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Abstract 
This final thesis project in fisheries science from the University of Akureyri is in 

coordination with the faculty of education at the University. The project is part of 

European project called CRISTAL (Creative Regions for Innovation, Skills, 

Technology, Accessibility and Learning). The project's objective was to make a 

model of a society where entrepreneurial technology studies, sustainability and 

creativity are implemented and introduced into all levels of education with new 

learning strategies. In addition this final project aims to analyze the possibilities of 

promoting teaching about marine resources and fisheries in Húsavík. In that way the 

project aims to enhance the interest of younger generations in fisheries and 

sustainable use of resources.  

Current academic material relays teaching strategies about marine resources 

and ecosystems around Northern Iceland and the history of fisheries in Húsavík. The 

results section contains processed interviews that were taken with companies and 

museums in Húsavík that relate to marine resources. The interviews were meant to 

investigate the link between these companies and museums with the local learning 

institutions. 

The main findings of the study indicate that there are some links between 

companies and museums that are associated with marine resources and learning 

institutions in Húsavík. There are also opportunities and good facilities that could be 

put to better use in increasing these connections and enhancing teaching about marine 

resources.  
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Útdráttur 
Þetta lokaverkefni í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri er unnið í 

samstarfi við kennaradeild skólans. Verkefnið er hluti af Evrópuverkefni sem kallast 

CRISTAL (Creative Regions for Innovation, Skills, Technology, Accessibility and 

Learning). Tilgangur CRISTAL verkefnisins er að gera líkan af samfélagi þar sem 

frumkvöðlamennt tækninám, sjálfbærni og sköpun eru innleidd á öll skólastig með 

nýjum námsaðferðum. Tilgangur þessa lokaverkefnisins er að greina möguleika til 

þess að efla kennslu um auðlindir hafs og sjávarútveg á Húsavík, með það að 

markmiði að auka áhuga ungs fólks á sjávarútvegi og sjálfbærri nýtingu auðlinda.  

 Í fræðiköflum er sagt er frá kennslu um auðlindir hafs, lífríki hafs við 

Norðurland og sögu sjávarútvegs á Húsavík. Í niðurstöðukafla er úrvinnsla úr vitölum 

sem tekin voru í fyrirtækjum og söfnum á Húsavík sem tengjast auðlindum hafs. Í 

viðtölunum var verið að kanna tengsl þessara fyrirtækja og safna við menntastofnanir 

í heimabyggð.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nokkur tengsl eru milli 

fyrirtækja og safna, sem tengjast auðlindum hafs, og menntastofnanna á Húsavík. 

Einnig eru tækifæri og góð aðstaða sem mætti nýta betur til að auka þessi tengsl og 

efla kennslu um auðlindir hafs. 
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1. Inngangur 
Þetta lokaverkefni í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri er unnið í samstarfi 

við kennaradeild HA. Verkefnið er hluti af Evrópuverkefni sem kallast CRISTAL 

(Creative Regions for Innovation, Skills, Technology, Accessibility and Learning). 

CRISTAL verkefnið er samstarfsverkefni fimm aðila; Þekkingarnets Þingeyinga, 

Háskólans á Akureyri, Háskólans í Wales – Trinity Saint David, Lindberg&Lindberg 

tækniþróunarfyrirtæki frá Svíþjóð og ólífubúgarðsins Azienda Agricola “DORA” á 

Ítalíu, sem hefur sjálfbærni sem aðalmarkmið. Tilgangur CRISTAL verkefnisins er að 

gera líkan af samfélagi þar sem frumkvöðlamennt tækninám, sjálfbærni og sköpun eru 

innleidd á öll skólastig með nýjum námsaðferðum. Markmiðið með þátttöku 

auðlindadeildar og kennaradeildar Háskólans á Akureyri er að útbúa aðgengilegan 

námspakka fyrir kennara á unglingastigi grunnskóla. Áhersla er lögð á sjálfbærni, 

sköpun og auðlindanýtingu. Einnig er lögð áhersla á möguleika til að styrkja þessa 

þætti náms. Hlutverk nemenda úr kennaradeild er að kanna hvernig kennslu er hagað 

á unglingastigi grunnskóla og útbúa námspakkann. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er einn af grunnþáttum menntunar sjálfbærni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.16). Árið 2011 kom einnig út skýrsla 

sem sýndi fram á að áhugi ungs fólks á sjávarútvegi er lítill og er það ef til vill vegna 

þess að nemendur hafa fengið litla fræðslu um sjávarútveg í grunn- og framhaldsskóla 

(Hreiðar Þór Valtýsson, Hörður Sævaldsson og Jón Ingi Björnsson, 2011, bls. 14). 

Mikilvægt er að fræða ungt fólk um sjálfbærni. Auðlindir hafs eru einn að þáttum 

náttúrunnar sem nauðsynlegt er að ganga um með sjálfbæra nýtingu í huga. 

Tilgangur þessa lokaverkefnisins er að greina möguleika til þess að efla 

kennslu um auðlindir hafs og sjávarútveg á Húsavík, með það að markmiði að auka 

áhuga ungs fólks á sjávarútvegi og sjálfbærri nýtingu auðlinda.  

Rannsóknarspurningin er: Eru tækifæri á Húsavík til að efla kennslu um 

auðlindir hafsins? 
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2. Aðferðafræði 

2.1. Markmið rannsóknar og undirbúningur 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða möguleika til þess að efla kennslu um hafið, 

auðlindir hafs og sjávarútveg á Húsavík. Til þess að kanna það var ákveðið að taka 

viðtöl við aðila í fyrirtækjum sem tengjast auðlindum hafs eða sjávarútvegi á Húsavík.  

Notað var markmiðsúrtak (e. purposive sampling) við öflun gagna. 

Markmiðsúrtak var við hæfi þar sem hér þurfti að afla upplýsinga um fyrirtæki og 

stofnanir á Húsavík sem starfa við sjávarútveg og/eða vinna með hafið og auðlindir 

hafsins. Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni beita rannsakendur 

markmiðsúrtaki í sérstökum aðstæðum þar sem velja þarf úrtak sem hæfir 

rannsókninni (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 51-66).  

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn í fyrirtækjum og söfnum sem 

tengjast auðlindum hafs og sjávarútvegi á Húsavík. 

Til þess að undirbúa þátttakendur fyrir rannsóknina fengu þeir spurningalista 

og kynningarbréf um verkefnið áður en viðtölin fóru fram, sjá fylgiskjöl I og II í 

viðauka. Notast var við hálfopin viðtöl með viðtalsramma. Hálfopin viðtöl eru líkleg 

til að varpa ljósi á skoðanir viðmælenda. Ákveðinn viðtalsrammi er hafður til 

hliðsjónar þegar viðtöl eru tekin, viðtalsramminn þarf að vera sveigjanlegur svo að 

rými sé til að fjölga eða fækka spurningum eftir þörfum (Flick, 2002). 

2.2. Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknin var framkvæmd á vorönn 2016, viðtöl voru tekin í mars. Haft var 

samband við sex fyrirtæki sem tengjast auðlindum hafs og þrjá eikaðilaðila sem 

stunda sjómennsku á Húsavík í síma og/eða tölvupósti. Einungis náðist í fimm aðila 

og þrír tóku þátt. Eftirfarandi fyrirtæki og söfn tóku þátt: 

• Hvalasafnið á Húsavík. 

• Norðursigling, hvalaskoðunarfyrirtæki.  

• Safnahúsið á Húsavík. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn þriggja fyrirtækja sem tengjast 

auðlindum hafs og sjávarútvegi á Húsavík. Þátttakendur voru Huld Hafliðadóttir, 

verkefnastjóri Hvalasafnsins, Guðbjartur Ellert Jónsson, framkvæmdarstjóri 

Norðursiglingar og Safnahúsið á Húsavík. Herdís Þ. Sigurðardóttir, starfsmaður 
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Safnahússins sem sinnir safnkennslu og kynningarstarfi tók þátt fyrir hönd 

Safnahússins. Nöfn þátttakenda eru birt með leyfi þeirra.  

2.2.1. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna voru viðtölin skoðuð, dregin saman (e. data reduction) og 

flokkuð í hugmyndir eða þemu (Sóley S. Bender, 2003, bls. 93-95).  

 

2.3. Heimildaleit og gagnasöfnun 
Fræðikaflar eru byggðir á heimildum sem aflað var úr fræðigreinum og bókum.  
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3. Kennsla um auðlindir hafs 

3.1. Grunnþættir menntunar 
Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var út árið 2011, er kveðið á um grunnþætti 

menntunar. Grunnþættirnir menntunar er eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.16). „Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera 

fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra 

þátta og efnahags í þróun samfélags.“ (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 

17). Hugtakið sjálfbær þróun felur m.a. í sér að nauðsynlegt er að hugsa vel um 

umhverfið og að huga að komandi kynslóðum og þeirra þörfum. Sjálfbærni merkir 

einnig jafnvægisástand og sjálfbær þróun er það að breyta þjóðfélagi eða minni 

einingu, og færa það til sjálfbærni. Mannleg samfélög eru öll umlukin náttúru og 

sjálfbær þróun getur aðeins átt sér stað innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja. 

Grundvöllur sjálfbærrar þróunar er skilningur á náttúrunni og umhverfinu. Mikilvægt 

er að mennta nemendur svo þeir þekki, skilji og virði náttúruna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17-18).  

 Þrátt fyrir að sjálfbærni sé einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla þá virðist vera skortur á kennslu um auðlindir hafs og sjálfbærni í 

grunnskólum.   

3.2. Áhugi ungs fólks á sjávarútvegi 
Á árunum 2008-2010 var gerð könnun meðal framhaldsskólanema til að kanna 

viðhorf og áhuga þeirra á sjávarútvegi. Lítil aðsókn hafði verið í nám á 

sjávarútvegsbraut í Háskólanum á Akureyri í þrjú ár í röð og nemendafjöldinn náði 

ekki lágmarksviðmiðum skólans. Ákveðið var að kanna ástæður fyrir þessari slöku 

ásókn og einn af rannsóknarþáttum voru kannanir sem lagðar voru fyrir 

framhaldsskólanemendur. Markmið með heildarrannsókninni var að fjölga 

sjávarútvegsfræðinemum við skólann  

(Hreiðar Þór Valtýsson o.fl., 2011, bls. 10).  

 Fyrsta könnunin, sem lögð var fyrir árið 2008, var prufukönnun og einungis 

lögð fyrir nemendur Menntaskólans á Akureyri. Seinni kannanirnar voru lagðar fyrir 

nemendur í nánast öllum framhaldsskólum landsins árin 2009 og 2010 og voru 
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niðurstöður úr þeim notaðar til úrvinnslu. Í hvort skipti voru þátttakendur rúmlega 

4.300 og var svarhlutfall 35% árið 2009 og 38% árið 2010. Í báðum könnunum var 

markmiðið það sama; að finna þær ástæður sem liggja að baki lítils áhuga á 

sjávarútvegsgreinum. Helstu niðurstöður úr könnununum sýndu meðal annars fram á 

að unglingar hefðu lítinn áhuga á sjávarútvegi og vildu ekki vinna við sjávarútveg. 

Einnig að unglingar töldu sig ekki hafa fengið skýra og góða menntun um sjávarútveg, 

hvorki í grunnskóla né framhaldsskóla. Það að unglingar hafi ekki fengið skýra og 

góða menntun um sjávarútveg getur að hluta til skýrt þann litla áhuga á sem þeir hafa 

á sjávarútvegi (Hreiðar Þór Valtýsson o.fl., 2011, bls. 14-15).  

3.3. Kennsla á Húsavík 
Til að kanna hvernig kennslu um auðlindir hafs er háttað á Húsavík fóru nemendur úr 

kennaradeild Háskólans á Akureyri í vettvangsferð á Húsavík. Þeir tóku viðtal við 

samfélagsgreinakennara í Borgarhólsskóla, sem er grunnskólinn á Húsavík. Einnig 

lögðu þeir stutta netkönnun fyrir nemendur á unglingastigi í skólanum. Markmiðið 

könnunarinnar var að komast að því hvað nemendur hefðu lært um auðlindir hafs, 

hvernig námið fór fram og hvað þeir gætu hugsað sér að læra meira (Helga 

Kolbeinsdóttir og Hrefna Hlín Sigurðardóttir, 2016, bls. 4).  

 Samfélagsgreinakennarinn í Borgarhólsskóla kennir bæði náttúru- og 

samfélagsfræði og tengir þessi tvö fög nokkuð saman í kennslunni. Hann notar 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og segist ánægður með kennsluna. Það eina sem hann 

myndi vilja auka er vægi verklegrar kennslu (Helga Kolbeinsdóttir og Hrefna Hlín 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 15-16). 

  Niðurstöður úr könnuninni sem lögð var fyrir grunnskólanemendur sýndu að 

meirihluti þeirra taldi sig fá litla eða enga kennslu um auðlindir hafs. Nokkrir töldu 

sig hafa fengið góða kennslu um auðlindir hafs. Helmingur nemenda taldi að ekki 

þyrft að breyta kennslu um auðlindir hafs og nefndi hluti þeirra að þetta væri lítill 

partur af námi þeirra og því ekki mjög mikilvægur (Helga Kolbeinsdóttir og Hrefna 

Hlín Sigurðardóttir, 2016, bls. 16).  
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4. Lífríki hafs við Norðurland 
Hafsvæðið norðan við Ísland er mikilvægt fyrir sjávarútveginn á Íslandi á ýmsan hátt. 

Það gegnir m.a. meginhlutverki sem uppeldisstöð og fæðustöð mikilvægra stofna, t.d. 

þorsks (Gadus morhua). Einnig er þetta svæði aðalheimkynni rækjutegundarinnar 

stóra kampalampa (Pandalus borealis) (Ástþór Gíslason og Ólafur S. Ástþórsson, 

1998, bls. 85). 

Miklar sveiflur geta verið á umhverfisaðstæðum við Norðurland. Heitt tímabil 

var á árunum 1920-1940 og seint á sjöunda áratugnum hófst kalt tímabil. Síðustu ár 

benda til þess að heitt tímabil sé hafið á ný. Í gegnum öll þessi tímabil hafa 

umhverfisbreytingar haft áhrif á dreifingu og gnótt margra nytjastofna og einnig á 

aðra þætti vistkerfis í íslensku hafi, einkum við Norðurland (Ólafur S. Ástþórsson, 

Ástþór Gíslason og Steingrímur Jónsson, 2007, bls. 2473 ). Það má segja að einkenni 

hafsvæðis við Norðurland séu miklar sveiflur í umhverfisaðstæðum. Í þessum 

fræðikafla verður fjallað um hvaða lífverur finnast við Norðurland og 

umhverfisbreytingar sem hafa áhrif á þær.  

4.1. Hafstraumar við Ísland 
Til Íslands berst hlýr og saltur Atlantssjór sem á uppruna sinn sunnarlega í Norður-

Atlantshafi. Sjórinn kemur að suðurströnd landsins, berst í vesturátt með 

Irmingerstraum (Irminger Current) og síðan norður með vesturströndinni. Meirihluti 

þessa sjávar berst næst í átt að Grænlandi, en sá hluti sem heldur áfram norður með 

Íslandi á landgrunnið við Norðurland er kallaður Norður-Íslands Irmingerstaumur 

(North Icelandic Irminger Current). Einnig berst til Íslands pólsjór sem kemur úr 

Norðuríshafinu. Pólsjórinn er tiltölulega ferskur og mjög kaldur. Hann berst úr 

Norðuríshafinu, milli Grænlands og Svalbarða með Austur-Grænlandsstaumnum 

(East Greenland Current). Austur-Grænlandsstraumurinn ber einnig með sér 

Atlantssjó úr Noregsstraum (Noreigan Atlantic Current) og hafís úr Norðuríshafinu. 

Atlantssjórinn er tiltölulega hlýr og saltur. Kaldur sjór með lágri seltu streymir síðan í 

suðvesturátt meðfram norðurströndinni með Austur-Íslandsstraum (East Icelandic 

Current). Þegar hafís berst til landsins fylgir oft köld veðrátta, bæði á sjó og landi 

(Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2458 og Hreiðar Þór Valtýsson og Steingrímur 

Jónsson, 2000, bls. 135). Þessir straumar hafa áhrif á hafið við Norðurland, þegar 

streymi Irmingerstraumsins er mikið er hlýrra en þegar streymi Austur-
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Grænlandsstraumsins er mikið er kaldara. Hafsvæðið við Norðurland er því 

baráttuvöllur straumanna þar sem einnig fer fram blöndun hlýs sjávar með háa seltu 

við kadan og ferskan sjó. 

 
Mynd 1. Hafstraumar við Ísland (Ólafur S. Ástþórsson, Ástþór Gíslason og Steingrímur 
Jónsson 2007, bls. 2457). 

 

4.2. Dýrasvif 
Eins og fram hefur komið er hafsvæðið við Norðurland mikilvægt fyrir íslenskan 

sjávarútveg og gegnir hlutverki sem uppeldis- og fæðustöð mikilvægra stofna. (Ástþór 

Gíslason og Ólafur S. Ástþórsson, 1998, bls. 85). Dýrasvif er mikilvægur hluti af 

fæðu annarra lífvera á þessu svæði og algengasta dýrasvifstegundin í Norður-

Atlantshafi er rauðáta (Calanus finmarchicus). Rauðátan er nauðsynleg mörgum 
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nytjastofnum þegar þeir eru á lirfu- og seiðastigi. Þegar lirfurnar byrja að afla sér 

fæðu getur það skipt höfuðmáli fyrir afkomu þeirra og nýliðun stofna að nóg sé af átu 

á svæðinu. Svo virðist vera að hrygningartími flestra fiska miðist við að fyrsta 

fæðunám þeirra beri upp á þann tíma sem rauðátan hrygnir. Ef rauðátan hrygnir ekki á 

því svæði sem fiskilirfurnar eru á, er hætta á að fiskilirfurnar verði fyrir ætisskorti. 

Einnig er hætta á ætisskorti ef rauðátan hrygnir of snemma að vori í samanburði við 

klak fiskanna. Rauðáta er líka mikilvægur þáttur í fæðu uppsjávarfiska en þeir éta átu 

alla sína ævi. Sem dæmi um slíka fiska má nefna síld og loðnu. Á síldarárunum gekk 

norsk-íslenska síldin í miklu magni til Íslands til fæðuleitar og á sumrin var 

aðalútbreiðslusvæði hennar fyrir Norðurlandi. Magn rauðátu í hafinu hafði mikil áhrif 

á göngur síldarinnar. Um miðjan sjöunda áratuginn hrundi átustofninn við Norðurland 

og göngumynstur síldarinnar breyttist og hvarf hún af Íslandsmiðum. Talið er að 

hrunið í átustofninum geti að nokkru leiti skýrt þessa breytingu á göngumynstri 

síldarinnar. Rauðátan er því grundvallartegund í vistkerfi hafs við Íslands og þess 

vegna má sega að hún skipti miklu máli fyrir efnahag Íslendinga (Ástþór Gíslason, 

2000, bls. 3 og 16 og Ástþór Gíslason og Ólafur. S. Ástþórsson, 1998, bls. 85). Þó að 

rauðátan sé algengasta dýrasvifstegundin á Íslandsmiðum finnast fleiri tegundir 

krabbaflóa umhverfis landið (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2462). Tvær 

tegundir eru algengar í köldum sjó norðan við Ísland en það eru ísáta (Calanus 

glacialis) og póláta (Calanus hyperboreus). Útlit þessa tegunda er svipað útliti 

rauðátu. Ísáta er hins vegar nokkuð stærri en rauðáta og póláta er u.þ.b. tvöfalt stærri 

en rauðáta (Ástþór Gíslason, 2000, bls. 4).  

Mælingar á lífmassa dýrasvifs við Norðurland á árunum 1960-2001 sýna 

hápunkta í lífmassa á 7-10 ára fresti. Á þessum mælingum sést einnig að hrun varð í 

stofninum á sjöunda áratug 20. aldar, eins og nefnt var hér að ofan. Lífmassi dýrasvifs 

varð ekki jafn mikill á ný fyrr en hlýtt tímabil kom á tíunda áratugnum. Lífmassi 

dýrasvifsins breytist því með hitastigi. Þegar hitastigið lækkar minnkar lífmassinn en 

hann eykst síðan á heitu tímabili. Lífmassi dýrasvifsins er að meðaltali tvöfalt hærri á 

„heitum árum“ en á „köldum árum“ (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2462). 

Mynd 2 hér að neðan sýnir umrædda hápunkta í lífmassa dýrasvifs á 7-10 ára fresti. 

 



 9 

 
Mynd 2. Breytileiki í lífmassa dýrasvifs við Norðurland frá 1960-2001 (Ólafur S. Ástþórsson 
o.fl., 2007, bls. 2463). 

 

4.3. Rækja (Pandalus borealis) 
Síðustu ár hefur orðið aukning í lífmassa kvendýra af djúprækjutegundinni stóra 

kampalampa. Þrátt fyrir það hefur nýliðun á grunnsævi við Norðurland haldist mjög 

lág. Árið 2013 kom út skýrsla úr rannsókn þar sem áhrif lífrænna og ólífrænna þátta á 

nýliðun rækju voru könnuð. Niðurstöður rannóknarinnar sýndu ekki fram á maktækt 

samband milli nýliðunar og lífmassa hrygningarstofns og bendir það til að þessi 

breyting í nýliðun stafi af öðrum áhrifaþáttum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tveir 

þættir hefðu neikvæð áhrif á nýliðun djúprækjunnar á grunnsævinu. Þessir þættir eru 

gnótt þorsks og hitastig yfirborðs sjávar (sea surface temperature, SST). Rekja má 

71% af breytileika í nýliðun rækjunnar til þessa tveggja þátta. Síðustu ár hefur hitastig 

á grunnsævi við Norðurland hækkað og gnótt þorsks aukist. Á sama tíma hefur 

nýliðun djúprækju minnkað og verið í sögulegu lágmarki síðan 2005. Gnótt þorsks og 

hitastig yfirborðs sjávar hafa áhrif á djúprækjuna á mismunandi stigum lífsferils 

hennar. Hitastig yfirborð sjávar hefur áhrif á rækjuna þegar hún er á svifstigi en 

þorskur hefur áhrif á rækjuna þegar hún er á botnstigi (Ingibjörn G. Jónsdóttir, Árni 

Magnússon og Unnur Skúladóttir, 2013, bls. 1203).  
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Mynd 3. Þróun úthafsrækju. Hér má sjá breytingar sem orðið hafa á heildarstofnvísitölu og 
kvendýravísitölu á árunum 1974-2014, ásamt afla á sóknareiningu. (Hafrannsóknastofnun, 
2015, bls. 113). 

 
Mynd 4. Þorskur á úthafsrækjusvæðum. Eftir aldamótin eykst þorskvísitala á 
úthafsrækjusvæðum en á sama tíma lækkar stofnvísitala úthafsrækju, eins og sjá má á mynd 
3 (Hafrannsóknastofnun, 2015, bls. 114). 
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4.4. Loðna (Mallotus villosus) 
Loðnustofninn er einn af mikilvægum nytjastofnum við Ísland. Stofninn er einnig 

stærsti uppsjávarstofninn við Ísland og er mikilvæg fæða fyrir þorsk. Loðnustofninn 

er einn af þeim stofnum sem breytt hefur dreifingarmynstri sínu undanfarin ár. Þetta á 

við um fleiri stofna og má þar nefna íslensku sumargotssíldina, makríl, ýsu, ufsa og 

skötusel. Loðnan hrygnir við suður- og suðvesturströnd Íslands en uppvaxtastöðvar 

loðnunnar hafa verið við Norðurland. Síðustu ár hefur loðnan hörfað í norðvestur átt 

og á landgrunnið við Austur-Grænland. Á sama tíma hefur nýliðun loðnunnar verið 

lág sem leitt hefur til minnkunar í stofnstærð. Það er þó ekki ljóst hvort að léleg 

nýliðun eða breyting í dreifingu lirfanna tengist þeirri hlýnun sem orðið hefur á 

síðustu árum (Héðinn Valdimarsson, Ólafur S. Ástþórsson og Jónbjörn Pálsson, 2012, 

bls. 819 og Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2464-2465). 

 
Mynd 5. Dreifing og gnótt loðnu á árunum 1985, 1992, 1999 og 2005. Niðurstöðurnar eru 
byggðar á mælingum úr um 600 stöðvum sem staðsettar eru víðs vegar á landgrunninu 
umhverfis Ísland (Ólafur S. Ástþórsson o.fl. 2007, bls 2468).  

Eins fram hefur komið er loðna mikilvæg fæða fyrir þorsk. Mikilvægi 

loðnunnar í vistkerfi hafsins við Íslands sést vel á breytingum sem orðið hafa í þyngd 

þorsks á ákveðnum aldri. Þessar breytingar stafa af sveiflum í lífmassa loðnunnar við 

Ísland. Þegar loðnustofninn hrundi snemma á níunda áratug síðustu aldar og á tíunda 

áratugnum, lækkaði þyngd þorsks, sérstaklega á aldrinum 4-8 ára, um 25-30%. Á 

báðum tímabilunum bættist þorskstofninn einungis þegar gnótt loðnunnar jókst. Þetta 
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gefur til kynna að þorskur á Íslandsmiðum getur ekki komið fullkomlega í stað 

loðnunnar, þrátt fyrir að breyta fæðumynstri (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls.  

2465). 

 

4.5. Þorskur (Gadus morhua) 
Mikilvægasti nytjastofn botnfiska við Ísland er þorskstofninn. Þorskstofninn við 

Ísland hrygnir að mestu leyti suður og vestur af landinu í apríl og maí. Hrognin og 

lirfurnar berast með straumum réttsælis um landið til mikilvægra uppeldisstöðva við 

Norðurland þar sem fæðuleit fer einnig fram (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 

2465). Ein ástæða þess að hafsvæðið við Norðurland er mikilvæg uppeldisstöð þorsks 

er mögulega sú að hlutfallslega lítið er af fullorðum þorski á þessu svæði. Fullorðinn 

þorskur étur litla frændur sína og jafnvel afkvæmi. Ungviðið þolir kaldan sjó betur en 

fullorðnir þorskar og þess vegna er kjörið fyrir ungan þorsk að nýta sér þær aðstæður 

og forðast fullorðna þorska (Hreiðar Þór Valtýsson og Steingrímur Jónsson, 2000, bls. 

158). Aðalfiskveiðisvæði þorsks er ekki við Norðurland en í hlýju árferði eykst 

þorskafli á þessu svæði (Hafrannsóknastofnun, 2015).  

Augljósar breytingar hafa orðið á dreifingu og gnótt stofnsins. Þessar 

breytingar eru taldar stafa af óstöðugleika í nýliðun stofnsins og það má að hluta til 

rekja til umhverfisbreytinga. Hins vegar hafa fiskveiðar haft áhrif á aldur og 

stærðarsamsetningu stofnsins og undanfarin ár virðist það hafa orðið mikilvægur 

þáttur í þróun stofnsins (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2465). 

Styrkleika nýliðunar íslenska stofnsins sem miðaður er við þriggja ára aldur, frá árinu 

1920 til 2002, má sjá á mynd 3.  
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Mynd 6. Styrkleiki nýliðunar þorskstofns. R3 Iceland er nýliðun íslenska stofnsins og R3 
immigrants er nýliðun göngustofns frá Grænlandi. Nýliðun er mæld í milljónum einstaklinga. 
SSB (spawning stock biomass) er lífmassi hrygningarstofns íslenska stofnsins og er mældur í 
þúsundum tonnum. Íslenskur þorskárgangur virðist aldrei hafa farið yfir 300-350 milljónir 
einstaklinga, stærstu árgangarnir eru úr göngustofninum frá Grænlandi. Á myndinni má sjá 
fimm sérstaklega litla árganga (1986, 1991, 1994, 1996 og 2001) en þeir eru allir undir 100 
milljónum einstaklinga (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2466). 

4.6. Hvalir 
Um átján tegundir af hvölum lifa umhverfis Ísland og hefur hluti þeirra verið veiddur 

og nýttur síðustu aldirnar. Sex tegundir hvala eru svokallaðir skíðishvalir og tólf 

tegundir eru tannhvalir. Flestar tegundirnar eru fardýr og mest finnst af hvölum 

umhverfis Ísland yfir sumartímann. Algengasti tannhvalurinn hér við land er 

grindhvalur (Globicephala melas) en á eftir honum koma andarnefja (Hyperoodon 

ampullatus) og leiftur (Lagenorhynchus acutus). Hrefna (Balaenoptera acutorostrata) 

er algengasti skíðishvalurinn hér við land en aðrar nokkuð algengar tegundir eru 

langreiður (Balaenoptera physalus) og sandreyður (Balaenoptera borealis). Fjöldi 

steypireyða (Balaenoptera musculus) og hnúfubaka (Megaptera novaeangliae) hefur 

aukist síðustu ár vegna þess að tegundirnar hafa verið verndaðar gegn veiðum frá 

árunum 1959 og 1955 (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2467-2468 og Ann 

Carole Vellejo, 2013, bls. 10). Norðmenn stunduðu miklar stórhvalaveiðar frá Íslandi 

og mikil andstaða var gegn þeim meðal sjómanna á Norðurlandi. Þeir töldu að 

hvalirnir smöluðu síld inn á firði og flóa, sem gerði veiðar auðveldari og því voru þeir 
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á móti þessum stórhvalaveiðum Norðmanna (Hreiðar Þór Valtýsson og Steingrímur 

Jónsson, 2000, bls. 167). 

 Heildarfæða tólf algengustu hvalanna hér við land nemur um það bil 6 

milljónum tonna en það er um þrisvar sinnum sá afli sem landaður er á Íslandi. 

Áætlað er af þessum 6 milljónum tonnum séu um 2 milljón tonn af loðnu. 

Hnúfubakur og hrefna eru þær tegundir sem éta mesta loðnu eða um 800.000 og 

610.000 tonn árlega. En vegna þess að hvalir þurfa á mikilli fæðu að halda og dreifing 

þeirra er mikil umhverfis landið þá skarast dreifing þeirra við fiskimið við Ísland. 

Mikilvægt er að gera frekari rannsóknir á fæðuvistfræði hvala og hlutverki þeirra í 

lífríki sjávar við Ísland (Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2468). 

 Reglubundin hvalaskoðun hefur verið stunduð á Skjálfanda frá árinu 1995 

(Norðursigling, e.d.a). Frá því að hvalaskoðun hófst hefur algengasti hvalurinn á 

Skjálfanda verið hrefna. Einnig er algengt að sjá hnísur og höfrunga auk þess sem 

hnúfubakur hefur orðið algengari sjón með tímanum. Síðustu ár hefur steypireyður 

vanið komur sínar á Skjálfanda. Sjaldgæfara er að sjá langreyði, háhyrning, 

andarnefju og sandreyði en þessar tegundir flækjast þó á Skjálfanda (Norðursigling, 

e.d.a). 

4.7. Aðrar áhugaverðar sjávarlífverur 
Ýmsar fleiri sjávarlífverur er að finna við Norðurland. Skjálfandi er einn af fjörðunum 

við Norðurland og þar hefur Hafrannsóknastofnun rannsakað ástand innfjarðarrækju 

með reglulegum leiðöngrum. Í þessum leiðöngrum hafa ýmsar aðrar tegundir veiðs í 

Skjálfanda. Í töflu 1 má sjá þær fisktegundir sem veiðst hafa í þessum leiðöngrum. 

 
Tafla 1. Hlutfall fisktegunda sem veiðst hefur í innfjarðarrækjuleiðöngrum í Skjálfanda. Mest 
hefur veiðst af skrápflúru, ýsu og þorski (gögn frá Hafrannsóknarstofnun). 

Skrápflúra 44.094% Hrognkelsi 0.252% Sandhverfa 0.021% Skrautmjóri 0.003% 
Ýsa 27.107% Skarkoli 0.138% Tvírákamjóri 0.019% Þrömmungur 0.003% 
Þorskur 13.888% Áttstrendingur 0.122% Hveljusogfiskur 0.011% Ufsi 0.002% 
Litli mjóri 3.883% Blákjafta 0.076% Grálúða 0.011% Krækill 0.001% 
Stóri mjóni 3.798% Hlýri 0.057% Flatmjóri 0.009% Dílamjóri 0.001% 
Síld 2.019% Sandkoli 0.055% Djúpkarfi 0.007% Fölvi mjóri 0.001% 
Tindaskata 1.831% Lýsa 0.051% Mjóri (ógr.) 0.006% Marhnútur 0.001% 
Gullkarfi 1.373% Ískóð 0.035% Þykkvalúra 0.006% Keila 0.001% 
Langlúra 0.552% Loðna 0.031% Marhnýtill 0.004% Gullax 0.001% 
Steinbítur 0.507% Lúða 0.023% Spærlingur 0.004% Blágóma 0.001% 
 

Ýsa er botnfiskur af þorskfiskaætt og útbreiðslusvæði henna er svipað og 

útbreiðslusvæði þorsksins. Fæða ýsu er frábrugðin fæðu þorsksins en líkt og hjá 
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þorskunum eru meginuppeldisstöðvar ýsunnar við Norðurland. Það þekkist einnig að 

ýsa hrygni við Norðurland en fullorðin ýsa er þó yfirleitt ekki eins algeng og við 

Suður- og Vesturland Aðalfiskveiðisvæði ýsu er ekki við Norðurland en ýsuveiði 

eykst þar í hlýju árferði (Hreiðar Þór Valtýsson og Steingrímur Jónsson, 2000, bls. 

158-159 og Hafrannsóknastofnun, 2015).  

Fleiri áhugaverðar sjávarlífverur finnast í hafinu við Norðurland. Meðal 

annars má þar finna heimsmeistara. Elsta lifandi dýr jarðar fannst norðan við Ísland 

árið 2006. Þetta dýr er kúfskel (Arctica islandica) og var skelin meira en 405 ára 

gömul þegar hún fannst (Alan D. Wanamaker Jr, 2008, bls. 399).  

 Annan heimsmeistara má finna í Sjálfanda. Steypireyður sést reglulega við 

Norðurland en hún er stærsta dýr jarðarinnar (Hreiðar Þór Valtýsson og Steingrímur 

Jónsson, 2000, bls. 167). 

 Fuglalíf finnst einnig á Sjálfanda. Á flóanum er eyja sem heitir Lundey og þar 

eru varpstöðvar lunda (Isolde Callosto Puts, 2014, bls. 1).  
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5. Saga sjávarútvegs á Húsavík 
Fiskveiðar hafa verið stundaðar við Norðurland í aldanna rás. Þorskveiðar hafa þó 

verið stundaðar í litlu magni miðað við Suður- og Vesturland. Lengi voru 

hákarlaveiðar mikilvægar en síðar urðu síldveiðar mikilvægustu veiðarnar. 

5.1. Hákarlaveiði 
Hákarlaveiði við Ísland hefur verið stunduð frá örófi alda. Lengi voru opnir bátar 

notaðir við hákarlaveiðar og það var ekki fyrr en á 19. öld sem skútur voru notaðar til 

veiðanna. Árabátar voru þó notaðir samhliða þeim allt fram á 20. öld. Hákarlaveiðar 

voru sérstaklega mikilvægar út af lifrinni. Lifrin var eftirsótt vegna þess að úr henni 

var unnið lýsi og lýsisverð var mjög hátt langt fram eftir 19. öld. Auk þess þótti vel 

verkaður hákarl lostæti. Hákarlaveiðar voru stundaðar yfir veturinn eða snemma vors 

og sótt var á djúpmið. Eins og áður sagði voru bátarnir opnir og enginn möguleiki var 

til hitunar. Þetta voru því sannkallaðar harðneskjuveiðar. Húsvíkingar stunduðu 

hákarlaveiðar á hverju vori og aflaðist oft vel (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn 

Helgi Jónsson, 2001, bls. 92-92).  

 Eins og áður kom fram voru hákarlar aðallega eftirsóttir út af lýsinu og 

bræddu menn það sjálfir heima hjá sér. Hákarlalifrin var sett í pott og hituð. Lýsið var 

veitt ofan af jafn óðum og það bráðnaði og sett í keröld eða tunnur. 

Hákarlaskrokkurinn sjálfur var ýmist skorinn úti á sjó eða í landi. Fyrstu hákarlarnir 

voru oft skornir niður í sjóinn til þess að laða fleiri að og auka aflann. Hákarlinn var 

síðan kæstur og hengdur upp í hjalla og þurrkaður. Hákarlshellir er stór hellir í 

norðanverðum Húsavíkurhöfða sem notaður var til að verka hákarl. Hellirinn þótti 

ákjósanlegur til þess vegna þess að gólfið í hellinum hallar fram og því rann vökvi úr 

hákarlinum í sjóinn, auk þess sem maðkafluga náði sér ekki á strik þar. 

 Verð á lifur féll snemma á 20. öld og þá drógust hákarlaveiðarnar saman. Þær 

lögðust ekki alveg af þó svo að lifrin væri ekki eins eftirsótt (Sæmundur 

Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls. 96-97).   

5.2. Þorskveiðar 
Eftir miðja 19. öld hófst þéttbýlismyndun á Húsavík en fram að því hafði fólk 

aðallega lifað á landbúnaði en sótt sjóinn með. Með auknum fólksfjölda breyttist þetta 

og samkvæmt manntali frá árinu 1845 var algengt að bændur lifðu einnig á sjósókn. 
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Bændurnir gerðu út á árabátum en árábátaútgerð var fremur afkastalítil. Hins vegar 

var hún ekki dýr í rekstri. Aflinn var hertur og hann notaður sem gjaldmiðill í 

vöruskiptum innanlands.  

Í margar aldir sóttu menn sjóinn á árabátum með handfæri til að veiða þorsk. 

Einnig veiddu menn hrognkelsi í net. Snemma á 15. öld hófu Englendingar veiðar við 

Norðurland og í kjölfarið fylgdu fleiri þjóðir. Íslendinga skorti þekkingu, hefð og 

fjármagn til að framfarir gætu átt sér stað í útgerð. Ekki er vitað hvenær Húsvíkingar 

hófu að salta fisk en á 17. öld voru gerðar tilraunir til þilskipaútgerðar sem 

misheppnuðust vegna þess að kunnátta til söltunar var lítil. Talið er að saltfiskverkun 

hafi hafist fyrir alvöru upp úr 1870 (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 

2001, bls. 63-66). 

Um og fyrir aldamótin 1900 voru svokallaðir nótabátar keyptir til Húsavíkur. 

Á Húsavík voru fjórir nótabátar. Þessir bátar voru opnir með seglum og árum og voru 

norskir að uppruna. Þeir voru notaðir til hákarlaveiða á veturna en yfir sumartímann 

voru þeir notaðir til þorskveiða (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 

2001, bls. 76). 

5.3. Vélaöld 
Árið 1905 var fyrsti vélbáturinn keyptur til Húsavíkur. Báturinn kom um sumarið og 

fékk nafnið Hagbarður. Haustið eftir að byrjað var að róa út aflaðist vel en báturinn 

bilaði sífellt. Í miklu roki í september 1906 sökk báturinn en hann var endurbyggður 

árið 1907. Í lok ársins 1905 þegar fyrsti vélbáturinn hafði komið til Húsavíkur var 

mikill hugur í mönnum og bættust nokkrir vélbátar við á Húsavík. Sömu sögu var að 

segja og með fyrsta vélbátinn, bátarnir biluðu og kunnátta um viðgerðir var ekki góð. 

Árið 1907 var fjöldi vélbáta á Húsavík kominn upp í tíu en þá varð kreppa og 

bátunum fækkaði. Sjö til átta vélbátar voru í útgerð á Húsavík frá árinu 1916 og fram 

yfir 1920. Á þessum árum komst festa á útgerð á Húsavík, nýir og stærri bátar komu 

til sögunnar en útbúnaður bátanna var þó misjafn og ekki alltaf góður. Aðstaðan um 

borð batnaði með tímanum og þróuðust bátarnir eins og annars staðar á landinu. Hins 

vegar settu aðstæður á Húsavík takmarkanir á stærð bátanna. Ekkert skjól var í 

höfninni í Húsavík og til að bjarga bátum undan vondu veðri og öldugangi þurfti að 

setja þá upp í fjöruna. Við þessar aðstæður brotnuðu bátarnir gjarnan eða menn misstu 

þá í sjóinn (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls. 103-110). 
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Til að auka vélbáta útgerð var nauðsynlegt að bæta hafnaraðstöðuna á Húsavík. 

Árið 1936 var hafnarbryggjan fullbúin og árið 1944 hófst bygging hafnargarðs. Vegna 

bryggjunnar var farið að salta síld á Húsavík árið 1934 og árið 1936 hófst síðan 

hraðfrysting á síld og öðrum fiski. Lítil síldarverksmiðja var reist tveimur árum síðar. 

Þetta varð til þess að síldveiði jókst og að keyptir voru stærri bátar. Tvær útgerðir 

hófu á þessum tíma sammvinnu og voru með eitt skip frá hvorri útgerð á síldveiðum. 

Frá og með árinu 1944 var síldin aðalundirstaðan í útgerðinni. Með tímanum 

stækkuðu skipin og veiðarfærin urðu stórvirkari. Árið 1968 hvarf síldin og skipin voru 

þá um tíma við síldveiðar í Norðursjó.  

Árið 1962 hófust nótaveiðar á ufsa, þorski og ýsu. Nokkuð var veitt af 

þessum tegundum og veiðarnar náðu hámarki árið 1974 þegar ýsuafli var mikill. Árið 

1974 voru settar reglur um möskvastærð og þá lauk nótaveiðum á þessum tegundum. 

 Togaraútgerð hófst á ný á Húsavík árið 1976 en seint á sjötta áratug síðustu 

aldar höfðu verið gerðar tilraunir til togaraútgerðar sem mistókust. Húsvíkingar 

eignuðust tvo togara en ekki voru allir sammála um að togaraútgerð væru nauðsynleg 

á Húsavík.  

 Eftir miðjan áttunda áratug síðustu aldar hófust rækjuveiðar að einhverju leiti 

frá Húsavík. Djúprækjuveiðar voru stundaðar austan við Grímsey og innfjarðarveiðar 

voru stundaðar á Öxarfirði. Innfjarðarveiðarnar náðu hámarki um 1980, en átta bátar 

frá Húsavík stunduðu þessar veiðar. Rækjan var ofveidd og veiðar síðar bannaðar. 

Árið 1990 voru rækjuveiðar aftur leyfðar á Öxarfirði en aðeins einn bátur frá Húsavík 

fékk leyfi til veiða. Þetta varð til þess að smærri dekkbátum fækkaði á Húsavík. 

Margir hættu útgerð en sumir fóru í trilluútgerð. Aðra sögu er að segja um veiðar á 

útfjarðarrækju, en þeir sem stunduðu hana stækkuðu báta sína.  

 

 
Mynd 7. Rækja á grunnslóð í Skjálfanda og Öxarfirði frá 1978-2015. Súlurnar sýna landaðan 
afla og línan sýnir vísitölu stofnstærðar. Á myndinni má sjá tímabilið þegar rækjuveiðar voru 
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bannaðar í Öxarfirði og hvernig veiðarnar jukust eftir árið 1990 þegar veiðar voru leyfðar á ný. 
Einnig má sjá hrun í stofninum um aldamótin (Hafrannsóknastofnun, 2015, bls. 111). 

 
 Aðstæður í íslenskum sjávarútvegi hafa breyttust mikið fyrir aldamótin 2000. 

Kvótakerfið á stóran hlut í þessum breytingum en það hefur breytt verðmætamati sem 

og möguleikum til að afla tekna. Ýmislegt fleira hefur haft áhrif á breytingar en þar 

má nefna fiskmarkaði og nýjungar í útflutningi á ferskum fiski. Þessar aðstæður hafa 

orðið bátum á aflamarki nokkuð skæðar og hefur það valdið því að útgerð slíkra báta 

á Húsavík og annars staðar á landsbyggðinni hefur dregist saman (Sæmundur 

Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls. 197-200). 

5.4. Aðrar veiðar 
Selveiði var mikið stunduð í Þingeyjarsýslum og eru elstu heimildir um hana frá 

miðöldum. Aðstæður til selveiða teljast góðar í landi Húsavíkur og var selurinn 

veiddur með þremur aðferðum; uppidrápi, með netum eða nót og með skutli og síðar 

skitvopnum. Selagöngur voru árlegar á Skjálfanda og veiddu menn af þeim, mest 

hefur þetta verið vöðuselur. Selurinn var bæði matur og gjaldvara. Blöðruselur hefur 

einnig gegnið inn í Skjálfanda á vorin og var mest veiddur á árunum 1990-1994 

(Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls. 82-83 og Guðmundur 

Þórðarson, 2000). 

Þrátt fyrir að mikið sé af hval á Skjálfanda hafa hvalveiðar ekki mikið verið 

stundaðar þar. Einstaka hnísur og hrefnur voru skotnar þar á öldum áður. Heimildir 

eru um að hvalir hafi fundist dauðir á hafís eða drepist í vök voru þeir þá nýttir. 

Snemma á 20. öld ofveiddu Norðmenn stórhveli við Ísland og þá fækkaði hvalrekum. 

Á svipuðum tíma hlýnaði og þá dró úr hafís (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi 

Jónsson, 2001, bls. 102). Eftir að stórhveli voru ofveidd fækkaði steypireyð og 

hnúfubak við Norðurland, en þessar tvær tegundir voru síðar verndaðar gegn veiðum 

(Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007, bls. 2467-2468). 
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5.5. Landanir á Húsavík frá árinu 1983 
Á Hagstofu Íslands má finna upplýsingar um þær tegundir sem landað hefur verið á 

Húsavík frá árinu 1983 til 2015 og í hversu miklu magni.  

 

 
Mynd 8. Löndun á Húsavík frá 1983-2015 (Hagstofa Íslands e.d.).  

 
Á mynd 8 má sjá allar tegundir sem landað hefur verið á Húsavík á árunum 1983-

2015. Á þessum árum hefur mestu magni af þorski og rækju verið landað á Húsavík. 

Á myndinni sést einnig að löndun hefur töluvert minnkað frá árinu 1983 (Hagstofa 

Íslands, e.d.).  
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Mynd 9. Löndun þorsks á Húsavík frá 1983-2015 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 
 
 

Mynd 10. Löndun steinbíts, ufsa og ýsu á Húsavík frá 1983-2015 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Á mynd 9 má sjá löndun þorsks á Húsavík frá 1983-2015. Þorskafli var mestur á 

árunum 1983-1989 en þá var aflinn um 6.200-7.400 tonn. Eftir það minnkaði aflinn 

hratt og fór niður í 1.292 tonn árið 1996. Síðan þá hefur magnið verið nokkuð 

sveiflukennt en áberandi mest magn virðist hafa fengist á 4-5 ára millibili sem stendur 

í 2-3 ár og minnkar svo strax töluvert. Á árunum 1998 og 1999 var 3.131 og 3.489 

tonnum landað en aðeins 1.256 tonnum árið 2000. Árin 2004-2006 var yfir 3.500 

tonnum landað og á árunum 2012 og 2013 tæplega 4.000 tonnum (Hagstofa Íslands, 

e.d.).  

Mynd 10 sýnir löndun steinbíts, ufsa og ýsu á Húsavík frá 1983-2015. Ekki 

hefur miklum afla af þessum þremur tegundum verið landað á Húsavík á þessu 

tímabili. Af þessum tegundum hefur ýsuafli verið mestur. Frá 1994-2002 var ýsuafli 

um rúm 100 tonn til 515 tonn. Árið 2003 jókst ýsuafli og fór mest í 1.782 tonn árið 

2006. Eftir það dróst aflinn saman og var kominn niður í 221 tonn árið 2014. Ufsaafli 

hefur verið nokkuð minni en ýsuafli síðustu ár. Frá árinu 1983-1993 var hann hins 

vegar nokkuð meiri en ýsuafli og yfir 1.000 tonn á árunum 1991 og 1992. Frá árinu 

2000-2007 var ufsaafli mjög lítill eða alltaf undir 100 tonnum og var minnstur árið 

2002 en þá var einungis 15 tonnum landað. Aflinn jókst þó nokkuð eftir árið 2008 og 

var 856 tonn áirð 2009 en dróst síðan töluvert saman. Ennþá minna magni af steinbít 

hefur verið landað á Húsavík á þessum árum. Steinbítsafli var minnstur árið 1998 en 

þá var hann aðeins 12 tonn. Lítil aukning varð eftir árið 2010 og náði aflinn mest 308 

tonnum árið 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 Á mynd 11 hér að neðan má sjá löndun loðnu og síldar á Húsavík frá 1983-

1990. Frá árinu 1988 hefur engri loðnu verið landað á Húsavík og engri síld hefur 

verið landað þar frá árinu 1990. Síldarafli minnkaði stöðugt frá árinu 1983-1988, en 

þá jókst aflinn örlítið. Aflinn varð þó ekki aftur eins mikill og árið 1983 en þá var 

hann 352 tonn. Löndun loðnu var mest árið 1986. Þá var 271 tonni landað. Ári síðar 

var mun minna magni landað, aðeins 90 tonnum (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Mynd 12 sýnir löndun rækju á Húsavík frá 1983-2015. Á árunum 2008 og 

2009 var engri rækju landað á Húsavík og aðeins tveimur tonnum var landað árið 

2015. Árið 1983 var 306 tonnum af rækju landað og fram að árinu 1998 jókst löndun 

á rækju nokkuð stöðugt, að undanskildu árinu 1988 þegar minna magni var landað en 

árið áður. Árið 1998 var 10.606 tonnum af rækju landað á Húsavík. Eftir það dró úr 

rækjuafla sem landað var á Húsavík og árið 2015 var einungis tveimur tonnum landað 

þar (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Mynd 11. Löndun loðnu og síldar á Húsavík frá 1983-1990 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

 
Mynd 12. Löndun rækju á Húsavík frá 1983-2015 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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6. Niðurstöður úr viðtölum 

6.1. Hvalasafnið á Húsavík og Hvalaskólinn 
Hvalasafnið á Húsavík var stofnað árið 1997 í kjölfar þess að hvalaskoðun hófst á 

Húsavík árið 1995. Ásbjörn Björgvinsson, frumkvöðull að stofnun Hvalasafnsins, 

hafði áhuga á að bjóða upp á fræðslu með hvalaskoðunarferðunum og þar kviknaði 

hugmyndin að safninu. Safnið opnaði fyrst í litlu rými þar sem nú er Fosshótel 

Húsavík og var síðan fært í stærra rými í verbúðunum á Húsavík. Núverandi húsnæði 

safnsins er gamalt sláturhús við höfnina og þar hefur safnið verið frá árinu 2002. 

Ásbjörn vildi einnig að tengja Hvalasafnið við skólastofnanir og fræða unga fólkið 

með því að halda úti fræðslustarfi, svokölluðum Hvalaskóla. En þessi tengsl rofnuðu 

og árið 2012 þegar viðmælandi höfundar og núverandi verkefnastjóri Hvalasafnsins, 

Huld Hafliðadóttir, hóf störf hjá Hvalasafninu voru tengsl safnsins við samfélagið 

orðin mjög lítil. Huld starfaði lengi sem leiðsögumaður í hvalaskoðunum og upplifði á 

einhvern hátt gjá milli samfélagsins og þeirra sem störfuðu við hvalaskoðun. Hennar 

upplifun var þannig að íbúum Húsavíkur fannst hvalaskoðun ekki vera í boði fyrir sig, 

einungis afmarkaðan hóp, ferðamenn og þá sem störfuðu við hvalaskoðun. Eins og að 

hvalirnir og Skjálfandi væri ekki fyrir alla. Þess vegna langaði hana að tengja 

Hvalasafnið og samfélagið betur saman og opna flæði í báðar áttir. Hvalaskólinn var 

endurvakinn með því markmiði að bjóða nemendum á Húsavík markvisst í skólann. 

Nemendur Hvalaskólans fá fyrstu fræðsluna þegar þeir eru í elsta árgangi í leikskóla 

og bæta síðan ofan á hana í 2. og 5. bekk grunnskóla. Starfsmenn Hvalasafnsins og 

kennarar leikskólans og grunnskólans útbúa dagskrá Hvalaskólans í sameiningu. 

Nemendum í 2. bekk er boðið í fjöruferð til að kynna fyrir þeim hafið og 

heimkynnum hvalanna. Í 5. bekk er nemendum boðið í hvalaskoðun. Hvalasafnið á 

Húsavík er með Hvalaskólann á vorin og er fræðslan tengd við leiki eins og t.d. 

ratleiki. Nemendur fá að njóta sín og segja frá því sem þeir vita nú þegar um hvalina. 

Eftir að nemendur hafa komið í Hvalaskólann vinna þeir verkefni í sínum skólum. 

Verkefnin hafa ýmist verið tengd listgreinum eða íslensku, t.d. að skrifa ljóð eða sögu. 

Árið 2013 var sérstakt rými í Hvalasafninu tekið frá fyrir Hvalaskólann og þar eru 

verkefni nemenda til sýnis. Markmiðið með því var að færa samfélagið inn í safnið og 

þar með eiga nemendurnir sinn hluta í safninu. Hvalaskólinn heldur uppskeruhátíð og 

bjóða nemendur sínu fólki að koma og sjá sýninguna í Hvalasafninu. Huld segir að 
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nemendum Hvalaskólans finnist viðfangsefnið mjög skemmtilegt og spennandi og að 

kennurum skólanna finnist það einnig. Huld telur að fjalla megi meira um hafið og 

auðlindir hafs í grunnskólum og þá sérstaklega um okkar ábyrgð á hafinu hvað varðar 

mengun, veiðar og ferðaþjónustu. Huld sér fyrir sér möguleika á að stækka 

Hvalaskólann. Ein hugmyndin er að bjóða nemendum úr 9. bekk grunnskóla í 

Hvalaskólann. Hennar hugmynd er sú að það gæti verið valáfangi og nemendur gætu 

farið út á bátana og lært um rannsóknaraðferðir. Huld starfaði sem sameiginlegur 

verkefnastjóri Hvalasafnsins og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík sem 

sérhæfir sig í rannsóknum á hvölum og langar hana að bjóða nemendum úr 9. bekk 

grunnskóla að kynnast því sem verið er að gera í rannsóknum á hvölum. Þessi 

hugmynd er ekki komin lengra en vilji er til þess að gera þetta að veruleika. Huld 

hefur einnig lengi haft draum um að stækka Hvalaskólann og ver með alþjóðlegan 

hvalaskóla á jaðartímum, í september og maí. Hún segist vilja bjóða alþjóðlegum 

hópum að koma og vera í viku og fræðast um hvali og hafið.  

 Huld hefur farið í skólaheimsóknir með Sigursteini Mássyni sem vinnur fyrir 

dýravelferðarsjóðinn International Fund for Animal Welfare (IFAW). Þau hafa 

heimsótt skólana á Húsavík og í nágrenni og haldið kynningu fyrir elstu bekki 

grunnskólanna og fyrstu bekk framhaldsskólanna um starfsemi Hvalasafnsins og 

starfsemi IFAW á heimsvísu. Huld segir það skila árangri að koma inn í skólana og 

kynna viðfangsefnið á skemmtilegan og spennandi hátt. Það veki áhuga nemenda og 

segir þeir hafi verið ánægðir með heimsóknirnar. (Huld Hafliðadóttir, munnleg 

heimild, 21. mars 2016). 

6.1.1. Connecting Coastal Communities 

Hvalasafnið á Húsavík er þátttakandi í verkefni sem hófst á síðastliðnu ári. Verkefnið 

er samstarfsverkefni með hvalveiðisafni í New Bedford sem heitir New Bedford 

Whaling Museum. New Bedford er borg á austurströnd Bandaríkjanna og var á mestu 

hvalveiðiárum Bandaríkjanna stærsta hvalveiðiborg heims. Mikil útgerð var í New 

Bedford og voru hvalirnir aðallega veiddir fyrir lýsi sem notað var til að lýsa upp 

heiminn. Borgin var kölluð the City That Lit the World eða borgin sem lýsti upp 

heiminn. Á árunum 1930-40, þegar rafmagn var orðið algengt hættu hvalveiðarnar því 

þá féll markaðurinn fyrir lýsi, en borgarbúar eru stoltir af þessari sögu. 

Samstarfsverkefnið milli safnanna tveggja kallast Connecting Coastal 

Communities og er styrkt af bandarísku safnasamtökunum American Alliance of 
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Museums, í gegnum verkefnasjóð sem kallast Museum Connect. Markmið þeirra er 

að tengja saman bandarísk söfn og söfn annars staðar í heiminum. Tíu nemendur á 

fyrsta ári í framhaldsskóla eru þátttakendur í verkefninu. Huld segir að það hefði 

einnig komið til greina að fá nemendur úr 10. bekk grunnskóla. Í New Bedrord eru 

nemendur á sama aldri þátttakendur í verkefninu og hóparnir vinna ýmiskonar 

sameiginleg verkefni. Hópurinn á Íslandi er einnig með önnur verkefni þar sem þau 

læra um samfélag sitt á Húsavík og þau áhrif sem sjávartengd atvinnustarfsemi hefur 

á samfélagið. Þessu deila nemendurnir síðan með nemendunum úti í New Bedford. 

Sameiginleg verkefni hópanna eru t.d. að hanna merki fyrir verkefnið og teikna 

myndir til að setja á boli til að auðkenna verkefnið. Hóparnir héldu sameiginleg 

lestrarmaraþon þar sem Moby Dick og aðrar hvalatengdar bækur voru lesnar. Var það 

fyrsta lestrarmaraþon hópsins á Húsavík en það tuttugasta sem haldið var haldið í 

New Bedford. Annað sameiginlegt verkefni hjá hópunum er Celebrate Whale day sem 

snýst um að fagna einum hval. Hópurinn í New Bedford fagnaði sléttbaknum, hann 

hefur verið mikið á þeirra svæði en er nú í mikilli útrýmingarhættu. Á Húsavík var 

steypireyðinni fagnað því hún er á Skjálfanda og Hvalasafnið á Húsavík fékk nýverið 

til sýningar beinagrind af steypireyði. Þriðji sameiginlegi viðburðurinn er Beach 

Cleaning eða fjöruhreinsun. Þá er ruslið hreinsað úr fjörunni og haldin sýning á því. 

Það er gert með það að markmiði að varpa ljósi á þær umhverfisógnir sem steðja að 

lífríki hafsins. 

 Hóparnir hafa fengið fyrirlestra frá sjávarlíffræðingum og þjóðfræðingi frá 

New Bedford sem sérhæfir sig í að taka viðtöl við gamla sjómenn og safnar gögnum 

til að varðveita söguna. Nemendur læra mikið á þessu verkefni, bæði um sitt samfélag 

og samfélagið í New Bedford, auk þess sem fá þeir góða æfingu í að tala ensku við 

nemendurna frá New Bedford. Samstarfsverkefnið endar á því að hópurinn frá New 

Bedford kemur í heimsókn til Húsavíkur í apríl og íslenski hópurinn fer út til New 

Bedford í maí (Huld Hafliðadóttir, munnleg heimild, 21. mars 2016). 

6.2. Norðursigling 
Norðursigling er ferðaþjónustufyrirtæki á Húsavík sem boðið hefur upp á 

hvalaskoðun frá árinu 1995. Guðbjartur Ellert Jónsson, framkvæmdastjóri 

Norðursiglingar segir að Norðursigling hafi nokkur tengsl við menntastofnanir, en þau 

eru aðallega við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Húsavík og St. Andrews 

háskólann í Skotlandi. Norðursigling hefur veitt þessum menntastofnunum aðgang að 
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hvalaskoðunarferðum og hefur Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Húsavík fengið 

afnot af sérstökum slöngubát til að sinna rannsóknarverkefnum á Skjálfanda. St. 

Andrews háskólinn í Skotlandi hefur leigt sérstakan bát af Norðursiglingu til að nota 

við rannsóknir við Jan Mayen á vorin.  

 Guðbjartur telur að ekki sé fjallað nóg um hafið og auðlindir hafs í 

grunnskólum en segir að Norðursigling bjóði unglingastigi ávalt upp á hvala- og 

náttúruskoðun við Skjálfanda. Það er gert til að vekja áhuga unglinga á umhverfi sínu. 

Hann telur möguleika á að efla kennslu um hafið og auðlindir þess nokkra og að 

Norðursigling geti tekið þátt í því með sjóferðum, eins og fyrirtækið hefur boðið upp 

á. Guðbjartur segir að sjóferðir séu góð leið til að efla kennslu í þeim efnum. Hins 

vegar segir hann að Norðursigling hafi ekki mikla möguleika á því að bjóða upp á 

sérstaka kennslu eða fræðslu um hafið, því starfsmenn þeirra sem hafa sérþekkingu á 

því sviði koma ekki fyrr en á sumrin, þegar skólahaldi er lokið og eru farnir á haustin 

þegar skólahald hefst á ný (Guðbjartur Ellert Jónsson, munnleg heimild, 21. mars 

2016). 

6.3. Sjóminjasafnið í Safnahúsinu á Húsavík 
Sjóminjasafnið er fastasýning í Safnahúsinu á Húsavík sem opnaði í apríl árið 2002. 

Safnið hefur að geyma ýmsa muni sem sýna þróun útgerðar og bátasmíði í 

Þingeyjarsýrslum frá árabátaöld til vélbátaútgerðar. Á safninu má sjá báta, veiðarfæri 

og fleiri tól sem notuð voru við fisk-, sel- og hákarlaveiðar. Safnið gefur einnig 

glögga mynd af mikilvægi hafs fyrir þróun byggðar á svæðinu. 

Herdís Þ. Sigurðardóttir, sarfsmaður Safnahússins sem sinnir safnkennslu og 

kynningarstarfi segir að góð tengsl séu milli Safnahússins og menntastofnanna í 

heimabyggð. Starfsmenn Safnahússins taka reglulega á móti nemendum úr leik- 

grunn- og framhaldsskólum og bjóða þeim að skoða safnið með leiðsögn.  

Hún segir hins vegar að efla megi tengsl milli skólanna og Sjóminjasafnsins í 

Safnahúsinu enn frekar, þannig að nemendur skólanna komi og að skólarnir nýti sér 

það sem safnið hefur upp á að bjóða. Á safninu er góð aðstaða til að taka á móti 

nemendum. Herdís telur það góða leið að nemendur fái ákveðna fræðslu í skólanum 

áður en þeir koma í safnið. Þá vita nemendur aðeins um hlutina sem þeir sjá á safninu.  

Að lokinni heimsókn gætu nemendur unnið verkefni í skólanum sem tengist 

viðfangsefninu. Hún segir að svona verkefni gætu starfsmenn safnsins og kennarar 

þróað í sameiningu.  
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 Starfsmenn Safnahússins hafa unnið að því að efla tengsl milli safnsins og 

menntastofnanna í heimabyggð og hefur það gengið vel. Tvö verkefni voru unnin á 

vorönn 2016 í samstarfi við Framhaldsskólann á Húsavík. Annað verkefnið tengdist 

verkefninu Connecting Coastal Communities (sem fjallað var um í kafla 6.1.1.), en 

nemendur í því verkefni fengu fyrirlestur um Sjóminjasafnið og þróun sjávarútvegs á 

Húsavík. Hitt verkefnið var unnið með nemendum í vísindaensku sem útbjuggu 

hljóðleiðsögn um Sjóminjasafnið á ensku. Verkefnið var sérstaklega enskutengt en 

nemendur lærðu ýmislegt um efni Sjóminjasafnsins í leiðinni. 

 Starfsmenn Safnahússins verið að þróa svokallaðan farskólakassa tengdan 

bændasamfélaginu og sambandi manns og fugls. Herdís segir að mögulegt sé að útbúa 

slíkan kassa tengdan hafinu og sögunni sem Sjóminjasafnið hefur að geyma. Hún 

telur að innan safnsins sé áhugi á að efla fræðslu almennt, ekki síst um Sjóminjasafnið 

(Herdís Þ. Sigurðardóttir, munnleg heimild, 21. mars 2016). 

6.4. Samantekt úr viðtölum 
Viðmælendurnir þrír virtust allir vera sammála um að auka mæti kennslu um 

auðlindir hafs og sjávarútveg í grunnskólum. Hvalasafnið á Húsavík, Norðursigling 

og Safnahúsið á Húsavík eru öll í einhverju samstarfi við menntastofnanir í 

heimabyggð og taka á móti nemendum. Hvalasafnið virðist vera með mestu fræðsluna 

fyrir nemendur og vinna markvisst að henni. Hins vegar vantar kennslu fyrir 

unglingastig. Safnahúsið er einnig með fræðslu en kjörið væri að auka fræðslu og 

verkefni tengd Sjóminjasafninu. Norðursigling tekur á móti nemendum og gefur þeim 

kost á að komast í snertingu við náttúruna og umhverfið en ekki er hægt að bjóða upp 

á sérstaka fræðslu.  

Það er ljóst að þessi fyrirtæki og söfn hafa ákvein tengsl við menntastofnanir í 

heimabyggð en þessi tengst má þó styrkja. Á Hvalasafninu og í Safnahúsinu eru 

tækifæri til að auka samstarf við menntastofnanir.  
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7. Umræður 
Eins og fram kom í fræðikafla er mikið líf í hafinu við Norðurland og tekur það sífellt 

breytingum í takt við breytingar á umhverfinu. Það er mjög mikilvægt fyrir 

fiskveiðiþjóð eins og Íslendinga að öðlast skilning á vistkerfi sjávar og haffræðilegu 

umhverfi. Þetta á sérstaklega við um Norðurland þar sem áhrif loftslagsbreytinga eru 

líkleg til að verða mest á því svæði. Mikilvægt er að huga að umhverfinu og ganga vel 

um náttúruna. Einnig er nauðsynlegt að nýta auðlindir hafs á sjálfbæran hátt. Til að 

náttúruauðlindirnar glatist ekki og ekki sé gengið of nærri þeim þarf að fræða ungt 

fólk um sjálfbærni og mikilvægi hennar. Þetta eru kynslóðirnar sem taka við og því 

má þetta ekki vanta í kennslu í grunnskólum.  

 Sjávarútvegur hefur verið mikilvægur á Íslandi í aldanna rás og þar er Húsavík 

engin undantekning. Sjávarútvegur er stór hluti af sögunni og gegnir stóru hlutverki í 

efnahagskerfi Íslendinga og þess vegna er mikilvægt að fræða ungt fólk um það.  

Í upphafi þessa verkefnis varpaði höfundur fram þeirri spurningu hvort 

tækifæri væru á Húsavík til þess að efla kennslu um auðlindir hafs og sjávarútveg á 

Húsavík. Við gerð rannsóknarinnar komst höfundur að því að á Húsavík er nú þegar 

ýmislegt í gangi varðandi fræðslu um náttúru og auðlindir hafs, en það mætti efla. 

Sérstaklega mætti efla kennslu í tengslum við Sjóminjasafnið á Húsavík því það gefur 

greinagóða mynd af því hvernig sjávarútvegur á Húsavík hefur þróast. 

Höfundur telur að á Húsavík séu tækifæri til þess að efla kennslu um auðlindir 

hafs og sjávarútveg á Húsavík enn frekar. Áhugavert væri að fylgjast með 

Sjóminjasafninu og Hvalasafninu á Húsavík og sjá hvernig starf safnanna til þess að 

efla kennslu um auðlindir hafsins þróast.  
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9. Viðauki 

9.1. Fylgiskjal I – Bréf til viðmælenda  
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er að vinna að B.Sc. verkefni í sjávarútvegsfræði. Verkefnið mitt er unni í samstarfi 

við kennaradeild skólans og er hluti af Evrópuverkefni sem kallast CRISTAL 

(Creative Regions for Innovation, Skills, Technology, Accessibility and learning). 

CRISTAL verkefnið er samstarfsverkefni fimm aðila og eru Þekkingarnet Þingeyinga 

og Háskólinn á Akureyri þar á meðal. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður 

verkefnisins er Hreiðar Þór Valtýsson,  lektor við HA og brautarstjóri 

sjávarútvegsfræðibrautar. 

Meginmarkmið verkefnisins er að skoða möguleika til þess að efla kennslu um 

auðlindir hafs og sjávarútvegs á Húsavík. Í mínu verkefni er verið að hugsa um 

kennslu fyrir eldri bekki grunnskóla.  

Til þess að afla gagna fyrir rannsóknina þarf ég að taka viðtöl við aðila sem 

tengjast og/eða þekkja sjávarútveginn og nýtingu auðlinda hafs á Húsavík.  

Til undirbúnings fyrir hálfopin viðtöl hef ég sett upp viðtalsramma.  

Ætlunin er að vera á Húsavík mánudaginn 21. mars og taka viðtölin þá. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir,  

Melkorka Ægisdóttir 

ha130132@unak.is 

Sími: 857-7567 
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9.2. Fylgiskjal II – Viðtalsrammi 
1. Tengsl fyrirtækis við samfélag: 

• Hvaða tengsl hefur fyrirtækið við menntastofnanir í heimabyggð? 

• Ef tengsl eru: Hvernig er þeim háttað? 

• Hvernig og hvar kynnir fyrirtækið starfsemi sína? 

 

2. Möguleikar til að efla kennslu um hafið og sjávarútveg: 

• Hvaða möguleika hefur fyrirtækið á samvinnu við grunnskóla í heimabyggð?  

• Hvað getið þið lagt til, til þess að efla megi kennslu um hafið og sjávarútveg? 

• Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að kynna megi sjávarútveg og auðlindir hafsins 

fyrir grunnskólanemendum? 

• Hvaða möguleika hafið þið á að bjóða grunnskólanemendum upp á 

kennslu/fræðslu? 

• Heldur þú að það sé fjallað nóg um hafið og sjávarútveg í grunnskólum? 

 


