Íslensk stjórnvöld hafa sett fram stefnumótun 

sem byggir á þessum alþjóðlegum viðmiðum og tiltekið ýmis markmið og leiðir að þeim. 

Hins vegar virðist sem eftirfylgni sé ábótavant því lítið hefur gerst í sumum málaflokkum. 

Þau markmið sem koma fram í skýrslu nefndar Alþingis um grænt hagkerfi falla vel að 

þeim alþjóðlegum markmiðum sem hér fyrir ofan er lýst. Þeirri spurningu er hins vegar 

ósvarað hvort atvinnugreinarnar, sem hér eru til umræðu, falli beint að þessum stefnum. 

Engu að síður er frekar hægt að segja að hvalaskoðun falli að einhverju leyti betur að 

markmiðum græna hagkerfisins heldur en hvalveiðar. Það er hins vegar ljóst að enn sem 

komið er hefur ímynd Íslands sem ferðamannastaðar ekki beðið hnekki af hvalveiðum, 

hvað svo sem verður. 

 
Þau gögn sem hér hafa verið sett fram sýna svo ekki sé um villst að langt er í land með að 

hvalaskoðun og hvalveiðar lifi saman í sátt og samlyndi. Báðar greinarnar eru sannfærðar 

um ágæti sitt og enginn er tilbúinn til þess að gefa eftir. Stjórnvöld hafa hingað til gert 

ýmsar tilraunir til að koma á sáttum milli atvinnugreinanna. Þar má fyrst nefna tillögur 

Hafrannsóknarstofnunar um skiptingu svæða en sú skipting virðist ekki hafa skilað 

markmiði sínu fullkomlega. Svo má nefna skýrslu Hagfræðistofnunar um þjóðhagslegt 

gildi hvalveiða, þar sem dregin eru upp rök með áframhaldandi hvalveiðum og einnig 

kemur þar fram að hvalveiðar þurfi ekki að hafa áhrif á komur ferðamanna. Einnig kemur 

þar fram að þessi mál þurfi stöðuga endurskoðun, bæði þurfi að meta áhrif hvalveiða á 

ferðaþjónustu og ímynd og kanna áhrif veiðanna á stofnstærð hvala og hegðun. Ekki er að 

sjá að þessari skýrslu sé fylgt eftir líkt og talað er um. Það er því óhjákvæmilegt að velta 

því fyrir sér hvers konar framtíðarsýn stjórnvöld hafa í hvalamálum og hvert næsta skref 
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verður. Hvalaskoðun er tiltölulega ný atvinnugrein á Íslandi miðað við hvalveiðar og oft á 

tíðum er eins og aðgerðir stjórnvalda í árekstrum atvinnugreinanna séu hugsaðar til 

skamms tíma og til þess eins að friða hvalaskoðunarsinna. Í því samhengi virðast 

stjórnvöld oftar en ekki taka afstöðu með hvalveiðisinnum. Ljóst er að erfitt er að meta 

næsta skref stjórnvalda en auðvelt er að draga þá ályktun að lítið gerist nema til komi 

einhver þrýstingur, hvort sem það er frá öðrum hvorum hagsmunahópnum eða erlendis frá. 

 

Miðað við þau gögn sem liggja fyrir er ljóst að það er hárfín lína sem fylgjendur hvalveiða 

þurfa að feta sig á. Um leið og fleiri dýr verða veidd og veiðarnar verða umfangsmeiri má 

búast við að viðhorf ferðamanna breytist í takt við þær. Eins má deila um hvort veiðarnar 

borgi sig í ljósi þess hversu umdeildar þær eru og hversu lítill útflutningur hvalkjöts hefur 

verið á undanförnum árum. 

Nauðsynlegt er fyrir stjórnvöld að skipta um gír í hvalamálum. Gera þarf ítarlega og 

greinargóða úttekt á þessu málefni, nánar tiltekið á skörun atvinnugreinanna og til þess þarf 

hlutlausa aðila, helst bæði erlenda og innlenda. Út frá þeirri vinnu er hægt að vinna 

ákveðna stefnumótun í málefnum hvalveiða og hvalaskoðunar og meiri eftirfylgni en verið 

hefur er nauðsynleg. Taka þarf inn í reikninginn alþjóðlega stefnumótun og skýrslur og þau 

markmið sem þar koma fram. Síðan væri gott framhald að setja saman aðgerðaáætlun í 

samhengi við skýrsluna um grænt hagkerfi á Íslandi. Þannig væri komin markviss áætlun 

með leiðum til árangurs fyrir báðar atvinnugreinar með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. 
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