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Abstract 
In this thesis, it is the author’s intention to shine light on the effects of intended petroleum 

production, within the Icelandic jurisdiction, on fisheries and compare the decades of 

experience of our neighboring countries, Norway and Newfoundland. Norway and 

Newfoundland are rich in fossil fuel resources and like Iceland, have a long tradition of 

fisheries. 

This study provides an overview of the petroleum industry in Norway and 

Newfoundland, conditions and ecosystem of the Dragon area and Tjörnes basin, 

environmental impact of petroleum production, ownership of companies in the search for 

oil, interconnection of labor force in the petroleum industry and fisheries and 

macroeconomic benefits or possible loss (Dutch disease). 

The main conclusions are that the petroleum industry both in Norway and 

Newfoundland are considerably larger than the seafood industry in terms of GDP, labor 

and wages. There have been some conflicts between fishermen and the petroleum sector, 

mainly due to the fishermen’s loss of access to traditional fishing grounds. Oil pollution 

in the ocean can have detrimental localized impact especially near the coast like in the 

Tjörnes basin, but the effects of pollution are reduced in open waters like the Dragon area. 

Extraction of fossil fuels within the Icelandic continental shelf could yield lower oil prices 

domestically and create considerable government revenue. It could also lead to low or 

negative economic growth due to the impact of the “Dutch disease” on countries rich in 

natural resources.  
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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er það ætlun höfundar að varpa ljósi á áhrif fyrirhugaðrar olíuvinnslu 

innan íslenskrar lögsögu á sjávarútveg og borin saman áratuga reynsla nágranna okkar, 

Noregs og Nýfundnalands. Norðmenn og Nýfundnalendingar eiga það sameiginlegt að 

eiga ríkar auðlindir af jarðefnaeldsneyti auk þess sem þar ríkja aldagamlar hefðir fyrir 

nýtingu sjávarafurða, líkt og á Íslandi. 

Farið er yfir sögu olíuvinnslu í Noregi og á Nýfundnalandi, aðstæður og lífríki 

Drekasvæðisins og Gamms, umhverfisáhrif olíuvinnslu, eignarhald fyrirtækja í 

olíuleitinni, samtenging vinnuafls í olíuiðnaði og sjávarútvegi og þjóðhagslegan ávinning 

eða hugsanlegt tap á olíuvinnslu (hollenska veikin). 

Helstu niðurstöður eru þær að olíuiðnaður bæði í Noregi og á Nýfundnalandi er 

töluvert stærri en sjávarútvegur þessara landa með tilliti til landsframleiðslu, vinnuafls og 

launa. Ólga hefur á tímum skapast milli smábátasjómanna og olíuiðnaðar á báðum 

svæðum þá aðallega vegna taps á aðgengi sjómanna við hefðbundin fiskimið. Mengun af 

völdum olíu í sjó getur haft mjög slæm staðbundin áhrif, sérstaklega nálægt landi svipað 

og á olíuleitarsvæðinu út af Tjörnes (Gammur) en minni úti á opnu hafsvæði líkt og 

Drekasvæðinu. Vinnsla á jarðefnaeldsneyti innan íslenskrar lögsögu gæti leitt af sér lægra 

eldsneytisverð innanlands og skapað töluverðar ríkistekjur. Olíufundur gæti einnig leitt af 

sér lítinn hagvöxt vegna áhrifa hollensku veikinnar á auðlindarík lönd. 

 

 

 

 

Lykilorð: Olía, Drekasvæðið, Sjávarútvegur, Noregur, Nýfundnaland 
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Skýringar 
 

Drekasvæðið (e. Dragon area/zone) – Hafsvæði sunnan Jan Mayen, innan íslenskrar 

lögsögu. 

 

Gammsvæðið (e. Tjörnes basin) –  Olíuleitarsvæði norður af landinu sem nær frá minni 

Öxarfjarðar og vestur fyrir Eyjafjarðarál. 

 

Gasolía – Samheiti yfir dísilolíu, skipagasolíu og flotadísilolíu. 

 

Hráolía  (e. crude oil) – Óunnin jarðolía sem myndast undir efstu jarðlögum. 

 

Norðursjór (e. North Sea) – Hafsvæðið milli Noregs og Bretlands. 

 

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries. 

 

Svartolía – Skipaolía sem einkum er ætluð er til nota í skipum og eldsneyti til nota í  

föstum brennslustöðvum á landi. Svartolía er unnin úr jarðolíu og flokkast sem þung olía. 

 

Tunna (olíutunna) – Mælieining á olíu. Hver tunna er 158,987295 lítrar. 
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1 Inngangur 
Ísland er eyja í miðju norður-Atlantshafi, umkringd gjöfulum og auðsóttum fiskimiðum. 

Þangað til nýlega héldu menn að ekki væri að finna jarðefnaauðlindir, svo sem málma, 

kol og olíu, hér við land. En er þetta að breytast? 

Einn fremsti olíusérfræðingur Norðmanna, Terje Hagevang, heldur því fram að 

á landgrunninu sunnan Jan Mayen, nánar tiltekið á Drekasvæðinu, sé að finna um 10 

milljarða tunna (1,6 milljarð tonna) af vinnanlegri olíu. Þetta samsvarar öllu því magni 

sem talið er að sé að finna í Noregshafi (Andersson, Bockelie, og Hagevang, 2008). 

Sé þetta magn í raun og veru að finna innan íslenskrar lögsögu myndi það auka 

útflutningstekjur Íslands og koma landinu á pall með þjóðum eins og Noregi sem er 

stærsti olíu- og gasframleiðandi í Evrópu og þriðja stærsta útflutningsland á gasi í 

heiminum (U.S. Energy Information Administration, 2014-a). 

Síðustu ár hefur sjávarútvegurinn skilað um 10% af vergri landsframleiðslu  og 

er Ísland meðal 20 fremstu fiskveiðiþjóða í heimi (Hagstofa Íslands, 2015-a) (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations [FAO], e.d.-a). Þau rúmlega milljón tonn 

af fiski sem veidd eru við Íslandsstrendur á ársgrundvelli, telja til 1,5% af heimsafla 

(FAO, e.d.-a). Þá starfar rúmlega 5% af heildarvinnuafli landsins, eða um 9000 manns við 

sjávarútveg (Hagstofa Íslands, 2015-b).  

Eins og þessar tölur sýna bersýnilega þá er um mikla auðlind að ræða þegar 

kemur að fisknum í sjónum í kringum Ísland og stóra spurningin er hvort það sé 

hugsanlegur fórnarkostnaður við það að sækja í nýja og óendurnýtanlega auðlind úr 

hafinu? Mun það koma á einhvern hátt niður á sjávarútveginum sem á sér aldagamlar 

hefðir sem frumatvinnugrein íslendinga, ef jarðefnaeldsneyti verður skyndilega 

aðalnúmerið í efnahag þjóðarinnar? 

 Í þessari ritgerð er þetta mál skoðað frá ýmsum hliðum og reynt að svara 

rannsóknarspurningunni: 

 

Hefur olíuvinnsla innan íslenskrar lögsögu áhrif á sjávarútveg? 
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2 Olía á hafi úti 
Elstu heimildir um olíuboranir í sjó eru síðan 1896 þegar boranir hófust undan strönd 

Summerfield í Kaliforníu. Lagðar voru langar viðarbryggjur út af ströndinni sem náðu allt 

að 400m út og var sjávardýpi þar sem borað var rúmlega 10m (National Commission on 

the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, e.d.).  

Það var ekki fyrr en árið 1947 að fyrst var borað þar sem ekki sást til lands. Það 

var Kerr-McGee olíufélagið sem boraði tæpa 17 km utan ströndum Louisiana, en samt var 

sjávardýpið við borholuna ekki nema 5,5m (National Commission on the BP Deepwater 

Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, e.d.). Síðan þá hafa menn komið um langan veg 

og tækninni fleytt áfram sem gera mönnum kleift að bora dýpra og lengra frá landi. Sem 

dæmi var fyrsta olíuuppgötvun Norðmanna, Ekofisk svæðið, á mörkum 200 mílna 

lögsögu Noregs, 320km suðvestur af Stavanger og þar er hafdýpi 70-80m (Sulak, 1991).  

2.1 Saga olíuvinnslu í Noregi 
Á sjötta áratug síðustu aldar hófst umfangsmikil leit af olíu og gasi á norska landgrunninu 

eftir að gas fannst í miklu magni í Groningen í Hollandi  

Ameríska olíufyrirtækið Phillips sóttist eftir því við norska ríkið að fá einkarétt á 

olíuvinnslu í Norðursjó árið 1962 og vildu borga 160 þús. USD á mánuði fyrir, en 

Norðmenn neituðu og sögðu að olían væri eign fólksins í landinu og því ekki til „sölu” til 

neins eins fyrirtækis (Ryggvik, 2010).  

Árið 1969 fann Phillips Petroleum Ekofisk, eina stærstu neðansjávar olíulind sem 

nokkurn tíman hafði fundist á heimsmælikvarða (Sulak, 1991). Þremur árum seinna þegar 

olíu og gasvinnsla var kominn á fullt skrið var Statoil stofnað sem olíufyrirtæki í ríkiseigu 

og um leið setti norska þingið (n. Storting) 10 „olíuboðorð” sem áttu að marka stefnu 

ríkisins í olíumálum. Meginreglan var sú að ríkið, með aðkomu Statoil skyldi hafa 50% 

íhlutun í hverju olíu- og gasvinnsluleyfi (Norsk olje og gass, 2010). 

Árið 1973 skall olíukreppan svokallaða á þegar OPEC ríkin fóru fram á að olía frá 

þeim löndum sem studdu Ísrael í Yom Kippur stríðinu, yrði sniðgengin. Við þetta 

hækkaði verð á olíu um 70% og síðan aftur um 130% seinna sama ár. Tunnan af olíu 

hækkaði úr 2.80 USD fyrir kreppuna í 10.50 USD þegar henni lauk (Norsk olje og gass, 

2010).  
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Árið 1977 varð stórt umhverfisslys á Ekofisk svæðinu þegar leiðsla sprakk á 

Bravo borpallinum. Þetta varð til þess að öryggisreglur voru hertar og aukinn aðbúnaður 

og eftirlit sett á alla borpalla í norskri lögsögu. 

Það er síðan árið 1979 að olíuvinnsla hefst á einum af þremur borpöllum í 

Statfjord sem í dag er kallað „krúnudjásnið” í norska olíuævintýrinu útaf miklu magni 

vinnanlegrar olíu sem er þar að finna. Á hverju ári er 3,5 sinnum meiri orku dælt upp úr 

Statfjord borpöllunum en úr öllum vatnsaflsvirkjunum Norðmanna til samans (Norsk olje 

og gass, 2010). 

Mannskæðasta slys í norskri olíusögu varð 27. mars 1980. Þá sökk Alexander L 

Kielland flothótelið skammt frá Edda borpallinum á Ekofisk svæðinu. 19 þyrlur frá 

landhelgisgæslu 4 landa, 9 herskip og 71 flutninga- og fiskiskip sem voru á svæðinu tóku 

þátt í leit og björgun í sterkum stormi sem náði næstum því styrk fellibyls. Alls fórust 123 

af þeim 212 sem dvöldu á flothótelinu. Eftir slysið fór norski olíuiðnaðurinn í mikið átak 

og varð á endanum leiðandi í öryggismálum á heimsvísu (Norsk olje og gass, 2010). 

Á tíunda áratugnum var Noregur orðinn stórveldi í bæði olíu og gasframleiðslu og 

árið 2001 náði framleiðslan hámarki í 3.4 milljón tunnum á dag. Það sama ár var 

olíufyrirtæki norska ríkisins, Statoil, einkavætt að hluta og sett á hlutabréfamarkað (Norsk 

olje og gass, 2010). 

 

 
Mynd 1. Heildarframleiðsla Noregs á olíu (U.S. Energy Information Administration, 2014-a).  
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Frá upphafi olíuleitar á norska landgrunninu til dagsins í dag hafa Norðmenn varið u.þ.b. 
3.000 milljörðum NOK eða um 50 þúsund milljörðum ISK á núvirði, í rannsóknir, 
uppbyggingu og innviði olíugeirans. 250.000 manns vinna í norska olíu og gas iðnaðinum 
með beinum eða óbeinum hætti (Statoil, 2009-a). 

Þrátt fyrir rúmlega 45 ára sögu olíuvinnslu innan norskrar landhelgi er aðeins búið 
að vinna um 42% af þeirri olíu sem talið er að sé á svæðinu (Olje- og gassavdelingen, 
2013). 

Árið 2012 hafði  olíu- og gasiðnaðurinn í Noregi aflað rúmlega 12 þús. milljarða 
NOK á þeim rúmu 40 árum síðan hann hófst (Olje- og gassavdelingen, 2013). Árið 2014 
var olíu- og gasiðnaðurinn 20% af vergri landsframleiðslu í gegnum 79 virkar olíu- og 
gaslindir á norska landgrunninu (Statistisk sentralbyrå, 2015-a) (The Maritime Executice, 
2015).  

 

 
Mynd 2. Gas- og olíusvæði á norska landgrunninu (Intro, e.d.). 
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Statoil gaf nýverið út að það ætlaði að einbeita sér frekar að nýtingu nýrra svæða sem 
vænleg þykja til olíuvinnslu í Barentshafi, nánar tiltekið á mörkum norskrar og 
rússneskrar lögsögu. Ekki eru fyrirhugaðar aðgerðir Statoil á Jan Mayen-hryggnum á 
norskum hluta Drekasvæðisins á næstu misserum (Staalesen, 2011). 

2.2 Saga olíuvinnslu í Nýfundnalandi 
Olíu og gasvinnsla er arðbærasti iðnaður sem stundaður er á Nýfundnalandi og árið 2012 
mátti rekja 30% af vergri landsframleiðslu héraðsins með beinum hætti til olíuvinnslu. í 
dag eru 3 virk svæði utan ströndum Nýfundnalands og Labrador: Hibernia, Terra Nova og 
White Rose (Newfoundland and Labrador Department of Finance, 2012). 
 

 
Mynd 3. Olíuvinnsla á landgrunni Nýfundnalands og Labrador eftir olíulindum (árið 2012 voru 

áætlaðar tölur) (Newfoundland and Labrador Department of Finance, 2012). 

Árið 1979 fannst olía á Hibernia svæðinu um 300 km suðaustur af St. Johns. Þó var það 

ekki fyrr en árið 1997, 18 árum eftir að olía fannst á svæðinu að vinnsla hófst. Eftir 

hatramma baráttu um hver færi með lögsögu yfir svæðinu sem leystist ekki fyrr en árið 

1985, hafði olíuverð lækkað töluvert og var ekkert af stóru olíufyrirtækjunum tilbúið að 

fara í jafn stóra framkvæmd og Hibernia verkefnið var. Hið opinbera var hinsvegar svo 

ákaft að koma verkefninu af stað að það var tilbúið að veita fyrirtækjum sem sáu um 

þróun verkefnisins 1 milljarð dollara í styrki og 1,7 milljarða í lán með lágum vöxtum að 

því gefnu að þau myndu notast við Gravity Base Structure (GBS) sem er tegund af 

borpöllum þar sem gríðarstórar og þungar steypuundirstöður eru dregnar út á sjó og sökkt. 

Með því að þvinga fyrirtækin til að smíða GBS sem væri bæði hannaður og smíðaður 
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innanlands, sem er bæði mun kostnaðarsamara og tímafrekara en aðrar aðferðir, þá náði 

hið opinbera að skapa mun fleiri störf á svæði þar sem atvinnuleysi var mjög hátt. Þetta 

reyndist hinsvegar ekki eins vel og stjórnvöld vonuðust til. Í stað þess að nota 

umfangsmikla reynslu Norðmanna með GBS, átti að hámarka gróða innanlands með því 

að láta kanadískt fyrirtæki sjá um hönnun og smíði borpallsins sem hafði enga reynslu í 

svona stórum verkefnum og því dróst framkvæmdin verulega miðað við áætlanir. 

Fullsmíðaður átti Hibernia GBS að vera stærsti GBS borpallur í heimi og því augljóst að 

Kanadamönnum var að færast full mikið í fang (Fusco, e.d.). 

Þrátt fyrir að brösuglega hafi gengið með Hibernia verkefnið náðist þó að skapa 

mikið af störfum, mikil innspýting hafi orðið í efnahag fylkisins og mikil reynsla hafði 

skapast sem nýttist vel í komandi verkefnum innan olíuiðnaðarins (Fusco, e.d.). 

Alls höfðu Nýfundnalendingar dælt upp 1,3 milljörðum tunna úr öllum sínum 

olíulindum frá 1997-2012 sem er aðeins rúm 8% af framleiðslu Norðmanna á sama tíma 

(Newfoundland and Labrador Department of Finance, 2012) (U.S. Energy Information 

Administration, 2014-a). Þó höfðu norskir olíumenn mikið forskot á kanadíska 

starfsbræður sína að því leiti að þeir höfðu 25 ár til að bora og fjölga olíubrunnum áður en 

Nýfundnalendingarnir byrjuðu sína framleiðslu. 
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Mynd 4. Ísjaki togaður af stefnu sinni á Hibernia borpallinn. Mynd eftir Randy Olson (Amusing 

Planet, 2014). 
Eitt af því sem menn glíma við í olíu og gasvinnslu út af ströndum Nýfundnalands og 

Labrador er mikið magn af ísjökum sem rekur frá Grænlandi og í gegnum svæðið. Það var 

jú á þessu svæði sem Titanic sökk eins og frægt er orðið. Lausnin á þessu reyndist þó 

sáraeinföld og má rekja til kúreka. Jakarnir eru einfaldlega snaraðir með sterku tógi og 

dregnir af öflugum dráttarbátum út af svæðinu (Chandler, 2007). 

Þegar horft er til reynslu Nýfundnalands af olíuleit og vinnslu við austurströnd N-

Ameríku eru ákveðin atriði sem horfa þarf sérstaklega til og læra af þeirra reynslu. Eitt 

þessara atriða er nálægð olíubrunnana við einhver gjöfulustu fiskimið sögunnar, 

Miklabanka (e. Grand Banks). Miklibanki sem á sér marga alda sögu allt aftur til 14. aldar 

og eru heimildir sem geta þess að þéttleiki þorsks hafi verið svo mikill þar á sínum tíma 

að hægt var að veiða hann í fötur í stað neta (Lear, 1998). Þar er tiltölulega grunnt og þar 

mætast kaldur Labrador straumurinn og heitur Golfstraumurinn sem búa til kjöraðstæður 

fyrir lífríkið á botninum. 
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Mynd 5. Skörun gas- og olíusvæða við fiskimið (McCurdy og Coady, 2009). 

 
Mynd 6. Veiðar á þorski á Miklabanka árið 1993 (Taggart o.fl., 1994). 
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Eins og sést á myndum 4 og 5 hér að ofan liggja olíulindirnar nálægt því svæði þar sem 

mest veiddist af Þorski stuttu áður en stofninn hrundi árið 1992. Þarna eru einnig helstu 

hrygningarstöðvar þorsksins. Áhugavert væri að sjá að hvort að borpallarnir, sem allir 

voru settir upp eftir 1997, innan hrygningarstöðvanna hafi áhrif á endurkomu þorsksins. 

Hennar hefur verið beðið með í rúm 20 ár (Taggart o.fl., 1994).  

Hæg endurkoma þorsksins gæti þó verið rakin til breytinga á hitastigi sjávar, 

mikillar fjölgunar krabba og annarra skeldýra á svæðinu sem nærast að miklu leiti á sömu 

fæðu og þorskurinn og minna rakin til inngripa mannsins (Lilly, Nakken, og Brattey, 

2013). En það eru vangaveltur sem eiga heima í sér ritgerð út af fyrir sig. 

Vegna staðsetningar Hibernia olíuborpallsins á Miklabanka og hugsanlegs 

vinnutaps sjómanna á svæðinu var brugðið á það ráð að borga sjómönnum bætur úr vasa 

olíufyrirtækja fyrir „tap á aðgangi” (e. „loss-of-access” compensation). Þetta var í fyrsta 

skipti sem slíkum bótum var beitt vegna árekstra fiskveiða og olíuvinnslu. (Esso Norge 

AS, e.d.).   

2.3 Tölulegur samanburður á Noregi og Nýfundnalandi 
Nýfundnaland og Labrador árið 2014: 

• Landanir á fiski = 256.425 tonn. 

• Verðmæti sjávarafla (4. maí) =  692,8 miljónir CAD eða 75,2 milljarðar ISK. 

o (Fisheries and Oceans Canada, e.d.) 

• Dagleg framleiðsla á olíu = 216 þúsund tunnur. 

• Verðmæti á núvirði (4. maí) = 14,3 milljón USD eða 1.9 milljarðar ISK  á dag 

(miðað við 66.36 $/tunnan þann 4. maí). 

o (Newfoundland and Labrador Statistics Agency, e.d.) 

 

Noregur árið 2014: 

• Landanir á fiski = 2.3 milljón tonn. 

• Verðmæti sjávarafla (4. maí) = 14,209 milljarðar NOK eða 250 milljarðar ISK. 

o (Statistisk sentralbyrå, 2014) 

• Dagleg framleiðsla á olíu = 1,5 milljón tunnur. 

• Verðmæti á núvirði = 100 milljónir dollara eða 13,3 milljarðar ISK á dag (miðað 

við 66.36 $/tunnan þann 4. maí). 

o (Norwegian Petroleum Directorate, 2015) 
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3 Drekasvæðið 
Drekasvæðið er hafsvæði norðaustur af Íslandi innan íslenskrar lögsögu. Það nær yfir 

suðurenda Jan Mayen-hryggjarins og ber nafn sitt eftir landvætti austurlands, dreka mikils 

sem dvaldi í Vopnafirði samkvæmt Heimskringlu Snorra Sturlusonar. 

 

 
Mynd 7. Drekasvæðið og Gammur (Orkustofnun, e.d.-a). 

3.1 Olíuleit 
Einn fremsti sérfræðingur Norðmanna um Jan Mayen-hrygginn, Jarðfræðingurinn Terje 

Hagevang, spáði því í viðtali við „klinkið” á stöð 2 árið 2013 að fyrsti borpallurinn myndi 

rísa á Drekasvæðinu á næstu 4-5 árum (Andersson o.fl., 2008). Hann er svo viss í sinni 

sök um að auðlindir séu að finna á Drekasvæðinu að hann lagði eigið fé undir og á stóran 

hlut í tveimur fyrirtækjum sem eiga sérleyfi til leitar og vinnslu á Drekanum (sjá kafla 6). 
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Mynd 8. Áætlað magn jarðefnaeldsneytis á Jan Mayen-hryggnum samanborið við áætlað magn í 

Noregshafi og austur- Grænlands rifunni. Y-ás= milljarðar tunna (Andersson o.fl., 2008). 

Eins og myndin hér að ofan sýnir spáir Terje því að auðlindir sem finna megi á Jan Mayen 

svæðinu, þar á meðal á Drekasvæðinu séu jafn stórar og allar þær auðlindir sem eru að 

finna í Noregshafi. Telur Terje að allt að 10 milljarðar tunna af olíu séu á landgrunninu á 

Jan Mayen-hryggnum og um 60% af því sé innan Drekasvæðisins (Andersson o.fl., 2008). 

Vegna skyldleika jarðlagana á Jan Mayen-hryggnum við jarðlög austur af 

Grænlandi og á norska landgrunninu, þar sem nú þegar hefur fundist olía og gas í ríkum 

mæli, draga menn líkur á að auðlindir séu að til staðar á Drekasvæðinu (Bjarni Richter og 

Steinar Þór Guðlaugsson, 2007).  

Þær jarðeðlisfræðilegu mælingar sem gerðar hafa verið á svæðinu í formi 

bergmálsmælinga gefa góð fyrirheit um að olía eða gas hafi myndast í berglögum á 

svæðinu. þó er ekkert í hendi fyrr en búið er að gera tilraunaboranir og sannreyna hvort og 

í hversu miklu magni lífefnaeldsneyti er að finna innan íslenskrar lögsögu (Bjarni og 

Steinar , 2007).  

Þótt að raunveruleg leit af jarðefnaeldsneyti innan Drekasvæðisins sé stutt á veg 

komin hafa þegar verið gefin út 3 sérleyfi til leitar og vinnslu sem sjá má betur í kafla 6 

um eignarhald fyrirtækja í olíuleitinni. 
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3.2 Lífríki og Nytjastofnar á Drekasvæðinu 
Lífríki og aðstæður sjávar sunnan Jan Mayen höfðu lítið verið kannað með skipulögðum 

rannsóknum. Í kjölfar hugmynda um olíuleit á svæðinu var farið í umfangsmikla 

gagnaöflun af hálfu Hafrannsóknastofnunar Íslands.  

3.2.1 Svifþörungar 

Samkvæmt skýrslu Hafrannsóknastofnunnar sem unnin var um Drekasvæðið árið  2007 er 

lítið til af gögnum um þörunga og frumframleiðni norðan 68°N. 

Erfitt er að meta þörungavöxt á svæðinu út frá gervitunglamyndum þar sem skýjað 

sé á svæðinu flesta daga ársins. Miðað við öll tiltæk gögn má draga þá ályktun að minnst 

sé um frumframleiðni svifþörunga innan íslenskrar lögsögu, norður og norðaustur af 

landgrunninu (Hafrannsóknastofnun, 2007).  

3.2.2 Dýrasvif 

Líkt og með þörungana er lítið til af gögnum um dýrasvif á olíuleitarsvæðinu sunnan Jan 
Mayen. Þó svo að þetta svæði sé innan lögsögu Íslands er það svo langt í burtu frá 
landsteinum og ekki innan hefðbundinna fiskimiða, að hingað til hefur það ekki þótt 
mikilvægt til rannsókna. Þó er til töluvert af upplýsingum um dýrasvif á nálægum slóðum 
og í svipuðum vatnsmössum og eru á Drekasvæðinu. 

Á Mynd 9 má sjá meðalútbreiðslu lífmassa átu í yfirborðslögum (0-50m) í maí-
júní norðan við land. Algengustu tegundir á svæðinu norðaustur af landinu í átt að Jan 
Mayen eru stórar kaldsjávartegundir líkt og Oithona spp. (5-60% af þurrmassa),  Metridia 
longa (0-16%) og póláta (Calanus hyperboreus, 0-40%) (Hafrannsóknastofnun, 2007). 

 
Mynd 9. Meðalútbreiðsla dýrasvifs í yfirborðslögum (g þurrvigt m-2, 0-50m) norðan við Ísland. 

Myndin byggir á gögnum frá árunum 1960-9 (Hafrannsóknastofnun, 2007). 
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Miðað við mikið magn af dýrasvifi á og í kringum olíuleitarsvæðið sunnan Jan Mayen má 

leiða að líkum að tölur um litla frumframleiðni séu eitthvað skakkar. Hugsanlega mætti 

skýra þennan mismun með því að þó lífmassi dýrasvifs sé mikill sé frumframleiðsla lítil. 

Þarna gæti verið um hlutfallslega stórvaxnar, langlífar og hægvaxta dýrasvifstegundir að 

ræða. Einnig er mögulegt að svo mikil gnægð sé af dýrasvifi að það haldi svifþörungum 

niðri. Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta þetta.  

3.2.3 Loðna 

Mikilvægi Loðnustofnsins fyrir íslenskan sjávarútveg verður ekki bara mælt í 

útflutningstekjum, því ekki bara er loðnan mest veidda fiskitegund á Íslandsmiðum 

síðustu áratugi, heldur er hún líka nauðsynleg fæða stærri og verðmætari tegunda líkt og 

þorsk, ýsu og ufsa (Hjálmar Vilhjálmsson, 2002). 

Eins og mynd 10 hér að neðan sýnir hefur loðnan farið í miklar fæðugöngur 

norður og norðaustur af landinu og allt inn á drekasvæðið sunnan Jan Mayen og kom fyrir 

hér á árum áður að menn sóttu loðnu austur fyrir Jan Mayen seint á sumrin (Hjálmar, 

2002) 

 

 
Mynd 10. Göngumynstur íslenska loðnustofnsins 1967-99. Rautt: hrygningarsvæði. Ljósblátt: 

uppeldisstöðvar. Grænt: ætissvæði fullorðinnar loðnu. Grænar örvar: fæðugöngur. Bláar örvar: 

haustgöngur af ætissvæðum. Rauðar örvar: hrygningargöngur (Hjálmar, 2002). 
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Mikil breyting hefur orðið á göngumynstri loðnunnar síðan um aldamót og vilja menn 

rekja það til hækkandi hitastigs og seltu sjávar. Loðnan hefur haldið sig töluvert vestar og 

nær Grænlandi en árin áður og leitar því ekki jafn mikið inn á olíuleitarsvæðið. (Hjálmar, 

2002).  En loðnan er óútreiknanleg tegund sem getur breytt hegðun sinni mikið milli ára. 

Loðnan er sá nytjastofn innan íslenskrar lögsögu sem hefur hvað mest mikilvægi. 

Huga þarf sérstaklega að því að möguleg olíuleit og vinnsla hafi ekki neikvæð áhrif á 

lífskilyrði loðnunnar (Hafrannsóknastofnun, 2007). 

 

 
Mynd 11. Útbreiðsla uppsjávartegunda í N- Atlantshafi (Trenkel o.fl., 2014). 
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3.2.4 Síld 

Hin íslenska sumargotssíld hefur lítið flækst svo djúpt í úthafið, þar sem drekasvæðið er, 

svo vitað sé en þar heldur norsk-íslenski síldarstofninn sig allavega að einhverjum hluta 

(Jakob Jakobsson og Gunnar Stefánsson, 1999) (Ásta Guðmundsdóttir og Þorsteinn 

Sigurðsson, 2004). Árin 1996, 1998, 1999 og 2006 veiddist n-í síld innan drekasvæðisins 

í einhverju magni. Tæp 4800 t árið 1998, 1500 t árið 1996 og nokkur hundrið tonn hin 

árin (Anon, 2006).  

Norsk-íslenska síldin sem dvelur sum ár í kringum olíuleitarsvæðið á Drekanum 

gæti orðið fyrir hugsanlegu raski vegna bergmálsmælinga líkt og sýnt hefur verið fram á 

með aðrar fisktegundir og tilraunaborana vegna olíuleitar. Það eru ekki til neinar 

rannsóknir sem sýna að bergmálsmælingar hafi slæm áhrif á síld  og komið verður betur 

inn á áhrif mengunar í kafla 5 hér á eftir. 

3.3 Botnfiskar 
Lítið er vitað um stöðu botnfiska á Drekasvæðinu sjálfu vegna þess að þar eru ekki 

stundaðar veiðar og hingað til hefur ekki þótt tilefni til frekari rannsókna. Svæðin nær Jan 

Mayen eru hins vegar betur þekkt en þar hafa rannsóknir sýnt að þekktir nytjastofnar 

botnfiska líkt og þorskur, ýsa, ufsi og flatfiskar eru ekki í verulegu magni þar 

(Wienerroither o.fl., 2011). 
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4 Gammsvæðið (e. Tjörnes basin) 
Líkt og Drekasvæðið dregur Gammur nafn sitt af landvætti sem getið er í Heimskringlu 

Snorra Sturlusonar. Landvættur Norðurlands er risastór fugl sem sat í Eyjafirði og gætti 

þess að enginn kæmist óséður inn í landið. 

4.1 Olíuleit 
Gammur er olíuleitarsvæði norður af landinu sem nær frá minni Öxarfjarðar og vestur 

fyrir Eyjafjarðarál (sjá mynd 7).  Mikil óvissa ríkir um hvort olíu eða gas sé að finna á 

svæðinu, líkt og oftast er raunin með olíuleit, þá aðallega vegna aldurs jarðlaga á svæðinu. 

Jarðlög á Gammsvæðinu eru töluvert yngri en hefðbundin olíumyndandi jarðlög í norður 

íshafi en vegna hita í botni þeirra sem orsakast af jarðhræringum í nálægum jarðflekum er 

grundvöllur fyrir því að olía eða gas gæti myndast þar. Einnig er mjög ríkjandi í 

jarðlögum á svæðinu stórar holur sem líklegt er talið að séu afleiðing af undirliggjandi 

misgengjum. Sé það raunin er líklegt að þessar holur hafi myndast af útstreymi olíu eða 

gass og kallast á ensku „pockmarks” (Bjarni Richter og Karl Gunnarsson, 2010). 

Bergmálsmælingar sem fram fóru á Skjálfanda árið 2003 sýndu að gas væri að 

finna í einhverju mæli mjög grunnt í setlögum þar eða aðeins 5 metra undir botni sjávar 

(Richter, Driscol, Detrick, Fornari, og Brandsdottir, 2003).  

4.2 Lífríki og nytjastofnar á Gammsvæðinu 
Vegna landfræðilegrar legu svæðisins er um mun meiri líkur á hagsmunaárekstrum milli 

sjávarútvegs og olíuiðnaðar á Gammsæðinu en nokkurn tíman á Drekasvæðinu. 

Gammsvæðið er mun nær landi en Drekasvæðið og skarast inn á gjöful fiskimið 

allnokkurra nytjategunda. 

Vegna þess hve mikið styttra olíuleit er komin á Gammsvæðinu verður aðeins 

stiklað á stóru í þessum kafla og ekki kafað jafn djúpt og í sambærilegum kafla um 

Drekasvæðið. 

Fremstur meðal jafningja þegar kemur að íslenskum nytjategundum er þorskurinn. 

Líklegt olíuleitarsvæði innan Gamms, sem spannar stórt svæði norður af landinu, þekur 

töluvert af veiðisvæðum þorsksins (sjá mynd 12) þó svo að þetta séu ekki helstu mið 

íslenska þorskstofnsins þá eru þetta mikilvæg veiðisvæði fyrir staðbundna 

smábátasjómenn og töluvert af verðmætum sem eru sótt af þessum miðum 

(Hafrannsóknastofnun, 2014).  
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Mynd 12. Veiðisvæði íslenska þorsksins á öll veiðarfæri árið 2013 (tonn/sjm2). Dekkstu svæðin 

þýða mesta veiði  og blái þríhyrningurinn táknar mögulega olíuleitarsvæðið Gamm 

(Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Mikill meirihluti þeirrar úthafsrækju sem veidd er við Ísland er sóttur inn á hugsanlegt 

olíuleitarsvæði á Gamminum. Rækjustofninn hefur verið í sögulegu lágmarki síðan eftir 

aldamót og gæti verið viðkvæmur fyrir auknum umsvifum á svæðinu 

(Hafrannsóknastofnun, 2014). 

 
Mynd 13. Veiðisvæði rækju árið 2013 (tonn/sjm2). Dekkstu svæðin þýða mesta veiði  

(Hafrannsóknastofnun, 2014). 
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5 Umhverfisáhrif 
Tæp 1,3 milljón tonn af olíu leka í sjóinn á hverju ári. Það er þó aðeins hægt að rekja lítið 

af þessu magni með beinum hætti til olíuvinnslu á hafi úti. Af heildarolíumengun í höf 

heimsins er mest magn (47%) af olíu og gasi að seytla af hafsbotni af náttúrulegum 

ástæðum í gegnum rifur og göt í setlögum. Þar á eftir kemur almenn skipaumferð með 

38% (National Research Council, 2003). 

 

 
Mynd 14. Olíumengun í sjó á heimsvísu. Magn í kílótonnum (National Research Council, 2003). 

því er ekki spurning um hvort heldur hversu mikið magn muni spilla hafsvæðinu norður 

af landi. Stóra spurningin er hins vegar, mun þetta hafa áhrif á fiskistofna og almennar 

veiðar. 

5.1 Leit og vinnsla 
Eins og áður sagði er talið að um 1,3 milljón tonn af olíu leki í sjóinn á ári hverju. Aðeins 

1,3-2,0% af þessu má rekja til olíuborskipa eða –palla (National Research Council, 2003).  

Við leit á olíu á hafsbotni er notast við bergmálsmælingar sem talið er að hafi 

neikvæð áhrif á sjávarspendýr líkt og hvali. Bylgjurnar sem notaðar eru til að staðsetja 

olíulindir rugla ratvísi hvalanna sem nota samskonar bylgjur (sónar) til að rata um höfin 

og við fæðuleit (Barrett-Lennard, Ford, og Heise, 1996). 
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Oftast er um slys eða óhöpp að ræða þegar olíumengun frá borpöllum á sér stað, því ekki 

eru menn vísvitandi að hella þessum dýrmæta vökva í hafið. Þrýstisprengingar (e. 

blowout) eru algengasti sökudólgurinn, en það er þegar þrýstingur í borholu verður svo 

mikill að leiðslurnar gefa eftir og losna frá borholunni. Þegar þetta gerist er voðinn vís því 

olía streymir þá óhindrað frá sjávarbotni og getur reynst erfitt að ná stjórn á borholunni 

aftur, sérstaklega ef hún er á miklu dýpi (sem landgrunnið á Drekasvæðinu er) (Stefán 

Gíslason, Birgitta Stefánsdóttir, Birna Sigrún Hallsdóttir, Hrafnhildur Bragadóttir, 2014).  

Sem dæmi tók 86 daga að koma tappa í Deepwater Horizon lekan árið 2010 sem er eitt 

stærsta olíuslys allra tíma. Þar dóu 11 manns og 17 særðust þegar mikil gassprenging varð 

á olíuborpalli í Mexíkóflóa og yfir 750 þúsund tonn af hráolíu láku í sjóinn á 1500m dýpi. 

Innan við 6 mánuðum eftir að lekinn hófst höfðu yfir 8000 dýr (fuglar, skjaldbökur og 

spendýr) drepist vegna beinna áhrifa frá lekanum (Cleveland, 2010).  

Staðbundin áhrif af slysi sem þessu geta verið langvarandi og erfið að eiga við 

sérstaklega ef þau eiga sér stað á miklu dýpi, auk þess sem aðstæður til að uppræta 

olíumengun á svo norðlægum slóðum eru aðrar og erfiðari en menn eiga að venjast í 

baráttunni við leka af þessu tagi vegna vályndra veðra. Það kemur sér þó vel ef að slys 

yrði á Drekasvæðinu að olíulindirnar væru staðsettar úti á opnu hafsvæði, langt frá 

ströndum sem eru oftast þau svæði sem verða verst úti í olíulekum (National Research 

Council, 2003). Það getur líka gerst að leiðslurnar leki vegna skemmda af völdum akkera 

og veiðarfæra fiskiskipa. Búið er að gefa út af yfirvöldum að verði farið út í stórar 

framkvæmdir þurfi þær að standast alla ströngustu öryggisstaðla (Iðnaðarráðuneytið, 

2007). 

Leit og vinnsla á hafi úti hefur í för með sér töluvert rót á sjávarbotni, það er að 

segja óafturkræfar breytingar sem geta haft mikil áhrif á vistkerfi botndýra. Undirstöður 

borpalla, steyptar styrkingar í kringum borholur, lagnir, olíuleiðslur og fleira sem látið er 

eftir liggja þegar vinnslu á olíu lýkur getur verið mengað af smurningu og glussa sem 

notaður er til að stjórna þrýstingi við borun (Defenders of Wildlife, e.d.) 

Þó ekki sé hægt að koma alveg í veg fyrir slysin, því ekki gera þau boð á undan 

sér, þá er mikilvægt að vera með góðar viðbragðsáætlanir til að takast á við allar 

mögulegar aðstæður sem gætu komið upp og til þess þyrfti að stórefla landhelgisgæslu 

Íslands. 
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5.2 Flutningur 
Töluverð hætta skapast við sífelldan flutning á olíu með tankskipum frá borpöllum til 

hafnar auk þess sem flytja þarf vistir og fólk á milli. Um 20% allrar olímengurnar í sjó má 

rekja til skipaumferðar. Verði slys á tankskipi nálægt ströndum íslands myndi það hafa 

slæmar afleiðingar fyrir fuglalíf og þau dýr sem lifa við eða á ströndum þar sem olían 

næði til (Clark, 2001). 

5.3 Loftslagsbreytingar 
Eitt af helstu vandamálum sem stafa af jörðinni er losun gróðurhúsalofttegunda af 

mannavöldum og meðfylgjandi hnattræn hækkun hitastigs (Hughton, Callander, og 

Varney, 1992). Brennsla jarðefnaeldsneytis veldur losun mengandi efna út í 

andrúmsloftið. Við brunann sem að stærstum hluta er kolefni, myndast mikið magn 

koldíoxíðs (CO2). Koldíoxíð er ein þeirra lofttegunda sem valda auknum 

gróðurhúsaáhrifum, sem stuðla að hlýnun jarðar og bráðnun jöklana.  

Bein áhrif af eldsneytisvinnslu á lofthjúpinn eru í raun ekki svo miklar, en ástæða 

framleiðslunnar jú sú að brenna því til að knýja farartæki, hita hús, framleiða rafmagn og 

þar fram eftir götunum. Því má segja að með hverri tunnu af olíu sem dælt yrði upp innan 

íslenskrar lögsögu væri verið að stuðla að áframhaldandi hlýnun jarðar, þó svo að olían 

yrði seld úr landi og brennd upp í órafjarlægð frá heimahögum. 

Árið 2010 komu öll helstu ríki heims saman á ráðstefnu sameinuðu þjóðanna og 

samþykktu sáttmála sem felur í sér að minnka losun gróðurhúsalofttegunda með það að 

markmiði að meðalhitastig jarðar hækki ekki um meira en sem nemur 2°C síðan fyrir 

iðnbyltingu. Þetta eru háleit markmið en stangast á við að heimseftirspurn eftir olíu mun, 

samkvæmt rannsóknum, aukast um 2% á hverju ári í fyrirsjáanlegri framtíð sem leiðir af 

sér aukin umsvif í leit og vinnslu á jarðefnaeldsneyti. Olía, gas og kol eru og verða til 

frambúðar ríkjandi uppsprettur orku á heimsvísu (Stefán Gíslason o.fl., 2014) (Esso 

Norge AS, e.d.). 

Talið er að til að standast kröfur um tveggja gráðu aukninguna megi losun 

koldíoxíðs til og með ársins 2050, miðað við núverandi aðstæður, ekki fara yfir 565-886 

GtC (gígatonn/milljarður tonna) en það samsvarar aðeins 20-31% af því jarðefnaeldsneyti 

sem er að finna í virkum uppsprettum. Samkvæmt þessum tölum má aðeins brenna um 

70-80% af því jarðefnaeldsneyti sem metið er að sé að finna í þekktum lindum (Carbon 

Tracker Initiative, 2013). 
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5.4 Súrnun sjávar 
Það er ekki bara andrúmsloftið sem tekur við allri þeirri mengun sem verður af völdum 

gróðurhúsalofttegunda. Frá iðnbyltingu hefur um 30% af því koldíoxíði (CO2) sem 

myndast hefur af brennslu kola og olíu, bundist í höfum heimsins. Þessi aukna 

koldíoxíðsmettun í höfunum veldur því að sýrustig sjávar lækkar og með því lækkar 

kalkmettun einnig. Frá upphafi mælinga hefur sýrustig yfirborðssjávar lækkað um 0,1 pH 

(Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IOCC, 2013).  

 
𝐶𝑂! +   𝐻!𝑂  ⟺ 𝐻!𝐶𝑂!   ⟺   𝐻𝐶𝑂!! + 𝐻!   ⟺ 𝐶𝑂!!! + 𝐻! 

 
(Sólveig R. Ólafsdóttir og Jón Ólafsson, 2013)  

 

Jafnan hér að ofan sýnir hvernig stöðug upptaka CO2 veldur hliðrun á efnajafnvægi og 

lækkun á PH og Kalkmettun. 

Hvergi í höfum heims hefur súrnun sjávar orðið meiri en í kringum Ísland, þá sér í 

lagi norðan við land. Ástandið er slíkt að sýrustigið í yfirborðslögum lækkar helmingi 

hraðar í sjónum norðan Íslands en sunnan. Þegar komið er neðar en á 1500m dýpi hægist 

verulega á súrnuninni og gerist hún á aðeins ¼ þess hraða sem hún er í yfirborðslögum 

(Sólveig og Jón, 2013). Á mynd 14 hér að neðan má sjá hvernig súrnun sjávar á 

heimsvísu hefur orðið mest í N-Atlantshafi. 

 

 
Mynd 15. Súrnun sjávar (Pacific science association, e.d.). 
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5.5 Áhrif á fiskistofna og lífríki 
Olíumengun í sjó hefur mismikil áhrif á fiskistofna og lífríki hafsins eftir magni og tegund 

olíu. Þó svo að öll olía leysist að hluta til upp í vatni þá er eðlisþyngd t.d. bensíns og 

dísilolíu lægri en hráolíu og svartolíu, sem gerir það að verkum að þær fyrrnefndu leysast 

auðveldar upp í sjó. Léttari þunnfljótandi olíur eru þó líklegri til að valda eituráhrifum á 

sjávarlífverum en einnig brotna þær hraðar niður og gufa upp af völdum sólargeislunar 

(Stefán Gíslason o.fl., 2014). Eðlisþyngri, seigfljótandi olíur (svartolía, hráolía) blandast 

sjónum ekki jafn vel og þær léttari og valda því mun meiri yfirborðsmengun sem hefur 

neikvæð áhrif á fugla og sjávarspendýr. Olían sest í feld og fjaðrir dýranna og veldur 

skemmdum á einangrun feldarins og eyðir vatnshrindandi áhrifum fjaðra. Þetta getur 

verið dauðadómur á köldum heimskautasvæðum líkt og á Drekasvæðinu þar sem kuldinn 

drepur hratt þau dýr sem ekki geta haldið á sér hita (National Oceanic and Atmospheric 

Administration [NOAA], e.d.).  

Þau dýr sem lifa undir yfirborðinu verða fyrir minni áhrifum af olíumengun en 

verst úti verða þær lífverur sem sía fæðu úr sjónum og hafa enga eða takmarkaða 

hreyfigetu og geta því ekki flúið ástandið. Áhrif eitrunar af völdum olíumengunar getur 

síðan unnið sig upp fæðukeðjuna og fundist í miklu magni í fullorðnum fiskum sem 

nærast á skelfiski og seiðum sem hafa orðið fyrir eitrun (NOAA, e.d.). Svokölluð PAH 

efni (e. Polynuclear Aromatic Hydrocarbons) sem eru fjölhringa arómatísk kolvatnsefni 

eru hvað hættulegust fyrir svifdýrin. PAH hefur áhrif á efnaskipti, vöxt, þroska og æxlun 

svifdýra og getur í miklu magni dregið þau til dauða. Þessi PAH mengun getur síðan 

safnast fyrir í miklum mæli ofar í fæðukeðjunni á þessum slóðum, sér í lagi í fiskum sem 

nærast nær eingöngu á svifdýrum, líkt og loðnan gerir (Wells og Percy, 1985). Þekkt eru 

dæmi þess að olíuefni hafi neikvæð áhrif á lirfur og seiði sem berast með straumnum en 

áhrifa þeirra gætir mun minna í fullorðnum fisk (Hafrannsóknastofnun, 2007). 

5.6 Viðbrögð við olíuslysi 
Viðbrögð manna við olíuleka á hafi úti eru misjöfn eftir magni og tegund. Í flestum 

tilfellum þar sem um bensín eða dísilolíu er að ræða er einfaldlega ekkert aðhafst og olían 

látin gufa upp eða blandast sjónum. Þegar um þyngri olíur er að ræða þarf að fara í 

umfangsmiklar hreinsiaðgerðir. Einfaldasta aðferðin er að kveikja í olíunni og láta hana 

brenna upp. Til þess að það sé hægt þarf að safna olíunni saman með flotgirðingum til að 

hún nái nægilega mikilli þykkt og svo er kveikt í. Þetta skapar auðsjáanlega töluverða 
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sprengihættu og getur íkveikjan sjálf verið varhugaverð auk þess sem þetta er ekki gott 

fyrir andrúmsloftið. Önnur aðferðin er að safna olíunni saman í flotgirðingar og dæla 

henni upp, ef aðstæður leyfa. Vond veður og hafstraumar geta gert þetta erfitt um vik. 

Þriðja aðferðin er að dreifa yfir olíuna sundrunarefnum sem auka uppleysanleika olíunnar 

og gera það að verkum að hún fellist út. Felliefnin geta þó haft þann slæma eiginleika að 

þyngja olíuna og valda botnfalli. Falli olían til botns geta langtíma áhrif orðið verri en ef 

hún hefði verið látin í friði og gufað upp á yfirborðinu. Sum felliefni geta einnig verið 

mun skaðlegri umhverfinu en olían sem þau eiga að leysa upp. Notkun slíkra efna getur 

því stundum verið eins og að fara úr öskunni í eldinn (Stefán Gíslason o.fl., 2014).  

Sem dæmi um slæm áhrif sundrunarefna má nefna efnið Corexit 9500A sem var 

dreift yfir olíuflekki sem mynduðust í kjölfar Deepwater Horizon lekans í Mexíkóflóa. 

Rúmlega milljón gallonum af Corexit var dreift yfir olíubrákina og átti að auka 

uppleysanleika olíunnar. Seinna leiddu rannsóknir í ljós að Corexit blandað saman við 

olíu hefur allt að 52 sinnum meiri eituráhrif en olían ein og sér (Rico-Martínez, Snell, og 

Shearer, 2013). 

Hitastig hefur mikið að segja með náttúrulegt niðurbrot. Því lægra sem hitastigið 

er, því hægar brotnar olían niður. Meðalhiti á Jan Mayen síðastliðið ár (maí 2014 - apríl 

2015) var -1,5 °C sem veldur því að áhrifa af völdum mengunar gætir mun lengur en í 

heitara loftslagi (Stefán Gíslason o.fl., 2014) (Meteorologisk institutt, 2015). 
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6 Eignarhald fyrirtækja í olíuleit 
Þegar höfundur hóf heimildaleit sína fyrir þetta verkefni voru uppi háværar raddir um að 

stór og stöndug sjávarútvegsfyrirtæki ættu stóran hlut í olíuleitinni á Drekasvæðinu. Því 

ákvað höfundur að fara ofan í kjölinn á þessu máli og fá úr því skorið hvort að þarna væru 

einhverjir hagsmunaaðilar innan sjávarútvegsgeirans. 

Alls hefur Orkustofnun gefið út 3 sérleyfi til rannsóknar og vinnslu á 

jarðefnaeldsneyti. Öll eru þessi leyfi tengd Drekasvæðinu. Norska ríkið á 25% hlutdeild í 

öllum leyfunum í gegnum Petoro Iceland AS. Samkvæmt samningi milli Íslands og 

Noregs um nýtingu auðlinda á þessu svæði síðan 1981 (Orkustofnun, e.d.-b).  

 

6.1 Leyfi í gildi 
Sérleyfi nr. 2013/02 

Ithaca Petroleum ehf. [áður Valiant Petroleum ehf.] (rekstraraðili) 56,25%  

Ithaca Petroleum er dótturfyrirtæki Kanadíska fyrirtækisins Ithaca Energy sem er með 

höfuðstöðvar í Aberdeen á Skotlandi og skrifstofu í Osló. Ithaca er hluthafi í nokkrum 

stórum olíulindum í Norðursjó (Ithaca Energy, e.d.).   

Jón Helgi Guðmundsson og Gunnlaugur Jónsson áttu einnig hlut í Valiant Petroleum. 

Kolvetni ehf. 18,75 % 

Í eigu Jóns Helga Guðmundssonar, kenndan við Byko, Gunnlaugs Jónssonar, 

(Verkfræðings og forstjóra Eykon Energy), Ráðgjafafyrirtækisins Mannvits og Terje 

Hagevang (sjá umfjöllun um hann í kafla 3). 

Petoro Iceland AS. 25 % 

Útibú Petoro sem er félag í 100% eigu norska ríkisins og sér um að auðlindir innan 

norskrar lögsögu séu vel reknar og skili hagnaði þó svo að félagið sjálft eigi ekki 

meirihluta í neinni olíulind. Tók við af Statoil sem ríkisolíufyrirtæki Norðmanna eftir að 

Statoil var sett á almennan hlutabréfamarkað (Statoil, 2009-b). 

 



 25 

  

Mynd 16. Skipting Drekasvæðisins eftir sérleyfum. Bláa svæðið er sérleyfi nr. 2012/02, Græna 

svæðið er sérleyfi nr. 2014/01 og rauða svæðið er sérleyfi nr. 2013/01 sem fallið er úr gildi  (Askja 

Energy, 2013). 

Sérleyfi nr. 2014/01 

CNOOC International Ltd (rekstraraðili) 60 % 

CNOOC stendur fyrir China National Offshore Oil Corporation og er ríkisrekið 

olíufyrirtæki sem stendur í 12 sæti yfir stærstu olíufyrirtæki heims samkvæmt PLATTS 

top 250 og er með tæplega 18 þúsund manns í vinnu (CNOOC Limited, e.d.). 

Eykon Energy ehf. 15 % 

Eykon er nefnt eftir Eyjólfi heitnum Konráði Jónssyni, alþingismanni, fyrrverandi ritstjóra 

Morgunblaðsins og baráttumanni um eign íslendinga á auðlindum á hafsbotni og 

landgrunnsréttindi Íslands. Eigendur fyrirtækisins eru  Heiðar Már Guðjónsson fjárfestir, 

Jón Einar Eyjólfsson, Ragnar Þórisson, Gunnlaugur Jónsson og Terje Hagevang (sjá 

umfjöllun um hann í kafla 3). Tveir síðastnefndu eru einnig stórir hluthafar í Kolvetni ehf. 

eins og fram kemur hér að ofan (Mbl.is, 2012).  

Petoro Iceland AS. 25 % 

 Sjá sérleyfi nr. 2013/02 hér að ofan. 
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6.2 Leyfi úr gildi 
Eitt leyfanna þriggja féll úr gildi í janúar 2015  

Sérleyfi nr. 2013/01 

Faroe Petroleum Norge AS (rekstraraðili) 67,5 % 

Dótturfyrirtæki Føroya Kolvetni í Bretlandi og sér aðallega um leit og rannsóknir í 

Norðursjó. Føroya Kolvetni var stofnað árið 1997 til að sjá um olíuleit á færeyska 

landgrunninu en eftir að erfiðlega gekk að koma því ævintýri af stað hafa þeir einbeitt sér 

meira af breska landgrunninu í Norðursjó (Faroe Petroleum, e.d.). 

Íslensks Kolvetnis ehf. 7,5 % 

Verkís  verkfræðistofa, Olís, Dreki Holding og Faroe Petroleum standa að baki Íslensku 

kolvetni. Verkís og Olís eru gamalkunn íslensk fyrirtæki, Verkís elsta verkfræðistofa 

landsins, stofnuð 1932 og Olís er elsta olíufyrirtæki á Íslandi og eitt af 30 stærstu 

fyrirtækjum landsins (Verkís, e.d.) (Olís, e.d.). Dreki Holding er hins vegar nokkuð nýtt af 

nálinni. Það eina sem höfundur gat grafið upp um eignarhaldsfélagið var að það er í eigu 

einstakra íslenskra fjárfesta. 

Petoro Iceland AS.  25 % 

 Sjá sérleyfi nr. 2013/02 hér að ofan. 

 

Eina fyrirtækið sem á aðild að olíuleitinni sem hægt er að tengja með beinum hætti við 

sjávarútveginn, er Olís. Samherji og FISK-Seafood eiga saman 75% hlut í Olís 

(Samkeppniseftirlitið, 2012). Það má því segja að með eignarhaldi Samherja og Fisk-

Seafood í Olís (Olíuverzlun Íslands hf.) hafi sjávarútvegurinn átt beinan þátt í 5.5% af 

leyfi til olíuleitar sem rann út í janúar 2015.  
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7 Hagstæðari verð á olíu til íslenska flotans? 
Einn stærsti kosturinn við innlenda framleiðslu á olíu, fyrir utan hugsanlegan 

efnahagslegan ávinning, er að Ísland gæti orðið eitt af fáum ríkjum heims sem eru sjálfu 

sér næg um orku.  

Hingað til hafa Íslendingar þurft að flytja inn olíu í töluverðum mæli eða 649 kílótonn 

árið 2013. 28% af olíunni er notuð af íslenska fiskflotanum (Hagstofa Íslands, 2014-a). 

 

 
Mynd 17. Uppruni heildarorkunotkunar Íslendinga árið 2013 (Hagstofa íslands, 2014-b). 

 

Eins og mynd 17 sýnir fá Íslendingar 86% af frumorku úr endurnýtanlegum orkugjöfum á 

meðan 14% er innflutt jarðefnaeldsneyti. 

Ætli Ísland sér að vera sjálfbært hvað varðar orkunotkun í komandi framtíð þarf 

annaðhvort að finna jarðefnaeldsneyti eða einfaldlega hætta að nota það. Olía mun halda 

áfram að spila stórt hlutverk samkvæmt eldsneytisspá orkustofnunar til ársins 2050 

(Orkuspárnefnd, 2012). 

Hvergi í heiminum er dísilolía dýrari en í Noregi, 1,93 USD, á meðan verðið í 

Kanada eru 0,93 USD/l (Global Petrol Prices, 2015). Þetta er aðallega rakið til þess að 

Norðmenn flytja út um 93% af hráolíu sem þeir vinna og flytja síðan inn unnið bensín og 

dísil til eigin nota. Skattar og gjöld á olíu eru mjög háir í Noregi en ekki má gleyma að 

Vatnsorka	  
18%	  

Jarðhiti	  
68%	  

Olía	  
12%	  

Kol	  
2%	  

Frumorkunotkun	  íslendinga	  2013	  
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laun þar eru hærri en í flestum öðrum löndum heims og því er kaupmáttur þar meiri þrátt 

fyrir há neysluverð (Statistisk sentralbyrå, 2015-b). 

Eins og áður kom fram eru neysluverð á dísilolíu í Kanada um og í kringum 1 

USD/l  sem er helmingi ódýrara en í Noregi. Það er aðeins í fátækari löndum og löndum 

sem framleiða mikið magn af ódýrri olíu sem olíuverð er lægra (Global Petrol Prices, 

2015). 

Töluvert dýrar er að sækja olíu úr setlögum neðan af hafsbotni en þar sem hægt er 

að dæla henni upp af landi. Kanada er 5 stærsti olíuframleiðandi í heiminum og aðeins 

17% af heildar olíuframleiðslu Kanada kemur frá landgrunni Nýfundnalands og Labrador 

(U.S. Energy Information Administration, 2014-B). Þar sem Nýfundnaland er aðeins 

hérað í Kanada, hefur þetta mikla magn af olíu sem unnið er á ódýran hátt í öðrum 

héruðum landsins áhrif til lækkunar á innanlandsverði. 

Aðflutningsgjöld á olíu og bensín á Íslandi eru með því hæsta sem þekkist í 

heiminum. Allt eldsneyti er innflutt og til samanburðar kostar dísilolía 1,64 USD/l sem 

setur Ísland í 9 sæti yfir hvar er dýrast að kaupa olíu í heiminum (Global Petrol Prices, 

2015). 

 

Aðflutningsgjöld / Skattar á olíu 

• Kolefnisgjald – 5,84 kr/l. 

• Olíugjald – 56,00 kr/l. 

• Flutningsjöfnunargjald – 0,83 kr/l. 

• Aðflutningsgjöld samtals – 62,67 kr/l. 

• Virðisaukaskattur – 24%. 

 

(Tollskrá, 2015) 

 

Gætu Íslendingar unnið og hreinsað eigið eldsneyti hér á landi væri hægt að fella niður 

olíugjald og flutningsjöfnunargjald á olí. Það myndi þýða að olían myndi lækka um 57,47 

ISK. Þetta hefði mikla þýðingu fyrir íslenskar útgerðir þar sem olíukaup er einn af stærstu 

útgjaldaliðum þeirra eða allt að 20% af rekstrarkostnaði. 

(Seðlabanki Íslands, 2004). 

Allar ákvarðanir um aðflutningsgjöld og skattalagningu á innlenda vöru eru 

pólítísks eðlis og því erfitt að spá um framtíðina í þeim málum. 
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8 Þjóðhagslegur ávinningur eða tap  
Samkvæmt útreikningum orkustofnunar frá árinu 2007 mundi olíuvinnsla á íslensku 

landgrunni gefa 9-24 milljarða á ári í ríkiskassann vegna fjármagnstekjuskatts eingöngu. 

Útgjöld ríkisins vegna olíuvinnslu muni vera á bilinu 300-600 milljónir á ári 

(Iðnaðarráðuneytið, 2007).   

Reikna má með að bæði tekjur og útgjöld séu töluvert hærri á núverandi gengi en það var 

árið 2007 með tilliti til verðbólgu. 

Miðað við áætlað magn af olíu á Drekasvæðinu samkvæmt útreikningum Terje Hagevang 

sem minnst var í kafla 3.1, er verðmæti hennar rúmir 50 þúsund milljarðar króna á 

núvirði. Líklegast er þó að olíuverð hækki á komandi árum vegna aukinnar eftirspurnar. 

 
Tafla 1. Útreikningar á verðmæti hugsanlegra olíulinda á Drekasvæðinu miðað við verð og gengi 

10 maí. 2015. 

	   Verð/magn	   Mælieining	  
Bren	  Hráolía	  (tunnan)	   65.39	   USD	  
USD	  $	  (kaupgengi)	   131.45	   ISK	  
Áætluð	  olía	  á	  Drekasvæðinu	   6	  milljarðar	   Tunnur	  
	   	   	  Verðmæti	  olíu	  	   51,5	  billjónir	   ISK	  

 

 

Finnist olía í vinnanlegu magni má gera fastlega ráð fyrir því að skipulögð uppbygging 

lítilla sjávarþorpa á norðausturhluta landsins muni taka stakkaskiptum. Bremenports í 

Þýskalandi sendi vísindamenn hingað til lands til að kanna aðstæður og finna stað sem 

myndi best henta fyrir stóra höfn sem gæti í senn verið hugsanleg heimahöfn fyrir 

geymslu og alla þjónustu tengda olíuborpöllum, sem og umskipunarhöfn fyrir aukin 

flutning um N-heimskautið (Hafsteinn Helgason , 2013). 
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Þær kröfur sem eru gerðar fyrir slíka höfn eru:  

• 1000 ha flatlendi við 3-4 km langra viðlegukanta. 

• Allt að 24m dýpi við viðlegu. 

• Hagstætt veðurfar. 

• Íslaust svæði. 

• Opin, djúp og örugg sigling að höfn. 

(Hafsteinn, 2013) 

Finnafjörður á Langanesi kemur helst til greina vegna landfræðilegrar legu hans auk þess 

sem hann uppfyllir öll skilyrði. Þetta myndi vera veruleg innspýting fyrir efnahag lítilla 

sjávarþorpa í kring ef til kæmi að íbúafjöldi á svæðinu myndi allt að tvöfaldast á örfáum 

árum. Fara þyrfti í miklar fjárfestingar og framkvæmdir sem myndi auka atvinnu og 

hagvöxt á svæðinu (Hafsteinn, 2013). 

 

8.1 Hollenska veikin 
Hollenska veikin er hugtak sem notað er yfir það þegar uppgötvun nýrra auðlinda setur 

hagkerfi landa í slæma stöðu vegna þess að það hækkar jafnvægisraungengi og dregur úr 

hagnaði í öðrum útflutningsgreinum (Gylfi Zoëga, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2000). 

Hugtakið dregur nafn sitt af mikilli gengishækkun sem átti sér stað á hollenska 

gyllininu (e. guilder) í kjölfar mikilla gasauðlinda sem uppgötvuðust utan strönd Hollands 

á sjöunda áratug síðustu aldar. Þetta hafði í för með sér miklar erlendar fjárfestingar sem 

skaut gengi gyllinisins upp úr öllu valdi og rýrði hagnað í iðnaði og innan annarra 

frumatvinnugreina og sem stóðu í útflutningi (Smith, 2014).  

Lágt gengi íslensku krónunnar síðastliðin ár hefur einmitt verið ein af ástæðum 

þess að útflutningsgreinar eins og sjávarútvegurinn hefur gengið eins vel og raun ber vitni 

(Bjarki Vigfússon og Haukur Már Gestsson, 2013).  

Hollenska veikin hefur líka þau áhrif að meðfram háum launum sem tengjast nýju 

auðlindinni, hækka laun í öðrum frumatvinnugreinum sem vegna óhagstæðs gengis geta 

ekki staðið undir þessum háu launum. Vinnuafl flyst því í miklum mæli yfir í starfsemi 

tengt nýju auðlindinni frá öðrum greinum (Gylfi Zoëga o.fl., 2000). Dæmi um einmitt 

þetta má sjá í kaflanum um atvinnumál hérna neðar, þar sem vinnuafl úr sjávarútvegi, 

bæði í Noregi og í Nýfundnalandi fluttist yfir í olíugeirann.  
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8.2 Öryggi á sjó 
Í viðtölum við sjómenn í Noregi og Nýfundnalandi kom í ljós að almenn ánægja var með 

viðbrögð og úrvinnslu olíufyrirtækja á stórum sem smáum olíuslysum. Einnig voru 

sjómenn öruggari með sig úti á sjó vegna aukinnar umferðar í kringum borpalla. 

Viðbragðstími björgunarsveita og landhelgisgæslu við neyðarköllum batnaði til muna 

vegna aukinna umsvifa í olíugeiranum (Esso Norge AS, e.d.). 

8.3 Betra að láta olíuna vera? 
Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur vill meina að olían á landgrunni Íslands sé 

best geymd á landgrunni Íslands. Hann segir að það myndi skapa Íslendingum sérstöðu í 

umhverfisvernd ef olía fyndis í vinnanlegu magni innan lögsögu Íslands en ákveðið yrði 

að sækja hana ekki. Slíkt væri einstætt á heimsvísu og myndi opna ný tækifæri á sviði 

ferðaþjónustu, norðurslóðarannsókna og markaðssetningu íslenskrar vöru og þjónustu. 

Tekjur af þessu yrðu fljótari að skila sér inn í þjóðarbúið en af hugsanlegri olíuvinnslu 

auk þess sem orðspor Íslands er ekki óendurnýtanleg auðlind líkt og jarðefnaeldsneyti 

(Stefán Gíslason, 2013).  
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9 Atvinnumál 

9.1 Nýfundnaland 
Olíufundur út af Miklabanka á Nýfundnalandi gerði mikið fyrir héraðið sem hafði barist 

lengi við hátt hlutfall atvinnuleysis. Áður gjöful fiskimið sem höfðu séð flestum fyrir 

vinnu voru uppurin árið 1992 vegna mikillar ofveiði (Rúm 800.000 tonn af þorski veidd á 

Nýfundnalandi árin í kringum 1970, fimm árum síðar var kvótinn kominn undir 200.000 

tonn og árið 1992 aðeins nokkur hundruð tonn) og þurfti að grípa til þeirra róttæku 

ráðstafana að loka alfarið fyrir botnfiskveiðar þangað til stofnarnir næðu sér aftur á strik 

(FAO, e.d.-a) (Lear, 1998).  

Það tók lengri tíma en áætlað var fyrir fiskstofna að ná fyrri stærðum og í dag, 23 árum 

síðar er ekki enn farið að rofa til í þeim málum (FAO, e.d.-a). 

 

Í námi höfundar við Marine Institute í St. Johns á Nýfundnalandi lenti hann á spjalli við 

kennara þar sem var skipstjóri að mennt og hafði yfir 30 ára reynslu af fiskveiðum við 

Nýfundnaland. Hann hafði þetta um málið að segja: 

 

Þrátt fyrir að olíuiðnaðurinn hafi séð fyrir mjög svo þörfum störfum, þá kom það 

niður á sjávarútveginum. Nú á síðustu árum þegar þörf er á vönu og lærðu fólki til 

að sækja og vinna aukinn kvóta í krabba og rækju, þá reynist erfitt að fá þetta fólk 

úr olíuiðnaðinum. Stýrimenn og vélstjórar sem áður fyrr stóluðu á góða veiði til að 

halda kaupi sínu háu, sitja nú á föstu kaupi við stjórnvöl stórra viðhalds- og 

flutningaskipa. Sjávarútvegurinn getur ekki keppt við þau laun sem boðin eru í 

olíubransanum auk þess sem vinnutíminn þar er hentugri og minni óvissa er með 

kaupið. 

(R. Gibbons munnleg heimild, september 2013) 

 

Þegar borin eru saman laun í olíuvinnslu og sjávarútvegi í Nýfundnalandi og Labrador er 

auðelt að sjá hvað Roy Gibbons átti við. Mánaðarlaun í olíugeiranum í Nýfundnalandi og 

Labrador eru að meðaltali 8.528 CAD eða 918.465 ISK miðað við gengi 17. maí 2015 

(Statistics Canada, e.d.). Nýjustu launatölur sem höfundur fann úr sjávarútvegsgeiranum 

eru síðan 2006 og sýndu meðal árslaun upp á 12.784 CAD. Umreiknað með verðbólgu 
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síðustu ára til hliðsjónar eru þetta 14.868 CAD á ári eða 134.357 ISK á mánuði 

(Department of Fisheries and Oceans, e.d.). 

Taka verður með í reikninginn að fiskveiðar á Nýfundnalandi og Labrador eru 

vertíðarbundnar og því er fólk ekki í fullri vinnu allt árið við veiðar eða vinnslu. Árið 2014 

voru aðeins 5.800 full störf í veiðum og vinnslu þrátt fyrir að alls hafi 17.346 manns 

starfað við veiðar og vinnslu það árið (Newfoundland and Labrador Fisheries and 

Aquaculture, 2014). 

9.2 Noregur 
Þótt að olían sé aðalútflutningsafurð Norðmanna er fiskurinn í öðru sæti og þrátt fyrir að 

efnahagur Noregs sé að mestu byggður á olíuvinnslu þá er mest öll atvinnustarfsemi 

meðfram strandlengju Noregs, sérstaklega norðar til, byggð á fiskveiðum og –vinnslu 

(Kristoffersen Arne, 2012).  

Árið 2008 höfðu 44.010 manns atvinnu í sjávarútvegi í Noregi með beinum eða óbeinum 

hætti og fer þeim fækkandi með hverju árinu (FAO, e.d.-b).  

Stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja í Noregi segja að þeir séu að tapa í samkeppni 

um vinnuafl, sérstaklega sjómönnum, við olíugeirann. Meðan olíuvinnslan færist norðar 

og norðar vegna minnkandi framboðs á olíu og gasi í Norðursjó, hræðast vinnuveitendur 

sjómanna og fiskverkafólks að olíufyrirtækin nái að lokka til sín stærra hlutfall vinnuafls 

sem býr og starfar í norður Noregi (Kristoffersen Arne, 2012).   

Meðalmánaðarlaun í olíugeiranum í Noregi voru árið 2014 65.400 NOK eða 

1.156.730 ISK miðað við gengi 17. maí 2015 (Statistisk sentralbyrå, 2015-b). 

Lágmarkslaun norsks fiskverkafólks eru 24.427 NOK eða 432.040 ISK á mánuði (Norske 

Arbeids- og velferdsetaten, 2015). Meðallaun fólks í fiskeldi í Noregi 42.000 NOK 

(740.754 ISK) á mánuði og 36.000 NOK (634.932 ISK) fyrir sjómenn (Lønn.info , e.d.) 

(Statistisk sentralbyrå, 2015-c). Samkvæmt þessum tölum eru meðallaun í norskum 

sjávarútvegi 34.142 NOK eða 601.582 ISK. 

Líkt og á Nýfundnalandi eru veiðar norskra sjómanna nokkuð árstíðarbundnar og 

því ekki ólíklegt að margir hverjir sinni aukavinnu meðfram sjómennskunni. 
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10 Umræður 
Norðmenn og Nýfundnalendingar hafa stundað olíuvinnslu á hafi úti í áratugi með góðum 

árangri. Olíuvinnsla er arðbærasta atvinnugreinin sem stunduð er á báðum stöðum og telur 

til 30% af vergri landsframleiðslu í Nýfundnalandi og Labrador en 20% í Noregi. Laun 

innan olíugeirans í þessum löndum eru allt að 7 sinnum hærri en í sjávarútvegi miðað við 

gefnar tölur í kafla 9. Á Nýfundnalandi og Labrador eru laun í sjávarútvegi aðeins 14,6% 

af því sem borgað er í olíugeiranum. Í Noregi stendur sjávarútvegurinn aðeins betur 

launalega gagnvart olíugeiranum en þar eru launin í sjávarútvegi rétt rúmlega helmingur 

(52%) launa í olíuiðnaði.  

Það vekur athygli höfundar að hvergi í heiminum er olía til einkanota dýrari en í 

Noregi, tæpir 2 USD/l, á meðan Kanadamenn borga helmingi lægra verð fyrir olíu í sínu 

heimalandi. Líkt og getið er í kafla 7 gæti eldsneytisverð á innanlandsmarkaði á Íslandi 

lækkað töluvert við niðurfellingu tolla á innflutt eldsneyti. Það má þó taka þessum miklu 

lækkunum með fyrirvara því miklar líkur eru á að settur yrði annar skattur á innlenda 

framleiðslu á olíu til að auka ríkishagnað líkt og gert er í Noregi og Nýfundnalandi. 

Einskonar auðlindaskattur sem væri sambærilegur við veiðigjöld í sjávarútvegi. 

 

Þó svo að olíuleitarsvæðið á Drekanum sé fjarri landi og ekki innan gjöfulla fiskimiða, þá 

getur mengun af völdum olíu þar haft neikvæð áhrif á sjávarútveg á Íslandi. Dýrasvifið á 

þessu svæði er viðkvæmt fyrir olíumengun sem þau ýmist taka upp í gegnum fæðu, sem 

uppleyst efni úr sjónum eða beinlínis éta olíuagnir sem eru í svipaðri stærð og fæða þeirra. 

Ekki eru til nein gögn um rannsóknir né veiðar á botnfiski innan Drekasvæðisins en 

uppsjávartegundir líkt og loðna og síld hafa að minnsta kosti einhver ár vanið komu sína 

inn á svæðið.  

Loðnan sem er undirstöðutegund íslensks sjávarútvegs, ekki bara með beinum 

hætti vegna veiða heldur einnig sem fæða fyrir stærri og verðmætari tegundir, fer í miklar 

fæðugöngur djúpt norðaustur af Íslandi til að gæða sé á þeirri miklu átu sem þar er að 

finna. 

Lirfur og seiði síldar eru viðkvæmari fyrir olíumengun en fullorðnir fiskar. Í tilfelli 

Drekasvæðisins er þetta heppilegt því að talið er að þangað leiti aðeins fullorðin síld í 

fæðuleit en ekki er þekkt að lirfur og seiði berist inn á svæðið.  

Það er mat höfundar að ekki þurfi að hafa sérlegar áhyggjur af áhrifum olíuvinnslu 

á Gammsvæðinu á sjávarútveg á næstu áratugum vegna vantrúar manna á að þar finnist 
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olía og ekki sé í framtíðaráætlunum stjórnvalda að bjóða út leitarleyfi á svæðið. Hinsvegar 

sé fullt tilefni til að rannsaka betur áhrif olíuvinnslu í nálægð við gjöful fiskimið því hvað 

beina veiði á nytjastofnum snertir þá er töluvert meiri hagsmuna að gæta innan 

Gammsvæðisins en á Drekasvæðinu. 

Við eftirgrennslan höfundar kom í ljós að fyrirtæki innan sjávarútvegs á Íslandi 

hafa ekki tekið virkan þátt olíuævintýrinu á Drekasvæðinu enn sem komið er. Samherji og 

Fisk-Seafood eru einu sjávarútvegsfyrirtækin sem í gegnum eignarhald sitt á Olís tengjast 

sérleyfum til leita og vinnslu á olíu. Það sérleyfi rann út í janúar 2015. Líklegt þykir að 

fjársterk fyrirtæki á Íslandi líkt og sjávarútvegsfyrirtækin taki aukinn þátt í olíuævintýrinu 

ef ske kynni að olía eða gas finnist í vinnanlegu magni á næstu árum. 

 

86% af grunnorkunotkun Íslendinga kemur frá endurnýjanlegum auðlindum. Þar 

er aðallega um jarðvarma og vatnsorku að ræða en hin 14% sem eftir eru er innflutt olía 

og kol. Það eitt að Ísland yrði sjálfu sér nægt um olíu og þyrfti ekki að flytja hana inn 

dýru verði, myndi gera mikið fyrir efnahag landsins.  

Samkvæmt lögmálum framboðs og eftirspurnar er líklegast að heimsmarkaðsverð 

á hráolíu hækki á næstu áratugum og hún halda áfram að vera ríkjandi uppspretta 

orkunotkunar í heiminum. Rannsóknir sýna að eftirspurn á olíu muni hækka um 2% í 

fyrirsjáanlegri framtíð. Þetta gæti virkað sem hvetjandi fyrir olíufyrirtæki til að auka 

umsvif sín í löndum líkt og Íslandi. 

Til að ná fram sem mestum þjóðhagslegum ávinningi af hugsanlegri olíuvinnslu 

væri líklegast best að stofnað yrði ríkisolíufélag sem myndi hafa tögl og haldir í öllum 

málum tengdum eldsneytisvinnslu og taka inn mestan hagnað til ríkisins. Þannig væri 

auðveldast að hald aftur áhrifum hollensku veikinnar. 

 

Ætli ríki heims að standa við gefin loforð um að valda ekki frekari hækkun á 

meðalhitastigi jarðar, má losun koldíoxíðs til og með ársins 2050, miðað við núverandi 

aðstæður, ekki fara yfir 565-886 GtC (gígatonn/milljarður tonna) en það samsvarar aðeins 

20-31% af því jarðefnaeldsneyti sem er að finna í virkum lindum. Samkvæmt þessum 

tölum má aðeins brenna um 70-80% af því jarðefnaeldsneyti sem áætlað er að sé að finna 

í þekktum lindum. Með þessa vitneskju í farteskinu og  Ísland verandi eitt af þeim ríkjum 

sem skrifað hefur undir sáttmála sameinuðu þjóðana um takmörkun CO2 útblásturs, hvaða 

grundvöllur er fyrir því að bora eftir meiri olíu sem að öllum líkindum yrði óbrennanleg?  
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Vera má að hagstæðara sé fyrir þjóðarbúið að sleppa því alfarið að vinna olíu á Íslandi þó 

hún finnist í vinnanlegu magni. Slíkt væri einstætt á heimsvísu og myndi opna ný tækifæri 

á sviði ferðaþjónustu, norðurslóðarannsókna og markaðssetningu íslenskrar vöru og 

þjónustu. Sjávarútvegur á Íslandi gæti notið góðs af slíkri markaðsetningu og tekjur af 

þessu yrðu fljótari að skila sér inn í þjóðarbúið en af hugsanlegri olíuvinnslu auk þess sem 

orðspor Íslands er ekki óendurnýtanleg auðlind líkt og jarðefnaeldsneyti. 

 

Kostir og gallar við olíuvinnslu frá sjónarhóli sjávarútvegs 

 

Kostir 

• Aukið öryggi við veiðar vegna meiri umferðar í kringum fiskimið (styttri 

viðbragðstími við neyðarköllum). 

• Uppbygging hafna og innviði lítilla sjávarþorpa. 

• Hagstæðara olíuverð á innanlandsmarkaði (ef pólítískur vilji er fyrir hendi). 

 

Gallar 

• Samkeppni og jafnvel tap á aðgangi að fiskimiðum. 

• Mengun (sjá kafla 5 til nánari útlistingar). 

• Þegar olíuvinnslu er lokið verða allar leiðslur og annað sem liggja niður á hafsbotn 

skilið eftir. Þetta getur flækst í veiðarfærum og auk þess valdið óþarfa mengun á 

hafsbotni. 

• Samkeppni um starfsfólk. 

• Hollenska veikin – ofurstyrking krónunnar . 
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10.1 Lokaorð 
Þegar kemur að samlífi sjávarútvegs og olíuiðnaðar á landgrunni Íslands er að mörgu að 

huga og númer eitt að fara ekki út í neitt af fljótfærni. Horfa skal til nágrannaþjóða okkar 

Noregs og Kanada sem hafa á milli sín rúmleag 80 ára reynslu af olíuleit og –vinnslu á 

hafi. Ísland þarf að nýta sér þekkingu þeirra og reynslu, læra af mistökum þeirra og 

velgengni. Þegar öllu er á botninn hvolft þá ræðst þetta að sjálfsögðu allt á peningum. 

Olían, finnist hún í vinnanlegu magni, mun vafalaust gefa vel í vasa. En ekki má gleyma 

að hugsa vel um sjávarútveginn sem gefið hefur vel af sér í margar aldir og mun halda 

áfram að gera það löngu eftir að öll olía er uppurin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

11 Heimildaskrá 
Anon. (2008). Report of the planning group on Northeast Atlantic pelagic ecosystem 

surveys (PGNAPES). ICES CM 2008/RMC:0.  

Askja Energy. (2013). China and Norway Team up on Iceland's Continental Shelf. Sótt 7. 
maí 2015 frá http://askjaenergy.org/category/oil-and-gas/ 

Andersson, L., Bockelie, F., og Hagevang, T. (2008). Prospectivity of the Jan Mayen 
Ridge. Iceland Exploration Conference. Reykjavík: SAGEX. 

Amusing Planet. (2014). Towing Icebergs Away From Oil Platforms. Sótt 16. apríl 2015 
frá http://www.amusingplanet.com/2014/05/towing-icebergs-away-from-oil-
platforms.html 

Staalesen, A. (2011). Statoil does not believe in Jan Mayen. Sótt 13. Apríl 2015 af 
http://barentsobserver.com/en/sections/energy/statoil-does-not-believe-jan-mayen  

Ásta Guðmundsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. (2004). Veiðar og útbreiðsla íslensku 
sumargotssíldarinnar að haust- og vetrarlagi árin 1978-2003. 
Hafrannsóknastofnunin, Fjölrit, 104, 1-42 

Barrett-Lennard, L. G., Ford, J. K., og Heise, K. A. (1996). The mixed blessing of 
echolocation: differences in sonar use by fish-eating and mammal-eating killer 
whales. Animal Behaviour, 51 (3), 553-565. 

Bjarki Vigfússon og Haukur Már Gestsson. (2013). Markaðssetning veikasti hlekkur 
sjávarklasans. Reykjavík: Íslenski Sjávarklasinn.  

Bjarni Richter og Karl Gunnarsson. (2010). Overview of hydrocarbon related research in 
Tjörnes. Íslenskar Orkurannsóknir. Reykjavík: Iðnaðarráðuneytið 

Bjarni Richter og Steinar Þór Guðlaugsson. (2007). Yfirlit um jarðfræði Jan 
Mayensvæðisins og hugsanlegar kolvetnislindir. Íslenskar Orkurannsóknir. 
Reykjavík: Iðnaðarráðuneytið. 

Carbon Tracker Initiative. (2013). Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded 
assets. Sótt 17. apríl 2015 frá http://carbontracker.live.kiln.it/Unburnable-Carbon-
2-Web-Version.pdf 

Chandler, G. (2007). Iceberg wranglers. Sótt 16. apríl 2015 frá 
https://legionmagazine.com/en/2007/09/iceberg-wranglers/ 

Clark, R. B. (2001). Marine Pollution. Oxford: Oxford University Press. 



 39 

Cleveland, C. J. (2010). Deepwater Horizon oil spill. Sótt 29. apríl 2015 frá 
http://www.eoearth.org/view/article/51cbf0267896bb431f6a0797/ 

CNOOC Limited. (e.d.). Company Profile. Sótt 6. maí 2015 frá 
http://www.cnoocltd.com/col/col7261/index.html 

Defenders of Wildlife. (e.d.). Outer Continental Shelf Drilling. Sótt 14. apríl 2015 frá 
https://www.defenders.org/publications/impacts_of_outer_continental_shelf_drilli
ng.pdf 

Department of Fisheries and Oceans. (e.d.). Portrait of the total employment income of 
workers in the fishing industry. Sótt 4. maí 2015 frá http://www.dfo-mpo.gc.ca/ea-
ae/cat1/no1-8/no1-8-sec2-eng.htm 

Esso Norge AS. (e.d.). Coexisting with the fishing Industry. Sótt 28. apríl 2015 frá 
https://www.exxonmobil.com/Files/PA/Norden/Coexisting_with_Fishing_Industry
.pdf 

Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. (e.d.-a). FishStatJ - 
software for fishery statistical time series. Sótt 17. apríl 2015 frá 
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 

Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. (e.d.-b). Fishery and 
Aquaculture profile of Norway. Sótt 7. maí 2015 frá 
http://www.fao.org/fishery/facp/CAN/en#CountrySector-
SectorSocioEcoContribution 

Faroe Petroleum. (e.d.). Company Overview. Sótt 6. maí 2015 frá http://www.fp.fo/ 

Fisheries and Oceans Canada. (e.d.). Landings and Landed Value by Species. Sótt 5. apríl 
2015 frá http://www.nfl.dfo-
mpo.gc.ca/publications/reports_rapports/Land_All_Vessels_Debarquer_Tous_Les
_Navires_2014_eng.htm 

Fusco, L. (e.d.). Offshore Oil: An Overview of Development in Newfoundland and 
Labrador. Sótt 28. apríl 2015 frá 
http://www.ucs.mun.ca/~oilpower/documents/NL%20oil%207-25-1.pdf 

Global Petrol Prices. (2015). Diesel prices, liter. Sótt 13. maí 2015 frá 
http://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/ 

Gylfi Zoëga, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þór Herbertsson. (2000). Hollenska veikin. 
Fjármálatíðindi , 47. 

Hafrannsóknastofnun. (2007). Sjór, lífríki og fiskistofnar á olíuleitarsvæðinu við Jan 
Mayen. Reykjavík: Hafrannsóknastofnun. 



 40 

Hafrannsóknastofnun. (2014). Nytjastofnar sjávar 2013/2014 - Aflahorfur fiskveiðiárið 
2014/2015. Hafrannsóknir, 176, 188. 

Hafsteinn Helgason . (2013). Finnafjörður - Kynning fyrir íbúum 10. október 2013. EFLA 
Consulting Engineers. 

Hagstofa Íslands. (2014-a). Olíunotkun 1983-2013. Sótt 23. apríl 2015 frá 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2597&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dial
og/varval.asp?ma=IDN02105%26ti=Ol%EDunotkun+1983%2D2013+%26path=..
/Database/idnadur/orkumal/%26lang=3%26units=k%EDl%F3tonn 

Hagstofa íslands. (2014-b). Orkunotkun eftir uppruna 1987-2013 . Sótt 23. apríl 2015 frá 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2597&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dial
og/varval.asp?ma=IDN02102%26ti=Orkunotkun+eftir+uppruna+1987-
2013+%26path=../Database/idnadur/orkumal/%26lang=3%26units=Petajoule/hlutf
all 

Hagstofa Íslands. (2015-a). Hlutur atvinnugreina í landsframleiðslu 1997-2014. Sótt 16. 
apríl 2015 frá 
http://www.hagstofa.is/?PageID=758&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialo
g/varval.asp?ma=THJ08401%26ti=Hlutur+atvinnugreina+%ED+landsframlei%F0
slu+1997%2D2014+%26path=../Database/thjodhagsreikningar/framluppgj_ISAT2
008/%26lang=3%26units=Hlutfall 

Hagstofa Íslands. (2015-b). Fjöldi í aðalstarfi eftir atvinnugreinum (bálkar), kyni og 
búsetu 2008-2014. Sótt 16. apríl 2015 frá 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dial
og/varval.asp?ma=VIN01105%26ti=Fj%F6ldi+%ED+a%F0alstarfi+eftir+atvinnu
greinum+%28b%E1lkar%29%2C+kyni+og+b%FAsetu+2008%2D2014%26path=
../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

Hagstofa Íslands. (2015-c). Laun fullvinnandi launamanna á almennum vinnumarkaði 
eftir starfi og kyni 1998-2014. Sótt 2. maí 2015 frá 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dial
og/varval.asp?ma=VIN02012%26ti=Laun+fullvinnandi+launamanna+%E1+alme
nnum+vinnumarka%F0i+eftir+starfi+og+kyni+1998%2D2014++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%
26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na 

Hjálmar Vilhjálmsson. (2002). Capelin (Mallotus villosus) in the Iceland–East 
Greenland–Jan Mayen ecosystem. ICES Journal of Marine Science, 216, 870-883. 

Hughton, J. T., Callander, B. A. og Varney, S. (1992). Climate Change 1992: The 
Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment. Cambridge: Cambridge 
University Press. 



 41 

Iðnaðarráðuneytið. (2007). Olíuleit á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg - Tillaga að 
áætlun og drög að umhverfisskýrslu vegna útgáfu sérleyfa til leitar, rannsókna og 
vinnslu á olíu og gasi á norðanverðu Drekasvæði við Jan Mayen-hrygginn. 
Reykjavík. 

Intro. (e.d.). Oil. Sótt 14. maí 2015 frá 
http://introengelsk.cappelendamm.no/c35054/artikkel/vis.html?tid=35350 

Ithaca Energy. (e.d.). About Us. Sótt 5. maí 2015 frá http://www.ithacaenergy.com/about-
us 

Jakob Jakobsson, Gunnar Stefánsson. (1999). Management of summer-spawning herring 
off Iceland. ICES Journal of Marine Science, 56, 827-833. 

Kristoffersen Arne. (2012). Oil and fish in Norwegian waters – conflict or coexistence? 
Norwegian Coastal Fishermen Union. 

Lear, W. H. (1998). History of fisheries in the northwest atlantic: The 500-year 
perspective. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science , 23, 41-73. 

Lilly, G. R., Nakken, O. og Brattey, J. (2013). A review of the contributions of fisheries 
and climate variability to contrasting dynamics in two Arcto-boreal Atlantic cod 
(Gadus morhua) stocks: Persistent high productivity in the Barents Sea and 
collapse on the Newfoundland and Labrador Shelf . Progress in Oceanography, 
114, 106-125. 

Lønn.info. (e.d.). Fisker lønn. Sótt 2. maí 2015 frá http://xn--lnn-0na.info/fisker-
l%C3%B8nn 

Mbl.is. (2012). Þrjú íslensk fyrirtæki í olíuleit. Sótt 6. maí 2015 frá 
http://www.ruv.is/frett/thrju-islensk-fyrirtaeki-i-oliuleit 

McCurdy, E. og Coady, J. (2009). The Fishing Industry – Fish, Food and Allied Workers 
(FFAW) union. Two Industries – One Ocean: Sharing our Resources Experiences 
and Opportunities (bls. 14-22). St. John's: One Ocean. 

Meteorologisk institutt. (2015). Weather statistics for Jan Mayen. Sótt 14. apríl 2015 frá 
http://www.yr.no/place/Norway/Jan_Mayen/Jan_Mayen/statistics.html 

National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling. 
(e.d.). A Brief History of Offshore Oil Drilling. Sótt 20. apríl 2015 frá 
http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/188/materials/bp.pdf 

National Research Council. (2003). Oil in the sea III: Inputs, fates, and effects. 
Washington, D.C.: The National Academies Press. 



 42 

Newfoundland and Labrador Department of Finance. (2012). Oil and Gas. Sótt 28. apríl 
2015 frá http://www.economics.gov.nl.ca/e2012/oilandgas.pdf 

Newfoundland and Labrador Fisheries and Aquaculture. (2014). Newfoundland and 
Labrador Fishing Industry Highlights - 2013(Revised) and 2014(Preliminary). 
Sótt 8. maí 2015 frá 
http://www.fishaq.gov.nl.ca/stats/industry/Fishing%20Industry%20Highlights%20
_2013_2014.pdf 

Newfoundland and Labrador Statistics Agency. (e.d.). Total Oil Production, Barrels 
Newfoundland and Labrador November 1997 to Date. Sótt 5. apríl 2015 frá 
http://www.stats.gov.nl.ca/Statistics/Industry/PDF/Oil_Production.pdf 

National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA]. (e.d.). How oil spills affect 
fish and whales. Sótt 3. april 2015 frá http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-
chemical-spills/oil-spills/how-oil-spills-affect-fish-and-whales.html 

Norwegian Petroleum Directorate. (2015). Production figures: Excel background data. 
Sótt 5. apríl 2015 frá http://www.npd.no/en/news/Production-figures/2015/April-
2015/ 

Norsk olje og gass. (2010). Norway's petrolium history. Sótt 20. apríl 2015 frá 
http://www.norskoljeoggass.no/en/Facts/Petroleum-history/ 

Norske Arbeids- og velferdsetaten. (2015). Working in the seafood and fish industry in 
Norway. Sótt 7. apríl 2015 frá 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RR7g8QQs9vgJ:https://w
ww.nav.no/en/Home/Work%2Band%2Bstay%2Bin%2BNorway/Relatert%2Binfo
rmasjon/_attachment/303122%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D149f129eca8+&
cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=is 

Olís. (e.d.). Um Olíuverzlun Íslands. Sótt 7. maí 2015 frá http://www.olis.is/um-olis/ 

Olje- og gassavdelingen. (2013). Norsk oljehistorie på 5 minutter. Sótt 29. apríl 2015 frá 
https://www.regjeringen.no/nb/tema/energi/olje-og-gass/norsk-oljehistorie-pa-5-
minutter/id440538/ 

Orkuspárnefnd. (2012). Eldsneytisspá 2012-2050. Reykjavík: Orkustofnun. 

Orkustofnun. (e.d.-a). Svæði og gögn. Sótt 20. apríl 2015 frá 
http://www.orkustofnun.is/oliuleit/svaedi-og-gogn/ 

Orkustofnun. (e.d.-b). Sérleyfi. Sótt 6. maí 2015 frá 
http://www.orkustofnun.is/oliuleit/leyfisveitingar/serleyfi/ 

Pacific science association. (e.d.). PSA task force on ocean acidification. Sótt 2. apríl 
2015 frá http://www.pacificscience.org/tfoceanacidification.html 



 43 

Richter, B., Driscol, N., Detrick, R. S, Fornari, D. og Brandsdottir, B. (2003). Recently 
Discovered Near‐Shore Gascharged Sediments and Pockmarks, Northern Iceland. 
Eos Transactions American Geophysical Union, 84(46). 

Rico-Martínez, R., Snell, T. W., og Shearer, T. L. (2013). Synergistic toxicity of 
Macondo crude oil and dispersant Corexit 9500A® to the Brachionus plicatilis 
species complex (Rotifera). Environmental Pollution , 173, 5-10. 

Ryggvik, H. (2010). The Norwegian Experience: A toolbox for managing resources? 
Oslo: Senter for teknologi, innovasjon og kultur. 

Samkeppniseftirlitið. (2012). Samruni Olíuverzlunar Íslands hf., Samherja hf. og FISK-
Seafood ehf. Reykjavík: Samkeppniseftirlitið. 

Seðlabanki Íslands. (2004). Rammagrein 3: Olíuverð og þjóðarbúskapurinn. Sótt 14. apríl 
2015 frá http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4020 

Stefán Gíslason, Birgitta Stefánsdóttir, Birna Sigrún Hallsdóttir, Hrafnhildur Bragadóttir. 
(2014). Er olíuvinnsla á Drekasvæðinu góð hugmynd? - Minnisblað um 
umhverfisleg og þjóðhagsleg álitamál. Reykjavík: Environice. 

Stefán Gíslason. (2013). Stóra tækifærið á Drekasvæðinu. Sótt 13. maí 2015 frá 
http://www.visir.is/stora-taekifaerid-a-drekasvaedinu/article/2013712179952 

Smith, B. (2014). Dutch disease and the oil and boom and bust. OxCarre Research Paper, 
133. 

Sólveig R. Ólafsdóttir og Jón Ólafsson. (2013) Súrnun hafsins. Fyrirlestur á 
Umhverfisþingi 8. nóvember 2013. Umhverfisráðuneytið. Sótt 18. apríl frá 
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/umhverfisthing_solveig_r_ola
fsdottir.ppt. 

Statistics Canada. (e.d.). Earnings, average weekly, by industry, monthly (Newfoundland 
and Labrador). Sótt 3. maí 2015 frá http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/labor93b-eng.htm 

Statistisk sentralbyrå. (2014). Fisheries, 2014, preliminary figures. Sótt 5. apríl 2015 frá 
https://www.ssb.no/en/fiskeri 

Statistisk sentralbyrå. (2015-a). Gross domestic product and value added by industry. 
Current prices. NOK million. Sótt 20. maí 2015 frá 
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-
konjunkturer/statistikker/knr/kvartal/2015-05-
20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=228233  



 44 

Statistisk sentralbyrå. (2015-b). minifacts about Norway. Oslo: Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs 

Statistisk sentralbyrå. (2015-c). Lønn for ansatte i fiskeoppdrett, 1. oktober 2014. Sótt 2. 
maí 2015 frá http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnfisko/aar/2015-02-
13 

Statoil. (2009-a). Forty years of Norwegian oil. Sótt 23. apríl 2015 frá 
http://www.statoil.com/en/About/History/Oilnorway40years/Pages/default.aspx 

Statoil. (2009-b). Annual Report 2009. Sótt 6. maí 2015 frá 
http://www.statoil.com/annualreport2009/en/ouroperations/regulation/pages/petor
oas.aspx 

Sulak, R. M. (1991). Ekofisk Field: The First 20 Years. Journal of Petroleum Technology, 
43 (10). 

Taggart, C. T. (1994). Overview of cod stocks, biology, and environment in the 
Northwest Atlantic region of Newfoundland, with emphasis on northern cod. ICES 
Marine Science Symposia, 198, 140-157. 

The Maritime Executice. (2015). Fifty Years of Norwegian Offshore Oil. Sótt 28. apríl 
2015 frá http://www.maritime-executive.com/article/fifty-years-of-norwegian-
offshore-oil  

Tollskrá. (2015). Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; jarðbiksefni; 
jarðvax. Sótt 12. maí 2015 frá https://vefskil.tollur.is/tollalinan/tav/ 

Trenkel, V. M., Huse, G., MacKenzie, B. R., Alvarez, P., Arrizabalga, H., Castonguay, 
M., o.fl. (2014). Comparative ecology of widely distributed pelagic fish species in 
the North Atlantic: Implications for modelling climate and fisheries impacts. 
Progress in oceanography, 129, 219-243. 

U.S. Energy Information Administration. (2014-a). Overview data for Norway. Sótt 9. 
apríl 2015 frá www.eia.gov/country/cab.cfm?fips=NO 

U.S. Energy Information Administration. (2014-B). Overview data for Canada. Sótt 12. 
apríl 2015 frá eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=ca 

Verkís. (e.d.). Elsta Verkfræðistofa Landsins. Sótt 7. maí 2015 frá http://www.verkis.is/  

Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, IOCC (2013). Climate Change 
2013: The Physical Science Basis. Summary for Policy Makers. Sótt 4. apríl 2015 
frá http://www.climatechange2013.org/spm 



 45 

Wells, P.G. og Percy, J.A. (1985). Effects of oil on Arctic invertebrates. Í Engelhardt, F. 
R. (ritstj.), Petroeleum effects in the Arctic environment. Elsevier Applied Science 
Publishers Essex, England, 101-156. 

Wienerroither, R. M., Nedreaas, K. H., Uiblein, F., Christiansen, J. S., Byrkjedal, I. og 
Karamuhko, O. (2011). The marine fishes of Jan Mayen Island, NE Atlantic – past 
and present. Marine Biodiversity, 41 (3), 395-411. 

 

 

 

	  


