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Útdráttur
Víða um heim eru verndarsvæði í sjó (MPAs; Marine Protective Areas) notuð til að stjórna
fiskveiðum, auk þess sem þau eru mikilvægt tæki til að viðhalda líffræðilegum
fjölbreytileika og til að vernda náttúru- og menningarminjar. Í þessum rannsóknum var
skoðuð gagnsemi þess að stofna verndarsvæði í sjó við Ísland og lagt mat á reynslu annara
þjóða af slíku, m.a. reynslu Ástrala af Þjóðgarðinum Kóralrifið mikla. Ennfremur var lagt
mat á hvernig slík verndarsvæði gætu hjálpað til að uppfylla betur þá alþjóðasamninga (s.s.
OSPAR, RAMSAR og Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika) sem Íslendingar eru
aðilar að, auk þess sem metið var hvort fiskistofnar og lífríki við strendur Íslands gætu
notið góðs af slíkum verndarsvæðum. Hér á landi hefur fyrst og fremst verið stuðst við
kvótakerfi til að stýra nýtingu fiskistofna, en auk þess hefur skyndilokunum verið beitt á
ákveðnum svæðum til að vernda smáfisk. Eins og víða annars staðar í heiminum hafa
nytjastofnar við Ísland engu að síður minnkað þrátt fyrir aðgerðir til að koma í veg fyrir
það.
Verndarsvæði í sjó hafa ekki verið stofnuð með tilliti til verndunar líffræðilegrar
fjölbreytni en hér er lagt til að byrjað verði á að skoða svæðið sunnan Reykjanesskaga að
Vestmannaeyjum og jafnvel austur fyrir Vestmannaeyjar, með það í huga að stofna
einhvers konar verndarsvæði í sjó.

Abstract
Marine Protective Areas (MPA) are widely used as a fisheries management tool, as well as
being an important instrument for maintaining biological diversity and protecting areas of
natural and cultural importance. This study attempts to evaluate the possibility of
establishing MPAs in Iceland, as well as to examine the experience of other countries in
this regard; Australia with its Great Barrier Reef Marine Park being a prominent example.
Emphasis was placed on international agreements, as Iceland is a party to several
international conventions and agreements on biological diversity (i.e. the OSPAR and
RAMSAR conventions). This study also attempts to evaluate whether fish populations and
other marine life in Icelandic waters might benefit from the establishment of MPAs.
Icelandic commercial fisheries have mainly relied on quotas to control the exploitation of
fish stocks. Short time closures of certain fishing areas have been used to protect juveniles.
Fish stocks have been steadily declining in Iceland, in spite of measures to arrest this.
To date, MPAs for the protection of biological diversity have not been established in
Icelandic waters. This essay recommends examining the area south of Reykjanesskagi, all
the way east to Vestmannaeyjar, with the intent of establishing such an area.
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Inngangur

Lokun og verndun svæða er víða um heim beitt við stjórnun fiskveiða, til viðhalds
líffræðilegs fjölbreytileika og til verndunar náttúru og menningaminja (Roberts og
Hawkins, 2000). Verðgildi vistkerfa heimsins hefur verið metið á 33 trilljónir (1012)
Bandaríkjadollara að jafnaði á ári, en á sama tíma var öll framleiðni heimsins (global gross
national product) metin á 18 trilljónir Bandaríkjadala á ári (Costanza ofl., 1997). U.þ.b.
200 milljónir manna hafa beina atvinnu af fiskveiðum og veiðarnar skila um 19% af því
dýrapróteini sem menn neyta (Botsford ofl., 1997).
Umræða um verndarsvæði í sjó, gildi þeirra og takmarkanir, hefur aukist töluvert
undanfarin ár. Fram á síðasta áratug síðustu aldar voru ákvarðanir um stofnun slíkra svæða
yfirleitt teknar af stjórnvöldum án þess að vera byggðar á vísindalegum grunni (Halpern,
2003). Ef stofnsetning þjóðgarðs í sjó er illa ígrunduð er hætta á því að þeim tilgangi sem
lagt er af stað með, þ.e. að auka líffræðilega fjölbreytni og auka afrakstur veiða, verði ekki
náð. Einnig er hætta á slíkt skaði alla faglega umræðu um stofnsetningu þjóðgarðs í sjó
(Hilborn, 2004). Þetta hefur þó breyst á undanförnum árum og víða er verið að stofnsetja
verndarsvæði sem byggja á vísindalegum forsendum (sjá t.d nánar í kafla 2.1 um Kóralrifið
mikla, Great Barrier reef).
Í ljósi þeirra alþjóðasamninga og sáttmála sem Íslendingar hafa samþykkt, og vegna
misgóðs ástands fiskistofna er mikilvægt að stjórnvöld og þeir sem málið varðar, velti því
fyrir sér hvort ekki þurfti að skoða fleiri möguleika til að vernda lífríki hafsins í kringum
Ísland. Ein leið, og sú sem farin er í þessari ritgerð er að athuga gagnsemi og nauðsyn þess
að stofna verndarsvæði í sjó, þar sem reynt væri að uppfylla betur þá alþjóðasamninga sem
í gildi eru, auk athugunar á því hvort fiskistofnar og lífríki við strendur Íslands gætu notið
góðs af því.
Ef niðurstaðan sýnir að friðun hafsvæða sé raunhæfur og ákjósanlegur kostur, þá þarf að
meta hvar slíkum verndarsvæðum væri best fyrir komið og hversu stór þau þurfi að vera til
að það geri tilætlað gagn.
Markmið þessa verkefnis er fjórþætt:
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1.

Að skoða upplýsingar um hvar í heiminum verndarsvæði hafa verið stofnsett og
hver reynslan sé af þessum svæðum.

2.

Að skoða hvar friðuð hafsvæði eru í íslenskri lögsögu, hvers vegna þau voru
stofnsett og hvort það hafi skilað tilætluðum árangri.

3.

Að athuga skuldbindingar Íslendinga á alþjóðavettvangi, s.s. OSPAR
samninginn, samning um líffræðilegan fjölbreytileika, ofl.

4.

Að skilgreina hina ýmsu þætti sem taka þarf tillit til þegar tekin er ákvörðun um
hvort og hvar stofna skuli verndarsvæði. Þetta eru þættir eins og hvar
líffræðilegur fjölbreytileiki er mikill og hvort hægt sé að nýta verndarsvæði sem

tæki til fiskveiðistjórnunar. Meta fjölbreytileika íslensks lífríkis og sérstöðu
með hliðsjón af gildi þjóðgarða.

2

2

Verndarsvæði í sjó

2.1 Almenn umfjöllun og skilgreiningar
Árið 2000 voru verndarsvæði í sjó aðeins um 0,5% af hafsvæðum jarðar en af þessu hálfa
prósenti voru 71% svæðanna án beinnar stjórnunar (Roberts og Hawkins, 2000). Oft er
talað um tvennskonar verndarsvæði, þ.e. Verndarsvæði í sjó (Marine Protected Areas;
MPA) og Alfriðað verndarsvæði í sjó (Marine reserves, no-take zone).
Verndarsvæði í sjó (Marine Protected Areas; MPA) eru afmörkuð svæði í hafi eða á og
meðfram ströndum þar sem allri umgengni er stýrt í þeim tilgangi að vernda
náttúruauðlindir, líffræðilegan fjölbreytileika (sjá skilgreiningu í viðauka) og lífsviðurværi
fólks. Það er mismunandi milli slíkra svæða hvernig staðið er að verndun, en flest svæðin
eru þó þannig skipulögð að einhverjar athafnir eru leyfðar þar.
Alfriðað verndarsvæði í sjó (Marine reserves, no-take zone) er skilgreint sem svæði sem er
algerlega verndað fyrir öllu raski (Gell og Roberts, 2003). Innan slíkra svæða er lífríkið
verndað gegn fiskveiðum og einnig er óheimilt að hreyfa við öllum auðlindum, lífrænum
sem og ólífrænum, nema vegna nauðsynlegra rannsókna eða eftirlits með árangri
verndunarinnar. Þessi svæði eru athvarf fyrir ofveiddar tegundir og þar geta búsvæði, sem
hafa raskast eða breyst vegna veiði, endurnýjað sig. Alfriðuð verndarsvæði eru oft
skilgreind sem sérstakur flokkur innan flokksins verndarsvæði í sjó. Hér er vísað í báða
þessa flokka sem verndarsvæði í sjó.
Líffræðilegur fjölbreytileiki þýðir breytileiki af öllum gerðum, meðal lífvera, sem
inniheldur meðal annars breytileika vistkerfa á landi, sjó og vötnum og þeim vistfræðilegu
einingum sem þau tilheyra, þ.m.t. breytileiki innan tegunda, milli tegunda og vistkerfa.
Far fiskistofna getur haft áhrif á hvort verndarsvæði gagnast til að endurreisa ofveidda
stofna eða til að koma í veg fyrir ofveiði. Ef fiskistofnar á því svæði sem vernda á stunda
mikið far er hætta á því að nauðsynlegt sé að loka mjög stóru svæði ef það á að virka
(Gunnar Stefánsson og Andrew Rosenberg, 2005). Þó þarf að huga að því að ef stórum
svæðum er lokað, getur það haft neikvæð áhrif á líf og afkomu fólks á svæðum sem reiða
sig á veiðar á og nálægt verndarsvæðinu. Þess vegna er nauðsynlegt að vanda til þegar
ákvarðanir um lokun svæða eru teknar (Chittaro ofl., 2009).Verndarsvæðum sem notuð eru
til að stjórna fiskveiðum, er ætlað að auka veiðar í kringum svæðin með tvennum hætti;
annars vegar með fari eða ferðum fullorðinna einstaklinga (sem hafa náð fullum vexti
innan verndarsvæðis) yfir á veiðisvæði og hins vegar ungviðis (rek eggja og lirfa) yfir
mörk svæðisins þar sem þau geta vaxið eða orðið fæða fyrir aðra (2.1. mynd) (Bohnsack,
1998, Gell og Roberts, 2003). Innan svæðis er svo gert ráð fyrir að stofnar stækki, að hver
einstaklingur lifi lengur og að möguleikar á æxlun aukist. Þær tegundir sem bregðast
hraðast við lokun svæða eru botnlægar tegundir sem færa sig lítið (Gell og Roberts, 2003).
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Veiði

Mynd 2.1.: Tenging milli verndarsvæðis og veiða, svokölluð yfirflæðisáhrif (spillover effect)
(Rodwell ofl., 2002)

Verndarsvæði í sjó og svæðalokun er aðeins ein af mörgum aðferðum sem hægt er að beita
við fiskveiðistjórnun og við stofnun slíkra svæða er nauðsynlegt að nota nýjustu
upplýsingar og viðhalda þeim með tilraunum, eftirliti, vísindalegu mati ofl. (Hilborn ofl.,
2004). Ef verndarsvæði á að virka sem tæki til fiskveiðistjórnunar er nauðsynlegt að skoða
hvert tilfelli fyrir sig m.t.t. markmiðanna og ástandi fiskistofna. Það er nauðsynlegt að bera
notkun verndarsvæða saman við aðrar aðferðir fiskveiðistjórnunar og nota þær þar sem það
á við.
Víða um heim er hægt að sjá kosti þess að nota verndarsvæði til að stjórna fiskveiðum.
Eftir að hafsvæði við Korsíku (Scandola Nature Reserve), var friðað og veiðar bannaðar þá
jókst þéttleiki 11 fisktegunda fimmfalt, borið saman við svæði þar sem veiðar voru áfram
leyfðar (Francour, 1991). Eftir 20 ára friðun í Neðansjávargarði Edmunds (Edmunds
Underwater Park í Wasington fylki), varð tuttuguföld aukning á framleiðslu hrogna hjá
græningjum (Ophiodon elongatus) innan verndarsvæðisins samanborið við aðliggjandi
svæði þar sem veiðar voru leyfðar. Einnig var hrognaframleiðsla hjá koparkarfa (Sabastes
caurinus) hundrað sinnum meiri innan svæðis en utan á sama tíma (Palsson og Pacunski,
1995).
Mikill árangur náðist við 5 ára bann við veiðum á Georgsbanka, við Kanada (Murawski,
2000). Lokuðu svæðin leiddu augljóslega til aukningar í stofnstærð ýsu (Melanogrammus
aeglifinus), gulsporðs (Limanda ferruginea) og fleiri tegunda. Engu að síður sýndu nokkrar
mikilvægar nytjategundir engin merki þess að stofnstærð væri að færast nær því sem áður
hafði verið. Þéttleiki Atlantshafsþorsks (Gadus morhua) hefur ekki aukist og hann hefur
brugðist mun hægar við verndun en aðrar tegundir (Gell og Roberts, 2003). Þó sáust
batamerki á árum eftir 1995 en síðan 2001 hefur stofninn aftur farið minnkandi (O´Brien,
2006).
Undanfarin ár hafa nokkur verndarsvæði verið stofnsett í Miðjarðarhafinu og árið 2008
voru 25 verndarsvæði á ítölsku hafsvæði. Mörg þessara svæða hafa verið stofnsett til að
vernda plöntuna Posedonia oceanica (Montefalcone ofl., 2009).
Þrátt fyrir góðan árangur sumsstaðar hefur notkun verndarsvæða við fiskveiðistjórnun
verið umdeild. Því hefur verið haldið fram að flestar nytjategundir séu of hreyfanlegar,
þannig að verndarsvæði henti aðeins í sérstökum tilfellum eins og t.d. í hitabeltinu, þar sem
veiðar eru í mjög smáum stíl eða tegundir eru bundnar ákveðnum svæðum eins og við
4

kóralrif. Því geti verið varasamt að stofnsetja verndarsvæði áður en sterk vísindaleg rök
liggja fyrir (Gell og Roberts, 2003). Hins vegar hefur verið bent á að með því að banna eða
takmarka fiskveiðar á afmörkuðum svæðum sé verið að vernda líffræðilegan
fjölbreytileika, að þessi svæði séu trygging fyrir því að fjölbreytileiki haldist eins og að
lífsamfélög og fiskveiðistjórnun hafi hag af verndarsvæðum (Gell og Roberts, 2003;
Hilborn ofl., 2004). Einnig hefur verið deilt um gæði rannsókna sem gerðar hafa verið
vegna verndarsvæða, en með auknum og endurteknum rannsóknum má ætla að öryggi og
trúverðugleiki niðurstaðna aukist (Gell og Roberts, 2003).
Þó að ofangreindar rannsóknir hafi sýnt fram á gildi verndarsvæða þá eru uppi ýmsar
gagnrýnisraddir. Bent hefur verið á að ekki hafi verið hægt að sýna ótvírætt fram á hvort
slík svæði virka. Í sumum þessara tilfella eru verndarsvæði ekki valin af handahófi heldur
er verið að velja búsvæði með ákveðnum eiginleikum s.s. mikil tegundafjölbreytni og
framleiðni o.s.frv. (Gell og Roberts, 2003). Þá er um leið búið að opna fyrir þann
möguleika að það sé búsvæðið frekar en verndunin sem stuðlar að góðum árangri.
Ávinningur verndunar hafsvæða m.t.t. búsvæðaverndunar og verndunar líffræðilegs
fjölbreytileika (Skilgreining á líffræðilegum fjölbreytileika, sjá í viðauka 15.2) er nokkuð
ljós en væntanlegur ávinningur hvað varðar fiskveiðistjórnun og fiskveiðar er kannski ekki
eins skýr. Nauðsynlegt er að hafa í huga sumpart ólíkar kröfur sjávarútvegs og þeirra sem
vilja vernda líffræðilegan fjölbreytileika hafsins. Þar kemur til hvort afrakstur veiða muni
aukast eða minnka, hvort kostnaður við veiðar aukist o.s.frv. Margskonar mistök hafa átt
sér stað víða um heim varðandi fiskveiðistjórnun. M.a. þar sem byggt hefur verið á aflaeða sóknarmarki (sjá kafla 7.5 um kvótakerfi) en þar má stundum rekja mistökin til
skekkju í stofnstærðarmati og ófullnægjandi þekkingar á stofnaskipulagi (Hilborn ofl.,
2004). Í sumum slíkum tilfellum getur verndarsvæði í sjó dregið úr áhrifum slíkra mistaka.
Þetta er þó ekki einhlítt, því á móti kemur að skortur á nauðsynlegri líffræðilegri þekkingu
getur aukið á óvissu verndarsvæða. Sumir telja að aðrar aðferðir eins og t.d. árstíðabundnar
lokanir á svæðum geti haft svipuð ef ekki meiri áhrif en verndarsvæði í sjó (Hilborn ofl.,
2004). Einnig þykir ljóst að verndarsvæði samhliða annarskonar stjórnun s.s. með útgáfu
fiskveiðikvóta, geti aukið afrakstur fiskveiða. Þar sem stofnar stunda mikið far þá sé þó
nauðsynlegt að friða stærri svæði en ef á því svæði sem vernda á séu að mestu botnlægar
tegundir og tegundir sem ekki stunda far (Gunnar Stefánsson og Andrew. Rosenberg,
2006).
Þegar ákvarðanir um verndarsvæði í sjó eru teknar, eru tveir þættir mjög mikilvægir. Í
fyrsta lagi þarf að skoða vel hvernig hentugast er að útfæra stærð og lögun þess svæðis sem
vernda á (þ.e.a.s. náttúrufræðilegar forsendur, búsvæði, tegundir og vistkerfið sem á að
vernda). Í öðru lagi þarf að skoða mjög náið hvaða áhrif verndarsvæði hafa á afkomu og
lífsgæði þeirra samfélaga manna sem byggja á nýtingu svæðanna (Botsford ofl., 2004).

2.2 Aðstæður á Íslandi
Hér á landi hefur fyrst og fremst verið stuðst við kvótakerfi til að stýra nýtingu fiskistofna.
Auk þess hefur skyndilokunum (tímabundin friðun til að draga úr veiðum á smáfiski og þar
með brottkasti sjá nánar kafla 7.4) verið beitt á ákveðnum svæðum og reglugerðarlokunum
(sjá kafla 7.4) hefur verið beitt til að vernda smáfisk. Ennfremur hefur svæði í kringum
hverastrýtur í Eyjafirði (sjá nánar kafla 7.2) verið friðað til að vernda jarðminjar og
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Breiðafjörðurinn er að hluta friðlýst svæði. Eins og víða annars staðar í heiminum hafa
flestir nytjastofnar við Ísland minnkað þrátt fyrir aðgerðir til að koma í veg fyrir slíkt.
Landhelgin umhverfis Ísland er skilgreind í lögum nr. 41/1979 (sjá nánar kafla 7.1). Í
annarri grein laganna kemur fram að Ísland á full réttindi á öllu hafsvæðinu innan íslensku
efnahagslögsögunnar og hafsbotnsréttindi á landgrunni sínu sem nær suður af landinu langt
út fyrir 200 mílna lögsöguna (sjá nánar kafla 7.1). Íslendingar urðu aðilar að
Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1985 og skuldbindur íslenska ríkið sig til að
haga löggjöf sinni í samræmi við efni samningsins (sjá nánar kafla 7.5). Réttindi
strandríkis eru mun afdráttarlausari innan landhelginnar en innan fiskveiðilögsögunnar.
Strandríki hafa einnig skyldur innan sinnar landhelgi og efnahagslögsögu hvað varðar
siglingar erlendra skipa í friðsamlegum tilgangi, ofl. (sjá nánar kafla 7.2).
Íslendingar hafa skuldbundið sig til að uppfylla ýmsa alþjóðasamninga hvað varðar
hafsvæðið í kringum Ísland. Þetta eru t.d. MARPOL samningurinn, OSPAR samningurinn,
Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni og Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna en XII.
hluti hans heitir Verndun og varðveisla hafrýmisins.
Fimmti viðauki OSPAR samningsins tekur sérstaklega til verndarsvæða í sjó og segir í 2.
grein samningsins að til að fullnægja skyldum samningsins skuli gera nauðsynlegar
ráðstafanir til að vernda hafsvæði gegn öllum óhagstæðum áhrifum frá athöfnum mannsins
sem og að gæta að heilsu manna og vernda vistkerfi sjávar, og þegar það er
framkvæmanlegt þá skal lagfæra svæði í sjó sem þegar hefur verið raskað. Lítið hefur verið
gert til að uppfylla þennan samning (sjá nánar kafla 7.5). Þó hafa kóralsvæði á
Íslandsmiðun verið friðuð og er það hið næsta sem íslensk stjórnvöld hafa komist í því að
uppfylla þennan hluta OSPAR samkomulagsins.
Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni er annar tveggja samninga sem lagðir voru fram
til undirskriftar á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun, en hinn
samningurinn er rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Þessir
samningar eiga að sporna gegn neikvæðum áhrifum á umhverfið sem verða vegna athafna
mannsins (sjá nánar kafla 7.5).

2.3 Dæmi um þjóðgarð - Kóralrifið mikla, við
austurströnd Ástralíu
Þjóðgarðurinn Kóralrifið Mikla (Great Barrier Reef Marine Park, GBRMP) var stofnaður
árið 1975 og nær hann yfir 345.000 km2 svæði (Jago ofl., 2005; Innes ofl., 2005). Árið
1981 komst þjóðgarðurinn á náttúruminjaskrá UNESCO (Jago ofl., 2005). Kóralrifið mikla
samanstendur í raun af um 2.900 kóralrifum, 900 eyjum og öðrum tengdum
sjávarbúsvæðum, s.s. sandrifum, þara- og svampagörðum, leiruviðarskógum,
sjávargrasabreiðum (seagrass beds) og leirum. Yfir 1.500 tegundir fiska hafa fundist innan
svæðisins, 350 tegundir af steinkórölum, meira en þriðjungur af öllum mjúkkórölum og
sæfjaðrategundum heimsins, meira en 5000 samlokutegunda, sex af sjö tegundum
sjávarskjaldbaka og yfir 30 tegundir af sjávarspendýrum (sjá heimasíðu The CRC Reef
Research Centre). Svæðið er mikilvægt afdrep fyrir margar tegundir í útrýmingarhættu s.s.
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sjávarskjaldbökur, sækýr, sjófugla og hnúfubak ásamt fleiri hvalategundum sem taldar eru
í útrýmingarhættu.
Rifið liggur við Austurströnd Ástralíu, meðfram strönd Queensland. Meðfram rifinu er
íbúafjöldi u.þ.b. 720.000 manns. Þjóðgarðurinn hefur mikið hagnýtt gildi jafnframt því að
svæðið er mikið notað til tómstunda (Innes ofl., 2005). Beinar tekjur af svæðinu eru u.þ.b.
4.2 milljarðar Ástralskra dollara árlega. Mikill meirihluti þessara tekna er tilkomninn
vegna ferðamennsku, en veiðar í atvinnuskyni og tómstundaiðkun skapa einnig hluta tekna
á svæðinu. Árlega koma u.þ.b. sex milljón gestir í þjóðgarðinn og er 66% þeirra fólk sem
býr í minna en 50 km fjarlægð frá ströndinni. Mikið af heimsóknum á svæðið er vegna
tómstundaiðkunar eins og t.d. sportveiði, köfunar ofl.
Þjóðgarðurinn Kóralrifið Mikla samanstendur af 33 svæðum sem voru skilgreind á árunum
milli 1975 og 2001 (Jago ofl, 2005). Af þessum svæðum voru 28 skilgreind á tímabilinu
frá ágúst 2000 til júlí 2001. Í júlí 2004 tók svo gildi nýtt skipulag fyrir svæðið, sem hefur
víða um heim verið sett sem viðmið fyrir verndun vistkerfa hafsins. Árið 2006 voru lögin
um Þjóðgarðinn endurskoðuð og er þar gert ráð fyrir að ekki verði unnin frekari
skipulagsvinna fyrr en árið 2014 og að á fimm ára fresti verði unnin ritrýnd skýrsla sem
geri grein fyrir ástandi og horfum Þjóðgarðsins.
Þjóðgarðurinn sem er verndaður með lögum, er mikilvægur þáttur ástralska hagkerfisins
(Jago ofl., 2005). Margskonar nýting er staðfest í þeim lögum og hæfileg nýting er
lögboðinn réttur. Til þess að samhæfa nýtingu og vernd þjóðgarðsins var gerð
skipulagsáætlun (zoning plan). Tilgangurinn var að stuðla að sjálfbærri nýtingu. Þetta
skipulag gerir ráð fyrir því að aðskilja þætti sem stangast á, s.s. veiðar í atvinnuskyni,
ferðamennsku og lífríkið. Skipulagsáætlunin gerir ráð fyrir því að hægt sé að vernda
viðkvæm svæði fyrir raski. Gert er ráð fyrir því að svæði séu mis viðkvæm og er þá
verndunin í samræmi við það. Þetta nýja skipulag verndar um 33% þjóðgarðsins fyrir
ágangi mannsins (Innes ofl., 2005).
Umfangsmikil upplýsinga- og menntunaráætlun var sett í gang á vegum þjóðgarðsyfirvalda
til að upplýsa almenning og gera kleift að tjá sig um skipulagsáætlun þjóðgarðsins (Innes
ofl., 2005). Sú lagalega skylda sem hvílir á þjóðgarðsyfirvöldum um að gefa almenningi
færi á að tjá sig um skipulagsferlið er jákvæð að mörgu leyti en það getur þó einnig verið
hamlandi og mjög tímafrek. Hjá hluta samfélaga komu mjög tilfinningaþrungnar
athugasemdir meðan ekkert kom frá öðrum. Þetta litast af því hversu mikil og hvernig áhrif
útkomunnar hefur á viðkomandi, einnig því hversu mikil geta fólks er til að afla upplýsinga
um málið og vinna úr þeim. Nauðsynlegt reyndist því að nota aðferð til þess að skilgreina
athugasemdir frá almenningi þannig að innihald kæmist til skila en ekki aðeins litið á það
hversu oft ákveðnar athugasemdir komu fram.
Í lögunum um þjóðgarðinn frá 1975 var gert ráð fyrir tveimur lotum
viðræðufunda/ráðaumleitunar meðal almennings, meðan þróun skipulagsáætlunarinnar var
í gangi (Innes ofl., 2005). Innsendar athugasemdir almennings urðu 31.540 talsins áður en
yfir lauk.
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Fyrri áfangi ráðaumleitana fól í sér:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 formlega fundi
1500 tilkynningar í sjónvarpi
33.000 bæklingar um umsagnir voru sendir út
38.000 heimsóttu vefsíðu þjóðgarðsins
4.000 símtöl í gjaldfrjálst númer
100 greinar í dagblöðum
60 sinnum umfjöllun í útvarpi
10 sinnum umfjöllun í sjónvarpi
70 auglýsingar í dagblöðum

Seinni áfangi fól í sér:
•
•
•

360 formlega fundi
600 sinnum umtal í útvarpi og sjónvarpi
88 auglýsingar í dagblöðum

Sent um alla Ástralíu:
•
•
•
•
•

10.000 upplýsingapakkar
50.000 spurningablöð og kort þar sem fólk var beðið um að setja inn
athugasemdir um ákveðin svæði
29.000 bæklingar með útskýringum
76.100 uppköst af skipulagskorti
35.000 heimsóknir á heimasíðu þjóðgarðsins (66% frá Ástralíu, 34% frá 99
öðrum löndum)

Aðferðin sem var þróuð til að lesa úr innsendum umsögnum, var kóðunarkerfi sem byggt
var á ákveðnum eiginleikum eða einkennum, þema og undirþema umsagnanna (Innes ofl.,
2005). Þessi kóðun tryggði að hver umsögn tengdist rýnihópi, málefni, samfélagi eða
áhugahópi. Kerfið var byggt á sjö lykilþemum sem tók til allra mögulegra samsetninga
upplýsinga sem umsagnirnar innihéldu. Hvert þema hafði svo mörg undirþemu. Niðurstaða
þessarar vinnu varð svo eins lýst er á myndum 2.3. og 2.3.
Gefnar voru út leiðbeiningar í töflu (sjá mynd 2.3) og á kortum (sjá mynd 2.2) um hvernig
verndun ákveðinna svæða er háttað og eru litir notaðir til að tákna tegund verndar. Kortið á
mynd 2.2 er af einu af svæði Kóralrifsins mikla, sem sýnir hvernig minni svæði innan
þjóðgarðsins er verndað og sýnt með litakóða. Þetta er eitt af 18 kortum sem sýna verndun
innan þjóðgarðsins. Litakóðarnir standa fyrir mismunandi verndun t.d. þýðir beiki liturinn
að öll umgengni er bönnuð nema vegna rannsókna á svæðinu og þá aðeins með sérstöku
leyfi. Dökkgræni liturinn þýðir að leyfilegt sé að nýta auðlindir á hefðbundinn hátt (þó með
takmörkunum) og leyfilegt er að fara inn á svæðið á bát, kafa og taka myndir. Ljósblái
liturinn táknar að öll umgengni er leyfð, þar með talið veiðar með togveiðar. Þó er
atvinnustarfsemi margs konar háð leyfum s.s. eins og ferðamennska (sjá mynd 2.3).
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Mynd 2.2.: Ljósblár litur sýnir t.a.m. svokallað almennt svæði þar sem öll almenn umgengni er leyfileg og
einungis stærri starfsemi háð leyfi, dökkblár litur sýnir svæði þar sem verið er að vernda ákveðin búsvæði og
þar eru togveiðar bannaðar með öllu, gulur litur sýnir verndarsvæði þar sem tog- og netaveiðar eru
bannaðar, ljósgrænn litur sýnir jaðarsvæði þar má fara út á bátum til að kafa og ljósmynda og stunda
einhverskonar takmarkaðar veiðar. Appelsínugulur litur sýnir rannsóknarsvæði þar sem leyfilegt er að fara út
á í bát til að kafa og ljósmynda, rannsaka með sérstöku leyfi, fara um á skipum með sérstöku leyfi og þar má
fara með ferðamenn, einnig með leyfi, dökkgrænn litur sýnir þjóðgarð í sjó, en umgengni um það svæði er
nokkurn veginn eins og á appelsínugulu svæði og svo bleika svæðið sem er skilgreint friðað svæði, en þar er
öll umferð bönnuð nema vegna rannsókna og þá aðeins með sérstöku leyfi. (Tekið af heimasíðu
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Mynd 2.3.: Leiðbeiningar um hvernig verndun ákveðinna svæða á Kóralrifinu mikla er litakóðuð
(Tekið af heimasíðu GBRMPA).
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3 Íslenskt hafsvæði
3.1 Inngangur
Norðaustur Atlantshaf er óvenjulegt að því leyti að það er mun heitara á yfirborðinu en
önnur höf á sömu breiddargráðu (Hansen og Østerhus, 2000). Meginástæða þessa er heitur
sjór sem streymir í miklu magni norður yfir Grænlands-Íslands-Færeyjahrygginn inn í
Norðurhaf og Norður-Íshaf. Þar kólnar sjórinn og streymir til baka yfir hrygginn að hluta
til sem yfirborðsútstreymi og að hluta á miklu dýpi yfir hrygginn. Heiti sjórinn að sunnan
er næringarlítill en þegar hann blandast köldum, næringarríkum sjó að norðan, verða til
mjög frjósöm svæði. Þessi atriði skipta lífverur miklu máli því það eru þættir eins og
hitastig sjávar, straumar og lögun hafsbotnsins sem hafa áhrif á tegundasamsetningu og
útbreiðslu lífvera í kringum landið.

3.2 Gerð og lögun sjávarbotnsins
Grænlands-Skotlandshryggurinn nær frá Austur-Grænlandi til Skotlands (sjá mynd 3.1.).
Mesta dýpi niður á hrygginn er um 840 m, en hryggurinn er samfelld hindrun milli dýpri
hluta Norðurhafs og hafsvæða norðan við hrygginn (Hansen og Østerhus, 2000). Ísland og
Færeyjar skipta hryggnum í þrjú sund sem eru mismunandi á dýpt og breidd. Sundið á milli
Íslands og Grænlands er frekar breitt og er dýpi niður á hrygginn u.þ.b. 620 m. Hryggurinn
milli Íslands og Færeyja (Íslands-Færeyjahryggurinn) er einnig frekar breiður og er dýpt
niður á hann frá 300-500 m og dýpkar frá Íslandi að Færeyjum.
Botninn milli Færeyja og Skotlands er fjölbreyttari en botn annarsstaðar á GrænlandsSkotlandshryggnum. Flæði um sundið á milli Færeyja og Hjaltlands er að hluta til hindrað
af Wywille-Thomsonhryggnum og er mesta dýpi niður á hann um 600 m (Hansen og
Østerhus, 2000). Syðri hluti þessa hryggs tengist skoska landgrunninu en nyrðri endi hans
tengist færeyska bankanum frekar en landgrunninu sem eru aðskildir með
Færeyjabankarennunni þar sem dýpi niður á botn er 840 m og er það dýpsti hluti ÍslandsSkotlands hryggjarins (Hansen og Østerhus, 2000; Sven-Aage Malmberg, 2004).
Hafsvæðin suðvestan við Grænlands-Skotlandshrygginn eru aðskilin með tveimur
grunnum hryggjum. Er Reykjaneshryggurinn annar þeirra. Norðan við GrænlandsSkotlandshrygginn er Norður-Íshaf og Norðurhaf. Norðurhaf er sameiginlegt nafn á
Barentshafi, Noregshafi, Íslandshafi og Norður-Grænlandshafi sem aðskiljast með
djúphafshryggjum. Framsund tengir svo Norðurhaf við Norður-Íshafið (2200 m dýpi) (3.1.
mynd).
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Mynd 3.1.: Lega Grænlands- Skotlandshryggsins (Hansen og Østerhus, 1999).

3.3

Straumar og sjógerðir

Hitastig í sjónum hér í kringum land ræðst af gerð sjávar (Steingrímur Jónsson, 2004).
Atlantssjór er ríkjandi um mestan hluta Norður-Atlantshafs og er hann í yfirborðslögum og
er þykkt hans hundruð metra. Atlantssjórinn berst frá Mexíkóflóa, upp með austurströnd
12

Bandaríkjanna og yfir Atlantshafið. Ein grein Norður-Atlantshafsstraumsins,
Irmingerstraumurinn, berst til Íslands. Með þessum straumi berst hlýi sjórinn sem skiptir
sér suður og vestur fyrir landið (3.2. mynd). Meginhluti þess sjávar sem fer vestur fyrir
landið streymir svo til Grænlands út af Breiðafirði. Sveiflur í því hversu mikið hlutfall
þessa sjávar streymir norður fyrir landið, veldur því að meiri sveiflur eru í hitastigi sjávar
fyrir norðan land (Steingrímur Jónsson, 2004).

Mynd 3.2: Yfirborðs hafstraumar í kringum Ísland. Rauðar örvar: Tiltölulega hlýr og saltur
Atlantssjór. Bláar örvar: Kaldur sjór með lágt seltustig. Grænar örvar: Heimskautasjór (Arctic
water). Gular örvar: Strandsjór ( Héðinn Valdimarsson og Sven-Aage Malmberg 1999)

Grænlands-Skotlandshryggurinn hefur mikil áhrif á bæði hitastig og seltu sjávar sitthvoru
megin við hrygginn. Sunnanmegin á hryggnum er selta og hitastig hærra en
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norðaustanmegin hryggsins þar sem hitastig getur farið niður fyrir 0°C og seltustig u.þ.b.
34.9 frá þröskuldsdýpi og niður á botn. Þetta er sjór úr Norðurhafi sem kólnar og sekkur
niður á 500-1000 m dýpi og dýpra (3.3. mynd) (Hansen og Østerhus, 2000).

Mynd 3.3.: Hitastig C°(a) og selta (b) á lóðréttri sneið Íslands-Færeyjahryggsins.
Úr R/V Johan Hjort Nordic WOCE cruise 1994 (J.Blindheim, pers. Comm) Staðsetning er sýnd í innfelldri
mynd. (Hansen og Österhus 2000)

Suðvestur af Ísland-Skotlandshryggnum er Atlantssjór ríkjandi sem er frekar einsleitur frá
yfirborði og niður fyrir 500 m dýpi. Norðaustur af hryggnum flyst Atlantssjórinn, nálægt
yfirborðinu, í norður allt að austasta hluta Norðurhafs en á öðrum hlutum svæðisins er
ríkjandi kaldur sjór með lágt seltustig. Á Íslands-Færeyja svæðinu mætast þessar sjógerðir
á Íslands-Færeyjarskilunum (3.3. mynd).
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4 Lífríki á Íslandsmiðum
4.1 Frumframleiðni
Eins og annars staðar eru það birta og hiti sem stýra plöntuframleiðslu í hafinu í kringum
Ísland. Hvar og hvenær plöntuframleiðsla er í hámarki er mismunandi milli hafsvæða. Á
tímabilinu 1958 til 1994 var frumframleiðni yfirleitt meiri á landgrunnssvæði suður og
vestur af landinu (mynd 4.1., SWS) og úthafssvæði suður og vestur af landinu (SWO)
heldur en á landgrunnssvæði norður og vestur af landinu (NES) og úthafssvæði norður og
vestur af landinu (NEO) (Kristinn Guðmundsson, 1998).
Fyrir sunnan land hefst frumframleiðni í sjónum fyrst næst landinu þar sem grunnt er, og á
svæðum þar sem ferskvatn berst af landi (Þórunn Þórðardóttir, 1994). Fyrir norðan land
byrja þörungar fyrst að vaxa í pólsjó og svalsjó en seinna í Atlantssjó. Þar skiptir það máli
hvenær lagskipting verður og eru forsendur aðrar fyrir norðan land en sunnan.
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Mynd 4.1.: Skipting lögsögunar í fjögur svæði. Annars vegar fylgir skiptingin 200 m
dýptarlínu fyrir sunnan land en 500 m dýptarlínu fyrir norðan land. Hins vegar skiptast þessi
svæði u.þ.b. um Grænlands- Skotlands hryggin. NEO, Norðaustur úthafssvæði, NES
Norðaustur landgrunnssvæði, SWO Suðvestur úthafssvæði og SWS Suðvestur
landgrunnssvæði. Þessi svæði samræmast mismunandi uppsöfnun næringar í kringum landið (
byggt á: Kristinn Guðmundsson, 1998)

4.2 Dýrasvif
Þéttleiki og tegundasamsetning dýrasvifs eftir svæðum og tíma er mjög mismunandi.
Tegundasamsetning er önnur á landgrunninu en í úthafinu og þéttleiki er misjafn á milli ára
og jafnvel getur þéttleiki á ákveðnum svæðum breyst mikið á örfáum dögum (Ólafur S.
Ástþórsson, 1983).
Af því dýrasvifi sem finnst í hafinu umhverfis Ísland er rauðáta (Calanus finmarchicus)
algengust á flestum svæðum (Ólafur S. Ástþórsson, 1983; Guðrún Marteinsdóttir ofl.,
2000). Suður af landinu er hún langstærsti hluti dýrasvifsins (Ólafur S. Ástþórsson, 1983).
Á tímabilinu maí til júní, til ársins 1983 mældist mesti þéttleiki á sniðum út af Langanesi, á
sniðum út af Selvogsbanka og sniðum út af Snæfellsnesi, þ.e. af öllum sniðum allt í
kringum landið (Ólafur S. Ástþórsson, 1983). Vísbendingar hafa verið um að dýrasvif
suðvestur af landinu hafi farið minnkandi frá 1976 og fer það saman við kannanir á 0grúppu (yngsti árgangur) þorskseiða frá því 1976.
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4.3 Fjaran
Strandlengja Íslands er u.þ.b. 6500 km á lengd ef leirur eru ekki taldar með. Um 4900 km
af því eru miðlungs brattar klettafjörur en mikið brattar og jafnvel þverhníptir klettar eru
u.þ.b.. 600 km á lengd (Agnar Ingólfsson, 2006). Brimasamar, greinilega hrjóstrugar,
sandfjörur eru áætlaðar 560 km að lengd. U.þ.b. helmingur fjörusvæða er í Breiðafirði
(tafla 4.1) sé miðað við flatarmál. Þetta skýrist að miklu leyti af miklum mun á flóði og
fjöru, litlum meðalhalla á fjörunni og stórum leirum (Agnar Ingólfsson, 1996). Fjörur á
norður- og austurströndinni eru minna en 10% af fjörum landsins og er það aðallega vegna
mikils halla í fjörum, litlum mun á flóði og fjöru og fáum leirum. Síðan eru á
suðurströndinni aðallega hrjóstrugar, líflausar sandfjörur.

Tafla 4.1: Áætlað flatarmál, í km2 helstu fjörugerða á Íslandi (Agnar Ingólfsson. 2006)
brimasamar

Vesturland
Faxaflói
Breiðafjörður
Norðvesturlan
d
Norðurland
Austurland
Suðurland
Samtals

klettafjöru
r

leirur

sandfjörur

samtals

% af samtals

26
144

70
70

1
1

97
215

23
51

35
11
5
3
224

15
4
10
5
174

1
1
1
19
24

51
16
16
27
422

12
4
4
6

Munur er á milli landsvæða hversu miklar fjörurnar eru, en eins og áður sagði eru fjörur í
Breiðafirði mestar eða 51% af fjörum landsins. Fjörur í Faxaflóa koma þar næst en þó ekki
nema helmingur miðað við fjörur Breiðafjarðar. Ekki er svo mikill munur á norður-,
austur- og suðurlandi.
Þaraskógar eru allt í kringum landið nema á sendnu undirlagi á Suðurlandi og eru þessi
svæði stærst í Breiðafirði. Þaraskógarnir samanstanda aðallega af stórþara (Laminaria
hyperborea) og hrossaþara (L. digitata) (Karl Gunnarsson, 1991).

4.4 Botndýr
Með Ingolf leiðöngrunum 1895-1896 var lagður grunnur að þekkingu á
tegundasamsetningu sjávardýra við Ísland. Farið var í tvo leiðangra og stóð hvor um sig í
fjóra mánuði á árunum 1895 og 1896. Sýna var aflað við Færeyjar, Ísland og suðurhluta
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Grænlands. Tilgangur þessa leiðangra voru dýrafræðilegar athuganir og söfnun dýra en að
auki var ýmsum fiskirannsóknum og grasafræðilegum, jarðfræðilegum, haffræðilegum og
veðurfræðilegum rannsóknum sinnt. Niðurstöður Ingolfsleiðangranna voru birtar í
ritröðinni the Danish Ingolf Expedition. Einnig er umfjöllun um sjávarlífverur í ritröðinni
Zoology of Iceland byggð að miklu leyti á niðurstöðum úr Ingolfsleiðöngrunum (Jörundur
Svavarsson, 1994).
Umfangsmestu rannsóknir á lífríki á botni sjávar innan efnahagslögsögu Íslendinga,
rannsóknarverkefnið Botndýr á Íslandsmiðum (BIOICE), hófst árið 1992 (Guðmundur
Víðir Helgason, 2005). Markmið þessa verkefnis var að rannsaka hvaða botndýrategundir
lifa innan íslenskrar efnahagslögsögu, skrá útbreiðslu þeirra, magn og tengsl þeirra við
aðrar lífverur sjávar. Mikilvægur þekkinga grunnur skapast með þessu verkefni sem nýtist
á margvíslegan hátt. Þegar ákvörðun um nýtingu og verndun hafsvæða er tekin er þekking
á lífríki hafsins og hafsbotns lykilatriði. Önnur markmið verkefnisins eru að kanna
samsetningu íslenskrar botndýrafánu og útbreiðslu einstakra tegunda, samfélagsgerð
botndýra og magn þeirra við landið, ætiskilyrði fiskstofna, breytingar á botndýralífi í
kjölfar breytinga á ástandi sjávar, m.a. vegna hugsanlegra loftslagsbreytinga og frekari
nýtingu botndýra við Ísland. Rannsóknarsvæðið er 758.000 km2 og nær frá 20 m niður á
um 3000 m dýpi.
Lífríki á Íslandsmiðum mótast að verulegu leyti af samspili hins stóra djúpsjávarhryggjar
(Grænlands-Íslands-Færeyja hryggurinn, GIF-hryggurinn) og hitastigs sjávar, sem er eins
og áður var greint frá, mismunandi sitthvoru megin við hrygginn. Þannig er greinilegur
munur á tegundasamsetningu m.a. hjá marflóm í norður hluta Norður Atlantshafsins og
suður hluta Norðurhafs og engin skörun er á útbreiðslu tegunda sem lifa sitthvoru megin
við hrygginn (Jóhanna Weisshappel, 2000, Brix og Jörundur Svavarsson, 2010).
Mismunandi umhverfisþættir geta valdið því að munur er á útbreiðslu botndýra í kringum
GIF-hrygginn. Hryggurinn virkar eins og landfræðileg hindrun fyrir djúpsjávartegundir
þannig að munur er á hitastigi sjávar og sjógerðum sem eiga uppruna sinn á mismunandi
svæðum (Jörundur Svavarsson ofl., 1993; Ileana Negoescu og Jörundur Svavarsson, 1997;
Jóhanna B. Weisshappel og Jörundur Svavarsson, 1998). Einnig er munur á dýpi umhverfis
hrygginn (Jörundur Svavarsson, 1997; Guðmundur Guðmundsson, 1998). GIF-hryggurinn
er landfræðileg hindrun og hefur líklega áhrif á útbreiðslu tegunda sem ekki hafa sviflægt
stig (Barnard, 1962). Marflær eru aðeins færar um að dreifa sér með sundi og
sólarhringsbundinni lóðréttri farhegðun upp af botninum, en vitað er að margar tegundir
marflóa geta flust upp vatnsbolinn um allt að 15-20 metra (Kaartvedt, 1986). Ekki er
ólíklegt að mismunandi eiginleikar aðskildra sjógerða sitthvoru megin við hrygginn geti
verið umtalsverður áhrifaþáttur í dreifingu botndýra (Guðmundur Guðmundsson, 1998;
Jóhanna Weisshappel, 2000).

4.5 Sjófuglar
Margar íslenskar fuglategundir byggja afkomu sína algerlega eða að hluta til á hafinu
umhverfis Ísland og stór hluti sumra alheimsstofna heldur til á Íslandi (Íslenski válistinn 2.
2000). Nokkrir alþjóðlegir samningar eru í gildi um verndun fuglategunda og bera
Íslendingar töluverða ábyrgð á þeim. Meðal þessara samninga má nefna Samning um
líffræðilega fjölbreytni (sjá kafla 8.5). Auk þess má nefna Bernarsamninginn en Ísland
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gerðist aðili að honum árið 1993 og samningi um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi,
einkum fyrir fugla, oft kallaður Ramsar, en Ísland gerðist aðili að honum árið 1977.
Sérstök lög voru sett 1994 um verndun, friðun og veiðar villtra fugla og villtra spendýra.
Lögin (lög nr. 64/1994) eru að verulegu leyti byggð á Bernarsamningnum sem minnst var á
hér að ofan.
Ekki hefur verið mikið rannsakað hvar sjófuglar halda sig utan varptíma. Þær upplýsingar
sem til eru hafa fengist með tilviljanakenndum rannsóknum og í sumum tilfellum í
endurheimtum merktra fugla. Þá er sérstaklega lítið vitað um árstíðabundinn þéttleika og
fjölda sjófugla við Ísland, utan varptíma (Arnþór Garðarson, 1999). Þó er vitað að stórir
svartfuglar, fýlar og ritur halda sig að miklu leiti úti á rúmsjó yfir vetrartímann. Lítið sem
ekkert er vitað um hvar íslenskar sæsvölur og skrofur halda sig utan varptíma.
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Tafla 4.2: Sérstaða íslenskra sjófugla í alþjóðlegu samhengi (Anonymous, 2000, Asbirk, 1997, Mitchell,
2004).

Tegundir
Fýll (Fulmarus gacialis)
Skrofa (Puffinus puffinus)
Stormsvala (Hydrobates pelagicus)
Sjósvala (Oceanodroma leucorhoa)
Súla (Morus bassanus)

Varpstofn

%

(pör)
1.000.0002.000.000
7.000-10.000
50.000-100.000
80.000-100.000
25.400

af Evrópu/N-Atlantshafi

%
af
heiminum

5-10/37-49
~
~/15-171
~/1,6-2
~/11

19-28
2
15-16
0,9
7

Dílaskarfur (Phalacrocorax carbo)
Toppskarfur (Phalacrocorax
aristotelis)
Æðarfugl (Somateria mollissima)
Kjói (Stercorarius parasiticus)
Skúmur (Stercorarius skua)

2.500-3.700

1-2/0,8-12

0,4-0,6

6.600
300.000
5.000-10.000
5.500

7-8/9-101
27-29/~
7-19/29-331
~/34,4

8-9
~
3-6
34,4

Hettumáfur (Larus ridibundus)
Stormmáfur (Larus canus)

25.000-30.000
500-600

1/~
~/0,13

1,1-1,2
0,1
8-9
0,3-0,4
~
~
9-11
12-15*

Sílamáfur (Larus fuscus)
Silfurmáfur (Larus argentatus)
Bjartmáfur (Larus glaucoides)
Hvítmáfur (Larus hyperboreus)
Svartbakur (Larus marinus)
Rita (Rissa tridactyla)

25.000
4.000
0
8000
15.000-20.000
630.000

4

10-11/14
<1/0,3-0,45
0
71/~
~/15-186
~/21-25,2

Staða
á válista**

VU
VU
VU
VU

LR

VU

250.000-500.000
~/28-517
19-31
990.000
50-52/34-35
13-16
580.000
~
~
VU
380.000
75-78/728
32-60
10.000-15.000
5-8/~
4
2.000.000Lundi (Fratercula arctica)
3.000.000
42-49/36-46
36-46
Haftyrðill (Alle alle)
1
~
~
EW
* Undirteg: pollicaris/tridactyla; ** VU: Í yfirvofandi hættu; LR: Í nokkurri hættu; EW: Útdauð í náttúrunni.
~Fullnægjandi upplýsingar ekki aðgengilegar; 1 Norðaustur Atlantshaf; 2 Palearctic (undirteg.: sinensis); 3 Evrópa/
Atlantshaf /Miðjarðarhaf (Undirteg.: canus, heinei, kamtschatschensis); 4 Grænland, Ísland, Færeyjar, Bretland, Írland,
Frakkland, Spánn og Portugal; 5 NV-Evrópa og Ísland/ V-Evrópa; 6 Evrópa og Norður-Atlantshaf; 7 Evrópa og NorðurAtlantshaf; 8 Norðvestur Evrópa
Kría (Sterna paradisaea)
Langvía (Uria aalge)
Stuttnefja (Uria lomvia)
Álka (Alca torda)
Teista (Cepphus grylle)

Eins og sést á töflu 4.2 þá hefur íslenskt hafsvæði mikla sérstöðu og hafa Íslendingar
skyldum að gegna gagnvart nokkrum fuglategundum. Stormsvölustofninn hér við land er
16-17 % af heildarvarpstofni í Evrópu og heiminum. Næstum helmingur lunda í heiminum
verpir hér við land. Allt að helmingur eða meira af varpstofni álku verpir hér við land svo
eitthvað sé nefnt. Þannig er ekki hægt að horfa fram hjá sjófuglum þegar ákvarðanir um
verndarsvæði í sjó eru teknar. Ekki er þó hægt að gera ráð fyrir því fyrirfram að allar eða
einhverjar sjófuglategundir hafi gagn af slíku svæði.
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4.6 Fiskar
Þekking á útbreiðslu fiskistofna og fari fiska er nauðsynleg til að hægt sé að vernda
ákveðna eiginleika stofna s.s. arfbæra eiginleika. Einnig er mikilvægt að viðhalda fleiri en
einum undirstofni til að minnka líkur á viðkomubresti ef t.d. miklar umhverfisbreytingar
eiga sér stað (Hlynur Ármannsson, 2007; Gavin A. Begg og Guðrún Marteinsdóttir, 2000).
Taka þarf tillit til flókinnar samsetningar stofna við fiskveiðistjórnun annars er hætta á
útrýmingu hrygningarstofna. Erfitt er að sjá fyrir afleiðingar þess á samfélagsgerðir og
búsvæði (Stephenson, 1999).

Mynd 4.2: Útgefnar aflaheimildir árin 1999/2000, 2006-2007 og 2007/2008
fyrir þorsk, ýsu, ufsa og karfa (heimasíða sjávarútvegsráðuneytis,
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is)

Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar fiskategundir í hafinu umhverfis Ísland, þ.e.
þorsk, ýsu, ufsa og karfa og hvernig þessar tegundir gætu brugðist við friðun hafsvæða.
Þessar tegundir vega 50 þúsund tonn eða meira í útgefnum aflaheimildum (4.2. mynd).
Enginn flatfiskur nær þessum aflaheimildum en skarkoli er tekinn sem dæmi um flatfiska.
Að auki er fjallað um síld og loðnu þar sem þær tegundir eru mikilvægar nytjategundir hér
á landi.
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4.6.1 Þorskur

Gadus morhua

Búsvæði þorsks getur verið allt frá nokkurra metra dýpi niður í allt að 600 metra dýpi.
Algengast er þó að hann haldi sig á 100-400 metra dýpi. Gerð búsvæða þorsks eru
fjölbreytileg, en hann heldur sig á leir-, sand-, hraun- og kóralbotni (Konráð Þórisson,
1989; Karl Gunnarsson ofl.,1998). Þorskur getur haldið sig í sjó sem er 0 til 1°C og allt
upp í 16 til 20°C, en hrygnir yfirleitt í sjó sem er 5-7°C. Á uppeldisstöðum er sjórinn
yfirleitt í kringum 2-4°C (Brander, 2005)
Fæða þorsks er mjög fjölbreytileg. Árstími, hafsvæði, stærð fisks, jafnvel tími dagsins og
fleira hefur áhrif á hvað þorskurinn er að éta hverju sinni. Ungur þorskur étur fyrst og
fremst hryggleysingja, s.s. ljósátu, marflær og rækju (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Stærri
þorskur snýr sér meira að smáfisk, s.s. loðnu, sem er mikilvægust, og síli á grunnslóð.
Stærsti þorskurinn étur stærri fisk, s.s. karfa, smáþorsk og kolmunna.
Lengi var talið að hér við land væri aðeins einn þorskstofn og að aðalhrygningarsvæði hans
væri fyrir sunnan land. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á að þorskur hrygnir bæði
innan fjarða og utan þeirra, á grunnsævi og í djúpinu, allt í kringum landið (Guðrún
Marteinsdóttir ofl., 2000b) og upplýsingar frá merkjum sýna að hann gengur aftur til fyrri
hrygningarstöðva (Pampoulie et al., 2006). Þorskur sem hrygnir fyrir sunnan landið er
stærri og eldri en þorskur sem hrygnir fyrir norðan, norðvestan og austan land (Ingibjörg
G. Jónsdóttir ofl., 2006a). Fyrir sunnan landið er hitastig alla jafna hærra en fyrir norðan
(Sven-Aage Malmberg og Héðinn Valdimarsson, 2003; Hansen og Østerhus, 2000) og
hefur það áhrif á vöxt seiða (sjá nánar í 3.3 kafla). Einnig hefur það verið staðfest að
þorskur sem hrygnir á grunnsævi næst ströndinni er stærri en þorskur sem hrygnir á
svæðum á meira dýpi (Guðrún Marteinsdóttir ofl., 2000b; Gróa Pétursdóttir ofl., 2006).
Líklegt þykir að þessir hópar séu aðskildir mestallan lífsferilinn. Stærstu þorskarnir og þeir
sem hraðast vaxa, hrygna á grunnsævi í nágrenni við ósa þar sem nokkrar stærstu jökulár
landsins renna til sjávar við sunnanvert landið (Guðrún Marteinsdóttir ofl. 2000b). Þorskur
sem heldur sig á þessu svæði er mjög mikilvægur þar sem hann er frjósamari en þorskur af
öðrum svæðum og gefur af sér stærri, lífvænlegri afkvæmi og einnig stendur
hrygningartíminn lengur yfir á svæðinu (Gavin A. Begg og Guðrún Marteinsdóttir, 2002;
Guðrún Marteinsdóttir og Agnar Steinarsson, 1998). Þorskur frá þessu svæði og öðrum
mikilvægum hrygningarsvæðum suður af landinu eru taldir hafa áhrif á það hversu
sterkir/stórir árgangar verða, sem og styrkur hafstrauma sem bera egg og lirfur frá
hrygningarsvæðum til uppeldisstöðva fyrir norðan land.
Ljóst er að gengið hefur verið á íslenska þorskstofninn undanfarna áratugi. Þetta sést vel á
minnkandi hrygningarstofni og lélegri nýliðun frá því á níunda áratugnum (Sigfús A.
Schopka, 1994; Gavin A. Begg og Guðrún Marteinsdóttir, 2002). Þetta endurspeglast í
minnkandi aflaheimildum (mynd 4.2. og 4.3).
Rannsóknir styðja þá tilgátu að þorskur þekki umhverfi sitt og nýti sér það til að komast
aftur á fyrri hrygningarstöðvar (Windle og Rose, 2005). Þetta lærist líklega tiltölulega
snemma á lífsferlinum þegar ókynþroska þorskur hópast með hrygningarþorski og heldur á
hrygningarslóð ár hvert. Þessi þekking styrkist með hverju árinu sem þorskurinn ferðast á
hrygningarslóð. Þorskur í Atlantshafi skiptist í landfræðilega og líffræðilega aðskilda hópa
þar sem sumir stofnar leggjast í far og aðrir eru staðbundnir (Neat ofl., 2006). Ástæða
þessa er ekki ljós. Einnig eru vísbendingar um að “heimasvæði” ákveðinna þorskstofna séu
takmörkuð og að þeir stofnar sem þar eru séu staðbundnir.
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Mynd 4.3: Þorskafli í tonnum, eftir tegund veiðarfæra á tíu ára tímabili. Upplýsingar úr
afladagbókum fiskistofu fyrir árin 1996- 2007.
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Mynd 4.4: Hlutfallsleg veiði þorsks árin 1996 – 2007, með mismunandi veiðarfærum. Tölur
fengnar úr afladagbókum fiskistofu.

Botntroll er það veiðarfæri sem mest er notað við þorskveiðar. Árið 2003 var 42% landaðs
þorskafla á Íslandi veiddur með botntrolli (mynd 4.3. og mynd 4.4.) og hefur þetta hlutfall
haldist nokkuð stöðugt frá 1996. Veiðar með botntrolli eru þær veiðar sem taldar eru valda
mestri röskun á búsvæðum á botni sjávar (sjá nánar kafla 5.1).
Þorskur myndi vafalítið njóta góðs af friðun hafsvæða. Það skiptir hins vegar miklu máli á
hvaða forsendum möguleg friðun yrði framkvæmd. Til þess að veiðistofni stækki (spillover
effects) þyrfti að velja svæði sem innihéldi frjósaman, hraðvaxta stofn. Samkvæmt
framansögðu væri þau svæði helst að finna á grunnsævi sunnanlands, þar sem áhrifa
jökuláa gætir. Þó má benda á að mikilvægt er að skoða enn betur stofnamun. Ef forsendur
friðunar væru hins vegar að uppfylla betur alþjóðasamninga og tillögur um líffræðilegan
fjölbreytileika færi líklegast betur á að friða fleiri og hugsanlega minni svæði þar sem
stakir stofnar lifa. Til að uppfylla þessar forsendur þyrfti að rannsaka mun betur
uppbyggingu þorskstofna á Íslandsmiðum, útbreiðslu þeirra og innbyrðis tengsl.

4.6.2 Ýsa

Melanogrammus aeglefinus

Ýsa finnst allt í kringum Ísland en þó heldur hún sig mun meira sunnan og vestan við
landið heldur en í kalda sjónum norðan og vestan við landið. Ýsa er botn- og grunnsævis
fiskur og hún lifir á leir- og sandbotni á allt frá 10 niður á 200 metra dýpi, hún finnst
jafnvel á meira dýpi. Hún hrygnir í hlýja sjónum undan Suður-, Suðvestur- og Vesturlandi
(Karl Gunnarsson ofl. 1998).
Fæða ýsu er fjölbreytileg. Seiðin lifa aðallega á smákrabbadýrum, s.s. ljósátu, rauðátu,
lirfum þeirra og fleiru. Fullorðin étur hún einkum ýmis botndýr, s.s. samlokur, smásnigla,
burstaorma, smákrabbadýr, marflær, ígulker, sæfífla og fleira. Einnig étur hún smáfiska
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eins og sandsíli, smásíld, loðnu, spærling, rækju, fiskseiði og jafnvel síldarhrogn. Fæðuval
ýsu er breytilegt eftir árstíma og stærð ýsunnar (Haraldur Árni Einarsson, 1997; Karl
Gunnarsson ofl., 1998).

Mynd 4.5: Magn ýsu eftir tegund veiðarfæra, upplýsingar fengnar úr afladagbókum
fyrir árið 2003. Afli á handfæri var aðeins 0,06% af heildarafla og kemur því ekki fram
á myndinni.

Fáar heimildir eru til um stofngerðir ýsu en talið að hér við land sé einn stofn.
Botntroll er það veiðarfæri sem mest er notað við veiðar á ýsu. Árið 2003 var 61% landaðs
ýsuafla á Íslandi veiddur með botntrolli (4.4 mynd).
Ef aðeins er einn stofn eins og gert er ráð fyrir að sé hérlendis þá þarf ekki að taka tillit til
líffræðilegs fjölbreytileika ýsunnar við stofnun þjóðgarðs í sjó. Hins vegar er þörf á
rannsóknum á hvar ýsan vex hraðast og hvar frjósemin er mest ef forsendur friðunar er
hámörkun afla úr sjó.

4.6.3 Ufsi

Pollachius virens

Við Ísland er ufsi algengari í hlýja sjónum sunnan- og suðvestan við Ísland en undan
Norður- og Austurlandi. Hann er bæði uppsjávar- og botnfiskur. Hann heldur sig allt frá
yfirborði og niður á 450 metra dýpi en er þó algengastur frá yfirborði og niður á 200 metra
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dýpi. Hann kýs að öllu jöfnu að halda sig í 4 til 12°C heitum sjó. Í Barentshafi finnst ufsi
þó í 2°C heitum sjó (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Ufsi velur sér fjölbreytt búsvæði, hann er
upp um allan sjó og yfir grýttum botni og sandbotni, einnig yfir kóralsvæðum og
svampbotni (Karl Gunnarsson ofl., 1998; Scott og Scott, 1988).
Fæða ufsa fer eftir stærð hans og á því á hvaða svæði hann er. Kviðpokalaus seiði éta fyrst
smákrabbadýr og fiskilirfur en síðan snýr hann sér að burstaormum, hveljum,
krabbadýrum, krabbaflóm, smáskeljum, fiskeggjum, seiðum og ljósátu (Karl Gunnarsson
ofl., 1998). Ljósátan er yfirgnæfandi fæða ufsa yfir 70 cm. Fullorðnir éta þeir ljósátu,
fiskseiði t.d. þorsk-, ýsu- og sandsílisseiði, einnig fisk eins og loðnu, síld, smáþorsk, ufsa,
ýsu, kolmunna, spærling og fleira. Stærstu ufsarnir éta jafnvel smokkfiska.
Hér við land hefst hrygning í lok janúar en nær hámarki í febrúar og lýkur um miðjan mars.
Helstu hrygningarsvæði ufsans eru suðaustur af landinu allt frá Lónsvík og vestur um að
Látrarbjargi (Gunnar Jónsson, 1992; Karl Gunnarsson ofl., 1998). Aðalhrygningarsvæðið
er þó á Selvogsbanka og Eldeyjarbanka. Ufsi hrygnir á 100-200 metra dýpi við 6-10°C
hita. Egg og lirfur berast með straumum frá hrygningarstöðvum í áttina vestur og norður
fyrir landið. Seiðin setjast á botninn þegar þau eru u.þ.b. 3-5 sm löng og halda sig í víkum,
vogum og fjörðum allt í kringum landið.
Á árunum 2000-2005 var 75-85% af lönduðum ufsa veiddur í botntroll (mynd 4.6), restin
af aflanum var veiddur með handfæri, línu, neti og dragnót (Nytjastofnar sjávar
2005/2006). Lítið er vitað um stofngerð og því óvíst um verndargildi fjölbreytileika
ufsastofna.

Mynd 4.6: Munur á magni landaðs ufsaafla eftir tegund veiðarfæra, upplýsingar
fengnar úr afladagbókum fyrir árið 2003
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4.6.4 Karfi

Sebastes spp.

Við Ísland eru þrjár tegundir af karfa af ættbálknum Scorpenidae, gullkarfi (Sebastes
marinus), djúpkarfi (S. mentella) og litli karfi (S. viviparus). Karfi finnst allt í kringum
landið en þó aðallega fyrir vestan landið og einkum á djúpmiðum. Djúpkarfi er þó ekki
norðan við landið. Útbreiðsla gull- og djúpkarfa skarast ekki mikið, djúpkarfi tekur við af
gullkarfanum á meira dýpi og litli karfi virðist halda sig á grynnri sjó en gullkarfi (Karl
Gunnarsson, 1998; Klara Jakobsdóttir, 1997; Saborido-Rey ofl., 2004).
Ungur, smár karfi (undir 20 sm að lengd) lifir aðallega á smáum svifdýrum, s.s
smákrabbadýrum eins og ljósátu og rauðátu einnig pílormum og fiskseiðum. Fullorðnir éta
þeir helst ljósátu og ýmsa fiska, s.s. síld, loðnu, ýmsa þorskfiska og rækju.
Ólíkt flestum beinfiskum þá hrygnir karfinn ekki eggjum, heldur gýtur hann þroskuðum
afkvæmum (Karl Gunnarsson ofl., 1998, Jakob Magnússon, 1994). Í einu goti gýtur
karfinn allt að 350.000 lirfum. Við klak eru lirfurnar u.þ.b. 5-7 mm langar. Frjóvgun fer
fram frá september til desember. Klakið tekur 4-5 vikur og got fer fram í apríl til maí og
talið er að það gerist á 200-500 metra dýpi við 4-8°C hita. Hér við land er aðalgotsvæði
suðvestur af Íslandi. Seiðin halda sig við botn við Austur-Grænlands og á íslenska
landgrunninu einkum norðan- og austanlands.

Mynd 4.7: Djúpkarfi veiðist svo til eingöngu í botntroll en einhver smá afli er á karfa á
línu eg enn minna í net. Munur á magni landaðs djúpkarfa og karfaafla eftir tegund
veiðarfæra, upplýsingar fengnar úr afladagbókum fyrir árið 2003.
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Botntroll er það veiðarfæri sem mest er notað við veiðar á karfa og djúpkarfa. Árið 2003
var 98% landaðs karfaafla og 100% landaðs djúpkarfaafla á Íslandi veiddur með botntrolli
(mynd 4.7).
Lítið er vitað um stofngerð karfa og verndargildi fjölbreytileika þeirra er óþekkt. Þar sem
karfi er mest veiddur með botntrolli sem talið er að geti raskað búsvæði á botni (sjá kafla
5.1) er líklegt að friðun hafsvæða myndi vera til hagsbóta fyrir karfastofna. Breytileiki í
frjósemi og vexti á milli svæða er óþekktur og því lítið vitað hvaða svæði gætu skilað
mestu fyrir karfastofna.

4.6.5 Skarkoli

Pleuronectes platessa

Skarkoli er algengur á grunnslóð alls staðar í kringum Ísland (Karl Gunnarsson ofl., 1998).
Í mars virðist útbreiðsla hans að mestu vera bundin við vestan- og sunnanvert landið en
mun minna er þó af honum norðaustan og austan við landið.
Skarkoli heldur sig að mestu á botni á grunnsævi. Kjörbúsvæði hans er sand- og leirbotn.
Þar sem hann er ekki viðkvæmur fyrir lítilli seltu, þá á hann það til að flækjast upp í árósa
og lón (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Skarkoli sem hefur verið merktur í Faxaflóa hefur
fundist sunnan við landið sem og austan og norðan við landið en skarkoli merktur í
Skjálfandaflóa hefur fundist austan, vestan og sunnan við landið.
Í fæðu skarkola ber mest á lindýrum, smákrabbadýrum og burstaormum en þó eru
smáfiskar eins og sandsíli einnig hluti af fæðu hans, enda er hann botnfiskur (Karl
Gunnarsson ofl., 1998).
Skarkoli við Ísland leggst í árlegt far milli hrygningarstöðva og fæðusvæðis.
Aðalhrygningarsvæðið er vestur og suðvestur af landinu og hrygningartíminn er í mars og
apríl. Eftir hrygningu heldur skarkolinn á fæðuslóð sem er suður, vestur og norðvestur af
landinu (Jón Sólmundsson ofl., 2005). Hrygning hefst u.þ.b. mánuði síðar norður af
landinu og lýkur í byrjun júní (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Skarkoli hrygnir á 50-100
metra dýpi.
Hængar koma fyrr á hrygningarsvæði en hrygnurnar og fara seinna. Þeir eru einnig mun
virkari en hrygnur á hrygningartíma (Jón Sólmundsson ofl., 2003). Hrygnurnar liggja á
botninum meðan hængurinn leitar að hrygnu sem er tilbúin til að parast. Þessir þættir valda
því að hængurinn er mun auðveiðanlegri en hrygnan á hrygningarsvæði. Meirihluti afla á
hrygningarslóð eru hængar.
Dragnót er það veiðarfæri sem aðallega er notað á skarkola en hún getur raskað botni þar
sem hún dregin (sjá 11.2. viðauka).
Skarkoli er áhugavert dæmi um möguleika friðaðra hafsvæða. Líklegt er að skarkoli
hagnist af friðun hrygningarsvæðis, þar sem kynjahlutfall skekkist vegna veiða á hængum.
Einnig má benda á að vöxtur er að öllum líkindum meiri á fæðuslóð. Þannig mætti ímynda
sér meira verðmæti veidds afla. Uppeldisstöðvar væru þá einnig undir friðun og mætti
búast við hraðari vexti þar sem ungviðið yrði fyrir minni truflun á sínu búsvæði.
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4.6.6 Loðna

Mallotus villosus

Loðna er lítil úthafsfiskur sem heldur sig í torfum. Hún telst til kaldsjávartegunda og finnst
allt í kringum norðurhvelið. Mismunandi er eftir aldri loðnunnar hvar hún heldur sig. Á
fyrsta ári finnst hún allt í kringum Ísland, þó í meira magni norður af landinu. Eins árs til
tveggja ára gömul er hún svo til eingöngu norður af landinu allt norður í Íslandhaf en
kynþroska loðna, tveggja ára og eldri, heldur sig norður og norðvestur af landinu. Loðnan
gengur á fæðuslóðir á sumrin til svæðisins vestur og norðvestur af Jan Mayen, jafnvel allt
norður á 72-74°N og til baka á haustin (Carscadden og Hjálmar Vilhjálmsson, 2002; Karl
Gunnarsson ofl., 1998).
Loðnan lifir stutt, yfirleitt ekki lengur en fjögur ár og lengi var talið að bæði kynin dræpust
eftir hrygningu. Líklega lifir hluti hrygningastofnsins af hrygningu, þó aðallega hrygnurnar
(Carscadden og Hjálmar Vilhjálmsson, 2002). Mismunandi er eftir svæðum hvernig og
hvar loðnan hrygnir. Í Norðaustur Atlantshafi hrygnir hún á botninn á meira dýpi en t.d.
loðna í Norðvestur Atlantshafi, sem hrygnir nánast uppi í fjöru. Loðnan hrygnir á botninn
og eggin festast við yfirborð botnsins.
Loðnan ferðast langt á fæðuslóðir, sú sem hrygnir hér við land fer langt norður fyrir Ísland
en kemur suður fyrir landið til að hrygna (Carscadden og Hjálmar Vilhjálmsson, 2002). Á
leið sinni á hrygningarsvæði er hún mikilvæg fæða fugla og fiska, sérstaklega þorsks.
Stærð stofnsins er mjög breytileg frá einu ári til annars, sem skýrist af háum náttúrulegum
dauða og stuttum lífsferli.
Loðnunót er það veiðarfæri sem notað er við loðnuveiðar (sjá kafla 5.1).
Sakir mikils fars er ólíklegt að friðun hafsvæða hafi mikil áhrif á stofna loðnu. Mögulega
mætti skoða áhrif friðunar á hrygningarsvæðum en óvíst er hvort einhver árangur næðist af
því.

4.6.7 Síld

Clupea harengus

Síld hefur verið skipt í marga stofna eftir því hvar og hvenær hún hrygnir. Við Ísland lifir
vor- og sumargotssíld og einnig gengur hingað Norsk vorgotsíld. Vorgotssíldin og norski
stofninn eru hafsíldar en sumargotssíldin telst vera grunn- eða strandsíld.
Síld finnst allt frá yfirborði og niður á 20-250 metra dýpi. Hún er þolin gagnvart
mismunandi seltustigi og finnst í sjó sem er allt frá því að vera ísaltur og að því að vera
fullsaltur. Fæða fullorðinnar síldar er mest ýmisskonar smákrabbadýr þó aðallega rauðáta
og skyldar tegundir. Hún étur einnig mikið af ljósátu og loðnuseiðum, marflóategundum,
ofl. Fæða síldarlirfa eftir að þær komast af kviðpokastigi, er t.d smáþörungar og ungar
krabbaflær (Karl Gunnarsson ofl., 1998).
Norsk-íslenski síldarstofninn er stærsti síldarstofn sem um getur. Síldin hrygnir aðallega
við Noreg en einnig við Færeyjar og kom áður til Íslands í fæðuleit á sumrin. Nákvæmar
farleiðir eru þó ekki þekktar. Á hafísárunum (1965-1969) hraktist síldin frá Norðurlandi
vegna sjávarkulda og átuskorts. Um það leyti hrundi stofninn og eftir það stöðvaðist þetta
farmynstur og það sem eftir var stofnsins hélt sig við Noreg í næstum 25 ár (Jakob
Jakobsson og Østvedt, 1999).
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Sumargotssíldin hrygnir í júlí, aðallega fyrir sunnan Ísland og suðvestur af landinu.
Lirfurnar klekjast út í ágúst og myndbreytast ekki fyrr en vorið eftir, þ.e. lifa sem lirfur
fyrsta veturinn. Fram að tveggja ára aldri er síldin á uppeldisstöðvum sem eru aðallega
firðir norðan og norðvestan lands. Fæðuslóðir eru út af vestur og austurströnd landsins en
vetrarstöðvar stofnsins hafa verið breytilegar síðustu ár. Á árunum 1980 til 1989 héldu
fullorðnar síldar sig inni í fjörðum Austanlands. Seinni ár hefur hún haldið sig út fyrir
austurströndinni við landgrunnsbrúnina, meðan nýliðar hafa haldið sig suðaustur af landinu
yfir veturinn (Jakob Jakobsson og Gunnar Stefánsson, 1999).
Snemma á 7. áratuginum var farið að veiða úr stofninum allt árið, sem varð til þess að
stofninn varð fljótt ofveiddur (sjá 4.8 mynd). Þessu fylgdi léleg nýliðun sem einnig er hægt
að tengja versnandi umhverfisáhrifum á þessum tíma (Jakob Jakobsson og Gunnar
Stefánsson, 1999). Í lok árs 1971 var það útséð að stofninn var hruninn. Var áætlað að
hrygningarstofninn væri um 12.000 tonn, sem hélt sig yfir veturinn í tveimur hópum
suðaustur af landinu. Um sumarið 1971 varð nýliðun tiltölulega öflug sem varð svo
grunnur að bata stofnsins. Síld er veidd í síldarnót (sjá kafla 5.1).

Mynd 4.8: Sumargotsíld. Heildarafli Íslendinga og annarra í tonnum, á Íslandsmiðum, árin
1951- 2002.
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Þar sem síld heldur sig í stórum torfum og stundar töluvert far er ólíklegt að friðun
hafsvæða hafi einhver áhrif á stofnstærð síldar nema kannski á uppeldis- eða fæðuslóðum.

4.6.8 Aðrar fisktegundir
Fjöldi fisktegunda lifir í hafinu umhverfis landið. Þessar tegundir eru allar mikilvægar,
hver með sínum hætti, en skipta etv. ekki allar jafn miklu máli. Sumar tegundir eins og
keila (Brosme brosme) er mikilvægur meðafli en hún er botnfiskur sem lifir á 20-1000
metra dýpi. Hún hrygnir á 200-400 metra dýpi. Hér við land hrygnir hún á jöðrum
landgrunnsins suður og suðvestur af landinu og einnig er talið að hún hrygni nálægt
suðvesturströndinni (Karl Gunnarsson ofl., 1998).
Hrognkelsi (Cyclopterus lumpus) eru einkum veidd vegna hrogna sem skapa umtalsvert
verðmæti. Við Ísland finnast hrognkelsi allt í kringum landið en þó eru þau algengari
norður og austur af landinu. Veiðar eru aðallega stundaðar í net nærri landi en hrognkelsi
eru úthafsfiskar sem koma að landi á vorin til að hrygna. Þau hrygna á grýttum og
þaragrónum botni á 0-40 metra dýpi. Hrognkelsi fara í hrygningargöngur, leita á
uppeldisstöðvarnar og koma á sama stað ár eftir ár (Karl Gunnarsson ofl. 1998). Friðun
hafsvæða ætti ekki að skipta miklu máli hvað varðar hrognkelsi nema þá við strendur þar
sem hrygning á sér stað.
Þrjár sandsílistegundir eru í sjónum í kringum Ísland. Sandsíli (Ammodytes tobianus),
marsíli (Ammodytes marinus) og trönusíli (Hyperoplus laneolatus). Lang algengast er
marsíli en yfirleitt er átt við það þegar talað er um sandsíli. Sandsíli eru ekki nýtt nema að
mjög litlu leyti en er samt gríðarlega mikilvæg tegund sem fæða annara fiska og dýra. Ekki
er mikið vitað um sandsíli hér við land en þau virðast vera mjög staðbundin á grunnsævi.

4.7 Hryggleysingjar
4.7.1 Hörpudiskur

Clamys islandica

Á Íslandi finnst hörpudiskur allt í kringum landið fyrir nema við suðurströndina, en hefur
þó fundist við Vestmannaeyjar (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Búsvæði hörpudisksins er
aðallega á hörðum botni, malarbotni eða grófum skeljasandsbotni. Hann hefur fundist á allt
frá 2 til 100 metra dýpi. Hörpudiskurinn er síari sem nýtir fæðuagnir úr uppsjónum.
Veiðar á hörpudisk á Íslandsmiðum hófust árið 1969 og hefur veiðin verið að mestu í
Breiðafirði eða milli 80% og 100% af lönduðum afla (Elena G. Garcia ofl., 2006).
Hafrannsóknarstofnunin lagði til að veiðar yrðu ekki leyfðar fiskveiðiárið 2009/2010 og
var það sjöunda árið í röð sem það var lagt til. Byggði ráðgjöfin á lækkandi
stofnstærðarvísitölu (Nytjastofnar sjávar 2008/2009). Haustið 2003 var hörpudisksstofninn
í sögulegu lágmarki og mældist tæplega 30% af meðaltali áranna 1993-2000 (Elena G.
Garcia, 2006a, Nytjastofnar sjávar 2005/2006). Tíðni náttúrulegra dauðsfalla hefur mælst
há, sérstaklega meðal stærri skelja og einnig fór nýliðun í veiðistofni minnkandi í
árgöngum 1992-1996. Þó sýndu mælingar stækkun í stofninum um 15% haustið 2003 og
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var þá svipaður að stærð og í apríl 2003. Þessi stækkun var rakin til batnandi nýliðunar hjá
yngri árgöngum 1999-2001. Stofnmælingar frá því haustið 2005 sýndu að nýliðunin skilaði
sér ekki inn í veiðistofninn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að náið samband er á milli
minnkunar stofnsins og aukins dauða sem er óháður veiðum. Athygli vekur að samhliða
minnkun stofnsins hefur hitastig sjávar í Breiðafirði verið hærra undanfarin ár en á
sambærilegu tímabili áður. Sýnt hefur verið fram á töluverða frumdýrasýkingu ásamt
vefjabreytingum sem virðast tengjast afföllum í stofninum (Elena G. Garcia, 2006a).
Plógur er það veiðarfæri sem notað er við hörpudiskveiðar. Plógurinn skefur upp af
botninum og raskar því botni þegar hann er dreginn (sjá kafla 5.1).
Hörpudiskur myndi líklega njóta góðs af friðun svæða vegna þess hversu staðbundinn hann
er.

4.7.2 Leturhumar

Nephrops norvegicus

Leturhumar finnst við strendur Evrópu, frá Noregi og allt til Suðvestur-Spánar. Einnig
finnst hann við Ísland, Færeyjar, Bretlandseyjar og víða í Miðjarðarhafi. Hann lifir aðeins í
hlýja sjónum suður af landinu frá Hornafirði og vestur inn í Faxaflóa (Nytjastofnar sjávar
2005/2006). Hann finnst á 20-500 metra dýpi. Við Ísland er humar veiddur á 110- 270
metra dýpi á svæðinu frá Lónsdjúpi við Suðausturland til Jökuldjúps við Snæfellsnes.
Humarinn lifir í leirbotni og grefur sér göng ofan í botninn. Þessi göng ná oftast 20-30 cm
niður fyrir yfirborð en göngin notar hann til að verjast rándýrum (Nytjastofnar sjávar
2005/2006). Ekki er vitað hver helsta fæða humars við Ísland er. Í Færeyjum og í Skotlandi
er fæðan aðallega dýr sem lifa í eða við botninn, svo sem burstaormar, smávaxin
krabbadýr, skeljar og ígulker.
Veiðistofn humars 6 ára og eldri, er talinn árið 2008 vera 18.000 tonn sem er svipað og
árið áður en nokkuð stærri en árið 2006. Stofninn er talinn hafa verið stöðugur undanfarin
ár en var í sögulegu lágmarki árin 1995-2000 (Nytjastofnar sjávar 2008/2009).
Víða eru gildrur notaðar við humarveiðar en hér við land eru svokallaðar humarvörpur,
svipaðar botnvörpum, aðallega notaðar (sjá kafla 5.1).
Leturhumar er líklega viðkvæmur fyrir botnraski, en er staðbundin tegund og myndi
líklega njóta góðs af svæðafriðun.

4.7.3 Rækja

Pandalus borealis

Rækja lifir í Norður-Atlantshafi, Norður-Íshafi og Norður-Kyrrahafi, einnig finnst hún í
Barentshafi við Novja Semlja, Frans Jósefsland og norðan frá Svalbarða suður með
ströndum Noregs og til Skagerrak (Karl Gunnarsson ofl., 1998). Rækja er allt í kringum
Ísland við Jan Mayen og Grænland. Hún finnst með austurströnd Norður-Ameríku frá
Labrador í Kanada og suður með, allt til Maine í Bandaríkjunum.
Rækja finnst á dýpi allt frá 20-1400 metrum en algengast að hún sé á 50-700 metra dýpi.
Hún heldur sig að mestu á leirbotni en finnst þó stundum á hörðum botni (Karl Gunnarsson
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ofl., 1998). Hér við land hefur rækja aðallega verið veidd á svæðinu frá Eldey við
Reykjanes, norður fyrir landið og austur með Norðurlandi og suður með Austfjörðum.
Rækja lifir aðallega á smádýrum á eða við botn. Eftir að dimmir færir hún sig af botni og
upp í uppsjóinn til að veiða svifdýr. Einnig étur hún hræ á botni.
Rækjuveiðar á djúpslóð hófust í byrjun áttunda áratugarins fyrir Norðurlandi þó í litlum
mæli til að byrja með, voru ekki nema brot af heildarveiði þar til 1983 en jukust eftir það
jafnt og þétt þar til á síðari hluta tíunda áratugarins (Nytjastofnar sjávar 2005/2006).
Rækjuaflinn á djúpslóð við Ísland hefur minnkað verulega frá árinu 1997 og var ekki nema
27.000 tonn árið 2002, rúm 22.000 tonn árið 2003 og aðeins tæp 4.000 tonn árið 2005,
miðað við 70-80.000 tonn þegar best lét um miðjan tíunda áratug síðustu aldar. Rækja er
veidd með rækjuvörpu (sjá kafla 5.1).
Rækjuveiðar á grunnslóð hafa nánast lagst af síðustu ár og búist er við að veiðarnar verði í
áfram lágmarki (Nytjastofnar sjávar 2008/2009). Veiði hefur aðeins verið leyfð á
grunnslóð á miðum við Snæfellsnes og lagði Hafrannsóknarstofnunin til að leyft yrði að
veiða 900 tonn þar á fiskveiðiárinu 2009/2010. Göngur ýsu og þorsks hafa aukist verulega
frá því 2003, t.d. hefur ýsugengd aukist sérstaklega í Arnarfirði undanfarna tvo vetur og
hefur rækjustofninn þar minnkað verulega.
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5

Veiðar

Samkvæmt Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, Food and Agriculture
Organization (FAO), höfðu um 200 milljónir manna atvinnu af fiskveiðum heiminum árið
1993 og störfum tengdum þeim. Á sama tíma komu 19% af öllum dýrapróteinum í fæðu
manna frá afrakstri fiskveiða (Botsford, 2004). Árið 2006 kom 58,3 milljón tonn af fæðu
heimsins frá fiskveiðum (FAO, 2008). Á heimsvísu var 100 milljón tonnum landað árið
1990 og u.þ.b. helmingur einstakra fiskistofna var talinn ofveiddur. Það er því augljóst að
fiskveiðar hafa mikil áhrif um allan heim. Einnig kemst FAO að því að ¼ allra fiskistofna
sé ofveiddur og kemur þetta fram í skýrslu samtakanna 2009 (FAO, 2003-2010).
Fiskveiðar hafa áhrif á vistkerfi sjávar með beinum og óbeinum hætti. Sérstaklega á þetta
við um strandsvæði þar sem fiskveiðar og aðrar athafnir mannsins eru áberandi. Bein áhrif
eru á frumframleiðni en 8% af heildarafrakstri frumframleiðni í hafi hverfur með
fiskveiðum (Botsford, 1997). Einnig hafa fiskveiðar bein áhrif á nytjastofna sem í mörgum
tilvikum eru ofveiddir, s.s. sardínustofnar við Kaliforníu og Japan seint á 5 áratug síðustu
aldar. Nærtækt dæmi er hrun kanadíska þorskstofnsins og nokkurra botnfisksstofna við
Nýja England. Við þetta má bæta íslenska þorskstofninum, en á fiskveiði árinu 2007/2008
hefur þorskkvóti verið skorinn niður úr 190.000 tonnum í 130.000 tonnum, miðað við
2006/2007 en aflaheimildir þorsks, fiskveiðiárið 1999/2000 voru 250.000 tonn (5.1. mynd)
(Reglugerð um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2007/2008).
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Mynd 5.1.: Aflaheimildir á Íslandsmiðum, fiskveiðiárin 1999/2000, 2006/2007 og 2007/2008.
(Heimasíða Sjávarútvegsráðuneytis).

5.1

Veiðarfæri

Mismunandi er eftir tegundum hvaða veiðarfæri eru notuð við veiðar. Hönnun veiðarfæra
stjórnast af atferli þeirra fiska eða hryggleysingja sem sóst er eftir.
Í bókinni Sjávarnytjar við Ísland er flokkun veiðarfæra og veiðiaðferða sem notuð eru nú á
tímum við Ísland, sem hér segir: handtínsla (söl, kræklingur, skollakoppur), færi, lína, net,
gildrur, dragnót, hringnætur, vörpur, plógar, klær, þangskurðarprammi og hvalskutull (Karl
Gunnarsson ofl. 1998).
Færi
Tvær gerðir færa eru notuð hér við land, handfæri eða skakrúlla og veiðistöng. Handfærið
er rúlla, færi, slóða og sökka. Rúllan er fest við borðstokkinn og er 50-200 m langt færi á
rúllunni, færið er yfirleitt úr 2 mm þykku girni, á enda færisins er festur slóði sem er
grennra girni u.þ.b. 1,5 mm. Á þennan slóða eru fimm til átta önglar sem bundnir eru í 15 –
20 cm langa tauma sem mynda lykkjur á slóðanum með jöfnu millibili. Slóðinn er á bilinu
sex til átta m að lengd og er yfirleitt hengd á hann sökka eða lóð sem vegur tvö til fjögur
kg. á þyngd. Önglarnir eru um 10 cm langir með sveigðum legg og hjálægum bug. Yfirleitt
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er sett gervibeita á öngulinn og er það oftast þunn, lituð gúmmíslanga sem er smeygt yfir
legginn og er á gúmmíslöngunni flipi sem hangir niður fyrir öngulinn. Eitthvað er þetta
mismunandi eftir því hvað er verið að veiða, t.d. er við ýsuveiðar oft notaðir svokallaðir
plötuönglar sem hafa aflanga plötu sem fest er langsum á legginn. Við veiðar er færinu
slakað niður á það dýpi sem fiskurinn heldur sig. Síðan er færinu slakað og híft á víxl en
það er jafnan kallað að keipa eða skaka. Þegar svo fiskur hefur bitið á er færið dregið upp.
Í dag eru þessar veiðar að mestu sjálfvirkar og tölvustýrðar, og rafdrifnar rúllur notaðar.
Lína
Lína er afkastameira veiðarfæri en handfæri og þróaðist línan frá því. Á móti kemur að hún
er dýrari í rekstri og stofnkostnaðurinn er einnig meiri. Útbúnaðurinn sem fylgir
línuveiðum er mun fyrirferðar meiri og samanstendur hann af línuspili, bala og beitu.
Gervibeita hefur yfirleitt ekki reynst vel við línuveiðar nema að hún er að litlu leyti notuð
við ýsuveiðar. Á minni bátum, landróðrabátum er beitt í landi en beitingavélar eru oftast
um borð í stærri bátum. Lína er að mestu notuð við veiðar á þorski, steinbít, keilu, grálúðu
og löngu og að einhverju leyti er línan einnig notuð við veiðar á tindabikkju, ufsa, lúðu og
fleiri tegundum. Við túnfiskveiðar er notuð sérstök gerð af línu, svo kölluð flotlína. Í dag
eru fimm gerðir af línum notaðar hér við veiðar, þ.e. fiskilína, lófótlína, haukalóð eða
lúðulóð, hákarlalína og áðurnefnd túnfisklína.
Fiskilína samanstendur af lóð, taumum og krókum eða önglum. Hefðbundin lína er notuð
við veiðar á grunnslóð, lóðin er oftast úr ofnu þriggja þátta terlínefni, fjórir til sjö mm í
þvermál. Taumunum er stungið milli þátta með 1 – 1,3 m millibili og þeir festir með bragði
um lóðina. Taumarnir eru úr ca. 2 mm þykku tvöföldu nælonbandi sem snúið er saman.
Oftast eru rúmlega 100 önglar á hverri lóð og fjórar lóðir tengdar saman í svokallað bjóð
eða bala. Mismunandi er hve löng línan er og fer það t.d. eftir botnlagi og straumum. Stærð
bátsins ræður hversu langa línu er hægt að vera með og einnig fer það eftir stærð bátsins
hvort beitt er um borð í beitingavél eða handbeitt í landi.
Ýmsar útgáfur af línu eru notaðar, s.s. lófótlína, haukalóð eða lúðulóð, hákarlalína og
flotlína.
Net
Net eru veiðarfæri sem liggja lóðrétt í sjónum, ýmist uppi við yfirborð (flotnet), miðsævis
(reknet) eða við botn (lagnet). Byggist veiðin á því að fiskarnir synda á netið og flækjast í
því. Netin eru ferköntuð með flotteini að ofan og sökkteini að neðan, til hliðanna eru
yfirleitt brjóstlínur sem ná milli flotteins og sökkteins. Það er svo mismunandi hvernig
þessi atriði eru nákvæmlega útfærð og fer það eftir því hvaða tegund á að veiða, hversu
djúpt netið á að liggja og hvernig straumurinn og ölduhreyfingin á svæðinu er.
Einnig er mismunandi hvaða efni er notað í netin en algengast er þó pólýamíð.
Möskvastærð eða riðill fer eftir hver stærðardreifing aflans á að vera. Einnig fer
möskvastærð eftir því hvaða tegund á að veiða.
Dragnót, snurvoð
Dragnót er aðallega notuð við veiðar á sendnum eða leirugum botni, nálægt landi við
veiðar á flat- og bolfiski. Notaðar eru tvennskonar dragnætur og er munurinn á þeim er að
vængir og netop eru hærri á þorskvoðinni en á kolavoðinni og ekkert þak er á kolavoðinni
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Dragnótin er notuð allt í kringum landið við veiðar á 30 - 200 m dýpi. Dragnótin líkist
botnvörpu þó hefur dragnótin ekki grandara, hlera, togvíra eða bobbinga.
Dragnót samanstendur af pokalaga belg og út frá honum liggja stórir vængir. Frá þessum
vængjum liggja dragstrengir. Dragstrengirnir ýta við fiskinum og safna honum í netið.
Neðan á dragnótinni er fótreipi sem hjálpar til við að smala fisknum inn í netið en það ver
einnig netið. Byrjað er að setja annan dragstrenginn út. Á enda hans er bauja sem
auðveldar það að finna endann aftur. Skipið leggur svo dragstrenginn í boga þar til nótinni
er kastað. Hinum dragstrengnum er svo keyrt í boga á móti þeim fyrri. Fyrri strengurinn er
síðan tekinn um borð og keyrt er af stað og nótin dregin á eftir skipinu. Meðan dregið er,
lokast hringurinn smám saman og fiskurinn innan togsvæðisins smalast saman inn í
voðina. Þegar strengirnir hafa lagst saman lokast voðin og er hífð um borð.
Hringnót (herpinót, snurpunót)
Hringnætur eru stærstu veiðarfæri sem notuð eru við landið. Þær eru fyrst og fremst
notaðar við síld- og loðnuveiðar.
Hringnót er netgirðing sem lögð er hringinn í kringum fiskitorfu. Hún samanstendur af
aflöngum netstykkjum úr næloni sem eru saumuð saman lóðrétt og mynda mjög stórt net.
Meðal síldarnót er 550m löng og 180m djúp. Á efri brún netsins eru flot sem halda netinu á
floti og við neðri brún netsins er teinn sem á eru festar blýsökkur til að þyngja netið.
Einnig eru snurpuhringir festir á neðri brún netsins og í gegnum þá þræddur snurpuvír.
Netið er lagt utan um torfuna og neðri teinninn látinn síga til að komast niður fyrir torfuna.
Nótinni er lokað að neðan með því að hífa snurpuvírinn inn. Því næst er annar endi
nótarinnar dreginn inn í skipið og minnkar þá nethringurinn þar til aðeins lítill netpoki er
við hliðina á skipinu og í honum liggur fiskurinn. Fiskinum er svo dælt upp í skipið.
Hringnót er stærsta veiðarfærið sem notað er við Ísland og vegur um 40 tonn. Hringnótin
er einnig afkastamesta veiðarfærið við Ísland, þ.e.a.s. tekur mestan afla. T.d. getur
kolmunnatroll tekið allt að 200 tonn í einum drætti.
Síldarnót og loðnunót eru svipaðar og notaðar eins og nöfnin gefa til kynna við loðnu og
síldveiðar.
Vörpur
Vörpur eru trektarlaga netpokar sem dregnir eru láréttir í sjónum. Tvennskonar vörpur eru
notaðar, botnvörpur sem dregnar eru við botn og flotvörpur sem eru dregnar miðsævis.
Í aðalatriðum eru þær svipaðar. Notaðar eru þrenns konar botnvörpur, þ.e. fiskivarpa,
rækjuvarpa og humarvarpa, en ein gerð af flotvörpum og er hún aðallega notuð við veiðar
á úthafskarfa, þó hafa flotvörpur eitthvað verið notaðar við síld- og loðnuveiðar.
Botnvarpan er notuð á dýpi allt frá nokkrum tugum metra niður á meira en 1500 metra
dýpi. Togvírar liggja frá skipinu að hlerunum. Um borð eru togvírarnir vafðir upp á tromlu.
Hlerarnir eru járnhlerar sem eru festir þannig að þeir mynda horn á togstefnuna og leita því
út til hliðanna vegna viðnáms. Grandarar eru festir við hlerana með bakstroffum (vírar) og
halda vörpunni opinni þegar hlerarnir toga í þá. Grandararnir eru einnig festir við vængi
vörpunnar. Á efri brún netsins er höfuðlína sem er festa fyrir flotkúlur sem halda netinu
lóðréttu opnu og á neðri brún netsins er fótreipi sem á eru gúmmíhjól og er hlutverk þeirra
að halda vörpunni á botninum og varna því að fiskarnir komist undir netið, en varna einnig
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að varpan festist ekki í ójöfnum á botninum. Fiskar sem eru á botni þar sem botnvarpa
kemur, flýr og syndir á undan vörpunni. Að lokum gefst hann upp á sundinu og lendir þá í
netinu. Flotvarpan er helst notuð til að veiða karfa, síld og kolmunna og eru dregnar
miðsæviss og snerta sjaldan botn. Helsti munurinn liggur í því að í stað fótreipis er keðja
til að þyngja fiskilínuna til að halda netinu lóðrétt opnu og að hlerarnir líkjast
flugvélavængjum til að þeir svífi miðsævis.
Plógar
Hér á landi eru í notkun fjórar gerðir af plógum, þ.e.: hörpudisks-, ígulkerja- og tvær gerðir
kúfskelja plóga. Önnur kúfskeljagerðin notar vatnsþrýsting til að ná skelinni en
hefðbundnari gerðin hefur tinda sem grafa kúfskelina upp.
Flestir plógar eru eins og rökur með pokum á til að safna aflanum. Þessi veiðarfæri eru
yfirleitt notuð til að skafa upp lífverur af botninum. Plógar taka annaðhvort infánu eða
epifánu og fer það eftir gerð plógsins. Á mjúkum botni sléttir plógurinn úr misfellum á
botninum. Á hörðum botni skrapar plógurinn upp lífverur sem lifa ofan á yfirborðinu
(2002. Anonymous).

5.2 Áhrif veiða á lífríki sjávarbotns
Á síðustu þremur áratugum hefur umræðan um áhrif veiðarfæra á lífríki sjávar aukist. Sýnt
hefur verið fram á að fjölbreytileiki búsvæða eykur afkomulíkur margra fiskitegunda.
Mismunandi lífverur á botni sjávar og ólíkar botngerðir auka þennan fjölbreytileika. Það er
ljóst að veiðar hafa ýmis konar áhrif á búsvæði og lífverur sjávar en áhrifin fara eftir
umfangi veiðanna og tegundum veiðarfæra ofl. (Anonymous, 2002). Veiðar með botntrolli
og plóg hafa verið umdeildar. Þau veiðarfæri sem líklegust eru til að eyðileggja búsvæði,
eru veiðarfæri sem dregin eru eftir botninum. Botnvörpur, plógar og dragnót eru slík
veiðarfæri (sjá kafla 5.1).
Búsvæði nærri landi hefur verið breytt áþreifanlega með veiðum og veiðar hafa eyðilagt
búsvæði á sjávarbotni. Veiðar með botntrolli og veiðarfærum sem skafa upp botninn fara
illa með viðkvæm búsvæði (Botsford, 1997). Togveiðar með botnvörpu og plóg (Sjá kafla
5.1) eru stundaðar á u.þ.b. 75 % af landgrunni heimsins (Hixon og Tissot, 2007). Umræða
um neikvæð áhrif botnveiða á hafsbotninn hefur verið áberandi undanfarin ár og hafa
þessar veiðar valdið ákveðnum áhyggjum (Anonymous, 2002). Rannsóknaráð
Bandaríkjanna (2002) kemst að þeirri niðurstöðu í athugun sinni að botnveiðar, minnki
fjölbreytileika búsvæða, breyti samfélögum á hafsbotni, minnki framleiðni á botni sjávar
og hafi mikil áhrif á fánu á svæðum þar sem annars er lítil náttúruleg truflun til staðar.
Staðfest hefur verið að botnveiðar í Austur Beringshafi hafa haft langvinn áhrif á lífríki
botnsins, t.d. hafa hryggleysingjar mælst smærri og tegundafjölbreytni minnkað en þar eru
svampar og sæfíflar sérstaklega viðkvæmir (McConnaughey ofl., 2000). Í rannsókn við
Alaska kom í ljós að á svæðum sem togveiðar voru stundaðar var tegundafjölbreytni og
þéttleiki staðbundinna tegunda minni en á svæðum sem engar togveiðar voru stundaðar
(Stone et al. 2005). Munur á lífríki togveiðisvæða og svæða án slíkra veiða á Coquille
Bank við Oregon í Bandaríkjunum var mikill. Þegar þessi svæði voru borin saman sást að á
togaða svæðinu voru umtalsvert færri einstaklingar og tegundir botnfiska sem og mun færri
hryggleysingjar, sem lifa á botninum (Hixon og Tissot, 2007). Þessar niðurstöður voru
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svipar niðurstöðum í rannsóknum McConnaughy ofl. (2000) að öðruleyti en að í þeim
rannsóknum sást að meiri fjölbreytileiki var meðal stærri hryggleysingja á toguðu
svæðunum. Mesti munurinn var þó á þéttleika sæfjaðra á ótogaða og togaða svæðinu. Þar
var það í miklum þéttleika en aftur á móti á togaða svæðinu var það ekki til staðar. Það var
engin fylgni milli þéttleika sæfjaðra og þéttleika fiska á svæðunum, sem er vísbending um
að sæfjaðrir veiti ekki fiskum á svæðinu skjól. Hins vegar var fylgni sem var á mörkum
þess að vera marktæk milli þéttleika plógfara eftir toghlera og þéttleika fiska. Þetta gæti
verið bein afleiðing þess að fiskurinn er veiddur í burtu og/eða vegna breytinga á
búsvæðum þegar togað er yfir svæðin.

5.3 Áhrif veiða á arfbæra eiginleika
Á undanförnum árum hafa verið settar fram tilgátur um að nýting auðlinda geti valdið
varanlegum breytingum á eiginleikum tegunda og á lífsögu þeirra (Ernande ofl., 2003,
Einar Árnason ofl., 2009). Við nýtingu fiskistofna er dánartíðni innan stofna aðallega
vegna veiða og það getur haft áhrif á aðlögun svipgerða viðkomandi tegundar.
Flest veiðarfæri eru hönnuð til að veiða fyrirfram skilgreinda einstaklinga úr stofni, t.d.
stóra og þar af leiðandi eldri einstaklinga úr stofninum. Staðsetning fiskveiðanna er
yfirleitt ekki heldur tilviljanakennd, veitt er þar sem veiðanlegur lífmassi er mestur eða þar
sem best aðgengi er að fiskstofnum (Law, 2000). Ef einhver hluti breytileika í svipgerð er
háður mismunandi erfðum milli einstaklinga, þá valda veiðar þróunarlegum breytingum. Í
þessu samhengi eru svipgerðareinkenni sem tengjast afrakstri, s.s. vexti, lengd- og aldri við
kynþroska og frjósemi sérstaklega mikilvægar.
Þegar talað er um varanlegar breytingar vegna nýtingar auðlinda er nauðsynlegt að aðskilja
þá þætti sem hafa áhrif á breytingarnar. Í fyrsta lagi hefur nýting fiskistofna áhrif á
erfðafræðilega samsetningu stofnsins þegar ákveðnir einstaklingar eru valdir úr sérstaklega
til nýtingar, sem getur leitt til þess að breytingar á lífsögu tegundarinnar/stofnsins geta átt
sér stað mjög hratt. Í öðru lagi gerir sveigjanleiki í svipgerð einstaklingum kleift að
bregðast hratt við breytilegum umhverfisaðstæðum sem veiðar orsaka (Law, 2000;
Ernande ofl., 2003).
Ekki er talinn neinn vafi á því að fiskveiðar hafi þróunarleg áhrif á svipgerðareinkenni
fiska (Law, 2000). Talið er að veiðar þvingi þróun í ákveðna stefnu og eina óvissan sé
hversu hratt þessi þróun verður. Þessar breytingar hafa veruleg áhrif á afrakstur veiða þar
sem sterkar vísbendingar eru um að fiskurinn sé að léttast. Ekki er auðvelt að snúa þessari
þróun við þar sem það virðist vera mun einfaldara að velja fyrir því að fiskar verði
kynþroska yngri frekar en eldri (Law, 2000; Enberg ofl., 2009; Einar Árnason ofl., 2009).
Jennings ofl. (1998) komust að því í sínum rannsóknum sem byggðu á lífsögu
fiskitegunda, að stærri og seinþroska fisktegundir þola verr ofveiði en þær tegundir sem
eru minni og verða kynþroska fyrr. Líklegt er að þéttleiki lítilla fiska sem verða kynþroska
snemma aukist þegar tegundir eru ofveiddar þar sem sterk tengsl eru á milli stærðar
fisksins og aldurs við kynþroska. Þegar líftími er stuttur verður það tímabil sem
einstaklingurinn er að fjölga sér styttri. Þetta gerir það að verkum að stærð stofnsins verður
mun óstöðugri (Jennings, 1998). Afleiðingarnar eru þær að fiskveiðistjórnun verður mun
erfiðari.
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6

Siglingaleiðir við Ísland

Helstu siglingaleiðir til landsins voru með suðurströndinni frá Evrópu, og fyrir
Reykjanesið til Reykjavíkur (Ásthildur E. Bernharðsdóttir og Soffía B. Guðmundsdóttir,
2003) og frá Norður-Ameríku (sjá mynd 6.1.).
Eftir strand Víkartinds í Háfsfjöru skammt austan Þjórsár árið 1997 jókst umræða almennt
um viðbrögð við bráðamengun, en þetta er eitt stærsta skipsstrand sem orðið hefur við
strendur Íslands. Mestu hugsanlegu mengunarvaldar eru þó olíuflutningaskip sem sigla til
landsins og undan ströndum þess.
Í janúar 2008 var gefin út tilkynninga til sjófarenda af sjómælingum Íslands, sem tók gildi
1. júlí 2008 um aðskildar siglingaleiðir, tvístefnuleiðir og svæði sem ber að forðast undan
Suður- og Suðvesturlandi. Ráðstafanirnar ná til allra skipa sem falla undir ákvæði
alþjóðasamnings um öryggi mannslífa á hafinu, SOLAS frá 1. nóvember 1974 með síðari
tíma breytingum. Þær taka ekki til herskipa, hjálparskipa herskipaflota eða annarra skipa í
eigu ríkisstjórna samningsaðila sem eru eingöngu starfrækt í þjónustu hins opinbera og
ekki í atvinnuskyni (Skýrsla Siglingamálastofnunar, 2001).
Ástæða þessarar tilkynningar var niðurstaða nefndar sem ríkisstjórn skipaði í febrúar 1998.
Hlutverk þessarar nefndar var m.a. að koma með tillögur að reglum um tilkynningarskyldu
og afmörkun siglingaleiða olíuskipa og annarra skipa sem sigla með hættulegan varning
inn í íslenska efnahagslögsögu sem m.a. innihalda heimildir til tafarlausrar stöðvunar ef
vart verður mengunar (Skýrsla Samgönguráðuneytis, 2003). Reglurnar nái einnig til
olíuskipa á siglingaleiðum milli hafna hér á landi.
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Mynd 6.1.: Alþjóðlegar siglingaleiðir við Ísland fyrir 1. júlí 2008.

Forsendur nefndarinnar fyrir tillögunum voru:
Að við suður- og suðvesturströnd landsins eru mikilvægar hrygningarstöðvar margra
nytjastofna t.d. þorsks, ýsu, loðnu, ufsa og síldar. Olía vegna slyss við suðurströnd landsins
getur borist inn í þetta vistkerfi og strandstraumur gæti á skömmum tíma dreift olíu langa
vegalengd. Olíumengunarslys við suðurströnd landsins hefði áhrif bæði á afrakstur
hrygningar og á veiðanlegan hluta stofnanna.
Að Surtsey og Eldey og hafsvæðin umhverfis eru friðlýst náttúruvætti og er súluvarpið í
Eldey talin vera ein mesta súlubyggð heims. Sjófuglastofnar á varpsvæðum, einkum
ungfuglar geta beðið verulegan skaða ef olíuslys verður.
Að algengasta siglingaleiðin milli suður- og vesturstrandar landsins er um sundið milli
Eldeyjar og Reykjaness, Húllið. Sjávarfallastraumar eru miklir í sundinu og mynda þeir
Reykjanesröst. Hún getur orðið illfær í stórviðri og þarf þá að sæta föllum til að komast í
gegn.
Að allt svæðið sem um ræðir sé innan íslenskrar landhelgi. Samkvæmt alþjóðalögum hefur
Ísland því óskoraðan rétt til að takmarka siglingar á því. Þó er mælst til þess að slíkt sé gert
eftir þeim aðferðum sem notaðar eru hjá Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO). Þannig er
tryggt að málið hafi fengið viðurkennda meðferð og að allir hlutaðeigandi fái vitneskju um
breytingarnar.
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Í tækniskýrslu Det Norske Veritas, sem tillögur nefndarinnar eru meðal annars byggðar á,
er nefnt að olíumengun frá skipum megi skipta í þrjá flokka (Skýrsla
Siglingamálastofnunar, 2001):
1.

2.
3.

Rekstrarmengun (þ.e. mengun vegna atvinnurekstar) af völdum olíu sem
losa má í samræmi við 9. reglu í II. MARPOL (á ekki við hér þar sem
svæðið sem mælt er með að sé svæði sem ber að forðast, er innan 50
sjómílna olíulosunarmarkanna).
Rekstrarmengun af völdum olíu sem losuð er ólöglega eða af gáleysi.
Mengun af völdum olíu sem berst út í umhverfið við sjóslys.

Svo virðist sem ákveðin hugarfarsbreyting hafi orðið við strand Víkartinds en með hliðsjón
af reynslu vegna strandsins voru sett ný lög um varnir gegn mengun hafs og stranda
(nr.33/2004). Markmið laganna er að vernda hafið og strendur landsins gegn mengun og
athöfnum sem stofnað geta heilbrigði manna í hættu, skaðað lifandi auðlindir hafsins og
raskað lífríki þess, spillt umhverfinu eða hindrað lögmæta nýtingu hafs og stranda. Einnig
er það markmið laganna að eftir mengunaróhapp verði umhverfið fært til fyrra horfs.
Í skýrslu sem gerð var vegna strands Víkartinds kemur fram að mengun hafi verið mun
minni en óttast var í fyrstu. Ekki er að sjá að nein sambærileg úttekt hafi verið gerð á
mengun vegna strands Wilson Muuga. Eina skýrslan sem er á heimasíðu
Umhverfisstofnunar er gerð af Kristínu Ólafsdóttur deildarstjóra á rannsóknarstofu í lyfjaog eiturefnafræði, Háskóla Íslands. Kemst hún að þeirri niðurstöðu að uppruni olíu sem
fannst á þangi og fugli úr fjörunni við strandstað, væri úr Wilson Muuga.
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Mynd 6.2: Alþjólegar siglingaleiðir við Ísland eftir 1.júlí 2008. (mynd tekin af heimasíðu Siglingastofnunar).

Með ákvörðun um afmörkun svæða sem ber að forðast við Suður- og Suðvesturland er
búið að afmarka mikilvægt svæði hvað varðar lífríki og í raun skilgreina mikilvægi þess
(sjá mynd 6.2). Þetta væri hægt að nýta sem vegvísi að stofnun þjóðgarðs í sjó.
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7

Friðuð svæði í íslenskri lögsögu

Við Ísland eru nokkur svæði sem hafa notið verndunar og verður sagt frá þeim helstu hér
að neðan. Þessi svæði eru vernduð af ýmsum ástæðum sem nánar verður greint frá en auk
þeirra er t.d. friðun við fuglabjörg, Surtsey ofl. Ýmis svæði eru svo vernduð gegn
ákveðnum veiðarfærum, t.d. vegna strengja eða lagna í sjó og eins geta náttúrulegar
aðstæður valdið því að ekki sé hægt að koma ákveðnum veiðarfærum við, t.d. vegna
mikilla strauma, stórgrýtisbotns ofl.

7.1 Kóralsvæði
Djúpsjávarkóralar vaxa yfirleitt á hörðum botni á miklu dýpi. Þeir vaxa hægt og verða
mjög gamlir (Risk ofl., 2002). Mest er vitað um útbreiðslu postulínskóralsins Lophelia
pertusa af þeim djúpsjávarkóröllum sem finnast í NA-Atlantshafi. Lophelia pertusa
myndar mjög fjölbreytt búsvæði fyrir fiska á landgrunnsbrúnum og brekkum niður af þeim
(Fosså ofl.,2002). Þ.a.l. eru kóralsvæðin mikilvæg fyrir vistkerfi í djúpsjó.
Botntroll eru talin mesti skaðvaldur djúpsjávarkórala þó önnur veiðitæki eins og lína og net
hafi einnig áhrif, þó mun minni (Fosså ofl., 2002; Hourigan, 2009). Þar sem kórallarnir eru
mjög hægvaxta verður bati slíkra svæða mjög hægur (Risk ofl., 2002). Í Noregi hefur
útbreiðsla postulínskórals Lophelia pertusa verið kortlögð og eyðilegging kóralrifja
skoðuð. Talið er að innan Norskrar lögsögu hafi 30-50% kóralsvæða skemmst eða
eyðilagst af völdum togveiða (Fosså ofl., 2002). Svipaða sögu er að segja frá Nova Scotia
(Breeze ofl., 1997). Frá árinu 2006 hafa stjórnvöld í Bandaríkjunum bannað veiðar með
botntrolli, á nærri 1,8 milljón km2 svæði á viðkvæmum búsvæðum á botni (Hourigan,
2009). Postulínskórall er á válista OSPAR yfir tegundir undir álagi (OSPAR, 2003).
Útbreiðsla postulínskórals Lophelia pertusa við Ísland hefur verið kotlögð og eru þekktir
39 fundarstaðir (Sigmar A. Steingrímsson og Sólmundur Tr. Einarsson, 2004). Í kjölfar
þess var lagt til að allar togveiðar væru bannaðar á kóralsvæðum við Ísland. Í kjölfarið var
sett reglugerð um bann við öllum veiðum nema á uppsjávarfiski með flotvörpu og hringnót
(sjá viðauka 11.2.5 og 11.2.6), á svæðum þar sem vitað er af viðkvæmum kóralsvæðum
(Sigmar A. Steingrímsson og Sólmundur Tr. Einarsson, 2004).
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Mynd 7.1.: Þekktir fundarstaðir Lophelia pertusa í NA-Atlantshafi (ICES 2003)

7.2 Strýturnar í Eyjafirði
Neðansjávarhverastrýturnar í Eyjafirði (7.2 mynd) eru forvitnileg fyrirbæri og að líkindum
einstakar á heimsvísu. Tilvist strýtanna í Eyjafirði var staðfest árið 1990, þegar
hitauppstreymi og loftbólur komu fram á fiskleitartækjum þegar rannsóknarskipið Bjarni
Sæmundsson sigldi yfir hverinn og svo aftur þegar Árni Friðriksson fór yfir árið 1991. Þó
hafði staðurinn verið þekktur meðal sjómanna í Eyjafirði sem Hverinn, en ef logn er og
sléttur sjór má greina uppstreymi frá strýtunum. Þetta eru þrjár mjóar hverastrýtur, 33 m
eru niður á eina strýtuna en 13 m á aðra, þær rísa 33, 25 og 45 metra frá botni. Nýlega
fundust fleiri strýtur vestan megin í firðinum.
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Svæðin eru utan netalaga og því í eigu ríkisins. Umhverfisráðherra friðlýsti strýturnar í
Eyjafirði og næsta nágrenni við þær sem náttúruvætti árið 2001. Markmiðið með
friðlýsingunni er að vernda einstakt náttúrufyrirbrigði sem felst í mynduninni,
efnasamsetningu þeirra, útliti og lögun sem og sérstöku örveruvistkerfi sem þar þrífst.
Verndarsvæðið er 200 m radíus út frá staðsetningu strýtanna á botninum.

© Erlendur Bogason

Mynd 7.2.: Mynd frá einni af strýtunum í Eyjafirði (Birt með leyfi höfundar).

Tog-, net- og línuveiðar (sjá viðauka 11.2) eru bannaðar á svæðinu. Rannsóknir og
sýnataka eru háð leyfi frá Umhverfisstofnun (UST) eða þess sem fer með umsjón
svæðisins. Leyfilegt er að kafa niður að strýtunum en bannað er að kasta akkerum innan
marka náttúruvættisins. Ljósbauju með tengibandi niður að næsta nágrenni strýtanna hefur
verið komið fyrir, þar sem kafarar geta farið niður að þeim. Ekki má setja merki eða
festingar í strýturnar.
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7.3 Breiðafjörður
Samkvæmt lögum nr. 54/1995 (sjá viðauka 11.4), um verndun Breiðafjarðar eru eyjar,
hólmar og sker friðlýst svæði ásamt fjörum í innri hluta fjarðarins sem markast af línu
dreginni frá Ytranesi á Barðaströnd við fjörðinn norðanverðan í Hagadrápssker um
Oddbjarnasker, Stagley og Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu. Vernd Breiðafjarðar
tekur til landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja. Vernduninni er einnig ætlað
að styrkja hefðbundna nýtingu hlunninda á svæðinu. Umsjón með vernduninni er í höndum
Umhverfisráðuneytisins en Breiðafjarðanefnd er ráðherra til ráðgjafar um framkvæmd
laganna um vernd Breiðafjarðar.
Líklegt er að Breiðafjörður sé eitt fjölskrúðugasta svæði við og á Íslandi. Fjölbreytt lífríki
er á verndarsvæði Breiðafjarðar og ýmsar gerðir jarðmyndana og breytilegar
landslagsgerðir. Mismunur á flóði og fjöru eykur mikið á breytileika landslags og er aðal
áhrifaþátturinn hvað það varðar. Breiðafjörðurinn er um 50 km breiður og um 125 km
langur. Á fjöru verða miklar leirur sýnilegar og á landsvísu er mestur munur á flóði og
fjöru innst í Breiðafirðinum eða nærri 6 metrar. Þarna er víðáttumikið grunnsævi sem er
helsta ástæða þess að á svæðinu er lífríki mjög auðugt. Í Breiðafirði eru 51% af flatarmáli
allra fjara landsins. Og þar eru ein af þýðingamestu sjófuglabyggðum landsins.
Mörk verndarsvæðis Breiðafjarðar á landi eru ljós en þau liggja að stórstraumsmörkum.
Ekki er hægt að sjá að vatnsbolurinn og hafsbotninn njóti verndar. Tengsl eru milli lífríkis í
sjónum og á landi en farsælla væri að fjalla um allan Breiðafjörðinn sem eina heild (Robert
A. Stefánsson ofl. 2007).
Ósjálfbær nýting auðlinda er eitt af því, sem sérfræðingar í lífríki Breiðafjarðar, telja að
lífríki fjarðarins gæti stafað ógna af. Ýmsar veiðar á fiskum og hryggleysingjum eru
stundaðar í firðinum. Nauðsynlegt er talið að slík nýting sé sjálfbær og búsvæði á botni
skaðist ekki (Robert A. Stefánsson ofl. 2007). Að auki er nauðsynlegt að varast að ganga
svo á höfuðstól auðlindar að það sé óafturkræft.

7.4 Skyndilokanir
Sýslufundur Borgfirðinga sendi Alþingi bænaskrá árið 1867 og fór fram á við yfirvöld að
Faxaflóa yrði lokað fyrir veiðum útlendinga í flóanum. Ekki var orðið við þessu en þetta
sýnir að strax á 19. öld gerðu menn sér grein fyrir því að fiskurinn í sjónum var ekki
óþrjótandi (Sigfús Schopka, 2007). Lagt var til árið 1937 við Alþjóðahafrannsóknaráðið að
fjallað yrði um friðun Faxaflóa. Í kjölfarið var stofnuð nefnd, svo kölluð Faxaflóanefnd,
sem kom saman á árunum 1938-1940. Ekki tókst henni að ljúka störfum fyrr en 1946,
vegna heimsstyrjaldarinnar. Það ár var svo ákveðið að banna allar veiðar með botnvörpu
og dragnót í Faxaflóa í ákveðinn tíma til að fá svigrúm til að ganga frá samkomulagi um
frekari verndun ef þurfa þætti. Þetta er að því er best verður að komist fyrsta friðun á
hafsvæði við Ísland. Það var svo árið 1948 að lagafrumvarp um vísindalega verndun
fiskimiða landgrunnsins var lagt fram á Alþingi. Með þessu gat Sjávarútvegsráðuneytið
sett reglur um friðunarsvæði á landgrunninum. Með útvíkkun landhelginnar fyrst í 4
sjómílur fyrir Norðurlandi og því að grunnlína var skilgreind þannig að hún var dregin
fyrir flóa og firði, svo útvíkkun í 12 sjómílur í kringum landið, var hægt að friða mun
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stærri svæði. Þá voru svæði friðuð fyrir botn-, flotvörpu og dragnót að hluta úr ári eða allt
árið.
Þó svo að loðnuveiðar væru ekki hafnar að neinu marki, árið 1968, þótti ástæða til þess að
setja inn, í reglugerð um leyfi til togveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands, ákvæði um að ekki
væru leyfðar togveiðar á hrygningasvæðum síldar og loðnu (Sigfús Schopka, 2007).
Allt frá árinu 1976 hafa stjórnvöld hér á landi gripið til skyndilokana til að draga úr
veiðum á smáfiski og þar með brottkasti. Frá 1867 þegar fyrst komu fram tillögur um
friðun svæða og allt til ársins 2001 þegar svæðið í kringum strýturnar í Eyjafirði var
friðlýst sem náttúruvætti, var tilgangur friðana fyrst og fremst að vernda nytjastofna sjávar,
ekki til að vernda viðkvæm hafsvæði.

Mynd 7.3.: Svæði í íslenskri fiskveiðilögsögu sem voru lokuð fyrir allri veiði samfellt frá 1977 til 1990
(upplýsingar fengnar úr Íslenska sjómannaalmanakinu, frá árunum 1977 –1990).
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Mynd 7.4.: Svæði í íslenskri fiskveiðilögsögu sem voru lokuð fyrir allri veiði samfellt frá 1994
til 2005(upplýsingar fengnar úr Íslenska sjómannaalmanakinu frá árunum 1994 – 2005).

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra setur reglur um friðun hrygningarþorsks og skarkola
sem stöðva veiðar á ákveðnum svæðum á ákveðnum tímabilum í apríl, svokallað
hrygningastopp (sjá mynd 7.5.)
Til skyndilokunar er gripið ef magn smáfisks fer yfir ákveðin viðmiðunarmörk. Sett hafa
verið viðmiðunarmörk fyrir flesta nytjastofna. Eftirlitsmenn sem eru staðsettir um borð í
fiskiskipum eða í verstöðvum, mæla sýni úr afla og fylgjast með veiðum nálægra skipa. Ef
niðurstöður mælinga sýna að farið sé yfir viðmiðunarmörk er slíkt tilkynnt
veiðieftirlitsstjóra. Samkvæmt lögum sem sett voru í janúar 1998 er gert ráð fyrir að
skyndilokun geti gilt í allt að 14 daga. Ef mikið er af smáfiski á einhverju tilteknu svæði og
skyndilokanir eru ekki nægjanlegar til verndunar er sett fram tillaga um reglugerðarlokun
sem getur verið í ákveðinn tíma eða ótímabundin. Ákveðin svæði voru lokuð samfellt í
mörg ár (sjá myndir 7.3. og 7.4.).
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Mynd 7.5: Kortið sýnir þau svæði sem bannað er að veiða á, á ákveðnum tímum og stöðum í apríl
vegna hrygningastopps (Mynd tekin af heimasíðu Fiskistofu)

7.5

Kvótakerfið

Aflaregla, vegna þorskveiða, sem tók gildi 1995/96 er enn í gildi, þó með þeim breytingum
að á úthlutuðu aflamarki milli ára var takmark sett við 30 þús. tonn. Með aflareglunni var
gert ráð fyrir að aflamark væri 25% af meðaltali viðmiðunarstofns í upphafi úttektarstofns
og næsta árs á eftir (Nytjastofnar sjávar 2005/2006). Þetta byggir á árlegu
stofnstærðarmati. Hafrannsóknarstofnunin sér um að leggja fram tillögur um heildarkvóta
en endanlega ákvörðun er þó alltaf tekin af stjórnvöldum.
Stjórnvöld hafa samþykkt nýtingarstefnu til næstu fimm ára og er þar gert ráð fyrir að
aflamark þorskveiða næstu fimm árin verði 20% í stað 25%. Tilgangurinn er að
hrygningarstofninn verði mun stærri árið 2013, en hann er í dag. Að fimm árum liðnum er
gert ráð fyrir því að árangurinn verði metinn (Nytjastofnar sjávar 2009/2010).
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8 Lögfræðilegir þættir er lúta að
íslensku hafsvæði
8.1

Landhelgi Íslands og efnahagslögsaga

Í lögum nr. 41/1979 um landhelgi, kemur fram að landhelgin umhverfis Ísland nær 12
sjómílur frá beinum grunnlínum1 (1.gr.). Landhelgi í kringum Kolbeinsey og Hvalbak er
einnig 12 sjómílur og eru grunnlínur eyjanna miðaðar við stórstraumsfjöruborð.
Landhelgi2 er einnig 12 sjómílur í kringum Grímsey en grunnlínur eyjunnar eru dregnar
milli ystu annesja og skerja við eyjuna.
Í 2. grein laga nr. 41/1979 er sagt um réttarstöðu íslensku landhelginnar að fullveldisréttur3
Íslands nái til landhelginnar, hafsbotnsins innan hennar og loftrými innan hennar. Ísland á
þó full réttindi á öllu hafsvæðinu innan íslensku efnahagslögsögunnar4 og hafsbotnsréttindi
á landgrunni sínu sem suður af landinu nær langt út fyrir 200 sjómílna mörkin.

1

Grunnlína: Er lína sem dregin er á milli fyrirfram skilgreindra punkta, allt í kringum landið (fyrst og fremst
annes og eyjar). Þessi lína er sú lína sem miðuð er við þegar, landhelgi, efnahagslögsaga, fiskveiðilögsaga
os.frv. eru ákvarðaðar.
2

„Landhelgi Íslands skal afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin er milli
eftirtalinna staða (sjá heimild): Landhelgin skal auk þess afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá
stórstraumsfjöruborði Kolbeinseyjar (67°08'9 n.br., 18°41'3 v.lg.), Hvalbaks (64°35'8 n.br., 13°16'6 v.lg.) og
ystu annesja og skerja Grímseyjar. Hver sjómíla reiknast 1852 metrar. 2.gr. Fullveldisréttur Íslands nær til
landhelginnar, hafsbotnsins innan hennar og loftrýmisins yfir henni. Framkvæmd fullveldisréttarins fer eftir
íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðalaga.” (Heimild: Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn.
Nr. 41. 1. Júní 1979)
3

Fullveldisréttur Íslands nær til landhelginnar, hafsbotnsins innan hennar og loftrýmisins yfir henni.
Framkvæmd fullveldisréttarins fer eftir íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðalaga (Lög um landhelgi,
efnahagslögsögu og landgrunn 1979 nr. 41 1. júní).
4

Efnahagslögsaga Íslands er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 200 sjómílur frá
grunnlínum landhelginnar, sbr, þó 7.gr: Afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns milli Íslands og annarra
landa skal eftir atvikum ákveðin með samningum við hlutaðeigandi ríki og skulu slíkir samningar háðir
samþykki Alþingis. Þar til annað er ákveðið skulu efnahagslögsaga og landgrunn Íslands miðað við 200
sjómílur frá grunnlínum landhelginnar að því undanskildu þó að þar sem skemmra er en 400 sjómílur milli
grunnlína Færeyja og Grænlands annars vegar og Íslands hins vegar skulu efnahagslögsaga og landgrunn
Íslands afmarkast af miðlínu. ”(Heimild: Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. Nr. 41. 1. Júní
1979. 3. og 4. gr.)
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Í 55. gr. Hafréttarsáttmálans er tímamótaskilgreining um sérefnalögsögu: “Sérefnalögsaga
er svæði er utan landhelginnar og liggur að henni, háð sérstökum réttarreglum sem settar
eru í þessum hluta [V. hluta sáttmálans]” Innan efnahagslögsögunnar hefur strandríkið
ákveðin fullveldis- og lögsöguréttindi en jafnframt njóta önnur ríki áfram ýmissa af þeim
réttindum, sem áður leiddu af meginreglunni um frelsi úthafsins.
Nú skiptist hafið í tvennt í þjóðréttarlegum skilningi, annars vegar í landhelgina og
hinsvegar í úthafið.
Hafréttarsáttmálinn gefur strandríkjum rétt til allt að 200 sjómílna efnahagslögsögu sem
miðast við grunnlínur eins og landhelgin.

8.2

Réttarstaða landhelginnar

Ekki er að finna skilgreiningu á fullveldi í Hafréttarsáttmálanum en nauðsynlegt er að líta
til fjölmargra réttarheimilda þjóðréttar til að komast að niðurstöðu um fullveldi ríkis innan
landhelginnar. Almennt eru réttindin jafnvíðtæk og felst í fullveldisrétti ríkis innan
landsvæðis þess. Samkvæmt því er það alfarið undir strandríki komið hvaða reglur gilda
innan landhelginnar á sviði tollamála, innflytjendamála, siglinga, mengunarmála o.s.frv.
Einnig hafa strandríkin einkarétt á að rannsaka og nýta náttúruauðlindir innan
landhelginnar og hafa þar með ótakmörkuð yfirráð yfir fiskistofnum í landhelgi sinni.
Réttindi strandríkis innan landhelgi eru mun afdráttarlausari innan landhelginnar heldur en
í efnahags/fiskveiðilögsögu sinni þó þar njóti þau mikilvægra réttinda þó þau séu ekki jafn
óskoruð.
Það sem er ekki síður mikilvægt er að strandríki bera einnig ýmsar skyldur hvað varðar
landhelgina. Til að mynda hafa erlend skip rétt til að sigla í friðsamlegum tilgangi, um
landhelgi strandríkja (sbr. 17 gr. Hafréttarsáttmálans. Ákvæði um friðsamlegar ferðir er að
finna í 17.- 26. gr. sáttmálans, ákveðnar sérreglur um kaupskip 27 og 28. gr ). Erlend
herskip heyra ekki undir lögsögu viðkomandi strandríkis og er refsilögsaga gagnvart
öðrum skipum, sem sigla í friðsamlegum tilgangi, takmörkuð.
Í hafréttarsáttmálanum er sérstakt ákvæði um siglingar erlendra skipa sem eru knúin með
kjarnorku eða flytja kjarnaefni eða önnur hættuleg efni, innan landhelgi ríkis (sbr. 23. gr.
sáttmálans). Þetta ákvæði vísar til alþjóðasamninga þar sem sérstakar þjóðréttarreglur segja
til um skyldu umræddra skipa að gera varúðarráðstafanir en víkur ekki frá almennum
ákvæðum sáttmálans um rétt til friðsamlegra ferða. Strandríki getur gert kröfu um að skip
sem eru með hættuleg efni innanborð sigli eftir ákveðnum leiðum, einnig þurfa kafbátar
sem sigla innan landhelgi að sigla ofan sjávar og hafa fána sinn uppi.

8.3

Réttarstaða innan efnahagslögsögunnar

Réttindi strandríkja eru tilgreind í 1 tl. 56. gr. Hafréttarsáttmálans en samkvæmt því ráða
þau m.a. yfir hafsbotninum innan lögsögu viðkomandi ríkis. Þar af leiðandi njóta þau
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fullveldis réttar yfir gas- og olíulindum, sem finnast undir hafsbotninum innan
efnahagslögsögunnar (2001. Gunnar G. Schram).
Í raun má skipta réttindum strandríkis innan efnahagslögsögunnar í tvennt eftir umfangi.;
annars vegar fullveldisréttindi (einkaréttindi) og hins vegar lögsöguréttindi.
Fullveldisréttindi er ekki það sama og fullveldisréttur. Fullveldisréttur á við innan
landhelgi.
Það sem fellst í einkaréttindum strandríkis innan efnahagslögsögu sinnar er einkaréttur til
auðlindarannsókna sem og að hagnýta, vernda og stjórna auðlindum innan lögsögunnar.
Rétturinn til að nýta fiskistofna og aðrar sjávarlífverur er mikilvægastur fyrir Íslendinga.
Að auki tryggir landgrunnsákvæðið í Hafréttarsáttmálanum rétt strandríkis yfir gas- og
olíulindum og öðrum auðlinum sem finnast í hafsbotninum innan efnahagslögsögunnar.
Strandríki hefur rétt til efnahagslegrar hagnýtingar og rannsókna, svo sem virkjun
sjávarorku eða rannsóknir á straumum eða vindum. Rétturinn er algerlega ótakmarkaður
(2001. Gunnar G. Schram).
Lögsöguréttindi eru veikari en fullveldisrétturinn þ.e. einkarétturinn. Tilbúnar eyjar og
önnur mannvirki eru undir lögsögu strandríkis. Öll erlend ríki hafa ákveðin réttindi innan
efnahagslögsögu strandríkis. Þau hafa þó ekki réttindi til að byggja mannvirki innan
efnahagslögsögu strandríkis, né stunda þar hafrannsóknir, nema með leyfi strandríkisins.
Innan efnahagslögsögu er ekki fiskveiðifrelsi sem er mjög mikilvægt fyrir strandríki eins
og Íslandi sem byggja efnahag sinn á fisveiðum.

8.4

Fiskveiðilögsaga1

Um 90% af fiski sem veiddur er í heiminum í dag er veiddur innan við 200 sjómílur frá
ströndum. Einnig eru grunnsævi gríðarlega mikilvægar hrygningar- og uppeldisstöðvar
fyrir fisk og önnur sjávardýr. Strandríki ákvarða alfarið hversu mikinn afla má veiða úr
hverjum stofni og er að auki skylt að koma í veg fyrir ofveiði á svæðinu (2001. Gunnar G.
Schram). Það er undir strandríki komið hversu mikill hluti aflans skuli veiddur af innlendu
skipum þegar erlend ríki eiga rétt á að veiða afgangsafla. Þó þarf alltaf að sækja um leyfi
til strandríkis vegna slíkra veiða. (sbr. 61. gr.). Úthafsveiðisamningur Sameinuðu þjóðanna
frá 1995 setur þær skyldur á herðar aðildarríkja (Ísland er aðili) að semja við þau ríki sem
hagsmuna eiga að gæta, um nauðsynlegar stjórnunar- og verndunarráðstafanir vegna
fiskistofna sem halda sig ýmist innan eða utan fisveiðilögsögu strandríkis (sbr. 63 gr.).

1

„Til Fiskveiðilandhelgi Íslands telst hafsvæðið frá fjöruborði að ytri mörkum efnahagslögsögu Íslands eins
og hún er skilgreind í lögum nr. 41, 1. Júní, 1979, um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn” (Heimild:
Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Nr. 79. 26. Maí 1997)
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8.5

Alþjóðalög og samþykktir

Gerð var alþjóðasamþykkt árið 1954 um að fyrirbyggja mengun sjávar af völdum olíu.
Þetta var lengi vel meginheimild um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu. Þessi
samþykkt var staðfest með lögum hér á landi árið 1961. Ýmsar breytingar voru síðan
gerðar á samþykktinni árin 1966, 1969, 1971 og 1976. Aðalefni samþykktarinnar er að
losun olíu er bönnuð innan ákveðinna svæða, svokallaðra bannsvæða en gert var ráð fyrir
sérstökum undanþágum (Skúli Þór Gunnsteinsson, 2005).
Það var ekki fyrr en eftir að olíuflutningaskipið Torrey Canyon fórst 1967 sem
alþjóðasamfélagið fór að huga að þeim vanda sem olíuflutningar með risaflutningaskipum
geta valdið. Var þá farið að vinna að gerð þriggja alþjóðasamninga um varnir gegn mengun
sjávar af völdum olíu. Samningarnir eru alþjóðasamningar um íhlutun á úthafinu þegar
óhöpp verða sem valda eða geta valdið olíumengun, alþjóðasamningur um einkaréttalega
ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar og alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs
til að bæta tjón af völdum olíumengunar. Þessir samningar fengu lagagildi hér á landi árið
1979. Samningarnir eru enn í fullu gildi. Síðar voru staðfestir fyrir Íslands hönd þrír
alþjóðasamningar en þeir fjalla aðallega um mengum sjávar af öðrum efnum en olíu þó svo
að olía sé tekin með í öllum samningum. Oslóarsamningurinn fjallar um varnir gegn
mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og flugvélum og var gerður 15.
febrúar 1972. Oslóarsamningurinn hefur lagalegt gildi hér á landi. Annar samningur sem
gerður var sama ár er Lundúnasamningurinn en hann var um varnir gegn mengun hafsins
vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í hafið. Þessi samningur hefur einnig lagalegt
gildi. Árið 1974 var síðan gerður samningur um varnir gegn mengun sjávar frá
landstöðvum, samningurinn var nefndur Parísarsamningur og fékk hann einnig lagalegt
gildi. Þess má geta að aðilar að þessum samningum eru skuldbundnir til að refsa fyrir brot
gegn samningunum.
MARPOL samningurinn er upphaflega frá 1973 en bókun var bætt við hann árið 1978.
Innihald þess samnings varðar varnir gegn mengun frá skipum. Helstu ákvæði úr samningi
sem gerður var árið 1954 voru tekin upp í MARPOL-samningnum. Í stað þess að veita
þessum samningi lagalegt gildi var farin sú leið að samgönguráðherra var veitt heimild
með lögum til að setja reglur um framkvæmd samningsins. Samningurinn frá 1954 er enn í
fullu gildi hjá þeim ríkjum sem ekki gerðust aðilar að MARPOL samningnum en féll úr
gildi hjá þeim ríkjum sem gerðust aðilar að MARPOL (Skúli Þór Gunnsteinsson, 2005).
Íslendingar urðu ekki aðilar að Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrr en árið 1985
þó hann hafi verið samþykkur árið 1982. Það var þó ekki fyrr en 1994 sem hann tók gildi
hvað varðar öll aðildarríki. Hafréttarsáttmálinn hefur ekki lagalegt gildi hér á landi heldur
er hann þjóðréttarsamningur og því aðeins gildur að þjóðarrétti. Með þessum samningi
skuldbindur íslenska ríkið sig til að haga löggjöf sinni til samræmis við efni samningsins.
Fyrir hafréttarsamninginn höfðu alþjóðasamningar tekið til banns við mengun hafsins. XII.
hluti hafréttarsamningsins leggur þá skyldu á aðildarríki að vernda og varðveita hafrýmið
enda ber þessi hluti nafnið Verndun og varðveisla hafrýmisins.
Íslendingar lögleiddu þá grundvallarreglu að skylt sé að forðast allt það sem geti mengað
eða á annan hátt spillt hafinu.
Í mars 1993 var gerður samningur sem Íslendingar staðfestu í júlí 1995. Samningurinn,
sem ber heitið Norrænn samningur um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum
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olíu og annarra skaðlegra efna, öðlaðist almennt gildi 16. janúar 1998. Markmiðið með
gerð samningsins er að stuðla að gagnkvæmu samstarfi Norðurlandanna ef alvarleg
umhverfisslys verða þar sem olía eða önnur skaðleg efni berast í hafið. Þetta á að vera
einskonar trygging fyrir því að utanaðkomandi aðstoð berist ef stór mengunaróhöpp verða
og sýnt er að viðkomandi ríki ráði ekki við aðstæður. Eins og hafréttarsamningurinn hefur
þessi samningur ekki lagagildi hér á landi og hefur því aðeins þjóðréttarlegt gildi.
RAMSAR-samningurinn öðlaðist gildi árið 1975 og Íslendingar gerðust aðilar að
samningnum árið 1977 og öðlaðist hann gildi hér á landi í apríl 1978. Markmið
samningsins er „að stuðla að verndun og skynsamlegri nýtingu votlendissvæða í
heiminum, sérstaklega sem lífsvæði fyrir votlendisfugla“ (tekið af heimasíðu
umhverfisstofnunar). Ákvæði eru í samningnum um að „hverju aðildarríki ber að tilnefna
a.m.k. eitt votlendissvæði á skrá samningsins yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði. Í
samningnum er votlendissvæði skilgreint mjög víðtækt og nær m.a. yfir mýrar, flóa, fen og
vötn með fersku, ísöltu eða söltu vatni, þar á meðal sjó þar sem dýpi er innan við sex
metra“.
OSPAR-samningurinn er fjölþjóðasamningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins og
var gerður í september 1992. Samningurinn er rammasamningur með það markmið að
koma í veg fyrir mengun Norðaustur-Atlantshafsins (8.1. mynd). Þessi samningur kemur í
stað Oslóarsamningsins og Parísarsamningsins. Aðilar samningsins hafa skuldbundið sig
til að draga úr mengun frá landi, mengun af völdum brennslu og mengun frá uppsprettum
frá hafi.

57

Mynd 8.1.: Svæði OSPAR samningsins afmarkað með bláum lit (sjá heimasíðu OSPAR)

Samningur um líffræðilega fjölbreytni er annar tveggja þjóðréttarsamninga, sem lagðir
voru fram til undirritunar á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem
haldin var í Ríó de Janeiro í Brasilíu í júní 1992. Hinn samningurinn var Rammasamningur
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Þetta eru meðal mikilvægustu
þjóðréttarsamninga á sviði umhverfismála og er tilgangurinn með þeim að sporna gegn
neikvæðum áhrifum á umhverfið sem verða vegna athafna mannsins. Ísland varð aðili að
samningnum í desember 1994.
Ríkisendurskoðun kemst að þeirri niðurstöðu við athugun að samningurinn hafi haft lítil
sem engin áhrif á íslenska löggjöf og opinbera stefnu á sviði líffræðilegrar fjölbreytni.
Athygli vakti að aðildin hefur ekki leitt til meiri rannsókna og aukinnar áherslu á
náttúruvernd (Skýrsla Ríkisendurskoðunar, 2006).
Með aðild að samningnum hefur Ísland tekið á sig þá þjóðréttarlegu skyldu að notkun
efnisþátta sem tengjast líffræðilegri fjölbreytni skuli vera sjálfbær. Í skýrslu sinni bendir á
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Ríkisendurskoðun á að hafa beri í huga að a.m.k á meðan lítið af rannsóknum hafi farið
fram kynni að vera ástæða til að lögfesta varúðarsjónarmið gagnvart nýtingu
náttúruauðlinda, en slíkt finnst ekki í íslenskri löggjöf.
Það sem einkennir þennan samning og gerir hann óvenjulegan og frábrugðin flestum ef
ekki öllum fyrri þjóðréttarsamningum á sviði umhverfisréttar er að hann tekur til alls
lífríkis og allra líffræðilegra auðlinda. Hann hefur þríþætt markmið:
1. Vernd líffræðilegrar fjölbreytni.
2. Sjálfbær notkun efnisþátta líffræðilegrar fjölbreytni.
3. Sanngjörn og réttlát skipting þess hagnaðar sem stafar af nýtingu erfðaauðlind.
Helstu ákvæði samningsins lúta að:
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Greiningu, kortlagningu og vöktun á líffræðilegri fjölbreytni.



Skipulegri verndun og sjálfbærri notkun líffræðilegrar fjölbreytni með
viðeigandi stjórntækjum, svo sem með áætlanagerð, friðun tegunda, friðun
landsvæða og löggjöf.



Stjórnun og eftirlit með notkun erfðabreyttra lífvera.



Eflingu fræðslu um líffræðilega fjölbreytni.



Eftirlit með athöfnum sem geta skaðað vernd og sjálfbæra notkun
líffræðilegrar fjölbreytni, m.a. með lögbundnu mati á umhverfisáhrifum.



Skipti á vísindalegum upplýsingum og aðstoð við þróunarríkin til að þau
geti uppfyllt markmið samningsins og réttlát skipting þess hagnaðar sem
hlýst af nýtingu erfðaauðlinda.

9 Umræður
Upphaflegt markmið með þessu verkefni var að safna upplýsingum um sem flesta þætti
sem skipta máli fyrir lífríki og líffræðilegan fjölbreytileika hafsins. Þessir þættir voru
meðal annars: Hvar er mestur fjölbreytileiki og mestur lífmassi innan
efnahagslögsögunnar? Hvar eru mikilvæg hrygningasvæði og hvernig fari fiska er háttað?
Hvar mikilvægar jarðminjar eru s.s. neðansjávarstrýtur og sérstakar jarðmyndanir? Hvar
líklegt er að finna menningarminjar ofl.? Markmiðið var að kortleggja þessa þætti og nota
til þess landupplýsingakerfi. Einnig var áætlað að skoða náttúruverndaráætlanir, lög um
náttúruvernd og lagaákvæði ýmisskonar s.s. alþjólega samninga sem Íslendingar hafa
skuldbundið sig til að fara eftir og athuga hvernig Ísland stendur sig í að framfylgja þeim.
Að auki skoða hvort og hvernig aðrar þjóðir hafa staðið að friðun hafsvæða í sínum
lögsögum. Með þessu móti mætti byggja upp öflugan gagnagrunn sem hægt væri leita í.
Þannig væri hægt að fara svipaða leið og farin var við stofnun þjóðgarðsins á Kóralrifinu
mikla.
Vandamálið er hins vegar að þrátt fyrir töluverðar rannsóknir á hafinu umhverfis Ísland,
hefur gögnum ekki verið safnað með nægilega skipulögðum hætti til að þau nýtist við slíka
kortlagningu. Ýmis verkefni eru samt sem áður í vinnslu og mikil tækifæri eru í að nýta
fyrirliggjandi gögn og koma þeim á rétt form. Þar má meðal annars nefna BIOICE
verkefnið, sem kemur til með að veita ómetanlegar upplýsingar um t.d. tegundafjölbreytni
á ákveðnum svæðum umhverfis landið þegar verkefninu verður lokið. Eins má nefna
fjörukortlagningu sem er verið að vinna að á Náttúrustofu Reykjaness, kortlagningu
Hafrannsóknarstofnunar á kóralrifjum og ýmis fleiri verkefni. Rannsóknir á fisktegundum
við Ísland hafa verið framkvæmdar á flestum tegundum hér við land. Þær hafa samt fyrst
og fremst snúið að stofnstærðarmælingum og einungis á síðustu árum hafa rannsóknir á
stofngerðum farið fram og þá aðeins á mikilvægustu veiðitegundum. Þessum rannsóknum
þarf að halda áfram og nota til að skoða verndargildi mismunandi stofna, ef þær eiga að
gagnast við t.d. skipulagningu verndarsvæða í sjó. Góðar og aðgengilegar upplýsingar eru
til um afla fiskiskipa en mjög vel hefur verið staðið að þeirri skráningu. Afladagbækur
voru notaðar til að kortleggja veiðiálag innan efnahagslögsögunnar, til að sýna hvernig
hægt er að nota landupplýsingakerfi (sjá mynd 9.1. og 9.2.). Slík gögn geta gefið okkur
ýmsar gagnlegar upplýsingar .
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Mynd 9.1: Afli á sóknareiningu, allar veiðar í botnvörpu árið 2003. Hver punktur táknar heildarafla á
sóknareiningu (heildarafli/togtími í klst) í hverjum reit. Reitir eru samkvæmt reitarkerfi
Hafrannsóknarstofnunnar. Gögn frá Fiskistofu Íslands

Mynd 9.2: Útbreiðsla þorsks, ufsa, ýsu, og karfa sem hlutfall af veiði í botnvörpu árið 2003. Reitir eru
samkvæmt reitarkerfi Hafrannsóknarstofnunnar. Gögn frá Fiskistofu Íslands.
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Það er margt sem við getum lært af öðrum þjóðum sem hafa nýtt sér þá leið að stofna
þjóðgarða í sjó til að vernda lífríki og tegundafjölbreytileika hafsins. Óhætt er að nefna
Ástrali fremsta meðal jafningja. Með stofnun þjóðgarðsins á Kóralrifinu mikla má segja að
þeir hafi tekið forystu í þessum málaflokki og aðrar þjóðir hafa getað lært af þeirra reynslu.
Mikil vinna liggur að baki skipulagningar þess þjóðgarðs og vel er hægt að nýta þeirra
aðferðafræði við stofnun minni þjóðgarða, þá ekki síst hvernig þeir stóðu að
kynningarmálum (sjá kafla 2.3) og kortlagningu alls svæðisins. Þeir notuðu hugbúnaðinn
Arc View og Marxan við kortlagningu og skilgreiningu á svæðum með mismikilli
líffræðilegri fjölbreytni, en Marxan er hugbúnaður sem notaður er til að skipuleggja
verndarsvæði kerfisbundið.
Ef innihald samnings um líffræðilegan fjölbreytileika er skoðaður þá kemur í ljós að helstu
ákvæði samningsins eru ekki uppfyllt, a.m.k ekki hvað varðar hafið. Skipulögð verndun og
sjálfbær notkun líffræðilegrar fjölbreytni með viðeigandi stjórntækjum er nauðsynleg, svo
sem með áætlanagerð, friðun tegunda, friðun svæða og löggjöf. Ríkisendurskoðun kemst
að þeirri niðurstöðu í skýrslu sem kom út í janúar 2006, að samningurinn hafi lítil sem
engin áhrif haft á íslenska löggjöf og opinbera stefnu á sviði líffræðilegrar fjölbreytni og
athygli er vakin á því í skýrslunni, að aðildin hefur ekki leitt til frekari rannsókna eða
aukinnar áherslu á náttúruvernd. Ríkisendurskoðun bendir ennfremur á að hafa beri í huga
að á meðan lítið af rannsóknum hafi farið fram kynni að vera ástæða til að lögfesta
varúðarsjónarmið gagnvart nýtingu náttúruauðlinda, en slíkt finnst ekki í íslenskri löggjöf.
Brýnt er að efla greiningu, kortlagningu og vöktun á líffræðilegri fjölbreytni. BIOICE
verkefnið kemur til með að uppfylla ákvæðið um greiningu og kortlagningu að stórum
hluta hvað varðar líffræðilegan fjölbreytileika á botni sjávar og gera vöktun mögulega.
Grynnsti hluti landgrunnsins (<40 m) var ekki hluti af BIOICE verkefninu og vantar því
heildstæðar rannsóknir og kortlagningu á lífríki grunnsævis. Ef forsendur friðunar eru að
uppfylla t.a.m. samning um lífræðilega fjölbreytni þurfa að liggja fyrir upplýsingar um
uppbyggingu, útbreiðslu og innbyrðis tengsla aðskildra þorskstofna. Mun minna er vitað
um aðrar fisktegundir á Íslandsmiðum og nauðsynlegt að bæta úr því. Í ljósi þess að
langmest er veitt í botntroll (sjá mynd 4.4) og flestir sammála um skaðsemi slíkra
veiðarfæra á botn, er nauðsynlegt að skoða möguleika á takmörkunum hvað varðar
botnveiðar. Ljóst er að það er mjög mismunandi eftir tegundum og jafnvel stofnum innan
tegunda, aðallega þorsks, hversu mikil ávinningur væri af friðun. Þess vegna er
nauðsynlegt að vanda mjög til ef ákvarðanir um friðun svæða verða teknar. Heildrænar
upplýsingar um allar tegundir innan þeirra svæða sem til greina kæmu verða að vera til
staðar.
Ekki hefur verið stofnsett verndarsvæði í sjó m.t.t. verndunar líffræðilegrar fjölbreytni.
Reglugerð um bann við botnveiðum á viðkvæmum kóralsvæðum kemst næst því að vera
vernd vegna líffræðilegrar fjölbreytni og reglugerð um strýturnar í Eyjafirði sem eru
verndaðar vegna þess að þær eru taldar einstakt náttúrufyrirbrigði hvað varðar myndun
strýtanna, efnasamsetningu þeirra, útlit, lögun þeirra og örveruvistkerfi. Með lögum
“nr.53/1995 um vernd Breiðafjarðar voru friðlýstar allar eyjar, hólmar og sker, ásamt
fjörum í innri hluta Breiðafjarðar” (Náttúruminjaskrá, sjöunda útgáfa 1996). Hafsvæðið
sem slíkt er ekki verndað heldur er það fuglalíf og menningarminjar á eyjunum sem eru
friðaðar.
Í lögum frá 1999 um náttúruvernd (sjá heimasíðu alþingis, Lög um Náttúruvernd) er talað
um friðlýsingu náttúruminja í hafi. Þar kemur fram að umhverfisráðherra getur, að fengnu
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samþykki sjávarútvegsráðherra og tillögum Hafrannsóknarstofnunarinnar,
Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðistofnunar Íslands eða Náttúruverndarráðs, friðlýst innan
landhelgi og efnahagslögsögu náttúruminjar í hafi og á hafsbotni meðal annars út frá
vísindalegu sjónarmiði.
Í 1.gr.laga um Náttúruvernd segir:
„Tilgangur þessara laga er að stuðla að samskiptum manns og umhverfis þannig að hvorki
spillist líf eða land né mengist sjór, vatn eða andrúmsloft. Lögin eiga að tryggja eftir
föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum, en verndun þess sem þar er sérstætt
eða sögulegt. Lögin eiga að auðvelda umgengni og kynni þjóðarinnar af náttúru landsins
og menningarminjum og stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar
þróunar“.
Gildissvið laganna hljóðar þannig: „Lög þessi gilda á íslensku landi og í landhelgi og
efnahagslögsögu”.
Augljóst er að verndarsvæði í sjó væri í anda náttúruverndarlaga en einnig væru
Íslendingar að uppfylla hinar ýmsu alþjóða skuldbindingar okkar s.s. OSPAR
samkomulagið ofl.
Taka þarf tillit til margra ólíkra þátta við ákvörðun um verndarsvæði í sjó s.s. sérstöðu
íslenskra hafsvæða (sjá 3. kafla), sérstöðu lífríkis á Íslandsmiðum (sjá 4.kafla) félagslegra
þátta þeirra samfélaga fólks sem byggja afkomu sína á fiskveiðum, svo eitthvað sé nefnt.
Mörg svæði við Ísland koma sterklega til álita sem þjóðgarðar í sjó, mismunandi ástæður
geta legið að baki vali þeirra.
Þau helstu eru:
1. Svæðið vestur og suður af Reykjanesi að Vestmannaeyjum í austur, mynd
9.3.
2. Breiðafjörður
3. Eldeyjarhafsvæðið (sem gæti verið hluti þess svæðis sem tilgreint er fyrst)
4. Strandsvæðin út af Látrabjargi og Hornbjargi
Svæðið sunnan Reykjanesskaga að Vestmannaeyjum og jafnvel austur fyrir
Vestmannaeyjar eru mikilvæg fyrir margra hluta sakir, s.s. hrygningasvæði þorsks og fleiri
nytjastofna, þarna er aðal humarveiðisvæðið, mjög mikilvæg fuglasvæði (fæðusvæði og
fuglabjörg). Þetta svæði gæti verið mun stærra en sýnt er á mynd 9.3. bæði til suðurs og
vesturs. Sunnan við afmarkaða svæðið eru mikilvæg kóralsvæði (sjá kafla 7.1). Vestur af
Reykjaneskaganum er Reykjaneshryggur með fjölbreyttu lífríki.
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Mynd 9.3.: Aðalhrygningarsvæði þorskins og það svæði sem fyrst og fremst er mælt
með til friðunar.

Breiðafjörður er svæði sem mikið hefur verið rannsakað og ljóst er að lífríki þar er með
eindæmum fjölskrúðugt, enda eru mjög stórir hlutar af leirum, klapparfjörum og að
líkindum þararskógum landsins á þessu svæði. Stækkun verndarsvæðis þar og útvíkkun á
skilgreiningu verndunar núverandi verndarsvæðis með aukinni áherslu á að vernda lífríki
sjávarins, væri ákjósanlegt (sjá heimasíðu alþingis, lög umverndun Breiðafjarðar).
Hægt er ennfremur að líta á alla fiskveiðilögsöguna sem eitt stórt verndarsvæði þar sem
nýting er háð undaþágum, þ.e. kvótakerfið. Nauðsynlegt er að auka rannsóknir á flestum ef
ekki öllum svæðum, sérstaklega til að kanna og kortleggja verndargildi afmarkaðra svæða
svo hægt sé að ákvarða mikilvægi þeirra m.t.t. verndunar. Skilgreina þarf fyrirfram hvað
átt er við með verndargildi, s.s. sjaldgæf og viðkvæm búsvæði, mikilvægi lífvera sem nýta
sér búsvæðin ofl.
Hægt væri að afmarka mörg svæði með mismunandi verndun í huga. Ekki er nauðsynlegt
að loka öllum þeim svæðum sem hafa verndargildi, heldur flokka þau eftir aðstæðum. Á
hrygningasvæðum getur verið nauðsynlegt að banna allar veiðar allt árið með veiðarfærum
sem eyðileggja eða breyta lögun botnsins. En leyfa kannski annarskonar veiðarfæri nema á
hrygningatíma. Ekki er þó lagt til að allt þetta svæði verði gert að verndarsvæði heldur
skoðaðir möguleikar, á því að hluti svæðisins eða hlutar svæðisins verði gerðir að
verndarsvæði.

65

Lagt er til, með tilliti til þeirra gagna sem eru fyrirliggjandi, að byrjað verði að skoða
svæðið sem sýnt er á mynd 9.3. Byrja á því að safna skipulega saman þeim gögnum sem
mögulega liggja hjá ólíkum stofnunum og einstaklingum, um svæðið. Þannig er hægt að
kortleggja svæðið með tilliti til mikilvægis og verndargildis.
Flestir eru sammála um það að veiðar hafa áhrif á arfbæra eiginleika tegunda (sjá kafla 5.2)
og að illfært er að snúa þeirri þróun við. Þrátt fyrir minnkandi þorskkvóta undanfarin ár er
stofninn enn að minnka. Nauðsynlegt er að skoða fleiri leiðir til að reyna að snúa þessari
þróun við. Ein af þeim leiðum sem full ástæða er til að skoða alvarlega er stofnun
þjóðgarða- eða verndarsvæða í sjó. Sú leið hefur gagnast öðrum þjóðum vel og engin
ástæða til að ætla annað en að aðferðin henti hér við land.
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