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Um stjórn veiða á kolmunna og makríl – 

Hver er réttarstaða Íslands í makríldeilunni? 

Helgi Áss Grétarsson*

Þessi grein er um samkomulag ríkja um stjórn veiða á kolmunna og makríl en þessar 
uppsjávartegundir flakka á milli efnahagslögsagna strandríkja á Norðaustur–
Atlantshafi ásamt því að vera á úthafinu. Með ritun þessarar greinar er ætlunin að veita 
aðgengilegt yfirlit yfir ákvarðanir um árlegar aflatakmarkanir í þessum tegundum og 
hvernig þeim hefur verið skipt á milli ríkja. Aðildarríki Evrópusambandsins (ESB)

 

1, 
Færeyjar, Ísland, Noregur og Rússland hafa mestra hagsmuna að gæta við stjórn veiða 
á þessum tegundum.2

Óhjákvæmilegt er að tengja stjórn veiða á þessum tegundum við viðeigandi ákvæði 
hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna

  

3  og úthafsveiðisamnings Sameinuðu þjóð-
anna. 4 Einnig þykir nauðsynlegt að fjalla stuttlega um Norðaustur–Atlantshafsfisk-
veiðinefndina (NEAFC). 5

Viðfangsefni greinarinnar er nálgast með hliðsjón af hefðbundnum aðferðum 
lögfræðinnar, þ.e. áhersla er lögð á að skýra og lýsa réttarstöðu. Sérstök áhersla verður 

 

                                                           

*  Höfundur er sérfræðingur við Lagastofnun Háskóla Íslands og doktorsnemi við lagadeild Háskóla 
Íslands. 

1  ESB er einn þjóðréttaraðili að samningum um stjórn veiða á deilistofnum, þ.e. aðildarríki þess hafa 
framselt valdi til sambandsins um að semja um þessi málefni, sbr. nú 2. mgr. 3. gr. Lissabon–
sáttmálans. 

2  Ekki verður fjallað hér um stjórn veiða á uppsjávartegundinni norsk–íslenskri síld en ítarlega 
umfjöllun um stjórnkerfi þeirra veiða er að finna í ritgerð Helga Áss Grétarssonar: „Stjórnkerfi veiða 
á norsk–íslensku síldinni 1994–2007: Veitir það vísbendingu um gildi kenningar um stjórn fiskveiða, 
jafnræði og atvinnufrelsi?“. Rannsóknir í félagsvísindum IX – Lagadeild. Reykjavík 2008, bls. 81-132. Sú 
grein og þessi grein sem hér er birt, eiga að veita glögga mynd af þeim flóknu viðfangsefnum sem við 
er að glíma þegar ríki eru að nýta deilistofna sem flakka um margar ólíkar efnahagslögsögur og um 
úthafið. 

3  Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Convention on the Law of the Sea) var 
undirritaður árið 1982 og tók gildi 16. nóvember 1994 þegar nægilegur fjöldi ríkja hafði fullgilt hann. 
Samningurinn hefur verið fullgiltur hér á landi, sbr. auglýsingu nr. 7/1985 í C–deild Stjórnartíðinda. 

4  Úthafsveiðisamningurinn var samþykktur í ágúst 1995 en samningurinn ber hið formlega heiti: 
„Samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 
um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim“ (e. Agreement for the 
Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 
December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks). Samningurinn tók gildi í desember 2001 þegar fullnægjandi fjöldi ríkja hafði 
fullgilt hann. Samningurinn hefur verið fullgiltur hér á landi, sbr. auglýsingu nr. 8/1997 sem birt er í 
C–deild Stjórnartíðinda. 

5  Stofnsamningur NEAFC var samþykktur árið 1980 og tók gildi 1982 en íslenskum stjórnvöldum var 
veitt heimild til að fullgilda þennan samning með setningu laga um aðild Íslands að samningi um 
framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur–Atlantshafi nr. 68/1981. Með 
samkomulagi allra aðildarríkja NEAFC var stofnsamningnum breytt árin 2004 og 2006. Þær 
breytingar hafa ekki öðlast formlegt gildi þar sem eftir er að staðfesta þær í aðildarríkjunum. Á hinn 
bóginn hefur verið farið eftir þeim í störfum NEAFC undanfarin ár. 
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lögð á að greina réttarstöðu Íslands hvað varðar stjórn veiða á makríl en makríldeilan 
svokallaða hefur vakið athygli undanfarin misseri.6

Ástæða þykir til að veita hagnýtar upplýsingar um stjórn veiða á kolmunna og 
makríl er varða ýmis önnur atriði en lögfræðileg. Þetta er gert til að tengja laga-
reglurnar við þann veruleika sem þeim er ætlað að leysa úr. Með þessu á að auka 
skilning lesenda á málefninu. 

 

1. Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna 

Á grundvelli hafréttarsamningsins hafa strandríki víðtækar heimildir til að stjórna 
fiskveiðum í atvinnuskyni innan efnahagslögsögu sinnar, sbr. 55., 61. og 62. gr. 
samningsins. Samkvæmt þessum ákvæðum mega strandríki banna skipum annarra ríkja 
að stunda veiðar innan efnahagslögsögunnar. 7  Meginreglan er því sú að eingöngu 
fiskiskip, sem sigla undir fána strandríkis, mega stunda veiðar innan efnahagslögsögu 
þess. Frá þessari meginreglu er hins vegar vikið af hálfu strandríkja, eftir atvikum með 
stoð í landslögum eða tvíhliða milliríkjasamningum.8

Samkvæmt 63. gr. hafréttarsamningsins ber ríkjum skylda til að starfa saman að 
stjórn og verndun deilistofna, þ.e. nytjastofna sem eru annars vegar í efnahags-
lögsögum tveggja eða fleiri strandríkja

 

9 og nytjastofna sem eru hins vegar bæði í 
efnahagslögsögu strandríkja og á aðlægju hafsvæði utan efnahagslögsagna strand-
ríkja10

Rétt eins og 63. gr. hafréttarsamningsins eru önnur ákvæði hans um stjórn veiða á 
deilistofnum hvorki nákvæm né afdráttarlaus.

. Þessi grein varðar eingöngu stjórn veiða á síðarnefndu nytjastofnunum, þ.e. 
tilteknum uppsjávarstofnum sem falla undir skilgreiningu 2. mgr. 63. Hafréttar-
samningsins. 

11

2. Úthafsveiðisamningur Sameinuðu þjóðanna 

 Þau kveða fyrst og fremst á um skyldu 
ríkja, sem hagsmuna hafa að gæta við stjórn veiða á þessum tegundum, til að starfa 
saman og tryggja þannig heildarstjórn veiða. Ef ríki ná ekki saman um þessi málefni 
eru fátækleg úrræði til að þvinga þau til tiltekinna aðgerða í því skyni að stöðva 
óábyrgar veiðar á úthafinu eða koma í veg fyrir stjórnlitlar veiðar á deilistofnum innan 
efnahagslögsögu strandríkja. 

Með gerð úthafsveiðisamningsins stóðu vonir til að mörg álitaefni tengd stjórn veiða á 
úthafinu og á deilistofnum myndu leysast. Þótt samningurinn hafi reynst vel um margt 
er í honum ekki kveðið skýrlega á um hvernig ríki skuli leysa deilumál sín á milli ásamt 
því að úrræði til að fylgja ákvæðum hans eftir, t.d. vegna veiða hentifánaskipa, eru 

                                                           
6  Tekið skal fram að um þessa deilu verður fjallað með hliðsjón af þeim málsatvikum sem máli skipta 

og þeim lagareglum er varða efnið. Eðlilegt er að margir hafi áhuga á að fjalla um efnið á grundvelli 
annarra sjónarmiða en laga en reynt verður að forðast það í þessari grein. 

7  Í þröngum undantekningartilvikum ber strandríkjum þjóðréttarleg skylda að veita fiskiskipum annarra 
ríkja aðgang að nýtingu lifandi auðlinda hafsins innan efnahagslögsögu sinnar, sbr. 69.–70. gr. 
samningsins. Þær undantekningar eru þó ekki ýkja raunhæfar, þ.e. það þekkist vart í framkvæmd að 
fiskiskipum annarra ríkja sé veittur aðgangur að veiðum innan efnahagslögsögu strandríkja á þessum 
lagagrundvelli. 

8  Sjá m.a. Gunnar G. Schram: Hafréttur. Reykjavík 2001, bls. 107–109.  
9  Sjá 1. mgr. 63. gr. Hafréttarsamningsins. 
10  Sjá 2. mgr. 63. gr. Hafréttarsamningsins. 
11  Með þessu er verið að vísa til e–liðar 87. gr. og 116–119 gr. hafréttarsamningsins. Sjá nánari 

umfjöllun um þau ákvæði í riti Gunnars G. Schrams: Hafréttur, bls. 110–111. 
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þunglamaleg. Rétt þykir að rekja helstu ákvæði hans er hafa þýðingu við stjórn veiða á 
kolmunna og makríl.  

2.1 Tilgangur og markmið úthafsveiðisamningsins 
Í aðfararorðum úthafsveiðisamningsins er rætt um tilgang þess að samþykkja 
samninginn, svo sem með tilliti til þess að auka samstarf ríkja á þessu sviði, m.a. til að 
tryggja ábyrgar veiðar. Í 2. gr. úthafsveiðisamningsins er kveðið á um það markmið 
samningsins að tryggja langtímaverndun og sjálfbæra nýtingu deilistofna og víðförulla 
fiskstofna með virkri framkvæmd viðeigandi ákvæða hafréttarsamningsins. 

Í aðfararorðum samningsins er m.a. vísað til C–þáttar 17. kafla dagskrár 21 sem 
samþykktur var af ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó árið 
1992 en í þessum þætti kom m.a. fram að stjórn úthafsveiða væri ófullnægjandi á 
mörgum svæðum og sumar auðlindir væru ofnýttar. Einnig er í aðfararorðunum hvatt 
til þess að fánaríki, hafnríki og strandríki framfylgi á virkari hátt þeim verndunar-
ráðstöfunum sem ákveðnar eru vegna deilistofna og víðförulla fiskstofna ásamt því 
sem ríkin geri sér ljósa nauðsyn þess að draga sem mest úr hættu á langvarandi eða 
varanlegum afleiðingum veiða.  

2.2 Gildissvið úthafsveiðisamningsins 
Ef ekki er kveðið á um annað gildir úthafsveiðisamningurinn eingöngu utan lögsögu 
strandríkja. Á hinn bóginn gilda 6. og 7. gr. samningsins einnig innan lögsögu 
strandríkja að teknu tilliti til þeirra mismunandi lagalegu kerfa sem gilda um stjórn 
veiða á deilistofnum og víðförulum fiskstofnum innan og utan efnahagslögsögu 
strandríkja, sbr. 1. mgr. 3. gr. úthafsveiðisamningsins.  

Jafnframt skal strandríki taka tillit til almennra viðmiða þeirra sem getið er í 5. gr. 
samningsins þegar það neytir fullveldisréttinda sinna innan efnahagslögsögunnar hvað 
varðar stjórn veiða á deilistofnum og víðförulum fiskstofnum, sbr. 2. mgr. 3. gr. 
Úthafsveiðisamningsins. 

Ekkert í úthafsveiðisamningnum haggar ákvæðum hafréttarsamningsins og skal 
úthafsveiðisamningurinn túlkaður og honum beitt í samhengi og samræmi við haf-
réttarsamninginn, sbr. 4. gr. úthafsveiðisamningsins.  

2.3 Ákvæði úthafsveiðisamningsins um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna 
og stjórn veiða úr þeim 

Í 5. gr. úthafsveiðisamningsins er að finna almenn viðmið um hvernig haga skuli 
líffræðilegri stjórn veiða á deilistofnum og víðförulum fiskstofnum. Þar er m.a. tiltekið 
að stjórn veiða skuli byggðar á bestu tiltækum vísindalegum niðurstöðum og miði að 
því að stofnum sé haldið í eða komið aftur upp í stærð sem getur gefið af sér hámarks-
langtímaafla, með þeim takmörkunum sem felast í viðkomandi umhverfis– og efna-
hagsaðstæðum, sbr. b–lið ákvæðisins. Margvísleg önnur atriði eru nefnd til sögunnar í 
5. gr. samningsins, m.a. að ríki skulu gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir eða útiloka 
ofveiði og umframafkastagetu fiskiskipaflotans og til að tryggja að sóknargeta flotans 
sé ekki meiri en svarar til sjálfbærrar nýtingar auðlindanna, sbr. h–lið ákvæðisins. 

Kveðið er á um svokallaða varúðarnálgun við stjórn fiskveiða í 6. gr. Úthafsveiði-
samningsins. Í þessu felst m.a. að sýna skuli sérstaka varúð þegar upplýsingar eru 
óvissar, óáreiðanlegar eða ónógar, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Í b–lið 3. mgr. ákvæðisins 
er vísað til ákveðinna viðmiðunarreglna sem koma fram í II. viðauka samningsins en 
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þær viðmiðunarreglur hafa m.a. komið að notum þegar ríki hafa samið um aflareglur12

Í 7. gr. samningsins er með rækilegum hætti fjallað um samþýðanleika ráðstafana 
við stjórn veiða á deilistofnum og víðförulum fiskstofnum, þ.e. að ráðstafanir 
einstakra strandríkja skulu vera samrýmanlegar sem og þær ráðstafanir sem ákveðnar 
eru á vettvangi svæðisbundinna veiðistjórnarstofnana. Með þessum reglum er kveðið á 
um skyldu ríkja til að semja um þessi málefni með það í huga að koma á sameiginlegri 
stjórn veiða á sameiginlegum nytjastofni, hvort sem hann er deilistofn eða víðförull 
fiskstofn. Þessar reglur kveða ekki á um hvernig þetta samstarf skuli nákvæmlega úr 
garði gert heldur mæla eingöngu fyrir um þau almennu viðmið sem skulu höfð að 
leiðarljósi þegar samið er um stjórn veiða á þessum nytjastofnum og með hvaða hætti 
ríki skulu nálgast þetta viðfangsefni. 

 
við stjórn veiða á einstökum tegundum deilistofna á borð við kolmunna og makríl. 

2.4 Tilhögun alþjóðlegs samstarfs um deilistofna og víðförula fiskstofna 
Kveðið er nánar á um alþjóðlegt samstarf um stjórn veiða á deilistofnum og 
víðförulum fiskstofnum í III. hluta úthafsveiðisamningsins, sbr. 8.–16. gr. samningsins. 
Hér verður eingöngu staðnæmst við 8., 10. og 11. gr. samningsins.  

Til að tryggja árangursríka verndun deilistofna og víðförula fiskstofna og stjórn úr 
þeim, skulu strandríki og úthafsveiðiríki starfa saman en þessu samstarfi má koma 
með samningum ríkjanna beint á milli eða á vettvangi svæðisbundinna veiðistjórnar-
stofnunar, sbr. 1. mgr. 8. gr. úthafsveiðisamningsins. Í 2. mgr. 8. gr. Úthafsveiði-
samningsins er mælt fyrir um skyldu ríkja að hefja viðræður um stjórn veiða ef sýnt 
þykir að viðkomandi nytjastofnum kunni að stafa hætta af ofnýtingu eða þegar verið 
er að þróa nýjar veiðar úr slíkum stofnum. Þessar viðræður má hefja að beiðni 
sérhvers ríkis sem hagsmuna á að gæta. Meðan ekki næst samkomulag um slíkt 
fyrirkomulag skulu ríki virða ákvæði úthafsveiðisamningsins og koma fram af trúnaði 
og með tilhlýðilegu tilliti til réttinda, hagsmuna og skyldna annarra ríkja. 

Þegar svæðisbundin veiðistjórnarstofnun eða þátttakendur í veiðistjórnarfyrir-
komulagi eru bær um að ákveða verndunar– og stjórnunarráðstafanir vegna tiltekinna 
deilistofna eða viðförulla fiskstofna, skulu ríki, sem veiða úr stofnunum á úthafinu, og 
viðkomandi strandríki, rækja skyldu sína til að starfa saman með því að gerast aðilar að 
stofnuninni eða þátttakendur í fyrirkomulaginu ellegar með því að fallast á að beita 
þeim verndunar– og stjórnunarráðstöfunum sem stofnunin eða þátttakendur í 
fyrirkomulaginu hafa ákveðið, sbr. 1. ml. 3. mgr. 8. gr. úthafsveiðisamningsins.  

Svo segir orðrétt í 2. og 3. ml. 8. gr. úthafsveiðisamningsins: 
 

Þau ríki, sem hafa raunverulega hagsmuni af viðkomandi veiðum, geta gerst 
aðilar að stofnuninni eða þátttakendur í fyrirkomulaginu. Þátttökuskilmálar 
stofnunarinnar eða fyrirkomulagsins skulu ekki útiloka slík ríki frá aðild eða 
þátttöku, né skal þeim beitt á þann hátt að ríki eða hópi ríkja, sem hafa 
raunverulega hagsmuni af viðkomandi veiðum, sé mismunað. 

 
Jafnframt segir í 4. mgr. 8. gr. úthafsveiðisamningsins að „aðeins þau ríki, sem eru 

aðilar að slíkri stofnun eða þátttakendur í slíku fyrirkomulagi ellegar fallast á að beita 
þeim verndunar– og stjórnunarráðstöfunum er stofnunin eða þátttakendur í fyrir-

                                                           
12  Aflaregla tengir ákvörðun um árlegan leyfilegan heildarafla í tiltekinni tegund nytjastofns við ákveðið 

hlutfall af lífmassa tegundarinnar, venjulega lífmassa hrygningarstofn tegundarinnar eða svokölluðum 
veiðistofni sem er þá skilgreindur á annan veg en sem hrygningarstofn. Ef t.d. aflaregla kveði á um að 
veiða megi 25% af stærð hrygningarstofns má veiða 25.000 tonn ef stofninn er talinn 100.000 tonn að 
stærð. 
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komulaginu hafa ákveðið, skulu hafa aðgang að auðlindum þeim sem þessar ráðstafanir 
ná til“.  

Um hlutverk veiðistjórnarstofnana og veiðifyrirkomulags er fjallað í 10. gr. 
úthafsveiðisamningsins, sbr. einnig 9. gr. samningsins. Þegar ríki fullnægja skyldu sinni 
að starfa saman á vettvangi veiðistjórnarstofnana eða samkvæmt fyrirkomulagi við 
stjórn veiða á tilteknum nytjastofni, skulu þau m.a. hlíta ráðstöfunum sem ætlað er að 
tryggja sjálfbærni veiða á viðkomandi stofni. Einnig skulu ríki koma sér saman um, 
eftir því sem við á, réttindi til þáttöku í veiðum, svo sem með skiptingu leyfilegs 
heildarafla.  

Í 11. gr. úthafsveiðisamningsins er kveðið á um rétt nýrra aðila að veiðistjórnar-
stofnun eða nýrra þátttakenda við stjórn veiða á tiltekinni tegund nytjastofns. Þegar 
slíkur réttur er viðurkenndur skal líta til margvíslegra atriða, svo sem ástands 
viðkomandi nytjastofns, veiðimynsturs, framlaga nýrra og eldri aðila eða þátttakenda 
hvorra um sig til verndunar viðkomandi nytjastofns, þarfa strandbyggða sem byggja 
afkomu sína að mestu leyti á veiðum úr viðkomandi nytjastofni og þarfa strandríkja ef 
efnahagur þeirra er í mjög miklum mæli háður hagnýtingu lifandi auðlinda hafsins.13

2.5 Hver er þýðing þessara ákvæða? 

 

Í úthafsveiðisamningnum er lögð rík áhersla á að deilistofnar séu verndaðar með 
virkum hætti og ríki eigi að vinna saman að stjórn veiða slíkra stofna. Leiðirnar að 
þessu marki eru ekki skilgreindar þannig að ríkjum beri ótvíræð skylda til að ná 
samningum um stjórn veiða deilistofna. Eigi að síður gefur regluverkið til kynna að 
ríkjum beri að vinna saman í þessum efnum. Þetta geta ríki gert með samningum sín á 
milli eða með því að taka þátt í starfi svæðisbundinna veiðistjórnarstofnana.  

Í 3. Og 4. Mgr. 8. Gr. Úthafsveiðisamningsins er kveðið á um regluna um 
raunverulega veiðihagsmuni ríkja við nýtingu tiltekins nytjastofns. Slík ríki geta í reynd 
dregið úr möguleikum ríkja að stunda veiðar á sama nytjastofni, þ.e. ríki sem hafa ekki 
raunverulega veiðihagsmuni geta vart vænst þess að taka þátt í stjórn veiða á 
viðkomandi nytjastofni. 

Þetta getur þó breyst, t.d. ef dreifing deilistofns breytist og hann fer að veiðast 
innan efnahagslögsögu strandríkis sem hafði áður ekki raunverulega hagsmuni af því 
að veiða tegundina. Við það geta vaknað deilur á milli þeirra ríkja sem höfðu áður nýtt 
tegundina og strandríkisins sem er nýbyrjað að stunda viðkomandi veiðar. Nærtækt 
dæmi um slíkt er yfirstandandi deila um stjórn makrílveiða, sbr. Kafla 5 og 6. 

3. Um Norðaustur–Atlantshafsfiskveiðinefndina (NEAFC)  

Aðildarríki NEAFC eru Danmörk (varðandi Færeyjar og Grænlendinga), ESB, Ísland, 
Noregur og Rússland. NEAFC hefur ekki heimildir til að skipta sér af fiskveiðistjórn 
innan efnahagslögsagna aðildarríkja, nema eftir beiðni strandríkjanna sjálfra. Hlutverk 
nefndarinnar hefur því einskorðast við að vera vettvangur samráðs um stjórn fiskveiða 
á þeim úthafssvæðum sem tilheyra samningssvæði nefndarinnar en í öllum 
aðalatriðum má skipta þeim úthafssvæðum í fernt.14

                                                           
13  Sjá einnig Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 119. 

  

14  Í fyrsta lagi er hafsvæði sem tilheyrir m.a. svokölluðum Reykjaneshrygg sem liggur sunnan við 
efnahagslögsögu Íslands og nær alla leið til Azor–eyja. Í öðru lagi er hin svokallaða Síldarsmuga sem 
liggur milli efnahagslögsagna Noregs, Grænlands, Íslands, Færeyja og fiskveiðilögsögu Jan Mayen. Í 
þriðja lagi er það hin svokallaða Smuga í Barentshafi. Í fjórða lagi er það hafsvæði norðan Grænlands og 
Svalbarða sem liggur að norðurskautinu. 
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Nefndin er bær um að setja reglur um stjórn fiskveiða á samningssvæðinu og eru 
þessar reglur bindandi í skilningi þjóðaréttar, sbr. 5.–13. Gr. Stofnsamnings NEAFC. 
Þetta þýðir m.a. að nefndin getur kveðið á um heildaraflatakmarkanir einstakra 
tegunda á samningssvæðinu, sbr. E–lið 8. Gr. Stofnsamningsins. Einstök aðildarríki, 
sem lenda í minnihluta í atkvæðagreiðslu um setningu reglna á vegum NEAFC, geta 
hafnað því að þær öðlist gildi gagnvart sér og sínum þegnum.  

Forsenda þess að NEAFC skipti sér af fyrirkomulagi veiða á tiltekinni tegund 
nytjastofns er að viðkomandi aðildarríki, sem raunverulega hagsmuni hafa að gæta við 
stjórn veiðanna, reyna að ná samkomulagi um heildaraflatakmarkanir og skiptingu 
heildaraflans. Ef tekst að ná samkomulagi um þetta kunna aðildarríkin taka upp 
aflareglu við stjórn veiða á viðkomandi tegund.15

Ákvörðun um að taka upp sameiginlegar heildaraflatakmarkanir er oft og einatt 
órjúfanlega tengd því hvernig þessum heildarafla verði skipt, þ.e. ákvörðun um 
sameiginlegar aflatakmakmarkanir verða gjarnan ekki að veruleika vegna þess að ríki 
eru ófær um að ná samningum um skiptingu hins árlega heildarafla. Helsta deilumál 
ríkja, sem nýta sameiginlega nytjastofna, er því skipting árlegs heildarafla. Þangað til að 
sameiginleg niðurstaða hefur fengist í þessum efnum er algengt að hvert ríki ákveði 
heildaraflatakmarkanir einhliða þar til að samkomulag hefur tekist um skiptingu 
heildaraflans á milli einstakra ríkja.  

 Venjulega er slík aflaregla ákveðin að 
fenginni ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) en kveðið er á um það í 14. Gr. 
Stofnsamnings NEAFC að leita skuli til ICES í því skyni að aðildarríkin fái 
upplýsingar og ráðgjöf um ástand nytjastofna og aflahorfur.  

Telja verður að framangreind þróun hafi einkennt stjórn veiða á uppsjávardeili-
stofnum á Norðaustur–Atlantshafi, sbr. sögulega þróun stjórnar veiða á kolmunna, 
makríl og norsk–íslenskri síld. Í næstu köflum verður vikið nánar að stjórn veiða á 
kolmunna og makríl.  

4. Stjórn veiða á kolmunna 

4.1 Um dreifingu kolmunna og stofnstærð 
Kolmunni er úthafs–, miðsævis– og uppsjávarfiskur og finnst á ýmsu dýpi, allt frá 
yfirborði og niður á 1000 m. Tegundin myndar oft smátorfur og við Ísland er hún 
einkum undan Vestur–, Suðvestur–, Suður– og Austurlandi. Á sumrin og haustin berst 
gjarnan nokkuð magn af smáum kolmunna á fyrsta ári upp að suðaustur– og 
suðurströnd Íslands frá hrygningarstöðvunum við Bretlandseyjar. Kolmunni heldur sig 
mikið við suður– og vesturströndina fyrstu eitt til tvö árin, þ.e. þar til hann verður 
kynþroska. Sá stofn kolmunna sem hefur veiðst á Íslandsmiðum á víða heimkynni þar 
sem þau ná alla leið frá Norðaustur–Atlantshafi suður um Biskajaflóa til Spánar, 
Portúgals og norðurstrandar Afríku.16

Það er mat fiskifræðinga ICES að hrygningarstofn kolmunna hafi numið um 2 
milljónum tonn árið 1996 en tæpum 7 milljónum tonna árið 2003. Nýliðun stofnsins 
var óvenjugóð á tímabilinu 1996–2005 en hefur verið slök frá og með árinu 2006. Það 
er mat fiskifræðinga ICES að í upphafi árs 2010 hafi stærð hrygningarstofns kolmunna 
numið 1,3 milljónum tonna. 

 

                                                           
15  Vinnubrögð af þessu tagi eru þau í anda fyrrnefnds b–liðar 3. mgr. 6. gr. úthafsveiðisamningsins. 
16  Þessar upplýsingar um lífshætti kolmunnans eru að finna í riti Gunnars Jónssonar og Jónbjörns 

Pálssonar: Íslenskir fiskar. Reykjavík 2006, bls. 182. 
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4.2 Tölulegar upplýsingar um aflaráðgjöf og heildarveiðar á kolmunna 
Veiðar á kolmunna umfram ráðgjöf fiskifræðinga ICES voru verulegar á árunum 
1997–2005, þ.e. fiskifræðingarnar mæltu með að veidd yrðu 652 þúsund tonn að 
meðaltali á ári en hins vegar varð árleg veiði að meðaltali 1.614 þúsund tonn.17 Á 
tímabilinu 2006–2009 var árleg veiði að meðaltali 1.365 þúsund tonn en ráðgjöf 
fiskifræðinga nam hins vegar 925 þúsund tonn að meðaltali á ári.18

Í byrjun október 2010 mæltu fiskifræðingar ICES með því að annað hvort verði 
enginn heildarkvóti gefinn út í kolmunna fyrir árið 2011 eða að eingöngu yrði leyft að 
veiða 40.100 tonn. Jafnframt er í skýrslu fiskifræðingana bent á þann möguleika að 
heimila veiðar á bilinu 50.000–223.000 tonn fyrir árið 2011 í því skyni að nálgast 
markmið um langtímahámarksafla í kolmunna. 

 

4.3 Um kolmunnaveiðar Íslendinga 
Það voru fyrst og fremst fiskiskip frá ESB, Færeyjum, Noregi og Rússlandi sem nýttu 
kolmunnastofninn fram til ársins 1997. Það ár hins vegar veiddu íslensk skip 10 
þúsund tonn og á næstu árum jókst aflinn verulega, varð mestur hálf milljón tonna 
árið 2003.19 Kolmunnafli íslenskra skipa á tímabilinu 1997–2005 var að mestu leyti 
veiddur innan íslensku efnahagslögsögunnar20 en það hefur breyst á undanförnum 
árum, þ.e. veiðar íslenskra skipa hafa aðallega verið stundaðar utan íslensku efnahags-
lögsögunnar.21

Stjórn veiða íslenskra skipa á kolmunna hafa síðan árið 2002 verið reistar á megin-
reglum aflamarkskerfisins.
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4.4 Ákvarðanir um leyfilegan heildarafla og skiptingu hans  

 

Ekkert samkomulag náðist um sameiginlegar heildaraflatakmarkanir á kolmunna á 
meðal þeirra ríkja sem nýttu stofninn á árunum 1997–2005. Hvert ríki gaf því út 
einhliða leyfilegan heildarafla í tegundinni. Það leiddi að sjálfsögðu til mikillar um-
framveiði miðað við ráðgjöf fiskifræðinga ICES, sbr. tölulegar upplýsingar hér að 
framan.  

Í árslok 2005 náðist samkomulag milli ESB, Færeyinga, Íslendinga og Noregs, um 
að leyfilegur heildarafli strandríkjanna yrði ákveðin sameiginlega. Á grundvelli sam-
komulagsins hefur ESB fengið 30,50% af árlegum leyfilegum heildarafla, Færeyingar 
26,13%, Norðmenn 25,75% og Íslendingar 17,63%. Þessu til viðbótar hefur alltaf 

                                                           
17  Sjá upplýsingar sem finna má í töflu 9.4.4.1 í bók ICES nr. 9 um mat á ástand nytjastofna 2010 og 

aflahorfur 2011. Á grundvelli upplýsinga í þessari töflu reiknaði höfundur út annars vegar það magn 
sem fiskifræðingar höfðu mælt með að yrði veitt að meðaltali á ári á árabilinu 1997–2005 og hins 
vegar það magn sem talið er að hafi verið veitt að meðaltali á ári á þessu sama tímabili. Sjá einnig 
heimasíðu ICES um nýjustu aflaráðgjöf stofnunarinnar vegna kolmunna, sbr. http://www.ices.dk 
(vefsíða skoðuð síðast 13. október 2010). 

18  Sama heimild. 
19  Nytjastofnar sjávar 2009/2010 – aflahorfur fiskveiðiárið 2010/2011. Hafrannsóknarstofnun, 

Reykjavík 2010, bls. 68–69 og bls. 149. 
20  Sama heimild, bls. 68. 
21  Sama heimild, bls. 68. Á árunum 2006–2007 voru rúm 60% íslenska aflans veidd í færeyskri lögsögu 

og árin 2006 og 2007 var 20% aflans veiddur á alþjóðlega hafsvæðinu vestur af Bretlandseyjum. Árin 
2008 og 2009 var nánast allur íslenski aflinn veiddur utan íslenskrar efnahagslögsögu. 

22  Á grundvelli 5. gr. laga um fiskveiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 151/1996 var aflahlutdeild 
úthlutað í kolmunna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um úthlutun aflahlutdeildar og aflamarks í 
kolmunna nr. 196/2002. Meginreglan var sú að skipta aflahlutdeild á milli einstakra skipa með 
hliðsjón af veiðireynslu þeirra almanaksárin 1996–2001 en þar af skyldu eingöngu bestu þrjú ár hvers 
skips telja. 

http://www.ices.dk/�
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verið reiknað með að á vegum NEAFC yrði gefinn út leyfilegur heildarafli í kolmunna 
á úthafinu sem væri aðallega ætlaður rússneskum skipum.23

Samkvæmt samkomulaginu frá árinu 2005 átti að taka upp varfærna aflareglu í 
skrefum. Ekki var gert ráð fyrir því að farið yrði eftir aflaráðgjöf ICES fyrst um sinn 
en að dregið yrði úr leyfilegum heildarafla hægt og sígandi. Árið 2006 var leyfilegur 
heildarafli ákveðinn 2,11 milljón tonna en þar af fengu Rússar 100 þúsund tonn. Árið 
2007 var leyfilegur heildarafli ákveðinn 1,85 milljón tonn en strandríkin skiptu á milli 
sín 1,7 milljón tonna. Strandríkin ákváðu að skipta á milli sín 1,15 milljón tonna 
leyfilegum heildarafla árið 2008 en Rússar fengu heimild til að veiða tæp 100 þúsund 
tonn. 

  

24

Á fundi strandríkjanna í London í nóvember 2008 var komist að samkomulagi um 
stjórn kolmunnaveiða fyrir árið 2009 og var leyfilegur heildarafli ákveðinn 590.000 
tonn en þar af skyldi 543.043 tonn skiptast á milli strandríkjanna.

 Jafnframt var ákveðið haustið 2007 að endurskoða aflaregluna í kolmunna 
með þátttöku allra strandríkja og var Rússum boðið að taka þátt í þeirri vinnu. 

25

Samkvæmt hinni nýju aflareglu skal miða við að fiskveiðidauði tiltekinna árganga af 
kolmunna fari ekki yfir 18% enda sé stærð hrygningarstofnsins metinn yfir 2,25 
milljónum tonna. Fari stofninn undir það lágmark skal að meginstefnu miða við 5% 
fiskveiðidauða. Eftir þessari reglu var að mestu leyti farið við ákvörðun leyfilegs 
heildarafla í kolmunna árið 2010, þ.e. ákvörðun um leyfilegan heildarafla tók mið af 18% 
reglunni. Hins vegar í ljósi þess að stærð hrygningarstofnsins er nú eingöngu talinn 
nema 1,3 milljón tonna mæla fiskifræðingar ICES með mjög takmörkuðum veiðum 
árið 2011, sbr. umfjöllun hér að framan. Sú ráðgjöf samrýmist áðurnefndri 5% reglu. 

 Einnig var á 
þessum fundi ákveðin aflaregla við stjórn veiðanna en hún tók í reynd ekki gildi fyrir 
árið 2009 ásamt því sem fyrirvarar voru um beitingu hennar við stjórn veiðanna árið 
2010. Hins vegar átti hún að öðlast frambúðargildi frá og með árinu 2011. 

5. Stjórn veiða á makríl 

5.1 Um dreifingu makríls og stofnstærð 
Makríll er uppsjávar–, torfu– og flökkufiskur. Hann er mjög hraðsyndur fiskur og því 
getur hann víða flækst. Á veturna heldur hann sig úti á reginhafi og við botn. Með 
vorinu leitar hann í stórum torfum nær landi til hrygningar. Fæða makríls er breytileg 
eftir aldri, ungfiskar éta svifkrabbadýr, fiskseiði og ýmislegt annað. Fullorðnir fiskar éta 
svifkrabbadýr, ljósátu og ýmsa fiska. Víða þykir makríll góður matfiskur og er hann því 
afar verðmætur.26

Talið er að það sé einn makrílstofn á Norðaustur–Atlantshafi en svo skiptist hann í 
þrjár stofngerðir eftir því hvar hann hrygnir, þ.e. Norðursjávarhlutann, Vesturhlutann 
og Suðurhlutann. Svæðin sem hann hrygnir á eru víða á Atlantshafi. Á 7. áratug 20. 
aldar voru miklar veiðar stundaðar á Norðursjávarhluta stofnsins, t.d. var makrílaflinn 

 

                                                           
23  Einnig hefur verið gert ráð fyrir að grænlensk skip megi stunda veiðarnar en það hafa þau ekki nýtt 

sér. 
24  Að mati sérfræðihóps ICES um stjórn kolmunnaveiða veiddu Rússar 329.100 tonn árið 2006, 236.369 

tonn árið 2007, 225.163 tonn árið 2008 og 149.650 tonn árið 2009. Þetta þýðir m.ö.o. að Rússar 
veiddu mun meira en kvótaúthlutun þeirra á úthafinu sagði til um á þessum árum. Þetta gat átt sér 
stað vegna þess að Rússar og Færeyingar hafa samið sín á milli að Rússar megi veiða tiltekið hlutfall af 
hlut Færeyinga í kolmunna en á móti fá Færeyingar heimild til að stunda veiðar á þorskstofninum í 
Norður–Íshafi innan rússnesku efnahagslögsögunnar. 

25  Rússar höfðu áheyrnarfulltrúa á fundinum. 
26  Þessar upplýsingar um lífshætti makrílsins eru að finna í riti Gunnars Jónssonar og Jónbjörns 

Pálssonar: Íslenskir fiskar, bls. 282. 
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þar ein milljón tonna árið 1967. Þessi hluti stofnsins hrundi nokkrum árum síðar og 
hefur ekki náð sér á strik eftir það.27 Suðurhluti stofnsins heldur sig á fyrri helmingi 
ársins við norðurströnd Spánar og vesturströnd Portúgals og talið er að þessi hluti 
stofnsins myndi 16–22% af lífmassa tegundarinnar í heild. Vesturhluti stofnsins er 
langstærstur. Lífmassi þessa hluta stofnsins hefur haldist sæmilega stöðugur um langt 
skeið sem hefur tryggt ágæt aflabrögð. Um nokkurt skeið hafa veiðar á þessum hluta 
stofnsins verið aðallega stundaðar í norðurhluta Norðursjávar og á Noregsmiðum.28

Það hefur verið talið að makríll frá Vesturhlutanum og Suðurhlutanum fari í 
ætisleit á seinni helmingi ársins. Við það geta þessir hlutar makrílstofnsins blandast 
Norðursjávarmakrílnum. Stofninn hefur því á þessum árstíma jafnan haldið sér í 
norðurhluta Norðursjávar og á Noregsmiðum en einnig fundist í veiðanlegu magni á 
Færeyjarmiðum sem og á úthafinu. Á undanförnum árum hefur makríllinn í auknum 
mæli leitað ætis á Íslandsmiðum. Það er talið að 1,1 milljón tonna af makríl hafi verið á 
Íslandsmiðum sumarið 2010, sbr. niðurstöðu makrílrannsókna sem stundaðar voru á 
tímabilinu 9. júlí til 20. ágúst 2010 í samstarfi Færeyinga, Íslendinga og Norðmanna. 
Samkvæmt þessum rannsóknum nam heildarmagn makríls á Íslands–, Færeyjar– og 
Noregsmiðum 4,85 milljónum tonna á þessu tímabili.
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Í nýútkominni skýrslu ICES um makrílstofninn er talið að nýliðun stofnsins hafi 
verið góð árin 2002, 2005 og 2006. Hrygningarstofninn hefur sjaldan verið stærri en 
hann nemur nú um þrem milljónum tonna. Fiskveiðidauði, sem hlutfall af veiðistofni 
(fiski 4–8 ára), hækkaði verulega á tímabilinu 1997–2002 en hefur lækkað síðan þá. 
Undanfarin ár hefur fiskveiðidauðinn verið að jafnaði 22–25% af veiðistofni en var 
um og yfir 40% árin 2002–2003.  

 

Af framangreindu leiðir að fiskifræðingar ICES telja stöðu makrílstofnsins 
sterka um þessar mundir. Eigi að síður hafa þeir látið í ljós áhyggjur af framtíð 
stofnsins, m.a. vegna þess að fyrirsjáanlegt er að makrílveiðar í ár verða umtalsvert 
meiri en aflaráðgjöf þeirra sagði til um. Einnig ríkir óvissa um framtíðarfyrirkomulag 
veiðanna þar eð samkomulag um heildarstjórn veiða náðist ekki á milli strandríkja 
áður en makrílvertíðin á þessu ári hófst.  

5.2 Tölulegar upplýsingar um aflaráðgjöf og heildarveiðar á makríl 
Á árunum 1991–1997 veitti ICES ekki ráðgjöf fyrir makrílstofninn í heild en að 
meðaltali voru á þessu tímabili veidd 709 þúsund tonn á ári. Á tímabilinu 1998–2004 
mæltu fiskifræðingar ICES með að veidd yrðu 575 þúsund tonn að meðaltali á ári en 
veiðarnar námu hins vegar 696 þúsund tonnum að meðaltali á ári. Á árabilinu 2005–
2009 miðaðist aflaráðgjöf ICES við að 15–20% hrygningarstofnsins yrði veiddur. 
Neðra bil aflaráðgjafarinnar nam að meðaltali 317 þúsund tonnum á ári og efra bilið 
508 þúsund tonnum. Að meðaltali námu veiðar á þessu tímabili 588 þúsundum 
tonnum á ári. 30

                                                           
27  Sem dæmi hafa um tíu þúsund tonn verið veidd undanfarin 5 ár af þessum hluta stofnsins. 

 

28  Sjá upplýsingar um stofnhluta makrílsins í bók ICES nr. 9 um mat á ástand nytjastofna 2010, sbr. 
heimasíðu ICES (http://www.ices.dk , síða skoðuð síðast 13. október 2010). 

29  Sjá frétt á heimasíðu Hafrannsóknarstofnunar frá 29. september 2010, sbr. http://www.hafro.is/ 
(vefsíða skoðuð síðast 13. október 2010). 

30  Sjá töflu nr. 9.4.2.1 um stofnhluta makrílsins í bók ICES nr. 9 um mat á ástand nytjastofna 2010 og 
aflahorfur 2011. Á grundvelli talnaupplýsinga í þessari töflu reiknaði höfundur út það magn sem talið 
er að hafi verið veitt að meðaltali á ári á þessum tímabilum sem og ráðgjöf ICES. Þessar upplýsingar 
er hægt að nálgast á heimasíðu ICES (http://www.ices.dk, síða skoðuð síðast 7. október 2010).  

http://www.ices.dk/�
http://www.hafro.is/�
http://www.ices.dk/�
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Á tímabilinu 1991–1997 veiddi skip ESB að meðaltali um 63% makrílaflans, 31 
norsk skip veiddu um 29%, rússnesk tæp 6% og færeysk rúm 2%. Á tímabilinu 1998–
2006 hélt þetta hlutfall sér í grófum dráttum en veiðar skipa ESB jukust aðeins, urðu 
um 66% en það dró úr veiðum Norðmanna, þ.e. þær námu um 24% að meðaltali á 
þessu tímabili. Á árunum 2007–2009 veiddu íslensk skip tæp 14% af heildaraflanum. 
Skip ESB veiddu hins vegar um 59% heildaraflans, norsk skip rétt rúm 19%, rússnesk 
tæp 6% og færeysk 2%.32

5.3 Um makrílveiðar Íslendinga 

 Hlutur Íslands í heildarafla ársins 2010 liggur ekki fyrir en 
hann verður líklegast um 15–20%. 

Makrílveiðar Íslendinga voru lengi takmarkaðar þótt vitað hafi verið að makríll flæktist 
á Íslandsmið. 33  Árið 2006 veiddu íslensk skip rúm 1.700 tonn innan 
efnahagslögsögunnar og tæp 2.500 tonn innan færeysku efnahagslögsögunnar. 
Veiðarnar jukust enn frekar árið 2007 þegar veidd voru samtals 36,5 þúsund tonn og 
þar af veiddust tæp 32 þúsund tonn innan íslensku efnahagslögsögunnar. Árið 2008 
voru rúm 112 þúsund tonn veidd og þar af tæp 110 þúsund tonn innan íslensku 
efnahagslögsögunnar. Engar aflatakmarkanir voru á þessum veiðum íslenskra skipa 
árin 2006–2008.34 Þess skal þó getið að í byrjun september 2008 var gefin út reglugerð 
um stjórn makrílveiða íslenskra skipa utan lögsögu árið 2008 nr. 863/2008.35

Gefin var út reglugerð um leyfilegan heildarafla í makríl árið 2009 en heildarafla var 
ekki skipt fyrir fram á milli einstakra skipa, þ.e. heildaraflaviðmiðið í makríl var 
112.000 tonn en því var ekki skipt fyrir fram á milli einstakra útgerðaraðila.

 

36 Frá og 
með byrjun júlí 2009 mátti ekki veiða makríl nema sem meðafla. Samtals veiddu 
íslensk skip rúm 116 þúsund tonn árið 2009 og þar af voru 112,5 þúsund tonn veidd 
innan íslensku efnahagslögsögunnar. 37

Fyrir makrílvertíðina 2010 var tekið upp 130.000 tonna heildaraflaviðmið, sbr. 1. 
ml. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2010 nr. 
285/2010. Alls voru 112.000 tonnum í makríl skipt á milli einstakra skipa með 
hliðsjón af aflareynslu þeirra á árunum á undan.

 

38 Í byrjun október 2010 höfðu 
íslensk skip landað rúmum 120 þúsund tonnum af makríl og var nánast allur aflinn 
veiddur innan íslensku efnahagslögsögunnar.39

                                                           
31  Það hafa ávallt verið Bretar (Skotar), Hollendingar, Írar og Spánverjar sem hafa stundað mestu 

makrílveiðarnar af aðildarríkjum ESB. 

 

32  Sjá töflu nr. 9.4.2.5a í bók ICES nr. 9 um mat á ástandi nytjastofna 2010 og aflahorfur 2011. Á 
grundvelli talnaupplýsinga í þessari töflu reiknaði höfundur út hlutföllin á milli þeirra aðila sem nýttu 
stofninn. Sjá einnig heimasíðu ICES (http://www.ices.dk, síða skoðuð síðast 10. október 2010). 

33  Sjá m.a. „Vinnsla á makríl til manneldis á vertíðinni 2010“, fréttatilkynning sjávarútvegs– og 
landbúnaðarráðuneytisins frá 24. júní 2010 nr. 43/2010. Fréttatilkynningin er aðgengileg á heimasíðu 
ráðuneytisins, sbr. http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/10132 (síðast 
skoðuð 13. október 2010). 

34  Upplýsingar um makrílafla íslenskra skipa frá 2006 til loka ágúst 2010 eru aðgengilegar á heimasíðu 
Fiskistofu, sbr. http://www.fiskistofa.is/media/aflatolur/makrill_2006_2007.pdf (vefsíða síðast 
skoðuð 13. október 2010). 

35  Með henni voru makrílveiðar íslenskra skipa á alþjóðlegu hafsvæði bundnar 20.000 tonna 
heildaraflatakmörkunum en veiðar íslenskra skipa á því svæði námu 66 tonn árið 2008. 

36  Sjá ákvæði reglugerðar um stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2009 nr. 283/2009. 
37  Sjá http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaupplysingar/afliurdeilistofnum/ (vefsíða síðast skoðuð 13. 

október 2010). 
38  Afgangnum af leyfilega heildaraflanum, þ.e. 18.000 tonnum, er skipt samkvæmt öðrum reglum. 
39  Byggt á upplýsingum frá Fiskistofu, sbr. heimasíða stofnunarinnar, www.fiskistofa.is (síðast skoðuð 

13. október 2010). 

http://www.ices.dk/�
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/10132�
http://www.fiskistofa.is/media/aflatolur/makrill_2006_2007.pdf�
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5.4 Samkomulag ESB, Færeyinga og Norðmanna um leyfilegan heildarafla í 
makríl og skiptingu hans – tímabilið 1999–2008  

Ekkert heildarsamkomulag var á milli ríkja sem höfðu hagsmuna að gæta við nýtingu 
makrílstofnsins fyrr en ESB, Færeyingar og Norðmenn gerðu slíkt samkomulag í 
febrúar 1999 sem gilti til ársloka 2001 en var svo framlengt þar til að nýtt samkomulag 
á milli sömu aðila náðist haustið 2008. Íslensk og rússnesk stjórnvöld mótmæltu 
samkomulagi strandríkjanna frá árinu 1999 og reglum NEAFC sem settar voru á 
grundvelli þess. 40  Þetta þýddi að reglurnar voru ekki bindandi fyrir Ísland og 
Rússland.41

Samkomulagið frá febrúar 1999 gerði að verkum að árlegur leyfilegur heildarafli átti 
að miðast við að fiskveiðidauði héldist á bilinu 15–20% Yrði hrygningarstofninn 
minni en 2,3 milljónir tonna bar að endurskoða aflaregluna með það að leiðarljósi að 
tryggja að hrygningarstofninn yrði stærri en 2,3 milljónir tonna við fyrsta mögulega 
tækifæri.

 Svo var og einnig raunin á tímabilinu 2000–2008. Afleiðingin var m.a. sú 
að Ísland var ekki viðurkennt sem strandríki við stjórn makrílveiða. 

42

5.5 Samkomulag ESB, Færeyinga og Norðmanna um leyfilegan heildarafla í 
makríl og skiptingu hans – tímabilið 2009–2010  

  

Haustið 2008 lá fyrir að Ísland hafði landað verulegu magni af makríl árin 2007 og 
2008. Eigi að síður voru efasemdir á meðal ESB, Færeyinga og Norðmanna að svo 
væri, þ.e. dregið var í efa að aflatölur íslenskra yfirvalda væru réttar. 43 Á fundi ESB, 
Færeyinga og Norðmanna um stjórn makrílveiða var Íslandi ekki veittur aðgangur að 
viðræðunum sem strandríki. ESB, Færeyjar og Noregur náðu hins vegar samkomulagi 
um breytta aflareglu sem fól í sér að veiðiálagið á makrílstofninn yrði meira en 
samkomulagið frá árinu 1999 hafði gert ráð fyrir.44

ESB og Noregur sömdu sín á milli um stjórn makrílveiða með gerð samnings frá 
26. janúar 2010. Með þeim samningi er m.a. kveðið á um gagnkvæman rétt 
samningsaðila til að stunda makrílveiðar innan efnahagslögsagna hvors annars, sbr. 5. 
gr. samkomulagsins. Samkvæmt gr. 4.1 samningsins skal ESB fá tæp 69% af 
sameiginlegum heildarafla ESB og Noregs en Noregur rúm 31%. Gangi ríki í ESB, 
sem á aðild að samkomulagi strandveiðiríkja um stjórn makrílveiða, skal hlutur ESB 

 Hin nýja aflaregla átti að koma að 
fullu til framkvæmda frá og með árinu 2010. 

                                                           
40  Robin Churchill: „Managing Straddling Fish Stocks in the North–East Atlantic: A Multiplicity of 

Instruments and Regime Linkages – But How Effective a Management?“. Birt í ritinu Governing high 
seas fisheries – the interplay of global and regional regimes, New York 2001, bls. 263–264. 

41  Rússar hafa ávallt verið úthafsveiðiríki í tengslum við makrílveiðar, þ.e. makríllinn hefst ekki við í 
þeirra efnahagslögsögu. Þeir mótmæltu upphaflegu stjórnunaraðgerðum ESB, Færeyinga og 
Norðmanna þar sem þeir töldu aflaheimildir sínar á úthafinu of takmarkaðar og að aðgerðirnar væru 
ósanngjarnar. Íslensk stjórnvöld töldu hins vegar að Ísland væri þegar orðið strandríki árið 1999. 
Þetta byggðist á því að makríllinn héldi sig að nokkru leyti innan íslensku efnahagslögsögunnar þótt 
hann væri ekki veiddur í atvinnuskyni. Þessum sjónarmiðum íslenskra stjórnvalda var hafnað, m.a. 
vegna þess að ESB, Færeyingar og Norðmenn töldu ósannað að makríll fyndist innan íslensku 
efnahagslögsögunnar. 

42  Bók ICES nr. 9 um mat á ástandi nytjastofna 2008 og aflahorfur 2009, bls. 74. 
43  Sjá t.d. Bók ICES nr. 9 um mat á ástandi nytjastofna 2008 og aflahorfur 2009, bls. 75 en þar segir m.a.: 

„...ICES does not have an independent source to validate the species compositions of the Icelandic 
catches“. 

44  Í stað þess að aflareglan kvæði á um 15–20% veiðiálag skyldi hlutfallið vera 20–22%. Færi stærð 
hrygningarstofnsins undir 2,2 milljónum tonna skyldi aflareglan lækka í samræmi við tiltekna 
reikniformúlu. Einnig er kveðið á um sveiflujöfnunarregla í samkomulaginu, þ.e. ekki má breyta 
leyfilegum heildarafla sem nemur meira en 20% frá einu ári til þess næsta. 
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stækka sem því nemur, sbr. gr. 4.5. samkomulagsins. Í viðauka með samkomulaginu er 
haldið við þá aflareglu sem ákveðin var haustið 2008.45

5.6 Makríldeilan árin 2009–2010 

 

Eftir að Íslendingar höfðu veitt 116 þúsund tonn af makríl árið 2009 og íslensk 
stjórnvöld gáfu út reglugerð í nóvember 2009 um að heildaraflaviðmiðun íslenskra 
skipa í makríl yrði 130.000 lestir árið 2010, var íslenskum stjórnvöldum boðið til 
viðræðna um heildarstjórnun makrílveiða í Norðaustur-Atlantshafi. Fyrsti 
samningafundurinn, þar sem viðurkennt var að Ísland væri strandríki, fór fram í 
Álasundi í Noregi, dagana 16.-18. mars 2010. Á fundinum fóru aðilar yfir mögulega 
framtíðarstjórn veiða, þar með talið skiptingu heildarafla milli ríkjanna. Niðurstaða 
fundarins varð sú að enn bæri mikið í milli aðila en áfram yrði reynt að ná 
samkomulagi og því var ákveðið að viðræðum yrði haldið áfram.46

Þegar íslensk skip hófu makrílveiðar sumarið 2010 jókst óánægja ESB og 
Norðmanna enn frekar. Sú óánægja hafði þó staðið lengi þar sem hagsmunaaðilar 
innan sjávarútvegs í ESB og Noregi höfðu annað hvort ekki viðurkennt að Íslendingar 
stunduðu makrílveiðar eða þá að þeir töldu verulega ámælisvert hversu mikið 
Íslendingar veiddu af stofninum. Í grundvallaratriðum hafa forsvarsmenn ESB og 
Noregs í sjávarútvegsmálum haft sambærilega afstöðu. Því hefur verið haldið fram að 
veiðar Íslendinga séu óábyrgar en slíku hafa íslensk stjórnvöld vísað á bug. 

 

47

Sumarið 2010 ákváðu Færeyingar að gefa út einhliða makrílkvóta sem nam 85 
þúsundum tonnum eða um þrisvar sinnum meira en samkomulagið frá haustinu 2008 
hafði kveðið á um. Bæði forsvarsmenn ESB og Noregs fordæmdu þessa ákvörðun 
ásamt því sem að hagsmunaaðilar í þessum löndum hafa látið í ljós andstöðu sína, t.d. 
fyrir skemmstu komu skoskir sjómenn í veg fyrir að færeyskur togari gæti landað afla í 
skoskri höfn.

 

48
Á fundi sem haldin verður í London dagana 12.–14. október 2010 hyggjast aðilar 

reyna að leysa makríldeiluna, þ.e. á þeim fundi reynir á hvort aðilar ná samkomulagi 
um heildarstjórn makrílveiða og skiptingu árlegs heildarafla í tegundinni.  

 

  

                                                           
45  Samkomulag þetta er aðgengilegt á Netinu, sjá t.d. „Norway and the EU have concluded a bilateral 

fisheries agreement for 2010 and a long–term agreement on management of North East Atlantic 
Mackerel“, fréttatilkynning norska sjávarútvegsráðuneytisins frá 27. janúar 2010. Fréttatilkynningin er 
aðgengileg á heimasíðu norska sjávarútvegsráðuneytisins, sbr. http://www.regjeringen.no/en/dep/-
fkd.html?id=257 (síðast skoðuð 13. október 2010). 

46  Sjá „Samningafundi um stjórn makrílveiða lokið“. Fréttatilkynning sjávarútvegs– og 
landbúnaðarráðuneytisins frá 18. mars 2010 nr. 19/2010. Sjá einnig heimasíðu ráðuneytisins, 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/9994 (skoðuð síðast 13. október 
2010). 

47 Um þróun makríldeilunnar undanfarin misseri, sjá t.d. eftirfarandi heimildir: Fréttir í Fréttablaðinu og 
Morgunblaðinu 28. september 2010 um niðurstöðu fundar ráðherra landbúnaðar–og 
sjávarútvegsmála ESB hinn 27. september 2010; „Hótunum ESB vegna makrílveiða vísað á bug“. 
Fréttatilkynning sjávarútvegs– og landbúnaðarráðuneytisins frá 30. september 2010 nr. 54/2010. Sjá 
heimasíðu ráðuneytisins, sbr. http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/-
10209 (síða síðast skoðuð 13. október 2010); Ágúst Inga Jónsson og Kristján Jónsson : „Makríldeilur 
geta haft slæm áhrif“. [Fréttagrein.], Morgunblaðið, 8. október 2010. 

48 Sjá t.d. frétt Fiskifrétta frá 24. ágúst 2010: „Færeyski sjávarútvegsráðherrann mótmælir“. Sjá einnig 
http://www.vb.is/frett/31/60973/faereyski-sjavarutvegsradherrann-motmaelir (vefsíða skoðuð 
síðast 13. október 2010). 
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6. Makríldeilan – greining á réttarstöðu Íslands 

Þegar rýnt er í lagalega þætti makríldeilunnar verður að meta þá annars vegar í ljósi 
ákvæða þjóðaréttar, sbr. kafla 1–3 og hins vegar út frá atvikum máls, sbr. kafla 5. 
Þekking á stjórn veiða á öðrum deilistofnum, svo sem á kolmunna, sbr. kafla 4, og við 
stjórn veiða á norsk–íslenskri síld49

6.1 Hvaða málsatvik skipta mestu máli? 

, getur einnig verið til þess fallin að greina réttilega 
hver réttarstaða Íslands sé í makríldeilunni. 

Samkvæmt nýjasta mati fiskifræðinga ICES stendur makrílstofninn vel. Veiðiálagið 
síðan árið 2007 hefur verið minna en var t.d. á árunum 2002–2003. Nýliðun hefur 
heppnast vel og hrygningarstofninn sjaldan verið stærri.  

Á tímabilinu 1999–2009 var í gildi árlegt samkomulag milli ESB, Færeyjar og 
Noregs um skiptingu árlegs heildarafla í makríl. Á tímabilinu 1998–2004 var veitt 
umfram ráðgjöf fiskifræðinga ICES en umframveiðin á tímabilinu 2005–2009 var að 
meðaltali ekki ýkja meiri. Þetta þýðir að makrílveiðar umfram ráðgjöf vísindamanna 
hefur tíðkast um nokkuð langt skeið, m.a. áður en makrílafli Íslendinga varð í fyrsta 
skipti verulegur mikill árið 2008. Áður en makrílvertíðarnar hófust á Íslandsmiðum 
árin 2009 og 2010 gáfu íslensk stjórnvöld í fyrsta skipti út heildaraflaviðmiðun í makríl 
innan íslensku efnahagslögsögunnar. 

Makríllinn var vart veiddur í atvinnuskyni innan íslensku efnahagslögsögunnar fyrr 
en fyrir þrem árum. Íslensk stjórnvöld höfðu hins vegar á ávallt haldið því fram að 
makríllinn héldi sér innan íslensku efnahagslögsögunnar og því ætti Ísland að vera 
viðurkennt sem strandríki við stjórn veiðanna. Þessi mótmæli voru m.a. sett fram 
þegar ESB, Færeyjar og Noregur komu sér saman um skiptingu leyfilegs heildarafla í 
makríl árið 1999.  

Þessi afstaða íslenskra stjórnvalda hafði ekki breyst þegar makrílveiðar innan 
íslensku efnahagslögsögunnar urðu umtalsverðar árin 2007 og 2008. Þrátt fyrir auknar 
makrílveiðar innan íslensku efnahagslögsögunnar var Ísland ekki viðurkennt sem 
strandríki af ESB, Færeyingum og Norðmönnum fyrr en í árslok 2009. Samkomulag 
milli strandríkjanna fjögurra komst ekki á áður en makrílvertíðin hófst árið 2010 en 
samningaviðræður hafa staðið yfir á þessu ári um lausn makríldeilunnar en þegar 
þessar línur eru festar á blað hafa þær ekki enn skilað árangri.  

6.2 Hvaða lagareglur skipta mestu máli? 
Fullveldisréttindi strandríkja innan efnahagslögsagna þeirra, hvað stjórn fiskveiða 
viðkemur, eru ótvíræð. Í grundvallaratriðum eru önnur ríki útilokuð frá því að stunda 
fiskveiðar innan efnahagslögsagna strandríkja nema með stoð í landslögum strandríkis 
eða á grundvelli ákvæða í milliríkjasamningum. Við stjórn veiða á deilistofnum og 
víðförulum fiskstofnum bera strandríki vissar skyldur að tryggja skynsamlega verndun 
þeirra í samstarfi við önnur ríki, jafnvel þótt veiðar séu stundaðar innan efnahags-
lögsögu þeirra. Um þessar skyldur strandríkja er mælt fyrir um í hafréttarsamningnum 
og í úthafsveiðisamningnum. 

Þegar rýnt er í ákvæði hafréttarsamningsins og úthafsveiðisamningsins hafa þau 
fyrst og fremst þá þýðingu að strandríki skuli starfa saman við stjórn veiða á 
deilistofnum en skilgreina ekki til hlítar hvernig þessu samstarfi skuli háttað. Telji ríki, 
að strandríki séu að brjóta á skyldum sínum í þessum efnum, er örðugt að leysa úr 
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slíkri deilu fyrir alþjóðlegum dómstól. Þetta þýðir að réttarfarsúrræði hafréttar-
samningsins og úthafsveiðisamningsins eru þess eðlis að vart mun reyna á þau í 
makríldeilunni. Semja þarf því um lausn deilunnar ellegar verður áframhald á að ríki 
gefi út einhliða kvóta við stjórn makrílveiða.  

Í 3. mgr. 8. gr. úthafsveiðisamningsins er kveðið á um raunverulega hagsmuni ríkis 
af veiðum á tiltekinni tegund nytjastofns. Ríki sem hafa slíka raunverulega hagsmuni 
má ekki útiloka frá stjórn veiða. Í 10. gr. úthafsveiðisamningsins er kveðið nánar um 
tilhögun samstarf ríkja við stjórn veiða af þessu tagi og í 11. gr. er mælt fyrir um þau 
sjónarmið sem horfa skuli til þegar nýr aðili hefur þátttöku í veiðistjórnarstofnun eða 
veiðifyrirkomulagi á tiltekinni tegund nytjastofns. 

6.3 Samanburður á stjórn makrílveiða og stjórn síldveiða 
Það er fróðlegt að bera saman stjórn makrílveiða við stjórn veiða á norsk–íslenska 
síldarstofninum á árabilinu 1994–2007 en árið 1994 hófu Íslendingar og Færeyingar 
síldveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu. Norðmenn og Rússar voru á móti 
þeim veiðum þar sem þeir höfðu um nokkurt skeið haft sameiginlega stjórn á 
veiðunum. Vorið 1996 var ritað undir samkomulag strandríkjanna Noregs, Íslands, 
Rússlands og Færeyja um skiptingu leyfilegs heildarafla í norsk–íslenska síldar-
stofninum. Eftir það tímamark áttu ákvarðanir um heildarafla að vera teknar sam-
eiginlega af strandríkjunum.  

Við stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum hefur ESB aldrei verið strandríki 
þar sem stofninn hefst ekki að innan efnahagslögsögu þess. Þrátt fyrir þetta stunduðu 
fiskiskip ESB síldveiðar á úthafinu árið 1995 og eftir gerð samkomulags strandríkjanna 
árið 1996 jukust veiðarnar og urðu t.d. meiri það árið en einhliða kvótasetning 
sambandsins gaf til kynna.  

Árið 1997 náðist samkomulag á milli allra fimm aðilanna sem hagsmuna áttu að 
gæta við stjórn síldveiðanna, þ.e. strandríkin fjögur gáfu eftir hlutdeild í stofninum til 
að hleypa ESB að við stjórn veiðanna. Með þessu var tryggt að sameiginleg stjórn var 
á síldveiðunum. Árið 2003 slitu Norðmenn samstarfinu vegna óánægju með skiptingu 
heildaraflans og ríkin hófu á nýjan leik að gefa út einhliða landskvóta. Samkomulag um 
heildarstjórn veiða tókst svo aftur fyrir vertíðina á árinu 2007 og hefur það 
samkomulag verið endurnýjað árlega síðan þá.50

Þessi þróun við stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum sýnir, svo ekki 
verður um villst, að bæði ESB og Norðmenn, beittu þeirri aðferð að gefa út einhliða 
kvóta í því skyni að vernda hagsmuni sína við nýtingu norsk–íslenska síldarstofnsins. 
Þessi aðferð tíðkuðu strandríki einnig við stjórn kolmunnaveiða fram að samkomulagi 
því sem gert var í árslok 2005, sbr. kafla 4. 

 

6.4 Hver er réttarstaða Íslands í makríldeilunni? 
Ísland er fullvalda ríki sem ræður hvernig fyrirkomulagi fiskveiða í atvinnuskyni er 
háttað innan íslensku efnahagslögsögunnar. Þetta vald er í höndum handhafa íslensks 
ríkisvalds og hefur ekki verið framselt til annarra aðila, hvorki innlendra né erlendra. Í 
samræmi við þágildandi lög gátu tiltekin íslensk skip stundað makrílveiðar árin 2006–
2008. Kom þá í ljós að mikið var af makríl á Íslandsmiðum. Í framhaldinu voru gefin 
út heildaraflaviðmiðanir í makríl fyrir árin 2009 og 2010. Með þessu stuðluðu íslensk 
stjórnvöld að takmörkun heildarveiða á tegundinni, sbr. lokamálslið 2. mgr. 8. gr. 
úthafsveiðisamningsins. Önnur ríki gátu tekið sínar ákvarðanir með hliðsjón af þessu. 
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Þótt veiðar íslenskra skipa hafa áhrif á veiðimöguleika annarra ríkja, þ.e. aðallega 
ESB, Færeyinga og Norðmanna, liggur einnig fyrir að aðild Íslands að sameiginlegri 
stjórn makrílveiða var hafnað af þessum aðilum á tímabilinu 1999–2009. Telja verður 
að með þessu hafi þátttaka Íslands sem strandríkis við stjórn veiðanna verið útilokuð í 
skilningi 3. og 4. mgr. 8. gr. úthafsveiðisamningsins. Slíkt samrýmdist vart téðum máls-
greinum úthafsveiðisamningsins sem og þeirra viðmiða sem getið er í 10. og 11. gr. 
samningsins.  

Með hliðsjón af framangreindu höfðu íslensk stjórnvöld rétt á að stjórna 
makrílveiðum íslenskra skipa með þeim hætti sem þau gerðu árin 2006–2010. 
Makrílveiðar Íslendinga hafa því síðan árið 2006 verið löglegar og í samræmi við 
þjóðarétt. Það styrkir þessa niðurstöðu, fremur en hitt, að ástand makrílstofnsins er 
talið gott um þessar mundir. Jafnframt verður til þess að líta að makrílveiði umfram 
ráðgjöf vísindamanna hefur vart verið mikið meiri á undanförnum árum en hún áður 
en makrílveiðar Íslendinga hófust af fullum krafti. 

Einnig þykir það styrkja niðurstöðu þessa að bæði ESB og Norðmenn hafa gripið 
til þess ráðs að gefa út einhliða kvóta við stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum. 
Strandríki gerðu það einnig við stjórn veiða á kolmunna og hafa einnig gert við stjórn 
veiða ýmissa annarra deilistofna. Þessi háttsemi ríkja kann að vera óæskileg en hún er 
lögleg samkvæmt gildandi þjóðarétti.  

Kjarni málsins er sá að makrílveiðar Íslendinga eru löglegar. Réttarstaða Íslands í 
makríldeilunni er því sterk. Fallast ber á að það er sameiginleg ábyrgð strandríkjanna 
fjögurra að ná samstöðu um sameiginlegar aflatakmarkanir við stjórn makrílveiða. Það 
er inntak þeirra þjóðréttarreglna sem gilda um verndun og stjórn veiða á deilistofnum.  
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