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Abstract 
In this research project the disagreement between whale watchers and whale 

hunters is analyzed and suggestions are made on how to try to improve the 

image of these two groups in their argument on how to utilize the whale 

resources around Iceland. The biology, systematic and evolution of whales is 

discussed. Minke and fin whale are described in further details because they 

are the most hunted whales in Iceland. Humpback whale is also described 

because of the interest for hunting him. The history of whaling and whale 

watching in Iceland will also be described. Available data was used to estimate 

the economic importance of the whales around Iceland. Primary data were 

collected by asking the main people in the whaling and whale watching 

industry standardized questions to get the best over view of the situation and 

possible solutions.  

  The result revealed that the major issues of both parties were to protect 

their industries. Both parties wanted more support from the government to 

settle the disputes but neither party wanted to give in. More restrict rules in 

whaling, whale watching and protecting whale watching areas are the top 

issues. Whale watcher where worried about their economical loss because of 

decreasing of whales in the whale watching areas because of the whaling. The 

negative image of the whaling can cause declining sales of Icelandic export 

products and declining tourism to the country. Whalers claimed that the impact 

would only be temporarily. They criticized the demands of the whale watchers 

for larger conservation areas around the country. The results are that it is 

necessary to improve the regulation for both whalers and whale watchers. It is 

necessary to put up conservation arias and have in mind the limitation of whale 

watching boats and the behavior of the whales to minimize the risk of impact 

of the two parties. It is necessary to provide better estimates of the impact of 

the whaling for the economy. 

   

Keywords: Whales, whale hunting, whale watching, rules, protected 

areas.  
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Útdráttur 
 Verkefninu í heild sinni var ætlað draga saman ágreiningsefni 

hvalaskoðunarmanna og hvalveiðimanna og stuðla að bættri ímynd beggja 

aðila í þeirri baráttu um auðlindirnar sem hvalirnir eru. Farið er í uppruna 

hvalsins og séreinkenni til að lýsa betur hans stað í lífríkinu og hvernig hann 

hefur þróast. Þar eru sérstaklega teknar fyrir hrefnan og langreyður sem hafa 

verið mest veiddu hvalirnir við Ísland. Einnig var hnúfubakurinn tekinn fyrir 

vegna áhuga fólks á að nýta hann. Farið er yfir sögu hvalveiða og 

hvalaskoðunar á Íslandsmiðum. Byggt var á fyrirliggjandi gögnum þegar 

skrifað var um helstu hvali hér við land, útbreiðslu þeirra og ástand stofna. 

Náð var í frumgögn með því að búa til staðlaða spurningalista um helstu 

málefni þessa hópa. Spurningunum var beint að hópi þekktra hvalveiði- og 

hvalfriðunarsinna til að fá sem besta mynd af ástandinu og mögulegum 

lausnum.  

  Niðurstöður leiddu í ljós að helstu mál beggja aðila voru verndun 

hvalveiðanna og hvalaskoðunarinnar. Báðir aðilar vildu fá aðhald stjórnvalda 

til að miðla málum en hvorugur aðilinn var tilbúinn að gefa eftir. Hertar reglur 

í hvalveiðum, hvalaskoðun og friðun hvalaskoðunarsvæða var efst á baugi. 

Hvalfriðunarsinnar voru með áhyggjur af efnahagslegu tapi vegna 

hvalveiðanna og fækkun  hvala á hvalaskoðunarsvæðunum vegna veiðanna. 

Ímyndin sem hvalurinn hefur erlendis gæti einnig dregið úr sölu á íslenskum 

vörum og ferðamannastraum til landsins. Hvalveiðimenn voru hinsvegar ekki 

á því að það hefði mikil áhrif heldur frekar tímabundin. Þeir gagnrýna kröfur 

hvalaskoðunarmanna um stærð friðunarsvæða í kringum landið. Helst var samt 

greint á um hvar línur friðunarsvæða ættu að liggja. Niðurstöður voru þær að 

bæta þurfti regluverkið í kringum bæði hvalaskoðun og hvalveiðar. Setja þyrfti 

upp ákveðið verndunarsvæði með tilsjón af takmörkunum 

hvalaskoðunarbátanna og hegðun hrefnunar til að lágmarka hættu á árekstri 

beggja aðila. Finna þarf leið til að mæla og reikna út áhrif hvalveiða á 

efnahagslífið. 

Lykilorð: Hvalur, Hvalveiðar, hvalaskoðun, reglur, hvalfriðunarsvæði. 
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1 Inngangur 
Í þessu verkefni verður leitast við að svara spurningunni; 

Er  hægt að stunda hvalveiðar og hvalaskoðun án mikilla hagsmuna 

árekstra? 

Hvalveiðar hafa verið stundaðar við Ísland með hléum frá því í 

kringum 1600 þegar Baskar voru hér við veiðar. Með tímanum fjölgaði 

þjóðum sem veiddu hval í kringum Ísland ört. Það helsta sem var nýtt af 

hvalnum var lýsið og skíðin. Lýsið var mikilvægur ljósgjafi og einnig notað í 

sápur og fleira. Skíðin voru hinsvegar notuð í klæðagerð en afgangnum af 

hvalnum var oft hent. Eftir komu vélknúinna skipa og sprengiskutuls á 19.öld 

fór hval ört fækkandi. Gengið var mjög nærri mörgum stofnum og árið 1986 

var gefinn út 0 kvóti á hvali af Alþjóðahvalveiðiráðinu til að hlífa hvalnum. 

Þessum kvóta hefur en ekki verið breytt.  

Á þeim tíma sem hvalveiðar hafa legið niðri frá 1986 hefur 

hvalaskoðun hinsvegar blómstrað. Þar fær fólk að sjá lifandi hvali í sínu 

náttúrulega umhverfi. Hvalfriðunarsinnar sem ýttu undir friðun hvalsins hafa 

byggt upp ímynd í kringum hann sem hefur aukið aðdráttarafl hans. Hvalurinn 

er gott dæmi um auðlind sem var misnotuð af manninum en náðist að bjarga 

frá útrýmingu. Hvalaskoðun er í dag orðin ein af vinsælustu afþreyingum 

ferðamanna hér á landi.  

Á undanförnum árum hefur áhugi manna á að hefja hvalveiðar að nýju 

aukist. Hval hefur fjölgað í heiminum og telja margir að hægt sé að hefja 

veiðar án þess að það hafi áhrif á stofnana. Hvalaskoðunarfyrirtækjum er ekki 

sama um þessar fyrirætlanir því þeir fullyrða að verið sé að ganga á þeirra 

auðlind með veiðunum. Hvalveiðimenn telja hinsvegar að bæði sé hægt að 

horfa á hann og skjóta. 

  Helstu kostir hvalveiða í dag eru að þær að veiðar skapa atvinnu fyrir 

fólk. Bæði bein og afleidd störf. Sala á hvalafurðum erlendis gefur líka 

gjaldeyristekjur til landsins. Einnig hefur verið bent á hugsanlegan óbeinann 

ávinning af veiðunum. Hvalveiðar geta haft jákvæð áhrif á aðra stofna í hafinu 
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vegna minna afráns hvalanna, en mikil óvissa er í sambandi við þann þátt.1 

Helstu gallar eru hugsanleg áhrif hvalveiða á ferðamannaiðnað og útflutning í 

landinu.2 Hvalurinn þurfti að þola gengdarlausar veiðar á árum áður. Vegna 

verndunarátaks hafa margar hvalategundir náð sér aftur á strik. Af þeim sökum 

hefur hvalur náð þeim sess að vera táknmynd umhverfissjónarmiða.3 Að hefja 

hvalveiðar getur því skapað hættu á aðgerðum annara þjóða og 

dýraverndunarsamtaka gegn viðkomandi hvalveiðiþjóð. Það gæti leitt til 

tekjumissis í útflutningi á öðrum vörum og ferðum ferðamanna til viðkomandi 

lands.4 

Helstu kostir hvalaskoðunar í dag eru að hún skapar atvinnu í beinum 

og afleiddum störfum. Einnig skapar hún gjaldeyristekjur vegna ferðamanna.5 

Hvalaskoðun hefur líka þann kost að einungis er verið að skoða hvalina en 

ekki skjóta þá. Gallar hvalaskoðunar eru þeir að hvalaskoðun getur verið 

takmörku við tiltekin svæði. Ef hvalaskoðunarfyrirtækjum fjölgar á 

hvalaskoðunarsvæðinu þá getur það haft slæm áhrif á hvalina. Hegðun þeirra 

gæti breyst og þeim færi að fækka.6 

Verkefninu í heild sinni er ætlað að stuðla að bættri ímynd beggja aðila 

í þeirri baráttu um auðlindirnar sem hvalirnir eru. Megin markmið verkefnisins 

mun felast í að draga fram mögulegar lausnir þar sem hagsmunir beggja aðila 

munu verða hafðir að leiðarljósi. 

  

                                                 
1 (Þórður Friðjónsson, 1997) 
2 (Þórður Friðjónsson, 1997) 
3 (Hilmar J. Malmqist, 2009, bls. 4) 
4 (Þórður Friðjónsson, 1997) 
5 (Silja Björk Huldudóttir, 2009) 
6 (Williams, Trites, & Bain, 2002) 
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2 Hvalir og þeirra lífshættir 

2.1 Hvalir (Cetaceans) 

„Greatest of all is the Whale, of the Beasts which live in the waters, 

Monster indeed he appers, swimming on top of the waves, 

Looking at him one thinks, that there in the sea is a mountain, 

Or that an island has formed, here in the midst of the sea“ 

Theobaldus ábati c1022.7 

 

 

Mynd 1 Hvalir, höfrungar og hnísur8 

 Hvalir, höfrungar og hnísur eru sjávarspendýr (Cetacea) (Mynd1). Orðið 

Cetacea er yfirheiti yfir sjávarspendýr en orðið kemur úr latínu og er dregið af 

orðinu „cetus“ (stórt sjávardýr) og gríska orðinu „ketos“ (sjávar-skrímsli).9 

Eins og maðurinn og önnur spendýr þá hefur hvalurinn heitt blóð, hann andar 

að sér lofti, makast og eignast lifandi afkvæmi og elur þau á móðurmjólkinni 

                                                 
7 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 18-19) 
8  (Carr, 2008) 
9 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 10-11) 
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yfir marga mánuði. Eitt gerir þó hvalinn frábrugðinn flestum öðrum 

spendýrum, þeir er algerlega háður sjónum. Mikið magn blóðrauða 

(e.hemoglobin) í blóði hvala og vöðvarauða (e.myoglobin) í vöðvum þeirra 

gerir það að verkum að hvalir geta geymt mikið súrefni í blóði og vöðvum. 

Hvalir safna mikilli orku sem er bundin í fitu. Fitan einangrar og gerir hvölum 

kleift að ferðast langar leiðir án fæðu.10 

  Talið er að hvalir hafi komið frá frumstæðu landrándýri fyrir um 55 

milljónum ára.  hafi í gegnum tíðina þróast í þau miklu dýr sem þeir eru í dag.  

Í dag eru taldar vera yfir 80 tegundir í heiminum og þar af hafa sést í kringum 

23 tegundir við Ísland.11 Þrátt fyrir stærð þessara dýra þá eru sumar 

hvalategundir lítið áberandi. Vegna sérstakra lifnaðarhátta þeirra, er enn þann 

dag í dag verið finna hvali sem lítið eða ekkert er vitað um. Af þessum sökum 

deila menn þá oft um nákvæmann fjölda tegunda.12 

  

                                                 
10 (Würsig, 1989, bls. 1550) 
11 (Náttúrufræðistofnun Íslands, 1999) 
12 (Martin D. R., o.fl., 1990) 
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2.1.1 Tannhvalir (Odontoceti) 

 

Mynd 2 Tannhvalir (Odontoceti)13 

 Tannhvali er hægt að flokka niður í hvali, höfrunga og hnýsur. Í þeim hóp eru 

taldar vera um 70 tegundir í 7 ættum. Ekki hefur náðst full samstaða um 

tegundagreiningu14. Á mynd 2 má sjá hvernig skiptingin er almennt og hvernig 

þessar tegundir hafa þróast hver frá annari á 25 milljónum ára. Neðst á mynd 

má svo sjá hvernig hvíthvelum (Monodontidae) er skipt niður í 2 fjölskyldur, 

mjaldur (e.beluga) og náhval (e.narwhal). Tannhvalir eru eins og segir með 

tennur og eru efstir í fæðukeðjunni í sjónum. Nærast þeir helst á fiski og 

smokkfiski. Á meðal þeirra er að finna eitt mesta rándýr heims en það er 

háhyrningurinn en hann nærist á fiski en einnig öðrum sjávarspendýrum.15 

                                                 
13 (Marx, Morbey, & Tomiak, 2006) 
14 (Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson, 1997, bls. 8) 
15 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 25) 
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 Tannhvalir eru flestir minni en skíðishvalirnir ef frá er að telja 

búrhvalinn sem er á stærð við meðalstórann skíðishval. Tannhvalir eru með 

öðruvísi höfuð en skíðishvalir. Það er vegna þess að þeir hafa þann líffræðilega 

eiginleika að geta sent út hljóðbylgjur og greint endurvarp þeirra 

(e.echolocation). Með hljóðbylgjunum geta þeir greint nánasta umhverfi sitt þó 

það sé svarta myrkur en helst nota þeir hljóðbylgjurnar til fæðuleitar og jafnvel 

við fæðuöflunina sjálfa.16 

2.1.2 Skíðishvalir (Mysticeti) 

 

Mynd 3 Tegundir skíðishvala (Mystiseti)17 

                                                 
16 (Würsig, 1989, bls. 1550)  
17 (Marx, Morbey, & Tomiak, 2006) 
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 Í dag eru taldar vera um 11-12 tegundir af skíðishvölum. Ekki hefur náðst full 

samstaða um tegundagreiningu18. Á mynd 3 er hugsanleg tegundargreining 

þeirra og hvernig þessar tegundir hafa þróast hver frá annari á um 25 

milljónum ára.  

  Skíðishvalir eru stórmynntir síarar. Þeir nærast að mestu leiti á svifi og 

ná mikilli stærð. Með því að ná þessari stærð þá þora fá dýr að ráðast á þá sem 

auðveldaði þeim enn frekar lífið.19 Skíðishvalir eru frábrugnir tannhvölum að 

því leitinu til að þeir eru með 2 blástursop og skíði í stað tanna.20 Skíðin eru úr 

keratíni en það er sama efni og er í nöglum og hári manna. Innra lag skíðana er 

þakið nokkurskonar hárum sem mynda þétt lag í munni dýrsins.21 

2.2 Hvalur og lífríkið 

2.2.1 Sundeiginleikar, köfun og blástur 

 Hvalir hafa aðlagast mismunandi fæðu og mismunandi umhverfi. Hvalir eru 

þess vegna mismunandi í útliti og beita misjöfnum aðferðum við fæðuöflun og 

til að verja sig.  

  Skíðishvalir kafa venjulegast ekki á mikið dýpi. Þeir nærast á svifi og 

smáfiski sem oftast er uppsjávarfiskur og því þurfa þessar tegundir ekki að 

kafa lengi eða djúpt til að ná til fæðunnar.22 Talið var að skíðishvalir færu 

sjaldan niður fyrir 100-150 m en rannsóknir hafa sýnt að þeir geti farið niður á 

a.m.k. 500 m dýpi.23 

  Tannhvalir eru talsvert öðruvísi þar sem þeir eru meira aðlagaðri að 

fisk- og smokkfiskveiðum. Til fiskveiðanna þurfa þeir að geta tekið góða 

spretti til að ná bráðinni en rannsóknir24 hafa samt sýnt að sé tekið tillit til 

rúmmáls hvals og lengdar þá er kjörhraði svipaður hjá öllum tegundum. 

Margir þeirra þurfa að sækja fæðuna djúpt til að sækja í smokkfisk og fisk af 

ýmsum toga. Fer það helst eftir því á hvaða dýpi fæða þessara hvala liggur 
                                                 
18 (Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson, 1997, bls. 8) 
19 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 19) 
20 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 46) 
21 (Castro & Huber, 2005, bls. 183) 
22 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 44) 
23 (Panigada, Zanardelli, Canese, & Jahoda, 1999) 
24 (Hoelzel, o.fl., 2002, bls. 78) 
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hvar þeir halda sig. Algengt er að búrhvalur sem nærist hvað mest á 

smokkfiski geti fari niður á um 1000 m til að leita sér að fæðu en gögn hafa 

sýnt hann kafa niður á allt að 3000 m dýpi og þá jafnvel í 2 klst. í senn.25  

  Köfunareiginleikar hvala geta verið mjög mismunandi eftir tegund en 

það fer mikið eftir getu þeirra til að halda niðri í sér andanum og nýta það loft 

sem þeir anda að sér sem best. Í þróun sinni þá hefur súrefnisupptaka í blóði 

aukist til mikilla muna en jafnframt eru þeir með mikið blóð. Rauðum 

blóðkornum hefur fjölgað mjög og blóðrauða sem flytur súrefni um blóðið 

hefur einnig aukist. Það er beint samband á milli aukins rúmmáls af blóði í 

hvölunum og köfunargetu þeirra. Því meira blóð sem þeir hafa í sér þeim mun 

lengur geta þeir kafað og dýpra. Þegar dýrin kafa þá eru lungun full af lofti. 

Þegar ákveðnu dýpi er náð þá „falla“ lungun saman en rifbein hvala eru mjög 

sveigjanleg. Gastegundir (mest köfnunarefni, N2) flytjast yfir í blóðið og koma 

þannig í veg fyrir köfunarveiki. Á sama tíma eykst blóðsteymi til mikilvægari 

líffæra eins og heila og hjarta en minnkar til annara hluta líkamans.26, 27 

Vöðvar eru einnig ríkir af vöðvarauða sem getur geymst súrefni í vöðum en 

það gerir einnig kjötið rauðara.28 Hvalir beita líka sér tækni við kafanir. Það 

hefur verið sýnt fram á að þeir byrja að þrýsta sér niður fyrir ákveðið dýpi. 

Þegar þessu vissa dýpi er náð láta þeir náttúrulögmálin ráða. Þeir láta sig 

sökkva og spara þannig orku við köfunina sjálfa. Þeir þurfa aftur á móti að 

beita sér þegar þeir koma á botninn eða það dýpi sem þeir ætla að halda sér á 

og við að koma sér upp aftur.29  Þekking á djúpköfunum hvala og hæfni er þó 

ekki mikil vegna mikils kostnaðar og skorts á tækni við mælingar á 

viðbrögðum hvalana við auknu dýpi. 

                                                 
25 (Jefferson, Leatherwood, & Webber, 1993, bls. 69) 
26 (Ridgway & Johnston, 1966) 
27 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 17) 
28 (Dolar, Suarez, Ponganis, & Kooyman, 1999) 
29 (Williams, o.fl., 2000) 
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Mynd 4 Blástur og köfun stórhvela30 

  Öndun hvala er svipuð hjá öllum tegundum. Þeir koma uppá 

yfirborðið, þrýsta öllu loftinu úr sér en það er það fer eftir stærð dýra hversu 

hár og kröftugur strókurinn er. Öndunin sjálf tekur samt varla lengri tíma en ½ 

sekúndu í minni dýrunum en getur farið í 1-2 sekúndur í stærri dýrunum sem 

fara sér hægar yfir í yfirborðinu. Öndunartími fer mikið eftir því hve löng 

köfunin á undan var. Blástur hvala er bundinn hverri tegund samanber mynd 4. 

Blástur stærri dýra getur sést í kílómetra fjarlægð ef veður er stillt og smá 

kuldi er í lofti sem eykur gufumyndin á blæstrinum.31 Hægt er að þekkja 

hvalina á bakinu á þeim og hvernig þeir hefja köfun og ljúka henni en það 

getur einnig verið bundið hverri tegund samanber mynd 5. Hægt er að nýta sér 

þessi auðkenni hvalanna til að finna þá og bera kennsl á þá.32 

2.2.2 Skynjun og gáfur 

 Hvalir lifa í gerólíku umhverfi en við mennirnir og þess vegna þurfa þeir að 

beita öðrum skynfærum. Sjórinn er mun þéttari en loftið og því berast hljóð 

mikið hraðar og lengra en í andrúmsloftinu. Skyggni í sjónum fer minnkandi 

eftir dýpi þar sem sjórinn sjálfur og þörungamyndun dregur úr sólarljósi í 

sjónum. Hvalir hafa aðlagast sjónum og  skynjun þeirra á umhverfinu í 

                                                 
30 (Castro & Huber, 2005, bls. 190) 
31 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 16-17) 
32 (Castro & Huber, 2005, bls. 190) 
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kringum sig er með þeim hætti að við munum hugsanlega aldrei fyllilega skilja 

hegðun þeirra. Hvert hljóð þótt það sé í margra kílómetra fjarlægt og hver 

þrýstingsbreyting getur haft áhrif á hegðun dýranna.33  

2.2.3 Sjón 

  Hvalir hafa góða sjón og augu sem nýtast þeim bæði ofansjávar þegar þeir 

kíkja eða „spy-hoppa“ í yfirborðinu. Augu hvala eru sérstök að því leitinu til 

að hvalir missa ekki skerpu þó svo þeir fari niður fyrir yfirborðið. Vegna stórra 

augasteina þá hafa þeir góða sjón þrátt fyrir litla birtu í djúpum sjávar. Það 

getur reynst þeim vel í leit að bráð sem gefur frá sér litla birtu. Hvalir eru taldir 

nema illa liti en talið er samt að þeir geti greint milli lita. Hvalir nota einnig 

augun til að greina hegðun hvala í kring og geta brugðist við henni með 

viðeigandi hætti.34 

2.2.4 Heyrn 

 Hvalir hafa mjög góða heyrn. Innra eyra hvala er einangrað frá hauskúpunni 

með „froðufylltum“ lofthólfum sem gerir þeim kleift að greina úr hvaða átt 

hljóð koma. Á mynd 5 má sjá hvar innra eyra er staðsett í hvalnum. Þetta er 

vegna þess að hljóð fara í gegnum hausinn á spendýri í vatni en endurkastast 

að mestu aftur í lofti. 

                                                 
33 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 110) 
34 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 124) 
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Mynd 5 Gegnumlýsing af höfrungshaus. Blái liturinn er ytri húð. Rauði depillinn er 
innra eyrað. Ljósappelsínuguli liturinn er heilinn og guli liturinn er innri fita í kringum 

kjálka.35 

  Landspendýr heyra ekki úr hvaða átt bátur kemur ef þau eru undir 

yfirborðinu en hvalir geta það hinsvegar vegna þessa eiginleika. Hinsvegar 

hafa vísindamenn bent á að í tannhvölum geti hljóð borist með svokölluðum 

„bergmálsvef“ í neðri kjálka til innra eyra hvalanna.36 Hvernig sem á það er 

litið þá er heyrn mjög mikilvæg hvölum í öllum sínum samskiptum, veiðum og 

ferðum.  

  Hvalir geta heyrt eða numið hljóð á bilinu 10 Hz til 200 kHz. Nær öll 

sjávarspendýr geta orðið fyrir hugsanlegum skaða af hljóði sem er yfir 300 HZ 

eða hærri. Helst öflugu stöðugu hljóði eða sterku púls hljóði. Telja menn að 

sónar úr skipum (2-5 kHz) geti jafnvel haft áhrif á skynjun hvala og þeir geti 

tapað áttum og strandað.37  

                                                 
35 (Ketten & Madin, 2005) 
36 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 18-19) 
37 (Ketten D. R., 2004, bls. 3-5) 
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2.2.5 Hljóð og hljóðbylgur 

 

Mynd 6 Eftirlíking af sónarskoti úr höfði tannhvals38 

 Allir hvalir nota hljóð til samskipta sín á milli en þó er munur á skíðishvölum 

og tannhvölum. Skíðishvalir framkalla lágtíðni hljóð til að hafa samskipti sín á 

milli sem margir vilja kalla „söng” og er hnúfubakurinn þar fremstur enda 

kallaður „söng hvalurinn“. Tannhvalir eru hinsvegar með mun flóknara kerfi. 

Þeir nota hljóðbylgur til að skynja umhverfi sitt líkt og leðurblökur í myrkri. 

Þá nota þeir lág- og hátíðni „klikk“ sem þeir gefa frá sér í gegnum þykkt lag af 

fitu í hausnum til að skynja umhverfi sitt og hugsanlega bráð.39 Dæmi eru um 

að höfrungar setji trjónuna í sandinn og „skjóti“ hljóðbylgjum eins og mynd 6 

sýnir, niður til að rota smáfiska sem þar gætu verið að fela sig.40 

Hljóðbylgjurnar og góð heyrn eru talin hafa gefið tannhvölum visst forskot á 

önnur dýr í sjónum og það sé helsta ástæða þess hvað þeir hafa aðlagast 

sjávarlífi vel.41  

2.2.6 Skynjun segulsviðs 

 Ekki er vitað mikið um segulskynjun hvala eins og er en margir vilja meina að 

hvalir líkt og margir fuglar notist við segulsvið jarðar til að rata á milli 

fæðustöðva og æxlunarstöðva. Ekki hefur verið hægt að staðfesta það með 

einhverri vissu en vitað er að hvalir hafi strandað þar sem segulsvið jarðar 

hefur verið afbrigðilegt.42 

                                                 
38 (Cranford, Krysl, & Hildebrand, 2008) 
39 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 129-133) 
40 (Würsig, 1989, bls. 1554) 
41 (Würsig, 1989, bls. 1550) 
42 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 133) 
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2.2.7 Stærð heila og gáfur 

 Lengi hefur verið talað um hversu gáfaðir hvalir eru og hversu mjög þeir eru 

frábrugðnir öðrum dýrum. Oft er talað um stærð heila þessara dýra og þær 

gáfur sem hljóta að búa þar að baki. Rannsóknir43 um þróun heila og gáfur 

hafa sýnt að þrátt fyrir stærð heila í hvölum þá eru þeir ekki endilega gáfaðri 

en mörg önnur spendýr. 

  Talið er að tannhvalir þ.e. höfrungar og háhyrningar ofl. séu gáfaðri en 

skíðishvalirnir. Það er rekið til þess að þeir eru ofar í fæðukeðjunni og þurfi að 

hafa meira fyrir sinni fæðu með notkun á hljóðbylgjum en skíðishvalirnir sem 

margir vilja frekar líkja við grasbíta hafsins. Einnig eru þeir með hlutfallslega 

stærri heila en skíðishvalir.44 

2.2.8 Félagsleg hegðun 

 Hvalir eru flestir hjarðdýr og þá helst tannhvalirnir sem halda sig saman í 

stærri hópum en skíðishvalirnir sækjast frekar í að vera einir eða í smærri 

hópum. Skíðishvalir og minni höfrungar sækjast frekar í hópa til að ná að verja 

sig með fjöldanum. Einnig hjálpast þeir að við umönnun ungviðisins í hópnum 

og veiðar. Háhyrningar sækja einnig í vörnina sem felst í fjöldanum og 

hjálpast að við veiðar á bæði stórum og smáum dýrum. Þrátt fyrir að slá sér 

saman við aðra hópa reglulega þá halda fjölskyldurnar sér nokkuð þétt saman 

og hleypa ekki öllum að.45 Mikil félagslega þörf virðist meðal hvala og 

skilningur virðist vera þeirra á milli og eldri dýr kenni þeim yngri. Hvalir hafa 

reglu innan sinna raða og þá ræður goggunarröðin en það virðist ekki hafa 

áhrif á hver fari fyrstur að fæðunni eða hverjir megi makast heldur virðist það 

vera frekast til að vernda ungviðið frá því að fara sér að voða.46 

2.2.9 Fæðuöflun og fæða 

Búseta hvala fer mikið eftir atferli, fæðu og æxlunarferli þeirra. Þó svo 

skíðishvalir séu í sama flokk þá hafa þeir sín séreinkenni og sínar veiðiaðferðir 

eftir tegundum. Skíðishvalir eiga það  þó sameiginlegt að hafa skíði sem þeir 

nota til að sía fæðu úr sjónum. Þessi skíði sem eru hyrningslaga og vaxa niður 

                                                 
43 (Roth & Dicke, 2005) 
44 (Worthy & Hickie, 1986) 
45 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 142-159) 
46 (Würsig, 1989, bls. 1554) 
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úr efri skolti dýrsins. Dýrin geta tekið stóran gúlsopa og kreist svo sjóinn úr 

munni sér og sía smákrabbadýr (áta) og stöku fisk frá með skíðunum. Einnig 

geta þeir synt áfram með opinn munninn og kreista svo úr sér sjónum 

reglulega og sleikja svo með tungunni skíðin til að ná fæðunni. Sléttbakurinn 

notast við fyrri veiðiaðferðina. Hann hefur stærstu og þéttustu skíðin af 

reyðarhvölunum sem gerir honum kleift að ná smærri krabbadýrum. 

Hnúfubakurinn og hinir reyðarhvalirnir notast meira við seinni aðferðina. 

Hnúfubakur á það einnig til að smala saman fiski með því að blása loftbólum í 

kringum fiskinn eins og net og koma svo neðan frá og gleypa fiskinn í sig.47  

  Æti hvala er misjafnt eftir tegundum en aðalfæða skíðishvala er áta og 

einhverjir smáfiskar eins og t.d. sandsíli og loðna. Talið er að steypireyður éti 

eingöngu átu en hrefnan sé mesti tækifærissinninn meðal reyðhvala og fæða 

hennar sé því fjölbreyttari.48 Rannsóknir við Ísland hafa sýnt að hún éti um 

35% ljósátu, 23% loðnu, 33% síli og 6% þorskfisk.49 

                                                 
47 (Castro & Huber, 2005, bls. 183) 
48 (Beatty, o.fl., 2006, bls. 413-416) 
49 (Hafrannskóknarstofnunin, 2009) 
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Mynd 7 Háhyrningar á síldveiðum. Smala síld og reka að landi til að króa síldina af.

  Tannhvalir eru með tennur sem þeir nota til að ná bráðinni og h

þeir nota þær ekki 

ýmsar fisktegundir.

nærist að auki á öðrum spendýrum t.d. selum og öðrum hvölum

hafa sínar veiðiaðferðir og þá skiptir helst máli hvað þeir eru að éta og við 

hvaða aðstæður hvaða aðferð þeir beita. 

saman að því að smala fiskum saman í torfu

halda honum þar

einu og ná sér í fisk

og synda á eftir honum og tína hann upp meðan þeir reyna að mjaka sér útí sjó 

aftur.51 Tannhvalir nota líka hljóðbylgjur til að finna bráðina og í sumum 

tilfellum nota þeir hljóðbylgjurnar til að rota br

                                                
50 (Havforskningsinstituttet, 2001) 
51 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 146-156)
52 (Würsig, 1989) 
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og synda á eftir honum og tína hann upp meðan þeir reyna að mjaka sér útí sjó 

Tannhvalir nota líka hljóðbylgjur til að finna bráðina og í sumum 

tilfellum nota þeir hljóðbylgjurnar til að rota bráðina.52 
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  Fæðusamsetning hvala fer eftir þeirra atferli og búsetu og eru til dæmi 

þess að hvalir af sömu tegund leggi sér mismunandi fæðu til munns eingöngu 

vegna búsetu þeirra og fars.53 

2.2.10 Far hvala 

Sumir hvalir eru svæðisbundnir en aðrir ferðast langar leiðir til að ná sér í 

fæðu. Ekki er samt mikið vitað um ferðir allra hvala í heiminum. Ferðir 

hnúfubaka eru þó gott dæmi um flakk milli fæðustöðva og æxlunarstöðva. 

Flestir hvalir hafa einungis 4-5 mánuði yfir sumarið til að nærast fyrir ferð 

sína í átt að miðbaug á æxlunarsvæðin. Á þeim tíma þurfa þeir að byggja upp 

mikinn fituforða fyrir veturinn á heitari slóðum. Fituforðinn verður að duga 

allt þar til þeir koma aftur á fæðuslóð sumarið eftir. Þó er talið líklegt að þeir 

nærist ef þeim gefst færi á því.54  

 

Mynd 8 Ferðir hnúfubaka. Fæðustöðvar (rautt). Æxlunarstöðvar (grænt) 55 

  Flestir skíðishvalir æxlast í heitum sjó við miðbaug yfir 

vetrarmánuðina en ferðast svo til kaldari slóða yfir sumarmánuðina til að 

nærast. Margir skíðishvalir ferðast langar leiðir milli æxlunar- og fæðustöðva 

ár hvert. Gott dæmi um far hvala er hnúfubakurinn sem getur ferðast frá 

Norður-Noregi til Karabíahafsins eins og mynd 8 sýnir. Vegna andstæðra 
                                                 
53 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 24-27) 
54 (Beatty, o.fl., 2006, bls. 421) 
55 (Provincetown center for coastal studies, 2009) 
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aðstæðna á suður- og norðhveli þá blandast hvalir af norðurhveli jarðar ekki 

hvölum af suðurhveli.56 Sumir eru þó staðbundnir eins og t.d. hrefnan sem 

heldur sig frekar á heimaslóðum allt árið. Ekki er vitað með vissu nema með 

einstaka hrefnur hvar æxlun á sér stað.57 

  Ólíkt skíðishvölum sem ferðast langar leiðir milli fæðu- og 

mökunarsvæða þá eru tannhvalir taldir meira staðbundnir með nokkrum 

undantekningum þó. Dæmi eru um að stórir karlkyns búrhvalir fari einir frá 

hjörðinni og í kaldari sjó í fæðuleit en leita svo aftur að miðbaug þegar líður að 

æxlunartíma. Sumir tannhvalir fara árstíðabundið á milli svæða. Það þarf ekki 

endilega að vera norður/suður heldur geta þeir leitað á grunnsævi á vorin en í 

djúpsjó yfir veturinn.58 

2.2.11 Fjölgun 

 Lítið er vitað um æxlun hvala nema það sem fylgst hefur verið með hvölum 

sem eru í haldi í sjávardýragörðum. Hvalir ferðast að miðbaug til að æxlast og 

eignast kálfa en fara svo á pólana til að nærast. Misjafnt er hvenær hvalir verða 

kynþroska en stærri hvalir verða kynþroska í kringum 5-10 ára. Algeng 

meðganga hvala er í kringum 12 mánuðir og hvalir æxlast og eignast afkvæmi 

sín á sama stað á miðbaug en algengt er að hvalir eignast ekki afkvæmi á nema 

2 ára fresti. Búrhvalskýr gefur ekki af sér kálf nema á 4 ára fresti vegna langrar 

meðgöngu eða um 16 mánuðir.59 Eldri kýr gefa ekki jafn oft af sér kálfa og 

hætta jafnvel þegar vissum aldri er náð. Einnig getur komið fyrir að kýr eignist 

kálf á hverju ári þegar vel árar hjá sumum tegundum.60 

 

  

                                                 
56 (Beatty, o.fl., 2006, bls. 421) 
57 (Würsig, 1989, bls. 1554) 
58 (Würsig, 1989, bls. 1554) 
59 (Castro & Huber, 2005, bls. 199-200) 
60 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 139) 
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3 Hvalir við Ísland 
 Við strendur Ísland er að finna í kringum 23 tegundir af hvölum og margar 

þeirra hafa verið veiddar eða nýttar af Íslendingum í einhverjum mæli. 

Íslendingar hafa hinsvegar ekki lagt sig fram í beinum veiðum á nema 3 

tegundum,  hrefnu, langreyð og sandreyð. Þó var einnig eitthvað veitt af 

búrhval. Hugmyndir eru nú uppi að hefja veiðar á hnúfubak. Smáhveli eins og 

höfrungar og hnísur hafa lengi verið veiddir og nýttir hér við land. Aldrei hefur 

þó verið sótt beint í þær tegundir að einhverju marki. Undanfarin ár hafa þær 

mest verið meðafli í netum. Árið 2006 voru hafnar hrefnuveiðar á ný eftir 

hvalveiðistopp frá árinu 1986. Árið 2009 voru einnig leyfðar veiðar á 

langreyð. Verða þær tegundir því teknar fyrir hér en að auki verður bætt við 

hnúfubak. Er það vegna mikils áhuga hvalveiðimanna að hefja veiðar á honum 

og hugsanlegra áhrifa sem þær veiðar geta haft á Ísland. 

3.1 Hrefna, Hrafnreyður (Balaenoptera acutorostrata) 

 
Mynd 9 Hrefna (Balaenoptera acutorostrata)61 

 Hrefnan er minnst allra reyðarhvala og verður sjaldan lengri en 9 m löng og 8-

9 tonn að þyngd og getur orðið allt að 30 ára gömul. Hrefnan er dökkgrá eða 

svört að lit á baki en hvít að neðan og oft má greina eina eða fleiri ljósgráar 

rendur þvert yfir bakið rétt aftan við bægsli. Eitt helsta einkenni hrefnunnar er 

áberandi hvít þverrönd á bægslum.62 Hrefnan er rennileg, þykkust framan til 

og mjókkar aftur. Höfuðið mjókkar fram og efri skoltur er stuttur með hrygg 

                                                 
61 (RÚV, 2002) 
62 (Hafrannsóknarstofnunin, 2009) 
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eftir miðju. Undir neðri skolt liggja 60-70 húðfellingar (rengi) langsum aftur 

undir miðjan kvið og hverfa framan við nafla. Hún er með 5-600 skíði í efri 

skolti  sem eru gulhvít að lit og allt að 20 cm löng.  

  Kálfar hrefnunnar eru um 3 metrar og 200 kg við burð og vaxa hratt 

fyrstu árin og verða kynþroska í kringum 3-6 ára. Hrefnan kemur að landi í 

apríl og fjölgar henni jafnt og þétt þar til toppnum er náð um miðjan júlí en þá 

fer þeim að fækka aftur og eru að mestu horfnar um miðjan nóvember. Ekki er 

vitað með vissu hvar hrefnan heldur sig um veturinn en talið er að hún haldi 

sig úti fyrir suðurlandi. Á þeim tíma fer hún á æxlunarstöðvar að bera. Flestar 

kýr fá fang strax eftir burð og eru þá með kálf á spena á meðan þær eru 

þungaðar. Þegar kýrnar fara svo á fæðuslóð 6 mánuðum seinna er kálfurinn 

vaninn undan og sér þá um sig sjálfur. Á sumrin heldur hún sig nálægt landi og 

inní fjörðum og flóum.  

  Af skíðishvölunum er talið að hrefnan éti hvað fjölbreyttustu fæðuna. 

Hún étur ljósátu, síli, loðnu og aðra fiska. Ekki voru miklar veiðar stundaðar á 

hrefnu hér áður, fyrr en fór að ganga á aðra stórhvali í sjónum. Erfitt að koma 

auga á hana í sjónum því blástur hennar fer ekki nema 2-3 metra í loftið og 

hún er snögg að láta sig hverfa aftur.  

  Hrefnuveiðar íslendinga voru litlar framanaf eða innan við 50 dýr á ári. 

Norðmenn stunduðu þó einhverjar veiðar norðan við land. Í kringum 1960 

voru veiðar á hrefnu í kringum 200 dýr á ári. Í kringum 1975 var samið um 

veiðar 320 dýrum á ári fyrir svæði Ísland/Austur-Grænland/Jan Mayen í 

samvinnu við Alþjóðahvalveiðiráðið. Þrátt fyrir að Ísland þurfti að skipta þeim 

kvóta á milli sín og Norðmanna féllu oftast í kringum 200 dýr í hlut 

Íslendinga. Útflutningur á hrefnu hófst samt ekki fyrr en í kringum 1976 og þá 

til Japan, Færeyja og Noregs.63 Talið er að í kringum Ísland séu í kringum 

10.000-44.000 dýr og áætlað að hægt sé að veiða árlega í kringum 100-400 dýr 

úr þeim stofni án þess að það hafi teljanleg áhrif. 64 

                                                 
63 (Gunnar Jónsson K. G., 1998, bls. 250-256) 
64 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 89) 
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3.2 Langreyður (Balaenoptera physalus) 

 
Mynd 10 Langreyður (Balaenoptera physalus)65 

 Langreyður er næst stærstur allra hvala en einungis steypireyðurin er stærri. 

Langreyður er í kringum 18-22 metrar og vegur þá í kringum 40-70 tonn. Hún 

er rennileg með stóran haus og mjókkar aftur. Undir neðri skolti eru reglulegar 

húðfellingar (rengi) sem liggja langsum aftur að nafla. Í efri skolti eru um 6-

700 svart- og hvítrákóttar skíðisplötur sem hanga niður. Bægsli eru frekar smá 

og horn er aftarlega á baki langreyðar. Hún er dökkgrá á baki og nær hvít á 

kvið en nokkuð skörp skil eru milli litanna á miðri síðu. Blástur langreyðar er 

áberandi langur og mjór og stendur beint upp í loftið. 66   

  Langreyðurin kemur hingað til lands í fæðuleit í maí og nær 

hámarksfjölda í kringum júní en hún heldur sig mest fyrir suðvestan land. 

Henni fer svo aftur að fækka og eru flestar farnar suður um höf í kringum 

september. Rannsóknir á staðsetningu langreyðar á sumartíma sýnir að hún 

færir sig norðar eftir því sem líður á  sumarið og á það jafnvel til að fara milli 

Austur-Grænlands og Íslands yfir sumartímann.67  

  Fæða langreyða er áætluð 97% áta og 3% fiskur en þá helst síld og 

eitthvað af kolmunna.68 Langreiðar ferðast frá Íslandi á óþekktar vetrar og 

æxlunarstöðvar í sunnanverðu Norður-Atlantshafi þar sem kýrnar annað hvort 

fæða kálfa sína eða æxlast. Þær ganga með kálfa sína í um 11 mánuði og 

kálfurinn er ekki vaninn af móður sinni fyrr en komið er aftur á Íslandsmið 6-7 

                                                 
65 (RÚV, 2002) 
66 (Gunnar Jónsson K. G., 1998, bls. 250-251) 
67 (Gunnar Jónsson K. G., 1998, bls. 250-251) 
68 (Gísli A. Víkingsson, 1997, bls. 279) 
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mánuðum seinna. Langreyðar eignast ekki kálfa nema á 2. ára fresti en eiga 

það til að bera á hverju ári ef vel ber undir.69 

  Langreyðar hafa verið veiddar hér við land frá aldamótum þegar 

gufuskipin og sprengiskutull komu fyrst til sögunar.70 Áður var erfitt eða 

ógerlegt að ná henni því hún var það hraðskreið. Frá því Íslendingar hófu 

veiðar árið 1948 til 1985 voru veiddar um 240 dýr að meðaltali á ári hér við 

land en þá var áætlaður stofn um 10.000 dýr við strendur Íslands. Langreyðar 

stofninn hér við Ísland hefur náð sér nokkuð á strik og telur 20.60071-25.80072 

dýr og hafa verið gefin út leyfi til veiða á 150 dýrum. 

3.3 Hnúfubakur (Megaptera novaeangliae) 

 

Mynd 11 Hnúfubakur (Megaptera noveangliae)73 

 Hnúfubakur tilheyrir skíðishvölum og heyrir undir reyðarhveli en hann er svo 

frábrugðin hinum að hann er settur í undirflokk vængja (Megapteriane) og svo 

í ættkvísl þýfla (Megaptera) þar sem hann er einn.74 

  Hnúfubakur er frekar þéttur hvalur en hann getur orðið um 12-15 

metrar að lengd og vegur um 25-30 tonn.75 Hausinn er hringlaga en trjónan 

flöt. Hnúfubakur er svartur eða dökkgrár á baki og síðum en hvítur og grár 

undir. Hnúfubakar geta haft mismunandi litamynstur á hálsi og á bringu. 

Bægsli eru stór og að mestu svört að ofan en hvít í oddinn og að neðan en 

ákveðnir stofnar geta verið með alhvít bægsli. Bakhyrna á hnúfubaknum er 

                                                 
69 (Gunnar Jónsson K. G., 1998, bls. 251) 
70 (Gunnar Jónsson K. G., 1998, bls. 248) 
71 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008) 
72 (IUCN, 2008) 
73 (RÚV, 2002) 
74 (Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson, 1997, bls. 86) 
75 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 80) 
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frekar lítil og staðsett framar en á öðrum hvölum. Hnúfubakur hefur um 7-800 

dökk og stutt skíði í efri skolti. Hnúfubakur ber nafnið sitt af hnúfum sem eru á 

trjónu hans að ofan og neðan. 76 

  Hnúfubak er að finna allt í kringum landið á sumrin en þeir fara til 

æxlunarstöðva sinna við miðbaug yfir veturinn.77 Hnúfubakur nærist helst á 

átu en er einnig þekktur fyrir að synda í hring í kringum fiska og mynda 

loftbólunet á meðan hann syndir svo upp og gleypir fiskinn sem hefur myndað 

þétta torfu. Þetta getur hann gert einn en algengt er að fleiri vinna saman. 

Rannsóknir hafa sýnt að fæða hnúfubaks sé í kringum 55% áta og 45% 

smáfiskur með blandi af fisk af öðrum toga.78  

  Hnúfubakur fer suður fyrir miðbaug til að æxlast en hann gengur með 

kálfinn í 11 mánuði og bera kýrnar því á 2-3 ára fresti en eiga það einnig til að 

bera á hverju ári. Hnúfubakurinn er oft kallaður „syngjandi hvalurinn“ því 

hann getur framleitt hin flóknustu hljóð þar sem hver „söngur“ getur varið í 

allt að 30 mínútur. Einungis karldýrin syngja og það gera þeir eingöngu á 

mökunartíma. Talið er að það sé til að láta önnur karldýr vita af sér og merkja 

sér svæði.79 

  Hnúfubakur var lítið veiddur fyrr en á aldamótunum 1900 en þá hófust 

miklar veiðar á honum og alls staðar í heiminum. Gengið var það hart á 

tegundina að henni var nær útrýmt á vissum svæðum. Sem dæmi má nefna um 

umfang veiðanna þá voru yfir 100.000 dýr veidd á suðurhveli jarðar frá 

aldamótum 1900 til ársins 1940. Hnúfubakur var friðaður í Norður-Atlantshafi 

árið 1956 og að lokum friðaður um allan heim árið 1966.80 

3.4 Hvalveiðar við Íslandsstrendur 

3.4.1 Saga hvalveiða 

 Ekki er dregið í efa hve fengsæl hvalveiðimið í kringum Ísland voru hér á 

árum áður og hve mikil búbót það var fyrir Íslendinga að fá hvalreka á sína 

                                                 
76 (Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson, 1997, bls. 87) 
77 (Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson, 1997, bls. 87) 
78 (Pauly, Trites, Capuli, & Christensen, 1998, bls. 469) 
79 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 82) 
80 (Martin D. R., o.fl., 1990, bls. 83) 
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fjöru. Hvalreki í fjöru var mikil matarkista fyrir landeiganda en oft spruttust 

út deilur vegna skiptingar hvalrekans.

  Einnig var stundum 

Þeir voru síðan

land. Hvalskutulsjárn var þá merkt eiganda ef hvalur skildi komast undan og 

finnast dauður. Var þetta gert svo veiðimaður gæti krafist réttar síns.

  Íslendinga

þó þeir hafi keypt hvalkjöt og aðstoðað með vinnslu á

og Hollendingar 

við Bretar, Norðmenn og Danir.

ónútímavæddar fram að 19. öld. Fram að

en þá var eingöngu hægt að veiða hægsynda og feita hvali eins og sléttbakinn 

sem flaut. Þegar vélbátar og sprengiskutullinn kom til sögunar í kringum 1866 

þá var hægt að sækja í hraðskreiðari hvali sem ekki flutu.

Mynd 12 Stórhvalaveiðar

  Með auknum hvalveiðum og 

fjármagn og hvalveiðistöðvar fóru að rísa á Íslandi.

                                                
81 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 26) 
82 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 26) 
83 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 25) 
84 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 46) 
85 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 65) 
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fjöru. Hvalreki í fjöru var mikil matarkista fyrir landeiganda en oft spruttust 

ur vegna skiptingar hvalrekans. 81 

Einnig var stundum farið á bátum og hvalir reknir með grjóti inn firði

Þeir voru síðan skutlaðir með spjótum og þess beðið að þeir dræpust og ræ

land. Hvalskutulsjárn var þá merkt eiganda ef hvalur skildi komast undan og 

finnast dauður. Var þetta gert svo veiðimaður gæti krafist réttar síns.

slendingar eiga sér ekki langa sögu í veiðum á hvölum til útflutnings 

keypt hvalkjöt og aðstoðað með vinnslu á hvalalýsi frá því Baskar 

og Hollendingar voru hvað afkastamestir við veiðar hér á 17. 

við Bretar, Norðmenn og Danir.83 Hvalveiðar við Ísland voru miklar en 

tímavæddar fram að 19. öld. Fram að því réru menn fyrir hvali og skutluðu 

en þá var eingöngu hægt að veiða hægsynda og feita hvali eins og sléttbakinn 

sem flaut. Þegar vélbátar og sprengiskutullinn kom til sögunar í kringum 1866 

þá var hægt að sækja í hraðskreiðari hvali sem ekki flutu.84 

Stórhvalaveiðar við Ísland á árunum 1600-1915. Fjöldi veiddra dýra á ári

Með auknum hvalveiðum og betri tækni fór að koma inn erlent 

fjármagn og hvalveiðistöðvar fóru að rísa á Íslandi.86 Mest var veitt af hval 
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árið 1902. Voru þá 30 skip að veiðum og veiddust í kringum 1305 dýr á því 

ári.87 Margt mátti þó betur fara. Lýsið var það verðmætt að menn létu það vera 

að vinna restina af hvalnum því það þótti of tímafrekt. Að auki fór hval fljótt 

fækkandi eins og mynd 12 sýnir um veiðar Íslendinga frá 1883-1915. Var það 

trú manna að það gæti haft alvarlegar afleiðingar á aðrar veiðar eins og 

síldveiðar. Menn trúðu því að hvalur ræki síldina nær landi á veiðislóðir 

sjómanna og ef hvalurinn hyrfi þá yrði engin síldveiði. Á þeim tíma voru lögð 

fram fyrstu drög að hvalfriðun.88 Á þessum tíma fór grundvöllur fyrir 

hvalveiðum á Íslandi þó minnkandi sökum erfiðra markaðsaðstæðna og 

fækkunar á hval. Árið 1915 gekk svo í gildi bann við hvalveiðum í íslenskri 

lögsögu sem gilti í 10 ár. Það bann náði þó ekki yfir hrefnuveiðar sem voru ný 

hafnar í litlu magni. Árið 1928 var banninu svo aflétt og hvalveiðar leyfðar á 

ný. Íslendingum var þá leyft að hefja veiðar í samvinnu við erlenda aðila. Ekki 

fór þó mikið fyrir þeim útgerðum.  

  Árið 1948 var Ísland eitt af 14 þjóðum sem stóðu að stofnun 

Alþjóðahvalveiðiráðsins (e.International Whaling Commission, IWC).89 

Hlutverk þess var að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu hvalastofna svo 

hvalveiðiiðnaðurinn gæti þróst.90 Hvalur hf var svo stofnaður árið 1949 í 

samvinnu við Norðmenn. Hvalur hf sá eingöngu um veiðar og vinnslu á 

stórhvölum. Íslendingar tóku hinsvegar fljótt yfir alla starfsemina.91 Einkum 

voru veiddar 3 tegundir skíðshvala hér við land á þeim tíma en það voru 

langreyður, sandreyður, hrefna og ein tegund tannhvala, búrhval. Mest var 

veitt af hval árið 1979 eða 642 dýr eins og mynd 13 sýnir. Á því ári voru 

veiddar 260 langreyðar, 84 sandreyður, 96 búrhvalir og 202 hrefnur.92 

Hvalveiðar stóðu óslitið til ársins 1985.93 En þá samþykkti 

                                                                                                                                                        
86 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 48) 
87 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 65) 
88 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 120) 
89 (Jón Jónsson, 1990, bls. 351) 
90 (International Whaling Commission, 2009) 
91 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 155-156) 
92 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 165) 
93 (Gunnar Jónsson k. G., 1998, bls. 249) 
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Alþjóðahvalveiðiráðið friðun á öllum hval og skyldi sú friðun verða 

endurskoðuð árið 1990.

Mynd 13 Heildarfjöldi veiddra hvala á árunum 1948
skýrslur fyrir veiðar fyrir árin 1948

3.4.2 Rannsóknir og veiðar

 Umfangsmiklar rannsóknir voru gerðar á hvölum í

1989. Þessar rannsóknir voru gerðar til að efla grundvöll á veiðiráðgjöf sem 

taka átti til endurskoðunar hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu 1990. Gerðar voru 

umfangsmiklar talningar á hvölum í samvinnu við aðrar þjóðir við Norður

Atlantshaf. Vísindaveiðar á langreyð og sandreyð voru einnig stundaðar á 

þessum árum til að fá líffræði

langreyðar og 70 sandreyðar í þeim tilgangi að skoða aldur, vöxt, æti og 

fleira.96 Árið 2003 hófust vísindaveiða

200 hrefnur hér við land frá 2003

á 10 langreyðum en e

vegna erfiðleika við sölu. Leyfðar voru hinsvegar veiðar á hrefnu í

atvinnuskyni og hafa verið 
                                                
94 (Jón Jónsson, 1990, bls. 352) 
95 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 165)
96 (Hafrannsóknarstofnunin, 2009) 
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eiðiráðið friðun á öllum hval og skyldi sú friðun verða 

endurskoðuð árið 1990.94   

Heildarfjöldi veiddra hvala á árunum 1948-2007. Ekki eru til neinar opinberar 
skýrslur fyrir veiðar fyrir árin 1948-1973. Engar veiðar leyfðar í atvinnuskyni árin 1986

2005. 95 

Rannsóknir og veiðar 1986-2009 

Umfangsmiklar rannsóknir voru gerðar á hvölum í kringum Ísland árin 1987

1989. Þessar rannsóknir voru gerðar til að efla grundvöll á veiðiráðgjöf sem 

taka átti til endurskoðunar hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu 1990. Gerðar voru 

umfangsmiklar talningar á hvölum í samvinnu við aðrar þjóðir við Norður

af. Vísindaveiðar á langreyð og sandreyð voru einnig stundaðar á 

þessum árum til að fá líffræðilegan skilning á dýrunum. Veidd

langreyðar og 70 sandreyðar í þeim tilgangi að skoða aldur, vöxt, æti og 

Árið 2003 hófust vísindaveiðar að nýju en þá á hrefnu. V

200 hrefnur hér við land frá 2003-2007 en árið 2006 voru einnig leyfðar veiðar 

á 10 langreyðum en einungis voru veidd 7 dýr. Veiðar hafa legið niðri síðan 

vegna erfiðleika við sölu. Leyfðar voru hinsvegar veiðar á hrefnu í

atvinnuskyni og hafa verið veidd 46 dýr síðan. Nú í ár, 2009 hafa verið í fyrsta 
         

(Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 165) 
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2007. Ekki eru til neinar opinberar 
1973. Engar veiðar leyfðar í atvinnuskyni árin 1986-
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1989. Þessar rannsóknir voru gerðar til að efla grundvöll á veiðiráðgjöf sem 

taka átti til endurskoðunar hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu 1990. Gerðar voru 

umfangsmiklar talningar á hvölum í samvinnu við aðrar þjóðir við Norður-

af. Vísindaveiðar á langreyð og sandreyð voru einnig stundaðar á 

eiddar voru 292 

langreyðar og 70 sandreyðar í þeim tilgangi að skoða aldur, vöxt, æti og 

nýju en þá á hrefnu. Veiddar voru 

2007 en árið 2006 voru einnig leyfðar veiðar 

legið niðri síðan 

vegna erfiðleika við sölu. Leyfðar voru hinsvegar veiðar á hrefnu í 

2009 hafa verið í fyrsta 
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skiptið leyfðar veiðar á stórhvölum í atvinnuskyni eftir 23 ára hvalveiðistopp. 

Veiðileyfið var gefið út 27. janúar 2009 af Einari K. Guðfinnssyni þáverandi 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Leyfið gildir frá árinu 2009-2013 og 

verður farið eftir ráðleggingum Hafrannsóknarstofnunarinnar um 

veiðiráðgjöf.97 

  Í ár (2009) hefur verið gefið út aflamark uppá á 107 hrefnur og 150 

langreyðar. Þessi kvóti gefinn út af Hafrannsóknarstofnuninni. Miðar aflamark 

fyrir hrefnu 1% af heildar stofnstærð eða 100 dýr miðað við nýjustu talningar. 

Gefið er út aflamark uppá á 150 langreyðar sé miðað við hefðbundið 

veiðisvæði en 200 dýr sé miðað við útbreiðslu svæði sem er enn stærra en 

veiðisvæðið. Er talið að stofnarnir geti vel þolað þessar veiðar.98 

  Helstu útflutingsvörur af hvalafurðum á árunum 1895-1915 voru 

hvalalýsi, hvalskíði, hvalbeinamjöl, hvalkjötsmjöl, og hvalagúanó.99 Það sem 

er nýtt af hvalnum í dag er kjöt, rengi, spik og sporður. Listamenn hafa fengið 

skíðin og reður hvala. Forhúðin hefur verið nýtt sem leður í veski og skó. 

Hugmyndir eru uppi um að nota spikið í að búa til olíu á hvalveiðibátana.100  

3.5 Veiðiaðferðir  

3.5.1 Spjót, laus skutull 

 Í gömlum ritum eru heimildir um hvalveiðar hér við land fyrir tíma erlendra 

hvalfangara. Ekki er vitað með vissu hvernig að þeim var staðið en talið er að 

menn hafi notast við spjót. Réru menn þá fyrir hvalinn og köstuðu í hann 

spjótum og ráku að landi með grjóti. Hvalskutulsjárnið var merkt 

hvalveiðimanni með einkenni sem samþykkt var á Þingvöllum.101 Gat hann 

þannig vitjað bráðar sinnar ef hún slapp og rak dauð á land í öðrum firði eða 

landshluta. Fékk finnandi hvalsins þá hlut af hvalnum.102 Heimildir eru fyrir 

                                                 
97 (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, 2009) 
98 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 90) 
99 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 146) 
100 (Gunnar Bergmann Jónsson, 2009) 
101 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 36-37) 
102 (Alþingi, 2006) 
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því að hvalkálfar reyðarhvala voru fangaðir og þeir stungnir með spjóti og það 

látið standa í þeim þar til þeir létust úr blóðeitrun. Þetta gat tekið 2-3 daga. 103 

3.5.2 Hvalveiðiskutull 

 Hvalveiðiskutull svipaður þeim sem er á mynd 14 kom hingað hugsanlega 

með Böskum. Í skutulinn var fest lína sem var svo fest í belgi eða bát til að 

þreyta hvalinn. Ekki var hægt að nálgast hvalina nema á árabát.104 Þessi 

veiðiaðferð tíðkaðist allt fram á 19. öld.105   

 

Mynd 14 Hvalveiðiskutull106 

3.5.3 Kaldskutull og sprengiskutull 

 Sprengiskutullinn var fundinn upp á 19.öld af Norðmanninum Sven Foyn. 

Byssa var fest á stafn skipsins og skutull með sprengju var settur í byssuna og 

skotið að hvalnum. Skutullinn lenti í hvalnum og sprakk eftir að hafa sokkið 

inn í holdið. Hvalurinn var svo dreginn inn, dælt í hann lofti og hann dreginn 

að landi.107 Einnig var notaður kaldskutull en á honum var engin sprengja. 

Hann var helst notaður við hrefnuveiðar þó sumir notuðu hann á langreyð. 

Ástæðan var sú að sprengiskutullinn eyðilagði meira af kjöti á dýrunum en 

kaldskutullinn. Einnig var notast við riffil til að aflífa dýr sem létust ekki við 

fyrsta skot. Eftir margar tilraunir og mælingar á þeim tíma sem tók hval að 

deyja við notkun á kaldskutli var ákveðið að banna notkun hans á stórhvali 

árið 1980. Ári seinna var notkun kaldskutuls einnig bönnuð við hrefnuveiðar.  

  Spengjuskutlar hafa þróast í gegnum tíðina og enn þann dag í dag að 

þróast. Markmiðið er að lágmarka skemmdir á kjöti í dýri og lágmarka 

dauðatíma þeirra samkvæmt kröfum Alþjóðahvalveiðiráðsins. Fara Norðmenn 

þar fremstir í flokki í rannsóknum, þróun á vopnum og aðgerðum til 

                                                 
103 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 40) 
104 (Barnes, o.fl., 1992, bls. 183) 
105 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 43) 
106 (Olmsted, 2005) 
107 (Trausti Einarsson, 1987, bls. 46) 
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lágmörkunar á dauðatíma.108 Helstu nýjungarnar eru sprengiskutull sem 

þróaður hefur verið af þeim. Whale-grenade-99 er ný tegund af sprengju sem 

sett er á skutul. Notað er penthrít sprengiefni og með henni er hægt að ná meiri 

árangri í að drepa dýrin. Sprengjan gefur frá sér meira högg og takmarkaðra og 

nær að drepa dýrið fyrr en áður. Einnig hefur annar útbúnaður í kringum 

veiðarnar verið bættur.109 Komið er nýtt eftirlitskerfi sem hægt er að setja um 

borð í hvalveiðibáta. Það kallast „blái kassinn“ „(e.blue box“). Kassinn nemur 

þegar skotið er úr byssunum og merkir þá GPS-punkt. Einnig skráir hann tíma 

sem tekur að draga hvalinn inn. Hægt er að setja veltinema sem skráir halla 

skips sem segir til að verið sé að taka bráð um borð. Þeir virka samt ekki einir 

og sér þar sem þeir skrá líka velting á bát sem orsakast vegna veðurs.110 

3.5.4 Aðrar veiðiaðferðir  

 Rannsóknir hafa verið gerðar með öðrum veiðiaðferðum. Gerðar voru tilraunir 

með rafmagnsskutul, carbon díoxíð (CO2) og hugmynd um deyfingu var einnig 

uppá borðinu. Engar þessara tilrauna voru ásættanlegar eða framkvæmanlegar 

ef tekið var mið af mannúðlegri aflífun.111 

3.5.5 Reglugerðir um veiðarfæri 

 Til eru reglugerðir um hvalveiðar frá 1949 sem stuðst er við og í dag er verið 

að uppfæra til að mæta alþjóðlegum kröfum. Er farið framá auknar kröfur um 

veiðitækni, aukið eftirlit til að tryggja mannúðlega og snögga aflífun og 

þjálfun manna í þeim vopnum sem nauðsynleg eru til veiðanna þ.e. riffli og 

meðferð sprengju ofl. Ekki er þó til nein nákvæm aðgerðalýsing fyrir 

hvalveiðarnar sjálfar en settar verða reglur þess efnis. Þær reglur munu ekki 

ganga skemur en alþjóðlegar samþykktir kveða á um.112 Hugsanlega verða 

settar frekari reglur um eftirlit um borð í hvalveiðibátunum en í reglugerð er 

farið  fram á að vanur hvalveiðimaður sé um borð.113 

                                                 
108 (Øen, 2006, bls. 1) 
109 (Øen, 2006, bls. 7-8) 
110 (Øen, 2005, bls. 2) 
111 (RSPCA Wildlife Deparment, 1991) 
112 (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2009) 
113 (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2009) 
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3.6 Efnahagsleg áhrif 

 Ekki eru til margar haldbærar tölur um nákvæm efnahagsleg áhrif hvalveiða 

hér við land. Hafa menn þó gefið upp tölur um störf fyrir 250 manns114 og 

tekjur uppá 4-5 milljarða á ári miðað við útgefinn kvóta.115 Helstu markaðir 

eru Japan sem er stærst, en einnig á Íslandi, Noregi og Færeyjum116. Ekki 

verður reynt að reikna út heildar ábata fyrir þjóðfélagið heldur verða einungis 

teknar brúttó tölur af sölu afurða.  

  Verð á kg af kjöti á langreyð til Japans var reiknað 1.404,5 kr/kg. Þessi 

tala var reiknuð með því að taka seldar afurðir af 7 langreyðum sem vógu 

81.774 kg og deila með verðmætum uppá 114.852.552,9 kr117 ef reiknað er út 

frá miðgengi Seðlabanka Íslands ársins 2008 en ekki sölugengi þess tíma 

(1Kr/0,7068 JPY). Miðað við 7 langreyðar og 81.774 kg af kjöti ættu að koma 

11.682 kg af kjöti af einum langreyð. Miðað við reikningana ætti þá verðmæti 

af einni langreyð að vera 16.407.508 kr. Leyfilegar veiðar eru 150 dýr.118 

  Verð á kg af kjöti á hrefnu út úr búð er 1300 kr/kg119 og kjöt af hverri 

hrefnu er í kringum 1800 kg120. Leyfilegar veiðar eru 107 dýr.121  

Tafla 1 Heildarverðmæti hvalafurða á langreyð og hrefnu. Kjöt af langreyð er miðað 
við útflutningsverðmæti. Verð á hrefnu er miðað við sölu útúr búð. 

  Langreyður Hrefna 
Þyngd (kg) 11682 1800 
Verð (Kr/kg) 1404,5 1300 
Fjöldi dýra 150 107 
Heildar 
verðmæti     2.461.105.350            250.380.000      

Samtals heildarverðmæti     2.711.485.350     
 

 Verðmæti hvakjöts á Íslandi er því sem nemur um 2.7 milljarðar í heildina.  

                                                 
114 (Hildur Sigurðardóttir, 2005) 
115 (Grétar Mar Jónsson, 2009) 
116 (Önundur Páll Ragnarsson, 2008) 
117 (Hagstofa Íslands, 2009) 
118 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 90) 
119 (Gunnar Bergmann Jónsson, 2009) 
120 (Trond Bjørndal & Conrad, 1998, bls. 166) 
121 (Hafrannsóknarstofnunin, 2008, bls. 90) 
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  Ekki er notast við neina útreikninga í sambandi við fitu eða aðrar 

afurðir af hvölum sem kæmu til hækkunar. Ekki er heldur í reikningunum 

tekið mið af verri hvalkjötsbitum sem færu á lægra verði. 

3.7 Hvalaskoðun við Íslandsstrendur 

3.7.1 Saga hvalaskoðunar 

  „Hvalaskoðun er sú iðja að horfa á hvali og önnur sjávarspendýr í þeirra 

náttúrulegu heimkynnum.“122 Hvalaskoðun er í sjálfu sér engin nýlunda. Til 

eru gögn um skipulagða hvalaskoðun allt til ársins 1950. Þá var minnismerki í 

San Diego í Bandaríkjunum skráð sem almennur hvalaskoðunarstaður fyrir 

gráhval. Árið 1955 var svo fyrsta hvalaskoðunarstöðin á sjó komið fyrir á 

sama stað. Borgaði fólk 1$ til að fara með bát til að skoða hvalina í návígi. 

Vakti það mikla lukku og dró að 10.000 manns strax fyrsta árið. Eftir það 

fjölgaði hvalaskoðunarfyrirtækjum jafnt og þétt í Bandaríkjunum. Í kringum 

1980 og 1990 breiddist hvalaskoðun um allan heim. Árið 1998 var gerð 

umfangsmikil rannsókn um hvalaskoðun í heiminum. Niðurstaðan var að 

hvalaskoðun væru aðgengileg í 87 löndum þar sem yfir 9 milljónir manns fóru 

í hvalaskoðun á ári og færi fjölgandi.123  

  Hvalaskoðun á Íslandi er þó frekar nýleg atvinnugrein. Árið 1995 var 

fyrsta hvalaskoðunarfyrirtækinu Norður-Siglingu komið á laggirnar. Farið er 

frá Húsavík út á Sjálfanda þar sem mikið er af hval. Hefur 

hvalaskoðunarfyrirtækjum síðan farið fjölgandi og eru þau í dag 10-12.124, 125 

Helstu hvalaskoðunarsvæðin eru Faxaflóinn og Skjálfandinn. Hér á landi hefur 

fjöldi fólks sem fer í hvalaskoðun aukist jafnt og þétt frá því hvalaskoðun hófst 

fyrst árið 1995. Í dag fara yfir 100.000 manns í hvalaskoðun á ári.126 Á mynd 

15 má sjá að fjöldi fólks sem fer í hvalaskoðun er nú í kringum 22% af heildar 

fjölda ferðamanna sem kemur til Íslands. Mest hefur verið gert útá hrefnuna í 

hvalaskoðuninni. Þó þau dýr séu kannski ekki mörg þá halda þá sig á 

                                                 
122 (Whale watching, 2007) 
123 (Whale watching, 2007) 
124 (Ásbjörn Björgvinsson & Lugmayr, 2002, bls. 53) 
125 (Ásbjörn Björvinsson, 2006) 
126 (Norður-Sigling, 2009) 
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svipuðum slóðum.

endurnýtanlega auðlind meðan ekki er gengið á hana.

Mynd 15 Heildar fjöldi ferðamanna á Íslandi og heildar fjöldi ferðamanna sem hafa 

3.7.2 Áhrif hvalaskoðunar á hegðun hvala

 Hvalaskoðunarbátar hafa ekki teljandi áhrif á hvali sé farið ré

rannsóknir130 hafa sýnt að ónærgætni og mikil ásókn í hvali á 

hvalaskoðunarsvæðum getur haft slæm áhrif á afkomu þeirra og hegðun. Sú 

hegðunarbreytin e

3.7.3 Reglugerðir um hvalaskoðun

Ekki er til nein lögbundin aðgerðarlýsing um hvalaskoðun sem verndar 

atvinnuveginn og kemur í veg fyrir hugsanlegan skaða sem gæti valdist af 

ónærgætni við hvalina. Hvalaskoðunarsamtök Íslands hafa

leiðbeiningarbækling fyrir hvalaskoðunarferðir við strendur Íslands. Er sá 

bæklingur unninn uppúr reglum og leiðbeiningum sem settar hafa verið um 

hvalaskoðun í löndum eins og Noregi, Bandaríkjunum og Nýja

Hvað varðar reglur

                                                
127 (Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2009)
128 (Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2009)
129 (Norður-Sigling, 2009) 
130 (Williams, Trites, & Bain, 2002) 
131 (Hvalamiðstöðin Húsavík, 2009)
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svipuðum slóðum.127 Hvalaskoðunarfyrirtækin líta á hvalinn sem 

endurnýtanlega auðlind meðan ekki er gengið á hana.128 

Heildar fjöldi ferðamanna á Íslandi og heildar fjöldi ferðamanna sem hafa 
farið í hvalaskoðun frá árunum 1995-2008. 129

hvalaskoðunar á hegðun hvala 

Hvalaskoðunarbátar hafa ekki teljandi áhrif á hvali sé farið ré

hafa sýnt að ónærgætni og mikil ásókn í hvali á 

hvalaskoðunarsvæðum getur haft slæm áhrif á afkomu þeirra og hegðun. Sú 

hegðunarbreytin eykst því nær sem bátur er hval. 

Reglugerðir um hvalaskoðun 

Ekki er til nein lögbundin aðgerðarlýsing um hvalaskoðun sem verndar 

atvinnuveginn og kemur í veg fyrir hugsanlegan skaða sem gæti valdist af 

ónærgætni við hvalina. Hvalaskoðunarsamtök Íslands hafa hinsvegar gefið út 

leiðbeiningarbækling fyrir hvalaskoðunarferðir við strendur Íslands. Er sá 

bæklingur unninn uppúr reglum og leiðbeiningum sem settar hafa verið um 

hvalaskoðun í löndum eins og Noregi, Bandaríkjunum og Nýja

Hvað varðar reglur og öryggi farþega um borð í hvalaskoðunarbátunum þá 

         
(Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2009) 
(Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2009) 

 
(Hvalamiðstöðin Húsavík, 2009) 
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Hvalaskoðunarbátar hafa ekki teljandi áhrif á hvali sé farið rétt að þeim en 

hafa sýnt að ónærgætni og mikil ásókn í hvali á 

hvalaskoðunarsvæðum getur haft slæm áhrif á afkomu þeirra og hegðun. Sú 

Ekki er til nein lögbundin aðgerðarlýsing um hvalaskoðun sem verndar 

atvinnuveginn og kemur í veg fyrir hugsanlegan skaða sem gæti valdist af 

hinsvegar gefið út 

leiðbeiningarbækling fyrir hvalaskoðunarferðir við strendur Íslands. Er sá 

bæklingur unninn uppúr reglum og leiðbeiningum sem settar hafa verið um 

hvalaskoðun í löndum eins og Noregi, Bandaríkjunum og Nýja- Sjálandi.131 

og öryggi farþega um borð í hvalaskoðunarbátunum þá 
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þurfa þeir að hlýta reglum um farþegaflutninga og heyrir það eftirlit undir 

Siglingarmálastofnun.132 

3.7.4 Nýting og nýjungar 

 Ekki er mikið um nýjungar í hvalaskoðun við Ísland. Hvalaskoðunarfyrirtæki 

hafa samt helst verið að sérhæfa sig og persónugera sig til að auka 

aðdráttaraflið. Dæmi um það er Norður-Sigling á Húsavík sem gerir út á gamla 

viðarbáta og er við Gamla Bauk sem er gamalt timburhús. Gera þeir það til að 

ýta undir nægjusemi, virðingu við náttúru og einnig til að persónugera sig.133 

Ekki hefur komið til þess ennþá hér á landi en erlendis bjóða sum 

hvalaskoðunarfyrirtæki uppá að fólk syndi með hvölum.134 Komið hafa þó upp 

skemmtilegar hugmyndir um kafbát í hvalaskoðun sem hefur þó ekki komist í 

framkvæmd.135 

3.8 Efnahagsleg áhrif 

 Rannsóknir á ferðaþjónustu sýnir svo ekki sé um villst að hvalaskoðun hafi 

jákvæð efnahagsleg áhrif á Íslandi bæði beint og óbeint. Á undanförnum árum 

hefur fjöldi fólks sem farið hefur í hvalaskoðun farið úr 2.200 manns árið 1995 

í um 114.800 manns árið 2008.136 Hvalaskoðun hefur hinsvegar ekki aukist 

hlutfallslega samanborið við ferðamannaaukninguna undanfarin ár. Þeir hafa 

hinsvegar haldið sínum hlut í kringum 21-23% af heildarfjölda ferðamanna frá 

árinu 2003 eins og sjá má á mynd 15.  

  Reiknaður verður beinn hagnaður af sölu miða í hvalaskoðun til að sjá 

hreinar tekjur af hvalaskoðun. Ekki er vitað um hlutföll barna og fullorðinna 

sem fara í hvalaskoðun. Notast er því alfarið við fullorðins miða sem hámarkar 

hagnað. Miðinn kostar 5.735 kr (skv.miðgengi Seðlabanka Íslands 2008) eða 

45 evrur.137 Tekjur af miðasölu í hvalaskoðun fyrir árið 2008 ætti því að vera í 

kringum 658 milljónir króna (658.433.047 kr).  

                                                 
132 (Siglingastofnun, 2009) 
133 (Norður-Sigling, Norður-Sigling, 2009) 
134 (WhaleSwim Adventures, 2009) 
135 (Hjálmar Jónsson, 2008) 
136 (Norður-Sigling, 2009) 
137 (Elding, 2009) 
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  Þegar leitt er hugan að hugsanlegu tekjutapi í ferða

gefa sér vissar forsendur. 

þeim sem fóru í hvalaskoðun að hvalaskoðunin hefði haft mikil eða mjög mikil 

áhrif á komu þeirra hingað til lands.

útreikninga. Ferðamönnum hef

500.000 manns frá árunum 1995

sinn hlut. 

Mynd 16 Aukning á ferðamönnum á Íslandi og í hvalaskoðun á árunum 1996

  Á mynd 16 má sjá að f

milli ára þó svo að ferðamönnum á Íslandi hafi fækkað

útreikningum þessum verður miðað við

hvalaskoðun sem ákváðu að koma sérst

er 22.960 manns fyrir árið 2008.

ferðamanni á ári

kostnað og eyðslu á meðan á dvöl stendur

eða 22.960 manns hætta v

ferðaþjónustunnar

                                                
138 (Geir Oddsson, 2003) 
139 (Ferðamálastofa, 2009) 
140 (Ferðamálastofa, 2009) 
141 (Norður-Sigling, 2009) 
142 (Hagstofa Íslands, 2009) 
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Þegar leitt er hugan að hugsanlegu tekjutapi í ferðaþjónustu 

sér vissar forsendur. Í skýrslu sem var gerð árið 2003 sögðust um 20% af 

þeim sem fóru í hvalaskoðun að hvalaskoðunin hefði haft mikil eða mjög mikil 

áhrif á komu þeirra hingað til lands.138 Notast verður við þá tölu til frekari 

ikninga. Ferðamönnum hefur einnig fjölgað á Íslandi úr um 190.000 í um 

500.000 manns frá árunum 1995-2008.139 Hvalaskoðunarfyrirtæki eiga þar 

Aukning á ferðamönnum á Íslandi og í hvalaskoðun á árunum 1996
2008140,141. 

Á mynd 16 má sjá að fólki sem fer í hvalaskoðun hefur 

milli ára þó svo að ferðamönnum á Íslandi hafi fækkað sum ár

útreikningum þessum verður miðað við þau 20% af ferðamönnum sem fóru í 

sem ákváðu að koma sérstaklega vegna hvalaskoðunar. S

22.960 manns fyrir árið 2008. Miðað verður við gjaldeyristekjur af hverjum 

á ári eða 145.540 kr.142 Það er upphæð sem felur í sér al

g eyðslu á meðan á dvöl stendur og er flug innifalið

eða 22.960 manns hætta við að koma til Íslands þá er hugsanlegt tekjutap 

ferðaþjónustunnar vegna hvalveiða 3.341 milljón króna (3.341.594.741 kr).
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Tafla 2 Hugsanlegt tekjutap í ferðaþjónustu. Fækkun ferðamanna (m.v. 20%) vegna 
hvalveiða og tekjumissir af hverjum ferðamanni. 

Ár Hvalaskoðun Kr pr. ferðamann Heildar tap 

2005 16320 106.274 1.734.392.867 

2006 17800 111.170 1.978.831.581 

2007 20860 103.551 2.160.063.753 

2008 22960 145.540 3.341.594.741 

  Útreikningar miðast við 20% fækkun á ferðamönnum í hvalaskoðun 

milli ára vegna hvalveiða. 

  Séu þessar tölur teknar og færðar yfir í miðasölu 

hvalaskoðunarfyrirtækja gæti það numið um 132 milljónum króna á ári sem 

hvalaskoðunarfyrirtækin verða af. 

3.9 Alþjóðleg hagsmunasamtök 

3.9.1 Alþjóðahvalveiðiráðið (IWC) 

 Alþjóðahvalveiðiráðið var skipað árið 1946 eftir mikla ofveiði á hvölum í 

heiminum. Ráðið var skipað í þeim tilgangi að huga vel að hvalstofnum í 

heiminum og byggja þannig grunn fyrir frekari nýtingu í hvalveiðiiðnaðinum. 

Orðrétt segir í Alþjóðahvalveiðiráðssáttmálanum;  

“The purpose of the Convention is to provide 

for the proper conservation of whale stocks 

and thus make possible the orderly 

development of the whaling industry.”143 

  Tilgangur ráðsins er að hafa eftirlit með og ráðleggja um nauðsynlegar 

aðgerðir sem lagðar eru fram á fundum. Aðgerðir sem ná yfir allar hvalveiðar í 

heiminum. Þær geta falið í sér friðun á einstaka tegundum eða svæðum. 

Takmarkanir og kröfur við veiðar, veiðisvæði og tímabil ofl. Allar þjóðir hafa 

aðgang að hvalveiðiráðinu.144 Frá því 1986 hefur Alþjóðahvalveiðiráðið gefið 

út 0 kvóta á veiðar í heiminum.145 

                                                 
143 (The International Whaling Commision, 2009) 
144 (International Whaling Commission, 2009) 
145 (International Whaling Commission, 2009) 
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3.9.2 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið (NAMMCO) 

 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið var stofnað í apríl 1992. Meðlimir 

ráðsins eru Noregur, Ísland, Grænland og Færeyjar. Markmiðið er að rannsaka 

og nálgast á nútímavæddan hátt sjávarvistkefið í heild sinni og skilja betur 

hlutverk sjávarspendýra innan þess. 

3.9.3 Helstu andstæðingar hvalveiða 

 Mörg náttúruverndarsamtök eru á móti hvalveiðum í heiminum. Þó halda 

mörg þeirra sig ekki eins mikið frammi og Grænfriðungar og Sea Sheapards. 

3.9.3.1 Grænfriðungar (Greenpeace) 

 Árið 1971 er félag Grænfriðunga stofnað.146 Markmið þess hefur verið að 

mæla máls á eyðingu náttúrunar án þess að beita ofbeldi. Félagið reynir að 

vera frjálst og óháð og fylgjandi sínum stefnum. Félagið gengur á styrkjum frá 

almenningi og fyrirtækjum sem eru hlynnt þeirra málstað.147 

3.9.3.2 Sea-Shepherd 

 Sea-Shepherd er félag sem hugsar fyrst og fremst um verndun sjávarspendýra í 

heiminum. Félagið hefur nú víkkað út stefnuskrána og hugar nú að verndun á 

öllu lífríki sjávar. Markmið félagsins er og hefur verið að stöðva tafarlaust 

allar veiðar á hval og sel í heiminum. Stofnandi og helsti talsmaður Sea-

Shepherd er Paul Watson. Sea-Shepherd gengur mun harðar fram en 

Greenpeace í sínum aðgerðum. Árið 1986 kom Sea-Shepherd til Íslands til að 

mótmæla hvalveiðum við Ísland. Afleiðingarnar voru að hvalveiðibátum Hvals 

hf var sökkt og skemmdir unnar á hvalvinnslustöðinni. Sea-Shepherd hefur svo 

verið að mótmæla veiðum Japana við Suðurheimskautið frá 2006148 til dagsins 

í dag.149 

3.9.4 Helstu hvalveiðiþjóðir 

 Þær þjóðir sem veiða stórhval í dag er hægt að skipta í þrjá mismunandi hópa. 

Þeir sem að stunda frumbyggjaveiðar (e.aboriginal subsistence whaling). 

Veiðar sem eiga að viðhalda gömlum hefðum og tryggja mat fyrir frumbyggja 

                                                 
146 (Greenpeace, The history of Greenpeace) 
147 (Greenpeace, 1999) 
148 (Sea Shepherd Conservation Society, 2008) 
149 (MBL, 2009) 
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sem hafa hefð fyrir hvalveiðum150. Svo eru þeir sem stunda veiðar í 

vísindaskyni (e.scientific whaling). Veiðar sem ætlaðar eru til að rannsókna á 

líffræði hvala151. Og þeir sem stunda veiðar í atvinnuskyni (e.commercial 

whaling). Veiðar sem tryggja eiga atvinnu.  

  Þær þjóðir sem stunda frumbyggjaveiðar eru Grænland (Danmörk), 

Rússland, Bandaríkin og St. Vincent, eyja í Karabíska hafinu. Margar þessara 

þjóða hafa stundað frumbyggjaveiðar frá 1985 og er meðaltalsveiðin í kringum 

350 dýr á ári.152 

  Þær þjóðir sem stunda vísindaveiðar eru Ísland og Japan. Japan hefur 

stundað vísindaveiðar síðan 1987. Íslendingar hófu vísindaveiðar eftir komu 

sína í hvalveiðiráðið 2003.153 

  Þær þjóðir sem stunda svo veiðar í atvinnuskyni eru Noregur og Ísland. 

Noregur hefur stundað veiðar í atvinnuskyni með hléum síðan 1986. Ísland hóf 

hinsvegar veiðar í atvinnuskyni 2006.154  

   

  

                                                 
150 (International Whaling Commission, 2008) 
151 (International Whaling Commission, 2008) 
152 (International Whaling Commission, 2008) 
153 (International Whaling Commission, 2008) 
154 (International Whaling Commission, 2008) 
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4 Aðferðafræði 
Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindleg 

rannsóknaraðferð er ákveðið ferli við gagnasöfnun. Hún er notuð þegar safnað 

er gögnum um merkingu fyrirbæra. Hún byggir á innsæi og skilningi. 

Eigindlegar rannsóknir byggja á að rannsaka fólk, hluti, samskipti og atburði í 

náttúrulegu umhverfi og samhengi. Reynt er að útskýra hvernig fólk skilur 

hlutina. Hlutverk rannsakanda er að öðlast heildstætt yfirlit yfir samhengi 

rannsóknar155. Ákveðið var að notast við viðtöl við gagnasöfnun. Eigindleg 

viðtöl eru opinská og krefjast tilfinnigalegra tenginga, trausts og meira 

jafnræðis af báðum aðilum. Þannig er hægt að fá meira útúr viðmælendum og 

tengjast þeirra viðhorfum betur. Einnig er hægt að spyrja ef eitthvað er óljóst 

og fá betri útskýringu156. 

  Búnir voru til staðlaðir spurningalistar (Viðauki I og II)og tekið var 

viðtal við aðila sem valdir voru af ásetningi (Listi viðmælenda) sem úrtak til að 

hámarka gæði gagna. Viðtal var opið en spurningalistar voru notaðir til að 

draga fram ákveðin mál sem hafa komið upp á milli hópana. Spurningalistar 

hvalfriðunarsinna (Viðauki I) og hvalveiðisinna (Viðauki II) voru eins að 

undanskildum 3 spurningum.  

  Ákveðinn þungavigtarhópur hvalfriðunarsinna og hvalveiðimanna var 

valinn. Valið var þekkt fólk úr báðum greinum sem hafa komið fram og tjáð 

sig opinberlega í blöðum eða sjónvarpi. Ákveðið var að hafa hópinn frekar 

minni og láta það gilda meira. Valdir voru 3 aðilar úr hvorum hóp fyrir sig. 

Reynt var að ná persónulegu viðtali við viðmælendur til að fá sem mest útúr 

viðtalinu. Voru viðtöl tekin upp til að hægt væri að fara betur yfir viðtöl á 

eftir.157 Talið var að með því að beita þessari aðferðafræði væri hægt að greina 

vandamálið nánar og vinna útfrá sjónarhornum viðmælenda. Ekki náðist 

persónulegt viðtal við einn viðmælenda. Eitt viðtal var í síma og tekið upp. 

Gerður var samningur við hvern og einn viðmælanda til að tryggja að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt. Var það gert til að reyna fá meira útúr viðmælendum en 

                                                 
155 (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006, bls. 12) 
156 (Seidman, 1998, bls. 1-8) 
157 (Seidman, 1998, bls. 97-101) 
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annars hefði hugsanlega verið mögulegt.Viðmælendur gáfu leyfi sitt svo nöfn 

þeirra mætti geta í heimildarskrá.  

 Reynt var einnig að ná tali af núverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

Steingrími J. Sigfússyni og fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

Einari K. Guðfinnssyni. Ekki náðist tal af þeim sökum anna. Áttu þeir að koma 

inn í verkefnið með pólitískt sjónarmið. 
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5 Úrvinnsla gagna 
 Farið var yfir hvert viðtal fyrir sig. Ekki voru skráðar niður einstakar 

niðurstöður. Fundnar voru sameiginlegar áherslur og skoðanir, skörun og 

ágreiningar. Sameiginlegar niðurstöður hvalaskoðunarmanna eru skráðar sér. 

Sameiginlegar niðurstöður hvalveiðimanna eru skráðar sér. 

  Við yfirferð á verkefni var leitað eftir vissum þræði í gegnum viðtölin. 

Lagt var mikil áhersla á orðin „auðlind“ og „sjálfbæra nýtingu“. Hvalurinn er 

auðlind sem vilji er til að nýta. Hinsvegar eru misjafnar skoðanir hvernig meta 

á þá þrjá þætti hagkvæmni og sjálfbærrar nýtingar. Deilt er um hvað eigi að 

meta til kostnaðar og tekna.  

  Horft verður á líffræðilegt, félagslegt og hagfræðilegt sjónarhorn um 

hvalveiðar og hvalaskoðun og skoðað hvað má betur fara.  

5.1 Hvalfriðunarsinnar 

5.1.1 Líffræðilegt 

� Æti hvala 

 Hvalfriðunarsinnar lögðu mikla áherslu á óvissu er varðar 

ætissamsetningu hvala á Íslandi. Verið væri að ráðast á þann sem síst 

skildi. Hafnar væru veiðar á skíðishvölum sem höfðu hvað mest af átu 

og sandsíli í sinni fæðu. Fullyrt var að hrefnan og langreyðurin hefði 

lítil áhrif á fiskistofnanna. Hinsvegar fengju tannhvalirnir að vera í 

friði. Þeir sem að ætu hvað mest af fiski. Hvalfriðunarsinnar eru ekki 

sáttir við þau rök hvalveiðisinna að hvalurinn væri að éta „allan“ 

fiskinn í sjónum og að veiðarnar skiptu svo miklu fyrir fiskistofnana í 

landinu. Hvalfriðunarsinnar eru ekki sáttir við nýjustu upplýsingarnar 

eru að hrefnan væri að éta í kringum 2-300 þúsund tonn af þorski. Þeir 

vildu meina að hvalurinn æti mikið magn í lífríki sjávar en það yrði að 

horfa á það frá réttu sjónarhorni. Miðað við allan lífmassann í sjónum 

þá er hvalurinn ekki að éta mikið. Hvalfriðunarsinnar fullyrða að veiðar 

á einhverjum 200 skíðishvölum mun ekki hafa mikil áhrif á fiskistofna. 

Einnig var vitnað í orð Gísla Víkingssonar. Þar sagði Gísli að ekki væri 
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vitað nóg um fæðu hvala hér við land til að hægt væri að fullyrða hvort 

eða hvað þeir hefðu mikil áhrif á fiskistofna hér við land. 

 

� Vísindaveiðar 

Hvalfriðunarsinnar voru nokkuð sammála um að vísindaveiðarnar hér 

við land hefði verið leið stjórnvalda til að skjóta sig inní veiðarnar. 

Bentu þeir á kort Hafró yfir veidd dýr í vísindaskyni. Þeir benda á að 

dreyfingin hafi alls ekki verið ásættanleg. Jafnvel hafi IWC Scientific 

Committee átti erfitt með að samþykkja skýrsluna vegna lélegrar 

dreifingar. Mikið eða í kringum 90% af hrefnunni hafi verið veidd 

innan við 3 mílur við land.  Einnig voru hvalatalningar og 

reikniaðferðirnar gagnrýndar af hvalfriðunarsinnum. Óvissan sé svo 

mikil. Benda þeir á talningar Hafró sem fara úr 44.000 dýrum í rétt 

rúm 10.000 dýr milli talninga. Sögðu margir að þetta væri alveg 

óásættanlegt. Ef miðað væri við 44.000 dýr á landgrunni Íslands þá 

ætti að vera 1 hrefna á hverja 1,4 fersjómílu. Einnig var talað um að 

hægt væri að ná þessum gögnum sem Hafró sæktist eftir án þess að 

þurfa að drepa dýrið. Það væri gamli veiðimannahátturinn að þurfa að 

skoða magann í dýrunum til að sjá hvað þeir væru að éta. Sögðu þeir 

að með því að skoða ísótópa væri hægt að sjá hvað dýrin væru að éta 

mörg ár aftur í tímann. Það þyrfti ekki nema brot af sýni til af fá 

niðurstöðu. 

 

� Áhrif veiða á stofnstærð og hegðun hvala 

Ekki voru allir samt sammála um hvaða áhrif veiðarnar gætu haft á 

stofn hvalanna. Sumir voru á því að veiðar á þessum 250 dýrum hefði 

lítil áhrif nema kannski helst á langreyðina. Forsendur veiðanna væru 

bara engar. Annars voru menn nokkuð sammála um að veiðarnar 

hefðu áhrif á hvalaskoðunina og að áhrifin væri strax komin í ljós. 

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 
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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 dýrin sem héldu sig á 

og í kringum hvalaskoðunarsvæðin. Þessi dýr hefðu kannski verið til 

sýnis ár eftir ár en væru nú horfin.  

 

� Veiðar á hnúfubak 

 Vara menn eindregið við því að leggja í veiðar á  hnúfubak. Hann hafi 

mikið öflugri ímynd á bakvið sig og það væru ekki það mörg dýr í 

kringum landið.  Lögð var áhersla að horfa á heildarmyndina. 

   

� Annað sem getur ógnað hval 

 Hvalfriðunarsinnar eru sammála um aðra hluti sem geta haft áhrif á 

hvali í heiminum. Var það helst að nefna að mikið væri að hval sem 

meðafla í veiðarfæri og áhyggjum af litlu eftirliti með þeim afla. 

Einnig væri aukin skipaumferð og mengun áhyggjuefni. 

5.1.2 Félagslegt 

� Áhrif hvalveiða á samfélagið 

Hvalfriðunarsinnar eru á þeirri skoðun að hvalaskoðun hefði mun 

meiri áhrif en hvalveiðar. Nefndar voru tölur að til landsins komi nú 

500.000 manns og 115.000 af þeim fari í hvalaskoðun. Talað var um 

breytta ásýnd bæjarfélaga vegna hvalaskoðunarfyrirtækja og líta nú 

mörg hús og garðar betur út. Mætti það rekja til aukningu á 

ferðamönnum til bæjarfélagana. Hvalaskoðun væri orðin gríðarlega 

vinsæl afþreying í ferðaþjónustu og byggði upp jákvæða og hlýja 

ímynd. Hvalfriðunarsinnar segja að Ísland sé tákn ferskleika, tákn 

náttúru og náttúruverndar. Hvalir eru huglægt tákn fyrir 

umhverfisvernd í heiminum. Hvalurinn er tákn um auðlind sem var 

nær útrýmt í heiminum og því vilja menn síður gefa eftir og leyfa 

veiðar á ný. Að þeim sökum er hvalaskoðun mjög mikilvæg í hugum 

margra, því ekki er gengið á auðlindina.  
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� Tilfinningaleg viðbrögð við hvalveiðum 

Hvalafriðunarsinnar eru á því að hvalveiðar eru ekki síður 

tilfinningamál hér frekar en erlendis. Hrefnan hefur kannski ekki 

sama tilfinninga gildi og stórhveli eins og langreyðurin. En áhyggjur 

manna væru samt ekki minni. Fullyrt var að  þjóðarrembingurinn 

skemmdi stundum fyrir okkur. Minnst var á fyrstu myndina sem tekin 

var af hrefnuveiðum hér við land. Hún var af dauðri hrefnu og hélt 

veiðimaður á hrefnuhjarta í hendinni. Hvalfriðunarsinnar eru á því að 

við þurfum ekki að ögra. Allir voru sammála um að stórhvalaveiðar 

hefðu mikið hærri áhættustuðul. Þær myndu vekja athygli. Við værum 

að fara að veiða dýr sem er skráð í útrýmingarhættu. Vildu menn 

meina að helsta ástæðan fyrir að ekki var lagt í hnúfubakinn væri sú 

að hvalveiðisinnar lögðu ekki í dýrin af pólitískum og fjárhagslegum 

ástæðum. Veiðar í sumar gætu því vakið upp enn meiri og ekki svo 

góðar tilfinningar í garð Íslendinga. Hvalfriðunarsinnar bentu á að 

þegar við hófum veiðar á hrefnu komu formleg mótmæli frá 23 

ríkisstjórnum til Íslendinga. 

 

� Hvalurinn, alþjóðleg eign 

Hvalafriðunarsinnar voru allir á því að hvalurinn væri flökkudýr og 

færi á milli hafsvæða. Að þeim sökum er hann eign allra. Hann væri 

alþjóðleg eign og allar þjóðir skoða hvalveiðar út frá sínum 

hagsmunum. Nefndu þeir dæmi þar sem Ástralir gagnrýna Japani fyrir 

að veiða hval í suðurhöfum. Ástæðan er helst sú að sá hvalur sem 

Japanir eru að skjóta gengur til Ástralíu inná hvalaskoðunarsvæðin 

þeirra. Við mættum ekki taka okkur útfyrir sviga. Við erum hluti af 

einni heild. Við erum aðeins lítil þjóð í stórum heim. Ein ljót 

ljósmynd af hvalveiðum hér við land gæti haft gríðarleg áhrif 

erlendis.  

 

� Reglur í hvalveiðum og hvalaskoðun 

Hvalaskoðunarfyrirtæki á Íslandi hafa engar reglugerðir sem þeir 

þurfa að hlýta í umgengni við hvalina. Eins eru engar reglugerðir sem 
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að vernda hvalaskoðunarfyrirtækin. Menn þurfa eingöngu að hafa 

leyfi til farþegaflutninga á bát sem gefið er út af Siglingastofnun. 

Hvalfriðunarsinnar vildu meina að það hafi ekki verið áhugi hjá ríkinu 

til að setja lög í kringum hvalaskoðun á Íslandi. Hvalfriðunarsinnar 

bentu á að Hvalaskoðunarsamtök Íslands hafa gefið út 

viðmiðunarreglur að eigin frumkvæði. Þær reglur væru byggðar á 

kröfum IWC og reglum sem eru í gildi hjá erlendum 

hvalaskoðunarfyrirtækjum. Samt vantaði einhverja reglugerð sem 

verndaði hvalaskoðunarfyrirtækin og kæmi í veg fyrir offjölgun á 

hvalaskoðunarfyrirtækjum sem gæti skaðað öll fyrirtækin og hvalinn 

líka. Hvalafriðunarsinnar vilja meina að hvalaskoðun sé ekki metin af 

þeim verðleikum sem hún er í raun, að hvalaskoðun sé eins og 

aukabúgrein og hafi í raun ekkert vægi. Einnig vildu þeir benda á að í 

ný settum reglum frá sjávarútvegsráðherra vantaði reglur um eftirlit 

um borð í hvalveiðibátum. Bent var á að það væri kominn „kassi“ 

sem skráði allt varðandi veiðarnar sem þyrfti. 

 

� Mannúðlegar veiðar 

Hvalfriðunarsinnar eru á því að ekki sé í raun til mannúðlegra vopn en 

sprengiskutullinn. Kaldskutullinn var nú bara til að særa dýrin. Það 

tók alltof langan tíma að drepa dýrið með honum. Ísland er 

veiðimanna samfélag. Samt væri það algerlega óviðunandi að nota 

slíkt tól sem sprengiskutullinn er, til veiða.  

 

� Frumbyggjaveiðar 

Samstaða er um að frumbyggjaveiðar séu ekki það sem Íslendingar 

skulu reyna að sækjast eftir. Það  væri kannski hægt fyrir einhverja 

vestfirðinga eða austfirðinga að sækjast eftir frumbyggjakvóta. Þetta 

er hinsvegar iðnaðarþjóðfélag og veiðimannahugsunargangurinn er 

búinn. 
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� Dýrverndunarsamtök 

Nokkur vissa er hjá hvalfriðunarsinnum að dýraverndunarsamtök geti 

haft þó nokkur áhrif hér á Íslandi. Ef dýraverndunarsamtök taka sig til 

og hvetja fólk til að sniðganga Ísland og íslenskar vörur þá geti 

tekjutap orðið verulegt. Sátt er um starfsemi dýraverndunarsamtaka 

en Sea-Shepherd er ekki þar á meðal. Hvalfriðunarsinnar eru ekki 

sáttir við hvernig þeir starfa og vildu helst ekki fá þá hingað til lands. 

Sea-Shepherd myndi líkast til gera meira illt en gott fyrir mannorð 

dýraverndunarsamtakanna. 

5.1.3 Hagfræðilegt 

� Hvalurinn sem auðlind 

Hvalfriðunasinnar segja ótvírætt að auðlindin sé hrefnan. Hún sé 

alþjóðleg auðlind. Minnsti reyðarhvalurinn, skiptir mestu máli í 

hvalaskoðun en minnstu máli í hvalveiðum. Hún hefur minnsta kjötið 

og er meira virði sem skoðunardýr en veiðidýr. Steypireyður og 

hnúfubakur skipta líka miklu máli en langreyðurin minna. Talað var 

um að Hvalaskoðun á Húsavík væri að skila um 600-700 milljónum 

til samfélagsins. Eins ef hugsað væri til nýtingar þá spyrja þeir hvort 

það sé ekki hámarksnýting að skoða hvalina. Hvalirnir eru þarna aftur 

og aftur. Minnast þeir á að 10 milljónir manna fara í hvalaskoðun í 

heiminum. Hvalveiðar skila ekki nema broti af því. Bent var á að 

margir hvalastofnar hafi horfið vegna græðgi hvalveiðimanna. 

  

� Markaðir 

Hvalfriðunarsinnar eru á því að það sé takmarkaður markaður fyrir 

hvalkjöt. Japan, Noregur, Færeyjar séu einu markaðirnir en það sé 

lokað alls staðar annarsstaðar og auðvelt sé að metta þá markaði sem 

fyrir eru. Sú hefð sem var fyrir hvalkjöti sé hverfandi. 

   

� Útboð eða veiðigjald? 

Þegar talað er um útboð á kvóta þá telja menn það alveg eðlilega 

þróun. Hinsvegar vilja sumir frekar að það sé seldur veiðiréttur. 

Annars sé verið að afhenda ákveðin verðmæti og aðrir hafi þá ekki 
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möguleika á að komast inn. Veiðigjaldið hafi hinvegar ekkert að segja 

um álit annarra þjóða á okkur. 

 

� Alþjóðahvalveiðiráðið 

Almennt er sú skoðun að IWC hafi verið stofnað til að hámarka 

nýtingu og tryggja auðlindina til framtíðar og tryggja afkomu og 

þróun hvalveiðifyrirtækja. Hvalfriðunarsinnar vilja meina að ekki hafi 

verið hugsað til hvalaskoðunarfyrirtækja á þeim tíma. 

   

� Tekjur/Tap vegna hvalveiða  

 Hvalfriðunarsinnar fullyrða að tap hafi orðið vegna hvalveiða. Ferðir 

sem hafi verið stílaðar sérstaklega á umhverfissamtök hafi fallið niður. 

Það hafi ekki verið þessir hörðu dýra- og náttúruverndarsinnar heldur 

frekar þeir sem voru meðvitaðir um umhverfi sitt. Ferðamönnum hefur 

samt fjölgað um 10-14% á ári í ferðaþjónustunni en minnkað í 

hvalaskoðun eftir að hvalveiðar hófust. Reynt var að koma í veg fyrir 

að ferðaþjónustur og dýraverndunarsamtök færu í að beina 

ferðamönnum frá Íslandi. Það hefði komið niður á ferðaþjónustu en 

ekki á hvalveiðum. Fullyrða þeir að við séum að stefna ferðaþjónustu í 

óþarfa hættu. Óvissa er hinsvegar um hvað skeður í sumar vegna 

veikrar krónu. Hvalfriðunarsinnar telja að áhrif vegna hvalveiðanna 

gæti líka komið fram í minnkandi útflutningi á íslenskum vörum. Þá 

bentu þeir á bréf frá  Whole Food sem lýst yfir áhyggjum sínum og 

hugsanlegum aðgerðum ef þessari stefnu verður haldið til streytu. 

Hvalfriðunarsinnar telja að þetta ætti eftir að hitta okkur með mun 

þyngri hætti en áður. 

 

5.1.4 Friðlýsing svæða 

Hvalfriðunarsinnar telja að af tvennu illu þá er skárra að hafa friðlýst 

hvalaskoðunarsvæði en að hafa þau ekki. 

Tillaga þeirra var að sjá línu frá Melrakasléttu í Grímsey og í 

Siglunes á Norðurlandi. En fyrir sunnan í  Faxaflóa, Snæfellsnes  í 

Reykjanestá, lágmark. Ef hvalaskoðun verður ekki á Stykkishólmi. 
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Þeir vilja stærra svæði kringum Vestmannaey og friða svæði hjá 

Grindavík. Það er hugsað svo hægt sé að koma sér þar fyrir í slæmum 

vestanáttum og bjóða þá uppá hvalaskoðun þaðan. 

5.2 Hvalveiðisinnar 

5.2.1 Líffræðilegt 

� Æti hvala 

Lítið kom fram hjá hvalveiðisinnum um hvað hvalurinn væri að éta 

mikið af fiski í kringum landið. Lögð var áhersla á að hvalurinn sé 

flökkudýr og fari þangað sem ætið sé.  

 

� Vísindaveiðar 

Vísindaveiðar Hafró og hvalatalningar eru í miklum metum hjá 

hvalveiðisinnum. Verið sé að finna út hvar hvalirnir eru í raun í 

fæðukeðjunni og hvaða áhrif hafa þeir á lífkerfið í sjónum. Fullyrða 

þeir að ekki sé hægt að gagnrýna vísindaveiðar Hafró. Þær fari mjög 

fræðilega fram og dýr séu fundin og skotin eftir fyrirfram ákveðnum 

reglum. Skiptir ekki máli hvernig dýrið sé. Hafró hafi einnig farið sér 

mjög varlega í allt sem þeir hafa verið að gera og vilja frekar hafa 

vaðið fyrir neðan sig en hitt. Hvalveiðisinnar segja að hvalir séu stór 

hægvaxta dýr og lifa lengi og að veiðiálag sé ekki það mikið að það 

muni hafa einhver áhrif.  Þeir leggja áherslu á mikilvægi vísindaveiða 

og rannsóknir tengdar þeim vegna þeirrar vitneskju sem veiðarnar 

geta veitt mönnum um stöðu mála í lífríkinu. 

 

� Áhrif veiða á stofnstærð og hegðun hvala 

Álit manna er að sá kvóti sem að búið sé að gefa út muni ekki hafa 

áhrif á stofnstærð hvalanna. Hvalveiðisinnar segja að sú hrefna sem 

flokkast til skoðara séu allar hrefnur sem séu búnar að troða sig út af 

fiski. Það séu rólegu dýrin sem hægt sé að nálgast. Minntust menn á 

að á árunum 2005 til 2006 hafi hrefnurnar verið frekar styggar og 

erfitt að ná. Vilja þeir meina að það hafi verið sökum fæðisskorts. 

Enda hafi það komið á daginn að þær hrefnur sem að náðust eftir 
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eltingarleik hafi allar verið með tóma maga. Dýr voru frekar horuð og 

lítið sást af síld og loðnu. Vilja sumir meina að það sé svo mikið af 

hval í sjónum að hann sé byrjaður að keppa sín á milli um fæðuna. 

Hnúfubakur geti orðið gott dæmi um hvað skeður ef dýr eru alfriðuð. 

Þó langreyður sé á lista yfir dýr í útrýmingarhættu þá ætti það ekki 

við um þennan stofn. IUCN Red List náttúruverndarsamtökin taka 

það líka fram á sínum lista. 

 

� Veiðar á hnúfubak 

Ekki er samstaða um veiðar á hnúfubak meðal hvalveiðisinna. Telja 

sumir að ekki sé rétt að horfa til hnúfubaksins næstu árin. Sé það helst 

vegna þess að hann hefur stærri ímynd en aðrir hvalir. Einnig hefur 

Hafrannsóknarstofnunin ekki rannsakað hann. Meðan 

Hafrannsóknarstofnunin gefur ekki út tölur þá ætti að láta hann í friði. 

Aðrir eru á móti hnúfubaknum og hvetja frekar til að hefja veiðar fyrr 

en seinna. 

 

� Annað sem getur ógnað hval 

Hvalveiðisinnar minnast helst á mengun þegar minnst er á aðra hluti 

sem geta skaðað hvalinn. Það kæmi fram í fitu hvala og sérstaklega 

tannhvala sem eru ofar í fæðukeðjuni. Þar er hlutfall mengunarefna 

mikið. Fólk yrði að huga vel að mengun í heiminum. 

5.2.2 Félagsleg 

� Áhrif hvalveiða á samfélagið 

Hvalveiðisinnar telja að hvalveiðar muni tvímælalaust hafa jákvæð 

áhrif á atvinnu og auknar tekjur á þeim svæðum sem hún verður 

stunduð.  

 

� Tilfinningaleg viðbrögð fólks við hvalveiðum 

Hvalveiðisinnar hafa ekki miklar áhyggjur af þeirri ímynd sem 

hvalirnir hafa eða þeim áhrifum sem veiðarnar gætu haft. Segja þeir 

að ferðamönnum hafi farið fjölgandi ár frá ári þrátt fyrir veiðarnar. 

Svo hafi einnig verið farið rólega af stað og ekki verið að teknar 
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neinar stór ákvarðanir sem gætu skapað neikvæða umfjöllun. 

Hinsvegar vita þeir af þeirri áhættu sem veiðarnar geta hugsanlega 

haft í för með sér og hvetja til þess að farið verði varlega og tekin 

verði lítil skref í einu. 

 

� Hvalurinn, alþjóðleg eign 

Hvalveiðisinnar vilja leggja samþykki sitt yfir að hvalurinn sé 

sameiginleg auðlind. Hinsvegar segja þeir að það sé réttur hverrar 

þjóðar að nýta þá auðlind sem að henni stendur ef það sé gert á 

sjálfbæran hátt. Aðrar þjóðir hafa rétt til að koma sinni gagnrýni 

áleiðis. Þær hafa hinsvegar ekki rétt til að banna okkur að nýta hana ef 

hún er nýtt skynsamlega. Hvalfriðunarsinnar verði hinsvegar allaf 

ósáttir við hvalveiðar. 

 

� Reglur í hvalveiðum og hvalaskoðun 

Hvalveiðisinnar segja að vinnureglur um borð í bátum og kringum 

veiðarnar verða að vera góðar. Verið sé að vinna við hættulegar 

aðstæður, með sprengjur og skotvopn. Benda þeir á að 

verklagslýsingar eru teknar frá NAMMCO og 

Alþjóðahvalveiðiráðinu. Leyfi séu gefin fyrir þá sem uppfylla ströng 

skilyrði um réttan útbúnað til hvalveiða.  

 

� Mannúðlegar veiðar 

Menn eru á eitt sáttir um að nýja pentrít sprengjan sé eitt af 

mannúðlegustu aðferðum sem hægt er að nota til aflífunar á svo 

stórum dýrum sem hvalurinn sé. Sprengiskutllinn uppfylli öll þau 

viðmið sem krafist er við aflífunar á villtu dýri. Bent var á að Svíar 

hafa meira að segja sagt að elgsveiðar þeirra væru ekki eins 

árangursríkar og hvalveiðarnar.  

 

� Frumbyggjaveiðar 

Hvalveiðisinnar segja að við þurfum ekki að reyna að fara á 

frumbyggjaveiðar. Tekið var fram að það væri meira að segja 
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niðrandi fyrir þær þjóðir sem væru að nýta sér þann rétt. Þær hefðu 

fullan rétt eins og aðrir til að auðgast á sinni auðlind. 

 

� Dýraverndunarsamtök 

Hvalveiðisinnar eru fyllilega sáttir við dýra-, og 

náttúruverndunarsamtök. Þeir gera sér vel grein fyrir því að samtökin 

geta hinsvegar haft áhrif á komu fólks til landsins ef þau vildu. Þau 

geta farið með rangt mál en fjölmiðlar séu hinsvegar mun meðvitaðri 

um hugsanlegt framferði þeirra og passa sig á að fara með rétt mál.  

5.2.3 Hagfræðilegt 

� Hvalurinn sem auðlind 

Hvalveiðisinnar eru á því að nýta eigi hvalinn eins og hverja aðra 

auðlind. Á sjálfbæran hátt. Þeir lögðu einnig áherslu á að verið væri 

að nýta hvalinn en ekki útrýma honum. Telja sumir að 

útflutningtekjur af hvalafurðum geti numið allt að 4-5 milljörðum 

króna á ári. Þá er ekki tekið í reikninginn það sem sjávarútvegurinn í 

heild sinni gæti grætt.  

 

� Markaðir 

Hvalveiðisinnar eru ekki með miklar áhyggjur af mörkuðum. 

Hinvegar sé verið að tryggja veiðar næstu árin til að halda mörkuðum. 

Helstu atriðin í vöruþróun og vinnslu er að hafa markað fyrir kjötið. 

Það er ekki hægt að tryggja og stækka markað nema framboðið sé 

stöðugt. Meðan það sé ekki gert þá verður erfitt að hámarka nýtingu 

og arð. Þeir segja að hægt sé að nýta allt úr hvalnum. Kjöt, rengi og 

hluti af spiki af langreyð sé fryst. Innyfli og bein fara í suðupotta og 

lýsið tekið ofanaf. Bein fara í mjöl. Í hrefnunni er hugað að þurrkuðu 

kjöti, auknu vöruúrvali í marineringu ofl. Þar séu menn einnig að 

hugsa um að nýta spik til olíuframleiðslu á bátanna sem sparar 

gjaldeyri og gerir bátana nær sjálfbæra. Vöruþróun er mikilvæg til að 

búa til markað fyrir vöru en mikilvægast er jafnt framboð af hráefni til 

að geta haldið í söluaðila erlendis og skapa aukna eftirspurn segja 

hvalveiðisinnar.  
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� Útboð eða veiðigjald 

Hvalveiðisinnar eru fyllilega sáttir við að borga fyrir nýtingarréttinn 

til að veiða hval. Það sé ekki bein úthlutun til manna heldur sé sett 

aflamark og menn veiða þar til ákveðnum fjölda dýra er náð. Vilja 

þeir þá að þeir sem fái leyfin séu rétt útbúnir og hafi tilskilin réttindi.  

Hvalveiðisinnar segja að til að hægt sé að tryggja hámarks arð 

greinarinnar verður að tryggja öruggar veiðar næstu árin.  

 

� Alþjóðahvalveiðiráðið 

Hvalveiðisinnar tala um mikilvægi Alþjóðahvalveiðiráðsins á 

jákvæðan hátt. Nauðsynlegt sé fyrir alþjóðasamfélagið að halda utan 

um þessa náttúruauðlind annars væri hætta á að þjóðir færu að 

misnota hana. Hinsvegar þurfi ráðið að fara að huga aftur að 

grunnatriðum sínum. Nýtingu hvalsins á sjálfbæran hátt. Ef ráðið 

stefnir hinsvegar í að verða að hvalfriðunarráði þá þurfi menn 

hinsvegar að fara að hugsa sinn gang. 

 

� Tekjur/Tap vegna hvalveiða 

Hvalveiðisinnar eru harðir á að hvalveiðar hafi ekki haft nein teljandi 

áhrif á tekjur vegna ferðamennsku eða tapaðra markaða erlendis. Bent 

var á að í Noregi komu fram einhverjar óánægjuraddir.  Þegar það var 

skoðað betur þá var niðurstaðan sú að einungis eitt fyrirtæki hafi 

tapað einhverju vegna hvalveiðanna. Það var svefnpokaframleiðandi 

sem tapaði einhverri sölu. Hvalveiðisinnar segja að fólk viti af þeirri 

hættu sem sé til staðar og gert sé ráð fyrir tímabundnum samdrætti í 

ferðaþjónustu vegna þessa. Einnig sé reiknað með einhverju tapi í 

sölu erlendis. 

5.2.4 Friðlýsing svæða 

Hvalveiðisinnar benda á að helsta málið til að tryggja afkomu 

hvalaskoðunar og hvalveiða sé að lágmarka allan árekstur milli 

hvalaskoðunarbáta og hvalveiðbáta. Það verði að huga sérstaklega vel 

að þeim þætti án þess þó að verið sé að mismuna öðrum hvorum 
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aðilanum. Ein leið til þess sé að tilgreina einhver svæði. Ekki eru þó 

allir á eitt sáttir við að takmarka einhver svæði fyrir hvalaskoðun og 

hvalveiðar. Eru sumir á því að nægt sé svæðið til að menn séu ekki að 

rekast hver á annan. Einnig séu hvalaskoðunarbátarnir takmarkaðir 

vegna þess að þeir eru skráðir sem farþegaskip. Þá fara þeir ekki hratt 

yfir og eru takmarkaðir við tíma sem áætluð ferð á að taka. Hættan í 

kringum hvalveiðibáta er einnig nokkur vegna þeirra veiðitækja sem 

þeir eru búnir. Ekki er þá æskilegt að neinn sé nærri. Hafa menn mest 

áhyggjur ef gefin verða út lokuð hvalaskoðunarsvæði að lokað verði á 

veiðar á hinum og þessum svæðum ef einhverjum dytti í hug að koma 

á fót hvalaskoðun. Annars kemur alveg til greina að hafa einhver 

afmörkuð svæði ef þau eru innan skynsamlegra marka og jafnvel með 

smá stuðpúða til að lágmarka en frekar árekstur hvalaskoðunar- og 

hvalveiðibáta. Sú hugmynd kemur aðallega vegna þess að skyggni 

getur verið misjafnt og ekki er gott fyrir hvalaskoðunarbáta að sjá 

þegar dýr er skotið. 
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6 Niðurstöður 

6.1 Líffræðilegt 

� Æti hvala 

Hvalfriðunarsinnar eru ekki sáttir þegar kemur að mati um hvað 

hvalurinn étur mikið. Þeir vilja að það sé horft á heildarmyndina. 

Hvalveiðisinnar töluðu hinsvegar ekki mikið um hvað hvalurinn væri 

að éta heldur frekar um að hann héldi sig þar sem ætið væri. 

 

� Vísindaveiðar 

Hvalfriðunarsinnar eru ekki sáttir við vísindaveiðarnar. Þeir segja að 

þær þjóni litlum eða engum tilgangi nema bara til að skemma fyrir 

ímynd landsins og að koma hvalveiðum af stað. Hvalveiðisinnar eru 

hinsvegar á því að vísindaveiðarnar hjálpi til við að sjá 

heildarmyndina og skilja hegðun hvalanna. Það hjálpi við að skilja 

frekar  hvað sé að gerast í sjónum í kringum okkur. 

 

� Áhrif veiða á stofnstærð og hegðun hvala 

Blendnar skoðanir eru á því hvort þessar veiðar hafi teljandi áhrif á 

stofnana í sjónum. Hvalveiðisinnar telja að það sé meiri vafi með 

langreyðina en hrefnuna.  

 Þegar kemur hinsvegar að hegðun dýranna vilja 

hvalfriðunasinnar meina að veiðarnar hafi neikvæð áhrif og fæli 

dýrin. Einnig að hvalveiðibátarnir séu að skjóta gæfu dýrin. Minna sé 

af hrefnu á svæðunum þó það geti hugsanlega verið vegna 

fæðuskorts. 

Hvalveiðisinnar vilja meina að dýrin séu svöng og það sé erfitt að 

nálgast þau að þeim sökum. Einnig að þessi gæfu dýr sem 

hvalfriðunarsinnar vilja tala um séu frekar dýr sem að hafi étið nægju 

sína og eru að hvílast og sé auðvelt að nálgast. Það hafi einfaldlega 

ekki verið næg fæða í sjónum undanfarið. 
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� Veiðar á hnúfubak 

Hvalfriðunarsinnar eru eindregið á móti veiðum á hnúfubak. Það hafi 

bara þau áhrif að skemma ímynd Íslands.  

Hvalveiðisinnar eru frekar á því að það þurfi að veiða hnúfubakinn. 

Það verði hinsvegar að fara rólega í það því hann sé mikið stærri 

ímynd en langreyðurin eða hrefnan. Einnig þurfi 

Hafrannsóknarstofnunin að gefa út kvóta þess efnis. 

 

� Annað sem getur ógnað hval 

Áherslur eru svipaðar hjá báðum hópum. Hinsvegar hafa 

hvalfriðunarsinnar meiri yfirsýn yfir hvað annað en hvalveiðarnar 

geta valdið skaða. Talið var upp mengun, hlýnun jarðar (vegna 

mengunar) og netaveiðar. 

6.2 Félagslegt 

� Áhrif hvalveiða á samfélagið 

Hvalfriðunarsinnar eru á þeirri skoðun að hvalaskoðun hefði mun 

meiri áhrif en hvalveiðar. Bæði efnahagslega og þegar kemur að 

ímynd.  

Hvalveiðisinnar eru hinsvegar á því að hvalveiðar séu jákvæðari fyrir 

samfélagið í heild sinni. Báðir aðilar tala um störf og erlendar tekjur. 

 

� Tilfinningaleg viðbrögð við hvalveiðum 

Hvalveiðisinnar eru á því að hvalur hefur ekki síður tilfinningalegt 

gildi hér en erlendis. Hrefnan hafi kannski ekki sama gildi og 

stórhvelin. 

Hvalveiðisinnar vita af hugsanlegum viðbrögðum fólk og vilja þess 

vegna fara sér hægar. 

 

� Hvalurinn, alþjóðleg eign 

Báðir hópar eru sammála um að hvalurinn sé alþjóðleg eign. 

Hvafriðunarsinnar vilja hinsvegar meina að þjóðin megi ekki nýta 

auðlindina nema með samþykki heimsins. 
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Hvalveiðisinnar telja hinsvegar í lagi að nýta þá auðlind sem er í 

lögsögu okkar meðan við gerum það skynsamlega. Alþjóð megi 

gagnrýna en Ísland hafi lokaorðið. 

 

� Reglur í hvalveiðum og hvalaskoðun 

Sátt er um þær reglugerðir sem verið er að setja fram til að bæta 

aðbúnað og eftirlit hvalveiðanna. Hinsvegar vilja hvalfriðunarsinnar 

sjá meira gert fyrir hvalaskoðunarfyrirtækin. Þeir vilja sjá reglugerðir 

sem takmarka aðgang annara hvalaskoðunarfyrirtækja að svæðum þar 

sem fyrir eru hvalaskoðunarfyrirtæki. Hugsunin á bak við það er að 

takmarka aðgang að auðlindinni og lágmarka umferð að hvölunum til 

að fæla þá ekki frá. Einnig vilja þeir aukið eftirlit með 

hvalveiðibátunum á sjó. 

 

� Mannúðlegar veiðar 

Nokkur sátt er um sprengiskutulinn. Hann virðist vera það besta sem 

hægt sé að nota við hvalveiðar. Hvalfriðunarsinnar eru samt á móti 

veiðunum sjálfum þó þeir geti ekki gagnrýnt veiðiaðferðina eina og 

sér. 

 

� Frumbyggjaveiðar 

Er það meining allra að engin ástæða sé fyrir Íslendinga að reyna að 

fela sig á bak við einhver frumbyggjalög til að hefja hvalveiðar. Við 

séum iðnaðarsamfélag og þar við situr. 

 

� Dýraverndunarsamtök 

Báðir aðilar vita hvað dýraverndunarsamtök geta gert og hvaða áhrif 

þau geta haft á samfélagið ef þau láta til sín taka. Þeir eru mjög sáttir 

við þeirra starfsemi. Báðir aðilar vilja hinsvegar ekki sjá Sea-

Shepherd. Það séu samtök sem komi óorði á dýraverndunarsamtök og 

grípi til of rótækra aðgerða. 
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6.3 Hagfræðilegt 

� Hvalurinn sem auðlind 

Hvalveiðisinnar og hvalfriðunarsinnar eru sammála um hvalinn sem 

auðlind. Hinsvegar deila menn um hvort sé hagstæðara sé að skjóta 

eða njóta. Þar snýst málið um sjálfbæra nýtingu. Hvalfriðunarsinnar 

vilja meina að  besta nýtingin sé þegar hægt sé að ganga að 

auðlindinni aftur og aftur og þurfa ekki að taka af henni.  

Hvalveiðisinnar vilja hinsvegar meina að besta nýtingin sé þegar hægt 

sé að nýta hana á allan hátt en ekki bara einn. 

 

� Markaðir 

Báðir aðilar er sammála um markaði í Japan, Noregi og Færeyjum. 

Hvalfriðunarsinnar segja að markaðir séu takmarkaðir og gamlir og 

erfitt eða ómögulegt að virkja þá.  

Hvalveiðisinnar fullyrða að nægur markaður sé til staðar en það þurfi 

hinsvegar stöðugt framboð til að tryggja öryggið  

 

� Útboð eða veiðigjald? 

Útboð eða almennt veiðigjald er það sem báðir aðilar væru sáttir við í 

hvalveiðunum. Það myndi auka aðgengi fleiri aðila að greininni. 

Hvalfriðunarsinnar vilja hinsvegar engar veiðar. 

 

� Alþjóðahvalveiðiráðið 

Allir eru sáttir við Alþjóðahvalveiðiráðið en hvalveiðisinnar setja þó 

varann á vegna þeirrar stefnu hvalveiðiráðsins að halda úti 0 kvóta.  

 

� Tekjur/Tap vegna hvalveiða 

Hvalveiðisinnar vilja meina að það hafi nú þegar orðið tap. Það hafi 

orðið vegna ferða sem orðið hafi að leggja niður. Hvalveiðisinnar eru 

hinsvegar á því að þetta hafi engin teljandi áhrif. Um sé að ræða 

tímabundin samdrátt sem muni jafna sig.  
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6.4 Friðlýsing svæða 

 Það er vilji flestra að setja upp afmörkuð svæði fyrir hvalaskoðunina. Það 

svæði sem verði valið verði hinsvegar að byggja á góðum rökum og skilningi 

fyrir starfsemi beggja aðila. Hvalfriðunarsinnar vilja helst loka öllum 

Faxaflóanum og Skjálfandanum. Það eru lágmarks kröfur þeirra. 

Hvalveiðisinnar viðurkenna að mestu mikilvægi friðunarsvæða. Það verði 

hinsvegar að vera sanngjarnt hvar og hvernig hvalaskoðunarsvæðunum sé stillt 

upp. 
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7 Umræður 
 Þegar undirbúningur að þessari ritgerð hófst haustið 2008 gekk ýmislegt á á 

milli hvalaskoðunarmanna og hvalveiðimanna á Íslandi. Ágreiningur var 

mikill og ímynd beggja aðila hlaut skaða af. Helstu mál þeirra snéru að 

áhrifunum sem veiðarnar væru að hafa á ferðaþjónustuna og hvalina sjálfa 

innan hvalaskoðunarsvæðanna. Einnig komu þar inn deilur um hvað hvalurinn 

væri að éta og hve mikið. Upp komu líka heitar umræður um mannúðlegar 

veiðiaðferðir og skort á eftirliti með veiðunum. Mörg gögn voru á lofti og 

margar tölur en engin niðurstaða. Þetta verkefni átti að draga saman helstu 

ágreiningsmálin og reyna að finna einhverja sátt. Á meðan að þessu verkefni 

stóð urðu þó miklar breytingar. Ári 2009 var skipt um ríkistjórn. Einar K. 

Guðfinnson þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra leyfði nokkrum 

dögum áður en hann vék úr sæti, veiðar á langreyð og hrefnu næstu 5 árin. 

Vakti þetta mikla reiði margra hvalfriðunarsinna en hvalveiðisinnar fögnuðu 

og töldu þetta löngu tímabært. Núverandi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon tók við erfiðri stöðu. Eftir 

miklar umræður var ákveðið að halda sömu stefnu og fyrrverandi 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra með þeim takmörkunum að veiðarnar 

yrðu endurskoðaðar. Það sem af er þessari vorönn hafa því orðið miklar 

breytingar á málum hvalveiðimanna og hvalaskoðunarmanna. Farið hefur 

verið í mál þessara manna og þau skoðuð frá ýmsum sjónarhornum. Reglur um 

hvalveiðar hafa verið hertar og búið er að samþykkja friðuð 

hvalaskoðunarsvæði. Rannsóknir og gögn frá vísindaveiðum 

Hafrannsóknarstofnunarinnar  hafa verið notuð til að hjálpa til við að útskýra 

ýmsa þætti um dreifingu og hegðun hvala hér við land. Nú nýverið hefur 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sett á fót rannsóknarnefnd sem mun fara 

í það að gera skil á helsta ágreiningsmáli hvalveiði- og hvalaskoðunarmanna. 

Nefnd þessi á að reikna út eina mestu óvissu sem hvaladeilendur hafa tekist á 

um. Tilgangur hennar er að reikna út hagkvæmni hvalaskoðunar og hvalveiða. 

  Tilgangur þessarar ritgerðar var að svara þeirri spurningu hvort hægt 

væri að stunda hvalveiðar og hvalaskoðun án mikilla hagsmunalegra árekstra 
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og finna hvað helst væri ábótavant og hvað mætti betur fara og koma því til 

leiðar.  

  Flest það sem hvalaskoðunarmönnum og hvalveiðimönnum hefur 

greint á um er komið í góðann farveg með nýjum ráðherra. Þó er ennþá nokkur 

ágreiningur og hvorugur aðilinn tilbúinn að gefa eftir.   

  Þegar deilt er um hvað hvalurinn étur verður að hafa í huga þá skekkju 

sem kemur til greina. Skekkja í fjölda hvala í kringum Ísland getur verið mjög 

breytileg. Einnig getur fæðusamsetning hvala verið breytileg frá ári til árs en 

það fer allt eftir árferði. Hvalurinn heldur sig þar sem fæðan er og auðveldast 

er að ná í hana. Breyttar aðstæður í umhverfinu s.s. hvarf sandsílis sem er 

mikilvæg fæða fyrir hrefnuna getur útskýrt hvarf hennar af sínum föstu 

svæðum. Þegar hrefnan fór af svæðum sínum þá fór að sjást meira af öðrum 

hvölum í hennar stað. Hrefnan er lítil og lætur ekki mikið fyrir sér fara og 

hvalaskoðunarmenn fara þangað sem hvalirnir sáust síðast. Hnúfubakar eru 

öllu stærri og meiri fyrir sér og auðveldara að sjá. Ef meira er af stórhval þá 

eru meiri líkur á að hvalaskoðunarbátar sjái ekki hrefnuna því þeir taka frekar 

eftir stórhvölunum. Þeir reyna líka að lágmarka kostnað sinn við 

hvalaskoðunina og skoða sama hvalinn aftur og aftur. Þó svo það sé hrefna á 

svæðinu þá eru þeir kannski ekki að leita að henni því aðrir hvalir eru meira 

áberandi. Við það getur myndast skekkja í þeirra gögnum.  

  Hvalurinn er viðkvæmt dýr. Hann skynjar umhverfi sitt vel og hljóð og 

breytingar í umhverfinu hafa áhrif á hann. Með aukinni skipaumferð og notkun 

á fiskleitartækjum hefur hávaði í sjónum aukist mjög mikið. Ekki er vitað hve 

mikil áhrif þetta hefur haft á hvalina í gegnum tíðina. Þó hefur verið sýnt 

frammá breytta hegðun vegna óþarfa ágangs hvalaskoðunarbáta við hvali. 

Ekki er vitað hvaða áhrif veiðar hafa á hegðun hvala. Hinsvegar má gera ráð 

fyrir því að hvalirnir verði eitthvað hvekktir þegar verið er að skjóta í kringum 

þá. Hvalirnir hafa náð að aðlagast breyttum aðstæðum í umhverfinu. Gera má 

ráð fyrir því að þeir bregðist við veiðunum eins og hverju öðru og breyti sinni 

hegðun til að verja sig.  
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  Þegar kemur að rannsóknaraðferðum og talningu 

Hafrannsóknarstofnunarinnar þá er hún í samræmi við það sem IWC fer 

frammá við rannsóknir á hvölum og ekki réttlætanlegt að gagrýna þær aðferðir 

nema gagnrýna um leið IWC.   

  Það kom á óvart að enginn minntist á aukningu í ströndunum hvala í 

kringum Ísland. Ef skoðaðar eru tölur frá Hafrannsóknarstofnuninni frá 2009 

um hvalastrandanir þá hefur ströndun andanefju og hnúfubak fjölgað nokkuð 

og ekki virðist vera nein hugsanleg skýring á hvers vegna.158 Má hugsanlega 

rekja aukningu á hvalreka til olíuleitarskipa á Drekasvæðinu? Miðað við 

viðbrögð hvala við hljóði og þeim tækjum sem olíuleitarskip notast við í leit að 

olíu gæti hugsast að hvalrekinn sé vegna þess. Ef huga skal að verndun á 

hvölum verður einnig að huga að öðrum ógnum en hvalveiði. Einnig mætti 

alveg skrá þau smáhveli sem flækjast í net og eru dregin á land. Það væri helst 

til að sjá hvor netaveiðar hefðu einhver teljandi áhrif á höfrunga og hnísur í 

kringum landið. 

   Ekki er ennþá vitað með vissu hver áhrif hvalveiða munu vera á 

ferðamennsku og sölu íslenskra afurða á erlendri grundu. Af þeim sökum 

verður að fara varlega ef veiðar eiga að halda áfram. Einnig verður að 

endurskoða þær ef áhrif vegna hvalveiðanna fara að koma fram í 

vöruútflutningi eða ferðaþjónustu. Ef hvalveiðar eiga hinsvegar að halda áfram 

þá verður að tryggja stöðugleika. Gagnrýnt hefur verið fyrirkomulag veiðanna 

hingað til þar sem fáir hafa fengið að koma að þeim. Sú óvissa um hvort veiðar 

verði leyfðar á næsta ári eða ekki gera það að verkum að enginn þorir að leggja 

í þær fjárfestingar sem þarf til að komast inní greinina. Eins ef ekki er tryggt 

framboð á kjöti fyrir erlenda markaði þá eru engar forsendur fyrir veiðunum 

hér á landi. Í raun getur óvissan um framboð á hvalkjöti orðið til þess að 

markaðir tapast og hvalveiðum verði sjálfhætt.  

  Hvalaskoðun hefur verið ein um hvalina um árabil en þarf nú að deila 

rúmi með hvalveiðimönnum sem áður fyrr voru einir um hvalina. Gefin var út 

skýrsla sem tók saman gögn um hvalaskoðunarsvæði og takmarkanir 

                                                 
158 (Droplaug Ólafsdóttir, 2009) 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
60 

 

hvalaskoðunarbáta.159 Einnig var horft til getu hvalveiðibáta til að sækja á mið 

lengra frá landi. Eftir að skýrsla Hafrannsóknarstofnunarinnar um friðun á 

hvalaskoðunarsvæðum var gefin út bárust mikil mótmæli frá bæði 

hvalaskoðunarmönnum og hvalveiðimönnum. Hvorugir aðilanna voru sáttir 

við þá skiptingu sem Hafrannsóknarstofnunin lagði til í greinargerð sinni. 

Hvalaskoðunarfyrirtæki telja svæðið of lítið og hvalveiðarnar muni hafa áhrif á 

hvalaskoðunina.160 Hvalveiðimenn eru hinsvegar ósáttir vegna þess að svæðið 

er of stórt og það takmarki það svæði sem þeir geti veitt og auki kostnað við að 

ná í dýrin. 161 

  Miðað við viðtöl og greiningu gagna fyrir þessa ritgerð þá voru tillögur 

að afmörkuðum hvalaskoðunarsvæðum sem Hafrannsóknarstofnunin gaf út 

frekar takmarkandi fyrir hvalaskoðunina. Sú reglugerð sem gefin var út af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 29. apríl um afmörkun svæða fyrir 

hvalaskoðun162 er nær þeim hugmyndum sem hvalveiðisinnar lögðu til. 

 

Mynd 17 Afmörkuð hvalaskoðunarsvæði í Skjálfanda. Ráðleggingar 
Hafrannsóknarstofnunarinnar, Grænt; Afmarkað svæði fyrir hvalaskoðun. Gult; Svæði 
þar sem hvalaskoðun og hvalveiðar eru bannaðar. Rautt; Afmarkað svæði gefið út af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. 

                                                 
159 (Hafrannsóknarstofnunin, 2009) 
160 (Hvalaskoðunarsamtök Íslands, 2009) 
161 (Félag hrefnuveiðimanna, 2009) 
162 (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2009) 
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Mynd 18 Afmörkuð hvalaskoðunarsvæði í Faxaflóa. Ráðleggingar 
Hafrannsóknarstofnunarinnar, Grænt; Afmarkað svæði fyrir hvalaskoðun. Gult; Svæði 
þar sem hvalaskoðun og hvalveiðar eru bannaðar. Rautt; Afmarkað svæði gefið út af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 

  Á mynd 17 er Skjálfandinn og á mynd 18 má sjá Faxaflóann. Búið er 

að merkja inn á myndirnar mun á tillögu Hafrannsóknarstofnunarinnar og þess 

svæðis sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti samþykkti. 

Hafrannsóknarstofnunin lagði samt til í tillögu sinni lokað svæði í 

Steingrímsfirði. Það var ekki samþykkt í ráðuneytinu. 

  Hvalfriðunarsinnar vildu hinsvegar mikið stærra svæði. Til að koma 

annars betur á móts við alla aðila og ýta undir að veiðar séu frekar fjær þeim 

friðunar svæðum sem reglugerðin segir til um er önnur leið fær. Hægt er að 

samnýta svæðaskiptingu og veiðigjald á dýr. Friðlýst svæði sem gefin hafa 

verið út fá að standa en til viðbótar er hægt að mynda svæði A, B og C. Dæmi 

um svæðaskiptingu má sjá á mynd 19. Svæði A standa næst 

hvalaskoðunarsvæðunum. Þar þarf hrefnuveiðimaður að borga hæsta gjaldið 

fyrir hvert dýr sem er veitt innan svæðisins. Á svæði B er borgað lægra gjald 

enda veiðimaður kominn lengra frá hvalaskoðunarsvæðinu. Einnig þarf 

hvalveiðimaður að kosta meiru til við að ná í dýrið en á svæði A. Svæði C er 

það svæði sem hefur hvað minnstu áhrifin á hvalaskoðunina. Hinsvegar er 

kannski mesta fyrirhöfin fyrir hvalveiðimanninn að ná í dýrin og þar af 



Háskólinn á Akureyri 

 

leiðandi ódýrasta veiðigjaldið á því svæði.

Mynd 19 Svæðaskipting hvalveiða. Rauðar línur: Lögbundið hvalaskoðunarsvæði. 
Svæði A: Dýrasta veiðisvæðið, Svæði B: Ódýrara veiðisvæði, Svæði C: Lítið eða 

  Í vetur hefur verið farið í það sem að mestu máli skiptir fyrir 

hvalaskoðunmenn og hvalv

hvalveiðar, svæði afmörkuð

hagkvæmni hvalaskoðunar og hva

svæðaskiptinguna og auka reglugerðir í kringum hvalaskoðun

Hvalaskoðunarfyrirtækjum og h

þætti má lágmarka þann skaða sem hagsmunaaðilar geta orðið fyrir og stunda 

báðar atvinnugreinar hlið við hlið. Hinsvegar verður að vera gagnkvæmur 

skilningur milli manna ef þetta fyrirkom

  Hvalfriðunarsinnar verða aldrei ánægðir þrátt fyrir sérstök 

hvalaskoðunarsvæði. Þeir halda áfram að deila um veiðiaðferðirnar, tala um 

ómannúðlegar veiðar og fækkun ferðamanna í hvalaskoðun vegna 

hvalveiðanna. Sama má segja um hvalve

þá munu alltaf verða einhverjir sem gagnrýna friðunarsvæðin og auknar 

reglugerðir í kringum veiðarnar.
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leiðandi ódýrasta veiðigjaldið á því svæði.

Svæðaskipting hvalveiða. Rauðar línur: Lögbundið hvalaskoðunarsvæði. 
Svæði A: Dýrasta veiðisvæðið, Svæði B: Ódýrara veiðisvæði, Svæði C: Lítið eða 

ekkert veiðigjald 

Í vetur hefur verið farið í það sem að mestu máli skiptir fyrir 

valaskoðunmenn og hvalveiðimenn. Reglur hafa verið gerðar skýrari fyrir 

svæði afmörkuð fyrir hvalaskoðun og unnið er í greiningu á 

hagkvæmni hvalaskoðunar og hvalveiða. Eins og fyrr sagði er hægt að

svæðaskiptinguna og auka reglugerðir í kringum hvalaskoðun

laskoðunarfyrirtækjum og hvalinum til verndar. Með því að bæta þessa 

þætti má lágmarka þann skaða sem hagsmunaaðilar geta orðið fyrir og stunda 

báðar atvinnugreinar hlið við hlið. Hinsvegar verður að vera gagnkvæmur 

skilningur milli manna ef þetta fyrirkomulag á að ganga upp.

Hvalfriðunarsinnar verða aldrei ánægðir þrátt fyrir sérstök 

hvalaskoðunarsvæði. Þeir halda áfram að deila um veiðiaðferðirnar, tala um 

ómannúðlegar veiðar og fækkun ferðamanna í hvalaskoðun vegna 

hvalveiðanna. Sama má segja um hvalveiðimenn. Þó svo að þeir fái að veiða 

þá munu alltaf verða einhverjir sem gagnrýna friðunarsvæðin og auknar 

eglugerðir í kringum veiðarnar. 

og raunvísindadeild 

 

 

Svæðaskipting hvalveiða. Rauðar línur: Lögbundið hvalaskoðunarsvæði. 
Svæði A: Dýrasta veiðisvæðið, Svæði B: Ódýrara veiðisvæði, Svæði C: Lítið eða 

Í vetur hefur verið farið í það sem að mestu máli skiptir fyrir 

Reglur hafa verið gerðar skýrari fyrir 

fyrir hvalaskoðun og unnið er í greiningu á 

lveiða. Eins og fyrr sagði er hægt að bæta 

svæðaskiptinguna og auka reglugerðir í kringum hvalaskoðun. 

Með því að bæta þessa 

þætti má lágmarka þann skaða sem hagsmunaaðilar geta orðið fyrir og stunda 

báðar atvinnugreinar hlið við hlið. Hinsvegar verður að vera gagnkvæmur 

ulag á að ganga upp. 

Hvalfriðunarsinnar verða aldrei ánægðir þrátt fyrir sérstök 

hvalaskoðunarsvæði. Þeir halda áfram að deila um veiðiaðferðirnar, tala um 

ómannúðlegar veiðar og fækkun ferðamanna í hvalaskoðun vegna 

iðimenn. Þó svo að þeir fái að veiða 

þá munu alltaf verða einhverjir sem gagnrýna friðunarsvæðin og auknar 
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  Það verður þó að segjast að meðan menn halda áfram að deila þá 

verður framþróun. En hægt er að spyrja hvort það verði ekki á kostnað 

frelsisins sem menn höfðu hér áður fyrr? Dýrara verður fyrir aðra að fara inní 

greinarnar vegna takmarkana og krafna sem þeir þurfa að uppfylla. Vakna þá 

spurningar hvort ekki sé þá verið að ganga á rétt manna til að nýta auðlindir 

landsins eins og aðrir? Hvernig á t.d. að leyfa öllum að fá jafnan aðgang að 

helstu hvalaskoðunarsvæðunum ef þeir vilja stofna hvalaskoðunarfyrirtæki? 

Hvernig er hægt að koma nýr inní hvalveiðarnar ef krafa er um að hafa vanann 

hvalveiðimann um borð? Er þessi takmarkaða auðlind einungis ætluð fáum 

útvöldum sem eru nú þegar til staðar? 

  Þessar spurningar hafa vaknað meðan farið var yfir þær hugmyndir og 

þær reglugerðir sem settar hafa verið fram á þessu ári. Huga verður vel að 

jöfnuði í kerfinu en einnig að hvalnum sem auðlind. 

   



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
64 

 

8 Heimildaskrá 
Alþingi. (1. febrúar 2006). Jónsbók. Sótt 18. apríl 2009 frá Lagasafn: 

http://www.althingi.is/lagas/132a/1281000.401.html 

Ásbjörn Björgvinsson, & Lugmayr, H. (2002). Hvalaskoðun við Ísland. 

Reykjavík: JPV útgáfa. 

Ásbjörn Björgvinsson. (2006). Hvalaskoðun eða hvalveiðar. (bls. 7). Húsavík: 

Ásbjörn Björgvinsson. 

Barnes, G. D., Bryden, D. M., Corkeron, P. M., Creagh, C. B., Dawbin, D., 

Edwards, H., o.fl. (1992). Whales, dolphins and porpoises. Desford Road, 

Enderby, Leichester LE9 5AD: Bookmart Ltd. 

Beatty, R., Burnei, D., Bryan, K. D., Dinwiddie, R., Dipper, F., Eales, P., o.fl. 

(2006). Ocean, The world´s last wilderness revealed. London: Dorling 

Kindersley Limited. 

Carr, K. (2008). Marine animals and fish. Sótt 14. mars 2009 frá Karen Carr 

Studio Inc, History, Wildlife and Scientific Illustration and Graphics: 

http://www.karencarr.com/tmpl1.php?CID=419 

Castro, D., & Huber, D. E. (2005). Marine Biology, fifth edition. New York: 

McGraw-Hill Companies, Inc. 

Cranford, T. W., Krysl, P., & Hildebrand, J. A. (2008). Acousitc pathways 

revealed:simulated sounds transmission and reception in Cuvier´s beaked 

whale (Ziphius cavirostris). San Diego: IOP Publishing. 

Dolar, M., Suarez, P., Ponganis, P., & Kooyman, G. (1999). Myoglobin in 

pelagic small cetaceans. The Journal of Experimental Biology , 202, 227-237. 

Droplaug Ólafsdóttir, G. A. (2009). Hvalrekar við Ísland 1981-2008. 

Reykjavík: Hafrannsóknarstofnunin. 

Elding. (20. apríl 2009). Verð og áætlanir. Sótt 20. apríl 2009 frá Elding 

Whale watching: http://www.elding.is/icelandic/taekjastika/verd_og_aaetlun/ 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
65 

 

Ferðamálastofa. (2009). Fjöldi ferðamanna. Sótt 19. apríl 2009 frá 

Ferðamálastofa: http://www.ferdamalastofa.is/displayer.asp?cat_id=503 

Félag hrefnuveiðimanna. (2. apríl 2009). Afmörkun svæða fyrir hvalaskoðun. 

Sótt 18. apríl 2009 frá Hrefna.is: http://hrefna.is/Forsíða/tabid/926/language/is-

IS/Default.aspx 

Geir Oddsson. (2003). Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar á Íslandi árið 2003. 

Reykjavík: Hvalaskoðunarsamtök Íslands. 

Gísli A. Víkingsson, J. S. (1997). Seasonal abundance of and estimated food 

consumption by cetaceans in Icelandic and adjacent waters. 

J.Northw.Atl.Fish.Sci. , 22, 271-287. 

Greenpeace. (1999). Our core values. Sótt 21. apríl 2009 frá Greenpeace: 

http://www.greenpeace.org/international/about/our-core-values 

Greenpeace. (án dags.). The history of Greenpeace. Sótt 21. apríl 2009 frá 

Greenpeace: http://www.greenpeace.org/international/about/history 

Grétar Mar Jónsson. (14. febrúar 2009). Hvalur er hluti nytjastofna á 

miðunum. Sótt 20. apríl 2009 frá Grétar Mar Jónsson: 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/index.php?Itemid=51&id=32&option=co

m_content&task=view 

Guðrún Arndís Tryggvadóttir. (2. febrúar 2009). Starfsmenn 

hvalaskoðunarfyrirtækja harma fyrirhugaðar hvalveiðar. Sótt 23. apríl 2009 

frá Náttúran.is: http://www.natturan.is/frettir/3875/ 

Gunnar Bergmann Jónsson. (2009). Hrefna, nýting, kostnaður og verð. 

Reykjavík: Gunnar Bergmann Jónsson. 

Gunnar Jónsson, K. G. (1998). Sjávarnytjar við Ísland. Reykjavík: Mál og 

menning. 

Hafrannskóknarstofnunin. (2009). Saga hrefnurannsókna, Fæða. Sótt 16. apríl 

2009 frá Hafrannsóknarstofnunin: http://www.hafro.is/hrefna/saga/faeda.htm 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
66 

 

Hafrannsóknarstofnunin. (31. mars 2009). Afmörkun svæða fyrir hvalaskoðun. 

Sótt 26. apríl 2009 frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið: 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/9628 

Hafrannsóknarstofnunin. (2009). Átak 1986-1989. Sótt 18. apríl 2009 frá 

Hafrannsóknarstofnunin: 

http://www.hafro.is/undir.php?REFID=15&ID=181&REF=2 

Hafrannsóknarstofnunin. (2008). Nytjastofnar sjávar 2007/2008. Reykjavík: 

Hafrannsóknarstofnunin. 

Hafrannsóknarstofnunin. (2009). Um hrefnu. Sótt 16. apríl 2009 frá 

Hafrannsóknarstofnunin: http://www.hafro.is/hrefna/frettir/hrefna.htm 

Hagstofa Íslands. (13. mars 2009). Ferðaþjónusta. Sótt 20. apríl 2009 frá 

Hagstofa Íslands: 

http://www.hagstofa.is/?PageID=1511&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SA

M08701%26ti=Gjaldeyristekjur+af+erlendum+fer%F0am%F6nnum+1969%2

D2008%26path=../Database/ferdamal/ferdaidnadur/%26lang=3%26units=Innb

yr%F0is%20hlutdeild/Magnv%EDsit%F6lur 

Hagstofa Íslands. (27. febrúar 2009). Útflutningar eftir 

tollskráningarnúmerum, kafli 1-3. 2007-2008. Sótt 19. apríl 2009 frá Hagstofa 

Íslands: http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Saveshow.asp 

Havforskningsinstituttet. (2001). New documentation of killer whale hunting 

tactics. Sótt 8. apríl 2009 frá Havforskningsinstituttet: 

http://www.imr.no/english/news/2001/new_documentation_of_killer_whale_h

unting_tactics 

Hildur Sigurðardóttir. (2005). Vísindahvalveiðar:Aðgangur hagsmunaðila til 

áhrifa í stefnumótun og ákvarðanatöku. Sótt 20. apríl 2009 frá Stjórnmál og 

stjórnsýsla veftímarit: 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/index.php?Itemid=51&id=32&option=co

m_content&task=view 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
67 

 

Hilmar J. Malmqist. (2009). Staða hvala í sjávarlífríkinu við Ísland og bábiljur 

um nauðsyn hvalveiða. Kópavogur: Náttúrufræðistofa Kópavogs. 

Hjálmar Jónsson. (31. mars 2008). Kafbátur í hvalaskoðun. Sótt 20. apríl 2009 

frá Morgunblaðið: 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/03/31/kafbatur_i_hvalaskodun/ 

Hoelzel, A., Boness, D. J., Dehnhardt, G., Bowen, W. D., Estes, J. A., Boyd, I. 

L., o.fl. (2002). Marine mammal biology, an evolutionary approach. Oxford: 

Blackwell Publishing. 

Hvalamiðstöðin Húsavík. (2009). Hvalaskoðun, Leiðbeiningar vegna 

hvalaskoðunarferða við strendur Íslands. Húsavík: Hvalamiðstöðin á Húsavík. 

Hvalaskoðunarsamtök Íslands. (1. apríl 2009). Hvalaskoðunarsamtök Íslands 

hafna tillögu Hafrannsóknarstofnunar um hvalaskoðunarsvæði. Sótt 19. apríl 

2009 frá Náttúruverndarsamtök Íslands: 

http://natturuverndarsamtok.is/lifrikisjavar/frettirpage.asp?ID=2802 

Ingi Rúnar Eðvarðsson. (2006). Hvað eru rannsóknir?, (bls. 12). Akureyri. 

International Whaling Commission. (2008). Aboriginal subsistence whaling. 

Sótt 15. maí 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/aboriginal.htm 

International Whaling Commission. (9. Janúar 2009). Catch limits and catches 

taken. Sótt 21. apríl 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/catches.htm 

International Whaling Commission. (8. október 2008). Catches taken: ASW. 

Sótt 21. apríl 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/table_aboriginal.htm 

International Whaling Commission. (8. október 2008). Catches taken: Under 

objection. Sótt 21. apríl 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/table_objection.htm 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
68 

 

International Whaling Commission. (10. október 2008). Catches taken:Under 

scientific permit. Sótt 21. apríl 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/table_permit.htm 

International Whaling Commission. (9. janúar 2009). IWC Information. Sótt 

18. apríl 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/commission/iwcmain.htm 

International Whaling Commision. (2009). IWC Information. Sótt 21. apríl 

2009 frá The International Whaling Commision: 

http://www.iwcoffice.org/commission/iwcmain.htm  

International Whaling Commission. (2008). Scientific permit whaling. Sótt 15. 

maí 2009 frá International Whaling Commission: 

http://www.iwcoffice.org/conservation/permits.htm 

 

IUCN. (2008). Balaenoptera physalus. Sótt 17. apríl 2009 frá The IUCN Red 

List of Threatened Species: http://www.iucnredlist.org/details/2478 

Jefferson, T. A., Leatherwood, S., & Webber, M. A. (1993). FAO species 

identification guide, Marine mammals of the world. Rome: FAO. 

Jón Ásgeir, Jón Baldur Hlíðberg, & Sigurður Ægisson. (1997). Íslenskir hvalir 

fyrr og nú. Reykjavík: Forlagið. 

Jón Jónsson. (1990). Hafrannsóknir við Ísland II, eftir 1937. Reykjavík: 

Bókaútgáfa menningarsjóðs. 

Ketten, D. R. (2004). Marine mammal auditory systems: A summary of 

audiometric and anatomical data and implications for underwater acoustic 

impacts. International Whaling Commission, Scientific Committee (IWC-SC). 

Ketten, D., & Madin, K. (2005). How to see what whale hear. Sótt 23. mars 

2009 frá Woods hole oceanographic institutuin: 

http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=5759 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
69 

 

Martin, D. R., Donovan, G. P., Hohn, A. A., Jefferson, T. A., Hammond, D. 

P., Leatherwood, S., o.fl. (1990). Whales and dolphins. London: Salamander 

books ltd. 

Marx, F. G., Morbey, T., & Tomiak, P. (2006). Mysticeti. Sótt 17. mars 2009 

frá Cetacean Palaeobiology: 

http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Palaeofiles/whales/mysticeti.htm 

Marx, F. G., Morbey, T., & Tomiak, P. (2006). Odontoceti. Sótt 17. mars 2009 

frá Cetacea Palaeobiology: 

http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Palaeofiles/whales/odontoceti.htm 

MBL. (2. febrúar 2009). Sea Shepherd í átökum við hvalveiðimenn. Sótt 21. 

apríl 2009 frá MBL: 

http://www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2009/02/02/sea_shepherd_i_atokum_vid_

hvalveidimenn/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands. (1999). Hvalir á Íslandsmiðum. Sótt 21. febrúar 

2009 frá Náttúrufræðistofnun Íslands: http://www.ni.is/dyralif/spendyr/Hvalir/ 

Norður-Sigling. (21. apríl 2009). Sótt 22. apríl 2009 frá Norður-Sigling: 

http://www.northsailing.is/ 

Norður-Sigling. (2009). Ferðamenn í hvalaskoðun á Íslandi 1995-2008. 

Húsavík. 

Norður-Sigling. (2009). Ferðamenn í Hvalaskoðun á Íslandi árin 1995-2007. 

Húsavík: Norður-Sigling. 

Olmsted, F. A. (4. Nóvember 2005). Incidents of a whaling voyage. Sótt 10. 

apríl 2009 frá Basic depository library documents: The unauthoried HTML 

Edition: http://mysite.du.edu/~ttyler/ploughboy/olmstedvoyage.htm 

Panigada, S., Zanardelli, M., Canese, S., & Jahoda, M. (1999). How deep can 

baleen whales dive? Marine ecology pregress series , 187, 309-3011. 

Pauly, D., Trites, A., Capuli, E., & Christensen, V. (1998). Diet composition 

and trophic levels of marine mammals. Marine science , 55, 467-481. 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
70 

 

Provincetown center for coastal studies. (2009). Years of the North Atlantic 

Humpbacks (YoNAH). Sótt 8. apríl 2009 frá Provincetown Center for Coastal 

Studies: http://www.coastalstudies.org/what-we-do/humpback-whales/years-

of-humpback-whale.htm 

Ridgway, S. H., & Johnston, G. D. (1966). Blood oxygen and ecology of 

porpoises of three genera. Science (151), 456-458. 

Roth, G., & Dicke, U. (2005). Evolution of the brain and intelligence. 

Cognitive Sciences , 9 (5), 255. 

RSPCA Wildlife Deparment. (1991). The cruel seas, Man´s inhumanity to 

whales. Horsham: RSPCA. 

RÚV. (2002). Hnúfubakur. Sótt 8. apríl 2009 frá Hvalavefurinn: 

http://servefir.ruv.is/hvalir/myndir/hvalir/hnufubakur.jpg 

RÚV. (2002). Hrefna eða hrafnreyður. Sótt 8. apríl 2009 frá Hvalavefurinn: 

http://servefir.ruv.is/hvalir/myndir/hvalir/hrefna.jpg 

RÚV. (2002). Langreyður. Sótt 8. apríl 2009 frá Hvalavefur: 

http://servefir.ruv.is/hvalir/myndir/hvalir/langreydur.jpg 

Sea Shepherd Conservation Society. (2008. nóvember 2008). The history of 

Sea Shepherd. Sótt 21. apríl 2009 frá Sea Shepherd Conservation Society: 

http://www.seashepherd.org/who-we-are/our-history.html 

Seidman, I. (1998). Interviewing as qulitative research. London: Teachers 

college press. 

Siglingastofnun. (2009). Farþegaskip. Sótt 21. apríl 2009 frá Siglingastofnun: 

http://www.sigling.is/pages/236 

Silja Björk Huldudóttir. (2. febrúar 2009). 78% allra ferðamanna á Húsavík í 

hvalaskoðun. Sótt 13. maí 2009 frá mbl.is: 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/02/12/78_prosent_allra_ferdamann

a_a_husavik_i_hvalaskodun/ 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
71 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. (2009). Nr.3/2009 - Veiðar á hrefnu 

og langreyð. Sótt 18. apríl 2009 frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti: 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/9555 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið. (7. apríl 2009). Fréttatilkynningar. 

Sótt 19. apríl 2009 frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið: 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/9630 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið. (29. apríl 2009). Lög og reglugerðir. 

Sótt 8. maí 2009 frá Sjávarútvegsráðuneytið: 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/log-og-

reglugerdir/allarreglugerdir//nr/9657 

Trausti Einarsson. (1987). Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. Reykjavík: 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

Trond Bjørndal, & Conrad, J. M. (1998). A report on the Norwegian minke 

whale hunt. Great Britain: Marine Policy. 

Whale watching. (13. ágúst 2007). Sótt 22. apríl 2009 frá Travel: http://whale-

watching.pinnacle-travel.org/history.htm 

WhaleSwim Adventures. (2009). Sótt 22. apríl 2009 frá Whale Swim 

Adventures: http://www.whaleswim.com/ 

Williams, R., Trites, A. W., & Bain, D. E. (2002). Behavioral responses of 

killer whales (Orcinus Orca) to whale-whatching boats: opprtunistic 

observations and experimental approaches. London: Zoological Society of 

London. 

Williams, T. M., Davis, R. W., Fuiman, L. A., Francis, J., Le Boeuf, B. J., 

Horning, M., o.fl. (2000). Sink or swim:Strategies for cost-efficient divng by 

marine mammals. Science , 288, 133-136. 

Worthy, G. A., & Hickie, J. P. (1986). Relative brain size in marine mammals. 

The american naturalist , 128 (4), 456. 

Würsig, B. (30. Júní 1989). Cetaceans. Science , bls. 1550-1557. 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
72 

 

Þórður Friðjónsson. (1. mars 1997). Whaling and Icelandic economy. Sótt 22. 

mars 2009 frá High North Alliance: 

http://www.highnorth.no/Library/Publications/iceland/wh-an-th.htm 

Øen, E. O. (Júní 2005). Electronic monitoring of Norwegian minke whaling. 

Sótt 22. apríl 2009 frá High North Alliance: 

http://www.hna.no/Library/Hunts/Norway/el-mo-of.htm 

Øen, E. O. (2006). Norwegian minke whaling research to improve hunting and 

killing methods for minke whales in Norway. TromØ: The Norwegian school 

of vetenerinary science, department of artic veterinary medicine. 

Önundur Páll Ragnarsson. (2. júní 2008). Segjir Japana hungra í hvalkjöt. Sótt 

22. apríl 2009 frá MBL.is: 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/06/02/segir_japana_hungra_i_hvalk

jot/ 

 

  



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
73 

 

8.1 Munnlegar heimildir  

Ásbjörn Björgvinsson. 2009. Viðtal höfundar við Ásbjörn Björgvinsson, 

Forstöðumanns Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi. Akureyri 16.mars 

2009. Kl.10:00. 

Árni Finnsson. 2009. Viðtal höfundar við Árni Finnsson, Framkvæmdarstjóra 

Náttúruverndarsamtaka Íslands. Akureyri 20.apríl 2009. Kl.13:00. 

Gunnar Bergmann. 2009. Viðtal höfundar við Gunnar Bergmann 

Framkvæmdarstjóra Hrefnu. Reykjavík 19.febrúar 2009. Kl.12:40. 

Hörður Sigurðbjarnarson. Viðtal við Hörð Sigurðbjarnarson eiganda Norður-

siglingar á Húsavík. Húsavík 12.mars 2009. Kl.11:00. 

Kristján Loftsson. 2009. Viðtal við Kristján Loftsson Framkvæmdarstjóra 

Hvals hf. Hafnarfirði 20.febrúar 2009. Kl.10:55. 

Stefán Ásmundsson. 2009. Viðtal við Stefán Ásmundsson Formann íslensku 

sendinefndarinnar í Alþjóðahvalveiðiráðinu. Reykjavík 19.febrúar 2009. 

Kl.11:00. 

 

 

 

  



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
74 

 

9 Viðaukar 
 

Viðauki I – Spurningalisti fyrir hvalfriðunarsinna 
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9.1 Viðauki I – Spurningalisti fyrir hvalfriðunarsinna 
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SpurningalistiSpurningalistiSpurningalistiSpurningalisti    

HvalfriðunarHvalfriðunarHvalfriðunarHvalfriðunarsinnar.sinnar.sinnar.sinnar.    

Hvalurinn sem auðlind 

1. Hvernig auðlind telur þú hvalinn vera, hvaða gildi hefur hann fyrir þig og hversu 
mikils virði telur þú hann vera? 

2. Telur þú að taka eigi upp nýtingarrétt á hvölum? 
(Nýtingarréttur gefur aðilum möguleika á að bjóða í veiðiréttinn og að nýta hann eins 

og umráðaraðila telur best. Skilyrðið er að það þarf að borga meira en sem nemur 

hagnaði af hvalveiðunum sjálfum. Að frádregnum kostnaði við veiðar.) 

3. Telur þú það geta haft áhrif á álit íslendinga ef tekin verður upp sú aðferð að selja 
nýtingarrétt hvala til hæstbjóðenda?  
 

4. Hafa aðrir jarðarbúar heimild til að segja okkur hvað við megum gera við okkar 
auðlindir og þá afhverju/afhverju ekki? 
 

5. Hvern telur þú vera tilgang alþjóðahvalveiðiráðsins? 
 

Hvalir og vernd 

1. Myndir þú styðja friðunarsvæði sem tryggir atvinnustarfsemi hvalaskoðunarbáta? 
 

2. Veistu afhverju ekki hefur verið gengið eftir því að friðlýsa svæði nálægt 
hvalaskoðunarfyrirtækjum þegar vitað var af hugsanlegum hvalveiðum? 
 

3. Hvað telur þú að sé viðunandi nálgun við hvalveiðibáta við hvalaskoðunarsvæði? 
Telur þú að það sé hægt að fara nálægt hvalaskoðunarsvæðunum án þess að það raski 
þeirra atvinnu? 

 

4. Við hvalaskoðun er þá farið eftir einhverri verklagslýsingu til að lágmarka áhrif 
hvalaskoðunarbáta við dýrin og koma í veg fyrir að fólk fari sér jafnvel að voða? 

 

5. Telur þú að hægt sé að finna aðra leið til aflíflunar á hval en sprengiskutul, sem mætti 
kalla „mannúðlegar“ veiðar? 
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6. Hvað annað kemur upp huga þínum sem getur hugsanlega stofna hval í heiminum í 
hættu? 

 

Hvalur og ferðaþjónusta 

1. Hefur þú áhyggjur af því að ferðamenn muni sniðganga Ísland ef hafnar verða veiðar 
á stór hvölum?  En ef veiddar verða eingöngu hrefnur? 
 

2. Erum við að stefna ferðaþjónustu og hugsanlegum útflutningi í landinu í hættu með 
því að hefja hvalveiðar og þá hvernig? 
 

3. Telur þú að aðgerðir dýraverndunarsamtaka eins og Greenpeace og Sea Shepherd geti 
einnig skemmt fyrir hvalaskoðunarfyrirtækjum? 

4. Gilda einhverjar reglur fyrir menn sem vilja hefja hvalaskoðun? 
 

5. Getur þú neft helstu nýjungar í hvalaskoðun í dag? 
 

6. Fá hvalaskoðunarfyrirtæki einhverja styrki og þá hvaðan? 

 

Hvalur, veiðar og vinnsla 

1. Hvalveiðar, á hverju telur þú að byggja ætti slíka ákvörðun og hvað þarf að vita til að 
geta tekið þessa ákvörðun? 
 

2. Telur þú að íslendingar geti hafið hvalveiðar, byggðar á sömu rökum og frumbyggjar 
hófu sínar veiðar  í Bandaríkjunum þ.e.a.s. menningarlegu sjónarmiði? 

3. Telur þú að vísindaveiðar þjóni einhverjum tilgangi? 
  Ef já þá helst hverjum?/Ef nei, afhverju ekki? 

4. Eftir að veiðar á hrefnu hófust við Ísland telur þú að það hafi orðið einhver breyting á 
þeim fjölda dýra og þeirri samsetningu hvala sem sjást í hvalaskoðun?(Ef já) Telur þú 
vera beint orsakasamband á milli þess og veiða eða getur það verið einhver önnur 
örsök? 
 

5. Hvalveiðimenn samþykktu á sínum tíma 5 ára friðun á hval, sem reyndust vera 20 ár. 
Er þeirra tími kominn? 
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9.2 Viðauki II – Spurningalisti fyrir hvalveiðisinna 
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SpurningalistiSpurningalistiSpurningalistiSpurningalisti    

Hvalveiðisinnar.Hvalveiðisinnar.Hvalveiðisinnar.Hvalveiðisinnar.    

Hvalurinn sem auðlind 

1. Hvernig auðlind telur þú hvalinn vera, hvaða gildi hefur hann fyrir þig og hversu 
mikils virði telur þú hann vera? 

2. Telur þú að taka eigi upp nýtingarrétt á hvölum? 
(Nýtingarréttur gefur aðilum möguleika á að bjóða í veiðiréttinn og að nýta hann eins 

og umráðaraðila telur best. Skilyrðið er að það þarf að borga meira en sem nemur 

hagnaði af hvalveiðunum sjálfum. Að frádregnum kostnaði við veiðar.) 

3. Telur þú það geta haft áhrif á álit íslendinga ef tekin verður upp sú aðferð að selja 
nýtingarrétt hvala til hæstbjóðenda?  
 

4. Hafa aðrir jarðarbúar heimild til að segja okkur hvað við megum gera við okkar 
auðlindir og þá afhverju/afhverju ekki? 
 

5. Hvern telur þú vera tilgang Alþjóða hvalveiðiráðsins? 
 

Hvalir og vernd 

7. Myndir þú styðja friðunarsvæði sem tryggir atvinnustarfsemi hvalaskoðunarbáta? 
 

8. Veistu afhverju ekki hefur verið gengið eftir því að friðlýsa svæði nálægt 
hvalaskoðunarfyrirtækjum þegar vitað var af hugsanlegum hvalveiðum? 

 

9. Hvað telur þú að sé viðunandi nálgun við hvalveiðibáta við hvalaskoðunarsvæði? 
Telur þú að það sé hægt að fara nálægt hvalaskoðunarsvæðunum án þess að það raski 
þeirra atvinnu? 

10. Við hvalveiðar, er þá farið eftir einhverri verklagslýsingu til að lágmarka áhrif 
hvalveiðibátsins við dýrið og koma í veg fyrir slys á bæði mönnum og dýrum? 

 

11. Telur þú að hægt sé að finna aðra leið til aflíflunar á hval en sprengiskutul, sem mætti 
kalla „mannúðlegar“ veiðar? 

 

12. Hvað annað kemur upp huga þínum sem getur hugsanlega stofna hval í heiminum í 
hættu? 
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Hvalur og ferðaþjónusta 

1. Hefur þú áhyggjur af því að ferðamenn muni sniðganga Ísland ef hafnar verða veiðar 
á stór hvölum?  En ef veiddar verða eingöngu hrefnur? 
 

2. Erum við að stefna ferðaþjónustu og hugsanlegum útflutningi í landinu í hættu með 
því að hefja hvalveiðar og þá hvernig? 
 

3. Telur þú að aðgerðir dýraverndunarsamtaka eins og Greenpeace og Sea Shepherd geti 
einnig skemmt fyrir hvalaskoðunarfyrirtækjum? 
 

Hvalur, veiðar og vinnsla 

1. Hvalveiðar, á hverju telur þú að byggja ætti slíka ákvörðun og hvað þarf að vita til að 
geta tekið þessa ákvörðun? 
 

2. Er það í allra þágu að hefja hvalveiðar eða bara hvalveiðimanna? 
 

3. Telur þú að íslendingar geti hafið hvalveiðar, byggðar á sömu rökum og frumbyggjar 
hófu sínar veiðar  í Bandaríkjunum þ.e.a.s. menningarlegu sjónarmiði? 

4. Telur þú að vísindaveiðar þjóni einhverjum tilgangi? 
  Ef já þá helst hverjum?/Ef nei, afhverju ekki? 

5. Hafið þið búið ykkur undir að hvalveiðar yrðu leyfðar á fullu og þá helst hvernig? 

6. Telur þú að það ætti að nýta þær hvalafurðir sem koma af hvalnum betur en gert er í 
dag og þá helst hvernig? 
(Séð útfrá náttúruverndar- og fjárhagslegu sjónarmiði) 

7. Gilda einhverjar reglur fyrir menn sem vilja hefja hvalveiðar og verða sér útum 
kvóta? 
 

8. Getur þú neft helstu nýjungar í hvalveiðum og vinnslu í dag? 
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9.3 Viðauki III – Þagnarskyldu samningur sem gerður var 

milli spyrjanda og viðmælenda. 
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Þagnarskyldusamningur 

 

Með þessum samning samþykkir höfundur ritgerðarinnar “Baráttan um hvalinn; Að skjóta 

eða njóta” að gæta fullrar þagnarskyldu um það efni sem spurt er í viðtali þessu, að því 

undanskyldu að nafn viðmælanda er getið í heimildarskrá. 

 

Öll birting á viðtali að hluta eða í heild sinni varðar við brot á samningi þessum og varðar við 

lög.  

 

Dags. ______________________ 

 

__________________________________________________ 

Viðmælandi.   

 

__________________________________________________ 

Höfundur ritgerðar. 

 

 

 

 

 


