
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Að	drottna	yfir	dýrum	sjávarins	

Siðferðileg	álitamál	við	hvalveiðar	Íslendinga	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ritgerð	til	B.A.-prófs	í	heimspeki	

Halla	Sif	Svansdóttir	

Janúar	2018	

	



	 2	

Háskóli	Íslands	

Hugvísindasvið	

Heimspeki	

	

	

	

	

	

Að	drottna	yfir	dýrum	sjávarins	

Siðferðileg	álitamál	við	hvalveiðar	Íslendinga	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ritgerð	til	B.A.-prófs	í	heimspeki	

Halla	Sif	Svansdóttir	

KT:	041091-2909	

	

	

Leiðbeinandi:	Henry	Alexander	Henrysson	

Janúar	2018	



	 3	

Ágrip	
	
Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 siðferðileg	 álitamál	 sem	 varða	 hvalveiðar	

Íslendinga	og	leitast	við	að	sýna	fram	á	það	sem	hagnýtt	siðfræði	hefur	fram	að	færa	

þegar	tekist	er	á	við	flókin	deilumál.	Þó	að	veiðarnar	hafi	dregist	saman	og	verið	að	

fjara	 út	 á	 undanförnum	 árum	 er	 það	 síður	 en	 svo	 útaf	 því	 að	 sátt	 hafi	 náðst	 um	

framkvæmd	veiðanna.	Erfitt	hefur	reynst	að	brúa	það	bil	sem	myndast	hefur	á	milli	

hvalveiðisinna	 og	 andstæðinga	 veiðanna	 og	 virðist	 meginfyrirstaðan	 felast	 í	 ólíku	

gildismati	 fylkinganna	 tveggja.	 Í	 ritgerðinni	 verður	 því	 sjónum	 beint	 að	 þeim	

siðferðilegu	 verðmætum	 sem	 fylkingarnar	 tvær	 leggja	 áherslu	 á	 og	 þau	 sett	 í	

samhengi	 við	 það	 hvernig	 viðhorf	 mannsins	 gagnvart	 náttúrunni	 hefur	 þróast	 í	

sögulegu	 ljósi.	 Sem	 mótvægi	 við	 þau	 mannhverfu	 viðhorf	 sem	 gegnsýra	 samfélag	

manna	verður	 gerð	grein	 fyrir	 kenningum	dýra-	og	umhverfissiðfræðinga	 sem	hafa	

það	að	markmiði	að	víkka	siðferðismengið	og	styrkja	siðferðilega	stöðu	dýra.	Í	 lokin	

verður	 fjallað	um	þróun	Alþjóðahvalveiðiráðsins	og	misheppnaða	 tilraun	 ráðsins	 til	

að	bregðast	við	aðkallandi	vanda	og	þróa	veiðistjórnunarkerfi	sem	sættir	gagnstæð	

sjónarmið	aðildarþjóða.		

	

Samfelldur	meginþáttur	 ritgerðarinnar	 er	 að	 sýna	 fram	 á	 hvernig	 hagnýtt	 siðfræði	

nýtist	við	greiningu	á	margslungnum	úrlausnarefnum.	Það	að	kryfja	ríkjandi	gildi	og	

viðhorf	manna	gagnvart	hvalveiðum	dregur	 fram	þá	 fjölþættu	hagsmuni	 sem	 í	húfi	

eru.	 Þeir	 hagsmunir	 undirstrika	 svo	 mikilvægi	 þess	 að	 andstæðar	 fylkingar	 skoði	

málið	í	víðara	samhengi	í	von	um	mæta	kröfum	um	að	móta	viðunandi	regluverk.	
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Formáli	
	
Einu	 sinni	hleypti	 ég	af	byssu.	 Ég	efaðist	 ekki	 í	 örskotsstundu	um	hæfni	mína	 til	 að	

skjóta	af	byssunni	og	hæfa	 leirdúfuna	sem	samtímis	klauf	 loftið.	Fædd	og	uppalin	á	

bóndabæ	þá	hef	ég	alist	upp	í	nálægð	við	veiðar	og	þrátt	fyrir	að	hafa	ekki	stundað	

þær	sjálf	sóttist	ég	löngum	í	að	fá	að	fylgja	karllegg	fjölskyldunnar	eftir	við	veiðarnar.	

Þótt	 það	 sé	 óneitanlega	 ákveðinn	 sjarmi	 fólginn	 í	 því	 að	 takast	 á	 við	 öfl	 óspilltrar	

náttúrunnar	í	því	skyni	að	afla	sér	matar	var	það	ekki	rómantískt	afturhvarf	til	slíkrar	

jarðtengingar	sem	dró	mig	út	á	eftir	þeim.	Áfergja	mín	átti	líklega	rætur	sínar	að	rekja	

til	 þeirra	 átaka	 sem	 sem	 sjálfsmynd	 mín	 átti	 í	 við	 drambslega	 karlmennsku	

veiðigarpanna.	Sama	sjálfsmynd	verður	að	öllum	líkindum	marin	um	ókomna	tíð	eftir	

glóðaraugað	sem	byssukíkirinn	lét	eftir	sig,	þetta	eina	skipti	sem	ég	hleypti	af	byssu.	

Ég	hef	því	aldrei	upplifað	sjálf	þá	ánetjandi	útrás	sem	virðist	fólgin	í	því	að	veiða	villt	

dýr,	þó	að	hún	sé	mér	á	margan	hátt	hugleikin.		

Ég	velti	fyrir	mér	veiðum	og	skrifaði	þessa	ritgerð	ein	á	ferðalagi	um	Portúgal,	

Spán,	Marokkó	og	Frakkland.	En	eftir	rúmlega	þrjú	ár	af	heimspekinámi	hef	ég	líklega	

einna	helst	lært	að	heimspeki	er	ekki	eitthvað	sem	stunda	á	í	einrúmi.	Þegar	spurt	er	

spurninga	 um	 eðli	 og	 tilgang	 hlutanna	 eru	 því	 dýrmæt	 forréttindi	 að	 geta	 átt	 í	

samræðum	yfir	hafið.	Þó	að	margir	eigi	þakkir	skilið	vil	ég	fyrst	og	fremst	þakka	Henry	

Alexander	 Henryssyni	 leiðbeinanda	 ritgerðinnar	 fyrir	 leiðsögnina	 og	 hvatninguna	 í	

gegnum	 heimspekinámið.	 Maríu	 Elísabetu	 Bragadóttur,	 Katrínu	 Pálmadóttur	 og	

Daníel	G.	Daníelssyni	kann	ég	einnig	bestu	þakkir	fyrir	að	gefa	sér	tíma	í	yfirlestur	og	

óteljandi	 samræður	 um	 efnið.	 Birkir	 Helgi	 á	 enn	 og	 aftur	 þakklæti	 skilið	 fyrir	 sína	

yfirnáttúrulega	 þolinmæði	 gagnvart	 takmörkuðum	 skilningi	mínum	 á	 flest	 öllu	 sem	

við	kemur	formlegheitum	og	tækni.	Að	lokum	fær	hin	fótvissa	Áslaug	Ellen	eitt	stórt	

klapp	fyrir	að	takast	á	við	íslensk	veðuröfl	og	skila	ritgerðinni	í	fjarveru	minni.				

	

	

	

Chamonix,	13.janúar	2018	
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[E]ngin	sú	heimska	finnst	hjá	skepnum	jarðarinnar,	

að	ekki	beri	vitfirring	mannanna	hana	ofurliði.1	

-	Hermann	Melville,	Moby	Dick	

Inngangur	
	
Ötul	 lífsbarátta	mannkyns	 hefur	 í	 aldanna	 rás	 tekið	 stakkaskiptum	 og	 hefur	 hæfni	

mannsins	til	að	komast	af	þróast	yfir	í	framsækið	lífsgæðakapphlaup.	Ef	lífsbaráttan	á	

að	grundvallast	í	darwinísku	hugmyndinni	um	að	hinir	hæfustu	lifi	af	hefur	maðurinn	

sem	 dýrategund	 vissulega	 klifið	 hátt	 í	 stigveldi	 náttúrunnar.	 Á	 meðan	 hafa	 aðrar	

dýrategundir	orðið	undir	og	hefur	 jafnvel	 tilvist	þeirra	 takmarkast	 við	það	hlutverk	

sem	mannkynið	ætlar	þeim.	Frá	því	að	bjargræði	mannsins	var	að	hluta	háð	veiðum	

hafa	veiðar	 í	vestrænni	menningu	tekið	á	sig	ólíkar	myndir	og	sætt	áhrifum	iðn-	og	

tæknivæðingar.	 Það	 sem	 einna	 helst	 aðgreinir	 umræðuna	 um	 veiðar	 frá	 öðrum	

málefnum	sem	varða	siðferðilega	stöðu	og	velferð	dýra	er	að	bráðin	sem	stendur	til	

að	veiða	hefur	þegar	að	veiðum	er	komið	oftar	en	ekki	 fengið	að	 lifa	sjálfstæðu	 lífi	

tiltölulega	óháð	mannlegum	afskiptum.	Umræðan	um	siðferðilega	stöðu	dýra	virðist	

einna	 helst	 takast	 á	 við	 málefni	 sem	 varða	 aðbúnað	 og	 velferð	 þeirra	 dýra	 sem	

ræktuð	 og	 nytjuð	 eru	 í	 þágu	 mannsins. 2 	Hins	 vegar	 er	 þó	 tilvist	 flestra	 villtra	

dýrategunda	 með	 einhverjum	 hætti	 samofin	 lifnaðarháttum	 mannsins	 og	 þeim	

víðtæku	 áhrifum	 sem	 hann	 hefur	 á	 umhverfi	 sitt.	 Veiðar	 eru	 síður	 en	 svo	

undanþegnar	 umræðunni	 um	 siðferðilega	 stöðu	 dýra	 sem	 endurspeglast	 í	 því	

regluverki	 og	 þeim	 kröfum	 sem	 lagðar	 eru	 fram	 um	 að	 veiðar	 séu	 almennt	

mannúðlegar	eða	 stundaðar	eftir	 tilteknum	skilyrðum	með	velferð	dýranna	 í	 huga.	

Þótt	 margt	 samtímafólk	 mitt	 hafi	 líkt	 og	 ég	 aldrei	 veitt	 dýr	 erum	 við	 virkir	

þátttakendur	í	sama	samfélagi	og	þeir	sem	stunda	veiðar,	hvort	heldur	sem	það	er	til	

frístunda	eða	í	atvinnuskyni.	Réttmæti	slíkra	veiða	byggir	á	ýmsum	þáttum	sem	ekki	

ríkir	 eining	 um	 og	 því	 er	 vert	 að	 leita	 leiða	 til	 að	 ræða	 það	 sem	 deilt	 er	 um.	 Þau	

																																																								
1	Hermann	Melville,	Mobý	Dick,	þýð.	Júlús	Havsteen.	(Reykjavík:	Almenna	bókafélagið,	1970),	s.	
2	Í	þessu	samhengi	ber	þó	að	nefna	t.d	dósaveiðar	(e.	canned	hunting),	þar	sem	dýr	lifa	sjálfstæðu	lífi	
en	á	afmörkuðu	svæði	sem	líkir	veru	þeirra	við	líf	í	villtri	náttúru.	Dýrin	eru	ræktuð	í	því	skyni	að	vera	
veidd	og	veiðarnar	einna	helst	réttlættar	þar	sem	hluti	af	þeim	kostnaði	sem	veiðimenn	greiða	fyrir	
veiðileyfið	er	nýttur	til	dýraverndunar.	Dósaveiðar	sem	slíkar	eru	því	siðferðilegt	rannsóknarefni	útaf	
fyrir	sig.			
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málefni	 sem	 varða	 siðferðilega	 stöðu	 og	 réttindi	 dýra	 við	 veiðar	 eru	margþætt	 og	

flókin	auk	þess	sem	samband	manna	og	dýra	hefur	út	af	fyrir	sig	lengi	verið	deilumál	

siðfræðinga.	 Hér	 verður	 ekki	 gengið	 svo	 langt	 að	 halda	 því	 fram	 að	 það	 sé	 ávallt	

siðferðilega	 óréttmætt	 af	manninum	að	nýta	 aðrar	 dýrategundir.	Hins	 vegar	 verða	

dregin	fram	fjölbreytt	siðferðileg	sjónarmið	sem	varða	veiðar	og	rétt	mannsins	til	að	

deyða	aðrar	dýrategundir.		

	 Í	 þessari	 ritgerð	 verða	 einna	 helst	 skoðuð	 siðferðileg	 álitamál	 varðandi	

hvalveiðar	 Íslendinga	og	 réttmæti	 veiðanna.	 Í	 fyrsta	hluta	 verður	 litið	 til	 sambands	

manna	og	dýra	í	því	skyni	að	varpa	gagnrýnu	ljósi	á	viðtekna	stöðu	dýra	í	mannlegu	

samfélagi.	 Skoðaðir	 verða	 valdir	 þættir	 sem	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 viðhorf	 mannsins	

gagnvart	 náttúrunni	 og	 öðrum	 dýrategundum.	 Í	 því	 samhengi	 verða	meðal	 annars	

hugleidd	 vestræn	 trúarbrögð	 og	 hugmyndasaga	 undir	 áhrifum	 tvíhyggjukenninga.	 Í	

framhaldi	 af	 því	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 kenningum	 siðfræðinga	 sem	 leitast	 við	 að	

breyta	 ríkjandi	 viðhorfum	og	 auka	 réttindastöðu	dýra	 innan	 siðferðismengis	 okkar.	

Annar	 hluti	 ritgerðinnar	 snýr	 að	 því	 að	 afmarka	 þau	 siðferðilegu	 álitamál	 sem	

hvalveiðar	 Íslendinga	 vekja	 í	 von	 um	 að	 greina	 frá	 umræðunni	 þá	 þætti	 sem	 eru	

henni	óþarfir	eða	allt	að	því	skaðlegir.	Réttmæti	veiðanna	verður	reifað	út	frá	því	af	

hvaða	 tilefni	 veiðarnar	 eru	 sprottnar,	 hvaða	 hagsmunir	 eru	 í	 húfi	 og	 hverra	

hagsmunirnir	eru.	Lögð	verður	áhersla	á	gildi	hvalsins	sjálfs	og	birtingarmyndir	þeirra	

verðmæta	 sem	 í	 honum	 geta	 falist.	 Lokahlutinn	 fer	 svo	 stuttlega	 yfir	 þróun	

Alþjóðahvalveiðiráðsins	 (e.	 The	 International	 Whaling	 Commission,	 IWC)	 og	

veiðistjórnunarkerfisins	sem	reynt	var	að	koma	á	 fyrir	hvalveiðar	 í	heiminum.	Færð	

verða	 rök	 fyrir	mikilvægi	 þess	 háttar	 veiðistjórnunarkerfis	 sem	 sé	 í	 raun	 siðareglur	

sem	 bundnar	 eru	 reglulegri	 endurskoðun.	 Leitast	 verður	 við	 að	 sýna	 fram	 á	 með	

hvaða	hætti	má	afmarka	umræðuna	til	að	takast	á	við	þau	ágreiningsmál	sem	varða	

siðferðilega	stöðu	dýra.	Reifað	verður	mikilvægi	þess	að	leggja	stund	á	siðfræði	í	því	

skyni	að	gera	skýra	grein	fyrir	rökum	þeirra	aðila	sem	hlynntir	eru	veiðum	samhliða	

þeim	 rökum	 sem	 andstæðingar	 veiðanna	 beita.	 Farsælustu	 niðurstöðuna	 í	

deilumálum	er	ekki	alltaf	hægt	að	reikna	eða	mæla	út	með	afgerandi	hætti	en	með	

betri	skilningi	á	því	sem	um	ræðir	má	opna	á	samræður	um	flókin	málefni	sem	ekki	

ríkir	einhugur	um.		
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Siðferðileg	staða	dýra	í	mannhverfum	heimi	
	
Það	er	erfitt	að	neita	þeim	mótandi	áhrifum	sem	mannkynið	hefur	 í	gegnum	tíðina	

haft	á	umhverfi	sitt.	 Í	sögulegu	samhengi	eru	þau	áhrif	 í	fyrstu	talin	endurspeglast	 í	

landbúnaði	þar	sem	maðurinn3	þróast	frá	því	að	vera	samverkandi	hluti	náttúrunnar	

yfir	 í	 að	 nýta	 sér	 hana	 og	 hagnast	 á	 henni	 langt	 umfram	 þörf.	 Í	 greininni	 „The	

Historical	Roots	of	our	Ecological	Crisis“	frá	árinu	1967	leggur	sagnfræðingurinn	Lynn	

White	 Jr.	 (1907–1987)	 áherslu	 á	 að	 fyrrnefnda	 þróun	 megi	 skoða	 út	 frá	 þeim	

hugmyndum	 sem	 maðurinn	 hefur	 í	 gegnum	 tíðina	 haft	 um	 sjálfan	 sig	 og	

nærumhverfi	 sitt.	 Hugmyndirnar	 endurspeglast	 í	 framkomu	 okkar	 og	 afstöðu	

gagnvart	náttúrunni	og	hafa	mótast	út	 frá	því	hvaða	augum	við	 lítum	hana.	Sú	sýn	

sem	maðurinn	 hefur	 haft	 á	 samband	 sitt	 við	 náttúruna	 virðist	 takmarkast	 við	 þær	

hugmyndir	sem	hann	hefur	um	sitt	eigið	eðli	og	örlög.4	

Í	hinum	vestræna	hugmyndaheimi	hafa	heimspekingar	rökrætt	um	stöðu	dýra	

allt	 frá	 tímum	 Forn-Grikkja.	 Forngríski	 heimspekingurinn	 Aristóteles	 (384–322	 f.Kr)	

taldi	að	þar	sem	menn	væru	einir	gæddir	hæfileikanum	til	að	tjá	sig	væru	þeir	einnig	

einir	um	siðferðilega	tilveru	(e.	ethical	existence).	Málhæfni	mannsins	væri	merki	um	

skynsemi	hans	sem	tryggði	stöðu	mannsins	efst	í	stigveldi	dýraríkisins.	Ekki	voru	allir	

forngrískir	 hugsuðir	 á	 sama	 máli	 um	 slíka	 yfirburðarstöðu	 mannsins	 í	 dýraríkinu.	

Pýþagóras	(ca.	570–495	f.Kr)	taldi	til	að	mynda	ákveðna	friðsemd	fylgja	því	að	halda	

sig	frá	kjötáti	og	neyta	aðallega	fæðu	úr	jurtaríkinu.	Hann	taldi	dýr	eiga	rétt	á	að	lifa	í	

félagi	við	menn	og	fannst	óréttmætt	af	hálfu	manna	að	gefa	sér	það	vald	að	taka	líf	

annarra	dýra.	Eftir	tíma	Forn-Grikkja	komu	fram	og	tókust	á	hugmyndir	um	skynjun	

dýra	og	örlaði	þá	þegar	á	spurningum	um	réttlætingar	og	rök	fyrir	því	að	til	dæmis	

borða	 og	 nota	 dýr	 í	 þágu	 mannsins.5	Að	 mati	 White	 hefur	 hugarfar	 vestrænna	

trúarbragða	meðal	annars	markað	djúp	spor	 í	hugmyndasögu	okkar	og	það	hvernig	

við	 lítum	 á	 stöðu	 mannsins	 í	 náttúrunni.	 Það	 viðhorf	 hefur	 í	 kjölfarið	 litað	 þróun	

tækni	og	vísinda	sem	hafa	svo	sett	spor	sitt	á	þau	umhverfis-	og	 loftslagsvandamál	
																																																								
3	Þegar	minnst	verður	á	manninn	í	ritgerðinni	vísar	það	til	mannverunnar	sem	dýrategundar	(e.	human	
being)	og	vísar	merking	orðsins	því	ekki	í	tiltekið	kyn	nema	það	sé	tekið	sérstaklega	fram.	Stundum	er	
vert	að	leyfa	tvíbendni	tungumálsins	að	njóta	sín.	
4	Lynn	White	Jr,	„The	historical	Roots	of	our	Ecological	Crisis“,	Environmental	Ethics	–	What	really	
works,	(New	York:	Oxford,	University	Press,	2002),	s.	7-8.	
5	Margo	DeMello,	Animals	and	society:	An	introduction	to	human-animal	studies	(New	York:	Columbia	
University	Press,	2012,	s.	377-	378.	
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sem	við	stöndum	frammi	fyrir	í	dag.	Jafnvel	þó	að	trúarbrögð	hafi	að	einhverju	leyti	

misst	 vægi	 sitt	 á	 síðustu	 árum	 hafa	 grunngildi	 þeirra	 vegið	 þungt	 á	 metunum	 í	

framvindu	samfélagsins	eins	og	við	þekkjum	það	í	dag.	

	

Og	 Guð	 blessaði	 þau,	 og	 Guð	 sagði	 við	 þau:	 Verið	 frjósöm,	 margfaldist	 og	 uppfyllið	

jörðina	og	gjörið	ykkur	hana	undirgefna	og	drottnið	yfir	fiskum	sjávarins	og	yfir	fuglum	

loftsins	og	yfir	öllum	dýrum,	sem	hrærast	á	jörðinni.6	

	

Þessi	 trúarlegu	 viðhorf	 hvöttu	 manninn	 til	 að	 halda	 utan	 um	 stjórnartaumana	 og	

beisla	krafta	náttúrunnar	og	dýraríkisins	sér	í	vil.	Vestrænum	trúarbrögðum	liggja	til	

grundvallar	hugmyndir	um	að	guð	hafi	skapað	manninn	í	sinni	mynd	og	skapað		

jörðina	 fyrir	 manninn.	 Það	 má	 túlka	 með	 þeim	 hætti	 að	 guð	 hafi	 ekkert	 jarðlegt	

skapað	án	þess	að	það	þjóni	einhverjum	tilgangi	fyrir	velmegun	mannsins.7		

Áhrif	 trúarbragðanna	 héldu	 áfram	 að	 lita	 afstöðu	 manna	 og	 birtust	 meðal	

annars	á	þrettándu	öld	í	skrifum	ítalska	guðfræðingins	Tómasar	af	Akvínó	(ca.	1225–

1274).	Hann	hélt	því	fram	að	heimurinn	skiptist	í	persónur	sem	hefðu	rökhugsun	og	

ódauðlegar	 sálir	 og	 svo	 þær	 verur	 sem	 væru	 ekki	 persónur	 (e.	 nonpersons).	 Dýr	

flokkaði	hann	ekki	sem	persónur	og	þar	sem	þau	væru	ófær	um	rökrétta	hugsun	þá	

hefðu	þau	einungis	gildi	sem	verkfæri	í	þágu	þeirra	persóna	sem	hefðu	eigingildi	(e.	

inherent	 value). 8 	Á	 sautjándu	 öld	 er	 þessi	 skoðun	 enn	 ráðandi	 þegar	 franski	

heimspekingurinn	Réne	Descartes	(1596–1650)	fetar	í	fótspor	Aristótelesar	með	því	

að	 telja	 huglæga	 getu	 og	 málhæfni	 þær	 meginforsendur	 sem	 aðgreina	 menn	 frá	

dýrum.	 Hann	 gengur	 svo	 langt	 að	 flokka	 dýr	 sem	 vélræn	 fyrirbæri	 eða	 ósjálfráða	

vélar	 sem	 væru	ófærar	 um	 sjálfstæða	hugsun	og	 án	 sjálfsmeðvitundar.9	Heimspeki	

Descartes,	tvíhyggjukenning	hans	og	viðteknar	túlkanir	á	henni	hafa	haft	mikil	áhrif	á	

vestræna	hugmyndafræði	og	mannhverft	(e.	anthropocentric)	gildismat	okkar.	Leiða	

má	 líkur	að	því	að	Descartes	hafi	verið	undir	áhrifum	vestrænna	trúarbragða	þegar	
																																																								
6	Biblían.	Heilög	ritning,	Fyrsta	Mósesbók	I:28.	
7	Lynn	White	Jr,,	„The	Historical	Roots	of	our	Ecological	Crisis",	Environmental	Ethics	–	What	really	
matters.	What	really	works,	(New	York,	Oxford,	University	Press	2002),	s.	8-9.	
8	Dýr	geta	haft	eigingildi	sem	fyrirbæri	því	þau	búa	yfir	siðferðilegum	verðmætum	án	þess	að	þau	
verðmæti	tengist	hagsmunum	manna.	Dýrin	sjálf	þurfa	líka	ekki	að	vera	meðvituð	um	eigin	tilveru	og	
verðmæti	hennar	til	að	hafa	slíkt	eigingildi.	Nánar	verður	gerð	grein	fyrir	eigingildi	samhliða	
hugmyndum	Tom	Regan.	
9	Margo	DeMello,	Animals	and	society:	an	introduction	to	human-animal	studies	(New	York:	Columbia	
University	Press,	2012),	s.	378-380.	
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hann	 aðgreinir	 hug	 og	 líkama	 og	 sýnir	 formlega	 fram	 á	 hvað	 aðgreinir	 mann	 frá	

náttúrunni.	 Maðurinn	 getur	 samsamað	 líkama	 sinn	 náttúrunni	 en	 sérstöðu	 sína	

öðlast	hann	með	huganum	sem	er	táknrænn	fyrir	skynsemi	mannsins	og	menningu	

hans.	Slík	menning	er	þá	einstök	fyrir	mannlegt	samfélag	því	hugurinn	er	ekki	 í	eðli	

dýranna	sem	tilheyra	líkamlegri	(e.	bodily)	og	vélrænni	náttúrunni.	Út	frá	þessu	leiðir	

að	 dýrin	 deila	 ekki	 skynjunarhæfni	 eða	 tilfinningalífi	mannsins	 og	 í	 kjölfarið	 drógu	

heimspekingar	almennt	í	efa	að	dýr	finni	fyrir	sársauka	þar	til	Darwin	andmælir	því	á	

miðri	 nítjándu	 öldinni.10	Þarna	 hefur	 verið	 grafið	 undan	 siðferðilegri	 stöðu	 og	 gildi	

dýra	í	samfélagi	þar	sem	mannhverf	viðhorf	eru	ráðandi.	

Afstaða	 mannsins	 gagnvart	 dýrum	 og	 siðferðilegri	 stöðu	 þeirra	 mótast	 af	

gildum	 hans,	 meðvituðum	 og	 ómeðvituðum,	 um	 mennskuna	 andspænis	 umhverfi	

sínu.	Mennskan	hefur	 svo	mótast	 af	 afmörkuðum	hópi	helstu	hugsuða	vestrænnar	

hugmyndasögu	 sem	 hafa	 með	 kenningum	 sínum	 steypt	 ráðandi	 menningu	 í	

afmarkað	 mót	 þar	 sem	 ekki	 einungis	 náttúran	 heldur	 hið	 kvenlega	 og	 hið	 villta	

samsvara	 ekki	 viðteknum	 hugmyndum	 þeirra	 um	 ráðandi	 eiginleika.11	Af	 því	 leiða	

bæði	bein	og	óbein	áhrif	á	 siðferðilegt	gildismat	 frá	 fyrrnefndum	hugmyndum	sem	

hafa	 komið	 manninum	 fyrir	 sem	 miðdepli	 siðferðilegrar	 umræðu	 sem	 hin	 eina	

siðferðisvera.	 Í	 dag	 er	 vitað	 að	 maðurinn	 er	 ekki	 eina	 lífveran	 sem	 getur	 skynjað	

tilfinningar	 og	 á	 síðustu	 árum	 hefur	 verið	 dregið	 í	 efa	 réttmæti	 margs	 þess	 sem	

viðurkennt	er	að	maðurinn	geri	gagnvart	dýrum.	Það	er	að	verða	ljóst	að	sú	afstaða	

að	dýr	séu	einungis	hráefni	nýtt	í	okkar	þágu	eða	verkfæri	(e.	tool)	með	afmarkaðan	

tilgang	 stenst	 varla	 skoðun	 í	 samtímanum.	 Vert	 er	 að	 leiða	 hugann	 að	 því	 hvernig	

endurskoða	megi	rótgróið	gildismat	og	hvaða	tæki	eða	kenningar	eru	til	staðar	til	að	

takast	á	við	umræðuna	um	breytta	réttindastöðu	dýra.	

Ástralski	heimspekingurinn	Peter	Singer	 (f.	 1946)	hefur	oft	 verið	 talinn	vera	

meðal	 helstu	 frumkvöðla	 fræðisamfélagsins	 þegar	 kemur	 að	 umræðunni	 um	

siðferðilega	stöðu	dýra.	Mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	að	hann	er	nytjastefnumaður	og	

byggir	 því	 umræðu	 sína	 um	 siðferðisstöðu	 dýra	 á	 grundvallarhugmyndinni	 um	 að	

hámarka	hamingju	sem	flestra	og	forða	sem	flestum	frá	sársauka	eða	böli.	Árið	1974	

gefur	hann	út	greinina	„All	Animals	are	Equal“	þar	sem	hann	ræðir	mikilvægi	þess	að	

																																																								
10	George	Sessions,	Deep	Ecology	for	the	Twenty-first	Century	(Boston:	Shambhala,	1995),	s.	161.	
11	Sama	rit,	s.	23.	
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víkka	siðferðismengi	(e.	moral	circle)	mannsins	til	að	standa	undir	ríkjandi	áherslu	á	

réttlætti	 og	 jafnrétti	 í	 mannlegu	 samfélagi.	 Hann	 telur	 ekki	 réttlætanlegt	 að	

siðferðismengið	rúmi	einungis	menn	og	vill	finna	dýrum	stað	innan	þess.	Þannig	megi	

styrkja	 stöðu	 þeirra	 þegar	 kemur	 að	 siðferðilegum	 ákvörðunum	mannsins	 sem	 og	

almennri	breytni.	Singer	reifar	málið	í	sögulegu	samhengi	og	telur	frelsishreyfingar	og	

byltingar	undanfarinna	áratuga	undirstrika	það	hversu	erfitt	sé	að	átta	sig	á	áhrifum	

þeirra	undirliggjandi	fordóma	sem	tilteknir	hópar	verða	fyrir.		Til	að	vekja	samfélagið	

til	 umhugsunar	 og	 auka	 siðferðisvitund	 fólks	 telur	 Singer	 hugmyndabyltingar	 vera	

nauðsynlegar.	 Nefnir	 hann	 í	 þeirri	 andrá	 dæmi	 um	 kynþáttahyggju	 og	

kvenréttindabaráttu	sem	hafi	þótt	fjarstæðukenndar	hugmyndir	á	sínum	tíma.	Samt	

sem	áður	telur	Singer	ákveðna	mælanlega	eiginleika	vera	ólíka	milli	einstaklinga	svo	

sem	greindarvísitala	og	líkamlegt	þrek.	En	ef	slíkir	eiginleikar	ættu	meðal	annara	að	

ráða	 uppbyggingu	 samfélagsins	 myndi	 enn	 vera	 ráðandi	 stéttaskipting	 og	

hugmyndafræði	 sem	 stuðlaði	 að	 ójafnræði	 sem	 ekki	 fengi	 að	 viðgangast	 í	 dag.	

Jafnrétti	 er	 siðferðileg	 hugsjón	 (e.	 moral	 ideal)	 sem	 réttlætir	 ekki	 að	 mismuna	

tveimur	ólíkum	einstaklingum	þegar	kemur	að	því	að	uppfylla	grunnþarfir	þeirra	eða	

gæta	hagsmuna	þeirra.	Grundvöllur	jafnréttisins	og	umhyggja	okkar	gagnvart	öðrum	

á	ekki	að	byggja	á	því	hvernig	þeir	eru	eða	hvaða	hæfni	þeir	búa	yfir.	Því	telur	Singer	

að	 sameiginlegur	 grundvöllur	 jafnréttis	 og	 réttlætishugmynda	 okkar	 eigi	 ekki	 að	

afmarkast	við	menn	og	útiloka	dýr	eins	og	hingað	til	hefur	verið	gert.12	

Að	mati	Singer	eru	skoðanir	fólks	litaðar	tegundarhyggju	(e.	speciesism)	sem	

veldur	því	að	viðhorf	mannsins	hefur	mótast	með	hagsmuni	tegundar	sinnar	 í	huga	

og	því	þróast	gegn	hagsmunum	annarra	tegunda.	Það	virðist	hafa	gengið	svo	langt	að	

rétturinn	til	 lífs	hafi	að	einhverju	leyti	orðið	háður	því	hvaða	tegund	sé	til	umræðu.	

Mannkynið	 eigi	 því	 skilið	 sérstaka	 meðferð	 vegna	 hugmynda	 um	 að	 fyrrnefnd	

skynsemi	 og	 skynjunarhæfni	 geri	 það	 siðferðilega	 hafið	 yfir	 aðrar	 tegundir.	 En	 þar	

sem	 vitsmunastig	 og	 ólíkir	 eiginleikar	 réttlæta	 ekki	 mismunun	 innan	 samfélags	

manna	má	spyrja	hvernig	það	réttlæti	að	maðurinn,	vitsmunaveran	sjálf,	nýti	dýrin	

sem	verkfæri	í	sína	þágu	og	telji	sína	tegund	æðri	þeirra.	Singer	byggir	á	hugmyndum	

breska	heimspekingins	Jeremy	Bentham	(1748–1832)	þegar	hann	leggur	áherslu	á	að	

																																																								
12	Peter	Singer,	„All	Animals	Are	Equal“,	Tom	Regan	og	Peter	Singer	(ritstj.),	Animal	Rights	and	Human	
Obligations.	(New	Jersey:	Prentice-Hall,	1989),	s.	49-50.	
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getan	 til	 að	 þjást	 og	 finna	 fyrir	 sársauka	 sé	 nægilegur	 grundvöllur	 til	 þess	 að	 eiga	

hagsmuni	að	gæta	og	því	skipti	í	raun	ekki	máli	hvort	dýr	búi	yfir	rökhugsun	eða	hafi	

málhæfni.	Ef	einhver	þjáist	er	ekki	hægt	að	réttlæta	það	siðferðilega	að	grafa	undan	

vægi	þeirrar	þjáningar	eða	jafnvel	útiloka	hana	í	umræðu	um	siðferðileg	réttindi	og	

skyldur. 13 	Þjáningin	 sem	 menn	 valda	 dýrum	 frá	 degi	 til	 dags	 undirstrikar	 þá	

tegundarhyggju	sem	hefur	litað	afstöðu	hans	til	þeirra	fram	til	dagsins	í	dag.	Daglega	

leggur	 maðurinn	 sér	 dýr	 til	 munns	 og	 enn	 fremur	 er	 þeim	 valdið	 þjáningu	 með	

slæmri	meðferð	eða	aðbúnaði	fram	að	því	að	þeim	er	slátrað	eða	þau	nytjuð	í	þágu	

mannsins	og	velferðar	hans.14	

Hugmyndir	Singer	hafa	því	réttlæti	og	jafnréttishugsjónir	að	leiðarljósi.	Getan	

til	að	finna	sársauka	er	að	hans	mati	ein	aðalforsendan	til	að	eiga	öruggan	sess	innan	

siðferðismengisins.	Þar	sem	dýr	önnur	en	menn	upplifi	sársauka	með	sama	hætti	þá	

megi	maðurinn	ekki	mismuna	dýrum	 í	þágu	eigin	ánægju.15	Singer	andmælir	því	að	

tilvist	 dýra	 sé	 almennt	 ekki	 jafn	 dýrmæt	 og	 tilvist	 mannsins	 þar	 sem	 þeim	 skorti	

tiltekna	 eiginleika	 sem	 eignaðir	 eru	 manninum	 sem	 sérstæðri	 skynsemisveru.	 Það	

viðhorf	sé	runnið	undan	rifjum	tegundarhyggjunnar.	Þetta	snýst	því	ekki	um	það	sem	

greinir	manninn	og	dýrin	frá	hvort	öðru	heldur	þá	hagsmuni	sem	sameina	þau	líkt	og	

getan	til	að	þjást	og	finna	sársauka.	Með	þá	vitneskju	að	dýr	upplifi	kenndir	á	borð	

við	sársauka	þá	öðlast	maðurinn	sem	skynsemisvera	ábyrgð	og	þarf	því	að	uppfylla	

ákveðnar	skyldur	gagnvart	þeim.	Þó	að	maðurinn	hafi	jafnvel	verið	talinn	rándýr	með	

veiðieðli	 þá	 er	 líklega	 stærri	 hluti	 af	 sjálfsmynd	 hans	 að	 vera	 skynsemisvera	 sem	

setur	siðferðiskröfur	á	samfélagið	sem	hún	tilheyrir.	Þótt	margt	í	hugmyndum	Singer	

sé	 umdeilt	 og	 róttækt	 eru	 þær	 mikilvægt	 innlegg	 í	 því	 skyni	 að	 storka	 ráðandi	

hugmyndafræði	 og	 vekja	 fólk	 til	 umhugsunar	 um	 viðtekna	 afstöðu	 og	 ráðandi	

hugmyndir	gagnvart	dýrum.		

Bandaríski	 heimspekingurinn	 Tom	 Regan	 (1938–2017)	 er	 annar	 áhrifamikill	

hugsuður	á	sviði	dýraréttinda	á	seinni	hluta	tuttugustu	aldar.	Í	stað	þess	að	styðjast	

við	hugmyndir	nytjastefnunnar	 líkt	og	Singer	og	Bentham	þá	byggir	Regan	umræðu	

sína	 um	 dýraréttindi	 á	 því	 að	 dýr	 hafi	 siðferðilegt	 eigingildi	 sem	 lifandi	 verur	 (e.	

																																																								
13	Sama	rit,	s	52-53.	
14	Sama	rit,	s	54-55.	
15	Sama	rit,	s.	56-58.	



	 13	

subject	of	 life).	Hann	telur	því	 fleiri	gildi	 skipta	máli	en	Singer	sem	telur	ánægju	og	

sársauka	 vera	 það	 eina	 sem	 skiptir	 mál	 hvað	 siðferði	 varðar.	 Maðurinn	 brýtur	

stöðugt	 á	 réttindum	 dýra	 þar	 sem	 þau	 eru	 lifandi	 verur	 með	 sitt	 eigingildi	 óháð	

samhengi	 þeirra	 við	 mannlegt	 samfélag	 og	 upplifun	 þess.	 Regan	 telur	 kenningar	

nytjastefnunnar	of	takmarkandi	þar	sem	þær	leggja	megináherslu	á	hvernig	uppskera	

megi	 sem	 mesta	 hamingju	 og	 draga	 úr	 sársauka	 heildarinnar	 á	 kostnað	

einstaklinga.16	Bæði	menn	og	dýr	hafa	vegna	eigingildis	síns	hagsmuna	að	gæta	sem	

einstaklingar	 og	 eiga	því	 tilkall	 til	 ákveðinnar	 friðhelgi	 og	 tiltekinna	 réttinda.17	Gildi	

einstaklingsins	sem	slíks	er	til	staðar	óháð	því	hvernig	það	nýtist	í	þágu	annarra.	Gildi	

dýra	 innan	 annarra	 tegunda	 er	 til	 staðar	 með	 sama	 hætti	 án	 þess	 að	 þau	 séu	

smættuð	í	hráefni	sem	nýtt	eru	í	þágu	mannsins.	Regan	leggur	áherslu	á	það	í	þessu	

samhengi	að	eigingildi	sé	ekki	stigskipt	fyrirbæri	og	sumir	búi	yfir	ríkara	eigingildi	en	

aðrir.	Allir	þeir	 sem	búi	yfir	eigingildi	geri	það	með	sama	hætti	óháð	því	hvort	þeir	

séu	menn	eða	dýr.	Því	sé	ekki	boðlegt	að	forgangsraða	þeim	út	frá	þörfum	þeirra	eða	

kenndum	líkt	og	hann	telur	nytjastefnuna	gera.18	

Á	síðustu	árum	hafa	enn	fleiri	kenningar	komið	fram	og	mótað	umræðuna	um	

dýr	 sem	siðferðisverur	með	sjálfstæð	réttindi.	Bandaríski	heimspekingurinn	Martha	

Nussbaum	(f.	1947)	hefur	haldið	því	fram	að	bæði	dýr	og	menn	hafi	löngun	til	að	lifa	

með	 reisn	 (e.	dignified	 existence)	 og	 skuli	 því	 hafa	 tækifæri	 til	 að	 nýta	 hæfni	 sína.	

Tiltekin	hæfni	 er	 þá	ekki	 bundin	hverri	 tegund	 fyrir	 sig	 heldur	 einstaklingum	 innan	

hverrar	tegundar.	Það	geta	ekki	allir	ætlast	til	að	áorka	því	sama	í	lífinu	en	allir	ættu	

samt,	menn	og	dýr,	að	hafa	tækifæri	til	þess	að	blómstra	og	fullnægja	þörfum	sínum	

út	 frá	 þeirri	 hæfni	 sem	 þeir	 búa	 yfir.	 Femínismi	 hefur	 einnig	 sett	 svip	 sinn	 á	

umræðuna	 um	 dýraréttindi	 á	 síðustu	 árum	 og	 hefur	 umhyggjusiðfræði	 og	

umhverfisfemínismi	 haft	 sitt	 til	 málanna	 að	 leggja	 um	 siðferðilega	 stöðu	 dýra.	

Umhverfisfemínismi	(e.	ecofeminism)	leggur	til	að	mynda	áherslu	á	tenginguna	á	milli	

kúgunar	 kvenna	 og	 eyðileggingar	 náttúrunnar.	 Heimspekingar	 á	 borð	 við	 Carol	

Adams	 (f.	 1951)	 og	 Greta	 Gaard	 (f.	 1960)	 hafa	 unnið	 kenningar	 sínar	 út	 frá	 þeirri	

jaðarsetningu	 sem	 bæði	 konur	 og	 dýr	 hafa	 þurft	 að	 sæta.	 Þær	 telja	 mikilvægt	 að	

																																																								
16	Stephen	R.	L.	Clark,	The	moral	status	of	animals	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1984),	s.	340-341.	
17	Sama	rit,	s.	336-344.	
18	Sama	rit,	s.	341-343.	



	 14	

horfa	 til	 valdauppbyggingar	 í	 samfélaginu	 og	 kalla	 eftir	 víðtækum	 kerfisbundnum	

breytingum.	 Umhyggjusiðfræði	 leggur	 hins	 vegar	 meiri	 áherslu	 á	 þau	 áhrif	 sem	

einstaklingurinn	getur	haft	 í	 sambandi	manna	og	dýra.	Þar	sem	dýr	hafi	 tilfinningar	

með	 sama	 hætti	 og	 maðurinn	 hefur	 hann	 siðferðilega	 skyldu	 til	 þeirra	 sem	

grundvallast	ekki	 í	kerfisbundnum	hugmyndum	um	réttlæti	og	 jafnrétti.	Sú	skylda	á	

fremur	 að	 endurspeglast	 í	 athöfnum	með	 áherslu	 á	 kvenlegri	 eiginleika	 á	 borð	 við	

samkennd	 og	 umhyggju	 fremur	 en	 þeirri	 kerfisbundnu	 rökhugsun	 sem	 hefur	 í	

gegnum	tíðina	notið	meira	vægis	í	réttindaumræðu.19	

Dýravelferðarumræðan	 á	 sér	 margar	 nálganir	 sem	 takast	 á	 við	 þá	 flóru	

vandamála	sem	mannkynið	stendur	frammi	fyrir	í	dag.	En	í	grunninn	tekst	hún	alltaf	

á	við	spurninguna	um	það	hvort	það	sé	siðferðilega	 réttlætanlegt	að	dýr	séu	nýtt	 í	

þágu	mannsins	 eins	 og	 viðgengist	 hefur	 allt	 fram	 til	 dagsins	 í	 dag.	 Á	 síðustu	 árum	

hefur	 umræðan	 haldið	 áfram	 að	 þróast	 í	 takt	 við	 auknar	 framfarir	 í	 tækni	 og	

vísindum.	Það	hefur	átt	sér	stað	gríðarleg	iðnvæðing	í	matvælaframleiðslu	auk	þess	

sem	 loftslagsvandamál	 blasa	 við	 sem	 enn	 frekari	 aflvaki	 þess	 að	 maðurinn	 breyti	

neyslumynstri	 sínu.	 Í	 vestrænu	 samfélagi	 verður	 sívaxandi	 hópur	 meðvitaðra	

neytenda	stöðugt	háværari	og	útfrá	upplýstum	lífstílssákvörðunum	fólks	aukast	þær	

kröfur	 sem	 gerðar	 eru	 til	 fæðuframboðs.	 Um	 leið	 og	 neysla	 mannsins	 og	

lífstílsákvarðanir	 verða	 meðvitaðri	 fylgja	 því	 ýmis	 vandkvæði	 þar	 sem	 hann	 fer	

óhjákvæmilega	 að	 taka	 ákvarðanir	 og	 afstöðu	 gagnvart	 siðferðilegri	 stöðu	 dýra	 og	

réttindum	 þeirra	 með	 hversdagslegri	 breytni.	 Almenn	 neysla	 er	 farin	 að	 afmarka	

sjálfsmynd	 fólks	 og	 hvort	 sem	 bíllinn	 er	 settur	 í	 gang	 eða	 raðað	 í	 körfuna	 í	

matvöruverslun	 verður	 sífellt	 erfiðara	 að	 komast	 hjá	 því	 að	 setja	 slíkar	 athafnir	 í	

samhengi	 við	 afleiðingar	 þeirra.	 Jafn	 hversdagslegar	 athafnir	 sem	 þessar	 virðast	

kannski	ekki	siðferðilega	rangar	sem	slíkar,	er	maðurinn	sem	neytandi	orðinn	hluti	af	

stóru	 mengi.	 Hann	 framfylgir	 rótgrónum	 aðferðum	 við	 neyslu	 afurða	 og	 nýtir	

auðlindir	 jarðarinnar	 með	 margvíslegum	 hætti	 í	 sína	 þágu.	 Þrátt	 fyrir	 aukna	

meðvitund	um	að	eitthvað	sé	ámælisvert	við	tiltekna	hegðun	og	framkomu	gagnvart	

dýrum	virðist	hægara	sagt	en	gert	að	breyta	þeirri	hegðun.	Með	aukinni	umræðu	um	

dýravelferð	hafa	 ákveðin	 viðhorf	 í	 garð	dýra	 verið	 á	undanhaldi	 á	 síðustu	árum	en	

																																																								
19	Margo	DeMello,	Animals	and	society:	an	introduction	to	human-animal	studies	(New	York:	
Columbia	University	Press,	2012),	s.	388-391.	
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samt	 sem	 áður	 ríkir	 ekki	 samfélagsleg	 eining	 um	 siðferðilega	 stöðu	 dýra,	 hvaða	

hegðun	gagnvart	þeim	sé	ámælisverð	og	hver	sé	þá	til	eftirbreytni.	Það	verður	ekki	

horft	fram	hjá	því	að	dýr	hafa	siðferðilega	stöðu	sem	og	eigingildi	í	augum	margra	og	

sú	 staða	 stangast	 á	 við	 þá	 framkomu	 sem	 þau	 mega	 oftar	 en	 ekki	 sæta	 í	

nútímasamfélagi.	 Það	 þarf	 því	 að	 leita	 leiða	 til	 að	 takast	 á	 við	 umræðuna,	 kanna	

hvaðan	 samfélagslega	 viðurkennd	 viðhorf	 koma	 og	 jafnvel	 hvort	 beri	 að	 einhverju	

leyti	skylda	til	að	breyta	þeim.		

Siðferðileg	álitamál	við	hvalveiðar	Íslendinga		
	
Þó	 að	 villibráð	 sé	 ekki	 lengur	 meginuppistaðan	 í	 fæðu	 hins	 vestræna	 heims	 eru	

veiðar	 meðal	 annars	 hluti	 af	 sjálfsmynd	 og	menningu	 ýmissa	 þjóða	 auk	 þess	 sem	

mörgum	þykir	villibráðarafurðir	jafnvel	vera	ákveðið	mótvægi	við	aðrar	dýraafurðir.20	

Þótt	 það	 að	 fara	 á	 veiðar	 hafi	 alltaf	 sama	markmiðið	 eru	 þær	 stundaðar	 á	margs	

konar	 hátt	 og	 af	 ólíku	 tilefni.	 Einstaklingar	 stunda	 til	 að	 mynda	 bæði	 stang-	 og	

skotveiði	sér	til	skemmtunar	eða	frístunda	á	meðan	aðrir	veiða	sér	til	 lífsviðurværis	

eða	 vegna	 nauðþurftar.	 Heilu	 atvinnugreinarnar	 hafa	 byggst	 upp	 í	 kringum	 veiðar	

sem	 auðlindanýtingu	 líkt	 og	 sjávarútvegur	 og	 hvalveiðar	 Íslendinga.	 Umræðan	 um	

réttmæti	þeirrar	athafnar	að	deyða	villt	dýr	grundvallast	ekki	einungis	í	framkvæmd	

veiðanna	heldur	virðast	einnig	tilefni	þeirra,	hvort	mikilvægir	hagsmunir	séu	í	húfi	og	

hverjir	 þeir	 þá	 séu	 allt	 vera	 áhrifamiklir	 þættir.	 Þar	 að	 auki	 virðist	 tegundahyggjan	

sem	hefur	 litað	viðhorf	mannsins	til	annarra	dýrategunda	einnig	hafa	undirliggjandi	

áhrif	á	afstöðu	fólks.	Það	hverrar	tegundar	dýrið	sé	getur	þannig	skipt	meira	máli	en	

umræðan	 um	 réttmæti	 þess	 að	 drepa	 það	 eða	 hvernig	 staðið	 var	 að	 því.	 Sérstakt	

tilfinningalegt	 verðmæti	 getur	 þannig	 legið	 í	 tilteknum	 dýrategundum	 fremur	 en	

öðrum.	Tilvist	ákveðinna	dýrategunda	í	útrýmingarhættu	virðist	til	dæmis	geta	hrært	

upp	 í	 sterkum	 tilfinningum	 þótt	 þau	 séu	 hversdagsleikanum	 mjög	 fjarlæg	 og	

framandi.	Aðrar	dýrategundir	 sem	standa	okkur	nærri	 kunna	að	eiga	erfitt	með	að	

																																																								
20	Nicole	Lyn	Pesce,	„Chris	Pratt	unveils	his	'game	plan'	to	eat	only	wild	meat,“	NY	Daily	News,	
http://www.nydailynews.com/entertainment/movies/chris-pratt-unveils-game-plan-eat-wild-meat-
article-1.2497951	
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vekja	 upp	 sömu	 tilfinningar	 þar	 sem	maðurinn	 hefur	 vanist	 því	 að	 afmarka	 tilvist	

þeirra	og	tilgang	í	eigin	þágu.		

	 Hvalveiðar	Íslendinga	hafa	á	síðustu	árum	vakið	athygli	á	heimsvísu	og	kallað	

á	 umræðu	 um	 réttmæti	 og	 ávinning	 slíkra	 veiða	 út	 frá	 fyrrnefndum	 atriðum.	

Efnahagslegir	hagsmunir	eru	taldir	 í	húfi	á	sama	tíma	og	hvalurinn	sem	dýrategund	

virðist	með	nokkuð	sérkennilegum	hætti	hugleikinn	alþjóðasamfélaginu.	Hvalveiðar	á	

Íslandsmiðum	 eru	 því	 margþætt	 viðfangsefni	 sem	 hefur	 vakið	 upp	 áleitnar	

spurningar	 sem	varða	bæði	hagsmuni	og	 sjálfsmynd	 Íslendinga.	 Samhliða	því	hefur	

gagnrýnin	 kynt	 undir	 almennri	 umræðu	 um	 dýraréttindi	 og	 tengingu	 þeirra	 við	

neyslumynstur	 mannsins.	 Þótt	 það	 sé	 algengt	 viðhorf	 að	 ákveðin	 menning	 sé	

réttlæting	á	ástundun	veiða	og	manninum	jafnvel	eignað	eðlislægt	veiðieðli	má	velta	

fyrir	sér	hvort	því	fylgi	óskorðaður	réttur	til	að	nýta	sér	auðlindir	náttúrunnar.	Helstu	

rökin	 í	 umræðunni	 um	 hvalveiðar	 Íslendinga	 eru	 þó	 öllu	 sértækari	 og	 hafa	 helstu	

fylgismenn	 veiðanna	 meðal	 annars	 borið	 fyrir	 sig	 röksemdir	 sem	 varða	 bæði	

hagræna	 þætti	 sem	 og	 umhverfisáhrif.	 Tilteknar	 hvalategundir	 eru	 ekki	 taldar	 í	

útrýmingarhættu	 við	 strendur	 Íslands	 og	 svo	 lengi	 sem	 veiðarnir	 eru	 ábyrgar	 og	

sjálfbærar	sé	því	erfitt	að	vefengja	rétt	 Íslendinga	til	að	nýta	sjávarauðlindir	á	borð	

við	hvali.	Auk	þess	hefur	það	verið	talið	mikilvægt	að	halda	hvalastofnum	í	skefjum	til	

að	 standa	 vörð	 um	mikilvæga	 fiskistofna.	 Helstu	 andstæðingar	 veiðanna	 hafa	 ekki	

einungis	 gagnrýnt	 fyrrnefndar	 röksemdir	 fyrir	 veiðunum	 heldur	 einnig	 dregið	 í	 efa	

rétt	 mannsins	 til	 að	 deyða	 aðrar	 lífverur	 og	 lagt	 áherslu	 á	 réttindi	 og	 eigingildi	

hvalsins.21	Þessir	andstæðingar	eða	hvalfriðunnarsinnar	hafa	því	meðal	annars	spilað	

á	samkennd	fólks	með	tilfinningarökum	og	nýtt	þau	með	áberandi	hætti	í	fjölmiðlum	

og	á	samfélagsmiðlum	til	að	afla	sér	stuðning	alþjóðasamfélagsins.	

Þó	 að	 endanlegt	 markmið	 veiða	 sé	 að	 fanga	 eða	 deyða	 villt	 dýrt	 þá	

grundvallast	umræðan	um	réttmæti	veiða	að	miklu	leyti	á	því	af	hvaða	tilefni	þær	eru	

stundaðar.	Í	bók	sinni	In	Nature’s	Interest	fellir	bandaríski	heimspekingurinn	Gary	E.	

Varner	(f.	1957)	veiðar	í	þrjá	mismunandi	flokka	til	aðgreiningar	út	frá	tilefni	þeirra.	

Veiðar	vegna	náttúruverndar	(e.	therapeutic	hunting)	eru	veiðar	sem	eiga	að	tryggja	

																																																								
21	Andstæðingar	hvalveiða	eru	fjölbreyttur	hópur	sem	samanstendur	bæði	af	einstaklingum	af	ólíkum	
þjóðernum,	náttúruverndarsamtökum	á	borð	við	Greenpeace,	Sea	Shepherd,	IceWhale	(samtökum	
hvalaskoðunarfyrirtækja)	auk	þess	sem	þjóðir	á	borð	við	Ástrali	og	Bandaríkja	menn	hafa	tekið	
formlega	afstöðu	gegn	hvalveiðum	til	dæmis	innan	Alþjóðahvalveiðiráðsins.		
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annaðhvort	velferð	tiltekinnar	dýrategundar,	vistkerfisins	sem	hún	tilheyrir	eða	gæta	

beggja	 fyrrnefndra	 þátta.	 Veiðar	 til	 lífsviðurværis	 (e.	 subsistence	 hunting)	 eru	 þær	

veiðar	sem	standa	undir	fæðuöflun	og	bjargræði	manna	og	frístundaveiðar	(e.	sport	

hunting)	 eru	 þær	 veiðar	 sem	 viðhalda	 til	 dæmis	 gömlum	 trúarlegum	 eða	

menningarlegum	 hefðum,	 tengja	 fólk	 við	 forsögu	 sína	 og	 menningarlega	 arfleið,	

þjálfa	 sértæka	 veiðihæfni	 veiðimannsins	 eða	 verða	 honum	 út	 um	 eigulegan	

veiðiminjagrip	(e.	trophy	hunting).	Varner	nefnir	þó	að	ekki	séu	allir	sammála	því	að	

fella	 undir	 frístundaveiðar	 þær	 veiðar	 sem	eiga	 uppruna	 sinn	 að	 rekja	 til	 trúarsiða	

eða	hefða.	En	hann	slær	þeim	saman	við	aðrar	 frístundaveiðar	þar	 sem	hann	 telur	

þær	eiga	sammerkt	að	svala	mannlegum	þörfum	sem	eru	ekki	nauðþurftir	með	sama	

hætti	og	þær	veiðar	sem	eru	til	lífsviðurværis.	Tilefni	veiða	sem	koma	fram	í	þessum	

þremur	flokkum	skarast	vissulega	sem	endurspeglar	hve	margþætt	viðfangsefni	þær	

eru.22	

	

Rök	hvalveiðisinna	
	
Tilefni	 til	 hvalveiða	 á	 Íslandsmiðum	 virðast	 út	 frá	 röksemdum	 hvalveiðisinna	 falla	

undir	 alla	 þessa	 þrjá	 flokka	 veiða.	 Grisjun	 hvalastofna	 á	 að	 standa	 vörð	 um	

stofnstærðir	 þeirra	 fiskistofna	 sem	 íslenskur	 sjávarútvegur	 byggist	 á	 og	 viðhalda	

þannig	um	leið	líffræðilegum	fjölbreytileika	náttúrunnar.	Samkvæmt	upplýsingum	frá	

Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytinu	á	íslenskt	efnahagslíf	allt	sitt	undir	nýtingu	

lifandi	sjávarafurða	og	eru	sjálfbærar	veiðar	því	forsenda	velmegunar	lands	og	þjóðar	

til	 lengri	 tíma	 litið.	 Þótt	 fiskveiðar	 gegni	 ekki	 eins	mikilvægu	 hlutverki	 í	 hagkerfinu	

núna	og	áður	skila	þær	miklum	tekjum	í	þjóðarbúið	og	því	sé	hagrænn	ávinningur	af	

því	að	standa	vörð	um	fiskveiðistofnana.	Talið	er	að	hvalir	éti	það	sem	jafngildir	um	

fjórföldum	 árlegum	 heildarafla	 íslensks	 sjávarútvegs.	 Veiðarnar	 lúta	 ströngu	

regluverki	 og	 samkvæmt	 upplýsingum	 ráðuneytisins	 er	 fjöldi	 þeirra	 hvala	 sem	 er	

veiddur	reiknaður	út	frá	rannsóknum	og	talningarverkefnum.	Niðurstöður	þeirra	eiga	

að	sýna	fram	á	sterka	stöðu	hrefnu-	og	langreyðarstofna	við	landið	þó	að	þeir	séu	í	

útrýmingarhættu	á	öðrum	svæðum.	Ef	lögð	er	áhersla	á	að	forðast	ofveiði	og	vernda	

																																																								
22	Gary	E.	Varner,	In	natures	interests?:	Interests,	animal	rights,	and	environmental	ethics	(New	York:	
Oxford	University	Press,	2002),	s.	100-102.	
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stofnstærðir	 samhliða	veiðunum	sé	því	 fátt	 til	 fyrirstöðu	að	nýta	þessar	 tegundir	 á	

sjálfbæran	hátt.23	Ef	 veiðarnar	 eru	 sjálfbærar	þá	 felur	 það	 í	 sér	 að	nýliðun	 stendur	

undir	veiðunum.	Stofninn	nær	því	að	endurnýja	sig	reglulega	og	viðhalda	stofnstærð	

sinni	og	útbreiðslu	til	langs	tíma	litið.24	Má	því	segja	að	veiðarnar	séu	stundaðar	með	

náttúruvernd	í	huga	þar	sem	reynt	er	að	halda	utan	um	stofnstærð	beggja	tegunda	

og	gæta	jafnvægis	þeirra	á	milli.	

Veiðarnar	 eru	 þó	 einna	 helst	 stundaðar	 til	 lífsviðurværis	 þar	 sem	

hvalaafurðirnar	eru	nýttar	til	matvælaframleiðslu	en	þar	að	auki	hefur	fólk	atvinnu	af	

veiðunum	sem	skila	fyrrnefndum	tekjum	í	þjóðarbúið.	Lífsviðurværi	fólks	er	ólíkt	eftir	

aðstæðum	 þess	 og	 á	 meðan	 kröfur	 ákveðinna	 neytenda	 eru	 að	 aukast	 til	

fæðuframboðs	þá	 fjölgar	mannkyninu	og	aðrir	 líða	 skort	eða	 jafnvel	 svelta.	Því	má	

velta	fyrir	sér	hvort	sjálfbærar	hvalveiðar	geti	falið	í	sér	svar	við	kröfum	meðvitaðra	

neytenda	 auk	 þess	 að	 vera	 lausn	 við	 fæðuskorti.	 Hvalveiðar	 Íslendinga	 gætu	

mögulega	 stuðlað	 að	 sjálfbærri	 fæðuöflun	 fyrir	 stærri	 hluta	 heimsbyggðarinnar	 en	

þær	 gera	 nú	 þegar.	 Hvalirnir	 lifa	 villtir	 í	 náttúrulegu	 umhverfi	 sínu	 þar	 til	 þeir	 eru	

veiddir	og	því	þarf	ekki	að	hafa	áhyggjur	af	aðbúnaði	þeirra	fram	að	veiðunum.	Með	

því	að	nýta	dýr	úr	villtri	náttúru	mætti	segja	að	maðurinn	gæti	til	að	mynda	sparað	

sér	 verðmæt	 landssvæði	 sem	 annars	 færu	 undir	 ræktun.	 Á	 næstu	 árum	 gæti	 það	

reynst	mikilvægt	 sjónarhorn	 vegna	 stöðugrar	 fólksfjölgunar	mannkyns.	 Um	 leið	 og	

efnahagur	 landa	 styrkist	 og	 margir	 á	 leið	 úr	 sárri	 fátækt	 í	 átt	 að	 einhverskonar	

millistéttartekjum	þá	aukast	um	leið	kröfur	fólks	til	matvæla.	Þegar	velmegun	eykst	

er	algengt	að	einhæfari	fæða	á	borð	við	grjón	eða	grænmeti	þróist	yfir	í	fjölbreyttara	

fæðuúrval	 og	 aukna	 prótínneyslu	 sem	 standa	 þarf	 þá	 straum	 af	með	 hagkvæmum	

hætti	sem	takmarkar	umhverfisáhrif.25	Þar	af	 leiðandi	gæti	staðist	að	veiðarnar	séu	

																																																								
23	Atvinnuvega-	og	nýsköpunarráðuneytið,	„Spurningar	og	svör	um	hvalveiðar	Íslendinga,“	Vefur	
Stjórnarráðsins,	https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/sjavarutvegur-og-
fiskeldi/sjavarutvegur/hvalveidar/spurningar-og-svor/.	
24	Menja	von	Schmalensee,	o.fl.,	„Vernd,	velferð	og	veiðar	villtra	fugla	og	spendýra.	Lagaleg	og	
stjórnsýsluleg	staða	og	tillögur	um	úrbætur“	Skýrsla	unnin	fyrir	umhverfis-	og	auðlindaráðherra,	
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Vernd-velferd-og-
veidar-LOKA-8-mai-2013.pdf.	s.	73.	
25	Neysluvenjur	fólks	og	fæðuöflun	eru	bundin	mörgum	ólíkum	þáttum.	Aðgengi	að	fjölbreyttu	fæði	er	
misgott	og	ólíkar	kröfur	fólks	endurspegla	mismunandi	aðstæður	þess.	Allt	þetta	sætir	meðal	annars	
efnahagslegum,	landfræðilegum	áhrifum	og	getur	átt	rætur	sínar	að	rekja	til	flókinna	menningarlegra	
þátta.	Sbr.	John	Kearny,	„Food	consumption	trends	and	drivers“	Philosophical	Transactions	of	the	
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einnig	 umhverfisvænni	 en	 til	 dæmis	 verksmiðjubúskapur	 þar	 sem	þær	menga	 ekki	

með	sama	hætti	og	ræktun	með	lengra	framleiðsluferli.		

Stjórnmálafræðingurinn	Hannes	Hólmsteinn	Gissurarson	(f.	1953)	hefur	fært	

rök	 fyrir	 því	 að	 ósiðlegt	 sé	 að	 setja	 strangar	 hömlur	 á	 auðlindanýtingu	 á	 borð	 við	

sjálfbærar	hvalveiðar	á	meðan	stöðug	fólksfjölgun	á	sér	stað	og	prótínrík	fæða	getur	

reynst	 af	 skornum	 skammti.	 Útflutningur	 á	 íslenskum	hvalaafurðum	 gæti	 því	 verið	

hagkvæm	 lausn	 við	 fæðuskorti	 í	 öðrum	 heimshlutum	 og	 staðið	 þannig	 undir	

lífsviðurværi	fjölda	fólks	með	einföldum	hætti.26	Af	hverjum	stórhval	sem	veiddur	er	

fæst	gríðarlegt	magn	afurða	með	hátt	prótíninnihald.	Hvalveiðar	eru	því	trúlega	ein	

sú	 matvælaframleiðsla	 mannkynssögunnar	 sem	 skilar	 flestum	 prótínum	 á	

vinnustundir,	miðað	við	fjölda	starfsmanna	og	verðmæti	véla	og	tækja.	Þetta	er	því	

ódýr	matvælavinnsla	eins	og	 sést	meðal	annars	á	þeim	gróða	sem	 fyrirtæki	á	borð	

við	Hval	hf.	hafa	skilað	undanfarin	ár	þrátt	 fyrir	að	veiðarnar	hafi	 sætt	gagnrýni	og	

séu	að	dragast	saman.27	Þótt	tiltekin	umræða	í	dýrasiðfræði	leggi	áherslu	á	eigingildi	

hvalsins	 sjálfs	 hefur	 hann	 einnig	 öðlast	 verðmætt	 gildi	 sem	 villibráð	 og	 prótínrík	

fæða.	Maðurinn	ræktar	enn	með	skipulögðum	hætti	önnur	dýr	sér	til	matar	og	er	slík	

framleiðsla	oft	gagnrýnd	sem	verksmiðjubúskapur.	Má	því	spyrja	hvort	hvalurinn	hafi	

rétt	 á	 siðferðilegri	 sérstöðu	 fram	 yfir	 til	 dæmis	 kýr	 eða	 svín	 sem	 eðlilegt	 þykir	 að	

borða	 og	 eru	 ræktuð	 við	 gagnrýnisverðar	 aðstæður	 á	meðan	 hvalurinn	 fær	 að	 lifa	

frjáls	 í	náttúrunni	og	er	svo	veiddur	með	mannúðlegum	aðferðum.	Það	virðist	oft	á	

tíðum	 ansi	 mótsagnarkennt	 að	 tilteknar	 dýrategundir	 þykja	 nánast	 réttdræpar	 á	

meðan	mikið	fjaðrafok	fylgir	því	ef	nýta	á	afurðir	annarra	dýrategunda.	

Veiðarnir	 eru	 fyrir	 mörgum	 samofnar	 sjálfsmynd	 og	 menningararfleið	

Íslendinga	sem	smáþjóðar	sem	telur	sig	hafa	óskorðaðan	rétt	í	alþjóðlegu	samhengi	

til	 að	 nýta	 auðlindir	 lands	 síns	með	 sjálfbærum	 hætti.	 Veiðarnar	mætti	 því	 einnig	

fella	í	flokk	frístundaveiða	með	skírskotun	í	sögulegt	samhengi	þeirra	ef	færa	má	rök	

fyrir	 gildi	 þeirra	 í	 samhengi	 við	 íslenska	 menningu.	 Samkvæmt	 Atvinnuvega-	 og	

nýsköpunarráðuneytinu	 á	 nýting	 á	 hvalaafurðum	 sér	 ríka	 hefð	 og	 sögu	 hjá	
																																																																																																																																																															
Royal	Society	B:	Biological	Sciences.	2010;365(1554),	s.	2793-2807.	Þar	veltir	hann	fyrir	sér	yfirvofandi	
breytingum	á	neyslumynstri	mannkyns	og	þeim	fjölþættu	vandamálum	sem	geta	fylgt	í	kjölfarið.	
26	Hannes	Hólmsteinn	Gissurarson,	„The	Case	for	(Sustainable)	Whaling“,	Reykjavík	Grapevine,	júní	
2013,	s.	10.	
27	Ritstjórn	Viðskiptablaðsins,	„Hvalur	hf.	hagnast	um	2,3	milljarða,“	Viðskiptablaðið,	
http://www.vb.is/frettir/hvalur-hf-hagnast-um-23-milljarda/130836/.	
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Íslendingum	 sem	 „mikilvæg	 fæða	 á	 borðum	 þeirra	 frá	 alda	 öðli“.	 Bann	 við	

hvalveiðum	 hafi	 haft	 slæm	 efnahagsleg	 sem	 og	 félagsleg	 áhrif	 á	 þau	 samfélög	

hérlendis	 sem	 byggðu	 afkomu	 sína	 á	 veiðunum.28	Sjálfstæðisbaráttu	 Íslendinga	 á	

sínum	tíma	má	líta	á	sem	sameinandi	afl	þjóðarinnar	og	hefur	deilan	um	hvalveiðar	í	

augum	margra	aftur	reynt	á	samstöðu	þjóðarinnar	vegna	gagnrýninnar	sem	þær	hafa	

mætt	 á	 alþjóðavettvangi.	 Þjóðernisvitund	 Íslendinga	 virðist	 því	 að	 einhverju	 leyti	

geta	endurspeglast	 í	umræðum	um	hvalveiðar.	Rétturinn	til	hvalveiða	hefur	 jafnvel	

öðlast	 táknrænt	 gildi	 fyrir	 þann	 hluta	 almennings	 sem	 vill	 sjálfbæra	 nýtingu	

náttúruauðlinda	án	íhlutunar	annarra	ríkja	og	tilfinningasemi	af	hálfu	þeirra	sem	vit	

vilja	fyrir	Íslendingum	hafa.	29	Því	má	velta	fyrir	sér	ef	hvalveiðar	skipa	svo	ríkan	sess	í	

menningu	og	sögu	þjóðarinnar	hvort	Íslendingar	eigi	þá	ekki	að	hafa	rétt	til	þess	að	

taka	eigin	ákvarðanir	þegar	kemur	að	því	að	meta	hvað	sé	ábatasamast	og	farsælast	í	

umræðunni	um	réttmæti	og	ávinning	slíkra	veiða.	

	

Rök	friðunarsinna	
	
Þó	að	tilefni	til	veiðanna	séu	fjölþætt	má	draga	í	efa	að	þau	réttlæti	áframhaldandi	

hvalveiðar	með	afgerandi	hætti.	Þau	viðhorf	sem	nefnd	voru	hér	á	undan	og	eiga	að	

færa	rök	fyrir	réttmæti	hvalveiða	eiga	það	öll	sammerkt	að	taka	mannhverfa	afstöðu	

til	veiðanna.	Þau	ganga	út	frá	því	að	hvalurinn	auk	fiskistofnanna	sem	hann	nærist	á	

séu	 auðlind	 sem	maðurinn	 hafi	 rétt	 á	 að	 nýta	 og	 beri	 skylda	 til	 að	 grisja	 ef	 þurfa	

þykir.	Hvalurinn	er	því	að	hluta	til	veiddur	til	að	gæta	þess	að	maðurinn	geti	veitt	enn	

meira	af	öðru	sjávarfangi	og	því	er	réttlæting	veiðanna	sniðin	að	velferð	og	þörfum	

mannsins.	Þær	 röksemdir	 sem	ganga	út	 frá	mikilvægi	þess	að	viðhalda	 líffræðilegri	

fjölbreytni	 náttúrunnar	 virðast	 miðast	 við	 að	 sú	 fjölbreytni	 sé	 því	 ekki	 einungis	 á	

ábyrgð	mannsins	heldur	til	staðar	í	hans	þágu.	Vafasamt	getur	reynst	að	ganga	út	frá	

því	að	hagsmunir	mannsins	hafi	meira	vægi	með	þessum	hætti	en	hagsmunir	annarra	

dýrategunda.	Enn	þann	dag	í	dag	er	margt	í	náttúrunni	og	lífríki	sjávar	sem	maðurinn	

																																																								
28	Atvinnuvega-	og	Nýsköpunarráðuneytið.	„Spurningar	og	svör	um	hvalveiðar	Íslendinga“,	Vefur	
Stjórnarráðsins,	https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/sjavarutvegur-og-
fiskeldi/sjavarutvegur/hvalveidar/spurningar-og-svor/.	
29	Siv	Friðleifsdóttir,	9.	febrúar	2009,	í	umræðum	á	77.	fundi	136.	löggjafarþings	um	hvalveiðar,	
http://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20090209T154711.html	(Skoðað	15.	desember	2017).	
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hefur	 takmarkaðan	 skilning	 á.	 Rannsóknir	 hafa	meðal	 annars	 dregið	 í	 efa	 að	hvalir	

geti	haft	skaðleg	áhrif	á	fiskistofna	og	enn	fremur	sýnt	fram	á	þau	jákvæðu	áhrif	sem	

stærri	 hvalastofnar	 gætu	 haft	 á	 vistkerfi	 sjávar. 30 	Þótt	 eining	 ríki	 ekki	 meðal	

vísindamanna	 og	 erfitt	 geti	 reynst	 að	 losa	 manninn	 undan	 því	 mannhverfa	

sjónarhorni	 sem	 hefur	 litað	 afstöðu	 hans	 til	 náttúrunnar,	 má	 velta	 því	 upp	 hvort	

manninum	sem	skynsemisveru	beri	skylda	til	að	leggja	sig	fram	við	að	horfa	á	málið	

frá	öðru	sjónarhorni.	Verndun	villtra	dýrategunda	 í	náttúrunni	þeirra	vegna	en	ekki	

einungis	 út	 frá	 því	 sem	 þjónar	 hagsmunum	 mannlegs	 samfélags	 er	 vandasamt	

verkefni.	 Það	 að	 ganga	 út	 frá	 því	 að	 náttúran	 og	 aðrar	 dýrategundir	 hafi	 eigingildi	

óháð	hagsmunum	mannsins	og	að	líffræðileg	fjölbreytni	hafi	sjálfstætt	gildi	sem	slík	

myndi	meðal	annars	kalla	fram	endurskoðun	á	þeim	siðferðilegu	gildum	sem	réttlæta	

tilefni	 veiða.	 Þótt	 ákveðin	 gjá	 virðist	 með	 tímanum	 hafa	 skapast	 milli	 manns	 og	

náttúru	eru	hagsmunir	þeirra	óumflýjanlega	 samofnir	þar	 sem	viðhald	náttúrunnar	

er	 forsenda	 þess	 að	 mannkynið	 geti	 þrifist	 til	 langs	 tíma. 31 	Sjálfbær	 nýting	

náttúrunnar	 er	 því	 líklega	 eitt	 mikilvægasta	 hagsmunamál	 mannkyns	 en	 ekki	 er	

sjálfgefið	 að	 hún	 réttlæti	 veiðar	 því	 hún	 gæti	 enn	 fremur	 krafið	 manninn	 um	

breytingar	á	ráðandi	viðhorfum	til	neyslu	dýraafurða.		

Þótt	 upprunalegt	 tilefni	 hvalveiða	 hafi	 verið	 til	 lífsviðurværis	 er	 þörfin	 fyrir	

slíkar	veiðar	í	dag	ekki	aðkallandi	með	sama	hætti.	Hvalveiðar	Íslendinga	eru	hvorki	

nauðsynlegar	 til	 að	 standa	 undir	 efnahagi	 landsins	 né	 fæðuöflun	 þótt	 þær	 séu	 að	

einhverju	 leyti	 atvinnuskapandi.	 Veiðarnar	 eru	 árstíðarbundnar	 þegar	 þær	 eru	

stundaðar	og	hafa	einnig	dregist	saman	á	undanförnum	árum.	Auk	þess	hefur	reynst	

erfitt	 að	 koma	 afurðunum	 í	 sölu	 og	 megnið	 af	 hvalkjöti	 á	 Íslandi	 er	 neytt	 af	

ferðamönnum	 sem	 standa	 í	 þeirri	 trú	 um	 að	 kjötið	 sé	 mikilvægur	 hluti	 íslenskrar	

matarmenningar.32	Á	 síðustu	 árum	 hefur	 jafnvel	 verið	 velt	 upp	 skaðsemi	 veiðanna	

gangvart	 efnahag	 landsins	 vegna	 þeirra	 gagnrýni	 sem	 þær	 sæta	 af	 hálfu	

alþjóðasamfélagsins.	Hvalaskoðun	hefur	þar	að	auki	 færst	 í	vöxt	og	hefur	út	 frá	því	
																																																								
30	Roman	J,	J	McCarthy	James,	„The	Whale	Pump:	Marine	Mammals	Enhance	Prima	Productivity	in	a	
Coastal	Basin“,	PLOS	One,	http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013255	
31	Menja	von	Schmalensee,	o.fl.,	„Vernd,	velferð	og	veiðar	villtra	fugla	og	spendýra.	Lagaleg	og	
stjórnsýsluleg	staða	og	tillögur	um	úrbætur“	Skýrsla	unnin	fyrir	umhverfis-	og	auðlindaráðherra,	
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Vernd-velferd-og-
veidar-LOKA-8-mai-2013.pdf.	s.	152.	
32	Tryggvi	Páll	Tryggvason,	„Mikill	meirihluti	Íslendinga	kaupir	aldrei	hvalkjöt“,	Visir.is,	
http://www.visir.is/g/2016161029941.	
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hagrænn	 ávinningur	 hlotist	 af	 dýrinu	 sem	 náttúrufegurð.	 	Maðurinn	 er	 þó	 þar	 að	

sama	skapi	að	 sækja	 í	 auðlindir	hafsins	 í	 viðskiptaskyni	með	atvinnuskapandi	hætti	

en	þar	er	dýrinu	þó	ljáð	ákveðið	eigingildi	sem	virðingarverð	prýði	í	sínu	náttúrulega	

umhverfi.	 Vissulega	 er	 enn	 mikið	 verk	 óunnið	 við	 að	 rannsaka	 þau	 áhrif	 sem	

hvalaskoðun	 hefur	 á	 dýrin	 og	 heimkynni	 þeirra.	 Hún	 skilur	 samt	 eftir	 sig	 allt	 aðra	

upplifun	og	nálgun	af	hálfu	mannsins	til	náttúrunnar	en	sú	sem	veiðar	fela	í	sér.	Að	

því	 leyti	 er	 hvalaskoðun	 og	 sambærileg	 afþreying	 birtingarmynd	 áhugaverðrar	

þróunar	á	sambandi	mannsins	við	villta	náttúru.		

Andstæðingar	hvalveiða	þurfa	oft	að	svara	fyrir	þá	gagnrýni	að	tvískinnungur	

felist	 í	 málflutningi	 þeirra	 til	 dæmis	 þar	 sem	 margir	 þeirra	 neyti	 jafnvel	 annarra	

dýraafurða.	Hvalurinn	sé	þar	með	að	fá	sérmeðferð	framyfir	aðrar	dýrategundir	sem	

nýttar	eru	í	þágu	mannsins.	Þar	að	auki	njóti	hvalurinn	þeirra	forréttinda	að	lifa	villtur	

í	 náttúrunni	 þar	 til	 hann	 er	 veiddur	 og	 búi	 því	 við	 betri	 aðbúnað	 en	margar	 aðrar	

dýrategundir.	 Hins	 vegar	 má	 setja	 spurningarmerki	 við	 að	 þessi	 samanburður	 eigi	

rétt	á	sér.	Þótt	veiðar	geti	talist	mótvægi	þess	að	kaupa	„verksmiðjuframleitt“	kjöt	þá	

ganga	þær	samt	út	frá	því	að	maðurinn	sé	dýrunum	æðri	og	hafi	siðferðilegan	rétt	til	

ákveðinna	aðgerða.	Þannig	að	í	stað	þess	að	takast	á	við	gagnrýnina	sem	hvalveiðar	

sæta	 og	 sértæku	 umræðunni	 sem	 út	 frá	 henni	 sprettur	 um	 eigingildi	 dýra	 þá	 er	

umræðan	afvegaleidd	vegna	þeirrar	gildishlöðnu	sérstöðu	sem	hvalir	öðlast	í	augum	

margra.	Þó	að	önnur	dýr	búi	við	verri	skilyrði	en	hvalir	réttlætir	það	varla	hvalveiðar	

einungis	 vegna	 þess	 að	 eitthvað	 annað	 sé	 verra.	 Það	 orkar	 skiljanlega	 tvímælis	 að	

áhersla	sé	lögð	á	tiltekna	dýrategund	frekar	en	aðra.	Líklega	er	þessi	áhersla,	eins	og	

áður	hefur	verið	nefnt,	afsprengi	þeirrar	 tegundarhyggju	sem	 litar	afstöðu	okkar	 til	

dýraríkisins.		

Hvalir	virðast	mörgum	hugleiknir	með	sérstökum	hætti	meðal	annars	vegna	

stærðar	sinnar,	gáfnafars	og	hæfileika	sem	spendýr	sem	þrífst	í	lífríki	sjávar	á	meðan	

maðurinn	 tekst	 til	 að	 mynda	 sjálfur	 á	 við	 ákveðnar	 takmarkanir	 í	 vatni.		

Andstæðingar	hvalveiða	hafa	verið	gagnrýndir	fyrir	slíka	tilfinningasemi	en	hins	vegar	

eru	 tilfinningarök	 ekki	 alltaf	 óréttmæt	 viðbót	 við	 upplýsta	 umræðu.	 Siðferðilegt	

innsæi	mannsins	er	undirorpið	stöðugum	breytingum	og	eru	tilfinningarök	ein	aðferð	

til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 heimsmynd	 fólks.	 Viðhorf	 rökhugsunar	 og	 hlutlægra	

vísindarannsókna	þurfa	ekki	 að	vera	andstæð	viðhorfum	samkenndar	og	umhyggju	
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líkt	 og	 umhyggjusiðfræðingar	 hafa	 lagt	 áherslu	 á.	 Fremur	ætti	 að	 leggja	 áherslu	 á	

mikilvægi	 þess	 sem	 tilfinningarök	hafa	 fram	að	 færa	 í	 upplýstri	 umræðu.	Óháð	því	

hve	góð	rök	geta	verið	er	líklegt	að	þau	missi	marks	ef	þeim	er	beint	til	einhvers	sem	

býr	 yfir	 takmörkuðum	 skilningi	 á	 rökunum	 eða	mætir	 umræðunni	 af	 áhugaleysi.33	

Þeir	 sem	 barist	 hafa	 fyrir	 verndun	 hvalveiðistofna	 hafa	 oft	 á	 tíðum	 beitt	 fyrir	 sig	

hlutdrægri	markaðssetningu	þá	meðal	annars	með	 tilfinningahlöðnu	myndefni	 sem	

virkjar	ímyndunarafl	fólks,	örvar	tilfinningar	þess	og	hefur	þannig	áhrif	á	siðferðilega	

afstöðu	 fólks	 til	 réttmæti	 hvalveiða.	 Tilfinningarök	 sem	 er	 beitt	 af	 málefnalegum	

ástæðum	 eru	 því	 ein	 aðferð	 til	 að	 fá	 fólk	 til	 að	 beita	 siðferðilegri	 hugsun	 sinni	 og	

velta	 vöngum	 yfir	 því	 hvaða	 þættir	 náttúrunnar	 og	 mannlífsins	 séu	 mikilvægir	 og	

athyglisverðir.34	Þótt	eining	 ríki	 á	meðal	 vísindamanna	um	einstök	atriði	 sem	varða	

hvalveiðar	 þá	 eru	 þeir,	 eins	 og	 komið	 hefur	 fram,	 ekki	 á	 einu	 máli	 um	 réttmæti	

veiðanna	og	hlutlægar	staðreyndir	sem	þær	varða.	Því	getur	umræðan	um	réttmæti	

veiðanna	 ekki	 sniðgengið	 þær	 tilfinningar	 sem	 hvalurinn	 getur	 vakið	 upp	 þegar	

siðferðileg	staða	hans	er	íhuguð.		

Færa	má	þó	rök	fyrir	réttmæti	þess	að	tiltekin	samfélög	og	menningarhópar	

stundi	 frístundaveiðar	á	hvölum.	Þá	ekki	einungis	 vegna	nauðþurftar	heldur	 í	þeim	

fyrrnefnda	 skilningi	 Varner	 að	 veiðarnar	 spretti	 úr	 menningu	 og	 sögu	 sem	 eru	

mikilvægar	sjálfsmynd	og	afkomu	þessara	veiðisamfélaga.	Má	 í	því	samhengi	nefna	

svokallaðar	 frumbyggjaveiðar	 (e.	aboriginal	hunting)	 sem	hafa	meðal	annars	vegna	

menningarlegrar	 afstæðishyggju	 verið	 undanþegnar	 mikið	 af	 þeirri	 gagnrýni	 sem	

iðnvæddari	 veiðar	 líkt	 og	 hvalveiðar	 Íslendinga	 hafa	 mátt	 sæta.35	Vissulega	 hefur	

verið	 einhver	 ábati	 af	 veiðunum	 hérlendis	 en	 þær	 eru	 þó	 ekki	 rauði	 þráðurinn	 í	

uppbyggingu	 og	 framvindu	 íslensks	 samfélags.	 Veiðarnar	 hafa	 verið	 stundaðar	 við	

strendur	Íslands	frá	því	á	miðöldum	og	þá	í	fyrstu	af	Böskum	og	síðar	Frökkum.	Lítið	

fór	fyrir	veiðunum	fram	eftir	nítjándu	öld	en	Íslendingar	nýttu	sér	þó	hvalreka	þegar	

svo	bar	við.	Íslendingar	sjálfir	fóru	líklega	ekki	að	stunda	hvalveiðar	fyrr	en	um	miðbik	

																																																								
33Cora	Diamond	„Anything	but	Argument“	The	Realistic	Spirit:	Wittgenstein,	Philosophy,	and	the	Mind.	
Cambridge,	MA:	MIT	Press,	1991	s.	292.	
34	Sama	rit,	s.	299-	300.	
35	Umhverfissiðfræðingar	á	borð	við	Gretu	Gaard	hafa	fjallað	um	hvernig	nálgast	megi	umræðuna	um	
réttmæti	slíkra	veiða	þar	sem	finna	þarf	umræðugrundvöll	sem	sættir	ólíka	menningarheima	þegar	
kemur	að	dýraréttindum.	Sbr.	Greta	Gaard.	"Strategies	for	a	Cross-Cultural	Ecofeminist	Ethics:	
Interrogating	Tradition,	Preserving	Nature."	Bucknell	Review	44,	no.	1	(2000):	82.		
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tuttugustu	 aldar	 og	 hvalaafurðir	 því	 ekki	 verið	 stór	 partur	 af	 íslenskri	

matarmenningu.36 	Sú	 fullyrðing	 að	 hvalveiðar	 Íslendinga	 feli	 í	 sér	 menningarleg	

verðmæti	 og	 séu	 í	 sögulegu	 samhengi	 tengdar	 afkomu	 þjóðarinnar	má	 því	 draga	 í	

efa.	 Íslenska	 þjóðin	 er	 ung	 og	 ekki	 veiðisamfélag	 í	 sama	 skilningi	 og	 þau	 samfélög	

sem	hafa	öldum	saman	verið	háð	veiðum.	Þarfir	og	lífsafkoma	Íslendinga	eru	því	ekki	

bundnar	veiðunum	með	sama	hætti	og	slíkra	veiðisamfélaga.		

Þó	 að	 hvalveiðar	 geti	 boðið	 upp	 á	 það	 sem	 kalla	 megi	 sjálfbæran	 kost	 til	

fæðuöflunar	 þeirra	 sem	 líða	 fæðuskort	 þá	 hafa	 hvalveiðar	 Íslendinga	 ekki	 þjónað	

slíku	hlutverki	hingað	til.	Tilefnið	kann	að	vera	göfugt	en	sú	afstaða	að	Íslendingum	

beri	siðferðileg	skylda	til	að	afla	öðrum	fæðu	er	ekki	réttmæt	ástæða	þess	að	halda	

áfram	hvalveiðum	 við	 Íslandsstrendur	 í	 núverandi	mynd.	 Það	 er	 hinsvegar	 verðugt	

verkefni	að	skoða	hvort	færa	megi	rök	fyrir	því	að	fólki	beri	siðferðilega	skyldu	til	að	

breyta	neyslu	 sinni	og	almennt	nýta	náttúruna	með	öðrum	hætti.	Þá	 í	því	 skyni	að	

aðstoða	þá	sem	eiga	um	sárt	að	binda	og	 takast	á	við	hluta	þeirra	vandamála	sem	

mannkynið	 stendur	 frammi	 fyrir.	 Í	 því	 samhengi	 er	 vert	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 eins	 og	

staðan	er	í	dag	eru	hvalveiðar	veiðisamfélaga	og	almenn	nýting	dýraafurða	mögulega	

nauðsynlegar	til	að	standa	undir	samfélagi	manna.		

Alþjóðahvalveiðiráðið	og	þróun	veiðistjórnunarkerfis	
	
Undir	 lok	 nítjándu	 aldar	 voru	 Norðmenn	 umsvifamiklir	 í	 hvalveiðum	 við	

Íslandsstrendur	 og	 upp	 úr	 1900	 tóku	 veiðimenn	 eftir	 því	 að	 hvölum	 var	 tekið	 að	

fækka.	 Veiðarnar	 voru	 því	 bannaðar	 með	 lögum	 árið	 1916	 og	 engar	 hvalveiðar	

stundaðar	 á	 Íslandsmiðum	 fram	 til	 1935.	 Íslendingar	 voru	 meðal	 stofnaðila	

Alþjóðahvalveiðiráðsins	 árið	 1946	 þegar	 alþjóðasamningur	 um	 stjórnun	 hvalveiða	

lagði	 grunninn	 að	 starfsemi	 ráðsins	 með	 samstarfi	 hvalveiðiþjóða.	 Þjóðirnar	 vildu	

skapa	vettvang	 til	 að	 stýra	veiðum	á	einstökum	hvalastofnum	þótt	 ráðið	væri	opið		

öllum	 þjóðríkjum.	 Ráðið	 getur	 friðað	 stakar	 tegundir,	 ákveðið	 griðlönd	 hvala	 og	

hversu	mikið	megi	veiða	af	tilteknum	hval	á	einstökum	svæðum	og	á	vegum	ráðsins	

																																																								
36	Menja	von	Schmalensee,	o.fl.,	„Vernd,	velferð	og	veiðar	villtra	fugla	og	spendýra.	Lagaleg	og	
stjórnsýsluleg	staða	og	tillögur	um	úrbætur„	Skýrsla	unnin	fyrir	umhverfis-	og	auðlindaráðherra,	
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Vernd-velferd-og-
veidar-LOKA-8-mai-2013.pdf.	s.	286.	
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starfar	vísindanefnd	sem	veitir	ráðgjöf	varðandi	veiðar	og	verndun	hvalastofna.	Árið	

1982	 samþykkti	 Alþjóðahvalveiðiráðið	 tímabundið	 veiðibann	 frá	 1986	 vegna	 bágs	

ástands	 margra	 hvalastofna.	 Óeining	 ríkti	 þá	 meðal	 aðildarþjóða	 og	 sögðu	

Íslendingar	sig	úr	ráðinu	árið	1992	því	þeir	vildu	að	veiðibannið	yrði	endurskoðað	og	

veiðar	á	einstökum	stofnum	yrðu	leyfðar.	Gagnrýndu	Íslendingar	ráðið	fyrir	að	vera	

að	 þróast	 úr	 því	 að	 vera	 vettvangur	 til	 að	 stuðla	 að	 veiðistjórnun	 og	 sjálfbærum	

veiðum	 yfir	 í	 hreinræktuð	 verndar-	 og	 friðunarsamtök.	 Íslendingar	 hafa	

undantekningarlaust	nýtt	sér	fyrirvara	til	að	undanskilja	hvali	þegar	þeir	gerast	aðilar	

að	 alþjóðasamningum	 sem	ná	 til	 sjávarspendýra	 og	 eru	 hvalir	 undanþegnir	 öðrum	

dýrum	 í	 villtri	 náttúru	 í	 villidýralöggjöf	 á	 Íslandi.37	Íslendingar	 gengu	 þó	 aftur	 í	

Alþjóðahvalveiðiráðið	 tíu	 árum	 eftir	 úrgöngu	 sína	 en	 hvalveiðibanninu	 sem	 slíku	

hefur	enn	ekki	verið	aflétt.	Íslendingar	telja	sig	þó	óbundna	banninu	og	hafa	stundað	

hvalveiðar,	 bæði	 í	 atvinnu-	 og	 rannsóknarskyni	 á	meðan	 því	 stendur.	 Hvalastofnar	

um	allan	heim	voru	ofveiddir	öldum	saman	og	talið	er	að	stofnar	hvala	á	heimsvísu	

hafi	minnkað	 	 gríðarlega	 vegna	 veiðanna.	 Flestar	 hvalategundir	 eru	 á	 heimsválista	

Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna	yfir	tegundir	í	hættu	en	þrátt	fyrir	það	er	þekking	

á	 stofnum	 innan	 landhelgi	 Íslands	 verulega	 ábótavant.	 Hafrannsóknarstofnun	 telur	

þó	enn	veiðar	á	langreyði	og	hrefnu	vera	sjálfbærar	þar	sem	stofnarnir	við	Ísland	hafi	

ekki	 hnignað.38		 Það	 er	 því	 langur	 vegur	 á	 milli	 núverandi	 verndarstöðu	 hvala	 við	

Ísland	og	þeirra	krafna	sem	alþjóðasamfélagið	setur	fram.	Nefnd	um	lagalega	stöðu	

villtra	 fugla	 og	 spendýra	 á	 Íslandi	 var	 skipuð	 af	 Svandísi	 Svavarsdóttur	 þáverandi	

umhverfis-	og	auðlindaráðherra	og	árið	2013	skilaði	nefndin	áliti	þar	sem	talin	voru		

vanta	 heildstæð	 lög	 um	 vernd,	 velferð	 og	 veiðar	 hvala	 sem	 byggi	 á	 meginreglum	

umhverfisréttar.	Nefndin	taldi	mikilvægt	að	hvalveiðar	sættu	ekki	sömu	undanþágum	

eins	og	hafði	verið	og	að	um	hvali	skyldu	gilda	sömu	meginreglur	og	um	önnur	villt	

dýr.	Nefndin	taldi	því	að	ganga	ætti	út	frá	að	hvalir	væru	friðaðir	og	undanþágur	um	

veiðar	 og	 veiðistjórnun	 verði	 að	 byggja	 á	 áreiðanlegum	 vísindagögnum	 um	 stöðu	

stofna	auk	þess	sem	tekið	sé	tillit	til	dýravelferðarsjónarmiða.39		

																																																								
37	Sama	rit,	s.	291.	
38	Sama	rit,	s.	286-290.	
39	Sama	rit,	s.	291-292.	
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	 Eftir	 að	 Alþjóðahvalveiðiráðið	 kom	 á	 hvalveiðibanninu	 endurskoðaði	 ráðið	

veiðistjórnunaraðferðir	 (e.	 revised	 management	 procedure)	 sínar	 til	 þess	 að	 gæta	

þess	 að	 ef	 veiðar	 væru	 stundaðar	 þá	 væru	 þær	 sjálfbærar.	 Þær	 aðferðir	 áttu	 að	

tryggja	hvernig	reiknað	væri	út	að	veiðarnar	væru	sjálfbærar	og	hversu	mikið	mætti	

veiða	 úr	 tilteknum	 stofnum.	 Árið	 1994	 voru	 veiðistjórnunaraðferðirnar	 aftur	

endurskoðaðar	 en	 hins	 vegar	 setti	 ráðið	 enga	 kvóta	 fyrir	 atvinnuveiðar	 þar	 sem	

veiðibannið	 var	 í	 raun	 enn	 í	 gildi.	 Talið	 var	mikilvægt	 að	 setja	 á	 laggirnar	 sérstakt	

veiðistjórnunarkerfi	(e.	revised	management	scheme)	til	að	stýra	veiðunum	og	finna	

jafnvægi	á	milli	þess	að	vernda	dýrin	og	stunda	áframhaldandi	veiðar	áður	en	kvótar	

yrðu	 gefnir	 út.	 Kerfið	 átti	 að	 setja	 skýrar	 reglur	 um	 hvernig	 ætti	 að	 vernda	 og	

viðhalda	 stofnstærðum	 auk	 þess	 að	 afmarka	 hvaða	 gögn	 þyrfti	 til	 þess	 að	 gefa	 út	

veiðiheimildir	með	einföldum	hætti.	Kerfið	átti	 að	gæta	þess	að	veiðiskýrslur	 væru	

framkvæmdar	 með	 réttum	 hætti,	 alþjóðlegir	 eftirlitsmenn	 yrðu	 um	 borð	 allra	

hvalveiðiskipa	 og	 strangt	 eftirlit	 átti	 að	 vera	 með	 söluferli	 hvalveiðiafurðanna.	 Að	

veiðistjórnunarkerfinu	 unnu	 bæði	 hvalveiðiþjóðir	 og	 hvalafriðunarþjóðir	 en	 vildi	

hvorugur	hópurinn	gefa	sitt	eftir.	Frá	1994	og	allt	 til	ársins	2007	unnu	þó	nefndir	á	

vegum	ráðsins	að	því	að	hanna	veiðistjórnunarkerfi	byggt	á	hlutlægum	vísindalegum	

staðreyndum	sem	og	huglægari	atriðum	er	varða	siðferðileg	álitamál	og	dýravelferð.	

Ágreiningur	 ríkti	 einna	 helst	 innan	 nefndanna	 um	 hver	ætti	 að	 greiða	 fyrir	 aukinn	

eftirlitskostnað	 og	 hvernig	 skyldi	 mæta	 kröfum	 um	 aukna	 dýravelferð.	 Þær	 kröfur	

fólu	 til	 að	 mynda	 í	 sér	 rannsóknir	 og	 þróun	 á	 mannúðlegum	 og	 ásættanlegum	

veiðiaðferðum.	Árið	2007	viðurkenndi	ráðið	að	samkomulag	gæti	ekki	náðst	um	slíkt	

kerfi	 og	 eftir	 rúmlega	 tíu	 ár	 af	 samningaviðræðum	 um	 gerð	 kerfisins	 voru	 þær	

stöðvaðar	 vegna	 ágreinings	 sem	 ekki	 var	 hægt	 að	 sætta	 meðal	 aðildarþjóða	

ráðsins. 40 	Alþjóðahvalveiðiráðið	 er	 því	 í	 dag	 klofið	 í	 tvær	 höfuðfylkingar	

hvalveiðisinnaðra	 þjóða	 og	 friðunarsinna	 sem	 vilja	 banna	 allar	 veiðar	 nema	

frumbyggjaveiðar.	Ráðið	er	því	í	raun	óstarfhæft	þar	sem	friðunarsinnar	vinna	að	því	

að	ráðið	stöðvi	hvalveiðar	á	meðan	veiðisinnar	vilja	að	ráðið	sinni	hlutverki	sínu	sem	

veiðistjórnunarsamtök	um	sjálfbæra	auðlindanýtingu.	

																																																								
40	The	Revised	Management	Scheme,	https://iwc.int/the-revised-management-scheme	
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	 Hvalveiðar	Íslendinga	eru	því	bundnar	alþjóðlegu	regluverki	sem	segir	þó	ekki	

skýrt	til	um	hvernig	standa	eigi	að	veiðunum	með	mannúðlegum	eða	ásættanlegum	

hætti.	Þar	sem	einhugur	ríkir	ekki	um	réttmæti	hvalveiða	ætti	að	vera	 forgangsmál	

að	þróa	regluverkið	svo	það	þjóni	tilgangi	sínum	í	þágu	hagsmunaaðila.41	Ef	ganga	á	

svo	 langt	 að	 draga	 siðferðilegt	 réttmæti	 veiðanna	 sjálfra	 í	 efa,	 ráðast	 út	 frá	 því	 í	

kerfisbundnar	 breytingar	 og	 endurskoða	 umgjörð	 regluverksins	 þarf	 að	 vanda	 til	

verka.	Það	þarf	að	fara	ofan	í	kjölinn	á	þeim	sjónarmiðum	sem	nefnd	hafa	verið	hér	á	

undan	og	hafa	í	huga	þau	ólíku	verðmæti	og	þá	hagsmuni	sem	regluverkið	hefur	áhrif	

á.	Margir	ólíkir	þættir	eru	til	umræðu	og	meðal	annars	er	mikilvægt	að	sammælst	sé	

um	merkingu	og	skilgreiningu	þeirra	hugtaka	sem	er	beitt.	Orð	á	borð	við	menning,	

sjálfbærni,	 auðlind	 og	mannúðlegar	 veiðar	 eru	 til	 dæmis	 gildishlaðin	 þar	 sem	 þau	

bera	yfirleitt	með	sér	jákvætt	yfirbragð	án	þess	þó	að	gefið	sé	að	fólk	átti	sig	fyllilega	

á	 merkingu	 þeirra.	 Því	 getur	 verið	 ákveðið	 mælskubragð	 að	 beita	 þeim	 málstað	

sínum	 í	 vil	 en	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 sníða	 regluverk	 og	 útfæra	 lagasetningar	 er	

mikilvægt	 að	 halda	 merkingu	 þeirra	 til	 haga.	 Hugmyndin	 um	 að	 staðið	 sé	 að	

hvalveiðum	með	mannúðlegum	 hætti	 virðist	 til	 að	mynda	 vera	 ein	meginforsenda	

þess	að	veiðarnar	eigi	rétt	á	sér.	Hins	vegar	er	merking	orðins	síður	en	svo	afmörkuð	

eða	 augljós	 og	 velta	 má	 fyrir	 sér	 með	 hvaða	 hætti	 hægt	 sé	 að	 veiða	 og	 drepa	

einhvern	á	mannúðlegan	máta.	

Ein	helsta	 fyrirstaða	þess	að	 regluverkið	breytist	og	því	 sé	 framfylgt	byggist	

ekki	 aðeins	 á	 ólíkri	 afstöðu	 fólks	 heldur	 einnig	 á	 grundvallarmismun	 sem	 birtist	 í	

gildismati	þeirra	sem	takast	á	við	málefnið.	Sumir	telja	að	regluverkið	eigi	að	segja	til	

um	hvernig	standa	skuli	að	veiðunum	á	meðan	aðrir	vilja	að	það	varði	réttmæti	þess	

að	veiðarnar	séu	yfir	höfuð	stundaðar.	Því	má	velta	fyrir	sér	hvort	hægt	sé	að	sníða	

regluverk	sem	brúa	slík	bil.	Slík	regluverk	yrðu	siðareglur	þar	sem	sammælst	yrði	ekki	

einungis	 um	 hvernig	 mætti	 með	 hlutlægum	 hætti	 reikna	 út	 sjálfbæra	 nýtingu	

veiðistofnsins	heldur	yrði	lögð	áhersla	á	með	hvaða	hætti	dýrin	yrðu	veidd	og	hvaða	

þættir	það	væru	sem	stuðluðu	að	mannúðlegum	veiðum	með	ásættanlegum	hætti.	

Gerðar	yrðu	ákveðnar	kröfur	til	þeirra	sem	að	veiðunum	stæðu	en	á	sama	tíma	væri	
																																																								
41	Síðasti	hluti	ritgerðinnar	er	unnin	með	hliðsjón	af	grein	Vilhjálms	Árnasonar	þar	sem	hann	fer	yfir	
helstu	aðferðir	og	annmarkanir	hagnýttrar	siðfræði.	Sbr	Vilhjálmur	Árnason,	„Hvernig	er	hagnýtt	
siðfræði?	Aðferðir,	annmarkar	og	áskoranir.“	Hugur	26	(2014),	s.	45–60.	
	



	 28	

áskorun	 fólgin	 í	 því	 að	 ákvarða	 hvað	 felist	 í	 mannúðlegum	 veiðum,	 hvernig	 skuli	

standa	að	eftirliti	með	þeim	og	hver	skuli	bera	ábyrgð	á	framfylgd	slíks	eftirlits.			

Á	 Íslandi	 virðist	 til	 að	 mynda	 samfélagsleg	 sátt	 ríkja	 um	 að	 veiðar	 séu	

stundaðar	 á	 bæði	 rjúpu	 og	 hreindýrum	 og	 lúta	 framkvæmdir	 þeirra	 veiða	 ströngu	

regluverki	 sem	 og	 eftirliti.	 Þó	 að	 þær	 veiðar	 séu	 ekki	 stundaðar	 af	 sömu	

stærðargráðu	 og	 iðnvæddar	 veiðar	 á	 borð	 við	 hvalveiðar	 má	 velta	 fyrir	 sér	 þeim	

áhrifum	 sem	 strangt	 regluverk	 hefur	 á	 álit	 almennings	 á	 veiðunum.	 Þeim	 fylgir	

talsverð	 fyrirhöfn	 og	 eftirlit	 sem	 gæti	 undirstrikað	 virðingu	 veiðimannsins	 fyrir	

framkvæmd	 veiðanna.	 Eftirlitið	 ýtir	 undir	 aukna	 fræðslu	 sem	 skapar	 umræður	 um	

réttindastöðu	 dýrsins	 sjálfs	 og	 þær	 kröfur	 sem	 samfélagið	 gerir	 til	 veiðanna.		

Alþjóðahvalveiðiráðinu	virðist	um	megn	að	koma	á	slíku	regluverki	sem	tiltöluleg	sátt	

ríkir	um	og	myndi	stuðla	að	auknara	eftirliti	með	veiðunum.	Má	því	spyrja	sig	hvort	

það	 sé	 yfir	 höfuð	 hægt	 að	 réttlæta	 áframhaldandi	 veiðar?	 Ef	 veiðisinnum	 stendur	

ógn	af	 strangara	 regluverki	þar	 sem	það	stuðlar	að	því	að	veiðarnar	 leggist	af	gæti	

verið	 að	 sá	 tími	 sé	 einfaldlega	 kominn	 að	 veiðunum	 ljúki	 í	 núverandi	 mynd.	 Svo	

virðist	sem	þekkingu	á	hvalveiðum	við	Ísland	sé	ábótavant	og	því	gæti	þurft	að	efla	

fræðslu	um	það	sem	varðar	 lífríki	sjávar	til	muna	ef	umræðan	um	slík	málefni	á	að	

skila	 árangri	 og	 samfélagsleg	 sátt	 gæti	 náðst	 meðal	 Íslendinga	 um	 málaflokkinn.	

Aukin	 fræðsla	 gæti	 stuðlað	 að	 aukinni	 virðingu	 fyrir	 lífríkinu	 og	 hverjar	mögulegar	

skuldbindingar	 Íslendinga	 gagnvart	 því	 ættu	 að	 vera	 með	 tilliti	 til	

dýravelferðarsjónarmiða.	 Þannig	 mætti	 efla	 þau	 sjónarmið	 sem	 taka	 aukið	 tillit	 til	

hvalsins,	hagsmuna	hans	og	 siðferðilegrar	 stöðu.	Rannsóknir	 á	huglægri	 getu	hvala	

og	mögulegu	tilfinningalífi	þeirra	hafa	á	síðustu	árum	sýnt	fram	á	að	slíkir	þættir	hafa	

hingað	 til	 verið	 vanmetnir.	 Umræða	 og	 fræðsla	 um	 skynjun	 dýranna	 gæti	 því	 haft	

áhrif	 á	 viðhorf	 fólks	 og	 þannig	 breytt	 þeirri	 afstöðu	 sem	 fólk	 hefur	 gagnvart	

framkvæmd	hvalveiða.	

Lokaorð	
	
Nú	á	dögum	er	margt	sem	ber	að	skoða	og	taka	tillit	til	 í	sambandi	manna	og	dýra.	

Hegðun	 mannsins	 hefur	 víðtæk	 umhverfisáhrif,	 vísindalega	 þekking	 á	 umhverfinu	

eykst	 og	 samhliða	 því	 steðja	 að	 náttúrunni	 nýjar	 ógnir.	 Tegundir	 eru	 að	 deyja	 út,	
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loftslag	 fer	 hlýnandi,	 verksmiðjubúskapur	 eykst	 og	 vatnsyfirborð	 sjávar	 fer	 stöðugt	

hækkandi.	 Í	 fyrstu	 virðist	 umræðan	um	hvalveiðar	 því	 ekki	 vera	 eitt	mest	 knýjandi	

umræðuefnið	 í	 þeim	 siðferðilegu	 álitamálum	 sem	 umhverfis-	 og	 dýrasiðfræði	

stendur	frammi	fyrir	í	dag.	En	öll	umræða	sem	þau	málefni	varðar	er	sprottin	af	sama	

meiði	og	vandamálið	snýst	um	hvernig	takast	má	á	við	slík	álitamál	með	marktækum	

hætti.	 Í	 þessari	 ritgerð	 hefur	 aðferðum	 hagnýttrar	 siðfræði	 verið	 beitt	 á	 þau	

siðferðilegu	 álitamál	 sem	 felast	 í	 hvalveiðum	 Íslendinga.	 Gerð	 var	 grein	 fyrir	 því	

hvernig	mannhverf	hugmyndasaga	vestræns	samfélags	hefur	haft	áhrif	á	umgengni	

mannsins	við	aðrar	dýrategundir	og	í	kjölfarið	voru	kynntar	kenningar	umhverfis-	og	

dýrasiðfræðinga	 sem	 vilja	 breyta	 ráðandi	 viðhorfum.	 	 Dregin	 voru	 fram	 siðferðileg	

verðmæti	 sem	 fólgin	 eru	 í	 hvalveiðum	 sem	og	hvalnum	 sjálfum	 til	 að	 varpa	 ljósi	 á	

hvernig	 hagsmunir	 manna	 eru	 samofnir	 hagsmunum	 náttúrunnar.	 Öll	 þau	 ólíku	

sjónarmið	og	viðhorf	sem	varpað	var	ljósi	á	undirstrika	það	hve	flókið	og	margslungið	

viðfangsefnið	er	og	hvers	vegna	Alþjóðahvalveiðiráðinu	hefur	reynst	erfitt	að	takast	á	

við	ólíkar	kröfur	aðildarþjóða.		

Veigamesta	siðferðilega	álitamálið	 í	umræðunni	um	hvalveiðar	 Íslendinga	er	

undirliggjandi	 í	 allri	 þeirri	 umræðu	og	þeim	viðhorfum	sem	hafa	 verið	 reifuð	hér	 á	

undan.	Það	varðar	þá	siðferðilegu	stöðu	sem	hvalirnir	hafa	í	augum	manna	og	hvort	

þeir	hafi	hagsmuna	að	gæta	sem	ganga	mögulega	fyrir	hagsmunum	manna.	Himinn	

og	 haf	 virðist	 geta	 legið	 á	 milli	 þeirra	 ólíku	 sjónarmiða	 sem	 takast	 á	 og	 þar	 sem	

umræðan	 um	 réttmæti	 veiðanna	 byggir	 ekki	 eingöngu	 á	 hlutlægum	 staðreyndum	

virðist	 hún	 auðveldlega	 geta	 afvegaleiðst.	 Veiðar	 og	 neysla	 dýraafurða	 eru	

óumflýjanlega	 samofin	 veruleika	 okkar	 með	 margskonar	 hætti	 og	 gæti	 umræðan	

jafnvel	 krafist	 þess	 að	 fólk	 horfist	 í	 augu	 við	 eigin	 tvískinnung	 sem	 hluttakandi	 í	

viðteknu	gildismati	samfélagsins.	Oft	virðist	litið	fram	hjá	því	hve	viðamikil	ákvörðun	

það	sé	sem	flestallir	í	vestrænum	samfélögum	taka	dagsdaglega	og	veldur	því	að	dýr	

séu	veidd	eða	nýtt	í	þágu	mannsins.	Að	því	sögðu	þá	getur	reynst	vandasamt	að	færa	

rök	fyrir	réttindum	og	hagsmunum	dýra	í	því	skyni	að	skikka	fólk	til	að	breyta	hegðun	

sinni	 og	 samfélagslega	 viðurkenndu	 neyslumynstri.	 Mörgum	 kæmi	 það	 aldrei	 til	

hugar	að	 stunda	veiðar	og	aðrir	geta	 tekið	það	nærri	 sér	þegar	dýr	eru	aflífuð	eða	

sæta	illri	meðferð.	Samt	sem	áður	getur	reynst	erfitt	að	fríast	frá	ábyrgð	eða	sækjast	

eftir	breytingum	á	ríkjandi	ástandi.		



	 30	

Í	 hegðun	 fólks	 og	 mannhverfum	 hugsunarhætti	 felast	 margbrotin	 áhrif	 en	

siðferðilegu	 gildismati	 verður	 líklega	 aldrei	 vikið	 alfarið	 undan	 mannhverfum	

sjónarmiðum,	 enda	 er	markmiðið	 ekki	 að	 tortíma	 ráðandi	 siðferðisviðmiðum	með	

róttækum	hætti.	Þau	hafa	þróast	samhliða	mannlegu	samfélagi	og	betrumbætt	það	í	

gegnum	 tíðina.	 En	 þau	 viðmið	 þarf	 að	 styrkja	 enn	 frekar	 svo	 þau	 geti	 tekist	 á	 við	

kröfur	 um	 breytt	 gildismat	 og	 brugðist	 við	 nærgöngulum	 spurningum	 um	 ranglæti	

sem	mannhverf	sjónarmið	hafa	hingað	til	ekki	geta	svarað.	Veruleikinn	er	flókinn	og	

leita	 þarf	 leiða	 til	 að	 samræma	 ólík	 sjónarmið.	 Að	 vega	 og	 meta	 hagræn	 áhrif	

samhliða	umhverfisvernd	og	siðferðilegum	réttindum	dýra	er	flókið	og	krefst	þess	að	

upplýsinga	sé	aflað	úr	ólíkum	áttum.	Viðfangsefnið	er	auk	þess	ekki	bara	margslungið	

heldur	gildishlaðið	á	marga	vegu,	snertir	daglegt	líf	fólks	og	krefst	þess	að	þreifa	sig	

áfram	 í	 gegnum	 þéttofið	 net	 tvískinnungs,	 gagnstæðra	 tilfinninga	 og	 rótgróinnar	

menningar	til	þess	að	rétt	hreyfa	við	veldisstólnum	þar	sem	maðurinn	hefur	tyllt	sér.	

Veldisstól	sem	nær	fjarstæðukennt	virðist	að	ætla	sér	að	velta	mannlegu	samfélagi	

úr	 til	 að	 skapa	 sanngjarnan	 grundvöll	 til	 að	 ræða	 siðferðilega	 stöðu	 annarra	

dýrategunda.	
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