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Útdráttur 
Í þessari ritgerð eru ólöglegar úthafsveiðar eins og þær eru skilgreindar samkvæmt þjóðarétti 
til umfjöllunar. Umfjöllunin beinist einna helst að þeim réttarheimildum þjóðaréttar sem til að 
dreifa gagnvart fiskveiðum á hinu frjálsa úthafi. Ákvæði Hafréttarsamnings Sameinuðu 
þjóðanna sem snúa að veiðum á úthafinu eru tíunduð og þar á eftir er samningur um 
framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um 
verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim eða 
Úthafsveiðisamningurinn tekinn til ítarlegarar umfjöllunar, bæði ástæða þess að hann varð til 
sem og efnislegt inntak hans. Hlutverk Matvæla- og landbúnaðarstofnunar S.Þ. (FAO) er 
skoðað og hvaða réttarheimildir varðandi úthafsveiðar hafa orðið til á vettvangi FAO en þær 
eru þónokkrar. Þess vegna er hlutverk FAO í baráttunni gegn ólöglegum úthafsveiðum stórt 
og mikilvægt. Á sviði FAO hafa t.a.m. ólöglegar úthafsveiðar verið skilgreindar í alþjóðlegri 
aðgerðaáætlun til að koma í veg fyrir og útrýma ólöglegum úthafsveiðum og þar er veiðunum 
skipt í þrjá flokka; ólöglegar, ótilkynntar og stjórnlausar veiðar. Er þessi skipting til umræðu í 
verkefninu. Til að sigur náist í baráttunni gegn þessum ólöglegu veiðum er þörf á samstilltu 
átaki ríkja heims og því ekki nóg að aðeins alþjóðastofnanir, líkt og S.Þ og FAO, beiti sér 
einar og sér. Af þessum sökum er hugtakið hafnarríkislögsaga sérstaklega tekið fyrir og sýnt 
fram á hvernig ríki geta beitt þessari lögsögu sinni gegn skipum sem stunda ólöglegar 
úthafsveiðar með áhrifaríkum hætti. Í seinni hluta þessarar ritgerðar er síðan farið ofan í 
kjölinn á atburðum sem áttu sér stað á Reykjaneshrygg síðla sumars 2006 þar sem 
Landhelgisgæslan stóðu skip að ólöglegum úthafsveiðum og hvernig íslensk stjórnvöld 
brugðust við. Að lokum eru niðurstöður teknar saman ásamt því að höfundur veltir fyrir sér 
stefnu íslenskra stjórnvalda varðandi ólöglegar úthafsveiðar. 
 

Abstract 
 
The subject of this paper is illegal high seas fishing and how these fisheries are defined within 
the scope of international law. The discussion focuses first and foremost on the sources of 
international law that take on illegal fishing on the high seas. The provisions of the United 
Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) are considered and the Agreement for 
the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 
of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish 
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA) is then examined in detail, both why the 
agreement came to be and an extensive overview of the agreement’s provisions. The role of 
the U.N. Food and Agricultural Organization (FAO) is also considered and what sources of 
international law have transpired from FAO but those are quite a few. Beacause of thes the 
role of FAO in the battle against illegal fisheries is an important one. FAO has for example 
defined illegal high seas fisheries and classified them into three main groups; illegal, 
unreported and unregulated fisheries or IUU-fisheries. This classification is reviewed in the 
paper. To overcome IUU-fisheries it is not enough that only international agencies e.g. FAO 
take action. What we are in need of is a collective action where every state in the world 
participates Because of this the term port-state jurisdiction is looked upon and it is explained 
how port-state jurisdiction can be a useful tool to prevent and eliminate IUU-fishing. In the 
closing stages of this paper the events that took place on the Reykjanesridge where the 
Icelandic coastguard spotted trawlers engaged in IUU-fishing are examined and how Icelandic 
authorities reacted. Finally, conclusions are gathered and the author contemplates the policies 
of the Icelandic government in regard of IUU-fisheries. 


