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Ágrip  

 Veiðar íslenskra fiskiskipa á alþjóðlegu hafsvæði í Barentshafi, í svonefndri Smugu, á 

árunum 1993–1999 eru til umfjöllunar í þessari ritgerð, en veiðar hófust þar nokkuð óvænt í 

júlí 1993 í mikilli óþökk þeirra ríkja sem ráða yfir aðliggjandi efnahagslögsögum, Noregs og 

Rússlands. Til að leitast við að skilja aðdraganda og þróun veiðanna er eðlilegt að horfa til 

aðstæðna íslenskra útgerðarmanna, aðstæðna í Noregi og Rússlandi og þróunar á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna, þar sem viðræður áttu sér stað um gerð nýs alþjóðasamnings um veiðar 

utan lögsögu. Þá er rétt að hafa í huga að miklir hagsmunir eru bundnir við veiðar á 

verðmætum fiskistofnum og er eðlilegt að þjóðríki fylgi þeim fast eftir telji þau að þeim sé 

ógnað og að hagsmunaaðilar beiti stjórnvöld þrýstingi. Skoða verður Smugudeiluna í því ljósi 

og á það ekki síður við um ágreining Íslendinga og Norðmanna um heimild íslenskra skipa til 

veiða á svonefndu fiskverndarsvæði Norðmanna við Svalbarða (Svalbarðasvæðinu), sem árið 

1994 var einskonar framlenging eða viðbót við ágreining um veiðar í Smugunni. 

 

Utanríkisráðherrar Íslands og Noregs áttu fundi um málið árið 1993 auk þess að 

rússneskir ráðamenn komu mótmælum á framfæri við Ísland. Enginn grundvöllur reyndist 

hins vegar fyrir viðræðum. Sama gilti um beiðni íslenskra stjórnvalda um viðræður um 

réttarstöðu Svalbarðasvæðisins í framhaldi af aðild Íslands að Svalbarðasamningnum. Til 

átaka kom á miðunum á Svalbarðasvæðinu þegar íslenskir útvegsmenn létu reyna á þolrif 

norskra stjórnvalda, en þeirri atburðarás lyktaði með því að skip voru færð til hafnar og sektuð 

haustið 1994. Leitast var við að bera klæði á vopnin í framhaldi þessa en þríhliða viðræður 

ríkjanna um veiðar í Smugunni hófust í ársbyrjun 1995 og stóðu með hléum uns samningur 

tókst milli ríkjanna um samstarf í sjávarútvegsmálum og gagnkvæm kvótaskipti árið 1999. 

Samningaviðræður ríkjanna náðu fyrst tilsettum árangri þegar utanríksráðherrar Íslands og 

Noregs auk Rússlands lögðu nægilega þunga áherslu á að ljúka deilunni og öll ríki sýndu 

nægilegan vilja til að leita raunhæfra lausna sem þau gætu unað við. Um leið hafði þýðingu að 

áhrif hagsmunaaðila í ríkjunum virðast hafa minnkað eftir því sem viðræðunum vatt áfram. 

Staða ríkjanna við samningaborðið mótaðist jafnframt af því hvernig veiðarnar í Smugunni 

þróuðust.  

 

Ritgerðin byggir að miklu leyti á upplýsingum úr dagblöðum en jafnframt er stuðst við 

gögn úr skjalasöfnum, opinberar skýrslur og rannsóknarritgerðir um sjávarútvegsmál og 

hafrétt. Þá hefur verið leitast við að kynnast viðhorfum og afla upplýsinga um viðfangsefni 

ritgerðarinnar með viðtölum, en gefið er yfirlit yfir viðmælendur aftast í ritgerðinni.  
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1. Inngangur 

1.1. Viðfangsefni ritgerðarinnar 

Í júlí 1993 var íslenskum fiskiskipum haldið til veiða á fjarlæga veiðislóð í 

Barentshafi, sem markast í austri af rússnesku efnahagslögsögunni, í suðri af lögsögu Noregs 

og í vestri af fiskverndarsvæðinu við Svalbarða, þ.e. í svonefnda „Smugu“ í Barentshafi sem 

var kölluð því lýsandi nafni „Loynikrókurinn“ af Færeyingum, sem segja má að hafi vísað 

Íslendingum veginn. Viðbrögð Norðmanna og Rússa við veiðunum voru allhörð og kröfðust 

ríkin þess að íslensk stjórnvöld tækju fyrir veiðarnar, þar sem með þeim væri grafið undan 

stjórnunarráðstöfunum fyrir þorskstofninn í Barentshafi, sem þegar væri fullnýttur. Þá 

leituðust hagsmunaaðilar í norskum og rússneskum sjávarútvegi við að beita sér í málinu með 

samtölum og þvingunarúrræðum gagnvart útgerðum á Íslandi. Viðræður áttu sér stað milli 

Íslands og Noregs haustið 1993, en þokuðust hvergi, enda reyndist vík á milli vina og jókst 

ágreiningur ríkjanna á næstu mánuðum, ekki síst í tengslum við kröfu Íslendinga um að fá 

viðurkennda heimild til veiða á svonefndu fiskverndarsvæði Norðmanna við Svalbarða 

(Svalbarðasvæðinu). 

 

Í ritgerðinni er leitað svara við þeirri höfuðspurningu hvernig það gerðist að deila 

Íslendinga og Norðmanna auk Rússa stigmagnaðist og varð svo hörð sem raun bar vitni. Til 

þess að takast á við hana þarf að greina frá gangi deilunnar og spyrja grundvallarspurninga. 

Hver var aðdragandi þess að veiðarnar hófust? Hvaða þættir ollu einkum stirðleika eða 

erfiðleikum í samskiptum ríkjanna? Hvaða sjónarmið vógu þyngst í samningaviðræðum 

ríkjanna og leiddu til þess að samningar tókust að lokum?  

 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um ástand og stöðu sjávarútvegs á Íslandi, í 

Noregi og Rússlandi og með því leitast við að byggja undir umfjöllunarefni annarra þátta 

ritgerðarinnar. Þar er meðal annars fjallað ítarlega um þær aðstæður sem íslenskt efnahagslíf 

var í við upphaf tíunda áratugarins, þar sem landsframleiðsla hafði nær samfellt dregist saman 

frá árinu 1988 og sjávarútvegsfyrirtæki áttu mörg hver í miklum rekstrarerfiðleikum.  

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er greint frá aðdraganda þess að veiðar Íslendinga í 

Barentshafi hófust, hvernig ákvörðun var tekin um veiðarnar og fjallað um viðbrögð og 

viðhorf íslenskra stjórnvalda, bæði í upphafi og þegar viðræður við norska og síðan rússneska 

ráðamenn hófust. Þá er leitast við að setja veiðarnar í samband við úthafsveiðiráðstefnuna, 

sem haldin var á sama tíma, að því leyti sem við á.  

 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar er fjallað um aðild Íslendinga að Svalbarðasamningnum 

og þann þrýsting sem útvegsmenn og jafnframt íslensk stjórnvöld beittu Norðmenn til að 

heimila íslenskum skipum veiðar á Svalbarðasvæðinu. Til átaka kom á miðunum og gripu 

norsk stjórnvöld til þess að klippa á togvíra, færa skip til hafnar o.fl. og verður leitast við að 

rekja hvort og þá að hvaða leyti þetta hafi falið í sér stefnubreytingu af hálfu norskra 

stjórnvalda. Þá er gerð grein fyrir því hvaða áhrif þessar aðgerðir, ásamt þeirri „mokveiði“ 

sem var í Smugunni um haustið 1994, hafi haft á þrýsting um að hefja viðræður milli ríkjanna, 

sem voru að lokum ákveðnar í upphafi árs 1995.  

 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar er fjallað um útgerð hentifánaskipa frá Íslandi, en með 

því er brugðið ljósi á samband hagsmunaaðila og stjórnvalda og leitast við að greina frá því 

hvað hafi leitt til þess að útgerð skipanna breyttist eða lagðist af.  

 

Í sjötta kafla ritgerðarinnar er fjallað um samningaviðræður ríkjanna á árunum 1995 til 

1999 og leitast við að rekja gang veiðanna og önnur samskipti ríkjanna, en viðræður drógust á 
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langinn og slitnaði upp úr þeim um tíma. Þá er fjallað um aðdraganda og efnisþætti 

Smugusamningsins, viðbrögð við honum og helstu forsendur hans.  

 

Í sjöunda kafla ritgerðarinnar er samantekt auk þess að dregnar eru saman niðurstöður.  

 

1.2. Fyrri rannsóknir 

Árið 2001 varði Áslaug Ásgeirsdóttir doktorsritgerð í stjórnmálahagfræði við 

Washington University í St. Louis í Bandaríkjunum, Oceans of Trouble: Co-operation and 

Conflict over Fishing Resources in the North Atlantic and the Barents Sea. Áslaug fjallar um 

samstarf og missætti Íslendinga og Norðmanna í fiskveiðimálum síðastliðin 20 ár. Ritgerðin 

veitir innsýn í samningaviðræður um deilistofna og þá þætti sem marka grundvöll slíkra 

viðræðna. Henni er ætlað að sannreyna og styrkja kenningar í stjórnmálafræði um áhrif 

innanlandsstjórnmála á niðurstöður alþjóðlegra samninga. Fjallað er um sjö samninga 

Íslendinga, Norðmanna og annarra þjóða um stjórn deilistofna, þ.e. þorsks, úthafskarfa, loðnu 

og síldar. Talið er að samningarnir byggist á þremur forsendum hverju sinni: rétti strandríkja 

til veiða, útbreiðslu stofnsins (e. zonal attachment) og sögulegum rétti til veiða. Áslaug rekur 

að áhrif hvers þáttar um sig byggist á svigrúmi einstakra samninganefnda til samkomulags, en 

það ráðist síðan af tvennu, stjórnmálum innanlands og, jafnvel enn frekar, áhrifum 

hagsmunahópa á samningaferlið. Talið er að dregið hafi úr áhrifum hagsmunahópa í Noregi á 

síðustu tuttugu árum og ítökum þeirra í samninganefndum. Öðru gegni um íslensk 

hagsmunasamtök sem hafi haldið sterkum ítökum og sú staða ýti undir hagstæða samninga 

fyrir Íslendinga.
1
  

 

Árið 2010 kom út stutt rit eftir Bjarna Má Magnússon, The Loophole Dispute from an 

Icelandic Perspective, þar sem leitast er við að rekja lagalegan bakgrunn Smugudeilunnar, 

ástæður þess að íslensk skip hófu veiðar, hvernig viðræðum um veiðarnar vatt fram og 

hvernig stefna Íslands í hafréttarmálum hafi breyst síðan á tíma deilunnar. Bjarni telur að 

stefna Íslands gagnvart veiðum í Smugunni hafi verið í nokkurri mótsögn við stefnu Íslands á 

úthafsveiðiráðstefnunni 1993–1995. Þá hafi stefna Íslands gagnvart veiðum á úthafinu breyst 

verulega frá því um miðjan tíunda áratuginn, en til að varpa ljósi á það ber hann saman 

orðræðu um veiðar í Smugunni, annars vegar, og veiðar hentifánaskipa á úthafskarfa á 

Reykjaneshrygg, hins vegar. Smugudeilan segir Bjarni að sé fyrst og fremst dæmi um 

realpolitik sem drifin hafi verið áfram af fjárhagslegum hagsmunum. Auðveldast sé að skilja 

gang hennar með því að skoða náið samband hagsmunaaðila og stjórnsýslunnar. 

 

Tvær ritgerðir frá stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands varða Smugudeiluna. Önnur er 

B.A.-ritgerð Jóns Heiðars Þorsteinsonar, Úthafsveiðar Íslendinga — Deilur Íslendinga við 

nágranna um úthafsveiðar, frá árinu 1995. Þar er talið að Smugudeilan sé nokkuð gott dæmi 

um samtvinnun (e. interdependence) í alþjóðastjórnmálum fremur en raunhyggju, þar sem 

skoða verði næmni og viðkvæmni í tengslum ríkjanna og valdakjarna sem standa fyrir utan 

ríkisvaldið, til að varpa ljósi á deiluna. Hin er M.A.-ritgerð Maríu Margrétar Jóhannsdóttur í 

alþjóðastjórnmálum frá 2014 Ísland – málsvari hafsins eða miskunnarlaus sjóræningi? 

Orðræðugreining á fiskveiðideilum. Í ritgerðinni er beitt orðræðugreiningu til að varpa ljósi á 

ríkjandi hugmyndir Íslendinga um fiskveiðideilur eins og þær birtast í fjölmiðlum. Auk 

Smugudeilunnar er horft til veiða á úthafskarfa á Reykjaneshrygg og á makríl. María Margrét 

telur að í Smugudeilunni einkennist orðræðan af umræðunni um frelsi til að veiða og 

                                                           
1
 Áslaug, sem er dósent í stjórnmálafræði við Bates Collage í Lewiston, Maine, Bandaríkjunum, hefur dregið 

rannsóknarniðurstöður sínar saman í ritinu Who gets what? Domestic Influences on International Negotiations 

Allocating Shared Resources og greininni: „Á hafi úti: Áhrif hagsmunahópa á samninga Íslendinga og 

Norðmanna vegna veiða úr flökkustofnum“.  
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hagsmuni útgerðarinnar, en töluvert minna beri á umfjöllun um alþjóðlega samvinnu og 

ábyrga fiskveiðistjórnun og jafnvel sé gert lítið úr slíku tali. Í hinum deilunum sé því öfugt 

farið, þar sem lögð sé áhersla á ábyrgar fiskveiðar og samvinnu ríkja.  

 

Árið 1996 skrifaði Helene Møller Hansen lokaritgerð í stjórnmálafræði frá 

Háskólanum í Osló Torsk og Teori: en spillteoretisk analyse av konflikten mellom Norge og 

Island om Retten til å Fiske i „Smutthullet“ og Vernsonen ved Svalbard. Þar er fjallað um 

atburðina 1993–1994 á grundvelli leikjafræði (e. game theory). Heimildir eru nær einungis 

norskir fjölmiðlar, sem speglast nokkuð í umfjölluninni. Árið 2004 skrifaði Yngve Næss 

Kristensen lokaritgerð í sagnfræði frá Háskólanum í Bergen, Nabokrangel om fisk. Striden 

mellom Norge og Island om retten til å fiske i Fiskerivernsonen ved Svalbard i perioden 

1993–2003. Þar er lögð höfuðáhersla á baráttu Íslendinga fyrir rétti til veiða á 

Svalbarðasvæðinu, fyrst á þorski en síðar norsk-íslenskri síld. Áhersla er lögð á afstöðu 

Norðmanna til veiðanna og viðbrögð norskra stjórnvalda.  

 

Pål Christensen sagnfræðingur fjallar um fiskveiðideilur Íslendinga og Norðmanna í 

IV. bindi ritsins Norges fiskeri- og kysthistorie, sem kom út 2014, og í kafla í ritinu I kamp om 

havets verdier — Norges Fiskarlags historie. Á báðum stöðum er færð fram sú skýring á 

veiðunum að þær hafi stafað af hraðri uppbyggingu skipastóls á Íslandi og minnkuðum 

aflaheimildum í íslenskri lögsögu. Þá er leitast við að fjalla um deiluna í samhengi við önnur 

ágreiningsefni ríkjanna í fiskveiðum, einkum „Jan-Mayen málið“.
2
 Um Smugudeiluna er 

fjallað í ýmsum ritum sem norskir fræðimenn í lögfræði og stjórnmálafræði hafa ritað á 

síðustu árum, en sjaldnast af mikilli dýpt. Þó má geta greinar Olavs Schram Stokke, 

rannsóknaprófessors í stjórnmálafræði, frá 2001, um samspil Smugudeilunnar og 

úthafsveiðiráðstefnunnar. Þar er lagt mat á það hvernig og í hvaða mæli tilraunir Norðmanna 

til að koma böndum á veiðar íslenskra skipa, innan norsk-rússneksu fiskveiðinefndarinnar 

fyrir Barentshafið, hafi haft áhrif á viðræður á vettvangi Sameinuðu þjóðanna um nýjan 

alþjóðasamning um verndun deilistofna og víðförulla fiskistofna og stjórnun veiða úr þeim. 

Schram Stokke telur að deilan hafi ekki haft veruleg áhrif á þessar viðræður 

(úthafsveiðiráðstefnuna), þar sem önnur mál hafi haft meiri þýðingu. Hins vegar hafi 

úthafsveiðisamningurinn, sem varð til á ráðstefnunni, haft þýðingu við lausn deilunnar, þar 

sem hann hvetji til svæðisbundinnar samvinnu eins og þeirrar sem tókst með 

Smugusamningnum.
3
  

 

Mikið var fjallað um Smugudeiluna í fjölmiðlum og er í ritgerðinni einkum stuðst við 

Morgunblaðið og DV á Íslandi og Aftenposten og Fiskaren í Noregi. Þá var veittur skilyrtur 

aðgangur að skjölum sjávarútvegsráðuneytisins, á Þjóðskjalasafni, og er höfundur þakklátur 

fyrir auðsýnda greiðvikni starfsmanna og aðstöðu í lestrarsal safnsins. Viðtöl voru tekin við 

sjö einstaklinga á Íslandi og þrjá í Noregi, sem allir komu að deilunni eða þekkja vel til 

hennar. Þá skal þess getið að höfundi gafst kostur á því að sækja heim Fredtjov Nansen 

stofnunina í Ósló og K.G. Jebsen Senteret for havrett við Háskólann í Tromsö. 

Hugvísindasviði Háskóla Íslands eru færðar þakkir fyrir veittan stuðning við ferðina.  

  

                                                           
2
 Pål Christensen: „Del 1 1970–1990. Det nye kyst-Norge“, bls. 74–75. Pål Christensen og Abraham 

Hallenstvedt: I kamp om havets verdier, bls. 211–221. 
3
 Olav Schram Stokke: „Managing Fisheries in the Barents Sea Loophole...“ 

http://www.hugtakasafn.utn.stjr.is/hugtak.adp?id=60265&leitarord=fish%20stocks%20agreement&tungumal=oll&ordrett=o
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2. Sjávarútvegur á Íslandi, í Noregi og Rússlandi 

2.1. Ísland 

Þorskastríðin hafa á síðustu áratugum orðið eitt helsta þjóðarminni Íslendinga og til 

þeirra er vitnað sem dæmis um árangursríka samstöðu þjóðar gagnvart erlendum 

mótstöðuaðila. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra vísaði þannig til loka 

þorskastríðanna sem sigurs sem náðst hefði í krafti „samstöðu og óbilandi trúar á rétt og 

hagsmuni þjóðarinnar“.
4
 Með líkum hætti sagði forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, 

við setningu Alþingis árið 2014, að við útfærslu landhelginnar, „síðari áfanga 

sjálfstæðisbaráttunnar“, hefði „samstaðan, trúin á málstaðinn og réttlætið“ fært Íslendingum 

sigur.
5
 Þótt hér kunni að vera sterkt til orða tekið og sneitt hjá þeim átökum sem áttu sér stað 

innanlands og ytri aðstæðum, sem voru Íslendingum um sumt hagfelldar, er ljóst að útfærsla 

efnahagslögsögunnar í 200 sjómílur árið 1975 þýddi að langþráðu lokatakmarki var náð eftir 

hörð átök við nágrannaþjóðir.  

 

Landhelgismálum lauk þó ekki með þorskastríðunum. Árið 1978 fann norskt skip 

loðnu í grennd við eyjuna Jan Mayen, sem reyndist vera úr íslenska loðnustofninum, sem 

hrygnir fyrir sunnan og vestan Ísland. Norsk skip veiddu um 150.000 lestir af þessari loðnu 

um sumarið og var útlit fyrir að sama gerðist árið eftir í mikilli óþökk Íslendinga. Í júlí 1979 

kom upp alvarlegur ágreiningur milli ríkjanna um fyrirhugaðar veiðar Norðmanna á „gráu 

svæði“ milli miðlínu milli Íslands og Jan Mayen og 200 mílna línu frá Íslandi og leit um tíma 

út fyrir að til átaka kæmi á miðunum, þar sem Landhelgisgæslunni hafði verið falið að 

framfylgja lögum um fiskveiðilögsöguna út í 200 mílur og þar með á hinu umdeilda svæði. 

Samningar náðust milli ríkjanna, nokkru síðar, sem fólu í sér stjórn á loðnuveiðum og heimild 

Íslands til að færa efnahagslögsögu sína út í 200 mílur í átt til Jan Mayen.
6
 Þetta voru 

umdeildir samningar af ýmsum ástæðum, bæði á Íslandi og í Noregi. Knut Frydenlund 

utanríkisráðherra, sem átti ríkan þátt í þeim, sagði að Íslendingar hefðu nærri því trúarlegt 

viðhorf gagnvart loðnunni, þar sem hún hrygni í íslenskri lögsögu, og líti á hana sem 

einkaeign sína.
7
 Varast skuli átök við Íslendinga, sem séu óvenjulega fastir fyrir. Hann sagði: 

„Þeir hafa skaffað sér hafsvæði með sjálftöku, þeir eru stoltir af því og líta á sig sem 

forgöngumenn þar sem önnur ríki hafa fylgt í fótspor þeirra.“
8
 

 

Á fögnuð Íslendinga yfir útfærslu fiskveiðilandhelginnar í 200 mílur brá verulegum 

skugga þegar Hafrannsóknastofnun gaf út „svarta skýrslu“ sem lýsti ofveiði og þörf á 

veiðitakmörkunum á Íslandsmiðum. Stofnunin lagði til að þorskafli ársins 1976 yrði aðeins 

230 þúsund tonn en hann hafði verið full 375 þúsund tonn 1974. Það er lýsandi að Guðni Th. 

Jóhannesson endar bók sína Þorskastríðin þrjú á því að vísa til orða Gunnars H. Ólafssonar, 

skipherra hjá Landhelgisgæslunni, sem komst svo að orði, sumarið 1978, að „segja mætti að 

fjórða þorskastríðið væri hafið!“ Það snerist um að „rækta upp aftur hálfdeydda fiskistofna í 

kringum landið“. Stóri munurinn á þessu þorskastríði samanborið við hin fyrri væri hins vegar 

sá að nú stæði þjóðin ekki einhuga lengur, heldur rækjust hagsmunir á hagsmuni og bróðir 

væri á móti bróður. Væri sigur ekki unninn í þessu stríði væri „öllum öðrum sigrum í 

landhelgismálinu á glæ kastað“.
9
 Við þessum aðstæðum reyndist erfitt að bregðast, en svo fór 

að þorskveiðar voru takmarkaðar við tiltekinn dagafjölda, þegar árið 1977, og var gripið til 

                                                           
4
 Sjá t.d. ræðu við setningu 32. flokksþings Framsóknarflokksins 2013. Birt á <www.sigmundurdavid.is>. 

5
 Ræða forseta Íslands við setningu Alþingis 9. september 2014. Birt á <www.forseti.is>. 

6
 Mbl. 20. ágúst 1993, bls. 22. Pál Christensen og Abraham Hallenstvedt: I kamp om havets verdier, bls. 206–

211. 
7
 Rolf Tamnes: „Oljealder 1965–1995“, bls. 307. 

8
 Pål Christensen og Abraham Hellenstvedt: I kamp om havets verdier- Norges Fiskarlags historie, bls. 211. 

9
 Guðni Th. Jóhannesson: Þorskastríðin þrjú, bls. 155. 
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takmarkana við veiðum á fleiri fiskistofnum á næstu árum. Árið 1983 þótti hins vegar ljóst að 

þetta fyrirkomulag væri gengið sér til húðarinnar. Draga þyrfti frekar úr veiðisókn í þorsk og 

aðra nytjastofna auk þess sem engum böndum hefði verið komið á stærð fiskiskipaflotans, en 

skuttogarar voru orðnir yfir 100 talsins.
10

  

 

Til að bregðast við þessu var hverju veiðiskipi úthlutaður fastur aflakvóti í helstu 

nytjastofna, til eins árs. Þetta fyrirkomulag, „kvótakerfið“, var framlengt, með nokkrum 

breytingum uns gildandi lög um stjórn fiskveiða voru sett, vorið 1990. Eitt helsta markmið 

þeirra var að draga úr offjárfestingu í skipum og fiskvinnslum, en á því var brýn nauðsyn.
11

 

Leiddar voru að því líkur að minnka mætti flotann að skaðlausu um 20–40%.
12

 Flotinn var 

gríðarlega öflugur, ekki aðeins í rúmlestum reiknað, heldur einnig í vinnslu- og frystigetu, en 

árið 1989 voru tíu af ellefu aflahæstu togurum flotans svonefndir frystitogarar og var fjórði 

hver togari frystitogari árið 1992.
13

 Eignarhald á þessum flota var alldreift, en mikið var um 

smærri útgerðarfélög eða svonefndar einstaklingsútgerðir, sem gerðu út eitt skip. Ástæður 

þessa má rekja til margra þátta, en ljóst 

er hið minnsta að fyrirkomulag 

lánamála og sú gengis- eða 

gjaldeyrisstefna sem hafði verið rekin í 

landinu áratugum saman hafði þýðingu. 

Sjávarafurðir höfðu lengi verið um 70–

80% af vöruútflutningi Íslendinga. 

Þegar arðsemi var góð í sjávarútvegi 

var gengi krónunnar hátt skráð. Þjóðin 

naut þess í heild sinni, en það leiddi 

jafnframt til þess að hagnaður safnaðist 

ekki til muna hjá fyrirtækjunum 

sjálfum. Léleg eiginfjárstaða 

sjávarútvegsfyrirtækja kom meðal 

annars fram í því að þau höfðu ekki 

fjárfest eða stundað starfsemi í öðrum 

greinum atvinnulífsins svo heitið gæti. 

Að auki markaðist samband fiskveiða 

og vinnslu og sölu á sjávarafla af ágreiningi um fiskverð. Sjávarútvegsfyrirtæki voru því illa 

búin til að þola samdrátt í aflaheimildum eða aðrar þrengingar í rekstrarumhverfi. Árin 1988 

til 1993 voru verulegt samdráttarskeið í íslenskum þjóðarbúskap sem kom meðal annars fram 

í auknu atvinnuleysi.
14

 Samkvæmt könnun Hagvangs haustið 1993 taldi tæpur helmingur 

Íslendinga að erfiðleikar atvinnulífsins og staða þjóðarbúsins gæti leitt Íslendinga til 

þjóðargjaldþrots svipað því sem varð í Færeyjum.
15

 Nokkur teikn voru á lofti um bata en hann 

kom ekki fram fyrr en um 1994. Ísland gerðist þannig aðili að EES-samningnum, 

                                                           
10

 Sigfús Jónsson: Sjávarútvegur Íslendinga á tuttugustu öld, bls. 31. Hagskinna, bls. 314. 
11

 Talið er að verðmæti íslenska skipastólsins hafi aukist um 6% að meðaltali á ári síðustu 15 ár fyrir upptöku 

kvótakerfisins 1984. Dregið hafi úr fjárfestingu á árunum 1984 og 1985, en frá 1986 hafi hún aukist að nýju, en 

þar hafi ekki verið um nýfjárfestingar að ræða heldur fremur aukna fjárfestingu í tækjum og búnaði um borð í 

fiskiskipum, einkum til að auka og bæta frystigetu um borð í togurum. „Toward Sustainable Fisheries. Country 

Reports“ OECD 2007, bls. 337. (OCDE/GD(97)119).  
12

 Þorkell Helgason: „Auðlindaskattur fyrr og nú“, bls. 2–3. 
13

 Ragnar Árnason: The Icelandic Fisheries, bls. 43–44. Ægir 83. árg. 1990, 5. tbl. bls. 268. 
14

 Sögulegt yfirlit hagtalna, bls. 100–101. Atvinnuleysi var um 4–5% á árunum 1993–1995, en á níunda 

áratuginum hafði atvinnuleysi sjaldan náð 1%. 
15

 Mbl. 21. október 1993, bls. 8 B. 
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fjármagnsmarkaður var að þróast, samkeppnislög voru sett, verðbólga hjaðnaði í framhaldi 

þjóðarsáttarsamninga 1990 auk þess sem samningar tókust um uppbyggingu stóriðju. 

 

Við þessar aðstæður var rekstur margra sjávarútvegsfyrirtækja í járnum. Í umræðu á 

Alþingi 18. febrúar 1992 greindi Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra frá því að 

Þjóðhagsstofnun teldi að 45% fyrirtækja í sjávarútvegi, miðað við árið 1990, hefðu átt í 

verulegum greiðsluerfiðleikum, þ.e. ekki átt með eðlilegum hætti fyrir afborgunum og 

vöxtum. Sérstök nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar hafði áætlað að í ársbyrjun 1992 ætti 

meirihluti fyrirtækja í sjávarútvegi, um 59%, ekki með eðlilegum hætti upp í afborganir og 

vexti og væru með þeim hætti á beinni gjaldþrotabraut.
16

  

 

Sumarið 1992 lagði Alþjóðahafrannsóknaráðið, ICES, til að þorskveiðar yrðu skornar 

niður um 40%, en það þýddi um 150.000 tonna árlegan afla og minnkaðar þjóðartekjur um 

allt að 15 milljarða króna.
17

 Í ástandsskýrslu Hafrannsóknastofnunarinnar var talið að allir 

árgangar þorsks frá 1985–1991 væru undir meðallagi, sérstaklega gilti þetta um 1986 og 1991 

árgangana. Þetta þýddi að ekki væri þess að vænta að stofninn mundi geta gefið af sér meira 

en um 220 þúsund tonna afla miðað við óbreytta veiðisókn, en með því að minnka hana í 150 

þúsund tonn mundu veiðistofn og hryggningarstofn geta stækkað verulega á tveimur árum. Þó 

væri ekki unnt að útiloka að hin lélega nýliðun næstliðinna ára hafi að einhverju leyti verið 

tilkomin vegna lítils hrygningarstofns. Væri sú raunin væri ástandið verra og mætti þá jafnvel 

reikna með lélegum aflabrögðum til lengri tíma.
18

 Þessu til viðbótar minnkaði veiðistofn 

loðnu verulega á árunum 1991–1992. Ágreiningur var innan ríkisstjórnarinnar um viðbrögð 

við þessum fréttum. Davíð Oddsson forsætisráðherra og Jón Baldvin Hannibalsson 

utanríkisráðherra töldu ásættanlegt að leyfa veiðar á 220 til 230 þúsund tonnum og að fresta 

                                                           
16

 Alþingist., B-deild, B83. 115. löggjþ. 1991–1992. Ræða 18. febrúar 1992. 
17

 Morgunblaðið (Mbl.) 16. júní 1992, bls. 25 og 48.  
18

 Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1992, Reykjavík júní 1992, bls. 11–12. 
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yrði því að byggja þorskstofninn upp þar til betur áraði í þjóðarbúskapnum. Þorsteinn Pálsson 

var þessu ósammála og taldi óvíst að betur mundi ára í framtíðinni, en varð að gefa eftir og 

heimila veiðar á 205 þúsund tonnum.
19

 Þegar upp var staðið námu veiðarnar um 240 þúsund 

tonnum fiskveiðiárið 1992/1993.  
 

Efnahagslíf á Ísland hafði lengi verið óstöðugt með hárri verðbólgu og 

gengisfellingum, sem að miklu leyti tengdust sveiflum í sjávarútvegi. Ríkisstjórnin vildi halda 

genginu stöðugu og í umræðum á Alþingi 27. febrúar 1992 höfnuðu oddvitar hennar því að 

fella gengið þrátt fyrir mikinn vanda sjávarútvegsfyrirtækja.
20

 Undan varð þó að láta og var 

gengi krónunnar fellt um 6% í nóvember 1992, sem Þjóðhagsstofnun taldi að myndi bæta 

afkomu sjávarútvegsins um 5%. Sumarið 1993 var gengið fellt að nýju og þá um 7,5%.
21

 

Samtímis boðaði ríkisstjórnin að lagt yrði gjald á fiskveiðar og fiskvinnslu sem rynni til nýs 

sjóðs, Þróunarsjóðs sjávarútvegsins, sem 

ætlað var að draga úr afkastagetu veiðiflotans 

með uppkaupum og úreldingarstyrkjum.
22

 Í 

tengslum við samþykkt laga um sjóðinn vorið 

1994 kom fram það álit Þjóðhagsstofnunar að 

samanlagður halli botnfisksveiða og vinnslu 

árið 1993 yrði um 4,4%, en mögulegt væri að 

bæta þessa heildarafkomu um tvö til þrjú 

prósentustig ef framleiðsla 25% lakast settu 

fyrirtækjanna flyttist til þeirra fyrirtækja sem 

mestri arðsemi skiluðu.
23

 Fækkun og 

samþjöppun sjávarútvegsfyrirtækja var það 

sem koma skyldi, en þegar var komin veruleg 

hreyfing á viðskipti með aflaheimildir. 

Fyrirtækjum sem réðu yfir meira en 1% 

aflahlutdeildar í þorski hafði þannig fjölgað 

úr 17 árið 1984 í 26 árið 1994.
24

  

 

Í skýrslu á vegum Rannsóknarráðs 

ríkisins frá 1975 er komist svo að orði að 

Íslendingar hafi lengi búið við þá tilhneigingu 

að líta á Íslandsmið sem „mestu og bestu 

fiskimið heimsins“, sem e.t.v. geri að verkum 

að áhugi þeirra á að halda skipum til veiða á 

fjarlæg mið hafi verið „takmarkaður“.
25

 Án 

þess að velt sé mjög vöngum yfir þessu er 

ljóst að Íslendingar höfðu ekki stundað 

eiginlega úthafsveiði að nokkrum mun frá því 

um miðja 20. öld. Þá höfðu íslensk stjórnvöld 

og útgerðir um nokkurn tíma sýnt 

                                                           
19

 Mbl. 21. júlí 1992, bls. 24–25. Alþýðublaðið 24. júlí 1992, bls. 1.  
20

 Mbl. 28. febrúar 1992, bls. 24. Tíminn sama dag, bls. 1. 
21

 Mbl. 29. júní 1993, bls. 14.  
22

 Mbl. 24. nóvember 1992, bls. 1–2, 20–25.  
23

 Alþt. A. deild. 117. löggjþ. 1993–1994, 282. mál, þskj. 359. Sjóðurinn var allvirkur á fyrstu starfsárum sínum 

og veitti t.d. styrki til úreldingar á 459 skipum og bátum á tímabilinu 1994–1997, alls um 7.829 brt, en af því 

voru 24 skip yfir 100 rúmlestir að stærð. „Skýrsla um starfsemi Þróunarsjóðs sjávarútvegsins“, bls. 7–8.  
24

 „Þróun sjávarútvegs, kvótakerfið, auðlindagjald og almenn hagstjórn“, bls. 184–188.  
25

 Þróun sjávarútvegs, bls. 21.  

„Gísli, Eiríkur, Helgi: Faðir vor kallar á 

gengisfellingu...!“ Kristján Ragnarsson, formaður 

og framkvæmdastjóri LÍÚ, talaði fyrir því að 

gengið yrði fellt til að bregðast við skulda- og 

rekstrarvanda sjávarútvegsins. Þegar gengið var 

loks fellt í nóvember 1992 taldi hann þá aðgerð 

hafa komið of seint og gengið of skammt. Á 

bryggjunni standa ráðherrar Viðeyjarstjórnarinnar, 

sem tók við völdum 30. apríl 1991, (f.v.) Jón 

Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra, Davíð 

Oddsson forsætisráðherra og Þorsteinn Pálsson 

sjávarútvegsráðherra.  

 

Sigmund í Morgunblaðinu 4. mars 1992 



 
 

12 

 

takmarkaðan áhuga á að byggja upp „veiðireynslu“ á fjarlægum miðum eða semja um skipti 

eða kaup á veiðiheimildum í lögsögum annarra ríkja. Áherslan var kannski fremur á veiðar 

innan fiskveiðilögsögunnar, þar sem ýmis nýsköpun átti sér stað. Á níunda áratuginum tók 

þetta smám saman að breytast. Íslensk skip hófu veiðar á rækju á „Flæmska hattinum“ austan 

við Nýfundnaland og síðar á úthafskarfa á Reykjaneshrygg, sem er stofn sem að hluta gengur 

í íslensku fiskveiðilögsöguna. Raunar höfðu Rússar og Þjóðverjar þá stundað veiðar úr þeim 

stofni í áratug.
26

  

 

Mikið var rætt um möguleika íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja til að afla verkefna 

erlendis til að bregðast við þessum erfiðleikum. Vísir að því var þegar sölusamtökin SÍF, SÍS 

og SH stofnuðu með sér fyrirtækið Icecon árið 1986, til að veita alþjóðlega ráðgjöf á sviði 

sjávarútvegs, en fyrirtækið tók þátt í nokkrum meiriháttar verkefnum erlendis. Ýmis íslensk 

fyrirtæki sem framleiddu vélar og tæknibúnað bættust í eigendahóp Icecon. Friðrik Pálsson, 

forstjóri SH, stærsta eiganda félagsins, taldi raunar að Íslendingar hefðu misst af ýmsum 

tækifærum, eins og til dæmis veiðum á ufsa við Alaska, vegna þröngs íslensks sjónarhorns, 

erfiðra efnhagsaðstæðna og þess hversu veik íslensk sjávarútvegsfyrirtæki voru, bæði 

fjárhagslega og stjórnunarlega.
27

 Á aðalfundi SH 1993 sagðist Friðrik telja að aðeins „sárafá 

fyrirtæki“ hefðu burði til að „takast á við verkefni erlendis“.
28

 Við upphaf tíunda áratugarins 

tóku öflugustu útgerðarfyrirtækin, sum hver, að fjárfesta í auknum mæli erlendis og má 

einkum geta Samherja hf. og Útgerðarfélags Akureyringa hf. Stærsti hluti atvinnufjárfestingar 

Íslendinga erlendis á næstu árum var í sjávarútvegi. Í lok ársins 1998 voru um 74% af 

fjármunaeign Íslendinga í atvinnurekstri erlendis í sjávarútvegi (sala, vinnsla og veiðar).
29 

 

 

2.2. Noregur 

Norðmenn eru mikil sjávarútvegsþjóð þótt hlutfallslegt vægi sjávarafurða í 

útflutningstekjum landsins hafi minnkað verulega á 20. öld, einkum vegna mikilla tekna af 

sölu á olíu og gasi eftir 1970. Sjávarútvegurinn hefur ýtt undir margvíslega starfsemi, einkum 

í matvælaiðnaði, skipasmíðum og fiskeldi. Árið 1975 settu Noregur og Sovétríkin á fót 

sameiginlegu fiskveiðinefndina fyrir Barentshafið sem ári síðar náði samkomulagi um fasta 

skiptingu veiðiheimilda í mikilvægustu stofna Barentshafsins. Það segir sína sögu um stöðuna 

við samningaborðið, á tíma kalda stríðsins, að Norðmenn fóru upphaflega fram á að fá 70% af 

stofnunum á grundvelli svæðisútbreiðslu stofnsins og veiðisögu, en þurftu að gefa það eftir og 

sættast á helmingsskipti. Árið 1978 tókst samkomulag um veiðar á loðnu og fékk Noregur 

60% á móti 40% hlut Sovétríkjanna. Við útfærslu efnahagslögsagna var þessu samstarfi 

framhaldið, en ríkin gerðu jafnframt samkomulag um gagnkvæman aðgang að lögsögum.
30

 

Samstarfið innan nefndarinnar virðist hafa gengið sæmilega, en þar hefur óneitanlega þýðingu 

að skipting hámarksafla í helstu tegundir, milli ríkjanna, var og er ekki til umræðu þar sem 

                                                           
26

 Áslaug Ásgeirsdóttir: Who gets what, bls. 85–87. Sjá einnig viðtal við Jakob Magnússon hjá 

Hafrannsóknastofnun í Fiskifréttum 3. júní 1994, bls. 10–11, en þar er m.a. gerð grein fyrir framlagi Íslendinga 

til rannsókna á stofninum. Þessi aukni áhugi á úthafsveiðum náði inn í þingsali, sjá t.d. ærið stórhuga 

þingsályktunartillögu tveggja þingmanna Alþýðuflokksins í mars 1992. Þskj. 477. 115. löggjþ. 285. mál. 

(veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja). Tillagan dagaði uppi, var endurflutt á 116. löggjþ. en dagaði að nýju 

uppi þótt sjávarútvegsnefnd mælti með samþykkt hennar. 
27

 Ólafur Hannibalsson og Jón Hjaltason: Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. II. bindi, bls. 542–547. 
28

 Mbl. 7. maí 1993, bls. 14. 
29

 Stefán Arnarson: „Bein fjárfesting Íslendinga í atvinnurekstri erlendis“, bls. 49. Sjá einnig: Arnór Sighvatsson: 

„Bein erlend fjárfesting og alþjóðavæðing íslenskra fyrirtækja“, bls. 139–141. 
30

 Geir Hønneland: Making Fishery Agreements Work, bls. 7. Sjá einnig eftir sama höfund: Russian Fisheries 

Management, bls. 140–150.  
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hún er „föst“ eins og áður segir.
31

 Þó ákveður nefndin í sameiningu þann kvóta sem ákveðinn 

er fyrir þriðju ríki til veiða í Barentshafi og á fiskverndarsvæðinu við Svalbarða.  

 

Ýmsar ástæður voru fyrir því að Norðmenn færðu ekki út efnahagslögsögu sína og 

lýstu yfir fiskverndarsvæði við Svalbarða fyrr en tiltölulega seint, árið 1977, þrátt fyrir 

fordæmi Íslendinga og fleiri ríkja, en þær tengdust ekki síst flóknu tvíhliða sambandi við 

Sovétmenn og ríki Efnahagsbandalagsins (síðar ESB) auk óvissunnar um réttarstöðu 

hafsvæðanna við Svalbarða.
32

 Af þessu leiddi að þorskveiðar af hálfu annarra en Noregs og 

Sovétríkjanna jukust í Barentshafi á áttunda áratuginum. Togarar frá Bretlandi sóttu til dæmis 

þangað í auknum mæli eftir að Ísland 

lýsti yfir 50 mílna lögsögu árið 1972 

og 200 mílna lögsögu árið 1975. Sama 

gilti um veiðar vestur-þýskra, spænskra 

og franskra skipa.
33

 Norsk-arktíski 

þorskstofninn í Barentshafi er talinn 

gjöfulasti þorskstofn heims, að því 

gefnu að hann sé nýttur skynsamlega. 

Hann átti hins vegar undir högg að 

sækja á níunda áratuginum eftir tímabil 

lélegrar nýliðunar og lágs sjávarhita frá 

1976–1982 og hruns loðnustofnsins, 

sem fæðir þorskinn, á árunum 1986–

1987.
34

 Þá var mikil veiðisókn í hann, 

sem draga varð úr eftir því sem leið á 

níunda áratuginn. Aflamagn norskra 

fiskiskipa í þorski hrapaði úr 435 þúsund tonnum árið 1977 í aðeins 125 þúsund tonn árið 

1990. Árið 1990 var ástand stofnsins talið það slæmt að norska hafrannsóknastofnunin áleit að 

hrygningarstofninn væri sá minnsti í 120 ár og rússneska rannsóknarstofnunin PINRO lagði til 

að veiðar yrðu stöðvaðar í 10 ár.
35

 Það gerðist hins vegar á næstu árum að stofninn tók skarpt 

við sér, meðal annars vegna bættra átuskilyrða, hærri sjávarhita o.fl. sem skilaði sterkum 

hrygningarstofnum og aukinni veiði á árunum á eftir. Árið 1993 jókst þorskkvótinn fyrir 

Barentshaf í heild um 200.000 tonn og varð um 700.000 tonn árið 1994. Hlutur Norðmanna 

árið 1994 var 336.000 tonn, sem var aukning um 88.000 tonn frá fyrra ári.
36

  
 

Þær þrengingar sem urðu vegna aflaskerðingar í þorski á níunda áratuginum leiddu til 

aukinna átaka milli bátaflotans, sem að mestu er gerður út frá Norður-Noregi til veiða með 

handfærum, netum, línu og að einhverju leyti dragnót, og togaraflotans sem gerður er að 

mestu út í Vestur-Noregi, einkum Mæri og Raumsdal. Bátaflotinn stundar einkum veiðar síðla 

                                                           
31

 Olav Schram Stokke: „Management of Shared stocks in the Barents Sea“, bls. 190.  
32

 Rolf Tamnes: Oljealder 1965–1995, bls. 279–290. 
33

 Pål Christensen: „Del 1 1970–1990. Det nye kyst-Norge“, bls. 114. Spánn var eina landið í Vestur-Evrópu sem 

mótmælti stofnun fiskverndarsvæðisins við Svalbarða þegar í upphafi og neitaði að fylgja norskum reglum sem 

giltu fyrir svæðið. Noregur hótaði gagnaðgerðum, m.a. aðgerðum af hálfu Strandgæslunnar, og leitaði 

stjórnmálalegra úrlausna. Með aðild Spánar að Efnahagsbandalaginu reyndist loks mögulegt að semja um veiðar 

spænskra skipa á tvíhliða fundum Noregs og bandalagsins. Þessi reynsla hafði þýðingu þegar Spánn gerði kröfu, 

með nokkrum árangri, um veiðiheimildir í norskri lögsögu í tengslum við bæði EES-samninginn 1992 og 

aðildarsamning Noregs að ESB árið 1994. Rolf Tamnes: Oljealder, bls. 313–314. 
34

 Það hefur verið skrifað á ofveiði þótt einnig hafi verið bent á afrán sela og stækkandi stofn norsk-íslenskrar 

síldar. Pål Christensen: „Del 1 1970–1990. Det nye kyst-Norge“, bls. 112–113. Sjá einnig: Þorsteinn Sigurðsson: 

„Togararall í Barentshafi“, bls. 53.  
35

 Geir Hønneland: Making Fishery Agreements Work, bls. 53. 
36

 Mbl. 20. nóvember 1993, bls. 1.  
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vetrar og á vorin, og veiðir eldri fisk sem er á leið á hrygningarstöðvar við Lofoten. 

Togaraflotinn stundar hins vegar veiðar fjær landi þar sem meiri blöndun er jafnan af 

smáfiski. Mikið brottkast mun hafa verið stundað um borð í togurunum og árið 1987 gaf 

ICES, Alþjóðahafrannsóknaráðið, út það álit að 34% af afla úr hinum mjög sterka 1983 

árgangi Barentshafsþorsksins hafi verið kastað í hafið. Nauðsynlegt reyndist að kvótabinda og 

loka veiðum bátaflotans (n. fartøjkvoter) sem stríddi gegn því gróna viðhorfi að veiðar, sem 

stundaðar væru af litlum bátum með hefðbundnum veiðarfærum, gætu ekki falið í sér ógnun 

við fiskistofnana. Mikill ágreiningur var um fastan hlut togara gagnvart bátaflotanum, sem 

lauk með því að þeim var ákveðin 20–35% hlutdeild af heildarkvóta í þorskafla hvers árs 

(með svonefndum „togarastiga“) og skyldi hlutur 

þeirra vera lægri á tímum aflasamdráttar til að 

hlífa bátaútgerðinni. Hlutur togaranna var einkum 

réttlættur með því að þeir sæju landvinnslunni 

fyrir hráefni allt árið en ekki vertíðarbundið eins 

og bátaflotinn.
37

 Togaraflotinn bjó við mikla 

offjárfestingu og sá fram á erfið ár. Árið 1989 var 

áætlað að flotinn gæti veitt um 360.000 tonn en 

hlutur hans í aflanum hafði einungis verið á milli 

47–181 þúsund tonn á níunda áratuginum.
38

 Þá 

var einnig verulegur núningur með fulltrúum 

útgerða og landvinnslunnar, en norsk stjórnvöld 

höfðu liðkað fyrir um löndun á þorski úr 

rússneskum skipum í Noregi, í því skyni einkum 

að koma til móts við fiskvinnslur, sem áttu í 

miklum rekstrarerfiðleikum vegna samdráttar í 

afla norskra skipa. Þetta var gagnrýnt, með 

nokkrum rétti, fyrir að með þessu væri ýtt undir 

ólöglegar veiðar rússneskra skipa. Þá leiddi þetta 

til breytinga á reglum um lágmarksverð á afla í 

fyrstu viðskiptum. Þetta var að auki aðeins 

skammgóður vermir. Norsk bolfiskvinnsla stóð 

illa, sérstaklega á árunum 1992–1994, þegar 

útflutningur á frystum óunnum fiski tók að 

aukast.
39

  

 

Norskur sjávarútvegur hefur lengi búið við formfast skipulag. Í Noregi eru starfrækt 

sölusamtök sem hafa einkarétt á því að skipuleggja „fyrstu-sölu“ á fiski, þ.e. semja um 

lágmarksverð til útgerða fyrir fiskafurðir og jafnvel ákveða slíkt verð einhliða takist ekki 

samningar. Markmið þessa eru að tryggja þeim sem starfa við sjávarútveg sömu kjör og 

öðrum stéttum, en þetta tengist því gróna markmiði að tryggja að einungis virkir sjómenn (n. 

aktive fiskere) geti átt og gert út fiskiskip. Fram til 1990 var miklum fjármunum varið til að 

halda uppi verði á fiski í nafni þessa jafnræðis og var fiskverð vegna þessa allt að 40% hærra 

en ella hefði verið, á einstökum árum. Þrátt fyrir að stjórnvöld veittu sjávarútveginum ríflega 

aðstoð árið 1990 var hún minna en helmingur af þeim kröfum sem Norges Fiskarlag hafði 

reist.
40

 Árið 1993 nam þessi stuðningur aðeins 3–4% af aflaverðmæti, sem var mikið áfall, 

                                                           
37

 Pål Christensen: „Lukket næring – åpen kyst 1990–2014“, bls. 191–210. 
38

 Bjørn Hersoug: Closing the Commons, bls. 68–69.  
39

 Bjørn-Petter Finstad o.fl.: „Fra krise til krise – forventninger og svik i norsk fiskerinæring“, bls. 42–46. 
40

 Pål Christensen: „Lukket næring – åpen kyst 1990–2014“, bls. 191–210. 

Þótt að sjávarútvegur bæri ægishjálm yfir 

aðrar atvinnugreinar á Íslandi, og víki með því 

frá aðstæðum í Noregi, eins og hér er sýnt, var 

margt líkt með skyldum. Líkir drættir eru í 

þróun sjávarútvegs í löndunum á níunda 

áratuginum. Eftir tímabil ofveiði var 

nauðsynlegt að endurskoða stjórn fiskveiða og 

taka erfiðar ákvarðanir.  

 

Aftenposten 19. ágúst 1994, bls. 11 
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enda hafði hann í byrjun níunda áratugarins numið yfir 30%.
41

 Við þetta bættust erfiðleikar í 

norsku efnahagslífi. Vaxtastig var hátt, olíuverð lágt á heimsmarkaði og atvinnuleysis gætti. 

Breytingar áttu sér stað í norsku samfélagi, eins og víðar í Evrópu, þar sem hið þunglamalega 

og formfasta skipulag eftirstríðstímans var á undanhaldi. Í staðinn komu frjálslyndar 

hugmyndir, einföldun regluverks, einkavæðing, endurskipulagning stjórnsýslunnar o.fl. Ljóst 

virtist að samdráttur væri framundan í sjávarútvegi og tími „opins aðgangs“ að fiskimiðunum 

væri liðinn. „Þúsundir fiskimanna verða að fara út úr greininni“ – sagði óvenjulega berorður 

sjávarútvegsráðherra hægri stjórnarinnar í Noregi árið 1990, Svein Munkjord.
42

 Leitast var 

við að greiða úr offjárfestingarvanda í norskum sjávarútvegi með því að leita nýrra fiskimiða 

utan lögsögunnar. Í skýrslu vinnuhóps norska sjávarútvegsráðuneytisins frá 1991 kom fram 

það álit að tækifæri til fiskveiða á fjarlægum veiðislóðum væru mjög takmörkuð vegna mikils 

veiðiálags. Fremur bæri að efla tvíhliða samstarf við ríki sem gæti tryggt aðgang að 

veiðiheimildum, en árið 1991 voru tíu norsk skip að slíkum veiðum í lögsögu annarra ríkja.
43

 

Norsk skip voru að auki um þetta leyti á alþjóðlegu hafsvæði í Atlantshafi, á Flæmska 

hattinum og Reykjaneshrygg. Þá höfðu norskir útgerðarmenn tekið verulegan þátt í 

uppbyggingu sjávarútvegs í Alaska og Síle, með eignaraðild eða kaupum á þarlendum 

útgerðarfélögum.
44

 

 
                                                           
41

 Torstein Hansen: „Det norske fisket og virkemiddelbruket“, bls. 3–4. 
42

 Nils Kolle: „Svein Munkejord (1989–1990). En frittalenden rogalending“, bls. 152. sjá einnig: Bjørn-Petter 

Finstad: „Markedstilpasning og globalisering“, bls. 228.  
43

 Rammebetingelser og utveklingsmuligheter for norsk fiske i fjerne farvann, bls. 3–5, 20,24.  
44

 Rammebetingelser og utveklingsmuligheter for norsk fiske i fjerne farvann, bls. 32. 

Þessi uppdráttur norsku Fiskistofunnar sýnir efnahagslögsögur í Norður-Atlantshafi. Efst 

hægra megin er Smugan (n. „Smutthullet“). Á milli Íslands og Noregs er Síldarsmugan (n. 

„Smutthavet“) -- önnur „smuga“ milli efnahagslögsagna þar sem veiðar á norsk-íslenskri 

síld á árunum 1995-96 ollu Norðmönnum og öðrum strandríkjum verulegum áhyggjum. 
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Eftir að Noregur sleit sig úr ríkjasambandi við Svíþjóð árið 1905 gerðu Norðmenn 

kröfu til yfirráða á Svalbarða-eyjaklasanum, sem á þeim tíma var einskismannsland, en áður 

en fyrri heimsstyrjöldin hófst 1914 hafði verið efnt til þriggja ráðstefna um eyjaklasann. 

Noregi voru veitt yfirráð yfir Svalbarða árið 1920 og árið 1929 slógu Norðmenn eign sinni á 

Jan Mayen með konunglegri tilskipun. Um líkt leyti var gerð krafa um yfirráð á Austur-

Grænlandi, sem ekki var gefin eftir fyrr en að gengnum dómi Alþjóðadómstólsins í Haag. 

Kannski var þetta allt „á sömu bókina lært þegar nánar er gáð“, eins og Gunnar G. Schram 

lagaprófessor komst að orði. Um hafi verið að ræða „útþenslustefnu“, eins og einnig hafi 

komið fram í miklum landakröfum á Suðurskautslandinu.
45

  

 

Yfirráð Noregs á Svalbarða eru bundin verulegum takmörkunum samkvæmt ákvæðum 

sérstaks alþjóðasamnings,Svalbarðasamningsins, frá 9. febrúar 1920. Þar hefur mesta þýðingu 

að ríkisborgarar allra aðildarríkja samningsins og skip þeirra eiga sama rétt og Norðmenn til 

veiða, á sjó og landi, en heimilt er að grípa til verndaraðgerða sem þó verða að koma jafnt 

niður á borgurum aðildarríkjanna. Þannig er borgurum allra aðildarríkjanna heimil 

atvinnustarfsemi á Svalbarða og nýting auðlinda, þar á meðal námuvinnsla. Í skjóli þessara 

fyrirmæla óskaði alþjóðlegt olíufyrirtæki, CALTEX, eftir því, árið 1964, að fá heimild til að 

leita að olíu á Svalbarða og landgrunninu umhverfis eyjarnar. Leyfið var veitt en málið olli 

miklum titringi. Taka varð skýrari afstöðu til gildissviðs Svalbarðasamningsins og lagði 

utanríkisráðuneytið til að Norðmenn litu svo á að samningurinn gilti aðeins um eyjarnar 

sjálfar og fjögurra mílna hafsvæði umhverfis þær. Að auki að byggt yrði á því að Svalbarði 

hefði ekki eigin landgrunn heldur lægi á landgrunni Noregs, sem mundi þýða að mögulegar 

olíu- og gaslindir á landgrunninu féllu Norðmönnum einum í skaut. Þessari túlkun, sem varð 

opinber stefna árið 1974, var mætt af tómlæti eða gagnrýni frá öðrum aðilum að 

Svalbarðasamningnum þrátt fyrir ríkar tilraunir Norðmanna til að afla henni stuðnings. 

Sovétríkin, sem höfðu umtalsverða starfsemi á Svalbarða, mótmæltu henni þegar formlega, en 

Bandaríkin létu nægja að lýsa því yfir að þau væru „ekki sannfærð“. Bretland hótaði að 

mótmæla henni skriflega. Aðeins Finnland, sem hafði enga starfsemi á Svalbarða, féllst á 

túlkunina en að baki lá kalda-stríðs pólitík.
46

  

 

Þegar tekið var að huga að útvíkkun efnahagslögsögunnar lagði sérstök nefnd, undir 

forustu norska utanríkisráðuneytisins, til að litið yrði svo á, til samræmis við þessa túlkun, að 

Noregur hefði heimild til að lýsa yfir norskri efnahagslögsögu við Svalbarða á svæði utan 12 

sjómílna frá grunnlínum til 200 sjómílna. Í nafni þess að draga úr líkum á ágreiningi við 

önnur aðildarríki Svalbarðasamningins gerði nefndin þó að tillögu sinni, sem fallist var á af 

Stórþinginu, að „til bráðabirgða“ yrði önnur „praktískari“ lausn lögð til grundvallar, þ.e. að í 

stað efnahagslögsögu yrði sett á fót sérstakt fiskverndarsvæði við Svalbarða, þar sem ekki 

kæmi til mismununar á grundvelli þjóðernis, eins og það var orðað.
47

 Fiskverndarsvæði 

Norðmanna við Svalbarða, sem hér á eftir er nefnt „Svalbarðasvæðið“, var lýst yfir árið 1977 

                                                           
45

 Gunnar G. Schram: „Réttarstaðan á Barentshafi“, bls. 115–116. 
46

 Afstaða Finnlands virðist raunar hafa verið rangtúlkuð af Noregi, eins og kom fram í ummælum Martti 

Ahtisaari, forseta Finnlands, árið 1994. Mbl. 19. júní 1994, bls. 22, og 22. júní bls. 18. Sjá einnig: Fiskaren 24. 

júlí 1998, bls. 15. 
47

 Rolf Tamnes: Oljealder 1965–1995, bls. 311–312. Þetta var ekki óumdeild afstaða í Noregi og geta má þess að 

Johannes Andenæs og Torkel Opsahl, prófessorar við Háskólann í Ósló, nálguðust réttarstöðuna við Svalbarða 

með nokkuð öðrum hætti, þ.e. sögðu að Noregur hefði fremur einskonar „vaktmesterposisjon“ á Svalbarða. Í bók 

Andenæs, Statsforfatningen i Norge, sagði þannig að „suvereniteten over Svalbard er altså ikke av den 

eksklusive karakter som suvereniteten over territoriet ellers. Den består først og fremst i en rett og plikt til å 

administrere området i det internasjonale samfunns felles interesse“. Ósló 1991, (7. útg.). Þessi ummæli 

Andersens leiddu til harðvítugra ritdeilna og munu hafa verið strikuð út í nýjustu útgáfum ritsins. 
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með vísun til norskra laga um efnhagslögsögu við Noreg frá árinu 1976. Veik þjóðréttarleg 

staða svæðisins kann að hafa endurspeglast í því að fáeinum árum síðar var svonefndum 

„þriðju ríkjum“ í Barentshafi, þ.e. öðrum ríkjum en Noregi og Rússlandi (áður 

Sovétríkjunum), ákveðin hlutdeild í þorskkvóta á svæðinu samkvæmt veiðireynslu áranna 

1967–1976.
48

 Þá hafa Norðmenn eftir megni leitast við að ganga varlega fram við stjórn veiða 

á svæðinu. Rússar, sem stunda umfangsmiklar veiðar á svæðinu, hafa ekki formlega 

viðurkennt Svalbarðasvæðið og líta svo á að hafsvæðið utan 12 mílna lögsögu Svalbarða, sem 

þeir nefna raunar Spitsbergen, sé alþjóðlegt hafsvæði. Þessi skoðanamunur kom meðal annars 

fram í því að rússneskir skipstjórar leyfðu Norðmönnum að hafa eftirlit með veiðum á 

svæðinu en neituðu að skrifa undir skoðunarskýrslur.
49

  

 

2.3. Rússland 

Sovétríkin byggðu upp iðnvæddan fiskiskipaflota eftir fyrra stríð og hófu í þeim 

tilgangi uppbyggingu fiskiðnaðar á Kóla-skaga. Þessi floti stundaði veiðar mun víðar en í 

Barentshafi og var mikið við veiðar við Afríku og Suður-Ameríku. Á þessu urðu breytingar í 

framhaldi útfærslna efnahagslögsagna, hruni Sovétríkjanna og uppbyggingu markaðshagkerfis 

í Rússlandi. Um 400 togarar voru í norðurflotanum um 1990 og voru margir þeirra komnir til 

ára sinna og í slæmu ástandi. Þessi skip höfðu tiltölulega fá verkefni utan Barentshafsins.
50

 

Eftir fall Sovétríkjanna var aukin áhersla lögð á veiðar á þorski og ýsu, sem selja mátti á 

erlenda markaði, en hins vegar dró úr áhuga á skiptum við Norðmenn á þorski gegn 

heimildum í öðrum tegundum í norskri lögsögu. Um og eftir 1990 tóku rússnesk skip að landa 

fiski erlendis, einkum í Noregi, sem varð til þess að eftirlit með veiðunum fór úr böndum og 

afli var langt umfram kvóta, einkum 1992.
51

 Úr þessu dró þó á næstu árum vegna náins 

samstarfs stjórnvalda í Noregi og Rússlandi.  

 

Íslendingar höfðu áhuga á að taka þátt í uppbyggingu sjávarútvegs í Rússlandi en ekki 

hafði þó komið til kaupa á veiðiheimildum í rússneskri lögsögu. Nokkurt magn af rækju og 

þorski var hins vegar flutt til Íslands til vinnslu eftir 1990 auk þess sem íslensk 

skipasmíðafyrirtæki öfluðu sér verkefna við endurbætur á rússneskum togurum. Formaður 

sjávarútvegsnefndar Rússa, Vladimir Korelskiy, kom til Íslands í boði sjávarútvegsráðherra í 

desember 1992, óefað að frumkvæði íslenskra fyrirtækja, til að ræða möguleika á samstarfi 

milli ríkjanna. Var ekki síst horft til þess að stofnuð yrðu sameiginleg fyrirtæki, sem mundu 

starfa í krafti íslenskrar þekkingar að vinnslu sjávarafla og markaðssetningu. Eitt fyrirtæki 

hafði raunar þegar árið 1992 gert samning við rússneskt útgerðarfyrirtæki um framleiðslu og 

sölu á afurðum, og að nokkru um veiðar, sem leiddi til minniháttar umsvifa á næstu árum.
52

 

 

2.4. Samantekt 

Íslenskur sjávarútvegur átti í verulegum erfiðleikum um og eftir 1990, sem rekja mátti 

til aflasamdráttar og offjárfestingar. Margir líkir drættir eru í Noregi ef nánar er gáð. Þar varð 

að minnka aflaheimildir og kvótabinda veiðar eftir tíma ofveiði og mikillar uppbyggingar. 

                                                           
48

 Um var að ræða veiðireynslu á ICES svæði IIb. Marie Vangen: Fiskevernsonen ved Svalbard, bls. 23, 36–37. 

Sjá einnig: Bjarni Már Magnússon: „Nokkrir farvegir...“, bls. 17. 
49

 Sjá t.d.: Geir Hønneland. Arctic Politics, the Law of the Sea and Russian Identity, bls. 18–19.  
50

 Geir Hønneland: Making Fishery Agreements Work, bls. 40–41, 51. Sjá einnig eftir sama höfund: Arctic 

Policies, the Law of the Sea and Russian identity, bls. 12–13. 
51

 Haustið 1992 áætluðu norsk yfirvöld að rússnesk skip hefðu veitt meira en 100.000 tonn af þorski umfram 

kvóta, en kvóti Rússlands nam þá einungis 170.000 tonnum. Geir Hønneland: Making Fishery Agreements 

Work, bls. 7 og 60–65. Sjá einnig eftir sama höfund: Russian Fisheries Management, bls. 140–150. 
52

 Sjá svar sjávarútvegsráðherra við þinglegri fyrirspurn á Alþingi 29. apríl 1993. 573. mál. 116. löggjþ. Um var 

að ræða Íslenskar sjávarafurðir hf., og dótturfélag þess, Kola hf., sem var í eigu sex íslenskra aðila. Sjá: Ægir 91. 

árg. 1998, 9. tbl. bls. 20–22. Mbl. 4. ágúst 1993, bls. B2 og Mbl. 6. janúar 1993, bls. B4. 
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Árin 1987–1992 voru norskum sjávarútvegi mjög erfið og fækkaði útgerðum samtímis því að 

atvinnuleysi jókst. Sá viðsnúningur sem varð á þorskstofninum í Barentshafi árið 1993 var 

rakinn til þeirra fórna sem höfðu verið færðar á þessum mögru árum. Hins vegar voru engin 

teikn á lofti um bætt ástand þorskstofnins á Íslandsmiðum. Á Íslandi og í Noregi gætti 

nokkurrar áherslu á úthafsveiðar, sem möguleika til að finna togaraflotanum ný verkefni, en 

ríkari hefð var fyrir úthafsveiðum frá Noregi.  

 

Umtalsverður munur var engu að síður á Íslandi og Noregi þegar kom að skipulagi 

atvinnugreinarinnar, sem um margt var afleiðing af ólíkri þróun og viðhorfum. Í augum 

Norðmanna var Ísland, með nokkrum rétti, „eyja full af „Sunn-mæringjum“, þ.e. land þar sem 

hagsmunir og sjónarmið „frjálsrar“ „stórútgerðar“ hefðu yfirgnæfandi áhrif.
53

 Rússneskur 

sjávarútvegur kom úr annarri átt og var um margt óskrifað blað á þessum tíma vegna mikilla 

pólitískra breytinga, þrátt fyrir að þar nyti við mikillar þekkingar og reynslu af veiðum. Þetta 

kom meðal annars fram í erfiðleikum í samskiptum Norðmanna og Rússa um þetta leyti og 

veiku eftirliti með aflaskráningu rússneskra skipa. Í viðræðum um fiskveiðistjórn var hins 

vegar engin ástæða til að vanmeta Rússland sem gætti vel hagsmuna sinna en þýðing 

sjávarútvegs er mjög mikil í strandbyggðum norðurhéraða Rússlands.  

 

Ástæða er til að setja þróun sjávarútvegs í löndunum þremur í samband við þá miklu 

breytingu sem leiddi af því að ríki tóku að færa efnahagslögsögu sína í 200 sjómílur á áttunda 

og níunda áratuginum.
54

 Mikil uppbygging varð víða á skipastóli en fjöldi fiskiskipa í 

heiminum jókst á þessum árum um helmingi hraðar en sem nam aukningu í afla. Þannig var 

hröð uppbygging skipastóls á Íslandi og í Noregi ekkert einsdæmi. Árið 1993 taldi FAO að 

fiskveiðar væru ekki lengur að þróast með hagfelldum hætti, en raunar dróst samanlagður afli 

við fiskveiðar í heiminum saman á tímabilinu frá 1989 til 1992.
55

 Þessi offjárfesting leiddi til 

að veiðisókn á alþjóðleg hafsvæði jókst örum skrefum.
56

 Sumsstaðar kom til harðra deilna og 

jafnvel átaka eða einhliða aðgerða til að vernda fiskistofna sem gengu inn á alþjóðleg 

hafsvæði, eins og utan við efnahagslögsögu Kanada. Við þetta bættist að fyrir lágu 

upplýsingar sem bentu til að ástand margra mikilvægra fiskistofna væri orðið alvarlegt vegna 

aukinna veiða. Við þessar ástæður ákvað alþjóðasamfélagið, á Ríó-ráðstefnunni 1992, að fela 

Sameinuðu þjóðunum að boða „fljótlega“ til „alþjóðlegs fundar til að fjalla um og setja reglur 

um veiðar á fiskistofnum sem ýmist [héldu] sig innan eða utan marka efnahagslögsögu 

einstakra ríkja og um úthafsveiðar“.
57

 Deilur Íslands, Noregs og Rússlands á næstu árum um 

veiðarnar í Smugunni áttu sér stað samtímis úthafsveiðiráðstefnunni, en viðræður á vettvangi 

ráðstefnunnar og þær tillögur sem þar mótuðust áttu eftir að hafa þýðingu fyrir viðræður 

ríkjanna.  
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 Þetta er lýsing Gunnars Grytås, rithöfundar og blaðamanns, í Nordlys 17. nóvember 1997. 
54

 Hafréttarsáttmálinn, sem staðfestir þessa heimild ríkja, átti eftir að öðlast gildi 16. nóvember 1994, þegar eitt 

ár var liðið frá því að 60 ríki höfðu fullgilt hann, en Norðmenn höfðu, eins og raunar allar iðnvæddar þjóðir aðrar 

en Íslendingar, ekki séð sér fært að fullgilda sáttmálann á þessum tíma. 
55

 „World Fisheries Ten Years after the Adoption of the 1982 United Nations Convention...“, bls. 5. (heimild 

fengin hjá: Moritaka Hayashi: „The Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement“, bls. 57). FAO 

taldi að í upphafi tíunda áratugarins hafi 69% af fiskistofnum, sem gögn væru til um, ýmist verið fullnýtt (44%), 

ofnýtt (16%), eydd (6%) eða smám saman að jafna sig af ofveiði (3%). State of World Fisheries and 

Aquaculture, FAO 1995, bls. 6.  
56

 Við útfærslu efnahagslögsagna var talið að um 5% af öllum sjávarafla væru veidd utan 200 mílna, en árið 

1993 var álitið að þetta magn hefði aukist í um 8–10% af heildinni. Sjá nánar: Francisco Orrego Vicuna: The 

Changing International Law of High Seas Fisheries, bls. 53–54.  
57

 Punktur 17 í verkáætluninni Agenda 21. Sjá: „Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun. 

Ríó De Janeiró. 3–14. júní 1992“, bls. 28–29.  
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3. 1993 Veiðar hefjast í Barentshafi 

3.1. Ákvörðun tekin um að halda til veiða 

Í júní og júlí 1993 tóku tvö skip, Zaandam og Atlantic Margaret, sem voru skráð í 

Dominíska lýðveldinu en með færeyska áhöfn og í eigu Færeyinga, að landa ísuðum þorski úr 

Barentshafi til vinnslu hjá Hraðfrystistöðinni á Þórshöfn á Langanesi. Veiðarnar voru sagðar 

„samkvæmt Svalbarðasamkomulaginu“ og var aflinn „mikil lyftistöng“ fyrir allt mannlífið og 

þorpið á Þórshöfn, enda næga atvinnu að hafa.
58

 Færeyingarnir hvöttu Íslendinga til að fylgja í 

fótspor sín og héldu því jafnvel fram að þorskurinn væri íslenskur — það þyrfti ekki nema 

„horfa í augun á honum“ til að sjá að svo væri.
59

 Vinnslan á Þórshöfn átti eftir að njóta 

verulegs ávinnings af veiðunum í Barentshafi. Aðeins tveim mánuðum síðar, í lok ágúst, sótti 

blaðamaður Nordlys í Tromsö bæinn heim til að kynna sér vinnslu á „sjóræningja-

þorskinum“, sem hann orðaði svo, í grályndi, að væri öðrum fremur „velkominn til 

Þórshafnar“, líkt og segði á skilti við bæjarmörkin.
60

 

 

Norðmenn mótmæltu þessum veiðum við 

fánaríki skipanna og fóru þess á leit við Rússa, 

Færeyinga og Íslendinga að sett yrði 

löndunarbann á skipin. Á Íslandi stóð engin 

lagaheimild til að verða við þeirri beiðni, en vorið 

1992 hafði erlendum veiðiskipum verið veittur, að 

meginreglu, frjáls aðgangur að íslenskum höfnum 

til að landa og selja afla og leita þjónustu.
61

 

Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra sýndi 

beiðninni skilning. Það væri ekki í samræmi við 

stefnu Íslendinga að veiði færi fram stjórnlaust á 

svæðum eins og þessum, að menn gætu flaggað út 

skipum og stundað veiðar án eftirlits. Því komi til 

greina að breyta lögum þannig að heimilað verði að loka höfnum við þessar aðstæður.
62

 

Morgunblaðið fagnaði afstöðu hans í leiðara og taldi hana „kjarnann í fiskveiði- og 

verndarstefnu Íslendinga á alþjóðavettvangi um árabil“.
63

 Þorsteinn Már Baldvinsson, 

framkvæmdastjóri Samherja, sagðist telja að íslensk skip ættu ekki að fara að fordæmi 

Færeyinganna. Noregur hefði að mestu náð stjórn á Svalbarðasvæðinu eftir mikla baráttu 

síðustu ár, meðal annars við Grænlendinga, en auk þess hefði ESB samþykkt þá veiðistjórn 

sem þar væri. „Það myndi skapa mikla úlfúð,“ sagði hann, færu íslensk skip til veiða þarna. 

Íslendingar væru þegar á hálum ís með að kaupa fiskinn af Færeyingum og hann teldi að ekki 

ætti að kaupa hann.
64

  

 

Þrátt fyrir þetta reyndist nokkur undiralda í málinu. Á næstu dögum og vikum tók að 

bera á umfjöllun í fjölmiðlum, einkum Morgunblaðinu, um veiðar í Barentshafi. Í byrjun 

ágúst sagði frá stórauknum þorskafla þar og áhrifum hans á fiskmarkaði. Kristján Ragnarsson, 

formaður LÍÚ, sagði að hér væri ekki aðeins um að ræða aukningu á þorskkvóta því 

Norðmenn hefðu í stórauknum mæli keypt þorsk af Rússum „bæði yfir og undir borð“, með 
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 Mbl. 11. júlí 1993, bls. 2, og 17. júlí 1993, bls. 4. 
59

 Nordisk Kontakt 7–8 1993, bls. 50. Þessi orð munu hafa verið höfð uppi í viðtali við fjölmiðil á Íslandi. 
60

 Nordlys 23. ágúst, bls. 6–7. 
61

 Frá þessu var að meginreglu aðeins unnt að víkja væri aflinn úr sameiginlegum deilistofni sem ósamið væri 

um. Tilgangur þessa var að auka tækifæri til hráefnisvinnslu og þjónustustarfsemi. Lög nr. 13/1992. Frv. á þskj. 

144. 115. löggjþ. 1991. 
62

 Mbl. 16. júlí 1993, bls.  3. 
63

 Mbl. 22. júlí 1993, bls. 22. 
64

 DV 28. júlí 1993, bls. 15.  

„Sá sem upphafinu olli,“ sagði 

með þessari mynd af Zaandam í 

Fiskifréttum 2. september 1994. 
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þessu hafi þeir rýrt „sameiginlega hagsmuni“ og „einkahagsmunir ráði mestu“.
65

 Skömmu 

síðar var greint frá því að mestu mælingar á þorski hefðu náðst í Barentshafi síðan mælingar 

hófust og stofninn væri álitinn 50% stærri en talið hefði verið á síðasta ári.
66

  

 

Teningunum var kastað með bréfum Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum og 

Samherja hf. á Akureyri, til sjávarútvegsráðherra, dags. 11. ágúst 1993, þar sem tilkynnt var 

um að skip félaganna, Breki VE-61 og Akureyrin EA–110, mundu innan skamms halda til 

veiða í Barentshafi, utan lögsagna ríkja. Með þessu var áformað að stunda veiðar á tiltölulega 

stóru alþjóðlegu hafsvæði, um 62.000 km
2 

að stærð, sem síðar var jafnan nefnt „Smugan“. 

Með þessu var fetað í fótspor færeysku hentifánaskipanna, sem höfðu haldið þangað eftir að 

þau höfðu verið rekin af Svalbarðasvæðinu 19.–20. júlí, en þá skaut norska strandgæsluskipið 

Senja viðvörunarskoti fyrir stefni annars þeirra, Zaandam.
67

 Í bréfi Vinnslustöðvarinnar hf. 

sagði á afsakandi hátt að ástæðan fyrir þessari veiðiferð væri „alger ördeyða á Íslandsmiðum 

og fregnir af góðri veiði á þessu svæði“. Síðan segir:  

 
Við vitum vel að ráðuneytið hefur ekki verið hlynnt þessum veiðum og við skiljum 

sjónarmið ráðherra mjög vel, við teljum hins vegar að ekki sé rétt að stöðva þessar veiðar á 

meðan við ekki fáum að friða Reykjaneshrygginn sem dæmi. Ennfremur hafa Norðmenn sjálfir 

stundað veiðar við Ísland í áratugi og notið góðs af. Staða íslenskrar útgerðar er þannig að nota 

verður hvert tækifæri til þess að ná í afla, því veiðar á heimamiðum hafa gersamlega brugðist 

undanfarna mánuði.  

Vinnslustöðin hf. vill hér með tilkynna sjávarútvegsráðuneytinu um áform sín til þess að 

fyrirbyggja allan misskilning og fer fram á það við ráðuneytið ef það ætlar sér að stöðva þessar 

veiðar að upplýsingar berist um bannið sem fyrst til þess að spara kostnað.  

 

Af bréfinu er ljóst að áform um veiðarnar höfðu þegar verið kynnt Þorsteini Pálssyni 

sjávarútvegsráðherra og að mögulegt bann við veiðum hafi borið á góma. Fulltrúar 

útgerðarfélaga áttu eðlilega greiðan aðgang að Þorsteini, en auk þess má hafa í huga að hann 

hafði verið framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambands Íslands, árin 1979–1983, þar sem LÍÚ 

var meðal aðildarfélaga.
68

 Ákvörðun um að hefja veiðar í Smugunni virðist ekki hafa verið 

tekin á vettvangi stjórnar LÍÚ, heldur með samtölum forsvarsmanna útgerðarfélaga, sem 

jafnan höfðu með sér náið samband.
69

 Það verður ekki séð að mikill skoðanamunur hafi verið 

meðal útgerðarmanna um þessa ákvörðun þótt margir í röðum þeirra hafi kosið að taka ekki 

þátt í veiðunum að svo stöddu.
70

 Ráðuneytið svaraði þessum bréfum samdægurs með þeim 

orðum að það hafi verið „grundvallarstefna íslenskra stjórnvalda að fiskistofna beri að nýta 
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 Fleiri höfðu áhyggjur af þessu, en dæmi voru um það á árunum 1993 og 1994 að franskir sjómenn réðust á 

norska flutningabíla og eyðilegðu mörg tonn af fiski. Jennifer Leigh Bailey: „Norsk fiskeripolitik“, bls. 134–135. 
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 Mbl. 4. ágúst 1993, B1–3, Mbl. 11. ágúst 1993, bls. 1. 
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 Færeyingarnir sem gerðu út Zandam sögðu síðar að þeir hefðu „eiginlega“ „verið skotnir af Svalbarðasvæðinu 
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önnur að veiðum í Smugunni, sem Norðmenn töldu að væru í eigu færeyskra og mögulegra kanadískra útgerða. 

ÞÍ. Sjávarútvrn. B/28 1. Minnisblað norska utanríkisráðuneytisins til sendiherra Íslands í Ósló, dags. 13. ágúst 

1993, bls. 44.  
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 Um samstarf Kristjáns Ragnarssonar og Þorsteins Pálssonar, sjá: Guðmundur Magnússon: Frá kreppu til 

þjóðarsáttar, bls. 206. Samtök launþega í sjávarútvegi virðast hafa haft litla aðkomu að umræðu um veiðarnar. 
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 Í viðtali við Svein Hjört Hjartarson, hagfræðing LÍÚ, sagði hann að um „grasrótarhreyfingu“ hefði verið að 

ræða. 
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 Þó má nefna að Kristján Loftsson, útgerðarmaður í Reykjavík, lýsti sig andsnúinn veiðunum af 
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útvegsmenn leysi rekstrarerfiðleika með þessum hætti. Fiskaren 20. ágúst 1993, bls. 4. 
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með ábyrgum hætti, meðal annars með hliðsjón af hagsmunum strandríkja, og að koma beri í 

veg fyrir stjórnlausar veiðar“. „Þess háttar veiðar íslenskra skipa á umræddu hafsvæði [væru] í 

andstöðu við þessa grundvallarstefnu.“ Vilji væri til að framfylgja þessari stefnu í ráðuneytinu 

„og beita fyrirliggjandi lagaheimildum 

í því skyni“, en greint var frá því að 

málið yrði á allra næstu dögum kynnt í 

ríkisstjórn. Nær samhljóða erindi var 

sent LÍÚ, með vísan til „fyrirspurna um 

veiðar í Barentshafi utan lögsagna“, og 

þeim útgerðarfélögum öðrum, alls 18 

talsins, sem tilkynntu á næstu sex 

dögum um áform um að halda til veiða 

í Barentshaf.
71

 Það að bíða með 

ákvörðun um útgáfu reglugerðarinnar 

fram á næsta ríkisstjórnarfund sýnir 

mikilvægi málsins og staðfestir að 

Þorsteinn Pálsson hefur verið undir 

verulegum pólitískum þrýstingi í 

málinu.  

 

Í 1. gr. laga nr. 34/1976 um 

veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands 

var ráðherra heimilað að setja reglugerð 

um fiskveiðar utan lögsögunnar, sem 

nauðsynlegar þættu til þess að 

framfylgja ákvæðum alþjóðasamninga, sem Íslendingar væru aðilar að, eða þá samningum 

sem gerðir væru á milli íslenskra og erlendra stjórnvalda. Að auki var ráðherra heimilað að 

„setja aðrar þær reglur“ „sem honum þykir þurfa“. Þessi lagaákvæði voru mjög almennt orðuð 

sem bauð heim skýringarvafa og gagnrýni, m.a. vegna þess að íslenskir dómstólar voru teknir 

að gera auknar kröfur til skýrleika laga sem fela í sér takmörkun atvinnufrelsis.
72

 Enginn 

samningur lá að auki fyrir um veiðar á þessu svæði, eins og Kristján Ragnarsson var fljótur til 

að benda á.
73

 Jónas Haraldsson, lögfræðingur LÍÚ, tók skýrar til orða og sagði lögin væru 

ekki „fullnægjandi réttarheimild“ til að stöðva veiðarnar. Þá sagði hann veiðarnar skiptu 

„miklu meira máli í dag“ „fyrir útgerðarmenn sem lepja dauðann úr skel“, en „vilji eða 

metnaður íslenskra stjórnvalda að standa í fararbroddi um mótun alþjóðlegrar stefnu í 

fiskveiðistjórnunarmálum sem kynni að verða að veruleika eftir 5–10 ár“.
74

  

 

Eins og áður segir þá var rekstur margra útgerðarfélaga í járnum á þessum árum. 

Vinnslustöðin, sem varð til við sameiningu sex útgerðarfyrirtækja í Vestmannaeyjum 1. 

janúar 1992, bjó þannig á þessum tíma við „gífurlega rekstrarörðugleika“ að því er Kristján 

Ragnarsson greindi frá.
75

 Sighvatur Bjarnason, framkvæmdastjóri félagsins, áleit að tveir túrar 

í Barentshafið gætu skilað félaginu 65 millj. kr. í tekjur og um 18 millj. kr. í framlegð. „Við 

erum 18 milljónum fjær því að reka þetta fyrirtæki á núlli ef við sleppum þessu tækifæri,“ 
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 Sjá t.d.: Hrd. 1988, bls. 1532 og Pál Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar“, 

bls. 408-409. 
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 Fiskifréttir 13. ágúst, bls. 4.  
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 Mbl. 13. ágúst 1993, bls. 23. Þess má þó geta að Jónas hélt því fram nokkrum dögum síðar, þegar skipin voru 

á leið í Barentshaf, að útvegsmenn hefðu „verið tilbúnir til að sætta sig við vafasama reglugerð“ til að stöðva 

veiðarnar. Tíminn, 17. ágúst, bls. 2.  
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 Mbl. 1. desember 1993, bls. 22, Mbl. 2. desember 1993, bls. 2. Kristján var form. bankaráðs Íslandsbanka. 
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Tafla 4: Verðvísit. botnf. 1986–1998 

Landfrystar

afurðir

Sjófrystar

afurðir

Saltfiskafurðir

Heimild: Hagstofa Íslands. Upplýsingar fyrir  

meðaltal ársins í SDR (1986=100). Umtalsvert  

verðfall verður 1992–93, sérstaklega á saltfiski,  
en uppistaðan þar er þorskur. Vísitalan lækkaði  

úr 142,4 (1991) í 106,6 (1993), þ.e. um 25%. 
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sagði hann.
76

 Á móti má benda á að Samherji hf. á Akureyri virðist hafa staðið sæmilega, en 

félagið var rekið með hagnaði árið 1992.
77

 Eigendur Guðbjargar ÍS á Ísafirði notuðu þetta 

tækifæri til að gagnrýna veiðistjórn á Íslandsmiðum, en þeir sögðust hafa verið reknir í 

Barentshafið vegna þess að umfangsmikil lokun veiðisvæða gerði að verkum að hvergi væri 

hægt að veiða við Norðurland eða Vestfirði. Jóhann Símonarson, skipstjóri Bessa ÍS á 

Súðavík, tók í sama streng, en bætti við að hann teldi „okkar fisk“ hafa gengið norður í 

Barentshaf og það skýrði þær þorskgöngur sem þar hefðu komið fram í „ofveiddum og 

dauðum sjó“.
 78

  

 

Í Morgunblaðinu laugardaginn 14. ágúst var leitt að því líkum að færu 15 togarar í 

Smuguna mundi aflaverðmæti þeirra geta náð einum milljarði á hálfum mánuði. Í blaðinu var 

leitað álits leiðtoga stjórnmálaflokka um hvort rétt væri að stöðva veiðarnar og það sýndi sig 

að fyrir því var lítill stuðningur. Í því sambandi var meðal annars vísað til þess að 

lagaheimildir væru ófullnægjandi, eins og Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra hélt 

fram. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Kvennalista, var raunar eini stjórnmálaleiðtoginn sem var á 

móti veiðunum, en hún taldi þær stríða gegn stefnu stjórnvalda og óttaðist að Norðmenn legðu 

fram kæru gegn Íslendingum fyrir „sjóræningjaveiðar“. Davíð Oddsson forsætisráðherra sagði 

að ástæða væri til að efast um að veiðibann stæðist bæði íslensk lög og þjóðréttarlög og við 

gætum „ekki gert slíka hluti nema við [værum] örugglega með réttar heimildir til þess“. Segja 

mætti að útgerðir og fiskimenn hafi þennan alþjóðlega rétt til að stunda þessar veiðar og 

íslensk lög gefi tæpast, eins og allt er í pottinn búið, heimild til að gripið verði inní.
79

  

 

Þessi afdráttarlausa afstaða Davíðs Oddssonar var reist á áliti sem Gunnar G. Scram 

lagaprófessor hafði verið látinn taka saman. Í álitinu er gerð grein fyrir grundvallarreglu 

hafréttar um frjálsar veiðar utan lögsagna ríkja, meðal annars skv. 87. gr. og 116 gr. 

hafréttarsáttmálans, og bent á að við beitingu þess réttar þurfi að hafa nokkur sjónarmið í 

huga. Fyrst og fremst þurfi að gera ráðstafanir við slíkar veiðar af hálfu ríkis eða í samvinnu 

við önnur ríki sem nauðsynlegar kunna að vera til að vernda hinar lífrænu auðlindir úthafsins, 

eins og það sé orðað í 117. og 118. gr. sáttmálans, meðal annars hefja samningaviðræður. 

Gunnar segir:  

 
Þessi ákvæði gilda fyrst og fremst fyrir aðila að Hafréttarsamningnum, en Norðmenn eru ekki 

aðilar að honum. Meginreglan um fullt fískveiðifrelsi er hefðbundin þjóðréttarregla og gildir hér 

óskorað. Þar að auki hefur ekkert komið fram um að stofnar þorsks í Barentshafi séu í hættu og 

verndar verðir. Þvert á móti er þar óvenju mikil fiskigengd og því væntanlega ekki forsenda fyrir 

verndaraðgerðum skv. ákv. sáttmálans. Né heldur hafa Norðmenn farið fram á slíkar viðræður 

sem greint er í 118. gr. sáttmálans svo vitað sé. Af þessum sökum er enginn alþjóðlegur 

lagagrunnur fyrir hendi til þess að banna íslenskum skipum að veiða utan 200 sjómílna á 

alþjóðlegum hafsvæðum.  

 

Í framhaldi þessa segir að lög nr. 34/1976 um veiðar íslenskra skipa utan 

fiskveiðilandhelgi Íslands séu „ákaflega hæpin lagaheimild“ til að banna veiðarnar, þar sem 

Ísland sé ekki aðili að neinum alþjóðasamningum sem banna eða takmarka veiðar á umræddu 

svæði. Tilmæli norskra stjórnvalda séu allt annar hlutur og hafi ekkert lagalegt vægi. Þar sé 

aðeins um pólitíska beiðni að ræða. Ekki þýði fyrir Norðmenn að vitna í þessu sambandi í 

hafréttarsáttmálann, því þeir séu ekki aðilar að honum. Reynt hefði verið í sumar á fundi 

Sameinuðu þjóðanna í New York að gera sáttmála um takmarkanir veiða á úthafinu en sá 
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 Dagur 1. maí 1993, bls. 8–9. 
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 Mbl. 15. ágúst 1993, bls. 2. Mbl. 1. september 1993, bls. B 5. 
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fundur hefði ekki leitt til neins samkomulags. Kjósi ráðherra að banna veiðarnar með heimild 

í 2. mgr. 1. gr. laganna sé þar að vísu um einhliða rétt hans að ræða…  

 
…en með því takmarki hann þann ljósa og ótvíræða rétt sem íslenskir ríkisborgarar eiga til 

fiskveiða í úthafinu. Það væri mjög umdeilanleg ráðstöfun sem gengi beint gegn hagsmunum 

umbjóðenda ríkisstjórnarinnar og engin lagaskylda kallar á slíka gjörð. Virðist hæpið að ráðherra 

geti svipt menn þeim fiskveiðiréttindum sem þeir eiga skv. alþjóðalögum og sáttmála sem 

Alþingi staðfesti 1985 með einfaldri reglugerð. Vilji íslensk stjórnvöld takmarka eða banna 

veiðar íslenskra ríkisborgara á alþjóðlegum hafsvæðum þyrfti til að koma ný skýr og ótvíræð 

lagaheimild sem unnt yrði að byggja slíkt bann á.
80

 

 

Þetta lögfræðiálit er allrar athygli vert, en 

ótvírætt er að það hafði umtalsverða þýðingu. 

Gunnar telur að valdheimildir laga nr. 34/1976 um 

veiðar utan lögsögunnar séu léttar á metunum 

gagnvart þeim „ljósa og ótvíræða rétti“ sem 

íslenskir ríkisborgarar njóti til veiða í úthafinu. Þetta 

virðist hafa verið mistúlkað þannig að olnbogarými 

löggjafans kynni að vera verulega takmarkað þegar 

kæmi að setningu reglna um fiskveiðar á úthafinu. 

Slík afstaða á ekki rétt á sér, en ótvírætt er að ekkert 

í þjóðarétti hefði girt fyrir setningu laga eða 

reglugerðar um takmörkun fiskveiða íslenskra skipa 

í Barentshafi.
81

 
 

Þegar ríkisstjórnin loks fundaði um málið, 

þriðjudaginn 17. ágúst 1993, má segja að hún hafi 

staðið frammi fyrir fait accompli. Akureyrin lagði 

úr höfn að kvöldi fimmtudagsins 12. ágúst, en Breki 

og Otto Wathne NS–90 daginn eftir.
82

 Útlit var fyrir 

að 15–20 íslensk skip yrðu brátt í Smugunni. Hjá 

Áttavitaþjónustunni hafði síminn „vart þagnað“ og mikil eftirspurn var eftir sjókortum af 

svæðinu, en beðið var sendingar frá Noregi.
83

 Við þessar aðstæður var hæpið að lýsa yfir 

banni við veiðunum. Að auki virtist slíkt bann njóta lítils pólitísks stuðnings og illa 

samrýmast lögfræðiáliti Gunnars G. Schram. Þorsteinn Pálsson staðfesti, fyrir fund 

ríkisstjórnarinnar, að veiðibann kæmi ekki til skoðunar eftir þessa þróun málsins. Hann notaði 

þó tækifærið og gagnrýndi álit Gunnars, sem hann sagði fela í sér kunnuglega túlkun 

úthafsveiðiríkjanna á þjóðarétti. Þetta viðhorf þýddi, sagði Þorsteinn, að íslensk skip ættu 

þennan rétt. Noregur ætti engan rétt í þessu efni þó hann væri strandríki og þorskstofninn að 

stærstum hluta innan lögsögu landsins og Rússlands. Þorsteinn hvatti til góðs samstarfs við 
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 Álit Gunnars G. Schram er birt í heild í Morgunblaðinu 19. ágúst 1993, bls. 27. Gunnar áréttar forsendur og 
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að láta ríkisborgara sína stunda veiðar á úthafinu, sbr. 116. gr. sáttmálans. Sjá nánar: Francisco Orrego Vicuna: 

The Changing International Law of High Seas Fisheries, bls. 66.  
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 Mbl. 13. ágúst 1993, bls. 13 og 44. 
83

 Mbl. 14. ágúst 1993, bls. 40. Nokkur óvissa var lengi vel um austurmörk Smugunnar, þ.e. rússnesku 

grunnlínurnar, en starfsmanni LÍÚ mun hafa tekist að ná í upplýsingar um þær við Ægisgarð í Reykjavík haustið 

1993 gegn einni viskíflösku. ÞÍ. Sjávarútvrn. B/28 2. Bréf LÍÚ til sjávarútvegsráðuneytisins 13. október 1993.  

„Den ustanselige flåte“ – Þorsteinn Pálsson 

sjávarútvegsráðherra hafði til skoðunar að 

stöðva veiðar íslensku skipanna. Hann lét 

þó við sitja að lýsa yfir vonbrigðum yfir 

ákvörðun útvegsmanna að hefja veiðar.  

 

Sigmund í Morgunblaðinu 18. ágúst 1993. 
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Norðmenn og sagðist vona að hægt yrði að finna lausn á málinu á þeim vettvangi sem það 

væri nú á, það er hjá utanríkisráðherrunum. Hins vegar væri málið stórt og ekki útilokað að 

koma þyrfti til kasta forsætisráðherra þjóðanna.
84

 Til þess að ná vopnum sínum að nýju og 

bregðast við gagnrýni ákvað Þorsteinn, í framhaldi þessa, að skipa nefnd til að endurskoða 

lögin um veiðar utan lögsögunnar frá 1976. Í „úthafsnefndinni“ áttu sæti fulltrúar allra 

þingflokka og helstu hagsmunaaðila en Geir H. Haarde alþingismaður veitti henni forstöðu.
85

 

 

3.2. Viðbrögð norskra stjórnvalda 

Fréttir af veiðiferð íslensku skipanna vöktu umtalsverða athygli í Noregi. Ingvard 

Havnen, blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins, sagði þann 13. ágúst, að veiðisókn íslensku 

skipanna væri litin alvarlegum augum, hún græfi undan veiðistjórn í Barentshafi og enginn 

vafi léki á því að hún væri í andstöðu við þjóðarétt. Þorsteinn Már Baldvinsson, 

framkvæmdastjóri Samherja, var til svara og sagði erfitt að taka norsk stjórnvöld alvarlega en 

íslenskir útvegsmenn hefðu misst allt álit á þeim. Þau hefðu heimilað nærri frjálsar fiskveiðar 

úti fyrir efnahagslögsögu Noregs á síðustu árum og Íslendingar fengju stöðugt heimsóknir 

norskra togara úti fyrir íslensku fiskveiðilögsögunni. „Við erum orðin leið á norskum 

tvöföldum móral og framkomu á alþjóðlegum fiskmörkuðum,“ sagði hann, en norski 

sjávariðnaðurinn hefði „algjörlega eyðilagt“ markaði fyrir Íslendingum. Enginn geti hindrað 

okkur í að stunda togveiðar í Smugunni. Jan Henry T. Olsen, sjávarútvegsráðherra Noregs, 

sagði íslenska útgerðarmenn færa haldlausar afsakanir fyrir „sjóræningjaveiðum“ sínum, en 

þeir viti vel að um sé að ræða veiðar á fiskistofni, sem lúti stjórn og sé í eigu annarra þjóða.
86

 

Olsen sagðist vænta þess að Ísland geri allt sem það geti til að stöðva sinn eigin 

fiskiskipaflota, en ella gæti það spillt því góða samstarfi sem ríkin hefðu lengi haft í 

sjávarútvegsmálum.
87

 Í viðtali við norska útvarpið 16. ágúst sló Jón Baldvin Hannibalsson 

þessa umræðu hins vegar út af borðinu, og staðhæfði að engin heimild væri í íslenskum lögum 

til að stöðva veiðarnar. Aðspurður um hvort eitthvað yrði að koma af hálfu Norðmanna til 

móts við Íslendinga í málinu, sagði hann svo vera.
88

 

 

Í Aftenposten 15. ágúst var því slegið upp sem æsifrétt að Reidar Johansen, þingmaður 

Sosialistisk Venstreparti, og meðlimur í þeirri nefnd Stórþingsins sem fór með 

sjávarútvegsmál, krefðist þess að klippt yrði á togvíra íslenskra skipa í Smugunni. Hann sagði 

Smuguna vera „forðabúr okkar“, mikilvægar uppeldisstöðvar fiskistofna sem Norðmenn og 

Rússar eigi söguleg réttindi til. Um leið notaði hann tækifærið og gagnrýndi það sem hann 

kallaði norskt tvöfalt siðferði. Úthafsveiðiflota bæri að leggja niður með breiðri alþjóðlegri 

sátt, sagði hann, en Noregur sé umtalsverð úthafsveiðiþjóð og það baki Olsen nokkur 

vandræði. Svein Ludvigsen, þingmaður Høyre, sagði ummælin popúlísk og ekki samboðin 

þingmanni, en nauðsynlegt væri að málið yrði tekið upp á vettvangi forsætisráðherra 

landanna. Peter Angelsen, þingmaður Miðflokksins (n. Senterpartiet), lagði áherslu á að 

Noregur, í samráði við Rússland, mundi grípa til aðgerða gagnvart Íslendingum, en íslensku 

skipin stundi umhverfisglæp með veiðum sínum (n. miljøkriminalitet).
89

  

 

Í ritstjórnargrein Aftenposten 16. ágúst var Olsen sakaður um „kjekkaseri“, þ.e. 

glannaskap eða gáleysi í kosningadrifnum yfirlýsingum, þar sem hann talaði um 
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„sjóræningjaveiðar“ í fiskistofni sem „aðrir ættu“. Norðmenn ættu að minnast þess hvað 

Smugan væri. Hún væri „smuga“ í alþjóðlegum samningum og alþjóðlegt hafsvæði í norðri. 

Að auki væri fiskverndarsvæðið við Svalbarða ekki viðurkennt af Bandaríkjunum, Íslandi, 

ESB eða Rússlandi. Noregur þarfnaðist samninga um fiskveiðistjórnun í norðri, en þeir 

tækjust ekki með þessum hætti og skilningur á sjónarmiðum beggja aðila væri nauðsynlegur. 

Við þessar aðstæður yrði að gleðjast yfir því, eins og sagði í greininni, að Kåre Fuglevik, 

skipherra hjá Strandgæslunni (n. Kystvakta), hefði sagt af „norskri yfirvegan“ að hér væri um 

opið hafsvæði að ræða, þar sem engar reglur giltu.
90

 Fleiri urðu til að bera klæði á vopnin. 

Olav Schram Stokke, deildarstjóri heimskautarannsókna við Friðþjófs Nansen stofnunina, 

varaði við átökum við Íslendinga. Norðmenn hefðu í gegnum tíðina haft varfærna stefnu í 

hafréttarmálum, ólíkt Íslendingum, og það yrði umdeilanlegt og áhættusamt, þjóðréttarlega 

séð, ef Noregur gripi til einhliða aðgerða til að stöðva þessar veiðar. Skynsamlegast væri að 

fylgja eftir þeirri alþjóðlegu þróun sem væri að eiga sér stað í átt til þess að styrkja réttindi 

strandríkja til veiða utan 200 mílna, eins og Noregur þegar gerði.
91

 

 

Olsen hafði tekið óvænt við stól sjávarútvegsráðherra í september 1992 og var ætlað 

að ná til kjósenda Verkmannafloksins í strandbyggðum og Norður-Noregi, en hann hafði áður 

verið fylkisstjóri Troms-fylkis (fylkesordfører). Verkamannaflokkurinn átti á þessum tíma 

undir högg að sækja vegna þess sem var stærsta mál norskra stjórnmála, aðildarviðræðnanna 

við Evrópusambandið. Að auki var stutt í kosningar, sem fóru fram 13. september um haustið. 

Skömmu eftir að hann tók við ráðherrastólnum sagði Olsen að Noregur hefði „engan fisk að 

gefa“ og Gro Harlem-Brundtland forsætisráðherra gekk svo langt að segja að hún mundi ekki 

bera aðildarsamning undir þjóðina gæti Olsen ekki fellt sig við hann.
92

 Með því var leitast við 

að senda skýr skilaboð til Brüssel um að viðræður um gerð EES-samningsins yrðu ekki 

endurteknar, en þá höfðu Norðmenn keypt tollalækkun, einkum á lítt unnum sjávarafla, með 

auknum veiðiheimildum ESB-ríkja í þorski í norskri lögsögu í Barentshafi úr 2,14% í 2,9% af 

heildarafla.
93

 „No-fish-Olsen“ var ekki í aðstöðu til að sýna undanslátt gagnvart Íslendingum, 

a.m.k. ekki ef það fæli í sér að þeim yrði játuð hlutdeild í kvóta þriðju ríkja í Barentshafi, eins 

og bent var á í ritstjórnargrein Dagbladet 18. ágúst 1993.
94

  

 

Hin harða afstaða Olsens naut stuðnings annarra ráðamanna, en Gro Harlem 

Brundtland sagði þannig í viðtali við ríkisútvarpið 17. ágúst að samvinna Íslands og Noregs 

um sjávarútvegsmál, og þá einkum hvað varðar nýtingu auðlindanna í hafinu, væri svo 

mikilvæg að ef Íslendingar riftu þessari samvinnu myndi það skaða þá mest sjálfa. Þegar þessi 

ummæli voru borin undir Davíð Oddsson svaraði hann því til að ríkisstjórn Íslands hefði ekki 

með neinum hætti viljað skemma samstarfið við Norðmenn. Það væri ekki stefna íslensku 

ríkisstjórnarinnar að ganga gegn þeim markmiðum sem báðar þessar þjóðir hefðu um 

fyrirkomulag úthafsveiða. Íslensk stjórnvöld hefðu ekki hvatt til veiðanna í Barentshafi, 

heldur þvert á móti, og það væri ekki þeirra vilji að atvik eins og þetta hefði gerst.
95

  

 

Stjórn Norges Fiskarlag, heildarsamtaka sjávarútvegsins í Noregi, tók málið til sín og 

beindi erindi, dags. 16. ágúst 1993, til LÍÚ og Alþýðusambands Íslands, þar sem skorað var á 

félögin að beina því til íslensku skipanna, sem þá voru á leið til veiða, að snúa aftur til 
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Íslands. Samtökin kváðust ekki hafa búist við því að íslenskir sjómenn, sem fulltrúar ábyrgrar 

fiskveiðiþjóðar, tækju ákvörðun sem þessa og sérstaklega í ljósi þess að Ísland hefði áður fyrr 

átt við samskonar vandamál að glíma með Englendinga á íslenskum fiskimiðum. Norðmenn 

skildu vel þá efnahagserfiðleika sem íslenskir sjómenn væru í vegna aflabrests. Það væru 

aðstæður sem norskir sjómenn hefðu gengið í gegnum á síðustu fimm til sex árum, með 

ströngum kvótareglum, til að byggja upp fiskistofna að nýju. Norskir sjómenn gætu alls ekki 

samþykkt að erlendir sjómenn kæmu og eyðilegðu þá vinnu.96
  

 

Í bréfi Alþýðusambandsins, dags. 18. ágúst, sagði að það væri ekki á valdsviði 

sambandsins að stöðva veiðarnar. Sambandið taldi „óviðeigandi“ að líkja þessum aðstæðum 

við baráttuna fyrir útfærslu íslensku landhelginnar og voru slíkar „aðdróttanir“ „harmaðar“. 

Forseti sambandsins, Benedikt Davíðsson, kom í viðtal í norskt útvarp, daginn eftir, þar sem 

hann endurómaði umræðuna á Íslandi með því að halda því fram að veiðarnar mundu þvinga 

Norðmenn að samningaborði um aðra sameiginlega stofna, svo sem síld, rækju og loðnu.
97

 

Svar við bréfinu vafðist nokkuð fyrir LÍÚ en í bréfi samtakanna, dags. 28. ágúst, sem ritað er 

á sænsku, er vísað til þeirrar afstöðu íslenskra stjórnvalda að ekki séu neinar lögmætar 

ástæður til að banna veiðarnar þar sem um sé að ræða opið alþjóðlegt hafsvæði. Það sé því 

undir hverri útgerð um sig komið hvort haldið verði til veiða. Þá var því einnig mótmælt í 

bréfinu að bera mætti veiðarnar saman við þá rányrkju sem Englendingar hefðu stundað við 

strendur Íslands. Að aðrar þjóðir stundi veiðar á þessu hafsvæði og Noregur hafi gert 

samninga við þær um veiðarnar styrki þær upplýsingar sem íslensk útvegsfyrirtæki hafi fengið 

hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að samningar hefjist um veiðarnar milli stjórnvalda í ríkjunum 

sem leiði til lausna sem báðir aðilar geti unað við.
98

  

 

Meðal norskra útgerðarmenna var rætt um að sigla í Smuguna og skera á troll hjá 

Íslendingum, en óvíst er hversu mikil alvara var að baki þeirri umræðu. Knut Vartdal, 

varaformaður Fiskebåtredernes Forbund, félags eigenda stærri fiskiskipa í Noregi, kvaðst 

vona að til svo harðra aðgerða kæmi ekki í siðmenntuðu landi.
99

 Hann sagði mikla undrun og 

vonbrigði felast í því að Ísland feti í fótspor Grænlendinga með því að reyna að knýja fram 

samning um skipti á aflaheimildum til að fá aðgang að þorskveiðum í Barentshafi. Norsk 

stjórnvöld megi ekki gefa eftir, en Ísland hafi ekkert að bjóða Norðmönnum í skipti.
100

 Þá 

nefndi Vartdal að þótt Fiskebåtredernes Forbund gæti ekki, sem félag, stutt það, kynnu norskir 

útgerðarmenn að freistast til að grípa til aðgerða gagnvart íslensku skipunum, til dæmis með 

því að stunda svonefndar mótmælaveiðar í Smugunni (n. protestfiske), en með því var 

hugmyndin sú að gera veiðarnar erfiðari og ábataminni.
101

 Fulltrúi útgerðarsamtaka í Norður-

Noregi réð frá þessu en sagði nær að láta íslenska útvegsmenn „bragða á eigin meðali“ með 

auknum veiðum á loðnu við Jan Mayen og beindu samtökin erindi þess efnis að norska 

sjávarútvegsráðuneytinu.
102

 Formaður Fiskebåtredernes Forbund, Håkon Hansen, tók undir 

þetta og taldi „ekkert annað að gera“ héldu veiðarnar áfram.
103

 Fyrstu aðgerðir útvegsmanna 
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fólust í því að reyna að koma í veg fyrir að íslensk skip gætu fengið olíu og vistir úti á miðum. 

Íslenskar útgerðir höfðu samið við norskan olíubát um afhendingu á olíu í Smugunni og var 

útgerð hans beitt miklum þrýstingi um að rifta kaupunum en ella verða sniðgengin af norskum 

útgerðum.
104

 Útgerð bátsins gaf eftir, a.m.k. tímabundið, en bauðst til að selja nægilega olíu til 

að skipin kæmust heim til Íslands, sem var hafnað.
105

 Þá má nefna að um 80 manna hópur, 

sem ætlaði að koma á sjávarútvegssýninguna í Reykjavík í september 1993, með leiguflugi 

beint frá Tromsö, aflýsti ferðinni í mótmælaskyni.
106

 Við þessar aðstæður má vera rétt, eins 

og sagði í leiðara Dagbladet 18. ágúst 1993, að hið „kraumandi þorskastríð“ við Íslendinga 

væri í augnablikinu stærsta vandamál norskrar utanríkispólitíkur. Norska ríkisstjórnin neyðist 

til að finna skjóta og haldbæra lausn á málinu gegnum diplómatíu og samninga. En þá sé 

skilyrði, eins og blaðið sagði, að norskir útvegsmenn grípi ekki til átaka gagnvart íslenskum 

kollegum.
107

  

 

3.3. Pólitískar viðræður hefjast milli Noregs og Íslands 

Johan Jörgen Holst, utanríkisráðherra Noregs, kom til Íslands 16. ágúst 1993 til að 

vera viðstaddur setningu alþjóðlegrar ráðstefnu um málefni ríkja á norðurslóðum og fundaði 

sama dag með Jóni Baldvini utanríkisráðherra. Það má segja að þessir flokksbræður hafi verið 

allólíkir menn. Holst var alvörugefinn í störfum sínum, eins og Simon Peres, þá 

varnarmálaráðherra Ísraels, lýsti honum, en Holst, sem lengi hafði verið varnarmálaráðherra, 

átti ríkan þátt í gerð Óslóar-samninganna milli Ísraela og Palestínumanna, sem gengið var frá 

örfáum dögum síðar.
108

 Jón Baldvin virðist á hinn bóginn stundum hafa kosið stríðið umfram 

friðinn ætti hann kost á því en nokkuð bar á því að skærist í brýnu á þessum tíma innan 

ríkisstjórnarinnar auk þess sem Alþýðuflokkurinn bjó við dvínandi fylgi og var við að klofna 

vegna innri átaka.
109

 Á fundi þeirra krafðist Holst þess að íslensk stjórnvöld gripu þegar fram 

fyrir hendur á þeim útgerðarmönnum sem væru á leið til veiða í Smugunni þar sem veiðarnar 

fælu í sér alvarlega ógnun við vernd þorskstofnsins, sem Norðmenn gætu ekki sætt sig við, en 

litið væri á Smuguna sem mikilvægt verndarsvæði.
110

 Hann höfðaði með þessu til réttinda og 

hagsmuna strandríkja og lagði jafnframt áherslu á að þjóðaréttur geri ráð fyrir að strandríki 

eigi að hafa fullnægjandi lagaheimildir til að banna eigin skipum veiðar og til að banna 

löndun á fiski við tilteknar aðstæður, og setti málið í samband við sjónarmið Noregs og 

Íslands varðandi stjórn deilistofna á úthafsveiðiráðstefnunni.
111

 Þá greindi Holst frá áhyggjum 

Rússa af veiðum íslenskra skipa í Barentshafi, en aðeins nokkrum dögum eftir fundinn afhenti 

rússneski sendiherrann á Íslandi sjávarútvegsráðherra formleg mótmæli við veiðunum og 

áskorun um að þær yrðu stöðvaðar.
112

 Á sameiginlegum fréttamannafundi greindi Jón Baldvin 

frá því að þessu hefði verið hafnað. Það væri „hafið yfir allan vafa“ að banni við veiðum 

íslenskra skipa verði „ekki komið á, hvorki með reglugerð né bráðabirgðalögum“. Á 

ríkisstjórnarfundi, daginn áður, hefði verið farið yfir mörg mál þar sem Norðmenn og 

Íslendingar ættu sameiginlegra hagsmuna að gæta og það væri forsenda af hálfu íslenskra 
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stjórnvalda að samkomulag tækist á milli þjóðanna um pólitíska lausn. Holst lýsti vonbrigðum 

yfir þessu, en sagði, eins og Jón Baldvin, að mikilvægt væri að leita lausna á ágreiningi 

þjóðanna. Ráðherrarnir upplýstu að hafnar yrðu viðræður milli ríkjanna, sem utanríkis- og 

sjávarútvegsráðherrar þeirra tækju þátt í og mundu snúast um „gagnkvæm skipti á 

veiðiheimildum og grundvallarreglur um ábyrga stjórn á fiskveiðum í Norður- Atlantshafinu“, 

en „Norðmenn vilji setja málin í víðara samhengi“, eins og Holst sagði.
113

  

 

Sú krafa Norðmanna að þegar yrði látið af veiðunum í Barentshafi með vísan til 

málflutnings á úthafsveiðiráðstefnunni kann að virðast skólastjóraleg en er dæmigerð fyrir 

norska utanríkisstefnu. Norðmenn vilja gjarnan varða veginn fyrir önnur ríki og vera þeim 

fyrirmynd. „Það er týpískt norskt að vera góð,“ sagði Gro Harlem Brundtland, og á það ekki 

síst við um sjávarútveg, þar sem Norðmenn hafa mörgu að miðla.
114

 Með þessu var einnig 

spilað á ólík ummæli íslenskra ráðamanna og leitast við að hagnýta málflutning Íslands á 

úthafsráðstefnunni. Annar fundur ráðstefnunnar hafði farið fram í New-York 12.–30. júlí 

1993 og fyrir fundinn höfðu fulltrúar Íslands tekið þátt í gerð tillögu, sem var enn í mótun, að 

nýjum alþjóðasamningi um veiðar á úthafinu, á vettvangi svonefnds kjarnahóps strandríkja 

sem taldi Argentínu, Kanada, Síle og Nýja-Sjáland auk Íslands. Einhverjar vöflur höfðu verið 

á Kanada, sem leitt hafði starfið í kjarnahópnum, um að leggja fram tillöguna, meðal annars 

vegna skoðanamunar um hvort fremur bæri að stefna að samningu leiðbeiningarreglna um 

veiðar á úthafinu. Þegar tveir dagar voru liðnir af fundinum, án þess að Kanada tæki 

frumkvæði í málinu af hálfu kjarnaríkjanna, þrátt fyrir verulegan þrýsting, tóku Íslendingar 

tillöguna, eins og hún stóð, strikuðu yfir nafn Kanada, settu Ísland í staðinn, gerðu minniháttar 

breytingar aðrar og fjölfölduðu og dreifðu henni til annarra ríkja. Með þessu setti Ísland 

verulegt mark á ráðstefnuna þegar í upphafi en var jafnframt búið að skilgreina afstöðu sína 

snemma í viðræðunum og áður en veiðar íslenskra skipa hófust í Barentshafi.
115

 Að Ísland 

gerðist grjótpáll fyrir viðurkenningu á rétti strandríkja með þessum hætti þarf ekki að koma á 

óvart enda um að ræða eðlilegt framhald af stefnu landsins á hafréttarráðstefnum Sameinuðu 

þjóðanna og á tíma þorskastríðanna.
116

 Noregur hafði hins vegar verið tvístígandi í afstöðu 

sinni fyrir fundinn enda lengi haft varfærna eða hreint út sagt „leiðinlega“ stefnu í 

hafréttarmálum. Noregur tilheyrði ekki kjarnahópnum í upphafi heldur stærri hópi strandríkja 

sem speglaði að Noregur átti ríkari eða blandaðri hagsmuna að gæta af veiðum á alþjóðlegum 

hafsvæðum en Íslendingar. Á fundinum höfðu Norðmenn engu að síður tekið skýra afstöðu 

með málstað strandríkja, en líkum var leitt að því heima fyrir að með því hefðu erfiðleikar 

vegna offjárfestingar í togaraútgerð orðið að víkja fyrir ríkari hagsmunum í bæði Smugunni 

og Síldarsmugunni, milli Noregs og Íslands.
117

 

 

Í þeim tillögum sem Ísland lagði fram á fundi úthafsráðstefnunnar var lögð áhersla á 

sérstakan rétt strandríkja hvað snerti lifandi auðlindir hafsins utan við efnahagslögsöguna og 

meðal annars lagt til að þau nytu réttar til að hafa eftirlit með veiðum ríkja á aðliggjandi 

hafsvæðum, svo sem með því að koma um borð í skip. Þá var einnig gert ráð fyrir, varðandi 
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stofna sem ferðast milli alþjóðlegs hafsvæðis og efnahagslögsagna, að væri neyðarástand fyrir 

hendi, gæti strandríki gripið til einhliða aðgerða til að stöðva veiðar á stofninum utan 

lögsagna, í tiltekinn tíma, meðan viðræður ættu sér stað milli strandríks og annarra ríkja. Það 

var hins vegar ljóst, eins og Gunnar G. Schram benti á í áliti sínu, að ekkert samkomulag var á 

fundinum í New York um tillögurnar. Þeim var þvert á móti mótmælt harðlega á fundinum, 

meðal annars af hálfu Rússa, Japana og ESB, þar sem talið var að engin heimild til einhliða 

aðgerða af hálfu strandríkis leiddi af hafréttarsáttmálanum og var óvissa um hvað mundi taka 

við í viðræðunum.
118

  

 

3.4. „Samúræjar í kosningaham“ eða ábyrgir ráðherrar 

Fundur utanríkis- og sjávarútvegsráðherra Íslands og Noregs fór fram í Stokkhólmi 

þriðjudaginn 24. ágúst 1994, í framhaldi af fundi sjávarútvegsráðherra Norðurlandanna í 

Karlstad daginn á undan. Fyrir fundinn virtust litlar líkur á að þjóðirnar næðu saman. Norsku 

ráðherrarnir höfðu talað skýrt um að samningar kæmu ekki til greina og voru undir miklum 

þrýstingi, en Fiskebåtredernes forbund krafðist þess raunar að fundinum yrði aflýst og að 

engar viðræður ættu sér stað fyrr en íslensku skipin væru farin úr Smugunni.
119

 Þá var afstaða 

Íslendinga kunn fyrir fundinn en í viðtali við norska útvarpið, 18. ágúst, sagði Þorsteinn 

Pálsson að Ísland mundi krefjast aflakvóta í Barentshafi en hafnaði því að til greina kæmi að 

gera samning um jafngildisskipti á aflaheimildum í íslenskri lögsögu. Það væri órökrétt þar 

sem Smugan væri alþjóðlegt hafsvæði.
120

 Kristján Ragnarsson, formaður LÍÚ, tók undir þetta 

í viðtali við Morgunblaðið daginn eftir. Íslendingar hefðu engan hag af veiðileyfaskiptum við 

Norðmenn enda hefðu þeir ekkert að láta frá sér.
121

 

 

Fundurinn var ekki sérstaklega vel skipulagður, en fleira var á dagskrá hans en 

veiðarnar í Smugunni og hefði mátt undirbúa hann betur á embættismannastigi.
122

 Að því er  

næst verður komist lögðu bæði ríki fram drög að yfirlýsingu eða samningi á fundinum, sem 

speglaði um sumt þær viðræður sem átt höfðu sér stað á úthafsveiðiráðstefnunni og fundi 

utanríkisráðherranna í Reykjavík. Íslendingar lögðu til að bæði ríki mundu skuldbinda sig til 

að beita a.m.k. jafn ströngum reglum við veiðar utan lögsögu og giltu innan lögsögu, meðal 

annars hvað snerti lokun veiðisvæða. Norðmenn litu svo á að í því fælist að reglur fánaríkis 

hefðu meiri þýðingu en reglur strandríkis, sem væri bagalegt, til dæmis í tilviki 

hentifánaskipa. Á móti var bent á að um tvíhliða yfirlýsingu væri að ræða, en við þetta sat. 

Norðmenn lögðu til að bæði ríki viðurkenndu réttindi og hagsmuni strandríkja af stjórn veiða 

á deilistofnum með yfirlýsingu, sem meðal annars gerði ráð fyrir að fánaríki yrði bundið af 

reglum sem settar væru einhliða af strandríki, án fyrirfarandi samninga. Það gátu Íslendingar 

ekki fallist á. Leitast var við að sameina textatillögur ríkjanna, en það reyndist ómögulegt. Þá 

var rætt um möguleika á auknu samstarfi í hafréttarmálum, en á því var ekki flötur. Norðmenn 

ásökuðu Íslendinga um að hafa breytt um stefnu í hafréttarmálum. Því var mótmælt og bent á 

að Noregur hefði með tillögum sínum gegnið lengra en kjarnahópur strandríkja á 

úthafsveiðiráðstefnunni hefði lagt til. Á hliðarfundi, sem einungis ráðherrar ríkjanna sátu, 

settu íslensku ráðherrarnir fram kröfu um íslenskan þorskkvóta í Barenthsafi.
123

 Í því 

sambandi var vísað til samninga Norðmanna við Grænlendinga og Færeyinga og þess að 

Íslendingar væru hlunnfarnir við stjórn veiða á fiskverndarsvæðinu við Svalbarða, þar sem 
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réttarstaða Norðmanna væri veik. Þessum kröfum og sjónarmiðum var hafnað með öllu og 

lögðu norsku ráðherrarnir áherslu á að Íslendingar hefðu ekkert sögulegt tilkall til veiðikvóta í 

Barentshafi.
124

  

 

Fundurinn stóð í fimm klukkustundir þar til honum lauk skyndilega „í styttingi“ og 

mátti sjá á fulltrúum beggja ríkja, eins og sagði í Morgunblaðinu, að þeir höfðu reiðst.
125

 

Engin ákvörðun var tekin um framhald viðræðna og vildu aðilar ekki halda sameiginlegan 

fréttamannafund. Íslenska sendinefndin vék fljótt af fundarstaðnum. Holst utanríkisráðherra 

sagði eftir fundinn að enginn grundvöllur væri fyrir samkomulagi. Hann orðaði það svo að því 

miður hefði „ekki tekist að gera þau grundvallarsjónarmið, sem við stóðum saman um á 

úthafsveiðiráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, að grundvelli samnings milli Noregs og Íslands“. 

Olsen sjávarútvegsráðherra sagði að ríkin hefðu haft sögulegt tækifæri til að snúa deilunni um 

Smuguna upp í sameiginlegt átak til að móta reglur um úthafsveiðar og sakaði Íslendinga um 

að hafa spillt því tækifæri með óbilgjörnum kröfum.
126

 Fundurinn í Stokkhólmi var helsta 

fréttaefni norska ríkissjónvarpsins daginn eftir og var Jón Baldvin í viðtali við ýmsa norska og 

íslenska fjölmiðla um málið. Í ítarlegu viðtali við Verdens Gang, útbreiddasta blaði Noregs, 

kenndi hann samningaviðræðum Noregs við ESB og væntanlegum kosningum þar í landi um 

hversu illa tókst til á fundinum: „Við mættum ekki skynsömum norskum stjórnmálamönnum 

heldur samúræjum í kosningaham,“ sagði hann.
127

 Þorsteinn Pálsson, sem minna bar á og 

hafði raunar lengst af setið þögull á fundinum í Stokkhólmi, að því er Fiskaren hélt fram, tók 

ekki jafn sterkt til orða en benti á að þetta hefði getað haft einhver áhrif. Langtímasjónarmið 

um þorskstofninn hefðu þó ráðið miklu meiru en yfirvofandi kosningar.
128

 Þá greindi 

Aftenposten frá þeim ummælum Jóns Baldvins að íslensku fulltrúarnir hefðu fengið að 

kynnast „norskum hroka“ á fundinum.
129

 

 

Ummæli Jóns Baldvins mæltust illa fyrir og í ritstjórnargrein Aftenposten 26. ágúst 

voru þau sögð meiðandi og úr takti við almenna kurteisi og venjur í milliríkjasamskiptum. 

Þau bæru vott um að Ísland sæktist eftir átökum við Noreg. Íslenskir ráðherrar hefðu stormað 

af fundi með norskum kollegum sínum og væri gagnkvæmur skilningur ekki markmiðið líkt 

og ætla hefði mátt þegar tvær siðmenntaðar þjóðir ættu í hlut. Ísland hefði sýnt tvískinnung í 

hafréttarmálum með afstöðu sinni, sem samrýmdist ekki sjónarmiðum þess á 

úthafsveiðiráðstefnunni. Að auki væru Íslendingar frægir fyrir tillitsleysi í fiskveiðideilum. 

Þeir hafi sett fram kröfur án þess að bjóða nokkuð í staðinn og þeir líti framhjá því að þeir 

ættu ekkert „sögulegt tilkall“ til veiða í Barentshafi, þar sem samningar við þriðju ríki væru á 

gagnkvæmnisgrundvelli. Þegar Íslendingar hótuðu því að auki að krefjast veiðiréttinda við 
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Svalbarða gengju þeir of langt. Með þessu væri leitast við að brjóta niður hluta þess litla vísis 

sem væri til staðar sem regluverk fyrir hafsvæðin í norðri.
130

 Jón Baldvin hafnaði því að hann 

sæktist eftir átökum við Norðmenn. „Það eina orð, sem um mætti deila, samúræjar, ætti sér 

sína sögu.“ Norski sendiherrabústaðurinn í Stokkhólmi, þar sem samningafundurinn með 

Norðmönnum hefði farið fram, væri byggður að japanskri fyrirmynd. „Þess vegna notaði ég 

orðið samúræi, í staðinn fyrir að segja frambjóðandi, sem rétt er.“ Hann sagði Norðmenn 

hefðu borið texta undir Íslendinga þar sem þeir segðust hafa dregið saman eigin orð þeirra á 

úthafsveiðiráðstefnunni. Hafandi farið ofan í saumana á plagginu yrði hann að segja, að hefði 

hann gert Norðmönnum þetta, hefðu þeir haft uppi alvarleg orð um ábyrgðarleysi og látalæti. 

Þeir tækju setningar úr tillögu að samningi, sem Íslendingar styðji ásamt öðrum þjóðum. Þeir 

slíti þetta allt úr samhengi. Þeir falsi skjalið. Þeir sleppi öllu, sem ekki hentar þeim. „Ég segi 

um þetta eitt orð: Fölsun — skjalafölsun. Ég hefði aldrei látið mér detta í hug fyrirfram að 

norska sjávarútvegsráðuneytið gerði slíka hluti.“
131

  

 

Jón Baldvin taldi „kalt tímabil“ framundan í samskiptum ríkjanna. Norðmenn hefðu 

hafnað nánara samstarfi við Íslendinga og hvað snerti Svalbarða hefðu þeir tekið upp „gamlar 

breskar forsendur“ um sögulegt tilkall til veiða, sem útiloki Íslendinga.
132

 Þorsteinn Pálsson 

sagði viðræðurnar fyrst og fremst hafa strandað á því að Norðmenn hefðu ekki verið tilbúnir 

að ræða efni fundarins, þ.e. veiðarnar í Smugunni. Svo mikið hefði borið á milli ríkjanna að 

sjónarmið hefðu aldrei nálgast og ekki væri minnsti grundvöllur fyrir áframhaldandi 

samtölum.
133

 Eftir fundinn var ljóst að „vont var orðið verra“, eins og sagði í umfjöllun 

Fiskaren og virtist rétt að köldu mundi anda milli ríkjanna. Engin lausn var í sjónmáli. 

Aðspurður af blaðamanni Verdens Gang, um hvort veiðar íslenskra skipa væru frjálsar í 

Smugunni, sagði Þorsteinn: „Ríkisstjórnin ákveður ekki hvað skipstjórarnir gera – það ákveða 

þeir sjálfir.“ Um það hvort þeir gætu þá veitt eins mikið og þeir vildu sagði hann: „Já, við 

getum ekki stöðvað þá.“
134

  

 

3.5. Viðbrögð Rússlands  

Skömmu eftir fundinn í Stokkhólmi áttu Íslendingar og Rússar fyrstu samtöl sín á milli 

um veiðarnar í Smugunni. Á fundi sendiherra Íslands í Rússlandi, Ólafs Egilssonar, og 

Vladímírs Korelskíj, formanns sjávarútvegsráðs Rússlands, 6. september 1993, féllu þung orð. 

Íslendingar voru gagnrýndir fyrir að hafa sýnt Rússum óvirðingu með veiðunum og því 

hafnað með öllu að íslensk stjórnvöld gætu ekki stöðvað veiðarnar. Þá var því vísað á bug að 

veiðar Rússa utan íslenskrar fiskveiðilögsögu væru sambærilegar veiðum í Smugunni. Til 

skýringar greindi Korelskíj frá því að Pólverjar hefðu um nokkurn tíma haft fiskveiðiflota í 

„smugu“ á Okhotskhafi („hnetuholunni“) en það hefði leitt til þess að Rússar rækju engin 

sameiginleg verkefni með Pólverjum, öllum samskiptum á sviði fiskveiða hefði verið hætt, 

pólsk skip mættu ekki koma til hafnar í Rússlandi til að landa afla eða taka vistir, 

endurbyggingu og viðgerðum skipa í Póllandi hefði verið hætt.
135

 Á fundinum var því hótað, 
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sem síðar gekk eftir, að samstarfssamningi rússneskra og íslenskra aðila um flatfiskveiðar í 

rússneskri efnahagslögsögu yrði rift héldu Íslendingar áfram að sýna „óbilgirni“ í 

Smugunni.
136

  

 

Þorsteinn Pálsson fór í opinbera heimsókn til Rússlands og fundaði með Korelskíj 28. 

september og mætti sömu afstöðu auk þess að fálega var tekið í hugmyndir um aukið samstarf 

ríkjanna, meðal annars um löndun á síld eða loðnu um borð í rússnesk vinnsluskip eða kaup á 

þorski eða veiðiheimildum í rússneskri lögsögu.
137

 Í rússnesku dagblaði, Sovjetskij Murman, 

sagði að þótt þessi viðbrögð virkuðu óeðlilega sterk væri mikilvægt að sýna Íslendingum enga 

linkind. Yrðu veiðar íslensku skipanna ekki stöðvaðar gæti það sett hættulegt fordæmi fyrir 

togara frá öðrum löndum sem gæti þýtt „endalok fyrir þorskstofninn“. Það væri álit margra í 

rússneskum sjávarútvegi að Íslendingar hefðu aldrei sýnt svona framkomu gagnvart 

Sovétríkjunum og var leitt að því líkum að Korelskíj væri undir miklum þrýstingi í málinu.
138

 

Mótmælum var komið formlega á framfæri við íslenska utanríkisráðuneytið með orðsendingu 

dags. 19. október 1993, þar sem þess var krafist, með vísun til samtala við Þorstein Pálsson í 

Rússlandi og afstöðu Íslands á úthafsveiðiráðstefnunni, að íslenska ríkisstjórnin gripi til 

nauðsynlegra aðgerða til að stöðva án tafar stjórnlausar veiðar í Smugunni.
139

  

 

3.6. Veiðarnar í Smugunni 1993 

Íslensk stjórnvöld sendu engar tilkynningar til norskra eða rússneskra stjórnvalda um 

upphaf veiða íslenskra skipa í Barentshafi eða af hvaða umfangi þær yrðu.
140

 Íslenski 

togaraflotinn var mjög öflugur, eins og áður kemur fram, sem gerði að verkum að erfitt var að 

segja til um hversu umfangsmiklar veiðarnar yrðu. Í Aftenposten 17. ágúst sagði að 21 skip 

væru á leið í Smuguna en því var haldið fram að vænta mætti allt að 60 togara til viðbótar á 

veiðisvæðið innan skamms.
141

 Svo fór hins vegar að „einungis“ 29 togarar lögðu af stað í 

Smuguna á fyrstu dögum veiðanna.
142

 Það er erfitt að segja hvað réði ákvörðun hverrar 

útgerðar um sig en margir munu hafa haft efasemdir um að veiðarnar mundu borga sig. 

Óvissa var um veiðivon og ljóst að hár eldsneytiskostnaður yrði af ferðinni. Geir Garðarsson, 

skipstjóri á Helgu II, sem var verið að búa til mánaðarferðar í Smuguna í höfninni í 

Reykjavík, sagði þannig, í viðtali við Aftenposten, að mögulegt væri að skipinu yrði snúið 

heim á miðri leið bærust fréttir af því að veiðivon væri lítil.
143

  

 

Þann 19. ágúst gaf norska Fiskistofan (Fiskeridirektoratet), út tilkynningu um að til 

skoðunar væri að banna allar veiðar í Smugunni og á fleiri hafsvæðum í Barentshafi vegna 

hás hlutfalls undirmálsfiskjar (smáfiskjar), en þetta hafði raunar þegar komið fram af hálfu 

Holst utanríkisráðherra á fréttamannafundinum í Reykjavík 17. ágúst.
144

 Starfsmaður lét þau 

orð falla að þótt bannið gilti, formlega séð, einungis um norsk skip, þá væri vaninn sá að 
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ábyrgar fiskveiðiþjóðir gæfu skipum sínum fyrirmæli um samskonar takmarkanir, þar sem 

einungis vísindaleg sjónarmið lægju að baki banninu.
145

 Upplýsingafulltrúi norska 

sjávarútvegsráðuneytisins, Bjarne Myrstad, sagði: „Ef einhverjir halda veiðum áfram eftir að 

við höfum ákveðið lokun kalla ég það hreinan veiðiþjófnað.“
146

 Tilteknum svæðum í 

Smugunni var lokað fyrir veiðum af hálfu norskra stjórnvalda 20. ágúst 1993 og virtu íslensku 

skipin sem komin voru til veiða þessar takmarkanir, a.m.k. í fyrstu, þótt ekki kæmu til 

fyrirmæli frá íslenskum stjórnvöldum. Tortryggni ríkti engu að síður í garð norskra 

stjórnvalda og litu margir Íslendingar svo á að um væri að ræða lið í „áróðursherferð“ sem 

ætlað væri að ýta þeim frá veiðisvæðinu.
147

 Dræm veiði reyndist vera í Smugunni þegar 

flotinn var kominn á veiðisvæðið en auk þess var mikil blöndun af smáfiski í aflanum 

(undirmálsafli). Það leiddi skipstjóra íslensku skipanna til þess að ræða hvort þorandi væri, 

við þessar aðstæður, að halda til veiða á Svalbarðasvæðinu, en mörg skipanna munu hafa 

kastað þar á leiðinni í Smuguna.
148

 Þann 21. ágúst sendu skipstjórar á 26 íslenskum skipum 

telex-skeyti til sjávarútvegsráðherra þar sem greint var frá því að flotinn hefði ákveðið að 

hætta veiðum á mörkum norsku lögsögunnar og Smugunnar vegna vaxandi smáfiskjar í afla. 

Síðan sagði:  

 
MUN FLOTINN HALDA I NOTT VESTUR A LEIÐ TIL SVAEDISINS VIÐ BJARNAREY 

TIL AÐ FA UR THVI SKORID HVORT ISLENSKUM SKIPUM ERU HEIMILADAR 

VEIDAR A FISKVERNDARSVAEDINU VID SVALBARDA SAMKVAEMT 

SVALBARDASATTMALANUM FRA 9. FEBRUAR 1920. VID AESKJUM AKVEDINNA 

VIDBRAGDA ISLENSKRA STJORNVALDA HID FYRSTA. 

 

 Í svarskeyti sjávarútvegsráðuneytisins, sem sent var um hæl, var tekið fram, „að höfðu 

samráði við forsætis- og utanríkisráðuneytið“, að „réttarstaða á hafsvæðinu við Svalbarða 

[væri] óljós“. Noregur hefði lýst yfir 200 mílna fiskverndarsvæði umhverfis Svalbarða og 

tekið sér vald til stjórnar á veiðum þar, en þetta forræði hefði ekki verið viðurkennt af Íslandi 

né ýmsum öðrum þjóðum, þótt margir fylgdu í reynd ákvörðunum Noregs um nýtingu á 

svæðinu. Af þessum sökum mættu þeir sem hefja veiðar á svæðinu búast við beinum 

afskiptum Norðmanna. Áhættu sem þeim afskiptum væri samfara yrðu útgerðir að meta en 

ljóst væri að hvað sem liði afstöðu til forræðis Norðmanna gætu íslensk stjórnvöld ekki veitt 

skipum vernd við slíkar veiðar. Í ljósi þessa hvatti ráðuneytið skipstjóra „eindregið“ til að 

hefja ekki þessar veiðar. Um leið var fagnað „þeirri ábyrgu afstöðu skipstjóranna að hætta 

veiðum í Smugunni eftir að í ljós [hefði] komið hve stór hluti aflans væri smáfiskur“.
149

 Við 

þetta voru þessi áform úr sögunni, en getum má leiða að því að þetta hafi verið íslensku 

ráðherrunum hvatning til að fylga eftir kröfu um að fá viðurkenndan rétt til veiða á 

Svalbarðasvæðinu á ráðherrafundinum í Stokkhólmi þrem dögum síðar. Mörg íslensku 

skipanna ákváðu að sigla heim við svo búið, en sum þeirra hikuðu, um tíma, þar sem óttast 

var að það yrði túlkað sem veikleikamerki á fundinum í Stokkhólmi. Það varð til þess að LÍÚ 

sendi skeyti á öll skipin, og útgerðir þeirra, daginn fyrir fundinn, með þeim skilaboðum að 

samningsstaða Íslendinga mundi ekki skaðast þótt skipin sneru þegar heim.
150

  

 

Sighvatur Bjarnason, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum, taldi 

að of margir hefðu verið að veiða í einu og verið að toga á of litlu svæði. Skip félagsins, 

Breki, hafi komið heim með um 50 tonn, sem gerði að verkum að veiðiferðin „kom út á 
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sléttu“. Hefðu 5–6 togarar farið á veiðarnar „hefði dæmið orðið allt öðruvísi“, en nær öll 

skipin hefðu verið að toga á svæði sem var ein míla á breidd og 8 mílur á lengd. „Það gengur 

ekki upp,“ sagði hann.
151

 Nokkrir erfiðleikar komu upp við veiðarnar þar sem mjúkur leir- eða 

leðjubotn var á veiðisvæðinu og trollin áttu til að fyllast af leðju, svo þau urðu þung eða 

jafnvel sprungu. Þetta var „eins og að skafa upp steypu á stundum“, sagði einn íslensku 

sjómannanna.
152

 Við þessu var þó fljótt séð, en þetta ýtti með öðru undir að veiðar hófust með 

flottrolli. Lítill afli var hjá þeim skipum sem voru áfram á veiðisvæðinu og nokkuð um 

smáfisk. Norska Strandgæslan hafði eftirlit með veiðunum og var fulltrúum hennar alla jafna 

heimilað að koma um borð í íslensku skipin til mælinga.
153

 Samkvæmt mælingum 

Strandgæslunnar 14. september, um borð í sex íslenskum skipum, þar sem afli var á milli 200 

og 2000 kg í hali og heildarafli um 50 tonn, var þorskur undir 47 sm milli 10,5% og 70,4% af 

afla en að meðaltali 43%. Norskar reglur miðuðu við að ekki meira en 15% af þorski væri 

undir 47 sm, svo til greina kæmi að loka svæði fyrir veiðum. Á Íslandi var miðað við ef 25% 

af þorski væri minni en 55 sm. Þessar upplýsingar, ásamt þrýstingi frá Noregi, urðu til þess að 

ráðuneytið setti fram þau „eindregnu tilmæli“ í bréfi til LÍÚ dags. 15. september 1993, að 

veiðum yrði hætt þá þegar á þeim svæðum þar sem umtalsverður smáfiskur væri í afla.
154

 

Þessum tilmælum var illa tekið og skipstjórar á tíu íslenskum skipum sögðu að þótt nokkuð 

væri um smáan fisk í afla, þá hafi aflinn aðeins verið um 400–500 kg af þorski og hlýra eftir 

5–6 tíma tog og því nánast dauður sjór. Athuga yrði aflasamsetningu hjá einstökum skipum 

„til að fá haldbær rök gegn Norðmönnum“. Það væri undrunarefni hvað Norðmenn fengju að 

matreiða fréttir ofan í Íslendinga og var óskað svara ráðherrans við því... 

 
...HVORT VIÐ SEUM SVO OMERKILEGIR AD EKKI SE HAEGT VID OKKUR AD TALA 

OG FA OKKAR SJONARMID, EN EF VID FAERUM BJORG I BU THA SE I LAGI AD 

LATA GARMANA VITA UM SLIKT I LOFRAEDU A SJOMANNADEGI...
155

  

 

Þessi orð hrinu ekki á ráðherra sem með reglugerð frá 23. september 1993, um 

verndun smáfisks á alþjóðlegu hafsvæði, lýsti yfir banni við veiðum íslenskra skipa innan 

tiltekins hnitsetts svæðis, syðst í Smugunni, til áramóta. Reglugerðin var sett samkvæmt 

tillögu Hafrannsóknastofnunar og á grundvelli upplýsinga frá eftirlitsmanni 

Landhelgisgæslunnar, sem fór að frumkvæði LÍÚ með einu skipa norsku Strandgæslunnar til 

eftirlitsstarfa.
156

 Íslensku skipstjórarnir voru mjög óhressir með reglugerðina og töldu 

forsendur hennar stangast á við mælingar sem þeir höfðu sjálfir framkvæmt, afli hefði verið 

lítill þegar mælingarnar áttu sér stað og nægilegt hefði verið að beita tímabundinni 

skyndilokun, eins og þekktist á Íslandsmiðum.
157

 Í telex-skeyti Ásmunds Ásmundssonar, 

skipstjóri á Snæfugli SU–20, til LÍÚ, f.h. „Smugumanna“, sagði hann að skipstjórar yrðu að 

sætta sig við þetta, meðal annars þar sem „allir [værum] við sendir af okkar útgerðaraðilum 

hingað“, en þeim fyndist eins og stjórnvöld væru „að reyna að svæla okkur heim“. 

Skipstjórarnir hefðu ákveðið að hleypa Norðmönnum um borð í eitt skip á dag, alla vega til að 
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byrja með. Nær allur afli hefði fengist á svæðinu, sem nú hefði verið lokað. Aflinn væri lítill 

en þeir yrðu að þrauka meðan útgerðin kallaði þá ekki heim – „við erum eins og fangar í 

útlegð,“ sagði hann, en sjö íslensk skip voru enn á veiðisvæðinu.
158

 Þá vakti gremju að skip í 

eigu Íslendinga, en undir hentifána, hélt veiðum áfram á hinu lokaða svæði, sem var kallað 

„Steinsmugan“ manna í milli á miðunum.
159

 

 

Um þetta leyti bárust af því fréttir að skip Grænfriðunga, Solo, væri á leið í Smuguna 

til að mótmæla veiðum þar. Grænfriðungar voru illa þokkaðir meðal Íslendinga, og raunar 

einnig Norðmanna, eftir áróðursherferðir þeirra gegn hvalveiðum. Þeir létu sér nægja í 

upphafi að hvetja íslensku skipin til að láta af veiðum, ýmist um talstöð eða með því að kasta 

áskorun þess efnis um borð í skipin. Talstöðvarkalli Grænfriðunga var ekki svarað, en dæmi 

voru um að tónlist væri útvarpað í talstöðina. Eftir nokkurra daga þóf kom að því, 6. október, 

að Grænfriðungar gripu til frekari aðgerða, sem vörðu í fáeina daga. Þær beindust einkum að 

tveimur togurum, Stakfelli og Snæfugli. Þeim tókst að hægja á veiðum skipanna með því að 

sigla í veg fyrir þau á gúmmíbátum. Að auki reyndu þeir að festa slöngur eða dekk á poka 

vörpu togaranna þannig að hún næði ekki að sökkva. Haldin voru sjópróf vegna þessara 

aðgerða í Héraðsdómi Austurlands í október og nóvember 1993 og skoruðu hagsmunasamtök 

í sjávarútvegi sameiginlega á ríkisstjórnina að taka þessar aðgerðir upp við 

Alþjóðasiglingamálastofnunina.
160

  

 

Aflabrögð tóku skyndilega að glæðast í Smugunni í október og fyrst í nóvember. 

Þannig landaði frystitogarinn Hólmadrangur afla að verðmæti 90 milljóna króna í Bretlandi 

eftir um 50 daga veiðiferð (264 milljóna króna á verðlagi janúar 2015), en það var nærri 

helmingur af meðalaflaverðmæti togara í fullum rekstri árið á undan. Sturlaugur Stefánsson 

skipstjóri sagði veiðina hafa verið ótrúlega og „mesta fiskerí“ sem hann hefði lent í á þeim 20 

árum sem hann hefði verið á togurum, en hásetahluturinn var áætlaður um 1100 þúsund 

krónur.
161

 Norska Strandgæslan áætlaði að heildarveiði í Smugunni árið 1993 hefði verið 

12.100 tonn af þorski og af því hafi íslensk skip veitt 9.000 tonn. Annar afli hafi verið veiddur 

af sjö til átta hentifánaskipum, sem hafi verið í eigu Íslendinga og Færeyinga, tveimur 

frönskum skipum og einu pólsku.
162

 Þetta virðist nokkurt vanmat en samkvæmt Fiskifélagi 

Íslands nam heildarafli íslenskra skipa rúmum 9.700 tonnum, að mestu leyti þorskur, og var 

aflaverðmætið 890 milljónir kr. Alls stunduðu 42 íslensk skip veiðarnar, 20 ísfisktogarar og 

22 frystiskip.
163

 

 

Þegar líða tók á nóvember dofnaði yfir veiðunum auk þess að útlit var fyrir að þeim 

yrði fljótlega hætt vegna rekíss, en um tólf til fimmtán íslensk skip voru þá á svæðinu.
164

 Þá 

urðu áhafnir skipanna varar við ísbirni í fyrsta skipti og sagði Gestur Matthíasson, stýrimaður 
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/28 2. Ásmundur Ásmundsson f.h. Smugumanna til LÍÚ. dags. 27. september 1993. Sjá 

einnig: Fréttatilkynning frá sjávarútvegsráðuneytinu 23. september 1993 „Bann við veiðum í Smugunni“. Daginn 
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þess sem hann taldi hana byggja á lögmætum sjónarmiðum og að forsvaranlega hafi verið staðið að henni. Álit 

frá 22. apríl 1994 í máli nr. 894/1993. 
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 Fiskifréttir 26. nóvember 1993, bls. 1.  
160

 Mbl. 13. október 1993, bls. B 3. Mbl. 9. október 1993, bls. 4. Mbl. 18. febrúar 1994, bls. 2. Nordlys 7. 
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á Blika EA, frá því að einn daginn hefðu 11 ísbirnir verið að „vappa í kringum skipið“. Þeim 

var gefið bæði lamba- og hrossakjöt og var mikil upplifun að fylgjast með.
165

 Veturinn sýndi 

einnig sínar verri hliðar, en umtalsverð ísing varð á svæðinu vegna óveðurs í nokkra daga. 

Skipverjar, einkum á minni skipunum, reyndu að berja ísinn af og umræða hófst um þær 

hættur sem fylgdu vetrarúthaldi á svo norðlægum slóðum. Skipuð var nefnd til að gera 

tillögur um sérstakan útbúnað Smuguskipa og lagði hún meðal annars til að lokuð 

björgunarför yrðu í skipunum. Ríkisstjórnin mælti með að eftir tillögunum yrði farið, en um 

þær stóð nokkur styr enda erfitt, einkum fyrir smærri skipin, að fara að þeim til hins ítrasta.
166

 

Aðeins þrjú skip voru að veiðunum þegar vika var af desember.
167

  

 

3.7. Aukið eftirlit í Smugunni 

Tekið var að gæta harðnandi afstöðu í garð Íslendinga í norskum fjölmiðlum þegar 

leið á haustið 1993. Gunnar Kjønnøy, ráðuneytisstjóri í norska sjávarútvegsráðuneytinu, sagði 

að svo fremi sem Smuguveiðar væru eins og graftarkýli eða þrymill (n. verkebyll) á sambandi 

ríkjanna væri erfitt fyrir þau að starfa saman. Norðmenn væntu þess að Íslendingar mundu 

grípa til aðgerða út af veiðunum.
168

 Veiðarnar í Smugunni voru til meðferðar á ársfundi 

norsk-rússnesku fiskveiðinefndarinnar fyrir Barentshaf 19. nóvember 1993 og var samþykkt á 

fundinum í tilefni af „veiðum án stjórnar af hálfu ríkja án fiskveiðiréttinda í Barentshafi“, eins 

og sagði í bókun nefndarinnar, að Norðmenn og Rússar mundu auka nærveru sína á svæðinu 

og jafnframt nota diplómatískar leiðir til að fá veiðunum hætt.169
 Þrátt fyrir mótmæli 

Rússlands við veiðunum eru engar vísbendingar um að þeir hafi ætlað að senda herskip í 

Smuguna, þ.e. hefja þar heræfingar, til að stugga við Íslendingum með líkum hætti og þeir 

höfðu skömmu áður gert í Okhotskhafi til að torvelda veiðar Pólverja o.fl. Þó skal þess getið 

að í lok ágúst 1993 var í færeyskum fjölmiðlum haft eftir Tummas Arabo, 

sjávarútvegsráðherra Færeyja, að Rússar væru æfareiðir vegna veiða Íslendinga og hygðust 

senda herskip til að stöðva þær. Fyrir þessu reyndist enginn fótur. Ólafur Egilsson, sendiherra 

Íslands í Rússlandi, greindi frá því að þetta hefði ekki verið rætt á fundi þeirra Korelsky, þótt 

þar hefði að vísu verið lögð áhersla á að aukinn sóknarþungi Íslendinga gæti haft afar 

óheppileg áhrif á samstarf þjóðanna á sviði sjávarútvegs. Þá staðfesti danski sendiherrann að 

hér hefði verið um misskilning færeyska ráðherrans að ræða.
170

  

 

3.8. Úthafsveiðiráðstefnan 

Í áliti Gunnars G. Scram lagaprófessors er ekki fjallað um þau sjónarmið sem 

strandríki, undir forustu Kanada o.fl. ríkja, höfðu haft í frammi á næstliðnum árum þegar kom 

að stjórn veiða á deilistofnum, meðal annars með vísun til „sérstakra réttinda“ strandríkja skv. 

2. tl. 63. gr. og 116. gr. hafréttarsáttmálans. Gunnar bendir að vísu á 118. gr. 

hafréttarsáttmálans, þar sem fjallað er um skyldu ríkja til að leita samninga, en virðist telja að 

skylda til að eiga frumkvæði að samningum hvíli hjá Norðmönnum. Þá orkar staðhæfing hans 

um að ekki séu forsendur til verndaraðgerða í Barentshafi, vegna mikillar fiskgengdar, mjög 

óvarleg, en þar hefur hann haft í huga fréttir af góðu ástandi þorskstofnsins.
171
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 Gunnar hefur sjálfsagt haft í huga fyrirmæli 1. tl. 119. gr. sáttmálans, þar sem gert er ráð fyrir að ríki ákveði 

leyfilegan afla og geri aðrar verndunarráðstafanir vegna veiða á úthafinu sem miði að því að tryggja vöxt og 
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Ummæli íslenskra ráðamanna virðast hafa orkað sterkt á embættismenn sem höfðu 

haft með samninga Íslands á sviði fiskveiða og hafréttar að gera. Þannig má nefna að Jakob 

Jakobsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, óskaði eftir því í september 1993 að vera laus frá 

þátttöku á fundum NEAFC, þar sem hann hefði, í samstarfi við fulltrúa ráðuneytisins, „haldið 

fram rétti strandríkis utan 200 [sjómílna] markanna bæði að því er varðar hlutdeild í afla og 

stjórnun veiðanna“, en „grundvallarbreyting hafi nú greinilega orðið á afstöðu Íslands“ og 

„aðrir augljóslega hæfari til að túlka þennan nýja málstað“.172
 Verulegur skoðanamunur virðist 

hafa komið upp milli Jóns Baldvins utanríkisráðherra og Guðmundar Eiríkssonar, 

þjóðréttarfræðings utanríkisráðuneytisins, sem hafði verið formaður sendinefndar Íslands á 

úthafsráðstefnunni. Jón Baldvin kvartaði yfir því síðar að Norðmenn „hefðu jafnan á reiðum 

höndum tilvitnanir í ræður Guðmundar“ og hélt því fram að hann hefði „sem embættismaður“ 

„farið yfir sín mörk í málflutningi“ og haldið fram „sjónarmiðum sem samrýmdust ekki 

stefnumótun íslensku ríkisstjórnarinnar“.
173

 Þessi gagnrýni virkar ósanngjörn í ljósi þeirrar 

áherslubreytingar sem ótvírætt er að leiddi af upphafi Smuguveiðanna. Guðmundur virðist 

raunar hafa verið settur alveg út af sakramentinu, fór í launalaust leyfi og fékk síðar 

starfsaðstöðu í sjávarútvegsráðuneytinu, þar til hann fór um tíma til annarra starfa erlendis. 

Hann kom ekki til starfa að nýju í utanríkisráðuneytinu fyrr en eftir stjórnarskiptin 1995.
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Nokkuð bar á því um þetta leyti að hagsmunum Íslands væri stillt upp sem andstæðum 

þannig að velja yrði milli tveggja ólíkra kosta, annaðhvort hagsmuna strandveiðiþjóðar, 

strandríkis, eða hagsmuna úthafsveiðiþjóðar. Þessi framsetning tók mið af umræðum á 

úthafsráðstefnunni, þar sem ríki eða hópar ríkja héldu uppi ólíkum málflutningi eftir ólíkum 

hagsmunum á úthafinu. En voru Íslendingar gengnir í búðir úthafsveiðiþjóða, þjóða eins og 

Japans, Suður-Kóreu, Póllands og baltnesku landanna? Það álitaefni var borið undir Guðmund 

Eiríksson í júní 1994 og hann spurði á móti: Hvað er úthafsveiðiþjóð? Það er þjóð, sagði 

hann, sem hefur ekkert heima fyrir. Íslendingar séu ekki sígild úthafsveiðiþjóð en hafi 

hagsmuna að gæta af því að verja deilistofna. Það er auðvitað mikill lúxus, sagði Guðmundur, 

að geta verið með hreina stefnu í þessum málum, annars vegar veiða heima fyrir eða veiða 

bara á úthafinu. Mjög fá ríki hafi svo hreina stefnu og menn verði að mynda sér afstöðu með 

tilliti til þess að það eru ekki alls staðar hreinar línur og stundum þarf að gera upp á milli 

hagsmuna. Stefna Íslendinga hefði verið miklu hreinlegri áður en veiðar hófust í Smugunni, 

en spyrja verði hvað sé í andstöðu. Hvað sé æskilegt og hvað sé best að gera hverju sinni sé 

matsatriði. Það sé hægt að gera þetta á marga vegu, en það hafi kannski sýnt sig að það hafi 

ekki verið besta leiðin sem farin var en það séu ekki öll kurl komin til grafar ennþá, sagði 

                                                                                                                                                                                     
viðgang fiskistofna. Á þriðju hafréttarráðstefnunni leitaðist hópur ríkja, án árangurs, við að tryggja strandríkjum 

skýr réttindi til að gæta fiskveiðihagsmuna á úthafinu í stofnum sem ferðast milli efnahagslögsögu þeirra og 

úthafsins. Aðeins náðist samstaða um að ríkjum væri skylt að „leitast við að koma sér saman um nauðsynlegar 

ráðstafanir til að vernda þessa stofna“, eins og segir í 2. tl. 63. gr. sáttmálans. Í þeim kafla sáttmálans sem fjallar 

um vernd lifandi auðlinda úthafsins segir ennfremur, í b. lið 116. gr., að öll ríki hafi rétt til að láta ríkisborgara 

sína stunda veiðar á úthafinu í samræmi við m.a. „réttindi, skyldur og hagsmuni strandríkja sem m.a. er kveðið á 

um í 2. tl. 63. gr., og 64.-67. gr. sáttmálans.“ Þetta orðalag ber merki málamiðlunar og var umdeilt hvað í því 

fælist. Hér verður að auki að taka mið af 117. gr. og 118. gr. sáttmálans, þar sem lögð er áhersla á skyldu ríkja til 

að gera ráðstafanir vegna ríkisborgara sinna, einum sér eða í samstarfi við önnur ríki, sem nauðsynlegar eru til að 

vernda lifandi auðlindir úthafsins, m.a. með því að setja á fót svæðisbundnar fiskveiðinefndir eða stjórnir. Sjá 

nánar: Francisco Orrego Vicuna: The Changing International Law of High Seas Fisheries, bls. 63-64. 
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/28 1. Bréf Jakobs Jakobssonar til Þorsteins Pálssonar sjávarútvegsráðherra dags. 2. 

september 1993. Þess skal getið að þrátt fyrir bréfið fór ráðuneytið þess á leit við Jakob með bréfi dags. 11. 

nóvember 1993, „í framhaldi af fyrri viðræðum“, að hann mundi sækja ársfund NEAFC í London 24.–26. 

nóvember, sem hann og gerði.  
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 Ægir september 1994, bls. 10. 
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hann. Á úthafsveiðiráðstefnunni hafi Íslendingar aldrei sagt annað en það ætti að reyna að ná 

samkomulagi, sem allir geti sætt sig við, úthafsveiðiríki, strandríki og ríki, sem hafa blandaða 

hagsmuni eins og Ísland væri í dag.
175

  

 

Þátttaka Íslands á úthafsveiðiráðstefnunni er utan meginviðfangs þessarar ritgerðar, en 

það sýnist ljóst að afstaða Íslands tók í auknum mæli mið af því að Íslendingar áttu blandaðri 

hagsmuna að gæta og má ætla að það hafi leitt til minni áhrifa Íslands á ráðstefnunni.
176

 Þegar 

á þessum tíma hefur glöggskyggnum mönnum væntanlega verið ljóst að niðurstaða 

úthafsveiðiráðstefnunnar yrði einhverskonar málamiðlun milli sjónarmiða úthafsríkja og 

strandríkja. Það þurfti ekki að felast í því nein óbrúanleg þversögn að Ísland eins og önnur ríki 

í Norður-Atlantshafi, gæti, til framtíðar litið, í viðræðum um skiptingu veiðiréttinda í 

deilistofni, sett bæði fram fram kröfur sem strandríki og með því að vísa til aflareynslu á 

úthafinu, eftir því hvað við ætti hverju sinni. 

 

3.9. Samantekt 
Það voru vitaskuld fjárhagslegar ástæður að baki útrás íslenskra útvegsmanna í 

Barentshaf. Þar var von um að geta stundað arðbærar veiðar með sæmilegum árangri. Mikil 

vannýtt veiðigeta var í hinum stóra og öfluga íslenska fiskiskipaflota auk þess sem rekstur 

margra útgerðarfélaga var í járnum, svo þau gripu fegins hendi nýja möguleika. Íslenskir 

ráðamenn virðast hafa verið illa viðbúnir þeim aðstæðum sem skyndilega komu upp með 

áformum um veiðarnar, sem tilkynnt voru formlega 11. ágúst 1993. Þorsteinn Pálsson 

sjávarútvegsráðherra virðist hafa horft á veiðiáformin í ljósi langtímahagsmuna Íslands, meðal 

annars stefnumótunar í tengslum við úthafsveiðiráðstefnuna. Sú stefnumótun var arfur frá 

þorskastríðunum en jafnframt í ágætu samræmi við hagsmuni Íslendinga af því að ná stjórn á 

veiðum á úthafskarfa á Reykjaneshrygg, þar sem fyrir lá að byggt yrði á veiðireynslu og 

svæðisútbreiðslu stofnsins, sem að hluta til heldur sig innan íslensku fiskveiðilögsögunnar. Þá 

kann að hafa haft þýðingu að veiðarnar, sem óvíst var að yrðu umfangsmiklar, fólu í sér ögrun 

við Norðmenn og Rússa, sem Íslendingar höfðu lengi átti í samskiptum við á sviði 

sjávarútvegs.  

 

Áform Þorsteins Pálssonar um að stöðva veiðarnar voru reist á hæpinni lagaheimild og 

mættu auk þess mjög eindreginni andstöðu hagsmunaaðila – hugsanlega mun harðari 

andstöðu en Þorsteinn hafði búist við. Fyrir íslenska stjórnmálamenn var afar erfitt að verja 

einhliða bann á veiðum íslenskra skipa í Smugunni við þessar aðstæður og má segja að 

forsætis- og utanríkisráðherra hafi tekið fram fyrir hendurnar á Þorsteini, áður en hann gat 

tekið endanlega afstöðu til þess hvort hann bannaði eða takmarkaði veiðarnar. Almenningur á 

Íslandi var á báðum áttum en í lok september 1993 mældist stuðningur við veiðarnar rúm 44% 

en tæpur þriðjungur var andvígur þeim. Talsverður munur kom fram á viðhorfum þegar svör 

fólks í einstökum greinum eru skoðuð. Rúmlega 70% þeirra sem störfuðu í sjávarútvegi voru 

hlynnt veiðunum en aftur á móti minnihluti fólks sem starfaði við opinbera þjónustu.
177

 Eftir 

því sem frá leið er líklegt að fylgi við veiðarnar hafi aukist, en haustið 1994 sagði Gunnar 

Ragnars, útgerðarstjóri ÚA, sem hafði sætt ámæli í Noregi vegna veiðanna, verandi norskur 

konsúll á Akureyri, að það væri „pólitískt sjálfsmorð“ að stöðva veiðarnar, en stuðningur við 

þær væri almennur og ómögulegt að horfa framhjá honum.
178
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Þorsteinn mátti sæta margvíslegri gagnrýni fyrir að hafa haft til skoðunar að stöðva 

eða takmarka veiðarnar í Smugunni, en hann bar raunar fyrir sig, nokkrum mánuðum síðar, að 

hann hafi „út af fyrir sig“ ekki verið andvígur veiðunum heldur væri „spurning um hvernig að 

þessu yrði staðið“, og setti málið í samband við skipun svonefndrar úthafsveiðinefndar í 

desember 1993.
179

 Sú túlkun á úthafsveiðilögunum, sem leiddi af áliti Gunnars G. Schram, 

var mjög hagnýtt af íslenskum ráðherrum í viðræðum við norska ráðamenn. Hún gaf þeim 

möguleika á að fjarlægja sig veiðunum og binda afstöðu sína við nauðsyn þess að 

milliríkjasamningur yrði gerður á milli ríkjanna. Jón Baldvin Hannibalsson sagði þannig 

purkunarlaust að Smugudeilan hefði ekki verið „fyrir atbeina eða að frumkvæði íslenskra 

stjórnvalda“. „Þar fóru einfaldlega frjálsir menn til veiða á úthafi og íslensk stjórnvöld höfðu 

ekki lagaheimildir til þess að stöðva það.“ Íslenskir ráðherrar hefðu hins vegar farið til fundar 

við Norðmenn í Stokkhólmi og boðið upp á tillögur „til þess að leysa ágreiningsmál milli 

landanna í heild og þeim var öllum hafnað“.
180

 Á móti má benda á að íslensk stjórnvöld sýndu 

ábyrga afstöðu með að loka hluta Smugunnar vegna mælinga á smáfiski og með samstarfi við 

norsku Strandgæsluna um eftirlit með veiðunum. Það voru útvegsmenn sem fylltu í það 

tómarúm sem segja má að hafi orðið til vegna hinnar takmörkuðu nálgunar íslensku 

ráðherranna. Þorsteinn Már Baldvinsson, sem var menntaður í Noregi og gjarn að tjá sig við 

fjölmiðla, var þeirra sýnilegastur og uppnefndi Fiskaren hann „sendiherra Íslands“ í deilum 

ríkjanna. Það er lýsandi fyrir beinskeytt svör Þorsteins Más að í sama tölublaði, aðspurður um 

mögulegt bann við veiðum íslenskra skipa í Smugunni, vísaði hann til veiða norskra skipa allt 

í kringum Ísland og sagði: „Norskir útvegsmenn fylgja engum reglum, svo af hverju skyldum 

við gera það?“
181

  

 

Það er líklega til skilningsauka að horfa á deilur Íslendinga og Norðmanna sem 

nágrannaerjur eða „nabokrangel“ svo vísað sé til norskrar sagnfræðiritgerðar.
182

 Litu 

Norðmenn á sjálfa sig eins og Sturla í Vogum í bók Hagalín?
183

 Að þeir væru, eins og hann, 

undir öfundarorði vondra nágranna sökum velgengni sinnar, og í nágrenninu byggi 

sterkefnaður bóndi, sem langaði að ná parti jarðarinnar undir sig? Kannski spilaði Gro Harlem 

Brundtland á þessa tilfinningu þegar hún sagði á aðalfundi Norges Fiskarlag 1996, að það 

„álit margra“ að Norðmenn hefðu haft sérstakan ávinning af þróun hafréttar væri „ekki 

réttmætt“ en Norðmenn hefðu ekkert að gefa.
184

 Á Íslandi var mikið rætt um samband Íslands 

og Noregs í sjávarútvegi. Það sýndi sig að margir töldu að Norðmenn ættu ekkert inni hjá 

Íslendingum og var bent á ýmislegt í bráð og lengd í því sambandi. Sighvatur Bjarnason sagði 

til dæmis að Norðmenn hefðu „verið með fjölda skipa við veiðar allt í kringum landið í langan 

tíma“, en þeim hefði „aldrei stafað nein hætta af okkur fyrr en nú“. Þetta er í „fyrsta skipti í 

1100 ár sem við þorum út fyrir 200 mílurnar í átt að Noregi“.
185

 Kempan úr þorskastríðunum, 

Lúðvík Jósepsson, sem verið hafði sjávarútvegsráðherra 1956–58 og 1971–74, sagði, við 

upphaf deilnanna um Smuguna, að þrátt fyrir að Íslendingar gætu „rakið frændsemi“ til 

Norðmanna þá hefði „vinsemd þeirra í okkar garð varla verið meiri en við [hefðum] notið frá 

öðrum þjóðum“ og í landhelgisdeilunni hér áður fyrr [hefðu] þeir síst verið meiri vinir okkar 

en til dæmis Englendingar.
186
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Norðmenn höfðu stundað síldveiðar á Íslandsmiðum í 100 ár fyrir um 1970, þegar 

síldin hrundi. Mikillar óánægja hafði gætt á Íslandi í garð Norðmanna vegna veiða þeirra á 

smásíld inn á fjörðum sem höfðu haldið áfram og hömluðu vexti hans. Þá höfðu Íslendingar 

mótmælt því þegar takmarkaðar veiðar á síldinni voru heimilaðar að nýju í Noregi rétt fyrir 

1980, í trássi við ráðleggingar fiskifræðinga. Aðgerðir Norðmanna við að endurreisa stofninn, 

á níunda áratugnum, höfðu verið sæmilega ábyrgar en Íslendingar höfðu jafnan mótmælt 

öllum veiðum á stofninum sem hélt sig nær einvörðungu innan norskrar lögsögu á þessum 

tíma.
187

 Þá höfðu erfiðar deilur risið um loðnuveiðar milli Íslands og Jan Mayen þótt 

samningar hefðu tekist, sem fólu m.a. í sér að norskum loðnuskipum var veittur takmarkaður 

aðgangur að hluta íslensku lögsögunnar. Norðmenn voru við veiðar á úthafskarfa sunnan 

íslensku lögsögunnar og á Dohrn-banka samkvæmt umdeildum samningi við Grænland.188 

Loks höfðu norskir línubátar allt fram til 1989 

notið réttar til veiða við Ísland á allt að 2.000 

lestum samkvæmt samkomulagi frá 1976, sem 

hafði verið gert í tengslum við útfærslu 

efnahagslögsögunnar.
189

  

 

Engum sambærilegum veiðum Íslendinga 

við Noreg var til að dreifa og voru Íslendingar 

fljótir að benda á að þeir væru eina 

fiskveiðiþjóðin í allri Evrópu sem ekki nyti 

veiðiréttinda í Barentshafi. Því má velta fyrir sér, 

hvað sem líður rétti og skyldu að alþjóðalögum, 

hvort nauðsynlegur gagnkvæmur skilningur eða 

jafnvægi hafi ríkt á milli ríkjanna sem hefði getað 

auðveldað samtöl á milli þeirra. Íslenskir 

útvegsmenn virðast sumir hafa talið að í 

veiðunum fælist ekki síst tækifæri til að „jafna 

sakirnar“ við Norðmenn. Þær gætu styrkt 

samningsstöðu Íslands í viðræðum um aðra 

stofna, ekki síst síldina. Íslenskir ráðherrar tóku 

að nokkru leyti undir þetta og var rætt um að fara 

yfir alla sameiginlega hagsmuni landanna í 

sjávarútvegi. Við þetta má bæta, sem ekki skal 

vanmetið, að Íslendingar og Norðmenn höfðu 

lengi keppt á mörkuðum en þar gat verið grunnt á 

því góða og mikil óánægja hafði grafið um sig á 

Íslandi vegna verðlækkunar á bolfiski í Evrópu 

sem rakin var til mikils framboðs á Rússafiski frá 

Noregi.  
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 Auk Íslendinga höfðu Rússar og Færeyingar tekið að þrýsta á Norðmenn um þetta leyti, að ræða síldveiðar, 
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1994, bls. D 1. 
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 Landgrunnslögin 1948–1978, bls. 35.  

Ákvörðun Norðmanna um að heimila veiðar á 

10.000 tonnum úr norsk íslenska 

síldarstofninum árið 1977 voru vonbrigði fyrir 

íslensk stjórnvöld sem reyndu ítrekað að beita 

þrýstingi um að stofninn yrði alfriðaður 

þannig að síldin sækti að nýju á Íslandsmið. 

Andsvör Norðmanna vöktu litla hrifningu, en 

við var borið að síldarstofninn, sem var aðeins 

svipur hjá sjón, væri nú eign Norðmanna, þar 

sem hann héldi sig einungis innan norskrar 

lögsögu (Sjá m.a. Dagblaðið  8. September 

1977 og 31. ágúst 1979, bls 5).  

 

Sigmund í Morgunblaðinu 22. sept. 1977.  
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Frá sjónarhóli Norðmanna kann fleira að hafa hafa haft þýðingu þegar hin hörðu 

viðbrögð þar í landi eru skoðuð. Sú gagnrýni sem Íslendingar settu fram, um réttarstöðu 

Svalbarðasvæðisins, var eins og að „nefna snöru í hengds manns húsi“, eins og Jón Baldvin 

Hannibalsson komst að orði.
190

 Þá er það grand narrative í norskum sjávarútvegi, sem hefur 

umtalsverð pólitísk áhrif, að fólkið við strendur Noregs, sem geri út norður-norska 

bátaflotann,  heyi með lifnaðarháttum sínum baráttu við stórkapítal og iðnvæddan togaraflota. 

Slæmt ástand þorskstofnsins og harðar veiðistjórnaraðgerðir í lok níunda áratugarins voru að 

miklu leyti skrifaðar á veiðar norskra og rússneskra togara, sem sakaðir voru, með nokkrum 

rétti, um ofveiði, smáfiskadráp, brottkast o.fl. Norskir stjórnmálamenn voru hallir undir þessi 

viðhorf og kom samdráttur í veiðiheimildum harðar niður á togaraflotanum en bátaflotanum. 

Að nokkru leyti voru þetta samskonar átök og áttu sér stað á Íslandi um líkt leyti. Það er 

þannig lýsandi að formaður Landssambands smábátaeigenda, Arthúr Bogason, kvaðst hafa 

megnustu skömm á veiðum Íslendinga í Barentshafi, en með því sýndi hann sjónarmiðum 

norskra smábátasjómanna skilning.
191

 Veiðar Íslendinga voru af þessum ástæðum útmálaðar 

þannig að öflugur togarafloti hefði stundað ofveiði í eigin lögsögu og hygðist nú njóta góða af 

fórnum og erfiðleikum norskra sjómanna á næstliðnum árum. Þá hafði ekki síður áhrif að 

sýnileg eftirgjöf gagnvart Íslendingum var líkleg, að því sýndist, til að leiða til þess að skip frá 

fleiri ríkjum kæmu á veiðisvæðið.
192

 

 

Það var erfitt við þessar aðstæður að sjá fyrir að samningar hefðu getað tekist um 

mögulegan þorskkvóta Íslendinga og jafnvel gagnkvæm skipti á veiðiheimildum, eins og 

Norðmenn og Grænlendingar höfðu samið um árið 1991. Til þess var málið naumast nógu 

þroskað og lítill eða enginn vilji af hálfu hagsmunaaðila í báðum ríkjum. Mörgum hefur verið 

þetta ljóst. Jónas Haraldsson, skrifstofustjóri LÍÚ, sagði þannig fyrir fundinn í Stokkhólmi að 

menn yrðu að gæta að anda hafréttarsáttmálans um rétt strandríkja. Engar vonir mætti gera sér 

um að Íslendingar fengju rétt til veiða í Smugunni nema láta eitthvað í staðinn. Eða hvernig 

mundu Íslendingar taka því ef Norðmenn kæmu með fjölda togara og færu að veiða á 

Reykjaneshrygg, rétt utan við fiskveiðilandhelgina og gerðu kröfur um einhliða kvóta á 

grundvelli sögulegs réttar eftir tvo fyrstu fiskana? „Ég er ansi hræddur um að við mundum 

rísa upp, kalla þetta frekju og seint fallast á slíkar kröfur,“ sagði hann.
193
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4. 1994 Svalbarðamálið og auknar veiðar í Smugunni 

4.1. Ísland gerist aðili að Svalbarðasamningnum 

Réttarstaða Svalbarða og aðild Íslands að Svalbarðasamkomulaginu frá 1920 var til 

athugunar í utanríkis- og sjávarútvegsráðuneytunum frá því veiðarnar hófust í Barentshafi og 

var réttarstaða Svalbarðasvæðisins tekin upp á fundinum í Stokkhólmi haustið 1993 eins og 

áður segir.
194

 Stjórnvöld voru undir miklum þrýstingi frá hagsmunaaðilum um að gefa út 

skýra afstöðu til réttar íslenskra skipa til veiða á svæðinu. Málið var á dagskrá aðalfundar 

Útvegsmannafélags Norðurlands í október 1993 og á aðalfundi LÍÚ mánuði síðar ríkti „sár 

óánægja“ með „aðgerðaleysi og upplýsingaskort“ ráðuneytanna vegna veiða í Barentshafi, að 

því Fiskifréttir greindu frá. Á fundinum var því beint til stjórnvalda að Ísland gerðist ekki 

aðili að Svalbarðasamkomulaginu fyrr en ljóst væri að það skaðaði ekki hagsmuni Íslands. Þá 

var sett fram svofellt viðhorf til samkomulagsins: 
 

[...] Aðalfundurinn leggur áherslu á, að Svalbarðasamkomulagið tekur samkvæmt orðum sínum 

ekki til hafsvæðis utan fjögurra sjómílna. Hafnar fundurinn því að Norðmenn geti tekið sér 

einhliða rétt til útfærslu án samráðs og samninga. Þessi ákvörðun byggist m.a. á umdeildri 

fræðikenningu. Hvorki Norðmenn né Rússar eiga einir og sér Svalbarða né hafa alræðisvald þar 

svo bindandi sé fyrir þriðja aðila. Full ástæða er til að stjórnvöld kanni þjóðréttarlega stöðu okkar 

Íslendinga varðandi þetta og láti reyna á rétt okkar sem allra fyrst.
195

  

 

Á fundinum virðist sú hugmynd hafa verið rædd að útvegsmenn tækju sig saman og 

„fórnuðu“ einu gömlu kvótalausu skipi með því að senda það til veiða á svæðinu upp á þau 

býtti að það yrði tekið og fært til hafnar af norsku Strandgæslunni og í framhaldi tekist á um 

réttarstöðu Svalbarðasvæðisins fyrir dómstólum. Í viðtali við Fiskifréttir sagði Ragnar 

Ólafsson, skipstjóri á Siglfirðingi, að stjórnvöld væru „ljósárum“ á eftir sjómönnum og 

útgerðarmönnum í hugsun og framkvæmdum í þessum málum. Hann sagði: „Stjórnvöld geta 

haft sína skoðun á veiðum utan landhelgi, en það er lágmarkskrafa að þau birti mönnum 

lögfræðilegt álit hafréttarsérfræðinga á réttarstöðu þeirra sem fara inn á veiðisvæði á 

fjarlægum slóðum í stað þess að þegja fyrirspurnir þeirra í hel.“
196

  

 

Útvegsmenn létu ekki sitja við orðin tóm. Veiðar í Smugunni voru sveiflukenndar og 

sunnudaginn 21. nóvember 1993 vísaði norska Strandgæslan togaranum Stakfelli frá Þórshöfn 

frá veiðum á Svalbarðasvæðinu. Daginn eftir hélt skipið áfram veiðum á svæðinu, nú nokkru 

norðan við Bjarnarey, ásamt tveimur öðrum íslenskum skipum. Tvö skip Strandgæslunnar 

fylgdust með þeim, gáfu þeim fyrirmæli um að yfirgefa svæðið og fengu samþykki til að 

senda fulltrúa um borð í skipin, en skipin létu af veiðum um kl. 11 um kvöldið.
197

 Það má 

spyrja sig hvort þessum veiðum hafi verið ætlað að skapa þrýsting á íslensk stjórnvöld, en 

skipstjóri Stakfellsins sagði fulltrúa Strandgæslunnar að veiðarnar hefðu verið hafnar 

samkvæmt þrýstingi frá útgerðinni, sem vonist eftir því að ágreining um þær mætti bera undir 

Alþjóðadómstólinn í Haag.
198

 Jóhann A. Jónsson, framkvæmdastjóri útgerðar Stakfellsins, 

sagði í viðtali við Morgunblaðið, daginn eftir, að það „yrði að láta reyna á þessa hluti“, 

annaðhvort verður samið eða málið fer fyrir dómstóla. „Við höfum hingað til farið 

samningaleiðina,“ sagði hann.
199
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Sjávarútvegsráðherrar Íslands og Noregs ræddu þessa atburði í síma 22. nóvember. 

Ríkisstjórnin fundaði um málið morguninn eftir og gaf út yfirlýsingu þar sem fyrri afstaða til 

veiðanna, frá 21. ágúst 1993, var áréttuð. Í yfirlýsingunni sagði „að veiðar á 

Svalbarðasvæðinu [gætu] magnað ágreining Íslands og Noregs og torveldað samskipti 

ríkjanna“ og var þeim „eindregnu tilmælum [beint] til útgerða og skipstjóra hlutaðeigandi 

skipa að láta af veiðum á svæðinu án tafar“.
200

 Sendiherra Íslands kom yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar á framfæri við norska utanríkisráðuneytið á fundi sama dag. Á fundinum, 

sem skrifstofustjóri og aðstoðarskrifstofustjóri lagadeildar utanríkisráðuneytisins sátu, 

upplýsti sendiherrann jafnframt að Ísland hefði áform um að gerast aðili að 

Svalbarðasamningnum en vildi ræða áður við Norðmenn. Fulltrúar ráðuneytisins sögðu að 

Ísland hefði skyldu, sem flaggríki skipanna, til að gera meira en að hvetja þau til að hætta 

veiðum. Íslandi væri skylt að stöðva veiðarnar. Sendiherrann sagði á móti að hann teldi að til 

þess þyrfti væntanlega beina lagastoð, sem hann væri ekki viss um að væri fyrir hendi í þessu 

tilviki. Þá spurðu fulltrúar ráðuneytisins hvað viðræður um aðild að Svalbarðasamningnum 

ættu eiginlega að snúast um, en við því virðist sendiherrann ekki hafa átt skýr svör.
201

  

 

Íslensku skipin þrjú létu reka 23. nóvember meðan beðið var ákvörðunar 

útgerðarmanna skipanna um hvernig brugðist yrði við tilmælum ríkisstjórnarinnar. Samtímis 

hafði norska Strandgæslan náið eftirlit með þeim. Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra 

upplýsti í fjölmiðlum að ef skipin færu ekki af svæðinu innan sólarhrings væri full ástæða til 

að ætla að Norðmenn mundu grípa til aðgerða. Aðspurður um hvort hann vildi láta reyna á 

rétt Norðmanna fyrir Alþjóðadómstólnum sagði Jón Baldvin að þar skipti aðferðin höfuðmáli. 

Það væri ekki rétt að láta reyna á málið með þessum hætti. Hann mælti með því að Íslendingar 

gerðust aðilar að Svalbarðasamningnum, en það yrði ekki gert nema að undangengnum 

viðræðum við Norðmenn.
202

 Þetta virtist hafa nægt útgerðarmönnum skipanna, sem höfðu 

með þessu lagt sig í verulega áhættu, og héldu skipin til veiða að nýju í Smuguna daginn eftir, 

24. nóvember. Jóhann A. Jónsson var óánægður með aðgerðir stjórnvalda og sagði þeim hafi 

verið „stillt upp þannig að íslensk stjórnvöld mundu ekki veita okkur neinn stuðning ef 

Norðmenn hefðu tekið skipin og málið kæmi fyrir dómstóla í Noregi“. Við þetta bætti hann að 

engin ástæða væri til að ræða við Norðmenn um aðild að Svalbarðasamningnum. Ísland þyrfti 

ekki samþykki þeirra til aðildar. 
203

 

 

Á næsta fundi ríkisstjórnarinnar 26. nóvember var utanríkisráðuneytinu falið að leita 

eftir viðræðum við Norðmenn áður en endanleg ákvörðun yrði tekin um aðild að 

Svalbarðasamningnum. Það var eðlilegt að ræða við Norðmenn um málið, en á þessum tíma 

höfðu engin ný ríki gerst aðilar að Svalbarðasamningnum svo áratugum skipti. Davíð 

Oddsson forsætisráðherra speglaði umræðu innan ríkisstjórnarinnar þegar hann sagði að 

aðildarríki gætu meðal annars gert kröfu um að haldnir yrðu fundir um það sem hefði verið 

ákveðið á Svalbarða. „Það sem Norðmenn hafa ef til vill ákveðið einhliða hingað til gætu 

fleiri komið að,, sagði hann. „Og það virðist vera svo að þær þjóðir sem hafa orðið aðilar að 

samkomulaginu [hefðu] ekki orðið fyrir áreiti af hálfu Norðmanna á þessu svæði og eigi því 

að öllum líkindum auðveldara með að tryggja öryggi sinna borgara þar.“ Davíð sagði 

misskilning að ríkisstjórnin hefði getað gert eitthvað til að treysta stöðu skipanna sem höfðu 

verið að veiðum á Svalbarðasvæðinu. Svo væri ekki. Þótt ríkisstjórnin hefði lýst því yfir 
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opinberlega að hún viðurkenndi ekki yfirráð Norðmanna yfir Svalbarðasvæðinu þá hefði það 

engu breytt um réttarstöðu þeirra, að minnsta kosti til skamms tíma horft.
204

 

 

 Þessi atburðarás vakti athygli í Noregi á réttarstöðu Svalbarða. Í viðræðuþætti á NRK, 

norska ríkisútvarpinu sagði Geir Ulvstein, lektor við lagadeild Óslóarháskóla, að Norðmenn 

mundu reyna að komast hjá málarekstri fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag, þar sem Noregur 

ætti á hættu að bíða lægri hlut í slíku máli. Með þessu átti hann við, eins og hann skýrði nánar, 

að dómstóllinn gæti sagt að Svalbarðasamningurinn gilti á 200 mílna svæðinu. Það þýði 

reyndar, sagði Ulvstein, að Noregur geti sett reglur og framfylgt þeim á svæðinu, en reglurnar 

verði „allan tímann“ að grundvallast á jafnrétti mismunandi þjóða.
205

 Ótti Norðmanna við að 

málið færi til dóms í Haag var ekki bundinn við fiskveiðihagsmuni. Sennilegt er að þar hafi 

vegið þyngra ótti Norðmanna við að slík dómsúrlausn gæti opnað öllum aðildarríkjum 

möguleika á því að stunda olíuvinnslu á Svalbarðasvæðinu, eins og Ulfstein upplýsti á fundi 

með norskum hagsmunaaðilum í sjávarútvegi nokkrum dögum síðar.
206

  

 

 Veiðarnar í Barentshafi voru til sérstakrar umræðu, utan dagskrár, á Alþingi 6. 

desember. Stjórnarandstaðan notaði tækifærið og gagnrýndi ríkisstjórnina, einkum Þorstein 

Pálsson sjávarútvegsráðherra, fyrir að sýna veiðunum ekki nægan stuðning. Páll Pétursson, 

sem setið hafði á þingi frá 1974 fyrir Framsóknarflokkinn, líkti „ráðaleysi“ ríkisstjórnarinnar 

við afstöðu Viðreisnarinnar á sjöunda áratuginum, þegar Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur 

hefðu setið með hendur í skauti og ekki viljað hreyfa útfærslu landhelginnar. Þorsteinn 

hafnaði þessu, ræddi um mikilvægi þess að pólitísk samstaða væri um málið og vísaði til þess 

að aðild að Svalbarðasamkomulaginu hefði verið til umræðu á sameiginlegum fundum 

utanríkismála- og sjávarútvegsnefndar þingsins, auk þess að vera á borði ríkisstjórnarinnar. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir taldi nauðsynlegt að horfa bæði til verndunar fiskistofna og þess 

að fara samningaleiðina, ef kostur væri. Flókið væri að meta hvernig hagsmunir Íslendinga 

yrðu best tryggðir. Vel gæti verið „að skammtíma- og langtímasjónarmið [færu] ekki 

ævinlega saman“. Það gæti verið þjóðhagslega hagkvæmt að grípa til tiltekinna aðgerða í dag, 

eins og um væri að litast í íslenskum efnahagsmálum, en við yrðum ævinlega að gæta þess að 

það kæmi heim og saman við þá hagsmuni sem við mætum til lengri tíma litið mikilvæga.
207

  

 

Nokkur samtöl munu hafa farið fram milli norskra og íslenskra ráðherra varðandi aðild 

Íslands að Svalbarðasamningnum, en Gro Harlem Brundtland, forsætisráðherra Noregs, gerði 

Íslendingum grein fyrir því í desember 1993 að Norðmenn teldu aðildina engu breyta um rétt 

til veiða á svæðinu.
208

 Svo fór að ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum 22. mars 1994 að gerast 

aðili að samningnum og var tillaga um aðildina samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á 

Alþingi mánuði síðar.
209

 Í umræðum á þingi kom skýrt fram að ekkert í samningnum, eða 

aðild að honum, færði Íslendingum sjálfkrafa veiðiheimildir á Svalbarðasvæðinu. Geir H. 

Haarde, formaður úthafsveiðinefndarinnar, benti á, við fyrri umræðu, að Ísland væri eina 

Norður-Atlantshafsríkið sem ekki hefði fiskveiðiheimildir á svæðinu og sagði aðildina ekki 

„geta veikt okkar stöðu gagnvart hugsanlegum kröfum um veiðiheimildir í framtíðinni heldur, 

ef eitthvað er, frekar styrkt okkar stöðu“.
210

 Aðild að samningnum ber að tilkynna til franskra 
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stjórnvalda, en í tilkynningu til norska utanríkisráðuneytisins af þessu tilefni var tekið fram að 

íslensk stjórnvöld vildu árétta, „að í aðildinni felist ekki viðurkenning á 200 mílna 

fiskverndarsvæði því sem Norðmenn hafi tekið sér umhverfis Svalbarða“.
211

  

 

4.2. Enginn grundvöllur viðræðna 
Þorsteinn Pálsson fór í opinbera heimsókn til Noregs í febrúar 1994 til að ræða við Jan 

Henry T. Olsen sjávarútvegsráðherra en auk þess hitti hann Gro Harlem Brundtland 

forsætisráðherra. Á fundi þeirra var einkum rætt um veiðarnar í Smugunni og leitaðist Olsen 

við að fá Þorstein til að fallast á að veiðar íslenskra skipa yrðu bannaðar þar og höfðaði til 

þess að leitað yrði „ásættanlegra niðurstaðna“ um norsk-íslenska síldarstofninn og samvinna 

aukin á úthafsráðstefnunni. Þorsteinn sagði á móti að þótt síldarsamningar væru mikilvægir þá 

sæi hann ekki hvernig þeir gætu leitt til einhliða stöðvunar á veiðum í Smugunni. Útlit væri 

fyrir að mjög mörg íslensk skip mundu halda í Smuguna með vorinu. Þorsteinn sagði ljóst að 

Íslendingar sættu sig ekki við aðra lausn en þorskkvóta í Barentshafi. Mjög langt var með 

þessu milli ríkjanna, en Olsen kvaðst telja fullkomlega óhugsandi að íslensk skip fengju 

nokkurn tímann þorskkvóta í Barentshafi. Enginn grundvöllur væri að slíkum samningi milli 

ríkjanna og þyrftu ríkin að búa sig undir langvarandi deilur sem mundu hafa áhrif á öll önnur 

samskipti þeirra. Þetta kom þegar fram á fundinum með því að Olsen hafnaði samstarfi 

ríkjanna um hafrannsóknir á tilteknu svæði á úthafinu.
212

 

 

 Á blaðamannafundi ítrekaði Þorsteinn að íslenska ríkisstjórnin hefði ekki lagaheimild til 

að koma í veg fyrir að íslensk fiskiskip héldu á mið á alþjóðlegu hafsvæði. Þá sagði hann ljóst 

að engin tök væru á því að stöðva íslenska útgerðarmenn sem ákvæðu að skrá skip undir 

hentifána, en fréttir af slíku höfðu valdið nokkrum titringi. Ráðherrarnir voru engu að síður 

sammála um mikilvægi þess að lausn fyndist á erfiðleikum varðandi stjórnun veiða á 

alþjóðlegum hafsvæðum, en þar kunna áhyggjur Norðmanna af veiðum á norsk-íslenskri síld 

á alþjóðlegu hafsvæði að hafa haft þýðingu, en ljóst þótti að síldin mundi veiðast í auknum 

mæli í Síldarsmugunni milli Íslands og Noregs á næstu árum. Í þessu skyni upplýstu 

ráðherrarnir að samstarf yrði milli ríkjanna á vettvangi úthafsveiðiráðstefnunnar. Olsen sagði 

að norska stjórnin ætlaði að reyna að hafa áhrif á aðila í íslenskum, færeyskum, norskum og 

rússneskum sjávarútvegi þannig að samkomulag yrði um að taka ekki á móti afla úr 

Smugunni. Hugsanlegt væri að fá Evrópusambandið til að taka þátt í slíku viðskiptabanni.
213

  

 

Í framhaldi heimsóknarinnar urðu frekari samtöl milli ríkjanna og á fundi embættismanna 

frá báðum ríkjum í New York í lok mars 1994, sem þar voru staddir vegna 

úthafsveiðiráðstefnunar, var rætt um möguleika á því að hafnar yrðu óformlegar viðræður um 

veiðarnar í Smugunni. Þar viðruðu Norðmenn þá hugmynd að Íslendingum yrði tímabundið 

heimiluð síldveiði í norskri lögsögu gegn því að látið yrði af veiðum í Smugunni.
214

 Það er 

erfitt að segja hvað þessi umræða náði langt, en enginn árangur varð af henni.
215

 Lítill áhugi 

virðist hafa verið af hálfu bæði norskra og íslenskra hagsmunaaðila á slíkum býtum, en 

Fiskebåtredernes forbund varaði sterklega við að tengja saman síldarsamninga og lausn 

deilunnar í Smugunni.
216

 Á Íslandi voru það ekki nema að hluta til sömu aðilar sem áttu 
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hagsmuna að gæta af mögulegum síldveiðum og veiðunum í Smugunni. Áþekkar þreifingar 

munu hafa farið fram við fulltrúa Rússa á úthafsráðstefnunni, en einnig án árangurs.  

 

Norðmönnum og Rússum var í mun að þrýsta á um viðræður við Íslendinga, enda var 

útlit fyrir að veiðarnar í Smugunni gætu stóraukist árið 1994, en einungis fjórðungur 

togaraflotans hafði tekið þátt í veiðunum árið á undan. Kristján Ragnarsson, formaður LÍÚ, 

spáði því að allt að 40 togarar í eigu Íslendinga, undir íslenskum fána eða hentifána, yrðu við 

veiðar í Smugunni þegar ísa létti þá um vorið. „Eins og sakir standa eru veiðarnar í 

Barentshafi eini möguleiki íslenskra sjómanna og íslensku þjóðarinnar, í heild, til að örva 

hagkerfið,“ sagði hann.
217

 Þessar aðstæður 

voru Norðmönnum mikið áhyggjuefni. Norges 

Fiskarlag reyndi ákaft að beita stjórnvöld 

þrýstingi og hélt því fram að allt að 40.000 

tonn af þorski yrðu veidd í Smugunni árið 

1994, sem mundi samsvara venjulegum kvóta 

800 norskra fiskibáta og leiða til þess að 

þúsundir starfa töpuðust í norskum 

sjávarbyggðum.
218

 Þessi gagnrýni hitti Olsen 

sjávarútvegsráðherra illa fyrir. 

 

 Með bréfi til Davíðs Oddssonar, dags. 

18. apríl 1994, ítrekaði Brundtland 

forsætisráðherra þá kröfu að veiðum íslenskra 

skipa í Smugunni yrði hætt. Þetta sýndi 

alvarleika málsins – deilan var komin til 

forsætisráðherra ríkjanna. Rússnesk stjórnvöld 

settu fram samskonar kröfu með bréfi dags. 

20. apríl 1994, þar sem sagði að velmegun 

íbúa norðurstranda Rússlands væri háð 

sjávarútvegi og þess vegna krefðust þeir þess 

að efnahagslegir hagsmunir þeirra yrðu 

tryggðir og gripið yrði til „tafarlausra aðgerða“ 

til að koma í veg fyrir eftirlitslausar fiskveiðar 

á svæðinu.
219

 Davíð svaraði bréfi Norðmanna 

um hæl, að höfðu samráði við Alþingi, með 

því að ítreka að réttur Íslands til veiða í Smugunni væri ótvíræður og að ekki nyti við 

lagaheimildar til að stöðva veiðar íslensku skipanna, nema að undangengnum 

milliríkjasamningi. Ekki væru pólitískar forsendur fyrir breytingum á löggjöfinni, en áfram 

væri vilji af hálfu Íslands til samninga um veiðar í Smugunni og önnur mál sem snertu veiðar 

á alþjóðlegu hafsvæði. Bréfi rússneskra yfirvalda var svarað með líkum hætti nokkru síðar.
220

 

Nokkuð var fjallað um þessi samskipti í fréttum og litaðist sú umfjöllun af því að 

Kanadamenn höfðu, nokkrum vikum áður, lýst yfir einhliða rétti til verndaraðgerða gagnvart 

skipum sem væru að veiðum utan 200 mílna efnahagslögsögu Kanada. Sendiherra Rússlands 

sá sig þannig knúinn til að upplýsa, nokkru eftir þetta, að rússnesk yfirvöld hefðu ekki hótað 

„tafarlausum aðgerðum“, gagnvart íslensku skipunum. Rússar bíði hins vegar eftir því að 
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bárust harðorð bréf norskra og rússneskra 
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því er sendiherra landsins upplýsti. 
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íslensk yfirvöld grípi til aðgerða sem bindi endi á Smuguveiðar.
221

 Aðgerðir Kanadamanna 

urðu einnig til að skapa aukinn þrýsting á Olsen, sjávarútvegsráðherra Noregs, en hann 

hafnaði því í umræðum á norska Stórþinginu 25. maí 1994 að látið yrði reyna á þolmörk 

alþjóðalaga með slíkum aðgerðum.
222

 

 

Sjávarútvegsráðherra Noregs og formaður sjávarútvegsnefndar Rússlands funduðu í 

Noregi 27. apríl 1994 um meðal annars veiðarnar í Smugunni. Þeir sammæltust um að halda 

áfram viðræðum, fjölga eftirlitsskipum á svæðinu og að viðhalda banni við löndun á afla úr 

Smugunni í Rússlandi og Noregi. Olsen greindi þar frá því að hann hefði átt í viðræðum við 

ESB um mikilvægi þess að kannað yrði hvernig stöðva mætti óæskilegar veiðar á svæðinu, 

meðal annars með því að loka aðgangi að höfnum í Evrópu fyrir skipum sem hefðu verið að 

veiðum þar.
223

 Korelskiy, formaður sjávarútvegsnefndar Rússlands, sagði eftir fundinn að ef 

Íslendingar hættu ekki „sjóræningjaveiðum í Smugunni“ hefði það alvarlegar afleiðingar. 

Rússland mundi draga úr samstarfi við Ísland og hugsanlega taka fyrir allt samstarf við 

íslensku ríkisstjórnina.
224

 Getgátur voru uppi um að Rússar mundu taka fyrir viðskipti við 

íslenskar skipasmíðastöðvar og sölu á fiski til vinnslu á Íslandi, sem gat komið illa við 

fiskvinnsluna en um 10% af þeim þorski sem landvinnslan vann voru innflutt og komu að 

mestu leyti frá Rússlandi.
225

 Samlög urðu raunar meðal rússneskra útgerðarmanna nokkrum 

mánuðum síðar um að taka fyrir sölu á þorski til Íslands í mótmælaskyni við veiðarnar í 

Smugunni, en þegar á reyndi hélt sú samstaða ekki og álíka mikill Rússaþorskur barst til 

Íslands 1994 og árið á undan, þ.e. um 11.000 tonn.
226

  

 

4.3. Látið reyna á þolrif Norðmanna 

Í maí 1994 voru fáein skip í Smugunni, þ.m.t. hentifánaskip í eigu Íslendinga og 

Færeyinga, en fiskuðu lítið. Það ríkti óvissa um hvenær og þá í hvaða mæli veiðar mundu 

glæðast, en fram höfðu komið upplýsingar hjá norskum fiskifræðingum um að umtalsverð 

óvissa væri um fiskgengd á svæðinu vegna lækkunar sjávarhita, minni loðnu og minni 

hrygningarstofns.
227

 Norska Strandgæslan hafði eftirlit með veiðunum, en fulltrúum hennar 

var ítrekað synjað um að koma um borð í skipin til eftirlits. Þá var rússneskt varðskip á 
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svæðinu og beið átekta. Ljóst var að ef fréttir bærust af auknum afla mundu fjölmörg skip 

halda á veiðisvæðið.
228

 Morgunblaðið greindi þannig frá því að yfir 50 íslenskir togarar 

mundu hugsanlega halda á veiðar í Smuguna eftir sjómannadag. Þetta olli verulegum 

áhyggjum í íslenska stjórnkerfinu, að því er blaðið hélt fram, þar sem talið var að slíkur floti 

gæti „þurrkað upp“ svæðið á örfáum vikum.
229

 Þá er 

ljóst að íslenskir útvegsmenn ræddu mikið sín á milli 

um að láta reyna að nýju á veiðar á Svalbarðasvæðinu 

yrði tregfiskerí í Smugunni, eins og til dæmis Eiríkur 

Mikaelsson útgerðarmaður Skúms GK, sagði í viðtali 

við Fiskifréttir í lok febrúar 1994.
230

 Svo fór um 

miðjan maí að þrír íslenskir togarar, Skúmur GK, Bliki 

EA og Drangey SK, ásamt þremur færeyskum 

togurum, sem voru að veiðum í Smugunni, héldu í 

vestur inn á Svalbarðasvæðið. Norska Strandgæslan 

kom þegar á vettvang áður en þeim tókst að kasta og rak skipin í Smuguna að nýju.
231

 Skipin 

héldu þó áfram að láta reyna á þolrif Strandgæslunnar, en á móti var hótað að til harðari 

aðgerða kynni að verða gripið. Kåre Fuglevik, skipherra hjá Strandgæslunni, sagði þannig að 

hugsanlega yrði skotið að skipum sem ítrekað væru staðin að veiðum á svæðinu.
232

 Til þess 

kom þó ekki en vel var fylgst með íslensku skipunum sem drógu upp trollin þegar norsk 

varðskip nálguðust og véku af svæðinu hverju sinni eftir viðvörun. „Við erum búnir að hafa 

herskipafylgd í nokkra daga,“ sagði Magni Jóhannsson, skipstjóri á Breka VE, sem var að 

veiðum á Svalbarðasvæðinu í júníbyrjun, en hann sagði að þar væri góð veiði meðan ördeyða 

væri í Smugunni.
233

  

 

Breki naut hinnar góðu veiði ekki lengi þar sem spilið bilaði í honum. Svo brá við að 

hann varð að fara til Íslands til viðgerðar, með aðeins 20 tonna afla, þar sem synjað var um 

viðgerð í Noregi.
234

 Fleiri skip lentu í líkum erfiðleikum. Hágangi I, sem var á hentifána, var 

þannig synjað, nokkrum dögum síðar, um viðgerð á vél í höfninni í Harstad í Norður-Noregi, 

þrátt fyrir að áður hefði verið búið að semja um verkið, auk þess sem þrýst var á um að skipið 

hefði sig þegar á brott frá staðnum.
235

 Hér var um að ræða skipulegar aðgerðir Norges 

Fiskarlag, sem hafði tekið upp að „svartlista“ öll þjónustufyrirtæki sem ættu viðskipti við skip 

sem væru að veiðum í Smugunni eða á Svalbarðasvæðinu þannig að norskir útvegsmenn gætu 

sniðgengið þau.
236

 Þeim var mótmælt harðlega í sameiginlegu bréfi fjögurra 

hagsmunasamtaka í íslenskum sjávarútvegi til Fiskarlaget og varað við að til samskonar 

aðgerða kynni að verða gripið í íslenskum höfnum.
237

 Þá var rætt um að útgerðarmenn 
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Smuguskipa mundu hætta kaupum á vélbúnaði frá Noregi vegna aðgerðanna.
238

 Þessi 

mótmæli hrinu þó ekki á Fiskarlaget og sagðist upplýsingafulltrúi þess, Jon Lauritzen, ekki 

hafa af þeim miklar áhyggjur. Þau 22 norsku skip sem notað hefðu hafnir á Íslandi frá 

áramótum væru aðeins lítill hluti norska flotans. Að auki hafi hætta á mótaðgerðum frá Íslandi 

verið íhuguð áður en aðgerðirnar hófust. Kristján Ragnarsson, formaður LÍÚ, dró nokkuð í 

land í framhaldi þessa, enda má efast um að hagsmunasamtökin hefðu getað staðið við stóru 

orðin. Hann ræddi um kæru til eftirlitsstofnunar EFTA og sagði að þótt það væri hið 

„eðlilegasta mál“ að gjalda líku þá væri réttara á þessu stigi að láta reyna á EES-

samninginn.
239

  

 

Skipstjóri Blika gekk hreint til verks 14. júní og tilkynnti norsku Strandgæslunni að 

skipið væri á leið til veiða á Svalbarðasvæðinu ásamt sex öðrum íslenskum skipum og 

Hágangi II, sem var á hentifána. Eftirlitsmanni yrði ekki hleypt um borð og ekki yrði brugðist 

við beiðni um að láta af veiðum. Eiríkur Sigurðsson, skipstjóri á Hágangi II, sagði í 

Morgunblaðinu, viku síðar, að skipin hefðu vaktað hvert annað þegar þau voru að toga eða að 

slæða upp troll, kæmi til þess. Fullt samráð hefði verið á milli skipanna og þau hefðu verið 

samstiga í aðgerðum sínum, en ætlunin hefði verið að kanna hver viðbrögð Norðmanna yrðu 

við veiðunum.
240

 Í þessu fólst skýr ögrun og ekki bætti úr skák, frá sjónarhóli 

Strandgæslunnar, þegar togararnir hífðu ekki troll sín þegar eftirlitsskip nálgaðist. Þetta varð 

til þess að Strandgæslan leitaði eftir heimild til frekari aðgerða og var hún veitt af 

varnarmálaráðuneytinu, að höfðu samráði við þrjú önnur ráðuneyti, en málið var borið undir 

bæði Jörgen Kosmo varnarmálaráðherra og Olsen sjávarútvegsráðherra. Í framhaldi voru troll 

klippt aftan úr þremur togurum, Blika, Hegranesi og Hágangi II. Þá var reynt að klippa trollið 

aftan úr Stakfelli, en það mistókst og tapaði Strandgæslan klippunum við það. Hleypt var af 

aðvörunarskotum (púðurskotum), meðal annars gagnvart Má SH.
241

 Frá þessum aðgerðum var 

sagt í kvöldfréttum ríkisútvarpsins og sagði Einar Svansson, útgerðarstjóri Skagfirðings hf., 

sem gerði út Drangey og Hegranes, að framkoma Norðmanna væri „villimannleg“, þeir hefðu 

siglt með miklum hraða nærri íslensku togurunum og engar siglingareglur virt. Jón Baldvin 

Hannibalsson sagði málið grafalvarlegt, en hann væri ekki tilbúinn á þessu stigi að tjá sig um 

viðbrögð.
242

  

 

Forsætis- og utanríkisráðherra funduðu um þessa atburði daginn eftir, ásamt Birni 

Bjarnasyni, formanni utanríkismálanefndar Alþingis, auk þess sem haft var samráð við LÍÚ. 

Fyrir fundinum lá áskorun framkvæmdastjóra skipa á Svalbarðasvæðinu, um að ríkisstjórnin 

fjallaði um málið og tæki afstöðu til þess hvernig bregðast skyldi við.
243

 Utanríkisráðuneytið 

gaf út yfirlýsingu eftir fundinn þar sem aðgerðir Strandgæslunnar voru fordæmdar og lýsti því 

yfir að þær væru ekki í samræmi við alþjóðlegar reglur um eftirlit með fiskveiðum og 

ólögmætt væri að skera á togvíra á umdeildu hafsvæði. Ísland hefði nýverið gerst aðili að 
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Svalbarðasamningnum og hefði ekkert annað aðildarríki mátt þola svo óvinveittar aðgerðir af 

hálfu Norðmanna. Um leið var þó minnt á að íslensk stjórnvöld hefðu hvatt íslensk fiskiskip 

til að hefja ekki veiðar á svæðinu og að íslensk stjórnvöld hefðu margsinnis stungið upp á 

samningaviðræðum í þeim tilgangi að ná fram ásættanlegri lausn deilunnar. Gætu Norðmenn 

ekki sætt sig við slíka lausn kæmi til greina að bera þjóðréttarlega stöðu Svalbarðasvæðisins 

undir alþjóðlegan dómstól eða gerðadóm.
244

 Þá mótmæltu ráðherrarnir aðgerðunum í 

viðtölum í norskum fjölmiðlum og lagði Davíð Oddsson áherslu á að Íslendingar yrðu við svo 

búið að hugleiða að skjóta deilunni til Alþjóðadómstólsins í Haag.
245

 Jón Baldvin sagði að 

hann væri undrandi á aðgerðunum, en ekkert samráð hefði verið haft við íslensk stjórnvöld. 

„Ég hélt að einhver skipherra hefði gengið af göflunum, en svo reyndist ekki vera,“ sagði 

hann.
246

 

 

Eiður Guðnason, sendiherra í Ósló, var sama dag kallaður á fund Björns Tore Godals, 

utanríkisráðherra Noregs. Godal lýsti áhyggjum af málinu og sagði íslensku skipstjórana 

greinilega hafa sammælst um að ögra Strandgæslunni til aðgerða. Engir aðrir valkostir hefðu 

verið en að grípa til aðgerða, en óhjákvæmilegt væri að fylgja norskum lögum á svæðinu. 

Aðild Íslendinga að Svalbarðasamningnum breytti engu um rétt Íslendinga til fiskveiða. Hefði 

afstaða Íslendinga breyst frá því að stjórnvöld gáfu út yfirlýsingu sína um að lagst væri gegn 

veiðum íslenskra skipa við Svalbarða? Eiður hafnaði því að ríkisstjórnin hefði breytt um 

stefnu. Íslendingar væru þeirrar skoðunar að það ríkti réttaróvissa 

um heimild íslenskra skipa til veiða á svæðinu og gerðu íslensk 

stjórnvöld alvarlegar athugasemdir við þær aðgerðir sem nú hefði 

verið gripið til. Þær væru óvenjulegar og harkalegar, en venjan 

væri sú að ef skip væri staðið að ólögmætum veiðum væri það fært 

til hafnar og réttað í máli þess. Líklegt væri að þessar aðgerðir yrðu 

túlkaðar þannig á Íslandi að til þeirra hefði verið gripið vegna þess 

að Norðmenn teldu hæpinn grundvöll að lögum til að færa skip til 

hafnar.
247

  

 

Útbreiddasta blað Noregs, Verdens Gang, sló því fram á 

forsíðu 15. júní, með stríðsletri, að hafið væri „FULL 

TORSKEKRIG MED ISLAND“. Olsen sjávarútvegsráðherra sagði 

að með þessu hefðu Norðmenn sýnt að þeir væru tilbúnir til að 

grípa til harðra aðgerða til að stöðva ólöglegar veiðar og virðast 

þessar „stríðs-aðgerðir“ hafa notið almenns stuðnings meðal stjórnmálamanna í Noregi, en 

náðst hafði tal af fulltrúum allra flokka á næturfundi á Stórþinginu, þegar fréttir af þeim 

bárust.
248

 Aftenposten komst svo stórkarlalega að orði að Ísland og Noregur ættu í verstu 

deilum „síðan Norðmenn kristnuðu eyríkið í vestri“. Í viðtali við blaðið upplýsti Godal 

utanríkisráðherra að sendiherra Íslands hefði gefið skýr skilaboð um að íslenska ríkisstjórnin 

hefði á engan máta hvatt til veiðanna á Svalbarðasvæðinu. Þá sagði hann Noreg standa sterkt 

þjóðréttarlega og engu hafa að tapa yrði ágreiningi ríkjanna skotið til Haag.
249

 Norskir 

hagsmunaaðilar í sjávarútvegi fögnuðu aðgerðum Strandgæslunnar, og sögðu aðgerðirnar vera 
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það sem Íslendingar ættu skilið, en samtök í sjávarútvegi hefðu lengi þrýst á norsk stjórnvöld 

að grípa til harðari aðgerða gegn Íslendingum.
250

   

 

Meðal íslenskra útvegsmanna virðist hafa verið ánægja með viðbrögð íslenskra 

ráðamanna. „Þetta er hrein milliríkjadeila“ og ekki „einkamál fáeinna útgerðarmanna“, sagði 

Gísli Svan Einarsson, útgerðarstjóri Drangeyjar og Hegraness, sem höfðu verið að veiðum á 

Svalbarðasvæðinu.
251

 Á forsíðu Aftenposten 16. 

júní sagði Gísli Svan að veiðum yrði að öllum 

líkindum haldið áfram á svæðinu þrátt fyrir 

fruntalegar (n. brutale) aðgerðir norskra 

stjórnvalda.
252

 Í viðtali við Dagbladet sama dag 

sagði Þorsteinn Már Baldvinsson að „Noregur hafi 

beðið um þorskastríð – og það skuli Noregur fá“. 

Samherji muni senda sjö til átta skip til veiða á 

Svalbarðasvæðinu að aflokinni lýðveldishátíðinni 

17. júní, en þar voru norsku konungshjónin meðal 

heiðursgesta. „Friðurinn er úti,“ sagði Þorsteinn 

Már, „þegar kóngurinn er farinn af landi brott.“ 

Hann vildi ekki útiloka að tugir íslenskra skipa 

héldu til veiðanna, en margir hefðu hug á að taka 

þátt í veiðum þar. Slíkur fjöldi skipa mundi gera 

Strandgæslunni erfiðara fyrir að hindra veiðarnar.
 

Þorsteinn Már sagði að Strandgæslan mætti „bara 

klippa á trollin“, en skipin mundu ná þeim upp 

aftur á 10–12 klukkustundum.
253

  

 

Guðmundur Kjærnested, fyrrum skipherra hjá 

Landhelgisgæslunni, áleit skipstjóra eiga góða 

möguleika á að verjast þannig að klippum yrði 

ekki komið við. Á skuttogurum geti menn bakkað 

og híft inn. Þá vísi vírinn lóðrétt niður og þá sé 

ekki hægt að klippa. En þetta kalli á að menn séu 

vakandi og viti að þessi hætta sé yfirvofandi. Guðmundur taldi aðgerðir Norðmanna á 

Svalbarðasvæðinu sambærilegar aðferðum íslensku varðskipanna í þorskastríðunum, en þá 

hefðu varðskipsmenn siglt með svipuðum hætti að togurum og herskipin við Svalbarða og 

verið sakaðir um að brjóta siglingareglur. „Ef að við förum að tala um það núna að þetta sé 

stórhættulegt,“ sagði hann, „þá erum við búnir að stunda þennan leik í mörg ár; við fundum 

leikinn upp og þróuðum hann í hendurnar á Norðmönnum. Þeir komu hingað oft og við 

sýndum þeim þetta enda datt okkur ekki í hug að okkar skip ættu eftir að lenda í þessu hjá 

þeim“.
254

 

 

Að baki aðgerðum íslensku útvegsmannanna lá tiltekinn skilningur á réttarstöðu 

Svalbarðasvæðisins. Í viðtali við Dagbladet 16. júní sagði Þorsteinn Már Baldvinsson íslensk 

stjórnvöld hafa gert stórkostlega uppgötvun síðasta vetur (n. sensasjonell oppdagelse): Það sé 

fullljóst og ekki háð neinum vafa að Íslendingar njóti réttinda á Svalbarðasvæðinu. Það muni 
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„Þetta er bévað sjóræningjapakk,“ hafði 

Sigmund eftir Brundtland, forsætisráðherra 

Noregs, sem lét málið til sín taka í júní 1994 og 

er hér teymd áfram af Olsen 

sjávarútvegsráðherra, en Þorsteinn Pálsson og 

Kristján Ragnarsson halda um „ránsfenginn“ við 

húshornið. Ummæli Brundtland um íslenskt 

„tyvfiskeri“ mæltust illa fyrir á Íslandi.  

 

Sigmund í Morgunblaðinu 26. júní 1994. 
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útgerðarmenn sýna fram á komi til þess að Strandgæslan færi eitt einasta skip til hafnar.
255

 

Sama dag var Svalbarðasamningurinn birtur í heild í Morgunblaðinu og haft eftir Gunnari G. 

Schram lagaprófessor og Magnúsi Thoroddsen hæstaréttarlögmanni að aðgerðir Norðmanna 

væru til marks um að þeir álíti réttarstöðu sína veika.
256

  

 

Óvissa um réttarstöðu Svalbarðasvæðisins var ekki bundin við túlkun alþjóðalaga. 

Norskur landsréttur virtist einnig útsettur fyrir ágreiningi um heimildir norskra stjórnvalda til 

að stjórna fiskveiðum við Svalbarða. Í viðtali við 

NTB fréttastofuna 15. júní sagði Geir Ulfstein að 

geri Íslendingar alvöru úr þeirri hótun að fara með 

málið fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag eigi 

Norðmenn góða möguleika á að fá það sjónarmið sitt 

viðurkennt að ríkið eigi fullan rétt á að vísa 

íslenskum togurum út af verndarsvæðinu. Hann 

sagði að þó það hljómi öfugsnúið þá standi 

Norðmenn sjálfsagt sterkar að vígi í Haag en fyrir 

norskum dómstólum. Ef Strandgæslan hefði kosið að 

vísa togurum til hafnar í Noregi væri ólíklegt að þeir 

hefðu verið dæmdir fyrir norskum dómstólum. 

Norsk lög og reglugerðir næðu yfir ákvarðanir um 

vernd fiskistofna og möskvastærð. Að auki hefði 

verið ákveðinn þorskkvóti fyrir svæðið, en honum 

væri ekki skipt upp á milli landa. Þess vegna hefðu 

íslensku togararnir ekki brotið gegn neinum norskum 

lögum eða reglugerðum.
257

  

 

Kosmo varnarmálaráðherra og Godal 

utanríkisráðherra lýstu því engu að síður yfir að 

aðgerðum gegn íslensku skipunum yrði haldið áfram. 

Olsen sjávarútvegsráðherra, sem var í nánum 

tengslum við Brussel vegna aðildarviðræðnanna, hélt 

því að auki fram að „lína Noregs“ í „þorskastríðinu“ 

hefði stuðning Evrópusambandsins.
258

 Mikið eftirlit 

var með veiðum á Svalbarðasvæðinu en þar voru 

fjögur strandgæsluskip og Óríon-flugvél. Íslensku 

skipin, fimm talsins auk tveggja íslenskra 

hentifánaskipa, fengu lítinn frið til að stunda veiðar, 

en raunar sammæltust skipin um að stunda engar 

veiðar á svæðinu fyrr en heimsókn Noregskonungs á 

Íslandi væri lokið, þ.e. frá fimmtudegi 16. júní fram 

á laugardagskvöld 18. júní.
259

 Hins vegar var skorið 

á annan togvír Stakfells 18. júní og voru frekari 

aðgerðir í undirbúningi.
260
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„Við höfum komið á friði annars staðar í 

heiminum en nú er nóg komið,“ sagði í 

myndatexta skopteikningar Aftenposten 

16. júní 1994 (á myndinni er Kosmo 

varnarmálaráðherra). Jón Baldvin lét 

Norðmenn heyra það í Morgunblaðinu 19. 

ágúst 1994, og sagði „friðarverðlaunahafa 

[bregða] sér í einkennisbúning stríðsherra 

og boða „fallbyssubátadiplómatíu“, í stað 

viðræðna og samninga við Íslendinga. 

 

Sjálfsmynd Norðmanna sem friðelskandi 

þjóðar er sterk. Jan Egeland aðstoðar-

utanríkisráðherra sagði um þetta leyti að 

norsk utanríkispólitík væri orðin ein af 

bestu útflutningsvörum Noregs – 

ráðuneytið svamli í tilboðum um að kynna 

norska utanríkisstefnu. Heimurinn hafi 

lært að lítið land, sem hafi ekki eigin 

hagsmuni að vernda, geti gert mikið gagn 

á plani diplómatískrar utanríkisþjónustu. 

(Aftenposten 31. mars 1995, bls. 6.) 
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Svo virðist sem norsk stjórnvöld hafi talið það tilgangslaust að ræða við íslensk 

stjórnvöld. Jón Baldvin Hannibalsson ítrekaði engu að síður, enn að nýju, í viðtali í 

Aftenposten 19. júní að „Noregur hefði boltann“ hvað snerti samninga um veiðarnar í 

Barentshafi og kvaðst hann bíða eftir því að Godal utanríkisráðherra hringdi og byði honum 

til viðræðna. Aðspurður um hvort mikill fjöldi íslenskra skipa væri við það að halda til veiða á 

Svalbarðasvæðinu sagðist Jón Baldvin hvorki geta staðfest það né hafnað því. Togararnir 

hefðu enga tilkynningarskyldu til ríkisstjórnarinnar, „svo við vitum ekki hvar þeir eru“, sagði 

hann. Við þessu var ekki brugðist. Godal utanríkisráðherra sagði norsk stjórnvöld standa 

sterkt þjóðréttarlega séð og íslensk stjórnvöld hefðu misskilið Svalbarðasamninginn. Aðild að 

honum gefi ekki rétt til fiskveiða, þar sem úthlutun slíkra heimilda byggi á veiðisögu og 

meginreglunni um hlutfallslegan stöðugleika. Fengi Ísland veiðikvóta á Svalbarðasvæðinu 

yrðu önnur aðildarríki einnig að fá slíkar heimildir. Því séu ekki aðstæður til að hefja 

viðræður við Íslendinga. Gro Harlem Brundtland forsætisráðherra tók sterkar til orða og sagði 

Íslendinga stunda rányrkju (n. tyvfiske) á Svalbarðasvæðinu.
261

  

 

Svo virðist, við þessar aðstæður, sem Strandgæslan hafi ákveðið, að grípa til enn 

harðari aðgerða gegn veiðum íslensku skipanna í þeim tilgangi að setja skýrt fordæmi. 

Aðfaranótt 21 júní gerði strandgæsluskipið Senja grófar og ítrekaðar tilraunir til að klippa á 

togvíra Más SH, en fjögur íslensk fiskiskip reyndu að skýla Má. Þau voru í hnapp í kringum 

hann, þegar aðgerðirnar hófust. Áhöfnum íslensku skipanna bar saman um að lífi sjómanna 

hefði verið stefnt í stórhættu við aðgerðirnar. Senja hefði þannig stefnt beint á stefni 

Drangeyjar SK, sem auðnaðist að bakka í tæka tíð, en Senja sigldi á fullri ferð aðeins 2–3 

metra framan við togarann. Skipstjóri Drangeyjar, Björn Jónasson, sagði að hefði skipið ekki 

verið „svona fljótt að taka við sér aftur á bak“ hefði Senja „sniðið framendann af og mennina 

sem voru sofandi fram í hefði hann steindrepið“. Þá hefðu sjómenn á Má verið við vinnu á 

dekki þegar aðgerðirnar hófust og því verið í stórhættu. Björn taldi ljóst að Strandgæslan 

svifist einskis og mundi ekki hika við að keyra íslensku skipin niður. Því væri ekki 

forsvaranlegt að tefla mannslífum í hættu við áframhaldandi veiðar. „Nú verður háttvirt 

ríkisstjórn að gera eitthvað annað en að tala um að þetta verði kært [...]“, sagði í lok skeytis 

sem hann sendi af miðunum, en öll skipin sigldu heim til Íslands eftir þetta utan eitt sem hélt 

til veiða í Smuguna.
262

 Atburðarásin var tekin upp á myndband og Guðmundur Kjærnested, 

sem var viðstaddur sjópróf á Akureyri fáum dögum síðar, sagði að þegar Senja (3.240 tonn, 

105 metrar, hraði 23 sjómílur) hefði verið nærri búin að sigla Drangey niður, hafi verið um að 

ræða gróft brot á siglingareglum sem ekki væri sæmandi löggæsluskipi (Senja kom 

bakborðsmegin að Drangey og bar því að víkja). Það hefði verið snarræði skipstjórans á 

Drangey sem bjargaði árekstri í það skipti.
263

 Áhöfnum skipanna var fagnað vel við komuna 

til Íslands, en milli 200 og 300 manns tóku á móti skipverjum á Drangey þegar hún lagðist að 

bryggju á Sauðárkróki 23. júní. Áhöfninni voru færð blóm og minjagripir frá útgerðinni. 

Dansað var á hafnarbakkanum og munu björgunarsveitarmenn hafa sett á svið „einskonar 

Flóabardaga, þar sem barist var á gúmmíbátum“, að því er Morgunblaðið greindi frá.
264

  

 

 Ríkisstjórnin „fordæmdi harðlega“ þessar „aðfarir“ í sérstakri yfirlýsingu. Þar var 

norska Strandgæslan sögð beita aðferðum „sem samtök á borð við Greenpeace [hafi] hingað 
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til ein notað“ en vilji hvorki bera „ágreining sinn við íslenska sjómenn“ undir norska né 

alþjóðlega dómstóla og sagði að leitað yrði álits „viðurkenndra erlendra þjóðréttarfræðinga“ 

um réttarstöðuna á Svalbarðasvæðinu.
265

 Þetta vakti athygli í Noregi og ýtti meðal annars við 

Carl August Fleischer, þjóðréttarfræðingi norska utanríkisráðuneytisins. Í aðsendri grein í 

Morgunblaðinu 26. júní reifaði hann efnisákvæði Svalbarðasamningsins, aðdraganda hans og 

lýsti túlkun á fyrirmælum hans um jafnan rétt aðila til að stunda atvinnustarfsemi. Fleischer 

sagði „hið raunverulega jafnræði“ aðila Svalbarðasamningsins, sem Norðmenn hefðu kosið að 

beita á fiskverndarsvæðinu, hlyti „að felast í því að deila út kvótum í samræmi við hlutlaust, 

vísindalegt mat og án þess að hygla sjómönnum strandríkisins“. Þar sé „nærtækast að skipta 

kvótum með tilliti til fyrri veiða“. Hann mælti á móti því að ágreiningur ríkjanna yrði borinn 

undir Alþjóðadómstólinn í Haag enda taldi hann það gæti skaðað hagsmuni beggja landanna, 

en málskot til dómstólsins væri alls ekki sambærilegt því að leita til venjulegra dómstóla í 

lýðræðisríki. Þá taldi hann að það væri í ósamræmi við stefnu Íslands og Noregs um ábyrga 

stjórnun fiskveiða, eins og hann reifaði nánar.
266

  

 

Þorsteinn Pálsson kvað Fleischer vera Íslendingum að góðu kunnan, en sjálfur hafi 

hann lesið þjóðarétt hans í lagadeildinni. Um greinina væri „ekki annað að segja en að 

ríkisstjórnin [hefði] ákveðið að leita til erlendra þjóðréttarfræðinga til þess að fá óháð mat á 

þessari stöðu“ og rétt væri að bíða með frekari yfirlýsingar þangað til slíkt álit lægi fyrir.
267

 

Gunnar G. Schram svaraði Fleischer með stuttri grein í blaðinu daginn eftir, þar sem hann 

sagði meðal annars að svonefnd útilokun samningsaðila á Svalbarðasvæðinu fæli í sér 

óheimila sjálftöku Norðmanna, enda fælist í henni mismunun. Það sé ekki hægt að útiloka 

Íslendinga frá veiðum á svæðinu „þótt vart sé hægt að gera þá kröfu að allar þjóðir ættu að fá 

jafn stóran kvóta“. „Eðlilegt væri að við þá úthlutun væri meðal annars tekið tillit til 

fiskveiðaþarfa ríkjanna, nálægðar þeirra við miðin og aflareynslu í fortíðinni“, en á grundvelli 

þess mundu Íslendingar eiga kröfu til nokkurs aflahlutar. Samningar milli Íslendinga og 

Norðmanna um margþætta fiskveiðihagsmuni þjóðanna, sem hann rakti nánar, væru „eina 

viturlega leiðin“, en ella bíði Alþjóðadómstólsins suður í Haag það verkefni að fá 

Svalbarðadeiluna í sínar hendur.
268

 

 

Þá vakti athygli að Jens Evensen, fyrrum hafréttarráðherra, sagði í viðtali við norska 

sjónvarpið, 15. júní, að „mikilvægt væri að standa á rétti sínum, en gæta yrði réttinda á réttan 

hátt“. Í viðtali við Dagbladet sama dag sagði hann deiluna „dapurlega“ og nauðsynlegt væri 

að ríkin ræddu saman.
269

 Í ritstjórnargrein Dagbladet sagði að þótt Norðmenn gætu með 

nokkru öryggi gert tilkall til þess að beita valdi til að framfylgja kröfunni um að norsk yfirráð 

á Svalbarðasvæðinu væru virt, þá vekti furðu hvernig málið hefði þróast. Eitthvað hlyti að 

hafa brugðist í samskiptum ríkjanna. Ef ekki væri hægt að leysa skiptar skoðanir um túlkun 

laga í viðræðum og samtölum milli ríkjanna, væru fá deilumál í heiminum, sem hægt væri að 
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leysa á friðsamlegan hátt. Þá hefði verið sérstaklega óheppilegt að þessir atburðir skyldu 

gerast svo skömmu fyrir lýðveldisafmæli Íslendinga.
270

 Um þetta leyti áttu engin samtöl sér 

stað milli ráðamanna í ríkjunum sem varð til þess að utanríkisráðherra Danmerkur, Niels 

Helveg Petersen, bauðst til að miðla málum í deilu ríkjanna, en hann sagði pínlegt að tvær 

norrænar þjóðir gætu ekki leyst vandamál sín á milli við samningaborðið.
271

  

 

Í aðalfréttatíma norska ríkisútvarpsins NRK, 22. júlí, hélt Jón Baldvin Hannibalsson 

því fram að norsk stjórnvöld hefðu breytt um stefnu í hafréttarmálum vegna deilna við Ísland. 

Noregur væri nú orðinn „fundamentalisk kyststat“ í hafrétti. Þessum ummælum var vísað á 

bug af Otto Gregussen aðstoðarsjávarútvegsráðherra (statssekretær) í Aftenposten daginn eftir. 

Tveim dögum síðar greindi Olsen sjávarútvegsráðherra frá því, í viðtali við NRK, að ekkert 

yrði aðhafst vegna veiðanna í Smugunni, en öðru máli gegndi um Svalbarðasvæðið. Þá sagði 

hann að unnið væri að lausn Smugudeilunnar með diplómatískum hætti og á vettvangi 

ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um úthafsveiðar. Hann kvaðst harma veiðar íslensku skipanna 

í Smugunni, en taldi að góð aflabrögð þar væru líklega tímabundin.
272

 Íslenskir og norskir 

embættismenn áttu með sér óformlegan fund í lok júlí 1994, en tilgangur fundarins, sem 

reyndist árangurslítill, var að skoða möguleika á formlegum embættismannafundum auk þess 

sem stjórn veiða á norsk-íslenskri síld var á dagskrá fundarins.
273

  

 

Gísli Svan Einarsson, útgerðarstjóri Skagfirðings, hélt því fram 30. júní að enginn 

bilbugur væri í íslenskum útgerðarmönnum. Ísfisktogarar Skagfirðings, Drangey og Hegranes, 

voru þá að búa sig til veiða í Smuguna, og sagði Gísli Svan að reynt yrði að veiða við 

Bjarnarey á leiðinni, ef skipin fengju til þess frið. Jónas Haraldsson hjá LÍÚ sagði að 

útgerðarmenn ætluðu þó að ráða ráðum sínum um væntanleg átök áður en skip yrðu send á 

Svalbarðasvæðið að nýju og hvernig viðbrögð yrðu ef norskt varðskip kæmi og reyndi að 

endurtaka leikinn frá því síðast. „Það þarf að fylgja því eftir að skip verði þá tekin og færð til 

hafnar og réttað í máli þeirra. Við teljum það algert mannréttindabrot að fá ekki að leita réttar 

síns ef menn telja sig vera saklausa,“ sagði hann.
274

 Þegar skipin komu í Smuguna reyndist 

þar „friður fyrir Norðmönnum“, en líka fyrir fiskinum, því veiðin var mjög dræm, a.m.k. 

fyrstu dagana.
275

 Úr því rættist og 20. júlí héldu skipin heim fulllestuð, en þá voru átta íslensk 

skip á leið á veiðisvæðið. Þetta samrýmdist reynslu Færeyinga sem sögðu að veiðar í 

Smugunni glæddust um þetta leyti árs.
276

 Strandgæslan fylgdist vel með veiðum skipanna, 

meðal annars vegna ágreinings sem var um mörk á milli Smugunnar og Svalbarðasvæðisins, 

en ekki kom til neinna aðgerða af hálfu hennar.
277

  

 

4.4. Hágangsmálið 

Aðfaranótt 5. ágúst 1994 var togarinn Hágangur II, sem var á fána Belize, að veiðum á 

Svalbarðasvæðinu aust-norð-austur af Bjarnarey. Norska strandgæslan hafði lengi fylgst með 

skipinu, enda hafði það „langt syndaregistur“, eins og síðar kom fram í þinghöldum. 

strandgæsluskipið Senja var í 12 mílna fjarlægð frá skipinu en sendi frá sér hraðskreiðan 

léttabát (gúmmíbát) og var ætlunin að festa klemmur á togvíra skipsins sem kæmu í veg fyrir 

að unnt yrði að draga inn vörpuna, en með því ætti Senja möguleika á að klippa á togvírana. 
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Þrír menn voru um borð í léttabátnum og tókst þeim að festa klemmu á togvír á 

stjórnborðshlið skipsins, sem þeir síðan misstu, og flutti báturinn sig við svo búið nokkuð 

aftur fyrir Hágang, um 30 metra, að því er talið var. Um þetta leyti kom Anton Ingvason, 

stýrimaður á Hágangi, út á dekkið á skipinu, með haglabyssu í höndum. Hann gekk upp á pall 

á stjórnborðshlið toggálgans og beindi hlaupi byssunnar á ská upp í loftið og út yfir sjóinn á 

stjórnborðshlið, en nokkru síðar sneri hann sér í áttina að bátnum og hleypti af einu skoti.
278

  

 

Samkvæmt upplýsingum frá Strandgæslunni skaut Anton að mönnunum um borð í 

léttabátnum og lenti skotið um tvo metra frá bátnum. Þetta var þó umdeilt frá upphafi, en 

Hallgrímur Hallgrímsson, skipstjóri Stakfells, sem var í eigu sömu útgerðar og í nágrenninu, 

mótmælti þessu, þegar fyrst var greint frá þessum atburðum í fréttum. Hann hafði eftir Eiríki 

Sigurðssyni, skipstjóra Hágangs (sem var þá í gæslu Strandgæslunnar), að einungis hefði 

verið skotið púðurskoti úr haglabyssu upp í loftið.
279

 Í Aftenposten var haft eftir Friðriki Jóni 

Arngrímssyni, lögmanni útgerðarinnar, að Anton hefði viljað hindra að sjómenn á þilfari 

Hágangs kæmust í lífshættu. Strandgæslumennirnir á gúmmíbátnum hefðu ætlað að klippa á 

togvíra skipsins á sama tíma og verið var að hífa trollið (þ.e. við yfirborð), en við það hefði 

verið hætta á að togvírinn skytist inn yfir skipið og ógnaði lífi og heilsu mannanna á dekki.
280

 

Friðrik Jón kvaðst einnig telja það „algerlega óforsvaranlegt“ af skipherranum á Senju að 

senda þrjá menn í litlum báti 12 mílur frá skipinu. „Ef eitthvað hefði komið fyrir hefði verið 

erfitt fyrir skipverja Hágangs II að bjarga þeim eða aðstoða. Allir togara- og togbátasjómenn 

vita hversu mikil hætta stafar af því þegar klippt er á togvíra eða togvír slitnar, sérstaklega 

þegar verið er að hífa. Það eru til ótal mörg dæmi um dauðaslys þar sem togvírar hafa slitnað 

og slegist í menn.“
281

 

 

Að morgni 5. ágúst fékk Senja fyrirskipun um að taka Hágang og færa til hafnar í 

Noregi til frekari rannsóknar vegna skotatburðarins. Um kl. 13 um daginn var Senja komin að 

Hágangi og krafðist þess að skipið næmi staðar og hleypti fulltrúum Strandgæslunnar um 

borð vegna skotsins um nóttina. Þessu var neitað og hótaði Senja aðgerðum mundi skipið ekki 

stöðva. Hleypt var af þremur 

aðvörunarskotum sem lentu nokkru fyrir 

framan skipið. Kl. 14.10 óskaði Eiríkur eftir 

því að fá að ráðfæra sig við útgerðina heima 

á Íslandi. Honum voru gefnar 10 mínútur til 

þess og síðan aftur 10 mínútur. Kl. 14.30 var 

skipinu snúið og sett á „fullt stím“ í átt til 

Íslands. Kl. 15.00 var Eiríkur varaður við að 

skotið yrði á skrúfu skipsins ef það næmi 

ekki staðar og var honum sagt að flytja 

áhöfnina fremst í skipið, þar sem skotið yrði 

á það aftantil. Skipið hélt engu að síður 

óbreyttum hraða og stefnu, þar til skotið 

hafði verið tveimur fallbyssukúlum án 

sprengihleðslu á skipið aftarlega á 

stjórnborðshlið og því hótað að næst yrði 

skotið í þeim tilgangi að sökkva skipinu. 
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Það var kl. 15.40 og hálftíma síðar komu 17 fulltrúar um borð í skipið, tóku stjórn þess og 

beindu ferð þess til Tromsö, þar sem það lagðist að bryggju 7. ágúst.
282

  

 

Jörgen Kosmo varnarmálaráðherra sagði frá því að hann hefði sjálfur tekið ákvörðun 

um að skotið yrði á Hágang.
283

 Kosmo sagðist líta á það „mjög alvarlegum augum þegar lífi 

norskra strandgæslumanna væri ógnað á þennan hátt“. Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra 

kvaðst telja viðbrögð við atburðunum eðlileg, en svo virtist sem um væri að ræða „mjög 

alvarlega atburði“. Hann kvaðst „harma mjög að íslenskir sjómenn skuli hafa gripið til 

aðgerða eins og þessara“. Þegar skotið hefði verið að strandgæslumönnum, með hvaða hætti 

svo sem það hefði gerst, þá væru það að hans mati eðlileg viðbrögð að skipið væri fært til 

hafnar og norsk lögregluyfirvöld tækju málið til rannsóknar.
284

  

 

Umfang rannsóknarinnar og útgáfa ákæru reyndist þó þrautin þyngri, eins og líklega 

var fyrirséð að einhverju leyti. „Óljós meðferð skotvopns, óljós lögfræði, óljós 

fiskistjórnsýsla“ – sagði í umfjöllun Dagbladet 5. ágúst. Saksóknari í Tromsö tók ákvörðun 

um að útgerð og skipstjóri Hágangs II yrðu ekki ákærð fyrir ólögmætar veiðar, enda taldi 

hann að erfitt gæti reynst að benda á sekt þeirra og ná fram sakfellingu þar sem ekki giltu 

skýrar reglur um veiðar á Svalbarðasvæðinu. „Það þarf að yfirfara allt lagakerfið [um veiðar á 

svæðinu] í þjóðréttarlegu samhengi, og mér skilst að slík vinna standi nú yfir,“ sagði 

saksóknarinn.
285

 Útgerðinni og skipstjóranum var hins vegar boðið að gangast undir 

utanréttarsekt fyrir að hafa hundsað fyrirskipanir Strandgæslunnar um að stöðva skipið o.fl.
286

  

 

Eiríkur skipstjóri sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum með að norsk yfirvöld „þyrðu 

ekki“ að taka upp kjarna málsins, þ.e. fullyrðinguna um að veiðarnar á Svalbarðasvæðinu 

væru ólögmætar. Það væri „augljóst“ að Norðmenn óttuðust að „málið [gæti] lent fyrir 

Alþjóðadómstólnum í Haag“. Hann hvatti íslenska sjómenn til að sigla nú til Svalbarða og 

fiska eins og þeir gætu og spáði „stórinnrás“ íslenskra skipa á Svalbarðasvæðið. Kristján 

Ragnarsson, formaður LÍÚ, tók mildar til orða en hélt því fram að þetta fæli í sér „óbeina 

viðurkenningu á að norsk lög frá 1977 um svæðið styðjist ekki við alþjóðalög“.
287

 Að vonum 

vakti þetta verulegt umtal í Noregi og kvaðst Olsen sjávarútvegsráðherra ósammála 

niðurstöðu ákæruvaldsins, þótt hann tæki jafnframt fram að vinna við endurskoðun reglna 

væri hafin. Aðspurður um hvers vegna íslensku skipin hefðu þá ekki verið sektuð áður fyrir 

ólögmætar veiðar, setti hann fram þá viðbáru að aðrar aðferðir hefðu verið valdar, eins og til 

dæmis að skera á troll. Það væri „einfaldara“ en að taka þá áhættu að setja norska fulltrúa um 

borð í íslensk skip, þar sem andrúmsloftið væri slæmt (n. stemningen er amper).
288

 Það má 

segja að málið hafi með þessu afhjúpað hversu reglur um stjórn fiskveiða á Svalbarðasvæðinu 

voru ófullkomnar, en þar olli ekki síst varfærni Norðmanna í Svalbarðamálum, í þeim tilgangi 

að komast hjá ágreiningi við önnur ríki.  
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Hágangur gat fljótt haldið til Íslands, en 

Anton missti af skipinu þar sem hann sat í 

gæsluvarðhaldi og flaug því heim. Hann hafði 

meðferðis brot úr kúlu sem skotið var að Hágangi 

sem mun vera á Byggðasafninu á Dalvík, en 

Morgunblaðið sagði að þar væri að myndast vísir að 

stríðsminjasafni, þar sem fyrir voru togvíraklippur 

sem notaðar höfðu verið gegn Blika EA 12 frá 

Dalvík fyrr um sumarið.
289

 Með dómi héraðsdóms 

Tromsö 17. nóvember 1994 var Anton dæmdur í 30 

daga óskilorðsbundið fangelsi fyrir ofbeldi gegn 

opinberum starfsmönnum og ólöglega meðferð 

skotvopna. Talið var sannað að hann hefði skotið úr 

haglabyssu, með föstu haglaskoti, að léttabátnum, en 

ósannað að hann hefði haft ásetning til að skjóta að 

mönnunum sem voru um borð. Hann hefði ætlað að 

skjóta nokkuð til hliðar við léttabátinn til að stugga 

við honum. Skipstjóri og útgerð Hágangs voru 

sýknuð af ákæru um að hafa brotið gegn fyrirmælum 

reglugerðar um eftirlit með fiskveiðum á 

Svalbarðasvæðinu þar sem talið var að aðgerðir 

Strandgæslunnar hefðu ekki verið reistar á henni 

heldur verið liður í sakamálarannsókn. Í umfjöllun 

um ákvörðun refsingar komst dómurinn að auki að 

þeirri niðurstöðu að Strandgæslan nyti ekki 

heimildar, í norskum lögum, til að klippa á togvíra 

skipa sem grunuð væru um ólöglegar veiðar á 

Svalbarðasvæðinu.
290

  

 

4.5. Óbreytt afstaða Noregs – engar viðræður 
Í ritstjórnargrein Aftenposten 10. ágúst 1994 sagði að fyrsta skrefið til lausnar þeim 

deilum sem væru milli Íslendinga og Norðmanna hlytu að vera viðræður, en það „þjóni ekki 

hagsmunum ríkjanna, og allra síst stærra ríkisins, að haga sér á þennan máta“.
291

 Fleiri urðu til 

að hvetja til viðræðna og samninga. Torbjörn Trondsen, prófessor við Sjávarútvegsháskólann 

í Tromsö, gekk lengra og sagði að íhuga bæri að bjóða þorskvóta í norsku lögsögunni sem lán 

þar til þorskstofninn við Ísland hefði náð sér á strik.
292

 Enginn var þó eins viljugur til 

viðræðna og skáldið Knut Ödegård, fv. forstöðumaður Norræna hússins í Reykjavík, sem 

hvatti landa sína til að koma til móts við Íslendinga og sagðist undrast framferði norskra 

stjórnvalda í Svalbarðadeilunni: „Sögu okkar eigum við Íslendingum að þakka. Við getum vel 

gefið þeim eftir eilítinn fisk.“
293

 Jens Evensen tók einnig sterkar til orða en áður. Hann sagði 

aðila verða að „róa sig niður“ og báðir yrðu að gefa eftir. „Ég legg til að deilan verði leyst 
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með pólitískum samtölum og samningaviðræðum,“ sagði hann, og vísaði til þess að óheimilt 

væri að beita valdi eða hóta valdbeitingu í samskiptum ríkja. Stríð leysi engan vanda. Hann 

taldi að til greina kæmi að bera deiluna undir Alþjóðadómstólinn í Haag, en sjálfur hafði hann 

nýlega látið þar af störfum sem dómari.
294

  

 

Tillögum Evensens var vísað á bug af blaðafulltrúa norska utanríkisráðuneytisins, 

Ingvard Havnen, með þeim orðum að ekki væri um neitt að semja. „Við höfum almennt áhuga 

á góðu sambandi við Íslendinga, einnig um sjávarútvegsmál. Hins vegar getum við ekki samið 

um réttindi, sem augljóslega tilheyra Norðmönnum. Við lítum svo á að þjóðréttarleg staða 

okkar sé sterk, og ólöglegar aðgerðir hafa engin áhrif á okkur,“ sagði hann.
295

 Þá mátti 

Johannes Hamre, forstjóri norsku Hafrannsóknastofnunarinnar, þola mikla gagnrýni í 

framhaldi þess að hann stakk upp á að samið yrði við Íslendinga um kvóta í Smugunni. Otto 

Gregussen, aðstoðarsjávarútvegsráðherra, sagði tillögur hans „fráleitar“ og Norges Fiskarlag 

tók í sama streng.
296

 Enginn norskur ráðherra ljáði máls á því að setjast að samningaborði með 

Íslendingum eða að vísa deilum um Svalbarðasvæðið til Alþjóðadómstólsins í Haag. Ummæli 

norskra ráðherra voru mjög eindregin. Godal utanríkisráðherra sagði að maður semdi ekki við 

innbrotsþjófa.
297

 Kosmo varnarmálaáðherra sagði að til greina kæmi að senda herskip á 

Svalbarðasvæðið, í þeim tilgangi að „hreinsa út“ íslenska flotann.
298

 Þessi afstaða var áréttuð 

á stuttum fundi Þorsteins Pálssonar, sem dómsmálaráðherra, og Grete Faremo, 

dómsmálaráðherra Noregs, 16. ágúst 1994. Engar viðræður yrðu milli ríkjanna nema með 

fyrirfram skilyrði um engar veiðiheimildir í Barentshafi.
299

 Ummælum norsku ráðherranna 

var sjálfsagt einkum beint inn á við í Noregi en eftir þeim var tekið á Íslandi. Jón Baldvin 

Hannibalsson sagði þau bera merki um „óvenjulega vanstillingu“ og með ummælum Godals 

væri litið hjá því að norskur dómstóll hefði heykst á að kveða upp dóm í máli Hágangsmanna 

og ákæruvaldið ekki einu sinni treyst sér til að ákæra um ólöglegar veiðar. „Þetta [væru] 

vægast sagt afar óvenjulegir mannasiðir, í samskiptum norrænna bræðraþjóða,“ sagði hann.
300

  

 

Godal leitaðist við að skýra afstöðu norskra stjórnvalda í ítarlegri grein í Aftenposten 

16. ágúst. Hann sagði að samtöl hefðu átt sér stað milli Íslands og Noregs og enginn óski þess 

að eiga í stríði við nágrannaþjóð. Noregur sé hins vegar þvingaður til að draga ákveðin mörk. 

Ísland horfi framhjá því að veiðiheimildum í þorskstofninn sé deilt milli ríkja á grundvelli 

sögulegra veiða, framganga Íslands bjóði því heim að önnur ríki muni einnig hefja veiðar á 

svæðinu og með aðgerðum þeirra sé leitast við að grafa undan norskri „Svalbarða-pólitík“. 

Með því sé á alvarlegan hátt dregið úr möguleikum á því að ábyrgri stjórnun auðlinda á 

svæðinu, til lengri tíma litið, verði viðhaldið.
301

 Þessi afstaða virðist hafa notið breiðs 

stuðnings í Stórþinginu, en ástandið í samskiptum ríkjanna var til sérstakrar umræðu á fundi 

„útvíkkaðrar“ utanríkismálanefndar, 17. ágúst 1994. Þó má nefna að Carl I. Hagen, formaður 

Framfaraflokksins (Fremskridtspartiet), sem var að vanda í stjórnarandstöðu, gagnrýndi 

ríkisstjórnina fyrir að hafna viðræðum. „Ég vildi óska þess,“ sagði hann, „að ríkisstjórnin væri 

jafn áköf í því að efna til viðræðna við Íslendinga og hún er við að verja norska hagsmuni á 

Svalbarðasvæðinu með fallbyssu-diplómatík“.
302
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Það er til merkis um óbreytta afstöðu norskra stjórnvalda að 5. ágúst 1994 var sett 

reglugerð sem takmarkaði aðgang erlendra fiskiskipa að norskri landhelgi ef þau hygðust 

koma til hafnar í tengslum við veiðar eða löndun á afla sem var veiddur í Smugunni. Í þessu 

fólst umfangsmikið hafnbann sem aðeins var vikið frá í neyðartilvikum. Í júlí 1995 fékk Már 

SH að koma til hafnar í Honningsvåg í Lofoten, en hann hafði fengið í skrúfuna. Þar var 

honum hins vegar neitað um þjónustu þar sem norska Strandgæslan áleit skipið sjóhæft. Sama 

gilti um beiðni um að viðgerð færi fram utan fjögurra mílna landhelgi, en svo fór að lokum að 

Strandgæslan aðstoðaði skipið þannig að það væri sjófært.
303

 Fleiri skip lentu í erfiðleikum. 

Hrafn Sveinbjarnarson kom til hafnar í Tromsö með bilaða vél í ágúst 1995, og var neitað um 

viðgerð, þar til stjórnvöld sáu sig um hönd. Sú reiði sem ríkti meðal norskra sjómanna á 

þessum tíma speglast í orðum formanns sjómannasamtakanna í Hammerfest, sem barðist gegn 

því að skipið fengi þjónustu. „Þeir munu sjá eftir sínum verkum sem aðstoða íslenska 

togarann,“ sagði hann. „Við erum hér að berjast fyrir sjálfri lífsbjörg okkar og munum beita 

öllum ráðum til að refsa þeim sem beint eða óbeint hjálpa Íslendingum við veiðiþjófnaðinn í 

Smugunni.“
304

  

 

 Olsen sjávarútvegsráðherra ávarpaði úthafsveiðiráðstefnuna um miðjan ágúst 1994 og 

notaði tækifærið til að víkja óbeint að deilum Norðmanna og Íslendinga. Hann sagði verkefni 

alþjóðasamfélagsins að binda enda á óábyrgar veiðar. Í Barentshafi hefðu hafist veiðar af 

aðilum sem ekki hefðu átt nokkurt tilkall til þess og veiðarnar væru í andstöðu við anda 

hafréttarsáttmálans. Formaður íslensku sendinefndarinnar, Helgi Ágústsson, brást við með því 

að segja að mikilvægt væri að vernda sérstaka hagsmuni strandríkja, en jafnframt yrði 

ráðstefnan að vera á breiðum grundvelli og samstaða að ríkja um hvernig ætti að framkvæma 

niðurstöður hennar. Ekki sé hægt að sætta sig við samstarf sem byggðist á „einhliða 

ákvörðunum nokkurra ríkja, sem hafi útilokað nágrannaríki sín og litið framhjá því að þau 

síðarnefndu væru að miklu leyti háð nýtingu sjávarauðlinda og jafnframt horft framhjá 

landfræðilegum og öðrum beinum hagsmunum, sem þau eiga að gæta á svæðinu“. „Veiðar 

íslenskra skipa á norðurslóðum hafi fylgt og muni fylgja til hins ýtrasta skýrum lögum og 

reglum hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna“, en grundvallarmarkmið Íslendinga sé 

fiskvernd og stjórnun úthafsveiða.
305

 

 

4.6.  „Antons-stóra“ reglugerðin 
Þann 12. ágúst 1994 gaf norska sjávarútvegsráðuneytið út endurskoðaða reglugerð um 

skipan þorskveiða innan fiskverndarlögsögunnar við Svalbarða fyrir árið 1994. Með henni var 

mælt fyrir um að viðurlög gegn ólögmætum fiskveiðum á Svalbarðasvæðinu væru þau sömu 

og í norskri efnahagslögsögu, en auk þess var, ólíkt fyrri reglugerð, tekið fram að „aðeins 

fiskiskip frá löndum sem hefðu veiðireynslu í þorski á Svalbarðasvæðinu“ (n. tradisjonelt har 

fisket), „þ.e. ESB, Færeyjum og Póllandi“, geti stundað veiðar á þeim kvóta sem ætlaður væri 

þriðju ríkjum. Í formála við reglugerðina sagði að nauðsynlegt væri að kveða skýrt að orði 

þannig að til staðar væri gild refsiheimild að landsrétti sem ekki ylli vafa fyrir norskum 

dómstólum. Með þessu var auk álagðrar sektar mögulegt að gera afla, veiðarfæri og jafnvel 

hlutaðeigandi skip upptækt. Reglugerðinni var ætlað að loka því „gati“ sem hafði sýnt sig í 

„Hágangsmálinu“, enda var reglugerðin uppnefnd „Antons-stóra“ reglugerðin, eftir Antoni, 

stýrimanni á Hágangi, sem er maður mikill vexti. Norskir stjórnmálamenn sögðu reglugerðina 

ekki fela í sér nýmæli heldur aðeins áréttingu á fyrri afstöðu Noregs. Í samtali við NTB 
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fréttastofunna var Brundtland forsætisráðherra harðorð í garð íslenskra stjórnvalda, sem hún 

sagði horfa aðgerðalaus á fjölda íslenskra skipa stunda „ólöglegar“ veiðar á 

fiskverndarsvæðinu við Svalbarða: „Þeir vita að þessar veiðar eru ólöglegar. Þeir vita að 

norskar reglur gilda á þessu svæði.“ „Því höfum við neyðst til að staðfesta að þróun 

undanfarinna vikna er óviðunandi. Og við munum halda því áfram, reynist það 

nauðsynlegt.“
306

 

 

Davíð Oddsson forsætisráðherra sagðist ekki telja að þessi nýja reglugerð breytti neinu 

um þjóðréttarlega stöðu Norðmanna, sem væri afskaplega veik „að okkar mati“. Ríkisstjórnin 

muni undirbúa vandlega hvernig bera megi Svalbarðamálið undir alþjóðlega dómstóla og 

standa við bakið á útgerðum sem lendi í því að skip þeirra verði færð til hafnar. Aðspurður um 

viðbrögð ef Norðmenn létu verða af hótunum um að taka íslensk skip sagði Davíð að 

Íslendingar hefðu „ekki tök á að senda varðskip á þetta svæði til að skjótast á við Norðmenn“. 

Það væri heldur engin lausn á málinu. Stjórnmálasamband þjóðanna væri ekki í hættu en 

gagnrýna verði að Norðmenn hefðu hagað sér eins og Greenpeace-menn í kringum flotann án 

þess að hafa einu sinni norskar reglur til að styðjast við. Norðmenn væru „á hæpnum sjó“ við 

Svalbarða en réttur Íslendinga „lægi ekki algerlega ljós fyrir“ og því vilji ríkisstjórnin ekki 

gefa sjómönnum falskar vonir. Þá sagði hann að ekkert gagn væri að ræða við stjórnvöld í 

Noregi á meðan þau þyrftu að leika „stríðshetjur“ í Barentshafí til þess að breiða yfir lélegan 

sjávarútvegssamning Noregs við ESB.
307

  

 

Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra gekk skrefinu lengra þegar hann sagði, í 

viðtali við Aftenposten, að kæmi til þess að Norðmenn færðu íslensk skip á Svalbarðasvæðinu 

til hafnar í Noregi mundu íslensk stjórnvöld íhuga „allar mögulegar aðgerðir, meðal annars að 

kalla sendiherra Íslands í Noregi heim“.
308

 Um var að ræða hótun um óvenjulega og alvarlega 

stjórnvaldsaðgerð, sem átti sér nokkra fyrirmynd frá tíma þorskastríðanna, þegar sendiherra 

Íslands í Bretlandi var kallaður heim árið 1973. Jón Baldvin leitaðist við að kynna málstað 

Íslendinga í fjölmiðlum á Íslandi og í Noregi, með aðstoð vinar síns og náfrænda konu sinnar, 

Gunnars G. Schram lagaprófessors, sem kallaður var heim af fundi á úthafsráðstefnunni, til að 

vera til ráðgjafar í málinu. Gunnar sagði reglugerðina bera vott um „furðulega ósvífni í garð 

aðildarríkja Svalbarðasamningsins og alranga lagatúlkun“. Hún bryti „algerlega“ í bága við 

jafnræðisreglu Svalbarðasamningsins og hlyti að kalla á viðbrögð, eða „óyndisúrræði“, af 

hálfu Íslendinga, sem væru bein mótmæli, endurskoðun á samstarfi við Norðmenn, meðal 

annars væntanlega samninga í Síldarsmugunni, og lögsókn fyrir alþjóðlegum dómstól.
309

 Í 

ítarlegri grein í Morgunblaðinu 17. ágúst 1994, sem er undir greinilegum áhrifum frá Gunnari, 

sagði Jón Baldvin reglugerðina „geðþóttafulla“. Mun eðlilegra hefði verið að taka tillit til allra 

aðstæðna, svo sem ástands stofnsins, fiskveiðiþarfa ríkja, nálægðar þeirra við veiðimið og 

veiðireynslu, en í því sambandi minnti hann á veiðar Íslendinga á Svalbarðasvæðinu á 

millistríðsárunum.
310

 Íslendingar hefðu „allt frá söguöld haft mikið yndi af hvers kyns 

málaþrasi, ekki síst landamerkjadeilum!“. Það sé þó ljóst að málskot til alþjóðlegs dómstóls, 

þ.e. Alþjóðadómstólsins í Haag, yrði þrautalending. Samningar séu „besta lausnin“, en einnig 
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sé þörf á viðræðum um stjórn veiða á norsk-íslenskri síld og úthafskarfa á Reykjaneshrygg.
311

 

Í langri grein í Dagbladet í Noregi tveimur dögum síðar komst Jón Baldvin svo að orði að 

„Norðmenn hefðu í krafti sjálfdæmis úthlutað norskum sjómönnum rausnarlegum kvótum á 

fiskveiðisvæðunum í nágrenni Svalbarða“ og hafnaði þeirri túlkun að Svalbarðasamningurinn 

gilti ekki á fiskverndarsvæðinu við Svalbarða.
312

  

 

Ingvard Havnen, blaðafulltrúi norska 

utanríkisráðuneytisins, gaf lítið fyrir þetta og 

sagði að ráðuneytið teldi ekki ástæðu til að 

svara íslenska utanríkisráðherranum. Norðmenn 

standi við að Svalbarðasamningurinn taki ekki 

til fiskverndarsvæðisins við Svalbarða. „Hluti 

þeirra fullyrðinga sem fram kæmu í grein hans 

„standist ekki með tilliti til þjóðaréttar“. Geir 

Ulfstein var raunar sammála því áliti Jóns 

Baldvins að Svalbarðasamningurinn gilti á 

fiskverndarsvæðinu, þ.e. 200 mílna svæði 

umhverfis Svalbarða, en kvað það engu breyta 

um þær reglur sem þar giltu um fiskveiðar. Þær 

væru í samræmi við ákvæði samningsins. „Það 

er ekki rétt ályktun hjá íslenska 

utanríkisráðherranum að stefna Norðmanna 

brjóti gegn sjálfum ákvæðum 

Svalbarðasamningsins,“ sagði hann. „Nýting 

auðlindanna er í samræmi við sáttmálann þar 

sem kvótum er úthlutað á grundvelli 

hefðarréttar. Þótt alþjóðlegur dómstóll kæmist 

að þeirri niðurstöðu að Svalbarðasamningurinn 

gildi einnig á fiskverndarsvæðinu mundi það 

engu breyta um úthlutun kvóta á þessum 

slóðum.“
313

 Svo kom að Godal 

utanríkisráðherra brást við skrifum Jóns 

Baldvins með ítarlegri grein í Morgunblaðinu, 

þar sem hann sakaði Íslendinga um að grafa 

undan veiðistjórn í Barentshafinu með 

„hömlulausum veiðum án skuldbindinga og virðingar fyrir skynsamlegri auðlindastjórn“ sem 

setti mjög hættulegt fordæmi. Godal setti málið að nýju í samband við stjórn veiða á „norsku 

vorgotssíldinni“, þ.e. stofni norsk-íslenskrar síldar, sem hann sagði að Norðmenn hefðu byggt 

upp með mjög ströngum veiðitakmörkunum, þannig að hann gæti nýst öðrum veiðiþjóðum. 

Síldveiðar Norðmanna við Ísland sagði Godal vera hluta efnahagslegrar og félagslegrar sögu 

Norðmanna. Því væri eðlilegt að leggja mikla áherslu á íslenska hagsmuni þegar ástand 

síldarstofnsins gerði kleift að veiða mikið úr honum. Það ætti „að vera íhugunarefni að hagi 

                                                           
311

 Mbl. 17. ágúst 1994, bls. 21. Um heimild til að vísa deilunni til Haag vísar Jón Baldvin til samnings Noregs 

og Íslands frá 1930 um lausn deilumála. Það byggist á túlkun 37. gr. samningsins. Bjarni Már Magnússon 

þjóðréttarfræðingur er á sama máli um túlkun samningsgreinarinnar og telur að vandamál tengd lögsögu ættu 

ekki að vera fyrirstaða til að höfða mál gegn Noregi vegna Svalbarðasamningsins. Sjá: Bjarni Már Magnússon: 

„Nokkrir farvegir...“, bls. 17.  
312

 Dagbladet 19. ágúst 1994.  
313

 Mbl. 20. ágúst 1994, bls. 6. Aftenposten 20. ágúst 1994, bls. 2. 

Í Aftenposten 20. ágúst 1994 var Jón Baldvin 

Hannibalsson sagður „humørfylt hærfører fra 

havet“. Í heilsíðu-viðtali við blaðið kvaðst hann 

ítrekað vera vinur Norðmanna. Einhliða 

umráðarétt þeirra á Svalbarða-svæðinu geti hann 

þó ekki samþykkt. Norðmenn væru 

„aggressívir“ og „imperíalistískir“ í túlkun sinni 

á ákvæðum Svalbarðasamningnsins – sem 

blaðamaður Aftenposten sagði Jón Baldvin hafa 

þulið af hjarta eftir minni. Þessi fruntalega 

skopteikning birtist framar í blaðinu (bls. 8, 16). 



 
 

63 

 

menn sér að vild á Barentshafi séu þeir að bjóða heim sams konar ábyrgðarleysi af hálfu 

annarra þjóða“, en það geti komið niður á síldarstofninum.
314

  

 

4.7. Mokveiði í Smugunni 

Í ágúst 1994 héldu mörg íslensk skip til veiða í Barentshaf vegna frétta af auknum 

veiðum í Smugunni.
315

 Á þriðja tug íslenskra skipa eða skipa sem sigldu undir hentifána og 

voru með íslenska áhöfn voru að veiðum í Barentshafi 11. ágúst, annaðhvort á 

Svalbarðasvæðinu eða í Smugunni og höfðu ekki verið fleiri síðan haustið áður.
316

 LÍÚ og 

Sjómannasambandinu taldist til að um 500–600 manns væru um borð í skipunum.
317

 Öll þessi 

skip hættu veiðum 12. ágúst og héldu ýmist í Smuguna eða heim á leið. Björn Jónasson, 

skipstjóri Drangeyjar, sagði útgerðarmenn vera að hugsa sinn gang vegna 

reglugerðarbreytingar um Svalbarðasvæðið. Alls staðar væri hins vegar nógur fiskur, bæði á 

Svalbarðasvæðinu og í Smugunni.
318

 Á fundi ríkisstjórnarinnar 16. ágúst var ákveðið að 

bregðast við áskorunum um að gera út aðstoðarskip í Barentshaf með því að senda varðskipið 

Óðin þangað.
319

 Samtímis greindi Þorsteinn Pálsson frá því að hann hefði beðið um að 

fallbyssa Óðins yrði tekin niður, þannig að ekki færi á milli mála að skipið ætti ekki að taka 

þátt í neinum átökum heldur þjónusta íslensku skipin og íslenska sjómenn, en um borð í 

skipinu yrði læknir.
320

 Skjótar hendur voru 

hafðar við undirbúning að ferð Óðins, allt 

„troðfyllt“ af olíu og tekinn tvöfaldur skammtur 

af því sem teldist til daglegra nauðþurfta svo 

sem matvæli o.fl. Að auki tók skipið mikið af 

varahlutum fyrir togarana, sem gert var ráð fyrir 

að yrðu afgreiddir eftir þörfum.
321

  

 

För Óðins í Barentshaf var túlkuð, með 

nokkrum rétti, sem stuðningur við veiðarnar og 

vakti athygli í Noregi. Furðu vekur að á forsíðu 

Dagbladet, þriðja stærsta blaðs Noregs, var því 

slegið upp í æsistíl að Íslendingar hygðust senda 

„sjúkraskip“ á miðin og þeir óttist „blóðuga 

sjóorrustu!“
322

 Kosmo varnarmálaráðherra sagði 

í samtali við Morgunblaðið að ákvörðunin kæmi 

sér í opna skjöldu, en henni yrði auðvitað ekki 

breytt. Hún myndi hins vegar ekki hafa nein 

áhrif á stefnu norskra stjórnvalda. Þau rök 

Íslendinga, að skipið ætti meðal annars að hafa 

lækni innanborðs og sinna neyðarþjónustu, væru 

sérkennileg. „Ef íslenskir fiskimenn þurfa á 

læknishjálp að halda er fljótlegra að senda 
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Þessi mynd og fyrirsögn er af forsíðu 

Aftenposten 17. ágúst 1994. Í blaðinu var haft 

eftir Jóni Baldvini að um væri að ræða „helt 

normal sjømanns-service“ en ekki „et nytt 
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björgunarþyrlu frá Finnmörku,“ sagði hann. Aðspurður hvort hann teldi að Íslendingar 

óttuðust að menn kynnu að slasast í árekstrum við norsk strandgæsluskip, svaraði Kosmo að 

færu Íslendingar eftir gildandi siglingareglum myndi enginn meiðast.
323

 Hvað sem þessu leið 

er ljóst að nokkurrar tortryggni gætti í garð norsku Strandgæslunnar þótt Kristján Ragnarsson, 

formaður LÍÚ, tæki skýrt fram að ekkert benti til að hún mundi ekki aðstoða íslensk skip.
324

  

 

 Um þetta leyti voru Íslendingar gagnrýndir harðlega fyrir notkun flottrolls í Smugunni, 

sem norskum skipum var óheimilt að nota við þorskveiðar vegna þess að talið var að meira 

veiddist af smáfiski. Flotvarpa er mikið stærri en botnvarpa og dregin, oftast af einu skipi, án 

þess að snerta botn, en hlerar halda henni niðri í sjó. Torstein Myhre hjá norsku 

Strandgæslunni sagði til að mynda að það væri siðferðislega óverjanlegt af Íslendingum að 

nota flotvörpu til að hámarka veiðar sínar. Íslendingar mótmæltu þessu og bentu á að 

flotvarpa væri leyfð í íslenskri lögsögu auk þess sem íslenskir fiskifræðingar teldu hana ekki 

skaðlegri en venjulega botnvörpu nema síður væri. Kæmi í ljós, á Íslandsmiðum, að of mikið 

væri af smáfiski í aflanum, væri viðkomandi svæði einfaldlega lokað. Að auki stundi norsk 

skip veiðar á úthafskarfa með flottrolli, en sá stofn yrði að vísu ekki veiddur öðruvísi.
325

 

Þorsteinn Pálsson sagði engan grundvöll fyrir þessari gagnrýni og upplýsti að íslensk 

stjórnvöld hefðu farið fram á skriflegan vísindalegan rökstuðning fyrir banni við veiðum í 

flotvörpu en sá rökstuðningur hefði ekki fengist.
326

  

 

Hvað sem þessu líður þá var aflameðferð um borð í íslenskum frystitogurum verulegt 

feimnismál á þessum tíma, sem ekki var bundið við veiðisvæðið í Smugunni en tengdist 

deilum um fiskveiðistjórn á Íslandsmiðum. Fáir þorðu að tjá sig undir nafni um brottkast á 

smáfiski og var erfitt að átta sig á umfangi þess.
327

 Á fiskiþingi 1994, þar sem Þorsteinn 

Pálsson sjávarútvegsráðherra varði bæði aukið veiðieftirlit og stjórnkerfi fiskveiða, sagði hann 

að verstu sögur sem hann hefði heyrt af aflameðferð um borð í íslenskum skipum, hefðu verið 

af veiðum utan lögsögunnar, en þar væri ekkert kvótakerfi.
328

 Morgunblaðið fjallaði sumarið 

1995 ítarlega um veiðarnar í Smugunni árið áður og hélt fram á grundvelli viðtala við 

sjómenn að þar hefði „gríðarlega mikið“ af þorski eyðilagst og verið kastað fyrir borð, en það 

hefði ekki síst átt við í flottrollsveiðinni síðari hluta sumars.
329

 Hér mun ekki síst hafa valdið 

að skipstjórar hafi lent í að taka of stór hol, sem skipin hafi ekki ráðið við. Þó er erfitt að 

alhæfa um þessi mál, meðal annars vegna þess að veiðiaðferðir og meðferð afla eru 

mismunandi eftir skipum og búnaði. Sjávarútvegsráðuneytið brást við þessum upplýsingum 

með því að breyta reglugerð um möskvastærðir í október 1995, þannig að skylt var að hafa 

155 mm möskva í síðustu 8 metrum trollsins, sem dró úr líkum á því að smáfiskur væri í 

aflanum. 

 

 Íslenskir útvegsmenn voru heitir út í Norðmenn og þær raddir heyrðust meðal þeirra 

að til greina kæmi að beina öllum íslenska togaraflotanum í Smuguna. Jóhann Jónsson hjá 

Hraðfrystihúsi Þórshafnar hélt því fram að flotinn gæti veitt allt að 100.000 tonn af þorski þá 

um haustið, á fimm mánaða tímabili, en það mundi jafngilda um 15% af heildarkvóta þorsks í 
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Barentshafi.
330

 LÍÚ hélt fund með útgerðarmönnum fiskiskipa sem stunduðu úthafsveiðar á 

Akureyri 24. ágúst, til að ræða veiðarnar í Smugunni og á Svalbarðasvæðinu. 

Utanríkisráðherra og sjávarútvegsráðherra voru gestir fundarins og í fundarboði sagði að 

útgerðarmönnum „verði kynnt stefna ríkisstjórnarinnar er snertir veiðar á veiðisvæðinu við 

Svalbarða og í Smugunni og þeim gefin ráð er snerti framhald veiðanna“.
331

 Nokkrar 

væntingar höfðu byggst upp fyrir fundinn og 19. ágúst barst áskorun frá miðunum frá 

áhöfnum 22 skipa, sem voru við veiðar í Smugunni, til forsætisráðherra, þar sem farið var 

fram á að látið yrði reyna á réttarstöðu Íslendinga til fiskveiða á Svalbarðasvæðinu. 

Áhafnirnar sögðu það væri... 

 
...óþolandi fyrir okkur að sitja undir því að vera kallaðir þjófar af æðstu mönnum norska ríkisins 

fyrir það að vinna þau störf sem okkur er falið að sinna af Íslendingum fyrir Íslendinga. 

Samkvæmt okkar skilningi á Svalbarðasamningnum teljum við engan vafa á jöfnum rétti okkar 

til nýtingar auðlinda á svæðinu til jafns við aðra aðila samningsins. Það er okkur ekki sæmandi 

að láta Norðmenn hrekja okkur af svæðinu, með einhliða setningu ofbeldisreglugerðar, án þess 

að við látum reyna á það til fulls hver réttur okkar er. Í trausti þess að þér beitið yður fyrir þeim 

aðgerðum hið fyrsta er best mega þjóna hagsmunum okkar til framtíðar.
332

  

 

Á Akureyrarfundinum gátu ráðherrarnir ekki gefið nein skýr eða ný skilaboð, fremur 

en við var að búast. Þó gátu þeir greint frá þeim undirbúningi sem hafði verið ráðist í til að 

kanna réttarstöðu Svalbarðasvæðisins og kosti þess og galla að bera ágreining ríkjanna undir 

alþjóðlegan dómstól. Það var fyrir beiðni Þorsteins Pálssonar að Jóhann bar til baka tillögu 

sína um að íslensk skip settu sér einhliða aflaviðmiðun í Barentshafi, eins og nokkur umræða 

hafði verið um, en Jóhann var hins vegar kosinn á fundinum til að vera „forystumaður“ 

úthafsveiðihóps innan LÍÚ.
333

 Þorsteinn sagði tillöguna ekki skynsamlega. Kvóti Íslendinga 

yrði viðbót við það hámark sem búið væri að úthluta og af þeim sökum gætu Íslendingar ekki 

með góðu móti haldið því fram að slík kvótasetning væri fiskverndunaraðgerð. Þá yrðu 

Íslendingar í framhaldi að svara þeirri spurningu hvort þeir vildu að aðrar þjóðir settu einhliða 

kvóta á stofna sem ganga inn og út úr íslenskri lögsögu. Því svara ég neitandi, sagði Þorsteinn 

á fundinum.
334

 

 

Veiði reyndist dræm í Smugunni eða „alger ördeyða“, á stundum, eftir að skipin höfðu 

flutt sig þangað, og höfðu margir hug á því að færa sig að nýju yfir á Svalbarðasvæðið og 

biðu eftir niðurstöðu fundarins á Akureyri, eins og Þórarinn Stefánsson, skipstjóri á 

Rauðanúpi, sagði í samtali við Morgunblaðið.
335

 Afli íslenskra skipa og hentifánaskipa í eigu 

Íslendinga í Barentshafi nam á þessum tíma, um 11.200–12.400 tonnum af þorski, það sem af 

var árinu, samkvæmt LÍÚ, en norsk stjórnvöld töldu magnið mun meira, eða um 22.000 tonn, 
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en þar af hefðu hentifánaskip veitt um 7.000 tonn.
336

 Náin samvinna var með íslensku 

skipunum, sem drógu flest meðfram norsku landhelgislínunni. Samvinnan var jafnvel mun 

betri en á heimamiðum. Upplýsingum um aflatölur var miðlað um talstöð, en notaður var 

nafnakvóti, til að villa um fyrir Norðmönnum. Nöfn ráðherranna o.fl. voru notuð þannig að 

skipstjórarnir sögðust til dæmis vera með tvo Össura (eða slaufustráka) eða Þorsteina og voru 

menn misjafnlega hátt metnir í þessu dulmáli, að því er fréttaritari Morgunblaðsins, um borð í 

Runólfi SH, greindi frá.
337

  

 

 Mikil aflahrota var í Smugunni seinni hluta ágúst og varði fram í miðjan september, 

þegar mjög dró úr veiðum. Guðmundur Kjalar Jónsson, 

skipstjóri á Sjóla frá Hafnarfirði, sagði 

„flottrollsævintýri“ hafa hafist 23. ágúst, en síðan þá hefði 

linnulaus vinnsla verið í skipinu og veiðin takmarkast við 

vinnslugetuna, sem væri 15–20 tonn af flökum á 

sólarhring sem samsvaraði 25–50 tonnum upp úr sjó. 

Skipið hefði veitt íslenska þorskkvótann sinn, 254 tonn, á 

einni viku, og stefndi á að fara ekki heim fyrr en 

fulllestað, með 445 tonn af fullunnum afurðum. 

Guðmundur sagði þorskinn aðeins veiðast á norsku 

landhelgislínunni, en stærð hans væri mismunandi eftir 

því hve sunnarlega menn togi, sem hefði leitt til að menn 

hafi fært sig til. „Þorskurinn kemur inn í Smuguna úr 

norsku landhelginni, en með því að svona mörg skip 

draga í einfaldri röð hvert á eftir öðru eftir línunni kemst 

fiskurinn ekki lengra,“ sagði Guðmundur í viðtali við 

Morgunblaðið. Mikil vinnulota var um borð í skipunum, 

við þetta, sem Sigurður Kristinsson, „héraðslæknir í 

Smugulæknishéraði“, varð var við, en nokkur minniháttar 

slys komu upp, flest við vinnu eftir miðnætti þegar menn 

voru oft örþreyttir.
338

 Þegar flest skip voru í Smugunni frá 

Íslandi töldu áhafnir þeirra mörg hundruð manns og því 

ekki að undra að vel væri fylgst með lífi og starfi manna 

þar nyrðra. Mikið var skrafað í talstöðina milli skipa. 

Þegar varðskipið kom á miðin haustið 1994 miðluðu 

varðskipsmenn veðurfregnum og gátu greint frá úrslitum 

knattspyrnuleikja, sem eftirspurn var eftir, auk þess að 

bregða sér í hlutverk fréttaþula, en LÍÚ tók saman 

fréttapakka og sendi varðskipinu.
339
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Aflafréttir úr Smugunni ollu titringi í Noregi. Varðskipið Óðinn, sem kom til 

Hammerfest 8. september, með veika sjómenn, fékk óblíðar móttökur norskra 

smábátasjómanna, sem kölluðu Íslendinga sjóræningja. Olsen sjávarútvegsráðherra sagði í 

samtali við norska ríkisútvarpið að „íslenska þjóðin ætti satt að segja að skammast sín fyrir 

sjálftöku af þessu tagi. Íslendingar einir hafi þegar náð aflamagni, sem væri rúmlega helmingi 

meira en allur þorskkvóti norska strandveiðiflotans frá ágústmánuði og út árið“. Það væri útlit 

fyrir að íslenskir stjórnmálamenn væru ekki færir um að „manna sig upp og grípa inn í“. 

Þorsteinn Pálsson hafnaði ummælum Olsens og vísaði til þess að Norðmenn hefðu til þessa 

neitað öllum viðræðum um pólitíska lausn á deilum ríkjanna.
340

 Norskur almenningur lét 

málið til sín taka og barst íslenskum ráðamönnum og fjölmiðlum nokkur fjöldi bréfa frá 

Noregi auk þess að haft var samband símleiðis við áhrifamenn í íslenskum sjávarútvegi og 

ráðuneytin.
341

 Meira að segja slúðurblaðið Se og Hör lét málið til sín taka. Fulltrúi þess bjó 

sig sem íslenskan sjómann og tók sér stöðu í miðbæ Bergen með fiskvagn, stafla af þorski og 

íslenska fánann. Þar kallaði hann upp að hann seldi þorsk beint úr Smugunni á aðeins „Halvur 

Prisur!“ Viðtökurnar munu hafa verið á ýmsa vegu. Gömul kona steytti að honum hnefann og 

sagði honum að snauta burtu með þýfið. Sjómaður sem sestur var í helgan stein klappaði 

honum vinsamlega á bakið og sagði: „Fyrst Íslendingar eru á annað borð að veiða í Smugunni 

er nú skömminni skárra að þeir komi hingað til að selja aflann.“
342

 

Árið 1994 var það ár sem veiðarnar í Barentshafi gengu best auk þess sem afli var 

mestur, en veiðarnar skiluðu um 5 milljörðum króna í þjóðarbúið, sem nam um 5,5% af 

útflutningsverðmæti landsins.
343

 Þá er ljóst að veiðarnar höfðu nokkuð víðari áhrif á 

hagkerfið, meðal annars í tengslum við kaup á veiðarfærum og viðhald skipa, en ástandið í 
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íslenskum vélsmiðjum og skipasmíðastöðvum mun hafa örvast nokkuð árið 1994, eftir 

verkefnaskort árin á undan.
344

 Efnahagslífið var einnig að taka við sér á þessum tíma. Í 

framhaldi af ríkisstjórnarfundi 20. september 1994 og síðar í stefnuræðu á Alþingi 4. október, 

lýsti Davíð Oddsson forsætisráðherra því yfir að sjö ára kyrrstöðutímabili virtist vera lokið og 

á næsta ári yrði hægt að greiða niður erlendar skuldir þriðja árið í röð. Nánast allar spár um 

bata í efnahagslífinu bentu til stöðugleika, svo sem um gengi, verðbólgu og vexti auk þess 

sem atvinnuleysi verði minna en spáð hefði verið.
345

 Þórður Friðjónsson, forstjóri 

Þjóðhagsstofnunar, sagði daginn eftir að bati í efnahagslífinu væri af tvennum ástæðum. 

Annars vegar að afli af fjarmiðum hefði aukist verulega, en hins vegar að aukin batamerki 

mætti greina í útflutningsiðnaði, ferðaþjónustu o.fl. Flest benti til að vöxtur yrði áfram, en til 

lengri tíma litið yrði meiri óvissa en oft áður vegna þess að afkoman væri núna að miklu 

stærri hluta en áður byggð á fiskafla af fjarlægum miðum. Þar væri ekki á vísan að róa og 

sérstakri óvissu ylli sú lægð sem þorskstofninn við Ísland væri í.
346

 Það er ljóst af þessu að 

veiðarnar í Barentshafi skiptu miklu fyrir þjóðarbúið og að erfitt væri að ganga undir 

samninga sem mundu takmarka veiðarnar svo verulegu næmi.  

4.8. Upphaf samningaviðræðna 

Öll él birtir upp um síðir og svo kom að utanríkisráðherrar Íslands og Noregs komu sér 

saman um það, utan dagskrár, þar sem þeir voru á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna á 

Borgundarhólmi 1. september 1994, að hafnar yrðu embættismannaviðræður milli landanna. 

Sennilegt er að Norðmenn og í raun báðir aðilar hafi talið á það reynandi að auka með því 

samskipti milli landanna. Godal sagði eftir fundinn að ráðherrarnir hefðu verið „sammála um 

að auka samráð og samræður um alla sameiginlega hagsmuni Íslands og Noregs í 

fískveiðimálum“, en hvað varði afstöðuna til Svalbarðasvæðisins hafi „ekkert þokast í 

samkomulagsátt“.
347

 Jón Baldvin sagði Íslendinga reiðubúna í viðræður, en hann sæi enga von 

nú um samninga.
348

 Á fundi Barentshafsráðsins um miðjan október ræddust ráðherrarnir við 

að nýju og ákváðu að viðræður hæfust 11. október. Jafnframt kom þeim Jóni Baldvini og 

Andrej Kozyrev, utanríkisráðherra Rússlands, sem var á fundinum, saman um að haldinn yrði 

tvíhliða embættismannafundur Íslands og Rússlands, hann yrði tímasettur síðar en mundi eiga 

sér stað fyrir opinbera heimsókn Jóns Baldvins til Rússlands 12. október 1994.
349

 Með þessu 

var opnað á könnunarviðræður milli ríkjanna, án fyrirframskilyrða, um til að mynda að 

íslensk skip hættu veiðum í Barentshafi meðan þær ættu sér stað.350
 

 

Norges Fiskarlag var afar andsnúið viðræðum við Íslendinga sem snúast mundu um 

annað en skilyrðislausa brottför íslenskra skipa úr Barentshafi. Samtökin höfðu þungar 

áhyggjur af veiðum Íslendinga í Smugunni. Forsvarsmenn þeirra gengu á fund Eiðs 

Guðnasonar, sendiherra Íslands, 12. september 1994, og afhentu honum harðort mótmælabréf 

til íslenskra stjórnvalda, þar sem minnt var á þá þróun sem hefði átt sér stað á austurströnd 

Kanada, þar sem „kæruleysi, skortur á virðingu fyrir öðru fólki, gróðafíkn og ábyrgðarleysi“ 

hefði lagt samfélög í rúst. Nú óttist íbúar strandhéraðanna það sem eigi sér stað í 

Barentshafi.
351

 Ársfundur Fiskarlaget fór fram í Þrándheimi 8. október 1994 og fyrir fundinn 

hafði hinn áhrifaríki formaður samtakanna, Einar Hepsø, sagt að veiðar Íslendinga teldust 

ekki lengur ögrun gagnvart Noregi og Rússlandi heldur umhverfisglæpur og krafðist þess að 
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gripið yrði til neyðarréttar til að stöðva veiðarnar með sama hætti og Kanadamenn hefðu gert 

gagnvart veiðum utan sinnar lögsögu.
352

 Svo brá við að fulltrúa LÍÚ var boðið á fundinn, 

ásamt fulltrúa frá færeysku útvegsmannafélagi, þar sem þeir sátu undir harðri gagnrýni á 

framkomu þjóðanna gagnvart Norðmönnum í Barentshafi. Dagblaðið Verdens Gang sagði 

fulltrúa Íslands, Svein Hjört Hjartarson, hafa verið „hugrakkasta mann fundarins“ og „í gini 

ljónsins“, þar sem hann hefði tekið orðið og varið landa sína og krafist veiðikvóta í 

Barentshafi. Viðbrögð við máli hans voru heiftarleg og voru gerð hróp að honum, en blaðið 

sagði að honum hefði verið „slátrað“ á fundinum (n. sendt hjem som slakt). Heldur mun það 

orðum aukið, en Sveinn sagði í viðtali við Morgunblaðið að honum hefði liðið „nánast eins og 

í ljónagryfju“.
353

 Á fundinum sagði Håkon Hansen, formaður Fiskebåtredernes Forbund, að 

Íslendingar væru ósamkvæmir sjálfum sér. Norðmönnum væri rétt að gera það sem 

Íslendingar hefðu gert við sömu aðstæður og færa efnahagslögsöguna í 250 mílur, sem mundi 

loka Smugunni. Þessi tillaga, sem var raunar ekki ný af nálinni, var samþykkt á fundinum og 

kom í framhaldi til nokkurrar, en ekki alvarlegrar, umræðu á norska Stórþinginu á næstu 

árum.
354

 

 

Aðalfundur Fiskarlaget var annars að mestu lagður undir umræðu um eitt mál: 

aðildarsamninginn við Evrópusambandið, sem segja má að hafi bjargað samtökunum sem 

höfðu verið við að liðast í sundur vegna óeiningar. Sjávarútvegsráðherrann hafði ekki staðið 

að öllu leyti undir nafnbótinni „no-fish“ Olsen og höfðu gárungarnir tekið að kalla hann „a-

few-fish“ Olsen, eins og Brundtland forsætisráðherra sagði í léttum dúr á aðalfundinum, sem 

hún sótti í þeim tilgangi að tala fyrir samningnum þótt fyrir daufum eyrum væri.
355

 

Brundtland notaði jafnframt tækifærið og sagði veiðar Íslendinga ábyrgðarlausar, 

siðferðislega rangar og fara fram í skjóli ófullkomins þjóðaréttar. Öll ríki bæru ábyrgð á því 

að stærð fiskiskipaflota þeirra tæki mið af þeim auðlindum sem ríkin réðu yfir. Það sagði hún 

að Norðmenn hefðu gert og þess sama yrði að krefjast af öðrum ríkjum. Hún vonist til þess að 

samningar náist við Ísland, á breiðum grundvelli, en samkomulag sé með löndunum um að 

hefja samræður um allar hliðar á samstarfi þeirra í sjávarútvegsmálum. Íslendingar þurfi að 

sýna nauðsynlegt raunsæi og koma fram af alvöru. Rússar séu samstiga Norðmönnum auk 

þess sem sjávarútvegskomissar Evrópusambandsins hafi lýst yfir áhyggjum af málinu. Þá sé 

mjög alvarlegt og komi á óvart að Íslendingar leitist við að grafa undan norskum reglum á 

Svalbarðasvæðinu, en telja verði að nú loksins hafi Íslendingar skilið að þeir geti ekki veitt 

þar þorsk og að Noregur muni framfylgja lögum á svæðinu.
356
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Norðmenn virðast hafa leitað eftir stuðningi ESB í deilunni við Íslendinga og má geta 

þess að Paleokrassas, hinum gríska sjávarútvegskomissar Evrópusambandsins, var flogið yfir 

Smuguna í för með Olsen sjávarútvegsráðherra um þetta leyti. Komissarinn virðist hafa haft 

miklar áhyggjur af málinu og sagðist hafa fyllst reiði við að horfa upp á veiðarnar. 

Framkvæmdastjórnin hafi kortlagt aðstæður í Smugunni en ESB bíði þess að sjá hvað komi út 

úr viðræðum Noregs og Íslands. Kjósi Noregur að gerast aðili að ESB muni það óefað styrkja 

þær aðgerðir sem ESB geti gripið til.
357

 Í þessum orðum virðist hafa falist ádráttur um að 

tekið yrði upp löndunarbann á fiski úr Smugunni í höfnum ESB-ríkja. Gunnar G. Schram taldi 

það innantóma hótun, enda væri hún andstæð stefnu ESB um fríverslun auk þess slík 

ráðstöfun þarfnaðist samþykkis þjóðþinga allra aðildarríkja sambandsins.
358

 Áformin voru að 

því er virðist úr sögunni þegar aðildarsamningurinn var felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok 

nóvember. Íslenskir útvegsmenn virðast hafa haft áhyggjur af málinu og fögnuðu þeim 

úrslitum. Kristján Ragnarsson sagði þau „það besta sem hefði getað gerst“, þar sem Noregur 

gæti nú ekki beðið um aðstoð ESB til að stöðva veiðar íslenskra skipa í Barentshafi. Þorsteinn 

Már Baldvinsson hélt því fram að þetta gæfi Íslendingum „grænt ljós“ til að halda veiðunum 

áfram.
359

  

 

4.9. Skip tekin og færð til hafnar 

Um miðjan september 1994 varð tregara um afla í Smugunni, sem varð til þess að 

íslensku skipin freistuðust til að elta fiskinn inn á Svalbarðasvæðið, þótt vitað væri að í því 

fælist veruleg áhætta. „Það er óþolandi að vera að fiska eins og þjófur á nóttu á sífelldum 

flótta undan norskum varðskipum,“ sagði íslenskur skipstjóri úti á miðunum um þetta leyti.
360

 

Þann 20. september voru 30–40 íslensk skip allt að 4 sjómílur, eða jafnvel lengra, inn á 

Svalbarðasvæðinu.
361

 Í þessu fólst veruleg ögrun og svo fór að tvö skipanna, Björgúlfur EA 

og Óttar Birting, sem skráður var í Panama en í eigu Íslendinga, voru tekin að veiðum um 10–

13 mílur vestan við Smuguna, að morgni laugardagsins 24. september. Varðliðar úr Senju, 

skipi Strandgæslunnar, sigu um borð í skipin úr þyrlu og sneru þeim til hafnar í Tromsö í 

Noregi. Fjöldi annarra skipa, íslenskra og færeyskra, var samtímis að veiðum á þessum 

slóðum og fylgdu skipunum eftir í þeim tilgangi að sigla með þeim til hafnar í Noregi, þar til 

þeim var snúið til baka eftir fimm klukkustundir. Sigurður Haraldsson, skipstjóri á Björgúlfi 

EA, kvaðst mjög ósáttur við að fylgdarskipunum hefði verið snúið við. „Sterkur leikur“ hefði 

verið að sigla þeim í fylkingu.
362

 Skipin fengu þó stuðning í því að skipstjórar og áhafnir á 38 

íslenskum og færeyskum fiskiskipum, sem töldu alls um 1000 manns, sendu norsku 

ríkisstjórninni sameiginleg mótmæli, en þar sagði að Norðmenn hefðu „einhliða“ „slegið eign 

sinni á hafsvæði umhverfis Svalbarða, sem þeir [ættu] ekki fremur en aðrir“.
363

 Lagt var 

farbann á skipin við komu til hafnar, meðan á rannsókn málsins stóð, en útlit var fyrir að háar 

sektir yrðu lagðar á útgerðir skipanna og skipstjóra þeirra auk þess að afli yrði gerður 

upptækur, en skylt var, samkvæmt norskum lögum, að taka tillit til ábata af brotinu við 

ákvörðun sektar. Það gerði að verkum að þýðingu hafði hversu stór hluti af afla skipanna 
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hafði verið veiddur á Svalbarðasvæðinu. Óttar Birting var með 200 tonn af þorski, en 

Björgólfur var nýkominn til veiða í Barentshafi og með lítinn afla.
364

 Skipunum var heimilt að 

láta úr höfn 29. september gegn bankaábyrgð fyrir greiðslu sektar, yrði hún staðfest fyrir 

dómi, en skipstjórar og útgerðir beggja skipa neituðu að gangast undir hana utan réttar.
365

 

 

Ríkisstjórn Íslands mótmælti töku Björgúlfs EA með orðsendingu til utanríkisráðherra 

Noregs, 26. september. Það var í fyrsta sinn sem Ísland afhenti öðru norrænu ríki formleg, 

diplómatísk mótmæli. Í orðsendingunni var vísað til fyrri yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar og 

tekið fram að íslenskum skipum hefði verið haldið að veiðum á svæðinu án atbeina eða 

hvatningar íslenskra stjórnvalda og á ábyrgð 

skipstjóra og útgerðarmanna skipanna. Í 

orðsendingunni var taka skipsins kölluð 

„ólögmæt aðgerð“ og réttur Noregs til 

„einhliða stjórnunar“ á Svalbarðasvæðinu 

véfengdur. Þá sagði að íslensk stjórnvöld 

hefðu ítrekað boðið samninga um veiðar í 

Barentshafi, sem fælu meðal annars í sér að 

gegn sanngjörnum kvóta þar yrðu veiðar 

íslenskra skipa á alþjóðlegu hafsvæði 

takmarkaðar. Ríkur samkomulagsvilji væri 

enn til staðar af hálfu Íslands og vonir væru 

bundnar við að þessir atburðir trufluðu ekki 

ráðgerðar viðræður ríkjanna um sameiginleg 

hagsmunamál á sviði sjávarútvegs. Vegna 

þessara atburða verði, jafnframt undirbúningi 

þeirra viðræðna, að fá úr því skorið fyrir 

alþjóðadómi hver sé réttarstaða samningsríkja 

Svalbarðasamningsins.
366

 Yfirlýsingin 

takmarkaðist við mótmæli vegna Björgúlfs, 

þar sem Óttar Birting var á hentifána þótt til 

hafi staðið að skrá skipið á íslenskan fána.
367

  

 

Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra sagði aðgerðirnar óskiljanlegar í ljósi 

upphafs viðræðna og þess að um væri að ræða skip sem þegar hefðu náð fullfermi í 

Smugunni. Davíð Oddsson tók undir það og sagði ljóst að atburðurinn væri ekki til þess 

fallinn að auðvelda viðræður við Norðmenn: „Gagnvart Norðmönnum er það erfitt að menn 

skuli hafa verið að veiða á þessu umdeilda svæði nákvæmlega á þessum tíma þegar komin var 

glæta í viðræðurnar. Og á móti eru atburðir af þessu tagi ekki til þess að auðvelda okkar 

samningsvilja“, en við „viljum leita og reyna samningaleiðina til þrautar.“
368

 Þorsteinn 

Pálsson sagði að þeir sem flytja mundu málið fyrir útgerðir skipanna í Noregi ættu „að 

sjálfsögðu kost á að fá aðstoð varðandi allar upplýsingar um þjóðréttarlega stöðu deilunnar. 

Hins vegar höfum við þráfaldlega vakið á því athygli, að það er allsendis óvíst að norskir 

dómstólar dæmi um þjóðréttarskuldbindingar Norðmanna. Þeir skoða fyrst og fremst hvort 

norsk lög standast norska stjórnarskrá og það er því óvíst að norskir dómstólar leysi úr 

                                                           
364

 Mbl. 27. september 1994, bls. 6.  
365

 Mbl. 28. september 1994, bls. 24. 30. september, bls. 4. 1. október, bls. 2.  
366

 Mbl. 27. september 1994, bls. 7.  
367

 Mbl. 30. september, bls. 4. 1. október, bls. 2.  
368

 Mbl. 27. september 1994, bls. 7. 

„Er du en „norsk torsk?““, spurðu norsku 

löggæslumennirnir í teikningu Sigmund í 

Morgunblaðinu 1. október 1994. Fjárhæð 

álagðrar sektar réðst af þeim hluta aflans sem 

veiddur var á Svalbarðasvæðinu. 



 
 

72 

 

réttarágreiningi milli þjóðanna. Ef það mál leysist ekki með samningum þá þarf að fá úr því 

skorið fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag,“ sagði Þorsteinn.
369

  

 

Dómur héraðsdóms Tromsö í máli útgerða og skipstjóra Björgúlfs og Óttars Birtings 

var kveðinn upp 15. janúar 1995. Í dóminum var fjallað um fiskverndarsvæðið við Svalbarða 

og talið að það hafi verið sett á fót með gildri lagaheimild. Sama gildi um reglugerð um 

skipan þorskveiða á svæðinu árið 1994 („Antons-stóra“ reglugerðina). Í dóminum sagði að 

reglugerðin fæli ekki í sér brot á jafnræðisreglu Svalbarðasamningsins, meðal annars þar sem 

við ákvörðun kvóta til þriðju ríkja hefði verið tekið mið af veiðireynslu á 10 ára tímabili. Það 

væri umdeilt að hve miklu leyti ákvæði Svalbarðasamningsins um jafnræði aðila og 

stjórnunarábyrgð Norðmanna gilti á 200 mílna fiskverndarsvæðinu, en af þessu leiði að ekki 

væri nauðsynlegt að taka afstöðu til þess og voru útgerðir og skipstjórar skipanna dæmdar til 

hárra fjársekta.
370

 Í dóminum má því segja að ekki hafi verið fallist á fremstu sjónarmið 

norskra stjórnvalda um að Svalbarðasamningurinn gilti ekki á Svalbarðasvæðinu, en 

niðurstaðan var engu að síður sigur fyrir norsk stjórnvöld, sem gátu, með þessu, gengið að því 

sem vísu að háum sektum yrði komið fram gagnvart þeim sem gerðust brotlegir við 

veiðistjórnarreglur á Svalbarðasvæðinu.  

 

4.10. Samantekt 
Það voru íslenskir útvegsmenn og skipstjórar sem áttu frumkvæði að veiðunum í 

Smugunni og síðan á Svalbarðasvæðinu. Aðild Íslands að Svalbarðasamningnum og sú 

umræða sem hafði átt sér stað um mögulegan rétt íslenskra skipa til veiða þar veturinn 1993–

1994 blés þeim í brjóst verulegt sjálfsöryggi til að láta reyna á þolrif norsku Strandgæslunnar 

og byggja upp þrýsting heima fyrir um ríkari stuðning. Ein birtingarmynd þessa voru 

hugmyndir um að „fórna“ einu gömlu skipi til að fá réttarstöðuna „prófaða“ fyrir norskum eða 

alþjóðlegum dómstól. Afstaða íslensku ríkisstjórnarinnar orkaði þversagnarkennd í málinu, en 

var í raun varfærið framhald af þeirri afstöðu sem hún hafði tekið til veiðanna í Smugunni árið 

1993. Í fyrstu sýndi ríkisstjórnin veiðum á Svalbarðasvæðinu ekki beinan stuðning og varaði 

við þeim þar sem þær gætu aukið á ágreining við Noreg. Smám saman tóku íslensk stjórnvöld 

harðari afstöðu, gagnrýndu Noreg út á við og settu fram endurteknar aðvaranir um að útilokun 

Íslendinga frá veiðum á svæðinu yrði borin undir alþjóðlegan dómstól og jafnvel að kallað 

yrði til nýrrar Svalbarðaráðstefnu „til að leysa úr ágreiningnum“, eins og Geir H. Haarde, 

formaður úthafsveiðinefndarinnar, lagði til í september 1994.
371

  

 

Willy Østreng, forstjóri Friðþjófs Nansen stofnunarinnar í Ósló, sagði eftir aðgerðirnar 

gegn íslensku skipunum í júní að tíminn hefði verið runninn út fyrir diplómatíu og samtöl. 

Noregur hefði orðið að sýna hörku til að stöðva veiðarnar, en annars hefðu norskar 

fiskveiðistjórnarreglur á svæðinu ekki verið pappírsins virði sem þær væru skrifaðar á (það er 

önnur saga að sú reyndist einmitt raunin þegar á reyndi fyrir dómstólum).
372

 Um sumarið 

1994 var engin lausn í sjónmáli í deilum ríkjanna. Ivan Kristoffersen, ritstjóri Nordlys, taldi 

við svo búið að deilur ríkjanna mundu harðna, en vandamálið er, sagði hann, að...  

 
... i en norsk fiskekrig er islendingene verdens farligeste motstandere, ikke fordi de er så store, 

men fordi de er så små. Det er ingen som har klart å koble moderne utryddelsesteknologi og 

kapital til den usvikelige blandingen av bannskap og uskyldsblå øyne i forestillingen om en 
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nesten total avhengighet av fisket. Der er islendingene suverene når de nå meget bevisst setter 

beina innenfor døra til Svalbard-sonen og krever rettigheter med blikket til den erfarne og neppe 

uskyldsrene jomfruen. De har nedfisket sine egen bestander, og er likevel sterke nok til å utnytte 

sin svakhet på en måte som kan gjøre kvalfangstnasjonen Norge til et bølleland igjen.
373

  

 

Veiðarnar í Barentshafi minntu um sumt á þorskastríðin þar sem Íslendingar höfðu, 

eins og Kristoffersen, benti á, notið smæðar sinnar og hagnýtt sér mikilvægi sjávarútvegs í 

áróðursstríði í fjölmiðlum.
374

 Allar aðstæður voru að öðru leyti ólíkar og málstaður Íslendinga 

ekki skýr. Á tíma þorskastríðanna naut afstaða Íslands skilnings margra ríkja sem sum hver 

höfðu líkra hagsmuna að gæta. Það virtist sanngjarnt að þjóðir eins og Íslendingar réðu sjálfar 

yfir þeim auðlindum sem gerðu landið byggilegt. Málstaðurinn í Barentshafi var af öðrum 

meiði. Svalbarði og Svalbarðasvæðið er sui generis, þ.e. einstakt lögfræðilegt tilvik og fyrst 

og fremst þjóðréttarlegt úrlausnarefni að skera úr um gildissvið Svalbarðasamningsins og 

meint brot Noregs á skyldum samkvæmt honum. Hugmyndir um að kalla saman aðildarþjóðir 

Svalbarðasamningsins til að skera úr um álitaefni um gildissvið hans virðast ekki hafa fengið 

mikinn byr í seglin. Jafnvel þótt kalla mætti Noreg „bullu-ríki“, með aðgerðunum gegn 

Hágangi II þá var málið ekki til þess fallið að styrkja málstað Íslands enda voru skotvopn höfð 

um hönd auk þess að kastljósið beindist að útgerð hentifánaskipa, sem var „blettur á orðstír 

Íslendinga“ eins og Jón Baldvin Hannibalsson komst að orði um líkt leyti.
375

   

 

Deilurnar við Íslendinga voru stórpólitískt mál í Noregi, sem sést á því að utanríkis-, 

sjávarútvegs- og forsætisráðherrar landsins komu allir að málinu. Norskur almenningur virðist 

hafa stutt afstöðu stjórnvalda, en ekki á yfirgnæfandi hátt. Í sjónvarpsþætti á TV2 í lok ágúst 

1994 áttu sér stað viðræður um Svalbarðadeiluna með þátttöku íslenskra og norskra 

útvegsmanna, Geirs H. Haarde og Ivars Eskelands, fyrrverandi framkvæmdastjóra Norræna 

hússins í Reykjavík. Snörp orðaskipti urðu í þættinum, en á meðan á útsendingu stóð fór fram 

símkönnun meðal áhorfenda um það hvort heimila ætti Íslendingum veiðar á 

Svalbarðasvæðinu. 11.000 manns svöruðu og varð niðurstaðan sú, að 71,6% voru á móti en 

28,4% vildu leyfa veiðar Íslendinga.
376

 Íslendingar höfðu einnig blendna afstöðu til veiðanna, 

en veiðar við Svalbarða nutu stuðnings rúmra 60% Íslendinga um mánaðamótin júní-júlí 1994 

samkvæmt könnun Hagvangs.
377

  

 

Sú „upptröppun“ sem einkenndi samskipti eða „samskiptaleysi“ íslenskra og norskra 

stjórnvalda sumarið og haustið 1994 sýndi hversu langt var milli sjónarmiða ríkjanna. Stór orð 

voru látin falla og gengu ásakanir á víxl, en væntanlega hefur ekki síst verið horft til umræðu 

innanlands í því sambandi. Íslenskir ráðamenn urðu að koma til móts við mikinn þrýsting frá 

útvegsmönnum og jafnvel einnig stjórnarandstöðunni á Alþingi. Norsk stjórnvöld urðu að 

sýna að þau gætu staðið vörð um mikilvægar auðlindir á Svalbarðasvæðinu, en réttarstaða 

Svalbarða var meðal þess sem helst var deilt um í sjávarútvegskafla aðildarsamningsins við 

ESB. Það að gefa eftir gagnvart Íslendingum gat veikt ríkisstjórnina sem þegar átti undir högg 

að sækja í sjávarútvegsmálum vegna aðildarsamningsins. Þegar aðildinni var hafnað í 

þjóðaratkvæðagreiðslu í lok nóvember voru viðræður þegar fyrirhugaðar, en ljóst var, hvað 

sem því leið, að „ekkert þokaðist í samkomulagsátt“ að því er snerti réttarstöðu 

Svalbarðasvæðisins, eins og Godal utanríkisráðherra komst að orði. Það átti ekkert eftir að 
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„þokast“ í Svalbarðamálinu í viðræðum á næstu árum. Málið var einfaldlega ekki til umræðu 

af hálfu Noregs.  

 

Því hefur verið haldið fram að ummæli íslenskra ráðamanna um að skjóta ágreiningi 

um Svalbarðasvæðið til úrskurðar Alþjóðadómstólsins í Haag hafi fylgt lítil alvara, m.a. þar 

sem það væri í þversögn við fyrri afstöðu Íslands til dómstólsins, orki tækifærissinnað og fari 

gegn þeirri reynslu Íslendinga að best sé að ná samningum við Norðmenn.
378

 Á þetta er erfitt 

að fallast þótt ummælin hafi í annan fótinn þjónað þeim tilgangi að þrýsta á um viðræður milli 

ríkjanna.
379

 Málsskot til Alþjóðadómstólsins felur í sér tímafrekt og kostnaðarsamt ferli, sem 

tekur mörg ár. Hefði Ísland borið Svalbarðadeiluna undir dómstólinn hefði það ollið miklum 

titringi í samskiptum ríkjanna og vafist verulega fyrir viðræðum um stjórn veiða í Smugunni 

og jafnvel öðrum deilistofnum. Ríkisstjórnin hefur væntanlega metið það svo, í þessu ljósi, að 

líkurnar á því að Ísland fengi kröfum sínum framgengt í Haag, án þess að málið setti 

stjórnkerfi Svalbarðasvæðisins á hliðina, væru ekki svo miklar að réttlætanlegt væri að reisa 

málið. Íslensk stjórnvöld unnu að skoðun „Svalbarðamálsins“ á næstu árum, en sú vinna laut 

ekki síður að mögulegum heimildum íslenskra skipa til að stunda síldveiðar á 

Svalbarðasvæðinu.380 

 

Loks má geta þess að ekki verður betur séð en að áhugi íslenskra útgerðaraðila á að reyna 

fyrir sér á Svalbarðasvæðinu hafi leitt til stefnubreytingar af hálfu Norðmanna, sem vörðust 

með því að kvótasetja rækju við Svalbarða um mitt ár 1996, með vísan til þess að stofninn 

væri á sögulega lágu stigi. Í kvótasetningunni fólst að öðrum löndum en Noregi var 

skammtaður tiltekinn fjöldi veiðidaga og báru Íslendingar lítið úr þeim býtum.
381

 Þá bönnuðu 

Norðmenn veiðar á grálúðu á svæðinu í beinu framhaldi af því að íslenskt skip áformaði að 

stunda veiðar á stofninum.
382

 Það má segja að Noregur hafi staðið af sér áreiti Íslendinga á 

Svalbarðasvæðinu, en leiða má líkum að því að veiðarnar hafi haft áhrif á samningsvilja og 

jafnvel að nokkru á niðurstöðu viðræðna í Smugudeilunni, eins og fram kemur síðar í þessari 

ritgerð.  
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5. „Allar „Smugur“ sem finnast“ –íslensku hentifánaskipin 

5.1. Kanadaskipin koma 

Haustið 1993 virðist nokkur áhugi hafa stofnast á því á Íslandi að kaupa fiskiskip að 

utan í þeim tilgangi að gera þau út á Smuguna og önnur úthafsveiðisvæði. Þar hafði þýðingu 

að um þetta leyti buðust gömul fiskiskip frá austurströnd Kanada, þar sem hrun hafði orðið í 

fiskveiðum, á algeru frálagsverði.
383

 Strangar takmarkanir voru við útgáfu veiðileyfa til 

fiskiskipa auk þess að óheimilt var að skrá ný fiskiskip á íslenska skipaskrá væru þau eldri en 

15 ára, sem þýddi að fyrir lá að flest eða öll skipin yrðu að óbreyttu skráð á hentifána 

(þægindafána) þótt þau væru gerð út frá Íslandi.
384

 Þetta vakti ýmsar spurningar en í svari 

sjávarútvegsráðuneytisins við fyrirspurn eins þessara aðila sagði, á síður en svo uppörvandi 

hátt, að þótt ekkert í lögum girti, sem sakir stæðu, fyrir útgerð sem þessa frá Íslandi, þá mætti 

ekki útiloka að svo yrði í framtíðinni, meðal annars vegna ákvæða hafréttarsáttmálans og 

þeirrar þróunar sem hefði átt sér stað við stjórnun fiskveiða alþjóðlega.
385

  

 

Fyrsti „Kanadatogarinn“, Siglir, sem var 18 ára gamalt frystiskip, kom til hafnar á 

Siglufirði í lok febrúar 1994, þaðan sem hann var gerður út. Áformað var að Siglir færi í 

upphafi á úthafskarfaveiðar en yrði síðan sendur í „allar þær „Smugur“ sem fyndust.
386

 Siglir 

var skráður í Belize, en eigendur skipsins þrýstu á íslensk stjórnvöld um að heimila skráningu 

hans á Íslandi. Höfðað var til þess að skipið tæki ekkert af þeim skipum sem fyrir væru og að 

útgerð þess mundi styrkja hagsmuni Íslands, þegar kæmi að samningum um fiskistofna á 

úthafinu. Ragnar Ólafsson skipstjóri og einn eigenda skipsins sagði það nánast „landráð“ að 

neita skipum eins og Sigli um íslenskt flagg. Væru veiðar á úthöfunum, „meðan þau væru 

opin“, ekki stundaðar á íslensku flaggi mundum við tapa veiðiréttindum um ókomna framtíð. 

Þá gat hann þess að skilyrði hafi verið við kaupin að skipinu yrði ekki haldið til veiða utan við 

lögsögu Kanada meðan það væri á hentifána. Væri skipið þannig ekki skráð á íslenskum fána 

mundu tapast „mikil tækifæri og mikilvæg veiðireynsla“.
387

 Skömmu eftir þetta keypti félagið 

Úthaf hf. tvö skip frá Kanada, Hágang I og Hágang II, til að gera út á Barentshaf. 

Forsvarsmenn Úthafs hf. hittu Þorstein Pálsson sjávarútvegsráðherra í febrúar 1994 og þrýstu 

með líkum hætti á um að takmarkanir við skráningu skipanna á Íslandi væru felldar úr gildi.388
  

 

5.2. Grísir gjalda – gömul svín valda 

Kaup Íslendinga á hentifánaskipunum vöktu umtalsverða athygli í Noregi. Aftenposten 

hélt því fram í mars 1994 að Færeyingar og Íslendingar hefðu keypt a.m.k. 13 gamla togara 

frá austurströnd Kanada og fleiri væru á leiðinni.
389

 Norðmenn tóku þetta mál upp við 

Kanadamenn og báðu þá um að taka fyrir sölu á skipum til veiða í Barentshafi.
390

 Þá komu 

norsk stjórnvöld áhyggjum vegna þessa skýrt á framfæri við sjávarútvegsráðuneytið. Það 

mundi ekkert þýða að semja við Íslendinga við þessar aðstæður, þar sem samningar nái ekki 
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/0056 1. Bréf Úthafs hf. til sjávarútvegsráðherra, dags. 14. febrúar 1994.  
389

 Aftenposten 28. mars 1994, bls. 3. Í Aftenposten 7. mars 1994 kom auk þess fram að þá hefðu íslenskir aðilar 

keypt fimm gamla erlenda togara, bæði í Kanada og á Bretlandi, á aldrinum 18–27 ára. 
390

 Aftenposten 20. ágúst 1994, bls. 2. 
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til hentifánaskipa.
391

 Norðmenn þekktu vel til málefna hentifánaskipa. Um fimm til sex 

hentifánaskip í eigu Færeyinga og Frakka höfðu verið í Smugunni árið 1993 og höfðu 

Norðmenn hótað Færeyingum að áætlaður afli færeyskra hentifánaskipa yrði dreginn frá 

þorskkvóta þeirra í Barentshafi, sem hafði orðið til þess að landsstjórnin hvatti fiskiðnaðinn til 

að taka ekki við afla frá skipunum.
392

 Þá höfðu norsk stjórnvöld átt við líka erfiðleika að 

glíma vegna norskra aðila, en norskt fjármagn var í verulegum mæli að baki veiðum 

hentifánaskipa á patagónískum tannfiski í Suður-Íshafinu og búrfiski suður af Eyjaálfu.
393

  

 

Kristján Ragnarsson, formaður LÍÚ, sýndi hörð viðbrögð við fréttum af kaupum á 

Kanadatogurunum. Kristján sagði Íslendinga þegar eiga nóg af skipum. Þá væri þetta 

„ákveðin ögrun“ við Norðmenn sem ekki mundi gera samninga við þá um veiðar í Smugunni 

auðveldari.
394

 Sjómannasamband Íslands tók líka afstöðu og taldi kaup á togurunum ekki 

samrýmast stefnu og hagsmunum Íslands.
395

 Samstarfsnefnd atvinnurekenda í sjávarútvegi 

varaði sjávarútvegsráðherra við þessari þróun og taldi eðlilegt að aðgangur hentifánaskipa 

yrði takmarkaður að íslenskum höfnum, enda væri það „í samræmi við stefnu fjölmargra 

þjóða og stefnu Íslands í hafréttar- og fiskveiðimálum um langt árabil“. Hins vegar lagði 

nefndin til að lögfestar yrðu heimildir til að skrá íslensk fiskiskip, sem létu af veiðum í 

íslenskri fiskveiðilögsögu á íslenska skipaskrá, með svokallaðri B-skráningu“, sem mundi 

gera að verkum að heimilt yrði að stunda veiðar á skipunum utan íslenskrar fiskveiðilögsögu í 

samræmi við íslensk lög og stefnu stjórnvalda á hverjum tíma.
396

  

 

Hvað sem þessu leið kom Alþingi til móts við útgerðir hentifánaskipanna vorið 1994 

með að heimila að skipin kæmu á íslenska skipaskrá. Það gilti þó aðeins afturvirkt, þ.e. áskilið 

var að skipin hefðu verið keypt til landsins á tímabilinu 1. september 1992 til 30. apríl 1994. 

Til að gæta jafnræðis var einnig farið að tillögu samráðsnefndarinnar um að heimila nýtingu 

veiðileyfalausra íslenskra skipa utan lögsögunnar. Af þessum  breytingum leiddi að „gömul 

skip“ gátu myndað nýjan flokk fiskiskipa í „kerfinu“, þ.e. skip án veiðileyfis, sem einungis 

gætu stundað veiðar utan efnahagslögsögunnar.
397

 Þingmenn gerðu sér um leið grein fyrir því 

að fjölmargar spurningar kynnu að vakna varðandi réttarstöðu þessara skipa og heimildir 

stjórnvalda til að setja reglur um veiðar þeirra, eins og rakið var í áliti þingnefndar við 

afgreiðslu málsins.
398
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/56 1. Bréf sendiráðs Íslands í Ósló til utanríkisráðherra 13. maí 1994. „Samtal við Gunnar 

Kjønnøy“ (ráðuneytisstjóra í norska sjávarútvegsráðuneytinu).  
392

 Mbl. 26. janúar 1994, bls. B 3. Þorskkvóti Færeyinga var 3.000 tonn á þessum tíma. Aftenposten 28. mars 

1994, bls. 3. Nordlys 18. mars 1994, bls. 12. 
393

 Þannig vakti mikla gagnrýni í Noregi árið 1997 þegar 17 skip í norskri eigu, þ.m.t. nýleg línuveiðiskip, sem 

höfðu verið byggð með ríkisstyrk að fjárhæð um 20 millj. norskra króna, hófu veiðar, undir hentifána, á 

patagónískum tannfiski í Suður-Íshafinu, gegn hörðum mótmælum átralskra og ný-sjálenskra yfirvalda. Gunnar 

Grytås: „„Aldri meir rå grunnen åleine?“, bls. 399. Sjá einnig: Nordlys 6. maí 1997, bls. 5. Mbl. 30. júlí 1997, 

bls. C3. 
394

 Fiskifréttir 28. janúar 1994, bls. 12.  
395

 Mbl. 26. janúar 1994, bls. B3. 
396

 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/0056 1. Bréf samstarfsnefndar, dags. 7. febrúar 1994. Í nefndinni sátu fulltrúar allra 

samtaka vinnuveitenda í sjávarútvegi og var Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri SÍF, formaður hennar. Í 

tillögu nefndarinnar fólst að breyting yrði gerð á 5. gr. laga um stjórn fiskveiða sem kvað á um að skilyrði fyrir 

útgáfu veiðileyfis til nýs skips væri að annað sambærilegt „hyrfi varanlega úr rekstri“ sem var túlkað þannig að 

taka yrði skipið af skipaskrá, eyða því eða selja úr landi.  
397

 Lög nr. 86, 24. maí 1994. Sama regla var látin gilda um skip sem seld eða flutt höfðu verið úr landi eftir 1. 

september 1992 vegna kröfu um endurnýjun skv. 5. gr. laga nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða. 
398

 Lög nr. 87/1994. Frumv. er í Alþt. A-deild, Þskj. 360. 117. löggjþ. 283. mál.  
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Vorið 1995 voru lögin víkkuð enn frekar með afnámi „15 ára reglunnar“.
399

 LÍÚ 

varaði við að af því mundi leiða að gömlum stórum fiskiskipum mundi fjölga, skipum sem 

hefðu takmörkuð eða engin verkefni á íslensku hafsvæði. Ef þrengjast mundi um veiðar utan 

landhelgi mundi síðan koma upp sú krafa að skipin fengju veiðileyfi innan íslenskrar 

lögsögu.
400

 Þessi sjónarmið voru skiljanleg, þótt um skýra hagsmunagæslu væri jafnframt að 

ræða. Voru úthafsveiðar einungis eðlileg viðbótarverkefni íslenska fiskiskipaflotans, sem 

tryggja yrði að stækkaði ekki enn frekar? Eða voru slíkar veiðar einnig fyrir skip sem keypt 

væru sérstaklega til landsins? Hér voru eins og gefur að skilja ólík sjónarmið uppi.  

 

5.3. Útgerð og afdrif skipanna 
Þeir menn sem stóðu að útgerð þessara skipa sýndu töluvert áræði. Svo virðist sem 

smærri aðilar eða hópar einstaklinga hafi oft staðið saman að útgerð skipanna og hafði útgerð 

sumra þeirra á sér ævintýrabrag. Veiðimöguleikar voru óvissir og takmarkaðir. Lítil reynsla 

var af veiðum í Smugunni, þrátt fyrir góð tímabil hluta ársins 1993 og síðan 1994. Þá hafði 

veiðisókn á rækju á Flæmingjagrunni og úthafskarfa á Reykjaneshrygg aukist umtalsvert á 

síðustu árum og jafnvel útlit fyrir að veiðarnar yrðu kvótabundnar innan skamms sem 

sennilega mundi leiða til þess að reynt yrði að útiloka hentifánaskip frá veiðunum.
401

 Útgerð 

skipanna var líkleg til að vera sveiflukennd og árstíðabundin auk þess sem verulegt álag yrði á 

mannskapnum vegna langs veiðiúthalds á gömlum skipum, þótt aðbúnaður hafi að vísu verið 

ágætur í sumum þeirra, til dæmis Sigli, sem var geysimikið skip, 2.500 rúmlestir.  

 

Það var augljós forsenda þess að útgerð skipanna bæri sig að skipin væru ódýr og 

öllum kostnaði yrði haldið í lágmarki, þ.m.t. launakostnaði áhafnar. Sjómannasambandið 

hafði horn í síðu hentifánaskipanna, enda voru kjör um borð í þeim ekki í samræmi við 

íslenska kjarasamninga, þótt á því kunni að hafa verið undantekningar.
402

 Árið 1996 fjallaði 

málgagn ASÍ um slæmar aðstæður um borð í eldri skipum, þ.m.t. hentifánaskipum í 

Smugunni. Staðhæft var að sumir sjómenn hefðu þurft að leita sér læknisaðstoðar vegna 

þunglyndis og í verstu tilfellunum endaði þetta með því að menn sviptu sig lífi. Rætt var við 

ungan mann, sem hættur var sjómennsku eftir fjögur ár á fjarlægum miðum, og sagði hann 

ástandið hryllilegt, einangrunina yfirþyrmandi og veruna örugglega verri en í fangelsi.
403

 Af 

þessu spratt opin umræða, sem er jafnan forsenda þess að tekið sé á erfiðleikum sem þessum, 

en þær raddir heyrðust á móti að of mikið væri úr þessu gert, þannig að ylli ættingjum og 

vinum þungum áhyggjum.
404
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 Lög nr. 65 8. mars 1995 um breyting á lögum um eftirlit með skipum, nr. 35/1993 með síðari breytingum. 
400

 Bréf LÍÚ til samgönguráðuneytisins dags. 21. febrúar 1995. Skjalasafn Alþingis  
401

 Sjá t.d. viðhorf Kristjáns Ragnarssonar í Mbl. 22. júní 1994, bls. B 3. 
402

 Þess má geta að á þessum árum háði Sjómannasambandið árangurslausa baráttu gegn því að íslenski 

kaupskipaflotinn yrði tekinn af íslenskum fána. 19. þing Sjómannasambandsins 1994 beindi því til sjómanna sem 

réðu sig á hentifánaskip að „kynna sér vel launakjör, trygginga- og öryggismál, því þau [væru] ekki mönnum 

bjóðandi“. Að auki var ályktað að þær íslensku útgerðir sem skrá skip sín undir hentifánum flytji skráninguna nú 

þegar til Íslands. Dagur 17. nóvember 1994, bls. 6.  
403

 Vinnan. 8. tbl. ágúst 1996. Greinin var birt í heild sinni með þingsályktunartillögu þriggja þingmanna um 

aðbúnað um borð í vinnuskipum, þar sem lagt var til að skipuð yrði nefnd til að „gera úttekt á aðbúnaði og 

starfsumhverfi skipverja um borð í íslenskum fiskiskipum“. Þskj. 142. 131. mál. 121. löggjþ. 1996. Tillagan 

dagaði uppi í samgöngunefnd en við umræðu um hana sagði Guðmundur Hallvarðsson, sem þekkti vel til starfa 

sjómanna og studdi tillöguna, að ekki væri allt satt sem sagt hefði verið um ástandið og gert hefði verið mikið úr 

því í fjölmiðlum. Umræður á 21. fundi Alþ.  
404

 Mbl. 7. september 1994, bls. B7. Mbl. 11. desember 1996, bls. C7. 
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Málefnum hentifánaskipa var vísað til úthafsveiðinefndarinnar, sem Þorsteinn Pálsson 

hafði skipað í vandræðum sínum, haustið 1993, til að „fjalla um og gera tillögur um öll mál 

tengd veiðum utan lögsögunnar“.
405

 Störf nefndarinnar drógust nokkuð og virðist meðal 

annars hafa verið skoðanamunur innan hennar um úthlutun veiðiheimilda við kvótasetningu 

stofna utan lögsögunnar.
406

 Það var ljóst að tillögur nefndarinnar, ef þær yrðu að lögum, hefðu 

mikil áhrif á hvort hentifánaskip yrðu færð á íslenskan fána.
407

 Nefndin skilaði ekki ítarlega 

útfærðum tillögum, en vinna hennar lagði grunninn að frumvarpi því sem varð, vorið 1996, að 

lögum nr. 151/1996 um veiðar utan fiskveiðilögsögu Íslands. Samkvæmt lögunum hefur 

aflareynsla meginþýðingu við kvótasetningu veiðistofna utan lögsögunnar og má segja að 

lögin spegli að því leyti samkynja fyrirmæli laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og veiti 

útgerðarfélögum mikilvæga tryggingu um öryggi í starfsumhverfi. Þá veittu lögin ráðherra 

skýra heimild til að leyfisbinda 

veiðar utan lögsögunnar og setja 

sambærilegar reglur og giltu innan 

lögsögunnar, en með því var litið til 

þeirra skuldbindinga sem fólust í 

úthafsveiðisamningnum, sem 

ítarlega var fjallað um í skýringum 

með frumvarpi því sem varð að 

lögunum.
408

  

 

Útgerð hentifánaskipa 

virðist hafa orðið hornreka innan 

heildarsamtaka útvegsmanna, LÍÚ, 

þar sem félagsgjöld voru innheimt 

sem hlutfall aflaverðmætis 

íslenskra skipa og hagsmunir gátu 

skarast. Undirbúningur að löggjöf 

um veiðar utan lögsögunnar virðist 

hafa þrýst „úthafsútgerðum“ 

saman, og stofnað var Félag 

úthafsútgerða í ársbyrjun 1996.
409

 

Svo virðist þó sem dagar félagsins 

hafi fljótt verið taldir og það hafi 

liðið undir lok 2–3 árum síðar. Hentifánaskipin voru þá tekin að týna tölunni. Upplýsingar um 

eignarhald og rekstrarafkomu þeirra liggja ekki á lausu, en eftir því sem næst verður komist 

fækkaði skipunum ört eftir 1994, ýmist með því að þau komu á íslenska skipaskrá, eins og til 

dæmis Óttar Birting árið 1995, eða þau voru seld úr landi. Árangur í rekstri þeirra virðist um 

þetta leyti ekki hafa verið viðunandi. Á sama tíma virðist útgerð þeirra vera farin að rekast á 
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 Mbl. 23. september 1993, bls. 21. Fiskifréttir 26. nóvember 1993, bls. 8. 
406

 Sjá t.d.: Mbl. 22. júní 1994, bls. B3. 
407

 Mbl. 20. ágúst 1994, bls. 6. Engin gögn fundust um starf nefndarinnar hvorki í sjávarútvegsráðuneytinu né 

Þjóðskjalasafninu, þrátt fyrir nokkra leit. 
408

 Frumvarp sama efnis varð ekki útrætt á 120. löggjþ. Um kvótasetningu stofna utan lögsögunnar, „samkvæmt 

samningi sem Ísland er aðili að“ fer skv. 6. gr. laganna.  
409

 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/151 2. Ljósvakahandrit. Miðlun hf. Sjónvarpið 8. janúar 1996. Ályktun stofnfundar Félags 

úthafsútgerða í Reykjavík 5. janúar 1996. Stofnendur félagsins voru 12 aðilar, sex þeirra gerðu út sjö skip sem 

skráð voru á Íslandi, án leyfis til veiða innan lögsögunnar, en sex gerðu út jafnmörg erlend skip. Félagið hafði 

metnaðarfull áform, sem m.a. beindust að Svalbarðasvæðinu, Reykjaneshrygg, Síldarsmugunni, svæði við 

Asoreyjar o.fl. og hafði í hyggju að ráða til sín bæði hafréttarsérfræðing og fiskifræðing, að því er fram kom við 

stofnun þess. 

„Hágangarnir hafa borgað sig upp“, var staðhæft í 

fréttaskýringu Morgunblaðsins 20. ágúst 1994. Þar kom fram 

að hentifánaskipin væru sjö talsins en tvö skip hefðu nýlega 

komið á íslenskan fána. Heildstæðra upplýsinga nýtur ekki við 

um útgerð skipanna, en þeim fækkaði á næstu árum. Á 

myndinni má sjá að skipin voru flest gerð út frá Norður- og 

Austurlandi.  
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við íslenska hagsmuni og samrýmast illa þáttöku Íslands innan NEAFC og NAFO, þar sem 

unnið var að auknu eftirliti með veiðum hentifánaskipa. Nokkur fjöldi hentifánaskipa, ýmist í 

eigu Íslendinga eða Færeyinga, var að veiðum í Smugunni 1995, en engin slík skip voru gerð 

þangað út frá Íslandi tveim árum síðar, árið 1997.  

 

5.4. Samantekt 
Kaup íslenskra aðila á gömlum fiskiskipum til að gera út á veiðar í Smugunni og 

önnur úthafsveiðisvæði komu flatt upp á íslenska ráðamenn, sem hafa óefað haft af þeim 

nokkrar áhyggjur. Fyrstu viðbrögð fólust í því að leita leiða til að koma skipunum á íslenska 

skipaskrá og um leið koma í veg fyrir fjölgun þeirra, ef mögulegt væri, með því að binda 

heimild til nýskráningar við skip sem keypt hefðu verið fyrir vorið 1994. Slík regla gat þó 

ekki staðist og voru skilyrði skráningar rýmkuð á næsta löggjafarþingi. Athygli vekur að LÍÚ 

virðist hafa verið andvígt þessum breytingum, en ekki haft hljómgrunn á Alþingi fyrir 

sjónarmiðum sínum. Það er hæpið að hagsmunir eigenda hentifánaskipa hafi vegið þungt í 

starfi úthafsveiðinefndarinnar, en tillögur nefndarinnar, sem leiddu til setningar laga um 

veiðar utan lögsögunnar nr. 151/1996, fólu engu að síður í sér að aflareynsla skipa hefði 

höfuðþýðingu við kvótasetningu á þeim fiskistofnum sem lögin næðu til, sem samrýmdist 

hagsmunum eigenda skipanna. 

 

Með þessum aðgerðum má segja að löggjafinn hafi leitast við að hamla fjölgun 

hentifánaskipa samtímis því að horft var til hagsmuna eigenda skipanna af því að geta fært 

þau á íslenska skipaskrá. Þá skal þess getið að í hinum nýju lögum um veiðar utan lögsögu 

fólst víðtæk heimild fyrir stjórnvöld til að setja reglur um veiðar íslenskra skipa utan 

lögsögunnar. Í þessu fólst ábyrg afstaða, en það er ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar að leita 

svara við því hvort eðlilegt eða mögulegt hefði verið að grípa til annarra aðgerða til að 

bregðast við þeim aðstæðum sem komu upp.  
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6. Samningaviðræður 1995–1999, deilan dregst á langinn 

6.1. Fyrsta samningalota 1995 

Í október 1994 fóru fram könnunarviðræður (óformlegar viðræður) með Norðmönnum og 

Íslendingum um veiðarnar í Smugunni. Þá lá fyrir að Rússland mundi koma að viðræðunum. 

Þorsteinn Pálsson fór í opinbera heimsókn til Rússlands í desember 1994 til að ræða við 

rússneska ráðamenn. Að auki var haldinn embættismannafundur með ríkjunum í Múrmansk 

20. janúar 1995. Þessar viðræður vörðuðu ekki aðeins veiðarnar í Barentshafi heldur einnig 

norsk-íslenska síld, úthafskarfa og almennt samstarf ríkjanna í sjávarútvegi. Samkomulag 

varð í þessum viðræðum um að stefna bæri að samningum sem fyrst um ágreiningsmálin í 

Barentshafi á vettvangi þríhliða funda Íslands, Rússlands og Noregs.
410

 Norðmenn voru engu 

að síður enn tvístígandi um viðræður og ræddu málið náið við rússneska ráðamenn.
411

 Olsen 

sjávarútvegsráðherra sagði Noreg og Rússland hafa sömu afstöðu til veiða Íslendinga í 

Smugunni. Bæði ríki væru sammála um mikilvægi þess að halda viðræðum við Íslendinga 

opnum. Vonandi væri hægt að komast að niðurstöðu um hvað ætti að semja, en viðræðurnar 

krefðust þess að Íslendingar sýndu sveigjanleika.
412

 Eftir frekara samráð landanna var þó loks 

boðað til fyrsta formlega þríhliða viðræðufundar ríkjanna í Moskvu 10. mars 1995.
413

  

 

Fyrir fundinn í Moskvu mátti ætla að kröfur Íslands mótuðust af þeim miklu veiðum 

sem höfðu verið í Smugunni 1994 og hagsmunum útgerðarmanna af því að geta veitt álíka 

aflamagn árið 1995. Þær raddir heyrðust á Íslandi um þetta leyti að aukin veiðireynsla, með 

tímanum, mundi aðeins styrkja samningsstöðu Íslands, eins og Friðrik J. Arngrímsson 

lögmaður varð hvað fyrstur til að benda á.
414

 Við þessar aðstæður áttu íslenskir ráðherrar erfitt 

með að koma heim með samning um kannski 3.000 tonn, í líkingu við það sem Noregur hafði 

gefið eftir í aðildarviðræðunum við ESB. Davíð Oddsson forsætisráðherra gerði sér grein fyrir 

þessu, en í stefnuræðu, 4. október 1994, sagði hann að deila Íslands og Noregs yrði ekki leyst 

þannig að báðar þjóðirnar hefðu sóma af nema Íslendingar fengju „sanngjarnan kvóta“ í 

þorskveiðum á Barentshafi. Samningsstaða Íslands væri sterk, en jafnframt yrði að forðast að 

sýna óbilgirni í samningskröfum.
415

 Um þetta leyti var tekinn að byggjast upp skilningur í 

Noregi á aðstæðum Íslands og réttarstöðu alþjóðlega hafsvæðisins í Smugunni, sem var 

líklegt til að þoka viðræðum áfram. Þannig má nefna að Svein Ludvigsen, talsmaður Hægri-

flokksins í sjávarútvegsmálum og formaður avinnumálanefndar Stórþingsins, sem hafði fram 

að þessu krafist harðra aðgerða gegn Íslendingum, lagði til, aðeins fáum dögum fyrir fundinn í 

Moskvu, að Íslendingum yrði veitt „nágranna-aðstoð“ í formi 30.000 tonna af þorski í norskri 

lögsögu næstu fimm árin, meðan þorskstofninn við Ísland væri að byggjast upp. Í þessu ætti 

þó ekki að felast nein viðurkenning á rétti Íslands til veiða í Barentshafi, sem ekki væri unnt 

að samþykkja.
416

 Tillögu Ludvigsens var, eins og við var að búast, harðlega mótmælt af 

hagsmunaaðilum, en Odmund Bye, formaður Norges Fiskarlag, sagði hana forkastanlega. Það 

væri skýr stefna bæði Fiskarlaget og ríkisstjórnarinnar að vandamálin í Smugunni ætti ekki að 
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leysa með því að gefa fiskikvóta.
417

 Á hinn bóginn var það til að draga úr samningsvilja 

Norðmanna og Rússa að fiskifræðingar norsku Hafrannsóknastofnunarinnar spáðu því að 

sökum ástands þorskstofnsins og líklegrar kólnunar í Barentshafi yrði minna um fisk í 

Smugunni á árunum 1995–1996, en verið hafi næstliðin ár, og að kuldatímabil mundi vara 

fram til 1999.
418

  

 

Fundurinn 10. mars 1995 reyndist ekki skila árangri. Frá Íslandi fór fimm manna 

sendinefnd úr forsætis-, utanríkis- og sjávarútvegsráðuneytunum, sem sýnir mikilvægi 

málsins en kann jafnframt að benda til skoðanamunar eða þess að umboð samningamanna 

lægi ekki skýrt fyrir. Að auki var skammt í kosningar á Íslandi, sem fóru fram 8. apríl, og 

óvíst um framhald stjórnarsamstarfsins vegna sundrungar og fyrirséðs fylgistaps 

Alþýðuflokksins. Í kvöldfréttum sjónvarps, eftir fundinn, sagði Jón Baldvin, trúr fyrri 

málflutningi, að Ísland hefði rætt um „heildarlausn“ um veiðar, ekki aðeins í Smugunni og 

Svalbarðasvæðinu, heldur einnig í Síldarsmugunni, Reykjaneshrygg og á sameiginlegum 

rækjustofni við Grænland. Að auki hefði verið rætt um þær tillögur sem liggi fyrir á 

úthafsveiðiráðstefnunni og sjónarmið Íslands þar. Hann sagði ríkin hefðu verið sammála um 

að halda viðræðum áfram en ekki verið sammála um hvort leysa eigi Smugudeiluna sér eða 

hvort eigi að reyna að finna heildarlausn á veiðum á opnum úthöfum.
419

 Þessi ummæli benda 

til þess að rammi viðræðnanna hafi verið óljós, en ógerningur er að blanda þessum málum 

öllum saman á einum fundi. Ummælin má kannski heldur skilja þannig að drög að 

úthafsveiðisamningnum hafi markað grundvöll viðræðnanna, en flestir samningamanna 

ríkjanna tóku jafnframt þátt í viðræðum á úthafsveiðiráðstefnunni, sem fóru fram um líkt 

leyti. Kåre Bryn, oddviti samninganefndar Noregs, sagði að á fundinum hefðu ólík „módel“ 

verið dregin upp í því skyni að leita lausna um fyrirkomulag veiðistjórnar í Smugunni, en ekki 

hefði verið rætt um að veita Íslendingum einhverja sérstaka stöðu.
420

  

 

Ákvæði úthafsveiðisamningsins um viðmiðunarreglur við ákvörðun veiðiréttinda nýrra 

aðildarríkja að svæðisstofnunum um veiðar á alþjóðlegu hafsvæði (úthafinu), sem eru til 

fyllingar fyrirmælum 56. og 63. gr. hafréttarsáttmálans, voru mjög tekin að mótast á þessum 

tíma, en þau standa í 11. gr. samningsins, sem lá fyrir í endanlegri mynd sumarið 1995. Meðal 

þess sem taka skal tillit til samkvæmt samningsgreininni er ástand viðkomandi stofna, 

veiðihagsmunir einstakra ríkja, framlög þeirra til verndunar og stjórnunar og til 

vísindarannsókna, þarfir strandbyggða sem byggja afkomu sína að mestu leyti á veiðum úr 

viðkomandi stofnum og síðast en ekki síst þarfir strandríkja ef efnahagur þeirra er í mjög 

miklum mæli háður fiskveiðum. Síðastnefnda ákvæðið, „íslenska ákvæðið“, var tekið inn í 

samninginn fyrir frumkvæði Íslands en gegn mótmælum Norðmanna.
421

 Þessi ákvæði 
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úthafsveiðisamningsins, ásamt ákvæðum um eftirlit með veiðum, fela í sér mikilsverðan 

áfanga til stjórnar veiða á alþjóðlegum hafsvæðum og eru til þess fallin að auðvelda samninga 

milli ríkja. Miklu þótti skipta á þessum tíma, frá sjónarmiði allra ríkjanna þriggja, sem tóku 

þátt í viðræðunum um Smuguna, að samningurinn kæmist snurðulítið til framkvæmdar og að 

nægilega mörg ríki mundu fullgilda hann svo hann öðlaðist gildi sem alþjóðalög.
422

  

 

Nokkurt framhald varð á viðræðum ríkjanna á fundum embættismanna sem fóru fram 

samhliða fimmtu fundarlotu úthafsveiðiráðstefnunnar í New York, 27. mars til 12. apríl. 

Næstu formlegu samningaviðræður voru hins vegar ákveðnar í Ósló 26. apríl 1995. Þar var 

norsk-íslenska síldin einnig til umræðu, þótt á sjálfstæðum fundi væri, dagana 27. og 28. 

apríl.
423

 Kosið var til Alþingis 8. apríl 1995 og urðu ríkisstjórnarskipti í framhaldi þeirra. Ný 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks naut sterks þingsmeirihluta. Þorsteinn 

Pálsson hélt áfram sem sjávarútvegsráðherra, en Halldór Ásgrímsson, formaður 

Framsóknarflokksins og áður sjávarútvegsráðherra, varð utanríkisráðherra. Þegar daginn eftir 

stjórnarskiptin, 24. apríl 1995, lýsti Halldór því yfir í viðtölum við norska fjölmiðla að 

mikilvægt væri fyrir Ísland að ná samkomulagi um veiðarnar í Barentshafi á fundinum í 

Ósló.
424

 Peter Angelsen, þingmaður Miðflokksins, sem átti eftir að koma mjög að lausn 

deilunnar, hafði skömmu áður sagt að hann efaðist um að Jón Baldvin nyti sérstaklega mikils 

stuðnings á Íslandi fyrir þeirri hörðu línu sem hann keyrði í málinu.
425

 Líklegt er að fleiri hafi 

haft þá skoðun, en í Noregi var talið að stjórnarskiptin gætu leitt af sér mildari afstöðu og 

aukinn samningsvilja af hálfu Íslands.
426

 

 

Daginn fyrir fundinn í Ósló sló Morgunblaðið því fram á baksíðu að norskir og rússneskir 

embættismenn hefðu viðrað hugmyndir við íslenska sendimenn á úthafsveiðiráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna í New York um að Íslendingar fengju 15.000 tonna þorskkvóta í 

Smugunni, eða sem samsvaraði tilteknu hlutfalli heildarkvóta í Barentshafi, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum og jafnvel meira ef samið yrði um gagnkvæmar veiðiheimildir. Því var 

að auki haldið fram að Norðmenn væru reiðubúnir, í því skyni að liðka fyrir þessu, að koma 

til móts við Íslendinga í samningum um norsk-íslenska síldarstofninn.
427

 Raunin var sú að 

Helgi Ágústsson, formaður samninganefndar Íslands í Smugudeilunni, hafði átt leynilegan 

fund, þar sem hann var staddur á úthafsveiðiráðstefnunni, með samningamönnum Noregs og 

Rússlands. Helgi hafði ekki umboð til að nefna tölur, en þar kemur í samtölum að honum er 

ljóst að Íslendingar geti öðlast heimild til að veiða 15.000 tonn af þorski í Smugunni, án 

frekari skilyrða, að því er Helga minnir. Um þetta urðu fundarmenn ásáttir og tókust í hendur. 

Heimkominn bar Helgi þetta undir Halldór Ásgrímsson og fékk heimild til þess að ræða málið 

við forsætisráðherra. Það sýndi sig að stuðningur var við viðræður á þessum grundvelli en 

þegar á reyndi kom í ljós að ekki yrði staðið við tilboðið. Það lá fyrir skömmu áður en 

fundurinn hófst í Ósló og voru það töluverð vonbrigði.
428

 Fundurinn reyndist árangurslaus og 

upp úr viðræðum slitnaði eftir 11 klukkustunda samningafund.
429

 Helgi Ágústsson sagði eftir 
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fundinn að ágreiningsefni hans hefði verið aflahlutdeild Íslendinga, og að fyrirliggjandi tilboð 

hefði ekki verið ásættanlegt.
430

 

 

Fundurinn varðaði engu að síður stóran áfanga í átt til lausnar deilunni. Norðmenn ásamt 

Rússum höfðu breytt afstöðu sinni, en þannig sagði Olsen sjávarútvegsráðherra, fyrstur 

norskra ráðamanna, að Noregur væri tilbúinn að veita Íslandi kvóta í Barentshafi. Olsen 

sagðist hins vegar hafa orðið fyrir vonbrigðum. Af hálfu Rússlands og Noregs hefði verið sett 

fram tilboð, sem hluti af stærri pakka, um umtalsverðan kvóta í Smugunni. Það væri leitt að 

Ísland skyldi „ekki hafa sýnt áhuga á raunverulegum samningaviðræðum“. Noregur og 

Rússland hefðu boðið umtalsverðan kvóta og komið þannig langt til móts við Ísland, en 

tillagan hefði tekið mið af þeim viðmiðum sem hefðu mótast á úthafsveiðiráðstefnunni og 

ástandinu í Barentshafi.
431

 Í þessu virðist hafa falist tillaga um að tekið yrði til hliðar aflamagn 

sem samsvaraði áætlaðri svæðisútbreiðslu þorskstofnsins í Barentshafi í Smugunni, sem var 

talin um 2%, en fyrir 1996 hefði það þýtt 14.000 tonn. Viðræðum við Íslendinga var ætlað að 

snúast um eðlilegt tilkall þeirra til hlutar í þessu aflamagni og eftir atvikum mögulegt framsal 

á hlutdeild strandríkjanna í því.
432

 Það er ekki ljóst hvað fólst í „tilboðinu“ eða „pakkanum“, 

sem Olsen talaði um, meðal annars hvort um væri að ræða skuldbindingar sem tengdust 

öðrum fiskistofnum eða hafsvæðum. Í ritstjórnargrein Nordlys, fyrir fundinn, var giskað á að 

Íslandi yrði boðinn kvóti sem væri um 10–20.000 tonn.
433

 Morgunblaðið sagði að tölur í 

kringum 10.000 tonn hefðu verið nefndar.
434

 Í ríkissjónvarpinu á Íslandi var því haldið fram 

að boðinn hefði verið 10–15.000 tonna þorskkvóti, en lítill fótur virðist fyrir því. Halldór 

Ásgrímsson neitaði að tjá sig um tölur, þar sem hann sagðist vonast til að „þessir samningar 

héldu áfram á einhverju stigi“.
435

 Síðar var staðhæft í Morgunblaðinu að á fundinum hefðu 

Íslendingum verið boðin 8.000 tonn.
436

 

 

Helgi Ágústsson, sem einnig leiddi viðræður um síldina af hálfu Íslands, taldi að rofið í 

viðræðum um þorskveiðar í Barentshafi ætti ekki að hafa nein áhrif á síldarviðræðurnar.
437

 Í 

síldarviðræðunum lögðu Íslendingar áherslu á göngu síldarinnar á Íslandsmið á sjöunda 

áratuginum og veiðireynslu á þeim tíma. Á móti bentu Norðmenn á takmarkaða göngu 

stofnsins til Íslands á þessum tíma. Fundurinn var Íslendingum veruleg vonbrigði og þóttu 

sjónarmið Norðmanna ósanngjörn heima á Íslandi. Halldór Ásgrímsson sagði lítinn vilja hafa 

verið af hálfu Norðmanna til að taka tillit til sögulegra hagsmuna Íslendinga í 

síldarviðræðunum og brugðust Íslendingar og Færeyingar við með því að setja sér í 

sameiningu einhliða kvóta til veiða á stofninum.
438

 Halldór sagðist vonsvikinn yfir þessu, en 

staðan væri sú eftir þessa fundi að íslensk skip mundu halda að nýju til ókvótabundinna veiða 

í Barentshafi. Hinir stóru hagsmunir Íslands liggi hins vegar, til framtíðar litið, í síldinni. Það 

sé fullljóst að núverandi ástand í viðræðum ríkjanna sé skaðlegt fyrir þau bæði, einnig á 

öðrum sviðum.
439
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Í september 1995, skömmu eftir að úthafsráðstefnunni lauk, reyndi Olsen 

sjávarútvegsráðherra að draga í land með því að segja að Íslendingar gætu ekki krafist kvóta í 

Smugunni á grundvelli úthafsveiðisamningsins, sem væri að vísu ekki genginn í gildi en 

þjóðirnar vildu virða.
440

 „Mikill misskilningur,“ sagði Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra 

um orð hans, „en því aðeins hafa menn verið að kanna möguleika á viðræðum um lausn þessa 

máls að í þeim felist viðurkenning á einhverjum kvóta til Íslands“.
441

 Kåre Bryn, oddviti 

samninganefndar Noregs í Smugudeilunni, sagði á varfærinn hátt, um líkt leyti, að samningar 

við Íslendinga væru liður í því að koma á fjölþjóðlegri stjórn við veiðar í Smugunni, en 

niðurstöður úthafsveiðiráðstefnunnar hefðu ekki að öllu leyti verið Noregi í hag hvað snerti 

réttindi Íslendinga til veiða í Smugunni.
442

 Það má ætla að þessi ummælu hafi speglað þau 

átök sem voru um viðræðurnar í Noregi, sem Norges Fiskarlag var mjög andsnúið, og að ekki 

var samstaða um túlkun þeirra viðmiða sem sett voru í 11. gr. úthafsveiðisamningsins og 

hvaða vægi bæri að ljá hverju þeirra um sig innbyrðis. Það var ljóst, eins og jafnan í 

samningaviðræðum, að allir aðilar yrðu að gefa eftir svo viðræður gætu skilað árangri. 

 

6.2. Önnur samningalota 1995–1996 

Þráðurinn var tekinn upp í viðræðum ríkjanna með þríhliða fundi í Moskvu 20. 

október 1995. Helgi Ágústsson hafði tekið við stöðu ráðuneytisstjóra í utanríkisráðuneytinu 

og var Guðmundi Eiríkssyni þjóðréttarfræðingi, sem kominn var til starfa að nýju, falið að 

leiða sendinefnd Íslands í viðræðunum. Líkur á samningum virtust sæmilegar, en fyrir 

fundinn í Moskvu sagði Kåre Bryn, oddviti norsku samninganefndarinnar, að hann sæi enga 

staði þar sem ríkin væru ósammála og því væri grundvöllur til að leita lausna sem væru 

ásættanlegar fyrir alla aðila, einnig Ísland. Þetta var þó heldur ofmælt, en Aftenposten benti í 

framhaldi þessa á að eitt af því sem þyrfti að greiða úr væri hver skyldi stjórna veiðikvótum í 

Smugunni. Það væri sýn Norðmanna og Rússa að norsk-rússneska fiskveiðinefndin væri vel 

til þess fallin, en óheppilegt og erfitt væri að setja á fót „stærra apparat“, með aðild margra 

þjóða, þegar kæmi að ákvörðunum um veiðikvóta og skiptingu hans.
443

 Viðræður ríkjanna 

þriggja stóðu með hléum fram í júní 1996 að úr þeim slitnaði á fundi í Holmenkollen í Ósló. Í 

þeim mótuðust drög að lausn sem fól í sér blandaða leið kvótaskipta, að fyrirmynd 

samninganna við Grænland og Færeyjar, og endurgjalds gegn því að veiðarnar í Smugunni 

yrðu takmarkaðar.  

 

Samkvæmt þeim drögum sem lágu fyrir, þegar upp úr viðræðunum slitnaði, var gert 

ráð fyrir að helmingur afla íslenskra skipa væri í Smugunni, fjórðungur í norskri lögsögu, með 

flutningi frá Rússlandi, og fjórðungur í norskri lögsögu með einhverju gagngjaldi í formi 

veiðiheimilda í íslenskri lögsögu. Það mun einkum hafa verið aflamagnið og gagngjaldið sem 

gerði að verkum að ríkin náðu ekki saman, en útlínur annarra þátta munu hafa verið teknar að 

mótast um áramótin 1995–1996. Grunnt virðist þó hafa verið á ágreiningsefni og kvörtuðu 

fulltrúar Noregs og Rússlands yfir því, við lok viðræðnanna, að Ísland hefði ekki sýnt nægan 

sveigjanleika. Fréttastofan NTB hélt því fram að Íslandi hafi verið boðinn þorskkvóti sem 
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 DV 15. september 1995, bls. 9. Olsen taldi m.a. að „íslenska ákvæðið“, sem svo var nefnt, ætti ekki við um 
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væri milli 12.000 til 18.000 tonn og virtist ljóst að ekki hefði mikið skilið ríkin að í lokin.
444

 

Morgunblaðið staðhæfði, nokkrum árum síðar, að Íslandi hefði verið boðinn 13.000 tonna 

kvóti í Barentshafi í þessum viðskiptum. Fyrir Ísland mun það hafa verið stórt skref að stíga 

að gangast undir skipti á veiðiheimildum, einkum gagnvart Rússum, en gert mun hafa verið 

ráð fyrir að Rússar fengju loðnuheimildir og Norðmenn heimildir til að stunda rækju- og 

línuveiðar við Ísland auk þess sem heimildir til loðnuveiða yrðu rýmkaðar.
 
Það var þannig 

einkum gagngjaldið, sem gerði að verkum að upp úr viðræðunum slitnaði.
445

 

6.3. Hlé á viðræðum 1996–1997 

Eftir viðræðuslitin 1996 voru 

viðræður ríkjanna um Smuguna í 

hálfgerðri sjálfheldu. Heildarafli úr 

Smugunni árið 1995 nam rúmum 32 

þúsund tonnum, sem var nokkru 

minna en árið á undan. Það virtist 

engu að síður ljóst að veiðigeta 

íslenskra skipa í Smugunni væri 

umtalsverð. Árið 1996 öfluðust síðan 

aðeins rúm 20.000 tonn þrátt fyrir að 

fleiri skip en hefðu stundað veiðar en 

árið á undan. Það var til mikilla muna 

minna en þau 50.000 tonn sem 

íslenskir útvegsmenn munu hafa rætt 

um sem viðmiðun sín á milli.
446

 Svo 

virtist sem spár um minni 

þorskgöngur inn í Smuguna kynnu að 

vera við að rætast, en á móti kom að þorskstofninn virtist vera í góðu ástandi, sem var líklegt 

til að auðvelda viðræður. Í upphafi desember 1997 var gefið út að hluti Norðmanna í 

veiðikvóta þorsks í Barentshafi fyrir komandi ár yrði 399 þúsund tonn, sem var nálægt 20% 

hækkun frá fyrra ári. Fiskeribladet sló því upp á forsíðu að ekki hefði verið svo mikill þorskur 

í Barentshafi síðan 1951.
447

 Þá kann það að hafa styrkt samband ríkjanna þegar loks tókust 

strandríkjasamningar um veiðar á norsk-íslenskri síld á fundi í Ósló 6. maí 1996, þótt til 

aðeins eins árs væri, en fyrir fundinn hafði forsætisráðherra Noregs, Gro Harlem Brundtland, 

átt frumkvæði að því að ýta á um samninga.
448

  

 

Þann 7. maí 1996 staðfesti Hæstiréttur Noregs í megindráttum dóma í málum 

Björgúlfs II og Óttars Birtings og Hágangs II, þar sem málsástæða um meint þjóðréttarleg 

brot Norðmanna kom ekki til frekari efnismeðferðar en í undirrétti. Þetta mátti túlka sem sigur 
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 Aftenposten 21. október 1995, bls. 3. 
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 Mbl. 6. mars 1999, bls. 14. Fiskaren 9. apríl 1999, bls. 15. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu 
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 DV. 7. maí 1996, bls. 2. Sjá nánar: Þskj. 1010. 120. löggjþ. (Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu þriggja 

samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum). 
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fyrir norska Svalbarðastefnu, sem einnig gat dregið úr spennu milli ríkjanna þótt Davíð 

Oddsson forsætisráðherra sem síðast hafði gert orð á málskoti til Alþjóðadómstólsins í Haag 

eftir samningafundinn 25. apríl 1995, sagði við þetta tilefni, enn að nýju, að Ísland yrði að 

meta hvort málið yrði borið undir dómstólinn. „Með fullri virðingu sagt, fyrir norska 

réttarkerfinu, þá getum við ekki þolað hlutdræga dóma.“
449

  

 

Halldór Ásgrímsson átti viðræður við Godal utanríkisráðherra í nóvember 1996 og 

síðan utanríkisráðherra Rússlands, Jevgenij Prímakov.
450

 Eftir fundinn með Godal, sem Karl 

Eirik Schøtt-Pedersen, nýr sjávarútvegsráðherra Noregs, sat einnig, sagði Halldór að ríkin 

hefðu náð langt síðan þau hefðu byrjað að ræða saman fyrir einu og hálfu ári, og stefnt væri 

að því að ná langt í átt til lausnar á næstu vikum. Godal tók undir það og sagði það lægi á að 

semja, en aðilar yrðu að taka sér þann tíma sem til þyrfti.
451

 Á fundi þeirra Prímakovs var 

ákveðið að setja af stað sérfræðingaviðræður um fiskveiðimál.
452

 Í þessu fólst vilji til að koma 

hreyfingu á viðræður ríkjanna og var ákveðið að sjávarútvegsráðuneyti allra ríkjanna tækju 

þátt í viðræðunum. Nokkur dráttur varð hins vegar á því að fyrstu fundir yrðu tímasettir. Í 

viðræðunum virðist Halldór ekki aðeins hafa rætt um aflaviðmiðun fyrir íslensk skip heldur 

einnig lagt verulega áherslu á að trygging yrði gefin fyrir því að unnt yrði að veiða kvótann 

sem um semdist, þ.e. að veittur yrði aðgangur að norsku og rússnesku lögsögunum.
453

 Þessi 

krafa, sem var eðlileg af Íslands hálfu í ljósi reynslunnar, vakti hörð viðbrögð hagsmunaaðila. 

Í leiðara Fiskeribladet sagði að kæmi til þessa væri ekki aðeins verið að bjóða aðra kinnina 

heldur væri það „roknakjaftshögg fyrir sjávarútveginn í Noregi og Rússlandi“.
454

  

 

Helgi Ágústsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, átti fund með Alexander 

Rodin, varaformanni og síðar formanni sjávarútvegsráðs Rússlands, í tengslum við heimsókn 

Halldórs til Rússlands. Rætt var um möguleika á margskonar samstarfi ríkjanna, um norsk-

íslenska síld, veiðar á úthafskarfa og veiðarnar í Smugunni. Samband Rússlands og Íslands 

var óvenjulega viðkvæmt um þetta leyti vegna ágreinings um úthafskarfa, þar sem Rússar 

höfðu ekki náð samningum við önnur ríki og veiddu bróðurpart aflans. Íslendingar beittu 

rússnesku skipin löndunarbanni, sem Rússar sættu sig illa við og kom þeim illa, þótt þeir gætu 

sótt þjónustu til annarra ríkja, svo sem Færeyja, Noregs og Bretlands (Hjaltlands-eyja). Rodin 

sagði nauðsynlegt að ræða það mál, en hann vildi gjarnan segja hreinskilnislega að hans 

afstaða byggði ekki hvað síst á þeim þorskastríðum sem Íslendingar hefðu háð fyrir tveimur 

áratugum eða svo, það er að blanda saman diplómatískum leiðum og valdbeitingu.
455

  

 

Það er kannski dæmi um slíka valdapólitík („realpólitík“) að Rússar beittu Norðmenn 

um þetta leyti, verulegum þrýstingi, með því að stunda veiðar á allt að 40.000 tonnum af 

makríl á hverju ári, rétt utan norsku lögsögunnar í Síldarsmugunni. Sama má líklega segja um 

þá einhliða ákvörðun ESB að heimila veiðar á allt að 150.000 tonnum af síld í Síldarsmugunni 

árið 1996, sem á engan hátt endurspeglaði veiðireynslu ESB-ríkja eða svæðisútbreiðslu 

                                                           
449
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stofnsins, en raunar varð veiði skipa frá ESB-ríkjum um 188 þúsund tonn sumarið 1996.
456

 Í 

krafti þessa náði ESB að þrýsta sér inn í síldarsamninga strandríkjanna, Noregs, Rússlands, 

Íslands og Færeyja, með samningum sem tókust á fundi í Ósló 14. desember 1996, m.a. á 

kostnað Íslendinga.
457

 Íslendingar voru gagnrýnir á hlut Norðmanna í þessum viðræðum en 

Davíð Oddsson forsætisráðherra, sem var ógjarnt að tala hlýtt til Evrópusambandsins, sagði, 

skömmu eftir þetta, að hefðu Norðmenn sýnt 

Íslendingum brot af þeim velvilja sem þeir 

sýndu ESB í síldinni hefði verið löngu búið 

að leysa Smugudeiluna.
458

  

 

Guðmundur Eiríksson tók sæti í 

Alþjóða hafréttardómstólnum haustið 1996 og 

var Jóhanni Sigurjónssyni, aðstoðarforstjóra 

Hafrannsóknastofnunarinnar, falið að taka við 

keflinu og leiða Smuguviðræðurnar af hálfu 

Íslands.
459

 Jóhann átti viðræður við 

samningamenn í Noregi og Rússlandi og 

hvatti til þess að þráðurinn yrði tekinn upp að 

nýju og helst fyrir upphaf veiða í Smugunni í 

maí-júní. Útlitið var þó ekki bjart og í viðtali 

við Fiskeribladet 28. janúar 1997 sagði 

Halldór Ásgrímsson að engir fundir yrðu fyrr 

en grundvöllur þeirra væri orðinn skýr. 

Noregur, Ísland og Rússland hefðu aldrei 

verið fjær því að ná samkomulagi um 

veiðarnar.
460

 Nýkjörinn forseti Íslands, hr. 

Ólafur Ragnar Grímsson, fór í opinbera 

heimsókn til Noregs um miðjan febrúar 1997 

en með í för voru Halldór Ásgrímsson 

utanríkisráðherra og Jóhann Sigurjónsson. 

Ólafur Ragnar sagði að Norðmenn skildu illa 

aðstæður Íslendinga, þar sem 78% af 

útflutningi væru fiskafurðir, en það væri slæmt fyrir samband ríkjanna að ekki hefði reynst 

unnt að ná samningum. Hann kvaðst vona að Noregur gæti notast við sína góðu 

Miðausturlanda diplómatíu til að leysa deiluna.
461

 Halldór Ásgrímsson greindi frá því að 

Ísland hefði til athugunar að setja veiðikvóta á eigin skip í Smugunni, en ekki væri í þágu 

hagsmuna Íslendinga að veiðarnar væru án stjórnar og því eðlilegt að setja kvótaviðmiðun. Þá 

sagði hann að samband Íslands og Noregs væri mun betra en áður á fiskveiðisviði eftir að 

samningar hefðu tekist um veiðar á síld og úthafskarfa. Um leið sagði Halldór að hann hefði 
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 Fiskeribladet 13. febrúar 1997. 

Emma Bonino, var þekkt fyrir ákveðni og mikinn 

persónustyrk, en auk sjávarútvegsmála fór hún 

fyrir málefnum mannúðarhjálpar og neytenda í 

framkvæmdastjórn ESB. Hún var valin 

Evrópumaður ársins 1996 af franska tímaritinu La 

Vie.  Sigmund taldi ástæðuna þá að hún náði 

samningum um 125.000 tonna síldarkvóta til 

handa ESB-ríkjum á fundi í Ósló rúmri viku áður 

– þrátt fyrir að veiðireynsla skipa frá ESB-ríkjum 

væri lítil sem engin.  

 

Sigmund í Morgunblaðinu  4. janúar 1997. 
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metið Smugudeiluna rangt – hann hefði haldið að auðvelt yrði að leysa hana en það hefði ekki 

gengið eftir og undanfarið hefðu ríkin meira að segja stigið skref afturábak.
462

 

 

Útlit var fyrir að færri íslensk skip 

mundu stunda Smuguveiðar 1997 en 

undangengin ár. Kristján Ragnarssonar, 

formaður LÍÚ, sagði vorið 1997 að íslensku 

skipin mundu leita upplýsinga um veiðivon 

frá færeyskum, skoskum og þýskum skipum 

sem væru að veiðum í Barentshafi á kvóta 

Evrópusambandsins, en þessi skip voru að 

stórum hluta í eigu Íslendinga að því er 

norskir fjölmiðlar greindu frá.
463

 Afar dræm 

veiði reyndist í Smugunni og voru engin 

íslensk skip að veiðunum lengst af. Engar 

viðræður voru með ríkjunum á þessum tíma 

og ólíklegt talið að norsk stjórnvöld mundu 

brydda upp á þeim fyrir kosningar í Noregi, í 

september 1997. Íslendingar áttu hins vegar í 

tvíhliða viðræðum við Rússa um þetta leyti, 

undir forustu Jóhanns Sigurjónssonar, sem 

leiddu til þess að gerður var tvíhliða 

samningur milli ríkjanna, í ágúst 1997, um 

samstarf og samskipti á sjávarútvegssviðinu. 

Samningurinn var stór áfangi, enda forsenda 

tvíhliða samnings um fiskveiðar.464
 Á Íslandi 

var að auki horft til þess að samningurinn 

mundi skapa möguleika á víðtækara og 

nánara samstarfi milli ríkjanna og hann gæti 

greitt fyrir viðskiptum við Rússland með 

varning og þjónustu, sem tengdist 

sjávarútvegi beint eða óbeint. Í samningnum 

var kveðið á um samstarf við stjórn og 

nýtingu fisktegunda á úthafinu, bæði tvíhliða 

og innan viðkomandi alþjóðlegra stofnana og 

samkomulaga, en með því var lagður grundvöllur að frekari viðræðum um lausn 

Smugudeilunnar.
465

 Það varð hins vegar dráttur á að samningurinn yrði undirritaður, þar sem 

umfjöllun um hann hafði verið neikvæð í Rússlandi og sagði Rodin við Jóhann, í desember 

1997, að hann teldi að fyrst þyrfti að ljúka Smugudeilunni svo að hægt væri að undirrita 

hann.
466

 Með þessu var engu að síður ljóst að samband ríkjanna hafði batnað mikið en þannig 

má geta þess að þremur árum áður höfðu rússneskir ráðamenn hafnað því að ræða við íslenska 

sendinefnd úr viðskiptalífinu um samvinnu á sviði sjávarútvegsmála.
467
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 Fiskaren 18. febrúar 1997. Þá er sagt frá ummælunum í Alþýðublaðinu 13. Febrúar 1997, bls. 1. 
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 Nordlys 30. apríl 1997.  
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/198 2. Frásögn: Fundur með Alexander V. Rodin, Moskvu, 11. desember 1997. 
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 Mbl. 19. október 1994, bls. 4. Sjá einnig: Fiskaren 1. júlí 1994, Mbl. 11. ágúst 1994, bls. 48. 

„ÉG hélt að ég væri utanríkisráðherra Jón 

minn...“ (svo) sagði Halldór Ásgrímsson í 

teikningu Sigmund 25. febrúar 1997. 

Alþýðublaðið taldi ummæli Halldórs um vanmat 

á Smugudeilunni til merkis um að það hefði ekki 

verið stífni eða þvermóðska Jóns Baldvins sem 

hefði komið í veg fyrir samninga eins og að hefði 

verið látið liggja. Aðspurður um ummælin sagði 

Jón Baldvin: „Halldór er efnilegur. Hann er að 

læra og við skulum ekki trufla það“.  

(Alþýðublaðið 13. febrúar 1997, bls. 1).  

 

Á myndinni er Kristján Ragnarsson, formaður 

LÍÚ, látinn sitja  í stól „utanríkis-sjávarútvegs-

ráðherra“ en með því er væntanlega ætlunin að 

sýna hver færi raunverulega með völdin, en mikil 

umræða var um sjávarútvegsmál á Íslandi um 

þetta leyti. 
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Sumarið 1997 voru skipstjóri og útgerð nótaskipsins Sigurðar VE sökuð um að hafa 

brotið gegn fiskveiðistjórnarreglum á Jan-Mayen svæðinu, þar sem skipið var að leita að síld 

samkvæmt veiðileyfi norskra stjórnvalda. Svo fór að skipið var dregið til hafnar alla leið til 

Bodö í Noregi sem vakti mikla umræðu og óánægju á Íslandi. Ráðuneytisstjórar bæði 

utanríkis- og sjávarútvegsráðuneytanna flugu með útgerðarmanni skipsins í flugvél 

Flugmálastjórnar til Noregs til að reyna að greiða úr málinu.
468

 Lögreglan í Bodö bauð 

útgerðinni að gangast undir háa sekt, en sektarboðinu var hafnað. Málið laut einkum að því að 

tilkynningum um komu og brottför skipsins á Jan-Mayen svæðið hefði verið áfátt, en í ljós 

kom við rannsókn málsins að skeytin höfðu verið send réttilega frá skipinu en aldrei borist 

þeim aðila í Noregi sem hafði eftirlit með veiðunum. Sendiherra Noregs var kallaður í 

utanríkisráðuneytið til að taka við staðfestingu á þessu.
469

 Davíð Oddsson forsætisráðherra 

sagði að hann teldi að um hefði verið að ræða „lögreglugerð“ með „pólitískum bakstuðningi“. 

Hann hefði ekki skýringu á þessu nema þá að þetta hefði verið gert því „menn vilji af 

einhverjum ástæðum sýna Íslendingum í tvo heimana“ en Ísland verði nú að „hugsa sinn 

gang“ þegar komi að sameiginlegum veiðum með Norðmönnum. Davíð boðaði hert eftirlit 

með norskum loðnuskipum. Margt hafi valdið vonbrigðum í samskiptum við Norðmenn, 

sagði hann, og ef þeir hefðu til dæmis „sýnt minnsta samstarfsvilja“ varðandi Smuguna, „þá 

hefði það mál aldrei farið í hnút“.
470

 Það hefði verið mikill munur að sjá þá í samskiptum við 

Evrópusambandið þar sem sem þeir voru með „mikil fleðulæti og undanlátssemi“ þannig að 

„manni varð ómótt að fylgjast með því úr fjarlægð“.
471

  

 

Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra sagði að málið væri bæði pólitískt og alvarlegt. 

Ekkert tillit hefði verið tekið til skýringa sem hefðu verið bornar fram og skráningar væru 

með þeim hætti sem talið væri eðlilegt á Íslandi. Þá væri álögð sekt ekki í neinu samræmi við 

tilefni. „Við teljum að þarna hafi ekki verið staðið að málum með hlutlægum hætti,“ sagði 

hann.
472

 Halldór sagðist hafa þá tilfinningu að Smugudeilan hefði „smitast inn í stjórnkerfið 

og almennt leiðinlegt umtal í Noregi um íslenska sjómenn, sem [hefði] verið yfirdrifið“. Þetta 

hefði haft „vond áhrif á samskipti þjóðanna“.
473

 Halldór átti samtöl við Godal, 

utanríkisráðherra Noregs, vegna málsins, en mætti þeirri afstöðu að um lögreglu, en ekki 

utanríkismál væri að ræða. Ráðherrarnir voru engu að síður sammála um að bæta þyrfti 

samskipti landanna.
474

 

 

Þessir árekstrar drógu dilk á eftir sér. Tekið var að ræða um „anda“ Jan-Mayen 

samkomulagsins og var ákveðið að Eiður Guðnason, sendiherra Íslands í Noregi, sem var í fríi 

á Íslandi, mundi fresta um skeið utanför sinni til Noregs, vegna málsins. Kristján Ragnarsson, 

formaður LÍÚ, krafðist þess að Íslendingar segðu upp loðnusamningnum við Norðmenn og 

sakaði þá um að gefa falskar upplýsingar um veiðar norskra skipa úr loðnustofninum í 

íslenskri lögsögu. Íslendingar ættu ekki að endurnýja loðnusamninginn gagnvart 

Norðmönnum heldur eingöngu semja við Grænlendinga um nýtingu stofnsins en 

samningurinn rynni út á næsta ári. „Við [hefðum] enga ástæðu til að gefa þeim hér veiðirétt úr 

stofni sem [kæmi] aldrei nálægt þeirra lögsögu með hliðsjón af hvernig þeir [hefðu] 

meðhöndlað okkar mál í Smugunni,“ sagði hann.
475

 Nokkrum vikum eftir þetta var sett 

reglugerð um loðnuveiðar í íslenskri lögsögu sem fól í sér aukið eftirlit með norskum skipum. 
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Stjórnvöld fóru síðan að vilja útgerðarmanna og sögðu loðnusamningnum upp, gagnvart 

Noregi, vorið 1998, á þeim grundvelli að lítil loðna væri á Jan Mayen svæðinu og hlutdeild 

Noregs, 11%, væri of há, en raunar höfðu norsk skip ekki náð að veiða allan kvóta sinn á 

næstliðnum árum. Í viðræðum í framhaldi þessa tókst samkomulag sem fól í sér að hlutdeild 

Noregs minnkaði í 8% en hlutur Íslands jókst á móti.
476

 

6.4. Þriðja samningalota 1997–1999 

Hinn 8. nóvember 1997 áttu Halldór Ásgrímsson og Knut Vollebæk, utanríkisráðherra 

Noregs, fund að frumkvæði Halldórs, þar sem meðal annars var rætt um Smuguveiðar. Á 

fundinum var ákveðið að taka upp þráðinn í viðræðum landanna, en fyrir lá að Rússar höfðu 

fallist á það fyrir sitt leyti að höfðu samráði 

við Norðmenn. Fram kom að svokölluð 

„tryggingarnálgun“ (n. forsikringsmodell), 

sem Halldór hafði átt frumkvæði að, hafði 

ekki gefið lausn þrátt fyrir að unnið hefði 

verið að skoðun hennar á þremur tvíhliða 

fundum Noregs og Rússlands.
477

 Inn á 

ástandið í Smugunni var einnig komið í 

samtölum forsætisráðherra ríkjanna nokkrum 

dögum síðar og kom fram eftir fund þeirra að 

beðið væri formlegs samþykkis Prímakovs, 

utanríkisráðherra Rússlands, til að viðræður 

um Smuguna gætu hafist.
478

 Þorsteinn Pálsson 

sjávarútvegsráðherra og Peder Angelsen, nýr 

sjávarútvegsráðherra Noregs, hittust um líkt 

leyti. Á fundinum sagði Angelsen að 

Smugumálið væri „en tung sak“, sérstaklega í 

Norður-Noregi. Norðmenn væru þó tilbúnir til 

að eiga frekari samtöl um málið, en þar yrði að 

taka tillit til lakara ástands stofnsins. 

Tryggingarnálgun væri áhugaverð í þessu 

sambandi, en samvinna í Smugunni yrði að 

byggja á gagnkvæmni í veiðiheimildum. 

Málið hefði eyðilagt samvinnu landanna á 

sjávarútvegssviðinu og á því yrði að finna 

lausn.
479

  

 

Utanríkisráðherrar ríkjanna þriggja 

komu sér saman um að fram færi þríhliða 
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 Áslaug Ásgeirsdóttir: Who gets what, bls. 119. Sjá einnig: Þskj. 940. 123. löggjþ. (Tillaga til þingsályktunar 

um staðfestingu samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen).  
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 Í „samtryggingarkerfinu“ fólst í megindráttum að samið yrði um að Ísland fengi þorskkvóta í norskri og 

rússneskri lögsögu í Barentshafi, þegar heildarkvóti fyrir stofninn væri innan tiltekinna marka og á móti fengu 

Norðmenn og Rússar þorskkvóta í íslenskri lögsögu væri íslenski þorskstofninn innan tiltekinna marka. Þessar 

hugmyndir munu aldrei hafa náð svo langt að komist væri að niðurstöðu um efri og neðri mörk þess að 

kvótaskipti ættu sér stað, en gert var ráð fyrir að samið yrði reglulega um endurskoðun markanna. ÞÍ. 

Sjávarútvrn. B/198 2. Skisse for en trilateral fiskeriavtale mellom Norge, Russland og Island. Fylgir faxi norska 

utanrríkisrn. til utanrríkisrn. dags. 4. desember 1997. Frásögn: Vinnufundur Halldórs Ásgrímssonar og Knut 

Vollebæk, Ósló 8. nóvember 1997. Aftenposten 9. nóvember 1997. 
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 Fiskeribladet 18. nóvember 1997.  
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 ÞÍ. Sjávarútvrn. B/198 2. Frásögn: Fundur Þorsteins Pálssonar og Peter Angelsen, Helsinki, 10. nóv. 1997. 

„Gakktu bara frá þeim hr. Angelsen, ég kasta 

rekunum“. Angelsen er maður sem ekki liggur á 

skoðunum sínum og varð t.d. fleygt þegar hann 

sagði að Norður-Noregur yrði að slíta sig frá 

Noregi ef landið gengi í ESB. Hann talaði mikið 

fyrir útfærslu fiskveiðilögsögunnar í Barentshafi í 

250 mílur í aðdraganda kosninganna 1997 og í 

viðtali við Aftenposten, skömmu eftir að hann 

varð ráðherra, útilokaði hann að Íslendingar 

fengju kvóta í Barentshafi. (Aftenposten 17. 

október 1997, bls. 2, og 18). Þrátt fyrir þetta 

virðist hann hafa beitt sér fyrir því, með Knut 

Vollebæk, utanríkisráðherra, að hreyfing kæmist 

á viðræður ríkjanna í árslok 1997.  

 

Sigmund í Morgunblaðinu  24. október 1997. 
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fundur í utanríkisráðuneyti Rússlands í Moskvu 10. desember 1997, þar sem 

aðalsamningamenn ríkjanna mundu funda einir síns liðs til að leita lausna á deilu ríkjanna um 

veiðar í Smugunni. Svo brá hins vegar við þegar Jóhann Sigurjónsson kom á fundinn, einn 

síns liðs, að að hann mætti þremur fulltrúum frá Noregi. Auk Kåre Bryn, aðalsamningamanns 

voru þeir Gunnar Kjønnøy, ráðuneytisstjóri sjávarútvegsráðuneytisins og Peter Gullestad, 

forstöðumaður norsku Fiskistofunnar mættir á fundinn. Af hálfu Rússlands var síðan mætt full 

sendinefnd, þar sem voru meðal annarra Alexander Rodin, ráðherra sjávarútvegsmála og 

Alexander G. Khodakov, þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins. Jóhann kallaði 

sendiherra Íslands, Gunnar Gunnarsson, á fundinn til að reyna að draga úr þessum 

aðstöðumun, sem virtist, í ljósi fyrri samskipta, geta bent til að aukin spenna væri komin í 

samskipti ríkjanna. Þessi fundur varð engu að síður vendipunktur í viðræðunum, sem speglaði 

skýran pólitískan vilja.
480

  

 

Alexander G. Khodakov setti fundinn og sagði skoðun sína hafa verið árið 1995 að 

málið væri frekar auðleyst. Þó að Ísland hefði krafist of mikils þorsks hefðu varla meira en 

tvöþúsund lestir skilið á milli. Síðan þá hefðu nýjar leiðir verið skoðaðar, en þær hefðu ekki 

verið árangursríkar. Kåre Bryn, formaður sendinefndar Noregs, sagði að nálgast mætti málið 

með tvennum hætti. Annaðhvort að einblína á Smuguna eða beina athyglinni að Smugunni í 

tengslum við Barentshafið í heild. Annars vegar væri um að ræða lausn sem væri alfarið í 

samræmi við þjóðarétt, þ.m.t. úthafsveiðisamninginn, eða hins vegar lausn sem tæki tillit til 

samvinnu milli ríkja. Af þessum ástæðum skipti máli hvernig nálgunin yrði. Norðmenn hallist 

að lausn sem tengi Smuguna við Barentshafið í heild sinni, en Ísland hafi ekki getað tekið af 

skarið um skipti á kvótum árið 1996 og við það hafi setið. Jóhann brást við með því að leggja 

áherslu á að haldið yrði í þann árangur sem hefði náðst árið 1996, þar sem bæði hefði verið 

horft til gagnkvæmra skipta á veiðiheimildum og blandaðrar leiðar varðandi aðgang að 

lögsögum. Á fundinum var opnað á möguleika um fullan gagnkvæman aðgang að lögsögum 

og rætt um að horfa á hagsmuni ríkjanna í kvótaskiptum af raunsæi, sem án efa var atriði sem 

auðveldaði mótaðilum Íslands að mæta framkomnum kröfum, eins og síðar er fjallað um. 

Jóhann sagðist ekki vera á móti þeirri nálgun, en Íslendingar vildu fyrst og síðast sanngjarnan 

hlut. Ákveðið var á fundinum að halda könnunarviðræðum áfram á þessum grundvelli.
481

  

 

Á fundinum í Moskvu tóku Norðmenn að sér að vinna að skjali sem mundi teikna upp 

mögulegar lausnir á deilunni, sem gætu orðið grundvöllur að frekari viðræðum. Nokkur 

dráttur varð á þessu og ýtti Halldór Ásgrímsson við Knut Vollebæk utanríkisráðherra með 

bréfi dags. 20. febrúar 1998, þar sem hann harmaði að engin hreyfing væri í málinu. Halldór 

sagði að hann hefði heimildir frá Moskvu fyrir því að Norðmenn hefðu lagst gegn því að 

Rússar fullgiltu samstarfssamning sinn við Íslendinga fyrr en Smugudeilan væri leyst. Það 

hefði skaðleg áhrif á samstarf Íslands og þriðja ríkis, sem þýddi að deilan fengi nýjar víddir. 

Þörf væri á skjótvirkum aðgerðum til að varna því að samband landanna biði frekari skaða.
482

 

Hreyfing komst á málið í framhaldi þessa en Vollebæk hafnaði því hins vegar algjörlega að 

Norðmenn hefðu leitast við að hafa áhrif á fullgildingu samstarfssamnings Íslands og 

Rússlands.
483

 Norskir og íslenskir embættismenn hittust í lok mars 1998, í tengslum við 

heimsókn Vollebæks til landsins, og fóru yfir drög að útlínum samkomulags, sem höfðu verið 

sett saman að höfðu samráði við Rússa og byggðu um sumt á drögum frá 1996. Unnið var 

áfram með þetta skjal og lágu ný drög fyrir í maí, en þau voru byggð upp sem þríhliða 

samkomulag sem hefði að geyma viðauka, sem fælu í sér tvíhliða samninga milli annars vegar 
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Íslands og hins vegar Noregs og Rússlands. Nokkuð þokaðist með þessu, en enn var nokkuð í 

land að ríkin næðu saman um öll atriði, meðal annars hvað snerti gildissvið og einstök ákvæði 

samkomulagsins, áður en rætt yrði um aflaheimildir.
484

  

 

Þann 14. júlí 1998 var 

rússneskur togari færður til hafnar í 

Tromsö fyrir brot gegn reglum á 

Svalbarðasvæðinu, en um var að 

ræða samstilltar aðgerðir rússneskra 

útvegsmanna, sem vildu ekki sætta 

sig við norskar svæðalokanir. 

Togarinn var hins vegar látinn laus 

án greiðslu sektarfjár eða höfðun 

opinbers máls, að höfðu samráði 

rússneskra og norskra stjórnvalda, 

enda voru Norðmenn mjög áfram 

um að kveða niður allar deilur um 

Svalbarðasvæðið.
485

 Íslendingar 

mótmæltu þessu á þeim grunni að í 

þessu fælist mismunun. Halldór 

Ásgrímsson utanríkisráðherra notaði 

tækifærið og lýsti yfir í viðtölum við norska fjölmiðla að staða Noregs væri veik á 

Svalbarðasvæðinu og fór yfir sjónarmið Íslands til réttarstöðu Svalbarðasvæðisins. Hann 

sagði Ísland hins vegar ekki mundu höfða mál fyrir alþjóðlegum dómstól eða kalla saman 

ráðstefnu aðila að Svalbarðasamkomulaginu, til að greiða úr sjónarmiðum, meðan enn væri 

unnið að því að leita lausna í svonefndri Smugudeilu, þrátt fyrir að leitast hefði verið við að 

halda þeirri deilu utan við Svalbarðamálið.
486

 Með þessu hagnýtti Halldór sér Svalbarðamálið 

til að skapa aukinn þrýsting á Norðmenn um gang í viðræðum ríkjanna. Sama má segja um 

ummæli Davíðs Oddssonar forsætisráðherra í viðtali við Fiskaren 13. nóvember 1998, þar 

sem hann sagði Íslendinga reiðubúna að bera Svalbarðamálið undir alþjóðlegan dómstól. 

Noregur ögri Íslendingum ítrekað sem gefi þá tilfinningu að Noregur vilji ekki leita lausna í 

deilum ríkjanna.
487

 Halldór þrýsti á um framhald viðræðna á fundi með Jevgeni Prímakov, 

utanríkisráðherra Rússlands, í Danmörku, 23. júní 1998, samhliða ráðherrafundi 

Eystrasaltsráðsins.
488

 Þennan ríka vilja til viðræðna má meðal annars skoða í ljósi þess að 

verulega var tekið að fjara undan veiðunum í Smugunni. Leiða má líkum að því að afkoma 

við þær hafi verið slæm eða neikvæð og þær lágu alfarið niðri sumarið og haustið 1998 en 

íslensk skip veiddu þar aðeins um 1.000 tonn, þegar upp var staðið.
489

  

 

Fleira hafði þó þýðingu til að auka vilja Íslands til samninga. Norsk stjórnvöld höfðu 

þannig sett reglur sem girtu fyrir að skip sem verið hefðu að veiðum í Smugunni gætu fengið 

veiðileyfi í norskri lögsögu, þótt þau hefðu skipt um eiganda og verið seld til annars ríkis. 

Þetta olli umtalsverðum erfiðleikum á árunum 1997–1998. Árið 1997 var Stakfell til að 

mynda selt til Færeyja og fór á færeyskan fána, en fékk ekki leyfi til veiða á færeyskum kvóta 
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í norskri lögsögu, til mikils tjóns fyrir útgerð þess. Sama gilti, árið eftir, þegar Snæfugli, sem 

þá hét „Norna Mary“ og var á skoskum fána, var synjað um leyfi til veiða á kvóta Skotlands í 

norskri lögsögu. LÍÚ taldi að með þessu væru íslensku togararnir nánast óseljanlegir. Um 

væri að ræða hreinar hefndaraðgerðir Norðmanna og ólögmætar og tók ríkisstjórnin að sér að 

kanna lagalegan grundvöll þessa og ræða málið við Noreg.
490

  

 

Þríhliða samningafundur var haldinn í Moskvu 20. október 1998 í þeim tilgangi að 

gera drög að rammasamningi. Frá Íslandi lágu fyrir athugasemdir varðandi valdbærni norsk-

rússnesku fiskveiðinefndarinnar fyrir Barentshaf, og með hvaða hætti skyldi setja reglur um 

stjórn veiða utan lögsögu ríkja en fyrir lágu hugmyndir um það af hálfu Noregs og Rússlands. 

Þær fólu í sér að lausn deilu um þorskveiðar í Barentshafi yrði tengd lausn á hugsanlegum 

ágreiningi er síðar kynni upp að rísa vegna annarra veiða. Um þessi atriði urðu verulegar 

umræður, án mikils árangurs, sem varð til þess að ákveðið var að þrengja viðfangsefni 

viðræðnanna. Unnið var á þeim grundvelli að þær veiðiheimildir sem samið yrði um milli 

ríkjanna, og tilgreindar yrðu í viðaukum við samninginn, mætti aðeins veiða innan 

efnahagslögsagna ríkjanna, nema samið yrði um annað. Af því leiddi að engar íslenskar 

þorskveiðar yrðu í Smugunni eða á Svalbarðasvæðinu. Með þessu þokaði viðræðunum áfram 

en þetta var mikils virði fyrir Íslendinga sem með þessu gátu gengið að því að hægt væri að 

veiða umsamið magn með minni tilkostnaði og á öruggari hátt. Ákveðið var að hittast að nýju 

í Moskvu í nóvember til að ljúka frágangi rammasamningsins.
491

 Með þessu var tekin að 

mótast lausn á helstu ágreiningsefnum landanna. 

 

Á fundi Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra og Knuts Vollebæks, um miðjan 

febrúar 1999, í tengslum við fund utanríkisráðherra Norðurlandanna, kom Smugudeilan til 

umræðu og voru ráðherrarnir mjög áfram um að ljúka málinu, en fyrir lá vilji til hins sama af 

hálfu Rússa. Dagana 2.–5. mars voru utanríkisráðherrar landanna þriggja á fundi 

Barentsráðsins í Bodö en samtímis fóru fram embættismannafundir með ríkjunum þremur í 

Ósló, til þess að ræða þau mál sem enn voru útistandandi. Af hálfu Íslands tóku þátt í þessum 

viðræðum þeir Jóhann Sigurjónsson, formaður íslensku samninganefndarinnar, Tómas Heiðar 

og Eiður Guðnason, fyrir hönd utanríkisráðuneytisins, Arnór Halldórsson og Snorri Rúnar 

Pálmason, fyrir hönd sjávarútvegsráðuneytisins, og Albert Jónsson, skrifstofustjóri í 

forsætisráðuneytinu. Kristinn Arnason, nýr sendiherra Íslands í Noregi, tók einnig þátt í 

viðræðunum. Þegar mál voru tekin að skýrast flugu helstu embættismenn ríkjanna til Bodö, 

síðdegis 4. mars, þar sem samningaviðræðum um lokaatriði var haldið áfram, að hluta til með 

þáttöku ráðherra Íslands og Noregs. Í lok viðræðnanna í Bodö, að morgni 5. mars, skrifuðu 

Halldór, Vollebæk og Vasily Stredin, varautanríkisráðherra Rússlands, undir viljayfirlýsingu 

um að gengið yrði frá samningum á grundvelli fyrirliggjandi rammasamnings. Þá var 

jafnframt ákveðið að ganga til viðræðna um viðauka samningsins í Moskvu síðar í 

mánuðinum, en nokkur atriði voru enn ófrágengin milli Rússlands og Íslands.
492

 Úr þessum 

atriðum var leyst á embættismannafundum í Moskvu dagana 22.–26. mars og 12. og 13. apríl 

1999 þar sem gengið var frá síðustu atriðum samkomulags ríkjanna.
493
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Það er líklega rétt, sem Aftenposten hélt fram, að skýringin á því að samningar hafi 

loksins tekist um Smuguna hafi ekki síst legið í mjög ákveðnum vilja af hálfu 

utanríkisráðherra Noregs og Íslands um að ná samningum. Þegar þeir hittust í fyrsta sinn sem 

utanríkisráðherrar, hálfu öðru ári áður, höfðu þeir einsett sér að leysa deiluna.
 
Halldór 

Ásgrímsson sagði eftir fundinn í Bodö að hann teldi að almenn samstaða hefði verið um það í 

öllum ríkjunum þremur að tímabært væri að ljúka málinu, en þó þannig að allir aðilar gætu 

lifað við lausnina og haft fullan sóma af henni.
 494

 Halldór sagðist hafa „eytt gífurlegum tíma í 

þetta mál“. „Það hlaut að koma að því að við þyrftum að lenda þessu máli. Það má um það 

deila hvort niðurstaðan er góð. Ég á von á því að það séu ýmsir óánægðir með hana, hvort 

sem þeir eru á Íslandi, Noregi eða Rússlandi. Framtíðin ein getur svarað því hvort þetta 

reynist öllum þessum aðilum hagstætt. Ég trúi því að svo sé.“
495

 Knut Vollebæk sagði eftir 

undirritun viljayfirlýsingarinnar í Bodö: „Enginn hefur tapað. Vinskapur þjóðanna hefur 

sigrað.“ Vasilij Stredin var sama máls: „Allir hafa unnið, okkar fólk hefur unnið“, og lagði 

áherslu á að samræmdar reglur mundu nú gilda um veiðarnar.
496

  

 

6.5. Smugusamningurinn 1999  
Smugusamningurinn, eða „samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna 

þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs ásamt tvíhliða bókunum Íslands og Noregs annars vegar 

og Íslands og Rússlands hins vegar“, var undirritaður í St. Pétursborg 15. maí 1999. Í 2. og 3. 

gr. samningsins er mælt fyrir um að aðilum sé heimilt að gera gagnkvæmt samkomulag um 

árleg kvótaskipti og að veita fiskiskipum hinna aðilanna aðgang til að veiða kvóta í lögsögu 

sinni, samkvæmt bókununum við samninginn, til að skapa „sanngjarnt jafnvægi“ í tvíhliða 

samskiptum á sviði fiskveiða. Í 4. gr. er kveðið á um að heildarafli fiskiskipa, sem sigla undir 

fána hvers aðila, úr stofni sem veiddur er samkvæmt bókununum sem um getur í 3. gr., án 

tillits til þess hvar aflinn er veiddur, skuli ekki vera umfram heildarkvóta þess stofns sem 

kveðið er á um í bókununum, en í þessu felst að bann er lagt við veiðum í Smugunni á þeim 

stofnum sem samningurinn tekur til. Ennfremur er kveðið á um að kvóta sem um getur í 2. gr. 

beri að veiða í efnahagslögsögu aðila og að aðilar skuli engar kröfur gera um frekari heimildir 

til að veiða úr viðkomandi stofni. Í þessu felst að íslensk skip verða að lúta norskum og 

rússneskum lögum við veiðar sínar, sem fara fram innan lögsögu ríkjanna. Þá er í 

samningnum kveðið á um samstarf fyrirtækja í ríkjunum hvað varðar sameiginleg verkefni á 

sviði fiskveiða, eflingar fiskistofna, vinnslu fiskafurða, markaðsmála og löndunar, sbr. 8. gr. 

samningsins. Ísland hafði þegar gert samstarfssamning við Rússland, en gengið var frá 

samstarfssamningi Íslands og Noregs um eftirlitsaðgerðir í vikunni eftir að 

Smugusamningurinn var fullgiltur á norska Stórþinginu.
497

 

 

Smugusamningurinn er dæmi um beint samstarf strandríkja og úthafsveiðiríkis um 

stjórn veiða á deilistofni á úthafinu, sem 7. gr. úthafsveiðisamningsins frá 1995 gerir ráð fyrir 

sem valkosti í stað þess að stofna sérstaka svæðisbundna fiskveiðinefnd. Með því að setja 

ekki á fót slíka nefnd í skilningi úthafsveiðisamningsins, fyrir Smuguna, eða leita til NEAFC 

um stjórn veiða á svæðinu, er ljóst að ýmis ákvæði úthafsveiðisamningsins, meðal annars um 

eftirlit með veiðum og rétt nýrra aðila til að hafa áhrif við ákvarðanatöku um veiðarnar, gilda 

ekki um samninginn. Robin Churchill þjóðréttarfræðingur telur að þetta gæti hafa haft áhrif á 

gerð samningsins og þá niðurstöðu að veiðar samkvæmt honum verði aðeins stundaðar innan 

lögsögu samningsríkjanna, en ekki á úthafinu.
498

 Með þessu var leitast við að koma í veg fyrir 
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að búa til fordæmi fyrir önnur ríki, en bæði Rússar og Norðmenn höfðu áhyggjur af því að 

önnur ríki sæu tækifæri í að fylgja fordæmi Íslendinga og hefja umfangsmiklar veiðar í 

Smugunni. Reynslan úr síldarviðræðunum hafði sýnt að jafnvel þótt úthafsveiðisamningurinn 

væri mikilvægur leiðarvísir fyrir samningaviðræður, þá girti hann ekki fyrir að nýjir aðilar, 

þ.e. aðilar sem ekki byggju yfir veiðireynslu í viðkomandi stofni, þrýstu sér með einhliða 

aðgerðum, svo um munaði, inn í viðræður um veiðistjórn á alþjóðlegum hafsvæðum. Tvíhliða 

samningar um kvótaskipti voru taldir mun síður til þess fallnir að bjóða slíku heim. Með þessu 

fyrirkomulagi var að auki komið í veg fyrir að þörf væri að setja á fót sérstaka nefnd eða 

stjórnfyrirkomulag vegna Smugunnar, sem ekki hefði þótt svara kostnaði fyrir svo takmarkað 

hafsvæði.
499

 Jörn Krog, nýr ráðuneytisstjóri í norska sjávarútvegsráðuneytinu, sem lengi hafði 

verið oddviti Noregs innan norsk-rússnesku fiskveiðinefndarinnar, sagði að niðurstaðan þýddi 

að heildrænni stjórn yrði viðhaldið í Barentshafi, þar sem norsk-rússneska fiskveiðinefndin 

hefði höfuðþýðingu og stæðu vonir til að ekki væri þörf á því að setja „Smugu-viðauka“ við 

störf nefndarinnar.
500

  

 

Í samningnum felst að árið 1999 fengu Íslendingar 8.900 lesta þorskkvóta, sem skiptist 

til helminga milli lögsögu Noregs og Rússlands. Kvótinn tekur breytingum milli ára, en hann 

samsvarar 1,86% af leyfilegum heildarafla á þorski í Barentshafi. Leyfilegur meðafli er 30%. 

Rammasamningurinn og bókanirnar gilda í fjögur ár og framlengjast um fjögur ár í senn sé 

samningnum ekki sagt upp af hálfu einhvers aðilanna, en samningurinn er enn í gildi. Í bókun 

Íslands og Noregs er gert ráð fyrir að íslensk skip veiði 4.450 lestir af þorski í norskri lögsögu 

árið 1999. Norsk skip fái á sama tíma að veiða 500 lestir af löngu, keilu og blálöngu á línu í 

íslenskri lögsögu utan 12 sjómílna og sunnan 64° 30´N. Ennfremur er þeim heimilt að veiða 

17.000 lestir af loðnu í íslenskri lögsögu norðan 64°30´N á tímabilinu frá 20. júní til 15. 

febrúar. Í bókun Íslands og Rússlands felst að íslensk skip geta veitt 4.450 lestir af þorski í 

rússneskri lögsögu á árinu. Þar af muni Rússar bjóða íslenskum útgerðum 37,5% eða 1.669 

lestir til kaups á markaðsverði. Þá er kveðið á um að fari leyfilegur heildarafli á þorski í 

Barentshafi niður fyrir 350.000 lestir falli veiðar Íslendinga úr stofninum niður sem og veiðar 

norskra fiskiskipa í íslenskri lögsögu, en með því lögðu Íslendingar sitt af mörkum til 

fiskverndar og strandsamfélaganna á svæðinu, kæmi til þess að lækka þyrfti aflamark í 

stofninn svo um munaði.   

 

Davíð Oddsson forsætisráðherra sagði að Íslendingar greiddu „að hluta til ekkert fyrir 

þessar aflaheimildir, en síðan [væri] endurgjald fyrir hluta af þeim afla sem við [fengjum] að 

veiða innan þeirra lögsögu“. Því gerðum við alltaf ráð fyrir. „Þetta eru aflaheimildir sem eru 

okkur helst útbærar miðað við það sem menn voru að óska eftir í viðræðunum. Varðandi 

loðnuna varð niðurstaðan að þeir fá ekki að veiða loðnuna á þeim tíma sem þeir helst óskuðu 

eftir og ekki innan þeirra marka sem við höfðum áður dregið.“ Davíð sagðist telja að „vel 

[hefði] verið haldið á spilum af okkar hálfu og þá ekki síst af hálfu utanríkisráðherrans“.
501

 Í 

viðræðum við Rússland hafði reynst erfitt að finna endurgjald, en afar lítill áhugi mun hafa 

verið á því að Rússar fengju heimild til að veiða í íslensku fiskveiðilögsögunni og átti sér stað 

mikil leit að gagngjaldi til þeirra. Helst mun hafa verið bryddað upp á makríl og kolmunna. Á 

einum fundinum reyndi Jóhann Sigurjónsson þannig, án árangurs, að freista þeirra með því að 

hafa með sér tvær möppur með upplýsingum um smábáta sem Fiskveiðisjóður (áður 

Þróunarsjóður sjávarútvegsins) hafði keypt til úreldingar. Þá viðruðu Rússar þá hugmynd að 

færa rússneskt skólaskip reglulega til viðhalds við íslenska skipasmíðastöð án endurgjalds, en 

á því þóttu ekki vera möguleikar af Íslands hálfu. Sú niðurstaða að borga í dollurum, sem 
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samninganefnd Íslands átti frumkvæði að, var 

ásættanleg fyrir Rússa, því í Rússlandi skorti 

erlendan gjaldeyri. Þetta gekk upp en það tók 

tíma að koma bókun Íslands og Rússlands í 

fulla virkni og virtist sem innanlandsmál í 

Rússlandi hefðu þar haft einhverja þýðingu.
502

  
 

Ekkert var tekið fram í samningnum 

um að þvingunaraðgerðum Norðmanna, hvað 

snerti svartlistun skipa við veitingu veiðileyfis 

í norskri lögsögu, yrði aflétt en gengið var frá 

því við samningana að þeim yrði aflétt í 

framhaldi af því að samningurinn öðlaðist 

gildi.
503

 Án þess það hafi endilega haft mikil 

áhrif má geta þess að málið var orðið 

óþægilegt fyrir norsk stjórnvöld, þar sem 

rússnesku togararnir Mir og Belomorsk (sem 

áður voru Már og Runólfur) tóku að landa afla 

sínum á Húsavík í framhaldi þess að þeim var 

synjað um löndun í Noregi. 

Sveitarstjórnarmenn í Loppa í Norður-Noregi 

voru æfir yfir þessu og krafðist sveitarstjórinn 

þess að Peter Angelsen, sjávarútvegsráðherra 

Noregs, segði af sér út af málinu. Fiskvinnslan 

í Bergsfirði í Loppa væri úr sögunni án afla 

rússnesku togaranna.
504

 Í samningnum er ekki 

komið inn á réttarstöðu Svalbarðasamningsins. 

Eftir fundinn í Bodö sagði Halldór að af hálfu 

Norðmanna hefði alltaf verið áhugi á að tengja 

lausn Smugumálsins við 

Svalbarðasamninginn. Íslendingar hefðu hins 

vegar alla tíð hafnað því að tengja þessi mál 

saman og niðurstaðan hefði orðið að halda 

þessum tveimur málum aðskildum.
505

 Davíð Oddsson sagði með líkum hætti að ríkisstjórnin 

„hefði ekki viðurkennt yfirráð Norðmanna yfir Svalbarðasvæðinu, en Norðmenn hefðu lagt 

mjög fast að okkur í samningagerðinni að gera það“.
506

  

6.6. Viðtökur á Íslandi 

Viðbrögð hagsmunaaðila á Íslandi við samningnum voru blendin. Þannig sagði 

Kristján Ragnarsson að umsamið aflamagn í þorski væri alltof lágt. Samningurinn væri mjög 

rýr og gæfi litlar heimildir, miðað við það sem áður hefði verið. Við þyrftum að endurgjalda 

Norðmönnum með mikilvægum stofnum og kaupa 2.800 tonn af Rússum á verði sem við 

vissum ekki hvert yrði. Því liti hann svo á að við værum að fá veiðileyfi fyrir 5.000 tonnum í 
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 Mbl. 19. febrúar 1999, bls. 24. Aftenposten 13. febrúar 1999, bls. 3. 
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 Mbl. 9. mars 1999, bls. 32–33. 
506

 Mbl. 6. mars 1999, bls. 39. Með þessu vísar Davíð væntanlega einkum til pólitískra samtala ráðherra ríkjanna, 

en Svalbarðamálið kom lítið eða ekkert við embættismannaviðræður um veiðar íslenskra skipa í Smugunni, 

a.m.k. á síðari stigum. Viðtal við Jóhann Sigurjónsson, 5. janúar 2015.   

„Þeir eru mjög umhverfisvænir, hr. Angelsen, 

þeir eru úr endurunnum pappír“ – er Þorsteinn 

Pálsson látinn segja í teikningu Sigmund 12. 

Mars 1999. Tilefnið var að Jóhann A. Jónsson, 

formaður úthafsveiðideildar LÍÚ hafði sagt 

skömmu áður að lítill vilji hafi verið til að láta 

Norðmenn veiða í lögsögunni í neinum mæli – og 

lét að því liggja að samið hefði verið um 

pappírsfisk. Fyrir þessu var ekki stoð og höfðu 

Norðmenn raunar átt frumkvæði að því að nefna 

línufiskinn, sem með þessu var einkum vísað til. 

Norsk línuskip höfðu verið við veiðar við Ísland 

fram til 1989 og þekktu miðin vel. 

Útgerðarmaður norsks línubáts, sagði skömmu 

eftir þetta að ekkert vandamál væri að stunda 

veiðar á löngu, keilu og blálöngu á 

Hornafjarðardjúpi, eins og Smugusamningurinn 

kvæði á um (Fiskaren 16. apríl 1999, bls. 5). 
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Barentshafi en ekki 8.900, með tilliti til endurgjaldsins.
507

 Þá var hann mjög gagnrýninn á að 

veiðum Íslendinga yrði hætt ef þorskkvótinn færi undir 350.000 tonn. Kristján sagðist hafa 

fullan skilning á því að stjórnvöld hafi viljað ljúka málinu. Samningurinn geti að auki verið af 

hinu góða fyrir ýmis viðskiptatengsl við bæði Norðmenn og Rússa. „Efni samningsins er hins 

vegar ekki í samræmi við þær væntingar sem við höfðum, meðal annars með tilliti til þess 

sem við höfum kostað til að senda skip í Barentshafið. Þá er samningurinn heldur ekki í 

samræmi við þær væntingar sem stjórnvöld hafa gefið okkur um stuðning við sókn á þessi 

mið, með hliðsjón af því að Norðmenn hafa tekið sér gríðarleg hafsvæði sem ekki er í 

samræmi við alþjóðasamninga, samanber Svalbarðasvæðið. En vissulega er gott að ljúka 

þessu máli með sátt en mér finnst sáttin þunn,“ sagði hann. Þorsteinn Már Baldvinsson sagði 

að þrátt fyrir að Íslendingar hefðu ekki fengið mikið út úr samningnum hlyti það að vera 

stefna Íslendinga að ná samkomulagi við aðrar þjóðir um nýtingu auðlinda. „Það er í allra 

þágu. Í þessu tilfelli hefði maður kannski viljað sjá fleiri tonn koma í hlut Íslendinga en ég tel 

hins vegar mikilvægt að hafa náð samkomulagi við þessar þjóðir“.
508

  

 

Í þessu sambandi má nefna að af 2. mgr. 6. gr. nýju laganna um veiðar utan lögsögu, 

nr. 151/1996, leiddi að skylt var að ákveða veiðiheimildir einstakra skipa, samkvæmt 

samningi sem Ísland væri aðili að, á grundvelli veiðireynslu þeirra miðað við bestu þrjú 

veiðitímabil þeirra á undangengnum sex veiðitímabilum. Af þessu leiddi að veiðireynsla 

ársins 1993 mundi hætta að telja við kvótasetningu sem færi fram síðar en árið 1999. Það er 

augljóst að þetta hefði getað komið með mjög misjöfnum hætti niður á einstökum 

útgerðarfélögum, svo ekki sé talað um ef viðræður tefðust um tvö til þrjú ár til viðbótar. Þetta 

var líklegt til að auka samningsvilja af hálfu margra útvegsmanna. 

 

Nokkur orðaskipti urðu um samninginn við fyrstu umræðu á þingfundi á Alþingi 10. 

júní 1999. Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, og 

einn harðasti stuðningsmaður Smuguveiðanna, sagði ljóst að samningurinn væri lakari en 

hefði getað orðið, „til dæmis ef heppnin hefði verið með okkur Íslendingum og við náð 

samningum um lausn á deilunni þegar vígstaða okkar til samninga var sterkust, til dæmis á 

síðari hluta þess árs er veiðin var í hámarki“. Þau 8.900 tonn sem samið hefði verið um hljómi 

kannski ekki svo illa og líti ekki út fyrir að vera svo slök niðurstaða fyrr en kæmi að 

frádráttarliðunum eða mínusunum í dæminu. Hann sagði „nettóhlut“ Íslendinga án 

endurgjalds vera mun minni heldur en margir hefðu gert sér vonir um. Fleiri urðu til að taka 

undir þessi orð. Umræðan á Alþingi laut að öðru leyti að því hvernig staðið yrði að úthlutun 

veiðiheimilda samkvæmt samningnum og túlkun laga um veiðar utan lögsögu nr. 151/1996 í 

því sambandi, en þar hafði eflaust þýðingu að sjávarútvegsmál höfðu verið í brennidepli fyrir 

nýafstaðnar alþingiskosningar. Össur Skarphéðinsson, þingmaður Samfylkingarinnar, notaði 

tækifærið og spurði hvernig ætlunin væri að „umbuna línuskipum og þeim sem sinna 

krókaveiðum sem virðast bersýnilega, eins og þetta mál er vaxið, þurfa að greiða ákveðið 

gjald til þess að hægt sé að leyfa stórútgerðinni að veiða fjarri Íslandi í þessum umsamda 

kvóta“, en mikil óánægja var meðal útgerða línubáta yfir kvótaskiptunum. Þá sagði Össur að 

„gríðarlegt brask“ mundi eiga sér stað með veiðiheimildirnar, þar sem engin af þeim 90 

útgerðum sem fái kvóta mundi reka veiðar í krafti hans. Aflamagnið væri of lítið og yrðu 

útgerðir því að kaupa til sín heimildir til að stunda veiðarnar.
509

 Það var auðvitað rétt að mun 

færri skip mundu stunda veiðarnar en þegar þær voru umfangsmestar og útgerðir mundu 
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framselja heimildir á milli skipa til að gera veiðarnar hagkvæmar. Þannig sagði Jóhann A. 

Jónsson, útgerðarmaður Stakfells, eins aflahæsta skipsins í Smugunni, að sá kvóti sem skipinu 

yrði úthlutaður, um 3–400 tonn að hann áætlaði, mundi ekki nægja í eina veiðiferð, þar sem 

skipið tæki 600 tonn í lestir.
510

 

 

Halldór Ásgrímsson sagði að ekki færi saman að halda því fram að um væri að ræða 

litlar veiðiheimildir í samanburði við veiðireynslu skipanna og ræða síðan um að skerða þær 

frekar, til að skila til einhverra annarra, en þá mundu veiðiheimildirnar minnka enn frekar. 

Hann tók hins vegar undir að ákveðin rök væru vegna línuveiðanna, en það hlyti að vera 

útfærsluatriði og umræðuatriði hvort taka ætti tillit til slíkra raka. Halldór sagði að þótt 

vissulega hefði verið gott að fá meiri veiðiheimildir þá teldi hann að helsta verðmæti 

samningsins fælist í samstarfsmöguleikum þjóðanna inn í lengri framtíð. Ríkisstjórnin mundi 

á næstunni leggja á það áherslu að undirrita og fullgera sjávarútvegssamning milli Rússlands 

og Íslands sem væri búinn að vera nánast tilbúinn alllengi og mundi opna nýja möguleika í 

samskiptum við Rússland.
511

 Nokkur áhugi virðist hafa verið á auknu samstarfi við Rússland 

á sjávarútvegssviðinu og er til merkis um það að Jón Sigurðarson, framkvæmdastjóri 

Fiskafurða, sem hafði langa reynslu af viðskiptum í Rússlandi, sagði samninginn opna ný 

tækifæri, meðal annars við sölu veiðarfæra og annarra aðfanga til sjávarútvegsins og hélt hann 

því fram að verðmæti samningsins væri jafnvel „umtalsvert meira í því sem væri utan við 

hann, þ.e.a.s. í því að fá vinnufriðinn, heldur en í kvótanum“.
512

 Samningurinn fór hratt í 

gegnum Alþingi, enda skammt í að veiðar gætu hafist, og var staðfestur með þingsályktun, 16. 

júní 1999. Ályktunin var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að því frágreindu að 

Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður hins nýja stjórnmálaflokks, Frjálslynda flokksins, 

sagðist telja samninginn óásættanlegan, sérstaklega vegna þess að þakið, sem gerði 

Íslendingum að hverfa frá veiðum við 350 þúsund tonn, væri of hátt. Fimm þingmenn sátu 

hjá, annar þingmaður Frjálslynda flokksins og allir þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar Græns 

framboðs, sem voru viðstaddir atkvæðagreiðsluna, fjórir talsins. Steingrímur J. Sigfússon, 

formaður flokksins, sem átti sæti í utanríkismálanefnd, taldi enda vafasamt að samningurinn 

væri „nægjanlega hagstæður Íslendingum“ og því væri réttast að stjórnarflokkarnir bæru einir 

pólitíska ábyrgð á afgreiðslu hans á þingi.
513

 

6.7. Viðtökur í Noregi og Rússlandi 

Í Noregi voru viðtökur hagsmunaaðila við Smugusamningnum afar neikvæðar. 

Samtökin Norges Fiskarlag voru frá upphafi andsnúin öllum tvíhliða viðræðum við Íslendinga 

um veiðiheimildir í Barentshafi og ekki bætti úr skák að samtökin höfðu ekki verið upplýst 

um lokaskref viðræðnanna. Sú gagnrýni kom fljótt fram að með þessu væru Íslendingar 

verðlaunaðir fyrir veiðar sínar og að samningurinn kæmi ekki í veg fyrir að nýjar þjóðir 

mundu dúkka upp og krefjast veiðiheimilda með sama hætti og þeir.
514

 Angelsen 

sjávarútvegsráðherra sagði í viðtali við DV að slæmt ástand fiskistofna í Barentshafi væri 

ástæða þess að leitað væri eftir lausn Smugudeilunnar, en fram höfðu komið upplýsingar um 

versnandi ástand fiskistofna þar. Mikilvægt væri að koma stjórn á veiðarnar og það væri 

forsenda þess að unnt væri að halda stórum svæðum í Norður-Noregi í byggð.
515

 Angelsen 

sagðist ekki vilja tjá sig um hvort rétt hefði verið að kalla Íslendinga sjóræningja, þegar 
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veiðarnar hófust árið 1993. „Eitt er siðferði, en annað er þjóðaréttur,“ sagði hann. Það væri 

erfitt að sjá fyrir sér að aðrar þjóðir mundu veiða í Smugunni með sama hætti og Íslendingar, 

enda ekki að sjá að aðrar þjóðir ráði yfir fiskveiðiflota á við þann íslenska. Ísland væri 

„eðlilegur samningsaðili í ljósi styrks síns, legu og réttinda“.
516

  

 

Þegar upplýst var um inntak kvótaskipta Noregs og Íslands, eftir fundinn 12–13. apríl 

1999, vakti það hávær mótmæli og viðbrögð. Í Fiskaren var því slegið upp að þorskkvótinn til 

Íslands jafngilti því að 120 smábátum yrði lagt, eða að 10 byggðarlög við norsku ströndina 

legðust í eyði.
517

 Oddmund Bye, formaður Norges Fiskarlag, sagði að samtökin mundu gera 

hvað þau gætu til að koma í veg fyrir að Stórþingið samþykkti samninginn. Samningurinn 

væri lélegur fyrir bæði norska útvegsmenn og landsbyggðina. Samkvæmt útreikningum 

Fiskarlaget hallaði verulega á Noreg sem væri í þversögn við fyrri kvótaskiptasamninga 

Noregs við ESB, Færeyjar, Grænland og Rússland. Samninginn mætti skoða þannig að 

Íslendingar mættu veiða „frítt“ sem samsvarði 4.450 tonnum af þorski í norskri lögsögu. Með 

meðafla gæti verðmæti þess hlaupið á 100 milljónum norskra króna. Á móti gæti 

aflaverðmæti norskra útvegsmanna út úr samningnum orðið undir 20 milljónum norskra 

króna. Þar hefði þýðingu að loðnuveiðar sættu verulegum takmörkunum varðandi aðgang að 

íslenskri lögsögu og að „góðar heimildir“ væru fyrir því að veiðiheimildir í löngu, keilu og 

blálöngu væru líklega „pappírsfiskur“, þ.e. að ekki væri veiðivon eða svaraði kostnaði að 

stunda veiðarnar.
518

 Angelsen brást við þessu og leitaðist við að leiðrétta málflutning 

Fiskarlaget, meðal annars um tvíhliða samninga Noregs við ESB og Færeyjar. Þar væri ekki 

um stærðfræðilega jöfn skipti á veiðiheimildum að ræða auk þess að einnig væri byggt þar á 

þjóðréttarlegum grundvelli. Þá væri verðmætareikningur ekki óskeikull. Hann tók sérstaklega 

fram að samband Noregs og Íslands hefði liðið fyrir Smuguveiðarnar og með samningnum 

sköpuðust aukin tækifæri til að taka að nýju upp náið samráð, meðal annars um sela- og 

hvalamál.
519

  

 

Við þessar aðstæður er líklegt að Angelsen hafi kunnað sjávarútvegsráðherra Færeyja, 

Jørgen Niclasen, litlar þakkir fyrir er hann lýsti því yfir að hann væri forviða yfir 

Smugusamningnum. Það væri útlit fyrir, sagði hann, að Noregur hefði horfið frá þeim 

meginviðhorfum, sem hefðu ríkt í samskiptum Noregs og Færeyja, þar sem jöfn kvótaskipti 

hefðu verið ráðandi. Færeyjar hefðu ekkert á móti því að Ísland og Noregur gerðu með sér 

tvíhliða samkomulag, en mundu kynna sér samninginn í hörgul og taka hann upp við 

Norðmenn á næsta fundi fulltrúa landanna.
520

 Þá var því haldið fram að ýmsar „smugur“ væru 

í Smugusamningnum og var óþægilegt fyrir málið að íslensk rækjuskip voru um þetta leyti að 

reyna fyrir sér í Smugunni, en samningurinn lagði engin bönd á slíkar veiðar. Að auki kváðust 

norskir útvegsmenn óttast „kvótahopp“ með því að Íslendingar keyptu rækjuheimildir á 

Svalbarðasvæðinu eða hæfu þangað útgerð frá öðrum ríkjum sem ættu slíkar heimildir.
521
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Norges Fiskarlag lét ekki sitja við orðin tóm og reyndi með skipulegum hætti að þrýsta 

á um synjun samningsins á Stórþinginu þegar þingsályktunartillaga um fullgildingu hans kom 

til meðferðar í júní 1999. Öllum þingmönnum var send áskorun frá samtökunum, fulltrúar 

þeirra höfðu ítrekað og skipulega samband við þingmenn og sendinefnd Fiskarlaget kom á 

fundi þingnefnda til að kynna afstöðu sína. Bye sagði að samtökin vonuðust til þess að þau 

„næðu í höfn“ áður en samningurinn kæmi til atkvæðagreiðslu.
522

 Þessi herferð hafði sín áhrif 

en sjónarmið samtakanna virðast hafa notið umtalsverðs skilnings meðal þingmanna og í 

umræðum um samninginn var ríkisstjórnin gagnrýnd harðlega, ekki síst af hálfu Hægri-

flokksins og Verkamannaflokksins en minnihlutastjórn Kristilega þjóðarflokksins, 

Miðflokksins og Vinstri-flokksins var við völd og gat ríkisstjórnin ekki einungis treyst á 

atkvæði eigin flokka. Gagnrýni þingmanna var á líkum nótum og hagsmunaaðila. Til að 

mynda sagði formaður Hægri-flokksins, Jan Petersen, samninginn slæman. Það væri jákvætt 

að ekki væri útlit fyrir fleiri deilur við Íslendinga, Ísland samþykki veiðistjórn í Barentshafi 

og ró verði um Svalbarðasvæðið. Ísland fái hins vegar of mikið greitt fyrir þetta og hefði 

hagsmuna útgerðarmanna ekki verið gætt nægilega í viðræðunum. Ivan Kristiansen, talsmaður 

flokksins í sjávarútvegsmálum, sagði norska útgerðarmenn verða að greiða fyrir samninginn 

og það vekti umtalsverða gremju meðal þeirra að horfa á hvernig Ísland stjórni fiskveiðum, 

þar sem ofveiði í íslenskri lögsögu hefði leitt til sjálftöku utan lögsögunnar, annaðhvort á 

eigin fána eða fána þriðja ríkis. Hann hefði skilning á sjónarmiðum um tengsl ríkjanna, en það 

réttlætti ekki að Stórþingið gæfi út gjafabréf til Íslands og sendi reikninginn á norska 

útvegsmenn. Angelsen sjávarútvegsráðherra brást við þessu með því meðal annars að benda á 

að ef sett yrði sérstakt stjórnkerfi fyrir Smuguna í anda úthafsveiðisamningsins, þá yrði ekki 

um neitt gagngjald að ræða. Ísland hefði með samningnum gefið eftir rétt sinn til að veiða 

frjálst í Smugunni þar til samningur í anda úthafsveiðisáttmálans væri genginn í gildi, en 

þangað til gætu liði mörg ár. Þetta hefði getað verið mun ábatasamara fyrir Ísland en að 

gangast undir Smugusamninginn. Því væru ummæli Kristiansen röng og villandi.
523

 Knut 

Vollebæk, sem lagði mikla áherslu á utanríkispólitíska þýðingu Smugusamningsins, minntist 

þess nokkrum árum síðar að hann hefði aldrei séð Kristiansen eins reiðan (n. sint) og í þetta 

skipti, þegar hann hefði sagt samninginn einhverja þá lélegustu frammistöðu sem hann hefði 

upplifað. Vollebæk sagði: 
Jeg forsto det som at det vel var noen fiskebåtredere på Vestlandet som skulle ha sitt, og de var 

ikke helt fornøyd. Jeg tror at dette illustrerte både utfordringene i nord og betydningen av å få til 

avtaler i vårt nærområde.
524

 

 

Í umræðunum sagði Kjell Engebretsen, þingmaður Verkamannaflokksins, að íslenski 

utanríkisráðherrann hefði 15. mars 1999 gefið norska utanríkisráðherranum munnlega 

tryggingu fyrir því að Ísland mundi ekki hagnýta sér Smugusamninginn pólitískt til að taka 

upp réttarstöðu Svalbarða við Haag-dómstólinn. Þá hefði vinnan í tengslum við gerð 

samningsins leitt til þess að afstaða Íslands til Svalbarða væri skýrari en áður. Væri þetta rétt 

gæti það kannski talist jafn mikilvægt og þau málefni sem beinlínis væri kveðið á um í 

samningnum.
525

 Knut Vollebæk sagði að þetta væri rétt. Þjóðréttarleg álitaefni tengd 

Svalbarða hefðu ekki verið til umræðu í samningaviðræðunum en engu að síður viðurkenni 

Ísland í reynd það stjórnfyrirkomulag sem gildi fyrir Barentshafið í heild. Það hafi verið 
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mikilvægt fyrir Noreg að Ísland samþykki þannig til að mynda að veiða ekki loðnu eða að 

krefjast frekari þorskkvóta í öðrum hlutum Barentshafsins og þar með á Svalbarðasvæðinu.
526

 

 

Sú gagnrýni sem hagsmunaaðilar settu fram og sú staðreynd að um minnihlutastjórn 

var að ræða kann að hafa leitt til þess að gagnrýni á samninginn varð allhörð. Angelsen 

sjávarútvegsráðherra hélt því að vísu fram að ólík hagsmunasamtök hefðu ólíka sýn á 

samninginn og taldi Fiskebåtredernes forbund hafa mun meiri skilning gagnvart samningnum 

en útvegsmannafélögin í Norður-Noregi, þótt þar væru að vísu inn á milli jákvæð viðhorf til 

samningsins. Steinar Bastesen taldi á þessu einfalda skýringu – þeir mundu fá loðnukvóta en 

smábátamenn yrðu að borga með þorskveiðiheimildum. Karl Eirik Schjøtt Pedersen, fv. 

sjávarútvegsráðherra, hélt því fram að ráðherrar Verkamannaflokksins hefðu verið mun 

harðari gagnvart Íslandi á árunum 1994–1996, meðal annars um jafnvægi í kvótaskiptum, sem 

hefði leitt til þess að samningar hefðu ekki tekist á þeim tíma. Sá samningur sem lægi fyrir 

þinginu væri ekki góður. Stórþingið hefði sjaldan verið svo nálægt því að hafna 

utanríkissamningi. Það mundi vera dramatískt og rýra álit Noregs í alþjóðlegum samningum 

og því teldi Stórþingið sér skylt að samþykkja samninginn, hins vegar verði að spyrja hvað 

ríkisstjórnin sé að hugsa. Angelsen sjávarútvegsráðherra notaði tækifærið og skákaði því á 

móti fram að Jan Henry T. Olsen, fv. sjávarútvegsráðherra og þingmaður 

Verkamannaflokksins, hefði sagt skýrt, á Fylkisþingi Troms, að samningurinn væri mjög 

góður og það væri „katastrófa“ ef Stórþingið og stjórnvöld samþykktu hann ekki.
527

  

 

Við atkvæðagreiðslu um samninginn fór svo að aðeins Framfaraflokkurinn greiddi 

atkvæði gegn samningnum auk Steinars Bastesen, stofnanda Strandflokksins og leiðtoga 

norskra hrefnuveiðimanna, sem var raunar svo óánægður með samninginn að hann hótaði því 

að bera fram vantrauststillögu á ríkisstjórnina vegna hans. Norska „fiskipressan“ var, eins og 

vænta mátti, nokkuð gagnrýnin á niðurstöðuna. Blaðið Nordlys sló því upp að „Island fikk 

gavepakke av Ola Dunk“, og sakaði þingmennina með því um norska einfeldni eða fákænsku. 

Fiskaren hafði eftir sjómanni að norskir stjórnmálamenn vissu ekkert um sjávarútveg. „Þeir 

[hugsi] bara um olíu og óperuhús.“
528

 Þó gætti einnig yfirvegaðri viðbragða við samningnum. 

Ivan Kristoferssen, fv. ritstjóri Nordlys, var meðal þeirra sem hrósuðu norsku ráðherrunum 

fyrir það sem hann sagði „vel heppnaða real-pólitík í norðri“ og taldi að hagsmunaaðilar í 

sjávarútvegi ættu að vera ánægðir með niðurstöðuna. Með henni væri meintu „bankaráni“ 

Íslendinga í Barentshafi breytt í litla úttekt úr hraðbanka. Samningurinn væri eina dæmið í 

heiminum, sem hann þekkti til, þar sem ríki sem stundi frjálsar veiðar hefði samþykkt að 

takmarka þær og gangast undir veiðistjórnarreglur strandríkja.
529

 

 

Ummæli Vollebæks um tengsl Smugusamningsins og munnlegt loforð Halldórs 

Ásgrímssonar eru ónákvæm og fallin til misskilnings. Á sumarfundi norrænu 

forsætisráðherranna á Íslandi, sem fór fram nokkrum dögum eftir að Smugusamningurinn var 

fullgiltur af báðum ríkjum, hélt Bondevik, forsætisráðherra Noregs, því þannig fram að Ísland 

hefði viðurkennt norska fiskveiðistjórn á Svalbarðasvæðinu. Þessu var mótmælt af bæði 

Davíð Oddssyni forsætisráðherra og Halldóri Ásgrímssyni utanríkisráðherra sem sögðu rangt 

að Ísland hefði viðurkennt eitt eða neitt í þessu sambandi og sá möguleiki væri enn til staðar 

að skjóta ágreiningi ríkjanna til Alþjóðadómstólsins í Haag.
530

 Um haustið tók Árni M. 

Matthiesen sjávarútvegsráðherra skýrt fram í viðtali í Nordlys, til að eyða öllum misskilningi, 
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að Smugusamningurinn girti ekki fyrir að Íslendingar mundu krefjast þorskkvóta á 

Svalbarðasvæðinu. Jafnframt tók hann þó fram að slík krafa væri ekki ofarlega á forgangslista 

hans.
531

  

Takmarkaðra gagna nýtur við um viðbrögð við Smugusamningnum í Rússlandi, en þó 

má geta þess að blaðið Novíe Ísvestía lýsti samningnum sem miklum sigri Íslands í grein 11. 

mars 1999, sem var raunar uppfull af rangfærslum, en í rússneska utanríkisráðuneytinu munu 

menn ekki hafa verið sérstaklega ánægðir með greinina.
532

 Smugusamningurinn var fullgiltur 

af Stepashin, forsætisráðherra Rússlands, um miðjan júní 1999, en nokkrir hnökrar reyndust á 

framkvæmd hans fyrsta árið, sem síðar leystist úr. Þá auðnaðist loks haustið 1999, í heimsókn 

sjávarútvegsráðherra Rússlands til Íslands, að ljúka viðræðum um samstarf Íslands og 

Rússlands á sviði sjávarútvegs, sem þá hafði legið fyrir í drögum í eitt og hálft ár og var 

samningurinn undirritaður skömmu síðar þegar íslenski sjávarútvegsráðherrann var í Moskvu 

til að endurgjalda heimsóknina.
533

 

6.8. Samantekt 

Þríhliða samningaviðræður Íslands, Noregs og Rússlands í Smugudeilunni á árunum 1995 

til 1996, reyndust árangurslausar en byggðu engu að síður upp gagnkvæman skilning og 

auðvelduðu framhald viðræðna. Bakgrunnur viðræðnanna voru ákvæði 

úthafsveiðisamningsins, en staða ríkjanna við samningaborðið tók nokkrum breytingum eftir 

því sem viðræðunum vatt fram. Þegar komið var fram á árið 1997 höfðu veiðar Íslendinga 

dregist verulega saman auk þess að þorskafli í Barentshafi í heild fór minnkandi. Því var óvíst 

að íslensk skip mundu stunda verulegar veiðar í Smugunni á allra næstu árum. Þetta kann að 

hafa verið til að auka samningsvilja af hálfu Íslendinga, en á móti kom að þessar forsendur 

gátu breyst á fáum árum (eins og raunin reyndar varð). Stjórnmálamenn í öllum löndunum 

virðast hafa lagt áherslu á það í árslok 1997 að skriður kæmist á samningaviðræður ríkjanna 

og að raunhæfra lausna væri leitað á deilum þeirra.  

 

Það hafði mikla þýðingu í árslok 1997 þegar ákveðið var að vinna að lausnum sem fælu í 

sér fullan gagnkvæman aðgang ríkjanna að efnahagslögsögum og skuldbindingar af hálfu 

Íslands um að íslensk skip mundu ekki stunda þorskveiðar annars staðar í Barentshafi. Af 

hálfu Noregs og Rússlands var með þessu reynt að koma í veg fyrir að búa til hvata fyrir 

önnur ríki til að hefja veiðar í Smugunni. Um leið var horft til þess að ekki yrði raskað 

tvíhliða samstarfi ríkjanna á vettvangi norsk-rússnesku fiskveiðinefndarinnar fyrir 

Barentshafið. Reynslan úr síldarviðræðunum árið 1996 var áminning um að jafnvel þótt 

úthafsveiðisamningurinn væri mikilvægur leiðarvísir fyrir samningaviðræður um veiðistjórn á 

alþjóðlegum hafsvæðum, þá girti hann ekki fyrir að nýjir aðilar, þ.e. aðilar sem ekki byggju 

yfir aflareynslu, þrýstu sér með einhliða aðgerðum inn í slíkar viðræður. Þetta auðveldaði 

einnig kvótaskipti ríkjanna, en af Íslands hálfu var sérstaklega verðmætt að geta stundað 

veiðar þegar og þar sem best hentaði innan efnahagslögsagna Noregs og Rússlands. Þá virðist 

hafa verið litið svo á af hálfu Noregs að með þessu mundi draga úr óþægilegum ágreiningi 

Íslendinga og Norðmanna vegna Svalbarðasvæðisins.  

 

Þau kvótaskipti sem Smugusamningurinn mælir fyrir um eru niðurstöður langvinnra 

samningafunda og ber að skoða í því ljósi. Það má segja að þorskskvóti Íslands samkvæmt 

samningnum sé að hluta til án endurgjalds, en í raun er um að ræða greiðslu fyrir að Ísland 

skuldbindi sig til að stunda ekki veiðar á alþjóðlegu hafsvæði í Smugunni. Það var einkum 
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þessi hluti samningsins sem var umdeildur, bæði í Noregi og á Íslandi. Jörn Krog, fv. 

ráðuneytisstjóri í norska sjávarútvegsráðuneytinu, sagði nýlega að hann teldi að 

hagsmunaaðilar hefðu í gegnum tíðina haft of mikil áhrif á stefnu Noregs í viðræðum um 

deilistofna og benti í því sambandi m.a. á hversu Smugudeilan hefði dregist á langinn. Það 

hefði fyrst náðst árangur í viðræðunum þegar stjórnmálamenn hefðu beitt sér af alvöru. Krafa 

Íslendinga hefði átt stoð í þjóðarétti, sem ekki hefði verið hægt að líta framhjá, þótt 

hagsmunaaðilar hefðu ekki verið sammála því.
534

 Andstaða við Smugusamninginn meðal 

norskra hagsmunaaðila var afar hörð en ráða má af orðum Krog og kappssömum málflutningi 

Fiskarlaget fyrir Stórþinginu að áhrif þeirra á viðræður í deilunni, hið minnsta á síðari stigum, 

hafi verið afar takmörkuð.  

 

Hagsmunaaðilar á Íslandi áttu ekki beina að komu að samningaviðræðunum í 

Smugudeilunni, en líkur eru á að ráðherrar hafi ráðfært sig við forsvarsmenn þeirra þegar 

tekið var að sjá til lands í viðræðunum. Aflakvóti Íslands samkvæmt samningnum virðist hafa 

vakið vonbrigði en á móti kom að kvótaskiptin reyndust ásættanleg. Norðmenn fengu aukinn 

loðnukvóta og heimildir til línuveiða voru ekki mjög umfangsmiklar og í stofna sem ekki 

höfðu verið kvótasettir. Þá fór það svo að samið var við Rússland um greiðslu í gjaldeyri sem 

þýddi að ekki varð að opna fiskveiðilögsöguna fyrir rússneskum skipum. Með samningnum 

mælti að erfiðleikar vegna „svartlistunar“ í Noregi, við sölu skipa úr landi, voru úr sögunni. 

Loks leiddi samningurinn til þess að erfitt deilumál milli ríkjanna þriggja var leyst, sem gerði 

að verkum að samstarfsmöguleikar milli þeirra vænkuðust, en sum öflugustu íslensku 

sjávarútvegsfyrirtækin voru á þessum tíma tekin að fjárfesta allnokkuð utan landssteinanna. 

Engra gagna nýtur um aðkomu rússneskra hagsmunaaðila að viðræðunum, en leiða má að því 

líkum að hún hafi verið allnokkur og má geta þess að áhrif þeirra voru veruleg innan norsk-

rússnesku fiskveiðinefndarinnar á þessum tíma. Á móti kemur að æðstu menn í Rússlandi 

höfðu komið að því að ýta á viðræður um lausn deilunnar, m.a. Jevgení Prímakov, sem gegndi 

um tíma stöðu forsætisráðherra.
535
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7. Samantekt og niðurstöður  

Í ritgerðinni hefur verið leitast við að svara þeirri höfuðspurningu hvernig það gerðist 

að deila Íslendinga, Norðmanna og Rússa stigmagnaðist og varð svo hörð sem raun bar vitni. 

Til þess að takast á við hana hefur verið greint frá gangi deilunnar og leitast við að svara 

álitaefnum eins og hver hafi verið aðdragandi þess að veiðarnar hófust. Hvaða þættir ollu 

einkum stirðleika eða erfiðleikum í samskiptum ríkjanna? Hvaða sjónarmið vógu þyngst í 

samningaviðræðum ríkjanna og leiddu til þess að samningar tókust að lokum?  

 

Það voru vitaskuld fjárhagslegar ástæður að baki útrás íslenskra útvegsmanna í 

Barentshaf. Þar var von um að geta stundað arðbærar veiðar með sæmilegum árangri eins og 

færeyskir skipstjórar hentifánaskipa greindu Íslendingum frá. Mikil vannýtt „veiðigeta“ var í 

íslenska fiskiskipaflotanum, meðal annars vegna samdráttar í aflaheimildum, auk þess sem að 

rekstur margra útgerðarfélaga var í járnum, svo þau gripu fegins hendi nýja möguleika. 

Mótmæli norskra hagsmunaaðila við veiðunum höfðu lítið að segja, meðal annars þar sem 

íslenskir útvegsmenn töldu sig ekki eiga Norðmönnum neina skuld að gjalda. Til skoðunar var 

að stöðva veiðarnar, en fyrir því reyndist ekki pólitískur vilji auk þess að efast var um að 

fullnægjandi heimild stæði í lögum til töku slíkrar ákvörðunar. Hér vísast nánar til 

samantektar eftir 3. kafla ritgerðarinnar (bls. 38-41).  

 

Í Noregi var slæmt ástand þorskstofnsins í Barentshafi í lok níunda áratugarins að 

miklu leyti skrifað á veiðar norskra og rússneskra togara, sem sakaðir voru, með nokkrum 

rétti, um ofveiði, smáfiskadráp, brottkast o.fl. Veiðar íslenskra togara í Smugunni, án 

kvótatakmarkana, voru því eitur í beinum norskra hagsmunaaðila og stjórnmálamanna úr 

sjávarhéruðum, sem brugðust hart við og beittu ráðamenn þrýstingi. Krafa Norðmanna og 

Rússa um að veiðarnar yrðu bannaðar var skiljanleg í þessu ljósi. Það má saka íslenska 

ráðamenn um tillitsleysi og stífni í samskiptum á árunum 1993-1994, en sennilega má þá gefa 

norskum ráðamönnum sömu einkunn. Ákvörðun Norðmanna, um að ræða ekki við Íslendinga 

lengi árs 1994, miðaði að því að sýna Íslendingum að ekki yrði komið til móts við þá og 

senda þannig skýr skilaboð. Þar hafði Svalbarðamálið ótvírætt mikið að segja enda um að 

ræða mikla þjóðarhagsmuni en Norðmenn hafa lengi reynt að breiða yfir öll ágreiningsefni 

um túlkun Svalbarðasamningsins og réttarstöðu hafsvæðanna við Svalbarða. Þá kunna 

aðildarviðræður Noregs við ESB, sem áttu sér stað á sama tíma, einnig að hafa haft þýðingu. 

Einhverskonar eftirgjöf gagnvart Íslendingum hefði verið erfitt að verja samtímis því að ESB-

ríki þrýstu á um auknar aflaheimildir gegn því að veita Noregi aðild að innri markaði ESB. 

Fleira má tína til en þannig er ljóst að útgerð hentifánaskipa frá Íslandi vakti mikla óánægju í 

Noregi meðan að hafnkomu og þjónustubann gagnvart íslenskum skipum í Noregi vakti 

óánægju á Íslandi. Allir þessir þættir höfðu sitt að segja um stirt samband ríkjanna. Hér vísast 

nánar til samantektar eftir 4 kafla ritgerðarinnar (bls. 72-74). 

 

Samningaviðræður ríkjanna voru langvinnar enda stóðu þríhliða viðræður með hléum frá 

ársbyrjun 1995 til þess að samningar tókust. Kjarni viðræðnanna laut að þorskkvóta til handa 

Íslandi og gagngjaldi í kvótaviðskiptum, sem fljótt var tekið að ræða sem nauðsynlegan þátt í 

lausn deilunnar. Við viðræðurnar byggðist smám saman upp gagnkvæmanur skilningur og 

þekking. Það sem gerði að verkum að skriður komst á viðræður ríkjanna í árslok 1997 var 

annars vegar rík pólitísk skuldbinding æðstu ráðamanna og ef að líkum lætur dvínandi áhrif 

hagsmunaaðila. Hins vegar að leitað var lausna á grundvelli fulls gagnkvæms aðgangs að 

lögsögum ríkjanna. Hér vísast nánar til samantektar eftir 6. kafla ritgerðarinnar (bls. 102-103).   
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